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ံ ာ

၂၀၁၆ ေမလ

ျမန္မ ာာႏိုင ္င ံ၏ အထည္ခ ခ်ဳပ္လ ုပ ္င န္ က႑မွ ကေလ လုပ ္သ ာ
စိန ္ေ ခၚမႈမ ခာ ာႏွင ့္ အၾကံျ ပ်ဳခခက္မ ခာ

ဤအစီရ င္ခ ံစ ာာႏွင ့္ပ တ္သ က္၍
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ရွိ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥရပ္မခာ အေပၚ ေကာင္ စာနာ
လည္သေဘာေပါက္ရန္ာႏွင့္ ကိုင္တယ္ရန္ စိတ္ဝင္စာ ေသာ စီ ပါ ေရ တင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမခာ အတက္ အ
ခခက္အလက္ အေသ စိတ္တင္ျပမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနကို International Development and
Research Centre (IDRC) က ခင္႔ျပ်ဳရန္ပံုေငအမွတ္ ၁၀၈၀၅၇ အရ ရန္ပံုေငေထာက္ပံ့ခၿ့ီပီ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုာႏွစ္
အတင္ Myanmar Responsible Sourcing Working Group ၏ ေဆာင္ရက္မႈမခာ ာႏွင့္ အီပိ်ဳင္လုပ္ေဆာင္ခၿ့
ျခင္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာကို Laura Ediger, Jeremy Prepscius ာႏွင့္ Chris Fletcher တို႔က BSR မွ လုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္မခာ ၏ အကူအညီျဖင့္ ေရ သာ ခၿ့ျခင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ သိရွိလိုေသာ အခခက္အလက္မခာ အတက္
Jeremy Prepscius (jprepscius@bsr.org) ထံ ေကခ ဇူ ျပ်ဳ၍ဆက္သယ္ ေမ ျမန္ ာႏိုင္သည္။

ေကခ ဇူ တင္လ ႊာ
အစီရင္ခံစာပါ အင္တာဗခ မခာ ာႏွင့္ သံု သပ္ခခက္မခာ ာႏွစ္မခ်ဳိ စလံု အတက္ ၎တို႔၏ ကခမ္ ကခင္မႈာႏွင့္ သေဘာထာ
အျမင္မခာ ကို ပါဝင္ျဖည့္ဆည္ ေပ ခၿ့ၾကေသာ လူပုဂိ်ဳလ္မခာ ာႏွင့္ အဖ႔အ
ၿ စည္ မခာ ကို စာေရ သူမခာ က အထူ ေကခ
ဇူ တင္လိုပါသည္။ ကခန္ရွိေသာ အမွာ အယင္ မွန္သမွခသည္ စာေရ သူမခာ ာႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။

ဝန္ခ ံခ ခက္
BSR သည္ လူ႔အဖ႕ၿ အစည္ အတင္ ရွိ ကုမၸဏီမခာ ၏က႑ ၊ ေကာ္ပိုေရ ရွင္ မခာ ဆိုင္ရာ လူမတ
ႈ ာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္
ယူမႈရိွေသာ စီ ပါ ေရ လုပ္ထံု လုပ္နည္ မခာ ၏ လမ္ ေၾကာင္ မခာ ကို နာ လည္ေရ အတက္ အခါအာ ေလွခာ္စာ စာ
တမ္ မခာ ထုတ္ေဝေလ့ရွိသည္။ BSR သည္ ၎၏ အဖ႔ဝ
ၿ င္မခာ ၏ ကိုယ္စာ လွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရက္ျခင္ မျပ်ဳရန္၊
သီ ျခာ မူဝါဒမခာ ာႏွင့္ စံခခိန္စံညႊန္ မခာ ကို ေထာက္ခံျခင္ မျပ်ဳရန္ဆိုသည္႔မူဝါဒကို ထိမ္ သိမ္ ထာ သည္။ ဤစာ
တမ္ တင္ ေဖၚျပထာ ေသာ သံု သပ္ခခက္အျမင္မခာ သည္ BSR အဖ႔ဝ
ၿ င္မခာ ကို ကိုယ္စာ ျပ်ဳျခင္ မရွိပၿ စာေရ သူ
မခာ ာႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။

အၾကံျ ပ်ဳလိုေ သာ ရည္ည ႊန ္
“ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တင္ ကေလ လုပ္သာ အသံု ျပ်ဳာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမခာ ာႏွင့္ အၾကံျပ်ဳ
ခခက္မခာ ။” BSR အစီရင္ခံစာ၊ BSR ၂၀၁၆ ။ ဆန္ဖရန္စစၥကို။
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အဓိက အေၾကာင္ အရာမခာ အကခဥ္ ခခ်ဳပ ္
ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ ာႏွင့္ ကုန္သယ္မႈျပ်ဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ာႏွင့္ အီ ယူေစခ ကက္မခာ ကို
အသစ္ျပန္လည္ဖင့္ေပ လိုက္ျခင္ ာႏွင့္အတူ “Made in Myanmar” ျပန္လာရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနီပီျဖစ္
သည္။
ျမန္မာာႏိုင္ငံ၏ လုပ္သာ စရိတ္နည္ ပါ မႈက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္ ဆေ
ၿ ဆာင္မႈေၾကာင့္ ဝယ္လက္မခာ ာႏွင့္ ရင္ ာႏွီ ျမွပာႏ
္ ံွ
သူမခာ သည္ အခင့္အလမ္ မခာ ရွာေဖရန္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္လာၾကီပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတင္ ျမန္မာာႏိုင္ငံသည္
အေနာက္ာႏိုင္ငံေစခ ကက္မခာ ၊ ကုန္ထတ
ု ္လုပ္ေရာင္ ခခမႈကင္ ဆက္မခာ ၏ လူမႈဆိုင္ရာ၊ ပတ္ဝန္ ကခင္ဆိုင္ရာ စီမံ
ခန္႔ခမ
ၿ ႈာႏွင့္ ဆက္ာႏယ္ေနေသာ လိုက္နာရန္ဝတၱရာ မခာ ရိွသည္႔ယဥ္ေကခ မႈာႏွင္႔ အဆက္ျပတ္ခၿ့သည္မွာ ဆယ္စာႏ
ု ွစ္
တစ္ခု ေကခာ္ခၿ့ီပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါဝယ္လက္မခာ ၏ ေမွခာ္မွန္ ခခက္မခာ ကို ျပည့္မီရန္အတက္ ရင္ ာႏီွ ျမွပ္ာႏံွျခင္
မခာ သည္ ႀကီ စာလိုအပ္ေနေသာ လခင္ျမန္စာ ထုတ္လုပ္ာႏိုင္ီပီ ၊ အရည္အေသ ရိွရန္တို႔ကို ျဖည္႔ဆီ ေပ ာႏိုင္ရန္လို
သကၿ႔သို႔ ာႏိုင္ငံတကာစံာႏႈန္ မခာ ာႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လုပ္သာ ဆိုင္ရာ လုပ္ထံု လုပ္နည္ မခာ ကို ေသခခာေပါက္ ျဖည့္
ဆီ ာႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာသည္။
ကေလ လုပ္သာ အသံု ျပ်ဳမသ
ႈ ည္ အထူ သျဖင့္ စို ရိမ္စရာနယ္ပယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈာႏႈန္ ျမင့္မာ ျခင္ ၊
အလယ္တန္ ေကခာင္ အပ္ာႏံွမႈာႏႈန္ နိမ့္ကချခင္ ၊ အလုပ္သမာ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈအာ နည္ ျခင္ တို႔ ရွိေနေသာ
တိုင္ ျပည္တင္ အပိုဝင္ေငလိုအပ္ေနေသာ မိသာ စုမခာ အတက္ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈသည္ အံ့အာ သင့္စရာ
မရွိေသာ ေရ ခခယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသက္မျပည့္ေသာ လုပ္သာ မခာ (ဥပေဒအရ အနိမ့္ဆံု ၁၄ ာႏွစ္ထက္ပင္
အသက္ငယ္) သည္ ေဆာက္လုပ္ေရ လုပ္ငန္ ခင္မွ လၻက္ရည္ဆိုင္မခာ အထိ က႑မခာ စာတင္ အမခာ အျပာ
ေတ႔ျမင္ေနရသည္။
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္လက္သည္ မည္သို႔ျပ်ဳလုပ္သင့္သနည္ ။ ယခုအခခိန္အထိ ဝယ္လက္အမခာ စုသည္ ကုန္
ေပ သင္ သူကခင့္ဝတ္မခာ ကို လိုက္နာသည့္ အေတ႔အၾကံ်ဳ ာႏွစ္ေပါင္ မခာ စာရွိထာ ီပီ ျဖစ္ေသာ အေျခကခီပီ သာ
ာႏိုင္ငံျခာ သာ ပိုင္လုပ္ငန္ မခာ ာႏွင့္သာအလုပ္လုပ္ျခင္ အာ ျဖင့္ ၎တို႔အတက္ စန္႔စာ ရာႏိုင္ေျခ နည္ ာႏိုင္သမွခ နည္
ေအာင္ေရ ခခယ္ထာ ၾကသည္။ ၎စက္ရံုမခာ သည္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမာ မခာ အတက္ အနိမ္႔ဆံု အသက္ကို ၁၆
ာႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၈ာႏွစ္အရယ္ကို မခာ ေသာအာ ျဖင့္ သတ္မွတ္ထာ ၾကရာ အမခိ်ဳ သာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခခက္
ထက္ပင္ ျမင္႔ေနပါေသ သည္။ ထို႔သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္ သည္ အသက္ကိုစံုစမ္ စစ္ေဆ ရန္ ခက္ခၿသည့္ တိုင္ ျပည္
တင္ ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကို ေလခာ့ခခရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
၎စည္ ကမ္ သည္ ပံုရိပ္ကိုထိခိုက္ာႏိုင္ေသာျပႆနာကို စီမံခန္႔ခရ
ၿ ာတင္ ထိေရာက္ေသာမဟာဗခ ဟာ ျဖစ္ာႏိုင္
ေသာ္လည္ ျမန္မာာႏိုင္ငံတင္ ေနရာအာႏွံ႔ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈ၊ ပညာေရ အခင့္အလမ္ ရွာ ပါ မႈတို႔ာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခအ

ေနာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမခာ ကိုမူ လစ္လခ ရႈထာ သလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ အနာဂတ္တင္ ကေလ မခာ အတက္
စက္ရံုမခာ တင္မဟုတ္ပၿ စာသင္ေကခာင္ မခာ တင္ အခခိန္ကုန္ရမည့္ေနရာတစ္ခုကို ာႏိုင္ငံတကာရင္ ာႏွီ ျမွပ္ာႏွံမႈ
မခာ ာႏွင့္ ကုန္ေပ သင္ သူမခာ ကင္ ဆက္တို႔က ထည္႔ဝင္ေပ ာႏိုင္မည္႔ အလာ အလာကိလ
ု ည္ လစ္လခ ရႈထာ သလို
ျဖစ္ရသည္။ ထို႔အျပင္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ကုမၸဏီမခာ ာႏွင့္ဆက္ာႏယ္မႈမရွိေသာ ျပင္ပလုပ္ငန္ မခာ တင္ ကေလ
လုပ္သာ အသံု ျပ်ဳမႈသည္ “Made in Myanmar” တံဆိပ္ကို ေမွ မွိန္သာ ေစမည့္ တကယ့္အာႏၱရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္
ကိလ
ု ည္ သတိမမူမိၾကေပ။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာာႏိုင္ငံမွ ကေလ လုပ္သာ မခာ အေၾကာင္ အရာကို ရွင္ ျပထာ ရာ အျခာ က႑မခာ အ
တက္ေရာ အထူ အာ ျဖင္႔ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ အတက္ပါ ရွင္ လင္ တင္ျပထာ ပါျဖစ္သည္။ အေၾကာင္ မွာ
အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တင္ ကေလ မခာ ၏ အေနအထာ ာႏွင့္ပတ္သက္၍

အခခက္အလက္ျပည္႔ျပည္႔စံုစံုမရိွ

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ီပီ ေတ႔ရွိခခက္မခာ မွာ ေသာ့ခခက္ကခေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမခာ ာႏွင့္ ပါဝင္ေျဖၾကာ သူမခာ
၏ အင္တာဗခ မခာ အေပၚ အဓိကအာ ျဖင့္ အေျခခံထာ ျခင္ ျဖစ္သည္။ ၎ေတ႔ရွိခခက္မခာ မွာ 

အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တင္ အသက္ငယ္လပ
ု ္သာ မခာ ရွိေသာ္လည္ စက္ရံုလုပ္သာ အင္အာ စု၏
ရာခိုင္ာႏႈန္ အနည္ ငယ္မွခသာျဖစ္ီပီ အသက္မျပည့္ေသာလုပ္သာ မခာ မွာ မရွိသေလာက္ရွာ သည္။ သို႔
ရာတင္ အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ သည္ အရယ္ေရာက္ီပီ သူမခာ ာႏွင့္ အလုပ္ခခိန္တန္ တူ လုပ္ကင
ို ္
ၾကရီပီ အလုပ္ခခိန္ာႏွင့္ အလုပ္ခင္အေျခအေနကို ၾကပ္မတ္ေသာ စည္ ကမ္ မခာ မွာ သက္ေရာက္မႈမရွိ
ေပ။



အေမရိကန္ာႏွင့္ ဥေရာပေစခ ကက္မခာ သို႔ ပိုမိုေတ႔ထိလာမႈသည္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ကို ျပန္လည္ပံုေဖၚ
ေပ ေနေသာ္လည္ စက္ရံုအမခာ စုသည္ အေမရိကန္ာႏွင့္ ဥေရာပဝယ္လက္မခာ ထံ ယခုထိမေရာင္ ခခ
ရေသ ပၿ ၎တို႔၏ အလုပ္သမာ ာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ လုပ္ထံု လုပ္နည္ မခာ မွာလည္ ေနာက္ကခကခန္ေနဆၿ
ျဖစ္သည္။

အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ ႀကီ ထာ လာသည္ာႏွင့္အမွခ ကေလ လုပ္သာ ာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာျဖစ္ာႏိုင္ေခခ အ
ေၾကာင္ ရင္ မခာ မွာလည္ အေကာင္ ဖက္သို႔ ေျပာင္ လၿလာာႏိုင္သည္။ အထည္ခခ်ဳပ္စက္ရံုသစ္မခာ ဖင့္လွစ္မႈလာ
ျခင္ ေၾကာင့္ စရိတ္နည္ လုပ္သာ လိုအပ္မႈမွာလည္

ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အျခာ စီ ပာ ေရ က႑မခာ

လည္ ႀကီ ထာ လာကာ ကခမ္ ကခင္လုပ္သာ မခာ ၏ ယွဥ္ီပိ်ဳင္မႈကိုလည္ ျမင့္တက္ေစလိမ့္မည္။ တစ္ခခိန္ထၿတင္
လုပ္ခလစာသစ္ သတ္မွတ္မႈမခာ သည္ လုပ္သာ လိုအပ္ခခက္ကိစၥအေပၚတင္လည္ သက္ေရာက္မႈရွိေနီပီ ကုန္
ထုတ္လုပ္ငန္ ၏ တည္ေဆာက္ပံုေျပာင္ လၿလာကာ အကယ္၍တဆင့္ကန္ထရိုက္မခာ ာႏွင့္ တတိယအဖ႕ၿ ကုန္ေပ
သင္ သူမခာ ပိုမိုမခာ ျပာ လာပါက ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကို ႀကီ ထာ လာေစာႏိုင္သည္။

ေသာ့ခ ခက္က ခေသာ အၾကံျ ပ်ဳခခက္မ ခာ

ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကို တာ ဆီ ကာကယ္ရန္ာႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿရန္အတက္ အကာအကယ္ေပ ေရ
မူေဘာင္ထူေထာင္ျခင္ ကို ဝယ္လက္မခာ ာႏွင့္ ရင္ ာႏွီ ျမွပ္ာႏွံသူမခာ က အာ ေပ သင့္သည္။ ၎မူေဘာင္အေပၚ
က႑ာႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအာ လံု ၏ မပခက္မကက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္မႈလိုအပ္ီပီ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္
သည္ 

ရွင္ လင္ ၍ ကခိ်ဳ ေၾကာင္ ဆီေလခာ္ေသာ ဥပေဒာႏွင့္ စည္ ကမ္ မခာ ကို ျပဌာန္ ျခင္



ကေလ မခာ အာ တရာ ဝင္အလုပ္လုပ္ာႏိုင္သည့္ အနိမ့္ဆံု အသက္အရယ္ေရာက္သည္အထိ ပညာေရ
ကို အာ ေပ ေသာ ယဥ္ေကခ မႈစံမခာ ထန္ ကာ လာေစရန္ တန္ အာ ေပ ျခင္



အရယ္ေရာက္ီပီ သူမခာ အတက္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလံု အာ ပံ့ပို ာႏိုင္ေစမည့္ အသက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္
လုပ္ငန္ အာမခံခခက္ရွိျခင္



လုပ္သာ မခာ ၊ စီမံခန္႔ခမ
ၿ ႈ၊ စစ္ေဆ သူမခာ ၊ သမဂမခာ ာႏွင့္ ရပ္ရာအသိုင္ အဝိုင္ မခာ ပါဝင္ေသာ ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာမႈာႏွင့္ လိုက္နာကခင့္သံု မႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္

အဆိုပါအကာအကယ္ေပ ေရ မူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ျခင္ သည္ ေရရွည္ေမွခာ္ျမင္မႈျဖစ္ီပီ ၊ လက္ရွိ မေရရာ
မႈမခာ ာႏွင့္ စနစ္တကခစိမ္ေခၚမႈမခာ ကို ေျဖရွင္ ေပ သည့္ လံလ
ု႔ စိုက္ခခဥ္ ကပ္မႈနည္ လမ္ သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ
ဇစ္ျမစ္ရွာေဖမႈအစီအစဥ္မခာ အတက္ လန္စာအေရ ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝယ္လက္မခာ ာႏွင့္ ရင္ ာႏွီ ျမွပာႏ
္ ွံသူ
မခာ သည္လည္ ေအာက္ပါနည္ လမ္ မခာ ျဖင့္ အေရ ပါစာ ထည္႔ဝင္လုပ္ေဆာင္ ပါဝင္ာႏိုင္သည္ လုပ ္ငန္ ခင္တင္ - အသက္ငယ္လပ
ု ္သာ မခာ အတက္ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္ ခင္ အေျခအေနမခာ ျဖစ္ေစရန္
တိကခေသာ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ ာႏွင့္ စနစ္မခာ အပါအဝင္ လုပ္သာ စုေဆာင္ မႈာႏွင့္ ငွါ ရမ္ မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္သင္
တန္ ာႏွင့္ အသံု ျပ်ဳစရာမခာ ျဖည့္ဆည္ ေပ ာႏိုင္သည္။ ကုန္ေပ သင္ သူကခင့္ဝတ္မခာ အရ အလုပ္လုပ္ာႏိုင္ေသာ
အနိမ့္ဆံု အသက္အရယ္ာႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ္လည္ တရာ ဝင္အလုပ္ေပ ထာ ေသာ ငယ္ရယ္သူလုပ္သာ မခာ ကို
အလုပ္မျဖ်ဳတ္သင့္ပါ။ လုပ္သာ မခာ အတက္ သိရွိနာ လည္မႈ ျမွင့္တင္ေပ ျခင္ ာႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ တုန္႔ျပန္ေျပာ
ၾကာ ာႏိုင္သည္႔စနစ္မခာ သည္ ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာ တာ ဆီ ကာကယ္ေရ ာႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿေရ တင္
လုပ္သာ မခာ ကိုယ္တိုင္က တက္ၾကစာ ပါဝင္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပ်ဳမည္ျဖစ္သည္။
လုပ ္ငန္ က႑အတက္ - ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာ တာ ဆီ ကာကယ္ေရ ာႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿေရ အတက္
ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ အသင္ ၏ အေရ ယူေဆာင္ရက္ေရ မူေဘာင္ ကၿ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္ နယ္ပယ္
တစ္ခလ
ု ံု အတက္ အစျပ်ဳေဆာင္ရက္ခခက္မခာ ကို ပံ့ပို ေပ ျခင္ ၊ အဓိကကခေသာ အစို ရဌာနမခာ ာႏွင့္ မိတ္ဖက္လပ
ု ္
ေဆာင္မႈမခာ ကို ေဖၚေဆာင္ေပ ရန္ျဖစ္သည္။
တစ္ခခိန္ထၿတင္ အသက္မျပည့္ေသာလုပ္သာ မခာ ာႏွင္႔ ငယ္ရယ္ေသာလုပ္သာ မခာ အတက္ သင့္ေလခာ္မည့္ ျပင္
ဆင္ခခက္မခာ တင္ (အလတ္သေဘာ ေရ ခခယ္စရာမခာ အပါအဝင္) ပညာေရ ကို တို ၍လုပ္လွမ္ မီေစျခင္ ၊ ထိ
ေရာက္မႈရွိေသာ အမႈကိစၥစီမံခန္႔ခမ
ၿ ႈမခာ ကို ပံ႔ပို မႈေပ ျခင္ တို႔ ပါဝင္သင့္သည္။ မိသာ စုမခာ ၊ အသိုင္ အဝိုင္ မခာ

