
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္   
ဖိအားမ်ားေအာက္မွ ကုိရီးယားပိုင္အထည္ခ်ုဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး 
လွဳပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔ (Action Labor Rights-ALR) က “Under Pressure - ဖိအားမ်ားေအာက္မွ” ဟူေသာ 
အစီရင္ခံစာကို ယေန႔ တြင္ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ၄င္းမွာ ကိုရိးယားပိုင္ႏွင့္ ကုိရီးယားဖက္စပ္အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု 
အခ်ိဳ႕မွအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ အစီရင္ခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာအတြက္ ကြင္းဆင္းသုေတသနမ်ားကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ခန္႔က ျပဳလုပ္ထားၿပီး လုပ္ငန္းခြင ္
အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမရိွကို ႏွိဳင္းယွဥ္ 
ျပထားပါသည္။ ၄င္းသုေတသနအရ စက္ရံုအမ်ားစုမွာ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ခ်ိိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုကိစၥ မ်ားတြင္ 
ဥပေဒအတုိင္းလုိုက္နာျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 

စက္ရုံမ်ားကို သုေတသနျပဳရာတြင္ စိတ္အပူရဆံုးေသာအခ်က္မွာအခ်ိန္ပိုမ်ားျပားျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ 
အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး၁၆နာရီသာ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စက္ရံုမ်ားသည္ ၄င္း 
ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအလုပ္သမားမ်ားအနက္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ (၆၂%) 
သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ၄င္းအခ်ိန္ပိုမ်ားကို ျငင္းဆိုျခင္း မျပဳႏုိုင္ဘဲလုပ္ကုိင္ေနရသည္ဟု 
ဆိုသည္။ ၄င္းမွာအံၾသစရာမဟုတ္ပါ။ (၆၃%)ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားက ၄င္းတို႕ရရွိေသာ လုပ္ခလစာ 
မွာ သက္ေတာင့္သက္သာေနထုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပင္ မလံုေလာက္ဟု ေျဖဆိုထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အံ့ၾသစရာအခ်က္မွာ (၃၀%)ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏လစာေငြရရွိမႈျဖတ္ပိုင္းကို အဂၤလိပ္(သုိ႔) 
ကိုရီးယားဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာစာရြက္ျဖင့္သာရရိွသည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ လစာေငြရရွိမႈ 
ျဖတ္ပိုင္းအပါအဝင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္ဟူေသာ ျမန္မာဥပေဒကို 
တိုက္ရိုက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေနာက္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ (၄၀%)ေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ 
စာခ်ုပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္လည္း အမ်ားက ၄င္းတို႔တြင္ စာခ်ုပ္မိတၱဳမရွိဟု ဆုိၾကသည္။  

၂၀၁၂ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒအရ အလုပ္သမား အေရအတြက္ ၃၀ ေက်ာ္ရွိေသာ 
အလုပ္ရံုတိုင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ညိွႏွိဳင္းေရး ေကာ္မတီထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန 
ျပဳလုပ္ထားသည့္ စက္ရံဳမ်ားအားလံုးသည္ လုပ္သား၃၀ေက်ာ္ရွိေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အနက္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ကသာ ေကာ္မတီထားရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အျခားေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အလုပ္သမားသမဂၢ



ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေဆးခြင့္၊ မီးဖြားခြင့္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ထိပါးေနွာက္ယွက္မႈမ်ား၊ 
ကေလးအုပ္သမားႏွင့္ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးစနစ္အပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။  

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔ (Action Labor Rights-ALR)မွ ဒါရိုက္တာ ကိုသူရိန္ေအာင္က “ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာထားတ့ဲအခ်က္ေတြအရ စက္ရံုအမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒေတြကို လိုက္နာမႈ 
အားနည္းတာ တြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာကုိရီးယားပိုင္ ကုမၸဏီေတြမွာပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ အထည္ခ်ဳပ္က႑ တစ္ခုလံုး 
ျဖစ္ေနတာပါ။ ကိုရီးယားပိုင္ စက္ရံုေတြထဲမွာပဲ မတူညီတာေတြကုိလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က 
ႏုိင္ငံတကာတံဆပ္ိ(ကုမၸဏီ)ေတြကို (ခ်ဳပ္ခြင့္ရဖို ႔)တင္ပို႔နုိင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက 
ထုန္ျပန္ထားတ့ဲ ဥပေဒေတြအျပင္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြကုိပါ လုိက္နာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ 
မလိုက္နာပါဘူး။”ဟုဆုိသည္။  

