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၁. မိတဆ်ကြ်ခငး် (နဒိါနး်) 

ဤစာတမ်းသည ် လ9မ)ဝနထ်မ်း၊ ကယဆ်ယေ်ရး(7င့ ် ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးဝနE်ကးီဌာန၊ ြပနလ်ည ်

ထ9ေထာငေ်ရးဦးစးီဌာန၏ ေတာငး်ဆိ%မ)ြဖင့ ် ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရးကh တာဝနယ်9မ)67ိေရး အေထာက ်

အက9ြပFဌာန (MCRB) (7င့ ်အက9အညေီပးေရး(7င့ြ်ပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရးအသငး် ဂျပန ်(AAR Japan) 

တိ%က့ အလ%ပ်အကိ%ငဆ်ပ်ေကာ်မတတီငွ ် ေဆးွေ(းွ(ိ%ငရ်န ်  ြပငဆ်ငထ်ားေသာ စာတမ်း ြဖစပ်ါသည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များ၏အခငွ့အ်ေရး ဥပေဒ အခနး် (၁၀)67ိ အလ%ပ်အကိ%ငက်h ဆိ%ငရ်ာ 

ြပဌါနး်ချကမ်ျားကိ% လကေ်တွL အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင(်ိ%ငရ်န၊် က%မkဏမီျား အေနြဖင့ ်

မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% ပိ%မိ% အလ%ပ်ခန ့အ်ပ်လာေရးအတကွ ် တိ%ကတ်နွး် အားေပးရန ် ရညရွ်ယ၍် 

ခိ%ငမ်ာေသာ မ9ဝါဒ(7င့ ် စညး်မျlးများ ချမ7တ(်ိ%ငေ်စေရးအတကွ ် အPကဉံာဏမ်ျား ေထာကပံ်ေ့ပးရန ်

ရညရွ်ယပ်ါသည။် အလ%ပ်အကိ%င ် ဆပ်ေကာ်မတအီေနြဖင့ ်  အမျိFးသားေကာ်မတသီိ% ့ အPကြံပFချက ်

များ တငြ်ပရနအ်တကွ ်ဤစာတမ်းက အသံ%းဝင(်ိ%င ်ပါလမိ့်မည။် 

ဤစာတမ်းသည ်(ိ%ငင်တံကာမ7 အေတွLအPကFံများ(7င့ ်၂၀၁၉ ခ%(7စ ်မတလ် (7င့ ်၂၀၁၇ ခ%(7စ ်(ိ%ဝငဘ်ာလ 

တငွ ် ေအေအအာ ဂျပန ် (AAR Japan)၊ အိ%ငအ်လဲအ်ိ%(ILO) (7င့ ် ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး တာဝနယ်9မ)67ိေရး 

အေထာကအ်က9ြပFဌာန (MCRB) တိ% ့ြပFလ%ပ်ခဲေ့သာ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%င ် အခငွ့အ်လမ်း 

တိ%းြမpင့ေ်ရး(7င့သ်ကဆ်ိ%ငသ်ည့ ်(နယပ်ယအ်သးီသးီမ7) ပါဝငပ်တသ်ကသ်9များ အလ%ပ်Jံ%ေဆးွေ(းွပွဲများ 

မ7 အPကြံပFချကမ်ျားကိ%အေြခခ၍ံ ြပFစ%ေရးသား ထားပါသည။် ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရးကh တာဝနယ်9မ) 

67ိေရး အေထာကအ်က9ြပFဌာန (MCRB)၊ အက9အညေီပးေရး (7င့ြ်ပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရး အသငး် ဂျပန ်

(AAR Japan)(7င့ ်အြခား ပါဝငပ်တသ်ကသ်9များ၏ ထငြ်မငယ်9ဆချက၊် အြမငမ်ျားေပqတငွ ်ကိ%ယစ်ား 

မြပFဘ၊ဲ အြပနအ်လ7နေ်ဆးွေ(းွPကရနအ်တကွ ် အPကြံပFချကမ်ျား၊ သ%ေတသန ေတွL 67ိချကမ်ျားကိ% 

ေဖာ်ြပရနသ်ာ ရညရွ်ယပ်ါသည။်  

ဤစာတမ်းသည ်ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစဆ်ိ%ငရ်ာ ေရွးချယပိ်%ငခ်ငွ့6်7ိသညမ်ျားကိ% အဓိကထား ဆနး်စစ ်

ေလလ့ာေသာ်လညး် အမျိFးသားေကာ်မတ(ီ7င့ ် ြမနမ်ာအစိ%းရအေနြဖင့ ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစက်ိ% 

သတမ်7တထ်ားြခငး်67ိ67ိ၊ မ67ိ67ိ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%င ် အခငွ့အ်လမ်းများ တိ%းြမpင့ေ်ရး  

အတကွ ် လိ%အပ်ေသာ ေဆာငရွ်ကမ်)များအားလံ%းကိ% ထည့သ်ငွး် စlးစားရန ် အေရးEကးီေPကာငး် 

ေဖာ်ြပထားသည။် အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%င ် ခန ့ထ်ားြခငး်ကိ% ကတ ိ

ကဝတြ်ပFရန(်7င့ ်မသနစ်မ်ွးသ9များအား လ9သားအရငး်အြမစမ်ျား အြဖစ ်J)ြမငရ်န ်လိ%အပ်ပါသည။် 
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၂၀၁၉ (7င့ ်၂၀၁၇ အလ%ပ်Jံ%ေဆးွေ(းွပွဲ တကေ်ရာကလ်ာသ9များသည ်မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ ်

ထားရာတငွ ် အေထာကအ်ပံြ့ဖစေ်စမည့ ် ပတဝ်နး်ကျငတ်စခ်% ဖနတ်းီတညေ်ဆာက(်ိ%ငေ်ရး အတကွ ်

လိ%အပ်ချကမ်ျားအား အဓိကထား ေဆးွေ(းွခဲP့ကပါသည။် 

က။ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အခငွ့အ်ေရးများ(7င့ ် သကဆ်ိ%ငေ်သာ၊ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် မြပFရန ်

တားြမစထ်ားေသာ လက6်7ိြပဌာနး်ထားသည့ ်မ9ဝါဒများ၊ ဥပေဒများ၊ စညး်မျlးများအား အသပိညာ 

ေပးမ) ြမpင့တ်ငရ်န ်အစိ%းရဌာနများ၊ စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ(7င့ ်အများြပညသ်9ကိ% ဦးတည ်ေဆာငရွ်က ်

သင့ပ်ါသည။် 

ခ။ ခွြဲခားဆကဆ်မံ)မ67ိြခငး်ကိ% ေသချာေစရန ်လက6်7ိ ြပဌာနး်ထားသည့ ်မ9ဝါဒများ၊ ဥပေဒများ(7င့ ်

နညး်ဥပေဒများကိ% အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်  

အထ9းသြဖင့ ်

o ပညာေရး(7င့ ်အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်သငတ်နး်များကိ% လကလ်7မ်းမီရယ9 သငP်ကား(ိ%ငြ်ခငး် 

o အများြပညသ်9သံ%း သယယ်9ပိ%ေ့ဆာငေ်ရး စနစက်ိ% လကလ်7မ်းမီ အသံ%းြပF(ိ%ငေ်စြခငး် 

o မသနစ်မ်ွးသ9များ မသနစ်မ်ွးမ7တပံ်%တငရ်67ိေစရန ်အ67ိနအ်ဟ%နြ်မpင့ ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

o အလ%ပ်အကိ%ငအ်မျိFးအစားများ အားလံ%း (အစိ%းရဌာန၊ အစိ%းရမဟ%တေ်သာ အဖဲွLအစညး် 

များ(7င့ ် ပ%ဂsလကိကh) တငွ ် အလ%ပ်ေလ:ာကလ်Kာေခqယ9ြခငး်၊ အလ%ပ်ခန ့အ်ပ် ထားြခငး်(7င့ ်

ရာထ9းတိ%းြမpင့ြ်ခငး်များတငွ6်7ိေသာ ခွြဲခားဆကဆ်မံ)များကိ% တနွး်လ7န ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

ဂ။ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းတိ%းြမpင့ေ်စရန(်7င့ ်လ%ပ်ငနး်ခငွဝ်ငရ်န ်သင့ေ်လျာ် 

ေသာ စမ်ွးေဆာငရ်ည ်တိ%းြမpင့ေ်စရန ်အစအီမံများ(7င့ ်လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

o တစဦ်းချငး်စ၏ီ စတိအ်ားထကသ်နမ်)အေပqမ7ာ အေြခခtံပီး လ9မ7န၊် ေနရာမ7န ်ကိ%ကည်မီ) 67ိရန ်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် (job matching) ၊ အလ%ပ်အကိ%င ်အခငွ့အ်လမ်းြပပွဲ (job fairs) (7င့ ်အလ%ပ် 

အကိ%င6်7ာေဖွေနေသာ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အချကအ်လကမ်ျားကိ% စနစတ်ကျ စ%ေဆာငး် 

ထား67ိြခငး်၊ 

o လ%ပ်ငနး်ဆိ%ငရ်ာ ကuမ်းကျငမ်)များ(7င့ ် မိမိတိ%အ့ေပq မိမိတိ%ယ့ံ%Pကညမ်)များ 67ိလာရန ်

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ် အစအီစlများ၊ လ%ပ်ငနး်ခငွအ်EကFိ(7င့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် ေလက့ျင့ ်

သငP်ကားေပးမ)များ၊ အလ%ပ်မ67ိေသးသ9များကိ% အလ%ပ်အကိ%ငအ်ေတွLအPကFံ ရ67ိေစရန ်

ယာယအီလ%ပ်ေနရာ ခန ့အ်ပ်ထားမ) (7င့ ်လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တကွ ်အဆငသ်င့ ်ြဖစရ်န ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ 
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o မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်၊ မသနစ်မ်ွးဝယယ်9 စားသံ%းသ9များအား  ဝနေ်ဆာင ်

မ)များ လကလ်7မ်းမီေစေရး လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး် အပါအဝင ်မသနစ်မ်ွးသ9များ အားလံ%းပါဝငသ်ည့ ်

မ9ဝါဒများကိ% ချမ7တ၍် လကေ်တွLအေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ က%မkဏမီျားကိ% 

အခနွေ်လျာေ့ပါေ့ပးြခငး်(7င့ ်အသအိမ7တြ်ပF ေပးြခငး်။ 

ဤအစအီမံများကိ% အေထာကအ်ပံြ့ဖစေ်သာ လကေ်တွLကျသည့ ်အPကြံပFချကမ်ျားကိ% (၂၀၁၈ခ%(7စ)် 

တငွ ်အဂwလပ်ိ/ြမနမ်ာ (7စဘ်ာသာြဖင့ ်ထ%တေ်ဝခဲေ့သာ မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် - 

ြမနမ်ာ(ိ%ငင်6ံ7ိ အလ%ပ်67ငမ်ျားအတကွ ်လကစ်ွစဲာအ%ပ်၌ ပါဝငပ်ါသည။် 

အထကေ်ဖာ်ြပပါ လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိမ)ကိ% 

ြမpင့တ်ငေ်ပးမည ် ြဖစေ်Pကာငး်(7င့ ် ေဝပံ%ကျ()နး် သတမ်7တြ်ခငး်67ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မ67ိသညြ်ဖစေ်စ 

အဆိ%ပါ လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ% လ%ပ်ေဆာငရ်မညြ်ဖစေ်Pကာငး် MCRB (7င့ ် AAR Japan တိ%က့ 

အခိ%ငအ်မာ  ယံ%Pကညပ်ါသည။်  

 

၂. မသနစ်မွ်းသ9များအား အလ%ပ်ခန ့အ်ပ်ြခငး်ဆိ%ငရ်ာ ြမနမ်ာ(ိ%ငင်6ံ7ိဥပေဒေရးရာ(7င့ ်

မ9ဝါဒ မ9ေဘာင ်

ဥပေဒေရးရာမ9ေဘာင ်

ြမနမ်ာ(ိ%ငင်သံည ်က%လသမဂsမသနစ်မ်ွးသ9များဆိ%ငရ်ာ သေဘာတ9စာချFပ်ကိ% ၂၀၁၁ခ%(7စ ်ဒဇီငဘ်ာလ 

တငွ ်လကမ်7တေ်ရးထိ%းခဲပ့ါသည။်  ြမနမ်ာ(ိ%ငင်သံည ်မသနစ်မ်ွးသ9များ အာဆယီဆံယစ်%(7စ ် (၂၀၁၁-

၂၀၂၀)ခ%(7စ ် ၏ အစတိအ်ပိ%ငး်တစခ်%ြဖစေ်သာ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အခနး်ကh(7င့ ် ပါဝငြ်ခငး်ကိ% 

ြမpင့တ်ငြ်ခငး်ဆိ%ငရ်ာ ဘာလ ီေPကြငာချက(်7င့ ်အာ67ပစဖိိတ6်7ိ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အခငွ့အ်ေရးများ 

ရ67ိေရးဆိ%ငရ်ာ (၂၀၁၃-၂၀၂၂) အငခ်uန ်(Incheon) နညး်ဗျ�ဟာ ကိ%လညး် လကမ်7တ ်ေရးထိ%းခဲပ့ါသည။် 

၂၀၁၅ ခ%(7စတ်ငွ ် က%လသမဂs မသနစ်မ်ွးသ9များဆိ%ငရ်ာ သေဘာတ9ညခီျကက်ိ% အေကာငအ်ထည ်

ေဖာ်ရန ် အစိ%းရက မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အခငွ့အ်ေရးဥပေဒအား ြပဌာနး်ခဲသ့ည။် အခနး်(၁၀)တငွ ်

မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ်အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျားလကလ်7မ်းမီရ67ိရန ်(7င့ ်အလ%ပ်67ငမ်ျားအတကွ ်တာဝန ်

ဝတ� ရားများကိ% ထည့သ်ငွး်ထားပါသည။် ၂၀၁၅ခ%(7စ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ၏အခငွ့အ်ေရးဥပေဒသည ်

အလ%ပ်အကိ%ငခ်န ့ထ်ားမ)တငွ ် မသနစ်မ်ွးမ)အေပq အေြခခ၍ံ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်ကိ% တားြမစထ်ား 
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ပါသည။် ပ%ဂsလကိ(7င့ ်အစိ%းရ/ြပညသ်9ကh (7စရ်ပ်စလံ%းမ7 အလ%ပ်67ငမ်ျားအေနြဖင့ ်အဆိ%ပါအချက ်

ကိ% သတမိြပFမိPကေသးပါ။  

ဤဥပေဒတငွ ်က%မkဏမီျားသည ်ေဝပံ%ကျ()နး်ထား တစခ်%ြဖင့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ား 

ရမည ် ြဖစေ်Pကာငး် ြပဌာနး်ထားပါသည။် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစက်ိ% အမျိFးသား ေကာ်မတကီ 

သတမ်7တေ်ပးရမည ် ြဖစေ်သာ်ြငားလညး် ယခ%အထ ိ သတမ်7တထ်ားြခငး် မ67ိေသးပါ။ အလ%ပ်67င ်

တစဦ်းသည ် သတမ်7တထ်ားေသာ ေဝပံ%ကျ()နး်ထား အေရအတကွအ်တိ%ငး် အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် 

မြပF(ိ%ငလ်:င ်  မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အခငွ့အ်ေရးများဆိ%ငရ်ာ ရနပံ်%ေငသွိ% ့ သတမ်7တထ်ားေသာ ေင ွ

ပမာဏကိ% ေဝပံ%ကျ()နး်ထားအေရအတကွအ်တိ%ငး် ဒဏေ်Pကးေပးသငွး်ရမည။် သတမ်7တထ်ားေသာ 

ေဝပံ%ကျ()နး်ထားထက ်ပိ%မိ% ခန ့အ်ပ်လ:င ်ဥပေဒအရ အခနွ ်ေလျာေ့ပါ ့ေပးရမည။်  

၂၀၁၇ ခ%(7စ ် ဒဇီငဘ်ာလ တငွ ် ြပဌာနး်ထားေသာ မသနစ်မ်ွးသ9များ အခငွ့အ်ေရးနညး်ဥပေဒ၊ အခနး် 

(၈)တငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်း တိ%းြမpင့ေ်ဆာငရွ်ကရ်န ် ပါဝငပ်ါသည။် 

၂၀၁၇ခ%(7စ ်စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်ဖဲွLစညး်ခဲေ့သာ အမျိFးသားေကာ်မတ၏ီ တာဝန(်7င့ ်ဝတ� ရားများသည ်

ေအာကပ်ါအတိ%ငး်ြဖစပ်ါသည။် 

o အစိ%းရအဖဲွLအစညး်များ၊ ပ%ဂsလကိစးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ(7င့ ် အြခားသကဆ်ိ%ငေ်သာ 

အဖဲွLအစညး်များ(7င့ ် ညp(ိ )ငိး်ေဆာငရွ်ကရ်န၊်  

o အသကေ်မးွဝမ်းေPကာငး်ဆိ%ငရ်ာ အထ9းသငတ်နး်ေကျာငး်များတညေ်ထာငြ်ခငး်(7င့ ် အသက ်

ေမးွဝမ်းေPကာငး် သငတ်နး်များတငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များ အကျံFးဝင ်တကေ်ရာက(်ိ%ငရ်နအ်တကွ ်

ပံပိ့%းေပးရန။် 

o ကuမ်းကျငမ်)ဆိ%ငရ်ာ သငတ်နး်များ၊ လ%ပ်ငနး်ခငွဝ်ငသ်ငတ်နး်များ (7င့ ်အလ%ပ်အကိ%င ်ရ67ိေရး 

စမံီEကးီPကပ်သ9/ ပံပိ့%းက9ညသီ9 (job coach) ဆိ%ငရ်ာ သငတ်နး်အစအီစlများကိ% ပံပိ့%းေပးရန။် 

အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ် လစလ်ပ်ေနေသာ အလ%ပ်ေနရာ(7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များမညမ်: အလ%ပ်ခန ့အ်ပ် 

ထားေPကာငး်ကိ% သကဆ်ိ%ငရ်ာ tမိFLနယ ် အလ%ပ်သမားမ7တပံ်%တငJံ်%းသိ% ့ (၃)လ တစE်ကမ်ိ အစရီငခ်စံာ 

တငေ်ပးရန ် လိ%အပ်ပါသည။် အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ် လ%ပ်ငနး်ခငွတ်ငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ်

အဆငေ်ြပသင့ေ်လျာ်ေသာပတ၀်နး်ကျငြ်ဖစေ်စရန ် လိ%အပ်သလိ% ညp(ိ )ငိး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်များ 

ြပFလ%ပ်ရနလ်ညး် လိ%အပ်ပါသည။် ဤအခနး်တငွ ် သတမ်7တထ်ားေသာ  ေဝပံ%ကျ()နး်ထားအတိ%ငး်  

ြဖည့ဆ်ညး်မေပး(ိ%ငေ်သာ အလ%ပ်67ငတ်စဦ်းသည ် သတမ်7တထ်ားေသာ ေငပွမာဏအား အစိ%းရ၏ 
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မသနစ်မ်ွးသ9များအခငွ့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ အကာအကယွေ်စာင့ေ်67ာကေ်ရး ရနပံ်%ေငသွိ% ့  ထည့ဝ်ငရ်မည့ ်

လ%ပ်ငနး်စl အေသးစတိက်ိ%လညး် ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပထားပါသည။်  

က%လသမဂs မသနစ်မ်ွးသ9များဆိ%ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရး ေကာ်မတသီည ် က%လသမဂsမသနစ်မ်ွးသ9များ 

ဆိ%ငရ်ာ သေဘာတ9စာချFပ်အရ ြမနမ်ာ(ိ%ငင်မံ7 ကနဦး တငသ်ငွး်ေသာ အစရီငခ်စံာအေပq စစီစ ်

သံ%းသပ်ချကမ်ျားကိ% ၂၀၁၉ စကတ်ငဘ်ာလတငွ ် ထ%တြ်ပနခ်ဲသ့ည။် ြမနမ်ာ(ိ%ငင်တံငွ ် က%လသမဂs 

မသနစ်မ်ွးသ9များဆိ%ငရ်ာ သေဘာတ9စာချFပ် အပိ%ဒ ် ၂၇ အရ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က ်

ေနေသာ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းရ67ိေရး(7င့ ် စပ်လျlး၍ ေကာ်မတအီေနြဖင့ ်

စိ%းရိမ်ပ9ပနမ်)များကိ% သံ%းသပ်ချက ်စာပိ%ဒ(်၅၁)တငွ ်ေဖာ်ြပခဲသ့ည ်- 

(က) ဝနထ်မ်းေခqယ9ခန ့အ်ပ်ရာတငွ ် မညမီ:ြခငး်၊ အားလံ%းလကလ်7မ်းမီ(ိ%ငt်ပီး အဆငေ်ြပသင့ေ်လျာ် 

ေသာ ပတ၀်နး်ကျငအ်တကွ ် ြငငး်ပယြ်ခငး်၊ အြခားသ9(7င့(် )ငိး်ယ7lလ:င ်လစာ(7င့ ်အလ%ပ်သမားခစံား 

ခငွ့ ် ေလျာရ့67ိြခငး်အပါအဝင ် အလ%ပ်အကိ%င(်7င့ ် ပတသ်က၍် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% ခွြဲခား 

ဆကဆ်ြံခငး်။ 

(ခ) အများြပညသ်9/အစိ%းရ(7င့ ်ပ%ဂsလကိကh(7စရ်ပ်စလံ%း၏ လ%ပ်သားေစျးကကွ၌် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

ပါဝငမ်)ကိ% ြမpင့တ်ငရ်န ်ထေိရာကေ်သာ မကလ်ံ%းများ(7င့ ်တကိျေသာ အစအီမံများမ67ိြခငး်။ 

(ဂ) အသက၊် ကျား-မ၊ မသနစ်မ်ွးမ)(7င့ ်အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိမ)()နး် စသညတ်ိ%က့ိ% တစခ်%စ ီသြီခားေဖာ်ြပ 

ထားသည့ ်အချကအ်လကမ်ျား မ67ိြခငး်။ 

ေကာ်မတ၏ီ အPကြံပFတငြ်ပချကမ်ျား အပိ%ဒ ် (၅၂)အား ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အခနး် (၆) တငွ ်

ေဖာ်ြပထားtပီး အလ%ပ်အကိ%င ်ဆပ်ေကာ်မတအီေနြဖင့ ်ယငး်တိ%က့ိ% ထည့သ်ငွး်စlးစားသင့ပ်ါသည။်  

 

၃. မသနစ်မွ်းသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%င(်7င့ပ်တသ်ကေ်သာ ြမနမ်ာ(ိ%ငင်6ံ7ိ မ9ဝါဒများ 

ြမနမ်ာ(ိ%ငင်၏ံ ေရရညတ်ညတ်ံခ့ိ%ငt်မဲtပီး ဟနခ်ျကည်ေီသာ ဖံွL tဖိFးတိ%းတကမ်) စမံီကနိး် (၂ဝ၁၈- ၂ဝ၃ဝ) 

၏ နညး်ဗျ�ဟာ(၄.၁.၆) တငွ ် အခငွ့မ်သာသ9များ(7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အပါအဝင ် ကိ%ယစ်ားြပFခရံမ) 

နညး်ပါးသ9များအား အဓိကထား၍ (TVET) သငတ်နး်တကေ်ရာကခ်ငွ့ ်ပိ%မိ%ရ67ိေစေရး ေဆာငရွ်ကရ်န၊် 

နညး်ဗျ�ဟာ(၄.၁.၃)တငွလ်ညး် ကေလးများအားလံ%း  အရညအ်ေသးွြပည့ဝ်ေသာ ပညာေရး 

အခငွ့အ်လမ်း များ လကလ်7မ်းမီရ67ိေစေရး ေဆာငရွ်ကရ်န1်ကတကိဝတြ်ပFထားပါသည။် ၂ဝ၁၈ခ%(7စ ်

 
1 http://www.tvetmyanmar.gov.mm/en/training-schools/ 
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(ိ%ဝငဘ်ာလတငွ ်ကျငး်ပခဲေ့သာ ၃၃Eကမ်ိေြမာက ်အာဆယီ ံထပ်သးီအစညး်အေဝးတငွ ်ချမ7တခ်ဲေ့သာ 

“ အာဆယီ ံစမ်ွးေဆာင(်ိ%ငေ်ရး မဟာဗျ�ဟာစမံီကနိး် ၂၀၂၅ - မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အခငွ့အ်ေရးများကိ% 

အာဆယီ ံစးီပာွးေရး၊ လ9မ)ေရး၊ (ိ%ငင်ေံရး၊ လံ%ြခFံေရးရာ ရညမ်7နး်ချက ်လ%ပ်ေဆာငခ်ျကအ်ားလံ%းတငွ ်

ထည့သ်ငွး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရး“  ASEAN Enabling Master Plan 2025: Mainstreaming 

the Rights of Persons with Disabilities” ကိ% အေကာင ် အထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်န ်

မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အခငွ့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ အမျိFးသားအဆင့ ် မဟာဗျ�ဟာ အစအီစlမ9Pကမ်းအား 

UNICEF ၏ ပံပိ့%းက9ညမီ)ြဖင့ ် လ9မ)ဝနထ်မ်းကယဆ်ယေ်ရး(7င့ ် ြပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရးဦးစးီဌာနမ7 

ဦးေဆာင၍် ေရးဆွေဲနပါသည။် မဟာဗျ�ဟာ စမံီကနိး်သည ် အာဆယီ ံ လ9မ)-ယlေကျးမ) 

အသိ%ငး်အဝိ%ငး် (ASCC)(7င့ ် အာဆယီစံးီပာွးေရးအသိ%ငး်အဝိ%ငး်(AEC)တိ% ့ အေပqတငွ ် အေြခြပF 

ပါသည။် အထ9းသြဖင့ ်ASEAN Enabling Masterplan ၏ အဓိက ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်အချကမ်ျား 

(AEC 9,10,11 (7င့ ်ASCC 25,26)  ြဖစပ်ါသည။် 

ြမနမ်ာ(ိ%ငင် ံ မသနစ်မ်ွးသ9များ ဖံွL tဖိFးတိ%းတကေ်ရး အမျိFးသားအဆင့ ် မဟာဗျ�ဟာ (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၅) 

သည ်ြမနမ်ာ(ိ%ငင်၏ံ ေရ67ညတ်ညတ်ံခ့ိ%ငt်မဲtပီး ဟနခ်ျကည်ေီသာ ဖံွL tဖိFးတိ%းတကမ်) စမံီကနိး် (၂၀၁၈-

၂၀၃၀) (7င့ ် ချိတဆ်ကထ်ားြခငး် ြဖစသ်ည။် ဦးစားေပးလ%ပ်ငနး်များထမဲ7 တစခ်%သည ် အလ%ပ်အကိ%င ်

ကh ြဖစသ်ည။်  

မဟာဗျ�ဟာသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ လ9မ)ဘဝတငွ ် တနး်တ9ပါဝင(်ိ%ငေ်စရန ် ကhအသးီသးီ၌ 

မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အသအိမ7တြ်ပFရန ်လိ%အပ်ေPကာငး် အေလးေပး ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

o သကဆ်ိ%ငရ်ာ အဖဲွLအစညး်အားလံ%း(7င့ ်အြပနအ်လ7န ်ပ9းေပါငး် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 

o မသနစ်မ်ွးအဖဲွLအစညး်များ(7င့ ်မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% စမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မpင့တ်ငြ်ခငး်/ လ%ပ်ပိ%ငခ်ငွ့ ်

အပ်(7ငး်ြခငး်။ 

o ကuမ်းကျငမ်)(7င့ ် အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေသာ မသနစ်မ်ွးဆိ%ငရ်ာ ကuမ်းကျငသ်9များ 

ြဖစလ်ာေအာင ်ေလက့ျင့ ်သငတ်နး်ေပးြခငး်။ 

o ြမနမ်ာ(ိ%ငင်6ံ7ိ မသနစ်မ်ွးသ9များ အားလံ%းလကလ်7မ်းမ7ီသည့ ် အေြခခ ံ အေဆာကအ်အံ%၊ 

မသနစ်မ်ွးများအားလံ%း နယပ်ယအ်သးီသးီ၌ ပါဝင(်ိ%ငေ်စရန ်မသနစ်မ်ွး အကျံFးဝင ်မ9ဝါဒများ၊ 

