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ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပးႏိုင္ပါမည္လား။
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၆.၈။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာစီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၀ယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ား................ ၁၇၆
၆.၉။ အသိအျမင္တိုးတက္ပြင့္လန္းေစျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း........................................................... ၁၇၇
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IPA Investment Protection Agreement
Acronyms

LDC Least Developed Country
LRDP Labour Rights Defenders & Promoters

AC Arbitration Council

MGMA Myanmar Garment Manufacturers

ACT Action, Collaboration, Transformation

Association

ALR Action Labor Rights

MICS Myanmar Industries Craft & Services

ASSK Aung San Suu Kyi

Trade Unions Federation)

BSPP Burma Socialist Programme Party

MoU Memorandum of Understanding

BSR Business Social Responsibility

NCA Nationwide Ceasefire Agreement

CBA Collective Bargaining Agreement

NGO Non-governmental organisation

CoF Certificate of Fitness

NLD National League for Democracy

CTUM Confederation of Trade Unions

NRC National Registration Card

of Myanmar

OECD Organisation for Economic

CCC Clean Clothes Campaign

Co-operation and Development

CSO Civil Society Organisation

OHS Occupational Health and Safety

CSR Corporate Social Responsibility

SEZ Special Economic Zone

EAO Ethnic Armed Organisation

SIA Sustainability Impact Assessment

EBA Everything But Arms

SLORC State Law and Order Restoration

EC European Commission

Council

EP European Parliament

SOMO Centre for Research on Multinational

ETI Ethical Trade Initiative

Corporations

EU European Union

SPDC State Peace and Development

FLA Fair Labor Association

Council

FPIC Free Prior and Informed Consent

SSB Social Security Board

FWF Fair Wear Foundation

STUM Solidarity Trade Union of Myanmar

FY Fiscal year

TRC Temporary Registration Card
TTIP Transatlantic Trade and Investment
Partnership
UN United Nations

GFA Global Framework Agreement

UNGP United National Guiding Principles

GDP Gross Domestic Product

USDP Union Solidarity and Development

GSP Generalised System of Preferences

Party

GUF Global Union Federation

US United States

IDP Internally Displaced Person

WCC Workplace Coordinating Council

IFA International Framework Agreement
ILO International Labour Organization
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အစီရင္ခံစာျပဳစုသူမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳမႈ စင္တာ - SOMO
SOMO သည္ နို င္ ငံ တ ကာစီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း မ်ားႏွ င္ ပတ္ သ က္ ၍ သုေ တသနျပဳလု ပ္ သ ည့္ အမွီ အ ခို ကင္းေသာ၊ အေရးပါေသာ
သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ SOMOသည္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ရွာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ဘဲ ဗဟုသုတဆိုင္ရာ
သုေတသနစင္တာ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ SOMO သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ နိုင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာ
သကဲ့သို႔ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါ
သည္။ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္မရွာေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရက႑အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ၀န္ေဆာင္မ၊ႈ အတိင
ု ပ
္ င္ခံ
ေဆြးေႏြးျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာ၀န္ေဆာင္မႈႏင
ွ ့္ သင္တန္း၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကိလ
ု ည္း SOMO မွ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွပ
ိ ါသည္။ တစ္ကမၻာလံုးတြငရ
္ ွိေသာ
SOMO၏ ကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ SOMO မွ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ျဖင့္ လူမႈေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့မႈမ်ား
ရရွိလာေအာင္ SOMO အေနျဖင့္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြဲ႕ (Action Labor Rights – ALR)
ALR ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ပိုမိုရရွိေရး၊ အဓမၼ ေစခိုင္းမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး
ႏွ င့္ ကေလးလု ပ္ သားပေပ်ာက္ေ ရးကို

အေလးထား ေဆာင္ ရြ က္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ အလု ပ္ သ မားအခြ င့္ အေရးဆို င္ ရာ သင္ တ န္း မ်ား၊

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ALR မွ အလုပ္သမားမ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်
ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ALR မွ ေဆာင္ရြက္
သည္။ အဆိုပါ သုေတသနကို အဓိကအားျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။
http://www.actionlaborrights.org/

အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ (Labor Rights Defenders and Promoters
- LRDP)
ထိင
ု ္းႏိင
ု င
္ ၊ံ မဲေဆာက္၌ေရာက္ရွိေနေသာ လူ အ
့ ခြငအ
့္ ေရးတက္ၾကြလပ
ွု ရ
္ ွားသူ ျမန္မာတိက
႔ု ၂၀၁၀ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ LRDP ကို စတင္ တည္ေထာင္
ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျမင့္တက္လာေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ေနထိုင္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန တိုးတက္
လာေစရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေရးတို႔မွာ LRDP ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္
သည္။ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားပိုမိုသိရွိနားလည္လာေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္
လိုအပ္ပါက စက္႐ံုမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္းတို႔ကုိ LRDP မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည္။
http://lrdpmyanmar.blogspot.nl/
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အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ား ၎တို ့ေနထိုင္ရာ အိမ္မ်ားမွ အလုပ္သို ့သြားေနစဥ္။ Lauren DeCicca

ဘာေၾကာင့္ ဒီ အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုတင္ျပရပါသလဲ။

ကမၻာတစ္၀မ
ွ ္းရွိ လုပသ
္ ားႏွင့္ လုပအ
္ ားအမ်ားအျပားလိအ
ု ပ္ေသာ လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းသည္ တစ္ခအ
ု ပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ အထည္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အထည္မ်ားကို ေစ်းသက္သက္သာသာႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္
မည့္ေနရာေဒသမ်ားကို အၿမဲတေစ မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာအကဲခတ္ေနၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသည္
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထည္ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ထင္ရွားေသာ ေနရာေဒသတစ္ခုအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ရပ္တည္လာသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမားခ ေစ်းသက္သာလြန္းျခင္းႏွင့္ အထည္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္ခြန္တို႔ကလည္း
အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေန၍ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနတို႔မွာမူ
မည္သည္န
့ ည္းႏွငမ
့္ ွ် လက္ခံႏင
ို ဖ
္ ယ
ြ ္ မရွိေပ။ အလုပသ
္ မား အခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခရ
ံ မႈမ်ားသည္ ေနရာတိင
ု ္းနီးပါးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။
ရင္ဆိုင္ရဲသူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ၄င္းတို႔၏နစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး
အဆိုပါသတင္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာမီဒီယာတို႔တြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေတြ႕ရတတ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ၿပီး အလုပ္ကိုသာ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ
အဓိကျပႆနာမ်ားကိတ
ု င္ျပသည္သာမက ျပႆနာမ်ား ယခုထက္ပၿို ပီး အရွန
ိ ္ျမႇငမ
့္ လာမီ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရက
ြ သ
္ င့္ေသာ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္သည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳတင္ျပထားပါသည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံကို စစ္အာဏာရွင္တို႔က ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးအရ ဖယ္က်ဥ္
ခံခဲ့ရၿပီး ဒီမိုကေရစီ ပြင့္လန္းစျပဳလာသည့္အခ်ိန္မွ အစျပဳ၍ နိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွား
ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တရွိန္ထိုးတိုးတက္ေနသည္။ ပုိ႔ကုန္ဦးစားေပး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
သည္ ျမန္မာနိင
ု င
္ တ
ံ ြင္ စတင္သည္မွာ မၾကာေသးေသာ္လည္း လုပင
္ န္းတိုးခ်ဲ႕မႈမွာ အလြနပ
္ င္ျမန္ဆန္ၿပီး ဥေရာပႏွငအ
့္ ာရွမွ ေဖာက္သည္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေပးေနသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထည္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈၆ သန္း (ယူ႐ို ၇၂၀ သန္း) အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀
အထည္ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၇ သန္း/ ယူ႐ို ၂၇၀ သန္း)ထက္ သံုးဆနီးပါးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၅ တြင္ အထည္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ (၁.၄၆
ဘီလီယံ) သို႔မဟုတ္ ယူ႐ိုေငြအားျဖင့္ သန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ (၁.၃၂ ဘီလီယံ) ရွိၿပီး ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ကို အထည္ပို႔ကုန္မ်ားမွ ရရွိသည္။ ၁
ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာ့အထည္ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ တရွိန္ထိုးႀကီးမားလာေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ
၂

သမဂၢမွ ၎၏ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားအတြက္ အထည္တင္သြင္းမႈ တန္ဖိုး ယူ႐ို ၄၂၃သန္း ရွၿိ ပီး ယခင္ႏစ
ွ တ
္ င္သြင္းမႈထက္ ၈၀ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းပိမ
ု ်ားသည္။

နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေပါင္း ၁၃၀ သာရွိခဲ့ရာမွ
ယခုအခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာေသာ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၆
ခုႏစ
ွ ၌
္ အလုပသ
္ မားေပါင္း ၃၅၀၀၀၀ ခန္ ရ
့ ွိေနၿပီး ၎တိအ
႔ု နက္ ၉၀ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ၃ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္း
ရွင္မ်ားအသင္း၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္သမားေပါင္း ၁.၅ သန္းရွိလာႏိုင္သည္။ ၄
ယေန ့ျမန္မာနိင
ု င
္ သ
ံ ည္ အျခား အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားျဖစ္သည့္ ထိင
ု ္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ တရုတ၊္ အင္ဒန
ို ီးရွားတိ႔ႏ
ု င
ွ ့္ ႏႈင
ိ ္းယွဥလ
္ ွ်င္
လုပ္အားခ ပိုမိုေစ်းသက္သာလ်က္ရွိသည္။ အာရွႏုိင္ငံသား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုံမ်ားပိုင္ဆိုင္ေန
ၾကၿပီး အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖင့္ အျမတ္
အစြန္းေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိေနၾကသည္။ အာရွႏိုင္ငံသား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ၀ယ္ယူသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသား၀ယ္ယူသူ
မ်ားကလည္း ၎တို႔၀ယ္ယူမည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို အသက္သာဆံုးႏႈန္းထားႏွင့္ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး
တြ န္း အားေပးေနၾကသည္ ။ အထည္ ခ်ဳပ္ စ က္ ႐ုံ အေရအတြ က္ တစ္ ၀ က္ ခ န္ ႔ သ ည္ ႏုိ င္ ငံျ ခားသားပို င္ (သို ႔ မ ဟု တ္ ) ႏို္ င္ ငံျ ခားသားႏွ င့္
ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ စက္႐ုံအမ်ားစု၏ ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္၀မ္ႏွင့္
ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။
အေနာက္ႏုိင္ငံသားအ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာ္ဒါမွာယူမႈမ်ားတစ္ဟုန္ထိုးမ်ားျပားလာေနသည္။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏
အခ်ဳိ႕ေသာ နာမည္ႀကီး အမွတ္တံဆိပ္ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တုိ ့အား အထည္သြင္းမည့္ အလုပ္႐ုံမ်ား (suppliers) ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
ပိုမိုခ်ဲ ့ထြင္ႏုိင္ရန္ အလြန္စိတ္၀င္စားေနၾကသည္။ Supplier မ်ား ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ေနၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ား
စာရင္းထဲတြင္ H&M ႏွင့္ C&A အမွတ္ တံဆိပ္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
သို ့ေသာ္လည္း ျမန္မာနိင
ု င
္ သ
ံ ည္ ဒီမက
ို ေရစီ အေျခမခိင
ု ္ေသးေသာ၊ လူဦးေရ ေလးပံတ
ု စ္ပံု ဆင္းရဲတြင္းထဲက် ေရာက္ေနေသာ ႏိင
ု င
္ ံျဖစ္
သည္အ
့ ားေလ်ာ္စြာ ဤကဲသ
့ အ
႔ို ေဆာတလ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ားမွာ စိုးရိမဖ
္ ယ
ြ ပ
္ င္ ျဖစ္သည္။ ဒီမက
ို ေရစီအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို
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ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက စတင္လာခဲ့သည္ ဆိုေသာ္ျငား ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ားကို

မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေခ်။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္း
အ၀ိုင္းအလႊာတိုင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈက ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရိွအလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း ရင္းတစ္ရပ္မွာ ဥပေဒမ်ား
ကိုေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မပါရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) အမ်ားပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္
မရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားဥပေဒတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား သဟဇာတမျဖစ္မႈ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြမျဖစ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္းရန္၊ သမဂၢတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
အလုပသ
္ မား ဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားက အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းအလြနတ
္ င
ြ ္ အလုပရ
္ င
ွ ္ႏင
ွ ့္ အလုပသ
္ မား
သေဘာတူညီခ်က္ရေစရန္ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအလုပ္သမားဥပေဒက လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေခ်။
အျခားေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္လည္း မရွိမျဖစ္ပါ၀င္ရမည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမပါ၀င္သကဲ့သို႔အခ်ဳိ႕ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ
အဓိပၸာယ္တိတိက်က်မရွိဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆို၍ ရႏုိင္ေနသည္။

1

Textile Excellence, “Myanmar Rises As An Alternative Garment Manufacturing Hub,” 11 December 2016, <http://www.textileexcellence.com/news/
details/1651/myanmar-rises-as-an-alternative-garment-manufacturing-hub>

2

European Commission DG Trade, “European Union, Trade in goods with Myanmar,” 4 November 2016, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/
september/tradoc_113423.pdf>

3

Oxfam, “Made in Myanmar – Entrenched poverty or decent jobs for garment workers?” December 2015, <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/bp209-made-in-myanmar-garment-workers-091215-en_0.pdf>

4

Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA), “Myanmar Garment Industry – 10 year strategy 2015 – 2024,” August 2015, <http://www.
myanmargarments.org/wp-content/uploads/2015/09/Myanmar-garment-industry-10-yearstrategy-Aug-2015.pdf>

11

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္မွာ မၾကာလွေသးေခ်။ အမွီအခိုကင္းေသာ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ၾကာ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို တားျမစ္ခဲ့သကဲ့သို႔ သေဘာ
မတူညီသူမ်ားကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္
အတိုက္အခံပါတီ၀င္မ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံခဲ့ရသည္။
ယခု ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလွည့္အေျပာင္းတြင္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ားကို
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကီးမားေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္္သည္။ တစ္ခ်ိန္
တည္း မွာ ပင္ ျမန္ မာ့ အ ထည္ ခ်ဳပ္ လု ပ္ င န္း တြ င္ ျဖစ္ေ ပၚေနေသာ အလု ပ္ သ မားအခြ င့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ ခံ ရ မႈ အႏၱ ရာယ္ မ်ားကို လ ည္း
အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သုေတသနနည္းလမ္း
SOMO၊ ALR ႏွင့္ LRDP တို႔အေနျဖင့္ ဤသုေတသနတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဥေရာပမွ အထည္ကုမၸဏီမ်ား
(သိမ
႔ု ဟုတ)္ မၾကာမီ ျမန္မာနိင
ု င
္ ၌
ံ ထိသ
ု ို ့ျပဳလုပရ
္ န္ စီစဥ္ေနေသာ ဥေရာပမွ အထည္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင၎
့္ တိအ
႔ု ား အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေပးမည့္
လုပ္ငန္းရွင္/စက္႐ုံမ်ား (suppliers) အေပၚ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။ အဓိက ေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
အႏၱရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေနရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ဦးစားေပးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အမွန္
တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းသက္သာေသာအထည္မ်ား လိုအပ္ခ်က္သည္ အၿမဲတေစ ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြင္း၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ အလုပ္သမားအေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ထိုတိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားက အကူအညီေပးနိုင္ပါမည္လား (သို႔မဟုတ္) မည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ဤအစီရင္
ခံစာ ေရးသားသူမ်ားကလည္း ပါ၀င္အားျဖည့္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အေျခမခိုင္ေသးေသာ ျမန္မာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတြင္ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာနိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုနားလည္မႈအေပၚတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းက အေျခခံထားသည္။
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ အ၀ယ္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား (လက္လီေရာင္းသူမ်ား၊ ေအးဂ်င္မ
့ ်ား ႏွင့္ အ၀ယ္ဆင
ို မ
္ ်ား အပါအ၀င္) ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐မ
ုံ ်ား
(နိုင္ငံျခားသားပိုင္စက္႐ုံမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားပိုင္စက္႐ံုမ်ား) အေပၚအဓိက ဦးတည္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ
ေတြ႕ရွိရေသာ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ C&A၊ H&M ႏွင့္ Primark တို႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥေရာပႏွင့္
တစ္ကမၻာလံုးအေနအထားတြင္ နာမည္ႀကီးအမွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ အ
္ ေနျဖင္လ
့ ည္းေကာင္း၊ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အမ်ားက
အာ႐ုံစိုက္ၾကသည့္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၎တို႔ေရာက္ရွိမႈအေပၚကို အမ်ားက သတိထားမိလာၾကသည္။ ဤသုေတသန
သည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အျခားေသာ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူ (Stakeholder) မ်ား၏ အားထုတ္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား
အေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - Fair Labor Association ၊ Fair Wear Foundation ႏွင့္ Ethical Trade
Initiative တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ ျခံဳေျပာရမည္ဆိုပါလွ်င္ စက္႐ုံမ်ား၊ အ၀ယ္
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ အျခားသြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ား (supply chain)လုပင
္ န္းစဥ္တစ္ခလ
ု ံုးသည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ ထည္ခ်ဳပ္ အလုပသ
္ မားမ်ား
လိုအပ္ေနေသာ ေကာင္းမြန္သည့္သက္ရာက္မႈမ်ား မေပးႏိုင္သည္ကို သုေတသနျပဳရာမွ တစ္ဆင့္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
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သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ နိုင္ငံျခားသားအ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္နိုင္ငံအစိုးရ၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္
စက္႐မ
ုံ ်ား ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားေသာ နိင
ု င
္ ံျခားသားမ်ား၏ မိခင္နင
ို င
္ အ
ံ စိုးရတိသ
႔ု လ
ိ ာေစရန္လည္း ရည္ရယ
ြ ပ
္ ါသည္။ အထူးသျဖင့္ OECD နိင
ု င
္ မ
ံ ်ား
(Organization for Economic Co-operation and Development - စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈႏင
ွ ့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဆိင
ု ရ
္ ာအဖြ႕ဲ အစည္း၏
အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား) ျဖစ္သည့္ ဆြီဒင္၊ ယူေက၊ နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမနီ ၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံတို႔သိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤသုေတသနကို အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စက္႐ုံမ်ားသည္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ ပတ္၀န္းက်င္
တြငလ
္ ည္းေကာင္း၊ ပဲခူးႏွင့္ ပုသမ
ိ တ
္ တ
႔ို င
ြ လ
္ ည္းေကာင္း အသီးသီးတည္ရၾွိ ကသည္။ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ ဇြနလ
္ အထိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု
အလုပ္သမားေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ား (ျမန္မာ့အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ၁၀ ၊
ကမၻာ့အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း - ILO ကဲ့သို႔ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ Fair Wear Foundation၊ Ethical Trade Initiative ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အထည္ အေျမာက္အမ်ားရရွိေနေသာ
တံဆိပ္(Brands)မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဆီသို႔ အစီရင္ခံစာအၾကမ္းေပးပို႔ၿပီး တံု႔ျပန္အႀကံျပဳႏိုင္ေအာင္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ပါသည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ထံမွ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေၾကာင္း ၿခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္
ဇယားနံပါတ္ (၁)တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ထံမွ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို
အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ အမ်ားသိေအာင္အသိေပးထားေသာ Supplier စာရင္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အေမရိက၏အထည္တင္သင
ြ ္းမႈအခ်က္
အလက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား (buyers) ကို သိရွိခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားကအဆိုပါ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ
မ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာမူ SOMO ၏ ျပန္လည္ၾကည့္ရွုသံုးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျပန္ၾကားမႈမျပဳခဲ့ေခ်။
(အေသးစိတ္ပိုမို သိရွိလိုပါက အစီရင္ခံစာ၏ အပိုဒ္ ၄.၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ သုေတသနျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံ၏ နာမည္ကို ဤ
အစီရင္ခံစာတြင္ မေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ သုေတသနျပင္ဘက္ မည္သည့္ျပင္ပဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးတြင္မဆို ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။ ကနဦးတြင္
SOMO အေနျဖင့္ စက္႐ုံနာမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ SOMO သည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ား
(Supply chain) အေၾကာင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ ခိုင္မာသည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္
သမားထု ႀကံဳေနရေသာျပႆနာမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားထံမွ၀ယ္ယူသူ ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား မည္သို႔
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ကို အမ်ားသိေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္း
မြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ Supply Chain အဆင့္ဆင့္ရွိ ပါ၀င္သက္ဆိုင္ ေနသူမ်ားကို တြန္းအားေပးနိုင္သည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ား
အေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတိျပဳမိရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ Supplier စက္႐ုံမ်ား၌သာမက အနာဂတ္တြင္ ၎တို႔ထံ
ခ်ိတ္ဆက္မည့္ Supplier စက္႐ုံမ်ား၌လည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို သတိျပဳရန္
လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာ ရရွိၿပီး ၀ယ္ယူမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
စက္႐ုံနာမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္မႈ ရွိ/ မရွိကို သိရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ အစီရင္ခံစာ၏ အရည္အေသြးကို
လည္း ျမင့္တက္ေစသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းအားျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဆိုးက်ဳိး
မ်ားကိုလည္း ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ သုေတသနအတြက္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ အျခားေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာ
လူထု၊ သမဂၢတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္
သြားႏုိင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း (အဓိကအားျဖင့္ စက္႐ုံမ်ား) တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား
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ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ငယ္ရြယ္ၿပီး ၎တုိ႔၏
အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးမ်ားအေၾကာင္း မသိရၾွိ ကေပ။ အလုပသ
္ မားလႈပရ
္ ွားမႈမ်ား လြတလ
္ တ
ြ လ
္ ပ္လပ္ေဆာင္ရက
ြ န
္ င
ို သ
္ ည့္ အေျခအေန
လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္လည္း လံုၿခံဳေရးမွာ စိုးရိမ္
ဖြယအ
္ ေျခအေနတြင္ ေရာက္ေနသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ လက္ရအ
ွိ ေနအထားတြင္ ျမန္မာနိင
ု င
္ ၌
ံ ရရွိေနေသးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ထိခက
ို မ
္ ႈ
မရွိေစရန္ SOMO အေနျဖင့္ သတိထားရပါမည္။ သုေတသနျပဳလုပခ
္ ဲသ
့ ည့္ စက္႐ံု ၁၂ ႐ုအ
ံ နက္ စက္႐ုံ တစ္႐က
ုံ သာ SOMO ၏ ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလိုက္ေလ်ာၿပီး တံု႔ျပန္မႈေပးခဲ့ သည္။ အျခားေသာ စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ Supply
Chain တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပင္းထန္သည့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ ဤအစီရင္ခံစာ
အေပၚ မည္သ႔တ
ို ံု ့ျပန္မည္ဆသ
ို ည္ကို SOMO အေနျဖင့္ မသိရွိနိုင္ေသးေပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ SOMO အေနျဖင့္ အထူးတလည္ ဂ႐ုစိုကမ
္ ႈျပဳရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို SOMO ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မွ်ေ၀မႈျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ဇယား (၁) သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ထံမွ ၀ယ္ယူသူမ်ား

စက္႐ုံ
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၀ယ္ယူသူ

စက္႐ုံ ၁

I-max and Giorenzo

စက္႐ုံ ၂

Lonsdale (Sport s Direct)

စက္႐ုံ ၃

Suitsupply

စက္႐ုံ ၄

H&M, Primark, Muji

စက္႐ုံ ၅

Fair Wear Foundation members, Kawasaki, Hudy, Erima, Henri Lloyd

စက္႐ုံ ၆

Karrimor (Sports Direct)

စက္႐ုံ ၇

7 Pierre Cardin, Bessshirt, Arrow

စက္႐ုံ ၈

H&M, C&A

စက္႐ုံ ၉

H&M, Muji

စက္႐ုံ ၁၀

Izumifuhaku

စက္႐ုံ ၁၁

New Look, Takko

စက္႐ုံ ၁၂

K2 (Korea), Gaastra, LL & S Purchasing Corp (The Levy Group)

အေရးပါေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
စိုးရိမဖ
္ ယ
ြ ္ေကာင္းေသာ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခရ
ံ မႈမ်ား ႏွင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ဤသုေတသနျပဳလုပရ
္ ာမွ
တစ္ဆင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း
တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ အမွီအခိုကင္းသည့္ သမဂၢမ်ားမွာ ရွားပါးလ်က္ရွိသည္။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စုေပါင္း
အေရးဆိခ
ု င
ြ တ
့္ အ
႔ို ေၾကာင္း အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ မသိရၾွိ ကေပ။ ပိမ
ု ို သေဘာေပါက္ၾကေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားကမူ ၎တိလ
႔ု ပ
ု က
္ င
ို ္
ေနေသာ စက္႐ုံမ်ားတြင္ သမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းေရးမွာ မည္သို႔မွ် မျဖစ္နိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။

လုပ္အားခ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ တစ္ေန႔တာ လုပ္အားခမွာ ၃၆၀၀ က်ပ္ (၂.၄၈ ယူ႐ို) မွ်သာရွိ သည္။ ဤေငြပမာဏသည္
သင္တ
့ င္စ
့ ြာ အသက္ရင
ွ ္ေနထိင
ု ္ႏင
ုိ ရ
္ န္ မလံုေလာက္သည္အ
့ တြက္ အလုပသ
္ မားအမ်ားစုမွာ အေၾကြးတင္ေနၾကသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ စက္႐မ
ုံ ်ား
အေနျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သင္ႏွင့္ အစမ္းခန္႔ကာလေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ
အနည္းဆံုးလုပ္အားခကို မေပးၾကသျဖင့္ အလုပ္သမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အနည္းဆံုး လုပ္အားခကိုပင္ မရရွိၾကေခ်။
အလုပမ
္ ားမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးလုပအ
္ ားခရရွရ
ိ န္ႏင
ွ ့္ အလုပတ
္ ည္ျမဲေစရန္အတြက္ အခ်ိနပ
္ လ
ို ပ
ု က
္ င
ို ္ေနရ ေသာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကိလ
ု ည္း
ဤသုေတသန ျပဳလုပရ
္ ာမွ သိရခ
ွိ ရ
ဲ့ သည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ ထိခက
ို န
္ စ္နာလြယမ
္ က
ႈ ို အျမတ္ထတ
ု ၍
္ အလုပမ
္ ်ား မၿပီးေျမာက္
လွ်င္ အျပစ္ေပးေသာစနစ္ကို က်င့္သံုးေနေၾကာင္းကိုလည္း ဤသုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အထည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ျပည့္ေစေရးအတြက္ အလုပတ
္ က္သည္ရ
့ က္ တစ္ရက္မွ် မပ်က္ေစရန္ အလုပသ
္ မားမ်ားမွာ အလြနႀ္ ကီးမားေသာဖိအားမ်ား သယ္ေဆာင္
ထားၾကရသည္။ ခြင့္တစ္ရက္ယူပါက (ေနမေကာင္း မက်န္းမာ၍ျဖစ္ေစ) လုပ္အားခ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို စက္႐ုံ
အမ်ားစုတင
ြ ္ ေတြ႕ရသည္။ ဤသိုျပစ္ဒဏ္သဖြယ္ လုပအ
္ ားချဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ အလုပသ
္ မားမ်ားအား မသင့္ေလ်ာ္ေသာ မက္လံုးမ်ား
ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား မက်န္းမာသည့္အခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေနေစကာမူ အလုပ္လုပ္ေစရန္
အတင္းအက်ပ္ဖအ
ိ ားေပးသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ အလုပသ
္ မားအဖြ႕ဲ အစည္း၏ အတင္းအက်ပ္ေစခိင
ု ္းမႈ
ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ဤအေျခအေနကို အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းမႈေျမာက္သည္ဟု ဆို၍ရႏိုင္သည္။

အခ်ိန္ပိုအလြန္အမင္းမ်ားျခင္း ႏွင့္ လုပ္ခမဲ့အခ်ိန္ပိုမ်ား
တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ ၆၀ ေက်ာ္ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ အထည္တင္ပို႔ရမည့္
သတ္မွတ္ရက္ နီးကပ္လာပါက ညဥ့္နက္သည္အထိ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ၾကရသည္ဟုလည္း အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕
အလုပ္သမားမ်ားမွာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ရေသာ္ျငား အခ်ိန္ပိုေၾကး မရရွိၾကေပ။
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ကေလးအလုပ္သမား
ကေလးအလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ရွိေနသည္။ ဤသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံရွိ အင္တာဗ်ဴး
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တိ႔အ
ု လုပ္ စလုပ္စဥ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္သာရွိေသးေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ ၆ ႐ုံတြင္ လက္ရွိအလုပ္သမားအခ်ဳိ႕သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မျပည့္မီကပင္ အဆိုပါစက္႐ုံမ်ား၌
အလုပ္စ၀င္ခ့ဲေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာညႊန္ျပမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဤ ငယ္ရြယ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
လုပ္ေဖာ္ကင
ို ဖ
္ က္မ်ားကဲသ
့ ႔ို လုပင
္ န္းတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ယူဆရသည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္ စက္႐အ
ုံ ခ်ဳိ႕မွာ ငယ္ရယ
ြ ္ေသးေသာ
အလုပ္သမားမ်ားကို ေန႔စားအျဖစ္ ဌားရမ္းထားၿပီး စက္႐ုံသို႔ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားလာသည့္ေန႔မ်ားတြင္ အဆိုပါ ေန႔စားမ်ားကို မငွား
ေတာ့ေၾကာင္း ဤသုေတသနျပဳရာမွ ေတြ႕ရွိရသည္။

အလုပ္စာခ်ဳပ္မ်ား မရွိျခင္း
အင္တာဗ်ဴးခဲသ
့ ည့္ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ တစ္၀က္ခန္ ့သည္ အလုပအ
္ ကိင
ု ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတမ
္ ထိုးထားေပ။ လက္မတ
ွ ္ထိုးထားေသာ
အလုပသ
္ မားမ်ားတြငလ
္ ည္း ငါးပံု တစ္ပက
ံု သာ စာခ်ဳပ္ကို လက္၀ယ္ရရွၾိ ကသည္။ စာခ်ဳပ္မရရွၾိ ကျခင္းေၾကာင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း မသိရွိၾကေပ။
သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ ၄ ႐ုံတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ားသည္
အလုပအ
္ ကိင
ု စ
္ ာခ်ဳပ္တင
ြ ္ လက္မတ
ွ မ
္ ထိုးထားၾကေခ်။ ၎တိသ
႔ု ည္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြျဖစ္သည့္ ၃၆၀၀ က်ပ္(၂.၄၈ ယူ႐)ို ထက္ပင္
နည္းပါးေသာ ေန႔စားလုပ္အားခသာရရွိၾကၿပီး အပိုဆုေၾကးႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို မရရွိၾကပါ။ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
လူမႈဖူလံုေရးစနစ္လည္း မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ တရား၀င္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းလည္းမရွိသျဖင့္ လြယ္ကူစြာ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္နုိင္ၿပီး
ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္မွာ ခုိင္မာမႈမရွိေခ်။

နစ္နာမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရွိျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားကို စက္႐ုံ စီမံခန့္ခြဲေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ (သို႔မဟုတ္) နစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္တန္းခြင့္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရး အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုၾကသည္။ အျပစ္ေပးခံရမည္ကို အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္
စိုးရိမ္ေၾကာက္ရ႕ြံ မႈမ်ား အမွနတ
္ စ္ကယ္ ရွိေနသည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းေပးသည္စ
့ နစ္မွာလည္း ေကာင္းမြနစ
္ ြာ
လည္ပတ္ျခင္း မရွိေပ။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ နစ္နာမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိပါ။

16

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ရံု (သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ဤစက္ရံုမပါ၀င္ပါ)- ဓါတ္ပံု - Martje Theuws ၊ SOMO

ေျမအခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ား
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတစ္ေလ်ွာက္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ေဆာင္
ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတည္ရွိေနေသာ ေျမမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ရယူထားျခင္း
မဟုတ္ေပ။ ေျမသိမ္းခံ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသျဖင့္ ဤေျမကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း ယေန႔တိုင္
ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ
ျမင္မ
့ ားသည့္ အတြက္ လက္ရွိ စက္႐ပ
ုံ င
ို ဆ
္ င
ို မ
္ မ
ႈ ်ား၊ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ မ
ႈ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေမးခြန္းထုတဖ
္ ယ
ြ ပ
္ င္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ
အျမတ္အစြန္းရေသာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းတိင
ု ္းနီးပါးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ေနသည္။ သုေတသနျပဳခဲသ
့ ည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုအ
ံ နက္မွ
တစ္႐ုံသည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တည္ရွိသည္။ အဆိုပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရွိသည္ဟု
ၾကားသိခဲ့ရသည္။
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အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနသည္
ဤသုေတသန ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားအရ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ား၊ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ /္ အေပၚ က်င္သ
့ ံုးလ်က္
ရွိေသာ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အေဆာတလ်င္လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ဒုတိယကေမၻာဒီးယား (သို႔မဟုတ္) ဒုတိယဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ အခြင့္အေရး ရွိေနေသးသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်း
ေပါေပါျဖင့္အထည္မ်ားတင္ပို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားမွာ အလြန္ဆိုးရြားလွသည့္အျပင္ လံုျခံဳမႈလည္း မရွိခဲ့ေပ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားျဖည့္ေပးေသာ၊ ဆင္းရဲသား အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးေသာ ေရရွညတ
္ ည္တသ
ံ့ ည့္ စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္
ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္အေျခ
အေနမ်ားကို ေကာင္း မြ န္ လာေအာင္ျ မႇ င့္ တ င္ျ ခင္း သည္ ဤပေဟဠိ ႀ ကီး အတြ က္ တစ္ စိ တ္ တ စ္ ပို င္း အေျဖရွာျခင္း လည္း ျဖစ္ သ ည္ ။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ သူမ်ားအားလံုးက တက္ညီလက္ညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ အႀကီးမားဆံုး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို သယ္ေဆာင္ရမည့္သူမွာ ျမန္မာအစိုးရပင္
ျဖစ္ပါသည္။ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလတ
ြ လ
္ ပ္ခင
ြ မ
့္ ်ားကို ေလးစားရန္၊ ကာကြယရ
္ န္ႏင
ွ ့္ ျဖည္ဆ
့ ီးေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ တာ၀န္
ရွိသည္။ နိုင္ငံတကာ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားအက်ဳိးေရွး႐ႈေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ
အေနျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြကေ
္ ပးရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား၊ ေျမအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္
အေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ
အလုပသ
္ မားမ်ားကိလ
ု ည္း ပိမ
ု က
ို ်ယ္ျပန္စ
႔ ြာ ပါ၀င္ခင
ြ ့္ေပးသင္သ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါဥပေဒမ်ားကို ဒီဇင
ို ္းေရးဆြသ
ဲ ည့္ အခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည္အထိ အဆင့္တိုင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးသင့္ပါသည္။
စက္႐ုံတို႔သည္လည္း အားေကာင္းေသာ ပါ၀င္သူျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထည္ ထုတ္လုပ္ေနေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားအေပၚတြင္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္နင
ို မ
္ တ
ႈ က
႔ို ို ေဖာ္ထတ
ု ရ
္ န္၊ ႀကိဳတင္ကာကြယရ
္ န္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ႏွင့္ အႏႈတသ
္ ေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ျပန္လည္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ တာ၀န္ရသ
ွိ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ အျခားသူမ်ား
ႏွင့္ (သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္ရွိ ၎တို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္သူမ်ားအပါအ၀င္) စီးပြားေရးလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရာမွျဖစ္ေပၚလာ
ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တာ၀န္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ လုပက
္ င
ို လ
္ ိုေသာ အထည္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ လုပင
္ န္းစာခ်ဳပ္လက္မတ
ွ မ
္ ထိုးမီ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေၾကာင္းကို ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ လံု႔လထား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ
သည္ ၿပီးခဲသ
့ ည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း လက္နက္ကင
ို ပ
္ ႗ိပကၡမ်ား၌ ပိမ
ု အ
ို ျမစ္တယ
ြ လ
္ ာေနသည္။ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ႏင
ို ္ေျခမ်ား
တြငတ
္ င
ြ က
္ ်ယ္က်ယ္ တည္ရွိေနသည္အ
့ ားေလ်ာ္စြာ ႏုင
ိ င
္ ံျခားပိင
ု စ
္ က္႐မ
ုံ ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယသ
ူ က
ူ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ နိင
ု င
္ အ
ံ ေျခအေနအလိက
ု ္
တိတိက်က် ႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ တိုင္း/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မစတင္မီ (သို႔မဟုတ္) အထည္
ထုတ္လုပ္ရန္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္မ်ား မေဆာင္ရြက္မီ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏွံ႔စပ္ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္သင့္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္
ေဒသ၏ လူမစ
ႈ ီးပြားပတ္၀န္းက်င္ကို ျပည့္ျပည္၀
့ ၀ နားလည္ေအာင္ အားထုတမ
္ ႈျပဳသင္သ
့ ည္။ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏင
ုိ ္ေျခမ်ားကို ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ရာတြင္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ NGO (အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕
အစည္း) မ်ား ၊ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။
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၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အထည္ေအာ္ဒါမ်ား မမွာယူမီ အထည္သြင္းမည့္သူမ်ား (Suppliers) ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ တင္းက်ပ္ေသာ
ေရြးခ်ယ္မစ
ႈ ည
ံ န
ႊ ္းမ်ား ခ်မွတထ
္ ားရပါမည္။ အဆိပ
ု ါ စံညန
ႊ ္းမ်ားကို နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ စံခ်ိနစ
္ ံႏန
ႈ ္းမ်ား၊ ျပည္တင
ြ ္းအလုပသ
္ မားဥပေဒ၊ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား
ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္တိတိက်က် လုိက္နာရပါမည္။ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကို
မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မစတင္သင့္သကဲ့သို႔ အထည္ေအာ္ဒါမ်ားကိုလည္း မမွာယူ
သင့္ေသးပါ။
အထည္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
လုပင
္ န္းပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာျခင္း၊ ခ်ေဖာက္မမ
ႈ ်ားျဖစ္ေပၚပါက ေျပလည္ေအာင္ ညိႇႏင
ႈိ ္းေဆာင္ရြက္
ျခင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာေစေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ျမန္မာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
တိုးတက္မႈမ်ားမွာ အရွိန္ရေနၿပီျဖစ္၍ ၎တို႔ကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးသင့္သည္ဟူေသာ နားလည္မႈကို အေျခခံၿပီး အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ား၊ အလုပသ
္ မားအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆင
ို ရ
္ ာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား ၎တိ၏
႔ု က်ရာတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခင
ြ ရ
့္ ေအာင္ အားေပး
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ထုတ္လုပ္သူကုမၸဏီ ျဖစ္ေစ၊ ၀ယ္ယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ား
ျဖစ္ေစ၊ ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခစ
ု တ
ီ င
ို ္း အေနျဖင့္ တုနဆ
႔္ င
ို ္းျခင္းမရွဘ
ိ ဲ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြကရ
္ မည့္ ရွင္းလင္းသိသာေသာ တာ၀န္ရသ
ွိ ည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
တစ္ ရ ပ္ လံုး အေနအထားျဖင့္ ေဆာင္ ရြ က္ သ ည့္ န ည္း လမ္းျဖစ္ ၍ ကု မ ၸ ဏီ မ်ားအေနျဖင့္ အႏၱ ရာယ္ျ ဖစ္ႏို င္ေျခမ်ားကို ဆ န္း စစ္ ရာတြ င္
အျခားသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း၊ လူမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကိုဖလွယ္ျခင္း၊ မိမိႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သည့္
အထည္စက္႐မ
ုံ ်ားသည္ စည္းကမ္းလုက
ိ န
္ ာမႈမရွပ
ိ ါက သက္ဆင
ို ပ
္ ါ၀င္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း၊ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္မပ
ႈ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ
တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဒသခံသက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္
ျပဳလုပ္ရေပမည္။ အျခားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအက်ဳိးငွာလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္မႈႀကံဳရေသာအလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏ အက်ဳိးငွာလည္းေကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚသက္ေရာက္မႈကို မည္သို႔မည္ပံု
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းေပး ရွင္းျပသင့္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္ (အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားညိႇႏိႈင္းခြင့္)
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သမဂၢမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္မႈအလုိက္ သမဂၢမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ
တိုင္း၊ စက္မႈွဇုန္ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အပါအ၀င္ ဇုန္တိုင္းတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ ဟန္႔တားမႈမရွိဘဲ လႈပ္ရွားေဆာင္
ရြက္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားၿပိဳကြဲေအာင္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္ပိုက္ၾကည့္မေန
သင့္ေခ်။ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေရးပါေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးရေပမည္။ စက္႐ုံမ်ာ ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူ ကုမၸဏီမ်ား
အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္ထားေသာ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အစိုးရအေပၚ မွီခိုမႈကင္းေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကိုသာ
လက္ခံသင့္သည္။ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည့္ (စုေပါင္းအေရးဆို သည့္) အခါျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္
တုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္ထားေသာ သမဂၢမ်ားအား ပါတနာကဲ့သို႔ ပါ၀င္ခြင့္ေပးသင့္
သည္။ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ မ
ူ ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယသ
ူ မ
ူ ်ားအေနျဖင္လ
့ ည္း အလုပရ
္ င
ွ ္ႏင
ွ ့္ အလုပသ
္ မားမ်ားအၾကား ယံၾု ကည္မရ
ႈ ွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု
ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာတိက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္
ကူညီေပးသင့္သည္။
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အခေၾကးေငြ
အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိနပ
္ မ
ို လုပက
္ င
ို ဘ
္ ဲ ပံမ
ု န
ွ အ
္ လုပခ
္ ်ိန္ ရက္သတၱပတ္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြ ရရွခ
ိ င
ြ ရ
့္ သ
ွိ ည္။
လက္ရွိ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ (၂.၄၈ ယူ႐ို) ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မတ
ွ ရ
္ န္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပစ
္ ဥ္က အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မားဆိင
ု ရ
္ ာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ၄၆၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည္။ ယခုအခါ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တစ္ေန႔လွ်င္ ၆၀၀၀ - ၁၀၀၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္မွသာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာႏႈန္းထားျဖစ္မည္ဟု
အႀကံျပဳေနၾကသည္။ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို မည္သည့္အဆင့္၌သတ္မွတ္ေစ
ကာမူ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွင္ဘက္ကသာ သတ္မွတ္ေစကာမူ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသည္ ၾကမ္းခင္း
ႏႈန္းထားသာျဖစ္သင့္ၿပီး အမ်ားဆံုး အခေၾကးေငြအျဖစ္ မျမင္သင့္ေပ။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း
မ်ားကို ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ ေဒသႀကီးအလုိက္ ၾကမ္းခင္းႏႈန္းထားကို သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႀကီးထဲမွ အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေသာ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားျဖစ္သည့္ ထိင
ု ္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏင
ွ ့္ ကေမၻာဒီးယားႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ကေလးအလုပ္သမား
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္မ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံသင့္ေခ်။ အသက္ ၁၅
ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄ နာရီသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ က်န္ေသာအခ်ိန္မ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ
သင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္းသိ႔ု တက္ေရာက္ခင
ြ ့္ ရွရ
ိ မည္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထိ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္
မ်ားသည့္အလုပ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသင့္သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား - ျမန္မာနိုင္ငံသားပိုင္ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိ အလုပ္သမားထုတြင္ အသက္မျပည့္
ေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရွိ၊ မရွိကို စိစစ္သင့္သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို (တရား၀င္ျဖစ္ေသာ) အခ်ိန္ပိုင္း
သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္ပညာေရးသုိ႔ အသက္အရြယ္အလုိက္ လက္လွမ္းမွီခြင့္ရွိေအာင္ ကုမၸဏီမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ယခင္ က တည္း ကရွိႏွ င့္ေ နေသာ ကေလးအလု ပ္ သ မားမ်ားအတြ က္ လ ည္း က်န္း မာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္ မႈ ၊ အရြ ယ္ေ ရာက္ ၿ ပီး သူ မ်ားမွ
လံုေလာက္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ၊ ယာယီေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးအလုပ္
သမားမ်ား တရား၀င္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္ေရာက္သည္အထိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ားက လုပ္အားခႏွင့္
ေက်ာင္းစရိတ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။

ပ႗ိပကၡအလြန္အေျခအေနတြင္ ပ႗ိပကၡကို သိျမင္နားလည္မႈရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား လိုအပ္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ ထြက္ေပၚစျပဳလာၿပီျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡကို
ေျဖရွင္းနိုင္ရန္မွာ အလြန္အလွမ္းေ၀းပါေသးသည္။ ဤသို႔ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားအားလံုး
အတြက္ သာမန္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနက် ေကာ္ပိုရိတ္တာ၀န္မ်ားထက္ပိုမိုေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ယူရန္ရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
ပ႗ိပကၡကို သိရွိနားလည္ဖို႔လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ “မိမိေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရး” ဆိုသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္နာရေပမည္။ ဥပမာ - ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာ ေျမအခြင့္အေရး
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မ်ားကိုေလးစားမႈရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္သတင္းေပးၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (Free Prior Informed Consent) ကို လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ (တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ) စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို အထူးလုိက္နာသင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခ
အေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေလ့လာဆန္းစစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due
Diligence) အစိတအ
္ ပိင
ု ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ စက္႐ုံႏင
ွ ့္ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ မ
ႈ ်ားအေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၀န္ထမ္းေဟာင္း
မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ား၏ ပါ၀င္ႏုိင္ေျခတို႔အေၾကာင္းကို စံုစမ္းေလ့လာသင့္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေျမေစ်းကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေျမေစ်းကစားေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ေျမေစ်းကြက္ကစားမႈတြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္ေပသည္။

ကုစားခြင့္
အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ေနၾကေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရား၀င္အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားႏွင့္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို ေလးစားသင္သ
့ ည္။ အလုပသ
္ မားတစ္ဦးခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ စက္႐အ
ုံ လုပသ
္ မားသမဂၢတင
ြ ္ ပါ၀င္ေသာ အလုပသ
္ မား
အုပ္စုျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္၏ ဟန္႔တားမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူအညီမ်ား ရယူခြင့္ရွိသင့္သည္။
အထည္ကုမၸဏီမ်ား (ထုတ္လုပ္သူကုမၸဏီ ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီ) အေနျဖင့္ ၎တို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈႀကံဳရေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦး
ခ်င္းစီႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ကုစားခြင့္ေပးသင့္သည္။ အထည္ကုမၸဏီမ်ား (ထုတ္လုပ္သူကုမၸဏီႏွင့္ ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီ) အေနျဖင့္
ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္ေပးသင့္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အထည္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား (ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ က
ူ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ ၀ယ္ယသ
ူ က
ူ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား) အေနျဖင့္ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ ္ (အသင္းအဖြ႕ဲ )ဆိင
ု ရ
္ ာ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ
မ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀ လုိက္နာသင့္ေပသည္။ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈ ၊ Suppliers မ်ား၏ တည္ေနရာ၊ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္၊
အလုပ္သမားအင္အား၊ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ား
သိေအာင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤသုိ႔ ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအဆင့္ဆင့္ရွိ ပါ၀င္ေနသူမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္ၿပီး
အသင္းအဖြဲ႕ႀကီး တစ္ခုလံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ကမၻာလံုးရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၌ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ား အဆင့္ဆင့္တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာေစေရးအတြက္
စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာအသင္းအဖြ႕ဲ မ်ား၊ အမ်ားပါ၀င္ေသာ အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရးအသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားကလည္း တြန္းအားေပး ေဆာင္
ရြကသ
္ င္သ
့ ည္။ အမွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ ္ (ကုမဏ
ၸ )ီ မ်ား၊ လက္လီေရာင္း သူမ်ားႏွငထ
့္ တ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ မ
ူ ်ားအေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းက႑အတြင္းတြင္
စီးပြားေရးဆိုငရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀မႈႏင
ွ ့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းေသာအျမင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေပးမည္အ
့ ျမင္မ်ား ရွရ
ိ ေပမည္။
ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ၎ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၏ ျမန္မာနိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ားအေၾကာင္း (သြင္းအားစုကင
ြ ္းဆက္
မ်ား အဆင့္ဆင့္ - Supply Chain တြင္ ဆက္သြယ္မႈအပါအ၀င္) ကို အမ်ားသိေအာင္ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပလာေစေရးအတြက္ တာ၀န္ယူ
တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

21

ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလြန္ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ - အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၏ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထည္
ထုတ္လုပ္ေနေသာ နိုင္ငံျခားအမွတ္တံဆိပ္ကုမၸဏီမ်ား (သို႔မဟုတ္) စက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ လူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္
ျဖစ္ရန္ အလြန္တရာအေရးႀကီးေပသည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးရမည္မွန္ေသာ္လည္း အလုပ္ဟု ဆိုႏိုင္႐ုံသက္သက္သာ
ဖန္္တီးေပးရမည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္
ရွိေသာ အလုပ္မ်ားမဟုတ္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ လူထုအတြက္ အဓိကျဖစ္ရေပမည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား
(အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ မ
ူ ်ားအပါအ၀င္) အား လိအ
ု ပ္သည္လ
့ င
ို စ
္ င္မရွပ
ိ ါက လုပင
္ န္းလုပ္ေဆာင္ခင
ြ မ
့္ ျပဳျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ သ
္ င္ပ
့ ါသည္။

နိဂံုး
ပိက
႔ု န
ု ဥ
္ ီးစားေပး အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ အလုပအ
္ ကိင
ု မ
္ ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏင
ွ ့္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိေနသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဤပို႔ကုန္ဦးစားေပး
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၊
ပတ္၀န္းက်င္ႏင
ွ ့္ စီးပြားေရးတိအ
႔ု ေပၚတြင္ က်ေရာက္ေသာ အႏႈတသ
္ ေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းတိ႔ု
ျဖင့္လည္း အေျခအေနမ်ားကို လက္ရွိထက္ ပိုမိုဆိုးသြားေစႏုိင္သည္။
ထို ့ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားအားလံုး (အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွသည္ ၀ယ္ယူသူ ကုမၸဏီသို ့၊ ျမန္မာအစိုးရ မွသည္ ႏုိင္ငံျခားသား
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ မိခင္ႏင
ို င
္ အ
ံ စိုးရမ်ားသိ)႔ု အေနျဖင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ေလးစား၊ လုက
ိ န
္ ာ၊ ကာကြယ္
ရမည့္ အေျခခံတာ၀န္တစ္ရပ္ ရွသ
ိ ည္။ ဤသုေတသန၏ ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားအရ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို ပိမ
ု ိုေကာင္းမြန္
စြာ ေဆာင္ရြကရ
္ န္၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေျခေလ်ွာခ
့ ်ေရးကို ပိမ
ု ိုေကာင္းမြနစ
္ ြာ ေဆာင္ရြကရ
္ န္၊ အမွနတ
္ စ္ကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္တို႔ကို အေရးတႀကီး ေဆာလ်င္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီး႐ုံသက္သက္
မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီး
ေပးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
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၁။ မိတ္ဆက္ျခင္း
၁.၁။ ဘာေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားတင္ျပရတာလဲ
အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မ်ားျပားလာလ်က္ရသ
ွိ ည္။ လုပသ
္ ားႏွငလ
့္ ပ
ု အ
္ ား အမ်ားအျပားလိအ
ု ပ္ေသာ လုပင
္ န္း
မ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် အထည္၀ယ္ယူသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ
နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းသူမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပုိမိုျပင္းထန္လာသည္။ ေစ်းသက္သက္သာသာႏွင့္ အျမန္
ထုတ္လုပ္ပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၄င္းတို႔၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ထုတ္လုပ္ေရးေဒသမ်ား
ကို ရွာေဖြေနၾကသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံက အဆိုပါ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆီးေပးႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္အားခသက္သက္သာသာျဖင့္ အလုပ္သမား
မ်ားစြာရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ထုတ္ကုန္
မ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခြင့္ ရလာသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကေစ်းကြက္အတြက္ မ်က္ႏွာသာေပးထားေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ အထည္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အထည္ထုတ္လုပ္ရန္ ထင္ရွားေသာ
ေနရာေဒသတစ္ခု လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္လာခဲသ
့ ည္။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းသည္ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မ်ားျပားလာၿပီး ဥေရာပေစ်းကြက္
အတြက္ အထည္ေျမာက္မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာ
ရပ္မ်ားတြင္ - လြန္စြာနည္းပါးေသာ လုပ္အားခ၊ မတရားေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား (ဥပမာ - ေဆးခြင့္ယူသည့္အတြက္)၊ မ်ားျပား
လွစြာေသာ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား၊ လုပ္အားခမေပးဘဲ အဓမၼေစခိုင္းသည့္အတြက္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ား၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ
(၃၆၀၀ က်ပ္) မေပးလိုသည့္အတြက္ အလုပ္သင္ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္း တို႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာရမည့္တာ၀န္ရွိသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေဆာတလ်င္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကညႊန္ျပေနသည္။ ဤသုေတသန၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
ႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္တုိ ့မွာ အေရးတႀကီးေဆာလ်င္စြာ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း - ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အထူးသျဖင့္ ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အဓိကဦးတည္ေဆြးေႏြးထားသည္။ သုေတသန
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ နိုင္ငံျခားသားအ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္နိုင္ငံ အစိုးရ၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ နိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ မိခင္နိုင္ငံအစိုးရတို႔ သိလာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အိုအီးစီဒီနိုင္ငံမ်ား
(Organization for Economic Co-operation and Development - စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈႏင
ွ ့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဆိင
ု ရ
္ ာအဖြဲ႕အစည္း
၏ အဖြ႕ဲ ၀င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ား) ျဖစ္သည့္ ဆြဒ
ီ င္၊ ယူေက၊ နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမနီ ၊ ဂ်ပန္ႏင
ွ ့္ ေတာင္ကရ
ို ီးယားနိင
ု င
္ တ
ံ ႔ို သိလာေစရန္ ရည္ရယ
ြ ပ
္ ါသည္။
၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ Suppliers မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ အညီေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး Suppliers
မ်ားအေပၚ ခ်မွတထ
္ ားေသာ ၀ယ္ယူျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာအေလ့အက်င္မ
့ ်ား ႏွငအ
့္ ညီလည္း ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏစ
ွ မ
္ ်ားတြငလ
္ ည္း
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SOMO ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကင
ို ဖ
္ က္ ပါတနာမ်ားအေနျဖင့္ မိမတ
ိ ႔ို ေရြးခ်ယ္ထားေသာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္သတိေပး တင္ျပသြားပါမည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၀ အထိ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ က
ံ ို စစ္အာဏာရွငတ
္ က
႔ို အုပခ
္ ်ဳပ္ခသ
ဲ့ ည္။ ၂၀၁၀ ခုနစ
ွ တ
္ င
ြ ္ စစ္အာဏာရွင္ အစား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ အာဏာရလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွအစျပဳ၍ အလယ္အလတ္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈကို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ စတင္ျမင္ေတြ႕လာသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမက
ို ေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ မဲ ၇၇ % အနုင
ိ ရ
္ ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ၊္ ဧၿပီလတြင္
NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ တက္လာၿပီး ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္လာသည္။
NLDအေနျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အာဏာရရွၿိ ပီး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခင
ြ ရ
့္ သည္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္သည္။ အလြနႀ္ ကီးမားေသာ
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ - အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန အပါ
အ၀င္ (အလုပသ
္ မားစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အလုပသ
္ မား႐ုံးမ်ားတြင)္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာမူ နဂိလ
ု မ
ူ ်ားသာ
ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ားစုသည္ လက္ရွိအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္လည္း ဆက္လက္ပါ၀င္ေနဆဲ
ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို ၂၀၁၂ အထိ
တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္မွာ မၾကာလွေသးေခ်။ အမွီအခိုကင္းေသာ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို တားျမစ္ခဲ့သကဲ့သို႔ သေဘာ
မတူညီသူမ်ားကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္
အတိုက္အခံပါတီ၀င္မ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံခဲ့ရသည္။
ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေျခလွမ္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက စတင္လာခဲ့သည္ဆိုေသာ္ျငား ႀကီးမားေသာျပႆနာမ်ားကို
မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေခ်။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြား
ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအလႊာတိုင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈက ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။
အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ နိင
ု္ င
္ တ
ံ ကာ လူ အ
့ ခြငအ
့္ ေရး စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္းမ်ားႏွငအ
့္ ညီ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကီးမားေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရွိလာျပီျဖစ္္သည္။
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လြန္စြာတိုးတက္လာေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစျပဳလာခ်ိန္မွစ၍

ဥေရာပသမဂၢအပါအ၀င္ နိုင္ငံမ်ားစြာက စီးပြားေရး

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ တဟုန္ထိုးတိုးတက္ေနသည္။ ဤသို႔
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္မႈေၾကာင့္ မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရရွိလာၿပီး
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရလည္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္လာသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထည္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈၆ သန္း (ယူ႐ို ၇၂၀ သန္း ၅) အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀
အထည္ပက
႔ို န
ု တ
္ န္ဖိုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၇ သန္း/ ယူ႐ို ၂၇၀ သန္း ၆ ) ထက္ သံုးဆနီးပါး ျမင္တ
့ က္လာခဲသ
့ ည္။ ၇ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၅ တြင္ အထည္ပို႔ကုန္တန္ဖိုး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ (၁.၄၆
ဘီလီယံ) သို႔မဟုတ္ ယူ႐ိုေငြအားျဖင့္ သန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ (၁.၃၂ ဘီလီယံ ၈) ရွိၿပီး ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ကို အထည္ပို႔ကုန္မ်ားမွ ရရွိသည္။

၉

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာ့အထည္ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ တရွိန္ထိုးႀကီးမားလာေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ
သမဂၢမွ ၎၏ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အထည္တင္သြင္းမႈတန္ဖိုး ယူ႐ို ၄၂၃ သန္း ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္တင္သြင္းမႈထက္ ၈၀ ရာခုိႏႈန္းပိုမ်ားသည္။၁၀
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ အဓိကေနရာတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၎တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္သာသိရွိၾကသည္။ ALR ၁၁, Progressive
Voice

၁၂

ႏွင့္ Oxfam

၁၃

အဖြဲ႕တို႔ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး

ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို မၾကာေသးမီက ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

5

For this conversion (US dollar to Euro) the currency rate of 1 July 2014 was used.

6

For this conversion (US dollar to Euro) the currency rate if 1 July 2010 was used.

7

HKTDC Research, “Myanmar Rising: The Garment Sector Takes Off “, 22 June 2016. <http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/
article/Research-Articles/Myanmar-Rising-The-Garment-Sector-Takes-Off/rp/en/1/1X000000/1X0A6IQS.htm>

8

For this conversion (US dollar to Euro) the currency rate if 1 July 2015 was used.

9

Textile Excellence, “Myanmar Rises As An Alternative Garment Manufacturing Hub,” 11 December 2016, <http://www.textileexcellence.com/news/
details/1651/myanmar-rises-as-an-alternative-garment-manufacturing-hub>

10

European Commission DG Trade, “European Union, Trade in goods with Myanmar,” 4 November 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/
september/tradoc_113423.pdf

11

ALR, ‘Under Pressure – A study of labour conditions in garment factories in Myanmar which are wholly Korean owned or in a Joint Venture with Korean
Companies,” March 2016, <http://www.actionlaborrights.org/attachments/view/?attach_id=1060>

12

Progressive Voice, “Raising the Bottom - A Report on the Garment Industry in Myanmar,” December 2016, <http://progressivevoicemyanmar.org/
wp-content/uploads/2016/11/Raising-the-Bottom-Layout-English-Version-15-11-20161.pdf>

13

Oxfam, ‘Made in Myanmar – Entrenched poverty or decent jobs for garment workers?,” December 2015, <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/bp209-made-in-myanmar-garment-workers-091215-en_0.pdf>
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SOMO အေနျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာနိင
ု င
္ မ
ံ ထ
ွ တ
ု လ
္ ပ
ု ္ေသာ အထည္မ်ားရရွိေနေသာ ဥေရာပအထည္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ မၾကာမီ ထိသ
ု ႔ို
ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ေနေသာ ဥေရာပအထည္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား အထည္သြင္းသူမ်ား (Suppliers) ကို သုေတသနအတြက္ အဓိက
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပိုကုန္-သြင္းကုန္ပါတနာ ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ နို၀င္ဘာတြင္
ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ၌ထားရွိေသာ လက္က်န္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္၍ မၾကာေတာ့သည့္
အနာဂတ္တြင္ အေမရိကသို႔ အထည္တင္ပို႔မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္နိုင္ေပသည္။ ဥေရာပ အထည္ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာအထည္မ်ားကို ရရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
SOMO သည္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ သုေတသနစင္တာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး “ဥေရာပ၏ သန္႔ရွင္းေသာအ၀တ္အစားမ်ားဆိုင္ရာစည္း႐ုံး
လႈ႕ံ ေဆာ္မည
ႈ န
ြ ႔ေ
္ ပါင္းအဖြ႕ဲ မ်ား (European Clean Clothes Campaign coalitions) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ စင္တာတစ္ခလ
ု ည္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ SOMO သည္ ဤသုေတသနမွတစ္ဆင့္ ဥေရာပရွိ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ အထည္ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ လက္လီ
ေရာင္းခ်သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအား တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရန္ အေရးဆိုေနၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံက်ေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ ဤသုေတသန၏ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတအ
္ ပိင
ု ္းအျဖစ္ပါ၀င္ေနသည္။ အဓိကေမးခြန္းထုတ္ေထာက္ျပ
ထားသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ အႏၱရာယ္ႏွင့္ လက္တစ္ကမ္းအကြာတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းသက္သာေသာအထည္မ်ားလိုအပ္ခ်က္သည္ အၿမဲတေစ ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာနိင
ု င
္ အ
ံ တြင္း၌ ပိမ
ု ိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပအ
္ ကိင
ု မ
္ ်ား၊ အလုပသ
္ မားအေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ထိတ
ု ိုးတက္မ်ားျပား
လာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက အကူအညီေပးနိုင္ပါမည္လား (သို႔မဟုတ္) မည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ
ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားတင္ျပသူမ်ားျဖစ္သည့္ SOMO ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕ (Action Labor Right) ႏွင့္
အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရး ကာကြယသ
္ မ
ူ ်ားႏွင့္ျမႇငတ
့္ င္သမ
ူ ်ားအဖြဲ႕ (Labor Rights Defenders and Promoters) တိက
႔ု ပါ၀င္အားျဖည့္
နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအေျခမခိုင္ေသးေသာ ျမန္မာကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လည္ပတ္မႈ
ေၾကာင့္ လူ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးတြင္ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာနိုင္သည္ဆိုသည့္
အခ်က္ကို နားလည္မႈအေပၚတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းက အေျခခံထားသည္။

၁.၂။ သုေတသနနည္းလမ္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ပထမအၾကိမ္ အေျခအေနေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ SOMO မွ သုေတသီမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာ
ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစိုးရမဟုတ္
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္သမားလွုပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထဲထဲ၀င္၀င္
သိ ရွိ လာေစရန္ ၊ သက္ ဆို င္ ပါ၀င္ေ နသူ မ်ား၏ ေနာက္ေ ၾကာင္း ရာဇ၀င္ ၊ အစီ အ စဥ္ မ်ား၊ ရည္ မွ န္း ခ်က္ မ်ားႏွ င့္ အခက္ အ ခဲ မ်ားကို
သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သုေတသန လက္တြဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စိတ္၀င္စားေသာ၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ
ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္လည္း SOMo က ရည္ရြယ္သည္။
ဤပထမအႀကိမ္ အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းမွ ရလာဒ္အေနျဖင့္ SOMO၊ ALR ႏွင့္ LRDP တို႔အၾကား စီမံခ်က္အတြက္
ပါတနာမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊
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လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစိုးရကို တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္
သည္။
လက္ေတြက
႔ င
ြ ္းဆင္း သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိနက
္ ာလ၊ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရက
ြ ္
လိုသည္မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာနားလည္ႏိုင္ေစရန္ SOMO၊ ALR ႏွင့္ LRDP တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေအာက္ပါ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
စက္႐ုံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္ - ျပည္ပေစ်းကြက္သုိ ့တင္ပို႔ရန္ အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ စက္႐ံုမ်ား
- ေရာက္ရွိႏိုင္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား အဆက္အသြယ္ရွိမႈ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ALR ႏွင့္ LRDP တို႔သည္
သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ၊ အလုပ္သမားေရးရာ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ပူးေပါင္းစီစဥ္ေပးျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။
- စက္႐မ
ုံ ်ား၏ လုပင
္ န္းပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနဆိင
ု ရ
္ ာ မွတတ
္ မ္း။ ALRႏွင့္ LRDP တိအ
႔ု ေနျဖင့္ ရန္ကန
ု ္ႏင
ွ ့္ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္း
တည္ရွိေသာ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား မ်ားၾကားတြင္ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိေနေပသည္။
- ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ႈ ။ ေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္မအ
ႈ ရ သုေတသနျပဳလုပမ
္ ည္စ
့ က္႐စ
ုံ ာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ားပိင
ု စ
္ က္႐မ
ုံ ်ားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ံျခားသား
ပိုင္စက္႐ုံမ်ားဟူ၍ အမ်ဳိးအစား နွစ္ခုလံုး ပါ၀င္သည္။
- ပထ၀ီအေနအထား။ ေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈအရ သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ စက္႐ုံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ စက္႐ုံမ်ားမွာ ရန္ကုန္ရွိ
မတူညီေသာ စက္မဇ
ႈ န
ု မ
္ ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားတြင္ တည္ရသ
ွိ ည္။ ပဲခူးရွိ စက္႐တ
ုံ စ္႐ုံႏင
ွ ့္ ပုသမ
ိ ရ
္ ွိ စက္႐တ
ုံ စ္႐တ
ုံ လ
႔ို ည္း
ပါ၀င္သည္။
သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံ၏နာမည္ကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ သုေတသနျပင္ဘက္ မည္သည့္ျပင္ပ
ဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးတြင္မဆို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ ကနဦးတြင္ SOMO အေနျဖင့္ စက္႐ုံနာမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ SOMO
သည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈ အဆင့္ဆင့္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ ခိုင္မာသည့္ဦးေဆာင္
အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အလုပသ
္ မားထု ႀကံဳေနရေသာျပႆနာမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐မ
ုံ ်ားႏွင့္ အဆိပ
ု ါ စက္႐မ
ုံ ်ားထံမွ ၀ယ္ယသ
ူ ူ
ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ကို အမ်ားသိေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအဆင့္ဆင့္ရွိ ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေနသူမ်ားကို
တြန္းအားေပးနိုင္သည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတိျပဳမိရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ Supplier စက္႐ုံ
မ်ား၌သာမက အနာဂတ္တြင္ ၎တိုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ Supplier စက္႐ုံမ်ား၌လည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္သမား
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာရရွိၿပီး ၀ယ္ယူမႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စက္႐ုံနာမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ
ကိုလည္း သိရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ အစီရင္ခံစာ၏ အရည္အေသြးကိုလည္း ျမင့္တက္ေစသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းအားျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ
ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္း ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ သုေတသနအတြက္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ
အလုပ္သမားမ်ား၊ အျခားေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၊ သမဂၢတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္/ သို႔မဟုတ္
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အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း (အဓိကအားျဖင့္
စက္႐မ
ုံ ်ား) တြင္ အလုပလ
္ ပ
ု ္ေနေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္
အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ငယ္ရြယ္ၿပီး ၎တို႔၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း မသိရွိၾကေပ။ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ား
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္လည္း လံုၿခံဳေရးမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအေနအထားတြင္
ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ရရွိေနေသးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ SOMO အေနျဖင့္ သတိထားရပါမည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
စက္ရံု ၁၂ ႐ုံအနက္ စက္႐ုံတစ္႐ုံကသာ SOMO ၏ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာၿပီး တံု႔ျပန္မႈ
ေပးခဲ့သည္။ အျခားေသာ စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအဆင့္ဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပင္းထန္သည့္
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ ဤ အစီရင္ခံစာကို မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္ဆိုသည္ကို SOMO
အေနျဖင့္ မသိရွိနိုင္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ SOMO အေနျဖင့္ အထူးတလည္ ဂ႐ုစိုက္မႈျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
ကို SOMO ၏ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မွ်ေ၀မႈျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ မွ ဇြန္လအထိ အလုပ္သမား ၄၀၃ ဦးကို အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၄၅ မိနစ္စီ ၾကာေသာ အင္တာဗ်ဴး ၃၀၀
ႏွင့္ ပိမ
ု ို အေသးစိတက
္ ်ေသာ တစ္နာရီစၾီ ကာသည့္ အင္တာဗ်ဴး ၁၀၃ ခုကို ျပဳလုပ္ႏင
ုိ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေမးခြန္းမ်ား
ႏွင့္ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို SOMO၊ ALR ႏွင့္ LRDP တိက
႔ု ပူးတြဲျပင္ဆင္ခသ
ဲ့ ည္။ ေခါင္းစဥ္၊ ပါ၀င္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပိုမို ရွည္ၾကာေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိေစခဲ့သည္။ ALR ႏွင့္ LRDP မွ ၀န္ထမ္း ၁၀ ဦး ႏွင့္
အျခားေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ စကားျပန္၏
အကူအညီႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို SOMO က ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ SOMO ၏ သုေတသီမ်ားက ALR ႏွင့္ LRDP ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရက္တာ
သင္တန္းျပဳလုပခ
္ ဲသ
့ ည္။ သင္တန္းတြင္ သုေတသနအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ နည္းလမ္း၊ တာ၀န္ႏင
ွ ့္ တာ၀န္ယမ
ူ ႈ အေၾကာင္းတိက
႔ု ို အေလး
ထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ား အဆင့္ဆင့္ရွိ တာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသကဲ့သို႔
သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ား အဆင့္ဆင့္ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ အထည္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားအေပၚ
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မရ
ႈ ၊ွိ မရွက
ိ ို အခ်ိန္ႏင
ွ တ
့္ စ္ေျပးညီ ေလ့လာဆန္းစစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း Due Diligence (ကုလသမဂၢ၏
လမ္းညႊန္ အေျခခံမူမ်ား)၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အေရးပါမႈႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးမည့္ အလုပ္သမား
မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈတို႔ကိုလည္း ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းကာလတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ မွ ေမလအထိ SOMO မွ သုေတသီ အမ်ဳိးသမီး Martje Theuws သည္ ရန္ကန
ု တ
္ င
ြ ္ ေနထိင
ု ခ
္ ၿဲ့ ပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ
မ်ားအတြက္ ALR ၊ LRDP တို႔ႏွင့္အတူ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Martje Theuws ကို ကၽြမ္းက်င္ေသာျမန္မာစကားျပန္မွ
ကူညီေပးခဲ့သည္။
အလုပ္သမားမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔
ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
SOMO က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ သံုးသပ္ခ်က္၊ ယူဆခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ အစီရင္ခံစာကို SOMO က အၾကမ္း
ေရးသားခဲ့ၿပီး ALR ႏွင့္ LRDP တုိ ့ကလည္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ တံု ့ျပန္မွတ္ခ်က္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ မွ ဧၿပီလအထိႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတို႔တြင္ ဤသုေတသနအတြက္ သက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုၿပီး အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရာမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ - ျမန္မာ့အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ား၊ ကမၻာအ
့ လုပသ
္ မား သမဂၢအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (Global Union Federations – GUFs)၊ အလုပသ
္ မားသမဂၢကည
ူ ီေပးေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
(Trade Union Support Organizations – TUSOs)၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (ILO အပါအ၀င္)၊ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းရွငမ
္ ်ားအသင္း (MGMA)၊ Fair Wear Foundation ၊ က်င္၀
့ တ္လက
ို န
္ ာစြာ
ကုန္သြယ္မႈအဖြဲ႕အစည္း (Ethical Trading Initiative- ETI) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ အမွတ္တံဆိပ္ (ကုမၸဏီ)
မ်ားျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကို SOMO မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံႏင
ွ ့္ ၎တိ၏
႔ု ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေျခရွိေသာ ေဖာက္သည္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား SOMO ၏ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္းႏွငအ
့္ ညီ
အစီရင္ခံစာအၾကမ္းကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မတိက်မႈ၊ မွားယြင္းမႈမ်ား
ေတြ႕ရွိပါက ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္၊ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ပါသည္။ Fair Wear Foundation ႏွင့္
ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အထည္မ်ားရရွိေနသည္ဟု သိထားေသာ ၎၏အဖြဲ႕၀င္ အမွတ္တံဆိပ္( Brands) မ်ားကိုလည္း SOMO
ကဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ ေအာ္ဒါမွာယူျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေလ့လာခဲ့သည္။ ဤသို ့ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ
မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ ႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့ၿပီး တံု႔ျပန္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို အခ်ိန္ ႏွစ္ပတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဤသို ့အစီရင္ခံစာကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအျပင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ
၎တိ၏
႔ု စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။ အလားတူစြာပင္ ၀ယ္ယသ
ူ ူ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား
ကိလ
ု ည္း ျမန္မာနိင
ု င
္ မ
ံ ထ
ွ တ
ု လ
္ ပ
ု ္ေသာအထည္မ်ားရယူမႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ၿပီး ၎တိ၏
႔ု မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င္မ
့ ်ားအေၾကာင္း ေျဖၾကား
ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကာလ ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ျပန္္ၾကားခ်က္ ၉ ခု ရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္
သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စက္႐ုံ (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုထက္ပိုေသာ စက္႐ုံမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၄

ျပန္ၾကားခ်က္ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ C&A ၊ Deuter ၊ Gaastra ၊ H&M ၊ Primark ၊ New Look ၊ Muji ၊ Suitsupply ႏွင့္ Takko တို႔
ျဖစ္သည္။
ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္ကို အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ေသာ ၀ယ္ယသ
ူ က
ူ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားမွာ - Lonsdale (Sports Direct) ၊ Kawasaki၊
Hudy ၊ Sports Direct ၊ Erima ၊ Henri Loyd ၊ Karrimor (Sports Direct)၊ Pierre Cardin ၊ Arrow ၊ Bessshirt ၊ Izumifuhaku ၊ K2
ႏွင့္ LL & S အ၀ယ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ( The Levy အုပ္စု ) တို႔ျဖစ္သည္။

14.

