ရည္မွန္းခ်က္အိပ္မက္

ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္
လုံေလာက္ေသာလုပ္အားခ

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းအက်ဥ္း…
မက္ပ္ေဖါင္ေဒးရွင္းသည္
ထိုင္းနုိင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
အမ်ဳိးသမီးေတြကို
သူတို႔ရဲ႕လုပ္အားလစာ၊
ေန႔စားခေတြနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး
လံုေလာက္မႈရွိမရွိ
သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သ
မားအမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုက
သူတို႔ရရွိတဲ့လုပ္အားခေတြဟာ
သူတို႔အတြက္လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း၊
ေန႔စားလုပ္အားခကိုလည္း
အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ တန္းတူမရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ
ကလည္းသူတို႔
တရား၀င္ေနထိုင္နိုင္ဖို႔အတြက္
အခက္အခဲျဖစ္ေစပါတယ္။
ထိုင္းနုိင္ငံအတြင္းတရား၀င္ေနထိုင္ဖို႔
အတြက္
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း၊ အလုပ္သမားလက္မွတ္ တစ္ခုျပီး တစ္ခု လုပ္ရတဲ့ သံသရာကလည္း မျပီးနုိင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ရတဲ့
လုပ္အားလစာေတြဟာ အလုပ္သမားလက္မွတ္လုပ္လို႔ကုန္က် စရိတ္ေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင၊့္ တစ္ခ်ဳိ႕အလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးေတ
ြအေနနဲ႔၊ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးတြက္ ဖူလံုဖို႔ေတာင္ အင္မတန္ခက္ခဲေနၾကပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဂ်ြန္လက လုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနမွာ
ထုိင္းအစိုးရက ထုတ္လိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံျခား အလုပ္သမားအစည္းၾကပ္ေရးဥပေဒသစ္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အားလံုးမွတ္ပံုတင္အ
သစ္ျပန္လုပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ အၾကပ္အတည္းေတြ ထပ္ျပီး ၾကံဳရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

`

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာျပည္က လာတဲ့ ခန္႔မွန္းေျခ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃.၄ သန္းရွိပါတယ္။
ခန္႔မွန္းေျခ ၇၀% က ျမန္မာျပည္ကပါ။ အဲဒီထဲကမွ ၄၃% က အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားေတြပါ။ ျမန္မာျပည္ကအမ်ဳိးသမီးေတြ
ထိုင္းနုိင္ငံထဲကို ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး၊ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ သူတို႔ေနတဲ့ေဒသမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ၊
ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈဒဏ္ေတြ၊ အသက္ေမြးဖို႔အလုပ္အကိုင္နဲ႔ နည္းလမ္းရွားပါတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက လိင္ခြဲျခားမႈ
စံနစ္ေအာက္မွာ အလုပ္ကိုရွာေဖြၾကရတယ္။ အမ်ဳိးသားအမ်ားစုကေတာ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြမွာ၊ မူူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲတဲ့ေနရာေတြ
မွာပါ၀င္ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မိသားစုတာ၀န္က အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚပိုျပီး သက္ေရာက္လာပါတယ္။
ထိုင္းႏိုင္ငံထဲရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိကလုပ္ၾကတဲ့လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ စက္ရံုလုပ္ငန္း၊ပင္လယ္အစားအစာ
လုပ္ငန္း၊ အထည္ ခ်ဳပ္စက္ရံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအျပင္၊ အခ်ဳိ႕ေတြကလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္ေဖၚလို ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးတဲ့လုပ္ငန္းနဲ႔၊ေျဖေဖ်ာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။
`
ထိုင္းနိုင္ငံက အလုပ္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ဆီမွာအလုပ္သမားနည္းပါးတာေၾကာင့္၊အိမ္နိးခ်င္းႏိုင္ငံက အလုပ္သမားမ်ားကို
အလုပ္ခန္႔ရန္ လိုလားသာ္လည္း မူ၀ါဒခ်မွတ္သူေတြ အေနနဲ႔ ေရႊေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အတြက္ အႏၱရာယ္
အျဖစ္ျမင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ၾကမ္းသမား မ်ားအျဖစ္သာ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို
ေပးထားတာပါ။ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကို တန္းတူအခြင့္အေရး၊
အကာအကြယ္ေပးထား ေပမယ့္ သကၠရာဇ္ ၂၅၅၁ (၂၀၀၈) ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အက္ဥပေဒမွာ သာမန္ အလုပ္ေတြ မေပးဖို႔
တားျမစ္ထားတာေၾကာင့္ မူအရ ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ သိသာ ထင္ရွားတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက အလုပ္ရွင္ ေျပာင္လဲျခင္းကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္ရွင္ ေသဆံုးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအရႈံးေပၚျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖိႏွိပ္အျမတ္ ထုတ္လြန္းေၾကာင္း
သက္ေသျပႏိုင္မွသာ အလုပ္ရွင္ေျပာင္းလို႔ရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ အလုပ္ရွင္အသစ္ကိုလည္း ၂ ပတ္အတြင္းမွာရွာရမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္း

အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေန႔စဥ္

ရင္ဆိုင္ေနရတာက

လုပ္အားခကိစၥ၊

အလုပ္ခ်ိန္၊

လြတ္

လပ္စြာ

သြားလာႏိုင္ေရး၊
မီးဖြါးခြင့္
အခြင့္အေရး
ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ျပင္
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားျဖစ္တာရယ္၊
အမ်ဳိးသမီးျဖစ္တာေတြရယ္အျပင္
လုပ္အားခေတြက
အမ်ဳိးသားထက္နည္းလြန္းလွပါတယ္။
အထူးသျဖင့္
အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားေတြနဲ႔
ေဖ်ာ္ေျဖေရးအလုပ္မွာ
အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့
အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အလုပ္ေတြကို
အလုပ္လို႔
မသတ္မွတ္ျခင္းပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ
ေနစဥ္ကတည္းကလည္း
ဒီလိုအခက္အခဲေတြၾကံဳရပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔
ကိုယ့္မိသားစုကို
ျပန္ျပီးေထာက္ပံ့ခ်င္တာေၾကာင့္၊ တျခားနုိင္ငံေတြကို ထြက္သြားျပီး
အလုပ္လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုထြက္ျပီး
အလုပ္လုပ္ဖို႔
ဆိုတာကလည္း၊ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္ျပီး
ထြက္လာၾကရတာပါ။

လံုေလာက္တဲ့ လုပ္အား ခအတြက္ အမ်ဳိးသမီး၀ါဒီ ပူးေပါင္းပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈအေျချပဳ သုေတသန
(Feminist Participatory Action Research)
ရာဘာျခံအလုပ္သမား
“ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြ မ်ွတမႈမရွိပါဘူး။ ရတဲ့၀င္ေငြထက္
လက္မွတ္လုပ္တဲ့ စရိတ္ေတြက ပိုျပီးမ်ားပါတယ္။
ေငြလိုအပ္တဲ့အခါမွာလည္း အတိုးနဲ႔ သူမ်ားဆီကေခ်းရပါတယ္။
အလုပ္ရွင္တစ္ဦးတည္းမွာပဲ အလုပ္လုပ္ရတဲ့လက္မွတ္ေၾကာင့္လည္း
တျခားမွာ အပိုအလုပ္ေတြ မလုပ္နုိင္ပါဘူး။ အိမ္က မိသားစုနဲ႔
ကေလးေတြကိုေတာ့ ေငြမပို႔နိုင္ေသးပါဘူး။”
အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသက အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုဟာ အဆင့္နိမ့္၊ လုပ္ခနည္းျပီး၊ စနစ္တက်မရွိတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္း၊
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြမွာ
အလုပ္လုပ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။
ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း
အမ်ဳိးသမီးေတြကို
အေရးပါတဲ့
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြကို ပံုမွန္မေပးၾကပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြဟာ လုပ္အားခအနည္းငယ္ပဲ ရျပီး၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္
တာကိုခံရပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ား သူတို႔ဘ၀တိုးတက္ဖို႔ဘာေတြလိုအပ္ျပီး တိုးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာကို သူတို႔ဆီက တိုက္ရိုက္အသံကိုၾကားခ်င္လို႔ ဒီသုေတသနကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
		
