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ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
IFC ၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား COVID-19 ကပ္ေရာဂါကိုတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ကူညီပ့ံပိုးရန္ရည္ရြယ္ထားေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤ အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါရွိသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေရာဂါထိန္း
ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည့္ COVID-19 နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျပင္
ျပည္တြင္း ၊ ေဒသတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုးရ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုး
သင့္ၿပီး ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳရမည္။ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
စီးပြားေရး နယ္ပယ္ မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤ အစီရင္ခံစာသည္ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ က႑ အလိုက္
သီးျခား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထက္ ေယဘုယ် သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ကို ပံ့ပိုးထား ပါသည္။ ဆံုးရွဴံးႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ က႑မ်ားမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား သည္ က႑အလိုက္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုး သင့္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္
ပါရွိေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ IFC သို႔မဟုတ္ IFC ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကမာၻဘဏ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ၎၏ အလုပ္
အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ ကိုယ္စားျပဳေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အျမင္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေခ်။ IFC ႏွင့္ ကမာၻ
ဘဏ္အဖြဲ႕မွ ဤထုတ္ျပန္မႈတြင္ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈအေပၚ အာမခံခ်က္ မေပးသည့္အျပင္ ၎အခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳ
ရာမွ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ေခ်။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
သည္ မွန္ကန္ တိက်မႈ ၊ ၿပီးျပည့္စံုမႈ ၊ မ်က္ေမွာက္ ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္ ထိုက္သင့္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း
အေျခအေနမ်ားသည္ အလ်င္စလို ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအေပၚ ထင္ဟပ္မႈ မရွိေၾကာင္း
ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳေစလိုပါသည္။ အစီအရင္ခံစာပါ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ ၿပီးျပည့္စံုမႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ားလက္ခံမႈတို႔ကို IFC
အေနျဖင့္ အာမခံခ်က္ မေပးပါ။ ဤအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ ထိမ္ခ်န္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြာ
ဟမႈမ်ားအတြက္မဆို IFC တြင္ တာဝန္မရွိပါ။ အစီရင္ခံစာပါ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ကိုမဆို ယံုၾကည္အားထား အသံုးျပဳျခင္း အတြက္လည္း IFC တြင္ တာဝန္ မရွိပါ။ ဤအစီရင္ခံစာပါ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာ၊ စီးပြားေရးရာ သို႔မဟုတ္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အႀကံေပးမ်ားထံမွ ရမည့္ သီးျခား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ မယူဆသင့္ပါ။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) အေႀကာင္း
အိုင္အက္ဖ္စီ သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ညီအမ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ကာ ထြန္းသစ္စေဈးကြက္စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိကဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻအဝွန္း
စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႔ အခက္အခဲဆုံး ေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ အိုင္အက္ဖ္စီ ၏
အရင္းအႏွီးမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးရာတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ
သည္။၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိုင္အက္ဖ္စီ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံသို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး
အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား တိုးျမႇင့္ ခြဲေ၀ခံစားေရးတြင္ပုဂၢလိကက႑ပါ၀င္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.ifc.org တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
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ဤ စာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ကုိ မူပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးျဖစ္ေစ ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိ္င္း ျဖစ္ေစ ၊ မိတၱဴပြားျခင္း
သုိ႔မဟုတ္တစ္နည္းနည္းျဖင့္လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းတုိ႔သည္တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ IFC အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာအား ျဖန္႔ေဝျခင္းကို
အားေပးၿပီး အစီရင္ခံစာ ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကို ကူးယူေဖာ္ျပရန္ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး အခေၾကးေငြ မပါဘဲ ပညာေပးရန္ ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္
မဟုတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပရာတြင္ကိုးကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတန္အသင့္ လိုအပ္ႏိုင္
သည္။
ဤအစီအရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာပါ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈ၊
ခိုင္လံုမႈ သို႔မဟုတ္ ၿပီးျပည့္စံုမႈတို႔အတြက္ IFC အေနျဖင့္အာမခံခ်က္မေပးဘဲအေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုးကားခ်က္မ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္
မရွိျခင္း ၊ ပံုႏွိပ္မွားျခင္း ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ မွားယြင္းမႈမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္ ထိမ္ခ်န္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမွားမ်ား အတြက္မဆို IFC တြင္ တာဝန္
မရွိပါ။ ဤအစီရင္ခံစာပါ မည္သည့္ေျမပံုတြင္ မဆို ေဖာ္ျပထားသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ား၊ အေရာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအမည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားသည္ မည္သည့္နယ္နိမိတ္တရားဝင္ အေနအထား သို႔မဟုတ္ ယင္းနယ္နိမိတ္မ်ားအား အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
ကမာၻ႕ဘဏ္၏ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမွ ညႊန္းဆိုျခင္း မရွိပါ။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာသံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင္႔ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ IFC သို႔မဟုတ္ IFC ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ
ဘဏ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ၎၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ ကိုယ္စားျပဳေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အျမင္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု
ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေခ်။ IFC ႏွင့္ ကမာၻဘဏ္အဖြဲ႕မွ ဤထုတ္ျပန္မႈတြင္ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈအေပၚ အာမခံခ်က္ မေပးသည့္အျပင္
၎အခ်က္အလက္ မ်ားအား အသုံးျပဳရာမွ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ေခ်။
ဤ အစီအရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးသည္ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္ေပးလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ
ေရးရာ၊ လံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အႀကံျပဳခ်က္၊ မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ မဆို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာထင္ျမင္ယူဆ
ခ်က္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစားအတြက္မဆိုေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေစရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ IFC သို႔မဟုတ္ IFC အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာသီးျခား
ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား (အစီအရင္ခံစာ တြင္ နာမည္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ား အပါအဝင္) တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္း ၊ အႀကံျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိႏိုင္သည္။
လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို
IFC ဆက္ဆံေရးဌာန ၂၁၂၁ ပန္ဆင္လ္ေဗးနီးယားရိပ္သာ၊ N.W၊ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ၊၂၀၄၃၃ သို႔ တင္ျပရမည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း သည္ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အရ တည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္အဖြဲ႔ ၏ အဖြဲ႔ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။ နာမည္မ်ား ၊ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားသည္ IFC ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ၿပီး IFC ၏
စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳမိန္႔ မရဘဲ ယင္းတို႔ကို မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ မဆို သံုးစြဲခြင့္မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ “ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း” ႏွင့္ “IFC” တို႔ကို IFC ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ကာကြယ္ထား
ရွိသည္။
ဇူလိုင္ ၂၀၂၀

ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္ သည္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ၏ အက်ိဳးဆက္တခု အျဖစ္ က်ား ၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္
တက္ေနျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအလုပ္ရွင္မ်ားအားအသိေပးရန္ရည္ရြယ္ၿပီးထိုသို႔ ျဖစ္ပြားမႈအႏၱရာယ္မ်ားကိုအလုပ္ရွင္မ်ားမွတုံ႔ျပန္ေျဖ
ရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ထားကာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို တိုးျမင့္ရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳ
မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္သည္။

၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
က်ား ၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ားျပားလာသည္။1 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုး
မ်ားလာျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏုိင္ေျခ နည္းပါးျခင္း ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုင္ရာ စိတ္ဖိစီးမ ႈ၊ လူမႈေရးရာ အသိုက္အၿမံဳ
ပ်က္သုဥ္းႏိုင္ေျခ၊ သီးသန္႔ ခြဲျခားေနထိုင္ရျခင္း၊ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ အကဲဆတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မိသားစုမ်ား ကြဲကြာ ေနျခင္း သို႔မဟု
တ္ အၾကမ္းဖက္ေသာ လက္တြဲေဖာ္ထံမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။2
COVID-19 (ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္) ကပ္ေရာဂါ သည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ
ေသာ လူမ်ား ကူးစက္ခံထားရၿပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသဆံုးၾကရကာ အမ်ားစုမွာ စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္ခံစားၾကရသည္။ အေျခခံ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား
အရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး ၅.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး
ယင္း အေျခအေနသည္ ရာစုႏွစ္ ရွစ္ခုအတြင္း အဆိုးဆံုးေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ ျဖစ္သည္။3
COVID-19 ကာလ သြားလာခြင့္ တားျမစ္သည့္ ပထမ ၆ လအတြင္းတြင္ ကမာၻတလႊား၌ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ၃၁ သန္း ထပ္တိုး
လာေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး သြားလာခြင့္ တားျမစ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ ၃လ တစ္ႀကိမ္တိုင္း က်ား ၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
ျဖစ္စဥ္ ၁၅ သန္း ထပ္တိုးေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။4သြားလာခြင့္တားျမစ္ျခင္းမ်ား ၏ အက်ိဳးဆက္အရ လူအမ်ားစုမွာ အိမ္မွ အလုပ္လုပ္ၾက
ရၿပီး အိမ္တြင္း လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာၿပီး တခါတရံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအထိ ျဖစ္ပြားေနသည္။5