အစီရင္ခံစာအၾကမ္းတြင္ ယူေက လက္လီေရာင္းကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Marks & Spencer ႏွင့္ အေမရိက၏ Lollytogs အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို စက္႐ုံ ၃ ႏွင့္ ၄ ၏ ေဖာက္သည္မ်ား
ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ SOMO ၏ အစီရင္ခံစာအၾကမ္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို Marks & Spencer က လုိက္ေလ်ာခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ စက္႐ုံ
၃ တြင္ ၂၀၁၅၊ ေမလ၌ စမ္းသပ္မွာယူမႈမ်ားအၿပီး ဆက္လက္မွာယူမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၄ သည္ SOMO ကို ဆက္သြယ္ၿပီး H & M ၊ Primark
ႏွင့္ C & A တို႔သည္ ၎တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး Lollytogs အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပမႈ မျပဳခဲ့ပါ။ စာပိုဒ္ ၄.၂ ကို ၾကည့္ရန္။
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အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား မနက္ခင္း အလုပ္မစမီ ဖယ္ရီေပၚမွ ဆင္းလာၾကစဥ္။ Lauren DeCicca/ MAKMENDE

ထို႔အျပင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာ အထည္မ်ားရရွိေနသည့္ Fair Wear
ေဖာင္ေဒးရွင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း အေထြေထြေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပန္ေသာ Fair Wear
Foundation အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ - Engelber Strauss ၊ Fond of Bags ၊ Jack Wolfskin ၊ Mammut ၊ Odlo ၊ Salewa ႏွင့္ Vaude တို႔
ျဖစ္သည္။ Fair Wear Foundation အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ Outdoor & Sports ကို ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း
မျပန္ခဲ့ေခ်။ ထိုမွ်သာ မက SOMO အေနျဖင့္ Fair Wear Foundation မွ ေပးပို႔ေသာစာကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုအ
ံ နက္ မည္သည္စ
့ က္႐ထ
ုံ မ
ံ ွ်မွ အထည္ရရွိျခင္းမရွဟ
ိ ု Marks & Spencer ႏွင့္ O’Neill Europe တိက
႔ု အေၾကာင္းျပန္လာသည္။
စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ တစ္႐ုံကသာ အစီရင္ခံစာ အၾကမ္းအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာခဲ့သည္ စက္႐ုံ ၄။
SOMO ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ Ethical Trading Initiative (ETI) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာ့အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍
၎တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မွ်တေသာအလုပ္သမားအသင္းအဖြဲ႕ (Fair Labour Association)ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ လူမႈဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ားအေၾကာင္းကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားထားပါသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ
အမ်ားလြယက
္ စ
ူ ြာ ရွာေဖြေတြ႕ရွန
ိ င
ုိ ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ဤကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈ ေျခလွမ္းမ်ားအေၾကာင္း
ကိလ
ု ည္း အမ်ားလြယက
္ စ
ူ ြာရွာေဖြေတြ႕ရွန
ိ င
ုိ ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မီွျငမ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ SOMO ၏သုေတသီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး
၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမိုၿပီး
အာ႐ုံစိုက္ခံရမည္ဆိုသည္မွာ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား
အေၾကာင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္အႏၱရာယ္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားအေၾကာင္းကို အမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးေသာသူမ်ား
အေနျဖင့္ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ခံရေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္တိုင္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာအျမင္ျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္ခံရျခင္း မဟုတ္ဘဲ
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခံရေလ့ ရွိတတ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာမူ အမ်ားမျမင္ေတြ႕နိုင္သျဖင့္
ထိက
ု သ
ဲ့ ႀ႔ို ကံဳရျခင္း မရွိေခ်။ ဤအခ်က္သည္ အတိင
ု ္းအတာတစ္ခထ
ု ိ တရားမွ်တမႈ မရွဟ
ိ ု SOMO အေနျဖင့္ နားလည္ပါသည္။ ဤအခ်က္
ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိး (သို႔မဟုတ္) အျခားသက္ဆိုင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္
ႀကံဳေတြ ႕ ရေသာဆိုး က်ဳိး ဟု ဆို ၍ ရေကာင္း ရႏို င္ေ ပသည္ ။ သို ႔ ပါေသာ္ လ ည္း စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း မ်ားေၾကာင့္ လူႏွ င့္ က မၻာ ႀကီး အေပၚ
မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေ၀ဖန္ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္မွာ SOMO ၏ အဓိကလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေ၀ဖန္ေလ့လာသံုး
သပ္ျခင္းသည္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ SOMO ၏ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းႀကီးတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။

၁.၃ ။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္
အခန္း ၂ တြင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၌
ံ မၾကာေသးမီက ေတြ႕ရွခ
ိ ရ
ဲ့ ေသာ ႏုင
ိ္ င
္ ံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မမ
ႈ ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း ၃ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ
အေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို “Fair Wear Foundation ၏
ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္းေလ့လာျခင္း” မွ ရရွိသည္။ Fair Wear Foundation ၏ ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္းသည္ SOMO မွ
ေကာက္ယူ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳထားသည္။ ၁၅
အခန္း ၄ တြင္ SOMO၊ ALR ႏွင့္ LRDP တိက
႔ု ကြင္းဆင္းသုေတသနႏွင့္ ႐ုံးပိင
ု ္းဆိင
ု ရ
္ ာသုေတသနျပဳလုပရ
္ ာမွရရွိေသာ ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီတို႔၏ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပ
ထားသည္။
အခန္း ၅ တြင္ ၀ယ္ယသ
ူ က
ူ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ ျမန္မာနိင
ု င
္ အ
ံ ေပၚ၌ ထားရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င္မ
့ ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္
ျမန္မာ့အလုပ္သမားလွုပ္ရွားမႈအေၾကာင္း၊ ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ား၊ ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ား၏ Supplier စက္႐ုံမ်ား၊
အျခားသက္ဆင
ို ပ
္ ါ၀င္ေနသူမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနိင
ု င
္ ရ
ံ ွိ သြင္းအားစုကင
ြ ္းဆက္မ်ားအဆင္ဆ
့ င္ရ
့ ွိ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္းကို
တင္ျပထားပါသည္။
အခန္း ၆ တြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အစီရင္ခံစာကို အဆံုးသတ္ထားပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳထားေသာစကားလံုးမ်ား အားလံုးအတြက္ SOMO တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား
(Executive Summary)၊ အခန္း ၄ ႏွင့္ အခန္း ၆ တို႔တြင္ ALR ႏွင့္ LRDP တို႔က SOMO ႏွင့္ ပူးတြဲေရးသားထားသည္။ အခန္း ၁၊ ၂၊ ၃
ႏွင့္ ၅ တို႔ကိုမူ SOMO ကသာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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၂ ။ ျမန္မာ့အေရြ႕
ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို ပိုမိုသိရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မၾကာေသးမီက
ေတြ႕ရွခ
ိ ရ
ဲ့ ေသာ ႏုင
ိ္ င
္ ံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မမ
ႈ ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းအေနျဖင့္ သတိမရ
ူ မည္၊့
ေလးေလးနက္နက္ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစားရမည့္ လူမ-ႈ စီးပြားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ျပႆနာရပ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားသည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို ့ကူးေျပာင္းခဲ့သည္ကို တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာ့လူဦးေရႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိန္းဂဏန္း
မ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုတင္ျပထားသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို
လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ တုင
ိ ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားၾကား တိက
ု ပ
္ ြမ
ဲ ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ
ျဖစ္ၿပီး မလံုေလာက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို
မည္သုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးထားသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ ကုနသ
္ ြယ္ေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏင
ွ ့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢႏင
ွ ့္ အေမရိက
တုိ႔၏ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ပိတ္ဆို႔မႈအလြန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေၾကာင္း၊
လက္ ရွိ ေဆြးေႏြးျငင္း ခံု လ်က္ ရွိေ သာ ဥေရာပသမဂၢ -ျမန္ မာ ရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံ မႈ ကာကြ ယ္ျ ခင္း ဆို င္ ရာ သေဘာတူ ညီ ခ်က္ အေၾကာင္းႏွ င့္
ပတ္သက္၍ ကိန္းကဏန္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မက
ႈ ို ေဖာ္ျပထားသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားတည္ေဆာက္မႈႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍လည္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားပါသည္။

၂.၁။ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ပါလီမန္အစိုးရသို ့ ၾကမ္းတမ္းေသာခရီး
ျမန္မာ့ဒမ
ီ က
ို ေရစီသည္ ပြငလ
့္ န္းစျပဳလာသလို လြယက
္ စ
ူ ြာလည္း ၿပိဳကြသ
ဲ ြားနိင
ု သ
္ ည္။ ဆယ္စုႏစ
ွ မ
္ ်ားစြာ ၾကာျမင္ခ
့ ဲ့ေသာ စစ္အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးမွ
သည္ ပါလီမန္အစိုးရ (ယခုထိ အတည္ျပဳႏုင
ိ ္ျခင္းမရွိေသး) ဆီသို ့ အသြငက
္ ူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ မၾကာေသးေသာႏွစမ
္ ်ားက
စတင္ခဲ့သည္။ ဤလမ္းခရီးသည္ ရွည္ၾကာသကဲ့သို ့ ၾကမ္းတမ္းမည္မွာ ေသခ်ာေနၿပီး အနာဂတ္သည္လည္း မေရရာဆဲျဖစ္သည္။
၁၉၆၂ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဗမာႏိုင္ငံဟု ေခၚသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္၏ တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္လည္းေကာင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၂ မွစ၍ အာဏာရွိသူမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာျဖစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္လံုးတြင္ တပ္မေတာ္က စဥ္ဆက္မျပတ္
ပါ၀င္ခဲ့သည္။၁၆ ဦးေန၀င္းဦးေဆာင္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အမွီအခိုကင္းမႈ
(သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ မဆက္သြယ္ဘဲ သီးျခားေနထိုင္မႈတို႔ ပါ၀င္သည္။
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Transnational Institute, “Myanmar: The Dilemma of Ceasefires but No Peace. A Commentary by Lahpai Seng Raw,” 19 October 2016, <https://www.
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ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ တြင္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မွားယြင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူထုအံုၾကြမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ အံုၾကြမႈသည္ ျမန္မာတစ္နုိ္င္ငံလံုးအႏွံ႔ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ
လႈပရ
္ ွားဆႏၵျပမႈမ်ားအသြင္ ဦးတည္သြားခဲသ
့ ည္။ စစ္အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးအေနျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏမ
ွိ န
္ င္းခဲၿ့ ပီး လံၿု ခံဳေရးတပ္သား
မ်ားက ဆႏၵျပသူ ရာေပါင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ ဇူလိုင္လတြင္ ဗမာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒
ရာထူးမွ ဦးေန၀င္း ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ႏႈတ္ထြက္မႈမျပဳမီအထိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ကို ေနာက္ကြယ္မွ ဦးေန၀င္းက လႊမ္းမိုးထား
ခဲ့သည္။ ၎ေနရာကို ဆက္ခံသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (SLORC)
ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္း
ခဲ့သည္။
၁၉၈၉ တြင္ နုိ္င္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ (မာရွယ္ေလာ) ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္
အမ်ဳိးသားဒီမက
ို ေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမအ
္ က်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခဲသ
့ ည္။ ထိုႏစ
ွ မ
္ ွာပင္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ အမည္ကို
ဗမာႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ နွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပနုိင္ခဲ့သည္။ NLD က မဲ
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔က အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္
ယခုထသ
ိ က္၀င္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံ ဥပေဒကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေ၀ဖန္မမ
ႈ ်ားရွိေသာ္လည္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲၾ့ ကသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျမန္မာ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား
ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္စရာမလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊
ကာကြယေ
္ ရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတို႔ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ
ခန္႔အပ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိသားစုထဲတြင္ နိုင္ငံျခားသားပါ၀င္ေနလွ်င္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိေခ်။ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တြင္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည့္ သား ႏွစ္ေယာက္ရွိၿပီး ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ သူမ၏ ခင္ပြန္းမွာလည္း ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသားျဖစ္
သည္အ
့ ားေလ်ာ္စြာ သူမအေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ခင
ြ ့္ မရွိေခ်။ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လပ
ို ါက ၇၅ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္း သေဘာတူညခ
ီ ်က္
ရရန္ လိုအပ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အေရးပါသည့္ ဗီတိုအာဏာ ေပးထားသည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္
အသစ္စက္စက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က
အတိုက္အခံပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မသမာမႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အေနာက္နိုင္ငံ အမ်ားစုကလည္း
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္လည္း
လြတ္ေျမာက္လာသည္။ အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ားဖြ႕ဲ စည္းခြင့္ႏင
ွ ့္ ဆႏၵထတ
ု ္ေဖာ္ခင
ြ ့္ျပဳသည့္ အလုပသ
္ မားဥပေဒအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာ
သည္ ။ စာနယ္ ဇ င္း ဆင္ ဆာျဖတ္ေ တာက္ မႈ ကို လ ည္း ေျဖေလွ်ာ့ေ ပးခဲ့ သ ည္ ။ ၁၇ သို ႔ေ သာ္ လ ည္း အႀကီး မားဆံုး ျပႆနာရပ္ မ်ားမွာ
ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ျပည္နယ္
အခ်ဳိ႕တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈမ်ားမွာ
ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

၁၈

ၿခံဳေျပာရမည္ဆိုပါလွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အလႊာတိုင္းတြင္ ျမန္မာ့

တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာအာဏာမွာ လြန္စြာျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။
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18
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၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္
လြတလ
္ ပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားကို ျပန္လည္က်င္းပခြငရ
့္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီက မဲ ၇၇ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စႀု ကံ႕ခိင
ု ္ေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး အနိုင္ရရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးထင္ေက်ာ္က NLD ၏ ပထမဆံုး
သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိနဆ
္ ခ
ို သ
ဲ့ ည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုင
ိ င
္ ံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သမၼတ႐ုံး
၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ ၂၀၁၆၊ ဧၿပီလတြင္

၁၉

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္

အတိုင္ပင္ခံ ဟုေခၚသည့္ ရာထူးအသစ္ကို လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရ၏
အေရးပါေသာ သူတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။
ယခင္အစိုးရတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးေသာ ရာထူးႀကီးအရာရွိမ်ားသည္ ယခုအစိုးရသစ္၌လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ - ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ၊ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က
ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္ခဲ့သူ ဦးသိန္းေဆြ သည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။

၂၀

ထို႔အျပင္ လက္ရိွ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးေလးစြာ မွီခိုမႈရွိေနသည္ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပသ
္ မား၀န္ႀကီးဌာန၏ အႀမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ညႊနၾ္ ကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တမ
႔ို ွာလည္း
ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕
မ်ားကိလ
ု ည္း ျပည္သ၀
႔ူ န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားၿပီး အဆိပ
ု ါ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ထိရ
ု ာထူးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ား နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္အျဖစ္သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေ၀ဖန္
ၾကသည္။ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)
ႏိုင္ငံေရး၊ ျမန္မာ့တပ္္မေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပတ္သက္ေနမႈမွာလည္း ေနာက္ထပ္ စိုးရိမ္စရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားက အေရးပါေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမ.. ႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

၂၁

NLDသည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္လာၿပီး တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္လာသည္။
သိပ
႔ု ါေသာ္လည္း အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးပိင
ု ္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အဆိပ
ု ါတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္
နုိင္ပါမည္လားဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ မွန္သည္။
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The army representatives in parliament refused to vote, stood in protest and complained repeatedly that this new bill is unconstitutional. Source: BBC
News, “Myanmar parliament approves Aung San Suu Kyi ‘PM-like’ role,” 5 April 2016, <http://www.bbc.com/news/world-asia-35967763>
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Myanmar Times, “Who’s who: Myanmar’s new cabinet,” 23 March 2016, <http://www.mmtimes.com/index.php/nationalnews/nay-pyi-taw/19609who-s-who-myanmar-s-new-cabinet.html>
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Shibani Mahtani and Richard C. Paddock , “‘Cronies’ of Former Myanmar Regime Thrive Despite U.S. Blacklist. Targeted companies such as Myanmar’s
Asia World keep a tight hold on the country’s economy,” Wall Street Journal, 12 August 2015, http://www.wsj.com/articles/cronies-of-former-myanmarregime-thrive-despite-u-s-blacklist-1439433052

34

NLD၏ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (မၾကာေသးမီက ေပၚထြက္လာေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား
အပါအ၀င္) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးေနသည္ဟု ထင္ရသည္။ ၂၂

၂.၃ ။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က်ေရာက္ၿပီး သီးျခားျဖစ္ေနခဲ့ရာမွ ယခုအခါျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ တိုးတက္လာၿပီျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း (ပ်မ္းမွ်) ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လာသည္။

၃၆

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း

အသားတင္ထုတ္ကုန္ တိုးတက္မႈမွာ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဆိုသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။

၃၇

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသီးႏွံမ်ား

ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာကာ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ခန္ ့မွန္းေျခအားျဖင့္ လူဦးေရ၏ ၃၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္း ( အနည္းဆံုးခန္ ့ မွန္း၀င္ေငြထက္ပင္နည္း
ေသာ ၀င္ေငြသာရွိျခင္း) ေအာက္သို ့ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၃၈ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း
ရွိသည္။

၃၉

လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွာ

ၿမိဳ ႕ျပ၏ ဆင္း ရဲ မြဲေ တမႈ ထ က္ ႏွ စ္ ဆ ပိုျ မင့္ သ ည္ ။ အထူး သျဖင့္ တို င္း ရင္း သားလူ န ည္း စု မ်ားေနထို င္ ၾ ကသည့္ ေ၀းလံေ ခါင္း ပါးေသာ
နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပိုမိုျမင့္မားသည္။ ၄၀ လူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုကသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
သံုးစြဲခြင့္ရေသးသည္။

၄၁

စြမ္းအင္အတြက္ ထင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။
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SOMO conversations with labour NGOs in Myanmar in December 2016.
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“The World Factbook – Burma”, last updated 19 December 2016, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html>

39
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ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုးရြားျပင္းထန္စြာႀကံဳခဲ့ရေသာ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ကဲ့သို႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ႏွင့္ ရာသီဥတု
ဆိုး၀ါးျပင္းထန္မႈဒဏ္ကို ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခ အလြန္ျမင့္သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသားလူထုအတြက္ အႏၱရာယ္
က်ေရာက္နုိင္ေျခႏွင့္ ထိခိုက္နုိင္ေျခ အလြန္တရာ ျမင့္မားသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္လြယ္အုပ္စု
မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံလထ
ူ ု အေနႏွငလ
့္ ည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွသ
ိ ေလာက္ျဖစ္ၿပီး စိန္ေခၚခ်က္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀သယံဇာတေပါမ်ားၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နုိင္သည့္ ပ်ိဳျမစ္ေသာအလုပ္
သမားထု ရွိသည္။ စြမ္းအင္က႑၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ
ပိင
ု ္းတြင္ အလုပသ
္ မားမ်ား အထူးတလည္ လိအ
ု ပ္ေနသည္။ ကတိျပဳထားေသာ ႏိင
ု င
္ ံျခားတိက
ု ႐
္ က
ို ရ
္ င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ တိုးတက္မသ
ႈ ည္ ၂၀၁၃
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ေလးေထာင့္တစ္ရာ (၄.၁ ဘီလီယံ) သို႔မဟုတ္ ယူ႐ို သန္းေပါင္း သံုးေထာင့္တစ္ရာ (၃.၁
ဘီလယ
ီ ံ ) ရွၿိ ပီး ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစတ
္ င
ြ မ
္ ူ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္တ
့ စ္ရာ (၈.၁ ဘီလယ
ီ )ံ သိမ
႔ု ဟုတ္ ယူ႐ို သန္းေပါင္း
ငါးေထာင့္ကိုးရာ (၅.၉ ဘီလီယံ) အထိ တိုးတက္လာသည္။

၄၂

ေရနံႏင
ွ ့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ သ
့ ည္ ျမန္မာနိင
ု င
္ ၏
ံ အဓိက ပိက
႔ု န
ု စ
္ ာရင္းထဲတင
ြ ္ ပါ၀င္သည္။ အျခားေသာ ပိက
႔ု န
ု မ
္ ်ားမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြကမ
္ ်ား၊
သစ္၊ ငါး၊ အ၀တ္အထည္၊ ရာဘာႏွင့္ သစ္သီးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဓိက ပို႔ကုန္ပါတနာမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊
ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။

၄၃

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အဓိကအားျဖင့္ အ၀တ္

အထည္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္သြင္းသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခအရ အလုပ္သမား ၃၆.၁၈ သန္း ရွိသည္။
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။
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၄၄

၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ေသာ ၄၉

၄၅

CIA, “The World Factbook – Burma”, last updated 19 December 2016, <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bm.html>
Conversion rates (US Dollars to Euro’s) used here from 1 July 2013 and 1 July 2014.

43

Trading Economics website, “Myanmar Exports 2010-2016,” no date, <http://www.tradingeconomics.com/myanmar/exports> (11 May 2016).

44

CIA, “The World Factbook – Burma,” last updated 19 December 2016, <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bm.html>
(7 January 2017).

45

UNCTADSTAT, General profile: Myanmar, Labour force by gender, <http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/ GeneralProfile/en-GB/104/index.html>
(10 January 2017).
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အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ ရန္ကုန္လွိုင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ ေရၾကီးေနေသာ လမ္းေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ကေလးမ်ား လမ္းေလ်ွာက္ေနၾကစဥ္။
ဓါတ္ပံု - Lauren DeCicca/ MAKMENDE

၂.၃.၁။ ကုန္သြယ္မႈ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား
၁၉၈၀ မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုး၀ါးျပင္းထန္လွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရအေပၚ အေမရိက၊
ဥေရာပသမဂၢ၊ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာအလုပသ
္ မားေရးရာ အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ အျခားႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားက ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈႏင
ွ ရ
့္ င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ားအား အေရးယူ
ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ထားရိွခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္
သမားေရးရာညီလာခံကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ အေရးယူကန္႔သတ္မႈမ်ဳိးစံု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး
အတြက္ မွလြဲ၍ အျခားေသာနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO)က
ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ ား မေပးခဲ့ေခ်။ ထိမ
ု ွ်သာမက ILO ၏ အလုပသ
္ မားေရးရာအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ လွပ
ု ရ
္ ွားေဆာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ်ားသိလ
႔ု ည္း ျမန္မာ
ႏိုင္ငံကို ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီး
ေနာက္ပိုင္း ILO မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚကို အေရးယူကန္႔သတ္မႈမ်ဳိးစံု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအေလ့အက်င့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ILO က အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိ
ခဲရ
့ ၿပီးသည့္ေနာက္ ILO က အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို က်င္သ
့ ံုးခဲသ
့ ည္။ ILO အဖြ႕ဲ ၀င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားအား ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံႏင
ွ ့္ ဆက္သယ
ြ မ
္ က
ႈ ို ျပန္လည္
သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အတင္းအဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေသေသ
ခ်ာခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။ ၂၀၁၂ ၊ ဇြနလ
္ တြငမ
္ ူ ILO က ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ ေပၚထားရွိေသာ ၎တိ၏
႔ု အေရးယူပတ
ိ ဆ
္ မ
႔ို ၊ႈ
ကန္ ့သတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

၄၆

၂.၃.၂ ။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒ
ဥေရာပသမဂၢ (EU) အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စစ္အစိုးရအေပၚ အေရးယူ ပိတဆ
္ မ
႔ို မ
ႈ ်ဳိးစံု ထားရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ၁၉၉၁ တြင္ နိင
ု င
္ ံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး
ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္မ်ားကို ျငင္းဆန္ခသ
ဲ့ ည္။ ထိအ
႔ု တြက္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမွလြဲ၍ အျခားေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရပ္စဲခဲ့သည့္အျပင္ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္
သံ႐ုံးမ်ားမွ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ေစခဲ့သည္။ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ေကာင္စစ္၀န္ (ဂ်ိမ္းစ္
လီအန္ဒါ နီေကာ ) သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အေတာအတြင္း ၁၉၉၆ ၌ ေသဆံုးသြားခဲသ
့ ည္။ ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ေနျဖင့္
ျမန္မာစစ္အာဏာရွငမ
္ ်ား၊ ၎တိ႔ေ
ု ဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ၎တိအ
႔ု ား ေထာက္ခအ
ံ ားေပးသူမ်ားကို ဥေရာပႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားသို ခ
့ ရီးသြားခြင့္ ပိတပ
္ င္ခသ
ဲ့ ည္။
၁၉၉၇ တြင္ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းဆိုင္ရာ ILO သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္
ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြက္ GSP စနစ္ကို EU က ႐ုတသ
္ မ
ိ ္းခဲသ
့ ည္။ GSP ( generalized system of preferences )ဆိသ
ု ည္မွာ ထုတက
္ န
ု အ
္ ခ်ဳိ႕ကို
အခြန္ေပးစရာမလိဘ
ု ဲ တင္ပခ
႔ို င
ြ ့္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အခြန္ အနည္းငယ္ျဖင္သ
့ ာ တင္ပခ
႔ို င
ြ က
့္ ို ဆိလ
ု သ
ို ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏစ
ွ ၊္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို
အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အဓိကအက်ဳိးရွိေစေသာ ပို႔ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ သစ္၊ ေရႊ၊
ခဲမျဖဴ၊ သံႏွင့္ ေၾကးနီ တင္ပို႔မႈအေပၚတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ ၄၇
၂၀၁၁၌ အာဏာရလာေသာ ျမန္မာ့အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာသည့္ အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ
အေနျဖင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ၂၀၁၂ တြင္ ဆိုင္းငံ့ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည္ဟူေသာ ILO ၏ အဆိုအရ ျမန္မာနိုင္ငံကို GSP (ထုတ္ကုန္အခ်ဳိ႕ကို အခြန္ေပးစရာမလိုဘဲ EU သို ့တင္
ပို႔ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အခြန္အနည္း ငယ္ျဖင့္သာတင္ပို႔ခြင့္) နိုင္ငံမ်ားစာရင္းထဲ ဥေရာပသမဂၢက ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးခဲ့သည္။
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ILO website, “ILO lifts restrictions on Myanmar,” 13 June 2012, <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/ WCMS_183287/lang--en/
index.htm>

47

European Policy Centre, “The effectiveness of EU sanctions - An analysis of Iran, Belarus, Syria and Myanmar (Burma),” November 2013, <http://
www.epc.eu/documents/uploads/pub_3928_epc_issue_paper_76_-_the_effectiveness_of_eu_
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ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါ GSP စနစ္တြင္ တစ္ခုအပါ အ၀င္ျဖစ္ေသာ “လက္န
က္မလ
ွ ၍
ြဲ အျခားထုတက
္ န
ု မ
္ ်ားအားလံုးကိတ
ု င္ပခ
႔ို င
ြ ့္ - EBA “ မွ အသီးအပြငမ
့္ ်ား ခံစားခြငရ
့္ ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ EBA စနစ္ေၾကာင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး
ႏိုင္ငံ ၄၉ နိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားအား ဥေရာပသမဂၢသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ အခြန္လံုး၀ေပးစရာမလုိေသာ စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အခြန္
အနည္းငယ္သာေပးရေသာစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တင္ပို႔ခြင့္ရခဲ့သည္။

၄၈

၂၀၁၃၊ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈပိတ္ဆို႔

ျခင္းမွလြဲ၍ အျခားေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢက ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။
က်င့္၀တ္လုိက္နာစြာကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (Ethical Trading Initiative – ETI) သည္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္း ကမူ ဥေရာပသမဂၢ၏ လက္နက္မွလြဲ၍
အျခားထုတ္ကုန္မ်ားတင္ပို႔ခြင့္စနစ္(EBA)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျပည္
ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ အလုပသ
္ မားသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလးစားလိက
ု န
္ ာပါသည္ဟု သက္ေသျပစရာမလိဘ
ု ဲ ႏိင
ု င
္ ပ
ံ့ ရ
ံု ပ
ိ က
္ ို ျမႇငတ
့္ င္နင
ုိ သ
္ ည္
ဟု ဆိုသည္။ “EBA နဲ႔ ပို႔ကုန္ေတြတင္ပို႔ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြကို ျပသဖို႔ မလိုအပ္သလို အလုပ္သမား
ေတြ၊ ရပ္ရြာလူထုေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကို မခ်ဳိးေဖာက္ပါဘူး ဆိုတာေတြျပသဖို႔လည္း မလုိအပ္ပါဘူး။ လုိက္နာေၾကာင္း၊ မခ်ဳိးေဖာက္
ေၾကာင္းေတြ နဲ ႔ အကဲျ ဖတ္ တဲ့ စနစ္ ကိုေျပာင္း ဖို ႔ လိုေ နပါၿပီ ” ။

၄၉

အလု ပ္ သ မားဆို င္ ရာ စံ ခ်ိ န္ စံ ညႊ န္း မ်ားႏွ င့္ လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရးဆို င္ ရာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ETI က ဥေရာပသမဂၢကို EBA တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေစလို
သည္။ အားမေကာင္းေသးေသာ အစိုးရမ်ားရွိသည့္ ျမန္မာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ပသို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
အျပည့္အ၀ စာရင္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေလ့လာဆန္းစစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္
လိုအပ္သည္ဟု ETI က ဆိုသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
မ်ားေပးထားသည္ဟု သက္ေသျပႏုိင္သည္ ဟု ETI ကဆိုသည္။
လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအဖြဲ႕ (Human Rights Watch – HRW) ကမူ GSP ျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔ခြင့္ႏိုင္ငံ စာရင္းထဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ျပန္ သြ င္း ခဲ့ေ သာ EU ၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မွာ ေစာလြ န္း သည္ ဟု ေ၀ဖန္ ခဲ့ သ ည္ ။ လူ သားခ်င္း စာနာမႈ ဆို င္ ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ အလြန္အမင္းနည္းလွသည္ဟု ဆိုသည္။

၅၀

အေမရိကန္နိုင္ငံကမူ “ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

အနည္းဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ GSP စနစ္ျဖင့္ ကုနတ
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့ ည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မမ
ႈ ်ား၏ အဆိအ
ု ရ ကုနသ
္ ြယမ
္ ႈ
ဆိင
ု ရ
္ ာ အေရးယူပတ
ိ ဆ
္ ႔ျို ခင္းမွတစ္ဆင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးေလးစားလိက
ု န
္ ာလာေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ အေမရိကန္နင
ို င
္ သ
ံ ည္ ဥေရာပ
သမဂၢထက္ ပိမ
ု ခ
ို င
ို မ
္ ာျပတ္သားသည္ဟု ဆိၾု ကသည္။ ၅၁ အလုပသ
္ မားဆိင
ု ရ
္ ာ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆင
ို ရ
္ ာ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
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ေဖာက္ဖ်က္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအား GSP စနစ္ ျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔ခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းမည္ဟု ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေမရိကန္
ႏိုင္ငံက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အဆုိပါ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းမႈမ်ားကို ၁၃ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး
ဥေရာပသမဂၢကမူ ၃ ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ရေသးသည္။
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“European Commission, “Everything But Arms (EBA) – Who benefits?”, 10 October 2014, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/
tradoc_152839.pdf>

49
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Financial Times, “Critics hit out at EU move on Myanmar,” 23 April 2013, <https://www.ft.com/content/4e07bd72-ab86-11e2-ac71-00144feabdc0>
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European Parliament DG for external policies, “A comparative study of EU and US approaches to human rights in external relations,” November 2014,
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534981/EXPO_STU%282014%2953481_EN.pdf>, p46.
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ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ၎၏ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ုဳပ္မႈ စနစ္ေကာင္းမ်ားကို
ျမွငတ
့္ င္ရန္အတြက္ နည္းလမး္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။ ဤရည္မန
ွ ္းခ်က္ကို ျပည့္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ GSP
စနစ္အျပင္ အျပန္အလွန္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာကြယ္ျခင္း
ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ( Invesment Protection Agreemen – IPA) ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အဆိုျပဳထားသည္ (အပိုင္း ၂.၃.၃ ကိုၾကည့္ပါ)။
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ကမၻာတစ္၀မ
ွ ္းစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ေလ့လာမႈျပဳသည့္ လ်ဴဗင္စင္တာ (The Leuven Center for Global Governance)
က ထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္အဆိအ
ု ရ ဥေရာပသမဂၢသည္ စံသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားထက္ ႏိင
ု င
္ ံေရး (သိမ
႔ု ဟုတ)္ စီးပြားေရး
အရ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားဘက္ကို ပို၍အားသာေနသေယာင္ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။

၅၂

အကယ္၍ ဥေရာပသမဂၢ(EU)၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား

သည္ လွ်င္ျမန္စြာ မေဆာင္ရြက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဦးေဆာင္သြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EU အေနျဖင့္
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံႏင
ွ ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ က
ႈ ာကြယ္ျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Invesment Protection Agreemen – IPA) ခ်ဳပ္ဆန
ို င
ုိ ရ
္ န္ စတင္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း အဆိုပါ စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၅၃

၂.၃.၃ ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ဥေရာပသမဂၢႏင
ွ ့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၾံ ကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ က
ႈ ာကြယ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Investment Protection Agreement – IPA)
ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ေမလႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ IPA ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈ ၃ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ IPA ကို လက္ခံႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။
ဥေရာပသမဂၢ၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာေကာ္မရွင္နာအမ်ဳိးသမီး Cecilia Malmström သည္ IPA ကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲေထာက္ခံသူတစ္ဦး
ျဖစ္သည္။ ၅၄ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာအရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကမူ မၾကာမီ ခ်ဳပ္ဆန
ို င
ို ရ
္ န္ ရည္ရယ
ြ ထ
္ ားေသာ
IPA ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ျခင္းတို႔ျဖင့္
ျပသခဲ့ၾကသည္။
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ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ အျမင္အရ IPA (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္)ကို ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EU
ကုမၸဏီမ်ား လြယ္ကူစြာ ၿပိဳင္ဆိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ လာအို၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔က ကုန္သြယ္မႈႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည္။ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏အဆိုအရ လက္ရွိအေျခအေနတြင္
EU ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အခြင့္မသာေသာဘက္ တြင္ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ EU ႏွင့္ျမန္မာအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ IPA အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
EU အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းအၾကားတြင္သာ အျပန္အလွန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို တားဆီးရမည္ျဖစ္သည္။
သုိ႔မဟုတ္ပါက EU ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း မလိုလားအပ္ေသာၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ၅၅ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတ၊
စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရး၊ စြမ္းအင္က႑ႏွငမ
့္ ဆိင
ု ္ေသာ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ IPA အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ က
ံ ို ကူညီေပး
သင့္သည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္အားအမ်ားအျပားလုိအပ္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ EU ၏
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အထူးတလည္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၅၆

၂၀၁၆၊ ဇြန္လ၊ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရသစ္ႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တုိ ့ ပူးတြဲၿပီး IPA ႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းလမ္းအေထာက္အပံ့မ်ား
ေပးပါရန္ ဥေရာပေကာင္စီႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္အား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၅၇

ဥေရာပ ေကာင္စီက EU ႏွင့္ ျမန္မာၾကား အျပန္အလွန္

ကုန္သြယ္မႈသက္တမ္းတိုးျခင္းကို ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာျပန္ၾကားခ်က္ေပးခဲ့သည္။ “ IPA ကို အၿပီးသတ္
လက္မတ
ွ ထ
္ ိုးျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးအခြငအ
့္ လမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္၊ တာ၀န္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ က
ႈ ို အေလးထား
ေဆာင္ရြက္ေနသကဲသ
့ ႔ို တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ေရရွညတ
္ ည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မမ
ႈ ်ားရရွလ
ိ ာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏုင
ိ ္
လိမ့္မည္” ဟု ဥေရာပေကာင္စီက ဆိုသည္။

၅၈

ျမန္မာႏွင့္ EU ၾကား IPA ခ်ဳပ္ဆိုမႈ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ “ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းအဖြဲ႕
(Sustainability Impact Assessment – SIA)” ကို ဥေရာပေကာ္မရွငက
္ တာ၀န္ေပးခဲသ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါအဖြ႕ဲ ၏ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခစ
ံ ာအရ
EU - ျမန္မာၾကား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ IPA ေၾကာင့္ (အထူးသျဖင့္) အထည္အလိပ္က႑ႏွင့္ အျခားက႑ရပ္မ်ားတြင္ ဆိုးက်ဳိး
မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္ေျခမ်ားရွိေနသည္ဟု သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ၅၉
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အထည္ခ်ဳပ္အလုပသ
္ မားမ်ား ေနထိင
ု ္ေသာေနရာရွိ ေနအိမသ
္ ို ့ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး လမ္းေလ်ွာက္သြားေနစဥ္။ ထိုေနရာတြင္ အမွက
ို ္ သရိက
ု မ
္ ်ား အလြန္ေပါမ်ားျပီး ေရဆိုးမ်ားျဖင့္
ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ Lauren DeCicca / MAKMENDE

ထိသ
ု ရ
႔ို င
ွ ္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားေသာ္ျငား တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ EU - ျမန္မာၾကား ခ်ဳပ္ဆမ
ို ည့္ IPA ႏွင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္နင
ုိ ္ေျခမ်ား
အၾကား မည္သို႔က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္ေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုမူ အစီရင္ခံစာက မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။

၆၀

“ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ေနရာ

ေဒသမ်ား၌ အက်ဳိးအျမတ္စုစုေပါင္းကို အထည္အလိပ္က႑မွ ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ရရွိရန္ EU-ျမန္မာၾကားခ်ဳပ္ဆိုမည့္ IPAက
အကူအညီေပးနိုင္သည္” ဟု SIA ၏ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ ၆၁
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ဥေရာပပါလီမန္ကမူ IPA ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္ရွိ မိမိကိုယ္မိမိ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသံုးႏႈန္းၾကသူ မူဆလင္မ်ား၏ အေျခ
အေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆၊ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပပါလီမန္၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကလည္း EU-ျမန္မာၾကား
IPA ကို အၿပီးသတ္ျခင္းမျပဳမီ အထူးဂရုျပဳ သတိထားစီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ၾ္ ကရန္ ဥေရာပပါလီမန္က ေၾကညာခဲသ
့ ည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေကာ္ပို
ရိတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္
အေရး၊ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ႈႏင
ွ ့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယမ
ူ ႈ တိက
ု ဖ
္ ်က္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာဥပေဒမ်ား ခိင
ု ခ
္ င
ို မ
္ ာမာမရွိျခင္းအတြက္ အနာဂတ္တင
ြ ္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
လူမႈေရးဆိုင္ရာ မွ်တစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ဥေရာပပါလီ မန္က IPA အေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

၆၂

EU ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကားခ်ဳပ္ဆိုမည့္ IPAႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဆိင
ု ရ
္ ာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မတ
ွ ထ
္ ိုးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ဒီမက
ို ေရစီဖြ႕ံ ၿဖိဳး မႈရပ္တန္သ
႔ ြားေစနုင
ိ သ
္ ည္ဟ၍
ူ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာအရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (နယ္သာလန္ႏင
ို င
္ အ
ံ ေျခစိက
ု ္ Trans-national Institute – TNI အပါအ၀င္)
က ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ အေလးအနက္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၆၃
ဥေရာပသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အမ်ားသိေအာင္ေဖာ္ျပရန္
တာ၀န္ရသ
ွိ ည္ဟူေသာ အဆိက
ု ို ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (Myanmar Center for Responsible
Business – MCRB) က ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္ပတ္ေနေသာ အေမရိကန္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာတင္ရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသကဲ့သို႔ EU ကိုလည္း
အလားတူ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားထုတ္ျပန္ေပးရန္ MCRB က ေတာင္းဆိထ
ု ားသည္။ ၆၄ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
လ်က္ရွိေသာ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားအား ထုိသုိ႔တရား၀င္တာ၀န္ခံခိုင္းျခင္းကို ဥေရာပေကာ္မရွင္က ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ IPA တြင္ လူ႔အခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ သီးသန္႔ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား “မလုိအပ္ေလာက္ေပ” ဟု ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ကဆိုသည္။ ၆၅
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www.tni.org/en/declaration/over-70-myanmar-csos-express-their-concerns-over-eu-myanmar-investment-agreement> and Transnational Institute
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၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားတြင္ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၅၀၀ ေက်ာ္က ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္
ျခင္းအဖြ႕ဲ (Sustainability Impact Assessment – SIA) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ဥေရာပေကာ္မရွငသ
္ ႔ို
တုိင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

၆၆

SIA ၏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ SIA အတိုင္ပင္ခံ၏ တရားမ၀င္ေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ တုိင္ၾကားစာတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုအရ
ေမးခြန္းမ်ားတြင္ အေရးႀကီးဆံုးျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းနုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မေဆြးေႏြး မေဖာ္ျပထားဟု ဆိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ IPA ၏ သက္ေရာက္နုိင္ေျခမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတို႔အေပၚ IPA ၏ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအေပၚ IPA ၏ သက္ေရာက္နုိင္ေျခမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆခ်က္မ်ား၊ စသည္တို႔ကို ေမးခြန္းလြႊာမ်ားတြင္ မေတြ႕ရေပ။ ၆၇

IPA ဆိုင္ရာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား မစတင္မီ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ၂၀၁၆၊ နုိ၀င္ဘာလတြင္
ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက IPA လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆို
ခဲသ
့ ည္။ အဓိကေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္ အသြငက
္ ူးေျပာင္းဆဲကာလတြငသ
္ ာရွိေသးၿပီး ႏိင
ု င
္ ၏
ံ သဘာ၀ သယံ
ဇာတႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား
ခ်မွတ္ရန္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရဆဲႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ IPA တြင္ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Investor-State Dispute Settlement) ” ကိုသာ ထည့္သြင္းလိုက္ပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ ေက်နပ္မႈမရွိပါက တရားစြဲဆုိခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ
အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်နုိင္ေျခရွိၿပီး ညီမွ်ေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားရရွိမႈ ေႏွာင့္ေႏွး
သြားႏို င္ သ ည္ ဟူ ၍ ေဆြးေႏြးျငင္း ခံု မႈ မ်ား ရွိေ နသည္ ။ ထို ႔ေ ၾကာင့္ ျမန္ မာအစိုး ရအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္ သူ က်န္း မာေရးကို ကာကြ ယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ တင္းက်ပ္ေသာဥပေဒသစ္မ်ား၊ ေရသံုးစြဲခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ယိယ
ု င
ြ ္းပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ တင္းက်ပ္ေသာဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ေရရွညတ
္ ည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ တင္းက်ပ္ေသာဥပေဒသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းသင့္ေပသည္။ ၆၈
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2016, <https://www.tni.org/en/article/suspend-negotiations-for-an-investment-protection-agreement-between-the-eu-and-myanmarprotectionagreement-between-the-eu-and-myanmar>

44

၂.၃.၄ ။ အေမရိက၏ ကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒ
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အဆိုပါ
ႏွစ္မွာပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို ့မႈမ်ား စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီမ်ား
ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဆိုင္းင့ံခဲ့သည္။ ယခင္က ျမန္မာနုိ္င္ငံအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္အခ်ဳိ႕ကို
အေမရိကသုိ အ
့ ခြန္ေပးစရာမလိဘ
ု ဲ တင္ပခ
႔ို င
ြ ့္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အခြနအ
္ နည္းငယ္ျဖင္သ
့ ာ တင္ပခ
႔ို င
ြ ့္ ( generalized system of preferences
– GSP ) ရရွခ
ိ ဲရ
့ ာမွ ၁၉၈၉ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ ဆိင
ု ္းငံ့ျခင္းခံရသည္။ အေၾကာင္းမွာ GSP စနစ္ကို က်င္သ
့ ံုးခြငရ
့္ ရွိေစမည့္ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရး
ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံက မျပည့္မီေတာ့၍ ျဖစ္သည္။ ၆၉ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို
ျငင္းပယ္လိုက္သည့္အခါတြင္မူ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ားကို ထပ္မံခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္မူ
အေမရိက၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို တားျမစ္ခဲ့သကဲ့သို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရာရွိမ်ား၏ အေမရိကသုိ႔ ခရီးသြားလာခြင့္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္
ႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိန္းသိမ္းမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလြတ္လပ္ျခင္း
ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေသာ(သို႔မဟုတ္) ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳး
ေသာထုတ္ကုန္မ်ားအား တင္ပို႔ခြင့္ကို တားျမစ္နုိင္သည္။

၇၀

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ အာဏာရလာမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ
၎၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို စတင္၍ ဖယ္ရွားမႈျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား
လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္၊ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ား (ေက်ာက္စိမ္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ပတၱျမားမွလြဲ၍) အား အေမရိကသိုတင္ပို႔ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာ့
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေမရိကန္တို႔ အသံုးျပဳခြင့္မ်ား ရရွိေနျပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တစ္သီးပုဂၢလ
ပစ္မွတ္ထား အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ (Treasury Department’s Speicially Designated Nationals – SDN list) စာရင္း၀င္ ျမန္မာနိုင္ငံ
သားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကို ကန္႔သတ္မႈမွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ
စာရင္း၀င္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ားက ၅၀ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္း (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ၅၀ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္း ထက္ပမ
ို ၍
ို ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ထ
္ ားေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း/ အေဆာက္အအံု
မ်ား/ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကိုလည္း ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားသည္။
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Congressional Research Service, “Generalised System of Preferences: Background and Renewal,” August 2015, <Debatehttps://fas.org/sgp/crs/misc/
RL33663.pdf>
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USA, Engage website, “US Foreign Policy Sanctions: Burma,” no date, <http://usaengage.org/Issues/Sanctions-Programs/Myanmar/> (13 July 2016).
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ထိအ
႔ု ျပင္ ၂၀၁၃ တြင္ အေမရိက၌ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “ျမန္မာႏိင
ု င
္ ဆ
ံ င
ို ရ
္ ာ တာ၀န္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ အ
ႈ တြက္ လုအ
ိ ပ္ခ်က္မ်ား
ဥပေဒ” အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀၀ ( ၄၆၅၉၂၀ ယူ႐)ို ႏွငအ
့္ ထက္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏထ
ွံ ားသည့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိက၏ ဖက္ဒရယ္
ျပည္နယ္မ်ား၀န္ႀကီးဌာနသုိ ့ႏစ
ွ စ
္ ဥ္ အစီရင္ခစ
ံ ာတင္ျပရန္ လိအ
ု ပ္သည္။ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္
လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ၎တိ၏
႔ု စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ ေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားရွပ
ိ ါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရက
ြ ္
ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္နိုင္ရန္ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္
ျပည္နယ္မ်ား၀န္ႀကီးဌာနက ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားမွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အေျခခံအခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အားေပးကူညီမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ “ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာ၌
အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လာေစရန္၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မမ
ႈ ်ား ႏုင
ိ င
္ အ
ံ ႏွ႔ျံ ဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ
မ်ားပိုမိုရရွိလာေအာင္ အရပ္ဖက္လူထုအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားက အားေပးရမည္။” ၇၁
၂၀၁၆၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိေသာ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလံုးကိုဖယ္ရွားေပးမည္ဟု
အေမရိကန္အစိုးရက ေၾကညာခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆၊ ႏိ၀
ု င္ဘာလတြင္ GSP (ထုတက
္ န
ု ္ အခ်ဳိ႕ကို အခြန္ေပးစရာမလိဘ
ု ဲ တင္ပခ
႔ို ြင့္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္
အခြန္အနည္းငယ္ျဖင့္သာ တင္ပို႔ခြင့္) ျဖင့္ အေမရိကသုိ႔ ကုန္တင္ပို႔ခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအားျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟုလည္း အေမရိကန္
အစိုးရကေၾကညာခ့ဲသည္။

၇၂

သို႔ေသာ္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္ပစၥည္းမ်ားကိုမူ GSP စနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္မေပးထားေပ။ ၇၃

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိေသာ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလံုးကို ႐ုတ္သိမ္းရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ
စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပသရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈလည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း က်န္ရွိေနေသးေသာ အေရးယူပိတ္ဆို ့မႈမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ၇၄
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US Department of State, “Burma Responsible Investment Reporting Requirements,” May 2013,
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လူ႔အခြင့္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW)ကလည္း အေမရိက၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚက်န္ရွိေနေသးသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ
မ်ား အလံုးစံု႐ုတ္သိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလမ္းေခ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္က
မျပဳလုပ္ႏင
ုိ ္ေစရန္အတြက္ အေရးယူပတ
ိ ဆ
္ မ
႔ို မ
ႈ ်ားကိထ
ု ားရွရ
ိ န္ HRW က အေမရိကန္အစိုးရကို တိက
ု တ
္ ြန္းခဲသ
့ ည္။ က်န္ရိွေနေသးေသာ
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအမ်ားစုမွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ဦးတည္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစ
မည့္သူမ်ားကိုသာ ဦးတည္ပိတ္ဆို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၇၅

၂.၃.၅ ။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအလြန္ ႏုိ္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အေရးယူပတ
ိ ဆ
္ မ
႔ို အ
ႈ မ်ားစုကို ဆိင
ု ္းငံလ
့ က
ုိ သ
္ ည္အ
့ ခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ႏုင
ိ င
္ ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ား တစ္ဟန
ု ထ
္ ိုး တိုးတက္လာသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ - စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရးလုပင
္ န္း၊ သတၱဳတြင္းလုပင
္ န္း၊ ေရနံႏင
ွ သ
့္ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပင
္ န္း၊ ဆည္တာတမံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပင
္ န္း
ႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္လည္း ဤႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိလာၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ အခြန္လံုး၀
ကင္းလြတ္ခြင့္ မူ၀ါဒမ်ား ( Zero-tax policies)က်င့္သံုးျခင္း၊ စီးပြားေရးဇုန္အသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေပသည္။

၂.၄။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
ႏုင
ိ င
္ ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏင
ွ ့္ ပံပ
့ ိုးကူညရ
ီ န္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိပက
္ မ္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းဆိင
ု ရ
္ ာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ၃ ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

-

ႏိုင္ငံ၏အေရွ့ေတာင္ဘက္ ထုိင္းနယ္စပ္အနီးရွိ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္

-

ရန္ကုန္ေတာင္ဘက္ ၂၅ ကီလိုမီတာအကြာရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္

-

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဤစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလွ်င္ျမန္စြာဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ၏ သေကၤတျဖစ္သကဲသ
့ ို ့ ႏုင
ိ င
္ ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ
မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာသို ့ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တံခါးဖြင့္ေပးမႈလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရပ္ရြာလူထု၏
ပါ၀င္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္
အထူးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွသ
ိ ည္။ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး၊ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးတိက
႔ု လ
ို ည္း အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားတြင္ ေကာင္းမြနစ
္ ြာ
ေလးစားလုိက္နာမႈ မရွိေခ်။
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ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ရံု (သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ဤစက္ရံု မပါ၀င္ပါ)။ Martje Theuws / SOMO

သီလ၀ါ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုနတ
္ တ
႔ို င
ြ ္ အထည္မ်ားထုတလ
္ ပ
ု ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး - သိမ
႔ု ဟုတ္ မၾကာမီ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန၌
္ ႏွီးျမႇဳပ္ႏခ
ွံ င
ြ ရ
့္ ရွသ
ိ မ
ူ ်ားစာရင္းတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံ ၆ ႐ုံ ပါ၀င္သည္။ ၇၆ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာအတြက္ သုေတသန
ျပဳခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ ၁ ႐ုံသည္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ တည္ရွိသည္။ တည္ေဆာက္မႈမ်ားၿပီးစီးပါက သီလ၀ါ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္သည္ ဧရိယာစုစု ေပါင္း ၂၄၀၀ ဟက္တာရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ဇုန္ ၃ ခုလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္မွာ ၿပီးေျမာက္ၿပီးျဖစ္၍ ပထမတစ္သုတ္
တြင္ပါ၀င္ေသာကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ပထမအဆင္တ
့ ည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားအား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတိက
႔ု ို ရန္ကန
ု တ
္ င
ို ္းအစိုးရ
ႏွင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတုိ႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက
ေဒသခံတအ
႔ို ား အဆိပ
ု ါကိစရ
ၥ ပ္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး သင္တ
့ င့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးရွင္းျပျခင္း မရွခ
ိ သ
ဲ့ ကဲသ
့ ႔ေ
ို နရာ ေရႊ႕ေျပာင္း
မႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ရန္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားကလည္း မွ်တမႈ
မရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသးငယ္က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ
အႏၱရာယ္ႏင
ွ ့္ ႀကံဳရႏိင
ု သ
္ ည့္ ျပန္လည္ခ်ထားေပးေသာေနရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြးညံဖ
့ ်င္းေသာ ေနစရာ
အိမ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္တန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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Thilawa SEZ Management Committee website, “List of Approved Investors,” no date,<http://www.myanmarthilawa.gov.mm/list-investors> (1 June
2016).
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ေရႊ ့ေျပာင္းခံရသူမ်ား၏ အဆိုအရ ၎တုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးသကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိသံုးစြဲပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ဆံုး႐ႈံး
ခဲ့ရသည္။

၇၇

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္

တစ္မူထူးကဲသည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ရရွိေသာ မလံုေလာက္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား၊ ၎တို႔ေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထိင
ု ္ေနရသည့္ ေနရာမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏင
ို င
္ ၊ံ တုက
ိ ်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေရး ေအဂ်င္စီ ( Japan
International Cooperation Agency- JICA) - ဂ်ဳိက္ကာ ကို တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

၇၈

ဤအစီရင္ခစ
ံ ာကို ေရးသားေနသည္အ
့ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ဧရိယာစုစုေပါင္း ၇၀၀ ဟက္တာရွမ
ိ ည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန(္ ဘီ) တည္ေဆာက္မႈ
ကို စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ ဇုန(္ ဘီ) တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည့္ အိမ္ေထာင္စမ
ု ်ားက ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အစီအမံမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ စိုးရိမမ
္ မ
ႈ ်ားကို ေဖာ္ျပခဲၾ့ ကၿပီး ေဒသခံလထ
ူ ုႏင
ွ ့္ ေဆြးေႏြးတုင
ိ ပ
္ င္မမ
ႈ ်ား ပိမ
ု ိုျပဳလုပရ
္ န္
ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

၇၉

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အပါအ၀င္ စက္႐ုံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိမည္ျဖစ္သည္။
၈၀ တ႐ုတ္၏ ဆစ္တစ္အုပ္စု (CITIC group from China)၊ ၎တို႔ႏွင့္အတူ အျခား တရုတ္ကုမၸဏီ ၄ ခု ႏွင့္ ထုိင္းကုမၸဏီ ၁ ခုတို႔က
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုနတ
္ င
ြ ္ စက္မဇ
ႈ န
ု ္ ၁ ခု ႏွင့္ ေရနက္ဆပ
ိ က
္ မ္းတစ္ခက
ု ို တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုနစ
ွ ၊္ ဇန္န၀ါရီလ
တြင္ ေဒသခံမ်ားက ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေကာ္မတီသို ့တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ဆစ္တစ္အုပ္စုက ဦးေဆာင္သည့္
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အထိ (သက္တမ္းတိုးႏုိင္ေျခလည္းရွိသည္) ေျမအဌားခ်ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို
ေဒသခံတုိ႔က ေကာ္မတီထံသို ့ေပးပုိ႔တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမတိုင္မီ တစ္လ အလိုကလည္း ရခိုင္ NGO (၁၀၇ ) ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား
သည့္ ညြန႔ေ
္ ပါင္းအဖြ႕ဲ ႀကီးတစ္ခက
ု စီမက
ံ န
ိ ္းကို ဆိင
ု ္းငံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိခ
ု ၾဲ့ ကသည္။ တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈ လုပင
္ န္းစဥ္တင
ြ ္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ
မရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံမ်ားအက်ဳိးအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္
အတြက္ မၾကာခဏေျမယာမ်ားဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရေသာလယ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုမိုဦးတည္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္
ေပးေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
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၈၁

Business & Human Rights Resource Centre, “Myanmar: Thilawa Special Economic Zone – summary of impacts, company responses and updates,” no
date, <http://business-humanrights.org/en/myanmar-thilawa-special-economic-zone- per centE2 per cent80 per cent93-summary-of-impacts-companyresponses-and-updates-0> (1 June 2016).