မက္ပ္ေဖါင္ေဒးရွင္းက
အမ်ဳိးသမီး၀ါဒီ
ပူးေပါင္းလႈပ္ရွား
အေျချပဳသုေတသနမွာပါ၀င္ျပီး၊
ဒီစီမံခ်က္ကို
အာရွပစိဖိတ္ အမ်ဳိးသမီးဥပေဒႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဖိုရမ္ (Asia Pacific Forum on Women, Law and Development) အေထာက္အပံ့နဲ႔
ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေျပာင္းေရႊ႕ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ား
“ လံုေလာက္တဲ့ လုပ္အားခ” ဆိုတာကို ဘယ္လိုနားလည္သလဲ၊ လံုေလာက္တဲ့လုပ္အားခရရဖို႔ ဘယ္လိုစည္းရံုးလုပ္ေဆာ္ၾကမလဲ
ဆိုတာကိုပိုနားလည္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅-၁၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးမွာရွိၾကတဲ့၊ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ုိးသမီးေတြၾကားျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေဆြးေႏြးပြဲေတြကတဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီး ၁၈၀
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ေက်ာ္ကို လံုေလာက္တဲ့လုပ္အားခနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
လံုေလာက္တဲ့ လုပ္အားခဆိုတာ အလုပ္သမားေတြက သူတို႔္ရရွိတဲ့လစာ၀င္ေငြနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနနိုင္တဲ့လစာျဖစ္တယ္။
အေျခခံလိုအပ္တဲ့ အစားအစာ၊ အ၀တ္အစား၊ ေနရာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စုေဆာင္းေငြနဲ႔ သူတို႔ မိသားစုေတြ အနားယူနိုင္တဲ့
လံုေလာက္တဲ့
လုပ္အားခကိုဆိုလိုပါတယ္။
ဒါ့ျပင္
ေန႔စဥ္စားေသာက္တဲ့အစာအဟာရေတြကလည္း
မိသားစုေတြအတြက္
ကယ္လိုရီျပည့္ေစတဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္နဲ႔ ညီမွ်ရမယ္၊ အိမ္ငွားခ၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း၊ ကေလးေက်ာင္းစရိတ္နဲ႔ စုေငြေတြစုလို႔ရတဲ့
လုပ္အားလခရပါမွွလည္း လံုေလာက္တဲ့ လုပ္အားခလို႔ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ လုပ္ခလစာရရွိဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္မွ အလွမ္းေ၀းလြန္းလွပါတယ္။
လက္ေတြ႔ဘ၀မွာလည္း
မျဖစ္နုိင္ၾကပါဘူးလို႔
သုေတသနသြားလုပ္တဲ့
အခ်ိန္မွာ
အမ်ဳိးသမီးေတြက
ရင္ဖြင့္ၾကပါတယ္။
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္တဲ့မူ၀ါဒနဲ႔ အထူးသျဖင့္ သူတို႔အတြက္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းရရွိဖို႔က လုပ္အားလစာထက္ပိုျပီး
အေရးၾကီးတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။

အေထာက္အထားလက္မွတ္ရဖို႔ ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ဲ စိန္ေခၚမႈမ်ား…
ရာဘာျခံအလုပ္သမား