1 http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
2 Ibid
3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/211553-Ch01.pdf
4 https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
5 https://www.securitymagazine.com/articles/92085-managing-domestic-violence-in-a-work-at-home-world

COVID-19 ႏွင့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္ းဖက္ ျ ခင္ း- လု ပ ္ င န္ းခြ င ္ အတြင ္း က်ေရာက္န ုိင ္သည့္ အႏၱရ ာယ္မ ်ား ႏွင ့္ တံု႕ျပန္ေ ဆာင္ရ ြက္မ ႈမ ်ား

1

ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူအုပ္စုမ်ား ဥပမာ- အေရးပါေသာ လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ COVID-19 ေရာဂါ သယ္ေဆာင္သူဟု သံသယ ရွိခံရသူမ်ား
သည္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း အႏၱရာယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။6
က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ သူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈ အသိုက္အဝိုင္းမ်ားအေပၚ လံုၿခံဳမႈ၊ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈတို႔အေပၚ ရုတ္တရက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ ျပင္းထန္ေသာ
အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အဟန္႔အတားမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အိမ္ေျခယာမဲ့ျဖစ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။
က်ား ၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ရိုက္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို ထိခိုက္မႈေဘးဒုကၡ ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ကိုလည္း နည္းလမ္း မ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ထိုအထဲတြင္
● ျမင့္မားလာေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအား ထိေတြ႔ေစျခင္း
● အလုပ္ထဲတြင္ အျပည့္အဝ အာရံုစူးစိုက္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း
● ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ အေျပာင္းအေရြ႕ တိုးမ်ားလာျခင္း
● ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း
● လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း
● လုပ္ငန္းရွင္ ၏ ဂုဏ္သိကၡာ/လူထုပံုရိပ္ ထိခုိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္လိုသူ ေဖာက္သည္မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း
တို႔ပါဝင္သည္။
အခ်ိဳ႕နုိင္ငံမ်ားတြင္ က်ား ၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး GDP ၏ ၃.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ကုန္
က်စရိတ္ရွိႏိုင္ၿပီး အစိုးရအမ်ားစု ပညာေရးက႑တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးပမာဏထက္ ႏွစ္ဆပိုမ်ားေနသည္။7 က်ား ၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးက႑အေပၚ အေျခခံအားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး Fiji ႏိုင္ငံ၏ သုေတသနတြင္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ား ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ကို အျပည့္အဝ အာရံုစိုက္မႈ
ေလ်ာ့က်ျခင္းကဲ့သုိ႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ၿပီး ယင္းမွာ ႏွစ္တိုင္း ဝန္ထမ္းတဦး အလုပ္ဆင္းသည့္ ရက္ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ညီမွ်သည္။8 ဤသုေတသန
သည္ Fiji ႏိုင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ တူညီေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

6 https://theconversation.com/healthcare-workers-are-still-coming-under-attack-during-the-coronavirus-pandemic-136573
7 https://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/violence-against-women-and-girls
8 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/fiji-domestic+and+sexual+violence+report
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COVID-19 သည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ က်ား၊ မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးေနသည္။ ထိုအထဲတြင္