စနစမ်ျား(7င့ ်အေလအ့ထများ ေရးဆွြဲခငး်။ 

o မသနစ်မ်ွးသ9များအား လ9မ)ေရး၊ စးီပာွးေရး၊ (ိ%ငင်ေံရး၊ ယlေကျးမ)(7င့ ် ြပညသ်9ေ့ရးရာ 

ကhများတငွ ်အြပည့အ်ဝ ပါဝငလ်ာရန ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 
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o မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ေနရာချထားြခငး်(7င့ ်အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး် သငတ်နး်ကh 

တစရ်ပ်လံ%းကိ% အဆင့ြ်မpင့တ်ငေ်စြခငး်။ 

o စမ်ွးေဆာငရ်ညအ်ေပqအေြခခ၍ံ မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ်အလ%ပ်အကိ%င ်အခငွ့ ်အလမ်းများ 

တိ%းြမpင့ေ်ပးြခငး်။ 

၄. ြမနမ်ာ(ိ%ငင်တံငွ ်ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစစ်တငမ်ိတဆ်ကြ်ခငး်(7င့ ်ပတသ်က၍် 

ြဖစ(်ိ%ငေ်ြခ(7င့ ်ထေိရာကမ်) 

ြမနမ်ာ(ိ%ငင်အံေနြဖင့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိရနအ်တကွ ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစက်ိ% 

ကျင့သ်ံ%းသင့၊် မသင့၊် အကယ၍် ကျင့သ်ံ%းမညဆ်ိ%ပါက မညသ်ိ% ့ ကျင့သ်ံ%းမညန်ညး်ဆိ%သည့ ်ေမးခနွး်ကိ% 

မသနစ်မ်ွးသ9များ၏အခငွ့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ ဥပေဒ အခနး်(၁၀)ကိ% အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အတကွ ်အမျိFးသား ေကာ်မတကီ ေြဖ67ငး်ဖိ% ့ လိ%အပ်ပါသည။် အာဆယီ၏ံ ဦးတညမ်)လမ်းေPကာငး် 

သည ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထား စနစဘ်ကသ်ိ% ့ ဦးတညေ်သာ်လညး် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အဓိပkါယ6်7ိေသာ 

အလ%ပ်များရ67ိေစြခငး်(7င့ ်ပတသ်က၍်ယငး်စနစ6်7ိြခငး်သည ်မ67ိြခငး်ထက ်ပိ%မိ% အကျိFးသကေ်ရာက ်

မ)67ိေPကာငး် ေဖာ်ြပသည့ ်အေထာကအ်ထားများ မ67ိေသးပါ။ (ေနာကဆ်ကတ်ွကဲိ% J)ပါ) 

အမျိFးသားေကာ်မတသီည ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အချကအ်လကမ်ျားကိ% ထည့သ်ငွး်စlးစားရန ် လိ%အပ် 

ပါသည ်-  

(က) (ိ%ငင်တံကာအေတွLအPကFံ(7င့ေ်ဒသဆိ%ငရ်ာအေြခအေနများအေပqအေြခခ၍ံေဝပံ%ကျ()နး်ထား 

သည ်ြမနမ်ာ(ိ%ငင်အံတကွ ်လကေ်တွLကျtပီး ထေိရာကေ်သာ မ9ဝါဒေရးရာ အစအီမံ ြဖစ(်ိ%ငမ်ညလ်ား။  

(ခ) ေအာငြ်မငေ်သာ ေဝပံ%ကျ()နး်ထားအတကွ ် လိ%အပ်ချကမ်ျားမ7ာအဘယန်ညး်။ 

မညက်ဲသ့ိ%ေ့သာ ကhမျိFးတငွ ်စတငအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရမညန်ညး်။ ၎ငး်တိ%က့ိ% စတင ်အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်ေနtပီလား။ 

(ဂ) အကယ၍် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားတစခ်%ကိ% စတင ် ကျင့သ်ံ%းပါက ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ 

အလ%ပ်67ငမ်ျား လိ%ကန်ာကျင့သ်ံ%းရပါမည။် 

o အများြပညသ်9/အစိ%းရ ေအာကပ်ါတိ%အ့ပါအဝင ်

o လကန်ကက်ိ%ငတ်ပ်ဖဲွLများ 

o (ိ%ငင်ပိံ%ငစ်းီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ 

o ပညာေရး 
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o ပ%ဂsလကိ ကh ေအာကပ်ါတိ%အ့ပါအဝင ်

o က%မkဏEီကးီများ(7င့ ်၎ငး်တိ%၏့ ကနထ်Jိ%ကတ်ာများ 

o အေသးစား(7င့ ်အလတစ်ား စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ (SME)2 

o (ိ%ငင်တံကာ(7င့ ် အစိ%းရ မဟ%တေ်သာ အဖဲွLအစညး်များ ကဲသ့ိ%ေ့သာ အစိ%းရ မဟ%တသ်ည့ ်

နယပ်ယမ်ျား 

(ဃ)  ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစ ်သတမ်7တခ်ျကအ်ဆင့သ်ည ်မညသ်ိ% ့ ြဖစသ်င့သ်နညး်။ 

(င) မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်မညသ်ိ% ့ စတင ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကသ်င့သ်နညး်။ 

(စ) ေဝပံ%ကျ()နး်ထားအတိ%ငး် ြပည့မီ်ေစရန ် တိ%ကJိ်%က ် အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်(7င့ ် အြခားေသာ 

နညး်လမ်းြဖင့ ်အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ကိ%လညး် ခငွ့ြ်ပFထားသင့ပ်ါသည။် (ဥပမာ - မသနစ်မ်ွး သ9များကိ% 

က9ညပံီပိ့%းေသာ အဖဲွLအစညး်များ(7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ%ယတ်ိ%ငဦ်းေဆာငေ်သာ အဖဲွLအစညး်များကိ% 

ပံပိ့%းေပးြခငး်)   

(ဆ) ပိတဆ်ိ%မ့)များ၊ ဒဏေ်ငမွျား 67ိသင့ပ်ါသလား။ 67ိသင့သ်ညဆ်ိ%ပါက မညသ်ိ%ေ့သာ အရာများ 

ြဖစမ်ည ်နညး်။ 

(ဇ) စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအား မကလ်ံ%းေပး လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 67ိသင့ပ်ါသလား၊ 

67ိသင့သ်ညဆ်ိ%ပါက မညသ်ိ%ေ့သာအရာမျိFး ြဖစသ်င့သ်နညး်။  

(ဈ) ေဝပံ%ကျ ()နး်ထားစနစတ်ငွ ်အဂတလိိ%ကစ်ားမ)(7င့ ်လမ်ိလညမ်)ကိ% မညသ်ိ% ့ ကာကယွရ်မညန်ညး်။ 

 

ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစသ်ည ်ြမနမ်ာ(ိ%ငင်6ံ7ိ မသနစ်မွ်းသ9 မညမ်:အား က9ည(ီိ%ငလ်မိ့် 

မညန်ညး်။ 

ြမနမ်ာနငိင် ံ ၂၀၁၄ သနး်ေခါငး်စာရငး် စစတ်မ်းအရ ၁၅(7စမ်7 ၆၄(7စအ်တငွး် မသနစ်မ်ွးသ9များသည ်

မသနစ်မ်ွးမဟ%တသ်9များ(7င့ ် ()ငိး်ယ7lလ:င ် လ%ပ်ငနး်ခငွထ်တဲငွ ် ပါဝငလ်%ပ်ကိ%ငမ်)()နး် နညး်ေPကာငး် 

ေတွL 67ိရပါသည။် မသနစ်မ်ွးမဟ%တသ်9များ၏ ၆၇.၆% (7င့ ် ()ငိး်ယ7lလ:င ် သာွးလာေရး အနညး်ငယ ်

ခကခ်ေဲသာ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ ၄၇.၂% သာ လ%ပ်သားအငအ်ားစ%တငွ ် ပါဝငP်ကသြဖင့ ် ရာခိ%င(်)နး် 

အားြဖင့ ်၂၀ % ကာွဟသည။် 

 
2 There are 12 different employee thresholds in the Myanmar SME Law alone, and these are not consistent with 
the definition of ‘small’ in the Myanmar Companies law. 
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ေဝပံ%ကျ()နး်ထားကိ% မြဖစမ်ေနကျင့သ်ံ%းရသည့ ် စနစသ်ည ် တရားဝငအ်လ%ပ်အကိ%င ် (formal 

employment) တငွသ်ာ အကျံFးဝငပ်ါသည။် ၂၀၁၅ အလ%ပ်သမားအငအ်ားစစတ်မ်း (LFS)က လ9ဦးေရ 

၏ ၅.၂သနး်ခန ့သ်ည ် တရားဝငအ်လ%ပ်အကိ%ငမ်ျားတငွ ် လ%ပ်ကိ%ငေ်နPကသညဟ်% ေဖာ်ြပခဲသ့ည။် 

သိ%ေ့သာ် ၎ငး်တိ%ထ့မဲ7 အများစ%သည ်အများြပညသ်9/အစိ%းရတငွ ်လ%ပ်ကိ%ငေ်နPကြခငး် ြဖစပ်ါသည။် 

ထိ%အ့ြပင ် ြမနမ်ာြပည6်7ိ က%မkဏအီများစ%သည ် အေသးစား(7င့ ် အလတစ်ား စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ 

ြဖစP်ကသည။်  ဤစာတမ်းအတကွ ် ကu(်%ပ်တိ% ့ ခန ့မ်7နး်ထား67ိသညမ်7ာ အများြပညသ်9/ အစိ%းရ တငွ ်

လ%ပ်သား ၁.၃ သနး်67ိ3 ေနtပီး၊ လ%ပ်သား ၁၀၀ အထက ် ပ%ဂsလကိ စးီပာွးေရး လ%ပ်ငနး်Eကးီများ(7င့ ်

အစိ%းရမဟ%တေ်သာအဖဲွLအစညး်များတငွ ် လ%ပ်သား ၁.၅ သနး်67ိ ေနပါသည။် ၎ငး်တိ%အ့နက ် ၁.၁ 

သနး်သည ် အထညခ်ျFပ်ကhတငွြ်ဖစt်ပီး အထညခ်ျFပ်ကh အများစ%မ7ာ ရနက်%နတ်ငွ ် လညပ်တ ်

လျက6်7ိသည4်။ 

ဤကနိး်ဂဏနး် (၂.၈ သနး်) အေပq ေဝပံ%ကျ()နး်ထား ၂ % သတမ်7တလ်ိ%ကြ်ခငး်ြဖင့ ် မသနစ်မ်ွးသ9 

၂၆ဝဝဝ ဦး သည ်အများြပညသ်9/အစိ%းရတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ ၃၀၀၀၀ ဦးသည ်ပ%ဂsလကိ စးီပာွးေရး 

လ%ပ်ငနး်Eကးီများတငွ ်လညး်ေကာငး်၊ စ%စ%ေပါငး်မသနစ်မ်ွးသ9သည ်၅၆၀၀၀ တရားဝင ်အလ%ပ်အကိ%င ်

67ာေဖွ(ိ%ငမ်ညဟ်% ဆိ%လိ%ရာ ေရာကပ်ါသည။် 

ဤကနိး်ဂဏနး်များသည ် အPကမ်းဖျlးအားြဖင့ ် ခန ့မ်7နး်တကွခ်ျကမ်) တစခ်%သာ ြဖစပ်ါသည။် 

ဆကလ်က၍် သ%ေသတနများ ြပFလ%ပ်ရန ်လိ%အပ်ပါသည ်

o အများြပညသ်9/အစိ%းရ(7င့ ် ပ%ဂsလကိစးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်Eကးီများ67ိ အလ%ပ်အကိ%င ် အေရ 

အတကွ၊်quota စတင ်အကျံFးဝငမ်ည့ ်အလ%ပ်သမား အေရအတကွ ်ပမာဏ ((7င့တ်ညေ်နရာ) 

o အများြပညသ်9/အစိ%းရ(7င့ ် ပ%ဂsလကိ စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်Eကးီများတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9 

မညမ်:အား အလ%ပ်ခန ့အ်ပ်ထားPကtပီးtပီလ။ဲ ဘယလ်ိ% ကuမ်းကျငမ်)(7င့ ် ဘယလ်ိ% 

ေနရာေတမွ7ာလ။ဲ 

o ကိ%ယပိ်%ငစ်းီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်(7င့ ် တစပိ်%ငတ်စ(်ိ%င ် စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9 

မညမ်: လ%ပ်ကိ%ငေ်နPကသနညး်။ 

o မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%င(်7င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်လိ%လားချကမ်ျား၊ စိ%းရိမ်မ)များ။ 

 
3 In the 2014 Census, 1,347,086 people reported working as a ‘government employee’ Thematic Report on Labour 
Force”, Volume 4G 2014 Census p XIV.    
4 https://investmyanmar2019.com/garment-industry-cmp/myanmars-garment-industry/   



 

Page 12 of 53 
 

အလ%ပ်အကိ%င ်67ာေဖွေနေသာ မသနစ်မွ်းသ9 လ%ပ်သား အေရအတကွ ်

အက9အညေီပးေရး(7င့ ် ြပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရးအသငး် ဂျပန ် (AAR Japan)၊ ြမနမ်ာ(ိ%ငင် ံ မသနစ်မ်ွး 

သ9များ ေ67 Lေဆာငအ်ဖဲွL (MILI)၊ ြမနမ်ာ(ိ%ငင် ံ ကိ%ယအ်ဂw ါ မသနစ်မ်ွး သ9များအသငး် (MPHA)၊  

ြမနမ်ာ(ိ%ငင် ံ မသနစ်မ်ွး သ9များအသငး်ချFပ် (MFPD)(7င့ ် ေရKမငး်သားေဖာငေ်ဒး67ငး် (ြမနမ်ာ) (SMTF 

Foundation (Myanmar))အပါအဝင ် အဖဲွLအစညး်အချိFLသည ် လ%ပ်ငနး်ခငွသ်ိ%ေ့ရာက6်7ိရန/် 

အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိရန ် ၎ငး်တိ% ့ က9ညေီပးေနေသာ (သိ% ့) က9ညေီပးခဲေ့သာ မသနစ်မ်ွးသ9များဆိ%ငရ်ာ  

အချကအ်လကမ်ျားအား ထနိး်သမ်ိးထားပါသည။် ထိ%အဖဲွLအစညး်များ၏ အချကအ်လကမ်ျားအရ 

မPကာေသးမီ (7စမ်ျားအတငွး် ထိ%အဖဲွLအစညး်များသည ် ၅၅၆ ဦးခန ့အ်ား အလ%ပ်အကိ%င6်7ာေဖွရန ်

က9ညေီပးခဲt့ပီး လက6်7ိအချိနတ်ငွ ် ၎ငး်တိ%၏့ အချကအ်လက ် ြပFစ%ထားမ)အရ အလ%ပ်67ာေဖွေနသ9 

၈၆၁ ဦး ခန ့ ်67ိပါသည။်  

ပံ% ၁ မသနစွ်မ်းသ9များ အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျား ရ67ိေစရန ်ေလက့ျင့သ်ငP်ကားေပးြခငး်၊ အနးီကပ် Pကပ်မတ် သငP်ကားေလက့ျင့ြ်ခငး် စသည့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်)များေပးရာတွင ်အဓိကကျေသာ အဖဲွLအစည်းများမ7 ရ67ိေသာ သတငး်အချက်အလက်များကိ% အေြခခံသည့ ်
မPကာေသးမီက အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျား ရ67ိသွားေသာ မသနစွ်မ်းသ9များ စာရငး် 

အဖဲွLအစညး်အမည ်
အလ%ပ်အကိ%င ်

67ာေဖွသ9 

အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိမ) 

(ပ%ဂsလကိ ကh) 
ခ%(7စ ်

အက9အညေီပးေရး(7င့ ်

ြပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရးအသငး် ဂျပန ်(AAR 

Japan) 

131 120 2016 
114 107 2017 

115 105 2018 

ြမနမ်ာ(ိ%ငင်မံသနစ်မ်ွးသ9များ ေ67 Lေဆာငအ်ဖဲွL 

(MILI) 
103 50 2016 - 2019 

ြမနမ်ာ(ိ%ငင် ံ

ကိ%ယအ်ဂw ါမသနစ်မ်ွးသ9များအသငး် 

(MPHA) 
70 50 2010 – 2019 

ြမနမ်ာနငိင် ံမသနစ်မ်ွးသ9များအသငး်ချFပ် 

(MFPD) 
75 37 2016 – 2019 

ေရKမငး်သားေဖာငေ်ဒး67ငး် ြမနမ်ာ (Smtf 

Myanmar) 

75 23 2016 
85 19 2017 
45 23 2018 
48 22 2019 
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ဤကနိး်ဂဏနး်များက ေဖာ်ြပသညမ်7ာ အဖဲွLအစညး်များ၏ အရငး်အြမစအ်ကန ့ ်အသတ6်7ိေနြခငး်(7င့ ်

ြဖန ့က်ျကေ်ဆာငရွ်ကေ်သာ ပထဝီဝငအ်ေနအထားများေPကာင့ ် ဤကဲသ့ိ%ေ့သာ အဖဲွLအစညး်များမ7 

အက9အညကီိ%ယ9၍ တကတ်က¦်က¦က အလ%ပ်67ာေဖွသ9အနညး်ငယသ်ာ 67ိပါသည။် 

၂၀၁၄ သနး်ေခါငစ်ာရငး် အချကအ်လကမ်ျား5အရ အထ9းသြဖင့ ်လ%ပ်သားအငအ်ား အေPကာငး်အရာ 

အစရီငခ်စံာ၏ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ (၁) ဇယား ၁.၁၅ တငွ ် သာမန ် အမ်ိေထာငစ်%များတငွ ် အနညး်ငယ၊် 

အလယအ်လတ/် ြပငး်ထနေ်သာ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ေြခအေန အေသးစတိက်ိ% 

ေဖာ်ြပထားပါသည။် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အြမင၊် အPကား၊ လ)ပ်67ားသာွးလာမ) (7င့ ် ဉာဏရ်ည ်

စသညြ်ဖင့ ် ပိ%ငး်ြခားထားပါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်စစတ်မ်းအရ မသနစ်မ်ွးအများစ%သည ် အဓိက 

စိ%ကပ်ျိFးေရး၊ သစေ်တာ(7င့ ်ငါ:ဖမ်းလ%ပ်ငနး်ကhများတငွ ် အလ%ပ်လ%ပ်ကိ%ငP်ကေသာ်လညး် မသနစ်မ်ွး 

သ9များ၏ကhအလိ%က ် အလ%ပ်လ%ပ်ကိ%ငမ်) အေြခအေန(7င့ပ်တသ်ကေ်သာ သတငး်အချက ်

အလကမ်ျားကိ% မေပး(ိ%ငသ်ြဖင့ ် ထပ်မံ၍ ကhအလိ%က ် သံ%းသပ်မ)များ ြပFလ%ပ်ရာတငွ ် မေသချာ 

မ)များ 67ိ(ိ%ငပ်ါသည6်။ 

ဤအစရီငခ်စံာ၏ ဇယား ၃.၆ သည ် (ေအာကတ်ငွ ် ပံ% ၂ အြဖစ ် ြပနလ်ည ် ေဖာ်ြပထား) မသနစ်မ်ွး 

မဟ%တသ်9 လ9ဦးေရ(7င့ ် ()ငိး်ယ7ltပီး မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ လ%ပ်ေဆာငမ်) အေြခအေနကိ% ဆနး်စစ ်

ထားသည။် အစရီငခ်စံာ၏ဇယား (၁.၁၆)တငွ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ% ေတွL (ိ%ငသ်ည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 “Thematic Report on Labour Force”, 2014 Census 
66 6 Page 106, Ibid 
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ပံ% ၂ (၂၀၁၄) မသနစွ်မ်းမ)အမျိFးအစား(7င့ ်မသနစွ်မ်းမ)အတိ%ငး်အတာ(7င့ပ်တ်သက်ေသာ သနး်ေခါင ်စာရငး် အချက်အလက်များ 

7 

အများြပညသ်9/အစိ%းရ(7င့ ် ပ%ဂsလကိကh အဖဲွLအစညး်များတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% 

အလ%ပ်ခန ့ထ်ားေသာ်လညး် မသနစ်မ်ွးသ9များသည ် မသနစ်မ်ွးမဟ%တေ်သာ အလ%ပ်လ%ပ်ကိ%ငသ်9 

ဦးေရထက ် နညး်ပါးေနေPကာငး်ကိ% ဤအချကအ်လကမ်ျားက ေထာကြ်ပေနပါသည။် သိ%ေ့သာ် 

မသနစ်မ်ွးအများစ%သည ် မိမိကိ%ယတ်ိ%ငအ်လ%ပ်67ငမ်ျားအြဖစ(်သိ% ့) ကိ%ယပိ်%ငလ်%ပ်ငနး် လ%ပ်ကိ%ငသ်9များ 

အြဖစသ်ာ လ%ပ်သားေစျးကကွတ်ငွ ်တက¦်ကစာွ ပါဝငေ်လ6့7ိသည။်  

 
7 ‘Sought work’ is defined as ‘Not employed, available for work and looking for work’ 
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ပံ%(၃) တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ သနး်ေခါငစ်ာရငး် အချကအ်လကမ်ျားအရ အလ%ပ်အကိ%င6်7ာေဖွေနသ9 

(7င့ ် အချိနြ်ပည့ ် ေကျာငး်သား/သ9များ (အလ%ပ်အကိ%င6်7ာေဖွရန ် အလားအလာ67ိသ9) ၅၂၈၁၄ ဦး 

(၁၅(7စအ်ထက)် စ%စ%ေပါငး် မသနစ်မ်ွးသ9 ၇၂,၇၇၃ ဦး 67ိေPကာငး် ေတွL 67ိရပါသည။် အချိနြ်ပည့ ်

ေကျာငး်သားများကိ% ဖယထ်%တပ်ါက မသနစ်မ်ွးအလ%ပ်67ာေဖွသ9 စ%စ%ေပါငး်မ7ာ ၁၉,၉၅၉ ဦး ြဖစသ်ည။် 

 

ပံ% ၃ - သမားJိ%းကျ အမ်ိေထာငစ်%များတွင ်အသက် ၁၅(7စမ်7 ၆၄(7စ ်အတွငး် မသနစွ်မ်းမ) အမျိFးအစား၊ မသနစွ်မ်းမ) အတိ%ငး်အတာ(7င့ ်
အလ%ပ်67ာေဖွေနသ9၊ အချိနြ်ပည့ေ်ကျာငး်သား 

မသနစ်မ်ွးမ) 

အမျိFးအစား 

ေယာကwျား မိနး်ကေလး 

စ%စ%ေပါငး် မသနစ်မ်ွးမ) 

အနညး်ငယ ်

မသနစ်မ်ွးမ)  

ြပငး်ထန/် 

အလယအ်လတ ်

မသနစ်မ်ွးမ) 

အနညး်ငယ ်

မသနစ်မ်ွးမ)  

ြပငး်ထန/် 

အလယအ်လတ ်

အြမငအ်ာ\ံ.မသန်စမ်ွး  

အလ%ပ်67ာေဖွသ98 3,863 490 2,225 238 6,816 

အချိနြ်ပည့ ်

ေကျာငး်သား9 

5,743 1,075 7,424 929 15,171 

အAကားအာ\ံ.  မသန်စမ်ွး 

အလ%ပ်67ာေဖွသ9 1,796 532 952 257 3,537 

အချိနြ်ပည့ ်ေကျာငး်သား 4,314 933 3,847 830 9,924 

ကိ.ယအ်ဂ̂ါ မသန်စမ်ွး  

အလ%ပ်67ာေဖွသ9 2,641 664 1,038 268 4,611 

အချိနြ်ပည့ ်ေကျာငး်သား 4,397 1,794 3,889 1,237 11,317 

ဉာဏ်ရည ်မသန်စမ်ွး  

အလ%ပ်67ာေဖွသ9 2,605 853 1,162 375 4,995 

အချိနြ်ပည့ေ်ကျာငး်သား 7,287 2,157 5,403 1,555 16,402 

အလ%ပ်67ာေဖွသ9 စ%စ%ေပါငး် 19,959 

အချိနြ်ပည့ ်ေကျာငး်သား/သ9 စ%စ%ေပါငး် 52,814 

 
8 ‘Sought work’ is defined as ‘Not employed, available for work and looking for work’ 
9 “Thematic Report on Labour Force”, 2014 Census pp 182-183 
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၂ဝ၁၄ ခ%(7စ ် သနး်ေခါငစ်ာရငး် အချကအ်လကမ်ျားအရ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%င(်7င့ ်

လ%ပ်ေဆာငမ်)များတငွ ်ကာွဟမ)များ67ိြခငး်ေPကာင့ ်ပိ%မိ% သ%ေတသနြပFရန ်လိ%အပ်ေPကာငး် 

o မသနစ်မ်ွးလ%ပ်သားအငအ်ားထ%(7င့ ် ြပညသ်9/့အစိ%းရ(7င့ ် ပ%ဂsလကိကhအပါအဝင ် မသနစ်မ်ွး 

လ%ပ်သားအငအ်ားထ%သည ်မည့သ်ည့အ်ဖဲွLအစညး်များတငွ ်လ%ပ်ကိ%ငရ်Pကသနညး်။  

o မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%င(်7င့ပ်တသ်ကေ်သာ ဦးစားေပးကh၊ တညေ်နရာ(7င့ ်

ကuမ်းကျငမ်)များသည ်မညသ်ည့တ်ိ% ့ ြဖစသ်နညး်။ 

o အလ%ပ်67ာေဖွေနေသာ မသနစ်မ်ွးသ9 မညမ်: 67ိသနညး်။ လာမည့(်7စမ်ျားတငွ ်မသနစ်မ်ွးမညမ်: 

လ%ပ်သား  အငအ်ားစ%တငွ ်ပါဝငလ်ာမညန်ညး်။ 

o တရားဝင ် အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျားအတကွ ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစသ်ည ် tမိFL ြပေဒသ67ိ အလ%ပ်67င ်

Eကးီများ(7င့သ်ာ အကျံFးဝငမ်ညြ်ဖစရ်ာ ထိ%အရာများကိ% ေြဖ67ငး်ရန ် သင့ေ်လျာ်မ) 67ိမ67ိ(7င့ ်

သင့ေ်လျာ်မ)67ိပါက မညသ်ိ%ေ့သာ အေြခအေနတငွ ်67ိပါသနညး်။  

 

ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစတ်စခ်%အတကွ ်EကFိတငြ်ပငဆ်ငရ်န ်လိ%အပ်ချကမ်ျားသည ်

မညသ်ိ%ေ့သာ အရာများ ြဖစမ်ညန်ညး်။  

ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစ ် (အထ9းသြဖင့ ် ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး်) ကိ% စတငက်ျင့သ်ံ%း၊ မသံ%းကိ% မစlးစားမီ၊  

မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းြမpင့တ်င(်ိ%ငမ်ည့ ်ေရခ၊ံ ေြမခ ံပတဝ်နး်ကျငတ်စခ်% 67ိ၊ 

မ67ိကိ% ဦးစာွေလလ့ာဆနး်စစရ်န(်7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများ တိ%းြမpင့ ်

(ိ%ငရ်နအ်တကွ ်လိ%အပ်သည့ ်ကာွဟချကမ်ျားအား ေဖာ်ထ%တေ်ြဖ67ငး်ရန ်မြဖစမ်ေန လိ%အပ် ပါသည။် 

၂၀၁၉  ခ%(7စ ်ပါဝငပ်တသ်ကသ်9များ အလ%ပ်Jံ%ေဆးွေ(းွပွဲတငွ ်ေဆးွေ(းွချကမ်ျားက ေဝပံ%ကျစနစက်ိ% 

စတင ်ကျင့သ်ံ%း(ိ%ငရ်နအ်တကွ ်ေြဖ67ငး်ဖိ%လ့ိ%အပ်ေသာ ကစိ§ရပ်များကိ% ေဖာ်ထ%တေ်ပးခဲပ့ါသည။်  