“က်မအလုပ္လုပ္တာ တစ္လကို ဘတ္ ၃၀၀၀ နဲ႔ ၈၀၀၀
အၾကားရပါတယ္။ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္အတြက္ ဘတ္ ၃၀၀၀
နဲ႔ ၆၀၀၀အၾကားေပးရတယ္။ လက္မွတ္မရွိဘဲ ဒီမွာေနလို႔
မရဘူးေလ။ သက္ဆိုင္ရာက လာစစ္လို႔ လက္မွတ္မရွိဘူးဆိုရင္
အဖမ္းခံရမယ္။
အလုပ္ရွင္ကလည္း
တာ၀န္မယူဘူး။--အဖမ္းခံရတဲ့လူကို
နယ္စပ္ျပန္
ပို႔တယ္။
ရဲက
စစ္လို႔
ေငြေပးႏိုင္သူေတြကိုေတာ့ ျမန္မာျပည္ျပန္မပို႔ဘူး။”
က႑ အသီးသီးမွာ အလုပ္သမားရွားပါးတာကို ျဖည့္စြက္ဖုိ႕ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးေတြကို လိုလားေပမယ့္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမူ၀ါဒက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးေတြကို နုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနုိင္တဲ့အတြက္
အလုပ္သမားေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္၀င္လာမယ့္ သူေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အေနနဲ႔ အေထာက္

အထားလက္မွတ္နဲ႔ေနရမယ္္ဆိုတာကလည္း
အဆင္မေျပတဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕
အေျခအေနေတြကို
ထည့္ျပီးမစဥ္းစားတာလည္းျဖစ္
ပါတယ္။
အလုပ္သမားလက္မွတ္လုပ္ရတဲ့
လုပ္ငန္းစဥ္ကလည္း
ပိုျပီးခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရတယ္။
ေခတ္အလိုက္ေစ်းကြက္နဲ႔လည္း လက္ေတြ႔မက်ပါဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မူ၀ါဒက အျမဲေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အလုပ္သမားအ
မ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔လည္း၊ မွတ္ပံုတင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံျပီး မွတ္ပံုတင္ရဖို႔ကိုအၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ေနၾကရပါတယ္။
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒကို ၾကိဳးစားျပီးလိုက္နာသည့္တိုင္ အလုပ္သမား တစ္ဦးက အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္ဆီမွာပဲ အလုပ္လုပ္ရမယ္၊
တျခားအလုပ္ရွာဖိုဆိုတာကလည္း
ခြင့္ျပဳမထားပါဘူး။
အလုပ္ရွင္တစ္ဦးစီမွာပဲ
လုပ္ရမယ္ဆိုတာက
သူတို႔ေတြအတြက္
၀င္ေငြလံုေလာက္မႈမရွိတဲ့အျပင္၊ အလုပ္သမားေတြကို ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ ဥပေဒလိုျဖစ္ေနပါတယ္။
ထိုင္းနုိင္ငံမွာ အဖမ္းမခံရဘဲ စိတ္ခ်စြာေနထုိင္နုိင္ျပီး အလုပ္လုပ္နုိင္ဖို႔ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႕ အေထာက္အထားရွိရပါမယ္။
အဲဒီအေထာက္အထားကိုလည္း အလုပ္ရွင္က မွတ္တမ္းလိုက္တင္ေပးရပါမယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားရဲ႕ဘ၀ေတြကို
အလုပ္ရွင္ရဲ႕
အသနားခံဘ၀ျဖစ္သြားေစပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔
အလုပ္ရွင္ကတဆင့္
မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကေပမယ့္၊ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ၾကရတဲ့ ဥပမာေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။

 တစ္ခ်ဳိ႕အလုပ္ရွင္ေတြက

အလုပ္သမားအတြက္ မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥမွာ
လုပ္ခိုင္းပါတယ္။
ဒီေတာ့
အလုပ္သမားေတြက
ပြဲစားခအတြက္ပါ
အလုပ္ရွင္ကလုပ္အားလစာထဲကေန ျဖတ္တာခံရပါတယ္။