အာ သိရွိနာ လည္မက
ႈ ို ျမွင့္တင္ေပ ရန္ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔အာ ေပ ျခင္ ၊ အိမ္ေထာင္စုမခာ အတက္ အေရ ေပၚ
လွခင္ အသံု ျပ်ဳာႏိုင္ရန္ အစီအမံမခာ ဖန္တီ ေပ ျခင္ သည္ ကေလ လုပ္သာ ကို လက္ရွိအသံု ျပ်ဳေနသည္႔ ျမန္မာာႏိုင္
ငံတင္ လူ႔အဖ႔အ
ၿ စည္ အေျခအေနေျပာင္ လၿေစရန္အတက္လည္ အေထာက္အကူျပ်ဳမည္ ျဖစ္သည္။
ေတာ္ရံုသတိမျပ်ဳမိေသာ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ာႏိုင္သည္႔ ႀကိ်ဳ ပမ္ မႈမခာ အာ လံု ကို ေဖၚျပအသိေပ ျခင္ သည္
ကေလ မခာ ၏ အနာဂါတ္ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံု ျဖတ္ခခက္မခာ တင္ ဌာနဆိုင္ရာာႏွင့္ ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင့္တ႔ ို
ပါဝင္ရန္အသိအမွတ္ျပ်ဳသည့္ ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင့္ အေျချပ်ဳခခဥ္ ကပ္မႈ ျဖစ္သင့္သည္။ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥ
ကို လူမႈေရ အရ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထာ သည့္ အေျခအေနမခ်ဳိ တင္ ကေလ မခာ အတက္ အေကာင္
ဆံု ျဖစ္မည့္ ာႏိုင္ငံတာကာစံာႏႈန္ မခာ ကိုသာမကပၿ တစ္ဦ ခခင္ အေျခအေနမခာ ာႏွင့္ စိတ္ဆာႏၵမခာ ကိုပါ ထည့္သင္
စဥ္ စာ ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ အစီအစဥ္မခာ သည္ အသက္ငယ္လပ
ု ္သာ မခာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူမႈစီ ပာ
အခက္အခၿမခာ ၊ ရုပ္ပိုင္ ာႏွင့္ စိတ္ကခန္ မာေရ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခခက္မခာ ာႏွင့္ ကိုက္ညီီပီ ဆာႏၵအေလွခာက္ ျဖစ္ရန္
လိုအပ္သည္႔ျပင္ ကေလ လုပ္သာ ာႏွင္႔ပတ္သက္ီပီ ာႏို္င္ငံ၏ စံမခာ ၊ ာႏိုင္ငံတကာစံမခာ ကို ျပည္႔မီရန္လည္ လိုပါ
သည္။

နိဒ ါန္
ျမန္မာာႏိုင္ငံသည္ ာႏိုင္ငံေရ ာႏွင့္ လူမႈစီ ပာ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿျခင္

ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ဆက္လက္လုပ္

ေဆာင္ေနသည့္အေလွခာက္ ာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈကုန္ထုတ္က႑အမခာ စုသည္လည္

ကမာၻႀကီ ာႏွင့္ ပိုမထ
ို ိ

ေတ႔လာမႈာႏွင္႔ ရင္ ာႏွီ ျမွပ္ာႏွံမႈမခာ ေၾကာင့္ အကခ်ဳိ ျဖစ္ထန္ ေနီပီျဖစ္သည္။ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑
သည္လည္ ာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္ တစ္ခု ျဖစ္ခၿ့ဘူ ေသာသမိုင္ ရွိခၿ့ျခင္ ၊ စီမံခန္႔ခမ
ၿ ႈ အေတ႔အ
ၾကံ်ဳာႏွင့္ လုပ္သာ စရိတ္သက္သာမႈတို႔ကို အာ သာခခက္အျဖစ္အသံု ခခာႏိုင္သည္႔ အလာ အလာရွိျခင္
တို႔ေၾကာင္႔ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ သည္ အထူ သျဖင့္ အာ ေကာင္ စာ ျပန္လည္ရွင္သန္လာာႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ တင္ပို႔မႈမခာ သည္ ၂၀၀၀ ခုာႏွစ္မခာ အေစာပိုင္ တင္ သိသိသာသာ ႀကီ ထာ ခၿ့ီပီ တစ္
ာႏွစ္လွခင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္ ၈၀၀ ဝန္ ကခင္အထိ ေရာက္ရွိခၿ့သည္။ သို႔ရာတင္ အဓိကေစခ ကက္မခာ ျဖစ္
ေသာ အေမရိကန္ာႏွင့္ အီ ယူတို႔၏ စီ ပာ ေရ အေရ ယူပိတ္ဆို႔မႈမခာ က အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ကို ျပင္ ထန္စာ
ရိုက္ခတ္ခၿ့သည္။ ဂခပန္၊ ေတာင္ကိုရီ ယာ တို႔ာႏွင္႔ အထည္ခခ်ဳပ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္ လုပ္ေဆာင္ခၿ႔ေသာ္လည္ အထည္
ခခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈ စုစုေပါင္ ပမာဏသည္ ၂၀၁၂ ခုာႏွစ္အထိ ျပန္လည္နလံထူလာာႏိုင္ျခင္ မရွိေသ ေပ။1
ယခုအခါ ၎အေရ ယူပိတ္ဆို႔မမ
ႈ ခာ ကို လံု ဝနီ ပါ ဖယ္ရွာ လိုက္ီပီျဖစ္ရာ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္က႑သည္ ေျမာက္
အေမရိကာႏွင့္ ဥေရာပတံဆိပ္မခာ ၊ လက္လီလုပ္ငန္ မခာ ထံမွ သိသိသာသာ စိတ္ဝင္စာ မႈကို ျပန္လည္ရရွိေနီပီ
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္က႑သည္ ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသ ာႏွင့္ ပမာဏတို တက္ျမင့္မာ ေစ
ရန္ ႀကီ မာ ေသာ ေငရင္ ေငာႏွီ ာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္ ာႏွီ ျမွပ္ာႏွံမႈမခာ လိုအပ္ေနရံုသာမကပၿ လူမႈဆိုင္ရာ၊
ပတ္ဝန္ ကခင္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္အေပၚ လုပ္ေဆာင္ပံုမခာ တင္လည္ အျခာ အာရွေဒသမခာ မွ ီပိ်ဳင္ဖက္မခာ ၏ ေနာက္
တင္ ကခန္ေနရစ္ခၿ့သည္။
ဖ႔ံီဖိ်ဳ ဆၿာႏိုင္ငံအမခာ စုရွိ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တင္ အတူတကရိွေနေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ကုန္ေပ သင္ မႈ
ကင္ ဆက္မခာ တင္ ကေလ လုပ္သာ အသံု ျပ်ဳမႈပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာာႏိုင္ငံတင္လည္ ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈာႏႈန္
ျမင့္မာ ျခင္ ၊ အလယ္တန္ ေကခာင္ အပ္ာႏွံမႈာႏႈန္ နည္ ပါ ျခင္ ၊ အလုပ္သမာ ဥပေဒမခာ သက္ေရာက္မအ
ႈ ာ နည္
ျခင္ အေၾကာင္ ရင္ မခာ စာသည္ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥတင္ ပါဝင္ဆက္ာႏယ္လခက္ ရွိသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၅ ာႏွစ္ကုန္ပိုင္ တင္ လုပ္ေဆာင္ခၿ့ေသာ BSR ၏ သုေတသနေတ႔ရွိခခက္မခာ ကို တင္ျပ
ျခင္ ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္ ခခက္မွာ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တင္ ကေလ လုပ္သာ အသံု ျပ်ဳမႈာႏွင့္ ဆက္စပ္
ေနေသာ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနပံမ
ု ခာ ကို ေကာင္ စာနာ လည္ေရ ျဖစ္ီပီ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈ တာ ဆီ ကာ
ကယ္ေရ ာႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿေရ အတက္ သင့္ေလွခာ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမခာ ကို ေဖၚထုတ္ာႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
ကခာႏ္ုပ္တို႔၏ ဦ စာ ေပ မွာ ကုမၸဏီမခာ အာ လုပ္ငန္ အပ္ာႏံွမ၊ႈ ရင္ ာႏွီ ျမွပ္ာႏွံမႈတို႔ာႏွင့္ပတ္သက္၍ အခခက္အလက္
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ျပည့္စံုမႈအေပၚအေျခခံေသာ ေရ ခခယ္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာေရ ခခယ္မႈမခာ ျပ်ဳလုပ္ာႏိုင္ေအာင္ကူညီရန္ာႏွင့္ ယခုကၿ့
သို႔ေသာ အသင္ကူ ေျပာင္ မႈကာလတင္ ျမန္မာာႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရ ာႏွင္႔ စီ ပာ ေရ ဖ႔ံီဖိ်ဳ တို တက္မႈမခာ တင္ အျပ်ဳသ
ေဘာ ထည္႔ဝင္မႈမခာ ေပ ာႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပ ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ ္လုပ္ငန္ က႑သည္စမ္ ေဆာင္ရည္ာႏွငအ
့္ ေျခခံအေဆာက္အ ဦက႑
တ င္သာမကပၿ လူမ ႈဆိင္ရာာႏွ
ု
င ့္ သဘာဝပတ္ဝန္ ကခင္ဆိင္ရာ
ု
ေဆာင္ရ က္မ ႈမ ခာ တ င္ပ ါ
ရင္ ာႏွီ ျမွပ ္ာႏ ွံရ န္ လိုအ ပ္ေ နသည္။

ျမန္မ ာာႏိုင ္င ံတ င္ ကေလ လုပ ္သ ာ ာႏွင ္႔ပ တ္သ က္ေ သာ အေျခအေန

“ဒီာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေနရာကိုသာ သာ က႑တိုင္ မွာ ကေလ ေတ အလုပ္လုပ္ေနတာကို ေတ႔ရတယ္”
-

Tim Aye-Hardy ၊ ျမန္မာမိုဘိုင္ လ္ ပညာေရ ပေရာဂခက္2

ျမန္မာာႏိုငင
္ ံမွ ကေလ သူငယ္ ေျမာက္မ ခာ စ ာသည္ ေကခာင္ မွထ က္က ာ အလုပ ္လ ုပ ္ေ နၾကရသည္
ျမန္မာာႏိုင္ငံတင္ အသက္ငယ္လပ
ု ္သာ မခာ ကို အလယ္တကူေတ႔ျမင္ာႏိုင္ီပီ ီမိ်ဳ႕ျပလၻက္ရည္ဆိုင္မခာ ာႏွင့္ ေဆာက္
လုပ္ေရ လုပ္ငန္ ခင္မခာ ၊ အိမ္တင္ မႈလုပ္ငန္ မခာ ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္ ခင္မခာ တင္ ကူညီလပ
ု ္ကိုင္ေပ ေနၾကျခင္
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ျမန္မာာႏိုင္ငံလူဦ ေရာႏွင့္ အိမ္ရာစစ္တမ္ အရ အသက္ ၁၀ ာႏွစ္မွ ၁၇ ာႏွစ္အၾကာ ကေလ မခာ ၏
ေလ ပံုတစ္ပံုသည္ လုပ္သာ အင္အာ စုတင္ ပါဝင္လခက္ရွိသည္။3 ာႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမာ အဖ႔ၿ ILO က ရန္ကုန္
လိႈင္သာယာစက္မႈဇံုတင္ မၾကာေသ မွီက ေလ့လာခၿ့ရာ အသက္ ၁၀ ာႏွစ္မွ ၁၇ ာႏွစ္အၾကာ ကေလ မခာ သည္ ေစခ
ဆိုင္မခာ ၊ စက္ရံုမခာ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရ လုပ္ငန္ ခင္မခာ ၊ လၻက္ရည္ဆိုင္မခာ ၊ စာ ေသာက္ဆိုင္မခာ ၊ ပို႔ေဆာင္ေရ
ကုမၸဏီမခာ ၊ ပုဂလိကအိမ္ေထာင္စုမခာ တင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ကို ေတ႔ရွိခၿ့သည္။ အဆိုပါကေလ အမခာ စု
သည္ တရာ ဝင္ အလုပ္လုပ္ခင့္ရွိေသာ အနိမ့္ဆံု အသက္ ၁၄ ာႏွစ္မျပည့္မွီကပင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခၿ့ၾကျခင္ ျဖစ္
သည္ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလတင္ ၁၃ ာႏွစ္မွ တို ျမွင့္လိုက္ျခင္ ျဖစ္သည္)။4
ယခုကၿ့သို႔ ကေလ လုပ္သာ တရာ ဝင္အသံု ျပ်ဳမႈသည္ ျမန္မာာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္ ာႏွင့္ ယွဥ္ီပိ်ဳင္ာႏိုင္စမ္ ကို ဆက္
လက္ထိခိုက္ေစသည္။ ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကို အကၿျဖတ္ထာ ေသာ ၂၀၁၄ ကေလ လုပ္သာ အသံု ျပ်ဳမႈ
ညႊန္ ကိန္ တင္ ၁၉၇ ာႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာာႏိုင္ငံသည္ ထိပ္ဆံု ၁၀ ာႏိုင္ငံစာရင္ တင္ ရပ္တည္ေနသည္။5 အေမရိ
ကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာပို႔ကုန္အမခ်ဳိ အစာ ေျမာက္မခာ စာအေပၚ အေရ ယူပိတ္ဆို႔မႈမခာ ဆက္လက္ခခမွတ္

2

Saberi, Roxana. 2015. “Long hours, Meager Wages: Child Labor Continues in Myanmar.” Al Jazeera, April 10.(link).
ILO. 2015. “Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) Study on Child Labor in Yangon, Ayeyarwady Region, and
Mon State,” (p. 11). (link).
4 ILO. 2016. “Child Labor Rapid Assessment in Hlaing Thar Yar Industrial Zone in Yangon, Myanmar.”
5 Verisk Maplecroft. 2014. “Child Labor Index 2014.” (link)
3

ထာ ျခင္ မွာ ကေလ လုပ္သာ အသံု ျပ်ဳမႈ သို႔မဟုတ္ အတင္ အကခပ္ခိုင္ ေစမႈကို မခာ မခာ စာ စာ ေတ႔ေနရေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။6

ျမန္မ ာာႏိုင ္င ံ၏ ကေလ လုပ ္သ ာ ဥပေဒမခာ
ျမန္မာာႏိုင္ငံ၏ အသက္ငယ္ေသာလုပ္သာ မခာ ာႏွင့္ ဆိုင္ေသာဥပေဒမခာ သည္ အျပည့္အဝ တစ္သမတ္တည္
မရွိေသာ္လည္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလတင္ စက္ရံုမခာ ာႏွင့္ ေစခ ဆိုင္မခာ ၌ အလုပ္လုပ္ာႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆံု အသက္
အရယ္ကို ၁၄ ာႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပ ခၿ့သည္။
အသက္

၁၈ ာႏွစ္ေအာက္

လုပ္သာ မခာ ကိုလည္

ညပိုင္ အလုပ္ာႏွင့္

အာႏၱရာယ္မခာ ေသာအလုပ္မခာ မွ

တာ ျမစ္ကန္႔သတ္ထာ သည္ (အေသ စိတ္ကို ေနာက္ဆက္တၿ ၁ တင္ ၾကည္႔ပါ)။

အလုပသ
္ မာ ၏ အသက္
အလုပ ္ခ ခိန ္န ာရီမ ခာ

၁၄-၁၆

၁၆-၁၈*

၄ နာရီ သို႔မ ဟုတ ္ ထိုထ က္န ည္

တရာ ဝင္

တရာ ဝင္

တစ္ရ က္ ၄ နာရီထ က္မ ခာ

X

တရာ ဝင္

ည ၆ နာရီ - မနက္ ၆ နာရီၾ ကာ

X

တရာ ဝင္

တနဂၤေ ာႏ ေန႔အ လုပ ္ဆ င္

X

တရာ ဝင္

*ကခန္ မာသန္စမ္ ေၾကာင္ ေဆ လက္မွတ္ျဖင္႔

“ကေလ လုပ္သာ ” ဆိုသည္ကို အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုမႈျဖစ္ေသာ

အလုပ္လုပ္ာႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆံု အသက္အရယ္

(ထိုစဥ္က ၁၃ ာႏွစ္) မျပည့္ျခင္ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၁၈ ာႏွစ္ေအာက္လုပ္သာ မခာ အတက္ တရာ ဝင္အလုပ္ခခိန္ာႏွင့ ္
အလုပ္ခင္အေျခအေန သတ္မွတ္ခခက္မျပည့္မွီျခင္ ကိုအေျခခံကာ လိႈင္သာယာီမိ်ဳ႕နယ္အတင္ အင္တာဗခ ျပ်ဳ
လုပ္ခၿ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုမခာ ၏ ၂၁ ရာခိုင္ာႏႈန္ က ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈ ျဖစ္ရပ္မခာ ကို တင္ျပခၿ့ၾကေၾကာင္
ILO ကေတ႔ရွိခၿ့သည္။7 ၎နယ္ေျမတင္ အင္တာဗခ ေမ ျမန္ ခၿ့ေသာ လုပ္သာ မခာ ၏ ၅၀ ရာခိုင္ာႏႈန္ ဝန္ ကခင္

6

အေမရိကန္ အေရးယူပိတ္္ိို႔မႈတြင္ လက္ရရိပါဝင္ေနေသာ ပိို႔ကိုန္မ္ားမရာ ဝါး၊ ပဲအမ္ ိးမ္ ိး၊ အိုတ္ခဲ၊ ေက္ာက္စိမ္း၊ ရာဘာ၊ ပတၱျမား၊ ၾကံႏရင့္

ကြ္န္းသစ္တိ႔ိုျဖစ္။ See: FXB Center for Health and Human Rights. 2014. “ILO Convention 182: Wha t Mya nmar Should Do Next.”
Ha rva rd University, December 18. (l ink).
7 အသက္ ၁၃၊ ၁၃ - ၁၅ ၾကားသည္ တစ္ရက္လရ္ င္ ေလးနာရီထက္ ပိိုမိိုလိုပ္ကိိုင္ေန၊ ၁၆ မရ ၁၇ အၾကားသည္ တစ္ရက္လရ္ င္ ရရစ္နာရီထက္
ပိိုမိိုလိုပ္ကိိုင္ေန၊ ၁၈ ံႏရစ္ေအာက္သည္ နနက္ ၆ နာရီမရ ညေန ၆ နာရီအၾကား လိုပ္ကိိုင္ေနဟို အဓိပြါယ္ဖြင့္။

သည္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ာႏွင့္ အျခာ စက္ရံုမခာ ၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကီပီ ကေလ လုပ္သာ မခာ အလုပ္စတင္လပ
ု ္
ကိုင္ေသာ ပခမ္ မွခအသက္မွာ ၁၃.၈၂ ာႏွစ္ျဖစ္သည္။8

ဆင္ ရၿမ ေ
ၿ တမႈသ ည္ ကေလ လုပ ္သ ာ အတ က္ အဓိက ေမာင္ ာႏွင ္အ ာ
ကေလ အလုပ္လုပ္ရျခင္ ၏ အဓိကအေၾကာင္ ရင္ မွာ အိမ္ေထာင္စုအတင္ ေငေၾက ၾကပ္တည္ မႈျဖစ္ီပီ 9 ျမန္မာ
ာႏိုင္ငံမွ အိမ္ေထာင္စုမခာ ၏ သံု ပံုတစ္ပံုဝန္ ကခင္သည္ ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈ အေျခအေနတင္ ေနထိုင္ေနရသည္ ဟု
ခန္႔မွန္ ရသည္။10

ILO က ကေလ လုပ္သာ မခာ ၊ ၎တို႔၏မိဘမခာ ၊ အျခာ အဓိကကခေသာ သတင္ အခခက္အ

လက္ေပ ာႏိုင္မည္႔သူမခာ ာႏွင့္ ျပ်ဳလုပ္ေသာ အင္တာဗခ မခာ တင္ ကေလ မခာ သည္ လိုအပ္ပါက မိသာ စုတင္ စီ ပာ
ေရ အရ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္ ရန္ တာဝန္ရိွသည္ဟု ေယဘူယခအာ လံု က သေဘာတူၾကသည္ကို ေတ႕ရီပီ

ဤအ

ေၾကာင္ ျပခခက္ကို လုပ္သာ အင္အာ စုတင္ ကေလ မခာ ပါဝင္ေနမႈအာ လူမႈေရ အရကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္
သင္ခ
႔ ံရျခင္ အတက္ အမခာ ကသေဘာတူၾကသည္ကို ေတ႔ရွိရသည္။ အေၾကာင္ ရင္ အျဖစ္ပါဝင္ေနေသာ မိသာ
စုစီ ပါ ေရ ၏ အေရ ႀကီ ပံုကို ရာသီခခိန္အလိုက္ ကေလ မခာ အာ ခိုင္ ေစမႈတင္လည္ ေတ႔ျမင္ရီပီ ာႏွစ္စဥ္စိုက္ပခ်ဳိ
စရိတ္ေခခ ေငလည္ပတ္မႈပုံစံေၾကာင့္ မိဘမခာ အေၾက ဆပ္ရမည့္အခခိန္တင္ လုပ္ငန္ ခင္သို႔ ကေလ မခာ အပို႔ခရ
ံ
ျခင္ ျဖစ္သည္။11

“ျမန္မာာႏိုငင
္ ံဟာ အလန္ဆင္ ရၿတၿ႔အတက္ စက္ရ ံုေ တ မွာ ကေလ လုပ ္သ ာ ေတ ကို ပေပခာက္ေ အာင္လ ုပ ္ဖ ို႔
မလ ယ္ပ ါဘူ ”
-

Action Labor Rights ာႏွင္႔ အင္တာဗခ မွ

ပညာေရ စရိတ ္ႀ ကီ မႈာႏ ွင ့္ တန္ဖ ို ကခမႈေ ၾကာင့္ မူလ တန္ အီပီ ေကခာင္ ထ က္မ ႈာႏ ႈန ္ ျမင့္တ က္
တစ္ခခိန္တည္ တင္ မသင္မေနရ မူလတန္ ပညာေရ အီပီ အသက္ ၁၁ ာႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၂ ာႏွစ္အရယ္ဝန္ ကခင္
တင္ ပညာေရ စနစ္အတင္ ေကခာင္ အပ္ာႏွံမႈာႏႈန္ သိသိသာသာ ကခဆင္ သာ သည္။ ေကခာင္ ဖယ္ရီ၊ စာအုပ္စာ
တမ္ ၊ ေပ သင္ ေၾက ၊ မျဖစ္မေနကခ ရွင္စရိတ္အပါအဝင္ သယ္ဝိုက္ကုန္ကခစရိတ္မခာ သည္လည္ အမခာ စုအ
တက္ အလယ္တန္ ပညာေရ ကို မတတ္ာႏိုင္ေတာ့သည့္ အေၾကာင္ ရင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။12 မူလတန္ အီပီ တင္

8
9

ILO KAP study, p. 35.
9 ILO KAP study, p. 21.