ဝယ္လိုသူႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ရန္လိုမႈ - ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားေသာ လက္သင့္ မခံႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ဆိုး
ရြားေသာ အျပဳအမူမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း - က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ
ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဝန္ထမ္း အုပ္စု တစ္ခုကို ရည္ရြယ္ေသာ ထပ္ခါတလဲလဲ ျပဳလုပ္သည့္ အျပဳအမူမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း - တစံုတေယာက္ အား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ ၊ အရွက္ရေစ
ေသာ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ကာယကံရွင္ မလိုလားသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ား
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား - ေငြေၾကးအရ ၊ လူမႈေရးအရ
သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ေစ အျခားသူတဦးအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းအပါအဝင္ အားနည္းခ်က္ ၊
ၾသဇာအာဏာ ကြာျခားမႈ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း
အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ - လက္တြဲေဖာ္မ်ား ၊ မိသားစု ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအရ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပိုၿပီး ထိခိုက္ခံစားၾကရသည္။ က်ား၊ မ အျပင္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳး ၊ ဘာသာ ၊ မ်ိဳးႏြယ္စု ၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားကလည္း အၾကမ္း
ဖက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကို ျမင့္မားေစႏိုင္သည္။
ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ အသိုက္အဝိုင္း၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို တိုးျမင့္ရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ခံႏိုင္
ရည္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ဖန္တီးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိသည္။
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၂။ ဝယ္လိုသူႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ရန္လိုမႈ
COVID-19 ေၾကာင့္ ဝယ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ရန္လိုမႈ ျမင့္တက္လာေသာ အႏ ၱရာယ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။ ဝယ္
လိုသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ကုမၸဏီမွေထာက္ပံ့ေပးေနေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသို႔မဟုတ္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ COVID-19၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဖိစီးၾကရသည္။ COVID-19 ကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္း အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့
ခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈ အစီအမံမ်ားကို လိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရန္လိုစိတ္ျဖင့္ တုံ႕ျပန္ႏိုင္ၿပီး
အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အစားအစာ သို႔မဟုတ္ အျခား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေရ၊ မီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား စသည့္ အေရးႀကီးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ျဖစ္နိုင္သည္။ ရန္လိုမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္း
ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားဖြယ္ရွိၿပီး ၎တို႔သည္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားသူမ်ား၊ က်ား၊ မ ခြဲျခား ဆက္ဆံသူမ်ား၊ လိင္တူ
ခ်စ္သူမ်ားကို မုန္းတီးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ ဝတ္ဆင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား မုန္းတီးသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပတြင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ၊ ရန္လိုေသာ အျပဳအမူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းကို
ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ထိုအထဲတြင္
● ႏွာေခါင္းစည္း ဝတ္ဆင္ရန္၊ ခပ္ခြာခြာ ေနထိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူခ်င္း ထိေတြ႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း စသည့္
COVID-19 ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဒသအလိုက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ကာကြယ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း
● ေဒါသထြက္ ရန္လိုေသာ မ်က္ႏွာ အမူအယာမ်ားႏွင့္ တကိုယ္ေရ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္မႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း စသည့္ ရန္လိုေသာ
သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ဟန္ပန္ အမူအရာမ်ား
● လက္ညႇိဳးထိုးျခင္း၊ လက္သီးတင္းတင္းဆုပ္ျခင္း၊ ေကာင္တာမ်ားကို ထုႏွက္ျခင္း၊ ေျခေဆာင့္ျခင္းႏွင့္ တံခါး ေဆာင့္ပိတ္ျခင္း စသည့္
ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူမ်ား
● လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္း၊ က်ားမ ခြဲျခားျခင္း၊ လိင္တူခ်စ္တူမ်ားအား မုန္းတီးျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ ေနထိုင္သူမ်ား မုန္း
တီးသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေစာင္းေျမာင္းေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ျခင္း ၊ အသံ က်ယ္ေလာင္စြာ
ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ညစ္ညမ္းစြာေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ တကိုယ္ေရ သို႔မဟုတ္ ေယဘုယ် သေဘာျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း
● ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ တြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုးႏွက္ျခင္း သည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
● ဝန္ထမ္း၏ တကိုယ္ေရ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို ထိခိုက္ေစေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တို႔ပါဝင္
သည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ
● COVID-19 ကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္း ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစီအမံမ်ား ႏွင့္ ဝယ္လိုသ ူႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား လိုက္နာရ
မည့္ တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ ဝယ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား လိုက္နာရမည့္အရာမ်ားကို ရွင္းျပျခင္း
● ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ လက္သင့္မခံႏိုင္သည့္ ရန္လိုေသာ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို သည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္း ေျပာျပျခင္း
● ျဖစ္စဥ္အတြင္း ဘာလုပ္ရမည္၊ ျဖစ္စဥ္ကို မည္သို႔ သတင္းပို႔ရမည္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ အကူအညီေတာင္းရမည္ စသည္
တို႔အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ဝယ္လိုသူႏွင့္ ေဖာက္သည္၏ ရန္လိုမႈကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းရမည္၊ သတင္း
ပို႔ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး သိရွိေစျခင္း
● ဝယ္လိုသူႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ရန္လိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သလို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျပင္ဆင္ျခင္း