အေPကာငး်အရာ 

လိ%အပ်ချက ် 

(သိ% ့) 

လိ%လားချက ်

 
 

လက6်7ိအေြခအေန 

 

ေ67းဦးဘဝ/ပညာေရး 

မသနစ်မ်ွးသ9များ 

မ7တပံ်%တငြ်ခငး် 

လိ%အပ်ချက်
  

 ၂၀၁၉ ဇ9လိ%ငလ်တငွ ် ကျငး်ပေသာ ၄ Eကမ်ိေြမာက ်

အမျိFးသားေကာ်မတ ီ အစညး်အေဝးတငွ ် မသနစ်မ်ွး 
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သ9များ မ7တပံ်%တငြ်ခငး်အေPကာငး် ေဆးွေ(းွခဲP့က 

ပါသည1်0။ အားကစား(7င့ ်ကျနး်မာေရး ဝနE်ကးီဌာနမ7 

အတညြ်ပFေပးရမည့ ်မသနစ်မ်ွးမ) အမျိFးအစားများကိ% 

အPကမ်း ြပFစ%ေနေPကာငး် လ9မ)ဝနထ်မ်း ကယဆ်ယ ်

ေရး(7င့ ် ြပနလ်ည ် ေနရာချ ထားေရး ဝနE်ကးီဌာန(7င့ ်

UNICEF က တရားဝင ် ေPကညာခဲပ့ါသည1်1။ ၂၀၁၉  

(7စလ်ယပိ်%ငး်က စ၍ မသနစ်မ်ွးသ9များအား မ7တပံ်% 

တငရ်န ်ေ67 Lေြပးအကြဲဖတေ်မးခနွး်လKာများကိ% ရနက်%န ်

တိ%ငး်ေဒသEကးီ၊ လ)ငိသ်ာယာtမိFLနယတ်ငွ ် လညး် 

ေကာငး်၊ ပဲခ9းတိ%ငး်ေဒသEကးီ ေညာငေ်လးပင ်

tမိFLနယ(်7င့ ် ကရငြ်ပညန်ယ၊် ဖားအံt့မိFLနယ ်

တငွလ်ညး်ေကာငး် စမ်းသပ်ခဲပ့ါသည။်12 စမ်းသပ် 

စမံီကနိး်၏ တစစ်တိတ်စပိ်%ငး်အေနြဖင့ ် မသနစ်မ်ွး 

သ9များအခငွ့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ အမျိFးသား ေကာ်မတ(ီ7င့ ်

လ9မ)ဝနထ်မ်း ကယဆ်ယေ်ရး(7င့ ် ြပနလ်ည ်

ေနရာချထားေရး ဝနE်ကးီဌာနသည ် ၂၀၁၉ ခ%(7စ ်

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၆-၁၉ ေနရ့ကမ်ျားတငွ ် “ မသနစ်မ်ွးမ) 

အကြဲဖတြ်ခငး်(7င့ ် မ7တပံ်%တငြ်ခငး်ဆိ%ငရ်ာ ဆရာြဖစ ်

သငတ်နး်” ကိ%လညး် ြပFလ%ပ်ခဲပ့ါသည။် 

အေြခခပံညာ(7င့ ်

တက̈သိ%လပ်ညာကိ% 

လကလ်7မ်းမီ 

ပညာသငယ်9ခငွ့ ်

လိ%အပ်ချက်

 
  

 ၂၀၁၄ သနး်ေခါငး်စာရငး် စစတ်မ်းအရ ၅-၉ (7စ ်

ကေလး ၄၇ သနိး် အနက ် ကေလး ၁၁,၀၀၀ ဦး ခန ့ ်

သည ် မသနစ်မ်ွးမ) အလယအ်လတ ် 67ိPကtပီး 

ေနာကထ်ပ် ကေလး ၁၁,၀၀၀ ဦးခန ့သ်ည ်မသနစ်မ်ွးမ) 

ြပငး်ထနP်ကပါသည။် ထိ%အ့ြပင ် ၁၀-၁၃ (7စP်ကား 

ကေလး ၃၉ သနိး် ထမဲ7 ၁၀၆၀၀ သည ် မသနစ်မ်ွးမ) 

အလယ ်အလတသ်ာ 67ိ၍ ၉၄၀၀ သည ်မသနစ်မ်ွးမ) 

တစခ်%ထကပိ်% 67ိသ9များ ြဖစပ်ါသည။်  

 
10 Myanmar Ministry of Information သတငး်များ June 2019. 
11 Myanmar President Office Three-stage process to identify persons with disabilities for pilot project 6 December 
2019. 
12 MSWRR (2019) လ9မ)ဝနထ်မ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး(7င့ ်ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးဝနE်ကီးဌာန. 



 

Page 18 of 53 
 

ယခ%အချိနတ်ငွ ် မသနစ်မ်ွးကေလး ၆၇ ရာခိ%င(်)နး် 

ခန ့သ်ည ် ေကျာငး်တကြ်ခငး်မ67ိပါ။ ()ငိး်ယ7l 

Pကည့ပ်ါက မသနစ်မ်ွးမဟ%တေ်သာ ကေလးများမ7ာ 

၁၉ ရာခိ%င(်)နး်သာ ေကျာငး်တကခ်ငွ့ ် မရPကပါ။ 

ြဖစစ်lေလလ့ာမ) ၄၆ခ%တငွ ် မသနစ်မ်ွး ကေလးများ 

သည ် ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့မ်7 ဖယက်ျl ခရံသည။် ၂၀၁၉ 

ဇ9လိ%ငလ် ၂၄ ရကေ်နတ့ငွ ်ပညာေရး ဝနE်ကးီဌာနသည ်

လ9တိ%ငး်အကျံFးဝငပ်ညာေရးစနစ ် တစခ်% လိ%အပ် 

ေPကာငး် အေလးထား ေြပာPကား ခဲပ့ါသည။် 
13ဤပညာသင(်7စ ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉)၌ ကချငြ်ပညန်ယ၊် 

မ(�ေလးတိ%ငး်ေဒသEကးီ၊ စစက်ိ%ငး် မ(�ေလးတိ%ငး် 

ေဒသEကးီ(7င့ ်ရနက်%န ်မ(�ေလး တိ%ငး် ေဒသEကးီတိ%တ့ငွ ်

မသနစ်မ်ွး ကေလးများသည ်မ9လတနး်တငွ ်၈၄၃ ဦး၊ 

အလယတ်နး်တငွ ် ၃၅၂ ဦး(7င့ ် အထကတ်နး်တငွ ် ၈၆ 

ဦး၊ စ%စ%ေပါငး် (၁၂၈၁) တကေ်ရာက ် ပညာ သငP်ကား 

ေနပါသည1်4။ 

တက̈သိ%လအ်ဆင့ ်ေလက့ျင့ေ်ရး(7င့ ်ကuမ်းကျငမ်) 

နညး်ပညာ 

သကေ်မးွသငတ်နး် 

(7င့ ်ပညာေရး(7င့ ်

ကuမ်းကျငမ်) 

ဖံွL tဖိFးေရး 

လိ%အပ်ချက်

  

 အသကေ်မးွဝမ်းေPကာငး်ဆိ%ငရ်ာ သငတ်နး်များကိ% 

မသနစ်မ်ွးသ9များတကေ်ရာက(်ိ%ငရ်နအ်တကွ ် ယငး် 

သငတ်နး်များတငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% ထည့ ်သငွး်ရန ်

မသနစ်မ်ွးသ9များမ7 ေလျာကလ်Kာများကိ%  ၂၀၁၈ ခ%(7စ ်

ကတညး်က အစိ%းရနညး်ပညာသကေ်မးွ သငတ်နး်(7င့ ်

ပညာေရး(7င့ ် ကuမ်းကျငမ်) ဖံွL tဖိFးေရး ေကျာငး်များ 

(TVET)၌ စတင ်လကခ်ခံဲပ့ါသည။်  

သိ%ေ့သာ် မသနစ်မ်ွးသ9များထသံိ% ့ သတငး်စကား 

ေရာက6်7ိရန ် မသနစ်မ်ွး အဖဲွLအစညး်များမ7တစဆ်င့ ်

ေထာကပံ်ေ့ပး ေနပါသည။် 

 
13 Myanmar International TV Rights Of PWD: Coordination Meeting Held For Drafting National Action Plan 28 April 
2019. 
14 The Mirror Daily ေ◌ၾကးမံ◌% 25 July 2019. 
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၂၀၁၉ ခ%(7စ ် ဇွနလ်တငွ ် စကမ်)ဝနE်ကးီဌာနသည ်

မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် အေြခခ ံ စကမ်)လကမ်) 

သငတ်နး်သငP်ကားေပး(ိ%ငရ်နအ်တကွ ် အသကေ်မးွ 

ဝမ်းေကျာငး်သငတ်နး်ဖွင့လ်7စြ်ခငး်များကိ% ြပနလ်ည ်

ထ9ေထာငေ်ရးဦးစးီဌာန(7င့ ်ညp(ိ )ငိး်ခဲ ့ပါသည။် ေရွLလျား 

သငတ်နး်ဝနေ်ဆာငမ်)များ (mobile training service) 

ဖွင့လ်7စရ်နအ်တကွလ်ညး် စစီlထား ပါသည။် 

စကမ်)ဝနE်ကးီဌာန(7င့ ် ြပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရး ဦးစးီ 

ဌာနတိ%သ့ည ် လ:ငစ်စသ်ငတ်နး်၊ ဂေဟ(7င့ ် လယယ်ာ 

စိ%ကပ်ျိFးေရးတငွ ်အသံ%းဝငေ်သာ ေမာ်ေတာ်ဆိ%ငက်ယ ်

ြပFြပငြ်ခငး်သငတ်နး်များကိ% သငတ်နး်သား ၃၀ ဦးြဖင့ ်

၂ ပတP်ကာ စတင ် သငP်ကား(ိ%ငရ်န ် ရညရွ်ယထ်ား 

ပါသည။် စကမ်) ဝနE်ကးီဌာနမ7လညး် ထိ%သငတ်နး် 

များကိ% အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အတကွ ် အဓိက ေငေွPကးေထာကပံ် ့ ေပးသာွးမည ်

ြဖစပ်ါသည။်  ြပနလ်ည ်ထ9ေထာငေ်ရး ဦးစးီဌာနသည ်

သငတ်နး်သားများအား ေဘးကငး် လံ%ြခFံမ)(7င့ ်

လကလ်7မ်းမီမ)အတကွ ်ေသချာေစရန ်ြပFလ%ပ်ထားtပီး 

မသနစ်မ်ွးသငတ်နး်ဆငး်များအား အလ%ပ်ချိတဆ်က ်

ေပးရန ် လ%ပ်ေဆာငမ်ညဟ်% သေဘာတ9ထား 

ပါသည1်5။  

အရညအ်ချငး်ြပည့ဝ်

သည့ ်အလ%ပ် 

ေလျာကထ်ားမည့ ်

မသနစ်မ်ွးသ9များ
  

လိ%အပ်ချက်
  

 မသနစ်မ်ွးသ9များသည ် ပညာေရးကhတငွ ် ခွြဲခား 

ဆကဆ်ြံခငး် PကFံေတွL ခဲရ့ပါသည။် ၁၀ တနး်(သိ% ့) ဘွဲLရ 

သည ်တရားဝင ်အလ%ပ်အကိ%ငအ်တကွ ်လိ%အပ် ချက ်

တစခ်% ြဖစပ်ါသည။် ဒဏေ်Pကး ေဆာငရ်မည့ ်

ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစ ် ေအာကတ်ငွ ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထား 

ြပည့မ်7ီေစရန ် ခန ့အ်ပ်ထားရမည့ ် အေြခခ ံ အရည ်

အချငး်ြပည့မီ်သ9များမ67ိပါက၊ ေဝပံ%ကျ()နး်ထား 

မြပည့မ်7ီ၍ ဒဏေ်Pကး ေပးေဆာင ် ရြခငး်အတကွ ်

မေကျနပ်မ)များ 67ိလာ(ိ%ငသ်ည။် 

 
15 Minutes of 1st meeting of the Employment Sub-committee in Naypyidaw on 6th Aug 2019. 
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တစန်ညး်အားြဖင့ ် အလ%ပ်67ငမ်ျားအေနြဖင့လ်ညး် 

စာရွကစ်ာတမ်း ေအာငလ်ကမ်7တ၊် ဘွဲLရ မ7တတ်မ်း 

အစ67ိသည့တ်ိ%က့ိ% အေရးမထားပဲ လ%ပ်ကိ%င(်ိ%ငမ်ည့ ်

စမ်ွးေဆာငရ်ညက်ိ%သာ ဦးစားေပး စlးစားေပးရန ်

တိ%ကတ်နွး် သင့သ်ည။် 

လကလ်7မ်းမီေသာ လ%ပ်ငနး်ခငွ ်

သယယ်9ပိ%ေ့ဆာင်

ေရးလကလ်7မ်းမီမ) 

(အထ9းသြဖင့ ်

tမိFL ြပဧရိယာ) 

လိ%အပ်ချက ်  ေဆာကလ်%ပ်ေရးဝနE်ကးီဌာနသညေ်နြပညေ်တာ်တငွ်

67ိေသာ အပနး်ေြဖဥယျာl(7င့ ် ေဈးEကးီများ စေသာ 

အများြပညသ်9သံ%း ေနရာများတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အတကွ ်လကလ်7မ်းမီေသာ ေ67 Lေြပး ကေနဦး စမံီကနိး် 

တစခ်%ြပFလ%ပ်ရနအ်တကွ ် အဆိ%ြပFထားပါသည1်6။ 

ြမနမ်ာ(ိ%ငင် ံ မသနစ်မ်ွးသ9များ အသငး်ချFပ်သည ်

မသနစ်မ်ွးမ)တစမ်ျိFးချငး်စ၏ီ ကွြဲပားသည့ ်လကလ်7မ်း 

မီမ)အေPကာငး်ကိ% ေဆးွေ(းွလျက6်7ိသည။် 

အေထာကအ်က9ြပF 

နညး်ပညာ၊ 

အထ9းသြဖင့ ်

မျက(်7ာြပင ်

ဖတစ်က ်

(computer, phone, 
etc..)  

အြမငအ်ာJံ% 

မသနစ်မ်ွးသ9

များအတကွ ်

လိ%အပ်ချက ်

 ယ9နကီ%ဒေ်ဖာင့ ် မျက(်7ာြပင ် ဖတစ်ကက်ိ% beta-test 

နညး်ပညာြဖင့ ် တထီငွခ်ဲပ့ါသည။် ( 

myanmaratc.org)။  ြမနမ်ာ အများစ%သည ် ယ9န ီ

က%ဒေ်ဖာင့မ်ဟ%တေ်သာ ေဇာ်ဂျီ ေဖာင့အ်သံ%းြပF 

PကေသာေPကာင့ ် ထိ%မျက(်7ာြပင ် ဖတစ်ကြ်ဖင့ ်

စာဖတလ်ိ% ့ မရ(ိ%ငပ်ါ။ မPကာေသးမီက အစိ%းရသည ်

အများြပညသ်9အား ယ9နကီ%တက်ိ% အသံ%းြပFရန ်

တိ%ကတ်နွး်ခဲt့ပီး ရနက်%န6်7ိသံ%းစွသဲ9များသည ် ြမနမ်ာ 

စာြဖင့ ် မျက(်7ာြပငဖ်တစ်ကက်ိ% စတင ် အသံ%း(ိ%ငt်ပီး 

ြဖစသ်ည။် သိ%ေ့သာ် ထိ%နညး်ပညာသည ် ေဝးလေံသာ 

ေဒသများ67ိ သံ%းစွသဲ9များထသံိ% ့ ေရာက6်7ိရန ်

လိ%အပ်ေနဆြဲဖစt်ပီး ထိ%နညး်ပညာကိ% အဆငေ်ြပစာွ 

အသံ%းြပF(ိ%ငရ်န ် အတကွလ်ညး် လိ%အပ်ေနဆ ဲ

ြဖစသ်ည။် 

အလ%ပ်67ာေဖွေန

ေသာ မသနစ်မ်ွးသ9 

လိ%လားချက ်  ြပညတ်ငွး်အဖဲွLအစညး် အချိFLသည ် အချက ် အလက ်

များ ထနိး်သမ်ိးထားပါသည။် (အထကတ်ငွ ်Pကည့ရ်န)် 

 
16 Facebook page, Prof Win Myat Aye, 25 June 2019. 
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များ၏ အချက ်

အလက ်

အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိ

ေရး စမံီ  

EကးီPကပ်ြခငး်/ 

ပံပိ့%းက9ညြီခငး် 

လိ%လားချက ်  ေအေအအာ ဂျပန ်၊ ေရKမငး်သား ေဖာငး် ေဒး67ငး် 

(ြမနမ်ာ)၊ ကိ%ယအ်ဂw ါမသနစ်မ်ွးသ9များအသငး် ၊ 

ြမနမ်ာ(ိ%ငင်မံသနစ်မ်ွးသ9များအသငး်ချFပ်၊ ြမနမ်ာ(ိ%ငင် ံ

မသနစ်မ်ွးသ9များ ေ67 Lေဆာငအ်ဖဲွL (7င့ ်အနာEကးီ(7င့ ်

မသနစ်မ်ွးမ) 

ကာကယွေ်ရး(7င့ြ်ပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရးလ%ပ်ငနး်အဖဲွL

(ြမနမ်ာ) တိ% ့  ကဲသ့ိ%ေ့သာ အနညး်ငယေ်သာ 

အဖဲွLအစညး်များသာ အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိေရး(7င့ ်

သကဆ်ိ%ငသ်ည့ ်ပံပိ့%းက9ညမီ)များကိ% ေပး(ိ%ငပ်ါသည။် 

လ9မ)ေရး/ယlေကျး

မ) အေြပာငး်အလ ဲ

လိ%လားချက ်  မသနစ်မ်ွးသ9များ အြပငထ်ကွ၍် အလ%ပ်လ%ပ်ရန ်

အလနွအ်မငး်ကာကယွေ်ပးေသာ မိသားစ%ဝငမ်ျား 

အပါအဝင ်Jိ%းရာယlေကျးမ)အတားအဆးီကလညး် 

အားမေပးေPကာငး်ကိ% ၂၀၁၉ ဖိ%ရမ်၌ ေဆးွေ(းွခဲP့က 

သည။် 

   

၅. ြမနမ်ာ(ိ%ငင်၌ံ မကလ်ံ%းအေြခြပFချlးကပ်နညး် တစရ်ပ် ြဖစ(်ိ%ငမ်ညလ်ား 

အခနွ ်

ဥပေဒ အခနး် (၁ဝ) ပ%ဒမ် ၃၅(ဂ) အရ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ ထ%တက်%နမ်ျား (သိ% ့) မသနစ်မ်ွးသ9များက 

တညေ်ထာငထ်ားေသာ စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များမ7 ထ%တလ်%ပ်ထားေသာ ထ%တက်%နမ်ျား၊ စးီပာွးေရး 

အကျိFးအြမတအ်တကွမ်ဟ%တဘ် ဲမသနစ်မ်ွးသ9များ အသံ%းြပFရန ်ြပညပ်မ7 တငသ်ငွး်ေသာ အေထာက ်

အက9ြပFပစ§ညး်ကရိိယာများ စသည့တ်ိ%(့ 7င့စ်ပ်လျlး၍ အမျိFးသား ေကာ်မတသီည ် သင့ေ်လျာ်ေသာ 

အခနွဦ်းစးီဌာန၊ အြခားေသာ အာဏာပိ%ငမ်ျား(7င့ ်အခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့အ်တကွ ်ပ9းေပါငး် ေဆာငရွ်က ်

ရန(်7င့ ်ပငလ်ယရ်ပ်ြခားမ7 လ¬ဒါနး်မ)များအေပqတငွ ်ကငး်လတွခ်ငွ့ ်အခနွမ်ျားအတကွ ်စစီlေဆာငရွ်က ်

ရန ်တိ% ့ြဖစသ်ည။် သတမ်7တထ်ားသည့ ်ပမာဏထက ်ေကျာ်လနွ၍် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများကိ% ခန ့အ်ပ် 

ထားပါက က%မkဏမီျား(7င့ ်အြခားအဖဲွLအစညး်များမ7 အခနွသ်ကသ်ာခငွ့ရ်ရန ်ေရွးချယခ်ငွ့ ်67ိသည။် 

ေနာကဆ်ကတ်ွတဲငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ အြခားတိ%ငး်ြပညမ်ျား၏ အေတွLအPကFံများ ေလလ့ာချကတ်ငွ ်

လ%ပ်ငနး်ခငွ၌် အဆငေ်ြပသင့ေ်လျာ်ေသာ ပတ၀်နး်ကျငတ်စခ်% ေဖာ်ေဆာငရ်န ် က%နက်ျစရိတ၊် 
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သငတ်နး်ပိ%ခ့ျြခငး်၊ လ%ပ်ခက%နက်ျ စရိတ ် အပါအဝင ် အခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့မ်ျား(7င့သ်ကဆ်ိ%ငသ်ည့ ်

အယ9အဆ သေဘာထားများကိ% ေဖာ်ြပထားပါသည။် သိ%ေ့သာ် (ိ%ငင်တံကာ အေတွLအPကFံများအရ 

အခနွ ်ကငး်လတွခ်ငွ့သ်ည ်မကလ်ံ%းတစခ်% အေနြဖင့ ်အtမဲတမ်း မထေိရာက(်ိ%ငပ်ါ။ အလ%ပ်67ငမ်ျား၏ 

လ%ပ်ကိ%ငပံ်%နညး်လမ်း၊ အရွယအ်စား၊ တညေ်နရာအေပqတငွလ်ညး် မ9တည(်ိ%ငပ်ါသည။် ထိ%အ့ြပင ်

ြမနမ်ာ(ိ%ငင်အံတငွး် အခနွလ်ိ%ကန်ာမ)သည ် အနမိ့်ဆံ%းအဆင့သ်ာ67ိtပီး အခနွဥ်ပေဒကိ% လိ%ကန်ာ 

ေဆာငရွ်ကမ်)များတငွလ်ညး် ေ67 Lေနာက ် မညီKတမ်)များ67ိေသာေPကာင့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

တညေ်ထာငသ်ည့ ်စးီပာွးေရး လ%ပ်ငနး်များ (သိ% ့) မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%င ်အခငွ့အ်လမ်း(7င့ ်

ပတသ်ကေ်သာ မကလ်ံ%းေပးြခငး်အတကွ ် အခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့ေ်ပqမ7ာအေြခခေံသာ ချlးကပ်နညး် 

သည ်ြမနမ်ာြပည ်အတငွး် မေအာငြ်မင(်ိ%ငေ်သးပါ။  

ြမနမ်ာ(ိ%ငင်6ံ7ိ စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် အလ%ပ်အကိ%င ် အခငွ့အ်လမ်း 

ပိ%မိ%များြပားေစမည့ ် အစအီမံများ၊ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား လ%ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည(်7င့ ် ပတသ်က၍် 

သ%ေတသနြပFရန ်လိ%အပ်ပါသည။် 

တစခ်ျိနတ်ညး်မ7ာပင ် ဝငေ်ငခွနွဥ်ပေဒအား ြပငဆ်ငေ်နသညြ်ဖစရ်ာ အခနွဆ်ိ%ငရ်ာ မကလ်ံ%းများ 

အေPကာငး်ကိ%လညး် ြပညတ်ငွး်အခနွမ်ျား ဦးစးီဌာန(7င့ ်ေဆးွေ(းွသင့သ်ည။်  

 

အြခားမကလ်ံ%းများ 

ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစ6်7ိေသာ(ိ%ငင်မံျားတငွ ် အသံ%းြပFေသာ အြခားမကလ်ံ%းများမ7ာ မသနစ်မ်ွးေသာ 

ဝနထ်မ်းများအား အလ%ပ်ခန ့အ်ပ်ြခငး်၊ အလ%ပ်ခငွသ်ငတ်နး်ေပးြခငး်(7င့ ် အေထာကအ်က9ြပF 

ပစ§ညး်များ ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်အတကွ ် ေထာကပံ်ေ့ငေွပးြခငး်(7င့ ် သကသ်ာခငွ့မ်ျား၊ လ9မ)ဖ9လံ%ေရး 

ဆိ%ငရ်ာ  ေငေွပးေချမ)များအား  ေလျာခ့ျေပးြခငး်၊ ေချးေင(ွ7င့ ် ေြမယာ ရ67ိမ)ကိ% ေဆာငရွ်ကေ်ပး 

ြခငး်(7င့ ် အလ%ပ်သမားဥပေဒ စစေ်ဆးြခငး်မ7 ေခတ� ကငး်လတွခ်ငွ့(် 7င့ ် အနမိ့်ဆံ%း လ%ပ်အားခ 

ေလ:ာခ့ျြခငး်စသည့ ်ေမးခနွး်ထ%တစ်ရာ မကလ်ံ%းများပင ်67ိသည။် 

ဆ%လာဒ(်သိ% ့) ဝယယ်9စားသံ%းသ9များ ပိ%မိ%အားေပးမ)၊ စသြဖင့ ် က%မkဏမီျား၏ ေကာငး်မနွေ်သာ 

လ%ပ်ေဆာငမ်)များကိ% အသအိမ7တြ်ပFြခငး်သည ်ေနာကထ်ပ် မကလ်ံ%းတစခ်% ြဖစသ်ည။် ဘဂwလားေဒ6့7်  

(ိ%ငင်တံငွ ် အထညခ်ျFပ်ကhမ7 ဝယယ်9သ9များ (buyers)သည ် မသနစ်မ်ွးအလ%ပ်သမားများ ခန ့အ်ပ် 

ထားေသာ ပစ§ညး်တငသ်ငွး်သ9များ (suppliers)ထမံ7 အဓိကထား မ7ာယ9Pကပါသည။် 
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၆. မသနစ်မွ်းသ9များအလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းတိ%းြမpင့ေ်စရနအ်တကွ ်အြခားေသာ 

(ိ%ငင်မံျားက မညသ်ိ% ့ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကသ်နညး်။ 

အြခားတိ%ငး်ြပညမ်ျား၏ ချlးကပ်ပံ%ချlးကပ်နညး်များ အကျlးချFပ် သံ%းသပ်ချကက်ိ% ၂၀၁၇ (7င့ ်၂၀၁၉ 

ခ%(7စတ်ငွ ် ကျငး်ပခဲသ့ည့ ် ပါဝငပ်တသ်ကသ်9များ ဖိ%ရမ်တငွ ် မ:ေဝထားေသာ အေတွLအPကFံများ(7င့ ်

အွနး်လိ%ငး် သ%ေတသနကိ% အေြခခ၍ံ ေနာကဆ်ကတ်ွတဲငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

တိ%ငး်ြပညအ်ားလံ%း၌ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်လ%ပ်ကိ%ငေ်နေသာ အေရအတကွ(်)နး်သည ် မသနစ်မ်ွး 

မဟ%တသ်9ထက ် ပိ%၍နညး်သည။် အချိF Lတိ%ငး်ြပညမ်ျားတငွ ် ေပးကမ်းစနွ ့E်ကြဲခငး် နညး်လမ်းြဖင့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေနေသာ မြဖစမ်ေနကျင့သ်ံ%းရသည့ ်ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစမ်ျားလညး် 67ိသည။် 

အချိFLတိ%ငး်ြပညမ်ျားသည ် ခွြဲခားဆကဆ်မံ)မ67ိသည့ ် ဥပေဒြပဌာနး်၍ အခငွ့အ်ေရးကိ% အေြခခေံသာ 

ချlးကပ်နညး်များကိ% ချမ7တက်ျင့သ်ံ%း Pကသညဟ်% ဆိ%ပါသည1်7။ 

ဥေရာပ(ိ%ငင်အံများစ%(7င့ ် အာ67(ိ%ငင်အံချိFLတငွ ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစမ်ျား67ိtပီး အချိFL (ိ%ငင်မံျားတငွ ်

ဒဏေ်Pကးေပးရသညမ်ျားလညး် ပါဝင ် ပါသည။် ဂျာမနသီညမ်သနစ်မ်ွး စစေ်ဘးဒဏခ်သံ9များ(7င့ ်

စစမ်)ထမ်းေဟာငး်များကိ% အေထာကအ်ပံေ့ပးရန ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထား စနစက်ိ% ၁၉၁၉ ခ%(7စတ်ငွ ်