10

ကမာၻ႔ဘဏ္ ခန္႔မရန္းခ္က္အရ။ See: McCa rty, Ada m. 2014. “Da ta Tweaks Change Face of Poverty.” Mya nmar Times, Ma y 19.

(l i nk).
11
12

Interview, Myanmar Centre for Responsible Business.
ILO KAP study, p. 6.

အိမ္ာႏွင္႔ အနီ ဆံု ေကခာင္ ၏ အကာအေဝ သည္လည္ ပိုေဝ လာသည္။ ေကခာင္ ထက္ျခင္ ာႏွင့္ အလုပ္ခင္ဝင္ျခင္
သည္ သိသာထင္ရွာ စာ တိုက္ဆိုင္ေနီပီ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တင္ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလ မခာ
၏ ၉၀ ရာခိုင္ာႏႈန္ သည္ ေကခာင္ တက္ေနၾကေၾကာင္ ာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ ကေလ မခာ ၏ ၁၀ ရာခိုင္ာႏႈန္ မွခသာ
ေကခာင္ ဆက္တက္ေနဆၿျဖစ္ေၾကာင္

ေတ႔ရွိထာ သည္။13

မသင္မေနရ

ငါ ာႏွစ္ပညာေရ ီပီ သည့္အရယ္

(မခာ ေသာ အာ ျဖင့္ ၁၁ ာႏွစ္၊ ၁၂ ာႏွစ္) ာႏွင့္ တရာ ဝင္အလုပ္လုပ္ခင့္ရွိသည့္ အနိမ့္ဆံု အသက္ (၁၄ ာႏွစ္) တို႔အၾကာ
ကာဟခခက္ကခဥ္ ေျမာင္ မႈသည္ အသက္မျပည့္ေသာလုပ္သာ မခာ သိသိသာသာ စုေဝ တို ပါ လာမႈကို ျဖစ္ေပၚ
ေစသည္။
သက္ဆိုင္သူ Stakeholders မခာ ာႏွင့္ အင္တာဗခ မခာ တင္ အမခာ စုက ျမန္မာ့ပညာေရ စနစ္တင္ ပါဝင္မႈအေပၚ
တန္ဖို ထာ မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရွိေနၾကာင္ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထာ ၾကသည္ဟု တင္ျပၾကသည္။
မိဘအမခာ စုသည္ အထူ သျဖင့္ ေကခာင္ အပ္ာႏွံစရိတ္ႀကီ ျမင့္မႈ၊ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငမွ ထပ္မံကုန္ကခမႈမခာ ေၾကာင္႔
၎တို႔၏ ကေလ မခာ အာ

ေကခာင္ ဆက္ထာ ျခင္ သည္ ေရရွည္ရင္ ာႏွီ ျမွပ္ာႏွံမႈဟု ရႈျမင္ာႏိုင္ျခင္ မရွိၾကေတာ့

ေၾကာင္ အင္တာဗခ ပါဝင္ေျဖၾကာ သူမခာ စာက မွတ္ခခက္ေပ ၾကသည္။

“အခမၿ့ပညာေရ ဆိုေပမယ္႔ လက္ေတ႔မွာ မိသာ စုေတက ဝန္ထုပ္ဝန္ပို လို႔ ယူဆၾကတၿ႔
သယ္ဝိုက္ကုန္ကခစရိတ္ေတ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ကေလ မခာ စာသင္ခန္ ထၿမွာ ရိွေနဖို႔
အခင့္အလမ္ အတက္ ေပ ဆပ္မႈတန္ဖို တစ္ခုရွိေနီပီ ၎မွာ ဝင္ေငဆံု ရံႈ မႈကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္ ရင္ ေၾကာင့္ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈ မလိုအပ္ေအာင္ ျပ်ဳလုပ္ဖို႔အတက္
သက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္ လုပ္ငန္ မခာ ကိုလည္ တို တက္ေအာင္ျပ်ဳလုပ္ေပ ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္”
-

ILO အင္တာဗခ

ကေလ လုပ ္သာ မခာ ာႏွင႔ပ
္ တ္သက္ေသာဥပေဒမခာ သည္ တသမတ္တည္ မရွသည္
ိ
့အျပင္ သက္ေရာက္
မႈ မ ွာ လည္ အကန္႔အ သတ္ရ ိွပ ါသည္
ျမန္မာာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမခာ သည္ ကေလ ဆိုသည္ကို အဓိပၸါယ္ဖင့္ဆိုမႈာႏွင့္ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ (အ
သက္ ၁၄ -၁၈) အတက္ လုပ္ငန္ ခင္အေျခအေနလိုအပ္ခခက္မခာ ကို အဓိပၸါယ္ဖင့္ဆိုမႈတင္ ရွင္ လင္ မႈမရွိေပ။
ေနာက္ဆက္တၿ ျပန္လွန္သံု သပ္မႈမခာ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ျငာ လည္ တသမတ္တည္ အဓိပၸါယ္ဖင့္ဆို
ာႏိုင္မႈာႏွင္႔ အသံု ျပ်ဳမႈေသခခာေစရန္ ဥပေဒမခာ ဆီေလခာ္ညီညတ္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အနိမ့္ဆံု အ
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လုပ္လုပ္ခင့္ရွိေသာ အသက္အရယ္ကၿ့သို႔ တိကခရမည့္စည္ ကမ္ စံာႏႈန္ မခာ အတက္ပင္ အစို ရ၏ အာဏာသက္
ေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ အလုပ္သမာ ၊ အလုပ္အကိုင္ာႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရ ဝန္ႀကီ ဌာန လက္ေအာက္ရွိ
အလုပ္ရာႏ
ံု ွင့္ အလုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ ဦ စီ ဌာန (FGLLID) သည္ အလုပ္သမာ ဥပေဒမခာ ကို ေလ စာ လိုက္နာ
ေအာင္ တန္ အာ ေပ ရန္၊ အေဆာက္အဦမခာ ကို စစ္ေဆ ရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ အာ
နည္ သည္ဟု အကၿခတ္ေလ့လာသူမခာ က တင္ျပၾကသည္။ FGLLID သည္ ဝန္ထမ္ အင္အာ ရွာ ပါ ီပီ ရင္ ျမစ္
မခာ အာ နည္ သည့္အျပင္ ကေလ မခာ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု လူမႈအသိုင္ အဝိုင္ က ေယဘူယခလက္ခံ
ထာ မႈေၾကာင့္ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥရပ္ ဦ စာ ေပ ကိစၥရပ္ တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ အလုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ တာဝန္ခံ
မခာ သည္ သင္႔ေလခာ္ေသာ ကိရိယာမခာ ၊ ဗဟုသုတမခာ မရိွျခင္ အျပင္ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿရန္ ရင္ ျမစ္မခာ မရွိေသာ
ေၾကာင့္ အလုပ္သမာ ၏ အသက္ာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မခာ ကို လုပ္ေဆာင္ရသူမခာ သည္ အျခာ နည္ လမ္ ကို
ရွာရန္ ေရ ခခယ္လာၾကဖယ္ရွိသည္။14 ယခုအစို ရသစ္သည္ စည္ ကမ္ ဥပေဒမခာ အာဏာသက္ေရာက္ေရ တင္
ပိုမိုအာ တက္သေရာရွိမည္ဟ15
ု ေမွခာ္လင့္ရေသာ္လည္ အလုပ္သမာ စစ္ေဆ မႈဆိုင္ရာဌာနအတက္ စမ္ ေဆာင္
ရည္တည္ေဆာက္ရန္ အခခိန္ယူရဦ မည္ျဖစ္သည္။

အထည္ခ ခ်ဳပ္လ ုပ ္င န္ က႑မွ ကေလ လုပ ္သ ာ
ကေလ မခာ သည္ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ရွိ လုပ္သာ အင္အာ စုတင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္ ပါဝင္ေနေသာ္
လည္ ၎တို႔၏က႑ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္႔စံုေသာ၊ စနစ္ကခေသာ အခခက္အလက္မရွိေပ။ ရာႏိုင္သမွခ အေထာက္
အထာ သည္ မွန္ကန္မႈအဓိကျဖစ္ီပီ

၎က႑အကၿခတ္ေလ့လာသူမခာ ၊ ဆက္စပ္ပါဝင္သူမခာ က ျမင္သမွခ၊

ၾကာ သမွခကို ေဆ ောႏ ရာမွ ထက္ေပၚလာျခင္ ျဖစ္သည္။ BSR ာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသူမခာ ၏ ေဆ ောႏ ပမ
ၿ ွ ေအာက္
ပါအဓိကအခခက္မခာ ကို ေတ႔ရွိခၿ့သည္ 1. အသက္ငယ္ေသာ လုပ ္သာ မခာ သည္ အထည္ခခ်ဳပလ
္ ပ
ု ္ငန္ က႑တင္ ပါဝင္ေသာ္လည္ မခာ ေသာ
အာ ျဖင့္ စက္ရုလ
ံ ုပ္သာ အင္အာ စု၏ ရာခိင
ု ာႏ
္ ႈန ္ အနည္ ငယ္မွခသာျဖစ္ီပီ အသက္ ၁၄ ာႏွစေ
္ အာက္ အ
လုပ ္သမာ မရွသ
ိ ေလာက္ရွာ သည္။1 6 လူမခာ စုက ၎တို႔ျမင္ေတ႔ရေသာ အငယ္ဆံု အရယ္သည္ အ
သက္ ၁၄ ာႏွစ္ ၁၅ ာႏွစ္ ဝန္ ကခင္ျဖစ္သည္ဟု သတင္ ေပ ၾကသည္။ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္က႑တင္ “ျဖတ္၊
ခခ်ဳပ္၊ ထုပ”္ လုပ္ငန္ လႊမ္ မို သည့္အေလွခာက္ ကခမ္ ကခင္မႈာႏွင့္ ေလ့ကခင့္မႈလိုအပ္ေသာ အပ္ခခ်ဳပ္စက္မခာ
ကို အရယ္ေရာက္လုပ္သာ မခာ ကသာ အသံု ျပ်ဳၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပို၍အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ
မခာ မွာ ထုပ္ပို ျခင္ ၊ စီျခင္ ၊ အပ္ခခည္ညွပ္ျခင္ ာႏွင့္ အကူအစရွိေသာ ေပါ့ပါ သည့္အလုပ္မခာ ကို အဓိက
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လုပ္ကိုင္ၾကရီပီ ငယ္ရယ္ေသာ ေယာကခၤာ ေလ မခာ မွာမူ ေလ ပင္ေသာ အထုပ္မခာ ကိုလည္ သယ္ပို
ၾကရသည္။
2. သို႔ရ ာတင္ အဆိုပါအသက္ငယ္ေသာ လုပ ္သာ မခာ အတက္ ေနာက္ဆက္တ ၿ အကာအကယ္ေပ မႈမခာ
ကိုမ ူ မခာ ေသာအာ ျဖင့္ ခခမွတ ္ထာ ျခင္ မရွေ
ိ ပ။ အသက္ ၁၈ ာႏွစ္ေအာက္လုပ္သာ မခာ သည္ အလုပ္နာရီ၊
အလုပ္ခခိန္၊ အလုပ္အမခ်ဳိ အစာ တို႔ာႏွင့္ပတ္သက္၍ သီ ျခာ ကန္႔သတ္ခခက္ ရွိရမည္႔သူမခာ ျဖစ္သည္။ ဥပ
မာ - အသက္ ၁၆ ာႏွစ္ေအာက္လုပ္သာ မခာ အာ တစ္ေန႔လွခင္ ေလ နာရီထက္ ပိုမခိုင္ ရသည့္အျပင္
ညဆိုင္ အလုပ္ာႏွင့္ အာႏၱရာယ္မခာ ေသာ အလုပ္မခာ ကို မခိုင္ ရန္ တာ ျမစ္ထာ သည္။17 လက္ေတ႔တင္မူ
အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ သည္ မခာ ေသာအာ ျဖင့္ အရယ္ေရာက္လုပ္သာ မခာ ာႏွင့္ အလုပ္ခခိန္
တန္ တူ လုပ္ေနၾကရေသာ္လည္ အကခ်ဳိ ခံစာ ခင့္နည္ ီပီ အာႏိုင္ကခင့္ခံရသည့္ အာႏၱရာယ္ကပိုမခာ ေန
သည္။18 အခခ်ဳိ႕စက္ရံုမခာ ကမူ ငယ္ရယ္သူမခာ အာ တရာ ဝင္လုပ္သာ ျဖစ္ာႏိုင္သည့္ အသက္ ၁၈ ာႏွစ္
ျပည့္ခခိန္အထိေရာက္ေအာင္ ေန႔ဆိုင္ လုပ္သာ အျဖစ္ ငွါ ရမ္ ထာ ၾကသည္။19 အသက္ငယ္လပ
ု ္သာ မခာ
သည္ အရယ္ေရာက္လုပ္သာ မခာ ကၿ့သို႔ပင္ တစ္ရက္လွခင္ ၁၂ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွခင္ နာရီ ၆၀ အလုပ္လပ
ု ္
ေနၾကရသည္ဟု တရာ ဝင္စက္ရံုလုပ္သာ တစ္ဦ က သတင္ ေပ သည္။20
3. စက္ရုမ
ံ ခာ ၌ အသက္ငယ္လပ
ု ္သာ မခာ ရွိေ နျခင္ သည္ လိုအပ္ခခက္ေၾကာင့္ထက္ လုပသ
္ ာ ေပ သင္ မႈ
ရလာဒ္တစ္ခသ
ု ာျဖစ္သည္။ အထက္တင္ေဖၚျပထာ သည့္အတိုင္ အထူ သျဖင့္ ေကခ လက္ေဒသမခာ
တင္ ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈာႏႈန္ ျမင့္မာ သည့္အေလွခာက္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငတို ေအာင္ ကေလ မခာ ပါဝင္ာႏိုင္
မည့္ နည္ လမ္ မခာ ကို မိသာ စုမခာ က ရွာေဖေနၾကသည္။ စီ ပါ ေရ အရ လိုအပ္လာပါက ကေလ မခာ
သည္ ၎တို႔မိသာ စု၏ ေငေရ ေၾက ေရ အတက္ ပါဝင္သင့္သည္ဟူေသာ အိုင္ဒီယာကို ကခယ္ကခယ္
ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထာ ၾကေၾကာင္ ILO ၏ KAP အစီရင္ခံစာတင္ ေတ႔ရွိထာ သည္။ မိဘမခာ ာႏွင့္ ကေလ
မခာ သည္ အလုပ္ရွာရန္အတက္ ေရာက္လာၾကသည္ဟု စက္ရံုပိုင္ရွင္မခာ က ေျပာၾကာ ၾကီပီ အမခာ စု
မွာ အိမ္အကူအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရန္ အပ္ာႏွံၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။21
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ျမန္မာံႏိိုင္ငတြင္ ေဘးအံႏၱရာယ္ရရိေသာ လိုပ္ငန္းမ္ားစာရင္း တရားဝင္မရရိေသး။

Interview, Action Labor Rights.
Interview, KT Care Foundation.
20 Interview, KT Care Foundation.
21 ILO KAP ေလ႔လာမႈ
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“အလုပ္ရွင္မခာ သည္ ကေလ မခာ ကို တက္ၾကစာ စုေဆာင္ ျခင္ မျပ်ဳ၊ သို႔ေသာ္လည္

အလုပ္ေတာင္ ခံျခင္ ကို တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေပ ျခင္ သာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။”22
-

ဗဟုသုတ၊ ခံယူခခက္ာႏွင့္ လုပ္ထံု လုပ္နည္ ဆိုင္ရာ ILO ၏ ေလ႔လာမႈ

4. အေမရိကန္ာႏွင့ ္ ဥေရာပေစခ ကက္မခာ သိ႔ ု တို ၍လက္လ ွမ္ မီလာမႈသည္ လုပင
္ န္ က႑၏ လုပထ
္ ု ံ လုပ္
နည္ ကို ေျပာင္ လၿေစသည္။ အေမရိကန္ာႏွင့္ ဥေရာပတံဆိပ္မခာ ကို ေရာင္ ခခရန္ စီစဥ္ေနေသာ စက္ရံု
ပိုင္ရွင္မခာ သည္ ျပည္တင္ စည္ ကမ္ ထက္ ပိုမိုျမင့္မာ ေသာ အနိမ့္ဆံု အသက္ကန္႔သတ္ခခက္ စံာႏႈန္ ကို
လိုက္နာကခင့္သံု လာၾကသည္။ ကုန္ေပ သင္ သူမခာ အေနာႏွင့္ အသက္ ၁၆ ာႏွစ္ေအာက္ လုပ္သာ မခာ ကို
မခိုင္ ရန္ အခခ်ဳိ႕ဝယ္လက္မခာ က သတ္မွတ္ထာ ၾကီပီ အခခ်ဳိ႕ကလည္ အလုပ္လုပ္ခင့္ရွိေသာ အနိမ့္ဆု ံ
အသက္ကို ၁၈ ာႏွစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ ျမင့္မာ ေသာစံာႏႈန္ သတ္မွတ္ခခက္သည္ ျပည္တင္ အသက္
သတ္မွတ္ခခက္ထက္ ငယ္ေသာလုပ္သာ မခာ ကို တမင္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ အလုပ္ခန္႔မည့္ အ ာႏၱ
ရာယ္ကို ေလွခာ့ခခရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတက္ အထူ စီ
စဥ္ေပ ရသည့္ လိုအပ္ခခက္ကိုလည္ ကခဥ္ ေျမာင္ သာ ေစသည္။
ျပည္တင္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ အဖ႔ျၿ ဖစ္ေသာ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ အသင္ MGMA သည္
အလုပ္လုပ္ရန္ အနိမ့္ဆံု အသက္ကို ာႏိုင္ငံဥပေဒသတ္မွတ္ခခက္ထက္ ပိုျမွင့္ကာ ၁၅ ာႏွစ္ သတ္မွတ္ထာ
သည္။ အထည္ခခ်ဳပ္စက္ရံုမခာ တင္ အလုပ္လုပ္ခင့္ အသက္စံာႏႈန္ တို ျမွင့္ျခင္ သည္ အသက္ငယ္ေသာ
လုပ္သာ မခာ ကို ၾကမ္ တမ္ ေသာအလုပ္ခင္မခာ သို႔ တန္ ပို႔သည့္ ဆို ကခ်ဳိ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္
ဟု အခခ်ဳိ႕ေလ့လာသူမခာ က ေထာက္ျပၾကသည္။ အထည္ခခ်ဳပ္က႑တင္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ
ဖယ္ရွာ ခံရမည့္ အလာ အလာကို အလုပ္သမာ သမဂ ကိုယ္စာ လွယ္မခာ က ကန္႔ကက္ေျပာဆိုခၿ့ၾကီပီ
အလုပ္ာႏွင့္ ပညာေရ ေပါင္ စပ္ေပ ရန္ အၾကံျပ်ဳထာ ၾကသည္။23

22

ILO KAP ေလ႔လာမႈ၊ p. vi.