COVID-19 ႏွင့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္ းဖက္ ျ ခင္ း- လု ပ ္ င န္ းခြ င ္ အတြင ္း က်ေရာက္န ုိင ္သည့္ အႏၱရ ာယ္မ ်ား ႏွင ့္ တံု႕ျပန္ေ ဆာင္ရ ြက္မ ႈမ ်ား
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၃။ လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ လူမႈဆက္ဆံ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား
ကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေစၿပီး သို႔မဟုတ္ လက္သင့္ခံႏိုင္ဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေစေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား သည္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ၏ အက်ိဳးဆက္ တခု အျဖစ္ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေျခ ရွိသည္။9 ဝန္ထမ္းမ်ားအေန
ျဖင့္ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈအေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္သူမ်ားအေပၚကူညီရာမေရာက္ေသာသို႔မဟုတ္ မခိုင္လံုေသာ ယူဆခ်က္
မ်ားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ကပ္ေရာဂါ၏ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိသည္ဟု ၎တို႔ယူဆေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
မ်ားအေပၚ ေလးစားမႈ မရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား ျပဳမူႏိုင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၊ အဓိက ဘာသာစကား
ကို မေျပာ ဆိုသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ အရ လူနည္းစုမ်ား စသည့္ အျပင္လူဟု ဝန္ထမ္းမ်ားက ယူဆၾကသူမ်ား
သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ၏ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္အဆင့္အတန္း သို႔မဟုတ္ လူတန္းစား ခြဲျခားျခင္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏အားနည္းခ်က္ကို အၾကမ္းဖက္မႈဆီသို႔ပိုမိုတြန္းပို႔ေနသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက ္စီးနင္းျပဳမႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ သည္ မတူကြဲျပားေသာ က်ား၊ မ ျဖစ္တည္မႈ သို႔မဟုတ္ ေယာက်ာ္း၊
မိန္းမ အခ်င္းခ်င္းတြင္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။
အြန္လိုင္းေပၚကအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္တိုးမ်ားလာေသာ အြန္လိုင္းေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိသည္။
ရုပ္ပံုကို အေျခခံ ေသာ မတရားျပဳက်င့္မႈ အပါအဝင္ ကာယကံရွင္ ပုဂၢိဳလ္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ကိုယ္လံုးတီး သို႔မဟုတ္ လိင္အသားေပးပံုကို
ရိုက္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝျခင္း ၊ အြန္လိုင္းေပၚမွ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း ၊ အြန္လိုင္းေပၚမွ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ၊ အရွက္
ရေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္၊ စာေပမ်ားအပါအဝင္ တရားမဝင္ေသာ၊ ထိခိုက္
နစ္နာေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။10 ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၏ နည္းပညာအသံုးခ်ၿပီး
ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပါး ေႏွာက္ယွက္ျခင္း တို႔ကို ခံရဖြယ္ရွိသည္။ အေဝးမွ လွမ္း၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ား သည္
လည္း အေဝးမွလွမ္းၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ရန္ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမ်ားလာေသာ
ကေလး သူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား စသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္
မေပးႏိုင္ေသာ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားထံမွ တိုးမ်ားလာေသာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။

