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အလုပ္သမား

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ)  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း တာဝန္ယူရမည့္ စိန္ေခၚမႈအေျမာက္ 
အမ်ားရွိေနပါသည္။ အႏွစ္(၅ဝ)ကာလအတြင္း လြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္း 
ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဥပေဒမ်ားသည္ ေခတ္ေဟာင္းေနျခင္းႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနျခင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼေစခိုင္းျခင္းမ်ားမွာ အစဥ္အလာ 
ကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္-၃၄၈ အရ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမဆို ၎ 
တို႔၏ လူမ်ဳိး၊ ေမြးရပ္၊ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ၊ တရားဝင္အလုပ္အကိုင္၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း၊ လိင္၊ ႂကြယ္ဝမႈ 
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ မိခင္ႏိုင္ငံတို႔ 
အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္ကိုမူ အေျခခံဥပေဒအရ အကာအကြယ္မေပးထားသည့္အတြက္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အကာအကြယ္ေပးမႈတြင္ ကြာဟခ်က္ႀကီးမ်ား ရွိေနပါသည္။

 ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ ၇ဝ-ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး 
၂၃-ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈက႑အတြင္း၊ ၇-ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြင္း အသီးသီးလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေနပါ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္တြင္ ၃၇-ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၎ကိန္းဂဏန္းမွာ ေက်းလက္တြင္ 
ေနထိုင္သူ/ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သူ၊ ဆင္းရဲသူ/မဆင္းရဲသူ၊ က်ား/မ အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္ေနကာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စာရင္းအင္းႏွင့္ အျခားတိက် 
ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Labour, 
Employment and Social Security) မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္ 
သမားထုဆိုင္ရာ ၿပီးျပည့္စံုေသာစစ္တမ္းတစ္ခုကို ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ တတိယလပတ္အတြင္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္

 အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အဓိကက်သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း 
ခြင့္အေပၚ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနေသးေသာ္လည္း ႏွစ္(၅ဝ)အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ 
ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ 
အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳၿပီး ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား 
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မွတ္ပံုတင္လာၾကရာ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းအဆင့္ (Enterprise Level) ၌ ျဖစ္ၾကသည္။
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 တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ယခုအခ်ိန္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္လုိအပ္လွ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ 
ရွင္၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အခြင့္အခါေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိဥပေဒအရ 
သမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ (Enterprise Level) ထက္ေက်ာ္လြန္၍ သမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္    
ခက္ခဲလွ်က္ရွိပါသည္။ သမဂၢကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္   
ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အေတြးအေခၚအျပဳအမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေျခခံေသာ အလုပ္ 
သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ (မူေဘာင္မ်ားအရအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို အေျခခံေသာ 
အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္) ပဋိပကၡပံုစံအသြင္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္လာႏိုင္ေျခသည္ လူသိမ်ားသည့္ ျငင္းခုံမႈကိစၥရပ္မ်ားကိုအေျခခံေသာ နားလည္မႈအျမင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအသစ္အရ ၎တို႔၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ ရွာေဖြ 
ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO)မွ 
အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ခံုသမာဓိ၏ ခုိင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ပါတီမ်ားအတြင္း အေပးအယူမွ်တ 
ေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိျခင္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္ ဥပေဒ 
အသစ္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈ

 ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမျပဳလုပ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO)၏ ကြန္ဗင္းရွင္းအမွတ္-၂၉ အား 
အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ (ျမန္မာ့စစ္တပ္) ႏွင့္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း 
အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼေစခိုင္းမႈမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေနျခင္းႏွင့္ ပံုစံတက် အသံုးျပဳျခင္းမ်ားမွာ အဓိကစိုးရိမ္ဖြယ္ရာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေနရာမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ မ်ားစြာေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားအတြင္း အဓမၼေစခိုင္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား 
ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) 
အပါအဝင္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွ ေလ်ာ့ပါးသြားသည့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားအေပၚ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္တြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ကတိ 
ကဝတ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။

 ယခုအခါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းေဖာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္ 
နည္းပါးလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်င့္သံုးလာသည့္ အေလ့အထျဖစ္ေနျခင္း၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးႏွင့္ အျခားေသာအာဏာရွိသူမ်ားမွ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္ခါတစ္ရံ က်င့္သံုးေနျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) မွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ ပုဂၢလိကက႑အတြင္း 
အဓမၼေစခိုင္းမႈကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ တိုင္တန္းမႈမ်ား အလြန္နည္းပါးေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓမၼေစခိုင္းမႈသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အတိတ္ကာလအတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈ အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မ်ားမၾကာမီက ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ေ႐ႊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း (Shwe Gas Pipeline) ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကိစၥတစ္ခုႏွင့္ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပိုက္လုိင္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥတစ္ခုအတြင္း အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျမန္မာ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ  
အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ သူ၏ ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္ မတ္လအစီရင္ခံစာအတြင္း ေ႐ႊဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းအနီး ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကန္ေပါက္-ၿမိဳင္ကေလး ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေဒသမ်ားမွ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈ  
အေျမာက္အမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ကေလးလုပ္သား

 ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ေတြ႔ရွိရၿပီး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ သို႔မဟုတ္ စားေသာက္ဆိုင္ 
အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္၊ လမ္းေပၚ ေစ်းသည္မ်ားအျဖစ္၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားအျဖစ္၊ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္     
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားအျဖစ္ ရွိေနသည့္အျပင္ အစားအစာျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ လယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိႏိုင္သည့္တိုင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြင္း ကေလး 
မ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကေလးလုပ္သား 
အႏၲရာယ္မွာ ႀကီးမားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အသက္အ႐ြယ္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ကိစၥရပ္မွာ လြယ္ကူမႈ 
မရွိပါ။

 ၿမိဳ႕ျပရွိ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္မႈမွာ ၉၄-ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ ၆၄-ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟု တင္ျပ 
ထားပါသည္။၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေဒသမီဒီယာတစ္ခုမွ အစီရင္ခံံ တင္ျပထားသည္မွာဒီဇင္ဘာ-၂ဝ၁၃ တြင္ အစိုးရမွ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) ကြန္ဗင္း႐ွင္းအမွတ္-၁၈၂ ျဖစ္သည့္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ 
ကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္ 
တြင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ား ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအျပင္ အလုပ္ 
သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္း
က်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ (၃ဝ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၃)၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၂) ႏွင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒ-
၂ဝ၁၃ တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အၾကမ္းအဆင့္သာရွိေနမည္၊ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းေရးဆြဲ ေနဆဲအဆင့္၌သာ 
ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး ေစ်းဆိုင္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား အက္ဥပေဒ-၂ဝ၁၃၊ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး 
အက္ဥပေဒႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္း-၂ဝ၁၃တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
(ILO) သည္ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒတစ္ခု အၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ရာ၌ လႊမ္းၿခံဳအေျချပဳႏိုင္မည့္ 
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာဥပေဒအသစ္တြင္ လခစားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ရက္ နားခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ ၎ 
နားရက္အတြက္ လစာခံစားခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး နားရက္တြင္အလုပ္လုပ္သည့္ လခစားအလုပ္သမားအတြက္ အခ်ိန္ပိုေၾကးေပး 
ရန္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၆-ဃ)။ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမႈမွာ သိသိသာသာနည္းပါးပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေန႔စားအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္သမားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းသြားမႈအတြက္ အဆုိပါအလုပ္သမားအေနႏွင့္ တစ္ရက္လုပ္ခ အျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္သည္ 
(အပိုဒ္ ၁၆-င)။ ဥပေဒအရအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ား၊ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ သို႔မဟုတ္ ၿပီးေျမာက္သည့္အခုေရကို အေျခခံသည့္အလုပ္မ်ား 
(အပိုဒ္ ၁၆-ဂ) ပါဝင္ၿပီး အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအၾကား ခြဲျခားမႈမရွိေစဘဲ တူညီသည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ရရွိသင့္ပါသည္ 
(အပိုဒ္ ၁၆-စ)။ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာဥပေဒတြင္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အလုပ္ရွင္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာႏႈန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ အလုပ္ 
သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထုတ္ေဖာ္မည္ဟူ၍ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ 
သမားေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ 
လစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝ နားလည္မႈမရွိေသးဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားမွာ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိၿပီး အလုပ္သမားဥပေဒအသစ္ႏွင့္အတူ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ဦးတည္သြားၾက 
မည္ ျဖစ္သည္။

 လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအသစ္ (ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၂) တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ထည့္ဝင္ရမည့္ 
လူမႈဖူလံုေရးရံပံုေငြမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအာမခံစနစ္၊ မိသားစု ပံ့ပိုးမႈအာမခံစနစ္၊ နာမက်န္းခံစားခြင့္၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္ႏွင့္ 
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အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္ႏွင့္ အလုပ္မရရွိခ်ိန္ခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဤဥပေဒအရ 
လူမႈဖူလံုေရး အက္ဥပေဒ-၁၉၅၄ အား လႊမ္းမိုးပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔မွ စတင္ သက္ေရာက္မည္ 
ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လူမႈဖူလံုေရး စနစ္ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားပါသည္ဟု လူမႈဖူလံုေရး
ဘုတ္အဖြဲ႔ဦးေဆာင္သူထံမွ သိရွိရပါသည္။ လူမႈဖူလံုေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ 
ေန႔မွစ၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး မည္သည့္ဝင္ေငြပမာဏရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္မဆို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ကုမၸဏီအမ်ားစု 
အတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑မ်ားအားလံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းႏွစ္ 
ေယာက္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္အထက္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ေငြေၾကးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈ 
ဖူလံုေရးလုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မွ အခ်ဳိ႕ေသာခံစားခြင့္မ်ားအား ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္ကာ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

 အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒအရ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ထည့္ဝင္ရမည့္ရံပံုေငြအား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒအရ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ 
ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး႐ံုး (Employment and Labor Exchange 
Office) တစ္႐ံုးဖြင့္လွစ္ရန္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထူးအခ်က္အေနႏွင့္ ဥပေဒအပိုဒ္-၃ အရ ယခုအခါ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားအၾကား အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒသည္ 
၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃ဝ) ရက္ေန႔မွ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအက္ဥပေဒ 
(၁၉၅ဝ) အား ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအက္ဥပေဒအသစ္သည္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း၌ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ 
ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ လုပ္သားစစ္ေဆး 
ေရးမွဴးမ်ား၏ အေရအတြက္ ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းက႑အတြက္ လုပ္သားစစ္ေဆးေရးမွဴးအသစ္မ်ား ငွားရမ္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ မျပဳလုပ္မီ 
သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ ေရနံေျမအက္ဥပေဒ (လုပ္သားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာ) (Oilfields – labour 
& welfare – act)တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္သားမ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ျပဌာန္း 
ထားၿပီး က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္သားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဥပေဒတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ 
သတ္မွတ္ခ်က္၊ အားလပ္ရက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းအား ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ျခင္းမ်ား 
ျပဌာန္းထားသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း 
လုပ္ငန္းခြင္ စစ္ေဆးျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အဆိုပါ အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးပါ။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား သိရွိျခင္းႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္း

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရးအသစ္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ
အသိအျမင္မ်ား မရွိၾကပါ။ ဥပေဒအသစ္မ်ားအား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေရးသည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
လိုအပ္ၿပီး ၎ဥပေဒအား ျပည့္ျပည့္ဝဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါအခ်က္အား ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈမ်ားကို အလြန္ကြဲျပားစြာပင္  
အစီရင္ခံ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား က်င့္သံုးမႈတြင္ တေျပးညီမျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
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(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

အလုပ္ခြင္မွ ကိစၥရပ္မ်ား

 � အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား။   ။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားအား ၎တို႔၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား 
(အထူးသျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ)အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ေသာ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းက႑အတြင္း အလြန္နည္းပါးေသာ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔
အေရအတြက္ေၾကာင့္ပင္ မေဝးေတာ့သည့္ကာလအတြင္း အဆိုပါအခန္းက႑အတြက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုခြင့္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ 
မ်ား မရွိေသးျခင္း၊ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္သိရွိလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို 
အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ ရရွိေစရန္အတြက္ ၎အလုပ္သမားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အလုပ္ 
သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

 � ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာျခင္း ။ ။ လ်င္ျမန္စြာေပၚေပါက္လာသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္း 
ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားအတြင္း ထပ္ေနသည့္ေနရာမ်ား၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ 
ေနသည္မ်ား ရွိေနႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိရာတြင္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) သည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ၿပီး လႊမ္းၿခံဳ 
ႏိုင္မည့္ အလုပ္သမားဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ၎ဥပေဒ 
မတိုင္မီ အခ်ိန္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တိုင္းတာႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အလုပ္ 
သမား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ခိုင္မာမွန္ကန္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ေခၚယူေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

 � "ေဒသခံ" ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအေပၚ မတူညီသည့္ ယူဆခ်က္အျမင္္မ်ား။  ။ ေဒသရပ္ရြာလူထုမွ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ပညာ
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ မရွိျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  ျမန္မာျပည္တြင္းရွိအျခားေဒသမ်ားမွ အလုပ္သမား 
မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းသည္လည္း "ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္" အား ျပည့္မီႏိုင္ေသာ္လည္း 
ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ "ေဒသခံ"မ်ားအား အလုပ္ေပးအပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၎ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအား 
အလုပ္ခန္႔အပ္္ျခင္းဟု နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။

 � ဤကဲ့သို႔ ေဝါဟာရ၏အဓိပၸာယ္ႏွင့္ သိျမင္ယူဆခ်က္အၾကား လြဲမွားစြာျဖစ္တည္ေနမႈသည္ ေဒသအတြင္း၌ ေရရွည္တြင္ 
ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ားအား ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ေနရာ 
အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္အဆင့္မ်ား (လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အထူးမလိုအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ခနည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယာယီဝန္ထမ္းအျဖစ္သာ) ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚ ခံစားရေစႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုအပ္ေသာ အလုပ္သမားေနရာမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္ကာလအလြန္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
ကာလတြင္မူ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုသာ လိုအပ္ၿပီး ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းတြင္ ထိုသို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ျပည့္မီသူ 
မရွိပါ။

 � ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ေခၚယူေရး လ်ာထားခ်က္မ်ား။ ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားသည္ "ေဒသ 
တြင္း ေနထိုင္သူ"မ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရး လ်ာထားခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္အတြက္ ႐ုန္းကန္ၾကရႏိုင္ပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေနသည့္ ျမန္မာ့ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားထုအတြင္း ၾကပ္တည္းစြာပင္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရယူၾကရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ပထမ(၂)ႏွစ္အတြင္း ၂၅-ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
(၄)ႏွစ္အတြင္းတြင္ အနည္းဆံုး ၅ဝ-ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၆)ႏွစ္အတြင္းတြင္ အနည္းဆံုး ၇၅-ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား 
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ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ စံ-ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
ခြဲေဝေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (PSC) ခ်ဳပ္ဆိုရန္ "ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 
မ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေနရာခ်မႈအစီအစဥ္အား တင္ျပရပါမည္" (အပိုဒ္ ၁၅-၁)၊ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းပံ့ပိုးရန္အတြက္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္း 
ႏွစ္စဥ္ အသံုးျပဳရန္ (အပိုဒ္ ၁၅-၂) သေဘာတူလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားအား လတ္တေလာ 
ဘြဲ႔ရမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အလုပ္ေခၚယူရန္အတြက္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ တိုက္တြန္းထား 
ပါသည္။ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ စီးပြားေရးမ်ားအတြင္း တူညီသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ဤသို႔ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ 
လုပ္ခလစာႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈမ်ားကို ဦးတည္ေစၿပီး အခ်ဳိးမညီစြာပင္ လုပ္ခနည္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ 
ေဘာင္ျပင္ပမွ လုပ္သားထုမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။

 � စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းအတြင္း ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ။  ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ 
တြင္ပါရွိေသာ ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရး စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းအဆင့္အတြက္ အက်ဳံး 
မဝင္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ ၎တို႔ ေဒသအတြင္း 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံလုပ္သား အနည္းငယ္ျဖင့္သာ သံုး-ေလးႏွစ္အထိ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည္ 
ဟု ျမင္လာပါက တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား

 � အဓမၼေစခိုင္းမႈ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း။ ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အဓမၼေစခိုင္းမႈကိစၥရပ္မ်ား ေလ်ာ့ပါး 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္လာ 
ဖြယ္ရွိေသာ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆို္င္ရာအႏၲရာယ္မ်ားအား သတိခ်ပ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ပါသည္။ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ တပ္မေတာ္မွ အဓမၼေစခိုင္းမႈကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရွိေနေသးၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဖြယ္ရာ တြန္းအားတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရန္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါေသးသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈအၾကားမွ 
အဆက္အစပ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ တပ္မေတာ္၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားမွ တစ္ဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ပိုက္လိုင္းမ်ား 
ကဲ့သို႔  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းေနရာတစ္ဝိုက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စစ္တပ္အသံုးအေဆာင္ 
မ်ား သယ္ပို႔ရန္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းတံတားႏွင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ လုပ္အားပံ့ပိုး 
ျခင္းျဖစ္ေစ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ားအား ေခၚယူစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း  အဓမၼ 
ေစခိုင္းမႈကိစၥရပ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခ်ိန္တြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားမႈမ်ား လက္ခံေျဖရွင္းေရးယႏၲရားအား 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) မွ အဆိုျပဳျခင္း မရွိေသးပါ။ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ားအား အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ အျခားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေနျခင္း ရွိပါက ပိုမိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

 � အျခားေသာ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မႈပံုစံမ်ား။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး (LDC) ေက်းလက္ 
ေဒသႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန ျမင့္မားျခင္း၊ စာမတတ္သူလူဦးေရ မ်ားျပားျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မရရွိသူ မ်ားျပားျခင္း၊ စီးပြားေရး 
ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္လိုသည့္ ဆႏၵျပင္းျပသူမ်ားစြာ ရွိေနျခင္း၊ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအလုပ္ 
သမားမ်ားမွ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား သိရွိမႈရွိျခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား နည္းပါးေနျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
အဆိုပါ ေဒသရပ္႐ြာမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုအပ္ေသာ၊ ေန႔စားအလုပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေနၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ၎အလုပ္မ်ားအား အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ မသိမသာျဖစ္ေစ (ၾကားခံပုဂၢိဳလ္) လုပ္သားပြဲစားမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးအပ္ရမည့္လုပ္ခမ်ားမွ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုကို လုပ္သားပြဲစားမ်ားမွ 
ရယူၾကေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားမွ ၫႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အေျခခံကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္းမရွိပါ (ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အလုပ္လုပ္ရမည့္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြင့္ဆို 
ခ်က္မ်ား၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈရွိေစမည့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ စရိတ္မ်ား)။ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာ 
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မ်ားအၾကားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ခေပးေခ်ရန္အခ်ိန္ အလြန္ၾကန္႔ၾကာပါသည္ (ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္းတြင္ ၂-လ မွ ၃-လ အထိ)။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေဒသခံမွ 
လံုၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ားကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ မလိုအပ္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာလိုအပ္ေသာ ေရရွည္အလုပ္ 
အကိုင္မ်ား အပါအဝင္ အဓိကမက်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Outsourcing) ရယူသံုးစြဲေနၾကၿပီဟု 
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားမွ ၫႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းသည္ ေျပာင္းျပန္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္အတြက္ ျပန္လည္ 
ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလုိပင္ လုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေလ့ရွိပါသည္။