23

Interview, CTUM.

“လူငယ္လူရယ္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္သည္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငအတက္ အေရ တႀကီ ပါဝင္ေသာ

အေၾကာင္ ရင္ တစ္ခု ျဖစ္သကၿ့သို႔ ကခမ္ ကခင္ေသာ လုပ္သာ အင္အာ စုအတက္
ေရရွည္ဖံ႔ီဖိ်ဳ မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ ာႏွစ္ေအာက္ လုပ္သာ မထာ ရဟု အၾကံမျပ်ဳထိုက္ပါ”
-

ILO အင္တာဗခ

5. သို႔ရ ာတင္ စက္ရုအ
ံ မခာ စုသည္ အေမရိကန္ာႏွင့ ္ ဥေရာပဝယ္လက္မခာ ထံ ယခုထမ
ိ ေရာင္ ခခရေသ ေသာ
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အလုပသ
္ မာ နွင႔ဆ
္ င္
ို ေသာ လုပထ
္ ု ံ လုပန
္ ည္ မခာ မွာ ေခတ္ေနာက္ကခေနသည္။
ျပည္တင္ လုပ္ငန္ ပိုင္ စက္ရံုမခာ ာႏွင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပေစခ ကက္မခာ သို႔ ေရာင္ ခခေနေသာ စက္ရံုမခာ
အၾကာ တင္ သိသာထင္ရွာ စာ ကာဟခခက္ႀကီ မာ ေနသည္။ ဒုတိယအုပ္စုကို ာႏိုင္ငံျခာ သာ မခာ က
ပိုင္ဆိုင္ၾကီပီ အေသ စိတ္လိုက္နာမႈရွိေသာ စီမံခန္႔ခမ
ၿ ႈစနစ္မခာ ကို ကခင့္သံု ေနပံုရသည္။ အထည္ခခ်ဳပ္
စက္ရံုမခာ ၏ သံု ပံုာႏွစ္ပံုကို ျပည္တင္ လုပ္ငန္ ရွင္မခာ က ပိုင္ဆိုင္ၾကီပီ ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသ နိမ့္
ကချခင္ ာႏွင့္ လုပ္သာ တို႔၏ အေျခအေနဆို ဝါ ျခင္ တို႔ရွိေနေၾကာင္ ၂၀၁၃ က ေလ႔လာမႈတင္ ေတ႔ရွိထာ
သည္။24
6. အလုပသ
္ မာ ၏ အသက္အရယ္ စီစ စ္မ ႈသည္ စိန ္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ လုပ္သာ အမခာ စုသည္ ေမ စာရင္ ရ
ယူထာ ေလ႔မရိွသည္႔ ေကခ လက္ေဒသမခာ မွ ေရႊ႕ေျပာင္ လာသူမခာ ျဖစ္သည္။25 အေထာက္အထာ
အတု ျပ်ဳလုပ္မႈာႏွင့္ ငွါ ရမ္ မႈ၊ ာႏိုင္ငံသာ စီစစ္ေရ ကဒ္မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ လုပ္သာ တို႔၏ အသက္အရယ္ကို
တိတိကခကခစစ္ေဆ ရန္ အခက္အခၿရွိသည္။ အခခ်ဳိ႕စနစ္မခာ တင္ အသက္ကိုခန္႔မွန္ ရန္ ေဆ ဖက္ဆင
ို ္
ရာ၊ သာ ဖက္ဆင
ို ္ရာ အကၿျဖတ္ခခက္မခာ ကို ထည့္သင္ ထာ ေသာ္လည္ ၎အခခက္မခာ သည္လည္
အသံု ဝင္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။

ျပည္တ င္ လုပ ္င န္ ရွင ္ ပိုင ္ဆ ိုင ္မ ႈ?
ာႏိုင္ငံျခာ ပိုင္ာႏွင့္ ျပည္တင္ ပိုင္ စက္ရံုမခာ အၾကာ ကာဟမႈသည္ ျပႆနာအေျခအေနျဖစ္သည္။ ာႏိုင္ငံျခာ
သာ ပိုင္ရွင္မခာ သည္ ေနရာတိုင္ တင္ ၎တို႔ကခင့္သံု ေနေသာ စံာႏႈန္ မခာ ကို ျပသာႏိုင္ီပီ အေနာက္အုပ္စု
ဝယ္လက္မခာ ၏ ေမွခာ္မွန္ ခခက္မခာ ာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေနသည့္အခခိန္တင္ ျပည္တင္ လုပ္ငန္ ရွင္မခာ မွာမူ
လူမႈဆိုင္ရာ လိုက္နာရမႈမခာ ကို ေလ့လာရန္ ဆယ္ာႏွစ္လံု လံု ပခက္ကက္ခ့ၿၾကသည္။ လူထုအသိုင္ အဝိုင္
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တင္ အာ ေကာင္ စာရိွေနေသာ အေရ ပါီပီ ေရရွည္ရွင္သန္ာႏိုင္သည္႔က႑အျဖစ္ ျပည္တင္ လုပ္ငန္ ရွင္
မခာ တို တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္ စို ရိမ္မႈကို သက္ဆိုင္ရာသူမခာ စာက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကာ ၾကသည္။

ျမန္မာာႏိုင္ငံတင္ ာႏိုင္ငံေရ ာႏွင္႔ စီ ပါ ေရ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿမႈမခာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္အေလွခာက္ အ
ထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑သည္လည္ ျမန္ဆန္စာ ေျပာင္ လၿမည္ျဖစ္ရာ လုပ္သာ တို႔အတက္ အာႏၱရာယ္ရိွေသာ
ပတ္ဝန္ ကခင္ကိုလည္ အေနအထာ ေျပာင္ လၿသာ ေစမည္ျဖစ္သည္ 7. စရိတန
္ ည္ လုပ ္သာ ထပ္မလ
ံ အ
ို ပ္မႈသည္ အသက္ငယ္လ ုပ္သာ မခာ ငွါ ရမ္ ရန္ ဖိအာ ကို တို ေစာႏိုင ္
သည္။ အထည္ခခ်ဳပ္စက္ရံုသစ္မခာ ဖင့္လွစ္ေနီပီျဖစ္ရာ အထည္ခခ်ဳပ္က႑တင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ
လုပ္သာ အင္အာ စုသည္ လာမည့္ငါ ာႏွစ္အတင္ ၂၆၀,၀၀၀ မွ ၆၀၀,၀၀၀ ဦ အထိ ျမင့္တက္သာ မည္ဟု
ယူဆရသည္။26 ာႏိုင္ငံျခာ သာ ပိုင္ကုမၸဏီမခာ ႀကီ ထာ လာကာ အရယ္ေရာက္ကခမ္ ကခင္လုပ္သာ မခာ
ကို ပိုမိုဝါ မခ်ဳိသာ မည္ျဖစ္ရာ ျပည္တင္ လုပ္ငန္ ရွင္ပိုင္ စက္ရံုမခာ သည္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ ကို
ပိုမိုငွာ ရမ္ လာၾကဖယ္ရွိသည္။27 ထို႔အျပင္ အျခာ စီ ပါ ေရ က႑မခာ ႀကီ ထာ မႈကလည္ ကခမ္ ကခင္
လုပ္သာ မခာ အတက္ အခင့္အလမ္ မခာ အီပိ်ဳင္အဆိုင္တို ပါ လာမည္ျဖစ္ရာ ကခမ္ ကခင္မႈနည္ ေသာ၊ အ
သက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ အင္အာ စုထၿမွ ေရ ထုတ္ယူရေသာ စက္ရံုစီမံခန္႔ခမ
ၿ ႈပံုစံကို ျဖစ္ေပၚေစာႏိုင္
သည္။
8. အနိမ့ဆ
္ ု ံ လုပ္ခသတ္မတ
ွ ္ခခက္အသစ္သည္ လုပသ
္ ာ လိအပ္
ု ခခက္အေပၚတင္လည္ သက္ေရာက္မႈရာႏ
ွိ ိုင ္
သည္။ ယခုခခမွတ္လိုက္ေသာ ျမင့္မာ သည့္အနိမ့္ဆံု လုပ္ခသည္ စက္ရံုမခာ အတက္ စရိတ္ေလွခာ့ျခင္ ၊
လုပ္သာ တန္ဖို ျမွင့္ျခင္ တို႔ ျပ်ဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ရာ အသက္ငယ္ီပီ ကခမ္ ကခင္မႈနည္ ေသာ
စရိတ္နည္ လုပ္သာ မခာ ကို ရွာေဖလာၾကဖယ္ရွိသည္ဟု အကၿခတ္ေလ့လာသူ အခခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္ သည္။
တစ္ဖက္တင္လည္ လုပ္ခလစာစံာႏႈန္ မခာ ကို သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ စက္ရံုပိုင္ရွင္မခာ အေနာႏွင့္ ကခမ္ ကခင္
မႈနည္ ေသာလုပ္သာ မခာ ကို ျမင့္မာ ေသာ အနိမ့္ဆံု လုပ္ခလစာေပ ရန္ မလိုလာ ပါက အသက္ငယ္
ေသာ လုပ္သာ မခာ အတက္ အလုပ္အကိုင္မခာ ရွာ ပါ သာ ာႏိုင္သည္။
9. လုပ္ငန္ က႑အတင္ ဖ႕ၿ စည္ တည္ေဆာက္ပံုေျပာင္ လၿမႈမခာ သည္ လုပ္သာ တို႔အတက္ ဆို ကခ်ဳိ ျဖစ္
ာႏိုင္ေျခမခာ ကို တို လာေစာႏိုင္သည္။ လက္ရွိအဓိကအလုပ္မွာ ညွပ-္ ခခ်ဳပ္-ထုပ္ ျဖစ္ီပီ အျခာ ေပ သင္ သူ
မခာ ထံ တဆင့္ကန္ထရိုက္ေပ မႈ နည္ ပါ သည္။ အကယ္၍ စီစဥ္ထာ သည့္အတိုင္ လုပ္ငန္ ပံုစံသည္
ဝန္ေဆာင္မႈအျပည္႔အဝေပ ရမည္႔ပံုစံသို႔ေျပာင္ သာ ပါက ကုန္ၾကမ္ သင္ မည္႔ ျပည္တင္ လုပ္ငန္ ရွင္မခာ
တို ၍ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ီပီ ၊ သို႔မဟုတ္ အမွာပမာဏ၊ ကုန္ကခစရိတ္ဖိအာ စေသာ အျခာ အေၾကာင္
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ရင္ မခာ ေၾကာင့္ တဆင့္ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္ ပိုမိုကခယ္ျပန္႔လာလွခင္၊ လုပ္သာ မခာ အာ ငွာ ရမ္ စီမံခန္႔ခပ
ၿ ုံ
အေပၚ ထိန္ ခခ်ဳပ္မႈဆံု ရံႈ သာ ျခင္ ေၾကာင့္ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈ အာႏၱရာယ္သည္လည္ တို လာမည္
ျဖစ္သည္။
လက္ရွိစိန္ေခၚမႈမခာ ာႏွင့္ အနာဂါတ္ဆို ကခ်ဳိ ျဖစ္ာႏိုင္ေခခမခာ ရွိေနသည့္တိုင္ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္က႑ တို တက္လာ
ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈကို ေလခာ့နည္ သာ ေစရန္အတက္ အကာအကယ္မခာ ကို ယခုပင္ခခ
မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။

လက္ရ ွိလ ႈပ ္ရ ွာ ေဆာင္ရ က္ေ နမႈမ ခာ ာႏွင ္႔ အစပခိ်ဳ ေဆာင္ရ က္ခ ခက္မ ခာ
ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈာႏွင့္ ပညာေရ ကၿ့သို႔ေသာ အေျခခံအေၾကာင္ ရင္ မခာ အပါအဝင္ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈကစ
ိ ၥ၏
လကၡဏာသင္ျပင္အမခ်ဳိ မခ်ဳိ ကို ေျဖရွင္ ရန္ အဖ႔အ
ၿ စည္ ေျမာက္မခာ စာက အစပခိ်ဳ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဆာင္
ရက္ခခက္မခာ ရွိသည္။ အခခ်ဳိ႕က လူကုန္ကူ မႈာႏွင့္ ကေလ စစ္သာ ျပႆနာကၿ့သို႔ေသာ အထူ စို ရိမ္စရာ ဦ စာ
ေပ ကိစၥမခာ အေပၚတင္ အာရံုစိုက္ၾကသည္။ အခခ်ဳိ႕ကလည္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑မွ အလုပ္သမာ ကိစၥမခ်ဳိ
စံုကို ေျဖရွင္ ေပ ေနၾကီပီ အနည္ အကခဥ္ ကမူ ကေလ လုပ္သာ ာႏွင့္ အသက္ငယ္လုပ္သာ ကိစၥတို႔ကို သီ သန္႔
ေဆာင္ရက္လခက္ရွိသည္။ ဥပမာ

ာႏိုင ္ငတ
ံ ကာအလုပ ္သမာ အဖ႔ခ
ၿ ခ်ဳပ ္ (ILO) သည္ အထူ သျဖင့္ ကေလ လုပ္သာ ဥပေဒမခာ ာႏွင့္ ပတ္သက္
၍ အၾကံေပ ျခင္ အပါအဝင္ အလုပ္သမာ ဥပေဒ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿေရ အတက္ ျမန္မာအစို ရာႏွင့္ ခခိတ္
ဆက္ေဆာင္ရက္ေနသည္။ ILO ၏ ျမန္မာာႏိုင္ငံတင္ ကေလ လုပ္သာ ကင္ စင္ေရ စီမံခခက္ (My-PEC)28
၌ ကေလ မခာ ကို ေကခာင္ ထာ ရန္ မိသာ စုမခာ ကို မက္လံု ေပ ျခင္ ကၿ့သို႔ေသာ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥ
ၾကာ ဝင္ေျဖရွင္ မႈပံုစံမခာ ကို စမ္ သပ္သည့္ ေရွ႕ေျပ စီမံခခက္မခာ ပါဝင္သည္။ ILO သည္ အစို ရ၏
အလုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ တာဝန္ခံမခာ ၊ အလုပ္ရွင္မခာ ာႏွင့္ လုပ္သာ မခာ ကို အလုပ္သမာ ကိစၥရပ္မခာ ာႏွင့ ္
ပတ္သက္သည့္ သင္တန္ မခာ ေပ သည့္အျပင္ အလုပ္သမာ လုပ္ထံု လုပ္နည္ မခာ ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
သုေတသနာႏွင့္ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ ကိုလည္ ထုတ္ေဝေပ သည္။ ထို႔အျပင္ လူထုထံေရာက္ရွိရန္ မီဒီယာ
လမ္ ေၾကာင္ မခာ ကို အသံု ျပ်ဳျခင္ ာႏွင့္ စာသင္ေကခာင္ မခာ ၊ ရပ္ကက္မခာ သို႔ တိုက္ရိုက္ထိေတ႔ျခင္
တို႔ပါဝင္မည့္ အသိအျမင္တို ျမွင့္ေရ စီမံခခက္ကိုလည္ အေကာင္အထည္ေဖၚလခက္ရွိသည္။



ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ ္လုပင
္ န္ ရွငမ
္ ခာ အသင္ သည္ တိုင္ ျပည္တင္ ရွိ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ အာ လံု
နီ ပါ (၃၅၀ ဝန္ ကခင္) ပါဝင္ီပီ အဆိုပါအဖ႔ဝ
ၿ င္မခာ အတက္ ဆာႏၵအေလွခာက္ လိုက္နာာႏိုင္သည့္ ကခင့္ဝတ္
ကို ေရ ဆထ
ၿ ာ သည္။ အသင္ ၏ ေလ ာႏွစ္လပ
ု ္ငန္ စီမံခခက္တင္ အလုပ္လုပ္ခင့္ရွိေသာ အနိမ့္ဆံု အ
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ပေရာဂခက္ အခ္က္အလက္ ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ံႏိိုင္သည္

သက္ ၁၅ ာႏွစ္ သတ္မွတ္ခခက္ကို အဖ႔ဝ
ၿ င္မခာ အေနျဖင္႔ လူမႈဆိုင္ရာ အျပည့္အဝလိုက္နာမႈရွိေရ ရည္မန
ွ ္
ခခက္အရ လိုက္နာရန္ပါဝင္သည္။


ယူန ီဆက္ (UNICEF) သည္ ကေလ မခာ ပညာေရ ကို လက္လွမ္ မီမႈ၊ က႑အာ လံု တင္ အလုပ္လပ
ု ္
ခင့္ရွိေသာ အနိမ့္ဆံု အသက္အရယ္သတ္မွတ္မႈတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ကေလ ဥပေဒာႏွင့ ္
ပညာေရ ဥပေဒမခာ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿျခင္ အပါအဝင္ ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင့္မခာ ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဥပေဒျပ်ဳမႈ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿေရ တင္ ျမန္မာအစို ရကို ပံ႔ပို ကူညီလခက္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ယူနီဆက္သည္
လူမႈေရ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္ စနစ္မခာ ဖံ႔ီဖိ်ဳ ေရ အတက္ လူမႈဝန္ထမ္ ဌာနကို ပံ့ပို အာ ေပ ေနသည့္အျပင္
စက္ရံုမခာ အတက္ အသိအျမင္မခာ ကိုျမွင္႔တင္ေပ ာႏိုင္မည္႔ အေထာက္အကူပစၥည္ မခာ တို တက္ဖ႔ီံ ဖိ်ဳ မႈ၊
ကေလ လုပ္သာ ကိစၥရပ္မခာ ာႏွင္႔ပတ္သက္၍ အလုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ တာဝန္ခံမခာ ကို စမ္ ေဆာင္ရည္
တည္ေဆာက္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္စနစ္မခာ ဖံ႔ီဖိ်ဳ မႈတို႔ာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္ အလုပ္ရံုာႏွင႔ ္ အ
လုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ ဦ စီ ဌာန (FGLLID) ာႏွင့္ လက္တလ
ၿ ုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္
ေစမႈ တာ ဆီ ကာကယ္ေရ ာႏွင္႔ ကုစာ ေရ အစီအစဥ္မခာ တင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မခာ ာႏွင့္ ပိုမိုခခိတဆ
္ က္
ေဆာင္ရက္ျခင္ မခာ ကို တို တက္ေဆာင္ရက္လခက္ရိွသည္။



Save the Children ာႏွင့္ World Vision ကၿ့သို႔ေသာ ာႏိုင္ငံတကာာႏွင့္ ျပည္တင္ အင္န္ဂခီအိုမခာ တင္
ကေလ လုပ္သာ ခိင
ု ္ ေစမႈျဖစ္စဥ္မခာ အတက္ ကိစၥရပ္ကိုစမ
ီ ံခန္႔ခမ
ၿ ႈ ျပ်ဳလုပ္ာႏိုင္ေစမည့္ အစို ရ၏ လူမႈေရ
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖံ႔ီဖိ်ဳ ေစျခင္ အပါအဝင္ ကေလ မခာ ကို နည္ အမခ်ဳိ မခ်ဳိ ျဖင့္ ပံ့ပို
ကူညသ
ီ ာ မည့္ အစီအစဥ္မခာ ရွိၾကသည္။



Myanmar Mobile Education Project (MyME) သည္လည္ ေရ႕လခာ စာသင္ခန္ မခာ ကို အသံု ျပ်ဳကာ
လၻက္ရည္ဆိုင္လုပ္ငန္ မွ အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ ကို ဗဟုသုတာႏွင့္ ကခမ္ ကခင္မႈကို ေလ့ကခင့္
သင္ၾကာ ေပ ေနသည္။



Myanmar Center for Responsible Buisiness သည္ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈာႏွင္႔ပတ္သက္ီပီ
လုပ္ေဆာင္ေနပံုမခာ အာ စံုစမ္ စစ္ေဆ ျခင္ အပါအဝင္ သီ သန္႔လုပ္ငန္ တစ္ခခ
ု ခင္ အေပၚ လူ႔အခင့္အ
ေရ ကိစၥအာ ေလ့လာအကၿျဖတ္ခခက္မခာ ကို ထုတ္ျပန္ေပ ေနသည္။



Oxfam ာႏွင္႔ Action Labor Rights သည္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ရွိ အလုပ္သမာ လုပ္ထံု လုပ္
နည္ မခာ ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္ စစ္ေဆ မႈ သုေတသန အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ထာ သည္။



Myanmar Responsible Sourcing Working Group သည္ ကုမၸဏီမခာ အတက္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္
က႑ာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈအပါအဝင္ လူမႈဆိုင္ရာ၊ ပတ္ဝန္ ကခင္ဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မခာ အေပၚ နာ လည္သေဘာေပါက္ရန္၊ ထိေတ႔ဆက္ဆံရန္ ပလက္ေဖာင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။