စတငခ်ဲပ့ါသည။် ေြမာကဥ်ေရာပ(7င့ ်အဂwလပ်ိစကားေြပာေသာ(ိ%ငင်မံျားသည ်ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစ ်

မြပဌာနး်ထားေသာ်လညး် ခွြဲခားဆကဆ်မံ)မ67ိြခငး်ကိ% အေြခခေံသာ ချlးကပ်ပံ%ချlးကပ်နညး် ၊ 

အမျိFးမျိFးေသာ အေထာကအ်ပံ ့(သိ% ့) မကလ်ံ%းေပးြခငး်ကိ% အေြခခေံသာ ချlးကပ်ပံ%ချlးကပ်နညး် (7င့ ်

လ%ပ်ငနး်ခငွဝ်ငသ်ငတ်နး်များကဲသ့ိ%ေ့သာ လ%ပ်သားေဈးကကွဆ်ိ%ငရ်ာ ချlးကပ်ပံ%ချlးကပ်နညး် စသည့ ်

ေရွးချယမ်)ပံ%စမံျားစာွလညး် ကျင့သ်ံ%း လ%ပ်ေဆာငေ်နပါသည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိေရးအတကွ ် မညသ်ည့ခ်ျlးကပ်မ)ကမ7 အြပည့အ်ဝ 

ေအာငြ်မငြ်ခငး်မ67ိပါ။ ဥပမာ အားြဖင့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အလ%ပ်ခန ့ထ်ားရာတငွ ် ေအာငြ်မင ်

ေနေသာ တိ%ငး်ြပည(်7စခ်%မ7ာ ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစ6်7ိေသာ ဂျပန(်ိ%ငင်(ံ 7င့ ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထား စနစ ်

မ67ိေသာ Pသစလျ(ိ%ငင်တံိ% ့ ြဖစပ်ါသည။် မသနစ်မ်ွးဥပေဒ(7င့စ်ပ်လျlး၍ တိ%ငး်ြပည(်7စခ်%စလံ%းတငွ ်

အြငငး်ပာွးမ)များြဖစခ်ဲပ့ါသည။် ထိ%ဥပေဒကိ% အသံ%းချ၍ အလKသဲံ%းစားြပFြခငး်၊ မေလျာ်မကန ်

သံ%းစွြဲခငး်(7င့ ် လျစလ်ျ�J)ထားြခငး်များအား ေတွL 67ိရပါသည။် ေဝပံ%ကျ()နး်ထား မြပဌာနး်ထားေသာ 

tဗိတနိ(်ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%င ် ရ67ိမ)()နး်မ7ာ ၅၁.၇%67ိtပီး ကမ°ာေပqတငွ ်

အြမင့ဆ်ံ%း ြဖစသ်ည။် 

 
17 iGlobal Law, London-based Law Firm, The World and Disability: Quotas or No Quotas?, December 11, 2013. 
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အြခား(ိ%ငင်မံျား၏ အေတွLအPကFံများအရ ေဝပံ%ကျ()နး်ထားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်အကိ%င ်

ရ67ိမ) အေရအတကွက်ိ% ြမpင့တ်င(်ိ%ငေ်သာ်လညး်၊ ေကျနပ်tပီး ေပျာ်ရKငစ်ရာေကာငး် သည့ ်

အလ%ပ်အကိ%ငဘ်ကသ်ိ% ့ ဦးတညရ်ာ မေရာကသ်ကဲသ့ိ% ့ ြဖစသ်ာွး(ိ%ငပ်ါသည။် အထ9းသြဖင့ ်

အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား ရညရွ်ယ၍် အရညအ်ေသးွ နမိ့်ကျေသာ အလ%ပ်အကိ%င ်

များတငွ ် လ%ပ်ကိ%ငေ်စြခငး် (သိ% ့) မသနစ်မ်ွးသ9များ သးီသန ့ ် လ%ပ်ကိ%ငရ်ေသာ လ%ပ်ငနး်ခငွမ်ျားတငွ ်

လ%ပ်ကိ%ငေ်စြခငး်စသည့ ် အေြခအေနမျိFးများတငွ ် ြဖစေ်စ(ိ%ငပ်ါသည။် အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ်

အလ%ပ်အကိ%ငမ်67ိေသာ မသနစ်မ်ွးသ9များအား အတငး်အကျပ် အလ%ပ်အကိ%ငခ်န ့ရ်မညဆ်ိ%ေသာ 

အြမငသ်ေဘာထား (7င့ ် မသနစ်မ်ွးမ)ဆိ%ငရ်ာ အြပFသေဘာမေဆာငေ်သာ (ေသးသမိ့်ေစေသာ) 

အြမငသ်ေဘာထား (disability-related stigma) ကိ%လညး် ေဝပံ%ကျ ()နး်ထားစနစက် သတငး်ေပးရာ 

ေရာကပ်ါသည။် ေဝပံ%ကျ()နး်ထား စနစအ်ချိFLသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အမ7နတ်ကယ ် အလ%ပ် 

ေပးထားြခငး် မဟ%တဘ်၊ဲ လ%ပ်ခလစာ ေပးထားသည့ ် “ဟနေ်ဆာငထ်ားေသာ အလ%ပ်အကိ%င ်

ဖနတ်းီြခငး်” (fake employment) ကိ% ကျေရာက(်ိ%ငပ်ါသည။်  

ေနာကဆ်ကတ်ွတဲငွ ် ေဖာ်ြပထားေသာ ေဝပံ%ကျ()နး်ထား(7င့ြ်ပစဒ်ဏမ်ျား67ိေသာ (ိ%ငင်မံျားစာွတငွ ်

က%မkဏအီများစ%သည ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အလ%ပ်ခန ့ြ်ခငး်ထက ် ဒဏေ်ငကွိ%သာ ေရွးချယP်ကသည။် 

ဤအေPကာငး်အရာများေPကာင့ ်ေနာကထ်ပ် အခနွဝ်နထ်%ပ်ဝနပိ်%းအြဖစ ်J)ြမငP်ကသည။် 

ဒဏေ်Pကးများမ7 ရနပံ်%ေငမွျားကိ% မသနစ်မ်ွးသ9များအသငး်များသိ% ့ လKေဲြပာငး်ေပးေသာ(ိ%ငင်မံျားတငွ ်

ဤအသငး်များသည ် ဤရနပံ်%ေငမွျားအား မ7ီခိ%မ)များ တိ%းပာွးလာပါသည။် ထိ%ေ့Pကာင့ ် ၎ငး်တိ%သ့ည ် 

မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် အရညအ်ေသးွ67ိေသာ အလ%ပ်များေထာကပံ်ေ့ပး(ိ%ငမ်) မ67ိေသာ်လညး် 

ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစက်ိ%သာ ဦးတညေ်ဆာငရွ်ကေ်နPကသည။် 

ဒဏေ်Pကး(7င့ ်မကလ်ံ%းေပးမ)များသည ်ဟနေ်ဆာငမ်သနစ်မ်ွး အလ%ပ်သမားမ7တပံ်%တငြ်ခငး်ကဲသ့ိ%ေ့သာ 

အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ)အတကွ ်အခငွ့အ်လမ်းများ ဖွင့ေ်ပးသကဲသ့ိ% ့ ြဖစေ်နသည။် 

 

၇. ြမနမ်ာ(ိ%ငင်အံတကွ ်သကေ်ရာကမ်)များ - အမျိFးသားေကာ်မတအီတကွ ်

ေရွးချယစ်ရာများ 

ပိ%မိ%ေကာငး်မနွေ်သာ ပတဝ်နး်ကျငြ်ဖစသ်ည့အ်ချိနအ်ထ ိ ြမနမ်ာ(ိ%ငင်တံငွ ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစက်ိ% 

ေခတ� မကျင့သ်ံ%းေသးဘ ဲ ေရွLဆိ%ငး်ထားသင့သ်လား (သိ% ့) ကျင့သ်ံ%းရန ် ြပငဆ်ငမ်)များကိ% ဆကလ်က ်

လ%ပ်ေဆာငသ်င့သ်လား ဆိ%သညက်ိ% ေကာ်မတကီ စlးစားရန ်လိ%အပ်သည။် မသနစ်မ်ွးသ9များဆိ%ငရ်ာ 
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သေဘာတ9စာချFပ်ပါ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ)များအား ေစာင့P်ကပ်Pကည့J်)သည့ ် က%လသမဂs 

ေကာ်မတ ီသည ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအေPကာငး်အရာများကိ% အPကြံပFခဲသ့ည-် 

(က) တစဦ်းချငး်စအီတကွ ် သင့ေ်လျာ်ကိ%ကည်မီည့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွအ်ေနအထား ပံပိ့%းေပးရန(်7င့ ်

လံ%ေလာကေ်သာ ေလက့ျင့သ်ငP်ကားေပးြခငး်၊ အစိ%းရ(7င့ပ်%ဂsလကိ ကhများတငွ ် လ%ပ်ငနး်ခငွ၌် 

သင့တ်င့ေ်လျာကပ်တေ်သာ ပတဝ်နး်ကျင ် ြဖစေ်စရန ် ြပငဆ်ငမ်နွး်မံမ) (reasonable 

accommodation) များကိ% ြငငး်ပယြ်ခငး် အပါအဝင ် မသနစ်မ်ွးသ9များအေပq ခွြဲခားဆကဆ်မံ) 

ပေပျာကေ်စရန ်ဥပေဒများ(7င့ ်မ9ဝါဒများကိ% ချမ7တ ်ြပဌာနး်ရမည။် 

(ခ) ပငွ့လ်ငး်ေသာ အလ%ပ်သမားေဈးကကွတ်ငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အထ9းသြဖင့ ် အမျိFးသမီးများ(7င့ ်

မသနစ်မ်ွးလ9ငယမ်ျား၏ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းအား ြမpင့တ်ငရ်န ် ထေိရာကေ်သာ “ 

ခွြဲခားဆကဆ် ံခရံသ9များကိ% အလ%ပ်အကိ%င၊် ပညာေရးစသည့ ်ကhတိ%၌့ ဦးစားေပးသည့ ်မ9ဝါဒများ၊ 

အေရးယ9 ေဆာငရွ်ကမ်)များ”ကိ% လ%ပ်ေဆာငရ်န(်7င့ ် ပငွ့လ်ငး်ေသာ အလ%ပ်သမား ေဈးကကွတ်ငွ ်

အားလံ%း လကလ်7မ်းမ7ီပါဝင(်ိ%ငရ်န ်အေရးယ9ေဆာငရွ်ကမ်)များ ပိ%မိ%လ%ပ်ေဆာငရ်န။် 

(ဂ) အစိ%းရ၊ ပ%ဂsလကိ ကhများ67ိ အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျားတငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များပါဝငမ်)(7င့ ်ပတသ်က၍် 

တိ%းတကလ်ာသည့ ် အေြခအေနကိ% အသကအ်ရွယ၊် လငိ၊် မသနစ်မ်ွးမ)(7င့ ် အလ%ပ်အကိ%င ်

အဆင့အ်တနး်လိ%က ် ခွြဲခားြပထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ% ေနာကတ်စE်ကမ်ိ တငြ်ပရမည့ ်

အစရီငခ်စံာတငွ ်ေဖာ်ြပထားရန။် 

က%လသမဂsသည ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစ ် လိ%အပ်မ)67ိ၊ မ67ိ(7င့ပ်တသ်ကt်ပီး သးီြခားသေဘာထား 

မ7တခ်ျကမ်67ိေသာ်လညး် မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%င ် အခငွ့အ်ေရးကိ% ြဖည့ဆ်ညး်ရန ်

ထေိရာကေ်သာ  “ခွြဲခားဆကဆ် ံ ခရံသ9များကိ% အလ%ပ်အကိ%င၊် ပညာေရးစသည့ ် ကhတိ%၌့ 

ဦးစားေပးသည့ ် မ9ဝါဒများ၊ အေရးယ9 ေဆာငရွ်ကမ်)များ” (Affirmative Action)ကိ% ြပFလ%ပ်ရန ်

အားေပးသည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်ေရးြမpင့တ်ငရ်န ် အမျိFးသားေကာ်မတသီည ်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေရွးချယမ်) (7စခ်% 67ိသည။် 
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ေရွးချယမ်) (၁) - ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစက်ိ% ေJKLဆိ%ငး်ြခငး်(7င့ ်စမွ်းေဆာင(်ိ%ငေ်သာ 

ပတဝ်နး်ကျငက်ိ% ဦးတည ်ေဆာငရွ်ကြ်ခင:် 

၁. ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစက်ိ%ေနာကပိ်%ငး်(7စမ်ျားတငွသ်ာ သတမ်7တြ်ခငး်(7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ်

အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းေကာငး်များ တိ%းတကေ်ကာငး်မနွေ်စရန ်လိ%အပ်ေသာ လ%ပ်ေဆာငမ်)များ 

ကိ%သာ ဦးတညေ်ဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။် (နဒိါနး်ကိ%Pကည့ပ်ါ) 

က။ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏အခငွ့အ်ေရးများ(7င့သ်ကဆ်ိ%ငေ်သာ၊ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် မြပFရန ်

တားြမစထ်ားေသာ လက6်7ိြပဌာနး်ထားသည့ ်မ9ဝါဒများ၊ ဥပေဒများ၊ စညး်မျlးများအား အသပိညာ 

ေပးမ) ြမpင့တ်ငရ်န။် အစိ%းရဌာနများ၊ စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ(7င့ ် အများြပညသ်9ကိ% ဦးတည ်

ေဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။် 

ခ။ ခွြဲခားဆကဆ်မံ)မ67ိြခငး်ကိ% ေသချာေစရန ်လက6်7ိ ြပဌာနး်ထားသည့ ်မ9ဝါဒများ၊ ဥပေဒများ(7င့ ်

နညး်ဥပေဒများကိ% အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်  

အထ9းသြဖင့ ်

o ပညာေရး(7င့ ်အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်သငတ်နး်များကိ% လကလ်7မ်းမီရယ9 သငP်ကား(ိ%ငြ်ခငး် 

o အများြပညသ်9သံ%း သယယ်9ပိ%ေ့ဆာငေ်ရး စနစက်ိ% လကလ်7မ်းမီ အသံ%းြပF(ိ%ငေ်စြခငး် 

o မသနစ်မ်ွးသ9များ မသနစ်မ်ွးမ7တပံ်%တငရ်67ိေစရန ်အ67ိနအ်ဟ%နြ်မpင့ ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

o အလ%ပ်အကိ%ငအ်မျိFးအစားများ အားလံ%း (အစိ%းရဌာန၊ အစိ%းရမဟ%တေ်သာ အဖဲွLအစညး် 

များ(7င့ ် ပ%ဂsလကိကh) တငွ ် အလ%ပ်ေလ:ာကလ်Kာေခqယ9ြခငး်၊ အလ%ပ်ခန ့အ်ပ် ထားြခငး်(7င့ ်

ရာထ9းတိ%းြမpင့ြ်ခငး်များတငွ6်7ိေသာ ခွြဲခားဆကဆ်မံ)များကိ% တနွး်လ7န ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

ဂ။ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းတိ%းြမpင့ေ်စရန(်7င့ ်လ%ပ်ငနး်ခငွဝ်ငရ်န ်သင့ေ်လျာ် 

ေသာ စမ်ွးေဆာငရ်ည ်တိ%းြမpင့ေ်စရန ်အစအီမံများ(7င့ ်လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

o တစဦ်းချငး်စ၏ီ စတိအ်ားထကသ်နမ်)အေပqမ7ာ အေြခခtံပီး လ9မ7န၊် ေနရာမ7န ်ကိ%ကည်မီ) 67ိရန ်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် (job matching) ၊ အလ%ပ်အကိ%င ်အခငွ့အ်လမ်းြပပွဲ (job fairs) (7င့ ်အလ%ပ် 

အကိ%င6်7ာေဖွေနေသာ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အချကအ်လကမ်ျားကိ% စနစတ်ကျ စ%ေဆာငး် 

ထား67ိြခငး်၊ 

o လ%ပ်ငနး်ဆိ%ငရ်ာ ကuမ်းကျငမ်)များ(7င့ ် မိမိတိ%အ့ေပq မိမိတိ%ယ့ံ%Pကညမ်)များ 67ိလာေအာင ်

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ် အစအီစlများ၊ လ%ပ်ငနး်ခငွအ်EကFိ(7င့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် ေလက့ျင့ ်
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သငP်ကားေပးမ)များ၊အလ%ပ်မ67ိေသးသ9များကိ% အလ%ပ်အကိ%ငအ်ေတွLအPကFံရ67ိေစရန ်ယာယ ီ

အလ%ပ်ေနရာခန ့အ်ပ်ထားမ)(7င့လ်%ပ်ငနး်ခငွအ်တကွ ်အဆငသ်င့ြ်ဖစေ်အာငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်၊ 

o (မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်၊ မသနစ်မ်ွးဝယယ်9 စားသံ%းသ9များအား 

ဝနေ်ဆာငမ်)များ လကလ်7မ်းမီေစေရး လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး် အပါအဝင)် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အားလံ%းပါဝငသ်ည့ ် မ9ဝါဒများကိ% ချမ7တ၍် လကေ်တွLအေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က ်

ေနေသာ က%မkဏမီျားကိ% အခနွေ်လျာေ့ပါေ့ပးြခငး်(7င့ ်အသအိမ7တြ်ပF ေပးြခငး်။ 

ေရွးချယမ်) (၂) စမွ်းေဆာင(်ိ%ငသ်ည့ ်ပတဝ်နး်ကျငတ်ိ%းတကေ်အာင ်ြပFလ%ပ်ြခငး်အြပင ်

ေဝပံ%ကျ()နး်ထား စနစက်ိ% အစပျိFးြခငး်(7င့ပ်တသ်က၍် အPကဉံာဏရ်ယ9ြခငး်။ 

အစိ%းရ(7င့ ် ပ%ဂsလကိကhများ67ိ အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ် မသနစ်မ်ွးမ)အေPကာငး်၊ အလ%ပ်67ငမ်ျားမ7 

ခွြဲခားဆကဆ်မံ) မြပFလ%ပ်ရဟ9ေသာ တာဝနဝ်တ� ရားများအေPကာငး်(7င့ ် ပတသ်က၍် အသပိညာ 

အနညး်ငယသ်ာ67ိသည။် ြမနမ်ာ(ိ%ငင်တံငွ ် ေဝပံ%ကျ()နး်ထားစနစ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်

ြဖစ(်ိ%ငေ်ြခကိ%  ေလလ့ာ(ိ%ငရ်နအ်တကွ ် အလ%ပ်67ငမ်ျား (စးီပာွးေရး လ%ပ်ငနး်များ(7င့ ် အစိ%းရ 

မဟ%တေ်သာအဖဲွLအစညး်များ)၊ မသနစ်မ်ွးအဖဲွLအစညး်များ (7င့ ် တိ%ငပ်င ် ေဆးွေ(းွ၍ ေစေ့စစ့ပ်စပ် 

ပငွ့ပ်ငွ့ ်လငး်လငး်(7င့ ်စနစတ်ကျ ြပFစ%ထားသည့ ် “Green Paper” (တိ%ငပ်င ်ေဆးွေ(းွမ)မ7ရ67ိထားေသာ 

အေတးွအြမင၊် အPကြံပFချကမ်ျားပါဝငသ်ည့ ် စာတမ်း တစေ်စာင)် လိ%အပ်ပါသည။် (ိ%ငင်တံကာ 

အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များအေပq အေြခခ၍ံ ထိ%ကဲသ့ိ% ့ တိ%ငပ်င ် ေဆးွေ(းွမ)များသည ် တစ(်7စခ်န ့ ်

Pကာြမင့သ်င့သ်ည။် ဥပမာ ြပငဆ်ငမ်)၊ ေြခာကလ် တိ%ငပ်ငေ်ဆးွေ(းွမ)  (ဆကသ်ယွေ်ရး(7င့ ်

လ9ထ%အစညး်အေဝးများအပါအဝင၊် အေြဖများအား ြပနလ်ညသ်ံ%းသပ်ြခငး်(7င့ ်စ%စညး်ြခငး်)။ 

အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာ အေတွLအPကFံများကိ% ထငဟ်ပ်ေသာ လ%ပ်ေဆာင(်ိ%ငဖွ်ယ6်7ိသည့ ် အမျိFးမျိFးေသာ 

အေရးယ9ေဆာငရွ်ကမ်)များ(7င့၎်ငး်တိ%၏့ ြဖစ(်ိ%ငေ်ချတိ%(့ 7င့ ် ပတသ်က၍် တကိျေသာ ေမးခနွး်များ 

67ိသင့သ်ည။် တိ%ငပ်င ်ေဆးွေ(းွမ)များမ7 တစဆ်င့ ်ေအာကပ်ါတိ%(့ 7င့ ်စပ်လျlးသည့ ်ဦးစားေပးမ)များ(7င့ ်

ြဖစ(်ိ%ငေ်ြခအေပq ထငြ်မင ်ယ9ဆချက ်များကိ% 67ာသင့ ်ပါသည။် 

o ေဝပံ%ကျ()နး်ထား ရာခိ%င(်)နး် 

o အကျံFးဝငမ်)(ဥပမာ-အများြပညသ်9/အစိ%းရ(7င့ပ်%ဂsလကိကh၏မည့သ်ည့အ်စတိအ်ပိ%ငး်များ)  

o အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်န ်စတငမိ်တဆ်ကြ်ခငး်အတကွ ်အချိနဇ်ယား 

o မကလ်ံ%းများအတကွ ်ေရွးချယစ်ရာများ 

o ြပစဒ်ဏမ်ျားအတကွ ်ေရွးချယစ်ရာများ 
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o အစရီငခ်ရံန ်လိ%အပ်ချကမ်ျား 

o ေစာင့P်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်(7င့ ်ြပနလ်ညသ်ံ%းသပ်ရနအ်တကွ ်ေရွးချယစ်ရာများ  

ေအေအအာ ဂျပန ် (AAR Japan) (7င့ ် ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး တာဝနယ်9မ)67ိေရး အေထာကအ်က9ြပF ဌာန 

(MCRB) တိ%သ့ည ်ဤကဲသ့ိ% ့ ညp(ိ )ငိး်တိ%ငပ်ငမ်) တစခ်% လ%ပ်ေဆာင၍် Green Paper (တိ%ငပ်ငေ်ဆးွေ(းွမ) 

မ7ရ67ိထားေသာ အေတးွအြမင၊် အPကြံပFချကမ်ျားပါဝငသ်ည့ ် စာတမ်း တစေ်စာင)် ြပFစ%ရာတငွ ်

အလ%ပ်အကိ%င ် ဆပ်ေကာ်မတကီိ% ေထာကပံ်(့ိ%ငေ်သာ်လညး် ေနာကထ်ပ် ဖံွL tဖိFးေရး မိတဖ်ကမ်ျား၏ 

ပံပိ့%းမ)လညး် လိ%အပ်ေPကာငး် အPကြံပFလိ%ပါသည။် 

မညသ်ည့ေ်ရွးချယမ်)ကိ%မဆိ% ေရွးချယလ်%ပ်ေဆာငပ်ါက အမျိFးသားေကာ်မတသီည ်အစိ%းရ၊ ပ%ဂsလကိ 

ကhများ67ိ အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျားတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များပါဝငမ်)(7င့ ် ပတသ်က၍် တိ%းတကလ်ာသည့ ်

အေြခအေနအေပq အသကအ်ရွယ၊် လငိ၊် မသနစ်မ်ွးမ)(7င့ ်အလ%ပ်အကိ%င ်အဆင့အ်တနး်လိ%က ်ခွြဲခား 

ြပထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ% စ%ေဆာငး်ထား67ိရန ်လိ%အပ်ပါသည။် 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ- အြခား(ိ%ငင်မံျား67ိ ေဝပံ%ကျ()နး်ထား67ိြခငး်၊ မ67ိြခငး်ဆိ%ငရ်ာ 

ချlးကပ်မ)များ အကျlးချFပ်  

 

ဤေနာကဆ်ကတ်ွသဲည ် ၂၀၁၉  Pသဂ%တတ်ငွ ် ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး ကhတာဝနယ်9မ)67ိေရး အေထာက ်

အက9ြပFဌာန (MCRB)မ7 ြပFလ%ပ်ေသာ အွနလ်ိ%ငး် သ%ေတတန အေပqအေြခခသံည။် 

ေဝပံ%ကျ()နး်

ထား67ိ 

%အများ

ြပညသ်9/ 

အစိ%းရ 

%ပ%ဂsလကိ ြပစဒ်ဏ ် မကလ်ံ%း ေဝပံ%ကျ()နထ်ား မ67ိ 

 အာ67ပစဖိိတ ်

ဂျပန ်

ကိ%းရီးယား 

တJ%တ ်

ထိ%ငး်(ိ%ငင် ံ

မေလး67ား 

လာအိ% 

ကေမ°ာဒးီယား 

ဖိလစပိ်%င ်

အငဒ်ိ%နးီ67ား  

ဗီယကန်မ် 

အ(ိ´ယိ 

နေီပါ 

၂.၅ 

၂  

၁.၅ 

၁ 

၁ 

? 

၂ 

၁ 

၂ 

? 

၃ 

၅ 

၂.၂ 

၂ 

၁.၅ 

၁ 

၁ 

၃ 

၁ 

ဝ 

၁ 

၂-၃ 

၀ 

၄ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

? 

67ိ 

မ67ိ 

မသ ိ

67ိ 

67ိ 

မသ ိ

? 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

? 

? 

? 

? 

