
Living Wage

[1] Rhodes, Francesca, Jasmine Burnley, Maria Dolores, Joy Kyriacou, Rachel Wilshaw, Daria Ukhova, Luke Gibson, and Mustafa Talpur. “Underpaid and 

Undervalued: How inequality defines women’s work in Asia.” (2016).

အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းမွာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားအမ်ားစုမွာ 
တန္ဖိုးႏွိမ့္ခ်ခံရေသာ၊ လုပ္ခအနည္းငယ္သာရရွိေသာ၊ အမ်ားအားျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသာ ကဏၰ မ်ားျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္း ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ထို ကဏၰ အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိက အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားမွာ 
အျမဲလိုလို ျငင္းပယ္ခံၾကရျပီး [1] ဆင္းရဲသား လုပ္အားခ ႏွင့္ 
အလြယ္တကူအသုံးခ်ခံရေလ့ရွိၾကသည္။
ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခ ဆိုသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ 
ရွိစြာေနႏိုင္ေစသည့္ လုပ္အားချဖစ္သည္။ ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခသည္ 

အလုပ္သမားမ်ားကို အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အaနစရာ၊ အဝတ္အစား၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
ပိုက္ဆံစုျခင္း ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတို့၏မိသားစုမ်ား အနည္းငယ္ေသာ အနားယူအပန္းေျဖျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏို
င္ျခင္း စသည္တို႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္သည့္လုပ္အားခ ျဖစ္ရမည္။ ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခကို (၁) မိသားစု(၄)
ယာက္ အတြက္ ေဒသတြင္းစားေသာက္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍  ကယ္လိုရီလုံေလာက္စြာရရွိသည့္ 
အစားအစာ စားသုံးျခင္း (၂) အစားအစာ မဟုတ္သည့္ုကုန္က်မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အစားအစာ၊ အိမ္ခန္းငွါးခ၊ 
အေထြေထြသုံးပစည္းျမား၊ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္စရိတ္ ႏွင့္ ပိုက္ဆံစုေဆာင္းျခင္း တို႕အေပၚတြင္အေျခခံ၍ 
တြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခ သည္စီးပြါးေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေျပာက္ျခင္း ႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ စီးပြါးေရး တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တာလဲ။

ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခ

အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္အားခ က ဘာေၾကာင့္မလုံေလာက္တာလဲ။

အေရွ႕ေတာင္ႏွင့္ ေတာင္အာရွမွာရွိသည့္ပို႕ကုန္တင္တြင္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုမွီခိုေနရသည့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ တန္ဖိုးနဲလုပ္အားခမ်ားကို သူတို႕၏ ‘ျပိဳင္ဆိုင္ အားသာမႈ’ 
အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေနၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္အားခမ်ားကို တြန္းခ်ျပီး၊ အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္အားခကို အလြန္နည္းသည့္ ႏႈန္းတြင္ ထားရွိကာ 
ျပိဳင္ဆိုင္ၾကသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား မွာလဲ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရျခင္း၊ ျဖိဳခြဲခံရျခင္း ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားခံၾကရျပီး ပိုမိုျမင့္မားသည့္
အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္အားခေတာင္းဆိုရာတြင္ ပယ္ခ်ခံရေလ့ရွိသည္။ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္မ်ားအျဖစ္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေလ လူမႈကာကြယ္ေရး 
ေလ်ာ့နဲလာေလျဖစ္သည္။ အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္အားခမ်ား မွာလဲ ပို၍ ပို၍ မလုံလာက္္္ေလျဖစ္လာသည္။
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္အားခမွာ အျမဲတေစ ရေလ့မရွိပါ။ ေန႕စား၊ က်ပန္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္အားခကိုပင္ မရရွိပဲ ထုတ္ပယ္ထားခံ ၾကရသည္။ ရလဒ္ အေနျဖင့္ အာရွသည္ ကမာၻတြင္ အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားလုပ္အားခကြာျခားမႈ အျမ
င့္ဆုံးအျဖစ္ဆက္လက္ရပ္တည္ေနျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ အေျခခံလုံျခဳံေရး၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာအလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ား မရရွိၾကပါ။ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုသည့္ ဝန္ကိုလဲ ထမ္းထားရသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္လာရသည္။

မိမိတုိ႕ေဒသတြင္းရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ 
စက္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားကုိ ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခ 
ေပးထားျခင္းမရွိပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ 
စက္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏မိသားစုမ်ားမွာ 
ဆင္းရဲတြင္းထဲသုိ႕ အတင္းအၾကပ္တြန္းပို႕ခံၾကရသည္။ 
အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားမွာ ပုိ၍ နိမ့္ပါးေသာလုပ္ခ 
ကုိသာရၾကသည္။

For more information on our Living Wage campaign, please visit www.apwld.org Asia Pacific Forum 
on Women, Law and 

