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ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ၏ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

၁၇း၀၀ နာရီ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္သားအေျချပဳလုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး အေျခခံအတန္း 

ပညာအဆင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါ 

သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ျပီး ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တန္ဘုိးအရ 

ဒုတိယအမ်ားဆံုး တင္ပုိ႔ေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ကမၻာ႔ဘဏ္၂၀၁၆ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ “A Country on the Move: Domestic Migration in 

Two Regions in Myanmar” တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ 

အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားဆံုး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္၊ အျခား 

ပုံမွန္အလုပ္ႏွင့္ ႏွုိင္းယွဥ္ပါက အလုပ္အကိုင္ ေသခ်ာမွဳႏွင့္ ခုိင္မာမွဳရွိျခင္း၊ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ 

လုပ္ခ ေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမွဳရွိသည့္ လုပ္ငန္းဟု အမ်ားကမွတ္ယူၾကသည္ဟု ဆုိပါ 

သည္။ 

 ယခုအခါ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနျခင္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ကမ္းၾကိဳဆိုပါသည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ယူမွဳ တာ၀န္ခံမွဳရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထြက္ရွိျပီးေသာ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ 

အစီအရင္ခံစာမ်ားသည္ စနစ္တက်  သုေသတန ျပဳမွဳပံုစံအေပၚ အေျခခံထားသည္ ဆုိျခင္းကုိ 

မ်ားစြာ သံသယရွိပါသည္။ 

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုျဖစ္သည့္ ActionAid Myanmar မွ “ Safety Audit on Women Garment Factory 

Workers in Yangon” ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားရ်္  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 

“အမ်ိဳးသမီးစက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ခံရမွု အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ  ေဘးကင္းလုံၿခံဳမွု 

ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မွု ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မွုကုိ ပိုဆုိးေစၿပီး အၾကမ္းဖက္မွုသုိ႕ 

ဦးတည္ေစေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ တိက်ေသာ ရွုေထာင့္မ်ားမွ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း” ဟု 

ျပန္ဆုိထားေသာ  အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းပြဲကုိ Summit Park View Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
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 အဆိုပါထြက္ရွိလာေသာ သံုးသပ္ခ်က္အစီအရင္ခံစာေပၚ အေျခခံရ်္  ရန္ကုန္တိုင္း 

ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ရန္ကုန္တုိင္း 

အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီး ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ၀န္ႀကီး၊ 

ရန္ကုန္တုိင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ခံမ်ား ၊ 

တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ 

ဇုန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ညွိႏႈိင္းျဖန္ေျဖေရးရံုးမွ 

တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အမွဳေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ 

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရ်္ အစီရင္ခံစာပါ စက္ရုံမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ 

 စစ္တမ္း နမူနာ ေကာက္ယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္ ဟု 

ဆိုေသာ စက္ရုံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳတာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမွဳရွိေသာ၊ ေဘးကင္း 

လံုျခံဳေသာ BSCI အစရွိေသာ Audit Compliant လက္မွတ္မ်ား ရရွိေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 

ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါ သည္။ 

 ActionAid Myanmar ၏ စာတမ္းအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မွ 

သုံးသပ္ေတြ႔ရွိရေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္- 

 (၁) စာတမ္းေခါင္းစဥ္ပါ အဂၤလိပ္စကားလုံး အသုံးအႏွဳန္းအား ျမန္မာဘာသာသုိ႕ 

ျပန္ဆုိရာတြင္ လြဲမွားေနျခင္း။ 

 (၂) ျပင္ပတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇ၀တ္မွဳေျမာက္သည့္ လိင္ပိုင္ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမွဳကို 

အေရအတြက္ ႏွင့္တကြ အမွာစာတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ပြားေန သည့္ 

အသြင္လြဲမွားစြာ ထင္ျမင္ယူဆေစႏိုင္ျခင္း။ 

 (၃) စာတမ္းေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္အေၾကာင္းအရာ 

မ်ားသည္ ကုိက္ညီမွဳမရွိျခင္း။ 

 (၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးသည္ အမ်ိဳးသမီးထုအားလုံး ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 

ကိစၥရပ္ျဖစ္ရ်္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကုိသာ မီးေမာင္းထုိး ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။ 

 (၅) လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၀င ္

စက္ရုံ အေရအတြက္ ၏ ၄%မွ်သာ ရွိေသာ စက္ရုံအေရအတြက္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တစ္ခုလုံး၏ ပုံရိပ္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရိွႏုိင္ပါ။ 

 အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သားအေရအတြက္ 

သည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ အထည္ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သားအားလုံးကုိ ကိုယ္စားျပဳျခင္း 

မရွိႏုိ္င္ပါ။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိအေနအထားေပၚ 

မူတည္၍ ပြင့္လင္းလာေသာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ထုတ္ကုန္အရညအ္ေသြး၊ ထုတ္လုပ္မွဳ 

အေရအတြက္တ့ုိအျပင္ တာ၀န္သိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေရး (CSR) စသည့္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစုိက္မတ္မတ္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ား လိုအပ္သည့္အတြက္ ျပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိသည္ကို အသင္းမွလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ထားျပီး 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ Code of Conduct ကို 

သတ္မွတ္ကာ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ ၁၀ႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းခ်ကာ 

စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ မိမိတုိ႔ ယုံၾကည္ထားေသာ ပန္းတုိင္ ေရာက္သည္အထိ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိမိအသင္းသားမ်ားႏွင့္တကြ ေလွ်ာက္လွွမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