စကwာပ9 

ေဟာငး်ေကာင ်(SAR) 

ဘဂwလားေဒ6့7် 

ဘJ9(ိ%ငး် 

 
 
 
 

အြခားေသာ 

ြပငသ်စ ်

ဂျာမန ီ

၆ 

၅  

၆ 

၅ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

67ိ 

tဗိတနိ ်

အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်% 

PသစေPတးလျ 
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အာ67 - ပစဖိိတ(်ိ%ငင်မံျား 

ဂျပန(်ိ%ငင် ံ(Q)  

ဂျပန(်ိ%ငင်တံငွ ် ၁၉၆၀ခ%(7စက်တညး်က Jံ% း၊ က%မkဏမီျား၊ အစိ%းရ(7င့ေ်ဒသတငွး် အာဏာပိ%င ်

အဖဲွLအစညး်များအတကွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ြ်ခငး်ဆိ%ငရ်ာ ေဝပံ%ကျစနစ6်7ိခဲသ့ည။် ဂျပန(်ိ%ငင် ံ

အစိ%းရသည ်က%လသမဂsမသနစ်မ်ွးသ9များဆိ%ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရးသေဘာတ9 စာချFပ်ကိ% ၂၀၁၄ခ%(7စတ်ငွ ်

လကမ်7တေ်ရးထိ%းခဲသ့ည။် 

ဂျပန(်ိ%ငင်၏ံ မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ြ်ခငး် ဆိ%ငရ်ာ ေဝပံ%ကျစနစအ်ရ အစိ%းရကhတငွ ်၂.၅ရာခိ%င ်

()နး်(7င့ပ်%ဂsလကိကhတငွ ်၂.၂ရာခိ%င(်)နး်67ိသည။် ပ%ဂsလကိကhတငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%င ်

ရ67ိမ)()နး်သည ်ခန ့မ်7နး်ေြခအားြဖင့ ်၇.၉ ရာခိ%င(်)နး်ခန ့ ်67ိသည1်8။ 

မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိမ)()နး်ြမင့မ်ားလာေစရန ်၂၀၀၉ ခ%(7စမ်7 စတငt်ပီး လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားကိ% 

ဂျပနအ်စိ%းရ၏ မကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငမ်)များ - 

o လ%ပ်ငနး်67ငမ်7 မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် အလ%ပ်လ%ပ်ကိ%ငရ်ာတငွ ် လယွက်9ေချာေမွLေစရန ်

အတကွ ် ပစ§ညး်ကရိိယာများ စစီlေပးြခငး် (သိ% ့) တပ်ဆငေ်ပးြခငး်များေPကာင့ ် (ဥပမာ - 

လကသ်ေကwတြပ ဘာသာစကား စကားြပန၊် လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး်အလ%ပ်သငဆ်ရာများ) 

လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျား စးီပာွးေရးအရ ခကခ်မဲ)များေလျာခ့ျေစ(ိ%ငရ်န(်7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား 

ဆကလ်ကအ်လ%ပ်ခန ့ထ်ား(ိ%ငရ်န ်ဂျပနအ်စိ%းရမ7 ေထာကပံ်ေ့ငမွျားေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်။ 

o မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ေ်သာလ%ပ်ငနး်67ငအ်ား အခနွေ်ပးေဆာငရ်ာတငွ ်သကသ်ာခငွ့ ်

များ ထား67ိေပးြခငး်။ 

o က%မkဏခီွမဲျားစာွ67ိေသာ က%မkဏEီကးီများတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့အ်ပ်သည့ ်

ရာခိ%င(်)နး်ကိ% တကွခ်ျကရ်ာ၌ က%မkဏခီွမဲျား၏လ%ပ်ငနး်67ငတ်စဦ်းမ7 မသနစ်မ်ွးသ9များအား 

အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိေရးအတကွ ်အခငွ့အ်ေရးေပး စတငေ်ဆာငရွ်ကခ်ဲလ့:င ်မိခငက်%မkဏEီကးီ၏ 

ေဝပံ%ကျစနစစ်ာရငး်ဝငအ်ြဖစ ် သတမ်7တသ်ည။် ၎ငး်က%မkဏခီွမဲျားအတကွလ်ညး် မကလ်ံ%း 

ေပးဆွေဲဆာငမ်)များ စစီlေပးထားသည။် 

o အနညး်ဆံ%းလ%ပ်ခလစာသတမ်7တေ်ပးြခငး်၊ အလ%ပ်67ငသ်ည ် မသနစ်မ်ွးသ9တိ%၏့ စတိပိ်%ငး် 

ဆိ%ငရ်ာ (သိ% ့) ကိ%ယခ်(¶ာပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ အားနညး်ချက ် များေPကာင့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် အြခား 

 
18 Japan Times, National News, Jiji, Number of people with disabilities working at Japanese firms tops 500,000 for 
first time, April 10 2019. 
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သ9များ(7င့ ် တနး်တ9 လ%ပ်ကိ%င(်ိ%ငစ်မ်ွးမ67ိသည့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား ဂျပန(်ိ%ငင် ံ စရီင ် စ%နယ ်

အလ%ပ်သမားJံ%းမ7 ဒါJိ%ကတ်ာ၏ ခငွ့ြ်ပFချကြ်ဖင့ ် အနညး်ဆံ%းလ%ပ်ခလစာ ေအာက ် ေလျာt့ပီး 

ေပးေချ(ိ%ငသ်ည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ြ်ခငး်ဆိ%ငရ်ာ ေဝပံ%ကျစနစစ်(ံ)နး်ကိ%ချိFးေဖာကသ်ည့ ် ဝနထ်မ်းဦးေရ၁၀၀ 

ေကျာ်67ိေသာ လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားသည ် ေလျာခ့ျခန ့အ်ပ်ေသာ လ%ပ်သားအေရအတကွအ်တိ%ငး် 

တစေ်ယာကလ်:င ်လစlအေမရိကနေ်ဒqလာ ၄၇၀(7င့ည်မီ:ေသာ ဂျပနယ်နး်ေင၅ွ၀၀၀၀အထ ိြပစဒ်ဏ ်

ချမ7တြ်ခငး်ကိ% ခရံသည။် အစိ%းရမ7ဝနထ်မ်းဦးေရ၁၀၀ေကျာ်ေသာ်လညး် ၂၀၀ မေကျာ်လနွေ်သာ 

က%မkဏမီျားကိ% အထ9းအချိနက်န ့သ်တခ်ျကြ်ဖင့ေ်စာင့ဆ်ိ%ငး်ေပးသည။် 

၎ငး်အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ်မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ြ်ခငး်ဆိ%ငရ်ာ (7စစ်lအစရီငခ်စံာကိ% ဂျပနအ်စိ%းရ 

ထ ံ တငြ်ပရမည။် လ%ပ်ငနး်67င၏်မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့(် )နး်သည ် ေဝပံ%ကျစနစ ် စ(ံ)နး်ေအာက ်

ေလျာန့ညး်ေနပါက ေဒသတငွး်ဆိ%ငရ်ာအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်) ဒါJိ%ကတ်ာ(7င့ ် ေတွLဆံ%ရမည ်

ြဖစt်ပီး၊ မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများ ပိ%မိ%ခန ့အ်ပ်(ိ%ငရ်နအ်တကွ ်၂ (7စ ်စမံီကနိး်ကိ% ေရးဆွရဲမည ် ြဖစသ်ည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ၂ (7စ ် စမံီကနိး်ေရးဆွထဲားtပီးေနာက ် ေဝပံ%ကျ စနစအ်ား 

မြပည့မီ်ေသာပ%ဂsလကိက%မkဏမီျားကိ% အများြပညသ်9အား အသေိပးေဖာ်ြပမည ် ြဖစသ်ည။် 

အဆိ%ပါစညး်မျlးသညအ်စိ%းရကhများတငွ ်သကေ်ရာကမ်)မ67ိပါ။ 

သိ%ေ့သာ်လညး် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစသ်ည ် လကေ်တွL အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် အဆငမ်ေြပမ)များ67ိေနဆြဲဖစေ်Pကာငး် သတငး်မီဒယီာများမ7 အPက ံ

ြပFေဖာ်ြပထားသည။် လတတ်ေလာထ%တေ်ဖာ်ေြပာPကားချကမ်ျားအရ အချိFLေသာ ေအဂျငစ်မီျား(7င့ ်

ဝနE်ကးီဌာနများသည ်၁၉၆၀ခ%(7စက်တညး်ကစတင၍် ပငစ်ငအ်နားယ9သာွးေသာ သ9များ(7င့ ်ေသဆံ%း 

သာွးသ9များ၏အမညမ်ျားအား မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစတ်ငွ ် ထည့သ်ငွး် 

တငြ်ပြခငး်များြပFလ%ပ်လျကေ်Pကာငး်သ6ိ7ိရသည်19။ 

 

 

 

 

 

 
19 Nikkei Asian Review, Politics Japan ministries inappropriately included 3,700 people to meet disabled quota. 22 
October 2018. 
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ေတာငက်ိ%းရီးယားသမ·တ(ိ%ငင် ံ(Q) 

အများြပညသ်9(7င့သ်ကဆ်ိ%ငေ်သာ ကhများတငွ ်ဝနထ်မ်းဦးေရစ%စ%ေပါငး်၏ ၂ရာခိ%င(်)နး်ကိ% မသနစ်မ်ွး 

သ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစအ်ြဖစထ်ား67ိသည။် လက6်7ိပ%ဂsလကိကhတငွမ်9 

စ%စ%ေပါငး်ဝနထ်မ်းအေရအတကွ ် ၃၀၀ေကျာ်67ိမ7သာလ:င ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် 

ေဝပံ%ကျစနစသ်ညသ်ကေ်ရာကမ်)67ိသည။် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်အကိ%ငြ်မpင့တ်ငေ်ရး ကိ%းရီးယား 

ေအဂျငစ်(ီKEPAD)မ7 မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် “ဦးတည၍်စစီlပိ%ခ့ျ၊ ေလက့ျင့ေ်ပးသည့ ် အသက ်

ေမးွဝမ်းေPကာငး်ဆိ%ငရ်ာ ေလက့ျင့သ်ငယ်9မ)များ” ရ67ိရန(်7င့ ်ယ7ltပိFငမ်)များသည့ ် ဝနထ်မ်းေဈးကကွ ်

ထသဲိ% ့ ထိ%းေဖာက(်ိ%ငရ်န ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်ဆိ%ငရ်ာ ြပနလ်ညထ်9ေထာင ်

ေရး ဝနေ်ဆာငမ်)များကိ% ေထာကပံ်ေ့ပးသည။် သိ%ေ့သာ်ြငားလညး် ြပငး်ထနေ်သာ မသနစ်မ်ွးမ) အေြခ 

အေန67ိသ9များအတကွ ်များစာွ အေထာကအ်ပံ ့မြဖစေ်Pကာငး် ေတွL 67ိရသည။် 

ကိ%ရီးယားတငွ၂်၀၀၈ခ%(7စမ်7စ၍ မသနစ်မ်ွးသ9များအား ခွြဲခားဆကဆ်မံ)ဆန ့က်ျငေ်ရး အကဥ်ပေဒ 

ထ%တြ်ပနခ်ဲသ့ည။်  ေတာငက်ိ%းရီးယား(ိ%ငင်အံေနြဖင့ ်ယငး်အကဥ်ပေဒကိ%ကျင့သ်ံ%းေနေသာ်ြငားလညး် 

Samsung, SK, (7င့ ် Hanjin ကဲသ့ိ%စ့းီပာွးေရးဆိ%ငရ်ာ ေကာ်ပိ%ေရး67ငး်က%မkဏEီကးီများသည ် မသနစ်မ်ွး 

သ9များကိ% အလ%ပ်ခန ့အ်ပ်ရန ်ဝနေ်လးတံ%ဆ့ိ%ငး်လျက6်7ိသည2်0။  

မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစသ်ည ် လ%ပ်ငနး်67င(်7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အPကား သေဘာထား ကွလဲွtဲပီး အြငငး်ပာွးမ)ကစိ§ရပ်များကိ% ြဖစပ်ာွးလာေစခဲသ့ည။် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အလ%ပ်အကိ%င ် ြမpင့တ်ငေ်ရး ကိ%းရီးယားေအဂျငစ်(ီKEPAD)၏ စစတ်မ်းများအရ၊ ကိ%းရီးယား(ိ%ငင်6ံ7ိ 

၅၀ရာခိ%င(်)နး်ေသာ ပ%ဂsလကိက%မkဏမီျားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် 

ေဝပံ%ကျစနစက်ိ% လိ%ကန်ာ ကျင့သ်ံ%းေနြခငး်မ67ိPကပါ21။ မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်း အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်()နး် 

သည ် သတမ်7တထ်ားေသာ ေဝပံ%ကျစနစေ်အာက ် ေလျာန့ညး်ေနပါက ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး်စနစသ်ည ်

စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်67ငမ်ျား အတကွ ် ပိ%မိ%ဝနထ်%ပ်ဝနပိ်%း ြဖစေ်စtပီး၊ အစိ%းရ၏ မကလ်ံ%းေပး 

ဆွေဲဆာငေ်ထာကပံ်မ့)များမ7ာ အလနွ ်နညး်လနွး်ေနသညဟ်% ထ%တေ်ဖာ်ေြပာဆိ%ထားPကသည။် လက6်7ိ 

ဒဏေ်Pကးေငမွ7ာ သတမ်7တဦ်းေရ ေအာက ်တစေ်ယာကေ်လျာပ့ါက တစလ်လ:င ်အေမရိကနေ်ဒqလာ 

၆၇၀ - ၁၁၁၄ (7င့ ် ညမီ:ေသာ ေတာငက်ိ%းရီးယားဝမ် ၈၁၂၀၀၀ - ၁၃၅၂၂၃၀ ေပးေဆာငရ်မည ်

ြဖစသ်ည။် 

 
20 Comparing Employment Quota Systems for Disabled People Between Korea and Japan Asian Journal of Human 
Services, VOL.10, 12 February 2016. 
21 Lessons from the 2017 International Disability Employment Forum in South Korea Seoul Business Disability 
Forum, 19 September 2017. 
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ေတာငက်ိ%းရီးယား(ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ဆိ%ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်)များကိ% အကျိFး 

ြမတမ်ယ9ေသာ အဖဲွLအစညး်များက စမံီခန ့ခ်ွလဲျက6်7ိသည။် သိ%ေ့သာ်လညး် လ%ပ်ပိ%ငခ်ငွ့မ်ျား(7င့ ်

စးီပာွးေရးဆိ%ငရ်ာ မကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငမ်)များ အားနညး်ြခငး်ေPကာင့ ်အကျိFးရလာဒမ်ျားမ7ာ ေမ:ာ်မ7နး် 

ထားသည့ ် ရလာဒက်ိ%ပင ် ြပည့မီ်ြခငး်မ67ိပါ။ ၎ငး်အဖဲွLအစညး်များ၏ ၈၀-၁၀၀ ရာခိ%င(်)နး်ေသာ 

ေငေွPကးေထာကပံ်မ့)များမ7ာ ကိ%းရီးယားအစိ%းရမ7 ရ67ိေနြခငး်ြဖစသ်ည။် ထိ%ေ့Pကာင့ ် အဖဲွLအစညး်များ 

မ7ာ သးီြခားရပ်တည(်ိ%ငြ်ခငး်မ67ိပဲ ကိ%းရီးယားအစိ%းရအေပqတငွသ်ာ မ7ီခိ%ေနရဆြဲဖစသ်ည2်2။ မသနစ်မ်ွး 

သ9များသာ ခန ့အ်ပ်ထားေသာ အလ%ပ်Jံ%များ၏ လ%ပ်ငနး်ခငွအ်ရွယအ်စားမ7ာ ေသးငယ ် Pကသည။် 

ပျမ်းမ:မသနစ်မ်ွး အလ%ပ်သမား အေရအတကွ ်၃၀ ဦး ေအာကသ်ာ ြဖစသ်ည။် 

 

တJ%တြ်ပညသ်9သ့မ·တ(ိ%ငင် ံ(Q) 

တJ%တ(်ိ%ငင်မံသနစ်မ်ွးသ9များအဖဲွLချFပ် (CDPF) သည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ၏အခငွ့အ်ေရး ကာကယွ ်

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ်လ%ပ်ငနး်များကိ% (ိ%ငင်ေံတာ်အဆင့ြ်ဖင့ ်ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ အဖဲွLအစညး်ြဖစt်ပီး 

မသနစ်မ်ွးသ9များ လ%ပ်ငနး်ေကာ်မတ ီ(ိ%ငင်ေံတာ်ေကာငစ်၏ီ အတငွး်ဝနJံ်%းအြဖစလ်ညး် သ6ိ7ိPကသည။် 

၎ငး်အဖဲွLသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ဆိ%ငရ်ာ မ9ဝါဒများ ေဖာ်ေဆာငရ်န(်7င့ ် အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်န ်သကဆ်ိ%ငရ်ာဌာနများကိ% က9ညပံီပိ့%း ေပးလျက6်7ိသည။် ေဒသတငွး်အစိ%းရ 

ဌာနများတငွလ်ညး် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများ ခန ့အ်ပ်ေရး(7င့ ် အြခားေသာ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် 

နညး်လမ်းများကိ%လညး် ြမpင့တ်ငေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်လမ်းKနမ်)များ ြပFလ%ပ်သည။် 

၂၀၁၇ဒဇီငဘ်ာလစာရငး်များအရ တJ%တ(်ိ%ငင်မံသနစ်မ်ွးသ9များအဖဲွLချFပ် (CDPF) တငွ ် မ7တပံ်%တင ်

စာရငး်သငွး်ထားသည့ ် အလ%ပ်လ%ပ်(ိ%ငေ်သာ အသကအ်ရွယ ် မသနစ်မ်ွးသ9 စ%စ%ေပါငး် ၁၇.၅၅သနး် 

အနက ်၉.၄၂သနး်မ7ာ အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိtပီး ြဖစသ်ည။် တJ%တ(်ိ%ငင်မံသနစ်မ်ွးသ9များအဖဲွLချFပ် (CDPF) 

၏အဆိ%အရ တJ%တ(်ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9စ%စ%ေပါငး်ခန ့မ်7နး်ေချ ၈၅သနး်ခန ့6်7ိရာ အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိ 

ေသာ မသနစ်မ်ွးသ9အေရအတကွမ်7ာ ၆.၅ ရာခိ%င(်)နး်သာ 67ိသည။် အချိFLေသာ အြမငအ်ာJံ%အားနညး် 

ေသာ မသနစ်မ်ွးသ9များမ7ာအေPကာြပငြ်ခငး်(သိ% ့)စ(ရ́ားတးီြခငး်စေသာသမာJိ%းကျ သကေ်မးွဝမ်း 

ေPကာငး် အလ%ပ်များကိ% လ%ပ်ကိ%ငP်ကသည။် 

 
22 South Korea – Welfare law for Persons with Disabilities. Disability Rights Education & Defense Fund, the Welfare 
Law for Persons with Disabilities, by the Ministry of Health and Welfare Republic of Korea, Amended as Law 
No.4179, promulgated on 30 December 1989. 
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၂၀၀၈ခ%(7စတ်ငွ ် တJ%တ(်ိ%ငင်အံစိ%းရသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစ ်

ဥပေဒကိ% ထ%တြ်ပနခ်ဲt့ပီး၊ ၎ငး်ဥပေဒအရ အစိ%းရ(7င့ပ်%ဂsလကိ က%မkဏမီျားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အတကွ ် အလ%ပ်ေနရာအနညး်ဆံ%း ၁.၅ ရာခိ%င(်)နး် ထား67ိရမည ် ြဖစသ်ည။် ၎ငး်ဥပေဒသည ် ၃ (7စ ်

ေအာက ်သကတ်မ်း67ိေသာ က%မkဏမီျား(7င့ ်ဝနထ်မ်းအငအ်ား အေယာက၂်၀ေအာက6်7ိေသာ က%မkဏ ီ

များအား သကေ်ရာကမ်)မ67ိပါ။ 

ေဝပံ%ကျစနစအ်ား မြပည့မီ်ေသာက%မkဏမီျားအေနြဖင့ ် Baozhang Jin ဟ%ေခqေသာ ရနပံ်%ေငထွသဲိ% ့ 

ဒဏေ်Pကးေပးေဆာငရ်မည ်ြဖစသ်ည။် ေပးေဆာငရ်ေသာ ဒဏေ်Pကးေငပွမာဏမ7ာ ေနရာေဒသလိ%က ်

ေြပာငး်လမဲ)67ိသည။် သိ%ေ့သာ်က%မkဏအီများစ%မ7ာ ရနပံ်%ေငသွိ%ထ့ည့ဝ်ငရ်န ် ေရွးချယP်ကသည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အလ%ပ်မခန ့အ်ပ်လိ%ေသာ ေယဘ%ယျအေPကာငး်အရငး်များမ7ာ မသနစ်မ်ွး 

ဝနထ်မ်းများကိ% သငP်ကားေပးြခငး်(7င့ ်က%မkဏ၏ီဖဲွLစညး်ပံ%တငွ ်မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများအား ထည့သ်ငွး် 

၍ ေဆာငရွ်ကရ်န ်ဝနေ်လးေသာေPကာင့ြ်ဖစသ်ည။် တJ%တ(်ိ%ငင်၏ံ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားမ) 

()နး် ေလျာန့ညး်ရြခငး်အေPကာငး်အရငး်မ7ာ အနညး်ငယေ်သာ က%မkဏမီျားသာ Baozhang Jin ရနပံ်%ေင ွ

ကငး်လတွခ်ငွ့ ်အကျိFးအြမတက်ိ% အသံ%းချPကေသာေPကာင့ ်ြဖစသ်ည။်  

စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များကိ% ြပစဒ်ဏမ်ျား ချမ7တသ်ည့ ် စနစေ်Pကာင့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ လ%ပ်ငနး်ခငွ ်

အတငွး် အဆငေ်ြပေစရန ် မညက်ဲသ့ိ%ေ့ဆာငရွ်ကရ်မညက်ိ% လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအား လမ်းKနမ်)များ 

ေပးရန ် ေတာငး်ဆိ%မ)များ67ိလာခဲသ့ညဟ်% Humanity and Inclusion23 အဖဲွLအစညး်မ7 မ7တခ်ျကြ်ပF 

ထားသည။် ထိ%ကဲသ့ိ% ့ အPကဉံာဏ ် ေတာငး်ေသာ စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များမ7ာ တJ%တ(်ိ%ငင်သံားပိ%င ်

စးီပာွးလ%ပ်ငနး်များထကစ်ာလ:င၊် အများစ%မ7ာ တJ%တြ်ပညမ်Eကးီ၌ လညပ်တ ် လ%ပ်ကိ%ငေ်နေသာ 

(ိ%ငင်ေံပါငး်စံ% အေြခစိ%ကက်%မkဏEီကးီများ (သိ% ့)ဖကစ်ပ်စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး် က%မkဏမီျားသာြဖစသ်ည။် 

တJ%တ(်ိ%ငင်သံားပိ%င ်လ%ပ်ငနး်များသည ်ဒဏေ်ငေွပးရနအ်တကွသ်ာ ေရွးချယP်ကသည။် 

တJ%တ(်ိ%ငင်တံငွမ်သနစ်မ်ွးအလ%ပ်သမားအတကွ ် ဦးစားေပးကျင့သ်ံ%းေနေသာ မ9ဝါဒတငွ ် အခနွ ်

သကသ်ာခငွ့(် 7င့/် သိ%အ့ြခားကငး်လတွခ်ငွ့တ်ိ%ပ့ါဝငေ်နေသာ်လညး် အကျိFးခစံားခငွ့အ်တကွ ်သတမ်7တ ်

ချကမ်ျားသည ် အဆိ%ပါက%မkဏ၏ီအရွယအ်စား၊ ဝနထ်မ်းအေရအတကွ(်7င့ ် ေနရာေဒသေပq မ9တည ်

tပီး ေြပာငး်လမဲ)များ67ိပါသည2်4။ 

 

 
23 Previously known as Handicap International. 
24 Briefing by Dezan Shira & Associates| Hiring Disabled Workers in China: Incentives and Challenges, 26 April 
2016. 
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ေဟာငေ်ကာငအ်ထ9းအ%ပ်ချFပ်ေရးေဒသ (SAR) (NQ)  

ေဟာငေ်ကာငအ်ထ9းအ%ပ်ချFပ်ေရးေဒသတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ဆိ%ငရ်ာ ေဝပံ%ကျ 

စနစ ်မ67ိသကဲသ့ိ% ့ ေဟာငေ်ကာငအ်စိ%းရတငွလ်ညး် ေဝပံ%ကျစနစအ်ား စတငေ်ဖာ်ေဆာငရ်န ်အစအီစl 

မ67ိပါ25။ ခန ့မ်7နး်ေြခအားြဖင့ ် ေဟာငေ်ကာငြ်ပညသ်9ဝ့နထ်မ်းများ၏ ၂ရာခိ%င(်)နး်ခန ့သ်ည ် မသနစ်မ်ွးမ) 

တစမ်ျိFးမျိFး67ိ ေနသ9များြဖစသ်ည ် (အေရာငမ်ခွြဲခား(ိ%ငသ်9များမပါဝငပ်ါ)။ ေဟာငေ်ကာငအ်စိ%းရ၏ 

မ9ဝါဒရညရွ်ယခ်ျကမ်7ာ - မသနစ်မ်ွးသ9များအား သ9တိ%၏့လ%ပ်(ိ%ငစ်မ်ွးရညက်ိ% အေြခခtံပီး ကuမ်းကျင ်

သငတ်နး်များ(7င့ ် ေထာကပံ်ေ့ပးမ)များပံပိ့%းေပးtပီး လ%ပ်သားေဈးကကွတ်ငွ ် အကျိFး၊ အြမတ6်7ိေသာ 

လ%ပ်သားများအြဖစ ် ြမpင့တ်ငေ်ပးရနြ်ဖစသ်ည။် ထိ%အ့ြပငလ်9တိ%ငး် အကျံFးဝငေ်သာ လ9မ)Lဝနး်ကျင ်

တစခ်%အြဖစ ် ြမpင့တ်င(်ိ%ငရ်န ် လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားကိ% က9ညလီ%ပ်ေဆာငt်ပီး၊ ေထာကပံ်ြ့ခငး်များ ြပFလ%ပ် 

သည။် 

ေဟာငေ်ကာငအ်စိ%းရသည ် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်ဆိ%ငရ်ာ ြပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရး(7င့ ် သငတ်နး် 

ဝနေ်ဆာငမ်)များ၊ လ%ပ်သားေဈးကကွတ်ငွ ် ကိ%ကည်သီင့ေ်လျာ်ေသာ အလ%ပ်များကိ% 67ာေဖွေပးေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်)များ(7င့ ် လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအား ဆွေဲဆာငမ်ကလ်ံ%းေပးြခငး် စေသာ အရာများကိ% 

ေဆာငရွ်ကသ်ည။် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်း67ိေသာ အလ%ပ်67ငမ်ျားအတကွ ် လ%ပ်ငနး်ခငွ ် ပတဝ်နး်ကျင(်7င့ ်

ေနရာချထားေရး အစအီစlများကိ% ေဟာငေ်ကာင ်အလ%ပ်သမားဌာန(LD) အေနြဖင့ ် ပံပိ့%း ေပးလျက ်

67ိသည။် လ%ပ်ငနး်67ငသ်ည ် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်း ခန ့အ်ပ်ထားပါက လစlေထာကပံ်ေ့Pကးအြဖစ ်

အများဆံ%းေဒqလာ၅၅၀၀ကိ% အလ%ပ်ခန ့ေ်သာ ပထမ ၂လအတငွး် ခစံားခငွ့6်7ိသည။် ပထမ၂လ ြပည့t်ပီး 

ေနာက၊် အလ%ပ်67ငသ်ည ် အလ%ပ်သမား၏ အမ7နတ်ကယရ်67ိေသာ လစာ၏သံ%းပံ% ပံ%လ:င ် (7စပံ်%(7င့ ်

ညမီ:ေသာပမာဏ (အြမင့ဆ်ံ%းေငပွမာဏမ7ာ တစလ်လ:င ်ေဒqလာ ၄၀၀၀ ထကမ်ပိ%ေသာ) ကိ% အများ 

ဆံ%း ၆လအထ ိခစံားခငွ့6်7ိသည။် 

လ9မ)ဝနထ်မ်းဦးစးီဌာနသည ် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများအတကွ ် က9ညေီထာကပံ်ြ့ခငး်အစအီစlြဖင့ ်

လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများ အလ%ပ်လ%ပ်ရာတငွ ် ပိ%မိ%အကျိFး67ိေစရန ် ရညရွ်ယt်ပီး 

လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအား အေထာကအ်က9ြပFကရိိယာများ ဝယယ်9ေပးြခငး်များ(7င့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွတ်ငွ ်

ြပFြပငမ်မ်ွးမံြခငး်များ ြပFလ%ပ်(ိ%ငရ်နအ်တကွ ် ေငေွPကး က9ညေီထာကပံ်ေ့ပးသည2်6။ မသနစ်မ်ွး 

 
25 Government of Hong Kong Special Administrative Region Press Releases, written reply by the Secretary for 
Labour and Welfare, June 7, 2017  
26 Government of Hong Kong, Services and Support for Persons with Disabilities June 2019. 
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ဝနထ်မ်းတစဦ်းစအီတကွ ် ေထာကပံ်ေ့ငသွည ် အများဆံ%းမ7ာေဒqလာ၂၀၀၀၀ြဖစေ်သာ်လညး် အထ9း 

လိ%အပ်ချက6်7ိေသာ ကစိ§ရပ်များအတကွ ်ေဒqလာ၄၀၀၀၀အထ ိေထာကပံ်ေ့ပးသည။် 

ေဟာငေ်ကာငအ်စိ%းရသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်များကိ% ပိ%မိ%လ%ပ်ေဆာင(်ိ%ငရ်န ်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စမ်းသပ်စမံီချက ်(၃) ရပ်ကိ% ၂၀၁၆ - ၁၇ခ%(7စတ်ငွ ်မိတဆ်ကခ်ဲသ့ည။် 

(က) tပီးြပည့စ်ံ%ေသာ လ9မ)ဖ9လံ%ေရးအေထာကအ်ပံအ့စအီစlအရ မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ ဝငေ်ငကွိ% အခနွ ်

တကွခ်ျကရ်ာတငွ ် ထည့သ်ငွး် စlးစားြခငး် မြပFရန၊် အများဆံ%းဝငေ်င ွ တစလ်လ:င ် ေဒqလာ၂၅၀၀မ7 

ေဒqလာ၄၀၀၀ထ ိတိ%းြမpင့ြ်ခငး်။ 

(ခ) အလ%ပ်အကိ%င6်7ိ၍ အြခားေသာ ဝငေ်ငပွမာဏ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားကိ% ြပည့မီ်ေသာ ဝငေ်င ွ