9 https://www.eeoc.gov/select-task-force-study-harassment-workplace#_Toc453686321
10 https://www.esafety.gov.au/about-us/blog/covid-19-online-risks-reporting-and-response
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ေရွ႕တန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လုပ္ေနၾကရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဝယ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ မ်ားျပားလာေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေျခရွိသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ စစ္တမ္းမ်ားက လက္ရွိ အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ အမ်ိဳးသမီး
က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရန္လိုမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မလိုလားေသာ္လည္း ေအာင့္အီး
သည္းခံေနရေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။11
မလိုလားေသာ္လည္း ေအာင့္အီးသည္းခံေနရေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ဆိုသည္မွာ အာဏာကိုမေတာ္မတရားက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္
ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ခန္႔ျခင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေပးမွ ရရွိႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္
သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအား ေတာင္းဆိုျခင္း၊ မလိုလားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏႈတ္
အားျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ပါဝင္ၿပီး ေအာက္ပါ အေျခအေန တစ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည္။
● လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ ကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္ ဝန္ထမ္း၏ အလုပ္ခန္႔ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ စည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းဟု မွတ္ယူေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္
● ကာယကံရွင္အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ အလုပ္ခန္႔ျခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္
အျပဳအမူကို အေျခခံအျဖစ္ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ အသံုးခ်ျခင္း
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈသည္ အာဏာရွိေသာ သူႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ငယ္သား အၾကားတြင္
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း သိသာထင္ရွားေသာ အာဏာကြာျခားခ်က္မ်ားရွိသည့္အခါ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရာထူးနိမ့္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား
အေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္ အတင့္ရဲသည့္အခါ မလိုလားေသာ္လည္း ေအာင့္အီးသည္းခံေနရေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား တိုး
မ်ားလာႏို္င္ေျခရွိသည္။
အထက္ေအာက္ ဝါစဥ္မ်ားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ က်ား ၊ မ အေျချပဳအာဏာလႊမ္းမိုးမႈကြာဟခ်က္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသား အထက္လူႀကီးႀကီးၾကပ္
သူမ်ားၿပီး အမ်ိဳးသမီး လုပ္သား အင္အား မ်ားသည့္ ေနရာတြင္ မလိုလားေသာ္လည္း ေအာင့္အီးသည္းခံေနရသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္
ယွက္မႈ အႏၱရာယ္ မ်ားလာႏိုင္သည္။12