78

Earth Rights, “Resettled Farmers from Thilawa SEZ Travel to Tokyo to Demand Right to Land Compensation,” 11 June 2014, <http://www.earthrights.
org/campaigns/resettled-farmers-thilawa-sez-travel-tokyo-demand-right-land-compensation> 79 Myanmar Times, “Protests dog Thilawa SEZ as
second phase nears start,” 3 October 2016, <http://www.mmtimes.com/index.php/business/22850-protests-dog-thilawa-sez-as-second-phase
nears-start.html>
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China Daily Asia, “Hopes high for potential of China-led investment”, 1 April 2016, <http://www.chinadailyasia.com/asiaweekly/2016-04/01/
content_15409599.html>
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The Irrawaddy, “NGOs Seek Kyaukphyu SEZ Delay as President Pushes Implementation,” 22 December 2015, <http://www.irrawaddy.com/business/
ngos-seek-kyaukphyu-sez-delay-as-president-pushes-implementation.html>
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၃။ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာမူေဘာင္
၃.၁။ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
၃.၁.၁။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
အလုပ္သမားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ
ထားၿပီး အေသးစိတအ
္ ခ်က္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာအလုပသ
္ မားေရးရာအဖဲ႕ြ အစည္း (International Labour Organization – ILO)
၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။
ILOသည္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ထားသည္။ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳလက္မတ
ွ ္ေရးထိုးေသာ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္ မိမတ
ိ ၏
႔ို ႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ဥပေဒျပဳရာ၌ ထိသ
ု ေဘာ
တူညခ
ီ ်က္မ်ားအား ထည္သ
့ င
ြ ္းျပ႒ာန္းရမည္။ ဤသိ႔ု ထည္သ
့ င
ြ ္းျပ႒ာန္းၿပီးပါက အဆိပ
ု ါႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ တရား၀င္ တာ၀န္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ILO ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအနက္ ၈ ခုကို “အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား” ဟု သတ္မွတ္
ထားသည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ILO ၏ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံတိုင္းတြင္ အဆိုပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္ ၈ ခုကို လိုက္နာရန္ တရား၀င္တာ၀န္ရွိသည္။ အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္ ၈ ခုတြင္ ကေလးအလုပ္သမားျပႆနာမ်ား၊ အဓမၼ
ေစခိုင္းမႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေရးဆိုခြင့္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ပါ၀င္သည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၈ ခု အနက္မွ ၃ ခုကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္

၈၂

- အဓမၼေစခိုင္းျခင္းဆိုင္ရာ

ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 29) ၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စည္း႐ုံးခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (C 87) ႏွင့္
အဆိုးရြားဆံုး ကေလးအလုပ္သမားေစခိုင္းမႈပံုစံမ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 182)။
အနိမဆ
့္ ံုးအသက္အရြယဆ
္ င
ို ရ
္ ာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 138) ၊ စည္း႐ုံးခြင့္ႏင
ွ ့္ အလုပရ
္ င
ွ -္ အလုပသ
္ မားညိႇႏင
ႈိ ္းျခင္း(သိမ
႔ု ဟုတ)္ စုေပါင္းေဆြးေႏြး
အေရးဆိုခြင့္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (C 98) ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 100) ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာ
ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 111) ႏွင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (C 105) တို႔ကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုထိ အတည္ျပဳ
လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေခ်။
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ILO Normlex, “Ratifications for Myanmar”, no date, <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103159>
(5 January 2016).
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၃.၁.၂။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား
ILO ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳလက္မတ
ွ ထ
္ ိုးၿပီးသည့္ေနာက္ လိက
ု န
္ ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ တရား၀င္ တာ၀န္
ရွသ
ိ ည္။ စက္႐မ
ုံ ်ားအတြကမ
္ ူ ထုသ
ိ တ
႔ို ရား၀င္တာ၀န္ရသ
ွိ ည္ဟု တိက
ု ႐
္ က
ို ္ အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ေပ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ကုလသမဂၢကမူ
စက္႐ုံမ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဤအခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္
“ကာကြယ္ျခင္း ၊ ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ ကုစားခြင့္” မူေဘာင္ကုိ ကုသမဂၢက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
လူ့အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

၈၄

၈၃

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္မူ စီးပြားေရးႏွင့္

ဤ လမ္းညႊန္ အေျခခံမူတြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏မူေဘာင္မ်ားကို မည္သလ
႔ို က
ို န
္ ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
“ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ ကုစားခြင့္ - Protect, Respect and Remedy” မူေဘာင္တြင္ ေထာက္တုိင္ ၃ ရပ္ ပါရွိသည္။
တတိယအုပစ
္ မ
ု ်ား (စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအပါအ၀င္)က လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ား မက်ဴးလြနန
္ င
ုိ ္ေအာင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊
စည္း မ်ဥ္း စည္း ကမ္း မ်ားႏွင့္ စီ ရ င္ ဆံုးျဖတ္ မႈ မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ကာကြ ယ္ေ ပးရမည့္ ႏုိ င္ ငံေ တာ္၏ တာ၀န္ ကို ပထမေထာက္ တုိ င္ ဟု
သတ္မွတ္သည္။ ဒုတိယ ေထာက္တုိင္မွာ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္
ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ သူတစ္ပါး၏ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကိမ
ု ထိပါးေစရန္ႏင
ွ ့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေျဖရွင္းနုင
ိ ရ
္ န္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအေနျဖင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
တတိယေထာက္တိုင္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရထိေရာက္စြာကုစားခြင့္ႏွင့္
ဥပေဒေၾကာင္းအရမဟုတ္ေသာ ထိေရာက္သည့္ကုစားခြင့္မ်ားသို႔ ပိုမို လက္လွမ္းမီွရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
ေကာ္ပရ
ို တ
ိ စ
္ ီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအေနျဖင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ေလးစားလုက
ိ န
္ ာရန္ဆသ
ို ည့္ ေထာက္တင
ို ္ေအာက္ရွိ အေရးႀကီးေသာ
အေျခခံမူတစ္ခုမွာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပရ
္ န္ (Due Diligence) ျဖစ္ပါသည္။ Due Diligence ဆိသ
ု ည္မွာ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လုပင
္ န္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အဆိပ
ု ါ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္
အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ မျဖစ္ပြားေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်
ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚနိုင္ေျခရွိေသာ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚ လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို တာ၀န္ယူစီမံေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္
ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ၊ အမွန္တစ္ကယ္ ျဖစ္ေပၚ
လာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ မ်က္ေျခမျပတ္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ
ၾကားျခင္းတုိ႔ကိုလည္း Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ (ျဖစ္နုိင္ေျခရွိေသာ) အခြင့္အေရးထိပါးခံရသူမ်ား၊
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အား တရား၀င္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးရပါမည္။
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Due Diligence ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီမ်ားက၎တို႔၏ ဆံုး႐ႈံးနုိင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းထက္ ပိုပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ အခြင့္အေရးပိုင္ဆိုင္သူမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား၊ ၎တုိ႔အေပၚ
မွီခိုေနသူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ) အလြဲသံုးစားျပဳခံရျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္နုိင္ေျခမ်ားကို နားလည္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ
အျပင္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအဆင့္ဆင့္ (Supply Chain) တြင္ ပါ၀င္ေသာသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ေနသည့္ အျခား စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို နားလည္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၈၅ ထို႔အျပင္ Due Diligence ၏ အဆိုအရ ကုမၸဏီ
မ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္
ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္လည္း ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ဆိုသည့္ ဒုတိယ ေထာက္တုိင္၏ အေရးပါေသာ အေျခခံမူတစ္ရပ္
ျဖစ္ပါသည္။ တာ၀န္ယတ
ူ တ္ေစရန္အတြက္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ “သက္ေရာက္မ”ႈ ႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ သိနားလည္ထားရမည္ဟု
ကုလသမဂၢ၏ “ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလးစားလိက
ု န
္ ာျခင္းႏွင့္ ကုစားခြင”့္ မူေဘာင္တြင္ ဆိထ
ု ားသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ အခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ား ျပင္းထန္မႈသည္ ခ်ဳိးေဖာက္သူအေပၚ ကုမၸဏီကမည္သို႔ေသာ ၾသဇာအာဏာရွိသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို ညႊန္ျပေနျခင္း မဟုတ္ေပ။
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရန္ဆိုသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာ၀န္ကုိ Due Diligence ႐ႈေထာင့္မွ
ေဆာင္ရက
ြ ္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္ - ကုမဏ
ၸ ၏
ီ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိပ
ု ါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ၀င္
သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚနုိင္ေျခရွိေသာ/ အမွန္တစ္ကယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္
ေနေပသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု Due Diligence က
ဆိသ
ု ည္။ ထိသ
ု ႔ေ
ို ဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအေနျဖင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို သိရန
ွိ ားလည္သလို လက္ေတြ႕က်င္သ
့ ံုး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ျပသႏိင
ု သ
္ ည္။ ထိသ
ု ႔ျို ပသရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ားလိအ
ု ပ္သကဲသ
့ ႔ို ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
ႀကံဳရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။

တာ၀န္ယူမႈ ဥပမာမ်ား (Responsibility Scenarios)
ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုကို ကုမၸဏီက မည္သို ့ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္နည္း ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ၎သက္ေရာက္မႈႏွင့္
ကု မ ၸ ဏီ အ ၾကား မည္ သို ႔ သ က္ ဆို င္ မႈ ရွိ သ နည္း ဆို သ ည့္ အခ်က္ေ ပၚမူ တ ည္ေ နသည္ ။ ကု မ ၸ ဏီႏွ င့္ ဆိုး က်ဳိး သက္ေ ရာက္ မႈ မ်ား
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကို အဓိကအားျဖင့္ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားၿပီး ျမင္နုိင္သည္။ ၈၆
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ျဖစ္ပြားေစျခင္း။

။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ

တြင္ အဓိကပါ၀င္သူျဖစ္ေနၿပီး (အလြဲသံုးစားျပဳမႈကို တိုက္႐ိုက္က်ဴးလြန္ျခင္း) ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ အဆိုပါ
ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ ၎ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ (သိမ
႔ု ဟုတ္ ျဖစ္ပြားႏုင
ိ ္ေျခရွိေသာ) ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မက
ႈ ို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
ႏွင့္ ကုစားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ အားျဖည့္ေပးေနျခင္း။

။ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား တတိယအုပ္စုတစ္ခုက ဖန္တီး

ေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္) တာ၀န္မ်ားက အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ အရွိန္ျမႇင့္ေပးျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနလွ်င္ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ပြားေအာင္ အားျဖည့္ေပးေနသည္။
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေအာင္ အားျဖည့္ေပးေန
တတ္သည္ (ဥပမာ - ဖက္စပ္လပ
ု င
္ န္း) သိမ
႔ု ဟုတ္ ကုနစ
္ ည္တန္ဖိုးျမွငက
့္ င
ြ ္းဆက္ (value chain) ရွိ စီးပြားေရး လက္တြဲေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား။
ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ ၎၏အားျဖည္က
့ ည
ူ ီေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အနာဂတ္
တြင္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို တားဆီးရန္၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကုစားေပးရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္
ကုမၸဏီသည္ မိမိ၏ ၾသဇာအာဏာကိုအသံုးျပဳ၍ မိမိႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည္ (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္နိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိျခင္း။

။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို မျဖစ္ပြားေစသကဲ့သို႔

ျဖစ္ပြားေအာင္ အားျဖည့္ေထာက္ပံ့ေပးမႈလည္း မရွိေသာ္ျငား မိမိႏင
ွ ့္ စီးပြားေရးလက္တြဲ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ မ
ူ ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတတ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္
၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ အဆိပ
ု ါ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရက
ြ ရ
္ သည္။ ဤသို ့ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္
မိမိ၏ ၾသဇာအာဏာကို အသံုးျပဳ၍ မိမိႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္း
ျဖင့္ ၎တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မက
ႈ ို ရပ္တန္႔ႏင
ုိ မ
္ ည္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေလ်ာ့ပါးေစမည္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္
နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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၃.၁.၃။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (OECD)၏ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မ်ား
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း - အိုအီးစီဒီ (Organization for Economic Co-operation and
Development) သည္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊနမ
္ ်ား (Guidelines) ခ်မွတထ
္ ားသည္။ အဆိပ
ု ါလမ္းညႊနတ
္ ြင္
OECD ႏိုင္ငံမ်ား (သို႔မဟုတ္) OECD ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈရွိလာေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အနည္းငယ္
ထဲမွ တစ္ခုကို OECD ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊
ပတ္၀န္းက်င္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး၊
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ အခြန္၊ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ား (intellectual property rights) စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး
လုပင
္ န္းမ်ားက တာ၀န္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေစေရးအတြက္ OECD က လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားေပးထားပါသည္။ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ OECD လမ္းညႊနခ
္ ်က္
မ်ားကို လိုက္နာရန္ တရား၀င္ တာ၀န္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ OECD တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပိုင္နက္
အတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ထိုလမ္းညႊန္မ်ားကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္
ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၈၇

ဤသုေတသနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ OECD ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဆြီဒင္၊ ယူေက၊ နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ျဖစ္သည္။
OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူ (National
Contact Point - NCP) တစ္ဦးကို ခန္အ
႔ ပ္ရမည္။ ၎၏တာ၀န္မွာ လမ္းညႊနမ
္ ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မက
ႈ ို ပိမ
ု ိုျမႇငတ
့္ င္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအားတင္ျပျခင္း၊ လမ္းညႊန္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးမည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
လမ္းညႊနမ
္ ်ားအား ေလးစားလိက
ု န
္ ာျခင္းမရွဟ
ိ ု စြပစ
္ ြခ
ဲ ်က္မ်ားေပၚထြကလ
္ ာပါက ျပႆနာကိက
ု ည
ူ ီေျဖရွင္းေပးျခင္း စသည္တ
့ ာ၀န္မ်ားကို
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူက ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
လမ္းညႊန္မ်ားကို ပိုမိုေလးစားလိုက္နာမႈရွိေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္ ေနသူမ်ားအေနျဖင့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူက အကူအညီေပးရပါမည္။
ထို႔အျပင္ လမ္းညႊန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေစ့စပ္
ျဖန္ေျဖေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ၈၈
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OECD Watch, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises: A tool for responsible business conduct, <http://oecdwatch. org/publications-en/
Publication_3816/at_multi_download/files?name=OECD%20Watch%20brochure%20%28English%29>
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OECD website,” National Contact Points for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, no date <http://www.oecd.org/investment/mne/ncps.
htm> (23 January 2016).
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ခု (သုေတသနျပဳရာတြင္ ဤစက္ရံု မပါ၀င္ပါ) Martje Theuws / SOMO

အထည္ႏွင့္ဖိနပ္က႑တြင္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္၌ တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္းဆိုင္ရာ Due Diligence
လမ္းညႊန္
၂၀၁၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အထည္ႏွင့္ဖိနပ္က႑၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္၌ တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း (Responsible Supply
Chain) ဆိုင္ရာ Due Diligence Guidance (လမ္းညႊန္) ကို အိုအီးစီဒီမွ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္။ Due Diligence ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားနုိင္ေျခရွိေသာ (သို႔မဟုတ္) အမွန္တစ္ကယ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္
တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ရပ္တန္႔ေစျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ကုစားေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆိုလုိ
သည္။ အိုအးီ စီဒီက Due Diligence ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ကိုထုတ္ျပန္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မာွ အဆိုပါလမ္းညႊန္တြင္ပါ၀င္ေသာ Due
Diligence ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အထည္ႏွင့္ ဖိနပ္က႑၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္ အဆင့္ဆင့္ (supply chain)တြင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားက လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထည္ႏွင့္ဖိနပ္က႑၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္ (supply
chain)ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ႏွင့္
ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယသ
္ ည္။ ၎တိ႔ု လုပင
္ န္းမ်ားတည္ရရ
ွိ ာအရပ္ရလ
ွိ ထ
ူ ုႏင
ွ ့္ ယံၾု ကည္မခ
ႈ င
ို ခ
္ င
ို မ
္ ာမာတည္ေဆာက္နင
ုိ ရ
္ န္အတြက္ အထည္
ႏွင့္ ဖိနပ္က႑ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွရမည္။ ထို႔အတြက္
အိအ
ု ီးစီဒလ
ီ မ္းညႊနခ
္ ်က္၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို Due Diligence ဆိင
ု ရ
္ ာလမ္းညႊနက
္ ကူညအ
ီ ားျဖည့္ေပးလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံလမ္းညႊန္မ်ား (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) တြင္
ပါ၀င္ေသာ Due Diligenceဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အိုအီးစီဒီ ၏ ဤ Due
Diligence ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္က အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ
အေျခခံ မူ မ်ား/ အခြ င့္ အေရးမ်ားႏွ င့္ လ ည္းေကာင္း ၊ အျခားသက္ ဆို င္ ရာ ILO ျပ႒ာန္း ခ်က္ မ်ား/အႀကံျ ပဳခ်က္ မ်ားႏွ င့္ လ ည္းေကာင္း ၊
ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈမူ၀ါဒဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ILO၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ေၾကညာစာတမ္းတို႔ႏွင့္
လည္းေကာင္း ဤလမ္းညႊန္က လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည္။
ဤလမ္းညႊန္တြင္ အထူးသျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားေသာေဒသမ်ား (specific risk areas) ဆိုင္ရာ Due Diligence
လုပ္ငန္းစဥ္ကို သီးျခားယူတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ႏွင့္အတူ ဤလမ္းညႊန္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အထည္ႏွင့္
ဖိနပ္က႑တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္အတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ျပည့္စံု
လံုေလာက္စြာ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

၈၉

၃.၁.၄ ။ ကေလးအလုုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္
ကေလးအလု ပ္ သ မားျပႆနာကို တို က္ ဖ်က္ ရ န္ အ တြ က္ ILO က သေဘာတူ ခ်မွ တ္ ထားေသာ ျပ႒ာန္း ခ်က္ မ်ားအနက္ အခို င္ မာ
အျပည့္စံုဆံုးေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ - အလုပ္စတင္လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ရွိရမည့္ အနည္းဆံုးအသက္အရြယ္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္
(ကြန္ဗန္းရွင္း 138) ႏွင့္ အဆိုးရြားဆံုး ကေလးအလုပ္သမား ေစခိုင္းမႈပံုစံမ်ားကိုတားဆီးျခင္းႏွင့္ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္
ရြက္ရန္မ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (ကြန္ဗန္းရွင္း 182) တုိ ့ျဖစ္သည္။ ဤျပဌားခ်က္ႏွစ္ခုလံုးမွာ အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္
အတည္ ျပဳလက္မတ
ွ ထ
္ ိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိးု သည္ျဖစ္ေစ ILO ၏အဖြ႕ဲ ၀င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္ လုက
ိ န
္ ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တရား၀င္
တာ၀န္ရွိေပသည္။
ျပ႒ာန္းခ်က္ (C182 ) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္

၉၀

“ကေလး” ဆိုသည္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူအားလံုးကို ဆိုလုိသည္။ အပိုဒ္

(၃) တြင္ အဆိုးရြားဆံုး ကေလးအလုပသ
္ မားေစခိင
ု ္းမႈပစ
ံု မ
ံ ်ားကို ဤသို ့ အဓိပၸာယ္ဖြငဆ
့္ ထ
ို ားပါသည္ - (က) ကၽြန္ျပဳျခင္းပံစ
ု မ
ံ ်ားအားလံုး
(သို႔မဟုတ္) ကၽြန္ျပဳျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္
ကူးျခင္း၊ အေၾကြးျပန္ဆပ္သည့္ အခ်ိန္အထိကေလးကို ကြ်န္ျပဳျခင္း၊ ေက်းပိုင္ကြ်န္ပိုင္စနစ္မွာကဲ့သို ့ကေလးအား ကြ်န္အျဖစ္ခုိင္းေစျခင္း
ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡအတြင္း ကေလးမ်ားအား အဓမၼေစခိုင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) မျဖစ္မေန အလုပ္လုပ္ေစျခင္း (လက္နက္ကိုင္
ပ႗ိပကၡအတြက္ ကေလးမ်ားအား အဓမၼ (သို႔မဟုတ္) မျဖစ္မေန စစ္မႈထမ္းေစျခင္း အပါအ၀င္) ၊ (ခ) ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းအတြက္
ကေလးမ်ားအား ကမ္းလွမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္)ေရာင္းခ်ျခင္း ၊ ညစ္ညမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ရန္ ကေလးမ်ားအား ကမ္းလွမ္းျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ေရာင္းခ်ျခင္း၊ (ဂ) ဥပေဒျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ခိုင္းရန္ (သက္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ) - အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္အတြက္ ကေလးမ်ားအား ကမ္းလွမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ေရာင္းခ်ျခင္း ၊ (ဃ) အလုပ၏
္ သဘာ၀ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အေျခအေနက ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ေဘးကင္း လံၿု ခံဳေရး (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အက်င့္
စာရိတၱမ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္း။
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OECD, “Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector”, upcoming. Text taken from not yet published
final version that is in SOMO’s possession.

90

ILO, “Worst Forms of Child Labour Convention” , 1999 (No. 182), <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:121
00:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO>
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ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ (ကြနဗ
္ န္းရွင္း 138) ၉၁ တြင္ အလုပစ
္ တင္လပ
ု က
္ င
ို န
္ င
ို ရ
္ န္အတြက္ ရွရ
ိ မည့္ အနိမဆ
့္ ံုးအသက္ အရြယမ
္ ွာ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္
မငယ္ရ ဟုဆိုထားသည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္က ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရး လံုေလာက္စြာမဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ
ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္စတင္လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ရွိရမည့္ အနည္းဆံုးအသက္အရြယ္မွာ ၁၄ ႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္၍ ရေကာင္းရနိုင္သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ထိသ
ု သ
႔ို တ္မတ
ွ န
္ င
ို ရ
္ န္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ အလုပရ
္ င
ွ အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အလုပသ
္ မားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အရင္ဆံုး တိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၃.၁.၅ ။ အဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္
အဓမၼေစခိုင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) မျဖစ္မေနအလုပ္လုပ္ရမည္ဟု ေစခိုင္းမႈပံုစံအားလံုးကို ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 29 ႏွင့္ 105) က တားျမစ္ထား
သည္။ ILO က အဓမၼေစခိုင္းမႈကို ဤသို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္- “အျပစ္ေပးျခင္း ဆိုင္ရာျခိမး္ ေျခာက္မႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးသည္ မိမိ
မျပဳလုပလ
္ ိုေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ေနရေသာအလုပ္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ၀န္ေဆာင္မအ
ႈ ားလံုး” ကို အဓမၼေစခိင
ု ္းမႈ ဟု ေခၚသည္။ အဓမၼေစခိင
ု ္းျခင္း
ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 29) ၏ အလိုအရ မတရားသျဖင့္အဓမၼေစခိုင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) မျဖစ္မေနအလုပ္ လုပ္ရန္ေစခိုင္းမႈမ်ားကို ျပစ္မႈ
ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ တရားစီရင္ပင
ို ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ွိ ည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳလက္မတ
ွ ္ေရးထိုးထားေသာ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္
အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း၌ က်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိေစရန္
ၾကပ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဓမၼေစခိုင္းျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 105) ကုိ ဖ်က္သိမ္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
မွာ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္က အခ်ဳိ႕ေသာ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ေနၿပီး ယင္းတို႔အားလည္း တိုက္ဖ်က္လိုသည့္
အတြက္ ျဖစ္သည္။
ထို ့အျပင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) မျဖစ္မေနအလုပ္လုပ္ရန္ ေစခိုင္းမႈသည္ အဆိုးရြားဆံုးကေလးအလုပ္သမားေစခိုင္းမႈပံုစံ တစ္မ်ဳိး
ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုးရြားဆံုး ကေလးအလုပ္သမားေစခိုင္းမႈပံုစံမ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ILO ၏အဆိုအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) စုေပါင္းအေရးဆိုမႈဆိုင္ရာ သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ကိုက္ညီေနေသာ အခ်ိန္ပိုလြန္ကဲစြာလုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္မႈကို အဓမၼေစခိုင္းမႈဟု မဆိုႏုိင္ေခ်။ သို႔ပါေသာ္လည္း
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြရရွိရန္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္မဆံုးရွံုးေစရန္အတြက္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုလံုးအတြက္
အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းရန္ တာ၀န္ ရွိေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုမူ အဓမၼေစခိုင္းမႈဟု ဆုိနုိင္သည္။ ILO ၏အဆိုအရ - “ အလုပ္သမား၏
ထိခိုက္လြယ္မႈကို အျမတ္ထုတ္၍ ျပဳလုပ္ခိုင္းေသာ အလုပ္ (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ၊ မၿပီးေျမာက္ပါက အျပစ္ေပးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊
အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ မေပးမႈ (သို႔မဟုတ္) ထို႔ထက္ေလ်ာ့နည္း၍ ေပးမႈ၊ စေသာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားအား “လုပ္ငန္း
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနဆိုးရြားျခင္း” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မထားရွိသင့္ေတာ့ေပ။ အျပစ္ေပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္
အလုပ္သမားမ်ားအား အဓမၼေစခိုင္းမႈျပဳေနျခင္းျဖစ္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။” ၉၂
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၃.၁.၆ ။ အခေၾကးေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေၾကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္ ၂၃ (၃)တြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္ - “ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္
မိမိအတြက္သာမက မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ပါ လူသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ထုိက္တန္စြာ ေနထုိင္နိုင္ရန္ မွ်တလံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြ
ရရွိခြင့္ ရွိသကဲ့သို႔ လိုအပ္ပါက အျခားေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိခြင့္ရွိသည္။” ၉၃
အခေၾကးေငြကာကြယ္ေပးျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ILO ၏ျပ႒ာန္းခ်က္ (C 95 - အထူးသျဖင့္ အပိဒ
ု ္ ၈ ႏွင့္ ၉ ) တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အခေၾကးေငြမွ
ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအား ဥပေဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) စု႐ုံးအေရးဆိုသေဘာတူညီခ်က္ (သို႔မဟုတ္)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနအတိုင္းအတာ၌သာ ျပဳလုပ္ရမည္။ မည္သည့္ အေျခအေနေအာက္
တြင္ မည္သည္အ
့ တိင
ု း္ အတာအထိ အခေၾကးေငြမွ ျဖတ္ေတာက္မမ
ႈ ်ားျပဳလုပမ
္ ည္ဆသ
ုိ ည္ကို ကြ်မ္းက်င္သအ
ူ ာဏာပိင
ု က
္ အလုပသ
္ မား
မ်ားအား အသိေပးရွင္းျပရမည္။ အလုပရ
္ ရွိေစရန္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အလုပမ
္ ဆံုးရွံုးေစရန္ ရည္ရြယၿ္ ပီး အလုပရ
္ င
ွ က
္ (ို သိမ
႔ု ဟုတ)္ အလုပရ
္ င
ွ ၏
္
ကိုယ္စားလွယ္ကို (သို႔မဟုတ္) ၾကားမွဆက္သြယ္ေပးသူ (အလုပ္သမား ကန္ထ႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားရွာေဖြ စုေဆာင္းေပးသူ)
ကို တိက
ု ႐
္ က
ို ္ျဖစ္ေစ၊ သြယ၀
္ က
ို ္ေသာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးရန္အတြက္ အလုပသ
္ မား၏ အခေၾကးေငြမွ ျဖတ္ေတာက္ခရ
ံ မႈမ်ားကို တားဆီး
ရမည္ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေလးစားလုိက္နာမႈ မရွိေသးမွန္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွရရွိေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျချပဳ၍ ေရးသားထားေသာ ဤအစီရင္ခံစာက
ေဖာ္ျပေနသည္။
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၃.၂ ။ ျမန္မာ့အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ား
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားမွာ ကိလ
ု န
ို ီေခတ္၊ လြတလ
္ ပ္ေရးရၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ ႏွင့္ ၂၀၁၁ မွစ၍ ယေန႔အခ်ိနအ
္ ထိ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤသုေတသနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ေအာက္တြင္ အတိုခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ေစ့စပ္ျပည့္စံုေသာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပမႈဟု မဆိုႏုိင္ပါ။
ေအာက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို “Fair Wear Foundation ၏ ျမန္မာနိင
ု င
္ အ
ံ ေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း (country
study)” တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Fair Wear Foundation ၏ အဆိုပါေလ့လာျခင္း အတြက္ SOMO ကလည္း အားျဖည့္
ကူညီေပးခဲသ
့ ည္။ ၉၄ ထုအ
႔ိ ျပင္ ITUC ၏ အစီရင္ခစ
ံ ာျဖစ္သည့္ “ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ တိက
ု ႐
္ က
ို ္ႏင
ုိ င
္ ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ - လူအ
႔ ခြင့္ေရးမ်ားအေပၚ
မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသလဲ” တြင္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ၉၅

၃.၂.၁ ။ ကေလးအလုပ္သမား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံ/အလုပ္႐ုံ အက္ဥပေဒက အလုပ္စတင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက္အရြယ္
ကို ၁၄ ႏွစအ
္ ျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ေပးခဲသ
့ ည္။ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္မတိင
ု မ
္ က
ီ မူ အနည္းဆံုးရွရ
ိ မည့္ အသက္အရြယမ
္ ွာ ၁၃ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အသက္
၁၃ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားကို ယခုအခါ တစ္ေန႔လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၄ နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ ၎တို႔သည္
ညေန ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိေပ။

၉၆

ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁၉၉၃) အရ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထိကို ကေလးဟု သတ္မွတ္ၿပီး ကေလးမ်ား အတြက္အသက္အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေစနုိင္ေသာအလုပ္ (သို႔မဟုတ္) ေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာ အလုပ္ (သို႔မဟုတ္) အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေစေသာအလုပ္မ်ားတြင္
ကေလးမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။

၉၇

သို႔ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားမေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ

အလုပ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိေသးေခ်။ ၉၈ ဤ ဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
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ITUC, “Foreign direct Investment in Myanmar – What impact on human rights?”, October 2015, <https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-burma.pdf>
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The State Law and Order Restoration Council, “The Child Law (The State Law and Order Restoration Council Law No. 9/93),”14 July 1993.
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ALR, “Under Pressure – A study of labour conditions in garment factories in Myanmar which are wholly Korean owned or in a Joint Venture with Korean
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အလုပ္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုပါက “က်န္းမာေရး
ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပလ
္ ပ
ု က
္ င
ို ္ႏင
ုိ ္ေၾကာင္းေထာက္ခစ
ံ ာ” ရွရ
ိ န္ လိအ
ု ပ္သည္။ ဤေထာက္ခစ
ံ ာကို ရရွရ
ိ န္ ဆရာ၀န္က စစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပရ
္ မည္ျဖစ္ၿပီး “လူငယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ျပည့္ေၾကာင္း (သိမ
႔ု ဟုတ္ - စက္႐တ
ုံ ြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူအျဖစ္ အလုပ္
လုပ္ကိုင္မည့္ အေျခအေနဆိုပါက ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေၾကာင္း) ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္မွီေၾကာင္း၊ က်န္းမာၿပီး
အလုပ္လုပ္နုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း” ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စက္႐ုံတြင္
အလုပလ
္ ပ
ု ္ေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အဆိပ
ု ါေထာက္ခခ
ံ ်က္ရရွၿိ ပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသထားသည့္ အရာတစ္ခခ
ု ု ကိင
ု ေ
္ ဆာင္/၀တ္ဆင္ ထားရမည္
ျဖစ္သည္။

၉၉

၃.၂.၂ ။ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္မ်ား
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ႏင
ွ ့္ ကြ်မ္းက်င္မတ
ႈ ိုးတက္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒ (၂၀၁၃) ၁၀၀ အရ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ အလုပသ
္ မားတုင
ိ ္းသည္ အလုပအ
္ ကိင
ု စ
္ ာခ်ဳပ္
တစ္ခု မျဖစ္မေန ရရွိပိုင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစမ္းခန္႔ႏွင့္ အလုပ္သင္ကာလရွိ အလုပ္သမားမ်ားမွလြဲၿပီး က်န္ေသာအလုပ္သမားမ်ား
အေနျဖင့္ အလုပ္စတင္၀င္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရး
ထုိးသင့္သည္။
အလုပအ
္ ကိင
ု စ
္ ာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆရ
ို ာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ စံသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ပံစ
ု တ
ံ စ္ခု ရွသ
ိ ည္။ ယင္းပံစ
ု ၌
ံ စာခ်ဳပ္တင
ြ ္ မျဖစ္မေန
ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္ ၂၁ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ စတင္သည့္ရက္၊ ၿပီးဆံုးသည့္ရက္မ်ားကို ေဖာ္ျပမထားသည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ဳိး
မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္တြင္ စတင္သည့္ရက္ႏွင့္ ၿပီးဆံုးသည့္ရက္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုသည္
မည္မွ်ၾကာသင့္ေၾကာင္း ဤ ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားေပ။
စက္႐ုံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္၊ အလုပ္သမားအတြက္ တစ္ေစာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား႐ုံးကို ေပးပို႔ရန္အတြက္
တစ္ေစာင္ႏႈန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခါခ်ဳပ္တုိင္း အနည္းဆံုး ၃ ေစာင္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရက ခ်မွတလ
္ က
ုိ သ
္ ည့္ တစ္ဦးခ်င္းဆိင
ု ရ
္ ာ အလုပအ
္ ကိင
ု စ
္ ာခ်ဳပ္ (individual employment contract) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမဂၢမ်ားက
မႏွစ္သက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ CTUM အေနႏွင့္ စက္႐ုံ အဆင့္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေရးဆိုင္ရာ
၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာညိႇႏႈိင္းပိုင္ခြင့္ ကို အဆိုပါစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ မေက်နပ္မႈရွိေနသည္။ အလုပ္သမား
မ်ားအတြက္ အလုပ္စတင္သည့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ၿပီးဆံုးသည့္ရက္မ်ား ထည့္သြင္းေရးသားရန္ စာခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းထားသည္။ တစ္နည္း
အားျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ အတိအက်သတ္မွတ္ထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေပသည္။
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၃.၂.၃ ။ အခေၾကးေငြမ်ား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ (၂၀၁၃) ၁၀၁ ကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မူေဘာင္ကို အဆိုပါ ဥပေဒက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂ ႏွစ္ခန္႔
အခ်ိန္ယူျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာ့ပထမဆံုး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းထားျဖင့္
သတ္ မွ တ္ ခဲ့ သ ည္ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွ စ္ ၊ ဇြ န္ လ ၏ ေငြ လဲ လွ ယ္ႏႈ န္း အရ တစ္ေ န႔ လွ် င္ အနည္း ဆံုး အခေၾကးေငြ ၃ ယူ ႐ို ရ ရွိ ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း
ဤအစရင္ခံစာေရးေနသည့္အခ်ိန္တြင္မူ ၃၆၀၀ က်ပ္သည္ ၂.၄၈ ယူ႐ိုႏွင့္ ညီမွ်သည္။

၁၀၂

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ (တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္) သည္ အာရွတြင္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
၁၀၃

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ (တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားကမူ အဆိုျပဳ
သည့္ အနည္း ဆံုး အခေၾကးေငြ သ ည္ စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း မ်ားအတြ က္ ေရရွ ည္ မ တည္ တံ့ မႈ ျဖစ္ေ ပၚေစႏုိ င္ သ ည္ ။ ၎တို ႔ အေနျဖင့္
တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ထက္ ပိုေပးရန္ မတတ္နုိင္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ (၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ၂၅၀၀ က်ပ္သည္ ၂.၀၉ ယူ႐ိုႏွင့္ ညီမွ်ၿပီး လက္ရွိ
အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ၁.၇၂ ယူ႐သ
ို ာရွသ
ိ ည္)။ ျမန္မာအလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားက ၃၆၀၀ က်ပ္သည္ ျမင္မ
့ ားလြန္းၿပီး ၎တိအ
႔ု ား စီးပြားေရးေလာကမွ ထြကခ
္ ြာ
သြားေအာင္ တြန္းအားေပးေနသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယား အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အနည္းဆံုး ၉၀ က ၎တို႔၏ စက္႐ုံမ်ား
ပိတသ
္ မ
ိ ္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခသ
ဲ့ ည္။၁၀၄ အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ားကမူ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ႏန
ႈ ္းထားသည္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္
လံုေလာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနထိုင္မႈျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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Republic of the Union of Myanmar, “The Minimum Wage Law, 2013 (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2013),” March 2013 (unofficial translation).

102

The currency rate of 23 January 2017 was used for the conversions in this paragraph. 1 MMK = 0,0006883327 Euro. Source: <http://www.xe.com/
currencytables/?from=MMK&date=2017-01-23>

103

Government of the Philippines – Department of Labor and Employment, “Comparative Wages in Selected Countries,” 29 December 2016, <http://
www.nwpc.dole.gov.ph/pages/statistics/stat_comparative.html>

104

See <https://business-humanrights.org/en/myanmar-govt-proposes-daily-minimum-wage-of-3600-kyats-factories-call-forlower-pay-unions-workersprotest-includes-statements-by-intl-brands
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အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား တစ္ေန့တာအလုပ္ျပီး၍ အိမ္တြင္ ထိုင္ေနစဥ္။ Lauren DeCicca / MAKMENDE

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို သက္ေရာက္မႈရွိသကဲ့သို ့ က႑မေရြး၊ လုပ္ငန္းမေရြး သက္ေရာက္မႈ
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။
-

အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား (အလုပ္သမားဦးေရ ၁၅ ဦးေအာက္သာရွိသည္)

-

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား - ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရး
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎တိ၏
႔ု အဆိုျပဳအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏန
ႈ ္းထားကို နိင
ု င
္ ံေတာ္အဆင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆင
ို ရ
္ ာ
ေကာ္မတီသို႔တင္ျပရမည္၊ ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည္” ဟု ဆိုသည္။

-

အသစ္ခန္႔အပ္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား - အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား
အား လုပ္ငန္းခြင္စတင္ ၀င္ေရာက္သည့္ ပထမသံုးလတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ဌားရမ္းခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္သင္ကာလတြင္
အလုပရ
္ င
ွ က
္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ၏ တစ္၀က္ (တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၈၀၀ က်ပ္/ ၁.၂၄ ယူ႐-ို လက္ရွိႏန
ႈ ္းထား) ကို ေပးအပ္မည္
ျဖစ္သည္။ အလုပသ
္ င္ ကာလၿပီးလွ်င္ အလုပသ
္ မားမ်ားအား အစမ္းခန္အ
႔ ျဖစ္ ၃ လ ခန္အ
႔ ပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ
၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၇၀၀ က်ပ္/ ၁.၈၆ ယူ႐ို - လက္ရွိႏႈန္းထား) ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ပထမသံုးလတြင္ အလုပ္သင္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး အနည္းဆံုး
အခေၾကးေငြ၏ တစ္၀က္ႏန
ႈ ္းထားသာေပးခြင၊့္ သံုးလေျမာက္မွ ေျခာက္လေျမာက္အထိ အစမ္းခန္အ
႔ ျဖစ္ခန္ထ
႔ ားၿပီး အနည္းဆံုး အခေၾကး
ေငြ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးခြင့္ရွိေနသည္။ လက္ရွိ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ (၂.၄၉ ယူ႐ို
- လက္ရွိႏႈန္းထား) သည္ သမား႐ိုးက်ဘ၀ေနထိုင္မႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာႏႈန္းထားမဟုတ္ေၾကာင္းကို ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္
အခန္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။ အလုပသ
္ င္ႏင
ွ ့္ အစမ္းခန္ အ
့ တြက္ေပးေသာ ေန႔စဥ္ႏန
ႈ ္းထားမ်ားသည္ ဧကန္စင္စစ္ မျဖစ္စေလာက္
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အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ခုရွိ အလုပ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ျပီးေျမာက္မႈျပ ဇယား (ဤစက္ရံုသည္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာ၌ မပါ၀င္ေပ)။ Martje Theuws / SOMO

အခေၾကးေငြ (poverty wage)ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြျဖစ္သည့္
တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ မေပးလိုပါက အလုပ္သင္ႏွင့္ အစမ္းခန္ ့ကာလ (စုစုေပါင္း ၆ လ) ျပည့္ၿပီးလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္
ျဖဳတ္ပစ္၍ ရေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလြဲသံုးစားလုပ္ရန္ အလုပ္ရွင္ကို တံခါးဖြင့္ေပးထားျခင္းသေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္။

၃.၂.၄။ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား
စက္႐ုံ/အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒအရ စံသတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၄ နာရီျဖစ္သည္။
၅ နာရီဆက္တိုက္ အလုပ္လုပ္ၿပီးလွ်င္ ၃၀ မိနစ္ ရပ္နားခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ၃၀ မိနစ္ကိုလည္း အလုပ္ခ်ိန္အျဖစ္ထည့္သြင္း
ေရတြကရ
္ မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပခ
္ ်ိန္ႏင
ွ ့္ ၾကားရပ္ နားခ်ိနမ
္ ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၀ နာရီထက္ မပိသ
ု င့္ေပ။ တစ္ပတ္လွ်င္
အလုပ္ရက္ ၆ ရက္ထက္ မပိုသင့္ဘဲ တနဂၤေႏြတစ္ရက္ကို အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ အကယ္၍
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အလုပ္ဆင္းရန္ လိုအပ္ပါက အစားထိုးပိတ္ရက္ တစ္ရက္မျဖစ္မေန ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၀၅
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနက တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ စုစုေပါင္း ၆၄
နာရီ (ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ ၄၄ နာရီ + အခ်ိန္ပုိ ၂၀ နာရီ) ခြင့္ျပဳသည့္ လမ္းညႊန္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၁၀၆

105

Republic of the Union of Myanmar, “The Factories Act, 1951” (unofficial translation), <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/88477/123120/
F1558150740/MMR88477 per cent20Eng per cent202016.pdf>

106

The Republic of the Union of Myanmar Ministry of Labour, Employment and Social Security, Factories and General Labour Laws Inspection Department,
“Directive No. 615/2/FGLLID Law 2/12 (1584)”, December 2012.
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၃.၂.၅။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွီအခိုကင္းေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ အသက္၀င္လာခဲ့သည္။
အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား စည္း႐ုံးခြင့္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမတိုင္ခင္အထိ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွာ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္သာ
အနည္းအက်ဥ္းက်င္လည္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ပသို႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၁ မတိုင္မီကပင္ တည္ရွိေနခဲ့ေသာ အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ားမွာ စစ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

၁၀၇

က စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စုေပါင္းဆက္သြယ္မႈမ်ား (Industrial Relations) အတြက္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စုေပါင္းဆက္သြယ္မႈမ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊
အလုပရ
္ င
ွ အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ လူအမ်ားစုေပါင္းလႈပရ
္ ွားမႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်င္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ရသည္အထိ အလုပရ
္ င
ွ ္
ဘက္က အလုပပ
္ တ
ိ ထ
္ ားျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဥပေဒ၏ ပုဒမ
္ ၂၉ တြင္ အလုပရ
္ င
ွ အ
္ ေနႏွင့္ က႑အလုက
ိ ္ အလုပသ
္ မားမ်ားကို ကိယ
ု စ
္ ားျပဳ
၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
အဆင့္အလုိက္ ခြဲထားသည္ - ကုမၸဏီအဆင့္ရွိ အမ်ဳိးအစားတူေသာ (သို႔မဟုတ္) ေဆာင္ရြက္မႈတူေသာ အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္ရ
့ ွိ အမ်ဳိးအစားတူေသာ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ တ
ႈ ူေသာ အလုပသ
္ မားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ တုင
ိ ္း/ျပည္နယ္
အဆင့္ရွိ အမ်ဳိးအစားတူေသာ (သို႔မဟုတ္) ေဆာင္ရြက္မႈတူေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးအစားတူေသာ (သို႔မဟုတ္)
ေဆာင္ရြက္မႈတူေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း
ခြဲထားသည္ ( ဥပေဒက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေနအထားျဖင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တစ္ခုသာရွိရမည္ဟု အႀကံျပဳသည္)။
အဆင့္တိုင္းရွိ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
လည္း ျပည့္မွီရမည္ ျဖစ္သည္ -

အေျခခံအလုပသ
္ မားအဖြ႕ဲ အစည္းကို လုပင
္ န္း သိမ
႔ု ဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မအ
ႈ မ်ဳိးအစားအလိက
ု သ
္ က္ဆင
ုိ ရ
္ ာလုပင
္ န္းတြင္ အလုပ္
လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သမားအနည္းဆံုး ၃၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္ (အလုပ္သမား ၃၀ ဦးေအာက္ရွိေသာ လုပ္ငန္း
သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါက အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ရမည္။

-

ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းကို လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစားအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ
အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မနည္းေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ေထာက္ခံလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

-

တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းကို လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစားအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္မနည္း
ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။
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-

အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Labor Federation) ကို လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစားအလုိက္ တုိင္းေဒသႀကီး
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မနည္းေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားက ေထာက္ခံလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

-

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Labor Confederation) ကို လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိး
အစားအလုိက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မနည္းေသာ အလုပ္သမား
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားက ေထာက္ခံလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဥပေဒက အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ေတာင္းခံရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ဖ်န္ေျဖေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း
၁၄ ရက္ေစာ၍ မျဖစ္မေန အသိေပးရန္လိုအပ္သည္။
“ထိုသို႔အသိေပးရာတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည့္ ရက္စြဲ၊ ေနရာ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူအေရအတြက္၊ မည္သို႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္၊ ဆႏၵထုတ္
ေဖာ္မည့္အခ်ိန္ စသည္တို႔ကိုလည္း အသိေပးရန္ လုိအပ္သည္။”

၁၀၈

အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်င္ အလုပ္ရွင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အလုပ္႐ုံကို ေခတၱပိတ္ခြင့္ ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ၁၄ ရက္ေစာ၍ ယူထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေတာ
အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈခြင့္ မရွိသကဲ့သို႔ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကလည္း စက္႐ုံကို ေခတၱပိတ္ခြင့္ မရွိေပ။ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္
မ်ားအား စု႐ုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္လည္း တားျမစ္ထားသည္။
သမဂၢမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မေပးထားေခ်။
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ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား

၁၁၀
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အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဥပေဒ၏ စာပိုဒ္အခ်ဳိ႕တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရး၊ အလုပ္သမားသမဂၢထဲတြင္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စု႐ုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတားအဆီးမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။
ITUC က အဆိုပါ ဥပေဒ၏ အတားအဆီးမ်ားစြာထဲမွ ေအာက္ပါ အတားအဆီးအခ်ဳိ႕ကို စာရင္းျပဳစုထားသည္ ၁၁၁ -

အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႔ေရြးခ်ယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကိုကန္႔သတ္သည့္အေနျဖင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုတစ္ခုသာ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဥပေဒက ရည္ ညြန္းထားသည္။

-

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒကေဖာ္ျပထားသည္မွာ - ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ စည္း႐ုံးသူမ်ား
အေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည့္ ရက္စြဲ၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ နာရီ၊ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည့္သူ အေရအတြက္တို႔ကို
ႀကိဳတင္ အသိေပးရန္လအ
ို ပ္သည္။ အကယ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးထားသည့္ ဆႏၵထတ
ု ္ေဖာ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္အညီ မဟုတ္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါက တရားမ၀င္ ဟု သတ္မွတ္ေၾကညာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရွိဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ဤအခ်က္က အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္
ေနသည္။

-

အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သမဂၢလုပ္ငန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ပါ၀င္သူ အလုပ္သမားကို
အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းအား ဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အဆိုပါ အလုပ္သမားအေပၚ အျခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
(သိ႔မ
ု ဟုတ္) လက္စားေခ်မႈျပဳျခင္း (ဥပမာ - စက္႐ုံတြင္ အဓမၼ လုပ္ငန္းေနရာေျပာင္းခိုင္းျခင္း၊ အဓိကႀကံဳေနရေသာျပႆနာ
ျဖစ္သည္) ကို ရွင္းလင္းစြာ တားျမစ္ထားမႈမရွိေခ်။ ထို႔အျပင္ သမဂၢဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား
လည္း ဥပေဒက ျမင္သာစြာ အကာအကြယ္ေပးမႈကို မေတြ႕ရေပ။ အလုပ္သမားငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုလည္း
တားျမစ္မထားေခ် (ဥပမာ - မည္သည့္ အလုပ္သမားကို မငွားရမ္းရန္ ဟု အလုပ္ရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အသိေပးမႈ)။

111 ITUC, “Survey of violations of trade union rights,” no date, http://survey.ituc-csi.org/+-Burma-+.html?lang#tabs-2
(3 November 2015).
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၃.၂.၆ ။ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားညိႇႏႈိင္းခြင့္ (Collective Bargaining)
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ၎တို႔၏
အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို မရရွိႏင
ုိ သ
္ ည္အ
့ ခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္မ်ားကို သက္ဆင
ို ရ
္ ာ ဥပေဒအလုက
ိ ္ အလုပရ
္ င
ွ သ
္ တ
႔ို င္ျပေသာ္လည္း
သေဘာတူညီမႈမရသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခြင့္၊ ေျပလည္ေအာင္
ေျဖရွင္းခြင့္ရွိသည္” ဟုဆိုသည္။
ဥပေဒက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ စု႐ုံးအေရးဆိမ
ု မ
ႈ ်ားတြင္ အလုပသ
္ မားဥပေဒမ်ားႏွငအ
့္ ညီ အလုပသ
္ မား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္”

၁၁၂

ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား ညိႇႏႈိင္းမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္(Collective Bargaining Agreement – CBA)ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္
တြင္ ခ်ဳပ္ဆို၍ရႏိုင္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စီဘီေအ တြင္ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္
လည္းေကာင္း ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ စီဘီေအတြင္ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္အခ်က္ကိုမဆို အလုပ္ရွင္ကခ်ဳိးေဖာက္ပါက အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရာ၌
အလုပသ
္ မား၀န္ႀကီးဌာနသည္ တရားလို အျဖစ္ေဆာင္ရြကရ
္ မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပသ
္ မားတစ္ဦးက တရားလိအ
ု ျဖစ္ေဆာင္ရြကခ
္ ြင့္ မရွိေပ။
စုေပါင္းေတာင္းခြင့္ဆိုင္ရာတာ၀န္၊ အေရးဆိုခြင့္အတြက္ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္၊ စာခ်ဳပ္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ခံုသမာဓိေဆြးေႏြး
ျခင္း၊ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သက္တမ္းတိုးခြင့္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ (သို႔
မဟုတ္) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည္တို႔ကို အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။
၁၁၃ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
အလုပ္ရွင္ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ကို ေဖာ္ျပမထားေခ်။
ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသာ အျခားအပိုဒ္မ်ားမွာလည္း အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕၌ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈ (အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား ညိႇႏႈိင္းမႈ) ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ား
အားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ CBA က ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္၍ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္က
႔ ်က္ႏင
ုိ မ
္ ႈ အားနည္းသည္။ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚမွသာ အလုပရ
္ င
ွ ္ႏင
ွ ့္ အလုပသ
္ မား ညိႇႏင
ႈိ ္းေဆြးေႏြးျခင္း မဟုတဘ
္ ဲ
အလုပ္သမားကိစၥရပ္အလံုးစံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မစတင္
ႏုိင္ေသးေခ်။
“ဖိအားေအာက္တြင္” အမည္ရွိ ALR ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ CBA
တြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားအား အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္ မပါရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္
ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ CBA သည္ စာခ်ဳပ္သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းလွသည္။ ၁၁၄

112

Republic of the Union of Myanmar, “The Labour Organisation Law” (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2011)’, 11 October 2011, unofficial translation.

113

ITUC, ‘Foreign Direct Investment in Myanmar – What impact on human rights?’, October 2015, <http://www.ituc-csi.org/foreign-direct-investment-in>

114

ALR, ‘Under Pressure – A study of labour conditions in garment factories in Myanmar which are wholly Korean owned or in a Joint Venture with Korean
Companies’, March 2016 <http://www.actionlaborrights.org/attachments/view/?attach_id=1060>
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၃.၂.၇။ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို အလုပ္သမား
ေရးရာလုပင
္ န္းညိႏ
ႇ င
ႈိ ္းေရးေကာ္မတီ (Workplace Coordinating Committee)ႏွင့္ တုင
ိ ပ
္ င္ရန္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္ရ
့ ွိ အျငင္းပြားမႈဖ်န္ေျဖေရး
အဖြဲ႕ (Township Conciliation Body) ဆီသို႔သြားရန္ႏွင့္ အကယ္၍ အျငင္းပြားမႈဖ်န္ေျဖျခင္း မေအာင္ျမင္ပါက တရား႐ုံးတြင္ ေျဖရွင္း
ၾကရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အျငင္းပြားမႈတြင္ လူအမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ပါက ခံုသမာဓိဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ညိႇႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ဖ်န္ေျဖျခင္း
အဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္သြားသည္။ အမ်ားပါ၀င္ေသာ အျငင္းပြားမႈကို ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္းေရး
ေကာ္မတီႏင
ွ ့္ တုင
ိ ပ
္ င္ရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္ရ
့ ွိ အျငင္းပြားမႈဖ်န္ေျဖေရးအဖြ႕ဲ ဆီသ႔ို ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက အမ်ားပါ၀င္သည့္အျငင္းပြားမႈကို တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႕သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္
လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါက ေရြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္ခုရွိသည္ - ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ (အလုပ္သမားမ်ား) သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေခတၱပိတ္ထားရန္ (အလုပ္
ရွင္)၊ သို႔မဟုတ္ ခံု႐ုံးဖြဲ႕စစ္ေဆးေပးရန္အတြက္ ခံုသမာဓိေကာင္စီကို အယူခံ၀င္ရန္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါခံု႐ုံးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

၁၁၅

ညိွႏွုိင္းေရးေကာ္မတီကို အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးႏွင့္ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး (အကယ္၍ သမဂၢမရွိပါက အလုပ္သမားမ်ားမွ
ေရြးခ်ယ္ေသာကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး)တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အလုပ္သမား ၃၀ ဦးထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ
(Workplace Coordinating Committee- WCC) ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းခြင္နစ္နာမႈမႈမ်ားႏွင့္
စုေပါင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အၿပီးသတ္သည့္အဆင့္ထိ ညိႇႏႈိင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

၃.၂.၈။ လူမႈဖူလံုေရး
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒက တရား၀င္လုပ္ငန္းက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ က်န္ရစ္သူမိသားစု အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းမဲ့ျခင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ သက္ျပည့္ပင္စင္မ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ အာမခံ ခံစားခြင့္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ အိမ္ရာခံစားခြင့္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တည္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား
ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္ (ေဆးခြင့္၊ မီးဖြားခြင့္ / ေမြးကင္းစကေလး၏ ဖခင္အတြက္ ခြင့္၊ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရမႈဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ား) ။ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အားျဖည့္ပါ၀င္မႈမ်ားကို
တိုးျမႇင့္ထားသကဲ့သို႔ မတူညီေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ သံုးရပ္ထူေထာင္ရန္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္
ထားသည္။ ၂၀၁၄၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေအာက္ပါ ထည့္၀င္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ - က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေစာင့္
ေရွာက္ေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ အလုပ္ရွင္က ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ အလုပ္သမားက ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္၀င္ရန္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ
အတြက္ အလုပ္ရွင္က ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္သြင္းပါ၀င္ရန္ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ထည့္သြင္းပါ၀င္မႈမွာ အလုပ္ရွင္က ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
အလုပသ
္ မားက ၂ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္း ျဖစ္သည္။ လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရးရန္ပံုေငြတင
ြ ္ ထည္သ
့ င
ြ ္းပါ၀င္ရန္ တစ္လလွ်င္ အမ်ားဆံုး ၃၀၀၀၀၀ (သံုးသိန္းက်ပ္၂၀၆ ယူ႐ို) ၀င္ေငြရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
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၁၁၆

The Republic of the Union of Myanmar, “The Settlement of Labour Dispute Law” (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 5/2012), 28 March 2012, unofficial
translation.
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The Republic of the Union of Myanmar, “The Social Security Law, 2012”, 2012 <http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=90653&p_
country=MMR&p_count=86>, draft version.
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၁၉၅၁ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေသးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား
မ်ားသည္ လစာအျပည့္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္ ၁၄ ရက္ (ဥပေဒတြင္သတ္မွတ္ထားသည္) ခံစားခြင့္ ၊ တစ္လလွ်င္ ရက္ေပါင္း ၂၀
အလု ပ္ လု ပ္ ခဲ့ ပါက ၁၂ လျပည့္ လွ် င္ လစာအျပည့္ ရေသာ ခြ င့္ ၁၀ ရက္ ဆက္ တို က္ ခံ စားခြ င့္ ၊ တစ္ႏွ စ္ လွ် င္ လစာအျပည့္ ရေသာ
ေရွာင္တခင္ခြင့္ ၆ ရက္ (တစ္ခါယူလွ်င္ အမ်ားဆံုး ၃ ရက္) ခံစားခြင့္၊ ေဆးေထာက္ခံစာျဖင့္ လစာအျပည့္ရေသာ ေဆးခြင့္ ရက္ေပါင္း
၃၀ ခံစားခြင့္ (အလုပ္စ၀င္ၿပီး ၆ လေက်ာ္လွ်င္ လစာအျပည့္ျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ခံစားခြင့္၊ ၆ လေအာက္ဆိုလွ်င္ လစာမဲ့ အေနျဖင့္
ရက္ေပါင္း ၃၀ ခံစားခြင့္) ရရွိရမည္။

၁၁၇

လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအရ ျပစ္မႈေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွင္၏ ထိန္ခ်န္မႈေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘး
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ မျပည့္မွီမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ေပၚပါက
ေဆးကုသစရိတ္ကို အလုပ္ရွင္မွ အျပည့္အ၀ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၃.၂.၉ ။ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
အလုပ္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒအရ စက္မႈလုပ္ငန္း (၁၀ဦးထက္ေက်ာ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားရွိသည္) တည္ေဆာက္မႈ၏ အတြငး္ ႏွင့္အျပင္
ဘက္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မည္သည့္ မေတာ္တဆမႈကိုမဆို စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအလုပ္သမားဥပေဒမ်ား စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသို႔
သတင္းပို႔တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ အေရးေပၚသံုးေဆးပစၥည္း ေသတၱာတစ္ခု မျဖစ္မေန
ရွိရမည္ဟု အလုပ္႐ုံမ်ားဥပေဒက ေဖာ္ျပထားသည္။ အလုပ္သမား ၂၅၀ ဦးထက္ ေက်ာ္ေသာ အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္႐ုံေဆးခန္းႏွင့္
လိုင္စင္ရသူနာျပဳတစ္ဦး မျဖစ္မေနရွိရမည္ဟုလည္း ဥပေဒ က ဆိုထားသည္။
စက္႐ုံမ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာထားရန္၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိလႅာပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ႏုိင္မည့္ ထိေရာက္ေသာအစီအမံမ်ားထား
ရွိရန္၊ အိမ္သာမ်ားလံုေလာက္စြာထားရွိရန္၊ ေရလံုလံုေလာက္ေလာက္ သံုးစြဲခြင့္ ရရွိေစရန္၊ ေဘစင္မ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိေပးရန္ႏွင့္
သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ေရ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မျဖစ္မေနထားရွိေပးရန္တို႔ကို အလုပ္႐ုံမ်ားဥပေဒတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆိုပါဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ားမွာ - အလုပ္ခန္းမ်ားတြင္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္း
ေစရန္ ၊ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ အခိုးအေငြ႕မ်ားကို ရွဴ႐ႈိက္မိျခင္းမွကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ မီးေခ်ာင္းမ်ား
တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
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၁၁၈

Derived from: AMRC, ‘Labour Laws in Myanmar’, May 2014, <http://www.amrc.org.hk/sites/default/files/field/alu-article/files/ALUpercent202014
percent20percent2383percent20-percent20Labourpercent20Lawspercent20inper cent20Myanmar.pdf>
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Republic of the Union of Myanmar, “The Factories Act, 1951” (unofficial translation) <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/88477/123120/
F1558150740/MMR88477 per cent20Eng per cent202016.pdf>
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၃.၂.၁၀ ။ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သအ
႔ူ င္အား၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ စက္႐မ
ုံ ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အလုပ္
သမားစစ္ေဆးေရးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
အလုပ္သမားရုံးမ်ားကို ျပည္နယ္၊ တိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား
၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အလုပ္သမား႐ုံးမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားမွာ - “စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္
မႈမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ရွိေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကြပ္ကဲရန္ ( ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ)၊ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္
သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မတ
ႈ ိုးတက္လာေစရန္၊ အလုပသ
္ မားဥပေဒမ်ားႏွငအ
့္ ညီ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးမ်ား ရရွိေစရန္ႏင
ွ ့္ ေဒသတြင္း
ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းကူညီရန္” တို႔ ျဖစ္သည္။ ၁၁၉
လူမႈဖူလံုေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (Social Security Board – SSB ) က ျမန္မာ့လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ား (အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ထည့္၀င္ေၾကး
အပါအ၀င္) ကို စီမက
ံ ပ
ြ က
္ သ
ဲ ည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတင
ြ ္ လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရးဘုတအ
္ ဖြ႕ဲ ႐ုံး မဖြင့္ႏင
ုိ ္ေသးသျဖင့္ လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။
ဥပေဒဆုင
ိ ရ
္ ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မအ
ႈ ားနည္းျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အစိုးရ မဟုတ္
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs)၏ အဆိအ
ု ရ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြမရွိသကဲသ
့ ို ့စြမ္းေဆာင္ရည္
မျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈလည္း မ်ားလွသည္ဟုဆိုသည္။ စက္႐ုံစစ္ေဆးေရးလာမည့္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေၾကညာေလ့
ရွသ
ိ ည္အ
့ တြက္ စက္႐ပ
ုံ င
ို ရ
္ င
ွ မ
္ ်ားက ႀကိဳတင္မမ
ြ ္းမံျပင္ဆင္ထားၿပီး စက္႐စ
ုံ စ္ေဆးေရးအေနျဖင့္ လုပင
္ န္းခြင၏
္ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို
အမွန္အတိုင္းသိရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ စက္႐ုံစစ္ေဆးေရးလာစဥ္အတြင္း အသက္မျပည့္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား အခန္းတစ္ခုထဲ
တြင္ ပုန္းေအာင္းခိုင္းထားသည့္ သာဓကမ်ားပင္ရွိသည္ဟု အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ NGOs မ်ားထံမွ သိရသည္။ ထို႔အျပင္
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ျပစ္တင္စစ္ေဆးလွ်င္လည္း အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားမွာ မၾကာခဏဆိသ
ု လို မစိမ
႔ု ပိ႔ု အျပစ္ဒဏ္သာ ခံယရ
ူ ၿပီး ၿပီးဆံုးသြား
ေလ့ရွိသည္။ ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ားက လြယ္လြယ္ကူကူပင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားႏုိင္ၾကသည္။ ၁၂၀
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Government of the Republic of the Union of Myanmar, National Employment and Skill Development, “Labour Exchange Office,” no date, <http://www.
nesdmyanmar.org/labour-exchange-office/> (12 July 2016).
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Interviews with various civil society organisations, February – April 2016 and November 2016.