ရ67ိေသာ အလ%ပ်အကိ%င ်လ%ပ်ကိ%ငေ်နေသာ မသနစ်မ်ွးမ)အတကွ ်အေထာကအ်ပံမ့ျားဆံ%း ရ67ိေနေသာ 

မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% လစlအပိ%ေထာကပံ်ေ့Pကးေင ွ ေဒqလာ၅၀၀၀ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်၊ မသနစ်မ်ွး 

များ၏ လ%ပ်ငနး်ခငွ(်7င့ ် ေနအမ်ိသာွးလာေရးတငွ ် က9ညေီပးရန(်7င့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွတ်ငွ ် အေထာက ်

အက9ြပF (ိ%ငရ်န ်အက9များင7ားရမ်း(ိ%ငရ်န ်ြဖစသ်ည။် 

(ဂ) အစိ%းရမဟ%တေ်သာ လ9မ)ေရးအဖဲွLအစညး်များကိ% အလ%ပ်သမားဌာန(LD)မ7 ချိတဆ်ကေ်ပးtပီး 

အလ%ပ်67ာေဖွေနေသာ မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% စတိပိ်%ငး်ဆိ%ငရ်ာ(7င့ ် စတိခ်စံားမ)ဆိ%ငရ်ာ ေဆးွေ(းွ 

တိ%ငပ်ငြ်ခငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်)များပံပိ့%းေပးြခငး်ြဖင့ ် မသနစ်မ်ွးသ9တိ%၏့ စတိခ်စံားမ)ဆိ%ငရ်ာ ြပဿနာ 

များ(7င့ ်ကိ%ယေ်ရးကိ%ယတ်ာ/ မိသားစ%ဆိ%ငရ်ာ ြပဿနာများအား ေလျာပ့ါးေစြခငး်၊ အလ%ပ်67ာေဖွေပး 

ြခငး်(7င့ ်အလ%ပ်သစတ်ငွ ်ေနသားတကျြဖစရ်န ်က9ညြီခငး်။ 

ေဟာငေ်ကာငအ်စိ%းရသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား ပိ%မိ%အလ%ပ်ခန ့ထ်ား(ိ%ငရ်န(်7င့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွသ်ငတ်နး် 

များ ေပးြခငး်တိ%အ့တကွ ် လ9မ)စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ စတငဖဲွ်Lစညး်ေဆာငရွ်က(်ိ%ငရ်န ် အစိ%းရ 

မဟ%တေ်သာ အဖဲွLအစညး်များကိ% ေထာကပံ်ေ့ငမွျား ပံပိ့%းေပးသည။် ေဟာငေ်ကာငအ်မ)ေဆာင ်

အရာ67ိချFပ်သည ် အေသးစားစးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ စမံီကနိး်များမ7 တစဆ်င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား 

အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ကိ% တိ%းြမpင့(်ိ%ငရ်နအ်တကွ ် ေဒqလာသနး်၁၀၀ထပ်မံထည့ဝ်ငမ်ညြ်ဖစေ်Pကာငး်(7င့ ်

မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% ပိ%မိ%အလ%ပ်ခန ့ထ်ား(ိ%ငရ်န(်7င့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွသ်ငတ်နး်အခငွ့အ်လမ်းများ ပိ%မိ%ရ67ိလာ 

ေစရန ် အစိ%းရမဟ%တေ်သာ အဖဲွLအစညး်များကိ% က9ညေီထာကပံ်t့ပီး၊ လ9မ)စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး် 

စတငဖဲွ်Lစညး်လ%ပ်ေဆာင(်ိ%ငရ်န ် လ%ပ်ငနး်တစခ်%ချငး်စအီတကွ ် ရနပံ်%ေငေွဒqလာ ၂သနး် မ7 ၃သနး်အထ ိ

တိ%းြမpင့ေ်ထာကပံ်ေ့ပးမညဟ်% ၂၀၁၇ခ%(7စ ်မ9ဝါဒေြဖ67ငး်ချကတ်ငွ ်ေPကြငာချကထ်%တြ်ပနခ်ဲသ့ည။် 
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စငက်ာပ9သမ·တ(ိ%ငင် ံ(NQ) 

စငက်ာပ9သမ·တ(ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစက်ဲသ့ိ% ့ သးီသန ့စ်နစ ်

67ိမေနပါ။  မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်(7င့ပ်တသ်ကt်ပီး မဲဆယွမ်ကလ်ံ%းေပးမ)များစာွ 

67ိသည။် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ဆိ%ငရ်ာ(7င့ပ်တသ်ကt်ပီး တကိျခိ%ငလ်ံ%ေသာ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား(7င့ ် သ%ေတသနများ လံ%ေလာကစ်ာွ မ67ိေသာ်လညး် ခန ့မ်7နး်ေြခအားြဖင့ ်

စငက်ာပ9(ိ%ငင်တံငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်()နး်မ7ာ ၄.၈၈ ရာခိ%င(်)နး်ခန ့ ်67ိသည။် 

အာ67သတငး်J%ပ်သလံိ%ငး်မ7 လတတ်ေလာထ%တြ်ပနထ်ားေသာ သတငး်ေဆာငး်ပါးအရ မသနစ်မ်ွး 

(ိ%ငင်သံ9/သား ၁၀ေယာကလ်:င၃်ေယာကမ်7ာ အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိေနသည။် အဓိကဆွေဲဆာငထ်ားေသာ 

မကလ်ံ%းမ7ာ ၂၀၁၇ခ%(7စတ်ငွ ် ေရးဆွထဲားေသာ အားလံ%းလKမ်းြခFံ(ိ%ငေ်သာ တတယိ အEကမ်ိေြမာက ်

စမံီချက ် (ငါး(7စစ်မံီချက)်ေPကာင့ ် ြဖစသ်ည။် ၎ငး်စမံီချကတ်ငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%င ်

အခငွ့လ်မ်း(7င့ ် ေစာင့ေ်67ာကသ်9များအတကွ ် ေဒqလာသနး် ၄၀၀ အား ထည့သ်ငွး်ေရးဆွထဲားသည။် 

အထ9းသငပ်ညာေရးေကျာငး်များမ7 ဘွဲLရများသည ် အထ9းသငတ်နး်အစအီစlများတငွ ် ပါဝငရ်န ်

သင့ေ်လျာ်ပါသည။် စမံီချကြ်ပFလ%ပ်ြခငး်များေPကာင့ ် အစိ%းရအဖဲွLများ(7င့ ် ပ%ဂsလကိကhမ7 လ9များ 

ပါဝငေ်သာ အထ9းလ%ပ်ငနး်အဖဲွLများသညလ်ညး် ေပqေပါကလ်ာခဲသ့ည။် 

၂၀၁၉ခ%(7စ ်ဇွနလ်တငွ ်ြပညသ်9အ့ငအ်ားဝနE်ကးီဌာန (MOM) (7င့ ်SG Enable ေအဂျငစ်တီိ% ့ ပ9းေပါငး်tပီး 

က%မkဏမီျားအား မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများအားက9ညရီန ် လမ်းKနက်ိ% စတငမိ်တဆ်က ် လ%ပ်ေဆာငခ်ဲ ့

သည။် သနး် ၃၀ တခံါးဖွင့အ်စအီစlသည ် မကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငေ်သာ အစအီစl တစခ်%27ြဖစt်ပီး 

၎ငး်အစအီစlအရ အလ%ပ်67ငသ်ည ်မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများအား သငတ်နး်များ တကေ်ရာကြ်ခငး် (သိ% ့) 

အဆငေ်ြပလယွက်9ေစေသာ လ%ပ်ငနး်ခငွ ် ဖနတ်းီရန(်7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားရန ်

အဖဲွLအစညး်၏အEကးီအကမဲျားကိ% အားေပးရန-် 

o မသနစ်မ်ွး ဝနထ်မ်းများအတကွ ် လ%ပ်ငနး်ခငွသ်ငတ်နး်များ ေပး(ိ%ငရ်န(်7င့ ် အလ%ပ်တငွ ်

မသနစ်မ်ွးသ9များ ေရ67ညလ်%ပ်(ိ%ငရ်နလ်ိ%အပ်ေသာ ေထာကပံ်ေ့ငမွျား ပံပိ့%းေပးြခငး်။ 

o လ%ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားြပနလ်ညေ်ရးဆွရဲာတငွ ်ေထာကပံ်ေ့ငမွျား ပံပိ့%းေပးြခငး်။ 

o အေထာကအ်က9ြပF ကရိိယာများ ဝယယ်9ြခငး်(7င့ ် လ%ပ်ငနး်ခငွတ်ငွး် ြပFြပငမ်မ်ွးမံ ြခငး်များ 

ြပFလ%ပ်(ိ%ငရ်န ်ရနပံ်%ေငမွျားေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်။ 

 
27 The Straits Times, Janice Heng $30 million Job Scheme to help the Disabled, April 27, 2014. 
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o မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် စမ်ွးရညြ်မpင့သ်ငတ်နး်များ(7င့ ် မသနစ်မ်ွးမဟ%တေ်သာ အလ%ပ် 

သမားများအတကွ ်သငတ်နး်များေပးရနအ်တကွေ်ထာကပံ်ေ့ငမွျားပံပိ့%းြခငး်။ 

o ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ြခငး်(7င့ ်လ%ပ်ငနး်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ ေထာကပံ်ေ့ပးေသာဝနေ်ဆာငမ်)များ။ 

o SG Enable မ7ြပFလ%ပ်ေသာ မသနစ်မ်ွးမ)ဆိ%ငရ်ာ စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် အလ%ပ်Jံ%ေဆးွေ(းွပွဲများကိ% 

တကေ်ရာကရ်န ်အြပည့အ်ဝေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်။ 

စငက်ာပ9အစိ%းရမ7 မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ လစာ ရာခိ%င(်)နး်အလိ%က ် (၁၆ရာခိ%င(်)နး်အထ)ိ ြပနလ်ည ်

ေပးေချေသာ အထ9းအလ%ပ်အကိ%ငဆ်ိ%ငရ်ာ အသအိမ7တြ်ပFြခငး် (SEZ) ကိ%လညး် အလ%ပ်67ငမ်ျား 

အေနြဖင့ ် ရ67ိ(ိ%ငသ်ည။် လ%ပ်ငနး်ခငွသ်ငတ်နး်များ အစအီစlြဖင့ ် လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအား ၎ငး်တိ%၏့ 

မသနစ်မ်ွးအလ%ပ်သမားများကိ% သငတ်နး်များသိ% ့ ပိ%ေ့ပး(ိ%ငရ်န ် ေထာကပံ်ေ့ပးသည။် သငတ်နး် 

အေထာကအ်ပံ အေနြဖင့ ် ပျကက်ကွလ်စာ ၉၅ ရာခိ%င(်)နး် ေထာကပံ်ေ့ပးသည။် 

လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအေနြဖင့ ် စငက်ာပ9 အလ%ပ်သမား အငအ်ားဖံွL tဖိFးတိ%းတကေ်ရး ေအဂျငစ်မီ7 

အသအိမ7တြ်ပFထားေသာ (သိ% ့) ေထာကခ်ခံျကေ်ပးေသာ မညသ်ည့သ်ငတ်နး်တငွမ်ဆိ% မိမိတိ%၏့ 

ဝနထ်မ်းများကိ% စာရငး်ေပးသငွး် ထားြခငး်ြဖင့ ်အကျိFးအြမတမ်ျားစာွ ရ67ိ(ိ%ငသ်ည။် 

 

ထိ%ငး်(ိ%ငင် ံ(Q) 

ထိ%ငး်(ိ%ငင်၏ံ ယlေကျးမ)ဓေလထ့ံ%းတမ်း ယံ%Pကညခ်ျကမ်ျားေPကာင့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များသည ်

အလ%ပ်အကိ%င6်7ာေဖွရန ် EကFိးစားသည့အ်ခါ ခွြဲခားဆကဆ်မံ)များ PကFံေနရသည။် ၂၀၁၉ ခ%(7စ ်

ဇ9လိ%ငလ်တငွထ်%တြ်ပနခ်ဲေ့သာ အစရီငခ်စံာအရ လနွခ်ဲေ့သာ၉(7စတ်ာကာလအတငွး် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်()နး်မ7ာ (ိ%ငင်လံ9ဦးေရ၏ ပ:မ်းမ:အားြဖင့ ် ၁ရာခိ%င(်)နး်ခန ့6်7ိtပီး၊ မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အလ%ပ်လကမဲ်(့)နး်မ7ာ ၇၀ရာခိ%င(်)နး်ေကျာ်အထြိဖစသ်ည2်8။ 

အစိ%းရJံ%းများ(7င့ ် ပ%ဂsလကိ အဖဲွLအစညး်များ (7စရ်ပ်လံ%းတငွ ် Jံ% းဝနထ်မ်းစ%စ%ေပါငး် အေယာက၁်၀၀ 

ေကျာ် လနွပ်ါက မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းတစေ်ယာက ် (သိ% ့) ၁ ရာခိ%င(်)နး် ေဝပံ%ကျစနစ ် အချိFးြဖင့ ်

အလ%ပ်ခန ့အ်ပ် ထားရန ် ဥပေဒြပ¹ာနး်ထားသည။် ဥပေဒအရ လိ%ကန်ာေသာအလ%ပ်67ငမ်ျား(7င့ ်

စးီပာွးေရး လ%ပ်ငနး်များသည ် အခနွသ်ကသ်ာခငွ့က်ိ% ခစံားခငွ့6်7ိသည။် အထ9းကစိ§ရပ်အေနြဖင့၊် 

အဖဲွLအစညး်၏ လ%ပ်သားအငအ်ားတငွ ် ၆၀ရာခိ%င(်9နး် (သိ% ့) ထိ%ထကပိ်%ေသာ မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်း 

 
28 Bangkok Post, Anna Gambles, Disability Inclusive Employment Policies: an opportunity not a handicap for 
employers, 15 July 2019. 
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ခန ့အ်ပ်ထားပါက (ဘhာေရး(7စ ် တစ(်7စအ်တငွး် ၆လ အထက ် အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်)၊ အလံ%းစံ% 

အခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့အ်ား ေတာငး်ဆိ%(ိ%ငသ်ည။် 

သိ%ေ့သာ် အဖဲွLအစညး်များသည ်အစိ%းရမ7 သတမ်7တေ်သာ စညး်မျlးများကိ% မလိ%ကန်ာပါက ဘhာ(7စ ်

တစ(်7စေ်ပq အေြခခtံပီး မသနစ်မ်ွးများ ြပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရး (ိ%ငင်ေံတာ်ရနပံ်%ေငထွသဲိ% ့ ထည့ဝ်ငရ်န ်

လိ%အပ်သည။် က9ညေီထာကပံ်ေ့Pကးေင ွပမာဏမ7ာ မသနစ်မ်ွးသ9 အလ%ပ်သမားတစေ်ယာကအ်တကွ ်

ေပးေချရေသာ အနညး်ဆံ%းလ%ပ်ခလစာ(7င့ ် ညမီ:သည။် ေငေွပးေချရန ် ေနာကက်ျေသာ အဖဲွLအစညး် 

များသည ် ေထာကပံ်ရ့နပံ်%ေငသွိ% ့ မထည့ဝ်ငေ်သာ ေငပွမာဏေပqမ9တညt်ပီး တစ(်7စလ်:ငအ်တိ%း(9နး် 

၇.၅ရာခိ%င(်9နး် အပိ%ေပးေဆာငရ်န ်သတမ်7တြ်ပ¹ာနး်ထားသည။် 

ထိ%ငး်(ိ%ငင်၏ံ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ဆိ%ငရ်ာေဝပံ%ကျစနစ ်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ေတွL PကFံ 

ေနရေသာ ြပဿနာများ - 

o ထိ%ငး်အစိ%းရသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ အခငွ့အ်ေရးဥပေဒ(7င့ ် ဆကစ်ပ်ေသာ စညး်ကမ်း 

များကိ% ြပည့စ်ံ%လံ%ေလာကေ်သာ သ%ေတသနြပFလ%ပ်ြခငး်မ67ိပဲြပဌာနး်ြခငး်။ 

o ထိ%ငး်(ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအပါအဝင ် လ9တိ%ငး် လကလ်7မ်းမီ(ိ%ငေ်သာ စ(ံ)နး်ြဖင့ ်

ေဆာကလ်%ပ်ထားေသာ အေြခခအံေဆာကအ်အံ%များ မ67ိြခငး်/ 67ိေနtပီးေသာ အေဆာက ်

အဦးများမ7ာလညး် လကလ်7မ်းမီရယ9သံ%းစွ(ဲိ%ငမ်)မ67ိြခငး်။ 

o မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% မိသားစ%ဝငမ်ျားမ7 လိ%အပ်သညထ်က ် ပိ%tပီး ပိ%မိ%ကာကယွမ်)များ ြပFလ%ပ် 

ြခငး်။ 

ထိ%ငး်(ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% က9ညပံီပိ့%းေပးေသာ အဖဲွLအစညး်များစာွ67ိ29ေနေသာ်လညး် 

၎ငး်အဖဲွL အစညး်များသည ် ဘhာေရးအပိ%ငး်တငွ ် ေငေွPကးေထာကပံ်ေ့သာ အဖဲွLအစညး်များ(7င့ ်

အလ¬67ငမ်ျား အေပqတငွ ်မ7ီခိ%ေနရသည။် 

 

မေလး67ား(ိ%ငင် ံ(Q) 

မေလး67ား(ိ%ငင်အံစိ%းရအေနြဖင့ ် အများြပညသ်9(7င့သ်ကဆ်ိ%ငေ်သာ က%မkဏမီျား(7င့ ် ပ%ဂsလကိက%မkဏ ီ

များတငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစက်ိ% ၁ ရာခိ%င(်)နး်ခွေဲဝချမ7တt်ပီး မသနစ်မ်ွး 

အလ%ပ်အကိ%င ်အခငွ့အ်လမ်းများ ြမင့တ်ကလ်ာေစရန၊် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အလ%ပ်အကိ%င ်ေဈးကကွ ်

 
29 Bangkok Post, Tanyatorn Tongwaranan,  Employment quotas for the disabled don't always work. 18 July 2016. 
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၏ လိ%အပ်ချကမ်ျား(7င့ ် သ9တိ%၏့စမ်ွးရညမ်ျား လိ%ကေ်လျာညေီထမွ)67ိေစရန ် ‘Pusat Latihan 

Perindustrian dan Pemulihan’ (PLPP)’ အားဖဲွLစညး်ခဲေ့သာ်လညး် မသနစ်မ်ွးသ9 အများစ%မ7ာ အလ%ပ် 

လကမဲ် ့ အေြခအေနတငွသ်ာ ကျန6်7ိေနဆြဲဖစသ်ည3်0။ လက6်7ိမ7တပံ်%တင ် စာရငး်သငွး်ထားေသာ 

မသနစ်မ်ွးသ9 ၄၄၅၀၀၀တငွ ်အလ%ပ်ရ67ိမ)()နး်မ7ာ ဝ.၇ မ7 ဝ.၈ ရာခိ%င(်)နး် သာ67ိသည။် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

မ7တပံ်%တင ် စာရငး်သငွး်ြခငး်မ7ာ မိမိဆ(အ́ေလျာက ် ြပFလ%ပ်ြခငး် ြဖစေ်သာေPကာင့ ် အမ7နတ်ကယ ်

မသနစ်မ်ွးသ9များအေရအတကွမ်7ာ လက6်7ိထကပိ်%မိ%များ(ိ%ငပ်ါသည။် 

မေလး67ား(ိ%ငင် ံြပညတ်ငွး်အခနွမ်ျား ဘ%တအ်ဖဲွL၏ထ%တြ်ပနခ်ျကအ်ရ၊ အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ်မသနစ်မ်ွး 

ေသာအလ%ပ်သမားများအား ေပးေသာလ%ပ်ခ၏(7စဆ် ေလျာခ့ျခငွ့6်7ိသည။် အဆိ%ပါမသနစ်မ်ွး 

အလ%ပ်သမားများသည ် လ9မ)ဝနထ်မ်းဦးစးီဌာနတငွ ် မ7တပံ်% တငထ်ားရမည ် ြဖစသ်ည။် က%မkဏမီျား 

အေနြဖင့ ်ဘhာေရးဝနE်ကးီမ7 ခငွ့ြ်ပFထားေသာ သငတ်နး် အစအီစlများ(7င့ ်ခငွ့ြ်ပFချက ်လကမ်7တရ် 

အဖဲွLအစညး်များမ7ေပးေသာ သငတ်နး်များတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် သံ%းစွခဲဲေ့သာ အသံ%းစရိတ ်

များ၏ (7စဆ်ေလျာေ့ပါခ့ငွ့ ်အကျိFးအြမတမ်ျား ရ67ိ(ိ%ငသ်ည။် 

က%မkဏမီျားမ7မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများအား ပံပိ့%းက9ညရီန ် ပစ§ညး်ကရိိယာများ ဝယယ်9ရာတငွ ် က%နက်ျ 

ခဲေ့သာ အသံ%းစရိတမ်ျားကိ%လညး် အစိ%းရမ7ြပနလ်ည ်ေပးေချမညြ်ဖစသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့ ်အလ%ပ် 

စားပွဲခံ%၏အြမင့အ်ား မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်း(7င့ ် အဆငေ်ြပေစရန ် ြပFလ%ပ်ေပးထားြခငး်(7င့ ် ဘးီတပ် 

က%လားထိ%ငမ်ျားအသံ%းြပF(ိ%ငရ်န ်ဆငေ်ြခေလ:ာလမ်းများ ြပFလ%ပ်ထားေပးြခငး်တိ% ့ ပါဝငသ်ည။် 

 

လာအိ%ြပညသ်9ဒ့မီိ%ကရကတ်စသ်မ·တ(ိ%ငင် ံ(Q) 

ယခ%လက6်7ိတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်(7င့ပ်တသ်ကt်ပီး အချကအ်လကမ်ျား67ိ မေန 

ပါ။ လာအိ%(ိ%ငင်၏ံ ဥပေဒအရပ%ဂsလကိကhတငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစ ်

ကိ% ၃ရာခိ%င(်)နး်အထ ိသတမ်7တထ်ားသည။် အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာ အလ%ပ်သမားများ အဖဲွLအစညး် (ILO) 

၏အချကအ်လကမ်ျားအရ မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့အ်ပ်ြခငး် ()နး်မ7ာ ၂၀၀၉ခ%(7စတ်ငွ ် ခန ့မ်7နး်ေချ 

အားြဖင့ ် ဝ.၈၄ရာခိ%င(်)နး်ခန ့ ် 67ိသည။် ေဝပံ%ကျစနစ၏် သတမ်7တခ်ျကမ်ျား ြပည့မီ်ေသာ ပ%ဂsလကိ 

က%မkဏမီျားမ7 အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ်အခနွသ်ကသ်ာခငွ့မ်ျား ေလျာကထ်ား(ိ%ငt်ပီး၊ ေချးေငေွလျာကထ်ား 

ရာတငွလ်ညး် အြခားသတမ်7တခ်ျကမ်ြပည့မီ်ေသာ စးီပာွးေရး လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားထက ် အခငွ့အ်လမ်း 

 
30 World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and Social 
Sciences Vol:6, No:6, The Role of the State towards Employability of Malaysian PWDs – Myth or Reality?, June 
2012. 
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ပိ%မိ%ရ67ိPကသည။် ထိ%အ့ြပငအ်လ%ပ်67ငမ်ျားအေနြဖင့ ်အလ%ပ်သမားအတကွ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ ေြမေနရာ 

အား ေရွးချယအ်သံ%းြပFရာတငွ ်(သိ% ့) ေြမဌား စာချFပ် ချFပ်ဆိ%ရာတငွ ်အားသာချကမ်ျား67ိသည။် 

ေဝပံ%ကျစနစ၏် သတမ်7တခ်ျကမ်ျားမြပည့မီ်ေသာ ပ%ဂsလကိကhမ7 အလ%ပ်67ငမ်ျားအား ဘhာေရး 

ဆိ%ငရ်ာ စညး်Pကပ်မ)များ ြပFလ%ပ်သည။် အလ%ပ်67ငအ်များစ%မ7ာ ဒဏေ်Pကး ေပးေဆာငရ်နက်ိ%သာ 

ေရွးချယP်ကသည။် 

 

ကေမ°ာဒးီယား(ိ%ငင် ံ(Q) 

မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစသ်ည ် အများြပညသ်9(7င့သ်ကဆ်ိ%ငေ်သာ က%မkဏ ီ

များတငွ ် ၂ရာခိ%င(်)နး်(7င့ ် ပ%ဂsလကိလ%ပ်ငနး်များတငွ ် ၁ရာခိ%င(်)နး်အြဖစ ် ြပ¹ာနး်ထားသည။် သိ%ေ့သာ် 

လညး် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်()နး်မ7ာ မေြပာပေလာကသ်ညအ်ထ ိ နညး်ပါးလနွး် 

သည။် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်(7င့ ် ပညာေရးစမ်ွးရညန်မိ့်ကျြခငး်များသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ ်

ထားြခငး်တငွ ် အဓိက အဟန ့အ်တားြဖစေ်စေသာ အေPကာငး်အရာများ ြဖစသ်ည။် အလ%ပ်67ငမ်ျား 

ေဝပံ%ကျစနစသ်တမ်7တခ်ျကြ်ပည့မီ်ေအာင ်မေဆာငရွ်ကရ်ြခငး်၏ အေPကာငး်အရငး်များမ7ာ-ေဝပံ%ကျ 

စနစအ်ား လိ%ကန်ာမ)မ67ိြခငး်အတကွ ် ြပစဒ်ဏမ်ျားချမ7တြ်ခငး်၊ အြခားေနာကဆ်ကတ်ွအဲေရးယ9 

ေဆာငရွ်ကမ်)များမ67ိြခငး်(7င့ ်ဥပေဒအရ အေရးယ9ေဆာငရွ်ကမ်) မ67ိြခငး်တိ% ့ ြဖစသ်ည။် 

အလ%ပ်67ငမ်ျားအတကွ ် အခနွ(်7င့ ် အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာအဖဲွLအစညး်များမ7 စမ်ွးရညြ်မpင့သ်ငတ်နး်များ 

ကဲသ့ိ% ့ မကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငမ်)များ ေထာကပံ်ေ့ပးထားသည။် အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာ အဖဲွLအစညး်များ 

(7င့ ်ေဒသတငွး်အဖဲွLအစညး်များ အတ9တကပွ9းေပါငး်tပီး မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျား(7င့ ်

သငတ်နး်အစအီစlများေပးရန ် စးီပာွးေရးအPကေံပး ေကာငစ်ကီိ% ၂၀၀၁ခ%(7စတ်ငွ ် စတငခ်ဲသ့ည။် 

အမျိFးသားမသနစ်မ်ွးသ9များစငတ်ာ (NCPD) မ7 မသနစ်မ်ွးသ9များအား (7စသ်မိ့်ေဆးွေ(းွြခငး်၊ 

ရညမ်7နး်ချကပ်နး်တိ%ငမ်ျား ချမ7တြ်ခငး်၊ အလ%ပ်အကိ%င6်7ာေဖွြခငး်ဆိ%ငရ်ာ စမ်ွးရညြ်မpင့သ်ငတ်နး် 

ေပးြခငး်(7င့ ် အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျားရ67ိ(ိ%ငရ်န ် ဝနေ်ဆာငမ်)များေပးြခငး်စသညတ်ိ%က့ိ% ေထာကပံ်ေ့ပးထား 

သည။် 
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ဖိလစပိ်%ငသ်မ·တ(ိ%ငင် ံ(Q) 

အများြပညသ်9(7င့သ်ကဆ်ိ%ငေ်သာ ကh/အစိ%းရတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျ 

စနစသ်ည ်၁ရာခိ%င(်)နး်အြဖစ ်သတမ်7တထ်ားေသာ်လညး် လိ%ကန်ာြခငး်မ67ိပါက ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး်များ 