အခ်ိန္မေပးခ်င္ၾကပါဘူး။ ပြဲစားေတြကတဆင့္
အပိုေငြကုန္ၾကရတယ္။
ကုန္က်စရိတ္ေတြကို

 တစ္ခ်ဳိ႕အလုပ္ရွင္ေတြက

မွတ္ပံုတင္တဲ့
ကိစၥအတြက္
အလုပ္သမားေတြကို
ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူခိုင္းပါတယ္။
အလုပ္သမားေတြကလည္း ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ ရုံုးသြားရတဲ့အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ပြဲစားကို ငွားရပါတယ္။ ပြဲစားခက
ဘတ္ ၃၀၀၀ နဲ႕ ၁၀၀၀၀ ၾကားရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ပြဲစားေတြကလည္း စာရြက္စာတမ္းအတုလုပ္ေပးလို႔ စိတ္မခ်ရပါဘူး။
တစ္ခ်ဳိ႕ရံုး၀န္ထမ္းေတြကလည္း မတိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေပးတတ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ေတြ မတူရင္၊
အလုပ္ရွင္နာမည္မွန္ကန္မႈမရွိရင္၊ အလုပ္ေနရာမမွန္ရင္၊ အလုပ္အမ်ုိးအစားမမွန္ရင္ အလုပ္သမားေတြကအေရးယူျခင္းကိုခံရပ
ါတယ္။

 တစ္ခ်ဳိ႕အလုပ္ရွင္ေတြက

သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္မထားထာရွိပါတယ္။ အဲဒီအလုပ္ရွင္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့
အလုပ္သမားေတြက တရားမ၀င္သူေတြျဖစ္ျပီး၊ အဖမ္းခံရနုိင္ျပီး၊ ဒဏ္ေငြအခ်ခံရနုိင္သလို၊ ေထာင္ဒဏ္လည္း က်ခံနိုင္တဲ့အျပင္၊
ျပန္ပို႔ျခင္းခံရပါတယ္။

အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနတဲ့ ထုိင္းနုိင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားမူ၀ါဒေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြကလည္း နွစ္တိုင္း မွတ္ပံုတင္ အမ်ဳိးအစားအသစ္ေတြ
အတြက္ ေလ်ွာက္ထားရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အလုပ္သမားေတြလုပ္ရတဲ့ မွတ္ပံုတင္အၾကိမ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ရွိခဲ့ပါျပီ။
အလုပသ
္ မားလက္မတ
ွ အ
္ သစ္ ေျပာင္းလုပရ
္ တိင
ု ္း အျမဲတမ္းကုနက
္ ်စရိတ္ေတြရခ
ွိ ဲပ
့ ါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ
္ မား လက္မတ
ွ ္ေလ်ွာက္ရတဲ့
အခ်ိန္ကတိုေတာင္းလြန္း၊ ရႈပ္ေထြးလြန္းလို႔ အလုပ္သမားနဲ႔အလုပ္ရွင္ေတြက အခ်ိန္မွီ လိုက္လုပ္ဖို႔က င္မတန္ခက္ခဲလွပါတယ္။ အလု
ပ္သမားေတြလက္မွတ္ျမန္ျမန္လုပ္ဖို႔ ဖိအားေတြေပးတာေၾကာင့္၊ ပြဲစားခေတြ ေငြပိုေပးရျပီး၊ ေငြေၾကးမလံုေလာက္တဲ့သူေတြအတြက္
အတိုးနဲ႔ေခ်းရလို႔ အေၾကြးသစ္ေတြပိုမ်ားလာရပါတယ္။

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရး ဥပေဒ အားနည္းျခင္း
အမ်ဳိးသမီးစက္ရံုအလုပ္သမား

“ လစဥ္ က်မရဲ႕လုပ္ခလစာကို
က်မရဲ႕ဘဏ္စာရင္းထဲ ထည့္ေပးေစခ်င္တယ္။
တစ္လကို ဘယ္ ေလာက္ေပးတယ္
ဆိုတာကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။”

