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မ်ားကိုသိမ္းဆည္းျခင္း 
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လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အညီ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေရးဆိုင္ရာ ဒကၠားလမ္းညႊန္အေျခခံမႈမ်ား

IHRB မွျပဳစုေရးသားထုတ္ေဝေသာ ဒကၠာလမ္းညြန္း အေျခခံမူမ်ားသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အညီေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း အပါအဝင္၊ အလုပ္သမားစုေဆာင္းေရးမွသည္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးျခင္း စသည္တုိ႔အထိ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို စုေဆာင္းေခၚယူသူမ်ားမွ အဆင့္လုိက္ အေလးထားလုိက္နာရမည့္ အဓိက အေျခခံမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးေသာ 
လမ္းျပေျမပုံ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒကၠာလမ္းညြန္း အေျခခံမူမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိ အသုံးျပဴလုိပါက : www.dhaka-principles.org ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ဝင္ေရာက္ 
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

အဓိကအေျခခံမူ (က) အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံရမည္။
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အျခားလုပ္ငန္းတူ သို႔မဟုတ္ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားထက္ ေလ်ာ့ေပါ့စြာ
အေလးထားဆက္ဆံျခင္းမ်ား မရွိေစရ။ ယင္းအျပင္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရမည္။

အဓိကအေျခခံမူ (ခ) အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးသည္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေပးမႈကို ခံစားခြင့္ရွိရမည္။ 
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေသာႏို္င္ငံရွိ အသိအမွတ္ျပဳ၊ တရားဝင္ေသာ အလုပ္ရွင္ႏွင္႔ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ 
အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ဆက္ဆံေရးရွိရမည္။

အေျခခံမူ (၁) ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထံမွ မည္သည့္အခေၾကးေငြကိုမွ ေတာင္းခံျခင္း မျပဳရ။
အလုပ္သမားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ အလုပ္ကိုင္ခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်ေငြအားလုံးကို အလုပ္ရွင္မွ တာဝန္ယူရမည္။
အလုပ္သမားစုေဆာင္ေရးႏွင့္ အလုပ္ကိုင္ခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်ေငြအတြက္ ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထံမွ မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ 
ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရ။

အေျခခံမူ (၂) ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးသည္ ရွင္းလင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္။ 
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ေစခုိင္းမႈမျပဳဘဲ ယင္းတုိ႔၏သေဘာတူညီမႈခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေရးသား၍ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ စာခ်ဴပ္မ်ား ေရးသားခ်ဴပ္ဆိုေပးရမည္။ 

အေျခခံမူ (၃) မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပပါဝင္ရမည္။
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားစုေဆာင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
မူဝါဒထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ထင္ရွားသိသာစြာ  ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ လူ႕အခြင့္အေရးအရ 
တာဝန္ယူရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပရမည္။

အေျခခံမူ (၄) ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ သို႔မဟုတ္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ကတ္ျပားမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း 
မျပဳလုပ္ရပါ။
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ အသိအမွတ္ျပဳ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ 
ခြင့္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လက္ဝယ္ထား၊ အလုံးစုံအသုံးျပဳႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာေနထိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

အေျခခံမူ (၅) လုပ္ခလစာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တိုက္ရိုက္ႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား မိမိတို႔ ရထိုက္သည့္ လုပ္ခလစာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တိုက္႐ုိက္ႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ ေပးရမည္။

အေျခခံမူ (၆) အလုပ္သမားကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕မ်ား ထားရွိပါဝင္ခြင့္ကို ေလးစားရမည္။
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားနည္းတူ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ 
ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားသမဂၢကဲ႔သိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရွိရမည္။

အေျခခံမူ (၇) လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ေကာင္းမြန္ရမည္။
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္ခြင္သည္ ေဘးကင္းလုံျခံဳ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနရွိၿပီး ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ 
ေျခာက္လွန္႔ျခင္းႏွင့္ လူသားမဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေသာ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ရမည္။ ယင္းတို႔အား က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္း 
လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာအစီအမံတုိ႔ကို လုံေလာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အလုပ္ခြင္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
သိေကာင္းစရာမ်ားကို သင္တန္းေပးရမည္။

အေျခခံမူ (၈) ေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ေကာင္းမြန္ရမည္။ 
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ လံုျခံဳ ၍ သန္႔ရွင္းေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ေနထိုင္ရာမွ အလုပ္ခြင္ဆီသုိ႔ လုံၿခံစိတ္ခ်ရေသာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းျဖင့္ သြားလာႏုိင္ရမည္။ ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားမႈကို တားဆီးျခင္း မရွိေစရ 
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ေနထိုင္ရာ ေနရာေဒသတြင္သာ တင္းၾကပ္စြာေနထိုင္ေစျခင္း မျပဳေစရ။

အေျခခံမူ (၉) နစ္နာမႈမ်ားရွိပါက ျပန္လည္ကုစားမႈကို ရပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ 
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပန္လွန္စြပ္စြဲခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းတို႔ကို စိုးရိမ္စရာမလုိဘဲ၊ ယုံၾကည္ရေသာ၊ ထိခုိက္မႈ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္စနစ္ကို အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ တရားနည္းလမ္းအရ ျပန္လည္ကုစားမႈကို ရပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

အေျခခံမူ (၁ဝ) လြတ္လပ္စြာ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး  ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာႏွင့္ သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိ ေနရပ္ရင္း 
ျပန္ႏိုင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးရမည္။
ေရြႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးၿပီးသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ခၽြင္းခ်က္ အေျခအေနရပ္မ်ားတြင္ မိမိေနရပ္တို႔ 
ျပန္လိုက ျပန္ႏိုင္ရန္၊ ျပန္ႏိုင္ခြင့္ကို အာမခံရမည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဧည့္ႏိုင္ငံတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုန္ဆုံးလို႔ 
ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ခုအၾကား မည္သည့္ကာလက အရင္ျပီးေျမာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအခ်ိန္ 
တြင္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သစ္ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ တာဆီးပိတ္ပင္ျခင္း မရွိ 
ေစရ။