လက6်7ိတငွ ်ကျင့သ်ံ%းေနြခငး်မ67ိပါ။ ပ%ဂsလကိက%မkဏမီျားအေနြဖင့ ်ေဝပံ%ကျစနစအ်ရ သတမ်7တထ်ား 

ြခငး်မ67ိေသာ်လညး် ဝနထ်မ်းအေယာက ် ၁၀၀အထက ် 67ိေသာ က%မkဏမီျားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ကိ% ၁ရာခိ%င(်)နး်ြဖင့ထ်ား67ိရန ်အစိ%းရမ7 တိ%ကတ်နွး် (ိ9းေဆာ်ထားသည။် 

မသနစ်မ်ွးများကိ%အလ%ပ်သငအ်ြဖစခ်န ့ထ်ားေသာအလ%ပ်67ငမ်ျားသည၂်၅ရာခိ%င(်)နး်အခနွသ်ကသ်ာခငွ့်

ကိ% ခစံားခငွ့6်7ိသည့အ်ြပင ် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများကိ% ေပးေချရေသာ စ%စ%ေပါငး်လစာေပq မ9တညt်ပီး 

အြမင့ဆ်ံ%း၅၀ရာခိ%င(်)နး်ထ ိ အခနွသ်ကသ်ာခငွ့အ်ြဖစ ် မကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငထ်ားသည။် ပ%ဂsလကိ 

က%မkဏမီျားသည ် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများ အဆငေ်ြပစာွ အလ%ပ်လ%ပ်(ိ%ငရ်နအ်တကွ ် ြပငဆ်ငမ်)များ 

ေထာကပံ်ေ့ပးtပီး လိ%အပ်ေသာပစ§ညး်ကရိိယာများကိ% ြပငဆ်ငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် ထိ%ကဲသ့ိ% ့ ြပငဆ်ငရ်ာ 

တငွ ် က%နက်ျေသာစရိတအ်တကွ ် အလ%ပ်သမား(7င့ ် အလ%ပ်အကိ%ငဌ်ာနမ7 က%နက်ျစရိတ၏် ၅၀ရာခိ%င ်

()နး်ထ ိေထာကပံ်ေ့ပးtပီး အခနွသ်ကသ်ာခငွ့က်ိ%လညး် ခစံားခငွ့ ်ရ67ိမည ်ြဖစသ်ည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% ၁ရာခိ%င(်)နး်ထကမ်နညး်ေသာ အချိFးြဖင့အ်လ%ပ်ခန ့ထ်ားေသာ က%မkဏမီျား 

အေနြဖင့ ်အလ%ပ်သမားဥပေဒ(7င့ ်ကိ%ကည်မီ)67ိ/မ67ိစစေ်ဆးြခငး်များကိ%တစ(်7စ ်ကငး်လတွခ်ငွ့ရ်67ိမည ်

ဟ% အလ%ပ်သမားေရးရာအမ)ေဆာငခ်ျFပ် Silvestre Bello မ7အတညြ်ပFထား သည။် သိ%ေ့သာ်လညး် 

က%မkဏမီျားအေနြဖင့ ် အလ%ပ်သမားဥပေဒကိ% ချိFးေဖာကေ်Pကာငး် ေနာငတ်ငွ ် စစေ်ဆးေတွL 67ိပါက 

ြပစဒ်ဏခ်ျမ7တခ်ရံမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

အငဒ်ိ%နးီ67ားသမ·တ(ိ%ငင် ံ(Q) 

အငဒ်ိ%နးီ67ား(ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစက်ိ%အများြပညသ်9(7င့ ်

သကဆ်ိ%ငေ်သာ ကhအတကွ ် ၂ရာခိ%င(်)နး်(7င့ ် ပ%ဂsလကိ%မkဏမီျားအတကွ ် ၁ရာခိ%င(်)နး်သတမ်7တထ်ား 

ေသာ်လညး် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ရ67ိေသာ()နး် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား မ67ိေသးပါ။ 

ပ%ဂsလကိအလ%ပ်67ငမ်ျားသည ် ေဝပံ%ကျစနစ၏် သတမ်7တခ်ျကမ်ျားကိ% မြပည့မီ်ပါက ဘhာေရးအရ 
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ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး်များ 67ိေသာ်လညး်၂၀၁၅ခ%(7စတ်ငွ ် ေတွL 67ိေသာအလ%ပ်သမားအငအ်ား ကနိး်ဂဏနး် 

များအရ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်လကမဲ်(့)နး်မ7ာ ခန ့မ်7နး်ေြခအားြဖင့ ်၈၀ရာခိ%င(်)နး်ခန ့6်7ိသည3်1။ 

 

ဘJ9(ိ9ငး်ဒါJ%ဆလမ်(ိ%ငင် ံ(NQ) 

အထ9းပညာေရးယ9နစမ်7 ေဝပံ%ကျ()နး်ထားသတမ်7တရ်န ် အဆိ%ြပFထားေသာ်လညး် ယခ%ထသိတမ်7တ ်

(ိ%ငြ်ခငး် မ67ိေသးပါ။ အစိ%းရတငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9ေပါငး် အေယာက ်၆၅၀၆ မ7တပံ်%တငထ်ားေသာ်လညး်၊ 

မသနစ်မ်ွး၅၆ေယာကသ်ာလ:င ်အချိနြ်ပည့အ်လ%ပ်ရ67ိရန ်67ာေဖွ(ိ%ငခ်ဲt့ပီး  အစိ%းရတငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အလ%ပ်ရ67ိမ)()နး်မ7ာ ဝ.၆ရာခိ%င(်)နး်ေအာက ်ေလျာန့ညး်ေနေသးသည။် က%လသမဂs၏ ခန ့မ်7နး်ချကအ်ရ 

ဘJ9(ိ%ငး်(ိ%ငင်၏ံ ၂၀၁၆လ9ဦးေရ (၄၂၃၁၉၆) ၏ ၁၂ရာခိ%င(်)နး်ခန ့သ်ည ်မသနစ်မ်ွးမ)အေြခအေန တစမ်ျိFး 

မျိFး67ိ ေနသည။် ယခ%(7စတ်ငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9အေရအတကွမ်7ာ ၅၀၇၈၃67ိtပီး အစိ%းရတငွ ်မ7တပံ်%တငထ်ား 

ေသာ အေရအတကွထ်က ်၅ဆခန ့ပ်င ်ပိ%မိ%များြပားေနသည။် 

ဖံွL tဖိFးတိ%းတကေ်ရးဝနE်ကးီဌာနသည၂်၀၁၈ခ%(7စတ်ငွ“်မတ9ကွြဲပားေသာစမ်ွးေဆာငရ်ညမ်ျားလမ်းKန်

ချက”် (Different Abilities Design Guidelines) စာေစာငက်ိ% စတငြ်ဖန ့ြ်ဖ�းခဲသ့ည။် ယငး်လမ်းKန ်

ချကတ်ငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9များအေနြဖင့ ်အေဆာကအ်ဦးများကိ% အားလံ%းလကလ်မ်းမ7ီစာွ အသံ%းြပF(ိ%ငရ်န ်

မ7စတငt်ပီး အစိ%းရJံ%းများ၊ စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်67ငမ်ျား(7င့ ်လ9ထ%အေြခြပF အဖဲွLအစညး်များ အတ9တက ွ

ပ9းေပါငး်tပီး အားလံ%းအကျံFးဝငေ်သာ လ9မ)အသိ%ကအ်ဝနး်ြဖစလ်ာေစရန ်အတကွ ်အလ%ပ်67ငမ်ျားအား 

မကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငရ်န ်တိ%ကတ်နွး်()းိေဆာ်ထားသညမ်ျား ပါဝငသ်ည။် 

 

ဗီယကန်မ်ဆိ%67ယလ်စသ်မ·တ(ိ%ငင် ံ(Q) 

ဗီယကန်မ်(ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်ဆိ%ငရ်ာ ေဝပံ%ကျစနစ6်7ိtပီး ၎ငး်စနစ ်

ေအာကတ်ငွ ်စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအေနြဖင့ ်မသနစ်မ်ွးသ9များအား ၃ရာခိ%င(်)နး်အထ ိခန ့ထ်ားရန ်

လိ%အပ်သည။် (အလ%ပ်Pကမ်းများ(7င့မိ်%ငး်လ%ပ်ငနး်၊ ေရန(ံ7င့သ်ဘာဝဓာတေ်ငွLလ%ပ်ငနး် ကဲသ့ိ% ့ အ(�ရာယ ်

67ိေသာ လ%ပ်ငနး်များအတကွ၂်ရာခိ%င(်)နး်) ဥပေဒအရလိ%ကန်ာြခငး်မ67ိေသာ က%မkဏမီျားသည ်ြပစဒ်ဏ ်

ေငေွပးေဆာငရ်မည ် ြဖစသ်ည။် ြပစဒ်ဏေ်ငမွျားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ ြပညန်ယအ်လ%ပ်အကိ%င ်

ရနပံ်%ေငထွသဲိ% ့ ထည့ဝ်ငရ်tပီး၊ အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်သငတ်နး်များ(7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ် 

 
31 Preliminary Study by the Institute for Economic and Social Research – Universitas Indonesia Persons with     
Disabilities (PWD) and Labor Force in Indonesia: A Preliminary Study, 2015. 
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အကိ%ငရ်67ိေရးများတငွ ်အသံ%းြပFသည။် သိ%ေ့သာ်လညး် ေဝပံ%ကျစနစ(်7င့ ်အလ%ပ်အကိ%င ်ရနပံ်%ေငမွျား 

ကိ% အEကးီအကျယလ်ျစလ်ျ�67�ထားPကသည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်အကိ%ငရ်နပံ်%ေငကွိ% ြပညန်ယ၈်ခ%တငွ ် လနွခ်ဲေ့သာ(7စမ်ျားစာွမ7 စတငခ်ဲေ့သာ် 

လညး် ြပညန်ယ ်(၃) ခ%ထ၌ဲသာလ:င ် (ဗီယကန်မ်ေြမာကပိ်%ငး်67ိြပညန်ယမ်ျားြဖစေ်သာ Quang Ning, 

Hai Duong, and Bac Ninh) ေဝပံ%ကျစနစသ်တမ်7တခ်ျကမ်ျား ြပည့မီ်ြခငး်67ိ /မ67ိစစေ်ဆး ြခငး်များ(7င့ ်

ဒဏေ်ငမွျားချမ7တြ်ခငး်ကိ%သာ လ%ပ်ေဆာငသ်ည3်2။ 

 

အ(ိ´ယိသမ·တ(ိ%ငင် ံ(Q) 

အ(ိ´ယိ(ိ%ငင်၏ံ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်()နး်မ7ာ အလနွန်ညး်သည။် မသနစ်မ်ွး သ9များ 

အတကွ ် အလ%ပ်အကိ%ငြ်မpင့တ်ငေ်ရး အမျိFးသားဗဟိ%ဌာန (NCPEDP) ၏အစရီငခ်စံာအရ ပ:မ်းမ: 

မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်()နး်သည ် အများြပညသ်9/အစိ%းရကhတငွ ် ဝ.၅၄ရာခိ%င(်)နး်၊ 

ပ%ဂsလကိကhတငွ ် ဝ.၂၈ရာခိ%င(်)နး်(7င့ ် (ိ%ငင်တံကာအေြခစိ%က ် က%မkဏမီျားတငွ ် ဝ.၀၅ရာခိ%င(်)နး် 

67ိေPကာငး် ေဖာ်ြပထားသည3်3။ သိ%ေ့သာ်လညး် ၎ငး်ဂဏနး် အချကအ်လကမ်ျားမ7ာ ခန ့မ်7နး်ချကမ်ျား 

သာြဖစသ်ည။် 

အများြပညသ်9/ အစိ%းရကhတငွ ် ေဝပံ%ကျစနစအ်ရ ၃ရာခိ%င(်)နး် သတမ်7တထ်ားtပီး အဆင့အ်ားလံ%း 

တငွ ် ကျင့သ်ံ%းရန ် အ(ိ´ယိတရားJံ%းချFပ်မ7 ၂၀၁၈ခ%(7စတ်ငွ ် သတမ်7တခ်ဲသ့ည ် (ယခငက်အဆင့န်မိ့်၊ 

မကuမ်းကျငအ်လ%ပ်သမားအဆင့(်7င့ ်အခိ%ငး်ေစခအံဆင့မ်ျားတငွသ်ာ ကျင့သ်ံ%းခဲသ့ည)်။ ထိ%၃ရာခိ%င(်)နး် 

ေဝပံ%ကျစနစတ်ငွ ် ၁ရာခိ%င(်)နး်မ7ာ အြမငအ်ာJံ%မသနစ်မ်ွးသ9များ၊ ၁ရာခိ%င(်)နး် မ7ာ အPကားအာJံ%  

မသနစ်မ်ွးသ9များ(7င့ ်ကျန၁်ရာခိ%င(်)နး်မ7ာ ကိ%ယအ်ဂw ါမသနစ်မ်ွးသ9များ(သ9ငယန်ာအေPကာတငး်)အြဖစ ်

၃ပိ%ငး် ခွြဲခားထားသည3်4။ 

ပ%ဂsလကိကhသည ်ေဝပံ%ကျစနစမ်7 ကငး်လတွခ်ငွ့ရ်67ိေသာ်လညး် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်များကိ% တရား 

ဥပေဒအရတားြမစထ်ားသည။် စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားသညမ်သနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ်တ9ညေီသာ 

အလ%ပ်အကိ%င ် အခငွ့အ်လမ်းမ9ဝါဒ(EOP)ကိ% ြပငဆ်ငထ်ား67ိရမညြ်ဖစt်ပီး အစိ%းရJံ%းများတငွလ်ညး် 

 
32 International Labour Organisation Employment-related services for persons with disabilities in Vietnam June 
2011. 
33 Disability Advocacy Organisation from India, National Centre for Promotion of Employment for Disabled People 
(NCPEDP), 1996. 
34 Jagran Josh news, Papi Chandra, Determination & Reservation of Disabled Quota in Government Jobs, 6 March 
2018. 
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မ7တပံ်%တငထ်ားရမညြ်ဖစသ်ည။် ၎ငး်မ9ဝါဒတငွ ် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများအတကွ ် အဆငေ်ြပေချာေမွL 

ေစရန ် လိ%အပ်ေသာပစ§ညး်ကရိိယာများ ထား67ိြခငး်၊ အလ%ပ်တာဝနအ်တကွ ် အက9ထား67ိြခငး်၊ 

သငတ်နး်များေပးြခငး်၊ ရာထ9းတိ%းြမpင့ြ်ခငး်၊ လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် အဆငေ်ြပစာွ အလ%ပ်လ%ပ်(ိ%ငရ်န ်

စစီlေပးြခငး်(7င့ ်အက9ကရိိယာများေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်၊ အဟန ့အ်တားများ ကငး်၍လကလ်7မ်းမီေသာ 

အလ%ပ်ခငွြ်ဖစလ်ာေစရနလ်%ပ်ေဆာငြ်ခငး်တိ%ပ့ါဝငသ်ည။် လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျား အေနြဖင့ ်မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အား အလ%ပ်ခန ့ရ်နည်p(ိ )ငိး်ေရးအရာ67ိခန ့အ်ပ်ထား67ိရမညြ်ဖစt်ပီး မသနစ်မ်ွးသ9များ(7င့သ်ကဆ်ိ%ငေ်သာ 

မ7တတ်မ်းများကိ% ထနိး်သမ်ိးထားရမည။် မ7တပံ်%တငရ်န ် ပျကက်ကွြ်ခငး် (သိ% ့) လိ%ကန်ာြခငး် မ67ိပါက 

အေမရိကနေ်ဒqလာ၃၄၇(7င့ည်မီ:ေသာ J9ပီး၂၅၀၀၀ ဒဏေ်Pကး ေပးေဆာငရ်မည။် ဒဏေ်Pကး 

ေပးေဆာငရ်နြ်ငငး်ဆနပ်ါက တစရ်ကလ်:င ်အေမရိကနေ်ဒqလာ ၁၄ေဒqလာ(7င့ ်ညမီ:ေသာ J9ပီး ၁၀၀၀ 

ကိ% ဒဏေ်Pကးအြဖစ ်ေပးေဆာငရ်မညြ်ဖစသ်ည်35။ 

၂၀၁၁ခ%(7စတ်ငွထ်%တြ်ပနေ်သာ ပညာရပ်ဆိ%ငရ်ာ အစရီငခ်စံာတငွ ် 67ညလ်ျားJ)ပ်ေထးွသည့ ် လ%ပ်ထံ%း 

လ%ပ်နညး်များ(7င့ ် အြမစတ်ယွေ်နေသာ အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ)များသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ် 

ခန ့ထ်ားရာတငွအ်ဟန ့အ်တားြဖစေ်စေသာအဓိကအေPကာငး်အရာများြဖစေ်Pကာငး် မီးေမာငး်ထိ%း 

ေဖာ်ြပထားသည3်6။ တက̈သိ%လမ်ျားတငွ ် မသနစ်မ်ွးမ) ၄၀ရာခိ%င(်)နး်ထက ် ပိ%ေသာသ9များအတကွ ်

ဝငခ်ငွ့ေ်နရာများ သးီသန ့ဖ်ယထ်ားေပးရာတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9အသအိမ7တြ်ပF လကမ်7တလ်မ်ိလညမ်) 

များ 67ိေနေPကာငး်ေတွLရသည3်7။ (ဥပမာ-၂၀၁၈ခ%(7စတ်ငွ ် ေဆးပညာသငတ်နး်ဘွဲLလနွအ်တကွ ်

မသနစ်မ်ွးသ9များ ဝငခ်ငွ့က်ိ% ၃ရာခိ%င(်)နး်မ7 ၅ရာခိ%င(်)နး်အထ ိတိ%းြမpင့လ်ိ%ကြ်ခငး်38) 

 

ဘဂwလားေဒ6့7်(ိ%ငင် ံ(NQ) 

မသနစ်မ်ွးသ9များ(7င့ပ်တသ်ကေ်သာ မ9ဝါဒများကိ% ဘဂwလားေဒ6့7်အစိ%းရမ7 ြပFြပငေ်ြပာငး်လမဲ)များ 

ြပFလ%ပ်လျက6်7ိသည။် မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစသ်ည ် အများြပညသ်9/ 

အစိ%းရကhတငွ ်ယခငက်67ိခဲေ့သာ်လညး် ၂၀၁၆ခ%(7စတ်ငွ ်ဖျကသ်မ်ိးခဲသ့ည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များ အားလံ%းအကျံFးဝငေ်သာ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများကိ% လနွခ်ဲေ့သာ၁၀(7စခ်န ့ ်

ကတညး်က အဝတအ်ထညစ်ကJံ်%လ%ပ်ငနး်များတငွ ်စတငခ်ဲt့ပီး၊ ယခ%အချိနတ်ငွမ်သနစ်မ်ွးသ9အများစ% 

 
35 Kochhar & Co, India: Rights of Persons With Disabilities Act - A Well Meaning Legislation Albeit With Complex 
Terms, Anomalies and Aggressive Penal Provisions, 10 October 2017. 
36 World Bank, Policies and Institutions for PWDs in India 
37 India Times, Sunitha Rao, Disability quota: only 30% of aspirants eligible, 29 July 2018. 
38 Mint, Neetu Chandra Sharma, Govt increases quota for disabled people for admission to PG medical courses to 
5% 5 March 2018. 
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အတကွ ် အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများကိ% ဖနတ်းီေနေသာ ကhတစခ်%အြဖစ ် 67ိေနပါသည။် 

ထိ%အ့ြပင၎်ငး်က%မkဏမီျားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ား(ိ%ငရ်နအ်တကွ ် ရညမ်7နး်ချက ်

များထား67ိ ေဆာငရွ်ကေ်နပါသည။် ဘဂwလားေဒ6့7်(ိ%ငင် ံ အေPကာေသမသနစ်မ်ွးသ9များ ြပနလ်ည ်

ထ9ေထာငေ်ရးဗဟိ%ဌာန (CRP) သည ် Marks and Spencer (7င့သ်9တိ%၏့မိတဖ်ကစ်ကJံ်%၊ အလ%ပ်Jံ%  

(၇၀)တိ%၏့က9ညေီထာကပံ်ေ့ပးမ)ြဖင့ ်မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားေရး ပဏာမစမံီချကက်ိ% စတင ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ခဲသ့ည။် ဘဂwလားေဒ6့7်(ိ%ငင်နံညး်ပညာ(7င့ ်အသက ်ေမးွဝမ်းေကျာငး်သငတ်နး် 

များတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ ပါဝငေ်စမ) ရာခိ%င(်)နး်(7င့အ်ည ီ Akhtar Furniture Academy သည ်

သ9တိ%၏့သငတ်နး်များတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% ၅ရာခိ%င(်)နး် အထပိါဝငရ်န ် ရညမ်7နး်ချက ် ချထား 

သည။် ဘဂwလားေဒ6့7်(ိ%ငင်6ံ7ိ Shwapno လကလ်အီေရာငး်ဆိ%ငသ်ည ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% ၎ငး်တိ% ့ 

ဝနထ်မ်းအငအ်ား၏ ၁၀ရာခိ%င(်)နး်အထ ိခန ့ထ်ားရန ်ရညမ်7နး်ချက ်ချမ7တ ်ထားသည။် 

 

နေီပါ(ိ%ငင် ံ(Q) 

၁၉၉၂တငွြ်ပ¹ာနး်ခဲေ့သာ နေီပါ(ိ%ငင်၏ံ မသနစ်မ်ွးသ9များကာကယွေ်စာင့ေ်67ာကေ်ရး အကဥ်ပေဒအရ 

ဝနထ်မ်း၂၅ေယာကအ်ထကခ်န ့အ်ပ်သည့ ်ပ%ဂsလကိက%မkဏတီိ%ငး်သညဝ်နထ်မ်းအေယာက ်၂၅ေယာက ်

ြပည့လ်:င ်မသနစ်မ်ွးအလ%ပ်သမားတစေ်ယာကခ်န ့အ်ပ်ရမည ် ြဖစသ်ည။် သိ%ေ့သာ်လညး် ယငး်ဥပေဒ 

သည ်အကျိFးသကေ်ရာကမ်)မ67ိပါ39။ အေြခခအံားြဖင့ ် ြပညသ်9ဝ့နထ်မ်းခန ့ထ်ားရာတငွ ်ေဝပံ%ကျစနစ ်

အရ ၅ရာခိ%င(်)နး်အထ ိပါဝငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

 

အြခား(ိ%ငင်မံျား 

ြပငသ်စ(်ိ%ငင် ံ(Q) 

အစိ%းရJံ%းများ(7င့ ် ပ%ဂsလကိကh(7စခ်%လံ%းတငွ ် အလ%ပ်သမားအေယာက၂်၀ခန ့အ်ပ်လ:င ် ဆရာဝန၏် 

ေထာကခ်ခံျကလ်ကမ်7တအ်ေပqမ9တညt်ပီး မသနစ်မ်ွးသ9၆ရာခိ%င(်)နး် အလ%ပ်ခန ့ထ်ားရမည ်ြဖစသ်ည။် 

၁၉၈၇ခ%(7စက်တညး်က စတငt်ပီး မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ်အသကေ်မးွေကျာငး်သငတ်နး်များ ရနပံ်% 

ေငသွိ% ့ ြပစဒ်ဏအ်ြဖစ(်7စစ်lထည့ဝ်ငရ်သည။် 

 
39 National Federation of the Disabled Nepal, Sagar Prasai, Employment for persons with disabilities: a discussion 
on barriers, achievements and opportunities, 25 July  2017. 
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အဖဲွLအစညး်၏အရွယအ်စားေပqမ9တညt်ပီး ထည့ဝ်ငရ်ေသာ ေငပွမာဏသည ်မသနစ်မ်ွးအလ%ပ်သမား 

တစေ်ယာက၏် တစန်ာရီအနညး်ဆံ%းလ%ပ်ခ၏အဆ၆၀၀ြဖစt်ပီး ေဝပံ%ကျစနစ ် သတမ်7တခ်ျကက်ိ% 

သံ%း(7စ ်ဆကတ်ိ%ကမ်ြပည့မီ်ေသာ အဖဲွLအစညး်သည ်တစန်ာရီအနညး်ဆံ%း လ%ပ်ခ၏ အဆ ၁၅၀၀အထ ိ

ဒဏေ်Pကးအြဖစ ်ထည့ဝ်ငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် ဥပမာ - တစန်ာရီအနညး်ဆံ%း လ%ပ်ခေဒqလာ ၁၀ေပးေချ 

ရေသာ မသနစ်မ်ွးတစေ်ယာကခ်န ့အ်ပ်ရန ် ပျကက်ကွပ်ါက က%မkဏအီေနြဖင့ ် တစ(်7စ ် ဒဏေ်Pကး 

ေဒqလာ၆၇၁၈ေပးေချရမည ် ြဖစt်ပီး၊ သံ%း(7စဆ်ကတ်ိ%က ် ပျကက်ကွပ်ါက ေဒqလာ၁၆၇၆၉အထ ိ

ထည့ဝ်ငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် ြပစဒ်ဏေ်ပးေဆာငရ်န ် ြပ¹ာနး်ထားေသာ်လညး် ြပငသ်စ(်ိ%ငင်6ံ7ိ 

အလ%ပ်67ငမ်ျားမ7ာ (7စစ်lဒဏေ်Pကးေပးေချရနက်ိ%သာ ေရွးချယေ်လ6့7ိPကသည။် ြပငသ်စအ်စိ%းရသည ်

က%လသမဂsမသနစ်မ်ွးသ9များ အခငွ့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ သေဘာတ9စာချFပ်ကိ% ၂၀၁၀ခ%(7စတ်ငွ ် လကမ်7တ ်

ေရးထိ%းခဲသ့ည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% တိ%ကJိ်%ကအ်လ%ပ်ခန ့ြ်ခငး်(7င့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များသးီသန ့ ် အလ%ပ်ေပးထားေသာ 

အလ%ပ်Jံ%များ(7င့ ် တစဆ်င့ခ် ံ စာချFပ်ချFပ်ဆိ%ထားြခငး်ြဖင့ ် အလ%ပ်ခန ့ထ်ားေသာ အလ%ပ်67ငမ်ျားကိ% 

ေထာကပံ်ေ့Pကးများေပးသည။် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% တိ%ကJိ်%က ် (သိ% ့) တဆင့ ် ၁၂လဆကတ်ိ%က ်

အလ%ပ်ခန ့ထ်ားေသာ အလ%ပ်67ငမ်ျားအား အပိ%ဆ%ေPကးေင ွ ေဒqလာ၁၇၉၀ ေထာကပံ်ေ့ပးသည။် 

မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အလ%ပ်ခန ့ြ်ခငး်၊ ပစ§ညး်ကရိိယာများ(7င့ ်အထ9းသငတ်နး်များ ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး် 

အတကွ ်ြပညသ်9ဘ့hာမ7တစဆ်င့ ်ေထာကပံ်ေ့Pကးေင ွ၈၀ရာခိ%င(်)နး်အထ ိြပနလ်ညရ်67ိ(ိ%ငသ်ည။် 

 

ဂျာမန(ီိ%ငင် ံ

၂၀၁၉ခ%(7စတ်ငွ ် ဂျာမန(ီိ%ငင်၏ံ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်()နး်မ7ာ ၄၅.၁ရာခိ%င(်)နး်ြဖင့ ်

မသနစ်မ်ွးမဟ%တသ်9များ အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ရာခိ%င(်)နး်၇၇.၄ရာခိ%င(်)နး်ြဖင့ ် ()ငိး်ယ7lလ:င ် ကမ°ာေပq 

တငွ ်ဒ%တယိအြမင့ဆ်ံ%း(ိ%ငင်ြံဖစသ်ည။်(UK(ိ%ငင်သံညပ်ထမအြမင့ဆ်ံ%း(ိ%ငင်ြံဖစသ်ည)် လ9မ)ေရးကျင့ထ်ံ%း 