11 http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
12 https://www.eeoc.gov/select-task-force-study-harassment-workplace#_Toc453686321
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ထိပါးေႏွာင့္ယွက္သူ တြင္ ဝန္ထမ္း ၏ လစာမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္အဆိုင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ႏုတ္ထြက္ေစ
ျခင္း သို႔ မဟုတ္ လူပိုျဖစ္ေစျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အာဏာရွိသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ က်ဴးလြန္ခံရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ထိပါးေႏွာင့္
ယွက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္တန္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ ရွိမည္ မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အကူအညီ မ်ား
ရယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆေနပါက ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ကို တိုင္တန္းျခင္းမွ တဆင့္ ဟန္႔တားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး
အေနျဖင့္ ၎တို႔ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရေသာ သို႔မဟုတ္ ၾကားရေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို တိုင္တန္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္နိုင္သည္မွာ ● လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကြင္းဆက္တြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း
● ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားအားလံုး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာနား
လည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
● ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းသို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို က်ား၊ မ ဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈ
ေကာ္မတီက ခ်မွတ္ေစျခင္း ၊ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးတည္း ၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ယင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္
လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး မလိုလားေသာ္လည္း ေအာင့္အီးသည္းခံေနရေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
● ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ အသက္၊ လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္
မႈႏွင့္ က်ား၊ မ ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ မည္သည့္ အုပ္စုအေပၚမဆို အခ်ိဳးမမွ်တစြာ သက္ေရာက္မႈ
မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
● လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ တည္ဆဲ မူဝါဒမ်ား၊ နစ္နာခ်က္
မ်ား အတြက္ ယႏၱရားမ်ား ႏွင့္ အကူအညီေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ား ကို သတိေပးျခင္း ႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းေပးရန္
စဥ္းစားျခင္း
● COVID-19 ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေျခ
မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရွင္းျပထားျခင္းႏွင့္ ယင္းထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာ၊ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရေသာ သို႔မဟုတ္ ၾကား
ရေသာဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္အမည္မေဖာ္ဘဲျဖစ္ေစ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ျဖစ္ေစ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္
ျဖစ္ေစ အြန္လိုင္းေပၚမွ တိုင္းတန္းျခင္း ယႏၱရားမ်ားမွ တဆင့္ တိုင္ၾကားမႈကို အားေပးျခင္း
● တိုင္တန္းလာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္း ေျဖရွင္းျခင္း
● စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၏ ရလဒ္အေပၚ မူတည္ၿပီး မည္သည့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္ကို မဆို ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္
ယွက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးက်ေစျခင္း
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၄။ လုပ္ငန္းခြင္ နွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္း
ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း
ဝန္ထမ္းမ်ား မွ ဝယ္လိုသူ ႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အလုပ္အပ္သူမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း
နွင့္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာအႏၱရာယ္သည္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္တုိးတက္လာနုိင္သည္။13 ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ထိခိုက္
လြယ္ေသာ လူထုမ်ားအား ပုိမုိလက္လွမ္းမီေနသလုိ အင္အားပါဝါ ပိုမိုရရွိေနေသာေၾကာင့္ လူထု ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစ
ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ က်ဴးလြန္လာေစနုိင္ျပီး ယင္းသည္ လုပ္ငန္းရွင္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစသည္။ ေငြေၾကး
အေထာက္အပံ့ ရရွိေစသည့္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာထိခုိက္လြယ္အုပ္စုမ်ားကုိ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္အသုံုးျပဳလာျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင္႔တက္လာႏုိုင္သည္၊။14
မလိုလားေသာ္လည္း ေအာင့္အီးသည္းခံေနရေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကဲ့သုိ႔ပင္ လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ား ခံစားရသူသည္ ၄င္းတုိ႔နွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအၾကား ရွိေသာ အင္အားပါဝါမညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အစီရင္ခံနုိင္ေခ် နည္း
ပါးပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္မခံစားရေသာ္လည္း ေဘးမွရပ္ၾကည့္တတ္သူမ်ားအား၄င္းတုိ႔ျမင္ေတြ႕ရသည့္သုိ႔မဟုတ္
ၾကားသိရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အစီရင္ခံရန္ အားေပးျခင္းျဖင့္၄င္းအႏၱရာယ္မ်ားကုိအလုပ္ရွင္မ်ားမွေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္အေရးၾကီးသည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ ● လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း နွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္သည္ COVID-19 ကာလအတြင္း တုိးတက္လာနုိင္သည္ကုိ
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိထားျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔ ေတြ႕ၾကံဳျမင္ေတြ႕ရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားသိရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အမည္မေဖာ္
ဘဲ၊ တရားဝင္နည္းလမ္း၊ စည္းမ်ဥ္းတက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္း နွင့္/သို႔မဟုတ္ အြန္လုိင္း အစီရင္ခံသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်က္
ခ်င္း အစီရင္ခံရန္ အားေပးျခင္း
● တည္ဆဲမူဝါဒနွင့္ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္တန္းသည့္ ယႏၱရားမ်ား/နည္းလမ္းမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑နွင့္ အက်ဳိးစီးပြားစပ္ဆုိင္သူ
မ်ားျဖစ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အမွတ္ရေစရန္ သတိေပးျခင္း
● စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

13 http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
14 Ibid
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၅။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ
COVID-19 ေၾကာင့္ အသြားအလာပိတ္ပင္ထားမႈ (lockdown) ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပထမ ၃ လအတြင္းမွာပင္ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္
မ်ားသည္ ၂၀ % တုိးတက္လာသည္ဟုခန္႔မွန္းၾကသည္။15 အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဂ်န္ဒါတူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားေသာ ရင္းနွီးေသာ
လက္တြဲေဖာ္မ်ားအၾကား ၊ မိသားစုအတြင္း ၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း ျဖစ္ေပၚနုိင္သည္။ COVID-19 ႏွင့္ ၄င္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္
သည့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသည္ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျဖစ္ေစနုိင္သည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္နုိင္သည္မွာ ● ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရရွိုနိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ႏွင့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အကူအညီဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အား မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ရမည္ စသည္တုိ႔ အပါအဝင္ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္
ရာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
● လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားဆက္သြယ္နုိင္သည့္ လံုျခံဳျပီး ကိုယ္ေရး
ကုိယ္တာေျပာဆုိနုိင္သည့္ဆိတ္ကြယ္ရာေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကုိ ေသ
ခ်ာေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ား ႏွွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအား က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ လို္က္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ေပးျခင္း
● အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္
ေသာေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိဝန္ထမ္းမ်ားအား အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (counselling) ကုိ္မည္ကဲ့သုိ႔လက္လွမ္းမီနုိင္သည္ ကုိ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း။ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ကုိ ရည္ညႊန္း
သည့္ ကို္းကားစရာစာတမ္းတုိမ်ား ပါ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိနုိင္သည္။