Development



သင့္အေနနဲ႕ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။

• ကၽြႏု္ပ္တို႕ႏွင့္အတူ ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခ ႏွင့္ မွ်တေသာကမာၻလုံးဆိုင္ရာစီးပြါးေ
ရးစနစ္ မ်ားရရွိရန္ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနဆဲျဖစ္သည့္ 
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာသပိတ္    မွာပါဝင္လိုက္ပါ။ အလုပ္လုပ္တာေတြရပ္ထားျပီး၊ 
သေဘာတူညီမႈေတြကို ရုတ္သိမ္းျပီး၊ ဤစနစ္မွ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုဝယ္ယူသုံး
စြဲျခင္းမ်ားကိုလဲ ရုတ္သိမ္းလိုက္ပါ။ မတ္လ ၈ရက္ ႏွင့္ ေမလ ၁ရက္ သည္ 
သပိတ္ေမွာက္ရန္ အေရးၾကီးတဲ့ ေန႕ေတြျဖစ္ပါတယ္။

• အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ား ႏွင့္ လမ္းေပၚ ျပဇါတ္မ်ားျပဳလုပ္ျပီး ဖူလႈံတဲ့
လုပ္အားခအတြက္အသိပညာေပးျခင္း

• သင့္ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ 
လုပ္အားချပသနာမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျခားအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း (သမဂၢ ေတြမွာ မပါဝင္ရေသးပါက 
သြားေရာက္ပါဝင္ပါ။)

• အလုပ္သမား (သို႕) အမ်ိဳးသမီး ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားမွ 
တာဝန္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစည္းေဝးပြဲက်င္းပျခင္း။ 
ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြါးေရးကိုပါ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။

• မိမိရဲ့အလုပ္ခြင္အတြင္းမွာပဲ Asia Floor Wage တြက္နည္းမ်ားကို 
အသုံးျပဳျပီး အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ပဲ မိသားစုအတြင္း 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသလားကို  ေလ့လာပါ။

• အြန္လိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ SumOfUs.org ႏွင့္ အျခားေသာ အြန္လိုင္းလ
မ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ႏိုင္ငံတြင္း ႏွင့္ ေဒသတြင္းဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခရရွိရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း

• ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ေထာက္ကူပစည္းမ်ားကို 
လူမႈမီဒီယာမ်ား တြင္ ျဖန္႕ေဝျပီး မိမိ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ပညာေပးပါ။

• မိမိထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုေရးသားျခင္း (သို႕) မီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး 
ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခအတြက္ လမ္းေပၚလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေရးပါ။

• သင္တို႕ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ ဘယ္လိုအကူအညီေတြေပးေစခ်င္ပါသလဲ။

အလုပ္လုပ္ေနသည့္မည္သူမဆုိ 
သူကုိယ္တုိင္ ႏွင့္ သူ႕မိသားစုမ်ား 
လူ႕ဂုဏ္သိကာ ရိွသည့္ေနထုိင္မႈမ်ိဳ းအတြက္  
သင့္ေတာ္ျပီး မွ်တသည့္ 
လစာရရိွရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ 
လုိအပ္ပါက အျခားေသာ 
လူမႈကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိလဲ 
ျဖည့္စြက္ေပးရမည္။

ကုလသမဂၢ၏ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ ၁၉၄၈၊ 
အပိုိဒ္ ၂၅ (၃)

လူသားတုိင္းတြင္ သူ ႏွင့္ သူ႕မိသားစု 
အတြက္ လံုေလာက္သည့္ 
လူေနမႈအဆင့္အတန္းရိွရန္ 
အခြင့္အေရးရိွသည္။ လံုေလာက္သည့္ 
အစားအစာ၊ အဝတ္အစား ႏွင့္ ေနစရာ 
အျပင္ ေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ား အျ
မဲတေစတုိးတက္ေစျခင္းမ်ားလဲပါဝ
င္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြါးေရး ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ပ႗ိညာဥ္၊ ၁၉၉၆၊ အပိုိဒ္ ၁၁

အလုပ္သမားထု တည္ရိွရာတြင္ မတရားမႈမ်ား၊ 
ဒုုုကၡအခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ လူအေျမာက္အမ်ား
အရိွမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိပင္ မရရိွသည့္ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ပါက ထုိအေျ
ခအေနမ်ားကုိတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာ
င္ရန္ ခ်က္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ျပီး 
ဥပမာအားျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ ဖူလႈတ့ဲံလုပ္
အားခထားရိွျခင္းျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစ
ည္း၏ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၁၉၊ 
နိဒါန္း

ရည္မွန္းခ်က္ ၈: ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာ၊ 
အေထာက္အပ့ံေပးျပီး အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေသာ 
စီးပြါးေရးတုိးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္သြားရန္၊ 
ျပည့္ဝ၍ထုတ္ကုန္ျမင့္မားေသာ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းအပါအဝင္ 
သင့္တင့္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ကုိ အားလံုးရရိွရန္
ေမွ်ာ္လင့္ပစ္မွတ္ ၈.၅: ျပည့္ဝ၍ 
ထုတ္ကုန္ျမင့္မားေသာ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းအပါအဝင္ 
သင့္တင့္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ကုိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားအပါအဝင္ 
တန္ဖုိးတူသည့္အလုပ္အတြက္ လုပ္အားခတန္းတူရရိွရန္ 
ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား

[3] Hurst, Rosie. “Nicer work? Impactt’s Benefits for Business and 

Workers Programme (2011-1013).(2013)

[4] Ibid 1

[2] Wilshaw, Rachel. “Steps towards a living wage in global supply chains.” (2014).

ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခက ဘာျဖစ္လို႕ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္  အေရးပါတာလဲ။

သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မွီခို အေနျဖင့္ပဲ ယူဆၾကျပီး လစာေပးသည့္ ယႏၲရားမ်ားမွာလဲ ထိုနည္းတူ အဓိကဝင္ေငြရွာသူ အျဖစ္မသတ္မွတ္ၾကပါ
။အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု လုပ္ကိုင္သည့္ မည္သည့္အလုပ္ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားမ်ားေအာက္ တန္ဖိုးအေလွ်ာ့ခံၾကရျပီး စက္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
ပုဂိယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆံပင္ညွပ္ျခင္း၊ တႏိုင္တပိုင္ အစားအစာ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း မွာ 
အျခား ဆင္တူေသာ ဗဟုသုတ ႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား လိုအပ္ေသာလုပ္မ်ားေလာက္ လုပ္အားခ မရရွိၾကပါ။ ဖိုဝါဒီၾကီးစိုးေသာအေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္သည့္ 
က်ား/မအခန္းကဏၰမ်ားဆိုသည္မွာ ထိုအဆုံးမရွိသည့္တာဝန္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ခမရတဲ့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားဆိုသည့္ ဝန္မ်ားအေနျဖင့္ 
ဆက္လက္ပခံုးထမ္းသြားရန္ျဖစ္သည္။

အာရွ၏ စီးပြါးေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေစ်းေပါျပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ထားခံရေသာလုပ္အားအေပၚတြင္ မွီခိုေနၾကသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လစာရတဲ့အလုပ္ေတြမွာပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးရရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ဆင္းရဲသားလုပ္အားခမ်ားကို လက္ခံသည္ဟု ယူဆထားျခင္းမွာ 
အခြင့္အေရးမဟုတ္ႏိုင္ပါ။ ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနထိုင္စရိတ္မွာျမင့္တတ္လာျပီး အမွန္တကယ္ရသည့္လုပ္အားခမ်ားမွာမူ ဆက္တိုက္ 
နိမ့္က်ေနသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ခရသည္ ႏွင့္ မရသည့္ လုပ္အားမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို စံစားရသူ အနည္းငယ္ေတာ့ရွိသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဘဂလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ 
စီမံခန္႕ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ သာမန္ စက္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားထက္ အစေပါင္း ၂၀၀၀ ရၾကသည္။ [2]  အမန္စီယို ေအာတီဂါ (အင္ဒီတက္ပိုင္ရွင္- Zara, Bershka) 
၏ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သာမန္စက္ခ်ဳပ္လုပ္သားထက္ အစေပါင္း ၈၂,၁၀၇,၈၄၃ ပိုသည္။

တရားမွ်တသည့္ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ တရားမွ်တေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခမ်ား သည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လုပ္သားမ်ား အတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား လဲျပဳလုပ္ရမည္။ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ ႏွင့္ 
ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခကို  ေန႕စား၊ က်ပန္း အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လဲ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခ က အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလား။
မလိုလားသူမ်ားမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္မွာ ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခ သည္ 
ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား  
ေလ်ာ့နဲသြားျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလဲ တြန္းထုတ္သလိုျဖစ္ခါ 
ႏိုင္ငံျခား ကုမဏီမ်ားမွ ပို၍ေစ်းေပါေသာလုပ္သား ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ 
ေျပာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုသုံးစြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခသည္ ေဒသတြင္းစီးပြါးေရးကို 
အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အခြန္ေကာက္စနစ္ ရွိပါက၊ ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခသည္ 
လိုအပ္ေနသည့္ အေကာက္ခြန္ေငြမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ 
တရုတ္ႏိုင္ငံသည္  ေဒသတြင္းဝယ္ယူသုံးစြဲမႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ 
အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္အားခကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ကုမဏီၰမ်ား 
ေစ်းအေပါဆုံးလုပ္သားမ်ား ရွာေဖြျခင္းကို တားဆီးရန္၊ မိမိတို႕အေနျဖင့္ 
ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခ အတြက္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ၾကမ္းခင္းလုပ္အားခ  
ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မႈမ်ားလိုအပ္သည္။

ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ားအရ ကုမဏီၰမ်ားမွ ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခစံႏႈန္းမ်ားအ
တိုင္း လုပ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးပါက ၎တို့သည္ အလုပ္သ
မားမ်ားမၾကာခဏအလုပ္ထြက္ျခင္းကို ၅၀% အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရသည္။ [3]  ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခသည္ အလုပ္အရည္အေသြး 
ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ျခင္းကိုလဲ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ [4] အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္လာျပီး အလုပ္တြင္လဲ 
စိတ္ေက်နပ္မႈပိုမိုရရွိႏိုင္သည္။

ဖူလႈံတဲ့လုပ္အားခသည္ လူ႕အခြင့္အေရးတရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။