၏နဝမေြမာကစ်ာအ%ပ်(၂၀၀၁)အရ၊အလ%ပ်67ငသ်ညအ်လ%ပ်သမားအေယာက၂်၀67ိလ:င ်ြပငး်ထနေ်သာ 

မသနစ်မ်ွးမ)အေြခအေန67ိသ9 လ%ပ်သား၅ေယာကခ်န ့အ်ပ်သင့သ်ညဟ်% ေဖာ်ြပထားသည။် သိ%ေ့သာ် 

လညး် ဂျာမန(ီိ%ငင်တံငွ ် လ9တစဦ်း၏ လ%ပ်(ိ%ငစ်မ်ွးရညသ်ည ် ပ:မ်းမ:အလ%ပ်လ%ပ်(ိ%ငသ်9၏ လ%ပ်(ိ%ငစ်မ်ွး 

ရညေ်အာက ် ၅၀ရာခိ%င(်)နး် ေလျာန့ညး်မ7သာ ြပငး်ထနေ်သာ မသနစ်မ်ွးမ)အေြခအေန67ိသ9 အြဖစ ်

သတမ်7တသ်ည။် ၂၀၀၀ခ%(7စ ် အချကအ်လကမ်ျားအရ ြပငး်ထနေ်သာမသနစ်မ်ွးမ)အေြခအေန67ိသ9 

အလ%ပ်သမားများ ခန ့ထ်ားြခငး် ()နး်မ7ာ ၃.၇ရာခိ%င(်)နး် ြဖစသ်ည။် 
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က%မkဏသီည ် ေဝပံ%ကျစနစက်ိ% လိ%ကန်ာရန ် ပျကက်ကွပ်ါက လစlြပစဒ်ဏ ် ချမ7တခ်ရံမည။် 

၅ရာခိ%င(်)နး် ေဝပံ%ကျစနစက်ိ% မြပည့မီ်ပဲ သတမ်7တထ်ားေသာ()နး် ေအာကေ်လျာန့ညး်ေလေလ၊ 

ေပးေဆာငရ်ေသာ ဒဏေ်Pကးမ7ာ ပိ%ြမင့ေ်လေလြဖစသ်ည။် ဥပမာ - မသနစ်မ်ွးလ%ပ်သားအလ%ပ်ခန ့ ်()နး် 

မ7ာ ၃ရာခိ%င(်)နး် ြဖစပ်ါက အေမရိကန ် ေဒqလာ၁၁၈(7င့ည်မီ:ေသာ ၁၀၅ယ9Jိ%ေပးေချရမညြ်ဖစသ်ည။် 

အကယ၍် ၃ရာခိ%င(်)နး်ေအာက ် ေလျာန့ညး်ပါက ၂၀၂အေမရိကနေ်ဒqလာ(7င့ ် ညမီ:ေသာ ၁၈၀ယ9Jိ%  

ေပးေချရမညြ်ဖစသ်လိ% ၂ရာခိ%င(်)နး်ေအာက ် ေလျာန့ညး်ပါက ၂၉၁အေမရိကနေ်ဒqလာ(7င့ ် ညမီ:ေသာ 

၂၆၀ယ9Jိ%ေပးေဆာငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် အလ%ပ်67ငအ်များစ%သည ် ြပစဒ်ဏေ်Pကးေပးေဆာငရ်နက်ိ%သာ 

ေရွးချယေ်လ6့7ိသည။် ဂျာမန(ီိ%ငင်6ံ7ိ အလ%ပ်67ငမ်ျားသည ် ေဝပံ%ကျစနစအ်ား မလိ%ကန်ာေသာေPကာင့ ်

ဒဏေ်Pကးေငေွပးေချရန ်တစ(်7စလ်:င ်ယ9Jိ%သနး်၅၀၀ထ ိသံ%းစွေဲနPကသည4်0။ 

ဒဏေ်Pကးေငမွျားကိ% မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ်အထ9းသငတ်နး်များ ရနပံ်%ေင၊ွ သယယ်9 ပိ%ေ့ဆာငေ်ရး 

အခနး်ကhများတငွ ် က9ညပံီပိ့%းရန(်7င့ ် အလ%ပ်အကိ%င6်7ာေဖွရာတငွ ် ပိ%မိ%လယွက်9ရန ် စေသာ 

ေနရာများတငွ ် အသံ%းြပFသည။် ကာလ67ညအ်လ%ပ်လကမဲ် ့ မသနစ်မ်ွးသ9များကိ%အလ%ပ်ခန ့ေ်သာ 

အလ%ပ်67ငမ်ျားအတကွ ် လ%ပ်ခလစာေထာကပံ်ြ့ခငး်များ(7င့ ် အြခားအလ%ပ်အကိ%င ် အကျိFးအြမတမ်ျား 

ကိ%လညး် ရ67ိ(ိ%ငသ်ည။် မသနစ်မ်ွးသ9များ လ%ပ်ခလစာေပးေချရေသာ ပမာဏ၏၇၀ရာခိ%င(်)နး်အား 

အလ%ပ်67ငအ်ေနြဖင့ ် ၉၆လအထ ိ ရ67ိခစံား(ိ%ငသ်ည။် မကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငမ်)များ 67ိေနေသာ်လညး် 

ေငေွPကးမကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငြ်ခငး်များသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားရာတငွ ် ေရ67ည ်

အကျိFးသကေ်ရာကမ်)67ိြခငး် မ67ိြခငး်အတကွ ် ခိ%ငလ်ံ%ေသာ အေထာကအ်ထားမ67ိေPကာငး် 

ဘနွး်တက̈သိ%လ ်(University of Bonn) မ7ထ%တြ်ပနေ်သာအစရီငခ်စံာတမ်းတငွေ်ဖာ်ြပခဲသ့ည4်1။ 

ြပငး်ထနေ်သာ မသနစ်မ်ွးမ)အေြခအေန67ိသ9 အလ%ပ်သမားများသည ် အလ%ပ်67ငမ်7 အလ%ပ် 

ထ%တပ်ယြ်ခငး်များကိ% အထ9းအခငွ့အ်ေရးြဖင့ ် အကာအကယွေ်ပးထားြခငး် ခရံသည။် က%မkဏမီ7 

ြပငး်ထနေ်သာ မသနစ်မ်ွးမ)အေြခအေန67ိသ9 ဝနထ်မ်း၅ဦး(7င့အ်ထက ် ခန ့ထ်ားပါက (7စသ်မိ့် 

ေဆးွေ(းွသ9 တစဦ်းခန ့ ်ထားရန ်လိ%အပ်သည။် 

ဂျာမန(ီိ%ငင်တံငွ ် အေထေွထ(ွ7စသ်မိ့်ေဆးွေ(းွြခငး်မ7 အေသးစတိေ်ဆးွေ(းွ(ိ%ငသ်ညအ်ထ ိ မသနစ်မ်ွး 

သ9များ (behinderter Menschen) အတကွ ်ေကာငး်မနွေ်သာ ေထာကပံ်မ့)များရ67ိ(ိ%ငသ်ည။် 

 
40 Seoul Business Disability Forum Lessons from the 2017 International Disability Employment Forum in 
South Korea, 19 September 2017. 
41 Institute for the Study of Labor, Sher Verick, Do Financial Incentives Promote the Employment of the Disabled? 
August 2004. 
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o အြမငအ်ာJံ%မသနစ်မ်ွးသ9များ(7င့ ် နားမPကားသ9များအတကွ ် အPကေံပးစငတ်ာများ၊ 

အလ%ပ်အကိ%င ် အခငွ့အ်လမ်းေပါငး်စညး်ေရး အေထာကအ်ပံ(့7င့ ် အလ%ပ်သင ် သငတ်နး် 

များ (Ausbildungsplaetze) 

o မသနစ်မ်ွးကေလးသ9ငယမ်ျားအတကွ ်ေ67းဦးအေထာကပံ်စ့ငတ်ာများ (Frühförderung) 

o အထ9းသင(်7င့ေ်ရာယ7ကမ်9လတနး်EကFိေကျာငး်များ (Sonderkindergarten or 

Förderkindergarten) 
o အထ9းသငပ်ညာေရးေကျာငး်များ(7င့ ် အထ9းသငသ်ကေ်မးွမ)လ%ပ်ငနး်ေကျာငး်များ။ ဥပမာ 

- နားမPကားေသာတပည့မ်ျားအတကွ ်

o မသနစ်မ်ွးသ9များအားေစာင့ေ်67ာကမ်)(7င့လ်%ပ်ငနး်ခငွအ်ဆငေ်ြပေချာေမွLေစရနအ်တကွ်

ေထာကပံ်ေ့ငမွျား 

o မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွအ်လ%ပ်Jံ%ေဆးွေ(းွပွဲများ 

o မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွသ်ယယ်9ပိ%ေ့ဆာငေ်ရးဝနေ်ဆာငမ်)များ 

အထကေ်ဖာ်ြပပါသငတ်နး်ေကျာငး်များ(7င့ဝ်နေ်ဆာငမ်)များကိ%လ9မ)က9ညေီရးအဖဲွLအစညး်များ 

(Caritas, Diakonisches Werk, ကိ%ယထ်9ကိ%ယထ်အဖဲွLများ(7င့မိ်ဘဆရာအသငး်) မ7 လ%ပ်ေဆာငေ်နPက 

သည။် 

 

အေမရိကန(်ိ%ငင် ံ(NQ) 

အေမရိကန(်ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအား (ိ%ငင်သံား အခငွ့အ်ေရးအြပည့အ်ဝရ67ိြခငး်(7င့ ်

အြခားသ9များကဲသ့ိ% ့ ခွြဲခားမ)မ67ိပဲ ပါဝင(်ိ%ငေ်Pကာငး်ကိ% မသနစ်မ်ွးသ9 အေမရိကန(်ိ%ငင်သံားများ 

အကဥ်ပေဒ (ADA) (၁၉၉၀) (7င့ြ်ပနလ်ညထ်9ေထာငေ်ရးအကဥ်ပေဒ (၁၉၇၃) တိ%တ့ငွ ် ေဖာ်ြပထား 

သည။် မသနစ်မ်ွးသ9များအကဥ်ပေဒ (ADA) သည ် အလ%ပ်67ငမ်ျားမ7 မသနစ်မ်ွးသ9များအား 

အလ%ပ်ခန ့ြ်ခငး်၊ လ%ပ်အားခလစာ၊ ရာထ9းတိ%းြခငး်(7င့ ်အလ%ပ်မ7ထ%တပ်ယြ်ခငး်(7င့ ်ဆကစ်ပ်ေသာ ခွြဲခား 

ဆကဆ်ြံခငး်များအား ပိတပ်ငတ်ားြမစထ်ားtပီး ဥပေဒြဖင့မ်သနစ်မ်ွးအလ%ပ်သမားများအား ကာကယွ ်

ေပးထားသည။် ပ%ဂsလကိလ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအေနြဖင့ ်အနညး်ဆံ%းဝနထ်မ်း၁၅ေယာက6်7ိပါက ၎ငး်အက ်

ဥပေဒကိ% လိ%ကန်ာရမညြ်ဖစသ်ည။် ယငး်ဥပေဒအရ အလ%ပ်67ငသ်ည ်လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် အဆငေ်ြပ 

ေချာေမွLေစရနအ်တကွ ် မသနစ်မ်ွးဝနထ်မ်းများ၏ လိ%အပ်ချကမ်ျားအား ေထာကပံ်ေ့ပးရမည ်

ြဖစသ်ည။် ၂၀၁၈ဇ9လိ%ငလ်တငွ ် ထ%တြ်ပနခ်ဲေ့သာ ကနိး်ဂဏနး်များအရ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်ခန ့ ်
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ထားြခငး်()နး်မ7ာ ၂၉ရာခိ%င(်)နး်ြဖစေ်သာ်လညး် အလ%ပ်လကမဲ် ့ မသနစ်မ်ွးသ9ဦးေရမ7ာ စ%စ%ေပါငး် 

၁၀.၇သနး်ေကျာ ်ကျန6်7ိေနဆြဲဖစသ်ည။် 

အေမရိကနမ်သနစ်မ်ွးသ9များအသငး် (AAPD) သည ် ‘ပ%ဂsလကိကhတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ တနး်တ9 

ညမီ:စာွ ပါဝင(်ိ%ငမ်ည့ ် အKနး်ကနိး်’ကိ% စတငမိ်တဆ်ကခ်ဲt့ပီး ၎ငး်အKနး်တငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ၏ 

အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများရ67ိေစရန ် မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် အလ%ပ်လ%ပ်ရန ် အေကာငး်ဆံ%း 

ေနရာများြဖစP်ကေသာထပ်ိတနး်က%မkဏမီျားကိ% အသအိမ7တြ်ပFြခငး်သည ်ထေိရာကေ်သာနညး်လမ်း 

တစခ်%ြဖစသ်ည4်2။ ထိ%န့ညး်တ9စာွ မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ရ်န ် စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားကိ% 

အားေပးသည့အ်ေနြဖင့ ် (ိ%ငင်ေံတာ်မ7 ဝယယ်9ြခငး်ကိ% ၂၀၁၃ခ%(7စတ်ငွစ်မ်းသပ်ခဲt့ပီး၊ လနွခ်ဲေ့သာ 

ေြခာက(်7စ ် အတငွး် မသနစ်မ်ွးသ9များပိ%ငဆ်ိ%ငေ်သာ စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များ(7င့ ် စာချFပ် ချFပ်ဆိ%၍ 

(ိ%ငင်အံတကွ ်လိ%အပ်သညမ်ျားကိ% ဦးစားေပး ဝယယ်9မည် ့ြပညန်ယေ်ြခာကခ်% (Connecticut, Illinosis, 

Ohio, Alaska, Kansas, and Minnesota) တိ%းလာသည့ ်အထရိလာဒေ်ကာငး်များ ရ67ိခဲသ့ည4်3။ 

‘အလ%ပ်အကိ%ငပ်ထမဦးစားေပး’  (၂၀၁၇) သည ်အလ%ပ်လ%ပ်ကိ%င(်ိ%ငေ်သာ အသကအ်ရွယ ်မသနစ်မ်ွး 

သ9များကိ% အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိရန ် ဦးစားေပးသတမ်7တေ်သာ မ9ဝါဒများအား ေပါငး်စညး် ထားြခငး် 

ြဖစသ်ည။် ၎ငး်ထတဲငွ ် မသနစ်မ်ွးမဟ%တသ်9အများစ%67ိေသာ လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အတကွ ် အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျား ထည့သ်ငွး်ေပးရန ် ေဖာ်ြပထားသည။် သိ%ေ့သာ်လညး် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

သည ်ရာထ9း တ9ညေီသာ တြခားသ9များနညး်တ9 တ9ညေီသာ လ%ပ်အားခ ရ67ိရမညြ်ဖစသ်ည။် ‘အလ%ပ် 

အကိ%ငပ်ထမဦးစားေပး’သိ%မ့ဟ%တ‘်အားလံ%းပါဝငေ်သာ အလ%ပ်အကိ%ငအ်ခငွ့အ်လမ်း’သည ် ြပညန်ယ ်

ေပါငး် ၃၂ခ%တငွ ်ကျင့သ်ံ%းေနသည။် 

 

ယ9(ိ%ကတ်ကက်ငး်ဒမ်း (United Kingdom_UK) (NQ) 

UK တငွမ်သနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် ေဝပံ%ကျစနစ6်7ိခဲေ့သာ်လညး် မသနစ်မ်ွးသ9များအား 

က9ညေီထာကပံ်ေ့ပးေနေသာ အဖဲွLအစညး်များမ7 ေဝပံ%ကျစနစသ်ည ် အကျိFးသကေ်ရာကမ်)မ67ိဟ% 

ယ9ဆေသာPကာင့၁်၉၉၀တငွ ် ဖျကသ်မ်ိးခဲသ့ည4်4။ ယခ%အခါတငွ ် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်မ67ိေသာ 

 
42 Disability Equality Index, The 2019 Disability Equality Index Top-Scoring Companies Announced 17 July  2019 
43 Employer Assistance and Resource Network, Advancing Economic Opportunities for Business Owners and 
Jobseekers with Disabilities, October 2013. 
44 Management Today, Do we need disability employment quotas? 26 April 2018 
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ဥပေဒအေပqတငွမ်7ီခိ%ေနသည။် မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ထ်ားရာတငွ ် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်(7င့ ်

လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် မသနစ်မ်ွးသ9များအား ခွြဲခားဆကဆ်မံ)များကိ% ဥပေဒအရ တားြမစထ်ားသည4်5။ 

၂၀၁၀တနး်တ9ညမီ:ေရးအကဥ်ပေဒ - 

o မသနစ်မ်ွးသ9များအားသယွဝိ်%ကေ်သာနညး်ြဖင့ခ်ွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်များဆိ%ငရ်ာကhအသစတ်

တစခ်%ေရးဆွခဲဲt့ပီး၊ သင့ေ်လျာ်ေသာြပFြပငေ်ြပာငး်လမဲ)များြပFလ%ပ်ရန ်တာဝနက်ိ%တိ%းချဲL ြခငး်။ 

o အတအိကျ(7င့ ် ေဘာငက်ျlးကျlးကန ့သ်တထ်ားေသာ အေြခအေနတစရ်ပ်မ7 လွ၍ဲ 

ကျနး်မာေရး (သိ% ့) မသနစ်မ်ွးမ)(7င့ပ်တသ်ကေ်သာ အေPကာငး်အရာများကိ% ေမးြခငး်သည ်

တရားမဝငြ်ဖစသ်ည။် (အလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး် လ%ပ်ငနး်စlတငွ ် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်များကိ% 

ေြဖ67ငး်ရန ်အေရးတEကးီလိ%အပ်သည့ ်အချကတ်စခ်%ြဖစ)် 

ယ9(ိ9ကတ်ကက်ငး်ဒမ်း (UK) တငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များ(7င့ပ်တသ်ကt်ပီး အဓိပkါယဖွ်င့ဆ်ိ%ချကမ်ျား 

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ67ိေနြခငး်သည ် UK အားမသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အလ%ပ်ခန ့ထ်ား()နး် ကမ°ာအ့ြမင့ဆ်ံ%း 

(ိ%ငင်အံြဖစ ် ရပ်တညေ်စသည ် (၂၀၁၉ခ%(7စအ်ေစာပိ%ငး် အချကအ်လကအ်ရ ၅၁.၇ရာခိ%င(်9နး်)။ 

လတတ်ေလာသ%ေတသနေလလ့ာချကအ်ရ အလယတ်နး်ပညာေရးtပီးဆံ%းေသာ မသနစ်မ်ွး 

သ9များသည ် အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိရန ် အခငွ့အ်လမ်းပိ%၍ များေနသညက်ိ%ေတွL 67ိရသည4်6။ ၂၀၁၇ - ၁၈ 

“White Paper” တငွ ် ပါဝငေ်သာ မဟာဗျFဟာအရ UK သည ် ၂၀၂၇ ခ%(7စ ်အက%နတ်ငွ ်မသနစ်မ်ွးသ9 

အလ%ပ်သမားအငအ်ား ၁ သနး် အထ ိ တိ%းြမpင့ခ်န ့အ်ပ်(ိ%ငသ်ညအ်ထ ိ ရညရွ်ယထ်ားေသာ်လညး် UK 

(ိ%ငင်၏ံ မသနစ်မ်ွးသ9များအလ%ပ်ခန ့ထ်ားမ) တိ%းတကမ်)()နး်မ7ာ ေ(7းေကးွလျက6်7ိသည။် ယငး်မဟာ 

ဗျ�ဟာအရ မသနစ်မ်ွးသ9၁ရာခိ%င(်)နး်အတကွ ် အလ%ပ်အကိ%င6်7ာေပး(ိ%ငပ်ါက အစိ%းရအေနြဖင့ ်

ယ9Jိ%သနး်၂၄၀ေခuတာ(ိ%ငမ်ညြ်ဖစt်ပီး၊ UK စးီပာွးေရးကိ% ယ9Jိ%သနး်၂၆၀အထ ိ ြမpင့တ်င(်ိ%ငမ်ည ်

ြဖစသ်ည်47။ ယခ%လက6်7ိတငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် အလ%ပ်အကိ%င ် အPကေံပးများကိ% 

မသနစ်မ်ွးသ9များအား သင့ေ်လျာ်ေသာ အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျားရ67ိရန ် က9ညေီပး၍ ခန ့အ်ပ်လျက ်

67ိပါသည။် (၂၀၁၈ခ%(7စ ် ဇ9လိ%ငတ်ငွအ်Pကေံပး ပ%ဂsိFလဦ်းေရ ၄၅၈ေယာက6်7ိtပီ ြဖစသ်ည)် အေသးစား 

လ%ပ်ငနး်67ငမ်ျားအား နာတာ67ည ်ကျနး်မာေရးမေကာငး်သ9များ(သိ% ့) မသနစ်မ်ွးသ9များအား အလ%ပ်ခန ့ ်

ထားရာတငွ ် ရ67ိ(ိ%ငေ်သာ အေထာကအ်ပံမ့ျားကိ% ပိ%မိ%သ6ိ7ိ(ိ%ငရ်န၊် အသပိညာေပး()းိေဆာ်(ိ%ငရ်န ်

ေလက့ျင့ ်သငP်ကားေပးသ9များ(7င့ ်အPကေံပးများကိ%လညး် ခန ့ထ်ားလျက6်7ိသည။်  

 
45 iGlobal Law, Global Labour Law, Julian Cuppage The World and Disability: Quotas or No Quotas? December 
2019. 
46 House of Commons Library, People with disabilities in employment. March 2019. 
47 UK House of Commons Library Briefing Paper: People With Disabilities in Employment, 8 January 2018. 
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အလ%ပ်(7င့ပ်ငစ်ငဦ်းစးီဌာန67ိ မသနစ်မ်ွးသ9များအေရးကစိ§(7င့ ် ပတသ်ကေ်သာ Jံ% း (DWP)သည ်

မသနစ်မ်ွးသ9များ(7င့ ် မသနစ်မ်ွးမဟ%တသ်9များအPကား တနး်တ9ညမီ:မ)67ိေစရန ် မ9ဝါဒများ ေရးဆွ ဲ

ရာတငွ ်ပံပိ့%းေပးသည4်8။ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%ငရ်67ိေရး အစအီစlအရ (Access to Work) 

အလ%ပ်(7င့ပ်ငစ်ငဦ်းစးီဌာန67ိ မသနစ်မ်ွးသ9များအေရးကစိ§(7င့ပ်တသ်ကေ်သာ Jံ% း (DWP)သည ်ဝငေ်င ွ

ရ67ိေသာအလ%ပ်များလ%ပ်ေနသည့ ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% မသနစ်မ်ွးမဟ%တသ်9များနညး်တ9 မိမိတိ%၏့ 

ကuမ်းကျငမ်)များကိ% အသံ%းချ၍ အလ%ပ်လ%ပ်(ိ%င ်ေစရနအ်တကွ ်အေထာကအ်ပံမ့ျား ေပးထားပါသည။် 

စနစထ်သဲိ% ့ ၁ ေပါင ် ရငး်(7းီြမpပ်(7လံိ%ကတ်ိ%ငး်၊ အခနွေ်ဆာငြ်ခငး်နညး် (သိ% ့) အြခားေသာ နညး်လမ်း 

တစမ်ျိFးမျိFးြဖင့ ်၁.၄၈ေပါင ်အစိ%းရဘhထသဲိ% ့ ြပနလ်ည ်ေရာက6်7ိပါသည။် 

 

Pသစေတးလျ(ိ%ငင် ံ(NQ) 

မသနစ်မ်ွးသ9များအား ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်အကဥ်ပေဒ _ DDA (၁၉၉၂) သည ် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် 

ကစိ§ရပ်များအား တားြမစထ်ားသည။် Pသစေတးလျ(ိ%ငင်တံငွ ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% အလ%ပ်ခန ့ထ်ားမ) 

()နး်မ7ာ အေတာ်ပငမ်ျားပါသည။် (၂၀၁၈ခ%(7စတ်ငွ၃်၉.၈ရာခိ%င(်)နး်) 

Pသစေတးလျ(ိ%ငင်မံသနစ်မ်ွးသ9များအတကွမ်ဟာဗျFဟာ (၂၀၁၀ - ၂၀၂၀)၏အဓိက ရလာဒတ်စခ်%မ7ာ 

မသနစ်မ်ွးသ9များအတကွ ် အလ%ပ်အကိ%ငမ်ျားရ67ိမ) လယွက်9ေစရန ် သစလ်ငွေ်သာ အလ%ပ်၏ 

လိ%အပ်ချကအ်ရ ခန ့ထ်ားရသည့ ် စနစက်ိ% ဦးတညေ်သာ၊ မသနစ်မ်ွးသ9များ အလ%ပ်အကိ%င ်

အခငွ့အ်လမ်း ဝနေ်ဆာငမ်)များမ7တဆင့ ် ရနပံ်%ေင ွ သနး်(၁.၇)ေထာင ် အသံ%းြပFမည ် ြဖစသ်ည။် 

အလ%ပ်အကိ%င ် အခငွ့အ်လမ်း ပိ%မိ%ေကာငး်မနွလ်ာေစရန ် မသနစ်မ်ွးသ9များကိ% ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် 

အချကအ်လက ် စာေစာင ် ကဲသ့ိ%ေ့သာ မသနစ်မ်ွးသ9များအားအလ%ပ်ခန ့ထ်ားြခငး်၏ အကျိFးေကျးဇ9း 

များ(7င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် အသပိညာေပးြမpင့တ်ငြ်ခငး်များ(7င့ ် လ9မ)စးီပာွးေရးလ%ပ်ငနး်များမ7တဆင့ ်

ပိ%မိ%ေကာငး်မနွေ်သာ ရလာဒမ်ျားရ67ိရန ် လ%ပ်ငနး်ခငွအ်ဆငေ်ြပေချာေမွLလာေစရန(်7င့ ် အလ%ပ်အကိ%င ်

အခငွ့အ်လမ်း က9ည ီေထာကပံ်ရ့နတ်ိ% ့ အတကွ ်အလ%ပ်67ငမ်ျားအား ရနပံ်%ေငမွျား ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်ကိ% 

စတငခ်ဲသ့ည။် 

မသနစ်မ်ွးပငစ်ငမ်ျားအား ေထာကပံ်ြ့ခငး်အစအီစlသည ် Pသစေတးလျအစိ%းရမ7 မသနစ်မ်ွး 

လ9ငယမ်ျား လ%ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး်သိ% ့ ဝငေ်ရာကလ်ာေစရန ် မကလ်ံ%းေပးဆွေဲဆာငထ်ားေသာ အရာ 

တစခ်%ြဖစသ်ည။် မသနစ်မ်ွးသ9များအာမခအံစအီစl (NDIS) သည ်မသနစ်မ်ွးသ9များအားလံ%းအတကွ ်

 
48 UK Government, Office for Disability Issues, The Inter-Ministerial Group on Disability and Society, June 2019. 
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လ%ပ်ငနး်ခငွထ်သဲိ% ့ ဝငရ်ာတငွ ် မ:တtပီးတနး်တ9ညမီ:ြဖစေ်စရန ် ေရးဆွထဲားြခငး်ြဖစသ်ည။် 

သိ%ေ့သာ်လညး် အထကေ်ဖာ်ြပပါ ပံပိ့%းက9ညမီ)များ(7င့ ် အြခားေသာ ပံပိ့%းမ)များအား မသနစ်မ်ွး၏ 

အဖဲွLအစညး်များ (DPOs)မ7 ေဝဖနမ်)များစာွ 67ိေနသည4်9။ မPကာေသးမီက ြဖစပ်ာွးခဲေ့သာ အြငငး်ပာွး 

ဖွယရ်ာကစိ§တစခ်%တငွ ် ေထာငေ်ပါငး်များစာွေသာ မသနစ်မ်ွးအလ%ပ်သမားသည ် မသနစ်မ်ွးသ9များ 

အာမခအံစအီစl (NDIS) ထမံ7ရ67ိေသာ လ9မ)ေရးေထာကပံ်ေ့ငမွ7ာ သတမ်7တ(်)နး်ထား ေအာက ်

ေလျာက့ျေနtပီး၊ အချိFLေသာမသနစ်မ်ွးအလ%ပ်သမားသည ် တစန်ာရီလ:ငလ်%ပ်ခ (၁) ေဒqလာ သာ 

ရ67ိသညဟ်% ဆိ%သည5်0။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 People With Disability Australia (PWDA), Social Security for PWD, 2019. 
50 ABC News, Stephanie Dalzell, Calls for action as report reveals NDIS workers underpaid 1 August 2019. 