15 https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
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အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မျပဳလုပ္သင့္သည္မွာ● ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပားမွာ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားနွင့္ တစ္အိမ္တည္းတြင္ ေနထုိင္ေနနုိင္သည့္အတြက္ အိ္မ္တြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အိမ္သုိ႔ ေပးပုိ႕ျခင္း။ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္
ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား နုိးဆြေစနုိင္ျပီး အၾကမ္း
ဖက္မႈအား ပုိဆိုးလာေစနုိင္သည္။
● ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ေနအိမ္ မွ အလုပ္လုပ္စဥ္ တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း16
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳလုပ္ခံရနုိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္ဟု သင္စုိးရိမ္ေနပါက
● ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ သင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိသည့့္အခါ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတူ မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိနုိင္ရန္
၄င္းတုိ႔ ေနအိမ္မွ ေဝးေနစဥ္ အစည္းအေဝးတက္ရန္ ေတာင္းဆုိပါ။
● အေဝးမွ ျပဳလုပ္သည့္ virtual အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ဝန္ထမ္းသည္ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ အတူ
မရွိေစရန္ အေသအခ်ာ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ အင္တာနက္ရွာေဖြအသံုးျပဳထားသည့္ သမုိင္းေျခရာခံနုိင္
သည့္ browsing historyကုိ ဖ်က္ျပီး virtual နည္းလမ္းျဖင့္လည္း ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္နို္င္ကုိ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ေပးပါ။
● အကယ္၍ သင္သည္ အိ္မ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈခံရနုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကုိ ၄င္းအိမ္တြင္ရွိေနစဥ္ အေရးေပၚ
ဆက္သြယ္ရမည္ဆုိပါက ကုစားေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားနွင့္ ဦးစြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး ထိုဝန္ထမ္းအေပၚ က်ေရာက္နုိင္သည့္
အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်နုိင္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ရွာေဖြထားပါ။

16 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-duringcovid-19
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၆။ အဓိကသတင္းစကား
COVID-19 ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ကာယသုခ၊ စိတၱသုခ
အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ၄င္းအခ်က္သည္ လူထုအတြက္၊ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေရရွည္တြင္ အနုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ား ရွိပါသည္။ ယခုလုိအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူနွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား
အၾကားရွိေသာ အင္အားပါဝါမညီမွ်မႈ ပိုျမင့္မားေနျခင္း ႏွင့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈ ေလွ်ာ့နည္းျခင္း သုိ႔မ
ဟုတ္ ေရြ႕လ်ားသြားလာရန္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိက္ရုိက္ခံစား သက္ေရာက္မႈရွိသူမ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံ
ရန္ တြန္႕ဆုတ္ေနနို္င္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေဘးမွ ျမင္ေတြ႔ရသူမ်ားအား၄င္းတုိ႔ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ သုိ႔မ
ဟုတ္ ၾကားသိရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိအစီရင္ခံရန္ အားေပးျခင္းျဖင့္၄င္းအႏၱရာယ္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးၾကီး
သည္။

၇။ က်မ္းကုိး
● လမ္းညႊန္ခ်က္- Addressing Gender-Based Violence and Harassment—Emerging Good Practice for the Private Sector
● မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား(Factsheet): Workplace Responses to Gender-Based Violence
● Podcast: What role can business play in tackling gender-based violence?
● အစီရင္ခံစာ- Respectful Workplaces: Exploring the Costs of Bullying and Sexual Harassment to Businesses in
Myanmar
● အစီရင္ခံစာ- The Business Case for Workplace Responses to Domestic and Sexual Violence in Fiji
● အစီရင္ခံစာ- The Impact of Domestic and Sexual Violence on the Workplace in Solomon Islands
● အန္နီေမးရွင္း (Animation)- The business case for addressing domestic violence in the workplace
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