၃.၃ နိဂံုးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ယခင္အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိလာေစရန္ (ဥပေဒအသစ္မ်ားေရးဆြဲ
ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ အေဟာင္းမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း) ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား
ရွိေနသည္။ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ လိုအပ္ေသာစာပိုဒ္အခ်ဳိ႕ မပါ၀င္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕စာပိုဒ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို၍ ရေနျခင္းႏွင့္
အလုပရ
္ င
ွ ၏
္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို လံုေလာက္စြာ မေဖာ္ျပထားျခင္း စေသာ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္
အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားကို လူထုထံမွ သေဘာတူညီခ်က္မေတာင္းခံဘဲ ျပ႒ာန္းထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးဆိုင္ရာ လူထု
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပဘဲ ျပ႒ာန္းထားျခင္းကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

၁၂၁

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ

ဥပေဒမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိ႐ုံမွ်မက ဥပေဒဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းသည္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္
ျဖစ္ေနေပသည္။
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AMRC, “Labour Laws in Myanmar,” May 2014, <http://www.amrc.org.hk/sites/default/files/field/alu-article/files/ALU per cent202014 per cent20 per
cent2383 per cent20- per cent20Labour per cent20Laws per cent20in per cent20Myanmar.pdf>
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၄။ အမွန္တစ္ကယ္ မည္သို႔ျဖစ္ေနပါသနည္း။
သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ဤသုေတသနကို စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအေပၚတြင္ ဦးတည္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ဇြန္လအထိ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံမွ
အလုပ္သမား ၄၀၃ ဦးကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၃၇၀ ဦးမွာ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ ၃၃ ဦးမွာ အမ်ဳိးသား
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ရာမွ ရရွိေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤအခန္း၏ မူၾကမ္းကို စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိေသာ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားအား SOMO မွ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျပန္ၾကားခ်က္ စုစုေပါင္း
၁၀ ခု ရရွိခဲ့သည္။ စက္႐ုံအမွတ္ (၄) မွ ျပန္ၾကားခ်က္တစ္ခုေပးပိုခဲ့ၿပီး အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ျပန္ၾကားခ်က္ ၉ ခု ရရွိခဲ့သည္။ ျပန္ၾကား
ခဲ့ေသာ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားမွာ C&A၊ Deuter ၊ H&M ၊ Gaastra ၊ Muji ၊ New Look ၊ Primark၊ Suitsupply ႏွင့္ Takko တို႔ျဖစ္သည္။
ျပန္ၾကားမႈေပးခဲ့ေသာ ကုမဏ
ၸ ီ ၁၀ ခု အနက္ ၅ ခုက သုေတသနဆိင
ု ရ
္ ာ ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္အခ်ဳိ႕ႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး အထူးတံ႔ျု ပန္မမ
ႈ ်ားေပးခဲသ
့ ည္။
အဆိပ
ု ါ ကုမဏ
ၸ ီ ၅ ခုမွာ Deuter ၊ H&M ၊ New Look ၊ Suitsupply ႏွင့္ Takko တိ႔ု ျဖစ္သည္။ ၎တိ၏
႔ု အထူးတံ႔ျု ပန္မမ
ႈ ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္
စက္႐ုံ ၆ ႐ုံ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

၁၂၂

ကုမၸဏီမ်ား၏ ထိုသို႔တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား ဤအခန္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြျပန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ အခန္း ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ဤအခန္းကို အစျပဳထားသည္။ အလုပ္သမားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
အလုိက္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အုပ္စုခြဲၿပီး ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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Deuter replied that they are sourcing from XXX, not from Factory 5. XXX and Factory 5, however, fall under the same management and both factories
are located on these same premises. In May 2016, FWF did an audit at both factories.
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၄.၁။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္လုပ္ငန္းသမိုင္းမွာ ရွည္လ်ားလွသည္။ ပထမဆံုးေသာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္႐ုံမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ
တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စိုးေနစဥ္ (၁၈၂၄- ၁၉၄၈)ကပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကစ၍ စစ္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ က
ႈ ို ခြင့္ျပဳခဲၿ့ ပီး ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းသည္ အေတာ္အတန္ႀကီးထြားလာခဲသ
့ ည္။ ၂၀၀၀ ခုႏစ
ွ ္ အေစာပိင
ု ္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္း၏ စံခ်ိန္အျမင့္ဆံုးကာလမ်ားတြင္ စက္႐ုံေပါင္း ၄၀၀ခန္႔ လည္ပတ္ေနၿပီး အလုပ္သမား ၃၀၀၀၀၀ (သံုးသိန္း) ကို အလုပ္ခန္႔
ထားသည္။ ထိုစဥ္က အထည္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ရွိသည္။
အေမရိကသို ့တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၂၄

၁၂၃

အထည္ပို႔ကုန္အနက္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့စစ္အစိုးရအေပၚ အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ဥေရာပသမဂၢ

ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားက ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား
ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ရာေက်ာ္ ပိတ္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အထိနာခဲ့သည္။ စက္႐ုံေပါင္း ၁၃၀ ခန္႔
သည္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကာလတြင္လည္း ဆက္လက္လည္ပတ္ေနခဲ့ၿပီး ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္၀မ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္
အထည္ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

၁၂၅

အေမရိက၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းအၿပီးတြင္ ဥေရာပေစ်းကြက္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အထည္ထုတ္လုပ္ေပးမႈ လ်င္ျမန္စြာ
ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ဦးစားေပး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ လႈိင္းထန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ရရွိလာသည္။ ယခုအခါ အေမရိ က၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ မႈမ်ားကို ႐ု တ္သိမ္းလို က္ၿ ပီျ ဖစ္ ၍ အေမရိ ကန္ မွ Brands မ်ားသည္ လည္း
ျမန္မာနိုင္ငံမွ အထည္မ်ား ေအာ္ဒါမွာယူေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေပသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထည္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈၆ သန္း (ယူ႐ို ၇၂၀ သန္း) အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀
အထည္ပက
႔ို န
ု တ
္ န္ဖိုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၇ သန္း/ ယူ႐ို ၂၇၀ သန္း)ထက္ သံုးဆ နီးပါး ျမင္တ
့ က္လာခဲသ
့ ည္။ ၁၂၆ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၅ တြင္ အထည္ပို႔ကုန္တန္ဖိုး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ (၁.၄၆
ဘီလီယ)ံ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယူ႐ိုေငြအားျဖင့္ သန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ (၁.၃၂ ဘီလယ
ီ ံ) ရွိၿပီး ျမန္မာတစ္နင
ို င
္ ံလံုး၏ ျပည္ပပိ႔က
ု ုနခ
္ ြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းကို
အထည္ပို႔ကုန္မ်ားမွ ရရွိသည္။

၁၂၇

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ ဥေရာပသမဂၢသည္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာေသာ ပို႔ကုန္

ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အထည္တင္သြင္းမႈတန္ဖိုး စုစုေပါင္း ယူ႐ို ၄၂၃ သန္းရွိၿပီး
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္။
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၁၂၈

Fukunishi ed., “Dynamics of the Garment Industry in Low-Income Countries: Experience of Asia and Africa (Interim Report). Chousakenkyu Houkokusho,
IDE-JETRO, 2012 <http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Report/2011/pdf/410_ch8.pdf>

124

Fashion United, “Myanmar: apparel exports jump to 1 billion US dollars”, 23 November 2016, <https://fashionunited.com/news/business/myanmarapparel-exports-jump-to-1-billion-us-dollars/2016112313733>

125

Based on a conversation with MGMA representative

126

HKTDC Research, “Myanmar Rising: The Garment Sector Takes Off “, 22 June 2016. <http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/
article/Research-Articles/Myanmar-Rising-The-Garment-Sector-Takes-Off/rp/en/1/1X000000/1X0A6IQS.htm>

127

Textile Excellence, “Myanmar Rises As An Alternative Garment Manufacturing Hub,” 11 December 2016, <http://www.textileexcellence.com/news/
details/1651/myanmar-rises-as-an-alternative-garment-manufacturing-hub>

128

European Commission DG Trade, “European Union, Trade in goods with Myanmar,” 4 November 2016, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/
september/tradoc_113423.pdf>

73

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔ရာ အဓိကေနရာမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အထည္ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း၏ ၃၈
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဂ်ပန္သို႔လည္းေကာင္း၊ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုရီးယားသို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဥေရာပသမဂၢသို႔လည္းေကာင္း
အသီးသီးတင္ပို႔ခဲ့သည္။

၁၂၉

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိစဥ္ကာလက ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း ၁၃၀ သာရွိခဲ့ရာမွ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းလုိက္ေသာ
ေၾကာင့္ ယခုအခါ စက္႐ုံေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐အ
ုံ မ်ားစုမွာ ရန္ကန
ု ၀
္ န္းက်င္ရွိ စက္မဇ
ႈ န
ု မ
္ ်ားတြင္ တည္ရွိ
သည္။ ယခုအခါ ပဲခူးႏွင့္ ပုသမ
ိ ၿ္ မိဳ႕မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္ အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ က
ႈ ို (သိမ
႔ု ဟုတ္ ထုတလ
္ ပ
ု ရ
္ န္
ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို) သီလ၀ါ (ရန္ကုန္တိုင္း) ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ (ရခိုင္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။
အထည္ထုတ္လပ
ု ္ရန္ အလုပ္႐ုံသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနသကဲသ
့ ႔ို တည္ရွိၿပီး အလုပ္႐ုံမ်ားကိလ
ု ည္း တိုးခ်ဲ႕ေနၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ စက္႐ုံအေဆာက္အဦးမ်ားမွာ ေသးငယ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မရွိေပ။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခန္းပိုမ်ားထပ္တိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထြက္ေပါက္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မရိွေသာ
ေၾကာင့္ စက္႐အ
ုံ ေဆာက္အအံမ
ု ်ား မွာ ၀ကၤဘာကဲသ
့ ႔ုိ ထြက္ေပါက္ရွာမေတြ႕ဘဲ တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနသည္။ ၁၃၀ အဆိပ
ု ါ စက္႐မ
ုံ ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေဆာက္အအံုေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးပတ္သက္၍ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လွ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ အလုပ္သမားေပါင္း ၃၅၀၀၀၀ (သံုးသိန္းခြဲ) ရွိၿပီး ၉၀
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

၁၃၁

၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ အလုပ္သမား ေပါင္း ၁.၅ သန္းခန္ ့ရွိလိမ့္မည္ဟု

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ခန္႔မွန္းထားသည္။
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၁၃၂
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Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA), in a meeting with SOMO, 3 May 2016, Yangon, Myanmar.
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ပံု ၁ ။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ HS အမ်ဳိးအစား ၆၁ ႏွင့္ ၆၂ ပို႔ကုန္မ်ားကို ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္သြင္းမႈ

Source: UN Comtrade Database https://comtrade.un.org/data/

133

အမ်ဳိးအစား ၆၁ ႏွင့္ ၆၂ တြင္ သိုးေမြးထည္/ ဇာထည္မ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ သိုးေမြးထည္/ ဇာထည္မဟုတသ
္ ည္မ်ားႏွင့္ အျခား အ၀တ္အထည္
ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္။

133

UN Comtrade Database <https://comtrade.un.org/data/> for the period 2011-2015; reporters Japan, Republic of Korea andthe EU; partner Myanmar;
import of articles covered by HS codes 61 and 62.
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ႏုိင္ငံျခားပိုင္စက္႐ုံမ်ား
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအေရအတြက္ တစ္၀က္ခန္႔သည္ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတို႔၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ထုိင္၀မ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ၁၃၄

ႏုင
ိ င
္ ံျခားထုတလ
္ ပ
ု သ
္ မ
ူ ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ အေျခအေနမ်ားက ၎တိအ
႔ု တြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈေၾကာင္လ
့ ည္းေကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္
အထည္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္ နည္းေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံမ်ား
တည္ေဆာက္လာၾကသည္။ စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အထည္ေဖာက္သည္ႀကီးမ်ား၏ အထည္
မ်ားကို ပိုမိုေစ်းသက္သာေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့
သည္ဟု သိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အလုပ္႐ုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ဥေရာပအထည္
ေဖာက္သည္ႀကီးတစ္ဦးက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ပိုင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတစ္ခု၏ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာျပ
သည္။ အထည္၀ယ္ယူသူေဖာက္သည္မ်ားက အထည္မ်ားကို ပိုမိုသက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ရန္ ဖိအားေပးေနေသာ္ျငား တ႐ုတ္
ႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏန
ႈ ္းထား ျမင္တ
့ က္လာသည္အ
့ တြက္ အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ႏင
ုိ ရ
္ န္ အလြနခ
္ က္ခဲေၾကာင္းကိလ
ု ည္း အဆိပ
ု ါ
မန္ေနဂ်ာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ရန္ အေျခအေနမ်ားမွာ တည္ၿငိမ္
ေနၿပီျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာ့ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈက နည္းပါးေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၃၅

CMP စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း
ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အမ်ားစုသည္ CMP (cut-make-pack) စနစ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနၾကသည္။ CMP စနစ္ (သို႔မဟုတ္ လက္ခစား
စနစ္) ဆိုသည္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လုပ္ကိုင္ရေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အလုပ္သမားအင္အားမ်ားစြာ၊
လုပအ
္ ားမ်ားစြာအသံုးျပဳကာ အထည္စမ်ားကို ျဖတ္ညပ
ႇ ္ျခင္း၊ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ဒီဇင
ို ္းအလုက
ိ ခ
္ ်ဳပ္လပ
ု ္ျခင္းႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာေစ်းကြက္
မ်ားသို႔ တင္ပို႔ရန္ အထည္မ်ားအား ထုပ္ပိုးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဤစနစ္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ အ၀ယ္ကုမၸဏီ (နာမည္ႀကီး အ၀တ္အထည္
တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ လက္လီေရာင္းသူ သုိ႔မဟုတ္ အထည္၀ယ္႐ုံ ) မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ အထည္ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ စက္႐ုံမ်ား
အား လိအ
ု ပ္သည့္ အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္မႈဆင
ို ္ရာ ပစၥည္းမ်ား (ခ်ည္မ်ား၊ ၾကယ္သီးမ်ား၊ ဇစ္မ်ား၊ တံဆပ
ိ ္မ်ား၊ အနားကြပ္ႏွင့္ အတြင္းမ်က္ႏွာ
ျပင္မ်ား၊ အထည္ထုပ္ပိုးမႈအတြက္ ပစၥည္းအမ်ားစု အပါအ၀င္) ကို ေထာက္ပံ့ေပးရသည္။ ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔
အထည္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း အ၀ယ္ ကုမၸဏီမ်ားက တာ၀န္ယူေပးရသည္။
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MGMA, “Complete members list, first quarter 2015.
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SOMO, conversations with factory managers, January to April 2016, Yangon, Myanmar.
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အျခား စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ FOB (Free on Board သို႔မဟုတ္ Freight on Board ဟုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ သံုးၾကသည္) စနစ္ကိုမူ
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြင္ အနည္းအက်ဥ္းသာေတြရ
႔ ေသးသည္။ FOB စနစ္တြင္ လက္လီေရာင္းသူအေနျဖင့္ ႏိင
ု င
္ ံျခားေစ်းကြကမ
္ ်ားမွ စြမ္းေဆာင္
ရည္ျမင့္ေသာ၊ ေငြေၾကးအင္အားေတာင္တ
့ င္းေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐မ
ုံ ်ားတြင္ အထည္ေအာ္ဒါမွာယူရန္သာ လုအ
ိ ပ္သည္။ စက္႐မ
ုံ ်ားက
အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ပ
္ ႔ို ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအားလံုးကို တာ၀န္ယလ
ူ ပ
ု ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ျဖင့္ အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ပ
ႈ စ
ံု မ
ံ ်ဳိး၌ အထည္
၀ယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မပါ၀င္ေခ်။ CMP စနစ္ (လက္ခစား စနစ္) သည္ FOB စနစ္ထက္ အျမတ္အစြန္းနည္း
သည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ အျခားေသာက႑မ်ားကဲသ
့ ပ
႔ို င္ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းသည္လည္း အေျခခံအေဆာက္အအံဆ
ု င
ို ရ
္ ာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆင
ို ္
ေနရသည္။ အိမန
္ ီးခ်င္းႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားႏွင့္ ကုန္းလမ္းဆက္သယ
ြ မ
္ ႈ ေကာင္းမြနစ
္ ြာမရွိျခင္း (ဖုနထ
္ ူေသာ မညီမညာ ေျမလမ္းမ်ားအပါ၀င္)၊ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ တည္ျငိမ္ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္လင
ုိ ္းမ်ားမရွိျခင္းတိသ
႔ု ည္ အေျခခံအေဆာက္အအံဆ
ု င
ို ရ
္ ာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။
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၄.၂ ။ သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ုံမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၀န္းက်င္( ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္၊ လွုိင္သာယာစက္မႈဇုန္၊ မဂၤလာဒံု၊ ဒဂံုအေရွ႔ပိုင္း၊ အင္းစိန္၊ ေရႊေပါကၠံႏွင့္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္) ၊ ပဲခူးႏွင့္ ပုသိမ္ရွိ မတူညီေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ ႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္႐ုံတစ္႐ုံသည္ လည္း ဤသုေတသန၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္မွ ၃ ႐ုံမွာ ျမန္မာပိုင္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ စက္႐ုံ ၉ ႐ုံမွာ ႏုိင္ငံျခားပိုင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အထည္ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လက္တြင္ရွိသည္ ဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။
ဇယား ၂။ သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား Headquarter Location
စက္႐ုံ

၀ယ္ယူသူ

စက္႐ုံ ၁

ျမန္မာ

စက္႐ုံ ၂

ျမန္မာ

စက္႐ုံ ၃

ဂ်ပန္

စက္႐ုံ ၄

ထိုင္၀မ္

စက္႐ုံ ၅

ထိုင္၀မ္

စက္႐ုံ ၆

ထိုင္၀မ္

စက္႐ုံ ၇

တ႐ုတ္

စက္႐ုံ ၈

ျမန္မာ (ဖက္စပ္လုပ္ငန္း)

စက္႐ုံ ၉

တ႐ုတ္

စက္႐ုံ ၁၀

တ႐ုတ္

စက္႐ုံ ၁၁

ျမန္မာ

စက္႐ုံ ၁၂

ကိုရီးယား

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတစ္ေလ်ွာက္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ေဆာင္
ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတည္ရွိေနေသာေျမမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ရယူထားျခင္း
မဟုတ္ေပ။ ဤေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားကို ယခုထိတိုင္မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေခ်။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို
ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ျမန္မာ့ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၁၃၆
136

BSR, “Shaping a Sustainable Garment Sector in Myanmar - Key Opportunities Built on Local Context,” June 2014 http://www.bsr.org/reports/BSR_
Shaping_Sustainable_Garment_Sector_Myanmar.pdf
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ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ ျမင့္မားသည့္အတြက္ လက္ရွိ စက္႐ုံ
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျမတ္အစြန္းရေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတိုင္းနီးပါးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ေနသည္။
သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္မွ စက္႐ုံ (၇)သည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တည္ရွိသည္။ အဆိုပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာမွတ္တမ္းတင္ထား
ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ရွိသည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ပ
ႈ စ
ံု မ
ံ ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွန
ိ င
ိ ရ
္ န္ ခက္ခလ
ဲ သ
ွ ည္။ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သံုး၊ ေလးႀကိမ္ ခန္႔လႊဲေျပာင္းၿပီးသားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လက္ရွိ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔
အေနျဖင့္ ေျမမ်ားကို တရား၀င္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ဟု ျငင္းဆိုၾကသည္။

အကယ္၍ စက္႐ပ
ုံ င
ို ဆ
္ င
ို သ
္ မ
ူ ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ားရွပ
ိ ါက ၎တိ၏
႔ု အမွနတ
္ ကယ္ ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ မ
ႈ ်ားကို ဖံုးကြယ္
ထားရန္အတြက္ “ဟန္ျပပိုင္ဆိုင္သူ - Puppet owners” မ်ားထားရွိၾကသည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ၁၃၇
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိဘဲ လည္ပတ္ေနသည့္ တရုတ္အထည္ကုမၸဏီမ်ားအား ရည္ညႊန္းေသာ “ေမွာင္ခို
ေစ်းကြက”္ အေၾကာင္းကိလ
ု ည္း ၾကားသိရသည္။ ၁၃၈ အျခားၾကားသိရေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ တစ္ဆင္ခ
့ က
ံ န္ထ႐ိက
ု ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံျခားအ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏ ပံုမွန္ Supplier မ်ားထံတြင္ အထည္ေအာ္ဒါမွာယူသည္။ အဆိုပါ Supplier မ်ားက အမ်ား
သတိမမူမိေသာ အျခားေသာအထည္ ထုတ္လုပ္သည့္အလုပ္႐ုံမ်ားအား တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္ျပန္ေပးသည္။

၁၃၉

အထက္ေဖာ္ျပပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈမရွိပါ။ သို႔ပါေသာ္
လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အခ်က္ျပေနမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၀ယ္သူမ်ား
သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံက အထည္ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ အထည္တံဆိပ္မ်ား (Brands) ႏွင့္ လက္လီ
ေရာင္းခ်သူမ်ား (Retailers) ကို မတူညီေသာ အကိုးအကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ SOMO ၊ ALR ႏွင့္ LRDP တို႔က ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈကို ဇယား ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ အကိုးအကားမ်ားမွာ - စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံမွ အလုပ္သမား ၄၀၃ ဦးကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ျခင္း၊ အထည္
တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားက ထုတ္ေ၀ထားေသာ ၎တို႔၏ Suppliers စာရင္းကို ကိုးကားျခင္းႏွင့္ အေမရိက၏ အခြန္ႏွင့္
ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္ အပါအ၀င္ အျခား အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကားျခင္းတုိ ့ ျဖစ္သည္။
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Myanmar labour NGOs, meetings in Yangon, November 2016.

138

Myanmar labour NGOs, meetings in Yangon, November 2016.
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Myanmar labour NGOs, meetings in Yangon, November 2016.
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စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုက
ံ အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေပးေနသည္ဟု ဤအစီရင္ခစ
ံ ာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အထည္တဆ
ံ ပ
ိ မ
္ ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားက
ယခုအခ်ိန၌
္ အဆိပ
ု ါ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုမ
ံ ွ အထည္မရရွိေတာ့သည္လည္းျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုအ
ံ နက္ အခ်ဳိ႕၌ အထည္မွာယူမႈေအာ္ဒါမ်ား
ရွိေၾကာင္း သက္ေသမွတ္တမ္းမ်ားကို ဤသုေတသနျပဳ လုပ္သူမ်ားမွေတြ႕ရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ Suppliers မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္
မွစ၍ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာ မသိရွိနုိင္ပါ။
၀ယ္သူႏင
ွ ့္ ၎တိ၏
႔ု Supplier မ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ရရွန
ိ င
ုိ မ
္ မ
ႈ ွာ နည္းပါးလြန္းလွသည္ျဖစ္၍ ၀ယ္သူ
(Buyer) - ကုနပ
္ စၥည္းသြင္းသူ (Supplier) တိအ
႔ု ၾကား ပတ္သက္ဆက္စပ္မက
ႈ ို ဇယား ၃ အေနျဖင့္ ၿပီးျပည္စ
့ စ
ံု ြာ ျခံဳငံုေဖာ္ျပနိင
ု ္ျခင္း မရွပ
ိ ါ။
အထည္တံဆိပ္ႏွင့္ လက္လီေရာင္းသူ အနည္းငယ္ကသာ ၎တို႔၏ Supplier စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာၾကသကဲ့သို ့ပင္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈအခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္) ကို
ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ ႏုိင္ငံလည္း အနည္းငယ္သာရွိေပသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မည္သည့္ ေဖာက္သည္
အတြက္ အထည္ထုတ္လုပ္ေပးေနမွန္း မ်ားေသာအားျဖင့္ မသိၾကေခ်။
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ဇယား ၃။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ထံမွ အထည္၀ယ္ယူသူမ်ား Factory Buy
စက္႐ုံ

၀ယ္ယူသူ

စက္႐ုံ ၁

I-max and Giorenzo

စက္႐ုံ ၂

Lonsdale (Sport s Direct)

စက္႐ုံ ၃

Suitsupply

စက္႐ုံ ၄

H&M

စက္႐ုံ ၅

Fair Wear Foundation members

140

141

143

, Primark

145

Henri Lloyd

, Muji

146

147

, Deuter

149

, Kawasaki

150

, Hudy

151

, Erima

151

,

151

143

စက္႐ုံ ၆

Karrimor (Sports Direct)

စက္႐ုံ ၇

7 Pierre Cardin

စက္႐ုံ ၈

H&M

145

စက္႐ုံ ၉

H&M

145

151

, Bessshirt

151

, C&A

153

, Muji

154

စက္႐ုံ ၁၀

Izumifuhaku

151

စက္႐ုံ ၁၁

New Look

, Takko

စက္႐ုံ ၁၂

K2151, Gaastra

151

, Arrow

151

151

151

, LL & S Purchasing Corp (The Levy Group)

151

143

140

Source: interview with workers, February to June 2016.

141

Source: interview with workers, February to June 2016.

143

Source: US import data, January 2016 to August 2016.

145

H&M, “Supplier List,” no date, <http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html>, (13 December 2016).

146

Source: interviews with workers. Workers mentioned Primark’s Cedar Wood brand.

147

Source: Panjiva, shipments of September 2016. .

149

Fair Wear Foundation, “Fair Wear Foundation – Factories Myanmar”, December 2016, <http://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2016/10/Supplierlist-Myanmar-update-December-2016.pdf> The FWF factory list gives names of factories in Myanmar used by FWF member brands, but does not
provide the direct link between the factory and specific FWF brands.

150

Source: interviews with workers, February to June 2016. Deuter informed SOMO that they are not sourcing from the investigated unit but from another
unit. The two units fall under the same management and are located at the same premises.

151

Source: interviews with workers, February to June 2016.

153

C&A, Supplier List, version of June 2016. C&A informed SOMO that after audits conducted in June and November 2015, production at Factory 8 was
suspended due to alarming audit findings.

154

Source: US import data, September to December 2015.
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၄.၃။ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္
စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၁၇၁၅၀ ဦးခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အေသးဆံးု စက္႐ုံတြင္
အလုပ္သမား ၃၀၀ ခန္႔ထားၿပီး အႀကီးဆံုးစက္႐ုံတြင္ ၃၅၀၀ ဦးရွိသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ မူလဌာေန
အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ မတူညီေသာ ေဒသမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ခ႐ိင
ု မ
္ ်ားမွ ေရာက္ရလ
ွိ ာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရွရ
ိ သည္။ အဆိပ
ု ါအလုပသ
္ မားမ်ားထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ
္ မားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ (ဇယား ၅ ကို ၾကည္ပ
့ ါ)။
ဇယား ၄။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံရွိ အလုပ္သမားအင္အားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားစာရင္း
စက္႐ုံ

အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား

က်ား

မ

စက္႐ုံ ၁

၃၃

၃

၃၀

စက္႐ုံ ၂

၃၂

၁

၃၁

စက္႐ုံ ၃

၃၉

၁

၃၈

စက္႐ုံ ၄

၃၃

၉

၂၄

စက္႐ုံ ၅

၃၃

၉

၂၄

စက္႐ုံ ၆

၃၆

၀

၃၆

စက္႐ုံ ၇

၃၄

၁

၃၃

စက္႐ုံ ၈

၃၃

၄

၂၉

စက္႐ုံ ၉

၃၃

၃

၃၀

စက္႐ုံ ၁၀

၃၂

၀

၃၂

စက္႐ုံ ၁၁

၃၂

၀

၃၂

စက္႐ုံ ၁၂

၃၃

၂

၃၁

စုစုေပါင္း

၄၀၃

၃၃

၃၇၀

Labour force157 Interviewed workers

157 The Myanmar Garment Manufacturers Association Complete Members List, first Quarter 2015.
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ဇယား ၅ ။ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ မူလဌာေန
ျပည္နယ္/ တိုင္း

အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ မူလဌာေန

ရန္ကုန္တိုင္း

၃၈ %

ဧရာ၀တီတိုင္း

၂၆ %

ပဲခူးတိုင္း

၁၆ %

မေကြးတိုင္း

၇%

မႏၱေလးတုိင္း

၆%

ရခိုင္ျပည္နယ္

၃%

ကရင္ျပည္နယ္

၁%

ရွမ္းျပည္နယ္

၁%

စစ္ကိုင္းတိုင္း

၁%

မြန္ျပည္နယ္

၁%

State or Division Percentage of interviewed workers

အလုပ္သမားမ်ား ေနထုိင္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား
အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕သိ႔ု အလုပလ
္ ပ
ု ရ
္ န္ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ား
ျဖစ္သည္။ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕ရွိ ၎တိအ
႔ု လုပလ
္ ပ
ု ္ေသာစက္႐မ
ုံ ်ားႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနစရာ ရွာၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕တြင္
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနစရာမ်ား၌ ေနထိုင္ရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္းက ႀကီးမားေသာျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း
အိမ္ဌားခေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အလြန္တရာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အရည္အေသြး မမွီေသာ ေနအိမ္
မ်ားတြင္ ေနထုင
ိ ္ေနၾကရသည္ဟု ျမန္မာ့ေဆာက္လပ
ု ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဆိသ
ု ည္။ ၁၅၈ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ
္ မား အမ်ားစု မွာ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕
၏ ဆင္းရဲသားရပ္ကက
ြ မ
္ ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကက
ြ မ
္ ်ားတြင္ ၀မ္းနည္းဖြယအ
္ ေျခအေနႏွင့္ ေနထုင
ိ ္ေနရၿပီး အဆိပ
ု ါ ရပ္ကက
ြ မ
္ ်ား
တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး (သို႔မဟုတ္) အိမ္တုိင္ယာေရာက္ ေသာက္သံုးေရ ေပးေ၀မႈလည္း မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ မိမိေနထိုင္ရာ အရပ္သည္ တရား
မ၀င္ ရပ္ကြက္ျဖစ္ေနပါက ႏွင္ထုတ္ခံရႏုိင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားသည္လည္း “တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္ ရပ္ကြက္မ်ား” ဟု
ယံုၾကည္ရေသာ ေနရာမ်ားအား အလွည့္က် ၿဖိဳခြဲေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရသည္။ ၁၅၉

158

ELEVEN, “30% of Yangon lives in slums: ministry,” 1 June 2016,<http://www.elevenmyanmar.com/local/30-yangon-lives-slums-ministry>

159

Mizzima, “Rapid migration and lack of cheap housing fuels Yangon slum growth,”, 20 February 2016, <http://www.mizzima.com/latest-news-newsfeatures/rapid-migration-and-lack-cheap-housing-fuels-yangon-slum-growth#sthash.uBbkWTxW.dpuf>
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား ၎တို ့၏ အေဆာင္အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ေနၾကစဥ္။ Lauren DeCicca / MAKMENDE

ပုဂလ
ၢ က
ိ အေဆာင္မ်ားသည္လည္း အထည္ခ်ဳပ္အလုပသ
္ မားမ်ား အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ ေနစရာမ်ားျဖစ္သည္။ အေဆာင္တင
ြ ္ အခန္း
တစ္ခန္းငွားေနၿပီး အေဆာင္ရွိ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို မွ်ေ၀သံုးစြၾဲ ကရသည္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐မ
ုံ ်ားအခ်ဳိ႕က ၎တိ၏
႔ု အလုပသ
္ မားမ်ား
အတြက္ ေနစရာအေဆာင္မ်ား ေပးထားသည္ကို တစ္ခါတစ္ရံေတြ႕ရွိရသည္။ သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ စက္႐ုံ ၁၁ ႏွင့္
၄ တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေပးထားသည္။ စက္႐ုံ ၁၁ ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အေဆာင္လခေပးစရာမလိုဘဲ
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရသံုးစြဲမႈအတြက္သာ ကုန္က်ေငြ ေပးေဆာင္ရသည္။
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အေၾကာင္းအရာ ၁။ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ျခင္း
လိွုင္သာယာသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ့ရွိ အၾကီးဆံုးစက္မႈဇုန္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါစက္မႈဇုန္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားစြာ တည္ရွိသည္။
ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားစြာသည္ လွိုင္သာယာရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အေျခခ်ေန
ထိုင္လာၾကျပီး ယခုအခါ လူေပါင္း ၇၀၀၀၀၀ (ခုနစ္သိန္း) ခန္ ့ေနထိုင္ေနၾကသည္။ ၁၆၀
သီရိႏွင့္ ရတနာသည္ စက္ရံု၂ တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျပီး လွိုင္သာယာရွိ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ တစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။
၀ါးျဖင့္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ယာယီတဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးလည္း မရွိ၊ အိမ္တုိင္
ယာေရာက္ ေသာက္သံုးေရ ေပးေ၀မႈလည္း မရွိေပ။ “ က်မတို႔ကို က်ဴးေက်ာ္ေတြလုိ႔ ေခၚၾကတယ္” ဟု သီရိက ေျပာသည္။
“ဒီမွာေနရတာေကာင္းတာ တစ္ခုကေတာ့ က်မတို႔အေနနဲ႔ အိမ္ဌားစရိတ္ေတြ ကုန္စရာမလိုဘူးေလ၊ ဒီေတာ့ က်မတို႔
အခက္အခဲေတြအမ်ားၾကီးရွိေပမယ့္ နည္းနည္း အသက္ရွဴေခ်ာင္တာေပါ့”။
အဆိုပါက်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျပီျဖစ္၍ ႏွင္ထုတ္ခံရႏုိင္သည္ဟု စိုးေၾကာက္မႈမ်ား သီရိ ႏွင့္
ရတနာထံတြင္ မရွိေခ်။

စက္႐ုံ ၄ တြင္မူ စက္႐ုံမွေပးထားေသာအေဆာင္တြင္ ေနထိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာမွ လစဥ္တစ္လလွ်င္ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ (၁၁.၃၁
ယူ႐ို

၁၆၁

) ျဖတ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ဆန္ ၆ ဗူးရရွိ ေသာ္လည္း အဆိုပါေထာက္ပံ့မွမွာ ေငြေၾကးအစား

ဆန္ျဖင့္ေပးေသာ ေငြေပးေခ်မႈပံုစံတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေဆာင္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္
ဘာလ မွ စ၍ မေပးေတာ့ေၾကာင္း စက္႐ုံ ၄ က SOMO အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
စက္႐ုံ ၁ တြငလ
္ ပ
ု က
္ င
ို ္ေနၾကေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ အေဆာင္ဌားေနၾကၿပီး ေနစရိတ္ႏင
ွ ့္ စားစရိတအ
္ တြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၄၀၀၀
က်ပ္ (၁၈ ယူ႐)ို ေပးရသည္။ အေဆာင္တင
ြ ္ ေနထိင
ု သ
္ ူ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ခန္ ရ
့ ွိ သည္။ လူဆယ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ခန္းႏႈန္းျဖင့္ ေရခ်ဳိးခန္းကို
မွ်သံုးၾကရသည္။ အေဆာင္စမ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္သမ
ူ ်ားက လည္း တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားခ်မွတထ
္ ားၿပီး ည ၁၀ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ အေဆာင္
သို႔ ၀င္ခြင့္ႏွင့္ အျပင္ထြက္ခြာခြင့္ကို တားျမစ္ထားသည္။
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Mizzima, “Rapid migration and lack of cheap housing fuels Yangon slum growth,” 20 February 2016, <http://www.mizzima.com/latest-news-newsfeatures/rapid-migration-and-lack-cheap-housing-fuels-yangon-slum-growth#sthash.uBbkWTxW.dpuf>

161

The currency rate of 15 April 2016 was used for the conversions in this chapter. The currency rate was taken from http://www.xe.com
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ဇယား ၆။ အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ေနၾကေသာ ပံုစံမ်ား
အမ်ဳိးအစား

အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား

အေဆာင္တြင္ ေနထိုင္ၾကျခင္း

၁၂၅

မိသားစုႏွင့္ အတူေနၾကျခင္း

၂၅၈

ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ႏွင့္ ေနထိုင္ၾကျခင္း /

၁၄

မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ အတူေနၾကျခင္း
မေျဖၾကားလိုသူ

၆

စုစုေပါင္း

၄၀၃

Type of housing Number of interviewed workers

၄.၄။ အလုပ္အကိုင္ဆက္သြယ္မႈ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္
အင္ တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေ သာ အလု ပ္ သ မားတစ္ ၀ က္ေ က်ာ္ က အလု ပ္ အ ကို င္ စာခ်ဳပ္ တြ င္ လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ အဆို ပါ
လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးခဲသ
့ ူ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ ငါးပံတ
ု စ္ပက
ံု သာ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ရရွၾိ ကသည္။ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးခဲသ
့ အ
ူ မ်ားစုသည္ စာခ်ဳပ္ပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကို မသိရွိၾကေပ။ စာခ်ဳပ္ကိုဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ မေပးခဲ့ဟုလည္း
အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုၾကသည္။ စက္႐ုံ ၈ မွ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သမား ၃၃ ဦးလံုးသည္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး စက္႐ုံ ၁၁ တြင္မူ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမား ၃၁ ဦးအနက္ ၁ ဦးသာ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့
ရျခင္း မရွိေပ။
သို႔ေသာ္လည္း အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္၀က္ခန္႔မွာ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ မေရးထိုးခဲ့ရေခ်။ စက္႐ုံ ၃၊
၂၊ ၆၊ ၇၊ ၉ ႏွင့္ ၁ တို႔ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မေရးထိုးခဲ့ရေခ်။ စက္႐ုံ ၃ ႏွင့္
၂ တြင္ အေျခအေနအဆိုးဆံုး ျဖစ္သည္။
ဤအစီရင္ခံစာအၾကမ္းကို Suitsupply က ျပန္ၾကားခဲ့မႈအရ စက္႐ုံ ၃ တြင္ Fair Wear Foundation မွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္
စာရင္းစစ္၀င္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကၿပီ ဟုဆုိသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အဆိုပါ
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အလုပ္အကိုင္ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ကို အလုပ္သမားတိုင္း မရရွိခဲ့ေပ။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍
စက္႐ုံႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု Suitsupply က ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ စက္႐ုံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကလည္း ယခုအခိ်န္မွစ၍
စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိေသာအခ်က္မ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားကို ရွင္းျပသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ၁၆၂
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Suitsupply, “Response to draft version of this report”, 28 December 2016.

စက္႐ုံ ၄ ကလည္း အစီရင္ခံစာအၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားခ်က္ေပးခဲ့သည္။ အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေဒသအတြင္းရွိ အလုပ္
သမား ဦးစီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္အေထာက္အထားအေနျဖင့္ ေပးပို႔ရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အခ်ိန္ေပးရ
ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ တစ္ေစာင္ မရရွိေသးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္႐ုံ ၄ က ျပန္ၾကားခဲ့သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ကိုလည္း ရရွိ
ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စက္႐ုံ ၄ က ေရးသားေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

၁၆၃

H & M ကမူ စက္႐ုံ ၉ ႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္ၾကားခ်က္ေပးခဲသ
့ ည္။ ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တင
ြ ္ လွညလ
့္ ည္
စစ္ေဆးမႈအရ

၁၆၄

- “အလုပ္သမားအားလံုးသည္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ကို အလုပ္စတင္သည့္ ၇ ရက္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး

ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရွိရသည္” ။

၁၆၅

ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားဌားရမ္းျခင္းသည္ မထူးဆန္းေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
စက္႐ုံ ၁၂ ၌လည္း ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ စက္႐ုံ ၂၊ ၆ ၊ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ တို႔ရွိ အလုပ္သမားထုတြင္ ေန႔စားအလုပ္
သမားမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွင္းလင္းစြာသိရွိခဲ့ရသည္။
စက္႐ုံ ၁၁ ရွိအလုပ္သမားထုတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း New Look က အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ ၁၆၆
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ စတင္ အသက္၀င္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စက္႐ုံ ၂ တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဆက္တိုက္ဌားရမ္းမႈ
မျပဳေတာ့ဘဲ ေန႔စားအလုပသ
္ မားအသစ္မ်ားကိသ
ု ာ ငွားရမ္းေတာ့ေၾကာင္း အဆိပ
ု ါစက္႐ရ
ုံ ွိ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မား
အခ်ဳိ႕၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရသည္။
စက္႐ုံ ၁၀ ရွိ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕၏ ေျပာျပခ်က္အရ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ စတင္အသက္၀င္
လာၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ အကူ (helper) အျဖစ္ အလုပ္ခန္႔ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ရာထူးခ်ကာ ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ ေျပာင္းခဲ့
ၾကေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားအေျမာက္အမ်ား ငွားရမ္းထားၿပီး တစ္ေန႔တာလုပ္အားခအျဖစ္
တစ္ဦးလွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္ (၁.၅၀ ယူ႐ို) ရရွိၾကသည္။ ေန႔စဥ္ အထည္သတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ား (daily targets) ကို ျပည့္မီပါက တစ္ေန႔လွ်င္
လုပ္အားခ ၃၀၀၀ က်ပ္ (၂.၂၆ ယူ႐ို) ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အကူ (Helpers) မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ရမည့္ တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏုိင္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ပိတ္စညႇပ္ (သို႔မဟုတ္) မီးပူ ဌာနတြင္ ကူညီေပးျခင္း။ ပိတ္စညႇပ္သည့္ ဌာနတြင္ ကူညီေပးရသည့္ အကူ (helpers)
မ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ သတ္မတ
ွ ္ႏန
ႈ ္းျပည္မ
့ ရ
ီ န္ ခက္ခဲသည္အ
့ တြက္ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္သာ လုပအ
္ ားခ ရရွၾိ ကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုအခေၾကးေငြႏႈန္းထားထက္ပင္ နည္းေနေပသည္ ( အခေၾကးေငြမ်ားအေၾကာင္း
ကို အပိုင္း ၄.၅ တြင္ ၾကည့္ပါ)။
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Factory 4, “Response to draft version of this report”, 5 January 2017.
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H&M specifically mentioned this was an unannounced visit. However, ALR reported that workers of two H&M suppliers werein the know in advance
of the upcoming visit.

165

H&M, “Response to draft version of this report”, 22 December 2016.

166 New Look, “response to draft version of this report”, 6 January 2017.

87

အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားမွာ အသက္မျပည့္ေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေနသည္ (ကေလးအလုပ္သမား
အေၾကာင္းကို အပိုင္း ၄.၇ တြင္ ၾကည့္ပါ)။
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေပ။ ၎တို႔၏ တစ္ေန႔တာ လုပ္အားခသည္
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြျဖစ္ေသာ ၃၆၀၀ က်ပ္ (၂.၇၁ ယူ႐ို) ထက္နည္းသကဲ့သို႔ ေဘာနပ္ (Bonus) ၊ အျခားအက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္
လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ခံစားခြငလ
့္ ည္း မရွိေခ်။ ထိအ
႔ု ျပင္ ေန႔စားအလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ တရား၀င္အလုပအ
္ ကုင
ိ စ
္ ာခ်ဳပ္ မရွိေသာေၾကာင့္
အခ်ိန္မေရြး အလုပ္ထုတ္ခံရနုိင္ၿပီး အလုပ္မွာ အာမခံခ်က္မရွိေပ။

၄.၅။ အခေၾကးေငြမ်ား
တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိုးရြားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ဤသုေတသနက
ေဖာ္ျပေနသည္။ သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္မွ ၉႐ုံတြင္ တစ္ေန႔တာအတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြျဖစ္သည့္ ၃၆၀၀
က်ပ္ (၂.၇၁ ယူ႐ို) ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာ ၀င္ေငြသာရရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ စက္႐ုံ ၁၊ ၆၊ ၇ ႏွင့္
၉ တို႔တြင္ - အလုပ္သင္မ်ားမွာ အလုပ္စလုပ္သည့္ ပထမသံုးလအတြက္ အနိမ့္ဆံုး တစ္ေန႔တာ၀င္ေငြ အျဖစ္ ၁၈၀၀ က်ပ္ (၁.၃၇ ယူ႐ို)
သာရရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အလုပ္သင္မ်ားအတြက္ မည္သည့္အလုပ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေစ၊ ယခင္ကမည္မွ်ပင္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳ
ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ပထမ သံုးလအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ လုပ္အားခ ၁၈၀၀ က်ပ္သာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
အစီရင္ခံစာ၏ စက္႐ုံ ၉ တြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္ၾကားေသာအားျဖင့္ H & M က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ - ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔က အလုပ္သမားမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ “သင္တန္းသား” မ်ားျဖစ္ၿပီး
တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

၁၆၇

ဤအခ်က္ကို သုေတသနပါတနာျဖစ္သည့္ ALR က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ရာ စက္႐ုံ ၉ ရွိ

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပထမ ၃ လ၌ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၈၀၀ က်ပ္သာ ရရွိသည္ဟုဆိုသည္။
စက္႐ုံ ၁၀တြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ လုပ္အားခ ၂၀၀၀ က်ပ္(၁.၅၁ ယူ႐ို)သာ ရရွိခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၈ ၊ ၅၊ ၃ ႏွင့္ ၁၁
တို႔တြင္ အစမ္းခန္႔ကာလ ၃ လ၌ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုး တစ္ေန႔တာ လုပ္အားခမွာ ၂၇၀၀ က်ပ္ (၂.၀၃ ယူ႐ို) ျဖစ္သည္။
စက္႐ုံ ၇ တြင္ အစမ္းခန္႔ကာလ၌ အလုပ္သမားမ်ားအား တစ္ေန႔တာ လုပ္အားခအျဖစ္ ၂၇၀၀ က်ပ္ေပးခဲ့သည္ ဟု New Look ကလည္း
အတည္ျပဳသည္။ ၁၆၈ စက္႐ုံ ၃ တြင္မူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ အျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၇၀၀ က်ပ္သာ ရရွိခဲ့သည္
ဟု Suitsupply က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြရရွိေစရန္ စက္႐ုံႏွင့္
ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္း Suitsupply က ေရးသားခဲ့သည္။

၁၆၉

167 H&M, “Response to draft version of this report”, 22 December 2016.
168 New Look, “Response to draft version of this report”, 6 January 2017.
169 Suitsupply, “Response to draft version of this report”, 28 December 2016.
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ပံု ၂ ။ အလုပ္အကိုင္ဆက္စပ္မႈမ်ား (သို ့မဟုတ္) အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္

အစိမ္းပုပ္ေရာင္ = အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား ၊ အစိမ္းေဖ်ာ့ေရာင္ = စာခ်ဳပ္လက္၀ယ္ရရွိသူ
အလုပ္သမားမ်ား၊ အနီေရာင္ = စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ရသူ အလုပ္သမားမ်ား။
စုစုေပါင္း။ ။အလုပ္သမား ၂၁၉ ဦးသည္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၄၄ ဦးမွာ စာခ်ဳပ္ လက္၀ယ္ ရရွိၾကသည္။
၁၈၁ ဦးမွာ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မေရးထိုးခဲ့ရေပ။ ၃ ဦးကမူ အေျဖမေပးခဲ့ပါ။
စက္႐ုံ ၈ တြင္မူ အင္တာဗ်ဴးစတင္ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အစမ္းခန္႔ကာလအတြက္ လုပ္အားခ (အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြ၏ ၇၅
ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းသာ) ေပးေခ်မႈအေလ့အက်င္သ
့ ည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲသ
့ ည္ဟု ALR က ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ စက္႐ုံ ၈ ၌ အလုပသ
္ မား
မ်ားအားလံုးသည္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ ရရွိေနၾကသည္။
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ေန႔စဥ္ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အထည္အေရအတြက္မ်ား ျပည့္မွီေအာင္ မလုပ္ကိုင္နုိင္ခဲ့ပါက အလုပ္သမားအသစ္မ်ားအား
အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုဟု ဥပေဒက ဆိုထားသည္။ အလုပ္သမားအသစ္မ်ား အေနျဖင့္ သင္တန္းမ်ားရရွိရမည္ဟုလည္း
ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုေတသနအတြက္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမား ၄၀၀ ေက်ာ္က သင္တန္းအေၾကာင္းကို
မေျပာၾကားခဲ့ၾကေပ။
စက္႐ုံမ်ားသည္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ ပါ အလုပ္သင္ႏွင့္ အစမ္းခန္႔ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ
ေတြ႕ရွိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး ျဖစ္ေစကာမူ စက္႐ုံတြင္
အလုပစ
္ ၀င္ပါက အလုပသ
္ င္ အခေၾကးေငြသာ ရရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပအ
္ သစ္
သို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ စက္႐ုံတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲအလုပ္လုပ္ကိုင္လုိပါက ပထမ ၃ လမွ ၆လအတြင္း ၎တို႔
အေနျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြထက္နည္းေသာ လုပ္အားခသာ ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
စက္႐ုံ ၁၂ တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိငေ
္ နေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ - “အျခားစက္႐ုံတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေပမယ့္
အလုပ္ေျပာင္းရင္ အလုပ္သမားအသစ္အျဖစ္ အစကေန ျပန္စရမယ္၊ က်မဘယ္ေလာက္မွ ၀င္ေငြရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး”။
“ စက္႐ုံ ၁၁ မွာ အလုပ္လုပ္ေနတာ ၂ ႏွစ္ရွိၿပီ။ အေမ ကင္ဆာျဖစ္ေတာ့ အေမ့ကိုျပဳစုဖို ့က်မ ခြင့္လိုခ်င္တယ္။ စက္႐ုံ စီမံခန္႔ခြဲေရးက
သေဘာမတူဘဲ က်မကို အလုပ္ျဖဳတ္ခတ
ဲ့ ယ္။ ႏွစပ
္ တ္ၾကာေတာ့ စက္႐က
ုံ ို က်မျပန္သြားၿပီး အလုပ္ျပန္ခန္ဖ
႔ ို ့ေျပာခဲတ
့ ယ္။ ကံေကာင္းစြာနဲ႔
က်မ အလုပ္ျပန္ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အလုပ္သမားအသစ္အေနနဲ႔ပဲ သတ္မွတ္ခံရၿပီးေတာ့ ခု တစ္ေန႔ကို ၂၇၀၀ က်ပ္ပဲ ၀င္ေငြရွိပါတယ္။”
စက္႐ံု ၁၁ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး

လစဥ္ရရွိေသာ လစာမ်ား
အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခ့ဲမႈမ်ားအရ အလုပ္သမားမ်ားလစဥ္ ၎တုိ ့ေနထိုင္ရာအိမ္သို ့ယူေဆာင္သြားႏုိင္ေသာ လစာ (စုစုေပါင္းလစာ)သည္
စက္႐ုံတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုမတူဘဲ မ်ားစြာကြဲျပားမႈရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာသိရွိရသည္။ လစာ အနည္းအမ်ားကြျဲပားမႈသည္ အခ်ိန္ပိုေၾကးမ်ား
အေပၚ မူတည္သည္။ ထို႔အျပင္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အခေၾကးေငြ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ ေဘာနပ္မ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္စနစ္လည္း ရွိေနေပသည္။
အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စုစုေပါင္းလစာ ကြဲျပားမႈ - စက္႐ုံ ၁၀ ရွိ ေန ့စားအလုပ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ စက္႐ုံ ၁ ရွိ အကူအလုပ္သမား
(helper) တစ္ဦးသည္ တစ္လလွ်င္ စုစုေပါင္းလစာ ၇၀၀၀၀ က်ပ္ (၅၃ ယူ႐ို) စီ ရရွိၾကၿပီး စက္႐ုံ ၂ ရွိ ထုပ္ပိုးဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ
(အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ လုပ္သက္ ၁၁ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ) အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ စုစုေပါင္းလစာမွာ တစ္လလွ်င္ ၂၇၀၀၀၀ က်ပ္ (၂၀၄ ယူ႐ို)
ျဖစ္သည္။

လုပ္အားချဖတ္ေတာက္မႈမ်ား/ဒဏ္ေငြမ်ား
ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီွရန္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဖိအားမ်ားရွိေနသကဲ့သို႔ အလုပ္
တက္ ရ က္ တစ္ေ န႔ တ စ္ ရ က္ မွ ပ်က္ ကြ က္ မႈ မ ရွိေ စရန္ လ ည္း ႀကီး မားေသာ ဖိ အားမ်ားရွိေ နသည္ ။ အလု ပ္ တ စ္ ရ က္ ပ်က္ ကြ က္ ပါက
(က်န္းမာေရး မေကာင္း၍ျဖစ္ေစ) အလုပ္သမားလစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို အျဖတ္ခံရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္
စား၀တ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရန္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး တစ္ေန႔တာ လုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို မႀကံဳေတြ႕လိုၾကသည့္
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ဇယား ၇။ အခေၾကးေငြ (က်ပ္)
စက္႐ုံ

အခ်ိန္ပိုေၾကး/

အခ်ိန္ပိုေၾကး/

အခ်ိန္ပိုေၾကး၊

အခ်ိန္ပိုေၾကး၊

ေဘာနပ္ မ်ားမပါ ေသာ

ေဘာနပ္ မ်ားမပါ

ေဘာနပ္မ်ားႏွင့္

ေဘာနပ္မ်ားႏွင့္

အေျခခံ

ေသာ အျမင့္ဆုံး

ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို

ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို

အခေၾကးေငြ

အေျခခံအခေၾကးေငြ

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္

ထားသည့္

ထားသည့္

လစဥ္ ရရွိေသာ

လစဥ္ရရွိေသာ

အနိမ့္ဆံုးလစာ

အျမင့္ဆံုးလစာ

လစာ
ျဖတ္ပိုင္း

စက္႐ုံ ၁

၁၈၀၀ က်ပ္/ ၁.၃၆ ယူ႐ို

၃၇၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၉ ယူ႐ို

၇၀၀၀၀ က်ပ္/ ၅၃ ယူ႐ို

၂၂၀၀၀၀ က်ပ္/ ၁၆၆ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၂

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၀၀၀၀၀ က်ပ္/ ၇၅ ယူ႐ို

၂၇၀၀၀၀ က်ပ္/ ၂၀၄ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၃

၂၇၀၀ က်ပ္ ၁၇၀ / ၂.၀၃ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၀၀၀၀၀ က်ပ္/ ၇၅ ယူ႐ို

၂၂၀၀၀၀ က်ပ္/ ၁၆၆ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၄

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၃၀၀၀၀ က်ပ္/ ၉၈ ယူ႐ို

၂၆၀၀၀၀ က်ပ္/ ၁၉၆ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၅

၂၇၀၀ က်ပ္/ ၂.၀၃ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၀၈၀၀၀ က်ပ္/ ၈၁ ယူ႐ို

၁၈၅၀၀၀ က်ပ္/ ၁၃၉ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၆

၁၈၀၀ က်ပ္/ ၁.၃၆ ယူ႐ို

၄၀၅၀ က်ပ္/ ၃.၀၅ ယူ႐ို

၈၁၀၀၀ က်ပ္/ ၆၁ ယူ႐ို

၁၈၀၀၀၀ က်ပ္/ ၁၃၆ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၇

၁၈၀၀ က်ပ္/ ၁.၃၆ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၀၁၃၀၀ က်ပ္/ ၇၆ ယူ႐ို

၁၇၄၅၀၀ က်ပ္/ ၁၃၂ ယူ႐ို

ဧၿပီ ၂၀၁၆
အရ

၁၇၁

စက္႐ုံ ၈

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၅၀၀၀၀ က်ပ္/၁၁၃ ယူ႐ို

၂၂၀၀၀၀ က်ပ္/ ၁၆၆ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၉

၁၈၀၀ က်ပ္/ ၁.၃၆ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၂၀၀၀၀ က်ပ္/ ၉၀ ယူ႐ို

၂၅၀၀၀၀ က်ပ္/ ၁၈၆ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၁၀

၂၀၀၀က်ပ္/၁.၅၁ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၇၀၀၀၀ က်ပ္/ ၅၃ ယူ႐ို

၂၆၀၀၀၀ က်ပ္/ ၁၉၆ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၁၁

၂၇၀၀ က်ပ္/ ၂.၀၃ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၀၈၀၀၀ က်ပ္/ ၈၁ ယူ႐ို

၂၆၀၀၀၀ က်ပ္/ ၁၉၆ ယူ႐ို

ရရွိ

စက္႐ုံ ၁၂

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၃၆၀၀ က်ပ္/ ၂.၇၁ ယူ႐ို

၁၆၅၀၀၀ က်ပ္/၁၂၄ ယူ႐ို

၂၂၈၀၀၀ က်ပ္/ ၁၇၂ ယူ႐ို

ရရွိ

အတြက္ ေနမေကာင္းသည့္တိုင္ေအာင္ အလုပ္ကို မျဖစ္မေနဆက္လုပ္ရန္ ဖိအားေပးခံရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။အလုပ္သမားမ်ားအား
ေဆးခြင့္၊ လုပ္သက္ခြင့္ႏွင့္ ေရွာင္တခင္ခြင့္တို႔အေၾကာင္းကို ရွင္းျပျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ မည္သုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို
လည္း မသိရွိၾကေပ။
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The 33 interviewed workers at Factory 3 all mentioned receiving 3,600 kyat per day. ALR, however, later spoke with otherFactory 3 workers who
mentioned they were paid probation wages.

171

Until March 2016, workers at Factory 7 did not receive pay slips. In spring 2016, ALR had a conversation with Factory 7 management about labour
issues. The obligation to provide workers with pay slips was discussed. Since April 2016, workersat Factory 7 have been receiving pay slips.
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ေစ်းသည္မ်ားထံမွ အလုပ္သမားမ်ား မနက္စာ ၀ယ္ယူစားေသာက္ေနၾကစဥ္။ Lauren Deficca / MAKMENDE

ေဆးခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္အားချဖတ္ေတာက္မႈမ်ား
သုေ တသနျပဳလု ပ္ ခဲ့ သ ည့္ စက္ ႐ုံ ၁၂ ႐ုံ အ နက္ ၉ ခု တြ င္ အလု ပ္ သ မားမ်ား ေဆးခြ င့္ ယူ ပါက လစာျဖတ္ေ တာက္ မႈ မ်ားရိွေ ၾကာင္း
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စက္႐ုံမ်ားတြင္ ေဆးခြင့္ရက္မ်ား၊ အျခားေသာခြင့္ရက္မ်ား၊ ႀကိဳတင္အသိေပးေသာ ခြင့္ရက္မ်ား၊ ႀကိဳတင္
အသိမေပးေသာ ခြင့္ရက္မ်ားဟူ၍ ခြဲျခားေရတြက္မႈမ်ား ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕စက္႐ုံမ်ားတြင္ အေျခခံလုပ္အားချဖစ္သည့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀
က်ပ္ (၂.၇၁ ယူ႐ို) ကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး အခ်ဳိ႕စက္႐ုံမ်ားတြင္မူ ေဘာနပ္မ်ား (ဆုေၾကးမ်ား) ကို ျဖတ္ေတာက္မႈ (သို႔မဟုတ္) တစ္ေန႔တာ
လုပ္အားခႏွင့္ ေဘာနပ္မ်ားကိုပါ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားရွိသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ - စက္႐ုံ ၄ ရွိအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ရက္ထက္ပို၍ ေဆးခြင့္ယူပါက ရက္မွန္ေၾကး ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို)
ရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ စက္႐ုံ ၄ က ျပန္ၾကားခ်က္ေပးသည္မွာ ၂၀၁၅၊ စက္တင္ဘာလမွစ၍ “လစာေပးမႈပုံစံတြင္ ရက္မွန္ေၾကးမ်ား
ကို မေပးေတာ့” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၁၇၂ လုပ္အားချဖတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္႐ုံ ၄ က အျခားေသာျပန္ၾကားမႈမ်ား မေပးခဲ့ေခ်။
စက္႐ုံ ၁၁ ရွိအလုပ္သမားမ်ား ေဆးခြင့္ယူပါက တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္။ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ခြင့္ယူပါက
တစ္ရက္လွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္ ျဖတ္ေတာက္ခရ
ံ သည္။ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ စက္႐စ
ုံ မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ြဲေရးအေနျဖင့္
ေရွာင္တခင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈအေၾကာင္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ျခင္း
မရွိဟု ဆိုသည္။
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Factory 4, “Response to a draft version of this report”, 5 January 2017.

စက္႐ုံ ၇ တြငမ
္ ူ ၃ ရက္ဆက္တက
ို ္ အလုပမ
္ ွ ခြငယ
့္ ပ
ူ ါက အလိအ
ု ေလ်ာက္ အလုပမ
္ ွ ထုတပ
္ ယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဆိပ
ု ါစက္႐ရ
ုံ ွိ အင္တာဗ်ဴး
ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရသိရွိခဲ့ရသည္။

“ခြငယ
့္ ရ
ူ တာ အရမ္းခက္ခပ
ဲ ါတယ္။ ခြငယ
့္ ခ
ူ ရ
ဲ့ င္လစာျဖတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့စပ
ူ ါ (supervisor - ႀကီးၾကပ္သ)ူ ေတြ ကလည္း လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ
႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္းေတြ ေျပာတယ္”
စက္႐ုံ ၈ ရွိအလုပ္သမားတစ္ဦး
“က်မရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး မ်က္စိထိသြားတယ္။ အပ္က်ဳိးၿပီး မ်က္စိထဲ၀င္သြားတယ္။ မ်က္စိခိုက္မိတာေၾကာင့္ သူ တစ္ရက္
ေဆးခြင့္ယူလုိက္ရတယ္။ သူ႔ရဲ႕လစာထဲကေန ၂ ရက္တာလုပ္အားခ ျဖတ္ခံရတယ္”
စက္႐ုံ ၁၂ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး
က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အလုပ္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားျပားေသာ လုပ္အားခ
မ်ား ဆံုး႐ႈံးရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤသို႔ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား မသင့္ေလ်ာ္ေသာ မက္လံုးမ်ား
ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနမေကာင္း မက်န္းမာသည့္တိုင္ေအာင္ (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ေအာင္ မျဖစ္မေန အလုပ္
လုပ္ရန္ ဖိအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ (လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ မက်န္းမာမႈမ်ား အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါက
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈတြင္ ၾကည့္ရန္)

ဆရာ၀န္ထံမွ ေဆးေထာက္ခံစာ
လစာမျဖတ္ေသာ ေဆးခြငရ
့္ ရွရ
ိ န္အတြက္ အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၏ ေဆးေထာက္ခစ
ံ ာ လုအ
ိ ပ္သည္။ အဆိပ
ု ါ ေဆးေထာက္ခံ
စာကို လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရးေဆးခန္းမွသာ ရရွန
ိ င
ို သ
္ ည္။ လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရးေဆးခန္း အမ်ားစုသည္ ေ၀းကြာေသာေနရာတြင္ တည္ရသ
ွိ ျဖင့္ ထိုေဆးခန္း
မ်ားသို႔သြားရန္ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ တြန္႔ဆုတ္ၾကသည္။ ဖူလံုေရးေဆးခန္းသို႔သြားရန္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးရန္လိုအပ္သျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ား အေနႏွင့္ ေနထိုင္မေကာင္းေသာ္လည္း ေဆးခန္းသို႔မသြားရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီး လစာျဖတ္ေတာက္မႈကိုသာ လက္ခံလိုက္
ၾကသည္။
သုေတသနျပဳရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္မူ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၏ ေဆးေထာက္ခံစာကို အလုပ္ရွင္
ထံတင္ျပၿပီး ေဆးခြင့္ယူေသာ္ျငား ယင္းေဆးခြင့္အတြက္ လစာျဖတ္ေတာက္မႈ ဆက္လက္တည္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
“ဆရာ၀န္က ေဆးေထာက္ခစ
ံ ာေပးၿပီး က်မအေနနဲ ့ေဆးခြင့္ ၃ ရက္ရမယ္လုိ ့ေတာ့ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ စက္႐က
ုံ ေတာ့ က်မလစာကေန
၃၃၀၀၀က်ပ္ (၂၅ ယူ႐ို) ျဖတ္လိုက္တယ္။ စူပါ (ႀကီးၾကပ္သူ)ေတြဆီ က်မ အဲဒီအေၾကာင္းေျပာေတာ့ က်မတို႔အေနနဲ႔ ဘာခြင့္ပဲယူယူ၊
လစာကေတာ့ ျဖတ္မွာပဲလုိ ့သူက က်မကို ျပန္ေျပာတယ္”
စက္႐ုံ ၁၂ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး

93

အျခားျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား
အျခားေသာ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားလည္းရွိသည္ဟု အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားကစီစဥ္ေပး
ေသာ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း အလုပ္သမားမ်ားက အခေၾကးေငြ ေပးၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စက္႐ုံ ၆ ႏွင့္ ၁၂ တြင္
စက္႐ုံ၏ ဖယ္ရီကား ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို)စက္႐ုံကို ေပးရသည္။

စက္႐ုံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား/ သတိေပးခ်က္မ်ား
သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐မ
ုံ ်ားတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတထ
္ ားသည္။ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားမ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးခံရမႈမ်ား ရွိသည္ဟု သိရသည္ -
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-

ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မျပည့္မွီျခင္း (စက္႐ုံ ၄၊ ၁၊ ၁၂၊ ၃၊ ၉)

-

အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း စကားေျပာျခင္း (စက္႐ုံ ၄၊ ၁၊ ၉)

-

ခြင့္ယူျခင္း (စက္႐ုံ ၁၁၊ ၈၊ ၁၂၊ ၉)

-

အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အစာ စားျခင္း (စက္႐ုံ ၁၁)

-

သနပ္ခါးလိမ္းျခင္း

-

အမွားျပဳလုပ္မိျခင္း (စက္႐ုံ ၁၁၊ ၁၂၊ ၃ ၊ ၅)

-

ေခါင္းတြင္ ပန္းပန္ျခင္း (စက္႐ုံ ၁၁)

-

အလုပ္မတက္ျခင္း (စက္႐ုံ ၄၊ ၆၊ ၁၂)

-

အလုပ္ေနာက္က်ျခင္း (စက္႐ုံ ၈၊ ၉)

-

စူပါ (ႀကီးၾကပ္သူ)အား ျပန္လည္ေျပာဆိုျခင္း (စက္႐ုံ ၈)

-

အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္း (စက္႐ုံ ၅)

-

အိမ္သာ မၾကာခဏသြားျခင္း (စက္႐ုံ ၅၊ ၃)

၁၇၃

(စက္႐ုံ ၁၁)

Thanaka is a traditional facial cosmetic product used by both women and men, based on ground bark.

အလုပ္သမားမ်ား ဖယ္ရီကားေပၚမွ ဆင္းလာစဥ္။ Lauren DeCicca/ MAKMENDE

သတိေပးခံရမႈ ၃ ႀကိမ္ျပည့္ပါက အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ အၾကမ္းေပးပို႔ခဲ့စဥ္က
Takko က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္မွာ Fair Wear Foundation အေနျဖင့္ စက္႐ုံ ၁၁ တြင္ စာရင္းစစ္ခဲ့ၿပီး စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

၁၇၄

Fair Wear Foundation အေနျဖင့္ စက္႐ုံ ၃ တြင္လည္း စာရင္းစစ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား စည္းကမ္းလုိက္နာေစရန္အတြက္ အဆိုပါ
စက္႐ုံတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ သတိေပးမႈစနစ္မ်ား ရွိသည္ဟု Suitsupply က ဆိုသည္။ စက္႐ုံ ၃ သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏
မူ၀ါဒကို ျပန္လည္ေရးသားေနၿပီး မလိုအပ္ေသာ တင္းက်ပ္စြာ သတိေပးမႈမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း Suitsupply က ဆို
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားပိုင္ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္
ထားေသာ “မတူညီေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအလိုက္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း - Cross-cultural Communication” (SMART Myanmar
က ျပဳလုပ္မည္) သင္တန္းက်င္းပႏုိင္ေျခ ရွိ/ မရိွ ဆိုသည္ကိုလည္း Suitsupply က ေလ့လာေနသည္။
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Takko, “Response to a draft version of this report”, 5 January 2017.
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Suitsupply, “Response to draft version of this report”, 28 December 2016.