 � ေ႐ြ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွင့္ ယာယီအလုပ္သမားမ်ား။  ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေျခအေနႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအတြင္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အဓမၼေစခိုင္းမႈ 
အျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈေအာက္မွ ေဆာင္႐ြက္ရ 
သည့္လုပ္ငန္းကို အဓမၼေစခိုင္းမႈဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အခေၾကးေငြရရွိသည့္ မည္သည့္ 
အလုပ္မ်ဳိးကိုမဆို ေဆာင္႐ြက္ရန္ဆႏၵရွိၾကသည့္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား 
အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ဝန္ေလးၾကပါသည္။ ေန႔စားလုပ္သား၊ သို႔မဟုတ္ ယာယီအလုပ္သမားမ်ားအား ၾကားခံ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေန 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အထူးအေလးေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ားအရ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးအပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္သားပြဲစားမ်ားသည္ အလုပ္ 
သမားမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြရယူျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ ၎အစား အလုပ္အကိုင္႐ွာေဖြေပးအပ္ခမ်ားကို အလုပ္႐ွင္မွသာ 
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ထိုအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားကြန္ဗင္းရွင္း 
အား လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိပါ။ အဆိုပါ ကြန္ဗင္းရွင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားလက္ေတြ႔ က်င့္သံုးရမည့္ လမ္းၫႊန္ျဖစ္ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိပါးမႈကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္မည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာသံုးစံႏႈန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ 
ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းငွားရမ္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္သားပြဲစားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ လုပ္သားႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာ 
မ်ားအား သိရွိနားလည္ထားရန္ႏွင့္ လုပ္သားပြဲစားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြရယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခား 
ခံစားခြင့္မ်ားလက္ခံျခင္းကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း နားလည္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ 
အေလ့အထမ်ားက်င့္သံုးသည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႔ရွိရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ ယာယီ 
လုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈတိုင္ၾကားေရးယႏၲရားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း 
ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအႏၲရာယ္မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ပံ့ပိုးမႈကြင္းဆက္ 
အတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုစီ၌ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ပါသည္။ ဆိုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားစုမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
အဆင့္နိမ့္ပါးေသာ၊ လုပ္ခနည္းပါးေသာ၊ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္သားအဆင့္မ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္ 
မ်ားသည္ ယာယီအားျဖင့္သာ တည္ရိွျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္အလုပ္အျဖစ္ တည္ရွိမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေရနံႏွင့္    
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။

ကေလးလုပ္သား

 � စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ား။ ။  ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
အတြက္ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္မႈ အလြန္နည္းပါးႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ားအေပၚ 
ထားရွိသည့္ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်လက္ခံထားမႈမ်ား၊ အသက္အ႐ြယ္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 
ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးရာတြင္ ကေလး 
လုပ္သားအသံုးျပဳမႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားအေပၚ အထူးသတိျပဳသင့္ပါသည္ (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ အေကၽြး 
အေမြးတာဝန္ယူရသည့္ လုပ္ငန္း)။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မတူညီသည့္ ထိရွလြယ္အုပ္စုမ်ားအေပၚ အထူးျပဳ 
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ဦးတည္သည့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ ကေလးမ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားလည္း မ်ားျပားလာၿပီျဖစ္သည္။ (အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၆ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

 � လုပ္သားထုအတြင္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ။ ။ ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား 
အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပညာေရး 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ (ဥပမာ - အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္) အမ်ဳိးသမီးမ်ား (ေက်ာင္းသူမ်ား)သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ရမွတ္ 
ပိုမိုျမင့္မားရန္  လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အမ်ဳိးသမီးအင္ဂ်င္နီယာ 
မ်ား ပိုမိုခန္႔အပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ၎သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
အစဥ္အလာျပင္ပမွ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျပမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
က႑အတြင္း အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားခန္႔အပ္မႈႏႈန္းမွာ အျခားေသာႏုုိင္ငံမ်ားနည္းတူ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား 
ကဲ့သို႔ပင္ အေကၽြးအေမြးတာဝန္ယူျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အစဥ္အလာမ်ားကို ေက်ာ္ 
လြန္ကာ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အျပဳသေဘာျဖင့္ တက္ႂကြစြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ (အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၆ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ) 

 � လုပ္သားထုအတြင္း လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ၊ ဘာသာေရးအေျချပဳခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား။     ။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ လုပ္သား 
ရွာေဖြခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိိုင္သည့္ လူမ်ဳိးစုဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား အထူးသတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမ်ဳိး/ဘာသာ 
မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ ပိုမို၍ သတိျပဳ 
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္မ်ားအၾကား လူထုအတြင္းတင္းမာမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ (ကုမၸဏီအား မည္သူက၊ မည္သည့္ရာထူးျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး) 
ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုးၾကားမႈရွိေနရန္ လိုအပ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ 
ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းေနမႈကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ စိန္ေခၚမႈရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေရာေထြးမႈမ်ားရွိေနသည့္ 
အေျခအေနအတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈထက္ ပိုမိုတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေျမာက္အမ်ားသည္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ပင္ မူလကတည္းက ေရာေႏွာခဲ့ၿပီး၊ သို႔မဟုတ္  
နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေနပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ထိရွလြယ္မႈ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာသိျမင္မႈမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရး ရွင္းလင္းသည့္မူဝါဒမ်ား၊ အဆိုပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာတိုင္းတာမႈမ်ား 
ပါဝင္သည့္ တူညီသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစျခင္း စံျပဳနည္းလမ္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါ 
သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လြယ္ကူေသာအေျဖ  
အနည္းငယ္ရွိၿပီး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရိွေရးအတြက္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ၊ အထူးအေလးထားေသာ ကတိကဝတ္တစ္ခု 
ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အစျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 � ရပ္႐ြာလူထုအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား။       ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေဒသမ်ားရွိ 
ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းႏွင့္ အလုပ္ေခၚယူမည့္ေဒသမ်ားရွိ ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းတြင္ လူမ်ဳိးစုဦးေရ မည္မွ်ရွိသည္ကို သတိျပဳမိရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ားေရာေႏွာလ်က္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအျပင္ ပအိုဝ္လူမ်ဳိးမ်ားပါ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မူဆလင္လူထုမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ မတူညီသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားတြင္ 
မတူညီသည့္ဘာသာစကား အသံုးျပဳၾကၿပီး၊ မတူညီသည့္ဓေလ့မ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အဆိုပါ 
အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