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကိုရီးယားရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈကိုပဲဦးတည္ေလ့လာရတ့ဲ အေၾကာင္းရင္းက ကိုရီးယားက ျမန္မာ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑မွာ အေရးပါလို႔ပါ။ ေနာက္ၿပီေတာ့ ကိုရီးယားက အုိအီးစီဒီအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။  ႏုိင္ငံ 
ေပါင္းစံုန႔ဲလုပ္ကိုင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ အိုအီးစီဒီညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ လုိက္နာဖို႔ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ 
နုိင္ငံအေနနဲ႔ ကိုရီးယားအစုိးရကို တာဝန္ယူမႈရွိေစခ်င္တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငနး္လာလုပ္ၾကတဲ့ 
ကုမၸဏီေတြက ဥပေဒ၊စညး္မ်ဥး္၊အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အက်င့္ေတြကုိ  
မူေဘာင္အတိုင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားစံႏႈန္းေတြကုိ လုိက္နာေစဖို႔ ပါ။ 
ဒီေလ့လာမႈက သူတုိ႕ဒါေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။  “ဟုဆက္ 
ေျပာသည္။  

ေနာက္ခံအေၾကာင္း 

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔ (Action Labor Rights-ALR)သည္ ျမန္မာ့လူ႕အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္သူမ်ား အဖြ႔ဲျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏အစမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လူငယ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ား၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO) ႏွင့္လက္တြၿဲပီး အဓၶမေစခုိင္းမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
အလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးႏွင္ ့လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းအတြက္ အသိပညာေပးခဲ့သည္။  ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ 
ေမတြင္ ALRအဖြဲ႔ဝင္ (၆)ဦးသည္ ရန္ကုန္ၿမို႕အေမရိကန္သံရံုးတြင္ အလုပ္သမားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပမႈတြင္ 
ပါဝင္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ဇန္နဝါရီတြင္ ၄င္းတို႔ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ 
၄င္းတို႕လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္  အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၂ခု 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ALR ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား ၏အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ 
သုေတသနျပဳျခင္း၊ ပညာေပးျခငး္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အရးကို ေလ့လာျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ပါသည္။ 



အစီရင္ခံစာသည္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအခ်ိဳ႕၏ အလုပ္သမားအေျခအေနမ်ားကုိ 
ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွာ ကုိရီးယားပိုင္ သို႕မဟုတ္ ကုိရီးယားဖက္စပ္ ကုမၸဏီိမ်ား ျဖစ္သည္။ 
အမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ပဲခူတိုင္းရွိစက္မႈဇုန္မ်ားမွ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ခုဧၿပီလမွ ဇြန္လအတြင္း 
ကြင္းဆင္းသုေတသနသမား၁၀ဦးက စက္၇ံုေပါင္း ၃၉ ရုံမွ အလုပ္သမား ၁၂၀၀ ကို ေမးျမန္းထားေသာ 
သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းထားၿပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အုပ္စုမွ မ်ားမွသူမ်ားကို 
လည္း  ေမးျမန္းထားပါသည္။  

အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈ 
တိုးျမင့္လာေစ၇န္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑အတြင္းမွ စက္ရံုမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္  အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထားပါသည္။  

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ုဳပ္ကို ျမန္မာဘာသာ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ရႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန၏ကတိကဝတ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေနသည့္  ျမန္မာ့အရပ္ဘက္လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ 
ေပးျခင္း ဟူေသာလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္  သုေတသနမ်ားကုိျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ALR သာပုိင္ဆိုင္ပါသည္။  

ပိုမိုသိရွိလိုပါက 

Ko Thurein Aung, Director, Action Labor Rights,: actionlaborrights@gmail.com 

Tel: + 95 (0) 9425 306 037. 

Email: info@actionlaborights.org 

Facebook: www.fb.com/actionlaborrights 

Web: www.actionlaborrights.org 