၁၇၅
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ဒဏ္ေငြမ်ား
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မအ
ႈ ားလံုးအတြက္ စက္႐ုံ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲေရးမွ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ဒဏ္ေငြမ်ား အေၾကာင္းကိလ
ု ည္း သုေတသန
ျပဳခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၂ ႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။
ဥပမာအားျဖင့္- စက္႐ုံ ၆ တြင္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ေနာက္က်သည့္အခ်ိန္တိုင္း ၎တို႔၏ လစာမွ ၅၀၀ က်ပ္ (၀.၃၈ ယူ႐ို)
ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ၀က္ ပ်က္ကြက္သည့္ အခ်ိန္တိုင္း လစာမွ ၂၇၀၀ က်ပ္ (၂.၀၃ ယူ႐ို) ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္။
စက္႐ုံ ၇ တြငမ
္ ူ - ေနာက္က်ျခင္း၊ လက္မေဆးျခင္း၊ အလုပၾ္ ကမ္းျပင္တင
ြ ္ ဖုန္းသံုးျခင္း၊ ရွဴးဖိနပ္မစီးျခင္း၊ ယူနီေဖာင္းအျပည္အ
့ စံမ
ု ၀တ္ျခင္း၊
အိမ္သာအသံုးျပဳေနေသာ္လည္း အသံုးျပဳခြင့္ကတ္ျပား မျပႏုိင္ျခင္း၊ အစရွိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ ၅၀၀ က်ပ္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရ
သည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုၾကသည္။
“ကားက အလုပ္ကိုေရာက္တာေနာက္က်ရင္ က်မတို႔အျပစ္မဟုတ္လည္း ေငြ ၅၀၀ ေပးရတယ္။ အလုပ္ကို အခ်ိန္မွန္ေရာက္ဖို႔ ကား
ဒ႐ိုင္ဘာနဲ႔ ကိုယ့္ဟာကိုညိႇၾကလို ့စက္႐ုံကလူႀကီးေတြက က်မတို႔ကို ေျပာတယ္”
စက္႐ုံ ၇ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး

ေဘာနပ္ (ဆုေၾကးမ်ား)ႏွင့္ အလုပ္၀န္
အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပခ
္ ဲ့ေသာ စက္႐မ
ုံ ်ားအနက္ စက္႐ုံ ၈ ႏွင့္ ၁၂ မွလြဲ၍ အျခားစက္႐တ
ုံ င
ို ္းတြင္ ေဘာနပ္ စနစ္မ်ား ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွခ
ိ ဲသ
့ ည္။
ရက္မန
ွ ္ေၾကး၊ ကြ်မ္းက်င္ေၾကးႏွင့္ အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ သတ္မတ
ွ စ
္ ံႏန
ႈ ္းမ်ားျပည္မ
့ ီေၾကး ဟူ၍ ေဘာနပ္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရွရ
ိ သည္။
တစ္လတာအတြင္း အလုပ္ပ်က္ရက္မရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စက္႐ုံက ရက္မွန္ေၾကး ေပးသည္။ စက္႐ုံ ၂ တြင္ ရက္မွန္ေၾကး
အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ (၃.၇၇ ယူ႐ို) ရရွိၾကၿပီး စက္႐ုံ ၁၀ တြင္မူ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ (၁၁.၃၁ ယူ႐ို) ရရွိသည္။ ဤ ေဘာနပ္ေငြ
သည္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ အလြနအ
္ ေရးပါသည္။ အလုပသ
္ မားမ်ားက ဤေဘာနပ္ကို “ခြငမ
့္ ယူသည္အ
့ တြက္ ရရွသ
ိ ည့္ ဆုေၾကး”
ဟု ေခၚၾကသည္။
အျခားေသာစက္ ႐ုံ မ်ားတြ င္ ရက္ မွ န္ ဆု အျပင္ ကၽြ မ္း က်င္ မႈ အ လုိ က္ေ ပးေသာ ဆုေ ၾကးႏွ င့္ သတ္ မွ တ္ သ ည့္ အထည္ အေရအတြ က္
ၿပီးေျမာက္မႈအတြက္လည္း ဆုေၾကးရွိသည္ - ဥပမာ စက္႐ုံ ၄၊ ၇၊ ၁ ႏွင့္ ၅ တုိ ့ျဖစ္သည္။
စက္႐ုံ ၅ ရွိအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အထည္အေရအတြက္ျပည့္မီပါက တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို)
မွ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ (၁၈.၈၅ ယူ႐ို)အထိ ရရွိႏုိင္သည္။
စက္႐ုံ ၂ တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တုိ ့၏ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳေပၚမူတည္၍ ေအ၊ ဘီ၊ စီ အဆင့္မ်ား ခဲြထားၿပီး အဆင့္အလိုက္
လစဥ္ ဆုေၾကးမ်ား ရရွိၾကသည္။ “စီ” အဆင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လစဥ္ ေဘာနပ္ ၅၀၀၀ က်ပ္(၃.၇၇ ယူ႐ို) ၊ “ဘီ” အဆင့္ အလုပ္
သမားမ်ားျဖစ္ပါက ၇၅၀၀ က်ပ္ (၅.၆၆ ယူ႐ို) ႏွင့္ “ေအ” အဆင့္ျဖစ္ပါက ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ရရွိသည္။
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စက္႐ုံ ၁၁ ၌ လည္း အလားတူ အဆင့္ခြဲထားၿပီး အဆင့္ “ေအ” ႏွင့္ “ဘီ” အလုပ္သမားမ်ားၾကား လစဥ္ ေဘာနပ္ ေငြကြာျခားမႈ ၁၀၀၀၀
ခန္႔ရွိသည္။
စက္႐ုံ ၆ တြင္မူ အလုပ္၀င္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားက ႏွစ္ပတ္လည္ဆုေၾကးအေန ျဖင့္ ၆၀၀၀ က်ပ္ (၄.၅၂
ယူ႐ို) ရရွိသည္။
သိပ
႔ု ါေသာ္လည္း ဆုေၾကးဆိသ
ု ည္မွာ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ ထုက
ိ တ
္ န္ေသာေၾကာင့္ ေပးေသာဆုျဖစ္သင္သ
့ ည္။ အလုပသ
္ မားမ်ား၏
လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ေၾကာင့္ ထိုက္တန္စြာေပးေသာဆု ျဖစ္ရေပမည္။ အလုပ္သမားမ်ား ဖ်ားနာ၍ အလုပ္မလာနိုင္ပါက ရက္မွန္ေၾကး
ရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ စက္႐ုံ ၅ တြင္ “ခြငမ
့္ ယူသျဖင့္ ေပးေသာဆုေၾကး” ကို ရရွရ
ိ န္ အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ ခက္ခဲသည္ - အလုပ္
သိ႔ု ၁၀ မိနစ္ေနာက္က်ပါက အဆိပ
ု ါဆုမွာ တစ္လတာအတြက္ ပ်က္ျပယ္ၿပီျဖစ္သည္။ စက္႐ုံ ၆ တြငမ
္ ူ အခ်ိနပ
္ အ
ို လုပဆ
္ င္းပါမွ ရက္မန
ွ ဆ
္ ု
ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အထည္ျပည့္မွီရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကလည္း ပိုျမင့္လာၿပီး ထုိသုိ႔ျပည့္မွီမွသာ
ေဘာနပ္ရရွိမည္ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ဖိအားမ်ားစြာကို သယ္ေဆာင္ထားရသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္မီွပါက
ေဘာနပ္ေငြကိုလည္း ရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္လတာ၀င္ေငြကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။ ဤအခ်က္က အလုပ္
သမားမ်ားအား အလုပခ
္ ်ိနန
္ ာရီ မ်ားစြာ အလုပလ
္ ပ
ု ရ
္ န္ တြန္းအားေပးေနသည္။ ရာထူးတိုးသည္ႏင
ွ အ
့္ မွ် အထည္ျပည္မ
့ ရ
ွီ န္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
လည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ရာထူးတိုးရန္ တြန္႔ဆုတ္လာၾကသည္။ အထည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပိုမိုမ်ားျပားလာပါက စိတ္ဖိစီးမႈ ပိုမ်ားလာသကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီွပါကလည္း နင့္နင့္သီးသီး ေျပာဆိုခံရႏုိင္ေျခမ်ားရွိေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
“က်မ ရာထူးတိုးမွာေၾကာက္တယ္။ တိုးလည္း မတိုးခ်င္ဘူး။ ရာထူးတစ္ဆင္တ
့ ိုးသြားရင္ ၀င္ေငြအနည္းငယ္ တိုးသလို အထည္ သတ္မတ
ွ ္
ခ်က္ေတြလည္း ပိုပိုၿပီး တိုးလာမယ္။ ရာထူး အဆင့္တက္လာေလ၊ အထည္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ပိုမ်ားေလပဲ။ စူပါ (ႀကီးၾကပ္သူ) ေတြ၊
လုိင္းလီဒါေတြကလည္း က်မတို႔ကို ဖိအားေတြပိုေပး၊ ပိုေအာ္ေငါက္ၾကမယ္။ အထည္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမျပည့္ရင္ အလုပ္သမားေတြ
ပ်င္းလို ့ဆိုၿပီး သူတို႔က ေအာ္ ၾကေငါက္ၾကမယ္။ က်မကို အဲလို ႏႈတ္ၾကမ္းလ်ွာၾကမ္းေတြနဲ႔ လာေအာ္ၾကမွာ မလိုခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်မ
ရာထူးလည္း မတိုးခ်င္ဘူး”
စက္႐ုံ ၁၁ ရွိ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္) အလုပ္သမားတစ္ဦး
စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္မဟုတ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဘာနပ္မ်ား မရရွိၾကေပ။
ဥပမာအားျဖင့္ စက္႐ုံ ၁၀ ရွိ အလုပ္သမားက ေျပာျပၾကသည္မွာ သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆုေၾကးမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခား
ေသာ ခံစားခြငမ
့္ ်ားကိလ
ု ည္း မရရွၾိ ကေပ။ သန္ရ
႔ င
ွ ္းေရးအလုပ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိနပ
္ ို အလုပဆ
္ င္းလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ကို (အနည္းဆံုး
အခေၾကးေငြ ျဖစ္သည့္) ၃၆၀၀ က်ပ္သာ ရရွိၾကသည္။
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ေငြေၾကး ေထာက္ပံမႈမ်ား ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား
အေျခခံလစာ၊ ျဖတ္ေတာက္မမ
ႈ ်ား၊ ေဘာနပ္မ်ားႏွင့္ အလုပရ
္ င
ွ က
္ ေပးေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပမ
ံ့ မ
ႈ ်ားက အလုပသ
္ မားမ်ား၏ တစ္လတာ
၀င္ေငြ အနည္းအမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ အလုပ္သြားလာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အေထြေထြေထာက္ပံ့မႈမ်ား အေၾကာင္းကို
အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏမွာလည္း ကြဲျပားမႈရွိသည္။
စက္႐ုံ ၈ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ွ ႏွစလ
္ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ “အေထြေထြေထာက္ပမ
ံ့ အ
ႈ ေနျဖင္”့
ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ( ၁၅ ယူ႐ို) မွ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (၂၃ ယူ႐ို) ေပးသည္ဟု သိရသည္။
စက္႐ုံ ၉ ႏွင့္ ၂ ရွိ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း အလုပ္သြားလာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၉
တြင္ တစ္လလွ်င္ ၆၆၀၀ က်ပ္ (၅ ယူ႐ို) မွ ၇၈၀၀ က်ပ္ (၅.၈၈ ယူ႐ို) အထိ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ စက္႐ုံ ၂ တြင္မူ အလုပ္သြားလာေရး
ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄၀၀ က်ပ္ ( ၀.၃၀ ယူ႐ို) ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
အျခားေသာစက္႐မ
ုံ ်ားတြငမ
္ ူ စက္႐မ
ုံ ွ ေငြေၾကးအစား အျခားနည္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ စက္႐ုံ ၁ ႏွင့္ ၅ တြင္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္
စက္႐ုံမွ ကား ႀကိဳ/ ပို႔ရွိၿပီး ယင္း ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေပးစရာ မလိုအပ္ေပ။ စက္႐ုံ ၄ ရွိ အလုပ္သမားမ်ားကမူ ကုမၸဏီ၏ ဖယ္ရီ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကသည္။
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ဇယား ၈။ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုေၾကး(ေဘာနပ္)မ်ား
စက္႐ုံ
စက္႐ုံ ၁

ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား
လုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိ

ေဘာနပ္မ်ား (ဆုေၾကးမ်ား)
ရက္မွန္ေၾကး - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ယူ႐ို)
သတ္မွတ္သည့္ အထည္အေရအတြက္ ျပည့္မွီသည့္
အတြက္ ဆုေၾကး - ၂၀၀၀ က်ပ္ (၁.၅၁ ယူ႐ို)

စက္႐ုံ ၂

လုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိ

ကြ်မ္းက်င္ေၾကး - အဆင့္ ေပၚတြင္ မူတည္သည္။
အဆင့္ A - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို)၊ B - ၇၅၀၀ က်ပ္ (၅.၆၅ ယူ႐ို) ၊ C
– ၅၀၀၀ က်ပ္ (၃.၇၈ ယူ႐ို)

စက္႐ုံ ၃

လုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိ

ရက္မွန္ေၾကး - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ယူ႐ို)

စက္႐ုံ ၄

လုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိ ရက္မွန္ေၾကး - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ယူ႐ို)

ရက္မွန္ေၾကး - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ယူ႐ို)

အေဆာင္ ခ -၁၅၀၀၀ က်ပ္ (၁၁.၃၁ ယူ ရို ) (စက္ ႐ုံ ၏ အေဆာင္ တြင္

သတ္မွတ္သည့္အထည္အေရအတြက္ ျပည့္မွီသည့္

ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္)

အတြက္ဆုေၾကး - ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (၁၅.၁၀ ယူ႐ို) အထိ ရရွိနုိင္သည္

ေဆးခြင့္ယူပါက - ရက္မွန္ေၾကး ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ယူ႐ို) +

ရက္မွန္ေၾကး - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ယူ႐ို)

ေန ႔ စ ဥ္ လု ပ္ အား ခ + သ တ္ မွ တ္ သ ည့္ အ ထ ည္ အေ ရ အ တြ က္ ျ ပ ည့္ မွီ

သတ္မွတ္သည့္အထည္အေရအတြက္ ျပည့္မွီသည့္

သည့္အတြက္ ေပးေသာ ဆုေၾကးတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

အတြက္ ဆုေၾကး - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို) မွ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ (၁၈.၈၅

စက္႐ုံ ၅

ယူ႐ို) အထိ

စက္႐ုံ ၆

ခြင့္ယူပါကတစ္ေန႔လွ်င္၁၂၀၀၀ က်ပ္ ျဖတ္ေတာက္သည္

ႏွစ္ပတ္လည္ ဆုေၾကး- ၆၀၀၀ က်ပ္ (၄.၅၂ ယူ႐ို)

ေဆးခြင့္ - တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို)
အလုပ္ ႀကိဳ/ပို႔- ၁၀၀၀၀ က်ပ္

ရက္မွန္ေၾကး - ၅၀၀၀ က်ပ္ (၃.၇၈ယူ႐ို)မွ ၁၀၀၀၀ က်ပ္(၇.၅၄ ယူ႐ို)

အလုပ္ေနာက္က်လွ်င္ - ၃၀ မိနစ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ (၀.၃၈ ယူ႐ို)
အလုပ္ပ်က္ကြက္လွ်င္ - ၂၇၀၀ က်ပ္ (၂.၀၃ ယူ႐ို)

စက္႐ုံ ၇

ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးခြင့္ယူလွ်င္ - တစ္ေန႔လွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္
ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ခြင့္ယူလွ်င္ - တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို)

ရက္မွန္ေၾကး - ၁၅၀၀၀ က်ပ္ (၁၁.၃၁ ယူ႐ို)

ေဆးခြင့္- တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ (၂.၇၁ ယူ႐ို)
ဒဏ္ေငြ ၅၀၀က်ပ္ - အလုပ္ေနာက္က်လွ်င္ ၊ လက္မေဆးလွ်င္၊ ဖုန္းသံုးလွ်င္၊
ဖိ န ပ္ မ စီး လွ် င္ ၊ ယူ နီေ ဖာင္း အျပည့္ အ စံု မ၀တ္ လွ် င္ ၊ အိ မ္ သာကတ္ မ ပါဘဲ
အိမ္သာသံုးလွ်င္

စက္႐ုံ ၈

ခြင့္ယူပါက - တစ္ေန႔လွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ (၃.၇၈ ယူ႐ို) မွ ၈၀၀၀ က်ပ္ (၆ ယူ႐ို)

စက္႐ုံ ၉

သာမန္ခြင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးခြင့္ျဖစ္ေစ ခြင့္ယူပါက ေငြေၾကးျဖတ္

အလုပ္သမားမ်ားက မည္သည့္ဆုေၾကး အေၾကာင္းကိုမွ် ေျပာျပ
ျခင္းမရွိ
ရက္မွန္ေၾကး - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို)

ေတာက္မႈ ရွိသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္
မ ည္ မွ်ျ ဖ တ္ေ တာ က္ သ ည္ ဆိုေ သာ ပ မာ ဏ ကို အ တိ အ က် မ သိ ၾ ကေ ပ ။

အလုပ္ဆိုင္ရာ သြားလာေရးအတြက္ - ၆၆၀၀ က်ပ္ (၄.၅၂ ယူ႐ို) မွ ၇၈၀၀

၎တို႔အဆိုအရ တစ္ေန႔လွ်င္ ၆၀၀၀ က်ပ္ (၄.၅၂ ယူ႐ို)မွ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄

က်ပ္ (၅.၈၈ ယူ႐ို) အတြင္း ရရွိသည္

ယူ႐ို) အထိ ျဖတ္ေတာက္မႈရွိႏုိင္သည္။

စက္႐ုံ ၁၀

ေဆးခြင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္(၂.၇၁ ယူ႐ို)

ရက္မွန္ေၾကး - ၁၅၀၀၀က်ပ္ (၁၁.၃၁ ယူ႐ို)

ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ခြင့္ယူပါက - တစ္ေန႔လွ်င္ ၇၅၀၀ က်ပ္ (၅.၆၅ ယူ႐ို)
ရက္မွန္ေၾကး - ၁၅၀၀၀က်ပ္ (၁၁.၃၁ ယူ႐ို)

စက္႐ုံ ၁၁

ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ခြင့္ယူပါက - တစ္ေန႔လွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္ (၆ ယူ႐ို)

ရက္မွန္ေၾကး - ၁၀၀၀၀ က်ပ္(၇.၅၄ ယူ႐ို)

ေဆးခြင့္ - တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ (၂.၇၁ ယူ႐ို)
နယူးလြတ္(New Look) က ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ စစ္ေဆးမႈတြင္မူ ဤကိစၥရပ္ကို
မေတြ႕ရွိခဲ့ဟု အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့သည္။

စက္႐ုံ ၁၂

ခြင့္(သို႔မဟုတ္ ေဆးခြင့္ပင္ျဖစ္ေစ) ယူပါက - တစ္ေန႔ လွ်င္ ၇၂၀၀ က်ပ္ (၅.၄၃

မည္သည့္ဆုေၾကးမွ မရွိ။

ယူ႐ို)
အလုပ္ ၾကိဳ/ပို႔အတြက္ - တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၅၄ ယူ႐ို)
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အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား
အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မား ၆၀ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းခန္က
႔ ၎တိ၏
႔ု လစာသည္ အေျခခံလအ
ုိ ပ္ခ်က္မ်ားကို မျဖည္ဆ
့ ီးနုင
ိ ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးႏုိင္ရန္အတြက္ ရုန္းကန္ေနရသည္ဟုလည္း အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုၾကသည္။ လစာအား
- ေနစရာ၊ အစားအေသာက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးအသံုးစရိတ္၊ ပညာေရး၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ ဖိနပ္၊ သြားလာေရး၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္ေရး၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖုန္းဘီလ္တုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ားစြာသည္ အေၾကြးမ်ားေပးဆပ္ရန္ရွိေန
ၾကၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္မားသည္။ ေန႔စဥ္အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းနုိင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳေနၾကေသာ
နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္မွာ - ၀င္ေငြရရွိၾကသူမ်ား။ ။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုတြင္ ၀င္ေငြရွိသူ ၃ ဦး (ကေလး
မ်ားအပါအ၀င္) ရွိပါသည္။ စက္႐ုံ ၁၀၊ ၁ ႏွင့္ ၁၂ ရွိအလုပ္သမားမ်ား၏အဆို အရ အသက္၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားပင္ မိသားစုကို
တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ၀င္ေငြရသည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။
- အလုပ္ခ်ိန္ၿပီးပါကအျခားအလုပ္တစ္ခုလုပ္ျခင္း။ ။ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားကမူ စက္႐ုံမွအလုပ္ဆင္းပါက အျခားအလုပ္ကို
လုပ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားက အိမ္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ၿပီးေျမာက္သည့္
ပမာဏအလုိက္ ၀င္ေငြရရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စက္႐ုံ ၇ ရွိ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ စက္႐ုံအလုပ္ခ်ိန္ၿပီးပါက အိမ္တြင္
ဖိနပ္အလွဆင္ျခင္း အလုပ္ကိုလုပ္ၿပီး ၿပီးေျမာက္သည့္ပမာဏအလုိက္ ၀င္ေငြရရွိသည္။ အျခားအလုပ္သမားမ်ားတြင္ စက္႐ုံ
အလုပ္ခ်ိန္ၿပီးပါက တက္စီေမာင္းသူလည္း ရွိသည္။
- အသံုးစရိတ္ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း ။ ။ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ အျခားေသာအေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးစြဲမႈကို
စနစ္တက်ေလ်ွာ့ခ်သည္ဟုလည္း အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုၾကသည္။
- ၿမိဳ႕ျပရွိ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ေနထိုင္ျခင္း ။ ။ ေနစရာအတြက္ စရိတ္မွာႀကီးျမင့္လွသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားစြာသည္
က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ၾကသည္။
-

ေငြေခ်းျခင္း။ ။ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမား ၄၀၃ ဦးအနက္ ၁၅၃ ဦးသည္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေခ်းယူၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားထံမွ မၾကာခဏ ေငြေခ်းယူၾကရေၾကာင္း အလုပ္သမား
မ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ အတိုးႏႈန္းမွာ၂၀% ျဖစ္ သည္။

“က်မတို႔အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ မျဖစ္မေန ေငြေခ်းၾကရပါတယ္။ အတိုးကလည္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း။ လကုန္ရင္ ေၾကြးေဟာင္းေပးၿပီး
ေၾကြးသစ္ယူၾကရတာပဲ။ ဒီလိုပဲ ေျဖရွင္းေနရတာ။ ေၾကြးရွင္ကို ေၾကြးေဟာင္း မဆပ္ႏုိင္သေရြ႕ သူ႔ဆီက ေနာက္ထပ္ ပိုက္ဆံထပ္ေခ်းလုိ႔
မရေတာ့ဘူး။ ပိုက္ဆံေခ်းေပးမယ့္သူ အသစ္တစ္ေယာက္ထပ္ ရွာရတယ္”
စက္႐ုံ ၁၀ မွ အလုပ္သမားမ်ား
“မိသားစုအတြက္ ကြ်န္ေတာ့္လစာက မေလာက္ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ စက္႐ုံမွာအလုပ္ၿပီးရင္ ဆိုင္ကယ္တက္စီ ဆြဲရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္
နာရီအမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္ေတာ့ မိသားစုကေတာ့ ေၾကြးမရွိဘူး။ စက္႐ုံက ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အခက္အခဲ
ေတြေျဖရွင္းဖို႔ တစ္ေနရာရာက ပိုက္ဆံေခ်းၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အားလပ္ခ်ိန္ မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္သားေလးအတြက္လည္း စဥ္းစား
ရတယ္။ ခု သူက ႏွစ္တန္း တက္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္သားေလးကို ပညာေရးမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေလး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္”
စက္႐ုံ ၅ မွ အလုပ္သမား တစ္ဦး
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၄.၆။ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား
သုေတသနျပဳခဲ့သည္စက္႐ုံမ်ားအားလံုးရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္ အလုပ္လုပ္ၾကရသကဲ့သို႔ အခ်ိန္ပိုလည္း လုပ္ရ
ေၾကာင္း သိရရ
ွိ သည္။ အထည္တင္ပမ
႔ို ည့္ သတ္မတ
ွ ရ
္ က္ေပၚမူတည္ၿပီး အပတ္စဥ္ အခ်ိနပ
္ မ
ို ်ားကြဲျပားသကဲသ
့ ို ့ စက္႐မ
ုံ ်ားအၾကားလည္း
အခ်ိန္ပိုနာရီအေရအတြက္ ကြဲျပားသည္။ သုေတသန ျပဳခဲ့သည့္ အခ်ဳိ႕စက္႐ုံမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုနာရီ အလြန္မ်ားျပားျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုဆင္းရန္
အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းျခင္း၊ အခေၾကးေငြမရေသာ အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျပာျပၾကသည္။

အခ်ိန္ပိုနာရီ အလြန္မ်ားျပားျခင္း
အခ်ိန္ပိုနာရီ အလြန္မ်ားျပားျခင္း - တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ ၆၀ ထက္ေက်ာ္လြန္သည္ဟု - စက္႐ုံ ၁၁၊ ၅၊ ၁၂၊ ၆၊ ၈ ႏွင့္ ၉ တို႔မွ
အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။
စက္႐ုံ ၁၁ တြငအ
္ င္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားတစ္၀က္ခန္က
႔ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း ၆၀ ထက္ေက်ာ္လန
ြ ္ ကာ ၆၆ နာရီ အလုပလ
္ ပ
ု ္
ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ New Look ကလည္း အဆိုပါအခ်က္ကို အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိန္ပိုနာရီကို လက္ေရး
ျဖင့္သာ ေရးမွတ္ေသာစနစ္သည္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ရတက္မေအးဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း Newlook က ေဖာ္ျပခဲ့
သည္။

၁၇၆

Takko ကလည္း စက္႐ုံမ်ား၏ အခ်ိန္ပိုဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

-

စက္႐ုံ ၆ မွ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကလည္း တစ္ပတ္လွ်င္ ၆၆ နာရီအလုပ္လုပ္ရေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

-

စက္႐ုံ ၅ မွ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကမူ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆၈ နာရီ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရေသာ အလုပ္ရက္သတၱပတ္မ်ား အေၾကာင္းကို
ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

-

စက္႐ုံ ၁၂ တြင္ မနက္ ၈ နာရီမွ ၅နာရီအထိ (၂၁ နာရီတိုင္ေအာင္ မရပ္မနား) အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည္ဟု အလုပ္သမား ၄ ဦးက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

-

စက္႐ုံ ၈ တြငမ
္ ူ တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ မနက္ ၈နာရီမွ ည ၈ နာရီတင
ုိ ္ေအာင္ အလုပလ
္ ပ
ု ၾ္ ကရသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ အနား
ယူခင
ြ ့္ ၃၀ မိနစ္စီ ႏွစႀ္ ကိမရ
္ ရွသ
ိ ည္။ စေနေန႔တြငမ
္ ူ ၈ နာရီ အလုပလ
္ ပ
ု ္ ၾကရသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပခ
္ ်ိနန
္ ာရီ
အနည္းဆံုး ၆၃ နာရီရသ
ွိ ည္။ အကယ္၍ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္အ
့ တိင
ု ္း အနားယူခ်ိနမ
္ ်ားကိပ
ု ါ ထည္တ
့ က
ြ ပ
္ ါက စုစုေပါင္း
အလုပ္ခ်ိန္ ၆၈ နာရီ ရွိသည္။

-

စက္႐ုံ ၉ ရွိ အလုပ္သမား ၁၁ ဦးကလည္း တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ ၆၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ အလုပ္လုပ္ရသည္ ဟု
ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ တစ္လလွ်င္ ၆ ႀကိမ၊္ ၇ ႀကိမခ
္ န္႔ ည ၁၀ နာရီအထိ အလုပလ
္ ပ
ု ရ
္ သည္ဟု အဆိပ
ု ါ အလုပသ
္ မား ၁၁ ဦးထဲမွ
၂ ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၉ ၏ ပံုမွန္အခ်ိန္ပိုသည္ ည ၇ နာရီအထိသာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ပိုဆင္းရန္ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းမႈ
ရွိ/ မရွိ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း H & M က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

176 New Look, “response to draft version of this report”, 6 January 2017.
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ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ရံု (သုေတသနျပဳရာတြင္ မပါ၀င္ပါ)။ Martje Theuws/ SOMO

အတင္းအက်ပ္ အခ်ိန္ပိုေစခိုင္းမႈမ်ား
စက္႐ုံ ၉၊ ၅ ႏွင့္ ၁၂ တို႔တြင္ အတင္းအက်ပ္ အခ်ိန္ပိုေစခိုင္းမႈမ်ားရွိသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားကဆိုသည္။ စက္႐ုံ ၅ ႏွင့္ ၁၂ တြင္
အတင္းအက်ပ္ အခ်ိန္ပိုေစခိုင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမား သံုးပံု ႏွစ္ပံုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၅ ရွိ
အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားကမူ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာမတူပါက လစာျဖတ္ေတာက္ခံရသည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။
စက္႐ုံ ၉ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ ၉ ဦးက အဆိုပါစက္႐ုံ၏ အတင္းအက်ပ္အခ်ိန္ပိုေစခိုင္းမႈမ်ား အေၾကာင္း
ရွင္းျပခဲ့သည္။

လုပ္အားခမဲ့ အခ်ိန္ပိုမ်ား
သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ုံမ်ားအနက္မွ ေလးခုတြင္ လုပ္အားခမဲ့ အခ်ိန္ပိုသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္အားခမရေသာ
အခ်ိန္ပိုမ်ားအေၾကာင္းကို စက္႐ုံ ၁၁၊ ၇၊ ၈ ႏွင့္ ၃ တို႔မွ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။
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စက္႐ုံ ၁၁ ရွိ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကမူ စက္႐ုံ၏တစ္ေန႔တာ အထည္အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္
အလြန္မ်ားလွၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီအတြင္း ျပည့္မွီေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သတ္မွတ္ထားသည့္အေရအတြက္ကို ေရာက္ရွိေစရန္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ ညေန ၅ နာရီမွ ၇ နာရီအထိ အလုပ္ခ်ိန္ ၂ နာရီ ပိုမို
လုပက
္ င
ို ္ေနရသည္။ အဆိပ
ု ါ ၂ နာရီ အတြက္ လုပအ
္ ားခ မရရွိေပ။ အလုပသ
္ မားမ်ား အေနျဖင့္ ည ၇ နာရီေနာက္ပင
ို း္ တြင္ လုပက
္ င
ို ္ေသာ
အခ်ိန္ပိုမ်ားအတြက္သာ လုပ္အားခ ရရွိၾကသည္။
စက္႐ုံ ၇ တြင္ မနက္တင
ို ္း ၇ း ၃၀ မွ ၈နာရီအထိ တန္းစီကာ စက္႐အ
ုံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္သမ
ူ ်ား၏ အမွာစကားမ်ားႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္
ရသည္ဟု အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားက ရွင္းျပခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္မစမီ လုပ္ငန္းခြင္ သန္႔ရွင္းေရး
လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ အလားတူပင္ ညေနခင္း အလုပ္ၿပီးခ်ိန္၌လည္း လုပ္ငန္းခြင္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရသကဲ့သို႔ စက္႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္
သူမ်ား၏ မွာၾကားခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္နားေထာင္ၾကရသည္။ ထိုသုိ႔ ေန႔စဥ္ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ (တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ နာရီ)
အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ေနရျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ျပန္လည္ အစားထိုးကာ အနားယူခြင့္ေပးျခင္းလည္း မရွိေပ။
စက္႐ုံ ၈ တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မနက္ ၈ နာရီမွ ည ၇ နာရီအထိ အလုပ္ လုပ္ၾကရသည္။ ညေန ၅ နာရီမွ ၇ နာရီအထိ
အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္မႈအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ ရရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ည ၇ နာရီတြင္ အလုပ္မၿပီးေသးပါက
ၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ည ၈ နာရီမွသာ အလုပ္ၿပီးၾကသည္။ ည ၇ နာရီေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္မႈ
အတြက္ လုပ္အားခမရရွိေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ သုေတသန အစီရင္ခံစာအၾကမ္းကို
H & M သို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး H & M ကလည္း စက္႐ုံသုိ႔သြားေရာက္ကာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္
သမားမ်ားသည္ ည ၇ နာရီအထိသာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ၇ နာရီေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကိုမူ မေတြ႕ရွိခဲ့ဟု
H & M က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ CTUM ကို အသိေပးၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း H & M က
ေရးသားခဲ့သည္။
“ျပည့္ရမယ္လုိ ့သတ္မွတ္ထားတဲ့ အထည္အေရအတြက္ မျပည့္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ တစ္လကို နာရီ ၂၀ လုပ္အားခမရဘဲ
အလုပ္လုပ္ေပးရတယ္”
“အခ်ိန္ပိုမလုပ္ခ်င္ဘူး ျငင္းရင္ အလုပ္ကျဖဳတ္ပစ္မယ္လုိ ့အၿမဲ ျခိမ္းေျခာက္ၾကတယ္”
စက္႐ုံ ၈ မွအလုပ္သမားမ်ား
စက္႐ုံ ၃ ရွအ
ိ လုပသ
္ မားမ်ားအေနႏွငလ
့္ ည္း သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အထည္အေရအတြက္ ျပည္မ
့ ရ
ွီ န္ လုအ
ိ ပ္သည္။ အကယ္၍ အလုပခ
္ ်ိန္
၈ နာရီအတြင္း အထည္အေရအတြက္ မျပည့္မွီခဲ့ပါက လုပ္အားခမရဘဲ ျပည့္မွီသည္အထိ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ၾကရေၾကာင္း အလုပ္သမား
၁၄ ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖဲ၀ဲေဖာင္ေဒးရွင္း မွ စက္႐ုံ ၃တြင္ စာရင္းစစ္ခဲ့ၿပီး လုပ္အားခမရရွိေသာ အခ်ိန္ပို လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို
မေတြ႕ရွိခဲ့ရဟု Suitsupply က အေၾကာင္းျပန္လာခဲ့သည္။ ၎တုိ ့အေနျဖင့္ ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟုလည္း Suitsupply
က ဆိုသည္။

၁၇၈
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၄.၇။ ကေလးအလုပ္သမား
သုေတသနျပဳခဲသ
့ ည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုလ
ံ ံုး၌ အလုပစ
္ ၀င္ခဲစ
့ ဥ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္သာရွိေသးေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားကို အင္တာဗ်ဴး
ခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ ၆ ႐ုံတြင္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕သည္ အဆိုပါ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္ စလုပ္
ခဲစ
့ ဥ္က အသက္ ၁၅ နွစ္ေအာက္သာရွိေသးေၾကာင္း ညႊန္ျပေနေသာ ခိင
ု မ
္ ာသည္အ
့ ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွခ
ိ ဲရ
့ သည္။ ထိစ
ု က္႐မ
ုံ ်ားမွာ စက္႐ုံ
၂၊ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ တို႔ ျဖစ္သည္။
သုေတသနအစီရင္ခံစာ အၾကမ္းကို Takko က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္မွာ - ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လတြင္ Fair Wear Foundation က စက္႐ုံ
အမွတ္ ၁၁ တြင္ စာရင္းစစ္ခဲ့ၿပီး စက္႐ုံတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ မွားယြင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သတိျပဳမိခဲ့သည္။ ကေလး
အလုပသ
္ မားမ်ား ကိစရ
ၥ ပ္သည္လည္း တစ္ခအ
ု ပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ စက္႐တ
ုံ င
ြ ္ အဆိပ
ု ါအေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုင
ိ ရ
္ န္ Takko အေနျဖင့္
စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟုလည္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ကေလးအလုပ္သမားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ - ယခုအခါ အသက္ ၁၆
ႏွစ္ေအာက္အလုပ္သမားမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံတြင္ ယခင္က အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အျပည့္အ၀ေပးရန္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္နုိင္ေသာ အသက္အရြယ္သို႔
ေရာက္ပါက လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔၀င္ေရာက္နုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ စက္႐ုံကို ညြန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တက္ကို Takko က
ျပန္ၾကားခ်က္ေပးခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ စက္႐ုံတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ (၁၆ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္ အပါအ၀င္) အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္
ခန္႔ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ
ကို ဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုလည္း Takko က ဆိုသည္။

၁၇၉

စက္႐ုံ ၂ တြင္ အလုပ္သမား ၃၂ ဦးကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အနက္မွ တစ္၀က္သည္ အလုပ္စ၀င္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္
ေအာက္သာ ရွိေသးေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၄ ဦးမွာ စက္႐ုံ ၂ တြင္ အလုပ္စ၀င္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္သာရွိေသးသည္။
စက္႐ုံ ၁၂ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမား ၂ ဦးကမူ အလုပ္စလုပ္ခဲ့စဥ္က ၎တို႔အသက္မွာ ၁၄ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္ဟု ရွင္းျပခဲ့
သည္။ စက္႐ုံ ၁၂ ရွိအင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕က အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ အငယ္ဆံုးအလုပ္သမားသည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္သာ
ရွိေသးၿပီး စက္႐ုံကလည္း အလုပ္သမားအားလံုး၏ အသက္ကို စစ္ေဆးျခင္းမရွိဟု ဆိုၾကသည္။
စက္႐ုံ ၁၁ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မား ၃ ဦးကမူ အဆိပ
ု ါစက္႐တ
ုံ င
ြ ္ စတင္အလုပ္ လုပခ
္ စ
ဲ့ ဥ္က ၎တိ႔ု သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစသ
္ ာ
ရွိေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ New Look က ၎တုိ႔၏ စစ္ေဆးမႈတြင္မူ အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိျခင္း မရွိဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့
သည္။

၁၈၀

စက္႐ုံ ၁၁ ရွိအင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေႏြရာသီအခ်ိန္၌ စက္႐ုံတြင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္

၁၅ ႏွစ္အၾကား ကေလးမ်ားအား အကူ (helpers) အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄
ခုနွစ္က စက္ ႐ုံ ၁၁ တြင္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကို ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မက်င့္သံုးခဲ့၍ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းခြင္၌ အဆိုပါ
အလုပ္သမားမ်ားကို ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က အသက္မျပည့္ေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အျခားသူတစ္ဦး၏
မွတ္ပံုတင္ကို အသံုးျပဳၿပီး အလုပ္ရရန္ အလြန္လြယ္ကူခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ စက္႐ုံက အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတင္းက်ပ္
လာခ့ဲသည္။
179

Takko, “Response to a draft version of this report”, 5 January 2017.

180

New Look, “response to draft version of this report”, 6 January 2017.
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စက္႐ုံ ၅ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ ၇ ဦးက ၎တုိ႔အလုပ္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ အလုပ္သမား
မ်ားရွိသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ALR အဖြဲ႕ကလည္း အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၁၃-၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး
တစ္ဦးကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
သုေတသနအစီရင္ခံစာ အၾကမ္းကို Fair Wear Foundation ႏွင့္ Deuter ကလည္း အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ေပးခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္
အထက္ပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အံ့အားသင့္စရာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ စက္႐ုံ ၅ ၌ ၂၀၁၆၊ ေမလ တြင္ Fair Wear Foundation က
စာရင္းစစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သင္တန္းတစ္ခု ေပးခဲ့သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အသက္မျပည့္ေသးသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို
မေတြ႕ရွိခဲ့ရဟုဆိုသည္။ Fair Wear Foundation က ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၈၁
စက္႐ုံ ၉ တြင္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ ၅ ဦးက အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္သမားမ်ားရွိ
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ စက္႐ရ
ုံ ွိ အလုပသ
္ မားမ်ားထဲတင
ြ ္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ အလုပသ
္ မား ၂ ဦးကို ၂၀၁၆၊ ေမလ၌ သတိထား
မိခဲ့သည္ဟု H & M ကအေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္မွ တစ္ဦးကို ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ စက္႐ုံမွ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆၊ နို၀င္ဘာ (SOMO ၏ သုေတသနၿပီးေျမာက္သည့္အခ်ိန္) တြင္ H&M က စက္႐ုံ ၉ သုိ ့သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ
ခဲၿ့ ပီး အသက္ ၁၄ နွစ္ေအာက္ အလုပသ
္ မားမ်ားကို မေတြ႕ရွခ
ိ ဲဟ
့ ဆ
ု သ
ို ည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရွိခဲရ
့ ၿပီး
၎တို႔အားလံုးတြင္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆးေထာက္ခံစာမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု H & M က ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့
သည္။

၁၈၂

စက္႐ုံ ၁၁ ရွိအင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေႏြရာသီအခ်ိန္၌ စက္႐ုံတြင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္
အၾကား ကေလးမ်ားအား အကူ (helpers) အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က
စက္႐ုံ ၁၁ တြင္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကို ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိခဲ့သည္။ အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္
မ်ားရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မက်င့္သံုးခဲ့၍ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းခြင္၌ အဆိုပါ အလုပ္သမား
မ်ားကို ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က အသက္မျပည့္ေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အျခားသူတစ္ဦး၏ မွတ္ပံုတင္ကို
အသံုးျပဳၿပီး အလုပ္ရရန္ အလြန္လြယ္ကူခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ စက္႐ုံက အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတင္းက်ပ္လာခ့ဲသည္။
သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐မ
ုံ ်ား၌ ကေလးအလုပသ
္ မားကိစရ
ၥ ပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာဗ်ဴး
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္တစ္ခုလံုးကို ျပည့္ျပည့္စံုစုံ သိရွိခြင့္ရရန္ ခက္ခဲလွသည္။ သုေတသနျပဳ
လုပခ
္ ဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုလ
ံ ံုး၌ ျမန္မာနိင
ု င
္ ံ ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အလုပလ
္ ပ
ု ္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ အနိမဆ
့္ ံုး အသက္အရြယထ
္ က္ပင္
ငယ္ေသာ၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာစံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္းမ်ားက သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အလုပလ
္ ပ
ု န
္ င
ုိ သ
္ ည့္ အသက္အရြယထ
္ က္ ငယ္ရယ
ြ ္ေသာ အလုပသ
္ မား
မ်ား ရွိေနႏုိင္သည္။ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား မျမင္နုိင္ေအာင္ တားဆီးေနေသာ အခ်က္မ်ား ရွိသည္။

181 FWF, ”Response to a draft version of this report”, 13 January 2017 and Deuter, “Response to a draft version of this report”, 4 January 2017.
182 H&M, “Response to draft version of this report”, 22 December 2016.
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အသက္ငယ္ရယ
ြ ္ေသာအလုပသ
္ မားမ်ားသည္ ၎တု၏
႔ိ လုပင
္ န္းခြငဘ
္ ၀အေၾကာင္းကို ေျပာျပရန္ မ၀ံရ
့ ၾဲ က ေၾကာင္း သုေတသနျပဳသူမ်ားက
ေတြ ႕ ရွိ ခဲ့ ရ သည္ ။ စက္ ႐ုံ ၁၂ ႐ုံ လံုး ရွိ အသက္ င ယ္ ရြ ယ္ေ သာ အလု ပ္ သ မား အခ်ဳိ ႕ အား အင္ တာဗ်ဴးရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေ သာ္ လ ည္း
မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမ်ွ မေျဖလိုဟူေသာ တံု ့ျပန္မႈကုိသာရခဲ့သည္။
အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲေ
့ သာ ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားအခ်ဳိ႕မွာ (ဥပမာအားျဖင့္ စက္႐ံု ၁၀ တြင္)လည္း ၎တို႔၏
အသက္ကို ေျပာျပလိုျခင္းမရွိေပ။ အင္တာဗ်ဴးေမးခြနး္ ေမးသူတက
႔ို အဆိပ
ု ါအလုပသ
္ မား တိ၏
႔ု အသက္သည္ အလုပရ
္ င
ွ က
္ သိထားေသာ
အသက္အရြယ္ထက္ ငယ္လိမ့္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ခဲ့ ၾကသည္။
.
အခ်ဳိ႕ေသာ စက္႐မ
ုံ ်ားတြင္ အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ ၏
့ အသက္အရြယက
္ ိုေျပာျပခဲ့ေသာ္လည္း ရွရ
ိ င္း စြဲ အသက္ထက္ ပိႀု ကီးကာ
ေျပာၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွခ
ိ ရ
ဲ့ သည္။ အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု အသက္အ မွန္ႏင
ွ ့္ အလုပဆ
္ င
ို ရ
္ ာ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ားကို
ေျပာျပလိုက္ပါက ျပႆနာျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေနၾကျခင္းျဖစ္မည္ဟု အင္တာဗ်ဴးေမးသူမ်ားက ယူဆသည္။ အင္တာဗ်ဴး
ေမးသူမ်ား၏ အဆိုအရ အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ႕သည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္သာရွိေသးေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး စက္႐ုံ
တြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အလုပ္ မလုပ္ကိုင္သင့္ေခ်။
၎တို႔အနက္မွအခ်ိဳ႔အလုပ္သမားမ်ားမွာမူ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ၾကားသာရွိေသးၿပီး ဥပေဒအရခြင့္ ျပဳထားေသာ အမ်ားဆံုး
အလုပခ
္ ်ိန္ျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔ ၄နာရီထက္ပင္ ပိမ
ု က
ို ာ အလုပလ
္ ပ
ု က
္ င
ို ္ေနၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိရခ
ွိ ဲရ
့ သည္။ အခ်ဳိ႕အလုပသ
္ မားမ်ား
သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကားသာရွိပံုရေသာ္လည္း ၎တို႔ကမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိျခင္းမရွိပါ။
စက္႐ုံ ၁၁ ရွိ အလုပ္သမားတစ္ဦးအား သူမ၏ အသက္ကို ေမးခဲ့ရာ ဤသို ့တံု ့ျပန္ခဲ့သည္ - “က်မ အသက္ အမွန္ကို သိခ်င္တာလား၊
စက္႐ုံကိုေျပာထားတဲ့ အသက္ကို သိခ်င္တာလား? “
ျဖစ္ရပ္သစ္ (New Phenomenon) - အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
အခ်ဳိ႕ေသာအလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားသည္ မၾကာေသးမီက အသက္ကန္သ
႔ တ္မမ
ႈ ်ားကို စတင္ က်င္သ
့ ံုးလာသည္။ အသစ္ခန္အ
႔ ပ္ေသာ အလုပသ
္ မား
မ်ားသည္ အနည္းဆံုး ၁၈ ႏွစ္ျပည္ၿ့ ပီး ျဖစ္သင္သ
့ ည္။ အမွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ ္ (Brands) ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကလည္း အသက္အရြယဆ
္ င
ို ရ
္ ာ လုအ
ိ ပ္ခ်က္
မ်ားကို တင္းက်ပ္လာၾကသည္။
“စက္႐ုံကို ဘိုင္ယာ (Buyer) ေတြ လာမယ္ဆိုရင္ ကေလးအလုပ္သမားေတြကို အလုပ္မလာခိုင္းဘူး”
စက္႐ုံ ၆ ရွိအလုပ္သမားတစ္ဦး
စက္႐ုံ ၉ ၌မူ ေဖာက္သည္မ်ားက ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ကေလးအလုပသ
္ မားမ်ားကို မၾကာေသးမီက အလုပမ
္ ွ ရပ္စခ
ဲ သ
ဲ့ ည္။ သို ့ေသာ္လည္း
စက္ ႐ုံ အေနျဖင့္ အဆို ပါအလု ပ္ သ မားမ်ားအား နစ္ နာေၾကးေပးအပ္ ခဲ့ျ ခင္း မရွိေ ခ်။ ငယ္ ရြ ယ္ေ သာအလု ပ္ သ မားတစ္ ဦး ကို သူ မ ၏
ယခင္အလုပ္ရွင္က ေက်ာင္းစရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေက်ာင္းသို့ ဆက္လက္ပို႔ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။
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အေၾကာင္းအရာ ၂။ ရီရီ႕အေၾကာင္း
စက္ရံု ၁၁တြင္ ရီရီ အလုပစ
္ လုပခ
္ စ
ဲ့ ဥ္က သူမအသက္မွာ ၁၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦးမွာ အလုပစ
္ တင္လပ
ု က
္ င
ို ခ
္ စ
ဲ့ ဥ္က
၁၄ ႏွ စ္ သာရွေ
ိ သးသည္ ။ ဤသုေ တသနအတြ က္ အင္ တာဗ်ဴးျပဳလု ပ္ ခဲ့ သ ည့္ အခ်ိ န္ တြ င္ မူ သူ တို ့ သ ည္ အသက္ ၁၇ ႏွ စ္
ရွိျ ပီျ ဖစ္ သ ည္ ။ ရီ ရီ ့ အေမသည္ လ ည္း အင္ တာဗ်ဴး ျပဳလု ပ္ ခ်ိ န္ တြ င္ ရွိေ နခဲ့ျ ပီး ေဆြေႏြး ၾကသည့္ အ ခ်က္ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍
သူမေၾကာက္လန္ ့ေနခဲသ
့ ည္။ မိသားစု တစ္ခလ
ု ံုးသည္ ရီရ၏
ီ ၀င္ေငြအေပၚတြင္ မွခ
ီ ိုေနရသည္။ ရီရီ အ
့ ေနျဖင့္ သူမ၏ အသက္နင
ွ ့္
ပတ္သက္၍ လိမ္ညာျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ သူမသည္ ငယ္လြန္းေသာ္လည္း စက္ရံုက အလုပ္ခန္ ့ခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္မွစ၍
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးပါက မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိရန္ ပိုခက္ခဲလာသည္။ ထုိ
့ေၾကာင့္ ရီရီႏွင့္ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ စက္ရံု ၁၁ ရွိ သူမတုိ ့၏အလုပ္ ဆံုးရွံုးမည္ ကို မလိုလားၾကေပ။
စက္ရံု ၁၁ တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ရီရီ ႏွင့္ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးအား အင္တာဗ်ဴးခဲ့ျခင္း
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စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား ၎တို႔-၏ အိမ္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲ၌ ညစာစားေနၾကစဥ္။ Lauren DeCicca/ MAKMENDE

မွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ား
မွတ္ပံုတင္အတုမ်ား အသံုးျပဳမႈသည္ ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဤသုေတသနက ညႊန္ျပေနသည္။ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္
သမားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္ မၾကာခဏ ဆိုသလိုပင္ စက္႐ုံ၌ အလုပ္ရရွိရန္ မွတ္ပံုတင္အတု
ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
“မွတ္ပံုတင္ကိုေတာ့ စစ္ၾကပါတယ္၊ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြဆို အသက္အမွန္က ၁၄ ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္။ သူတို႔က အလုပ္ရဖို ့မွတ္ပံုတင္
အတုကို သံုးၾကတာေတြရွိတယ္”
စက္႐ုံ ၆ ရွိ အလုပ္သမားတစ္ဦး
အလုပ္ရွင္အမ်ားစုသည္ မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ကို လိုလိုလားလားပင္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားၾကသည္။
မၾကာခဏဆိုသလို ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားအမ်ားစု၏ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္ခန္႔ထားၾကသည္။

အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အဆိုအရ မွတ္ပံုတင္အတုအသံုးျပဳေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ္လည္း ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမား
မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ခန္႔ထားၾကေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ H & M က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္မွာ - ၂၀၁၆၊
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ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀ ရက္ေန ့တြင္ စက္႐ုံတစ္ခုသို ့သြား ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စက္႐ုံ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနရွိ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို
ယင္းဌာနမန္ေနဂ်ာႏွငအ
့္ တူ ျပန္လည္စစ
ိ စ္ခရ
ဲ့ ာ မည္သည္မ
့ တ
ွ ပ
္ တ
ံု င္အတု (သိမ
႔ု ဟုတ)္ မထင္ရာွ းသည္မ
့ တ
ွ ပ
္ တ
ံု င္မ်ားကိမ
ု ်ွ မေတြ႕ခဲရ
့ ဟု
ဆိုသည္။

၁၈၃

ေန ့စားအလုပ္သမားမ်ား
ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားအား ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ ဌားရမ္းၾကေၾကာင္း ဤသုေတသနျပဳရာမွ သိရွိခဲ့ရသည္။ ေန႔စား
အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၀၀၀က်ပ္ မွ ၃၀၀၀ က်ပ္အထိရရွိၾကၿပီး စက္႐ုံ၏ ေဘာနပ္မ်ားႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို မရရွိ
ၾကေပ။ ထို႔အျပင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ မရွိၾကသျဖင့္ လြယ္လင့္တကူ အလုပ္မွ ရပ္စဲျခင္း ခံရသည္။
စက္႐ုံ ၆ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အဆိုအရ ၎တို႔စက္႐ုံတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမား မ်ားစြာရွိသည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ALR ကဆိုသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ
အလုပသ
္ မားမ်ားအခ်ဳိ႕မွာ အသက္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ႏွစသ
္ ာရွိေသး သည္။ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည့္ အခ်ိနမ
္ ်ားအတြင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
မ်ားအရ စက္႐ုံ ၆ တြင္ အသက္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္ၾကား အလုပ္သမားအေရအတြက္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ALR ၀န္ထမ္းက ဆိုသည္။
အထည္၀ယ္ယူသူ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုတင္းက်ပ္လာသည့္အတြက္ စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္
ငယ္ရယ
ြ ္ေသာအလုပသ
္ မားမ်ားႏွင့္ အလုပအ
္ ကိင
ု စ
္ ာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆရ
ို န္ ပိမ
ု တ
ို န
ြ ဆ
႔္ တ
ု လ
္ ာၾကသည္။ ေန႔စား အလုပသ
္ မားမ်ားမွာ အလုပရ
္ င
ွ ၏
္
ဆႏၵကို ျဖည္ဆ
့ ည္းရန္ အဆင္သင့ရ
္ ွိေနျခင္း၊ အလုပစ
္ ာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆထ
ို ားေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားႏွင့္ႏင
ႈိ ္းယွဥပ
္ ါက လြယလ
္ င္တ
့ ကူ အလုပမ
္ ွ
ရပ္စဲႏိုင္ျခင္း စေသာ အေျခအေနမ်ားရွိေနသည္။
စက္႐ုံ ၁၀ တြင္အလုပ္စ၀င္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၁၅ ႏွစ္သာရွိေသးေသာအလုပ္သမားတစ္ဦးကလည္း သူမအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ကတ္မရွိ
ေသာေၾကာင့္ ေန႔စားအလုပသ
္ မားအျဖစ္သာ အလုပလ
္ ပ
ု ခ
္ င
ြ ရ
့္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည္ၿ့ ပီးျဖစ္ေၾကာင္း မွတပ
္ တ
ံု င္
မျပႏုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ေန႔စားအျဖစ္သာ ငွားရမ္းၾကေၾကာင္း သူမက ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့သည္။

အျခားအေၾကာင္းအရာ - အသက္အရြယ္အလိုက္ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ
သြက္လက္လ်င္ျမန္ေသာ၊ အျမင္အာ႐ုံေကာင္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ အလုပ္ရွင္မ်ားက လိုခ်င္ၾကေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ
အလုပသ
္ မားမ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ စက္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ က်ဴစီ (အရည္ အေသြးစစ္ေဆးသူ- Quality Control) အလုပအ
္ တြက္
အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားမ်ားကို ပိုမိုလိုခ်င္ၾကသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အလုပ္သမားမ်ား (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္မ်ားကို
ေစာင့္ေရွာက္ေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခုဟု ျမင္ၾကသည္။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာ
အမ်ဳိးသမီး အလုပသ
္ မားမ်ားအား အလုပမ
္ ရ
ွ ပ္စမ
ဲ ႈ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေလ့ရသ
ွိ ည္ဟလ
ု ည္း ၾကားသိခရ
ဲ့ သည္။ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ႏင
ွ အ
့္ ထက္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္ရရန္ ခက္ခဲသည္ဟုလည္း ၾကားသိခဲ့ ရသည္။
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အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကမူ ၄င္းတို႔၏ အသက္မ်ားကို လိမ္ညာေျပာခဲ့သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ စက္႐ုံ ၇ မွ အသက္ ၄၀
ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားတစ္ဦးက အလုပ္ရရွိေစရန္အတြက္ သူမ၏ အသက္ကို ၃၀ ေက်ာ္ဟု လိမ္ညာေျပာခဲ့ေၾကာင္း
သိရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ မ်က္မွန္ကို အသက္ႀကီးသူမ်ားသာ အသံုးျပဳၾကသည္ဟု စက္႐ုံတြင္ယူဆၾကသျဖင့္ သူမအေနျဖင့္မ်က္မွန္ကို
အမ်ားမျမင္ေအာင္ သိမ္းထားရသည္။

၄.၈ ။ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး
အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာသင္တန္းကို
ရရွိဖူးၾကသည္။ စက္႐ုံ ၁၊ ၈၊ ၂၊ ၁၀ ႏွင့္ ၁၂ တို႔တြင္ အင္တာဗ်ဳးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေျဖၾကားခ်က္အရ ၎တို႔ထဲမွ မည္သူကမွ်
အဆို ပါသင္ တ န္း ကို မတက္ေ ရာက္ ခဲ့ ဖူးေၾကာင္း (သို ႔ မ ဟု တ္ ) လု ပ္ င န္း ခြ င္ ေဘးကင္း လံု ၿ ခံဳေရးႏွ င့္ က်န္း မာေရးဆို င္ ရာ႐ႈေ ထာင့္ မွ
မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ် မရဖူးေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ စက္႐ုံ ၈ တြင္ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို မေပးခဲ့ဖူးေၾကာင္း
H & M က အတည္ျပဳ ခ်က္ေပးခဲ့သည္။
အျခားစက္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္
သမားမ်ားအားလံုး မတက္ေရာက္ခဲ့ရေပ။ စက္႐ုံ ၄ ႏွင့္ ၅ တြင္ အဆုိပါသင္တန္းမ်ားကို ပံုမွန္က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္
သမားမ်ား၏ သံုးပံံုႏွစ္ပံုသည္ ထိုသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။
မီးေဘးလံုၿခံဳေရးသင္တန္းမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ - အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက မီးေဘးလံုၿခံဳေရး
သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ စက္႐ုံ ၄ တြင္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦး ကလည္း မီးေဘးလံုၿခံဳေရး သင္တန္းကို
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္႐ုံ ၁၊ ၈၊ ၃၊ ၁၀ ႏွင့္ ၂ တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ အဆိုးဆံုး
ျဖစ္သည္။ ထိုစက္႐ုံမ်ားတြင္ ၅ ဦးထက္နည္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားကသာ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့ဖူး
ၾကသည္။
H & M ၏ အဆိုအရ စက္႐ုံ ၈၌ ၂၀၁၆၊ ဇူလိုင္လတြင္ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးႏွင့္ မီးေဘးၾကံဳပါက မည္သို ့ထြက္ခြာရမည္ဆိုသည့္ သင္တန္းကို
က်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ စက္႐ုံ ၈ တြင္ ဤသုေတသနအတြက္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
Suitsupply ကလည္း အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး မီးေဘးလံုၿခံဳေရးသင္တန္း ရရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အလုပ္
သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာအဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးသည့္အတြက္ သင္တန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ရန္
ခက္ခဲလွသည္။ ယခုအခါ စက္႐ုံတြင္ သင္တန္းအသစ္တစ္ခုကို ပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး အလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုနားလည္ေစရန္အတြက္
ဗြီဒီယိုမ်ား၊ ျပကြက္မ်ား ပိုမိုထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္သည္။
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အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈမွာလည္း အလြန္နည္းလွသည္။ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ရရွိသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ စက္႐ုံ ၁၁ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမား၏
တစ္၀က္ခန္႔က စက္႐ုံကေပးေသာ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ၀တ္ဆင္ရ/ အသံုးျပဳရသည္မွာ ခက္သျဖင့္ မသံုးျဖစ္ၾကဟု ဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ Buyerမ်ား စက္႐ုံသုိ႔ လာမည္ဆိုပါက အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား မျဖစ္မေန၀တ္ခိုင္းသည္ဟုလည္း ၎တုိ႔က ဆက္လက္
ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ New Look အေနျဖင့္ ကိယ
ု ပ
္ င
ို စ
္ စ
ံု မ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပခ
္ ဲရ
့ ာတြင္ အဆိပ
ု ါ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို မေတြ႕ရွခ
ိ ဲဟ
့ ု အေၾကာင္းျပန္
လာခဲသ
့ ည္။ ၁၈၅ စက္႐ုံ ၁ ရွအ
ိ လုပသ
္ မားမ်ားကလည္း ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ အကာအကြယပ
္ စၥည္းမ်ား ရရွိေသာ္လည္း သက္ေတာင္သ
့ က္သာ
မျဖစ္မႈေၾကာင့္ ၀တ္ဆင္သံုးစြဲျခင္း မရွိေပ။
စက္႐ုံ ၄ တြင္ အလုပ္သမား သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္က လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ရရွိသည္။ ၎တို႔အားလံုး အဆိုပါ
ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၅ တြင္မူ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ဓာတ္လိုက္မႈမွ ကာကြယ္နုိင္ရန္အတြက္ ရာဘာ
ဘြတ္ဖိနပ္မ်ား ေပးထားသည္ဟုလည္း သိရွိခဲ့ရသည္။
စက္႐ုံ ၈ ႏွင့္ ၁၂ တြင္မူ ၀ယ္သူႏွင့္ အျခား ေလ့လာသူမ်ား လာေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္သာ အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္
ပစၥည္းမ်ားသံုးခြင့္ေပးသည္ဟု သိရသည္။ စက္႐သ
ုံ ို ၂
့ ၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၉ ရက္ ေန႔တြင္ H & M မွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲၿ့ ပီး သက္ဆင
ို ရ
္ ာ
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု H & M က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ၁၈၆
စက္႐ုံ ၁၀ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကမူ စက္႐ုံ၌ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား အလံုအေလာက္ မရွိဟုဆိုခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕
ရက္မ်ားတြင္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ စက္႐မ
ုံ ွ ႏွာေခါင္းစည္း (mask) ထုတ္ေပးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ရက္မ်ားတြငမ
္ ူ ႏွာေခါင္းစည္းမပါဘဲ
အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက ႏွာေခါင္းစည္းထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ မေပးႏိုင္
ေၾကာင္း စက္႐ုံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အထည္ျဖတ္စႏွင့္ အမႈန္အမႊားမ်ားကို ရွဴသြင္းေနရေသာေၾကာင့္
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းတုိ႔ကို ခံစားေနရသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
စက္႐ုံ ၁၂ တြင္ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ သားေမြးမ်ားကို ကိင
ု တ
္ ယ
ြ လ
္ ပ
ု က
္ င
ို ္ေနရၿပီး နွာေခါင္းစည္း မရွသ
ိ ည္အ
့ တြက္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
ႏွင့္ မအီမသာျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ား
စက္႐ုံ ၄ ႏွင့္ ၂ တြင္ ေဆးခန္းရွိၿပီး အလုပ္သမားမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ပါက (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရပါက သြားေရာက္ျပသႏုိင္သည္။
စက္႐ံု ၁၀၊ ၁၂ ႏွင့္ ၆ တုိ ့တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ သူနာျပဳတစ္ဦးစီရွိၾကသည္။ စက္႐ုံ ၁၂ ႏွင့္ ၁၀တြင္ ေဆးပစၥည္းမ်ားမရွိဟု
အလုပသ
္ မားမ်ားက ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အထည္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေနသည့္ လုင
ိ ္းတစ္ခမ
ု ွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ က
့ ယ
ို ပ
္ င
ို ပ
္ က
ို ဆ
္ ံျဖင့္
ေဆးမ်ားကို စုေပါင္း၀ယ္ယူ ထားသည္။
စက္႐ုံ ၁ သို ့တစ္ပတ္လွ်င္ ၂ ရက္ (သို႔မဟုတ္) ၃ ရက္ ဆရာ၀န္ လာေရာက္သည္။ စက္႐ုံ ၇တြင္ ေဆးခန္းဖြင့္ ထားျခင္းမရွိဘဲ ေဆး၀ါး
အခ်ဳိ႕ကိုမူ စက္႐ုံတြင္ ရရွိနုိင္သည္။
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စက္႐ုံ ၁၁ ႏွင့္ ၈ တြင္ ေဆးခန္းရွိေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ဟန္ျပသာဖြင့္ထားျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။ H & M က စက္႐ုံ ၈ သို႔ ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္
သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဆးခန္းတြင္ သူနာျပဳတစ္ဦးရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ၁၈၇
စက္႐ုံ ၅ တြင္မူ မည္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) ေဆးခန္းမွ မရွိေပ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မိမိတို႔ကုိယ္ပိုင္ေငြျဖင့္
၀ယ္ ယူ ၾ ကရသည္ ဟု အလု ပ္ သ မားမ်ားက ေျပာျပခဲ့ ၾ ကသည္ ။ လုိ င္း တစ္ လို င္း တြ င္ အလု ပ္ သ မားမ်ားအခ်င္း ခ်င္း ေငြေ ကာက္ ခံ ၿ ပီး
ထိုလုိင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ၀ယ္ယူေနရသည္။
“ေဆးခန္းနဲ ့သူနာျပဳေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟန္ျပပဲ။ ပံုမွန္ဆိုရင္ ေဆးခန္းကို ေသာ့ခတ္ထားတယ္။ ဘုိင္ယာ (Buyer) ေတြလာမွ
ဖြင့္တယ္။ ေဆးခန္းထဲက ေဆး၀ါးေတြကို က်မတုိ ့သုံးခြင့္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အျပင္ ေဆးခန္းပဲ သြားရတယ္။”
စက္႐ုံ ၁၁ မွ အလုပ္သမားမ်ား

မီးေဘးလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အေဆာက္အအံု ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
မီးေဘးလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈလည္းရွိသည္။ ၀ါယာၾကိဳးသြယ္တန္းမႈမ်ားဆိုး၀ါးျခင္းေၾကာင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
ရွသ
ိ ည္။ ထြက္ေပါက္မ်ား လံလ
ု ံုေလာက္ေလာက္မရွိျခင္း၊ အရည္အေသြးညံဖ
့ ်င္းစြာ ေဆာက္လပ
ု ထ
္ ားေသာ/တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ အေဆာက္
အအံု မ်ား ရွိျ ခင္း ၊ လူ ထူ ထ ပ္ လြ န္းေသာ စက္ ႐ုံ မ်ားျဖစ္ျ ခင္း ၊ ထြ က္ေ ပါက္ မ်ားကို တားဆီး ထားျခင္း (သို ႔ မ ဟု တ္ ) ပိ တ္ ထားျခင္းႏွ င့္
မီးေဘးလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သ႐ုပ္ျပေလ့က်င့္မႈမ်ား မရွိျခင္းတို႔က အႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို ့ျဖစ္ေနသည္။ ၁၈၈
စက္႐ုံ ၁၁ တြင္ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မေတာ္တဆမႈတစ္ခုအေၾကာင္းကို အဆိုပါ စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားက
ေျပာျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေႏြရာသီတြင္ အလြန္ပူလြန္းၿပီး စက္ရုံအတြင္း၌ ပန္ကာ လုံလံုေလာက္ေလာက္မရွိသျဖင့္ အလုပ္သမား
တစ္ဦးက အပူသက္သာေစရန္အတြက္ တံခါးဖြငရ
့္ န္ ႀကိဳးစားခ့သ
ဲ ည္။ တံခါးႀကီးမွာ ျပဳတ္ထက
ြ ၿ္ ပီး အလုပသ
္ မားအေပၚ ပိက်ခဲရ
့ ာမွ အဆိပ
ု ါ
အလုပ္သမားသည္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ေသဆံုးသူ အလုပ္သမားမိသားစုအတြက္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ စက္႐ုံမွ
ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။
စက္႐ုံ ၁၀၊ ၉၊ ၆ ႏွင့္ ၁၂ တို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့၊ ၀ါယာေရွာ့မ်ား ျဖစ္ပြားမႈရွိေၾကာင္း အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားက ရွင္းျပခဲ့ၾက
သည္။ စက္႐ုံ ၁၀ ႏွင့္ ၁၂ တို႔တြင္မူ ဘြိဳင္လာအိုး မေတာ္တဆမႈမ်ားရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၁၀ တြင္
ဘိြဳင္လာအိုး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္ဟု သိရွိခဲ့သည္။
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စက္႐ုံ ၆ တြင္မူ မီးေဘးျဖစ္ပြားမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္ - “က်မဆို အၿမဲသတိထား နားစြင့္ၿပီး
ေနတယ္။ မီးေလာင္မွာ ေၾကာက္တယ္” ဟု အလုပ္သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။ စက္႐ုံ ၁၂ တြင္မူ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားပါက အေဆာက္
အအံုအျပင္ဘက္သုိ ့အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ “တစ္ ခါတစ္ေ လ က်မရဲ ႕ ေဘးကင္း လံု ၿ ခံဳေရးအတြ က္ စိ တ္ ပူ တ ယ္ ။ ထြ က္ေ ပါက္ က တအားေသးတယ္ ။ အလု ပ္ သ မားအကု န္ လံုး
အျပင္ေရာက္ဖို႔ဆို အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ကို ၾကာတယ္။ အရင္လက မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အလုပ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေပါ့၊ အလုပ္
သမားအကု န္ လံုး က ဖယ္ ရီ လြ တ္ သြားမွာ စိုး လုိ ႔ အလု အ ယက္ ထြ က္ ၾ ကတယ္ ။ မိ န္း ကေလးတစ္ေ ယာက္ ေမွာ က္ လဲ ၿ ပီး ေျခေထာက္
က်ဳိးသြားတယ္။ ထြက္ေပါက္တံခါးက ၃ ခုရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အရမ္းေသးလြန္းတယ္။ ထြက္ေပါက္ေတြ မလံုေလာက္ဘူး။”
စက္႐ုံ ၁၂ ရွိ အလုပ္သမားတစ္ဦး
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ အၾကမ္းသို႔ New Look က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၁၁ ၌ New Look မွ ကိုယ္ပိုင္စံုစမ္း
စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပခ
္ ရ
ဲ့ ာတြငလ
္ ည္း လုပင
္ န္းခြင္ေဘးကင္းလံၿု ခံဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ စိုးရိမစ
္ ရာမ်ားကို ေတြ႕ရွခ
ိ ရ
ဲ့ သည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ နယူးလြတက
္
ေရးသားခဲ့သည္မွာ - အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကို ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ စက္႐ုံအတြင္းရွိ လူသြားလမ္းေလးမ်ားမွာလည္း
အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနႀကံဳလာပါက အလုပ္သမားမ်ား ထြက္ခြာရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ၁၈၉