ပုဂလိကကုမၸဏီမခာ သည္လည္ ကုန္ေပ သင္ သူမခာ ၏ လူမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေပ ပံုမခာ ၊ အလုပလ
္ ပ
ု ္
ရမည္႔ အသက္သတ္မွတ္ခခက္၊ အလုပ္အေနအထာ တို႔ာႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ျပည္တင္ ာႏွင့္ ာႏိုင္ငံတကာစံာႏန
ႈ ္

မခာ လိုက္နာမႈအပါအဝင္ အလုပ္သမာ ကိစၥရပ္မခာ ကို စီမံခန္႔ခမ
ၿ ႈ တို တက္ေစရန္ တက္တက္ၾကၾက
အတူလုပ္ေဆာင္ာႏိုင္မည့္ ေျခလွမ္ မခာ လွမ္ ေနီပီျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါလႈပ္ရွာ မႈမခာ မွတဆင့္ ထက္ေပၚလာေသာ အေတ႔အၾကံ်ဳာႏွင့္ ဗဟုသုတတို႔သည္ အထည္ခခ်ဳပ္လပ
ု ္ငန္
က႑ရိွ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အနာဂါတ္လုပ္ငန္ မွန္သမွခအတက္ အေရ ႀကီ ေသာ သင္ခန္
စာမခာ ာႏွင့္ အသံု ဝင္ေသာအျမင္မခာ ကို ျဖည့္ဆည္ ေပ မည္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္ေသာ ၾကာ ဝင္ေဆာင္ရက္မႈာႏွင့ ္
ကုစာ မႈနည္ လမ္ မခာ အတက္ ေရ ခခယ္စရာမခာ အေနျဖင္႔ လက္ရွိဗဟုသုတာႏွင့္ ကခမ္ ကခင္မႈမခာ ကို ဒီဇိုင္ ာႏွင့ ္
အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမခာ အတက္ လုပ္ေဆာင္ရာတင္ ထည့္သင္ စဥ္ စာ သင့္သည္။

ကေလ သူငယ္ ရပိင
ု ခ
္ င့္ အေျချပ်ဳခခဥ္ ကပ္မ ႈ
ယူနီဆက္ာႏွင့္ Save the Children ကၿ့သို႔ေသာ ကေလ သူငယ္ ကာကယ္ေရ ကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖ႔အ
ၿ
စည္ မခာ သည္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မခာ ာႏွင့္ လႈပ္ရွာ မႈမခာ အတက္ ကေလ သူငယ္ ရပိင
ု ခ
္ င့္က ို အေျချပ်ဳသည္႔
ခခဥ္ ကပ္မက
ႈ ို ခခမွတ္ကခင့္သံု လခက္ရွိသည္။ ဤခခဥ္ ကပ္မႈသည္ ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင့္မခာ ကို အလုပ္ာႏွင့္ လမ္
ညႊန္မူဝါဒမခာ အျဖစ္ ဦ စာ ေပ သတ္မွတ္ရံုသာမကပၿ ကေလ မခာ သည္ တိုင္ပင္ာႏွီ ောႏွာျခင္ ာႏွင့္ ဆံု ျဖတ္ခခက္ခခ
မွတ္ျခင္ လုပ္ငန္ စဥ္မခာ တင္ ပါဝင္ခင့္ရွိသူမခာ အျဖစ္ တစ္ေလ တစ္စာ ဆက္ဆံရန္ ႀကိ်ဳ စာ ျခင္ ျဖစ္သည္။ ၎
ရႈေဒါင့္အရ အလုပ္ခင္ဝင္ေနေသာကေလ မခာ အာ ကူညီပံ့ပို ရန္ႀကိ်ဳ စာ သူမခာ သည္ အစီအစဥ္မခာ ေရ ဆျၿ ခင္
ာႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္ မခာ တင္ ကေလ မခာ ၏ ဆာႏၵာႏင
ွ ့္ တက္ၾကစာပါဝင္မႈတို႔ကို ဦ စာ ေပ ၾကရသည္။
Children’s Rights and Business Principles (CRBPs) သည္ ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင့္မခာ အာ မည္သို႔ ကာ
ကယ္ရမည္ကို လမ္ ညႊန္မေ
ႈ ပ ျခင္ ျဖင္႔ ကုမၸဏီမခာ အာ အကူအညီေပ သည္။ ယူနီဆက္, Save the Children,
United Nations Globle Compact တို႔ဦ ေဆာင္ေသာ တိုင္ပင္ာႏွီ ောႏွာမႈမခာ မွတဆင့္ ဖ႔စ
ၿ ည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
CRBPs သည္ အလုပ္ခင္၊ ေစခ တန္ ာႏွင့္ ရပ္ကက္ထၿတင္ ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင့္မခာ ကို ေလ စာ ရန္ာႏွင့္ အာ
ေပ ရန္ သီ သန္႔လုပ္ေဆာင္ဖယ္ရာမခာ ာႏွင္႔ ကတိကဝတ္မခာ ကို ကုမၸဏီမခာ အတက္ ထုတ္ျပန္ေပ သည္။29
ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈသည္ CRBPs တင္ အထူ ပင္အေရ ပါီပီ ေအာက္ပါ မူာႏွစ္ခုျဖင့္ သီ သန္႔ကိုင္တယ္ ေျဖ
ရွင္ ေပ ေနသည္ CRBP မူ ၂ - စီ ပာေရ ေဆာင္ရက္မႈမခာ ာႏွင့္ စီ ပာ ေရ အရဆက္ဆံမႈမခာ အာ လံု တင္ ကေလ လုပ္သာ ကင္
စင္ေရ အတက္ ထည္႔ဝင္ေဆာင္ရက္ၾကရန္
CRBP မူ ၃ - အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ ၊ မိဘမခာ ာႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမခာ အတက္ သင့္တင့္ေလွခာက္
ပတ္ေသာ အလုပ္ကိုေပ ရန္

မူ ၃ ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္ ညႊန္ခခက္အဆက္ - အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ အတက္ အသက္ာႏွင့္ ေလခာ္

ညီေသာ လူမႈေရ အရ အကာအကယ္ေပ မႈ၊ ကခန္ မာေရ ဆိုင္ရာ အခခက္အလက္ာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမခာ အပါအဝင္
သင့္တင့္ေလွခာက္ပတ္ေသာ အလုပ္ခင္ အခင့္အလမ္ မခာ ကို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသ မွီ ပညာေရ ၊
အသက္ေမ ပညာသင္တန္ ာႏွင့္

အသက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္

ဖ႔ံီဖိ်ဳ ေရ အစီအစဥ္မခာ သည္

စာ ဝတ္ေနေရ

စရိတ္ရရွိရန္ အခင့္အလမ္ မခာ ျဖစ္သည့္အေလွခာက္ အလန္အေရ ပါသည္။
လမ္ ညႊန္ခခက္တင္ ကေလ လုပ္သာ ကင္ စင္ေရ ာႏွင့္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတက္ သင့္ေတာ္ေသာ အ
လုပ္ရာႏိုင္မႈတို ခခၿ႕ေရ ာႏွစ္မခ်ဳိ စလံု ကို ရည္မွန္ ခခက္ာႏွစ္ရပ္အျဖစ္ ထာ ရွိသည္။ ဒုတိယမူသည္ စီ ပာ ေရ လိုအပ္
ခခက္အရ အလုပ္ရွာေနသည့္ ကေလ ေျမာက္မခာ စာ ရွိေနသည့္ ျမန္မာာႏိုင္ငံအတက္ အထူ သျဖင့္အေရ ပါသည္။
29

CRBPs ံႏရင့္္ိိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္အေသ စိတ္အခခက္အလက္မခာ ကို ေနာက္ဆက္တၿ ၃ တြင္ ၾကည့္ံႏိိုင္သည္။

အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတက္

သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္

ျဖည့္ဆည္ ေပ ေရ

ရည္မွန္ ခခက္သည္

အလုပ္လာေတာင္ ျခင္ ခံရေသာ စက္ရံုပိုင္ရွင္မခာ ၏ လူမႈေရ ဆိုင္ရာတာဝန္သိေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ေရာင္ျပန္
ဟပ္ထာ ျခင္ ျဖစ္သည္။
CRBPs တင္ေဖၚျပထာ ေသာ ေကာ္ပိုေရ ရွင္ မခာ ၏ ကတိကဝတ္မခာ သည္ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥေျဖရွင္ ရာတင္
ကုမၸဏီမခာ ၏ အလာ အလာရွိေသာ အခန္ က႑ကို ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခခဥ္ ကပ္မႈ ျပ်ဳလုပ္ထာ ီပီ အေၾကာင္
ရင္ ခံအခခက္မခာ ကို အတူလက္တၿ ေျဖရွင္ ရန္ အၾကံျပ်ဳထာ သည္။30

i.

ကေလ လုပ္သာ မခာ ရိွေနရျခင္ ၏ အေၾကာင္ ရင္ ခံအခခက္မခာ အေပၚ ေရရွည္ခံမည္႔ အေျဖရရိွာႏိုင္ေရ
ာႏွင့္ ကေလ မခာ ၏ ပညာေရ ကို ျမွင့္တင္ရန္အတက္ စီ ပါ ေရ လုပ္ငန္ တူသူမခာ ၊ ရပ္ရာလူထုမခာ ၊
ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင့္ဆိုင္ရာအဖ႔အ
ၿ စည္ မခာ ၊ အလုပ္သမာ သမဂမခာ ၊ အစို ရမခာ ာႏွင့္ အတူတက
လုပ္ကိုင္ရန္။

ii.

ကေလ လုပ္သာ ပေပခာက္ရန္ လူမႈေရ အရ ပါဝင္လာေအာင္စည္ ရံု ျခင္ ာႏွင့္ အသိပညာေပ ျခင္ တိ႔မ
ု တ
ွ
ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူထုအသိုင္ အဝိုင္ ၊ ျပည္တင္ ာႏွင့္ ာႏိုင္ငံတကာႀကိ်ဳ ပမ္ မႈမခာ ကို ပံ႔ပို ကူညီ
ရန္၊ ေဒသခံအသိုင္ အဝိုင္ မခာ ၊ ကေလ မခာ ာႏွင့္ ပူ ေပါင္ ၍ ေရ ဆက
ၿ ာ အေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာ
ကေလ လုပ္သာ ပေပခာက္ေရ အစီအစဥ္မခာ ကို ပံ့ပို ရန္။

iii.

ကေလ လုပ္သာ ကိစၥ ကိုင္တယ္ေျဖရွင္ ရန္ လုပ္ငန္ နယ္ပယ္တစ္ခုလံု ပါဝင္ခခဥ္ ကပ္မႈတို တက္လာ
ေရ အတက္ အျခာ ကုမၸဏီမခာ ၊ က႑အလိုက္အသင္ မခာ ၊ လုပ္ငန္ ရွင္အဖ႔အ
ၿ စည္ မခာ ာႏွင့္ မိတ္ဖက္အ
ျဖစ္လက္တလ
ၿ ုပ္ေဆာင္ရန္။ အလုပ္သမာ သမဂမခာ ၊ တရာ ဥပေဒစို မို ေရ အာဏာပိုင္မခာ ၊ အလုပသ
္
မာ ဦ စီ ဌာနမခာ ၊ အျခာ အဖ႔အ
ၿ စည္ မခာ ာႏွင့္ ဆက္ဆံေရ လမ္ ေၾကာင္ တည္ေဆာက္ရန္။

iv.

ေဒသအဆင့္၊ တိုင္ ေဒသႀကီ ာႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ာႏိုင္ငံအဆင့္တင္ရွိေသာ ကိုယ္စာ ျပ်ဳအလုပ္ရွင္ အဖ႔ၿ
အစည္ မခာ တင္ ကေလ လုပ္သာ ာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္ အဖ႕ၿ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ ဖ႔စ
ၿ ည္ ရန္
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရက္ရန္။

v.

တစ္ာႏိုင္ငံလံု အဆင့္တင္ ကေလ လုပ္သာ ရိွေနမႈကို တိုက္ဖခက္ရန္ အဓိကမူဝါဒာႏွင့္ အင္စတီကခ ရွင္
ဆိုင္ရာစနစ္မခာ ၏

အစိတ္အပိုင္ အေနာႏွင့္

ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကို တာ ဆီ ကာကယ္သည့္

တစ္မခ်ဳိ သာ လံု အဆင့္ လုပ္ငန္ စီမံခခက္ ေရ ဆအ
ၿ ေကာင္အထည္ေဖၚျခင္ ကို ကူညပ
ီ ံ့ပို ရန္။
vi.

အလုပ္လုပ္ာႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆံု အသက္အရယ္ ျပည့္ီပီ ေသာ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာအတက္ လူငယ္
အလုပ္အကိုင၊္ ကခမ္ ကခင္မႈဖံ႔ီဖိ်ဳ ေရ ာႏွင့္ အလုပ္ခင္သင္တန္ အခင့္အလမ္ မခာ ကို ျမွင့္တင္ေပ သည့္
အစီအစဥ္မခာ တင္ ပါဝင္ရန္။
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vii.

တရာ ဝင္စီ ပာ ေရ က႑ျဖင္႔ ထုတ္လုပ္မႈကသ
ို ာ အေလ ေပ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ီပီ ကေလ လုပ္သာ
ခိုင္ ေစမႈ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ျပင္ပအလုပ္စီစဥ္မႈမခာ ကို ေရွာင္ရွာ ရန္။

ကေလ လုပ္သာ ာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အျဖစ္အပခက္မခာ ကို ၎တို႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူမႈစီ ပာ အေျခအေနမွ သီ ျခာ ခၿ
ထုတ္စဥ္ စာ ရန္ မျဖစ္ာႏိုင္ေၾကာင္ ကို အထက္ပါအၾကံျပ်ဳခခက္မခာ က ထင္ဟပ္ေနသည္။ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥ
ရပ္ကို ထိေရာက္စာေျဖရွင္ ရာတင္ ပညာေရ ၊ ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈ၊ သိရွိနာ လည္မႈာႏွင့္ လူထုအသိုင္ အဝိုင္ ၊ အင္န္ဂခီ
အိုမခာ ၊ သမဂမခာ ၊ အစို ရာႏွင့္ အလုပ္ရွင္မခာ ပါဝင္ပတ္သက္မတ
ႈ ို႔ကို စနစ္တကခခခဥ္ ကပ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ေနာက္ထပ္ေသာ့ခခက္ကခ အစိတ္အပိုင္ တစ္ခုမွာ အလုပ္သမာ တစ္ဦ ခခင္ ာႏွင့္ စက္ရံုတစ္ရံုခခင္ တို႔၏ ယခု
အဆင့္ထက္ ပိုမိုပါဝင္ပတ္သက္ရန္ လိုအပ္မႈျဖစ္သည္။ စက္ရံုတင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အနိမ့္ဆံု အသက္သတ္မတ
ွ ္
ခခက္မျပည့္သူမရွိေၾကာင္ ေသခခာေစျခင္ သည္ တရာ ဝင္စံာႏႈန္ မခာ ကို လိုက္နာမႈရွိေစမည့္ အေျခခံစည္ ကမ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေျခခံစည္ ကမ္ ကို လိုက္နာသည္႔ ခခဥ္ ကပ္မႈတစ္ခုတည္ ျဖင္႔ ကေလ လုပသ
္ ာ
ခိုင္ ေစမႈ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္ ရင္ ခံအခခက္မခာ ကို ေျဖရွင္ မေပ ာႏိုင္ပါ။

တာ ဆီ ကာကယ္ေရ ာႏွင့ ္ ကုစာ ျပင္ဆင္ေရ အတက္ အၾကံျပ်ဳခခက္မခာ

“လူ႔အ ဖ ႔အ
ၿ စည္ ၏ တန္ဖ ို ထာ မႈမ ခာ ာႏွင ့္ ကိုက ္ည ီမ ႈမ ရွိေ သာ၊ သက္ဆ ိုင ္ေ သာ ရပ္ရ ာလူထ ု၏
လူမ ႈစ ီ ပာ ဆိင
ု ္ရာ အမွန ္တရာ ာႏွင့ ္ က ျၿ ပာ ေနေသာ ဥပေဒသည္ သက္ေရာက္မ ႈရွရ
ိ န္ ခက္ခ ၿလ ိမ ့္မ ည္” 31
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ကေလ လုပ္သာ တာ ဆီ ကာကယ္ရာတင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္ မခာ မွာ ရွင္ လင္ တိကခီပီ ေရွ႕ေနာက္ညီညတ္ေသာ ဥပေဒမခာ ာႏွင့္ စည္ ကမ္ မခာ
ရွင္ လင္ ေသာတန္ဖို ကိုေပ မည့္ ပညာေရ ဆိုင္ရာ ေရ ခခယ္သင္ယစ
ူ ရာမခာ
လုပ္သာ မခာ ၊ စီမံခန္႔ခမ
ၿ ႈမခာ ၊ သမဂမခာ ၊ စစ္ေဆ ေရ မွ မခာ ၊ အသိုင္ အဝိုင္ မခာ ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈာႏွင့ ္
သက္ေရာက္မႈ
အရယ္ေရာက္သူမခာ အတက္ အိမ္ေထာင္စုကို ပံ့ပို ာႏိုင္မည့္ အသက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္ လုပ္ငန္ မခာ

ရွင ္ လင္ ေသာ ဥပေဒမခာ ာႏွင ့္ အမိန ္႔မ ခာ
အလုပ္လုပ္ေသာကေလ မခာ အတက္ အနိမ့္ဆံု အသက္သတ္မွတ္ခခက္၊ အလုပ္ခခိန္နာရီ၊ အလုပ္ခင္အေျခအေန
တို႔ာႏွငသ
့္ က္ဆိုင္သည္႔ စံမခာ ာႏွင္႔ အကာအကယ္ေပ မႈမခာ ကို အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုသည္႔ ဥပေဒမူေဘာင္မခာ သည္
ာႏိုင္ငံတကာစံာႏႈန္ မခာ ာႏွင့္ တစ္သာ တည္ ကိုက္ညီီပီ ရွင္ လင္ ရမည္။ စက္ရံုမခာ အက္ဥပေဒာႏွင့္၊ ေစခ ဆိုင္ာႏွင့ ္
လုပ္ငန္ မခာ အက္ဥပေဒတို႔ကို မၾကာေသ မွီက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတင္ အလုပ္လုပ္ာႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆံု အသက္
ကို ၁၄ ာႏွစ္သို႔တို ျမွင့္ခၿ့ီပီ ဥပေဒခခ်ဳိ ေဖာက္မႈမခာ အတက္ ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္ တို ျမွင့္ထာ သည္။ ကေလ သူငယ္
ဆိုင္ရာဥပေဒတင္ ေျပာင္ လၿမႈမခာ သည္ စက္မႈလပ
ု ္ငန္ အာ လံု တင္ ကခင့္သံု မည့္ ကေလ သူငယ္အလုပအ
္ ကိင
ု ္
အတက္ အနိမ့္ဆံု အသက္သတ္မွတ္ခခက္ကို စတင္ကခင္႔သံု ေစမည္ဟု ေမွခာ္လင္႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ဆင္မႈ
မခာ တင္ အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ (၁၄-၁၆ာႏွစ္) အတက္ ေဘ အာႏၱရာယ္မခာ ေသာအလုပ္၊ ညပိုင္ အလုပ္
မခာ ာႏွင္႔ပတ္သက္၍ အကာအကယ္ေပ ထာ မႈမခာ ဆက္လက္ပါဝင္ေစမည္ျဖစ္ကာ တစ္ေန႔လွခင္ ရွစ္နာရီ လုပ္ခင့္
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ေပ ထာ မႈမခာ မွာမူ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတက္ တရာ ဝင္အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ရန္ာႏွင့္ မွခတမႈရွိေစရန္ လိုအပ္
သည္။32

တန္ဖ ို ရိွေ စမည့္ ပညာေရ ဆိုင ္ရ ာ ေရ ခခယ္သ င္ယ ူစ ရာမခာ
ျမန္မာ့ယဥ္ေကခ မႈထံု စံတင္ ပညာေရ ကို တန္ဖို ထာ ေၾကာင္ ာႏွင့္ ေကခာင္ ဆက္မတက္ခိုင္ ပၿ အလုပ္လုပ္ခိုင္
ျခင္ သည္ အဓိကအာ ျဖင့္ ေငေၾက ၾကပ္တည္ မႈေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္ ကို မူလတန္ ေကခာင္ အပ္ာႏွံမႈာႏႈန္ ျမင့္
မာ မႈက ညႊန္ျပေနသည္။
သို႔ရာတင္ ပညာေရ စနစ္သည္ အသံု ဝင္ေသာ ကခမ္ ကခင္မႈာႏွင့္ ဗဟုသုတကို မေပ ာႏိုင္ဟု လက္ခံယူဆမႈမခာ က
မိသာ စုမခာ ာႏွင့္ ကေလ မခာ အာ ေကခာင္ ထက္၍ အလုပ္လုပ္ေစရန္ လိုလာ မႈကို ေသခခာေပါက္ ျဖစ္ေပၚေစခၿ့
သည္။ ပညာေရ အတက္ ေရ ခခယ္သင္ယူစရာမခာ ၏ အရည္အေသ ကို တို တက္ေစျခင္ ာႏွင့္၊ မသင္မေနရ
ပညာေရ ီပီ စီ သည့္အသက္ာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခင့္ရွိေသာ အနိမ့္ဆံု အသက္တို႔အၾကာ ကာဟမႈကို ပိတ္လိုက္ျခင္
သည္ ကေလ မခာ ေကခာင္ ထက္၍ အလုပ္လုပ္မည့္ ျဖစ္ာႏိုင္ေခခကို ေလွခာ့ခခရာတင္ အေထာက္အကူျပ်ဳလိမ့္မည္။