 � မသန္စြမ္း။ ။ မသန္စြမ္းမ်ားသည္ လူထုအတြင္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မႈနည္းသည့္ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
တြင္ပင္ ေတြ႔ရေလ့မရွိပါ။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မသန္စြမ္းလုပ္သားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ 
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ျခင္းႏွင့္ (မသန္စြမ္းတြဲဖက္ လုပ္သားမဟုတ္ဘဲ) လုပ္သားထု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ပံုစံ (Universal 
Design) အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္ (အမ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပံုစံဆိုသည္မွာ - လူအမ်ားမွ ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ပံုစံမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၎တို႔အားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ရန္ 
မလိုအပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳလုပ္ရေသာ ပံုစံမ်ား မလိုအပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္)။ (အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၆ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)

 � လိင္တူစိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈကူးေျပာင္းထားသူမ်ား (LGBT)။   ။လိင္တူ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈကူးေျပာင္း 
ထားသူမ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ လူထုအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ သတိျပဳရန္ လို 
အပ္ၿပီး လက္ရိွအေျခအေနတြင္ လိင္တူဆက္ဆံေရးမ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။ (အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ 
အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၆ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး

 � မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏႈန္း။ ။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီစံႏႈန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးသည္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ ေရနံေျမ (လုပ္သားႏွင့္ 
လုပ္သားေရးရာ) အက္ဥပေဒမွ အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏႈန္းကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိပါ။

 � က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား။ ။ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား  (ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီ၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ/ေအအိုင္ဒီ 
အက္စ္) ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္မွာ လုိအပ္ေသာ လုပ္သားအင္အား မရရွိ 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္သားထု၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
အေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား (ESIAs) ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး (က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း 
ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ျခင္း ပံုစံတစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ပါ။) ထုိသို႔ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ 
မဟာဗ်ဳဟာတစ္ခု စီစဥ္ေရးဆြဲရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကုန္တင္ကား 
မ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေျမာက္အမ်ားအသံုးျပဳမည္ဆိုပါက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား (ကန္ 
ထ႐ိုက္တာမ်ား) အား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

တဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအၾကားမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး

 � စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား။ ။ ေဒသခံျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းရွင္း 
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ၊ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အစရွိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ အဓိက ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးမည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ သင့္ေလ်ာ္ရာမက္လံုးမ်ား/ဟန္႔တားမႈမ်ား ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံ 
တကာ၊ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွစံႏႈန္းမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ 
အတြင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုၾကသည္မွာ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပါးေသာ၊ လုပ္ခနည္းပါးေသာ၊ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရေသာ 
အလုပ္အကိုင္ ေနရာမ်ားသည္ ယာယီအားျဖင့္၊ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မရွိေသာ လုပ္ငန္းပံုစံမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါသည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားမွာ ျဖစ္သလိုသာရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွ ပံ့ပိုးသည့္ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားအား လက္လွမ္းမွီျခင္း မရွိၾကပါ။



၄
၄.၄

60 အပိုင္း - ၄.၄

(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အလုပ္အကိုင္အေျခအေန

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနရရွိပုိင္ခြင့္။ တူညီေသာ  
လုပ္ငန္းအတြက္ တူညီေသာလစာ ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အၿမဲတေစေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ၊ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထား 
ေသာ စာခ်ဳပ္အား အလုပ္ရွင္မွထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

 � အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားမွလြဲ၍ အျခားအလုပ္သမားမ်ားအား လစာျဖတ္ပိုင္း 
ေပးရာတြင္ ဝင္ေငြ၊ ျဖတ္ေငြမ်ားအား အေသးစိတ္ခြဲျခား၍ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။
• ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၎၏ တစ္ဆင့္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္စာခ်ဳပ္ပံုစံ၊ လစာျဖတ္ပိုင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေျပာၾကားပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။
 � ကာလၾကာရွည္စြာပင္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားမွာ အမ်ားအျပားျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာ၊ လူမႈေရးေထာက္ပံ့ေငြမ်ားစသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရၿပီး အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္္းမ်ားထက္ 
ညံ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါသည္။ လူမႈေရးအက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း မရရွိ 
ၾကပါ။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၏ တည္ေဆာက္ေရးကာလ အေတာအတြင္း အသံုးျပဳေနၾကေသာ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားအား ငွားရမ္းေလ့ရွိၾကၿပီး အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပိုမို 
အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေပးေရး အခေၾကးေငြမ်ားကို 
ေျမာက္မ်ားစြာ ယူငင္လ်က္ရွိၾကၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ တိုက္ 
႐ိုက္ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

 � ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ငွားရမ္းထားရွိေသာ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚမည္ကဲ့သို႔ဆက္ဆံ
သည္၊ မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားထားရွိသည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းျခင္း မရွိပါ။

အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခလစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနရရွိပုိင္ခြင့္။ လံုေလာက္   
ျပည့္စံုေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ယာယီေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းရွိလွ်င္ရွိသလို ဝင္ေငြပိုမိုရရွိရန္အတြက္ ေန႔စဥ္လိုလို အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာေၾကာင့့္္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေက်ာ္လြန္သြားတတ္ပါသည္။

 � အခ်ိန္ပိုေၾကးေပးျခင္းကို အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားတြင္ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္း 
ေအာက္တြင္ အလြန္ရွားပါးပါသည္။
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ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � အလုပ္သမားအၾကား လုပ္ခလစာႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္အေပၚသိရွိနားလည္မႈမွာ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာ ရွိေနပါ 
သည္။ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွ ၎တို႔၏ ခံစားခြင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍နားလည္မႈသည္ အလုပ္ရွင္၊ 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ အလြန္ပင္နိမ့္က်ေနပါသည္ဟု ဝန္ခံထားၾကပါသည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ၎တို႔ဘက္မွစတင္၍  မွ်ေဝျခင္းမွာ နည္းပါးသည္၊ မရွိသေလာက္ရွားပါးပါသည္။ ဤအခ်က္ 
သည္ လတ္တေလာတြင္ တြန္းအားေပးေနသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ 
သမားဥပေဒအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလာမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုသခံယူပိုင္ခြင့္။ အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လံုၿခံဳခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွာ 
ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ တစ္ဆင့္ခံ-ကန္ထ႐ိုက္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားတြင္လည္း ကြဲျပားျခားနားမႈကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (HSE) အေလ့အက်င့္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အထူးဂ႐ုျပဳလိုက္နာၾကသည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ ၎တို႔၏စီမံကိန္း 
အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း တူညီေသာက်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (HSE) လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။
• သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 

ေဒသတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ (HSE) စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
တည္ေဆာက္ေပးရန္အခြင့္အလမ္း ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမွ ၎တုိ႔၏ တစ္ဆင့္ခံကန္႐ိုက္တာမ်ားအတြက္ 
ဤအခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 � လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔အားလုပ္သားႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွ (HSE) သင္တန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ (HSE) 
အသိပညာေပးမႈမ်ား ပံ့ပိုးမႈမရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ (HSE) အား ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ 
ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုပင္ အလုပ္သမားမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္ၾကပါသည္။

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္။ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ စီမံကိန္းေဒသ (၆) ခုအတြင္း ကုမၸဏီ (၃) ခုတြင္သာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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 � ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အလုပ္သမားသမဂၢ၏ (အလုပ္သမား အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏) အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိျမင္နားလည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ သမဂၢ 
အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသစ္ျဖစ္ေနၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအား ယခုထက္တိုင္ စုစည္းႏိုင္မႈမရွိေသးပါ။ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ နစ္နာခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္တိုင္ၾကားရန္အတြက္ 
အလုပ္သမားသမဂၢမွလြဲ၍ အျခားေသာေဖာ္ထုတ္တိုင္ၾကားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း  သိရွိနားလည္ျခင္း မရွိၾကပါ။
• ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၎တို႔၏လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သမဂၢဆိုင္ရာသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တစ္ခုအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) အားယခင္ႏွစ္အတြင္းက တင္ျပခဲ့ပါ
သည္။

 � ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မရွိၾကပါ။ ကုမၸဏီအနည္းစု 
တြင္သာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား 
(grievance mechanism) ထားရွိပါသည္။

 � အလုပ္အကိုင္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလုပ္အကိုင္ရလိုသူက ပိုမိုမ်ားေနေသာေၾကာင့္   ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ အလုပ္ 
သမားမ်ားအေနျဖင့္  အလုပ္တစ္ခုရလွ်င္ပင္ ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္သမား 
မ်ားအေနျဖင့္ လစာ မရရွိျခင္း၊ လုပ္ခလစာ မလံုေလာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ (HSE) စံႏႈန္း 
မ်ားအားနည္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သမဂၢဖြဲ႔စည္းရန္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားရွိျခင္း စသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရန္အတြက္  ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ တူညီမွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္။ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ 
ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရွိပုိင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � "အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မလုပ္ေဆာင္ဘူး" ဟူေသာ က်ား/မ အခန္းက႑ ခြဲျခားျခင္း 
သည္ မွန္ကန္မွ်တၿပီး ရွင္းလင္းသည္ဟုယူဆၾကၿပီး ဤအခ်က္အေပၚတြင္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
စိန္ေခၚမႈမွာ အလြန္ရွားပါးပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ သက္ေသ အေထာက္အထားအေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

 � အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ မူဆလင္မ်ားအား အလုပ္ခန္႔မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတင္းမာမႈမ်ား၊ 
မေက်နပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အမူ 
အက်င္႔မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ားရွိေနၿပီး ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
လုပ္သားထုအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိရန္ဟူေသာ မူဝါဒကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈ အဆင့္ဆင္႔ 
ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဤအခ်က္ကို ကာကြယ္တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ ၎၏ဝန္ထမ္း ေဒသခံ 
မူဆလင္အလုပ္သမားတစ္ဦးအား ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းေပးခဲ႔သည္။ SWIA သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္  
လံုျခံဳေရးအရ လူနည္းစုမူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ မရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
မွာ ယခင္ကတည္းကပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။

 � အျခားပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ အလုပ္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ဳးိဆက္မ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ သက္ေရာက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရ 
သည္။ ၎အစား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံသည္႔အျပဳအမူမ်ားအား အဓိကထားေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ သို႔ရာ 
တြင္ မၾကာေသးမီကပင္ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြင္း အတူလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား 
အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕႔ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး လူသိမ်ားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
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အလုပ္သမားမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းခံစားခြင့္။ တရားမွ်တ၍ သင္႔ေလ်ာ္ 
ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္ေနရာပံ့ပိုးမႈသည္ တစ္သမတ္တည္း 
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အတည္တက်ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိုးအိမ္ေနရာပံ့ပိုးမူမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သီးျခားအိုးအိမ္ 
ေနရာခ်ထားမႈမ်ားရွိၿပီး အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ တူညီေသာအဆင့္အတန္းျဖင့္ တစ္ 
ေနရာတည္းတြင္ အိုးအိမ္ေနရာခ်ထားေပးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

 � အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္ အလုပ္ခြဲတမ္းရရွိေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္  ယာယီတဲထိုးစခန္းခ်၍ 
ေနၾကပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ဆဲလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေနထိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ 
ကိုယ္တိုင္ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကသည္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ မွတ္သားေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ 
၎တို႔အတြက္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ေျခာက္ေသြ႔မႈ၊ ေႏြးေထြးမႈ၊ အကာအကြယ္ရရွိမႈတို႔မွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျခင္း မရွိပါ။ 
ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ အိမ္ယာ 
ႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈစနစ္ အလြန္ဆိုးရြားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ ကေလးလုပ္သား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - အဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ အခိုင္းေစဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္၊ ကေလးလုပ္သားဘဝမွ လြတ္ 
ေျမာက္ခြင့္၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ခံစားခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ မဟုတ္ဘဲ 
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားရွိသည္ဟု ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တင္ျပခဲ့ပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း 
မရွိပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ (ILO)မွ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ား 
တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာသည္ကုိ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အဓမၼေစခိုင္းမႈျပႆနာသည္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက 
စီးပြားေရးက႑တြင္ သိသိသာသာနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္သည္ လက္ရွိျဖစ္ပၚေနေသာ 
အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားအား အစိုးရမွသာေဆာင္ရြက္ 
သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔႔သည္ ၎တို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ကြင္းဆင္းခဲ့သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေတြ႔ရွိခဲ့ပါ။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းခြင္၏ အေလ့အထအရ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳမႈကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင္႔ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေတြ႔ရွိရန္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါ။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ကေလးလုပ္သားကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာေနရာရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အရက္ဆိုင္မ်ားတြင္ 
ပိုမိုေတြ႔ရွိရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

 � ေလ့လာခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အသက္အရြယ္ မွန္/မမွန္ကို ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရွိပုိင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ား မရွိၾကပါ (ဥပမာ - အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား)။ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖိုးကြင္းဆက္၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား 
ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

 � လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားအား ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာ 
မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားျပည့္မီရန္ အေျခအေနမ်ား ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုသည့္တိုင္ 
၎တို႔၏ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူ တူညီစြာလိုက္နာျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္သူမ်ားမွ ၎တို႔တြင္ ထိုသို႔ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားထားရွိၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐ႈျခင္း စနစ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေန 
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေရရွည္ျဖစ္မည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိၾကပါသည္။

 � အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ 
တာမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္ခမ်ားမွ အခ်ဳိးညီမွ်မႈ မရွိစြာပင္ ေငြေၾကးမ်ားရယူေနၾကၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို 
ရယူေနၾကသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာေအာက္၊ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္႐ံု 
ေလာက္လုပ္ခမ်ားသာ ရရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � စီးပြားေရးရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား - ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၎၏တစ္ဆင့္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ စာခ်ဳပ္ပံုစံ၊ လစာျဖတ္ပိုင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ေျပာၾကားပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။

 � အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း - ကုမၸဏီတစ္ခုမွ 
၎တို႔၏လုပ္သားမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သမဂၢဆိုင္ရာသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရွ႕ေျပး အစီအစဥ္တစ္ခု 
အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) အား ယခင္ႏွစ္အတြင္းက တင္ျပခဲ့ပါသည္။