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
အလုပခ
္ ်ိနမ
္ ်ား ရွညလ
္ ်ားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရင
ႊ မ
္ အ
ႈ ေပၚ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ေစနိင
ု သ
္ ည္။
စက္႐ုံ ၇ ႏွင့္ ၆ ရိွ အလုပ္သမားမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္အထည္အေရအတြက္ ျပည့္မွီေစရန္ ေန႔လယ္စာမစားဘဲ အလုပ္ကိုသာ ပိုလုပ္
ၾကသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၆ ရွိ အလုပ္သမား ၅ ဦး ကလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ေန႔လယ္စာမစားဘဲ အလုပ္ ပိုလုပ္ၾကသည့္
အတြက္ အစာအိမ္နာျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာျခင္းမ်ား ခံစားခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ စက္႐ုံ ၁၀ ရွိ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကလည္း ေန႔စဥ္
သတ္မွတ္အထည္အေရအတြက္မ်ား ျပည့္မွီရန္အတြက္ အနားေပးခ်ိန္တြင္ အနားမယူျဖစ္သကဲ့သို႔ အိမ္သာလည္း မသြားျဖစ္ေတာ့
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၁၀ က အလုပ္သမားတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္မွာ “စက္႐ုံကသတ္မွတ္တဲ့ ေန႔စဥ္ အထည္အေရအတြက္က ျပည့္ဖို႔ခက္တယ္။ အေရအတြက္ျပည့္ေအာင္ အနားေပးတဲ့အခ်ိန္ က်မတို႔
မနားဘူး၊ အိမ္သာလည္း မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူး။ က်မဆို တစ္ေန႔လံုးမွ အိမ္သာကိုတစ္ေခါက္ပဲ သြားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္။”
အလုပ္ခ်ိန္မ်ား ရွည္လ်ားလြန္းျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္အထည္အေရအတြက္မ်ား ျပည့္မွီရန္ အၿမဲ ဖိအားေပးခံရမႈေၾကာင့္ အလြန္အမင္းပင္ပန္း
သည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက အင္တာဗ်ဴးေမးသူမ်ားအား ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ စက္႐ုံ ၉ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးက
ေျပာျပသည္မွာ “အခ်ိန္ပိုေတြ အၾကာႀကီးလုပ္ရေတာ့ က်မ ေခါင္းေတြ မူးလာတယ္”
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စက္႐ုံအတြင္း၌ အပူခ်ိန္သည္ ေႏြရာသီကာလမ်ား (အထူးသျဖင့္ မတ္လ မွ ေမလ အထိ) တြင္ မခံမရပ္နုိင္ ေအာင္ျမင့္တက္သြားနိုင္
သည္။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ိုေသာ္ ထိလ
ု မ်ားတြင္ အပူခ်ိနသ
္ ည္ ၄၀ ဒီဂရီစင္ဒဂ
ီ ရိတ္ အထိလယ
ြ က
္ စ
ူ ြာ ေရာက္ရန
ွိ င
ုိ ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
စက္႐ုံမ်ားတြင္ ေလ၀င္ေလထြက္ မေကာင္းေခ်။ အလြန္အမင္းပူျပင္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ား ခံစားၾက
ရၿပီး ေခြ်းထြက္လြန္ကာ ေမ့ေျမာသြားမႈပင္ ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ New Look ကလည္း ပိတ္စ (သို႔မဟုတ္) အထည္ညႇပ္ဌာနတြင္
အပူခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားေတြ႕ရသည္ဟု SOMO ကို အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ၁၉၀
စက္႐ုံ ၅ ၌လည္း အပူခ်ိန္ျမင္မ
့ ားလြန္းျခင္းႏွင့္ စိတဖ
္ စ
ိ ီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပသ
္ မားမ်ား ေမ့ေမ်ာတတ္ၾကသည္။ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည့္
အခ်ိန္ကာလအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ အလုပ္သမား ၃ ဦး ေမ့ေျမာမႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။
စက္႐ုံ ၅ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦးကလည္း လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး မက်န္းမာျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီခဲ့ရပံုကို ရွင္းျပခဲ့သည္။
“က်ေနာ့္ဆီမွာ ဆိုင္ကယ္ရွိေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ က်ေနာ့္လုပ္ေဖာက္ကိုင္ဖက္ေတြ ေနမေကာင္းျဖစ္ရင္ သူတို႔ကို က်ေနာ္ ေဆးခန္း
ေခၚသြားတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အိမ္ကို လုိက္ပို႔တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ သူတို႔ေနမေကာင္းတာေတာင္ စက္႐ုံမွာပဲ ေနေနရမွာ၊ စက္႐ုံ
က ဘယ္ကိုမွ ပို႔ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမားေတြ ေခါင္းမူးတာ၊ ဗိုက္ေအာင့္တာ၊ တစ္ခါတစ္ေလ မူးေမ့ၿပီး လဲက်သြားတာမ်ဳိး
ရွိတယ္။ စက္႐ုံကေတာ့ ေရတိုက္၊ ေဆးေပးတာေတာ့ ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြက အဲဒီလိုအခါမ်ဳိးဆို အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္။
ဒီလို ေနမေကာင္းတဲ့သူကို အိမ္တစ္ခါလိုက္ပို႔တိုင္း က်ေနာ့္လစာထဲကေန ၁၈၀၀၀ က်ပ္ ျဖတ္ခံရတယ္။ ေနမေကာင္းတဲ့ အလုပ္သမား
အတြက္လည္း ဒီအတုိင္းျဖတ္တာပဲ။ ခုဆို က်ေနာ္ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရဖို႔ မ်ားေနၿပီ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အလုပ္ကေန ဒီလုိေတြ လိုက္ပို႔ေန၊
သြားေနလုိ႔ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို သတိေပးတာ ၃ ႀကိမ္ျပည့္သြားၿပီေလ”
စက္႐ုံ ၅ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး
ထိအ
႔ု ျပင္ အျခားစက္႐မ
ုံ ်ားတြင္ ႀကံဳေနရေသာ အဓိက ျပႆနာတစ္ခမ
ု ွာ ေသာက္ေရသန္ ့ မလုံုေလာက္ျခင္း (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေသာက္ေရသန္႔
မရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေႏြရာသီကာလမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေခြ်းထြက္မ်ားမႈေၾကာင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈ
မျဖစ္ေစရန္ ေရလံုေလာက္စြာ ေသာက္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။
စက္႐ုံ ၅ တြင္ စက္႐မ
ုံ ွေပးေသာေသာက္သံုးေရသည္ သန္ရ
႔ င
ွ ္းမႈမရွဟ
ိ ု အလုပသ
္ မားမ်ားက ေျပာၾကားခဲၾ့ ကသည္။ ႐ုံးပိင
ု ္းဆိင
ု ရ
္ ာ ၀န္ထမ္း
မ်ားအတြက္သာ ေသာက္သံုးေရသန္႔ရရွိၿပီး အျခားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ေပးေသာ ေသာက္ေရသည္ အနံ႔အသက္ဆိုးလွ
သျဖင့္ ေသာက္ေရအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍မရဟု အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရ ေရသန္႔ဗူးအခြံ
မ်ားထဲသို႔ စက္႐ုံက မသန္႔ရွင္းေသာေရမ်ား ျဖည့္ေပးၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအားျပန္ေပးေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ အစီရင္ခံစာ အၾကမ္းကို
Fair Wear Foundation က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္မွာ - ၂၀၁၆၊ ေမလ တြင္ စက္႐ုံ ၅ ၌ Fair Wear Foundation က စာရင္းစစ္ခဲ့ၿပီး
၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သင္တန္းတစ္ခုေပးခဲရ
့ ာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေသာက္ေရကိစရ
ၥ ပ္ကို မေတြ႕ရွခ
ိ ဟ
ဲ့ ု ဆိသ
ု ည္။ Fair Wear Foundation
မွ ေနာက္ထပ္ေလ့လာ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

၁၉၁
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အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ၾကေသာ က်ဴးေက်ာ္ရြာတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး သူမ၏ အိမ္အျပင္ဘက္၌ ေခါင္းေလွ်ာ္ ေနစဥ္။ Lauren DeCicca / MAKMENDE

စက္႐ုံ ၈ ရွိအလုပ္သမားမ်ားကလည္း ေသာက္သံုးေရ မရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပခဲ့သည္။
“စက္႐ုံထဲမွာ အရမ္းပူၿပီး ေလ၀င္ေလထြက္လည္း မေကာင္းဘူး။ ေသာက္ေရလံုလံုေလာက္ေလာက္မရွိေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ က်မတို႔
ေရ တအားဆာတယ္။ စက္႐ုံကို Buyer ေတြလာရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြကို ေသာက္ေရတစ္ဗူးနဲ႔ ေရခြက္တစ္ခြက္ေပးတယ္။
ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ မရဘူး။”
စက္႐ုံ ၈ မွ အလုပ္သမားမ်ား
ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ H & M က စက္႐ုံသို႔သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအား ေသာက္ေရေပးထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိ
ခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ H & M က ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ - စက္႐ုံ ၈ ၏ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက ေႏြရာသီတြင္ စက္႐ုံအတြင္း၌
အလြန္ပူျပင္းေၾကာင္းႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ ပန္ကာမ်ားတပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပန္ကာမ်ား အမွန္တစ္ကယ္
လံုေလာက္စြာေပးထားျခင္း ရွိ၊ မရွိကို H & M မွ မစိစစ္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။
အိမ္သာမ်ား လံုေလာက္စြာမရွိျခင္းႏွင့္ အိမ္သာအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုသုိ႔ ပိတ္ပင္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ အိမသ
္ ာသြားျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏင
ို ရ
္ န္အတြက္ ေရမေသာက္ၾကေတာ့ဟလ
ု ည္း ၾကားသိခရ
ဲ့ သည္။ စက္႐ုံ
၅ ၌ အလုပ္သမားမ်ား အိမသ
္ ာအသံုးျပဳလုိသည္အ
့ ခ်ိနတ
္ ြင္ ခြငမ
့္ ျပဳမႈမ်ား ရွသ
ိ ည္။ အိမသ
္ ာ မၾကာခဏအသံုးျပဳပါက လစာျဖတ္ေတာက္
မႈမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။
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စက္႐ုံ ၈ တြင္ အိမ္သာမ်ား လုံလံုေလာက္ေလာက္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္၀န္ေၾကာင့္ အိမ္သာအသံုးျပဳရန္ အခ်ိန္
လည္းမရွဟ
ိ ု အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားက ေျပာျပခဲၾ့ ကသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ အိမသ
္ ာမ်ားမွာ ညစ္ပတ္လၿွ ပီး စက္႐သ
ုံ ႔ို Buyer မ်ား
လာေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္သာ သန္႔ရွင္းမႈရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့သည္။ H & M ကမူ ဒီဇင္ဘာလက
သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားအရ စက္႐ုံတြင္ အိမ္သာလံုေလာက္မႈရွိသကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းမႈလည္းရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
“အလုပ္သမားေတြ အိမ္သာ ခဏ ခဏသြားရင္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီလဲ သူတို႔က မွတ္ထားတယ္။ အိမ္သာထဲမွာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္
ၾကာတယ္ဆိုတာကိုလည္း မွတ္ထားတယ္။ အိမ္သာ ခဏ ခဏသြားတဲ့အတြက္ လစာထဲက ျဖတ္မယ္လို႔လည္း သူတို႔က က်မတို႔ကို
ေျပာတယ္”
စက္႐ုံ ၅ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး

၄.၉။ လူမႈဖူလံုေရး
ပုဂၢလိကက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထည့္၀င္ေၾကးမ်ားထည့္သြင္းၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ရွိရမည္
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္း ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ မီးဖြားခြင့္၊ ဖခင္ခြင့္၊ ေသဆံုးမႈ (အသုဘ
စရိတ္) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈတုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးခံစားခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၂
စက္႐ုံအမ်ားစုတြင္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အဆိုအရ ၎တို႔လစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (အမ်ားအားျဖင့္ တစ္လ
လွ်င္ ၂၁၆၀ က်ပ္ / ၁.၆၃ ယူ႐)ို ကို လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရးအတြက္ ထည့၀
္ င္ေၾကးအေနျဖင့္ စက္႐က
ုံ ျဖတ္ေတာက္သည္။ စက္႐ုံ ၇ ရွိ အလုပသ
္ မား
မ်ားကမူ ၎တို႔နာမည္ျဖင့္ ဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ထည့္၀င္ေၾကး ထည့္သြင္းမႈ ရွိ၊ မရွိကို မသိၾကေခ်။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က အလုပ္
သမားမ်ားအေနျဖင့္ လစာျဖတ္ပိုင္းမ်ား မရရွိၾကသည့္အတြက္ လစာမွျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိ၊ မရွိ မသိရွိခဲ့ရပါ။ လူမႈဖူလံုေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏
ဖူလံုေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အလြန္ေႏွးေကြးသည္ဟု စက္႐ုံ ၄ က ဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္
ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးဘုတ္အဖြဲ႕အား စက္႐ုံမွလည္း သံုး၊ ေလး ႀကိမ္ခန္႔ ဆက္သြယ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ
ထုတ္ေပးေသာ ဖူလံုေရးကတ္မ်ား မရေသးမီကာလအတြက္ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕အား ယာယီကတ္ျပားမ်ား ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု
လည္း စက္႐ုံ ၄ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၃

စက္႐ုံ ၃ တြင္မူ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာမွ လူမႈဖူလံုေရးထည့္၀င္ေၾကးအျဖစ္ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားရွိၿပီး အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ား
ကမူ မည္သည့္ဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ျဖတ္ေတာက္မႈမွ် မရွိဟု ဆိုခဲ့သည္။
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္မူ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ား မရွိေပ။
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အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ လူမႈဖူလံုေရးထည့္၀င္ေၾကးမ်ား ထည့္သြင္းေနသည့္အတြက္ ဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိရမည္ျဖစ္
ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ မည္သည့္ခံစားခြင့္ကိုမွ မရရွိၾကေပ။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဖူလံုေရးကတ္ (သို႔မဟုတ္) စမတ္ကတ္
မေပးထားပါ။ ဖူလံုေရးေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက္ ဖူလံုေရးကတ္တစ္ခု ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
စက္႐ုံ ၁၁ ရွိ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကမူ စက္႐ုံ၏ ရာထူးႀကီး ၀န္ထမ္းမ်ား - ဥပမာ- ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ လုိင္းမန္ေနဂ်ာ
မ်ားသာ လူမႈဖူလံုေရးကတ္ ရရွိသည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၁၀ ၌ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ အလုပ္
သမားတစ္၀က္ခန္႔သာ ဖူလံုေရးကတ္ရရွိသည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။ စက္႐ုံအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားေဆးခြင့္ယူမႈကို မလုိလားသည့္
အတြက္ ဖူလံုေရးကတ္မ်ား မေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက သံသယရွိေနခဲ့ၾကသည္။
အလားတူစြာပင္ စက္႐ုံ ၈ ၌လည္း အလုပသ
္ မားအမ်ားစုမွာ ဖူလံုေရးကတ္မ်ား မရရွခ
ိ ၾဲ့ ကေပ။ စက္႐ုံ ၃ ရွိ အလုပသ
္ မားတစ္ဥးီ ကမူ စက္႐ုံ
တြင္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္အလုပ္လုပ္ၿပီးသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာ လူမႈဖူလံုေရးကတ္မ်ားထုတ္ေပးသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၄
“က်မဆီမွာ ဖူလံုေရးကတ္မရွဘ
ိ ူး။ အေဆာင္က က်မ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ သံုး၊ ေလးလအၾကာမွာ ကတ္ရတယ္။ က်မလည္း ဖူလံုေရး
ကတ္ရွိဖို ့လိုတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘာလို႔ခုထိ ဖူလံုေရးကတ္ မရေသးတာလဲလုိ႔ စက္႐ုံကို မေမးရဲဘူး။ ေမးလိုက္ရင္ က်မကို ဖူလံုေရးကတ္
ေသခ်ာေပါက္ ေပးေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး “
စက္႐ုံ ၁၂ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး

၄.၁၀ ။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈတုိင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္
အလုပ္သမားမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ တစ္ဆင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိခဲ့ရသည္မွာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္၊ သမဂၢ
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္၊ သမဂၢမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား အလုပ္သမားမ်ားထံတြင္ အလြန္နည္းပါးလ်က္
ရွိေသးသည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့ေသာ အလုပ္သမား သံုးပံု ႏွစ္ပံု ( ၄၀၃ ဦး အနက္မွ ၃၁၀ ဦး) သည္ အလုပ္သမားသမဂၢအေၾကာင္း
ကို မသိရွိေပ။ စက္႐ုံ ၁၊ ၁၀၊ ၇ ႏွင့္ ၁၂ တို႔တြင္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ား အေၾကာင္းကို မသိရၾွိ ကေပ။ စက္႐ုံ ၄၊ ၂ ႏွင့္ ၅ တုိ တ
့ င
ြ မ
္ ူ အားသာခ်က္အေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားအနက္မွ
တစ္၀က္ေက်ာ္သည္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိၾကသည္။
အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ေလ်ွာက္ အလုပ္သမားသမဂၢရွိေသာ စက္႐ုံတစ္ခုသာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ စက္႐ုံ ၂ တြင္
အလုပ္သမားသမဂၢရွိၿပီး “စက္႐ုံ ၂ အလုပ္သမားသမဂၢ” ဟု ေခၚသည္။ အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ ၇ ဦးသည္ ထိုသမဂၢ
အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအၿပီး၌
သမဂၢကို စတင္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လုပအ
္ ားခတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ညိႇႏင
ႈိ ္းမႈကို အလုပသ
္ မားမ်ား ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပန
္ င
ုိ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ေန႔စား
အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔တာလုပအ
္ ားခ ၁၆၀၀ က်ပ္ (၁.၂ ယူ႐)ို မွသည္ ၂၇၀၀ က်ပ္ (၂.၀၃ ယူ႐)ို သု႔ိ တိုးလာခဲသ
့ ည္။ အလုပ္
သမားအခြင့္အေရးအရ ယူခြင့္ရွိေသာခြင့္မ်ား ရယူရန္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္ လြယ္ကူလာခဲ့သည္။
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အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ ဆႏၵ
ထုတ္ေဖာ္ခဲၾ့ ကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ယခင္ႏစ
ွ က
္ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ခဲသ
့ ည္အ
့ တြက္ ယခုနစ
ွ အ
္ တြကမ
္ ူ ဆႏၵ
ထုတ္ေဖာ္ရန္ အစီအစဥ္မရွဟ
ိ ု ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ေနသည္က
့ ာလအတြင္း စက္႐ုံ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မား
သမဂၢအၾကား ေန႔စားအလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ စက္႐ုံ ၂ အလုပသ
္ မားသမဂၢအေနျဖင့္ စက္႐၏
ုံ
ေန႔စားအလုပသ
္ မားမ်ား ငွားရမ္းအသံုးျပဳေနမႈကရ
ို ပ္တန္ၿ႔ ပီး စက္႐၏
ုံ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္အ
႔ ပ္ေပးေစလိသ
ု ည္။ သမဂၢမွ ခြငဆ
့္ င
ို ရ
္ ာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သမဂၢအၾကား အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္
သက္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈလည္းရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ၊ စက္႐ုံ ၂ သမဂၢတြင္ မပါ၀င္
ေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားက ဆိၾု ကသည္မွာ - အိမတ
္ င
ြ ္ အျခားတာ၀န္မ်ားရွသ
ိ ည္အ
့ တြက္ အစည္းအေ၀းမ်ားမတက္ႏင
ုိ ္ေၾကာင္း (သိမ
႔ု ဟုတ)္
သမဂၢတြင္ပါ၀င္မႈကို စက္႐ုံႀကီးၾကပ္သူမ်ား သိရွိသြားပါက ႀကံဳရမည့္အေျခအေနကို ေၾကာက္ရံြ႕ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သမဂၢတြင္
မပါ၀င္ျဖစ္ဟု ဆိုသည္။
စက္႐ုံ ၃ တြင္မူ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သမဂၢ၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအၿပီးတြင္ စက္႐ုံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက သမဂၢကို
ပ်က္စီးသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ လုပ္အားခတိုးေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ
တစ္ခုကို အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမား ၃ ဦးမွာ အလုပ္မွ
ထုတပ
္ ယ္ျခင္း ခံခရ
ဲ့ သည္။ အျခားေသာ သမဂၢအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားက အလုပမ
္ ွ ႏႈတထ
္ က
ြ ခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားမွာ
အလုပ္ဆံုး႐ႈံးမည္ကို စိုးရြံ႕လာၾကၿပီး သမဂၢတြင္ မပါ၀င္ရဲေတာ့ေခ်။
စက္႐ုံ ၅ တြင္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္၀က္ေက်ာ္သည္ ALR ႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္
အေလ်ာက္ သမဂၢအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း သိရိွၾကသည္။ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ႕က သမဂၢဖြဲ႕စည္းရန္
စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္႐ုံ ၈ ရွိအလုပ္သမားမ်ားအား သမဂၢမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေျပာျပခဲ့ရာ ၎တို႔စက္႐ုံတြင္ သမဂၢဖြဲ႕စည္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ သမဂၢဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားပါက အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမည္ဟု ယံု ၾကည္ေနၾကသည္။ H & M ကမူ ဤေတြ႕ရွိခ်က္
ကို မစိစစ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ CTUM အား လိုအပ္သလို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ အသိေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ၁၉၅
စက္႐ုံ ၄ တြင္မူ စက္႐ုံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခုရွိသည္ဟု အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ အလုပ္
သမားမ်ားက ေျပာခဲ့ၾကသည္။ စက္႐ုံ ၄ က တံု႔ျပန္ခဲ့သည္မွာ - အဆိုပါသမဂၢကို ဖြဲ႕စည္းရန္ နိုင္ငံျခားသား စက္႐ုံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက
ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း အလုပ္သမားမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၆
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ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ရံု (သုေတသနာျပဳရာတြင္ ဤစက္ရံုမပါ၀င္ပါ) Martje Theuws / SOMO

တုိင္ၾကားျခင္း
အလုပ္အကိုင္(သို႔မဟုတ္)လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလိုပါက မည္သည့္ေနရာသို႔သြားရမည္နည္းဟု ေမးခဲ့ရာ
တြင္ ႀကီးၾကပ္သူ (supervisor) ဆီသသ
႔ို ြားရန္ ညႊနၾ္ ကားထားေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးခဲသ
့ ည့္ အလုပသ
္ မားအမ်ားစုက ေျဖၾကားခဲၾ့ ကသည္။
အလုပ္သမားအနည္းငယ္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္နည္းကို သိရွိထားၾကသည္။
စက္႐ုံ ၁၁ ရွိ အလုပ္သမား ၅ ဦးက ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား႐ုံးအေၾကာင္းကို သိရွိၿပီး အကယ္၍ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားပါက
ထို႐ုံးသို႔သြားနုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိထားသည္။ စက္႐ုံ ၁၁ တြင္ “နစ္နာမႈဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္” မရွိသည့္အတြက္
စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္ဟု New Look က SOMO ကို အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၇

စက္႐ုံ ၂ ရွိ အလုပ္သမား ၆ ဦးကမူ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့ၾက
သည္။ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားကမူ တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ားရွိပါက မည္သူ႔ဆီသြားရမည္ကို မသိရွိဟုဆိုၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ တိုင္တန္းရန္
မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ တိုင္တန္းအေရးဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
စက္႐ုံ ၈ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦးက နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမႈဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားပင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
197

New Look, “response to draft version of this report”, 6 January 2017.

119

“အလုပသ
္ မား႐ုံးမွာ သြားၿပီး တုင
ိ မ
္ ယ္ေတာမယ္ဆရ
ို င္ အဲဒအ
ီ လုပသ
္ မားဟာ ေနာက္ဘယ္စက္႐မ
ုံ ွာမွ အလုပရ
္ ေတာ့မွာ မဟုတဘ
္ ူးဆိၿု ပီး
စက္႐ုံလူႀကီးေတြက အလုပ္သမားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တယ္”
စက္႐ုံ ၈ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး
“တိုင္မယ္ေတာမယ္ဆိုရင္ အလုုပ္ျပဳတ္ၿပီပဲ”
စက္႐ုံ ၅ မွ အလုပ္သမားတစ္ဦး

၄.၁၁ ။ နိဂံုးခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္မ်ား
အသိေပးခဲ့ေသာ Buyer မ်ားအနက္မွ တစ္၀က္ပင္မျပည့္ေသာ Buyer မ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္မွ တစ္႐ုံကသာ
SOMO ၏ အစီရင္ခံစာအၾကမ္းကို တံု႔ျပန္မႈေပးခဲ့ၾကသည္။ ကုမၸဏီ ၅ ခုကလည္း သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ တံု႔ျပန္မႈ
ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ စက္႐ုံ ၄၊ ၉၊ ၈၊ ၁၁ ၊ ၅ တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ SOMO ၏ သုေတသန
ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို အတည္ျပဳခဲၾ့ ကသည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပသ
္ င္ႏင
ွ ့္ အစမ္းခန္က
႔ ာလတြင္ အလုပသ
္ မားမ်ားအား အနည္းဆံုး
အခေၾကးေငြ မေပးျခင္းႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားရွိ ကေလးအလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။ အသင္းအဖြဲ႕
မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ SOMO ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုမူ အျပည့္အ၀ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေခ်။ သုေတသန
ျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ နစ္နာမႈမ်ားကို တုိင္ၾကားခြင့္/ အေရးဆိုခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာျ္ပ
ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိသည္မွာ သတိထားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။ H & M ႏွင့္ New Look တို႔ကသာ
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကို စက္႐ုံ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထံ တိုင္ၾကားႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိဟု အဓိပၸာယ္
သက္ေရာက္နိုင္မည့္ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။
အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက SOMO ၏ အခ်ဳိ႕ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား မစိစစ္နိုင္ခဲ့ဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားကမူ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ SOMO ၏ အစီရင္ခံစာအၾကမ္းက လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မွန္ကန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသုိ႔ ဦးတည္လာေနျပီ
ျဖစ္သည္။ ယခုအေနအထားအထိ SOMO ႏွင့္ ဤသုေတသနကို လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
ၿပီးခဲ့ေသာ လမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီမ်ား၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာစိစစ္မႈ မျပဳႏုိင္
ေသးပါ။

120

၅။ ၀ယ္သ၏
ူ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုကင
ြ ္းဆက္မ်ားအဆင္ဆ
့ င္ဆ
့ င
ို ရ
္ ာ ေရွ႕ေဆာင္အဖြ႕ဲ မ်ား
ဤအခန္းတြင္ ၀ယ္သူကုမၸဏီမ်ား ( အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းကုမၸဏီမ်ား) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အေလ့အက်င့္
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ IndustriAll
Global Union အေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပၿပီး ျမန္မာ့အလုပ္သမားေရြ႕လ်ားမႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးထားသည္။
ဤအခန္း၏ အဆံုးတြင္မူ သက္ဆိုင္ရာ အထည္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားစြာပါ၀င္ေသာ သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္
ဆင့္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (Supply Chain Initiatives) ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ Supply Chain Initiatives တြင္
ACT၊ BSR ၊ ETI ၊ FLA ၊ FWF ႏွင့္ SMART တို႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

၅.၁။ ၀ယ္သူကုမၸဏီမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာပိဒ
ု မ
္ ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕အမွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ ္ (Brand)မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းသူကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ထုတ္လုပ္သည့္ အထည္အေျမာက္အမ်ားကို မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားမွစ၍ ရရွိေနေသာ၊ သုေတသန
ျပဳခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ တစ္႐ုံ (သို႔မဟုတ္) တစ္႐ုံ ထက္ပိုေသာ စက္႐ုံမ်ား၏ ေဖာက္သည္အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းသူ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ SOMO ၏ အစီရင္ခံစာအၾကမ္းအေပၚ ေပးပို႔ခဲ့ၾကေသာ
တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္တိုးေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳၿပီး ဤအခန္းကို တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားသူငါ လြယ္လြယ္ကူကူ
ရရွိႏင
ို ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိလ
ု ည္း အသံုးျပဳၿပီး ျပည္စ
့ ံုေအာင္ တင္ျပထားသည္။ SOMO အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
မွ်ေ၀ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မမွ်ေ၀ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ တြဲလ်က္ပါလာေသာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုဟု ဆိုလွ်င္လည္း ဆိုနုိင္ေပသည္။

၅.၁.၁ ။ C & A

၁၉၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း - C & A ၏ ေရရွည္အထည္သြင္းသူ (Suppliers) မ်ား အနက္ တ႐ုတ္၊
ေဟာင္ေကာင္၊ ကိုရီးယား ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား Supplier မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုံမ်ား စတင္တည္ေထာင္လာသည္ဟု C & A က
ဆိုသည္။ အာရွရွိ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အေျခအေနေၾကာင့္ Suppliers မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကို စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။

၁၉၉

ထို Suppliers မ်ားက C & A အား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ေအာ္ဒါမွာယူရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ C & A ၏ Supplier ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ရွိ စက္႐ုံတစ္ခုမွ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးႏွင့္ SOMO က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၎၏
အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ုံတစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ C & A က ၎တို႔ကို အားေပးခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ အထည္ေအာ္ဒါမွာယူမည္ဟု
လည္း ကတိျပဳခဲ့သည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။

၂၀၀
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Based on C&A’s reaction to a draft version of this report, 30 December 2016.
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C&A in an e-mail to SOMO, 13 January 2017.
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Meeting between SOMO and C&A, March 2016,Yangon, Myanmar.
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အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား မနက္ခင္းတြင္ စက္ေလွျဖင့္ ၎တို ့ရြာမွ အလုပ္သို ့သြားေနစဥ္။ DeCicca/ MAKMENDE

C & A ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ C&A က ၎တို႔၏ Supplier စာရင္းကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ C & A ၏ Supplier အေရအတြက္ ၁၅ ခုရွိသည္။ ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ
Supplier စာရင္းအရ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ C & A ၏ Supplier အေရအတြက္ ၁၁ ခု ရွိသည္။ C & A အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အထည္ထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္၊ စက္႐ုံအေရအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ရန္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု SOMO ကို အသိေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆၊ ဇြန္လ က ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ Supplier စာရင္းထဲရွိ စက္႐ုံအခ်ဳိ႕မွာ
၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ ေၾကညာခ်က္၌ မပါရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ C & A ၏အဆိုအရ စက္႐ုံ တစ္႐ုံသည္ C & A ၏ အခ်ိန္သတ္မွတ္
ခ်က္အတြင္း အထည္မသြင္းနုိင္ဟု သိရွိရသည္။ အျခားစက္႐ုံ ၂ ႐ုံမွာမူ စာရင္းစစ္ရလဒ္မ်ား မေကာင္းသျဖင့္ အထည္မွာယူမႈ ဆိုင္းငံ့ခဲ့
သည္ဟု C & A က ဆိုသည္။
ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔၏ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - ရွိခဲ့သည္ ( C & A ၏ Supplier
စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္)။ ထို႔အျပင္ C & A က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၎တုိ ့Supplier မ်ား၏ စက္႐ုံ ၄ ႐ုံကို ေလ့လာရန္ SOMO အား
ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ Chinadawn အထည္စက္႐ုံ၊ Mingalar Sumbiri အထည္စက္႐ုံ၊ Myue & Sue ႏွင့္ Tristate ျမန္မာ စက္႐ုံတို႔ ျဖစ္
သည္ (ဤစက္႐ုံမ်ားမွာ သုေတသနျပဳရာတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ပါ)
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) – C & A က ၎တို႔၏ ယံုၾကည္ရေသာ၊ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း
ထားေသာ၊ ေရရွည္ Supplier မ်ားႏွင့္သာ အထည္ထုတ္လုပ္မည္ဟုဆိုသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ အထည္
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ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္သာ လက္တြဲ အထည္ထုတ္လုပ္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို C & A က
ဤနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
မၾကာေသးေသာအခ်ိန္က C & A ၊ IndustriAll Global Union ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ ျမန္မာ့
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ပါ၀င္ေသာ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု C & A က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္
အေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁ ယခုအေနအထားအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ အလြန္အားနည္း
ေနေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ိုေသာ္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားက ျမန္မာႏုင
ိ င
္ က
ံ ို အမွနတ
္ စ္ကယ္ ကုနထ
္ တ
ု လ
္ ပ
ု ္ႏင
ုိ ္ေသာ ႏုင
ိ င
္ အ
ံ ျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ
ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ အရင္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုထားေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၀၂

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ C & A က ၀န္ထမ္းကိုးေယာက္ရွိေသာ ႐ုံးတစ္ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေနာက္လ အနည္းငယ္အတြင္း
ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ဤသို ့ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ C & A ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုနားလည္
လာၿပီး အထည္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာအလုပ္လုပ္လာႏုိင္ကာ အဓိကျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု C & A က
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားေနခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ C & A ၏ ၀န္ထမ္း မရွိေသးပါ။
ယခုအေျခအေနတြင္ C & A ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Supplier စက္႐ုံမ်ားတြင္ လူမႈလိုက္နာျခင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္မႈကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စာရင္းစစ္
အဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စာရင္းစစ္မ်ားက စက္႐ုံမ်ားသို႔ လွည့္လည္စစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီး စက္႐ုံတြင္း၌ အလုပ္သမားမ်ားအား အင္တာဗ်ဴး
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စာရင္းစစ္အသင္းက စကားျပန္၏ အကူအညီျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက ဦးတည္
ရမည့္အရာမွာ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး (Building Safety) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
(Occupational Health and Safety) တို႔ျဖစ္သည္ဟု C & A က SOMO အား အသိေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္
အနည္းငယ္ေသာ အားထုတ္မႈသာ လိုအပ္သည္ဟု အမ်ားကထင္ျမင္ေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းခြင့္၊
စုေပါင္းအေရးဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ (အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား ညိႇႏႈိင္းခြင့္)၊ လုပ္အားခႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား အေပၚတြင္လည္း C & A က
အဓိကထား ဦးတည္လိုသည္။ ဤအခ်က္မ်ားမွာ C & A အေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပသည္။
C&A အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ား (အျခား လက္လီေရာင္း ကုမၸဏီမ်ား၊ ILO ၊ Industri All) ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္လိုသည္။ ACT ၏ “လံုေလာက္ သင့္တင့္ေသာ လုပ္အားခဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား” ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္
ဒုတိယႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထည့္သြင္းရန္ ACT ကို C & A က တြန္းအားေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၀ယ္ယူျခင္း အေလ့အက်င့္
ဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိပါက အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိသင့္ၿပီဟုလည္း C & A က ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၃
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2C&A, “letter to SOMO in response to a draft version of this report”, 30 December 2016.
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Meeting between SOMO and C&A, March 2016,Yangon, Myanmar

203

C&A in an e-mail to SOMO, 13 January 2017.
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စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ ့ျပန္မႈ - ၂၀၁၆ ၊ ဇြန္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ C & A ၏ Supplier စာရင္း၌ စက္႐ုံ ၈ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္
လည္း ၂၀၁၆ ၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ C & A ၏ ျပဳျပင္ထားသည့္ စာရင္းတြင္မူ မပါ၀င္ေတာ့ေပ။ C & A က ရွင္းျပသည္မွာ
၂၀၁၅၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စက္႐ုံ ၈ ၌ စာရင္းစစ္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်နပ္ဖြယ္ရာမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စက္႐ုံကို ဆိုင္းငံ့
ထားခဲ့သည္။ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပီးေျမာက္သည္ဟု အတည္ျပဳၿပီးသည္အထိ အထည္ထုတ္လုပ္မႈ
မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္ဟု C & A က ဆိုခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၈ အေနျဖင့္ စက္႐ုံအသစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေနၿပီး အဆိုပါ စက္႐ုံသစ္တြင္
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျပည့္မွီေအာင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း C & A က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၈ ကို ယခု အေျခအေနအထိ
Supplier စာရင္းမွ ပယ္ထားေသာ္လည္း အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီဟု စာရင္းစစ္က အတည္ျပဳသည့္အခ်ိန္
တြင္ C & A က အထည္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားဆိုင္းငံ့ခဲ့ေသာ စက္႐ုံမ်ား၊ စက္႐ုံ ၈ ၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ C & A က ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေပးခဲ့ပါ။
၂၀၁၇၊ ပထမ ၃ လ၌ C & A ၊ H & M ၊ ILO ႏွင့္ ဆြီဒင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Swedish Development Cooperation- SIDA)
တိပ
႔ု ူးေပါင္းျပဳလုပသ
္ ည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု စတင္မည္ဟလ
ု ည္း C & A က ေၾကညာခဲသ
့ ည္။ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္၊
အမ်ဳိးသမီးအလုပသ
္ မားမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇငတ
့္ င္ေပးရန္၊ အလုပအ
္ ကိင
ု စ
္ ာခ်ဳပ္ႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ေသာ တိုးတက္မမ
ႈ ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္
ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ျဖစ္သည္ (ပိုမိုသိရွိလိုပါက အပိုင္း ၅.၂.၇ တြင္ ၾကည့္ပါ)။

၅.၁.၂။ Deuter

၂၀၄

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ၂၀၁၅
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း - Deuter က Supplier စက္႐ုံ ၂ ႐ုံႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္သည္။ ဗီယက္နမ္
Supplier ႏွင့္ ထိုင္၀မ္ Supplier တို႔ ျဖစ္သည္။ Deuter ႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္တာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ထိုင္၀မ္ Supplier က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စက္႐ုံ ၂ ႐ုံ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Deuter အေနႏွင့္လည္း ၎၏ အထည္ထုတ္လုပ္မႈအခ်ဳိ႕ကို ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
Deuter ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္ - တစ္ခု
ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔၏ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - ရွိသည္။

204 Based on Deuter’s response to a draft version of this report, 4 January 2017.
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) - Deuter အေနျဖင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားကိုသာ အေလးေပးသည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ ၎၏ Supplier မ်ားႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္ရန္ႀကိဳးစားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
Supplier ႏွစ္ခုႏွင့္သာ Deuter လက္တြဲ အလုပ္လုပ္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။ Deuter ၏ Due Diligence
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဤသို ့ေရရွည္လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈက အလြန္အေရးပါသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ Deuter ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္း၊
အရည္အေသြးဆိင
ု ရ
္ ာ မန္ေနဂ်ာ၊ ေကာ္ပရ
ုိ တ
ိ တ
္ ာ၀န္မ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ထိပတ
္ န္း စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ြဲ အ
ႈ ဖြ႕ဲ တိက
႔ု လည္း Deuter ၏ Supplier
စက္႐ုံမ်ားသုိ႔ ပံုမွန္ ေလ့လာစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စက္႐ုံမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ Deuter
႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကၿပီး ျပႆနာရပ္မ်ားကို ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြဲအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဖဲ၀ဲ ေဖာင္
ေဒးရွင္းႏွင့္အတူ မွီခိုမႈကင္းေသာ စာရင္းစစ္ျခင္း၊ မွားယြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း တို႔ကိုလည္း Deuter က ျပဳလုပ္သည္။ ထို႔အျပင္ နိုင္ငံအေနအထားအလုိုက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ Supplier မ်ား၏ စြမ္းရည္ျမင့္တက္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - Deuter ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ စာရင္းစစ္မႈႏွင့္ ကုစားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
သည္ Fair Wear Foundation ၏ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းစနစ္ေပၚတြင္ အေျချပဳသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္ေျခမ်ား
ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္ဟု Deuter က ဆိုခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို Deuter က မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။
- ရွည္လ်ားလွေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား
- သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း
- လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ဆိုးရြားျခင္း
- ကေလးအလုပ္သမား
- ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကားမႈ
- စက္႐ုံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား နိမ့္က်ျခင္း
- အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သမဂၢမ်ားၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာလူမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရွိျခင္း
စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ - စက္႐ုံ ၅ မွအထည္ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းမရွိဟု Deuter က ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စက္႐ုံ ၅
ႏွင့္ ၀င္းျခံတစ္ခုတည္းတြင္ရွိေသာ၊ စက္႐ုံ ၅ ႏွင့္ ကုမၸဏီတူေသာ အျခားစက္႐ုံ တစ္ခုကမူ အထည္ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။
ဤစက္႐ုံႏွစ္ခုလံုးကို Fair Wear Foundation က ၂၀၁၆၊ ေမလ၌ စာရင္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Deuter ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆိုပါ
Fair Wear Foundation ၏ စာရင္းစစ္ရလဒ္မ်ားကမူ SOMO မွေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ စက္႐ုံ၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို
အတည္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ဟု သိရွိရသည္။ စက္႐ုံတြင္ ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားအား အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ SOMO ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အား
Fair Wear Foundation ၏ စာရင္းစစ္က အတည္မျပဳခဲ့ေခ်။ ၎တို႔စာရင္းစစ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ အငယ္ဆံုး
အလုပ္သမားမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိၿပီဟု ဆိုသည္။ Deuter ၏ လူမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ( ၂၀၁၅၊ ဇူလိုင္မွသည္ ၂၀၁၆၊ ဇြန္လ အထိ)
၌ စာရင္းစစ္ျပဳလုပ္ရာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္ရလဒ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပထားေပသည္။
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အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္၀င္ရန္အတြက္ မနက္အေစာတြင္ စက္ရံုသို ့လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္။ Lauren Decicca / MAKMENDE

၅.၁.၃ ။ Gaastra

၂၀၅

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ကုမၸဏီက မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ထုတ္လုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း - ကုမၸဏီက မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ။
Gaastra ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္- ကုမၸဏီက မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ။
ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔၏ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - မရွိပါ။
လုပင
္ န္းခြငအ
္ ေျခအေန ေလ့လာေစာင္ၾ့ ကည့္ျခင္း - Gaastra သည္ ‘စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၏ လူမဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ လိက
ု န
္ ာေရးလႈပရ
္ ွားမႈ (BSCI
– Business Social Compliance Initiative)’ ၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ BSCI ၏ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ စာရင္း
စစ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ အဆိုပါ စာရင္းစစ္မႈမ်ားကို Gaastra ၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ SGS ကျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့
သည္။ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိပါကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပံုမွန္
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု Gaastra က ဆိုခဲ့သည္။
205 Based on Gaastra’s response to a draft version of this report, 16 December 2016.
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား - ကုမၸဏီက မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ၊မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) - ကုမၸဏီက မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ။
စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ - Gaastra (Doniger ဖက္ရွင္အုပ္စု၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု) က စက္႐ုံ ၁၂ တြင္ အထည္
ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္မႈေၾကာင့္ စက္႐ုံ ၁၂ တြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ
လာေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း Gaastra က သတိထားမိလာသည္။ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ စတင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ
ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း စက္႐ုံမ်ားဆိုင္ရာ SOMO ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တံု႔ျပန္မႈေပးရန္ကိုမူ Gaastra ကုမၸဏီက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ Gaastra
အေနျဖင့္ BSCI ကိုသာ တာ၀န္ခံမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။ စက္႐ုံမ်ားအား အစီရင္ခံစာေပးပို႔ခဲ့ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ အားထုတ္
မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္အတြက္ SOMO ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း Gaastra က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၅.၁.၄ ။ H & M

၂၀၆

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ၂၀၁၃
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္စတင္ထုတ္လုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း - H & M သည္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လို သည့္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အထည္ထုတ္လုပ္သည့္ေစ်းကြက္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ရွာေဖြေနေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာလအတန္ၾကာ
အထည္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တည္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု H & M က
ဆိုခဲ့သည္။
H & M ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္ - အထည္ထုတ္လုပ္ေနသည့္စက္႐ုံ ၂၆ ႐ုံ ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုျပင္ဆင္ေသာ စက္႐ုံ
၁၂ ႐ုံရွိသည္ဟု H & M က ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ Supplier စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၇

ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔၏ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - ရွိသည္ (H & M က ထုတ္ျပန္
ေၾကညာေသာ Supplier စာရင္း)
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ၊မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) - ေစ်းကြက္တစ္ခုတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္မႈ မျပဳလုပ္မီ
စီးပြားေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ‘ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ’ ကို H & M က
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Based on H&M’s response to a draft version of this report, 22 December 2016.
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H&M, “Supplier List”, no date, <http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html> (13 January 2017).

127

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အဆိုပါေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို H & M က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာဦးေဆာင္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ၊ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ လုပင
္ န္းပတ္၀န္းက်င္ကို ပိမ
ု သ
ို ရ
ိ ရ
ွိ န္အတြက္
စက္႐ုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အတြင္းက်က်ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ H
& M ႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ H & M ၏ ‘ေရရွည္တည္တံ့မႈဆုိင္ရာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား’
ကို Supplier မ်ား အေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးလုိက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္မူ Supplier မ်ားအေနျဖင့္ ၎အခ်က္ကို လိုက္နာ
ရန္သာမက အျခား၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို H & M က ခ်မွတ္ထားသည္။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအနက္ ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
Due Diligence သည္ တစ္ခ်က္ အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ရွိေသာ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္
မည္မဟုတ္ဟု H & M က SOMO ကို အသိေပးခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္မႈသည္ ေျမ
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၈
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - H & M ၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈဆိုင္ရာျပည္တြင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည္။
စက္႐ုံတိုင္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄ ႀကိမ္ သြားေရာက္ ေလ့လာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု H & M က ဆိုသည္။ Supplier မ်ား၏ ေရရွည္
တည္တမ
ံ့ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏင
ို မ
္ မ
ႈ ်ားကို ေလ့လာေစာင္ၾ့ ကည္ရ
့ န္ႏင
ွ ့္ ေထာက္ပမ
ံ့ မ
ႈ ်ားေပးႏိင
ု ရ
္ န္ H & M ႐ုံးတြင္
အဓိက Supplier စက္႐ုံမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏အသံကို ၾကားႏုိင္ရန္
အတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပံုမွန္ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဟု H & M က
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေတြ႕ရွရ
ိ ေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား - စက္႐စ
ုံ မ
ီ ခ
ံ န္ ခ
့ သ
ြဲ မ
ူ ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားအၾကားတြင္ လူမဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာေဆြးေႏြးမႈမ်ား
အားနည္းေနၿပီး ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း အေျခအေနသည္လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရွိ H & M အထည္စက္႐ုံတိုင္းတြင္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ႏွင့္ ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘ကေလးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာ၀န္ကုမၸဏီ ( Center for Child Rights and Corporate
Social Responsibility – CCRCSR)’ ႏွင့္ H & M က လက္တလ
ြဲ ပ
ု က
္ င
ို ္ေနသည္။ ငယ္ရယ
ြ ္ေသာအလုပသ
္ မားမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္
အကာအကြယ္ေပးရန္ႏင
ွ ့္ မွနက
္ န္ေသာမွတပ
္ တ
ံု င္ကင
ို ္ေဆာင္ထားသူ အလုပသ
္ မားမ်ားကိသ
ု ာ ငွားရမ္းရန္ စက္႐လ
ုံ စ
႔ူ မ
ြ ္းအားအရင္းအျမစ္
စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးရန္လိုအပ္ေနသည္ဟု H & M က ေရးသား ခဲ့သည္။
သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္မႈရွိေသာအခေၾကးေငြသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ရွိေနေၾကာင္း
H & M က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိစက္႐ုံ ၁၀ ခုတြင္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္မႈရွိေသာ အခေၾကးေငြနည္းလမ္းကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ တြင္မူ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ Supplier မ်ားအားလံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္မႈရွိေသာ အခေၾကးေငြ
နည္းလမ္းကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဟု H & M က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ H & M ၏ Supplier မ်ားအားလံုး
အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အနည္းဆံုးလုပ္အားခ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ (ဤအစီရင္ခံစာ ေရးေနခ်ိန္တြင္ ၂.၄၈ ယူ႐ို) ကို
မျဖစ္မေန ေပးရန္ H & M က ေမွ်ာ္လင့္သည္။ Suppliers မ်ားက အလုပ္သင္ႏွင့္ အစမ္းခန္႔ကာလအတြက္ ေပးေသာ ၃၆၀၀ ေအာက္
ေလ်ာ့နည္းသည့္ အခေၾကးေငြကို H & M က သေဘာတူလက္ခံျခင္း မရွိေပ။ ၂၀၉
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Conversation between SOMO and H&M, September 2016.
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Conversation between SOMO and H&M, September 2016.
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စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ - SOMO ၏ သုေတသန အစီရင္ခံစာအၾကမ္းကို ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ၊
၁၉ ရက္ေန႔တြင္ H & M က စက္႐ုံ ၉ ႏွင့္ ၈ သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို
အင္တာဗ်ဴးခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့သည္။ စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ H & M ၏ တုံ႔ျပန္မႈကို
အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂၀၁၆၊ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ H & M က ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စက္႐ုံတိုင္းရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္း
အျမစ္ဌာနမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။ H & M သည္ အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ရလဒ္မ်ားကို SOMO ႏွင့္ မွ်ေ၀ျခင္း မျပဳ
လုပ္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ မွတ္ပံုတင္မ်ားမရွိပါက ရရွိလာေအာင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီး
ေပးႏုိင္ရန္ H & M အေနျဖင့္ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

၅.၁.၅ ။ Muji

၂၁၀

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ၂၀၁၅
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ အထည္ စတင္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ရ
္ ျခင္း အေၾကာင္းရင္း - ျမန္မာနိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ အလုပသ
္ မားမ်ား ေပါမ်ားျခင္းႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ လုပအ
္ ားခ
ႏႈန္းထားသည္ အလုပ၏
္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကိက
ု ည
္ မ
ီ ရ
ႈ ွိျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အထည္စတင္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ရ
္ န္ ကုမဏ
ၸ က
ီ ဆံုးျဖတ္ခသ
ဲ့ ည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္
တ႐ုတ္အထည္စမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္တုိင္ေအာင္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ လူမတ
ႈ ည္ၿငိမမ
္ မ
ႈ ်ားႏွင့္ လံၿု ခံဳမႈရွိေသာ ဗုဒဘ
ၶ ာသာႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Muji အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ အထည္
စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
Muji ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္ - ၆ ခု
ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - ရွိသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ၊မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) - “တိုးတက္မႈေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမွန္တစ္ကယ္ ရွိ၊
မရွိ ေသေသခ်ာခ်ာသိရဖို႔အတြက္ တည္ရွိၿပီး စက္႐ုံေတြကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပတ္၀န္းက်င္၊ အလုပ္သမား၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖခိုင္းပါတယ္။
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - Muji ႏွင့္ စီးပြားေရးပါတနာမ်ားက ကာလအပိုင္းအျခားအလုိက္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခ
အေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ Muji ၏ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္း၊
Muji ၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မွ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ စက္႐ုံမ်ားသို႔ ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

210

Based on Muji’s response to a draft version of this report, 30 December 2016.
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား - နိုင္ငံျခားအ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာၾကသည့္
အတြက္ အနာဂတ္တြင္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈျပႆနာ ႀကံဳရႏိုင္သည္ဟု Muji က ခန္႔မွန္းသည္။
စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ - စက္႐ုံ ၄ ႏွင့္ ၉ က အထည္ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္ဟု Muji က အတည္ျပဳခ်က္ေပး
ခဲ့သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း Muji သည္ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္
တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈမရွိဟု ဆိုသည္။ စက္႐ုံ ၄ ႏွင့္ ၉ တြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ Muji က
ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

၅.၁.၆ ။ New Look

၂၁၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ၂၀၁၄
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္စတင္ထုတ္လုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း - ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္နည္းျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခြန္
ႏႈန္းထားမ်ားရွိျခင္း၊ ႏွစၾ္ ကာလာသည္ႏင
ွ အ
့္ မွ် စက္႐မ
ုံ ်ားႏွငလ
့္ က္တလ
ြဲ ပ
ု က
္ င
ို မ
္ ႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိမ
ု တ
ို ိုးတက္လာႏုင
ိ ္ေသာ အခြငအ
့္ လမ္း
ရွိျခင္း၊ စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု New Look က ဆိုသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္ - ၈ ခု
ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - ရွိသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ၊မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) - New Look က ၎၏ Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ရွင္းျပခဲ့သည္ - ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ Supplier မ်ားအေနျဖင့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ စာရင္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္ကို New Look
အားတင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မထပ္ေစရန္အတြက္ စာရင္းစစ္ပံုစံကို SMETA
(Sedex Members Ethical Trade Audits) ၏ ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို New Look က ပို အလိုရွိသည္။ စာရင္းစစ္၏ ရလဒ္မ်ားကို
အေျခခံၿပီး ကုစားခြင့္အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သည္။ New Look အေနျဖင့္ ၎၏ Supplier မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပႆနာမ်ားကိုအေျဖ
ရွာရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုစားခြင့္အစီအစဥ္မ်ားရိွျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ၏အေျခခံအေၾကာင္း
ရင္းမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား
ရွိသည္ဟုလည္း New Look က ဆိုခဲ့သည္။

211

130

Based on New Look’s reaction to a draft version of this report, 6 January 2017.

လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - New Look ၏ အထည္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အကူအညီ
ေတာင္းရန္တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား (Helplines) တပ္ဆင္ထားသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျပႆနာမ်ားကို အဆိုပါ တယ္လီ
ဖုန္းလိုင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားႏိုင္သည္။ စက္႐ုံသို႔သြားေရာက္ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအင္တာဗ်ဴးမ်ားကိုလည္း
New Look က ျပဳလုပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား -

လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ( မ်က္စိအကာအကြယ္ သို႔မဟုတ္ အပ္မထိုးမိေစရန္
အကာအကြယ္မရွိျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် အသံုးျပဳမႈ မရွိျခင္း)၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနိမ့္က်ျခင္း၊ ဗဟုသုတႏွင့္ သင္တန္းမ်ားမရရွိျခင္း။

-

ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း - အသက္အရြယ္စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္မရွိျခင္း
ေၾကာင့္ ကေလးအလုပ္သမားျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

-

အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား

-

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား - အလုပ္သမားမ်ားထံတြင္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္မရွိျခင္း၊ လုပ္အားခႏွင့္
အလုပခ
္ ်ိနန
္ ာရီမ်ားကို တိက်ခုင
ိ မ
္ ာစြာ မမွတထ
္ ားျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြ ေပးျခင္း ရွ/ိ မရွိ ကို မစိစစ္ႏင
ုိ ္ျခင္း။

-

တရားမ၀င္ဘဲ ကန္ထ႐ိုက္တစ္ဆင့္ေပးျခင္း

-

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစက္႐ုံအမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း။
ထိုစက္႐ုံမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားသည္ ျမန္မာစကားမေျပာတတ္ေခ်။

စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ - စက္႐ုံ ၁၁ က အထည္ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္ဟု New Look က အတည္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့
သည္။ ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စက္႐ုံသို ့သြားေရာက္ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား ၂၁ ဦးကို New Look အဖြဲ႕မွ အင္တာဗ်ဴး
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္ခင္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စာရင္းစစ္မႈတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
ဆိုင္ရာစိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ SOMO ႏွင့္ New Look တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာစစ္ေဆးမႈမ်ားကလည္း စက္႐ုံတြင္
အျခားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ SOMO ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအခ်ဳိ႕ကို New Look ကလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
SOMO မေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အျခားျပႆနာရပ္မ်ားကိုလည္း New Look က ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို SOMO အား New Look
က အသိေပးခဲ့သည္ (ပိုမိုသိရွိလုိပါက အခန္း ၄ ကိုၾကည့္ပါ)။

၅.၁.၇။ Primark

၂၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ၂၀၁၂
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္စတင္ထုတ္လုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း - ကုမၸဏီက မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ

212 Based on Primark’s response to a draft version of this report, 3 January 2017.
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ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ရံု (သုေတသနျပဳရာတြင္ မပါ၀င္ပါ)။ Martje Theuws / SOMO

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္ - ကုမၸဏီက မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ
ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - မရွိပါ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) - ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား၊ အိုအီးစီဒီ၏
Due Diligence လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားႏွငအ
့္ ညီ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ Due Diligence လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကိလ
ု ပ
ု ္ေဆာင္ေနသည္ဟု Primark
က ေရးသားေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။ အိအ
ု ီးစီဒီ Due Diligence၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ Primark က အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ွိ
Primark ၏ Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႐ုံးအေျချပဳသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (Stakeholder
Mapping) တို႔ပါ၀င္သည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို အေျချပဳ၍ ၂၀၁၆ ၊ စက္တင္ဘာလတြင္ Primark က သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
လုပင
္ န္းခြငအ
္ ေျခအေန ေလ့လာေစာင္ၾ့ ကည့္ျခင္း - Primark ၏ Ethical Team မွ စာရင္းစစ္ၿပီး ထိရ
ု လဒ္မ်ားကို တတိယအဖြ႕ဲ အစည္းက
သေဘာတူညခ
ီ ်က္ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ လုပင
္ န္းခြငအ
္ ေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင္ၾ့ ကည္မ
့ မ
ႈ ်ား ျပဳလုပသ
္ ည္။ စက္႐တ
ုံ င
ို ္းတြင္ အထည္
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္မီ စာရင္းစစ္ေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခမ်ားႏိုင္သည္ဟု ေတြ႕ရွိရ
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ပါက စာရင္းစစ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ ျပဳလုပ္သည္။ အကယ္၍ Primark ၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားတြင္
ျပႆနာရပ္မ်ားေတြ႕ရွိရပါက ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပး
ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို ျပင္းထန္စြာၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုမဆို (အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊
လူကုန္ကူးၿပီး အလုပ္သမားကဲ့သို႔ေစခိုင္းျခင္း၊ ေထာင္အလုပ္သမားသဖြယ္ ေစခိုင္းျခင္းတို႔ အပါအ၀င္) ခ်က္ခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ထားရွိသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚေသာ စက္႐ုံမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာ
ရပ္မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေျဖရွင္းၿပီးသည္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေတြ႕ရွရ
ိ ေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား - Primark အေနျဖင္က
့ ယ
ို ပ
္ င
ို စ
္ ာရင္းစစ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ပိမ
ု က
ို ်ယ္ျပန္႔ေသာ Due Diligence
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ SOMO ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတိျပဳမိလာသည္ဟု ဆို
သည္။ သို႔ေသာ္ မည့္သည့္အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားအား ေတြ႕ရွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုမူ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ - SOMO ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာျပႆနာမ်ားကို Primark ၏ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က
ေလ့လာစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စက္႐ုံမ်ား၌ အထည္ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ားကို မမွာယူထားဟုလည္း Primark က
SOMO အား အသိေပးခဲ့သည္။

၅.၁.၈ ။ Suitsupply

၂၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ၂၀၁၅
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္ - ၁ ခု (ဤစက္႐ုံ၌ အနာဂတ္တြင္အထည္ပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္ Suitsupply က ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္)
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္စတင္ထုတ္လုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း - ၀တ္စံုမ်ားခ်ဳပ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့
ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိျခင္းေၾကာင့္။
ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - ရွိသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ၊မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) - Suitsupply ၏ ကနဦး Due Diligence လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ျခံဳငံုသံုးသပ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
သကဲသ
့ ႔ုိ မတူညီေသာအထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးေနရာမ်ားသိ႔ု သြားေရာက္ေလ့လာခဲသ
့ ည္။ ဆံုးရွုံးႏိင
ု ္ေျခမ်ားႏွင့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ေယဘုယ်
သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္င့ံအေၾကာင္းသက္ဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး
အထည္ရရွိမႈဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မ်ားသဖြယ္ အသံုးျပဳသည္။ စက္႐ုံမ်ားကိုလည္း Suitsupply ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
Suitsupply သည္ ဖဲ၀ဲေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးခဲ့သည္။
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ပံုမွန္အားျဖင့္ အထည္ထုတ္လုပ္မႈ မစတင္မီ ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စာရင္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး Suitsupply
အတြက္ စာရင္းစစ္မႈျပဳလုပ္သည္။
Suitsupply သည္ Supplier မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပါတနာအျဖစ္ ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို လိုလားသည္ ဟုဆိုသည္။ Suitsupply
က၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းမ်ား၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ကို အဓိက Supplier ေလးခုက ထုတ္လုပ္ေပးသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ Supplier
ေလးခုတြင္ Suitsupply ၏ ၀ယ္ယူအားကလည္း အလြန္ျမင့္သည္။ အခ်ဳိ႕ အေျခအေနမ်ားတြင္ Suitsupply တစ္ဦးတည္းကသာ
ေဖာက္သည္အျဖစ္ ၀ယ္ယူမႈလည္း ရွိသည္။
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - ရက္သတၱ ၄ ပတ္မွ ၆ ပတ္တိုင္း စက္႐ုံမ်ားအား အထည္ရရွိမႈဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာႏွင့္
အ၀ယ္မန္ေနဂ်ာတိက
႔ု ေလ့လာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပသ
္ ည္။ အဆိပ
ု ါမန္ေန ဂ်ာမ်ားအား ေကာ္ပရ
ို တ
ိ စ
္ ီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၏ လူမတ
ႈ ာ၀န္
(CSR) ဌာနမွ သင္တန္းေပးထားၿပီး စက္႐ုံ၏အေျခအေနအားလံုးကို ၿခံဳငံုေလ့လာသံုးသပ္ရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္း ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ေလ့လာမႈတစ္ခါျပဳလုပ္တိုင္း စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာေဖာင္တစ္ခု
ကို ျဖည့္ၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားလည္း ႐ိုက္ယူသည္။ ၿပီးလွ်င္ အစီရင္ခံစာကို CSR ဌာနသုိ႔ တင္ျပရသည္။ စာရင္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္
တစ္ေလွ်ာက္ CSR မန္ေနဂ်ာလည္းရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိ/ မရွိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္
လိုအပ္ေသာလမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးနိုင္ရန္ (ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ) သြားေရာက္ေလ့လာစစ္ေဆးသည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေတြ႕ရွရ
ိ ေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား - (တိင
ု ္းရင္းသားမ်ားအေပၚ) ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ား၊ ကေလးအလုပသ
္ မား၊ အစိုးရပိင
ု ္း
ကြဲျပားမႈမ်ား၊ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း
ႏုင
ိ င
္ အ
ံ ေျခအေနအလုက
ိ ္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား - ကေလးအလုပသ
္ မားျပႆနာမ်ားေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ Suitsupply အေနျဖင့္ အသက္
၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားကုိသာ အလုပ္ခန္႔ေသာ စက္႐ုံႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည္။
စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ - Suitsupply သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အထည္ထုတ္လုပ္မႈမစတင္မီ စာရင္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္
ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္စက္႐ုံ ၃ ၌မူ Suitsupply အတြက္အထည္ထုတ္လုပ္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ စာရင္း
စစ္မႈကို ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာမွသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ပင္ Fair Wear Foundation ( Suitsupply က အဖြဲ႕၀င္
အျဖစ္ပါ၀င္သည္) က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အတည္တက်ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ပထမဆံုးအႀကိမ္စာရင္းစစ္မႈကို မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ Suitsupply အေနျဖင့္ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို မရရွိေသးေပ။ စာရင္းစစ္ရလဒ္မ်ားကို Suitsupply ႏွင့္ Fair Wear Foundation ၏ စာရင္းစစ္
အဖြ႕ဲ ၾကား ေဆြးေႏြးခဲၿ့ ပီး စက္႐ုံ ၃ ၌ ပိမ
ု ိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပင
္ န္းပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ Suitsupply အေနျဖင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထပ္မံစာရင္းစစ္မႈကို ၂၀၁၇ တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီျဖစ္သည္။
SOMO ၏ သုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ကို Fair Wear Foundation ၏ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး
အခ်ဳိ႕ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုမူ အတည္မျပဳခဲ့ေခ်။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအခ်ဳိ႕ကုိ Suitsupply က တံု႔ျပန္မႈေပးခဲ့ၿပီး အခန္း ၄ တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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၅.၁.၉ ။ Takko

၂၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍
Takko က အထည္ေအာ္ဒါမ်ား စတင္မွာယူခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္စတင္ထုတ္လုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း - ကုမၸဏီက မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Supplier အေရအတြက္ - ၄ ခု

၂၁၅

ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Supplier အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာကို SOMO အားေျပာၾကားမႈ - မရွိပါ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ၊မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence)လုပ္ငန္းစဥ္ - ကုမၸဏီက ဤေမးခြန္းကို ေျဖၾကားျခင္းမရွိပါ။
သုိ႔ေသာ္လည္း Takkoသည္ Fair Wear Foundation ၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ Fair Wear Foundation ၏ ႏုိင္ငံအလိုက္
ခ်မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္ (စာပိုဒ္ ၅.၃.၅ ကိုၾကည့္ပါ)။
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - ကုမၸဏီက ဤေမးခြန္းကို ေျဖၾကားျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း Takkoသည္ Fair
Wear Foundation ၏ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္သည့္အတြက္ Fair Wear Foundation က စာရင္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား - ကုမၸဏီက မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးခဲ့ပါ
စက္႐ုံဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ - စက္႐ုံ ၁၁ တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳမိ
ေၾကာင္း Takkoက SOMO ကို အသိေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖဲ၀ဲေဖာင္ေဒးရွင္းက စက္႐ုံ ၁၁ ၌ စာရင္းစစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ကေလးႏွင့္ ငယ္ရယ
ြ ္ေသာအလုပသ
္ မားမ်ားအား အလုပခ
္ န္ထ
႔ ားျခင္း၊ အခ်ိနပ
္ လ
ို ပ
ု က
္ င
ို ရ
္ ျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိင
ု ရ
္ ာ ေဆာင္ရက
ြ ္
ခ်က္မ်ား ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ ဟုဆိုသည္။
Takko မန္ေနဂ်ာႏွင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕သည္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ လိုက္နာမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
သြားေရာက္ခ့ဲသည္။ စက္႐ုံစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား သင္တန္းေပးခဲ့သည္ဟု Takko က ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စာရင္းစစ္မႈနည္းလမ္း
မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု Takko က ဆိုသည္။ စက္႐ုံမ်ားကို အရင္ကထက္
အႀကိမ္ေရတိးု ကာ မၾကာခဏစစ္ေဆးရန္ႏင
ွ ့္ ႀကိဳတင္မေၾကညာဘဲ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပရ
္ န္တက
႔ို လ
ို ည္း ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည္သ
့ င
ြ ္း
ခဲ့သည္။ စက္႐ုံ ၁၁ တြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက Takko အတြက္ အထည္ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ အျခားစက္႐ုံ ၆ ႐ုံ၌လည္း ေလ့လာ
စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္ျပခဲ့သည္ဟု Takko က ဆိုခဲ့သည္။
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Based on Takkos’response t o a draft version of this report, 5 January 2017.
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Takko, “Sourcing Report 2014/2015,” <http://demandware.edgesuite.net/abbh_prd/on/demandware.static/-/Library-Sites-Library-Takko/default/
dw35fda398/company-page/Takko_SR2014_150915_DS_Zusammen_EN.pdf>
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စက္႐ုံ ၁၁ ကို စီမံခန္႔ခြဲေနသူမ်ားသည္ ပြင့္လင္းမႈရွိသကဲ့သို႔ ေနာင္တမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း
စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနၾကသျဖင့္ စက္႐ုံ ၁၁ ၌ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့
သည္ဟုလည္း Takko က ေရးသားေဖာျ္ပခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး ကင္းလံုၿခံဳေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကို စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၿခံဳေျပာရမည္ဆိုပါလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို Takko က တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပးထားၿပီး အခန္း ၄ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၅.၂။ ျမန္မာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ
၅.၂.၁။ ျမန္မာ့အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား
အလုပ္သမားသမဂၢက႑တြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာ ရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က ေျမေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သာ
လႈပ္ရွားခဲ့ရေသာ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပတြင္တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရေသာ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားသည္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္
ရပ္တည္လာၾကၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ သမဂၢ အဖြဲ႕သစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ ၂၁၆
အလုပ္သမားသမဂၢေပါင္းစည္းအဖြဲ႕မ်ား (Trade union umbrella organizations) အေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား
အေပၚ ဦးတည္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM)
CTUM (Confederation of Trade Unions Myanmar) ကို ၁၉၉၁ ခုနွစ္တြင္ ဗမာ့အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Burma Trade
Unions Federation) အျဖစ္စတင္ဖြ႕ဲ စည္းခဲၿ့ ပီး ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ျမန္မာ့အလုပသ
္ မား သမဂၢမ်ားအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (Federation of Trade Unions
Myanmar - FTUM) ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ၌ FTUM ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကိုက်င္းပၿပီး FTUM မွ
CTUM ဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္စိုးစဥ္ကာလက CTUM ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံခဲ့ရသည္။ ထိုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထိုင္းႏွင့္အိႏၵိယတြင္ရွိေသာ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ CTUM ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
ျပန္ လာခြ င့္ ရ ရွိ ခဲ့ ၿ ပီး ၂၀၁၅၊ ဇူ လို င္ လ တြ င္ ျမန္ မာႏုိ င္ ငံ အလု ပ္ သ မား၊ အလု ပ္ အ ကို င္ႏွ င့္ လူ မႈ ဖူ လံုေ ရး၀န္ ႀ ကီး ဌာနမွ CTUM အား
တရား၀င္အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ CTUM သည္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားထံမွ
လည္း ခိုင္မာေသာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈ ရရွိထားၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ရေသာ ျပည္တြင္းပါတနာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ CTUM သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ITUC- International Trade Unions Confederation) ႏွင့္လည္း တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ၂၀၁၆၊
ဒီဇင္ဘာလအထိ CTUM တြင္ အေျခခံ အဖြဲ႕၀င္သမဂၢေပါင္း ၇၄၅ ဖြဲ႕ရွိၿပီး အဖြဲ႕၀င္ေၾကး ထည့္သြင္းထားသည့္အဖြဲ႕၀င္လူဦးေရေပါင္း
၆၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

၂၁၇

CTUM ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားမွာ - စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ သစ္အလုပ္သမားမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္သည္။
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A lot of the information presented in this paragraph was gathered by SOMO in the context of an assignment for Mondiaal
FNV, in March 2016. This document has not been published.
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ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ထုတ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IWFM)
ျမန္မာႏိင
ု င
္ က
ံ န
ု ထ
္ တ
ု ္ႏင
ွ ့္ စက္မလ
ႈ က္မအ
ႈ လုပသ
္ မားအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ ( IWFM - Industrial Workers Federation of Myanmar) သည္ CTUM
ႏွင့္ တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာက႑မ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ဖိနပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အစားအေသာက္
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္သည္။ IWFM ႏွင့္တရား၀င္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာသမဂၢအဖြဲ႕ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရေပါင္း ၁၀၀၀၀
ခန္႔ရွိသည္။