အရ ယ္ေရာက္သမ
ူ ခာ အတက္ အိမ ္ေထာင္စ ုကို လံုေ လာက္စာပံပိ
့ ု ာႏိုငမ
္ ည့္ အသက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္
လုပ ္င န္ မခာ
ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈအဆင့္သည္ ျမန္မာ့စီ ပာ ေရ

အေျခအေနတစ္ရပ္လံု ာႏွင့္ ဆက္ာႏယ္ေနသည္။ တိုင္ ျပည္၏

လက္ရွိစီ ပာ ေရ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿမႈလမ္ ေၾကာင္ သည္ ျမန္ဆန္ေသာဖံ႔ီဖိ်ဳ မႈာႏွင့္ ဝင္ေငတို မႈကို ေမာင္ ာႏွင္ာႏိုငမ
္ ည္
ဟုေမွခာ္လင့္ရသည္။ ၎လုပ္ငန္ စဥ္သည္ ကေလ လုပ္သာ ေလွခာ့ခခေရ အတက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ္လည္
ေရရွည္အလာ အလာ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ တစ္ခခိန္တည္ တင္ ကေလ လုပ္သာ ေလွခာ့ခခေရ မဟာဗခ ဟာတင္
ေျဖရွင္ နည္ မခာ ကို

စဥ္ စာ သည့္အခါ အိမ္ေထာင္စုစီ ပါ ေရ ဖိအာ မခာ ကိုပါ

ထည့္သင္ စဥ္ စာ သင့္သည္။

ကခယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈဖူလံုေရ အစီအစဥ္မခာ သည္လည္ မိသာ စုအပိုဝင္ေငအတက္ ကေလ လုပ္အာ ကို မွီခိုရန္
လိုအပ္မႈကို ေလွခာ့ခခေပ ာႏိုင္သည္။

ေလ့လ ာေစာင့္ၾ ကည့္မ ႈာႏ ွင ့္ ဥပေဒ၏ သက္ေ ရာက္မ ႈ
အလုပ္ခင္တင္ ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင့္ ခခ်ဳိ ေဖာက္မႈမခာ ၊ အသက္မျပည့္ေသာကေလ အလုပ္အကိုင္မခာ ာႏွင့ ္
ကေလ ညွဥ္ ပန္ မႈျဖစ္ရပ္မခာ တင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ ၊ ၾကာ ဝင္တာ ဆီ ေရ တို႔ာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစို ရ
အဖ႔အ
ၿ စည္ မခာ ၏ အေျခခံဝတၱရာ မခာ ကို ရွင္ လင္ ေအာင္ ျပ်ဳလုပ္ျခင္ သည္ တာဝန္ယူမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္
အေထာက္အကူျပ်ဳသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလ ာႏွင့္ အသက္ငယ္လုပ္သာ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမခာ ာႏွင့္ စံာႏႈန္ မခာ သက္
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ေရာက္မရ
ႈ ွိေရ အတက္ အစို ရ၏ လက္ရွိစမ္ ေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္ ေၾကာင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မက
ႈ ို
လူထုအသိုင္ အဝိုင္ က ေဝမွခတာဝန္ယူရမည့္ ဝတၱရာ ျဖစ္လာသည္။ လုပ္သာ မခာ ာႏွင့္ သမဂမခာ သည္ စက္ရံုမခာ
တင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆ ေရ မွ မခာ ာႏွင့္ ဆိုင္ရာဌာနမခာ သို႔ တရာ ဝင္ာႏွင့္ တရာ မဝင္နည္ လမ္ မခာ မွ
တဆင့္ သတင္ အခခက္အလက္ ေပ ပို႔ာႏိုင္သည္။ လူထုအသိုင္ အဝိုင္ ကလည္ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈာႏွင့ ္
အလုပ္ခင္အေျခအေနဆို ဝါ မႈကိစၥမခာ ရွိပါက

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ကာ

မိဘမခာ ၊

စက္ရံုမန္ေနဂခာမခာ ာႏွင့ ္

လူမႈဖူလံုေရ ဌာနမခာ သို႔ သတင္ ေပ ပို႔ာႏိုင္သည္။

စီ ပာ ေရ နည္ လမ္ ျဖင္႔ ကာကယ္ရန္ာႏွင ္႔ ျပန္လည္ကုစာ ျပင္ဆင္ရန္အတက္
လုပေ
္ ဆာင္ရန္ အႀကံျပ်ဳခခက္မခာ

“ဖက္ရရင္လိုပ္ငန္းဟာ ေနာက္မက္မီ မိမိဘက္က စ၍ တစ္ခိုခိုလိုပ္ေ္ာင္ရန္၊ မရ္တ၊ လိုၿခ ၿပီး သင္႔ေလ္ာ္တဲ႔ အေျခ
ခအေ္ာက္အဦတစ္ခိုဖန္တီးရန္ အခြင္႔အလမ္းရိရပါတယ္”
-Kelly Drennan, Fashion Takes Action

ီခံ်ဳ၍ဆိုရလွခင္ ဝယ္ယသ
ူ ူမခာ ာႏွင္႔ ရင္ ာႏီွ ျမွပ္ာႏံွသူမခာ သည္ အထူ ဂရုျပ်ဳမႈ၊ အေရ ပါေသာ မေရရာမႈမခာ ာႏွင္႔ ကခယ္
ျပန္႔ေသာ စနစ္တကခရိွေနသည္႔ စိန္ေခၚမႈမခာ ကို ထည္႔သင္ စဥ္ စာ ျခင္ မခာ ပါဝင္သည္႔ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ခခဥ္
ကပ္မႈကို ခခမွတ္သင္႔သည္။ ေအာက္တင္ အႀကံျပ်ဳထာ ခခက္မခာ သည္ အသက္မျပည္႔ပၿ ငယ္ရယ္သည္႔ အလုပသ
္
မာ မခာ ကို အကာအကယ္ေပ ရာတင္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္႔ သီ သန္႔လုပ္ေဆာင္ာႏိုင္သည္မခာ ကို ေဖၚျပထာ
ပါသည္။

အလုပ ္ဌ ာနတ င္ အကာအက ယ္ေ ပ မႈမ ခာ ကို ထည္႔သ င္ ျခင္
ကေလ မခာ ကို အလုပ္သမာ အျဖစ္ ငွာ ရမ္ ျခင္ ျပ်ဳမျပ်ဳာႏွင္႔ ၎တို႔ကို မည္သို႔ေသာ အလုပ္သဘာဝမခိ်ဳ ခိုင္ ေစ
မည္ စသည္တို႔ကို ဆံု ျဖတ္ရာတင္ စက္ရ ံုမန္ေနဂခာမခာ သည္ မရိွမျဖစ္က႑တင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ စက္ရံုမန္ေန
ဂခာမခာ ၏ ဆံု ျဖတ္ခခက္မခာ အေပၚ လႊမ္ မို ာႏိုင္သည္႔ နည္ လမ္ အမခိ်ဳ မခိ်ဳ ရိွာႏိုင္သလို ကေလ လုပ္သာ မခာ ာႏွင႔ပ
္ တ္
သက္ီပီ ာႏိုင္ငံတကာစံမခာ ာႏွင္႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ာႏွင္႔ ၎တို႔၏ စမ္ ေဆာင္ရည္တို တက္လာေစရန္
လည္ နည္ လမ္ အမခိ်ဳ မခိ်ဳ ရိွပါသည္။

1. ေလ႔ကခင္႔သင္တန္ ေပ ျခင္ ာႏွင္႔ လူခန္႔ထာ ျခင္ ၊ ငွာ ရမ္ ျခင္ မခာ ျပ်ဳလုပ္ရာတင္ အသံု ျပ်ဳာႏိုင္သည္႔ နည္
လမ္ မခာ ။ လူခန္႔ထာ သည္႔ လုပ္ငန္ စဥ္အစကတည္ က ကေလ လုပ္သာ မခာ မပါေအာင္ မည္သို႔ဖယ္
ရွာ ရမည္ဆိုသည္ကို လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ ေပ ပါ။ ထိုသို႔ေပ ရာတင္ လူ႔စမ္ အာ အရင္ အျမစ္မန္ေနဂခာမခာ
အာ အလုပ္သမာ မခာ ၏ အသက္၊ သင္ျပင္လကၡဏာမခာ ကို မွန္မမွန္လုပ္ေဆာင္ရာတင္ ေမ ခန္ မခာ
ာႏွင္႔ စစ္ေဆ ရန္မခာ ပါဝင္ရပါမည္။ အလုပ္သမာ ၏ ဇာတိီမိ်ဳ႕မွ အစို ရကိုယ္စာ လွယ္မခာ ထံမွ တရာ ဝင္
စာရက္စာတမ္ မခာ လိုအပ္မႈကို အလုပ္ေလွခာက္သည္႔ အဆင္႔တစ္ခုအျဖစ္ထည္႔သင္ ထာ သင္႔သည္။
ထို႔အျပင္ ေလွခာက္လႊာရွင္ကို ငွာ ရမ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မငွာ ရမ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ အသက္ာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ
ေဖၚျပထာ ခခက္မခာ ၊ စီစစ္ထာ မႈမခာ ာႏွင္႔ဆိုင္ေသာမွတ္တမ္ မိတၱ မခာ ကို ေလွခာက္လႊာဖိုင္တင္ ပူ တထ
ၿ ာ
သင္႔သည္။
2. ေကာင္ မန္စာ အလုပ္လုပ္ာႏိုင္သည္႔ အေျခအေနမခာ ေသခခာေစမည္႔ ရွင္ လင္ ေသာ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ
ာႏွင္႔ ပံ႔ပို သည္႔ စနစ္မခာ ။ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ အေနျဖင္႔ ခင္႔ျပ်ဳေသာ အလုပ္ခခိန္ထက္ပ၍
ို အ
လုပ္မလုပ္ရရန္၊ ေန႔အခခိန္တင္သာ ဥပေဒအရခင္႔ျပ်ဳေသာ အခခိန္ျဖစ္ရန္မခာ ေသခခာေအာင္ အထူ အကာ
အကယ္မခာ ရိွသင္႔သည္။ HR စနစ္မခာ သည္ အလုပ္သမာ မခာ ကို သူတို႔၏ အသက္အုပ္စုအလိက
ု ္
ရွင္ လင္ စာ တာဝန္ေပ သင္႔သည္။ ၎အေပၚမူတည္၍ အခခိန္ာႏွင္႔ အလုပ္တာဝန္ကိုလည္ ရွင္ လင္
ေအာင္ ေပ သင္႔သည္။ အသက္ ၁၈ ာႏွစ္ေအာက္အလုပ္သမာ မခာ ကို ကခဘမ္ လုပ္သာ မခာ အျဖစ္ ငွာ
ရမ္ ျခင္ မခိ်ဳ ကို တာ ျမစ္ထာ သင္႔သည္။ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ မွာလည္ ျမန္မာာႏိုင္ငံ၏ အေၾကာင္ အရာ၊
အေျခအေနတို႔ျဖင္႔ ကိုက္ညီရပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာာႏိုင္ငံဥပေဒအရ တရာ ဝင္ခန္႔အပ္ထာ ေသာ
အလုပ္သမာ မခာ ကို အလုပ္ရွင္သတ္မွတ္ေသာ အသက္လိုအပ္ခခက္မျပည္႔မီရံုမွချဖင္႔ ျဖ်ဳတ္မပစ္သင္႔ပ၊ၿ
လစာေပ ာႏွင္႔/သို႔မဟုတ္ ပညာေရ အရေရ ခခယ္စရာမခာ ျဖင္႔ ဆက္လက္ခန္႔ထာ ာႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင္႔
သည္။
အလုပ္သမာ မခာ ၏ ရပိုင္ခင္႔မခာ ကို သိနာ လည္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပ ီပီ ၎တိ႔အ
ု ာ အခင္႔အာဏာမခာ

ေပ ျခင္ ျဖင္႔ ကိစၥရပ္မခာ ကို ေဖၚထုတ္ာႏိုင္လာျခင္ ၊ တစ္ခုခုတုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္လာာႏိုင္ျခင္ ၊ ထိုကိစၥရပ္မခာ ကို
သက္ ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မခာ ထံ သတင္ ပို႔လာာႏိုင္ျခင္ မခာ ရိွလာာႏိုင္သည္။
3. သိရ ိွနာ လည္မမ
ႈ ခာ ျမွင႔တ
္ င္ေပ ျခင္ ။ ဆက္သယ္ေရ ာႏွင္႔ မီဒီယာခခယ္နယ္အမခိ်ဳ မခိ်ဳ မွတဆင္႔ သိရွန
ိ ာ
လည္မႈမခာ ကို ျမွင္႔တင္ေပ ျခင္ သည္ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ာႏွင္႔ပတ္သက္ီပီ ယဥ္ေကခ မႈဆင
ို ္
ရာ စံမခာ ကို ေလ စာ လာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ီပီ ၊ အလုပ္သမာ ာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ပံုမခာ
ကို အာ လံု ပါဝင္ေစာင္႔ၾကည္႔မႈျဖစ္လာေစရန္လည္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။
4. ထိေ ရာက္ေသာ စနစ္မခာ ။ တရာ မွခတမႈမရိွဟု ခံစာ ေနရမႈမခာ ကို ေဖၚထုတ္ာႏိုင္သည္႔ လမ္ ေၾကာင္ မခာ ၊
အခခိန္မေရ ဆက္ာႏိုင္ေသာ ဖုန္ မခာ ၊ သေဘာထာ မွတ္ခခက္ေရ သာ ေပ ပို႔ာႏိုင္ေသာ စာတိုက္ပံုမခာ ၊ အ
လုပ္သမာ သမဂ ကိုယ္စာ လွယ္မခာ ကၿ႔သို႔ေသာ ထိေရာက္ေသာ စနစ္မခာ သည္ ကေလ လုပ္သာ မခာ
သို႔မဟုတ္ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မခာ ကို အလုပ္သမာ မခာ က သတင္ ပိ႔ ု

ာႏိုင္ရန္ အလာ အလာေကာင္ သည္႔ ေရ ခခယ္စရာလမ္ ေၾကာင္ မခာ ျဖစ္သည္။ အေကာင္ ဆံု အေနအ
ထာ မွာ သတင္ ပို႔ာႏိုင္သည္႔ လမ္ ေၾကာင္ မခာ မခာ ထူေထာင္ထာ သင္႔သည္။
က႑တစ္ခလ
ု ု ံ တို တက္မသ
ႈ ည္ စီ ပာ ေရ လုပ္ငန္ အရယ္အစာ မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တင္ ကပိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊
ာႏိုင္ငံျခာ ကပိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္ တစ္ခုလံု က အသက္မျပည္႔သူမခာ ာႏွင္႔ ငယ္ရယ္သည္႔ အလုပ္သမာ မခာ အ
တက္ အကာအကယ္ေပ မႈကို လုပ္ငန္ တစ္လုံ က တညီတည္ ကခင္႔သံု မႈေသခခာီပီ စက္ရံုအာ လံု တင္ စံျပထက္
ေပၚလာာႏိုင္ေစရန္ အထိေရာက္ဆံု နည္ လမ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
5. MGMA ၏ အေရ ယူေဆာင္ရက္သည္႔မေ
ူ ဘာင္ (MGMA Framework of Action) လုပင
္ န္ စဥ္က ို ပံ႔ပ ို
ျခင္ - ကေလ လုပ္သာ မခာ ာႏွင္႔ပတ္သက္ီပီ MGMA ၏ အေရ ယူေဆာင္ရက္သည္႔ မူေဘာင္ကို ပံ႔ပို
ျခင္ သည္ လုပ္ငန္ ၏ လုပ္ထံု လုပ္နည္ မခာ တို တက္လာေစမည္႔ မတူသည္႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမခာ
ထံမွ ထိေရာက္သည္႔ အေရ ယူေဆာင္ရက္မႈမခာ ထက္ေပၚလာေစပါသည္။
6. အဓိကကခေသာ အစို ရဌာနမခာ ာႏွင႔ ္ မိတဖ
္ က္အျဖစ္တ ၿဖက္လုပက
္ င္
ို ျခင္ - အလုပ္ရံုာႏွင္႔ အလုပ္သမာ စစ္
ေဆ ေရ ဦ စီ ဌာန (FGLLID) ကၿ႔သို႔ေသာ အဓိကခသည္႔ အစို ရဌာနမခာ ာႏွင္႔ တဖ
ၿ က္လုပ္ကိုင္ျခင္ သည္
ေမွခာ္မွန္ ခခက္မခာ ကို ရွင္ လင္ စာ ခခမွတ္ထာ ီပီ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ေသခခာေစီပီ ေစာင္႔
ၾကည္႔ျခင္ ာႏွင္႔ စစ္ေဆ ျခင္ ကို ထိေရာက္မႈရိွေစေရ ေသခခာေစရန္ အေထာက္အကူျပ်ဳပါသည္။ ျမန္မာ
ာႏိုင္ငံ၊ တာဝန္ယူမႈရိွေစမည္႔ လုပ္ငန္ အုပ္စု မခိ်ဳ ဖ႕ၿ စည္ ထာ ျခင္ သည္ အလုပ္သမာ ဝန္ႀကီ ဌာန၊ အလုပ္
အကိင
ု ္၊ လူမႈဖူလံုေရ စသည္႔အဖ႕ၿ မခာ ာႏွင္႔ ဆက္ဆံရာတင္ ေပါင္ စပ္ညိွာႏိႈင္ ေပ ေသာ ခခဥ္ ကပ္မႈကို လုပ္
ေဆာင္ေပ ာႏိုင္သည္။
အျခာ ဆည္ ပူ ာႏိုင္သည္႔ ပညာေရ ၊ အသက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္ ပညာေရ ၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကင
ို ္
ျခင္ တို႔မွတဆင္႔ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပသ
္ မာ မခာ ကို ပံ႔ပ ို ျခင္ သည္ အလုပ္အကိုင္အတက္ ေရ စရာမခာ ဖန္တီ
ေပ ကာ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ အတက္ ကၽမ္ ကခင္မႈာႏွင္႔ အေတ႕အႀကံ်ဳမခာ ကို ေဝငွေပ မည္႔ အရင္
အျမစ္မခာ ပိုမိုဖန္တီ ေပ လာာႏိုင္ပါသည္။
7. ပံုမ ွနာႏ
္ ွင႔ ္ အလတ္သေဘာပညာေရ အတက္ ေရ ခခယ္စရာမခာ ကို တို ၍လက္လ ွမ္ မီလာျခင္ ။ ဥပမာ
အာ ျဖင္႔ ပညာလည္ သင္/အလုပ္လည္ လုပ္ာႏိုင္သည္႔ ေရာစပ္ထာ ေသာ ပရိုဂရမ္မခာ ကို ဖန္တီ ေပ ျခင္
သည္ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ အာ ဝင္ေငလည္ ရ၊ ကၽမ္ ကခင္မႈာႏွင္႔ ဗဟုသုတမခာ လည္ ျဖည္႔
ဆီ ာႏိုင္ေစပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ အထူ သျဖင္႔ တစ္ရက္လွခင္ ေလ နာရီတရာ ဝင္အလုပ္လုပ္ခင္႔ရွ ိ
ေသာ ၁၄-၁၅ ာႏွစ္အရယ္ရိွအလုပ္သမာ မခာ အတက္ သင္႔ေလခာ္သည္။ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ
ကို အလုပ္အကိုင္ေပ ီပီ ပညာေရ အတက္လည္ ေရ စရာရိွေၾကာင္ အာမခံာႏိုင္ေသာ ခခဥ္ ကပ္မႈမခိ်ဳ လုပ္
ေဆာင္လိုသည္႔ စက္ရံုပိုင္ရွင္မခာ အတက္ ၎မွာ အရင္ အျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ နည္ ပညာာႏွင္႔ အသက္
ေမ ဝမ္ ေကခာင္ ပညာေရ မွာ လက္ရိွအစို ရာႏွင္႔ လူထုအေျချပ်ဳအဖ႕ၿ အစည္ မခာ ကထူေထာင္ေနၾကေသာ
နယ္ပယ္ျဖစ္ကာ လာမည္႔ာႏွစ္မခာ အတင္ ေနာက္ထပ္အရင္ အျမစ္မခာ လည္ ထက္ေပၚလာာႏိုင္သည္။

ဘုန္ ေတာ္ႀကီ ေကခာင္ မခာ မွာ အစို ရေကခာင္ စနစ္အျပင္ အျခာ ေရ ခခယ္ေနာႏိုင္သည္႔ ေကခာင္ မခာ ျဖစ္
ရာ ၎တို႔သည္ ယခုထက္ပို၍ ခုပ္ေဆာင္ာႏိုင္ပါသည္။

