
	 			 	
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

၂၀၁၈  ခုနစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္၊ တနလၤာေန႔ 

စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါ၀င္လာေစရန္ 
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ႏွင္ ့ေအေအအာဂ်ပန္ အကူအညီ 
ေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာငေ္ရးအသင္း (AAR Japan) တို႔မ ွ“မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း  
(ၿမန္မာႏုိင္ငံရွ ိအလုပ္ရွင္မ်ားအတြက ္လက္စြဲစာအုပ)္” ကိ ုယေန႔ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ 
ရည္ရြယခ္်က္မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား လက္လွမ္းမွီေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးရန၊္ မသန္စြမ္း 
သူမ်ားကိ ုအလုပ္ပိုမိ ုခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့၎တို႔ အလုပ္ၿမဲရန ္မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏို္င္ငံရိ ွ
အလုပ္ရွင္မ်ားကိ ုလက္ေတြ႕က်သည္ ့အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္အတြက ္ျဖစ္သည္။ 

ေနျပည္ေတာ္ရိ ွ ၂၀၁၈ ခုနစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔က်င္းပရာ အခမ္းအနား၌ ဤလက္စြဲ 
စာအုပ္ကိ ု မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အခမ္းအနား၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “အားလံုးတူညီအခြင့္အေရး ရရိွေရး၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအစြမ္းျမွင့္တင္ေပး” ျဖစ္သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာမ္တီဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယမူ ွအဖြင့္အမွာစကား  ေျပာၾကားခဲ့ပါ 
သည္။ ဒုတိယသမၼတသည ္ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္လည္း ဥေယ်ာဇဥ္ ေရးသားေပးထားပါသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သ ူဗစ္ကီဘိုမန္မ ွ“၂၀၁၄ 
ခုနစသ္န္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရိွတဲ ့လူဦးေရရဲ႕ ၂.၃သန္းက မသန္စြမ္းသူေတြ ၿဖစ္ပါ 
တယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အျခားသာမန္လူေတြလိုမ်ိဳး လုပ္ငန္းခြင္မွာ တန္းတူပါဝင္လုပက္ိုင္ခြင့္မရရိွၾကဘူး 
ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႔ျမင္ရၿပီးျဖစ္တယ္၊ အဲ့ဒါက မသန္စြမ္းသူေတြအတြက ္ မေကာင္းသလို၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္လည္း ဆံုး႐ံႈးမႈ တစ္ခုပဲျဖစ္တယ္၊ ကုမၸဏီေတြကမသန္စြမ္းသူေတြပိုမိ ုပါ၀င ္
လာေရး အေလးထားလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင ္အရည္အခ်င္းရိွတဲ ့ ဝန္ထမ္းအသစ္ေတြ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာ ၿဖစ္သ 
လိ၊ု မသန္စြမ္း စားသံုးသူေတြလဲ ပိုမိုရရိွမွာျဖစ္တယ္။” 

“ USA မ ွAccenture ရဲ႕ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဝခဲ့တဲ ့ “Getting to Equal: The Disability Inclusion 
Advantage” အစီရင္ခံစာမွာဆိုရင ္ မသန္စြမ္းသူေတြ ပါ၀င္လာေအာင ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အရွိဆံုး ကုမၸဏ ီ
ေတြကိ ု  အျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင ္ဝင္ေငြ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုရရိွတာ၊ အသားတင္ဝင္ေငြ ၂ဆ ပိုမိ ု
ျမင့္တက္တာ၊ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပိုၿပီးေတာ ့ အျမတ္အစြန္း ရရိွတာ၊ ေငြေၾကးအရလည္း ၎တို႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက ္
ကုမၸဏီေတြထက ္၂ဆပိုမိုေကာင္းမြန္တာကိ ုသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ ၄ႏွစ္တာအခ်ိန္အတိုင္းအတာ အတြင္း 
မွာ ေတြ႔ျမင္ခဲရ့တယ္။ အဲဒါဟာ မသန္စြမ္းသူေတြကိ ု အလုပ္ခန္႔ထားတဲ႔အတြက ္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳး 
အၿမတ္ရတယ္ဆိုတာကိ ု ထပ္မံသက္ေသထူၿပလိုက္တာပါပဲ။ အဲဒါက ပိုမိုစိတ္အားထက္သန ္ ၾကိဳးစားတဲ႔ 
လုပ္သားအင္အားစု၊ အလုပ္ၿမဲတဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ၊ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးစံုရွိတဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ စာသံုးသ ူအမ်ား 
အၿပားရရွိၿပီး  ကုမၸဏီက နာမည္ေကာင္းရရွိတယ ္ပိုခိုင္လာတယ္လုိ႔ ဆိုလိုတာပါ။” 