၂၁၈

IWFM သည္ IndustriAll ႏွင့္လည္း တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MICS)
ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MICS - Myanmar Industries Craft and
Services Trade Unions Federation) ကို ကနဦးတြင္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Myanmar Trade Union Federation – MTUF)
အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခဲၿ့ ပီး ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ျမန္မာ့စက္မလ
ႈ က္မႈ ဆိင
ု ရ
္ ာအလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ား (Myanmar Industrial Trade Unions- MITU)
ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနခဲ့စဥ္က MICS သည္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္သာ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး
MICS ၏ အခ်ဳိ႕ေသာအေရးႀကီးသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ေထာင္ထဲတြင္ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ MICS
ကို မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ၌ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခဲ့
သည္။ ၂၀၁၆၊ မတ္လအထိ MICS ႏွင့္ တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သမဂၢအဖြဲ႕ေပါင္း ၇၀-၇၅ ဖြဲ႕ခန္႔ရွိၿပီး အဖြဲ႕၀င္ေၾကးထည့္သြင္း
ထားေသာအဖြဲ႕၀င္ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

၂၁၉

၂၀၁၇၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အဖြဲ႕၀င္အေရအတြက္ ပို၍မ်ားေနမည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သမဂၢအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ရွိသည္။ MICS လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာက႑မ်ားမွာ - လူသံုး
ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ခဲ၊ စတီးႏွင့္ သံလုပ္ငန္း၊ အစားအေသာက္လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္
ဆိုင္မ်ား)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း၊ အထည္လုပ္ငန္း၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ သားေရထည္လုပ္ငန္း၊ ေရနံ
ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုသည္ ခ်ည္မွ်င္၊ အထည္ႏွင့္
သားေရလုပ္ငန္းတုိ႔မွ ျဖစ္သည္။

ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (STUM)
STUM (Solidarity of Trade Unions Myanmar) ကို MICS ၏ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးမွ မၾကာေသးမီက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
STUM သည္ ယခုအခ်ိန္အထိမွတ္ပံုမတင္ရေသးဘဲ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖက္ဒေရးရွင္း)အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။ STUM အတြက္
သက္ဆိုင္ေသာက႑မ်ားမွာ - ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း (အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး)ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းတို႔
ျဖစ္သည္။ STUM ၌ အေျခခံအဆင့္တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢေပါင္း ၆ ဖြဲ႕ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ရွိသည္။ ၂၀၁၆၊ ဇူလုိင္လတြင္
အဖြဲ႕၀င္လူေပါင္း ၁၇၄၀ ခန္႔ရွိသည္။
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SOMO, interview with MICS, 1 March 2016, Yangon, Myanmar.
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၅.၂.၂။ အင္ဒတ္စထရီေအာ (IndustriALL)
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ IndustriALL ႏွင့္ တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖက္ဒေရးရွင္း) ႏွစ္ခုရွိသည္ - ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ထုတ္ႏွင့္
စက္မႈလက္မႈအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Industrial Workers Federation of Myanmar – IWFM) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳတြင္း အလုပ္
သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Mining Workers Federation of Myanmar – MWFM) တုိ ့ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား
လာေစရန္ IndustriALL က အဓိက ဦးတည္ထားသည္။

H&M ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (Global Framework Agreement – GFA)
၂၀၁၅၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ H & M ႏွင့္ IndustriALL ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသမဂၢတို႔က မူေဘာင္တစ္ခုကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့
သည္။ အဆိုပါမူေဘာင္ကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာမူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (GFA) ဟုေခၚသည္။ GFA ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖ
ရွာေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ၂၂၀ စက္႐ုံအဆင့္မွသည္ အထက္သို႔အဆင့္ဆင့္၌ GFA အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္
အလုပ္သမားေစ်းကြက္၌ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုပ့ံပိုးေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား (National Monitoring Committees- NMC) ဖြဲ႕စည္းရန္ GFA တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

၂၂၁

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ NMC တစ္ခုကို H & M ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက GFA ကိုသက္တမ္းတိုးခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ကန္႔သတ္မထားေခ်။

၅.၂.၃။ ျမန္မာအလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ား (ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း)
အတက္ၾကြဆံုး ျမန္မာအလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ားမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ( Action Labor Right - ALR) ၊ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ (Burmese Women’s Union)၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (Cooperative Committee of Trade Unions – CCTU) ၊ Let’s Help Each Other (LHEO)၊
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕(Labor Rights Defenders and Promoters- LRDP)ႏွင့္ ေရာင္ျခည္ဦး
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (YCO) တို႔ျဖစ္သည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕၊ ALR ၊ LRDP ၊ CCTU ႏွင့္ LHEO တိခ
႔ု ်ိတဆ
္ က္လပ
ႈ ရ
္ ွားေနသည့္ က႑မ်ားမွာ- သုေတသန ဆိင
ု ရ
္ ာမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား
(အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ သမဂၢဖြ႕ဲ စည္းေရး) ႏွင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ ဥပေဒသင္တန္းရရွထ
ိ ားသူမ်ားက အကူအညီေပးမႈမ်ား
ျဖစ္သည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕၊ ALR ၊ CCTU ႏွင့္ LRDP တို႔ပူးေပါင္းၿပီး စာတမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရကို
စည္း႐ုံးအေရးဆိုမႈလည္း ျပဳလုပ္သည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕၊ ALR ၊ CCTU ႏွင့္ LRDP တို႔သည္ Oxfam အဖြဲ႕၏ “ျမန္မာျပည္တြင္ ျပဳလုပ္
သည္- Made in Myanmar” အမည္ရေသာ ေလ့လာမႈတြင္ ပါတနာမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၂၂၂
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H&M, “ response to draft version of this report”, 23 December 2016.
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IndustriALL website, ‘IndustriALL Global Union and H&M sign global framework agreement’, 3 November 2015 http://www.industriall-union.org/
industriall-global-union-and-hm-sign-global-framework-agreement
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Oxfam, Oxfam, “Made in Myanmar – Entrenched poverty or decent jobs for garment workers?” December 2015, <https://www.oxfam.org/sites/www.

oxfam.org/files/file_attachments/bp209-made-in-myanmar-garment-workers-091215-en_0.pdf>
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၅.၃။ ျမန္ မာႏုိ င္ ငံ ရွိ သြ င္း အားစု ကြ င္း ဆက္ မ်ားဆို င္ ရာ ေရွ ႕ေဆာင္ အ ဖြဲ ႕ မ်ားႏွ င့္ အျခား
ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား
၅.၃.၁။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအဖြဲ႕ (ACT)
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအဖြဲ႕ (Action၊ Collaboration၊ Transformation – ACT) ကို ၂၀၁၅
တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အမွတ္တံဆိပ္မ်ား (Brands)၊ လက္လီေရာင္းသူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား (Manufacturers) ႏွင့္ အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ား ပါ၀င္သည္။ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ဆိုင္ရာ သြင္းအားစုကြင္းဆက္၌ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာအခေၾကးေငြဆိုင္ရာကိစၥရပ္ကို
ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အထည္ႏွင့္ ခ်ည္မွ်င္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေနေသာ အဓိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစုေပါင္း
အေရးဆိုမႈမ်ား (Industry Collective Bargainings) ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္အားခပိုမိုရရွိလာေစရန္ ACT က ရည္ရြယ္သည္။ ဤအခ်က္ကို
တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ၀ယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားက အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၂၂၃
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစုေပါင္းအေရးဆိုမႈ (Industry Collective Bargaining- ICB) သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူမ်ား
ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမ်ား ႏွင့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား) ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံ
အတြင္းရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလံုး၌အသက္၀င္မည့္ လုပ္အားခႏွင့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ သေဘာ
တူညီမႈရရွိရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရပါမည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာလုပ္အားခႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္
မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ACT က လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္လိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ လုပ္အားခ
ဆိုသည္မွာ မည္မွ်ျဖစ္သည္ဟူ၍ မသိရွိရေသးသကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အဆင့္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ACT က
ေၾကညာျခင္း၊ အသိေပးျခင္း မရွိေသးပါ။

၂၂၄

IndustriALL ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသမဂၢအေနျဖင့္ ACT ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္ (Brand) တုိင္းႏွင့္ နားလည္မႈ
သ၀ဏ္လႊာ (MOU) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည္။ အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေရးဆိုမႈ
(Industrial Bargaining - IB) ႏွင့္ပတ္သက္၍ MOU တြင္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ IB သည္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ
လု ပ္ အားခမ်ားရရွိေ စရန္ အ တြ က္ မရွိ မျဖစ္ အေရးပါသည္ ။ အလု ပ္ သ မားမ်ားအေနျဖင့္ အသင္း အပင္း လြ တ္ လ ပ္ စြာ ဖြဲ ႕ စည္း ခြ င့္ႏွ င့္
စုေပါင္းအေရးဆိုမႈမ်ားကို သိျမင္နားလည္လာေစရန္လည္း IB ကို လုိအပ္သည္။ ၂၂၅
ျမန္မာႏိုင္ငံအား ACT ၏ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဒုတိယႏိုင္ငံအျဖစ္ ACTက ညႊန္းဆိုထားေၾကာင္း Primark ႏွင့္
C & A တို႔က SOMO ကို အသိေပးခဲ့သည္။
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ACT, “Fact Sheet”, no date, <http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/ACT%20Factsheet.pdf> (27 October 2016).
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IndustriALL website, “Industry bargaining for living wages,” 18 August 2015, http://www.industriall-union.org/industry-bargaining-for-living-wages
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လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ACT တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီ ၁၈ ခုရွိသည္ - Arcadia ၊ Asos ၊ C & A ၊ Coles ၊ Debenhams ၊
Esprit ၊ H&M ၊ Inditex ၊ Kmart ၊ N Brown Group၊ New Look ၊ Next ၊ Pentland ၊ Primark ၊ Target ၊ Tchibo ၊ Tesco ႏွင့္ Topshop
တို႔ ျဖစ္သည္။

၂၂၆

၅.၃.၂။ လူမႈဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (BSR)
လူမႈဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (Business for Social Responsibility- BSR) အဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏ ကြန္ရက္မ်ား
ျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္အျပင္ အျခားပါတနာမ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲ၍လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။ BSR ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
- မဟာဗ်ဴဟာႏွ င့္ လု ပ္ င န္း လည္ ပ တ္ မႈ တုိ ႔ တြ င္ ေရရွ ည္ တ ည္ တံ့ မႈ ကို ထည့္ သြ င္းေပါင္း စည္းျခင္း အားျဖင့္ စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း မ်ား၌
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ တရားမွ်တၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ကမၻာႀကီးျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္ေနသူမ်ား (Stakeholders)အၾကား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိလာေစရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

၂၂၇

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းရရွိမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (Principles of Responsible Sourcing) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၄၊ ဇူလုိင္လ
တြင္ BSR က ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကဦးစားေပး က႑ရပ္ ၄ ခု ကိုလည္း BSR က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
၎တို႔မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ပိုမို အားေကာင္းလာေစျခင္း၊ ေခတ္မွီေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ
အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား လံုး၀ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရး
မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာရရွိေစျခင္း တို႔ ျဖစ္သည္။

၂၂၈

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကေလးအလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပခ်က္
(Guidance Briefings) မ်ားကို BSR က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး Myanmar Responsible Sourcing Group ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္
ခဲသ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါအဖြ႕ဲ တြင္ H & M၊ Gap၊ Marks & Spencer ႏွင့္ N Brown Group တိက
႔ု အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၂၉ BSR ၏ အင္တာနက္
စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိသြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအဆင့္ဆင့္၌ ေရရွည္တည္တံ့မႈပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ BSR
အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ BSR ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုသုိ႔ ေရရွည္
တည္တံ့မႈပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာကုန္ပစၥည္းရရွိမႈဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား (Principles of Responsible Sourcing) ၏
အခ်က္ႀကီး ၄ ခ်က္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္ - ေရရွည္တည္တံ့မႈဆိုင္ရာဦးေဆာင္ျခင္း၊ Due Diligence
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား အားခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းတို႔
ျဖစ္သည္။

၂၃၀

226

ACT, “fact sheet”, no date, <http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/ACT%20Factsheet.pdf> (6 January 2017).

227

BSR website, “About us,” no date, <https://www.bsr.org/en/about>

228

BSR, “Principles of Responsible Sourcing for Myanmar’s Garment Sector,” July 2014, <https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/principles-ofresponsible-sourcing-for-myanmars-garment-sector>
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BSR website, “Myanmar Responsible Sourcing,” no date, <https://www.bsr.org/collaboration/groups/myanmar-responsible-sourcing> (6 January 2017).
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BSR website, “Myanmar Responsible Sourcing”, no date, <https://www.bsr.org/collaboration/groups/myanmar-responsible-sourcing> (6 January 2017).
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၅.၃.၃။ က်င့္၀တ္လုိက္နာေသာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (ETI)
ETI (Ethical Trading Initiative) သည္ ယူေကအေျခစိုက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ေလးစားလိုက္နာမႈကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ NGOs မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၂၃၁
၂၀၁၅၊ ဇူလုိင္လတြင္ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ(သို႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ETI အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီမ်ား
ကိုယ္စား ETI က ျမန္မာအစိုးရကို စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ
၃၆၀၀ က်ပ္အေပၚ ျမန္မာ႔အလုပ္ရွင္မ်ားက ဆန္႔က်င္မဲေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ထိုစာကို ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္အသင္းမ်ားက ထိုသို ့အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို တိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ETI ကမူ ထိုအဆိုကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း စာ၌ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၃၂

အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းဆန္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရအားစည္း႐ုံးရာ၌ ETI ၏ စာက ထိထိေရာက္
ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားက ဆိုခဲ့သည္ဟု ETI က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၃၃

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈနည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မွ်ေ၀အသိေပးရန္ႏွင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြဥပေဒႏွင့္အညီ
အလုပ္သမားမ်ားအားလုပ္အားခေပးရန္ ETI က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားအားရရွိေနေသာ ၎၏အဖြဲ႕၀င္
မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အထည္ရယူေနေသာ ETI အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ Supplier စက္႐ုံမ်ားတြင္ အထည္ေအာ္ဒါ
မ်ား မမွာယူမီ အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားသည္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာျခင္း ရွိ/ မရွိ စစ္ေဆးေၾကာင္း၊
အမွတ္တံဆိပ္မ်ား( Brands) အေနျဖင့္လည္း Supplierမ်ားအား သင္တန္းႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း ETI မွ SOMO ကို
ဆက္လက္အသိေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕အမွတ္တံဆိပ္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသမဂၢမ်ား၊ သက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားႏွင့္
လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Supplier စက္႐ုံမ်ား (ETI အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ Supplier
မ်ား) တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ မည္သည့္ အေန
အထားအထိ လုပ္အားခေပးေနသည္ ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ETI က မေပးခဲ့ပါ။
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ETI website, “About,” <http://www.ethicaltrade.org/about-eti>
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ETI, “ETI supports calls for new Myanmar minimum wage to apply to garment sector,” 15 July 2015, http://www.ethicaltrade.org/blog/eti-supportscalls-new-myanmar-minimum-wage-apply-garment-sector
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ETI, “email to SOMO,” 26 November 2016.
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အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားအေနျဖင့္ အလုပသ
္ မားဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာအားနည္းခ်က္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ - အလုပသ
္ င္ႏင
ွ ့္ အစမ္းခန္အ
႔ တြက္ အလုပသ
္ မား
ဌားရမ္းျခင္း) ကို အသံုးျပဳကာ အလုပသ
္ မားမ်ားအား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ (တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္) မေပးဘဲ ေရွာင္လႊဲေနၾကသည္။
ဤအခ်က္ကို သတိျပဳမိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ETI သည္ ၎၏ ျမန္မာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ေၾကညာခ်က္အၾကမ္း တစ္ေစာင္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ ၃ တြင္ၾကည့္ရန္)။ ေၾကညာ
ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္ကာလအတြက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ငွားရမ္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားမ်ား
အေနျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၃၆၀၀ က်ပ္ကို ရရွိသင့္သည္ဟု အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ETI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
အ၀တ္အထည္မ်ားရယူေနေသာ ၎၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား Supplier မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ရာ၌ အထက္ပါအခ်က္ကိုမျဖစ္မေန
အသိေပး ေျပာၾကားရန္ညႊန္ၾကားထားသည္။

၂၃၄

၂၀၁၅၊ စက္တင္ဘာတြင္ ETI အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားက ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ အဓိကသက္ဆင
ို ပ
္ ါ၀င္သူ (Key Stakeholders) မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ခဲ့သည္။ CTUM ၊ Solidarity Center ၊ Oxfam ၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ယူေက၀န္ႀကီးဌာန (DFID) ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑
တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MRCB)၊ အျခားေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္၀င္စားမႈ
အတိုင္းအတာႏွင့္ ETI ၏ အခ်ဳိ႕ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုိအပ္မႈ ရွိ/ မရွိ ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဤေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brands မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားမွာ တည္ရွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ETI က ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ETI အေနျဖင့္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္အားျဖည့္
ရမည္ဆသ
ို ည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အလြန္ေစာေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ETI အတြက္ အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ား၏ ထင္ျမင္ယဆ
ူ ခ်က္
တို႔မွာ အလြန္အေရးပါသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳ ေလးစားပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အေျခတည္စသမဂၢမ်ားအတြက္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ေျခေထာက္ေပၚ
တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပင္ပမွ လြန္ကဲေသာ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ အေျခတည္စ သမဂၢမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေဖာ္ထတ
ု ခ
္ ်မွတ္ေရးႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ခ
္ ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ားတြင္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သြား
ေစႏုိင္ပါေၾကာင္း ETI အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၃၅

ETI သည္ ေဟာင္ေကာင္႐ုံးမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ ETI အဖြဲ႕အတြင္း၌ ျမန္မာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (Myanmar Working Group) ႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀မႈ
စာရင္းမ်ား (Distribution list) ရွိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မွ်ေ၀ရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်င္းပေသာ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ အစည္း
အေ၀းမ်ားသို႔ဖိတ္ၾကားရန္ ၎တုိ႔ကို ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသည္။
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ETI, “email to SOMO,” 8 December 2016.
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ETI, “email to SOMO,” 26 November 2016.
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အေၾကာင္းအရာ ၃ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အထည္ထုတ္လုပ္ေနၾကေသာ ETI အဖြဲ႕၀င္ Brand မ်ား၏ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္
၂၉၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၅။
ဂရုျပဳရန္ - Supplier မ်ားမွသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားရယူေနေသာ ETI ကုမၸဏီ မ်ားဆီသို႔ ။
ေလးစားရပါေသာ (နာမည္ XXX)။
ျမန္မာ့တရား၀င္အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ၊ ၁ ရက္ေန႔တြင္
အသက္၀င္လာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ETI အဖြဲ႕၀င္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္
မိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အစမ္းခန္႔ႏွင့္အလုပ္သင္ စာခ်ဳပ္သစ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားဌားရမ္းကာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ
မေပးဘဲ ေရွာင္လႊဲေနသည့္ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္းကို ဤစာေရးသားၿပီး ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ETIအဖြဲ႕၀င္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား (Brand)အေနျဖင့္ ၂၀၁၅၊ ဇူလုိင္လတြင္ေပးပို႔ေသာစာ၌လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုျပဳသည့္
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို သေဘာတူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ETIအဖြဲ႕၀င္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား(Brands)အေနျဖင့္
ကြ်န္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆက္သြယ္မႈျဖစ္သည့္ Supplier မ်ားမွတစ္ဆင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ဆက္လက္ေထာက္ခံ
သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Supplier မ်ားအေနျဖင့္လည္း အလုပ္သမားတိုင္းကို မည္သည့္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ဌားရမ္းသည္ျဖစ္ေစ
တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ ေပးအပ္မည္ဟု ETI အဖြဲ႕၀င္ Brand မ်ားက ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ အမ်ဳိးအစား ကြဲျပားေသာစာခ်ဳပ္မ်ားကို
ခ်ဳပ္ဆၿို ပီး အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြေပးရန္တာ၀န္ကို ေရွာင္လႊဲေနမႈမ်ားသည္ ကြ်န္ပ
ု တ
္ ၏
႔ို ဆႏၵျဖစ္ေသာ “အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို
ေထာက္ခံမႈ” ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။
(XXX ကုမၸဏီ) အတြက္ အထည္ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ Supplier ျဖစ္သည့္ သင့္ကို ကြ်န္ုပ္တို႔ကသတိေပးလိုသည္မွာ - သင့္
အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ႏွင့္ ETI ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (http://www.ethicaltrade.org/etibasecode) ကိုလုိက္နာရန္ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုနားလည္လာေစရန္အတြက္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
- ပံမ
ု န
ွ အ
္ လုပခ
္ ်ိနအ
္ တိင
ု ္းလုပက
္ င
ို မ
္ အ
ႈ တြက္ တစ္လလွ်င္ ၁၀၈၀၀၀ က်ပ္ကို အလုပသ
္ မားတိင
ု ္းအား ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
အခ်ိနပ
္ လ
ို ပ
ု အ
္ ားခမ်ားကိလ
ု ည္း သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာအနည္းဆံးု အခေၾကးေငြအရ မွနက
္ န္စြာတြကခ
္ ်က္ၿပီး ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
- အလုပ္ခ်ိန္တစ္နာရီလွ်င္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခ - ၁၀၈၀၀၀ ရက္ / ၃၀ ရက္ / ၈ နာရီ = ၄၅၀ က်ပ္
- အခ်ိန္ပိုတစ္နာရီစာလုပ္အားခသည္ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္တစ္နာရီစာလုပ္အားခ၏ ႏွစ္ဆထက္ မနည္းသင့္ေပ။
ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္မ်ား - ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၈နာရီျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ျမန္မာ့အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းက ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ၁၉၅၁ အလုပ႐
္ မ
ုံ ်ားအက္ဥပေဒတြငမ
္ ူ ပံမ
ု န
ွ အ
္ လုပခ
္ ်ိနသ
္ ည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၄ နာရီျဖစ္သည္။ ဥပေဒပါ
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား လမ္းညႊန္မႈေပးေနေၾကာင္းကို သင့္အား သတိေပးလိုသည္။
ထိအ
႔ု ျပင္ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ လုပခ
္ လစာအေၾကာင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြတက
ြ ခ
္ ်က္ပမ
ံု ်ားကို Suppliers မ်ားက ကြ်ႏုပ
္ တ
္ အ
႔ုိ ား ပြငလ
့္ င္း
ျမင္သာမႈရွိစြာ အသိေပးရန္လုိအပ္သည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ရရွိေနမႈကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားမည္ဆိုပါက ကြ်ႏုပ
္ ္တုိ႔
အေနျဖင့္ လံုး၀သည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိေစလိုသည္။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားအားလံုးသည္
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ ETI ၏အသင္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားအေနျဖင့္ သင္တို႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္
ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင္တို႔အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ထံမွ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားလိုအပ္မည္ဆိုပါက အသိေပးေစလိုပါသည္။
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ETI ၏အဆိုအရ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားရရွိေနေသာ အမွတ္တံဆိပ္ (Brands) မ်ားမွာ
အနည္းငယ္သာ ရွိေသးသည္ - Due Diligenceလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္လူမႈလုိက္နာမႈဆိုင္ရာ
စနစ္ (Social Compliance Systems) မ်ားကို တည္ေထာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ
(အဓိကအားျဖင့္ ) ႀကီးမားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၃၆
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ေအာ္ဒါမွာယူေနသည္ဟု အတည္ျပဳခ်က္ေပးေသာ ETI အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ - NEXT ၊ Bestseller ၊ C&A ၊ H&M ၊
Gap ၊ Marks & Spencer ၊ N Brown ၊ Orsay ၊ Primark ၊ Regatta ႏွင့္ Tchibo တုိ ့ျဖစ္သည္။
ETI အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ Supplier စာရင္းအျပည့္အစံုကို ETI အား ေပးအပ္ရန္ မလုိပါ။ ETI ၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံအလုိက္
အစီအစဥ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ETI အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံမွ အဆိုပါသက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံရွိ သြင္းအားစုကြင္းဆက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
(Supply Chain Data)ကို ETI က ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ETIမွ ထိုသုိ ့ျပဳလုပ္ဖူးျခင္း မရွိေသး
ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚဦးတည္ထားေသာ ETI အစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မရွိေသးေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၃၇

၅.၃.၄ ။ မွ်တေသာ အလုပ္သမားေရးရာအသင္း (Fair Labor Association)
မွ်တေသာအလုပ္သမားေရးရာအသင္း (Fair Labor Association – FLA) သည္ အေမရိကအေျခစုိက္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္လိုသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
၂၀၁၅၊ ဇူလုိင္တြင္ FLA ႏွင့္ ၎၏ပါတနာမ်ားက ျမန္မာအစိုးရကို စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၂၃၈

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္သြယ္ေရးအသင္း

မ်ားက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ (တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀က်ပ္)ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္အတြက္ အစိုးရအားစည္း႐ုံးအေရးဆိုရန္ ႀကိဳးစားေနမႈ
မ်ားကို တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ထိုစာကိုေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ျခင္းအားျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုတန္႔သြားေစႏိုင္သည္ဟု အဆိုပါ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းမ်ားက အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ FLA ႏွင့္ ၎၏ ပါတနာမ်ားကမူ ထိုအႀကံျပဳခ်က္ကို သေဘာမတူခဲ့ဘဲ လုပ္အားခကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သြင္းအားစု
ကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္၌ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြေပးရန္ လိုလိုလားလားရွိေသာ Brands (အမွတ္တံဆိပ္)မ်ားအား
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အထည္ ထုတ္လုပ္ရန္/ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ဟန္႔တားရာမေရာက္သည့္အျပင္ အားေပးရာပင္ေရာက္ေၾကာင္း မီးေမာင္း
ထိုးျပခဲ့သည္။
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ETI, “email to SOMO,” 26 November 2016.
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ETI, “Email to SOMO,” 8 December 2016.

238

FLA, “Letter to the Myanmar government,” 14 July 2015, <http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/letter_on_minimum_wage_
exemptions_in_myanmar_july_2015.pdf>
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လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၁၇ ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားရရွိေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စဥ္းစားေနေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုမွာ - Adidas
Group ၊ Best Promotions ၊ Chenfeng Group ၊ ChicoBag ၊ College Kids ၊ Kathmandu ၊ Kranos Corporation၊ Mountain
Equipment Co-op ၊ National Memory Project ၊ New Balance ၊ Outerknown ၊ Patagonia ၊ Public Identity၊ Santa’s Workshop
၊ SEAsTra/SE Asia Trade၊ Top of the World ႏွင့္ Widget Wah တုိ ့ျဖစ္သည္။

၂၃၉

၅.၃.၅။ Fair Wear Foundation
Fair Wear Foundation – FWF သည္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန
မ်ားကို ေလ့လာစိစစ္ရန္ႏင
ွ ့္ တိုးတက္မမ
ႈ ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ Brands (အမွတ္ တံဆပ
ိ )္ မ်ား ၊ စက္႐မ
ုံ ်ား၊ အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ား၊
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs)၊ (တစ္ခါတစ္ရံ) အစိုးရမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
Brand (အမွတ္တံဆိပ္) တစ္ခုအေနျဖင့္ Fair Wear Foundation ၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာပါက အ၀တ္အထည္မ်ားထုတ္လုပ္ေနေသာ
၎တု၏
႔ိ စက္႐မ
ုံ ်ားတြင္ အလုပသ
္ မားမ်ား၏ အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြနလ
္ ာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္
ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္းျပေသာဆႏၵရွိရမည္ျဖစ္သည္။
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၂၄၀

FLA website, “17 FLA Affiliates Oppose Unfair Minimum Wage Exemption for Myanmar Garment Workers,” 15 July 2015,<http://www.fairlabor.org/
report/17-fla-affiliates-oppose-unfair-minimum-wage-exemption-myanmar-garment-workers>
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FWF website, “About,” <https://www.fairwear.org/about/>
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အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားတစ္ဦး ၎ေနထိုင္ရာအေဆာင္၌ အ၀တ္ထုတ္လွန္းေနစဥ္။ Lauren DeCicca / MEKMENDE

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ Fair Wear Foundation က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တရား၀င္ စတင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုံ
မ်ား၌ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန တိုးတက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမည့္ ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္
အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ား မလံုေလာက္ေသးဟု Fair Wear Foundation က ယူဆခဲသ
့ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ျပည္တင
ြ ္းသက္ဆင
ို သ
္ ူ (local stakeholders)
မ်ားအၾကား လူမႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ခိုင္မာေသာဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားလည္း မရွိေသးဟု Fair Wear Foundation က
ယူဆခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ Fair Wear Foundation က ၎၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ (အဖြဲ႕၀င္) ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
ရွိသူမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ား၌ အထည္ထုတ္လုပ္ေနမႈကို ရပ္တန္႔ထားေစခဲ့သည္။

၂၄၁

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ Fair Wear

Foundation က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ
မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကႏွင့္အျခားအေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံ FWF ဘုတ္အဖြဲ႕ကလည္း “ကုမၸဏီမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အထည္ထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္” ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဆိုင္းငံ့ေပးခဲ့သည္။ ၂၄၂
ဖဲ၀ဲေဖာင္ေဒးရွင္းက ျမန္မာႏုင
ိ င
္ က
ံ ို ဆံုး႐ႈံးႏုင
ိ ္ေျချမင့္ေသာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ခအ
ု ျဖစ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ၿဲ့ ပီး ၎၏အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ဆ
ံ င
ို ရ
္ ာ
ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးရန္လိုအပ္သည္။
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၂၄၃

FWF, “Burma – FWF guidance paper”, April 2012, <http://www.fairwear.org/ul/cms/fck-uploaded/documents/countrystudies/guidancepaperBurmaApril2012.pdf>

242

FWF, “Position paper on order placements in Myanmar/Burma”, 2012,<http://www.fairwear.org/ul/cms/fck-uploaded/documents/countrystudies/
othercountries/burma/FWFpositionBurma-Sep12.pdf>

243

FWF, “FWF Position paper on Myanmar”, update December 2013, http://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2016/06/MyanmarpositionupdateDec2013.
pdf
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လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ - ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာစက္႐ုံမ်ားတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ရန္(ႏွင့္/သို႔မ ဟုတ္) အဓမၼေစခိုင္းမႈ
တြင္ ျငိစြန္းပါ၀င္ေသာစက္႐ုံမ်ား၌ အထည္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ (ႏွင့္/သို႔မဟုတ္) ေျမသိမ္းဆည္းမႈအေလ့အက်င့္
မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းေနေသာသူမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာစက္႐ုံမ်ား၌ အထည္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို
ေရွာင္က်ဥ္ရန္။
- FWF အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ Supplier စာရင္းမ်ားကို တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ ထိုစာရင္းမ်ား အေပၚအေျချပဳ၍ FWF
က Supplier စက္႐ုံမ်ားစာရင္းကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထုတ္ျပန္သည္။
- ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အထည္ေအာ္ဒါမွာယူေနေသာ (သို႔မဟုတ္ မွာယူရန္စဥ္းစားေနေသာ) FWF အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ Due
Diligence လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပည့္စံုစြာ မျဖစ္မေနတင္ျပရမည္။
- အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အထည္မ်ားထုတ္လုပ္ေနရာမွ ျမန္မာျပည္တြင္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေနေသာ FWF အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္
အေၾကာင္းရင္းကို လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Work Plan) တြင္ မျဖစ္မေနေဖာ္ျပရမည္။ ထုိ႔အျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေအာ္ဒါမွာ
ယူေနရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲမွာယူမည္ဆိုပါကလည္း အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၌ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ထြက္ခြာမႈဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္အတူ ထြက္ခြာမည့္ Suppliers စက္႐ုံမ်ားႏွင့္အတူ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အ၀တ္အထည္မ်ားရယူေနသည့္ FWF အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ ့၏ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားတင္ျပ
ရာ၌ FWF၏ အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းတိုင္းကို ျပည့္မွီရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျခအေနမ်ားကို မည္သို႔တိုးတက္ေကာင္း
မြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို အထူး ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစက္႐ုံမ်ား၌
တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည့္အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ကုစားေပးရန္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား ကို FWF အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လူမႈဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအစီရင္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
- ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ အ
ွ ၀တ္အထည္မ်ားရယူေနေသာ FWF အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားသည္ စက္႐တ
ုံ င
ို ္း၌လူမဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာေဆြးေႏြးမႈ (Social Dialogue)
ကို အားျဖည့္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ FWF အေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အလုပ္သမား
သမဂၢရွိသည့္စက္႐ုံမ်ားကို ပိုမိုေရြးခ်ယ္ေစလိုသည္။ စက္႐ုံအဆင့္တြင္ လူမႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈ (Social Dialogue) ပိုမို
ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ Supplier မ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ (ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ စာရင္းသြင္းထားရေပမည္။
- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အ၀တ္အထည္မ်ားရယူေနေသာ FWF အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အားအထည္ထုတ္ လုပ္ေပးေနသည့္
စက္႐ုံတိုင္းအတြက္ အြန္လုိင္းနည္းလမ္း (online tool) တစ္ခုျဖစ္သည့္ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်မႈ အနိမ့္အျမင့္ျပ ေလွကား
(Wage Ladder) ကို စတင္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သကဲ့သို သတင္းထုတ္ျပန္မႈလည္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းကို
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အခေၾကးေငြမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး သင့္ေလွ်ာ္လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြ ဟုတ္/ မဟုတ္ ေလ့လာ
သံုးသပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဤအစီရင္ခံစာကိုေရးသားေနခ်ိန္တြင္ FWF (ဖဲ၀ဲေဖာင္ေဒးရွင္း)အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ခု အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစက္႐ုံ ေပါင္း၂၀ ႐ုံက အထည္မ်ား
ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္။

၂၄၄

အဆိုပါအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ - Deuter ၊ Engelbert Strauss ၊ Fond of Bags ၊ Jack Wolfskin ၊ Mammut ၊

OberAlp (Salewa) ၊ Odlo Sports ၊ Outdoor Sports ၊ Suitsupply ၊Takko ႏွင့္ Vaude တို႔ျဖစ္သည္။ FWF က ၎၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို
အထည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေပးေနေသာ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ စ
ွိ က္႐ုံေပါင္း ၂၀ ႐ုံ ပါ၀င္သည့္ စာရင္းတစ္ခက
ု ို FWF ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (Website)
တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၄၅

244

FWF website, “Myanmar”, no date, <http://www.fairwear.org/country/myanmar/> (5 January 2017).

245

FWF website, “Factories in Myanmar supplying FWF members,” January 2017, <http://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2016/10/Supplier-listMyanmar-update-January-2017.pdf>
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ “FWF၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈ” ကို FWF က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္
SOMO ကလည္း အားျဖည့္ကူညီထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ FWFသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိစစ္မႈဆိုင္ရာစံႏႈန္းေမာ္ဒယ္မ်ား ခ်မွတ္
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းတယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္
ေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ FWF သည္ ၎၏ လုပင
္ န္းခြငဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာပညာေပးအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၌
ံ စမ္းသပ္သည္အ
့ ေနျဖင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

၂၄၆

၅.၃.၆ ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕အစည္း (ILO)
ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ဖ
္ င
ြ လ
့္ စ
ွ ထ
္ ားေသာ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာအလုပသ
္ မားေရးရာအဖြ႕ဲ အစည္း (ILO) ၏ ႐ုံးသည္ ကမၻာေပၚရွိ ILO ၏ အႀကီးဆံုး
႐ုံးမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ILO ျမန္မာသည္- (၁)အလုပ္၌ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာရရွိလာေရး
(အဓိကအားျဖင့္-စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေသာအဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္း ဖြဲစည္းခြင့္ဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ
ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ခိုင္မာေရး၊ ကေလးအလုပ္သမားဌားရမ္းမႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္မူေဘာင္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရး အထူးသျဖင့္ အဆိုးရြားဆံုးေသာကေလးအလုပ္သမားေစခိုင္းမႈပံုစံမ်ား) ၊ (၂) အားေကာင္းလာေသာအလုပ္သမား ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မတ
ႈ ိုးတက္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာနည္းစနစ္မ်ား၊ စြနဥ
႔္ ီးတီထင
ြ လ
္ ပ
ု က
္ င
ို ္ေသာ လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ား၏ တိုးတက္
မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို တိုးခဲ် ့ျခင္း - တုိ႔မွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္မ်ားကို
ပိုမိုရရွိလာေစရန္ အားျဖည့္ပါ၀င္ေရး၊ (၃) စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးမႈရွိလာေစရန္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစေရး - တို႔အေပၚတြင္ အဓိကအေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၂၄၇
ILO ၊ H&M ႏွင့္ C&A တုိ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုအေၾကာင္းကို SOMO က သိရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္အတြက္
ဆြီဒင္သံ႐ုံးကလည္း ပူးတြဲေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္အမည္မွာ “ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ ေကာင္းမြန္ေသာ
အလုပ္အကိင
ု ္ႏင
ွ ့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေစရန္အတြက္ အလုပ္ဆင
ို ္ရာခ်ိတဆ
္ က္မႈမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေရး” ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ အားျဖည္ပ
့ ါ၀င္ရန္ စီမခ
ံ ်က္ကရည္ရယ
ြ ထ
္ ားသည္ - ပိမ
ု ိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္
အကိုင္မ်ားဖန္တီးျခင္း (အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း (က်န္းမာေရး၊ တက္ၾကြစြာ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရး) - အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ အလုပ္ဆိုင္ရာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား (Job relations) ပိုမိုေကာင္းမြန္
လာေစျခင္း၊ လူမႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈတိုးတက္လာေစျခင္းႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိျခင္း။ အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ Brands
(အမွတ္တံဆိပ္မ်ား) ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စီမံခ်က္၏ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္တစ္ခုမွာ - အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာေစရန္ အားျဖည့္ကူညီႏိုင္ေရးႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္က႑ရွိ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမား
မ်ား၏ စြ မ္းေဆာင္ ရ ည္ျ မႇ င့္ တ င္ေ ရး ျဖစ္ သ ည္ ။ စီ မံ ခ်က္ ၏ စက္ ႐ုံ အ ဆင့္ေ ဆာင္ ရြ က္ ခ်က္ မ်ားကို ၂၀၁၇ ေႏြ ဦး ရာသီ ၌ စတင္ မ ည္
ျဖစ္သည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ စီမံခ်က္ကဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၄၈

246 FWF website, “Myanmar”, no date, <http://www.fairwear.org/country/myanmar/> (5 January 2017).
247 ILO Myanmar website, ‘Areas of Work’, no date, <http://www.ilo.org/yangon/areas/lang--en/index.htm>
248 H&M, “response to draft version of this report”, 23 December 2016 and C&A, “response to draft version of this report”, 30 December 2016.
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၅.၃.၇။ SMART Myanmar
SMART ျမန္မာ (ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး
လုပင
္ န္းမ်ား - SMEs for Environmental Accountability, Responsibility and Transparency) ဆိသ
ု ည္မွာ ဥေရာပသမဂၢက ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ၄ ႏွစ္တာ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ SMART သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အား ထုတ္လုပ္ေရး၊ လူမႈဆိုင္ရာ လိုက္နာေရးႏွင့္ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔တြင္ အကူအညီေပးသည္။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္
လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားအသင္း (MGMA) ၊ အာရွႏင
ွ ပ
့္ စိဖတ
ိ ္ေဒသတြင္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေသာအသင္း (The Association
of Development Financing Institutions in Asia and Pacific – ADFIAP) ၊ ဂ်ာမန္လက္လက
ီ န
ု သ
္ ယ
ြ ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ႏိင
ု င
္ ံျခားကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈ
အသင္း (Foreign Trade Assoiciation of German Retail Trade – AVE ) ႏွင့္ မိတဘ
္ င
ို ္ (Made-by) အဖြ႕ဲ တိသ
႔ု ည္ SMART စီမခ
ံ ်က္တင
ြ ္
ပါတနာမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ၾကသည္။

၂၄၉

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း SMART၏ “လူမႈဆိုင္ရာလုိက္နာမႈ အကယ္ဒမီ - Social Compliance Academy) တြင္စက္႐ုံေပါင္း ၁၀၀ ကို
သင္တန္းေပးႏုိင္ရန္ SMART က ရည္မွနး္ ထားသည္။ သင္တန္းသည္ ၆ လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္၌ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္း (on-site consultancy) ၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လူမႈလုိက္နာမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အမွား
ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

၂၅၀

SMART သည္ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံေပးျခင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း

ေပးလ်က္ရွိသည္။
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SMART Myanmar website, “About”, no date, <http://www.smartmyanmar.org/about/>

250

SOMO, meetings with SMART, June 2015 and May 2016, Yangon, Myanmar.
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၅.၄။ နိဂံုးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္က SOMO အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္
ေျပဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွလည္းေကာင္း ဤအခန္း
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိပါသည္။
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားမွေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတိတက် မရိလ
ွ ွေပ။ အမ်ားျပည္သသ
ူ ရ
ိ ွိေအာင္ ထုတ္ျပန္
ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိေသာကုမၸဏီမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား) ၊ SOMO ၏ အစီရင္ခံစာအၾကမ္းႏွင့္
ေမးခြန္းမ်ားကို တံ႔ျု ပန္ေျဖၾကားခဲမ
့ မ
ႈ ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည္ပ
့ ါက ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားမွေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ အတိတက် မရိလ
ွ ွေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွရ
ိ မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - H & M က ၎တုလ
႔ိ ပ
ု င
္ န္းရွိ ငယ္ရယ
ြ ္ေသာ အလုပသ
္ မား
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု SOMO အား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရလဒ္မ်ားကိုမူ SOMO ကို အသိေပးရန္
ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
၀ယ္သူကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ၎တုိ ့ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
စီမံခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး အေရးအသားသက္သက္အေနျဖင့္မူ ေကာင္းမြန္လွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက ပူးတြဲေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ILO ၊ H & M ႏွင့္ C & A တို႔ပါ၀င္ေသာ စီမံခ်က္အေသးစိတ္ကို SOMO အား ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
SOMO အေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္ မရွိပါ။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အနည္းငယ္မွ်သာ သိရွိရသျဖင့္ အဆိုပါ
စီမံခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေလ့လာအကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဤအခ်က္မ်ား
ေၾကာင့္ SOMO အေနျဖင့္ မသက္မသာ ခံစားရပါသည္။
SOMO က သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ Brands (အမွတ္တံဆိပ္) မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
လုပင
္ န္းလည္ပတ္ရာ၌ ျပင္းထန္ေသာအလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မအ
ႈ ႏၱရာယ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း အသိအမွတ္
ျပဳပါသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အဆိုပါအမွတ္ တံဆိပ္ (Brands)မ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထည္ေအာ္ဒါမ်ား
မွာယူေနဆဲျဖစ္ၿပီး Suppliers စက္႐ုံမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေနသည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအႏၱရာယ္
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း Brands မ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕မႈကို ေလ်ာ့နည္းမသြား
ေစခဲ့ေပ။ အဆိပ
ု ါ Brandsမ်ား (သုေတသနျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုတ
ံ င
ြ ္ အထည္၀ယ္သမ
ူ ်ား) ကသာ ထုသ
ိ ႔ျုိ ပဳလုပ္ေနသည္မဟုတဘ
္ ဲ
အျခားမ်ားျပားလွစြာေသာ ဥေရာပ ၊ အေမရိကႏွင့္ အာရွ Brands မ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္စက္႐ုံမ်ား၌ အထည္ေအာ္ဒါမ်ား
မွာယူေနၾကသည္။
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၆။ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤသုေတသန၏ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ အေျခခံေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ SOMO ၊ ALR ႏွင့္ LRDP
တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပး အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းတြင္ အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်င္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ထုိ႔ထက္ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိစၥရပ္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိလာရသည္ - အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားလာေသာ
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အထည္မ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ရလိုမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္
အေျခအေနမ်ားကို ကူညီဖန္တီးေပးႏိုင္ပါမည္လား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီသည္ ထိရွလြယ္ေသာအေျခအေနတြင္သာ
ရွိေသးၿပီး ကမၻာစ
့ ီးပြားေရးကို တံခါးဖြင့္ေပးစအေျခအေနလည္း ျဖစ္သည္။ လူမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏင
ွ ့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတြင္ ကုမဏ
ၸ ႀီ ကီး
မ်ားက မည္သို႔သက္ေရာက္ေစမည္နည္း။
ယင္းအခ်က္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဤေနာက္ဆံုးအခန္း၌ နိဂံုးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကုမၸဏီ
မ်ားႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္အခန္းက႑ကိုလည္း ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္
အေျခခံမူမ်ား (UNGP) ႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ကုမၸဏီမ်ား” ဟုဆိုရာတြင္ အထည္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ား
ပါ၀င္ၿပီး “အစိုးရ” ဟုဆိုရာ၌ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ မိခင္ႏုိင္ငံ
အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာအထည္အေျမာက္အမ်ားရရွိေနေသာ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္ႏုိင္ငံအစိုးရ တုိ႔လည္း
ပါ၀င္သည္။
ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားမွာ C & A ၊ H & M ႏွင့္ Primark တို႔ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ နာမည္ႀကီး
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ လက္လီေရာင္းသူမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၎တို႔တည္ရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ
အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ားလာသည္။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္အရ သက္ဆိုင္သူ အမ်ားပါ၀င္ေသာ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား (Multi-stakeholder
initiatives)သည္ အလုပ္သမားေရးရာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ကတိျပဳထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား မဖန္တီးေပးႏုိင္သည္ကို သိရွိ
ရသည္။
ျမန္မာအစိုးရကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးသကဲသ
့ ႔ို OECD အဖြ႕ဲ ၀င္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ားကိလ
ု ည္း ေပးထားပါသည္။ အဆိပ
ု ါ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားမွာ - ဆြဒ
ီ င္၊ ယူေက၊
နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ “ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ OECD
လမ္းညႊန္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား” အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အထည္ခ်ဳပ္ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈကို
ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ပိုမို တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္သင့္သည္။ ထိုသုိ႔ပါ၀င္ရာ၌ အထည္ႏွင့္ဖိနပ္က႑တြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ သြင္းအားစု
ကြင္းဆက္မ်ား (Responsible Supply Chains)ဆိုင္ရာ OECD ၏ Due Diligence လမ္းညႊန္မႈအသစ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္
ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခစ
ံ ာမွ အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ေပးလိသ
ု ည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ “အေရးတႀကီးအေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္လအ
ို ပ္ခ်က္”
ျဖစ္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
အေလ့အက်င္မ
့ ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ အေရးတႀကီး အေဆာတလ်င္လအ
ို ပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ပိက
႔ု န
ု ဥ
္ ီးစားေပး အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ စတင္လာခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုမူ ယခုအခ်ိန္အထိ မရရွိ
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အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ေသာ အေဆာင္ကို အျပင္မ်က္ႏွာစာမွေတြ ့ရစဥ္။ Lauren DeCicca / MAKMENDE

ေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒုတိယကေမၻာဒီးယား (သို႔မဟုတ္) ဒုတိယဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ အခြင့္အေရးရွိေနေသး
သည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ အထည္မ်ားတင္ပို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားမွာ အလြန္ဆိုးရြားလွသည့္အျပင္
လံုၿခံဳမႈလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ျပႆနာမ်ားကိုေဖာ္ျပထားၿပီး အေျခအေနမ်ားပိုမိုဆိုးရြား မလာမီ
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆင္းရဲသားအက်ဳိးျပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာစီးပြားေရးကို အားျဖည့္ကူညီေရးသည္ ႀကီးမားလွေသာ
စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းတြင္ လုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာအေျခ အေနမ်ားကို တိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
သည္ ထိုျပႆနာအတြက္ အေျဖတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မတူကြဲျပားေသာသက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ
လက္ေတြ႕ပါ၀င္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။ အႀကီးမားဆံုးတာ၀န္ကိုယူရမည့္သူမွာ ျမန္မာအစိုးရပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးသည္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာပါ၀င္သူ (Powerful player) တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ အလုပ္
သမားေရးရာေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မားေရးရာ NGOs (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား) တည္ေထာင္ဖ႕ြဲ စည္းမႈသည္လည္း အရွန
ိ အ
္ ျပည့္
အျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔
ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ အခန္းက႑မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ အားျဖည့္ကူညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။
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အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါက ကုမၸဏီတစ္ခုစီတိုင္းအေနျဖင့္ (ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ား
အပါအ၀င္) မတုန္႔ဆိုင္းဘဲ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ သိသာထင္ရွားေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ား
သည္ အျခားသူမ်ားႏွငလ
့္ ည္း - အထူးသျဖင့္ အမ်ားပါ၀င္သည့္ အခင္းအက်င္း(multi-stakeholder setting) ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈ
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုးဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုေလ့လာသံုးသပ္ရာ၌
အင္အားစုမ်ားအား ပါ၀င္ေစလုိသည္။ လူမႈဆိုင္ရာစာရင္းစစ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ရလဒ္ကိုလည္း မွ်ေ၀ ေဆြးေႏြး
ေစလိသ
ု ည္။ တူညီေသာ Supplier မ်ားထံမွ အထည္မွာယူေနေသာ အင္အားစုမ်ားကလည္း အဆိပ
ု ါ Supplier စက္႐မ
ုံ ်ားတြင္ စည္းကမ္း
မလိုက္နာမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက ျပည္တြင္းသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ပူးတဲြေျဖရွင္းၾကေစလိုသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔
ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား မည္သို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို အသိေပးေျပာၾကားသင့္ေပသည္။
ထုိသို႔ေျပာၾကားျခင္းအားျဖင့္ အျခားေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ၎တုိ႔၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း အက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
အျခားေဆာင္ရြက္စရာတစ္ခုမွာ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သုေတသနမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - တိုင္းရင္းသားပ႗ိပကၡႏွင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈအၾကား ဆက္စပ္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ေရာက္ရွိလာေသာ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အလုပ္
သမားမ်ားအတြက္ နိမ့္ပါးေသာ အခေၾကးေငြႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။
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၆.၁။ အေရးအႀကီးဆံုး အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား
၆.၁.၁။ လက္ရွိျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ၏ မျပည့္စံုမႈမ်ား
ျမန္မာနိင
ု င
္ ၏
ံ လက္ရအ
ိွ လုပသ
္ မားဥပေဒတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ ဥပေဒမ်ားကို
ေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မပါရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) အမ်ားပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္
မရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားဥပေဒတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား သဟဇာတမျဖစ္မႈ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္မႈမ်ားရွိေနသည္။
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္၊ သမဂၢတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းအေရးဆိုမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္
အတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း
အလြနတ
္ င
ြ ္ အလုပရ
္ င
ွ ္ႏင
ွ ့္ အလုပသ
္ မား သေဘာတူညခ
ီ ်က္ရေစရန္ ေဆြးေႏြးခြင့္ (စုေပါင္းညိႇႏင
ႈိ ္း အေရးဆိခ
ု င
ြ ့္ - Collective Bargaining)
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအလုပ္သမားဥပေဒက လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေခ်။ အျခားေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား
တြင္လည္း မရွိမျဖစ္ ပါ၀င္ရမည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါ၀င္သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ အဓိပၸာယ္တိတိက်က်မရွိဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ဖြင့္ဆို၍ ရႏုိင္ေနသည္။ ထိုခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။

၆.၁.၂။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုခြင့္
သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္က အမွီအခိုကင္းၿပီး သက္၀င္လႈပ္ရွားေနေသာ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခုကို စက္႐ုံ တစ္႐ုံ၌သာ ေတြ႕ရွိ
ခဲ့ရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားစြာသည္ အသင္းအဖြဲ႕လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းေတာင္းဆိုခြင့္ႏွင့္
(အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားအၾကားေဆြးေႏြးခြင့္) ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း မသိရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ပိုမိုသိရွိထားေသာ
အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကမူ ၎တုိ႔၏ စက္႐ုံ၌ သမဂၢဖြဲ႕စည္းရန္မွာ လံုး၀ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။
အေထာက္အကူေပးသည့္အခြင့္အေရးမ်ား (enabling rights) ကို ေလးစားလိုက္နာေစရန္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ား
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သမဂၢမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ၎တုိ႔ေရြးခ်ယ္မႈအလုိက္ သမဂၢမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္
စုေပါင္းညိႇႏႈိင္းအေရးဆိုခြင့္ (ဥပမာ - အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ညိႇႏႈိင္းခြင့္) တို႔မွာ အဓိက အေထာက္အကူေပးေနသည့္အခြင့္အေရး
မ်ား (Key enabling rights) ျဖစ္ေပသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားမွာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား (Responsible
business conduct) ၏ အဓိကအခ်က္မ်ား လည္း ျဖစ္သည္။ အလုပသ
္ မားမ်ားႏွင့္ အလုပရ
္ င
ွ အ
္ ၾကား ေကာင္းမြန္ေသာဆက္သယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား
သည္ အလြန္ အေရးပါသည္။ အစိုးရ၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရင့္က်က္ခိုင္မာ
ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာဆက္သယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားအေပၚတြင္ အဆက္မျပတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈႏင
ွ ့္ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ား၊ အလုပသ
္ မားမ်ားထံမွ စဥ္ဆက္မျပတ္
အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း အေရးပါေသာအေထာက္ အကူေပးသည့္အခန္းက႑ (key enabling role) ကို
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ILO အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ထင္ထင္ရွားရွားရွိသင့္ေပသည္။
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စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုဦးတည္ေသာ ႏုိင္ငံတကာကေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္
သမားဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျပဳလုပ္
သင့္ေပသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရာ၌ ရင့္က်က္ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္း
ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုခြင့္တိ႔ုအေပၚ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေရြးခ်ယ္မႈအလုိက္ သမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ သမဂၢမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။
အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲစည္းေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ မည္သည့္အဆင့္၌မဆို စက္႐ုံသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕
ေဆာ္သူမ်ားအား အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ရာထူးခ်ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ ့ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာလက္စားေခ်ျခင္းမ်ားအား မည္သည့္
နည္းႏွငမ
့္ ွ် လက္ခံႏင
ို ဖ
္ ြယမ
္ ရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ - သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား၏နာမည္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး တရား၀င္မတ
ွ ပ
္ တ
ံု င္ျခင္း
မၿပီးေျမာက္ေသးသည့္ အဆင့္တြင္ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ားယူရမည့္တာ၀န္ကို ဤေနရာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ
ေတြ႕ျမင္ရသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒတြင္ မေရရာမႈမ်ား၊ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္ေပသည္။
စက္႐ုံႏွင့္ဇုန္မ်ားအားလံုးတြင္ (စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အပါအ၀င္) အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အေနျဖင့္ အဟန္႔အတား
မရွိဘဲ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိရပါမည္။ သမဂၢမ်ားၿပဳိကြဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သည္းမခံသင့္ေပ။
အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိေပးရွင္းျပရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို စည္း႐ုံးႏိုင္ရန္အတြက္ သမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမား
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စက္႐ုံမ်ား၊ ၀င္းၿခံမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္သြား
လာခြင့္ ရွိသင့္သည္။
အစိုးရႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အ၀ယ္
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ဒီမက
ို ေရစီနည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ၊ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားအေပၚ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အစိုးရအေပၚတြငအ
္ မွခ
ီ က
ို င္းေသာ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ားကုိသာ စုေပါင္းညိႇႏႈိင္းအေရးဆိုမႈျပဳရန္၊ အျခားေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပါတနာအျဖစ္
လက္ခံသင့္ေပသည္။
စက္႐ုံတြင္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား
မဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္ကဖြဲ႕စည္းထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ “အ၀ါေရာင္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား - yellow unions” မ်ားလည္း
ရွိေနတတ္သည္။ အဆိုပါ အ၀ါေရာင္သမဂၢမ်ားကို လက္မခံသင့္ေပ။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း သမဂၢမ်ားႏွင့္
အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းခြင္ညိႇႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (Workplace Coordinating Committee – WCC) တို႔၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို
သိရလ
ွိ ာေစရန္ မိမက
ိ ယ
ို တ
္ င
ို ္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပသ
္ င္သ
့ ည္။ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားသည္ ဥပေဒကိလ
ု က
ုိ န
္ ာၿပီး လုပင
္ န္းခြငည
္ ိႇႏင
ႈိ ္းေရးေကာ္မတီ
မ်ားဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္
ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကို အလုပ္သမားသမဂၢဟု မွားယြင္းစြာ ထင္မွတ္မေနသင့္ေပ။
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ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီး
ေပးသင့္သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ခိုင္မာေသာအစီီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ခ်မွတ္ထားၿပီး သမဂၢ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အားေပး
ကူညီရေပမည္။ သမဂၢမ်ားအတြက္လည္း ကိုယ္ပိုင္အေဆာက္အအံုတစ္ခု ေပးထားသင့္သည္။ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း သမဂၢ
ဆိင
ု ရ
္ ာအလုပမ
္ ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခ်ိနလ
္ ံုေလာက္စြာေပးထားရမည္။ အလုပသ
္ မားမ်ားႏွင့္ သမဂၢအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း
(သို႔မဟုတ္) အုပ္စုလုိက္ ခြဲျခားအျပစ္ေပးျခင္း၏ သားေကာင္မ်ားမျဖစ္သင့္ေခ်။
စီးပြားေရးလုပင
္ န္းတစ္ခက
ု စ
ုိ တင္ရာ၌ ပါ၀င္သမ
ူ ်ားအားလံုးသည္ အမ်ားပါ၀င္ေသာ အလုပသ
္ မားေရးရာလႈပရ
္ ွားမႈမ်ား (pluralistic labor
movement) အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္မည့္ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ စည္း႐ုံးလွံု႔ေဆာ္ခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိႇႏႈိင္းအေရးဆိုခြင့္ (ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားေဆြးေႏြးခြင့္) ကို
ကုမၸဏီမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳေပးသင့္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ ရင့္က်က္ခိုင္မာေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္
သြ ယ္ မႈ မ်ား ျဖစ္ေ ပၚလာေစရန္ အ တြ က္ စုေ ပါင္းေတာင္း ဆိုျ ခင္း သည္ အလြ န္ အေရးပါသည္ ။ စုေ ပါင္းေတာင္း ဆိုျ ခင္း (Collective
Bargaining) ကို မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ၊ ပြင့္လင္းမွ်တမႈ (Good Faith) ရွိစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ စုေပါင္း
ေတာင္းဆိုရာတြင္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာပါ၀င္ခြင့္ရွိသင့္ၿပီး ၎တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈ
မျပဳသင့္ေခ်။ ပြင့္လင္းမွ်တမႈဆိုင္ရာအေျခခံမူကဆိုထားသည္မွာ - မည္သူမဆိုပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည္အထိ
အားထုတ္ရန္၊ စစ္မွန္ေသာ/အေထာက္အကူျပဳေသာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳစဥ္ မွ်တျခင္းမရွိေသာ
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္၊ Good Faith တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ နိဂံုးခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုေလးစားရန္ႏွင့္
လူအမ်ားပါ၀င္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအားလံုး (သုိ႔မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕
ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသုိ႔ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တရား
မွ်တမႈ မရွိစြာျဖင့္ လႊမ္းမိုးသြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၅၁

၆.၁.၃ ။ အခေၾကးေငြမ်ား
သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြရရွိေရးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဤသုေတသနအတြက္
အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပခ
္ ဲ့ေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားအနက္ အမ်ားစု၏ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြသည္ ၎တုက
႔ိ ယ
ို တ
္ င
ို ္ႏင
ွ ့္ မိသားစု
မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ အေၾကြးတင္ေနၾကသည္။ တရား၀င္ အနည္းဆံုး
အခေၾကးေငြ (တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္) သည္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အလြန္တရာ အလွမ္း
ေ၀းလွသည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕သည္ အနည္ဆံုးအခေၾကးေငြ (၃၆၀၀ က်ပ္) ကိုပင္ မရရွိၾကေခ်။ စက္႐ုံမ်ားသည္
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒတြငပ
္ ါရွိေသာ အစမ္းခန္႔ႏင
ွ ့္ အလုပသ
္ င္ဆင
ို ရ
္ ာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳ၍ အနည္းဆံုးအခေၾကး
ေငြကို ေရွာင္လႊဲေနၾကသည္။
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အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ရရွရ
ိ န္ႏင
ွ ့္ အလုပမ
္ ဆံုး႐ႈံးေစရန္အတြက္ မျဖစ္မေန အခ်ိနပ
္ ို
လုပ္ကိုင္ေနရမႈမ်ားရွိေၾကာင္းကို ဤသုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈကို အျမတ္
ထုတ္သည့္အေနျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေအာက္တြင္ အလုပ္ေစခိုင္းမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိခဲ့ရသည္။
ေန႔စဥ္အထည္အေရအတြက္မ်ား ျပည့္မွီေစရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ရက္တစ္ရက္မွ်ပင္ မပ်က္ရဲဘဲ ဖိအားမ်ားကို သယ္
ေဆာင္ထားရသည္။ စက္႐ုံအမ်ားစုတြင္ အလုပ္တစ္ရက္ပ်က္ပါက (မက်န္းမာ၍ျဖစ္ေစ) လစာထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖတ္ေတာက္ခံရ
မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသိ႔ျု ဖတ္ေတာက္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ မက္လံုးေပးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး မက်န္းမာ
ေသာ္ျငား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ထိခက
ို ဒ
္ ဏ္ရာရေနေသာ္ျငား အလုပမ
္ ်ားဆက္လက္လပ
ု က
္ င
ို ရ
္ န္ တြန္းအားေပးေနသည္။ ILO ၏ အဓမၼေစခိင
ု ္းမႈ
ဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ (အခန္း ၃ ကို ၾကည့္ပါ) ဤအေျခအေနသည္ အဓမၼေစခိုင္းမႈေျမာက္သည္ဟု အေျခအတင္ ေဆြးေႏြး
ႏိုင္သည္။

အခေၾကးေငြဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုမလုပ္ကိုင္ဘဲ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ရက္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြ
ရရွိခြင့္ ရွိသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
အနည္း ဆံုး အခေၾကးေငြ ကို သတ္ မွ တ္ ရ န္ေ ဆြးေႏြး ခဲ့ စ ဥ္ က အလု ပ္ သ မားသမဂၢ မ်ားႏွ င့္ အလု ပ္ သ မားဆို င္ ရာ အစိုး ရမဟု တ္ေ သာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တစ္ေန႔လွ်င္ ၆၀၀၀ - ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ပါက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့သည္။
တရား၀င္အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို အမ်ားဆံုးအခေၾကးေငြအျဖစ္မျမင္ဘဲ ၾကမ္းခင္းႏႈန္းထားအျဖစ္သာ ျမင္သင္သ
့ ည္။ ဤအနည္းဆံုး
အခေၾကးေငြအဆင့္၌သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနရမည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုမွ် မေတြ႕ရပါ။ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆို
ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ ေဒသႀကီးအလုိက္ ၾကမ္းခင္းအခေၾကးေငြကို
သတ္မွတ္ရန္လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႀကီးရွိ အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ
ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။
အလုပ္သမားအားလံုးသည္ အလုပ္စ၀င္သည့္ ပထမဆံုးတစ္ရက္မွစတင္ၿပီး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ရရွိသင့္သည္။ အနည္းဆံုး
အခေၾကးေငြထက္နည္းေသာ လုပ္အားခသာေပး၍ အလုပ္သင္မ်ားအေပၚေခါင္းပံုျဖတ္မႈကို သည္းမခံသင့္ေပ။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို အမ်ားဆံုးအခေၾကးေငြအျဖစ္ မျမင္ဘဲ ၾကမ္းခင္းႏႈန္းထားအျဖစ္သာ ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား
သည္ အလုပသ
္ မားမ်ားထံမွ ဥပေဒႏွငမ
့္ ညီေသာ လစာျဖတ္ေတာက္မမ
ႈ ်ား မျပဳသင့္ေခ် (ဥပမာအားျဖင့္ - ေဆးခြင့္ျဖင့္ ခြငယ
့္ ူေသာ္လည္း
အခေၾကးေငြ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း)။ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ဤကိစၥရပ္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ ထုတ္
လုပ္မႈအေရအတြက္ျပည့္မွီျခင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္းတို႔အား ပူးတြဲက်င့္သံုးေနမႈကို သည္းမခံသင့္ေပ။
တရား၀င္အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္သင့္
သည္။ အခေၾကးေငြအတြက္ သံုးပြင့္ဆိုင္တရား၀င္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။
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စက္႐အ
ုံ ဆင္ရ
့ ွိ အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အဆင္ပ
့ ိုျမင့္ေသာသမဂၢမ်ားတြင္ တရား၀င္အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ထက္ျမင့္ေသာလုပအ
္ ား
ခရရွိေရးဆိုင္ရာ ညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈကို အလုပ္ရွင္မ်ားက ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ လစာျဖတ္ပင
ို ္းမ်ားကိလ
ု ည္း အလုပသ
္ မားမ်ားကရရွသ
ိ င္သ
့ ည္။ လစာကိုေငြသား ျဖင့္ေပးေခ်ေသာေၾကာင့္
လစာျဖတ္ပင
ို ္းမ်ားရရွိေရးသည္ အထူးအေရးပါသည္။ အခေၾကးေငြေပးေခ်မႈသည္ သင့္ေလ်ာ္မန
ွ က
္ န္ေၾကာင္း၊ လိမည
္ ာမႈႏင
ွ ့္ ခိုးယူမမ
ႈ ်ား
မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား၊ အခေၾကးေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိး
အျမတ္မ်ားကို ႏွစဆ
္ င့္ မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္းမ်ားအား လက္မခံသင့္ေပ။ အ၀ယ္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္လည္း ဤကိစအ
ၥ ေပၚ ေလ့လာေစာင္ၾ့ ကည့္
ေနရပါမည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (အပိုဒ္ ၂၀၊ က) ႏွင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ (အပိုဒ္ ၂၈၊ က)တို႔တြင္ အခ ေၾကးေငြဆိုင္ရာစာစုမ်ား
ပါရွိသည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကိုလည္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု သဟဇာတျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