“အသက္ ၁၄ ာႏွစ ္ကေလ တစ္ေယာက္ဟ ာ စက္ရ ံုအ လုပ ္သ မာ တစ္ဥ ီ အျဖစ္ မေကာင္ ပါဘူ ။ ၁၄
ာႏွစ ္က ေန ၁၇ ာႏွစ ္က ပညာသင္ရ မယ္႔ အရ ယ္ျ ဖစ္ပ ါတယ္။ အကယ္၍ အလုပ ္သ မာ ေတ ဟာ
စက္ရ ံ်ဳ ေတ အေၾကာင္ ပၿသ ိလ ို႔ရ ိွရ င္ တျခာ အေျခအေနေတ ကို ဘာမွ သိေ တာ႔မ ွာ မဟုတ ္ဘ ူ ။”
-အထည္ခခ်ဳပ္စက္ရံုလုပ္သာ ေဟာင္ တစ္ဦ

8. ကေလ လုပ္သာ ျဖစ္ရပ္အမႈက ို စီမခ
ံ န္႔ချၿ ခင္ - အဆိုပါအမႈကို HR မန္ေနဂခာမခာ က လုပ္ေဆာင္ရာတင္
ကေလ လုပ္သာ ကိစၥရပ္ကို အထူ ျပ်ဳလုပ္ေဆာင္ေပ ေနေသာ ျပင္ပ NGO မခာ ာႏွင္႔/သို႔မဟုတ္ လူမႈဝန္
ထမ္ ဦ စီ ဌာန (လူမႈဝန္ထမ္ ၊ ကယ္ဆယ္ေရ ာႏွင႔္ ျပန္လည္ေနရာခခထာ ေရ ဝန္ႀကီ ဌာန) မွ လူမႈဝန္
ထမ္ လုပ္သာ မခာ က ကူညီပံ႔ပို မႈမခာ ေပ ရန္ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္လခက္ရိွပါသည္။ ၁၈ ာႏွစ္ေအာက္လပ
ု ္
သာ မခာ ေတ႕ရိွျခင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခခိန္ာႏွင္႔ပတ္သက္ီပီ ခခိ်ဳ ေဖာက္ျခင္ ာႏွင္႔ ၁၄-၁၈ ာႏွစ္အတင္ လုပ္
သာ မခာ အတက္ သတ္မွတ္ခခက္မခာ ာႏွင္႔ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခခက္မခာ ေတ႕ရိွျခင္ မခာ တင္ အထက္က
ေဖၚျပခၿ႔သူမခာ သည္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။

ရပ္ရ ာအတ င္ အကာအက ယ္ေ ပ ေရ အစီအ စဥ္မ ခာ ထည္႔သ င္ ျခင္
9. ရပ္ရာအဖ႕ၿ ဝင္မခာ အတက္ သိရ ိွန ာ လည္မႈမခာ ျမွင္႔တင္ေပ ျခင္ - ေရ ေကာက္ခံရေသာေခါင္ ေဆာင္
မခာ ၊ ဘာသာေရ ေခါင္ ေဆာင္မခာ ၊ ေကခာင္ ဆရာမခာ ၊ အလုပ္ရွင္မခာ ၊ စစ္ေဆ ေရ အရာရိွမခာ စသည္
တို႔သာမက မိဘမခာ ၊ ကေလ မခာ ာႏွင္႔ ေအာက္ေျခလူတန္ စာ မခာ အပါအဝင္ကို သိရိွနာ လည္မႈမခာ
ျမွင္႔တင္ေပ ျခင္ သည္ ကေလ မခာ ၏ တာဝန္ဝတၱရာ မခာ ၊ အလုပ္အေပၚ သစၥာရိွမႈမခာ ာႏွင္႔ပတ္သက္ီပီ
ယဥ္ေကခ မႈဆိုင္ရာတန္ဖို ထာ မႈမခာ ေျပာင္ လၿေပ ရာတင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။
10. အိမ ္ေထာင္စုမခာ အတက္ အကခဥ္ အၾကပ္ထတ
ၿ င္ ဒုက ၡမေရာက္ေစရန္ အစီအစဥ္မခာ ဖန္တ ီ ေပ ျခင္ ထိုသို႔ဖန္တီ ေပ ျခင္ သည္ စီ ပာ ေရ အရလည္ ေကာင္ ၊ ပုဂိ်ဳလ္ေရ အရလည္ ေကာင္ ၊ အကခပ္အတည္
ေပၚေပါက္လာပါက အသံု ျပ်ဳရန္ အရင္ အျမစ္မခာ ရိွေနျခင္ ေၾကာင္႔ ကေလ မခာ ကို ေကခာင္ ထက္ေစီပီ
အလုပ္ရွာေစသည္႔ ဖိအာ ကို ေလခာ႔ခခေပ ပါသည္။

ရပိုင ္ခ င္႔က ို အေျချပ်ဳေသာ ခခဥ္ ကပ္မ ႈလ ိုအ ပ္ျ ခင္
အထက္တင္ေဖၚျပခၿ႔ေသာ အေရ ယူေဆာင္ရက္ရန္မခာ အာ လံု သည္ ရပိုင္ခင္႔မခာ ကို အေျချပ်ဳေသာ ခခဥ္ ကပ္မႈ
ကို အေျခခံသင္႔ပါသည္။ ေအဂခင္စီမခာ ကို အသိအမွတ္ျပ်ဳီပီ ကေလ မခာ ကိုလည္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္အတက္
ဆံု ျဖတ္ခခက္ခခရာတင္ ပါဝင္ာႏိုင္ၾကရန္မွာ ကေလ မခာ ၏ ရပိုင္ခင္႔ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္ အသိအမွတ္ျပ်ဳရ
မည္။ ILO သည္ ဗဟုသုတ၊ သေဘာထာ ာႏွင္႔ လုပ္နည္ လုပ္ဟန္မခာ (Knowledge, Attitudes, and Practices
– KAP) အေၾကာင္ ကို ေလ႔လာမႈက ေတ႕ရိွရသည္မွာ ကေလ မခာ သည္ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ရရိွရန္ တက္ၾကစာ
ဆံု ျဖတ္ၾကရေၾကာင္ ၊ အေၾကာင္ မွာ အိမ္ေထာင္စုဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈ၊ မိသာ စုတာဝန္၊ ာႏွင္႔/သို႔မဟုတ္ ပညာေရ အ
ခင္႔အလမ္ မရိွျခင္ တို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ကို ေတ႕ရိွရသည္။33 စက္ရံုတစ္ခုမွမန္ေနဂခာက ေရ သာ ထာ ရာတင္ သူ
က ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ကို အလုပ္လုပ္မည္႔အစာ အသက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္ ပညာသင္ရန္ နာ ခခရာ၌
သေဘာမတူမႈမခာ ကို ႀကံ်ဳေတ႕ရေၾကာင္ ၊ ကေလ မခာ သည္ အလုပ္မထက္လိုၾကပၿ အလုပ္ထက္ရပါကလည္
အလုပ္လုပ္ျခင္ ာႏွင္႔ စာသင္ျခင္ ၾကာ အခခိန္ကို ချၿ ခာ အသံု ျပ်ဳရမည္႔အစာ အျခာ အလုပ္မခာ ကိုသာ ထပ္မံရွာေဖ
ၾကသည္ကို ေတ႕ရသည္ဟုဆိုပါသည္။34 ကေလ မခာ အေနျဖင္႔က ၎တို႔သည္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငကို တဖက္
တလမ္ မွ ျဖည္႔ဆီ ေပ သည္႔

တာဝန္ကိုယူရမွ စိတ္ေကခနပ္မႈရမည္႔

သေဘာရိွပါသည္။ ILO ၏ KAP

ေလ႔လာမႈအရ ေတ႕ရိွရသည္မွာ ေတ႕ဆံုေမ ျမန္ ခၿ႔သည္႔ အလုပ္လုပ္ေနသည္႔ ကေလ မခာ ၏ ၈၀ ရာာႏႈန္ က
၎တို႔၏ အလုပ္ကို ာႏွစ္သက္ေၾကာင္ ေဖၚျပထာ ပါသည္။35
ကေလ လုပ္သာ မခာ ကို လူမႈေရ အရကခယ္ကခယ္္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံလာၾကသည္႔ အေျခအေနမခိ်ဳ တင္ ကေလ မခာ
အတက္ မည္သည္က အေကာင္ ဆံု ျဖစ္မည္ဆိုသည္႔အေပၚ ာႏိုင္ငံတကာစံမခာ ကိုခခည္ သာ ထည္သ
႔ င္ စဥ္ စာ
ရန္ လိုအပ္သည္မဟုတ္ပၿ တစ္ဦ ခခင္ ၏ အေျခအေန၊ ဦ စာ ေပ မခာ ာႏွင္႔ ကေလ တစ္ဦ စီ၏ ဆာႏၵစသည္တ႔က
ို ို
လည္ ထည္႔သင္ စဥ္ စာ ရန္ လိုအပ္သည္။ အမိန္႔အရ ဖ႕ၿ စည္ ရျခင္ မခာ သို႔မဟုတ္ ပရိုဂရမ္မခာ အစာ အဖ႕ၿ အ
စည္ မခာ သည္ ဆံု ျဖတ္ခခက္ခခမွတ္ျခင္ မခာ တင္ ကေလ မခာ ကို မည္သို႔အေကာင္ ဆံု တက္ၾကစာပါဝင္ေစမလၿ
ဆိုသည္ကို စဥ္ စာ သင္႔ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ႀကံ်ဳေတ႕ေနရသည္႔ စိတ္ပိုင္ ဆိုင္ရာ၊
ရုပ္ပိုင္ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခခက္မခာ ၊ လူမႈစီ ပာ အခက္အခၿမခာ ာႏွင္႔ အံကိုက္ျဖစ္မည္႔ မိမိဆာႏၵအေလခာက္လုပ္ေဆာင္ရ
သည္႔ ပရိုဂရမ္မခာ မည္သို႔ေရ ဆမ
ၿ ည္ကို စဥ္ စာ သင္႔ီပီ တခခိန္တည္ တင္ ကေလ လုပ္သာ မခာ ာႏွင္႔ပတ္သက္ီပီ
ျပည္တင္ ာႏွင္႔ ာႏိုင္ငံတကာစံမခာ ာႏွင္႔ ကိုက္ညီေစရန္လည္ လိုအပ္ပါသည္။
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ILO KAP study
Interview, Maple Trading Co.
35 ILO KAP study, p. 23
34

ေနာက္ထပ္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ရမည္႔ အဆင္႔မခာ
အဓိကကခေသာ လူမႈစီ ပာ ာႏွင္႔ ာႏိုင္ငံေရ အရေျပာင္ လၿမႈမခာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ာႏိုင္ငံတစ္ခုတင္ ကေလ
လုပ္သာ ကိစၥကို ကိုင္တယ္ရျခင္ မွာ အလန္ႀကီ ေလ ေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ ထိုသို႔ယူဆ

ရျခင္ အေၾကာင္ တစ္ခုမွာ ာႏိုင္ငံတကာဝယ္လက္မခာ သို႔မဟုတ္ ရင္ ာႏီွ ျမွပ္ာႏံွသူမခာ သည္ ျမန္မာာႏိုငင
္ ံ
တင္ ႀကီ ႀကီ မာ မာ ထူေထာင္ထာ ျခင္ မျပ်ဳရန္- အနည္ ဆံု အာ ျဖင္႔ေတာ႔ မထူေထာင္ေသ ရန္ ဆံု
ျဖတ္ထာ ၾကျခင္ ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္ ေျပာင္ လၿမႈာႏႈန္ သည္ အလုပ္သမာ မခာ အတက္ ေကာင္မန္ေစမည္႔ လုပ္ငန္ တစ္ခုထူေထာင္ရန္
မညီမွခေသာ အခင္႔အလမ္ ကို ဖန္တီ လာာႏိုင္ပါသည္။ အစို ရေျပာင္ သာ ပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာ လွယ္အသစ္
မခာ ာႏွင္႔ ဝန္ႀကီ အသစ္မခာ သည္ စီ ပာ ေရ ာႏွင္႔ လုပ္သာ အင္အာ စုကို ကူညီတည္ေဆာက္ရန္ နည္ လမ္ မခာ ကို
ရွာေဖၾကလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ကခယ္ျပန္႔စာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆင္ ရၿမေ
ၿ တမႈာႏွင္႔ နိမ္႔ကခေနေသာ ပညာေရ စနစ္ကို
ကူညီကိုင္တယ္ေဆာင္ရက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမခာ လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ာႏိုင္ငံတကာအရင္ အာႏီွ မခာ သည္ အ
ထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ကၿ႔သို႔ေသာ ပို႔ကုန္ကို ဦ တည္ေသာ က႑အပါအဝင္ ျပည္တင္ စီ ပာ ေရ တည္ေဆာက္ရာ
တင္ အကူအညီေပ ရန္ အလန္လိုအပ္ေနပါသည္။ ေငအရင္ အာႏီွ အျပင္ ဗဟုသုတမခာ ကိုလည္ မွခေဝေပ ရမည္
ျဖစ္သည္။
ကေမၻာဒီ ယာ ၊ ဘဂၤလာ ေဒရွ္႕၊ ဗီယာက္နမ္၊ အင္ဒိုနီ ရွာ ာႏွင္႔ အျခာ ေနရာမခာ တင္ အထည္ခခ်ဳပ္က႑မွ အလုပ္
သမာ ကိစၥရပ္ကို မည္သို႔ကိုင္တယ္ခၿ႔သည္ဆိုသည္မခာ အာ ေလ႔လာရန္ သင္ခန္ စာအမခာ အျပာ ရိွပါသည္။ ျဖစ္
ခၿ႔ဘူ ေသာ အမွာ မခိ်ဳ ကို ထပ္မံ၍ မမွာ သင္႔ေတာ႔ေပ။ အျခာ ေနရာမခာ တင္ အသံု ျပ်ဳေသာနည္ မခာ ာႏွင္႔ အကာအ
ကယ္ေပ မႈအမခာ အျပာ သည္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္ သက္ေသျပာႏိုင္ခၿ႔ရာ ျမန္မာာႏိုင္ငံအတက္ အႀကံဥာဏ္မခာ ေပ
ာႏိုင္ပါသည္။ ာႏို္င္ငံတကာမွ အဝယ္မခာ သည္ ဤလုပ္ငန္ ကို ပံုေဖၚရာတင္ အေရ ပါေသာက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။
ထိုသို႔ပံုေဖၚရာတင္ အလုပ္သမာ စီမံခန္႔ခမ
ၿ ႈာႏွင္႔ပတ္သက္၍ အေကာင္ ဆံု လုပ္ထံု လုပ္နည္ မခာ အေၾကာင္ ဗဟု
သုတမခာ မွခေဝျခင္ ၊ အျမတ္မရေသာ ထုတ္လုပ္မႈမခာ အတက္ အႀကံဥာဏ္မခာ ေပ ျခင္ ၊ အရည္အေသ ထိန္ ျခင္
တို႔မွတဆင္႔ လုပ္ေဆာင္ေပ ပါသည္။ ေမွခာ္လင္႔ခခက္မခာ ဖလွယ္ျခင္ တင္ ကေလ လုပ္သာ လံု ဝမရိွရန္သာမက
အာ လံု ပါဝင္ာႏိုင္ေသာ ရပိုင္ခင္႔ကို အေျချပ်ဳေသာ ခခဥ္ ကပ္မႈမွတဆင္႔ အလုပ္သမာ မခာ ကို မည္သို႔အေကာင္ ဆံု
အကာအကယ္ေပ မည္ဆိုသည္ာႏွင္႔ အခင္႔အာဏာေပ လာာႏိုင္ရန္ မခာ ပါဝင္ီပီ ထိုသို႔ဖလွယ္ျခင္ ျဖင္႔ ျမန္မာာႏိုငင
္ ံ
တင္ ပိုမိုေကာင္ မန္ေသာ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ကို ေအာက္ေျခမွစ၍ တည္ေဆာက္ရာ၌ ေထာက္အကူျဖစ္
ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တမ
ၿ ခာ
ေနာက္ဆက္တ ၿ ၁ - ျမန္မာာႏိုငင
္ ၏
ံ အထည္ခခ်ဳပ ္က႑မွ ကေလ လုပ္သာ မခာ ာႏွင ္႔
ဆက္စပ္ေနေသာ အမခိ်ဳ သာ ဥပေဒမခာ ာႏွင ္႔ ာႏိုင ္ငံတကာစံမခာ
ျမန္မာာႏိုငင
္ ံအမခိ်ဳ သာ ဥပေဒမခာ ာႏွင႔ ္ စံမခာ
ရင္ ျမစ္

အသက္ (ာႏွစ)္
အနည္ ဆံု အသက္

အေျခအေန
၁၄




ကခန္ မာေၾကာင္ ေဆ လက္မွတ္လိုအပ္။
စက္လည္ပတ္ေနစဥ္ စက္ကို သန္႔ရွင္ ေရ လုပ္ျခင္ ၊
ဆီျဖည္႔ျခင္ ၊ သို႔မဟုတ္ ခခိန္ညိွျခင္ မခာ ကို တာ ျမစ္ျခင္ ။

စက္ရ ံုအ က္ဥ ပေဒ



၁၄ - ၁၈

ခခည္လံု စက္ cotton opener အသံု ျပ်ဳေနသည္႔
စက္ရံုမခာ တင္ အလုပ္ခန္႔ျခင္ ကို တာ ျမစ္ျခင္ ။



(၁၉၅၁)

ဒဏ္ရာရေစာႏိုင္သည္႔ ေလ ပင္ေသာအရာမခာ မျခင္ ၊
သယ္ျခင္ ာႏွင္႔ ေရ႕ျခင္ မခာ ကို တာ ျမစ္ျခင္ ။

* ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတင္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္
၁၄ - ၁၆



တစ္ရက္လွခင္ အမခာ ဆံု ၄ နာရီ



ည ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီၾကာ အလုပ္မခိုင္ ရ။



အဆိုင္ ာႏွစ္ဆိုင္ သာ ခင္႔ျပ်ဳ။ မထပ္ရ။
စက္ရံုတစ္ရံုသာခိုင္ ရမည္။



တနဂၤောႏေန႔ အလုပ္လုပ္ခိုင္ ျခင္ ကို တာ ျမစ္။



ေဆ လက္မွတ္ျပာႏိုင္ပါက အရယ္ေရာက္သူကၿ႔သို႔
အလုပ္လုပ္ာႏိုင္ သည္ (၁၄-၁၈

၁၆ - ၁၈

အတက္သတ္မွတ္ခခက္မခာ လည္ အႀကံ်ဳ ဝင္သည္) ။
သို႔မဟုတ္ပါက ၁၄-၁၆ တင္
သတ္မွတ္ထာ ခခက္မခာ အတိုင္ သာ လိုက္နာရမည္။

အနည္ ဆံု အသက္

၁၄


အမခာ ဆံု တစ္ရက္ ၄ နာရီ။ တစ္ရက္လွခင္ မိနစ္ ၃၀
အနာ ေပ ရ မည္။

ဆိုင ္မ ခာ ာႏွင ္႔
ဆိုင ္ဖ င္႔ျ ခင္ အက္ဥ ပေဒ

၁၄ - ၁၆



ည ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီၾကာ အလုပ္မခိုင္ ရ။



တစ္ပတ္လွခင္ အနည္ ဆံု တစ္ရက္ အနာ ေပ ရမည္။ မည္

(၁၉၅၁)

သည္႔ ရက္ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္မထာ ။

*၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ တင္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္


၁၄ - ၁၈

ကခန္ မာသန္စမ္ သည္ဟု ေဖၚျပေသာ ေဆ လက္မွတ္မရိွပၿ
အလုပ္လုပ္ျခင္ ကို တာ ျမစ္သည္။



အာႏၱရာယ္မခာ သည္ဟု သီ သန္႔ေဖၚျပထာ ေသာ
အလုပ္မခာ တင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခင္႔မျပ်ဳ။

ကေလ သူင ယ္ဥ ပေဒ
(၁၉၉၃)

သတ္မွတ္မထာ



ကေလ ဘဝ အသက္ ၁၆ ာႏွစ္တင္ ကုန္ဆံု ။



လူငယ္ဆိုသည္ကို ၁၆-၁၈ ဟု အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုပါသည္။

* လက္ရိွျပန္လည္သံု သပ္
ေနဆၿ
အသက္မျပည္႔ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ကို ခန္႔ထာ ျခင္ သို႔မဟုတ္
ေတ႕ရိွျခင္ ရိွပါက ကုမၸဏ ီမခာ သည္ ကေလ ငယ္မခာ ကို လူမႈေရ အ

MGMA လိုက ္န ာရမည္႔
ကခင္္႔ဝ တ္မ ခာ

၁၅

(၂၀၁၅)