“MCRB ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳအရ ျမန္မာနိုင္ငံကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက မသန္စြမ္းေတြကိပုိုၿပီး အလုပ္ခန္႔ 
ထားခ်င္ေပမဲ႔လည္း ဘယ္လိုစတင္လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာကိ ု မသိၾကဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ဒီစာအုပ္က 
လက္ေတြ႔က်တဲ ့ အႀကံဥာဏ္ေပးဖို႔ ဦးတည ္ ေရးသားထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့ မသန္စြမ္းသူေတြကိ ု
ဘယ္လိ ု အလုပ္ခန္႔အပ္ရမယ္၊ အလုပ္ၿမဲေအာင ္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမယ္၊ အဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္တဲ႔ 



	 			 	
ပတ္၀န္းက်င္ၿဖစ္ေစဖို႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ညိွႏိႈင္းစီစဥ္ေဆာငရ္ြက္ေပးရမွာေတြက ဘာေတြၿဖစ္ႏုိင္လဲ၊ ေလ်ာ္ကန ္
တဲ႔ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းနဲ႔  ေနာက္ထပ ္အႀကံဥာဏ္ေတြကိ ုဘယ္ေနရာေတြမွာ ရရိွႏိုင္လဲဆိုတဲ႔ ေမးေန 
က်ေမးခြန္းေတြအတြက ္အေျဖေတြပါ ရိွတယ္။” 

ေအေအအာ  ဂ်ပန ္ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာငေ္ရးအသင္း (AAR Japan) မ ွ ရန္ကုန္႐ံုး 
တာဝန္ခ ံ Yashio NAKAGAWA မ ွ “မသန္စြမ္းသူေတြကုိယ္တိုင္က မိမိကုိယ္ကိ ုယံုၾကည္မႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင ္
ရည္ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္တယ္၊ AAR Japan က ၂၀၀၀ခုနစ္ကေနစတင္ၿပီးေတာ ့မသန္စြမ္းသူေတြ စြမ္ေဆာင ္
ရည္ျမွင့္တင္ရာမွာ အကူအညီေပးဖို႔အတြက ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  သင္တန္းကိ ု ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္၊  
ယခဆုိုရင ္၁၈ ႏွစ္ရိွၿပ ီျဖစ္တယ”္ 

“ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြက အားလံုးအက်ံဳးဝင္တဲ ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ ္ ထူေထာင္ၿပီး 
မသန္စြမ္းသူေတြ အျခားသူေတြလိ ု တန္းတူလက္လွမ္းမွီမႈ ရရိွေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းၿဖင္႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက ္
အက်ိဳးအျမတ္ အျပန္အလွန္ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ကုမၸဏီေတြကိ ုမတူကြဲျပား 
မႈကိ ုအားေပးျပီး အရည္အခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကိ ု ပိုမိုအလုပ္ခန္႔အပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္၊ 
အခကုေနစၿပီးေတာ ့ ကုမၸဏီေတြက မသန္စြမ္းသူေတြကိ ု အလုပ္စတင္ခန္႔အပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ ္
ဒါမွမဟုတ ္ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္တဲ ့ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကိ ုပိုမိုမ်ားျပားေအာင ္လုပ္ေဆာင္သင့္တယ”္ 

ဤစာအုပ၌္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ (၁) ေဒါက္တာ 
ဝင္းျမတ္ေအး၏ အမွာစကားလည္းပါရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား (အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသကအ္႐ြယ္၊ က်ား/မ၊  မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစား၊ ပညာ 
အရည္အခ်င္း)၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဥပမာမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူမ ႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း ၎တို႔၏ ပါဝငလ္ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ျမႇင့္တင္ေပးႏိငု ္
မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားေရးရာမူေဘာင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္း၊ အဓိပၸါယဖ္ြင့္ဆိ ု
ခ်က္မ်ားႏ ွင့ ္ မသန္စြမ္းသမူ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား၊ 
အလုပ္ရွငမ္်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင္ ့ မသန္စြမ္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္လုပ ္
ေဆာင္ႏိုင္ရန ္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ သတင္းအရင္း ျမစ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