၆.၁.၄ ။ ကေလးအလုပ္သမား
ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက ကေလးမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္သို႔၀င္ေရာက္ရန္
တြန္းအားေပးေနသည္။ ၂၅၂ အလြနအ
္ မင္းဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ အသက္အရြယင
္ ယ္ေသးသည့္ အခ်ိနတ
္ ြင္ ေက်ာင္းထြက္ျခင္း (ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ ြင္
မသင္မေနရပညာေရးသည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၅ ႏွစ္သာ ရွိသည္) ေၾကာင့္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ အလုပ္သမားအေရအတြက္
ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနသည္။
သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံလံုးတြင္ အလုပ္စ၀င္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္သာရွိေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ားရွိ
ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ ၆ ႐ုံတြင္ ခိုင္မာေသာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိအလုပ္သမားအခ်ဳိ႕သည္ အဆိုပါ
စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္စ၀င္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္သာ ရွိေသးေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤ ငယ္ရြယ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား
သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ ဤအခ်က္သည္ ကေလး
အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
အခ်ဳိ႕ေသာ စက္႐ုံမ်ားတြင္ ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားအား ေန႔စားအျဖစ္ ငွားရမ္းထားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ စစ္ေဆးသူမ်ားလာေရာက္
သည့္ေန႔ရက္မ်ားတြင္မူ အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္မွ ရပ္နားထားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဤသုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ
သိရွိခဲ့ရသည္။
သို ပ
့ ါေသာ္လည္း ထိုျပႆနမ်ားကို ျပည့္ျပည္စ
့ စ
ံု သ
ံု ရ
ိ ွိႏင
ို ရ
္ န္မွာ ခက္ခလ
ဲ သ
ွ ည္ - ငယ္ရယ
ြ ္ေသာအလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပဆ
္ ံုး႐ႈံး
မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကို ေျပာျပရန္ တံု႔ဆိုင္းၾကသည္။ မွတ္ပံုတင္ အတုမ်ားကို အသံုး
ျပဳမႈသည္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေနသည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ အလုပ္သမားအမ်ားစုထံတြင္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
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အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကေလးအခြင့္အေရးမ်ားကို မသိရွိၾကျခင္းႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို လြဲမွားစြာနားလည္ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည္။ အသိ
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဆင့္မ်ား
အသက္၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရး
အသက္၁၅ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာအလုပ္သမားမ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ မည္သည့္နည္းႏွင့္မ်ွ လက္မခံသင့္ေခ်။ အသက္ ၁၅
ႏွစ္အရြယ္ ကေလးအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄ နာရီသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး က်န္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္း မႈ ဆို င္ ရာ စာသင္ေ က်ာင္း မ်ား၌ ပညာဆည္း ပူး ခြ င့္ ရွိ သ င့္ သ ည္ ။ အသက္ ၁၅ ႏွ စ္ မွ ၁၈ ႏွ စ္ အ ရြ ယ္ အ ထိ ငယ္ ရြ ယ္ေ သာ
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတခ
္ ြင့္ရွိသင့္သည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အရြယ၊္
မွန္ကန္ေသာမွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ၊ က်န္းမာေၾကာင္းေထာက္ခံစာရရွိထားေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား
အခ်ိ န္ ပို မ လု ပ္ ကို င္ေ စရန္ (သို ႔ မ ဟု တ္ ) ညအခ်ိ န္ တြ င္ အလု ပ္ တာ၀န္ ထ မ္းေဆာင္ မႈ မ ရွိေ စရန္ႏွ င့္ လု ပ္ ကို င္ သ ည့္ အလု ပ္ႏွ င့္ အ ညီ
လုပ္အားခရရွိေစရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
အရြယ္ေရာက္ၿပီးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္မတူဘဲ အျခားေသာအခ်ိန္ဇယားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ငယ္ရြယ္သည့္အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္ စက္႐ုံ အၾကိဳ/အပို႔ကိုအလုပ္ရွင္မ်ားက စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ ထုိအျပင္ငယ္ရြယ္ ေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္
ၿပီးအလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို ့ ဆုေၾကးမ်ား (bonus) ႏွင့္ အက်ဳိးအ ျမတ္မ်ားကို တန္းတူခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိရေပမည္။

အသက္အရြယ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ စက္႐ုံျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ စက္႐ုံျဖစ္ေစ) သည္ ၎တုိ႔၏ လက္ရွိ
အလုပ္သမားအင္အားစုတြင္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရွိ/ မရွိ ေလ့လာစိစစ္မႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား ဌားရမ္းသည့္အခါတြင္ အေလ့အက်င့္ စံႏႈန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အသက္ အရြယ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို
ႏွံ႔စပ္ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား (မွတ္ပံုတင္၊ ျမိဳ ့နယ္တြင္မွတ္ပံုတင္ထားမႈမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စု
ဇယား သုိ ့မဟုတ္ ေမြးစာရင္း) ကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၆ႏွစ္မွ
၁၈ႏွစအ
္ ရြယ္ ငယ္ရယ
ြ ္ေသာ အလုပသ
္ မား မ်ားအား က်န္းမာေၾကာင္းေထာက္ခစ
ံ ာ (Certificate of fitness) ခိင
ု ခ
္ င
ုိ မ
္ ာမာျပႏုင
ိ မ
္ သ
ွ ာလွ်င္
အလုပ္ခန္ ့သင့္ သည္။ က်န္းမာေၾကာင္းေထာက္ခံစာအတုမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္အတုအမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး အလုပ္လာေရာက္ ေလ်ွာက္ထား
မႈမ်ားရွိႏင
ို သ
္ ည္ဆသ
ို ည္အ
့ ခ်က္ကို အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားအေနျဖင့္ သတိထားသင္သ
့ ည္။ အလုပသ
္ မား မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈဆင
ို ရ
္ ာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အလုပ္ရွင္က ေပးသင့္သည္။ အ၀ယ္ကုမၸဏီ မ်ားသည္လည္း ၎တုိ ့Supplierမ်ား၏ စီမံခန္ ့ခြဲမႈကို သတိျပဳမိရန္
လုိအပ္သကဲ့သုိ ့စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ား ျဖင့္ မြမ္းမံထားေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရွိနုိင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သတိျပဳရေပမည္။
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သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၀ယ္ယူမႈဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ား
ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
နိမ့္ပါးေသာ အခေၾကးေငြႏွင့္မူ ပင္ကိုအားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ေပၚေပါက္လာေစမႈ (သြယ္၀ိုက္ေသာ
အားျဖင့္) ကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္မႈရွိေသာ အခေၾကးေငြဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ မရွိမျဖစ္
လုိအပ္ေနသည္။
အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လက္ရွိ၀ယ္ယူမႈဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ား (purchasing practice)၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား (pricing strategy)ႏွင့္ ကုန္က်မႈဆိုင္ရာမ်ား (cost structure)၊ သြင္းအားစုကြင္းဆက္ရွိ အခေၾကးေငြႏွင့္ လုပ္ငန္း
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကေလးအခြငအ
့္ ေရးမ်ားအေပၚ ၎တု၏
႔ိ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ေပသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္
အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ၀ယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ - သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြရရွိေရးသုိ ့ဦးတည္ေန
ေသာ မူ၀ါ ဒမ်ား၊ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးသုိ႔ဦးတည္ေနေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိ
ရမည္ ျဖစ္သည္။ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ၀ယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ (ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္) Supplier မ်ားအား ကုန္က်မႈစရိတ္ အလြန္အမင္းနည္းစြာျဖင့္ အထည္ထုတ္လုပ္ေပးရန္ ဖိအားမ်ား
မေပးသင့္ေခ်။ ထိုသုိ႔ ဖိအားမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ မစို႔မပို႔ အခေၾကးေငြမ်ား (poverty wages) ႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
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ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာအခေၾကးေငြကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ (ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ကုန္က်မႈဆိုင္ရာမ်ား
အပါအ၀င္) ကို ခ်မွတအ
္ ေကာင္အထည္ေဖာ္သင္သ
့ ည္။ ျဖစ္ႏင
ို သ
္ ည့္ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို အထက္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို သက္ဆင
ို ္
သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း (ႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ)္ က႑အလုက
ိ အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏင
ို သ
္ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ သြင္းအားစုကင
ြ ္းဆက္ရွိ
အလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြေပးအပ္ရန္အတြက္ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ Supplier မ်ား ၊ အျခား
သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္မွ အထြက္၊ ေက်ာင္းသို႔အ၀င္
ကေလးမ်ားအားလုပ္ငန္းခြင္မွ ထုတ္ပယ္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို
ကန္သ
႔ တ္လက
ို ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပမ
္ ိေစရန္ အလြနအ
္ ေရးႀကီးသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယအ
္ လိက
ု ္ အလုပခ
္ င
ြ ္
မွသည္ တရား၀င္ေက်ာင္းပညာေရးသုိ႔ အခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ပိုင္းျဖစ္ေစ ကူးေျပာင္းေလ့လာမႈျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားက
ပံ့ပိုးကူညီေပးရပါမည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားက ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားေပးရန္ သေဘာတူညီသင့္ၿပီး ကေလးမ်ားတရား၀င္အလုပ္
လုပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ေရာက္လာသည္အထိ အခေၾကးေငြမ်ားကို အစားထိုးေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္၊ ကလးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစားထိုးေပးအပ္ေငြမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ စာသင္ေက်ာင္း
မ်ားသု႔ိ ကေလးမ်ား မျဖစ္မေနသြားေရာက္ေစရန္အတြက္ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယသ
ူ က
ူ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ကေလးအခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
ကြ်မ္းက်င္ေသာ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
စက္႐ုံမ်ားတြင္ ယခင္ကအလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး
သူမ်ားထံမွ လံုေလာက္စြာဂရုစိုက္မႈ၊ ယာယီေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ (သုိ႔မဟုတ္) အျခား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကေလးအလုပ္သမားျပႆနာရပ္မ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရာ၌ ျမန္မာအစိုးရ၏ အခန္းက႑
- ILO ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၃၈ (Conventions 138) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ထည့္သြင္း
ျပ႒ာန္းရန္။
-

ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ကြဲျပားေသာဥပေဒမ်ားကို ကိုက္ညီမႈရွိလာေစရန္။

-

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္။

-

မွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ားရရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူလာေစရန္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္
မွတ္ပံုတင္ကတ္ ရရွိရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ဇာတိေျမသုိ႔ျပန္ရျခင္းမ်ား မျဖစ္သင့္ေပ။

-

ပညာေရးအရည္အေသြးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား - အထူးသျဖင့္
၀င္ေငြနည္း မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့မ
္ ီေသာ အခ်ိန္ျပည္ပ
့ ညာေရး
ကို ေက်ာင္းစရိတ္ေပးစရာမလိုဘဲရရွိခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မျမင္ႏိုင္သည့္စရိတ္မ်ားကို ေပးစရာ
မလိုဘဲ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အခ်ိန္ျပည့္ ပညာေရးကို ေသခ်ာစြာရရွိခြင့္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းၿပီးဆံုးပါက အတန္းတက္
ေရာက္မႈအၾကိမ္ေရမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္း(အတန္း) ၿပီးဆံုးရန္အတြက္
ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
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-

လုပ္ငန္းခြင္မွကေလးမ်ားအား သမား႐ိုးက်စာသင္ေက်ာင္းစနစ္တြင္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္အတြက္ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ

ပညာေရး (ေပါင္း ကူး ဆက္ သြ ယ္ေ ပးသည့္ သ င္ ခ န္း စာမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွ င့္ မိ ဘ မ်ားကို တို င္ ပ င္ေ ဆြးေႏြး မႈ မ်ား အပါအ၀င္ )
မွတစ္ဆင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၆.၁.၅။ အလုပ္အကိုင္ဆက္သြယ္မႈမ်ား (အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ ရရွိျခင္း)
အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ တစ္၀က္ခန္႔သည္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ရေပ။ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ
အလုပ္သမားမ်ား၏ ငါးပံုတစ္ပံုကသာလွ်င္ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ လက္၀ယ္ရရွိၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ မရရွိသည့္အတြက္ အလုပ္
သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို မသိရွိၾကေခ်။
သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံအနက္ ၄ ႐ုံ၏ အလုပ္သမားထုတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
ေန႔စားအလုပသ
္ မားမ်ားသည္ အလုပအ
္ ကိင
ု စ
္ ာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လက္မတ
ွ မ
္ ေရးထိုးထားေပ။ ၎တုသ
႔ိ ည္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ (တစ္ေန႔
လွ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္) ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာ လုပအ
္ ားခကိသ
ု ာ ရရွိႏင
ုိ ္ေျခမ်ားသည္။ ဆုေၾကးမ်ား (Bonus) ႏွင့္ အျခားေသာ ခံစားခြငမ
့္ ်ား
ကိုလည္း မရရွိေပ။ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္တြင္လည္း ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား မပါ၀င္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ တရား၀င္အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္မ်ား
မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရႏိုင္ၿပီး ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္မွာ ခိုင္မာမႈ၊ တည္ၿမဲမႈ မရွိေပ။
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ား
မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါေစ၊ အလုပ္သမား အားလံုးသည္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္သည္။
ပံမ
ု န
ွ အ
္ လုပသ
္ မားမ်ားနည္းတူ အလုပသ
္ င္မ်ားသည္လည္း အလုပအ
္ ကိင
ု စ
္ ာခ်ဳပ္ရပိင
ု ခ
္ ြင့္ ရွသ
ိ ည္။ အလုပသ
္ မားအားလံုးသည္ ၎တု၏
႔ိ
အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကို သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ကိုလည္း အလုပ္
သမားမ်ားနားလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားရမည္။ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာအေၾကာင္း အရာမ်ား
ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားရပါမည္။ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ရင့္သီးေသာ စာစုမ်ား မပါ
သင့္ေပ။ အလုပ္ရွင္က ယူရမည့္တာ၀န္တစ္ရပ္ကို ဤေနရာတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးသည္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္သင့္သည္။ ထို႔အတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပည္တြင္း
အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေပသည္။
ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ရရွိေစရန္အတြက္ ေႏွးေကြးလွေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္လာေအာင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္
ေပးသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူမႈဖူလံုေရးကတ္မ်ားထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ပိုမို သြက္လက္ျမန္ဆန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးသင္သ
့ ည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားတိင
ု ္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွလာေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ ဤအခ်က္မ်ားက ပိမ
ု သ
ို င့္ေလ်ာ္သည္။

162

၆.၂ ။ ပ႗ိပကၡအလြန္အေျခအေနတြင္ ပ႗ိပကၡကိုသိျမင္နားလည္မႈရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
အေလ့အက်င့္မ်ား လိုအပ္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ ထြက္ေပၚစျပဳလာၿပီျဖစ္သည္။ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ေရရွည္
တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔လည္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အလြန္အာဏာ
ရွိေနဆဲျဖစ္သကဲသ
့ ုိ ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏင
ွ ့္ စီးပြားေရးတိတ
႔ု င
ြ လ
္ ည္း ခိင
ု မ
္ ာေသာရာထူးေနရာမ်ား ရရွထ
ိ ားသည္။ လက္နက္ကင
ို ပ
္ ႗ိပကၡ၊
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလြန္အကြ်ံ အၾကမ္းနည္းသံုးမႈမ်ားသည္လည္း ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္
သာမန္ျပည္သူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ၊ မလံုၿခံဳျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္မႈသည္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ အတင္းအဓမၼႏွင္ထုတ္ခံရမႈႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚေနသည္။ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ရွိ တစ္ျပည္ေထာင္အစိုးရႏွင့္လည္း တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက သေဘာမတူညီမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိရွလြယ္
ေသာ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ေနသည္ဟုဆိုပါက လြန္သည္ဟုမဆိုသာေပ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားလာေသာ
လက္နက္ကင
ို ပ
္ ႗ိပကၡ - အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာလအနည္းငယ္က ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ကင
ို ္
ပ႗ိပကၡသည္ ပိုမိုအျမစ္တြယ္လာခဲ့သည္။
ပါလီမန္အစိုးရသည္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းေနေသးသည္။ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးတြငလ
္ ည္း တိင
ု ္းရင္းသားကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား နည္းေနသည္။ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ လံုေလာက္စြာမရွိေသးသကဲ့သုိ႔ လူမွဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ သဟဇာတ ျဖစ္မႈမ်ားသည္လည္း မလံုေလာက္ေသးေခ်။
ၿခံဳေျပာရမည္ဆပ
ို ါလွ်င္ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား - အထူးသျဖင့္ တိင
ု ္းရင္းသား အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာေပးမႈ နည္းေန
ေသးသည္။ အလုပ္သမားေရးရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း အစပ်ဳိးသည့္အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား
ဤသုိ႔ေသာအေျခအေန၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ သာမန္ထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ တာ၀န္ရွိသည္။
အဆိပ
ု ါကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ Due Diligence (စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားေၾကာင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
ရွိ၊ မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေလ့လာဆန္းစစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း) လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္
သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သာမန္လိုက္နာမႈသာမကဘဲ ထိရွလြယ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡ
ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
အထည္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ပ႗ိပကၡ(လြန္ေျမာက္သည္)့ အေျခအေနမ်ားအား ရင္ဆင
ို ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ရမည္ (သုိ႔မဟုတ္) ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္
ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပ႗ိပကၡအသစ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ အားျဖည့္ကူညီျခင္းႏွင့္ တည္ရွိၿပီးပ႗ိပကၡမ်ား၌ပါ၀င္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္
သည္။ ထိုေဖာ္ျပပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ ပ႗ိပကၡကိုသိနားလည္မႈႏွင့္ “မိမိေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရး မူ၀ါဒ - Do
No Harm” မ်ားလည္း ပါ၀င္ရပါမည္။ ေကာင္းက်ဳိးကိရ
ု ည္စူး၍ လိအ
ု ပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္လည္း ၎တု၏
႔ိ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပ႗ိပကၡအေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို ကနဦး
အဆင့္တြင္ ေသခ်ာႏွံ႔စပ္စြာ ေလ့လာဆံုးျဖတ္ရပါမည္။
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ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္
သတင္းေပးၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (Free Prior Informed Consent) ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ (တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ) စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ
အခ်က္မ်ားကို အထူးလုက
ိ န
္ ာသင္သ
့ ည္ (ဥပမာ - ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန)္ ။ သီလ၀ါႏွငအ
့္ ျခားဇုနမ
္ ်ားရွိ ထိခက
ို ္
နစ္နာမႈႀကံဳရေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရရွိပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အခန္းက႑ႏွင့္
တာ၀န္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္သည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ေျမေစ်းကြက္ကစားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္ေပသည္။ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမေစ်း
ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမေစ်းကစားေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း (Due Diligence) အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စက္႐ုံႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္
မႈမ်ားအေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၀န္ထမ္း(ေဟာင္း)မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ား၏ ပါ၀င္ႏုိင္ေျခတို႔အေၾကာင္းကို စံုစမ္းေလ့လာသင့္သည္။

၆.၃။ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ေလးစားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတြင္
ၿခံဳငံုၿပီး တာ၀န္ရွိသည္။

၆.၃.၁ ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ NLD ကဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္တြင္ ျမင္သာေသာ၊ အေရး
တႀကီးျဖစ္ေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာစီမံခ်က္က ခ်မွတ္ထားေသာ ေအာက္ပါအေျခခံမူ ၄ ခ်က္
ကိုလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္ ၁။

ဥပေဒအရ အစိုးရႏွင့္၎၏အရာရွိမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ (agent) မ်ား၊ သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားက တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

၂။

ဥပေဒမ်ားသည္ ရွင္းလင္းရမည္၊ လူထုကို အသိေပးရမည္၊ တည္ၿငိမ္ရမည္၊ မွ်တရမည္။ တန္းတူညီမွ်စြာလည္း အသံုးျပဳရမည္
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ (လူအမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အဓိကျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္)
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရပါမည္။

၃။

ဥပေဒမ်ားကို တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စီမံျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မွ်တ၊ လံုေလာက္အက်ဳိးရွိၿပီး
အမ်ားလက္လွမ္းမီွရရွိႏုိင္ရပါမည္။

၄။

တရားမွ်တမႈမ်ားကို - အရည္အခ်င္းျပည္၀
့ ေသာ၊ က်င္၀
့ တ္လက
ို န
္ ာေသာ၊ အမွအ
ီ ခိက
ု င္းေသာကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ အေရအတြက္
လံုေလာက္စြာရွိေသာ၊ အရင္းအျမစ္လံုေလာက္စြာရွိေသာ၊ မိမ၏
ိ ရပ္ရြာလူထက
ု ို အမွနတ
္ စ္ကယ္ကယ
ုိ စ
္ ားျပဳႏိင
ု ္ေသာ ဘက္မလိက
ု ္
သူမ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္က်ဥ္းေပးရပါမည္။
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What is the rule of law?, <http://worldjusticeproject.org/what-rule-law>

၆.၃.၂ ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕အစည္း၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
ႏွင့္ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း
ျမန္မာအစိုးရသည္ အလုပသ
္ မားဥပေဒမ်ားအား ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အျမင္ဆ
့ ံုးစံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္းမ်ားႏွငအ
့္ ညီ အဆင္ဆ
့ င့္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ခ်မွတအ
္ ေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လိက
ု န
္ ာေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ႔ု ျပဳလုပသ
္ င္ပ
့ ါသည္။ အလုပသ
္ မား၊ ေျမႏွငလ
့္ အ
႔ူ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား
ကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္အဆင့္မွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဆင့္ထိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ အလုပ္သမားမ်ား၊
အလုပသ
္ မားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မားကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ (အလုပသ
္ မားေရွ႕ေဆာင္အဖြ႕ဲ မ်ား) မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ပ
႔ ါ၀င္ခင
ြ ့္
ေပးသင္ပ
့ ါသည္။ အေရးတႀကီးျပင္ဆင္ရန္ လိအ
ု ပ္ေနေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွာ - အလုပသ
္ မားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊
အဓမၼေစခိုင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒ၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒႏွင့္ အနည္းဆံးု
အခေၾကးေငြဥပေဒ တို႔ ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားေရးရာအေလ့အက်င့္မ်ား၌ အေျခခံစံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာအုတ္ျမစ္ခ်မႈမ်ားကို ILO က ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အေျခခံ
(fundamental) အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ILO ၏ အဓိကျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးသည္
ျဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ILO အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတိုင္းႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အက်ံဳး၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ILO အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ILO ၏ အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ILO ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအခ်ဳိ႕ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အထူး
သျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္အရြယ္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (C 138 ) ၊ စည္း႐ုံးခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိႇႏႈိင္းအေရးဆိုခြင့္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (C 98) ၊
တန္းတူညီမွ်ေသာအခေၾကးေငြဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (C 100) ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (C 111) ႏွင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈ
ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (C 105) တို႔ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ILO ၏ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္) ၏
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာမူ၀ါဒမ်ား ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုး
ျပဳ၍ တားဆီးကာကြယ္ရမည့္တာ၀န္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

၆.၃.၃ ။ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အျခားတာ၀န္မ်ား
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏လမ္းညႊန္အေျခခံံမူမ်ား(UNGP)သည္ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္အထည္ခ်ဳပ္
စက္႐ုံမ်ား၏ မိခင္ကုမၸဏီမ်ားရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ Brands (အမွတ္တံဆိပ္မ်ား)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာ အထည္အေျမာက္အမ်ား
ရယူေနေသာ/ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳေနေသာ လက္လီေရာင္းသူမ်ား၊ အ၀ယ္႐ုံမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ
ကိလ
ု ည္း သက္ေရာက္မရ
ႈ သ
ွိ ည္။ ကမၻာက
့ လ
ု သမဂၢ၏လမ္းညႊနအ
္ ေျခခံမ
ံ မ
ူ ်ားအရ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားသည္ ၎တုိ ပ
့ င
ို န
္ က္အတြင္း (ႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ)္
တရားစီရင္ခင
ြ အ
့္ တြင္း၌ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအား လုပင
္ န္းလုပ္ေဆာင္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ေလးစားလိက
ု န
္ ာ
ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ထားရပါမည္။ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား စီးပြားေရး
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လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား မက်ဴးလြန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း စီရင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အဆင့္မ်ားခ်မွတ္ကာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရပါမည္။ ၂၅၄
အဆိုပါအဆင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္ - ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း(သိမ
႔ု ဟုတ)္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတိုျဖင့္ မိမိႏင
ုိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ အၿမဲတမ္းေနထိင
ု သ
္ ူ
ႏိုင္ငံတကာ အထည္၀ယ္ယူသူမ်ား (international apparel buyers) အား ၎တုိ႔၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေစရမည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာ အထည္၀ယ္ယူ
သူမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူ (Suppliers) မ်ား ၊ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အထည္၀ယ္ယူသူမ်ား၏
Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဆင့္အလုိက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အမွန္တစ္ကယ္
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ႏိင
ု င
္ အ
ံ လိက
ု ္ တစ္ႏင
ို င
္ လ
ံ ံုးအဆင့္ႏင
ွ ့္ ဥေရာပအဆင္တ
့ င
ြ ္ အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
- မိမိႏိုင္ငံပိုင္နက္အတြင္း/ တရားစီရင္ခြင့္အတြင္းတြင္ အၿမဲတည္ရွိေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္
အဆင္ဆ
့ င္၌
့ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ေလးစားလိက
ု န
္ ာေစရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား/လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္
ရန္။ ထုိ အ
့ ျပင္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအားအေထာက္အကူေပးေနသည့္ အစိုးရ၏တည္ဆဥ
ဲ ပေဒမ်ား/ မူ၀ါဒမ်ား/ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
တြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာ၀န္ခံရန္လိုအပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းပါ၀င္သည္။
- ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုႏိုင္ငံ ပိုင္နက္အတြင္း/ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း အၿမဲေနထိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏
သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တာ၀န္ခံရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ား/
မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ ထုတ္ျပန္က်င့္သံုးျခင္း။
- ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ
စိုးရိမစ
္ ရာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အဆိပ
ု ါကိစရ
ၥ ပ္မ်ား ကိုေျဖရွင္းႏိင
ု ရ
္ န္ အားထုတႀ္ ကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အျခား
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ) သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားက ေလးစားလိုက္နာမႈရွိလာေစရန္ အားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေလးစားလိုက္နာမႈ
ကို ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရပါ။

၂၅၅

- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔
ေလးစားလိုက္နာႏိုင္သည္ဟု ညႊန္ျပသည့္ အက်ဳိးရွိေသာလမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးရန္။
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၆.၄။ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာရမည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
တာ၀န္
တစ္ကမၻာလံုးအေနအထားျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ မူေဘာင္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ
အလုိက္ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးေန
သည္။ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသင့္သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း
ထိုျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းအဆင့္သာ ခ်မွတ္ထားသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သတိမူရပါ
မည္ - ေကာ္ပရ
ို တ
ိ ္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၊ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားႏွင့္ အ၀ယ္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ထိထ
႔ု က္ေကာင္းမြနသ
္ ာလြန္ေသာ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္း
မ်ားကို ေထာက္ျပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။
အျဖစ္မေနမဟုတဘ
္ ဲ ဆႏၵအေလ်ာက္သာ လုပ္ေဆာင္ေသာ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ ဆ
္ င
ို ရ
္ ာခ်ဥ္းကပ္မမ
ႈ ်ားသည္ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးမ်ားအား
ေလးစားလိက
ု န
္ ာမႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရိခ
ွ ရ
ဲ့ သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၊ သက္ဆင
ို ရ
္ ာအရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းရွိ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ားအၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ကနဦးအဆင့္မွာပင္
SOMO က ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၂၅၇

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား (UNGP)အရ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ /လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးေဆာင္ခ်က္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ/ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္
သက္ရာက္မႈမ်ားအား ကုစားေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္ အပါ
အ၀င္) ႏွင့္ စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာမွ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ကနဦးအဆင့္မွစ၍ (သို႔မဟုတ္) အဆင့္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သြင္းအားစုကြင္းဆက္
ပါတနာမ်ား (Supply Chain partners)ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ားပါ၀င္သည္။ ထို႔အတူ တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ
တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားတြင္ - ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ စက္႐ုံမ်ား (Suppliers) ၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား (Brands)၊
လက္လီေရာင္းသူမ်ား၊ အ၀ယ္႐ုံမ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ား (၀ယ္သူမ်ား - Buyers) ၊ စသျဖင့္ ပါ၀င္သည္။
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အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္။ Lauren DeCicca / MAKMENDE

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လပ
ု ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လိုေသာ အထည္ကမ
ု ၸဏီမ်ားသည္ Due Diligence (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေလ့လာဆန္းစစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း)
လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္က႑ရွိ ပ႗ိပကၡအလြနအ
္ ေျခအေနႏွင့္ က်ယ္ျပန္စ
႔ ြာျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ အထည္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အ၀ယ္
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ လုက
ိ ္ Due Diligence လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကိခ
ု ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင္သ
့ ည္။ သြင္းအားစု
ကြင္းဆက္ရအ
ွိ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္လည္း ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတအ
္ ေကာင္အထည္ေဖာ္သင္သ
့ ည္။ ကမၻာလံုးဆိင
ု ရ
္ ာ သမဂၢအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္
(Global Uinon Federations – GUF) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္
သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ား (International Framework Agreement – IFA) တြင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြက္ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားကို သီးသန္အ
႔ ေနျဖင့္
ထည့္သြင္းသင့္သည္။
ႏိင
ု င
္ အ
ံ လုက
ိ ဥ
္ ီးတည္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္အ
့ ရာမ်ားတြင္ - ေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ ေမးခြန္းထုတဖ
္ ယ
ြ ္ေကာင္းေသာ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ႈႏင
ွ ့္ တပ္မေတာ္၏
လႊမ္းမိုးမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား၏ အင္အားေကာင္းစြာတည္ရွိမႈ၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအလုပ္
သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ရာထူးအဆင့္အတန္း၊ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခမ်ား
ပါ၀င္သည္။
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တိုင္း/ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး၌ လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ ကနဦးအဆင့္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ပြားေနျခင္း ရွိ/ မရွိ သိရွိႏိုင္ရန္ ႏွံ႔စပ္ေသခ်ာေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္
သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေဒသ၏ လူမႈ-စီးပြားပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနကို ျပည့္စံုစြာသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ /ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
ျပည္တင
ြ ္းရွိ အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ား၊ အလုပသ
္ မားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး
တုိင္ပင္သင့္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အ၀ယ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွာ ပိုမို
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္။
အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ Supplier မ်ားထံမွအထည္ေအာ္ဒါမ်ား မမွာယူမီ အဆိုပါ Supplier မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း
မ်ား၊ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ခ်မွတ္ထားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလုိက္နာ
ျခင္း ရွိ/ မရွိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္းက်ပ္ေသာေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။
အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးဆိုင္ရာေကာင္းမြန္ေသာမွတ္တမ္း၊ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား၊
ဒီမိုကေရစီနည္း ျဖင့္ေရြးေကာက္ထားေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ စသျဖင့္ ပါ၀င္သည္။
အႏၱ ရာယ္ က်ေရာက္ႏို င္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ ပါးေအာင္ မျပဳလု ပ္ႏုိ င္ ပါက ကု မ ၸ ဏီ မ်ားအေနျဖင့္ စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း စတင္ လု ပ္ ကို င္ျ ခင္း
(သို႔မဟုတ္) ေအာ္ဒါမ်ားစတင္မွာယူျခင္းတုိ ့မွ ေရွာင္က်ဥ္ရပါမည္။

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ
ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ မ
ူ ်ား (သုိ မ
့ ဟုတ)္ ၀ယ္သမ
ူ ်ားသည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ လွပ
ု ရ
္ ွားေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား စတင္ျပဳလုပ္ျပီဆို ပါက လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚပါက ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အေရး
အႀကီးဆံုးမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈရရွိလာေစရန္ အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ၿကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အတြက္ လြယ္ကူေသာနည္း လမ္းမရွိပါ။ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းက်င့္၀တ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း
အဆိုပါစည္း ကမ္းက်င့္၀တ္မ်ားကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာျ္ခင္း ရွိ / မရွိ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈဆိုင္ရာစာရင္းစစ္မႈ (social
auditing) အား နည္းလမ္းတစ္ခအ
ု ေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေ၀ဖန္ေနၾကေပသည္။ ၂၅၈ ျပႆနာ၏ အေျခခံအေၾကာင္း
ရင္းမွာ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးသည္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ အရာမ်ားမဟုတ္ဘဲ စိတ္ဆႏၵရွိမွသာ လုပ္ေဆာင္၍ ရေနျခင္း ျဖစ္
သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါလူမႈဆိုင္ရာစာရင္းစစ္မႈသည္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစိုးရမ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္
ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားကို တာ၀န္ယူရန္ အားေပးမႈလည္း မရွိေခ်။ ထို႔အျပင္ လူမႈဆိုင္ရာစာရင္းစစ္မႈမ်ား
သည္ အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို တိက်ခိုင္ခိုင္မာစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း နည္းပါးလွသည္။ စက္႐ုံမ်ား
တြင္ အမွန္တစ္ကယ္ႀကံဳေနရေသာအေျခအေနမ်ားအား မွန္ကန္စြာ ကိုယ္စားမျပဳႏုိင္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။

၂၅၉

လူမႈဆိုင္ရာ

စာရင္းစစ္မႈ (social auditing)ကိုလည္း ကနဦးကပင္လက္တြဲခဲ့သည့္ Suppliers မ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ အျခားခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္ေသာ Suppliersမ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ား၌ လူမႈဆိုင္ရာ
စာရင္းစစ္မႈ မျပဳလုပ္ေပ။ Brands (အမွတ္တံဆိပ္) မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမႈစာရင္း စစ္မႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္
ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းသုိ ့မသက္ဆင္းမိေစရန္ အလြန္တရာအေရးႀကီးလွေပသည္။
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ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမူမ်ားအား ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္ေပသည္ -

အလုပ္သမားေရးရာအေျခအေနမ်ားကို စစ္မွန္စြာ၊ အမွီအခိုကင္းစြာျဖင့္ ေလ့လာစိစစ္ရန္။

-

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္အဆင့္မွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဆင့္အထိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးရန္။

-

ကနဦးအဆင္၌
့ လက္တြဲေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ဲ့ေသာ Supplier မ်ားသာမက အျခားေသာ Supplier မ်ားကိလ
ု ည္း ေလ့လာေစာင္ၾ့ ကည့္
ရန္ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္။ Brands (အမွတ္တံဆိပ္မ်ား) ႏွင့္ လက္လီေရာင္းသူမ်ားသည္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္
အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈကို CMP (cut-make-pack - လက္ခစားစနစ္) အဆင့္၌သာမက အျခားေသာအဆင့္မ်ားတြင္လည္း
က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ လက္ခံေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ပါမည္။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည္က
့ န
ု ပ
္ စၥည္းမ်ား (end products) ကို စုစည္းသည္အ
့ ဆင့္
ႏွင့္ အျခားေသာအဆင့္မ်ား၌လည္း သြင္းအားစုကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈကို လက္ခံက်င့္သံုးရပါမည္။ ထုိ႔အတူပင္
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံမ်ားတြင္သာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္
ဟုလည္း ကန္ ့သတ္မထားသင့္ေပ။ သြင္းအားစုကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ (ခ်ည္ငင္ျခင္း၊ ရက္လုပ္ျခင္းအဆင့္မ်ားအပါအ၀င္)
တြင္လည္း ထိုသို ့ျပဳလုပ္ ရန္လုိအပ္သည္။

၀ယ္သူမ်ားသည္၎တို႔၏ Supplier စက္႐ုံမ်ားရိွ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားအေပၚ၌လည္း ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာေစာင့္
ၾကည့္မႈု ျပဳလုပ္ႏိုင္ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားအရ ထိုသုိ႔ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈကို လက္ေတြ႕က်က်ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ေသာ၀န္ထမ္း မ်ား (သို႔မဟုတ္) စာရင္းစစ္မ်ားအေပၚမီွခိုေနမည့္အစား ႏိုင္ငံတြင္း၌
႐ုံးဖြင့္လွစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထားရွိျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ေအးဂ်င့္မ်ား
(သို႔မဟုတ္) အ၀ယ္႐ုံမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။
အထည္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ၎တိအ
႔ု ျပင္ အျခား၀ယ္သမ
ူ ်ားႏွငသ
့္ က္ဆင
ို သ
္ အ
ူ မ်ားအျပားပါ၀င္ေသာ အခင္းအက်င္းျဖင့္ လုပင
္ န္းလည္ပတ္
ေလ့ရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အျခား၀ယ္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုလားေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွိေၾကာင္း ျပသသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားသူမ်ား၏ စတင္မႈကိုေစာင့္ေနမည့္အစား မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ စတင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသင့္
ေပသည္။
အထည္ကုမၸဏီမ်ားသည္ တိုးတက္မႈကိုေရွးရွုေသာအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အေထာက္အကူ
ေပးသင့္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာ၌ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အလုပ္သမားေရးရာ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေကာပိုရိတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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၆.၅။ ကုစားခြင့္ (Access to Remedy)
အလုပသ
္ မားေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြငပ
္ ါ၀င္သမ
ူ ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ တရား၀င္ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း
ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ တိုးတက္လာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလးစားရမည္ ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လုိက္ျဖစ္ေစ (သုိ႔မဟုတ္) စက္႐ုံအလုပ္သမားသမဂၢျဖစ္ေစ ဥပေဒဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ရယူခြင့္
ရွိသင့္သည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္မႈကို အလုပ္ရွင္မ်ားက တားျမစ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း မျပဳသင့္ေခ်။
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းနည္းစနစ္ကို အဟန္အ
႔ တားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ လ
ူ ပ
ု င
္ န္းရွငမ
္ ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယသ
ူ ူ
မ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ရွိသည္။ ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ေစာင့္ေနမည့္အစား ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ျဖင့္ ပူးေပါင္းအေျဖ
ရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။
ခံုသမာဓိနည္းစနစ္သည္လည္း အမွန္တစ္ကယ္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ျဖစ္သင့္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ဤအခ်က္သည္ အခက္အခဲမဟုတ္ေတာ့
ေပ။ အစိုးရႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား/သမဂၢမ်ား၏ အသံမ်ားကိုမူ မ်ားစြာမၾကားရ
ေသးေခ်။ ခံုသမာဓိေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ သမဂၢလွုပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အလုပ္မွ
ထုတ္ပယ္ ျခင္းခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အစား အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္
ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သင့္ေပသည္။
စက္႐ုံမ်ား/ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္လည္း ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလုိက္နာသင့္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ အထည္ထုတ္လုပ္သူ ကုမၸဏီအမ်ားစုႏွင့္ အ၀ယ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မေလးစားမလိုက္နာေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားအား ဆန္႔က်င္သင့္သည္။
အထည္ကုမၸဏီမ်ား (ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား)သည္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစား
ရသူ လူတစ္ဦးခ်င္းကိုျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာလူထုကိုျဖစ္ေစ ကုစားခြင့္ေပးသင့္သည္။ ထိုသို႔ ကုစားခြင့္ေပးႏိုင္ရန္
အတြက္ ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္တည္ေထာင္ေပးသင့္သည္။ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အလုပ္သမားအက်ဳိးေရွး႐ႈေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္
သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၌ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ လက္လွမ္းမွီျခင္း၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိျခင္းတုိ ့ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အျပင္ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု
လည္း ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ရာဘာသာစကားကို အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္လည္း ရွိသင့္ပါသည္။ ၂၆၀
သင့္ေလ်ာ္ႏင
ို မ
္ ည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိဆ
ု ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ လူ အ
့ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခရ
ံ သူမ်ားသည္လည္းတက္ ၾကြစြာပါ၀င္ခင
ြ ့္ ရွရ
ိ ပါမည္။
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၆.၆။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းသည္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ မ်ားစြာမရွလ
ိ ွေပ။ ၀ယ္သူႏင
ွ ့္ Supplier အၾကား ခ်ိတဆ
္ က္မႈႏင
ွ ဆ
့္ င
ို ္ေသာ သတင္း အခ်က္
အလက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာမရရွိႏုိင္ေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ အေျခခံအျဖစ္ မရွိမျဖစ္ရရွိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္အဆက္အသြယ္ စာရင္း) ကိုပင္ လြယ္လြယ္ကူကူ မရရွိႏိုင္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း
၎တုိ႔၏ Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ နယ္ပယ္ႏွင့္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု အသိေပးျခင္း
မရွိပါ။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ Brands ( အမွတ္တံဆိပ္မ်ား) ႏွင့္ လက္လီေရာင္းသူအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားရွိ
လာေစေရးအတြက္ Supplier စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး မၾကာေသးေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းတစ္ခုကို
စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသုေတသနတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ေဖာျ္ပပါကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔ Supplier မ်ား၏ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို မတူညီေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အမ်ားသိေအာင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ - C&A ၊ Deuter၊
H & M။ SOMO ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ Supplier သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ကုမၸဏီ
မ်ားမွာ - New Look ၊ Muji ႏွင့္ Suitsupply တုိ ့ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ စက္႐ုံ ၄ ကလည္း ၎တို႔၏ ေဖာက္သည္နာမည္မ်ားကို SOMO အား အသိေပးခဲ့သည္။ Fair Wear Foundation ကလည္း
ျမန္မာ့စက္႐ုံမ်ားစာရင္းကို စုစည္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါစာရင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ေနသူမ်ား အားလံုးကိုေဖာ္ျပထား
သည္။ Fair Wear Foundation အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိၿပီး အဆိုပါခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၏ အေသး
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ အသိမေပးခဲ့ပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ၎တုိ႔၏ Supplier သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို မေျပာျပခဲ့ေခ်
- Primark ၊ Gaastra ႏွင့္ Takko ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကမူ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္တစ္စတ
ံု စ္ရာ မေပးခဲပ
့ ါ - Lonsdale (Sports Direct) ၊ Kawasaki ၊ Hudy ၊ Sports
Direct ၊ Erima ၊ Henri Lloyd ၊ Karrimor (Sports Direct) ၊ Pierre Cardin ၊ Arrow ၊ Bessshirt ၊ Izumifuhaku၊ K2 ႏွင့္ LL & S
Purchasing Corp ။ (The Levy Group) ။
ၿခံဳေျပာရမည္ဆိုပါလွ်င္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စုစုေပါင္း စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံ အနက္ ၁၁ ႐ုံက တံု႔ျပန္မႈ မေပးခဲ့ေပ။
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၆.၆.၁ ။ ေကာ္ ပို ရိ တ္ စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း မ်ား၏ ပို မို က်ယ္ျ ပန့္ေ သာပြ င့္ လ င္းျမင္ သာမႈ ဆို င္ ရာ (Greater
Corporate Transparency) အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၂၆၁
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ တရား၀င္အလုပ္ရွင္ကို သိရွိရန္ႏွင့္ အလုပ္ကာလ၊ အလုပ္ဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် သိရွိ
ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ သိရွိထားမွသာလွ်င္ အလုပ္တြင္ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရပါက ေရွ ့ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္းေၾကာင္းကို
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔အလုပ္႐ုံ၏ ေဖာက္သည္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရန္လိုအပ္သည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားထံတြင္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳေနစဥ္ကာလ၌ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လက္ဗလာျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ရပါက အ၀ယ္ကုမၸဏီမ်ားအား
ဆက္သြယ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္ေပသည္။ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားသမဂၢ
မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs)သည္လည္း ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑ျဖစ္သည့္ အလုပ္သမား
မ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာအကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင္လ
့ ည္း သြင္းအားစုကင
ြ ္းဆက္ဆင
ို ရ
္ ာ (ေကာ္ပရ
ို တ
ိ မ
္ ်ား၏ စာရင္းစစ္မရ
ႈ လဒ္မ်ား အပါအ၀င္) အေသး
စိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ား လိအ
ု ပ္သည္။ သုမ
႔ိ သ
ွ ာလွ်င္ အထည္ခ်ဳပ္စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္း၌ အလုပသ
္ မားေရးရာအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေတာင္း
ဆိုမႈမ်ားကို အမွီအခိုကင္းစြာ ေလ့လာစိစစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မရရွိပါက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။
အထည္၀ယ္ယူသံုးစြဲမည့္သူမ်ားသည္လည္း အ၀တ္အထည္မ်ားကို မည္သည့္ေဒသမွ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ေန
ေၾကာင္းကို သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ အ၀တ္အထည္မ်ား မ၀ယ္ယူမသံုးစြဲမီ ၀ယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏသ
ွံ မ
ူ ်ားႏွင့္ ျပည္သူ အ
့ ာဏာပိင
ု မ
္ ်ားသည္လည္း တာ၀န္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈႏင
ွ ့္ ၀ယ္ယမ
ူ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရန္လုိအပ္သည္။ အဆိုပါ အခ်က္
အလက္မ်ားတြင္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း
အေရးႀကီးသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ - ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ပြ င့္ လ င္းျမင္ သာမႈ ရွိျ ခင္းျဖင့္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ အရည္ အေသြး မ်ားကို ျမင့္ တ က္ေ စသကဲ့ သို ႔ ကု မ ၸ ဏီ ၏ တန္ ဖိုး ကို လ ည္း တိုးျမႇ င့္ေ ပးသည္ ။
ေကာ္ပိုရိတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီက
ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ
မ်ားကိုလည္း သာ၍ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၆.၆.၂။ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစရန္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္
ရမည့္အရာမ်ား
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆိင
ု ္ရာက်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အေရးပါသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစရန္ ႏိုင္ငံမ်ားက တြန္းအားေပး လံႈ႕ေဆာ္သင့္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
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အထည္ကုမၸဏီ (ထုတ္လုပ္သူႏွင့္၀ယ္ယူသူကုမၸဏီ) မ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အျပည့္အ၀ က်င့္သံုးလုိက္နာ
သင့္သည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မရပ္တည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမႈကို တည္ေဆာက္ရာ၌
အေရးပါေသာအုတ္တစ္ခ်ပ္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ၊ Supplier မ်ား၏ အေျခစိုက္ေနရာ၊ အလုပ္အကိုင္ဆက္
သြယ္မႈမ်ား (ဥပမာ - အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္) ၊ လုပ္သားအင္အားႏွင့္ Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖင့္ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ဆ
့ ိုးက်ဳိးမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းႏိင
ု ရ
္ န္ သြင္းအားစု
ကြင္းဆက္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ မတူညီေသာပါ၀င္သူမ်ား/သက္ဆိုင္သူမ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာ
လူထမ
ု ်ား၊ အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ား၊ အရပ္ဖက္ဆင
ို ရ
္ ာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ပညာရွငမ
္ ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆင
ို ပ
္ ါ၀င္သမ
ူ ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တင
ြ ္း
အဆင့္၌ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၌ျဖစ္ေစ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တြန္းအားေပးရန္၊ ေျဖရွင္းရန္(သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးရန္အတြက္လည္း လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္သည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚေနရမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လုိအပ္သည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔၏ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာေပးႏုိင္ပါလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္ -

ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

-

မိခင္ကုမၸဏီ၏အမည္ႏွင့္ တည္ေနရာ (ေဖာ္ျပ၍ရမည္ဆိုလွ်င္)

-

ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံ/အလုပ္႐ုံမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္တည္ေနရာမ်ား (အျခားျဖစ္ႏိုင္ ေျခရွိေသာ စက္႐ုံ
နာမည္မ်ား)

-

ကနဦးကပင္လက္တခ
ြဲ ဲ့ေသာ Supplier မ်ားႏွင့္ ေနာက္အဆင္မ
့ ်ားမွစ၍ လက္တခ
ြဲ ဲ့ေသာ Supplierမ်ား (တစ္ဆင္ခ
့ ံ ကန္ထ႐ိက
ု ္
မ်ား အပါအ၀င္) ၏ အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား၊ တရား၀င္မဟုတဘ
္ ဲ လက္တြဲေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ဲ့ေသာ Supplier မ်ား၏ အမည္
မ်ားႏွင့္တည္ေနရာမ်ား ။ Supplier စာရင္းမ်ားတြင္ Supplier ကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါ
မွာယူမႈပံုစံ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ (သုိ ့မဟုတ္) ရပ္တန္ ့လုိက္ေသာ Supplier မ်ား။ Supplier
စာရင္း အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္ၾကား ကြာျခားမႈကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပသင့္သည္။

-

အ၀ယ္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ရွုေထာင္မ
့ ွေန၍ - Supplierမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ လက္တထ
ြဲ ားေသာ Supplier မ်ား ဟုတ/္ မဟုတ၊္
Supplier မ်ားႏွင့္လက္တြဲခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္။

-

Supplier မ်ား၏ ႐ႈေထာင္မ
့ ွေန၍ - အ၀ယ္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရလက္တထ
ြဲ ားေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား ဟုတ/္ မဟုတ၊္
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လက္တြဲခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္။

-

ထုတ္လုပ္သည့္ (သုိ႔မဟုတ္) ရရွိသည့္ ထုတ္ကုန္

-

အလုပ္႐ုံတစ္ခုစီရွိ အလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္ ၊ အသက္/ က်ား/မ/ အလုပ္စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစားအရ ခြဲၿပီး တင္ျပရန္

-

ေပးအပ္ေသာလုပ္အားခ

-

စက္႐ုံ/အလုပ္႐ုံမ်ား၌ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ (မ်ား)

-

စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ရာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အမွားအတြက္ အမွန္ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား
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-

လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ဦးတည္ၿပီး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္း
သို႔မဟုတ္ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

-

ကုမၸဏီ၏ Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။ Due Diligence လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး (Communication)သည္
စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၏ Due Diligence လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လံုေလာက္ ျခင္း ရွ/ိ မရွိ ေလ့လာအကဲျဖတ္ႏင
ို္ ္ေစရန္အတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္လံုေလာက္စြာေပးသင့္သည္။

ေကာ္ပရ
ို တ
ိ လ
္ ပ
ု င
္ န္းႏွင့္ သြင္းအားစုကင
ြ ္းဆက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယက
္ စ
ူ ြာရရွိႏင
ို ္ေသာ အေနအထား၌ သင့္ေလ်ာ္
ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။ ျပင္ပေကာ္ပိုရိတ္ဆက္ သြယ္ေရးမ်ားကိုလည္း ေဖာင္ပံုစံတြင္ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပသင့္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပသင့္ေပသည္။ ၂၆၂
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕လွုပ္ရွားမႈမ်ား၊ အမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္
လည္း အထည္လုပ္ငန္း၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္၌ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာလာေစရန္ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္သင့္သည္။ က႑
အတြင္းရွိ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေ၀မႈအေပၚ၌ Brands ၊ လက္လီေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ လ
ူ ပ
ု င
္ န္းရွင္
မ်ားက တက္ၾကြေသာ၊ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အျမင္ထားရွိသင့္ေပသည္။
Supplier မ်ားႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကိမ
ု ေပါက္ၾကားေစရန္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ပတ
ိ ပ
္ င္တားဆီးမႈမ်ားအစား ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈႏင
ွ ့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားက ိုထုတ္ေ၀ေၾကညာမႈမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အေလးထားေဖာ္ျပထားသည့္ စာစုမ်ားပါရွိသင့္သည္။

၆.၆.၃။ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားက တြန္းအားေပးရမည္
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား (အထူးသျဖင့္ အႀကီးစားႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား) အား ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ၎တုိ႔၏ လူမႈႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားသူငါ သိရွိေစရန္ အစီရင္ခံေစသင့္သည္။ ထိုသုိ႔ အစီရင္ခံေစျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရွိလာေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က တြန္းအားေပးႏုိင္သကဲ့သို႔ ကုမၸဏီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက
ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူကျဖစ္ေစ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အစိုးရမ်ား - ဤအစီရင္ခံစာက ရည္ညႊန္းထားေသာ အစိုးရမ်ားဆိုသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ထုတ္လုပ္ေန
ေသာ/ လုပင
္ န္းလည္ပတ္ေနေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ မိခင္ႏင
ုိ င
္ အ
ံ စိုးရမ်ားကို ဆိလ
ု သ
ို ည္။ အဆိပ
ု ါအစိုးရမ်ားသည္ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ား
ႏွင့္ သြင္းအားစုကင
ြ ္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ဥပေဒႏွငအ
့္ က်ံဳး၀င္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္း
ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္္ အထည္ပက
႔ို န
ု မ
္ ်ား (ဆိပက
္ မ္းမ်ားမွတစ္ဆင္ပ
့ ႔ျို ခင္း) ဆိင
ု ရ
္ ာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏင
ုိ ရ
္ န္
အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာသင့္သည္။
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နယ္သာလန္ႏင
ို င
္ အ
ံ ပါအ၀င္ ဥေရာပရွအ
ိ ထည္တင္သင
ြ ္းေနေသာႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားသည္ ဆိပက
္ မ္းမ်ား၊ ေလဆိပမ
္ ်ားႏွင့္ အျခားနယ္စပ္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္
မႈမ်ားမွ အထည္မ်ားတင္သင
ြ ္းေနမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏင
ုိ ရ
္ န္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာစြာ အေသးစိတထ
္ တ
ု ္ျပန္
ေၾကညာသင့္ေပသည္။

၆.၇။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို ့ေလ်ွာက္လွမ္းရမည့္လမ္းမွာ ရွည္ၾကာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဆိုးရြားေနာက္က်ေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရာ၌ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဆင္းရဲဲသားအက်ဳိးျပဳ
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တြန္းအားေပးရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႀကီးမားလွေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကို
ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ေကာ္ပိုရိတ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ရပ္ရြာလူထု အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ အက်ဳိးျပဳျခင္း
မရွိေပ။ ျမန္မာႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကားခ်ဳပ္ဆမ
ို ည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ က
ႈ ာကြယ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကလ
ို ည္း ဆန္က
႔ ်င္မမ
ႈ ်ား က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မူ၀ါဒပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္
အ၀ ခိုင္ခိုင္မာမာဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ အေလးထားလႈံ႕ေဆာ္ေနၾကသည္။ ထိုသို႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အမွန္တစ္ကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ တြန္းအားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Investment Protection Agreements – IPA) အေပၚႏုိင္ငံတကာက ေဆြးေႏြးျငင္းခံုေနမႈေနာက္ဆံုးအေျခအေန
မ်ားအား ရင္းႏွီးနားလည္မႈရွိလာေစရန္ အခ်ိန္ယူေလ့လာရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုျပဳထားေသာ IPA ၏ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ
မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳႏိုင္ေျခမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိလာရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

အထည္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ၊ စီးပြားေရးအရလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အလြန္ဆင္းရဲလွေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အထည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာ အထည္မ်ားရရွိေနေသာ ႏုိင္ငံျခား Brands (အမွတ္
တံဆိပ္) မ်ားကိုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ဆိုးရြားသည့္အေျခအေနမ်ားကို
ႀကံဳ ရေစကာမူ အလု ပ္ အ ကို င္ မ်ားကို သာ ဆက္ လ က္ ဖ န္ တီးေနမည္ ဟူ ၍ မျဖစ္ သ င့္ေ ခ်။ အႏၱ ရာယ္ ရွိေ သာ အလု ပ္ မ်ားမဟု တ္ ဘဲ
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ လူထုအတြက္ အဓိကျဖစ္သင့္ေပ
သည္။
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ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ား
ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္
ကုမၸဏီမ်ား (အထည္ထုတ္လုပ္သူကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္) အား အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ေစျခင္းအားျဖင့္
အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို တန္ျပန္ရင္ဆိုင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၆၃
ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၎တုိ႔အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (သြင္းအားစုကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား အပါအ၀င္) ကို ပြင့္လင္း
ျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေစသင့္သည္။ အစီရင္ခံရာ၌ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ဥေရာပႏွင့္ ျမန္မာရွိ ပတ္သက္ပါ၀င္သူအမ်ား အၾကား
နီးကပ္စြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ေရးဆြဲရပါ မည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတုိင္းသည္လည္း ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အထည္လုပ္ငန္းသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အားျဖည့္ကူညီေပးေန
သည္။ သို႔ေသာ္အလုပ္အကိုင္ဟုဆိုႏိုင္ရန္သာ ဖန္တီးေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရပါမည္။
ILO က “ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္” ဆိုသည္မွာ အက်ဳိးရွိေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ ၀င္ေငြရရွိေသာ၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဘးကင္း
လံုၿခံဳေသာ၊ မိသားစုုမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးေသာ၊ တစ္ကိုယ္ေရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ႏွင့္ လူမႈေပါင္း
စည္းေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားရွိေသာ၊ လူတို႔၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ရွိေသာ၊
မိမိတို႔၏ ဘ၀အေျခအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး/ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာဆက္ဆံမႈမ်ား/အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအေပၚတြင္
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ စည္း႐ုံးခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေသာ - အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၂၆၄
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေနစရာအိမ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး တုိ႔ အပါအ၀င္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံ
ပံ့ပိုးမႈမ်ား (ပစၥည္းမ်ား)ကို အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အစိုးရႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊
အလုပ္သမားမ်ားတတ္ႏိုင္ေသာ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ေပသည္။ ၂၆၅
ႏုိင္ငံျခားသား၀ယ္ယူသူမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္အထည္စက္႐ုံမ်ား - အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယားပိုင္ စက္႐ုံမ်ားကို ပိုလိုလားၾက
သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိေစေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အထည္ထုတ္လုပ္သူကုမၸဏီမ်ား
ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ Supplier မ်ား အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္စက္႐ုံမ်ား (ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္အတူ)၊
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္႐ုံမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပိုင္ဆိုင္ကြပ္ကဲေသာ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ျပင္ပရွိ စက္႐ုံမ်ားကို
လည္း ေရြးခ်ယ္လက္တြဲသင့္သည္။
သို ့ပါေသာ္လည္း Suppliers စက္႐ုံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္႐ာ၌ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွပိုင္ဆိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္
အရာရွိေဟာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာစက္႐ုံမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ဟန္ျပပိုင္ဆိုင္သူမ်ား (puppet
owners) အျဖစ္ထားကာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ထုတ္လုပ္သူမ်ား/ အလုပ္႐ုံမ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ား
အေနျဖင့္ သတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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၀ယ္ယူသူကုမၸဏီမ်ားသည္ CMP(cut-make-pack - လက္ခစား) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္စက္႐ုံမ်ား
အား FOB (Free-on-board or Freight-on-board) စနစ္ဆသ
ီ ႔ုိ အျပည္အ
့ ၀ ခ်ီတက္လာႏုင
ိ ္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသင္သ
့ ည္။ FOB
စနစ္တြင္ လက္လီေရာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ားရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ၊ ေငြေၾကးခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ စက္႐ုံ
မ်ား၌ ေအာ္ဒါမွာယူလုိက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ အထည္ထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္သည့္အရာမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္း၊ ၀ယ္ယူ
ျခင္းႏွင့္ သေဘၤာမွတစ္ဆင့္ အထည္တင္ပို႔ျခင္းမ်ားကို အစအဆံုးလုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ FOB ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္တြင္ ၀ယ္ယူသူ
သည္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါ။
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားထုအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသင့္သည္။ စက္႐ုံ
မ်ားအား ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ အ
့ တြင္း၊ ႏိင
ု င
္ ံတစ္ႏင
ုိ င
္ အ
ံ တြင္း (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ တစ္ႏင
ို ္ငမ
ံ ွ တစ္ႏင
ုိ င
္ သ
ံ ႔ုိ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားျပဳလုပရ
္ န္ ဆံုးျဖတ္မည္
ဆိုပါက အဆိုပါအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆.၈။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာစီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၀ယ္ယူျခင္း
ဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ား
စီးပြားေရးပါတနာမ်ား (အထူးသျဖင့္ ၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ Suppliersမ်ား) အၾကား အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္သြယ္မႈမဟုတ္ဘဲ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ရ
ႈ ွိေသာ၊ ေရရွည္ျဖစ္ေသာ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မမ
ႈ ်ား အေပၚ ဦးတည္ေသာ ဆက္သယ
ြ မ
္ ႈ ရွသ
ိ င္သ
့ ည္။ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးမ်ားကို စံသတ္မွတ္ထားသည့္လိုက္နာမႈထက္ ပိုမို၍ ေလးစားလိုက္နာေသာ Suppliers (ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား) အား ၀ယ္သူ
မ်ားက ပိမ
ု လ
ို လ
ို ားႏွစသ
္ က္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ႏင
ို ္ေပသည္။ မိမတ
ိ ၏
႔ို စီးပြားေရးပါတနာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္သယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကို တည္ေဆာက္
ႏုိင္ၿပီဆိုပါက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထိုဆက္သြယ္မႈမ်ားအား လြယ္ကူစြာျဖတ္ေတာက္မႈကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္ေပသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္ မႈ မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စီး ပြားေရးဆက္ သြ ယ္ မႈ မ်ားျဖတ္ေ တာက္ျ ခင္း သည္ သင့္ေ လ်ာ္ေ သာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တ စ္ ရ ပ္
မဟုတ္ေပ။ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေရွာင္ပန
ု ္းျခင္းျဖင့္ မိမ၏
ိ စီးပြားေရး ပါတနာမ်ားအား အလုပ္ႏင
ွ ့္ အလုပသ
္ မားေရးရာ အေျခ
အေနတိုးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာေအာင္ အားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကုမၸဏီတစ္ခုျခင္းအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ လုိအပ္ပါက အျခား
ေသာကုမၸဏီႏွင့္အတူျဖစ္ေစ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ အမွန္တစ္ကယ္အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။
Suppliers မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား အဆံုးသတ္လိုက္ေသာ္လည္း ၀ယ္သူကုမၸဏီမ်ား၏တာ၀န္မ်ားမွာ မၿပီးဆံုးေသးပါ။
စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈတစ္ခုကိုအဆံုးသတ္မည္ဆိုပါက အလုပ္သမားအား ၎တုိ႔ရရွိသင့္ေသာ လစာမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဳိးခံစားခြင့္
မ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆံုးသတ္ျခင္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္ (phase-out plan) တစ္ခုကို ၀ယ္ယူသူက ေရးဆြဲခ်မွတ္ရပါမည္။
အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ သက္ေရာက္မႈႀကံဳရသူအလုပ္သမားမ်ားအား အျခားစက္႐ုံမ်ားက
ဌားရမ္းေရးကို ၀ယ္ယူသူအေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ၿခံဳေျပာရမည္ဆိုပါလွ်င္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္
ျခင္းကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမအ
္ ျဖစ္ အပန္းေျဖအနားယူကာ ေရွဆ
႔ က္ေဆာင္ရြကရ
္ မည္အ
့ ရာမ်ား အတြက္ျပင္ဆင္မအ
ႈ ေနျဖင္သ
့ ာ အသံုးျပဳ
သင့္သည္။

၀ယ္ယမ
ူ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာအေလ့အက်င့မ
္ ်ားသည္လည္း လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးမ်ားအား ေလးစားလုက
ိ န
္ ာမႈကို တားျမစ္
ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ အားျဖည့္ေပးသင့္သည္။ အဆိုပါအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ “လူမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရး”
ဆိုသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကတိက၀တ္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိသင့္သည္။
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၀ယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ဆိုသည္မွာ -

ေရရွည္တည္တံ့မည့္ Buyer- Supplier ဆက္သြယ္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း။ ၀ယ္ယူသူမ်ားက Suppliersမ်ားႏွင့္ ေရရွည္
ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ Suppliers မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို
ျမင္သာစြာအခ်က္ေပးသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ Suppliers မ်ားသည္လည္း တိုးတက္မႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာမည္ျဖစ္သည္။

-

ေကာင္းမြန္ေသာထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာအစီအစဥ္ - စတင္ထတ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ ည္အ
့ ခ်ိနမ
္ ွ ထုတက
္ န
ု တ
္ င္ပသ
႔ို ည့္ အဆင္အ
့ ထိ သင့္ေလွ်ာ္
လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္၊ ေအာ္ဒါမ်ားကိုခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္မွ ကပ္ၿပီးအေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့
ခ်ရန္ တို႔ပါ၀င္သည္။ အစီအစဥ္ကို ေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ လက္ေတြ႕က်စြာ စီစဥ္ျခင္းအားျဖင့္ Suppliers မ်ားအတြက္လည္း
ေစ်းသက္သာေသာ အလုပ္သမား မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္၊ ဌားရမ္းရန္ လိုအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္
“ပူးေပါင္းေရးဆြဲ ထားေသာအစီအစဥ္” ကို အသံုးျပဳ၍ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားကို စက္႐ုံမ်ားအား အသိေပးႏိုင္မည္
ျဖစ္ၿပီး Supplier မ်ားကိုလည္း ထိုသုိ႔ျပဳလုုပ္ရန္ အားေပးတုိုက္တြန္းသင့္သည္။

-

မွာယူမည့္ေအာ္ဒါအေရအတြက္ႏွင့္ Suppliers မ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းတုိ ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစ ရန္။

-

ရရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ား၏ လူမႈႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္သည့္
မူ၀ါဒတစ္ခု ခ်မွတ္ရန္

၆.၉ ။ အသိအျမင္တိုးတက္ပြင့္လန္းေစျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ား
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနသိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ားကို သိရွိေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားက ႀကီးၾကပ္သင့္သည္ - သက္ဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွင္
မ်ား၏ ေဖာက္သည္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လွုပ္ရွားမႈ
မ်ားအေၾကာင္းကိလ
ု ည္း အလုပသ
္ မားမ်ား သိရွိေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိပ
ု ါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားရရွိႏင
ို ္ေသာပံစ
ု မ
ံ ်ား၊
သင့္ေလ်ာ္ရာ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ ျပဳသင့္ေပသည္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ အဓိကအက်ဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရး
မ်ားအေၾကာင္းကို အသိေပးရန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအင္အားစု၏ လူမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားေပး
ျမႇင့္တင္သင့္သည္။
အလႊာအသီးသီးရွိ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမား
ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏လမ္းညႊန္အေျခခံမူ (UNGP) မ်ား အပါအ၀င္ အျခားအလုပ္သမားေရးရာ လမ္းညႊန္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိရန္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားရရွိထားရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
တြင္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ေလးစားလိက
ု န
္ ာရမည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏တာ၀န္မ်ားအေၾကာင္း၊ အလုပသ
္ မားအခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို အလြသ
ဲ ံုးစား
ျပဳႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ အမွန္တစ္ကယ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္းကို သတိမူသင့္သည္။
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ဤေနရာ၌ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ NGOs မ်ားသည္လည္း အမွီအခိုကင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားေပးရန္ အေရးႀကီးေသာ တာ၀န္ရွိေပသည္။
အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အလုပ္သမား႐ုံးမ်ားသည္
လည္း ျပန္လည္အင္အားျဖည့္တင္းရန္၊ ၀န္ထမ္းလံုလံုေလာက္ေလာက္ထားရွိရန္၊ သင္တန္းမ်ား လံုေလာက္စြာေပးရန္ႏွင့္ လံုေလာက္
ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားအား ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းကို ႀကိဳတင္မေၾကညာအေၾကာင္းမၾကားဘဲ အဟန္႔အတား ကင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
သင့္သည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားသည္လည္း ရန္ပံုေငြထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူ
ေပးသင့္သည္။
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္း အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊
ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ILO ကြန္ဗန္းရွင္းမ်ား၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံ
မူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) အေၾကာင္းကို သိရွိရင္းႏွီးလာေစရန္ ေလ့လာအား
ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။
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