ရ ျပန္လည္ေပါင္ စည္ ေပ ျခင္ ကို ျမွင္႔တင္သည္႔ သင္႔တင္႔ေလွခာက္
ပတ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမခာ ကို ကူညီလုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။ ၎တို႔ကို
ေကခာင္ တက္ာႏိုင္ရန္ာႏွင္႔ အျခာ ပညာေရ အစီအစဥ္မခာ တင္ပါဝင္ာႏိုင္
ေအာင္ ကူညီသင္႔သည္။

ာႏိုင ္င ံတ ကာ ဥပေဒာႏွင ္႔ စံမ ခာ
ရင္ ျမစ္

အနိမ႔ဆ
္ ု ံ အသက္

ျခ င္ ခခက္မ ခာ

အလုပ ္အ မခိ်ဳ အစာ

၁၆ ၊ တင္ ၾကပ္ေသာ သတ္မွတ္ခခက္မခာ ျဖင္႔

အာႏၱရာယ္မခာ ေသာ

(ာႏွစ ္)
၁၈

အလုပ္၂

ILO 138
အနိမ ္႔ဆ ံု အသက္
သေဘာတူည ီခ ခက္

၁

၁၅

၁၄ ၊ ျမန္မာာႏိုင္ငံကၿ႔သို႔ေသာ ဖံ႔ီဖိ်ဳ ဆၿာႏိုင္ငံမခာ

ပံုမွန္အလုပ္

၁၃ - ၁၅

၁၂-၁၄ ၊ ဖံ႔ီဖိ်ဳ ဆၿာႏိုင္ငံမခာ အတက္

ေပါ႔ပါ ေသာအလုပ္၃
အဆို ဆံု ပံုစံမခာ ၅

ILO 182

၁၈

အာႏၱရာယ္မခာ ေသာ

ကေလ လုပသ
္ ာ မခာ အ

အလုပ္၆

တ က္အ ဆို ဆံု ပံုစ ံ

၁၆ ၊ အကယ္၍ အလုပ္သမာ မခာ ာႏွင္႔ သမဂတို႔က

သေဘာတူည ီခ ခက္၄

အလုပ္သဘာဝကို ညိွာႏိႈင္ ီပီ ပါကျဖစ္သည္။ “က
ေလ မခာ ၏ ကခန္ မာေရ ၊ လံုီခံ်ဳမႈာႏွင္႔ စာရိတၱဆိုင္

ILO 190

၁၈

ကေလ လုပသ
္ ာ မခာ အ

အျပည္႔အဝအကာအကယ္ေပ ရမည္ ။

ကေလ မခာ ကို ညႊန္ၾကာ ခခက္တစ္ခုခခင္ အျပည္ ႔

တ က္အ ဆို ဆံု ပံုစ ံ
အႀကံျ ပ်ဳခခက္

ရာမခာ ကို

အစံုေျပာျခင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္၏ သက္ဆိုင္ရ ာ

၇

ဌာနခအ
ၿ တက္ ကၽမ္ ကခင္မႈသင္တန္ ေပ ရမည္။”

ရင္ ျမစ္

အနိမ႔ဆ
္ ု ံ အသက္

လိုအ ပ္ခ ခက္မ ခာ

(ာႏွစ ္)
အလုပ္ခန္႔ျခင္ အတက္အနိမ္႔ဆံု အသက္ကို
သတ္

မွတ္ျခင္ ာႏွင္႔

သတ္မွတ္ခခက္

အလုပ္ခခိန္နာရီာႏ ွင္ ႔

စည္ မခဥ္ မခာ ၊

ခခိ်ဳ ေဖာက္ပါက

ကေလ သူငယ္ရပိင
ု ခ
္ င္႔

သင္႔ေလခာ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မခာ ာႏွင္႔ အေရ ယူမႈမခာ ။

ာႏွင ္႔ပ တ္သ က္ေ သာ

စီ ပာ ေရ အရ ေခါင္ ပံုျဖတ္ျခင္ ၊ အာႏၱရာယ္ရိွျခင္

ကုလ သမဂ သေဘာတူ
ညီခ ခက္ (၁၉၈၉)

၉

သတ္မွတ္မထာ ။

သို႔မဟုတ္ ကေလ ပညာေရ တင္

စက္ဖက္ျခင္

သို႔ မဟုတ္ ကေလ ၏ ကခန္ မာေရ

သို႔မဟုတ္

ရုပ္ပိုင္

လူ႔တန္ဖို ၊

စာရိတၱ၊

ဆိုင္ရာ၊
သို႔မ

စိတ္ပိုင္ ဆိုင္ရာ၊
ဟုတ္

လူမႈဖံ႔ီဖိ်ဳ မႈတို႔ကို

အာႏၱရာယ္မခာ ေသာ
အလုပ္၈

အောႏွာက္အရွက္ျဖစ္ေစ

မည္႔

အလုပ္မခိ်ဳ ကို

လုပ္ေစျခင္ မခာ မွ အကာအ ကယ္ေပ ျခင္ ။

၁

ျမန္မာာႏိုင္ငံသည္ ILO 138 ကို လက္မွတ္ေရ ထို ထာ ျခင္ မရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုကိစၥရပ္အတက္ တရာ ဝင္

လိုက္နာရန္ မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ ၎အာ ေနာင္တင္ လက္မွတ္ေရ ထို ရန္ ျမန္မာာႏိုင္ငံက ကတိျပ်ဳထာ ပါသည္။
၂

ILO 182 သေဘာတူညီခခက္၏ လမ္ ညႊန္မႈအရ ာႏိုင္ငံတင္ ဥပေဒတင္ ထည္႔သင္ သတ္မွတ္ထာ သည္။

၃

ာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒတင္ အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုထာ ခခက္အရ အလုပ္သည္ ကေလ မခာ ၏ ကခန္ မာေရ ာႏွင္႔ ဖံ႔ီဖိ်ဳ တို တက္ေရ

ကို အာႏၱရာယ္မျပ်ဳသေရ႕ ၎တို႔၏ ေကခာင္ တက္မႈ၊ အသက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္ အတက္ မိတ္ဆက္ သို႔မဟုတ္
ေလ႔ကခင္႔ေရ အစီအစဥ္မခာ ၊ သို႔မဟုတ္ ရရိွေသာ ညႊန္ၾကာ ခခက္မခာ ထံမွ ၎တို႔ စမ္ ေဆာင္ရည္အတက္ အကခိ်ဳ
အျမတ္ရရိွမႈတို႔အေပၚ အောႏွာက္အရွက္ျဖစ္သည္ဟု မဆိုာႏိုင္ေပ။
၄

ျမန္မာာႏိုင္ငံသည္ ILO 182 ကို ၂၀၁၃ တင္ လက္မွတ္ေရ ထို ခၿ႔ျခင္ ေၾကာင္႔ ပါဝင္ေသာ အခခက္မခာ ကို တရာ

ဝင္လိုက္နာရန္ တာဝန္ရိွသည္။
၅“

(က) ကေလ ငယ္မခာ ကို ေရာင္ ျခင္ ၊ လူကုန္ကူ ျခင္ ကၿ႔သို႕ေသာ ေကခ ကၽန္ပံုစံအာ လံု သို႔မဟုတ္ ေကခ ကၽန္

ကၿ႔သို႔ ျပ်ဳမူျခင္ ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမခာ တင္ ကေလ မခာ ကို အတင္ အဓမၼ သို႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ အသံု ျပ်ဳ
ျခင္ အပါအဝင္ ေကခ ကၽန္ျပ်ဳမႈာႏွင္႔ လယ္သူရင္ ငွာ ျပ်ဳမႈ၊ အတင္ အဓမၼလုပ္သာ အျဖစ္ သပ္သင္ ျခင္ မခာ ။ (ခ)
ျပည္႔တန္စာအလို႔ငွာအတက္၊ လိင္အသာ ေပ ဓါတ္ပံု သို႔မဟုတ္ ရုပ္ရွင္မခာ တင္ ကေလ အာ အသံု ျပ်ဳျခင္ ၊ အခ
ေၾက ေငျဖင္႔ခိုင္ ျခင္ ၊ ကမ္ လွမ္ ျခင္ မခာ ။ (ဂ) ကေလ ငယ္တစ္ဦ ကို ဥပေဒျပင္ပလုပ္ေဆာင္မႈမခာ လုပ္ရန္ အခ
ေၾက ေငျဖင္႔ခိုင္ ျခင္ ၊ ကမ္ လွမ္ ျခင္ ၊ အထူ သျဖင္႔ ာႏိုင္ငံတကာစာခခ်ဳပ္မခာ တင္ အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုထာ သည္႔ မူ ယစ္
ေဆ ဝါ ထုတ္လုပ္ေရာင္ ဝယ္ျခင္ မခာ ။ (ဃ) အလုပ္၏ သဘာဝအရလည္ ေကာင္ ၊ အေျခအေနမခာ အရ လည္
ေကာင္ ၊ ကေလ မခာ ၏ ကခန္ မာေရ ၊ လံုီခံ်ဳမႈာႏွင္႔ စာရိတၱကို အာႏၱရာယ္ေပ ျခင္ ။” ဟု အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုထာ ပါသည္။
၆

ာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတင္ အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆထ
ို ာ ခခက္အရ ILO 190 ကို ထည္႔သင္ စဥ္ စာ ရပါမည္။ ျမန္မာာႏို္င္ငံသည္ အ

ာႏၱရာယ္ရိွေသာ အလုပ္ဆိုသည္တင္ မည္သို႔ေသာ အလုပ္မခိ်ဳ ပါဝင္သည္ဟု မဆံု ျဖတ္ရေသ ပါ။ သို႔ေသာ္ လုပ္
ေဆာင္ေနဆၿျဖစ္ပါသည္။
၇

လက္ခံရမည္ဟု မဆိုလိုေသာ အႀကံျပ်ဳခခက္အေနျဖင္႔ ကေလ လုပ္သာ ကာကယ္တာ ဆီ ေရ အစီအစဥ္မခာ ထိ

ေရာက္စာ အေကာင္အထည္ေဖၚာႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပ်ဳမည္႔ မူဝါဒမခာ ာႏွင္႔ လုပ္ထံု လုပ္နည္ အေတာ္မခာ မခာ
ကို ထည္႔သင္ အႀကံျပ်ဳထာ ပါသည္။

၈

(၁) ကေလ မခာ ကို ရုပ္ပိုင္ ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္ ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္ ဆိုင္ရာ ကခ လန္မႈမခာ ကို လုပ္ေဆာင္

သည္႔ အလုပ္မခာ ။ (၂) ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္၊ အာႏၱရာယ္ရိွေသာ အျမင္႔၊ ပိတ္ေလွာင္ထာ ေသာ ေနရာမခာ တင္
လုပ္ရေသာ အလုပ္။ (၃) အာႏၱရာယ္ႀကီ ေသာ စက္ႀကီ မခာ ၊ စက္ပစၥည္ မခာ ၊ ကိရိယာမခာ ၊ သို႔မဟုတ္ လူျဖင္႔ကင
ို ္
တယ္ရေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ လံေသာပစၥည္ မခာ ကို သယ္ပို႔ရေသာ အလုပ္မခာ ။ (၄) ကခန္ မာေရ အတက္ မသင္႔
ေလခာ္ေသာ ပတ္ဝန္ ကခင္တင္ အလုပ္လုပ္ျခင္ ၊ ဥပမာ ကေလ မခာ ကို အာႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္ မခာ ၊ ၾကာ ခံပ
စၥည္ မခာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္ စဥ္မခာ ကို ခိုင္ ေစျခင္ ၊ သို႔မဟုတ္ ကခန္ မာေရ ကို ထိခိုက္ေစမည္႔ အပူခခိန္၊ အသံ၊
သို႔မဟုတ္ တုန္ခါမႈမခာ ရိွေသာ အလုပ္မခာ ။ (၅) အခခိန္ၾကာရွည္စာ အလုပ္လုပ္လုပ္ရျခင္ ၊ သို႔မဟုတ္ ညအခခိန္
လုပ္ရျခင္ ၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏အနီ အေဆာက္အဦတင္ ကေလ ကို ပိတ္ေလွာင္လုပ္ေစျခင္ ကၿ႔သို႔ေသာ
ခက္ခၿေသာ အေျခအေနမခိ်ဳ မွ အလုပ္၊ မခာ ပါဝင္သည္။
၉

ျမန္မာာႏို္င္ငံသည္ ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင္႔ဆိုင္ရာ ကုလသမဂ သေဘာတူညီခခက္ကို ၁၉၉၁ ခုာႏွစ္တင္ လက္

မွတ္ေရ ထို ခၿ႔သည္။

ေနာက္ဆ က္တ ၿ ၂ - ပါဝင္ပ တ္သ က္ေ နသည္႔ သက္ဆ ိုင ္သ ူမ ခာ
ဤသုေ တသနအတ က္ ေတ ႕ဆံုေ မ ျမန္ ခၿ႔ေ သာ သက္ဆ ိုင ္သ ူမ ခာ တ င္ ေအာက္ပ ါတို႔ ပါဝင္ပ ါသည္ Action Labor Rights
Business Kind Myanmar
Control Union
Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM)
ကေနဒါသံရံု
Fashion Takes Action
Gap
H&M
International Labour Organization
KT Care Foundation
Maple Trading Co.
Myanmar Centre for Responsible Business
ျမန္မာာႏိုင္ငံ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ အသင္
Myanmar Mobile Education Project
People in Need
Project Management Unit
Save the Children
Terre des Hommes
UNICEF
အေမရိကန္သံရံု
World Vision

ေနာက္ဆ က္တ ၿ ၃ - ကေလ သူင ယ္မ ခာ ရပိုင ္ခ င္႔ာႏ ွင ္႔ စီ ပ ာ ေရ လုပ ္င န္ မူမ ခာ
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UNICEF ၊ Save the Children ာႏွင္႔ United Nation Global Compact တို႔မွ ဦ ေဆာင္ီပီ လုပ္သည္႔ တိုင္ပင္ညွ ိ
ာႏိႈ္ မႈမခာ မွ တဆင္႔ေရ ဆေ
ၿ သာ CRBP မခာ သည္ ကုလသမဂ၏ စီ ပာ ေရ လုပ္ငန္ မခာ ာႏွင္႔ လူ႔အခင္႔အေရ အေပၚ
လမ္ ညႊန္မူမခာ အရ ေရ ဆထ
ၿ ာ ေသာ စီ ပာ ေရ လုပ္ငန္ လုပ္ေဆာင္မႈမခာ အတက္ ကမၻာ႔စံမခာ ာႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ
ကေလ သူငယ္ရပိုင္ခင္႔မခာ ကို ့ျဖည္႔ဆီ ေပ ာႏိုင္လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ CRBP မခာ အတင္ ပါဝင္ေသာ မူ ၁၀ ခခက္
သည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခခက္မခာ ကို အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုေပ ထာ ရာ စီ ပာ ေရ လုပ္ငန္ မခာ သည္ ကေလ မခာ ၏
လူ႔အခင္႔အေရ ကို ေလ စာ သည္႔ ေကာ္ပိုေရ ရွင္ ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူရမႈမခာ ကို ျပည္႔မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ပါဝင္
ီပီ အလုပ္ဌာန၊ ေစခ ၊ ရပ္ရာမခာ က ကေလ မခာ ၏ ရပိုင္ခင္႔ကို ပံ႔ပို ာႏိုင္မည္႔ လုပ္ေဆာင္ခခက္မခာ ကို အႀကံျပ်ဳထာ
မႈမခာ ပါဝင္သည္။ မူမခာ က စီ ပာ ေရ လုပ္ငန္ မခာ ကို ေအာက္ပါတို႔အာ လိုက္နာရန္ တိုက္တန္ ထာ သည္ 1. ကေလ မခာ ၏ ရပိုင္ခင္႔ကို ေလ စာ ရမည္႔ တာဝန္ဝတၱရာ ကို ျပည္႔မီေစရန္ာႏွင္႔ ကေလ မခာ ၏ လူ႔အခင္႔
အေရ ကို ပံ႔ပို ေပ ေရ ကို ကတိျပ်ဳရန္။
2. စီ ပာ ေရ လုပ္ငန္ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွခာႏွင္႔ စီ ပာ ေရ ာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ဆက္ဆံေရ မခာ အာ လံု အပါအဝင္
တင္ ကေလ လုပ္သာ မရိွေအာင္တိုက္ဖခက္ရာတင္ ထည္႔ဝင္မႈမခာ ျပ်ဳရန္။
3. ငယ္ရယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ၊ မိဘမခာ ာႏွင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္သူမခာ ကို သင္႔ေလခာ္သည္႔ ေကာင္ မန္
ေသာ အလုပ္ေပ ရန္။
4. စီ ပာ ေရ လုပ္ေဆာင္မႈမခာ ာႏွင္႔

စီ ပာ ေရ အေဆာက္အဦမခာ အာ လံု တင္

ကေလ သူငယ္မခာ ကို

အကာအကယ္ေပ မႈေသခခာေစရန္။
5. ထုတ္ကုန္မခာ ာႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမခာ စိတ္ခခရမႈေသခခာေစရန္ာႏွင္႔ ၎တို႔မွတဆင္႔ ကေလ မခာ ၏ ရပိုင္ခင္႔
မခာ ကို ပံ႔ပို ရန္ ႀကိ်ဳ စာ ရန္။
6. ကေလ မခာ ၏

ရပိုင္ခင္႔ကို

ေလ စာ ီပီ ၊

ကူညီမည္႔

ေစခ ကက္ရွာျခင္ မခာ ာႏွင္႔ ေၾကာ္ျငာမခာ ကို

အသံု ျပ်ဳရန္။
7. ပတ္ဝန္ ကခင္ဆိုင္ရာာႏွင္႔ ေျမယာရယူျခင္ ၊ အသံု ျပ်ဳျခင္ တို႔ာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကေလ မခာ ၏ ရပိုင္ခင္႔မခာ ကို
ေလ စာ ရန္၊ ပံ႔ပို ရန္။
8. လံုီခံ်ဳေရ ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မခာ တင္ ကေလ မခာ ၏ ရပိုင္ခင္႔မခာ ကို ေလ စာ ရန္၊ ပံ႔ပို ရန္။
9. အေရ ေပၚအေျခအေနအရ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံရေသာ ကေလ မခာ ကို အကာအကယ္ေပ ရာတင္ကူ
ညီရန္။
10. ကေလ မခာ ၏ ရပိုင္ခင္႔မခာ ကို အကာအကယ္ေပ မည္႔ ရပ္ရာာႏွင္႔ အစို ရ၏ ႀကိ်ဳ ပမ္ အာ ထုတ္မႈမခာ ကို
ပိုမို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပ ရန္။

36 သတင္

အခခက္အလက္မခာ ပိုမို ၾကည္႔ရႈလိုပါက Children’s Rights and Business Principles, http://childrenandbusiness.org/

BSR အေၾကာင္
BSR သည္ ကမၻာလံု ဆိုင္ရာ အျမတ္မယူသည္႔ အဖ႕ၿ အစည္ ျဖစ္ီပီ ၊ တရာ မွခတ၍ ေရရွည္တည္တံ႔မည္႔
ကမၻာႀကီ တည္ေဆာက္ရန္ အဖ႕ၿ ဝင္ကုမၸဏီေပါင္ ၂၅၀ ေကခာ္ ပါဝင္သည္႔ ၎၏ ကန္ရက္ျဖင္႔ အလုပ္

လုပ္ေနပါသည္။ BSR သည္ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကတို႔ရိွ ၎၏ ရံု မခာ မွေန၍ ေရရွည္စီ ပာ
ေရ မဟာဗခ ဟာမခာ ာႏွင္႔ အေျဖရွာမႈမခာ ကို ညိွာႏိႈင္ တိုင္ပင္မႈမခာ ၊ သုေတသနမခာ ၊ က႑အခခင္ ခခင္ ပူ
ေပါင္ ေဆာင္ရက္ျခင္ မခာ မွတဆင္႔ ေရ ဆေ
ၿ ပ လခက္ရိွပါသည္။ BSR သည္ ာႏွစ္ေပါင္ ၂၀ ေကခာ္ စဥ္
ဆက္မျပတ္ဦ ေဆာင္မႈက႑မွ

ပါဝင္ခၿ႔ီပီ

ေနာက္ထပ္သတင္ အခခက္အလက္မခာ

သိရိွလိုပါက

www.bsr.org သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈာႏိုင္ပါသည္။

IDRC အေၾကာင္
ကေနဒါာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံျခာ ေရ ရာာႏွင္႔ ဖံ႔ီဖိ်ဳ တို တက္ေရ ႀကိ်ဳ ပမ္ အာ ထုတ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္ ျဖစ္ပါသည္။

IDRC သည္ ဖံ႔ီဖိ်ဳ တို တက္ေနေသာ ကမၻာတင္ ဘဝမခာ ာႏွင္႔ အသက္ေမ ဝမ္ ေကခာင္ မခာ တို တက္လ ာ
ေစရန္ ဗဟုသုတမခာ ၊ တီထင္ဖန္တီ မႈမခာ ာႏွင္႔ အေျဖရွာမႈမခာ တင္ ရင္ ာႏီွ ျမွပ္ာႏံွပါသည္။