၁။  မသန္စြမ္းသူမ်ားအားအလုပ္ခန္႔ထားျခင္း - အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက ္ လက္စြဲစာအုပ”္ သည္ ျမန္မာ 
ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၂မ်ိဳးျဖင့္ MCRB ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင ္ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဤလက္စြဲ 
စာအုပ္မွာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင္ ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံ 
မသန္စြမ္းအသင္းခ်ဳပ္တုိ႔၏ အကူအညီၿဖင္႔ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန 
(MCRB) ႏွင့္ ေအေအအာဂ်ပန္အက ူအညီေပးေရးႏွင့္  ျပန္လည္ထူေထာငေ္ရးအသင္း (AAR Japan) တို႔ 
မွ အတူတကြ စီစဥ္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္Japan International Cooperation Agency 
(JICA) ၏ မိတ္ဖက္ အစီအစဥ္( Partnership Program) မွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 

၂။ ျမန္မာစ့ီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
Institute for Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Danish Institute 
for Human Right (DIHR) တို႔က အျခားႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း 



	 			 	
မ်ားအၾကား  တာဝနယ္မူႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပညာ၊ ဗဟုသုတ ရရွိေစရန္လည္းေကာင္း၊ 
အရည္ အေသြးျမင့္မားေစရန္ လည္းေကာင္း ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား   ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚလာေစ 
ရန ္  ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အမ်ား၏  
ယုံၾကည္မႈကို ရရွိေသာ သမာသမတ္က်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လည္းေကာင္း ရည္ 
႐ြယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ business disability international (bdi) ႏွင့္လည္း မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းထားပါ သည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက ္ အျပည့္အစံုကို www.myanmar-responsiblebusiness.org တြင္ဝင္ေရာက ္
ဖတ္႐ႈႈ႕ပါ။ 

၃။ေအေအအာ ဂ်ပန္အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း သည္ အျမတ္အစြန္းကိ ု အဓိက 
မထားေသာ  ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး သေဘာတရားေရးရာ ဆက္စပ္မႈမ်ား မပါဝင္ဘဲ ၾကားေနေရး 
ႏွင္ ့ ဘက္မလိုက္မူကို အေျခခံ၍ ကမာ ၻတစ္ဝွမ္းရွိ လူသားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္း  ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အေရးေပၚအကူ အညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
မသန္စြမး္သူမ်ားအား အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မိုင္းႏွင့ ္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်ကမ္်ား၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူထုအသိပညာေပးေရး  လုပ္ငန္းမ်ားကို  အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ 
သည္။   ၂၀၀၀ ခုႏွစ ္ မစွတင္၍  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ရွိ  လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင ္ပူးေပါင္းကာ ေအေအအာဂ်ပန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင ္မသန္စြမ္း 
သူမ်ားအတြက ္သကေ္မြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။  ၎သက္ေမြး 
လုပ္ငန္းပညာ သင္ေက်ာင္းတြင္ ဆံသသင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းႏွင့္  ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတို႔ရွိၿပီး  ျမန္မာ 
ႏိုင္င ံ တစ္ဝွမ္းလုံးရွိမသန္စြမ္းသူေပါင္း ၁၇၀၀ေက်ာ္အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရနပ္ံ့ပိုး 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

၄။  ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ႏွင့္ ေအေအအာ  ဂ်ပန္အက ူ
အညီေပးေရးႏွင့ ္  ျပန္လည္ထူေထာငေ္ရးအသင္း (AAR Japan) တို႔မ ွမသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္အ 
ခြင့္အလမ္းျမွင့္တင္ေပးရန ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကိ ု ၂၀၁၉ ခုနစ ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကိ ု၂၀၁၇ ခုနစ ္ႏိုဝင္ဘာ 
လတြင ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ဆက္သြယ္ရန ္
 
ေဒၚႏွင္း၀တ္ရည ္
သုေသသန ႏွင္ ့ဆက္သြယ္ညွိနွိငု္းေရး မန္ေနဂ်ာ(MCRB) 
hninwut.yee@myanmar-responsiblebusiness.org  or  09450051946 