“ အလုပ္ခ်ိန္က နံနက္ ၈ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိ၊
အခ်ိန္ပိုက ည ၆နာရီကေန ၉ နာရီ အထိ၊-- ရတာက တလ ဘတ္၂၀၀၀။
က်မက ကိုယ္၀န္နဲ႔ ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ပို မဆင္းႏိုင္ဘူး၊ အလုပ္ရွင္က
အေထာက္အထား လက္မွတ္အတြက္ လစာျဖတ္မယ္ဆိုရင္ က်မတလ
ဘတ္ ၁၀၀၀ ပဲရေတာ့မယ္။ ဒီအိမ္ကို က်မတို႔ငွါးထားတယ္။ တလ ဘတ္
၁၃၀၀ ဘတ္ေပးရတယ္။ အသံုးစရိတ္ကပါေသးတယ္။”
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ
အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ

အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးဥပေဒကို
အားနည္းတဲ့ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့

လုပ္ခလစာ ရဖို႔ အလွမ္းေ၀းလြန္းေနတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးရတဲ့ လုပ္အားခက အမ်ဳိးသားရတဲ့လုပ္
အားခထက္ပိုျပီးနည္းပါတယ္။ အလုပ္လုပ္တာခ်င္းတူ၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိနခ်င္းတူေပမယ့္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လုပ္ခေလ်ွာ့ေပးၾကတယ္။
သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားလစာထက္လည္းေလ်ာ့ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားလစာက တစ္ေန႔ဘတ္ ၃၀၀ (၉ ေဒၚလာ)
ျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရး ဥပေဒမွာ အလုပ္သမားတိုင္းကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားလစာျဖစ္ပါတယ္။
မူ၀ါဒက ခြဲျခားမႈမရွိေသာ္လည္း၊ ဥပေဒက်င့္သံုးတဲ့ေနရာမွာ အားနည္းမႈရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ား
အေပၚမွာ ပိုျပီး အျမတ္ထုတ္ၾကတယ္။ တစ္ေန႔ကို ၈ နာရီအလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုခိုင္းျပီး၊ လုပ္အားလစာကိုလည္း
သတ္မွတ္ခ်ိန္ေက်ာ္မွ ေပးတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕အလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးေတြဆိုရင္ လေပါင္းမ်ားစြာ လစာမရတာလဲ ရွိပါတယ္။
အဲလိုလုပ္ရပ္ေတြက အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ
်ားအေနျဖင့္ အေထာက္အထား လက္မွတ္ေတြကို စြန္႔ျပီး အလုပ္အသစ္ရွာဖို႔ လိုအပ္ပါေတာ့တယ္။ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားေတြကို
လုပ္အားလစာေလ်ွာ့ေပးတယ္ ဆိုတာကို သက္ေသျပဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြကို စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးစဥ္က
အေျခခံလုပ္အားလစာေပးေၾကာင္း အတင္းလက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါတယ္။ ေငြေပးစာရင္းမွာလည္း လုပ္ခအျပည့္အေဖၚျပထားတယ္ၾကပါတ
ယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီး မ်ားလည္း ထိုင္းအလုပ္သမားေတြလို အလုပ္သမားကာကြယ္ ေရး ဥပေဒရဲ႕
အက်ိဳးကို ခံစားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္တဲ့ က႑ေတြျဖစ္တဲ့ ( စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ငါးဖမ္း- ပင္လယ္စာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္အကူ၊ လိင္လုပ္သား) တို႔ကအလုပ္သမားဥပေဒထဲ မွာ မပါဘူး။ဒီအလုပ္ေတြကို
ပံုမွန္အလုပ္မဟုတ္ပဲ ရာသီေပၚ အလုပ္ေတြအျဖစ္၊ အလုပ္သ မား ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမွာ ခၽြင္းခ်က္ အျဖစ္ထားတဲ့အျပင္၊ အနိမ့္ဆံုး
လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ နားရက္ စတဲ့အခြင့္အေရးေတြြကိုလည္း မခံစားရတဲ့အလုပ္သမားေတြရွိေနတုန္းပါပဲ။
အေထာက္အထားလက္မွတ္ရွိတဲ့အလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္၊ ပုံမွန္သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့စက္ရံု၊
အလုပ္ရံုေတြမွာ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္္ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔ ရဖို႔အတြက္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ က်န္မားေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး
ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္သမားေတြက၊ တရား၀င္အေထာက္အထားေတြ အကုန္ရွိေပမယ့္ အလုပ္ရွင္က က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အတြက္ လစဥ္ေၾကးေပးသြင္းထားျခင္းမရွိရင္လည္း ခံစားခြင့္မရႏုိင္ပါဘူး။ အလုပ္သမားမ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ေပး
ဖို႔ ေငြေပးထားေပမယ့္၊ ပြဲစားမ်ားက မလုပ္ေပးတာေတြလဲ ရွိတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုတဲ့အခါမွာ
မရၾကလို႔၊ သူတို႔ေတြအတြက္ လူမႈေရးလံုျခံဳမႈမရွိၾကပါဘူး။ အလုပ္သမားမ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေငြေပးသြင္းေသာ္လည္း
အလုပ္ရွင္မ်ားနွင့္၊
ပြဲစားမ်ားရဲ႕လိမ္လည္မႈမ်ားေၾကာင့္၊
က်န္းမာေရးအတြက္
အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္လာေသာအခါတြင္၊
အလုပ္သမားမ်ားက သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုခံယူရၾကပါတယ္။
လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားက လူမႈဖူလံုေရးထည့္၀င္ျပီး ၆ လၾကာလ်ွင္၊ မီးဖြားခြင့္ကို
ခံစားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကေလးအတြက္လဲ အေထာက္အပံ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီအခြင့္အေရးကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအ
မ်ဳိးသမီးမ်ားခံစားရတာ နည္းပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ ကိုယ္၀န္ရွိျပီဆိုရင္အလုပ္ရွင္က သူတို႔အေပၚမွာ
၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစခ်င္လို႔ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ုိးျဖင့္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလုပ္ငန္းခြင္မွ နားခိုင္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္
မီးဖြားျပီးမွ လုပ္ငန္းခြင္ကို အသစ္ကေနျပန္စ၀င္ရပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မွာစိုးတဲ့အတြက္
အႏၲရယ္ျဖစ္ျပီး၊ လံုျခံဳမႈမရွိတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ကိုယ္၀န္ကို ဖ်က္ခ်ၾကတယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ ဘ၀အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားျပီး
အမ်ားစုကေတာ့ သူတို႔ရတဲ့ လုပ္ခလစာ အနည္းငယ္ေလးနဲ ေန႔စဥ္အသံုး စရိတ္အတြက္ေတာင္

အဆင္ေျပေနၾကေပမယ့္၊
ေလာက္ငွမႈမရွိၾကပါဘူး။

စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမ“ အရင္က က်မေယာက္်ားနဲ႔ ေကာက္စိုက္ေတာ့ တေန႔ကို ဘတ္
၁၅၀စီ ရတယ္၊ အဲဒါလည္းေန႔စဥ္စားဖို႔ထမင္းစရိတ္အတြက္ေလာက္ပဲရတယ္။
ကေလးအသံုးစရိတ္၊ေက်ာင္းကားခ၊ မုန္႔ဖိုး၊ က်န္းမာေရးစရိတ္ေတြအတြက္နဲ႔
မိသားအသံုးစရိတ္ေတြအတြက္ေတာ့ မေလာက္ပါဘူး”

ငါးေရႊးလုပ္ငန္းအလုပ္သမ“ က်မရတဲ့ လစာဘတ္ ၅၈၀၀ က အခန္းခ၊ အသံုးစရိတ္၊ အစားအစာနဲ႔ လူမႈေရး
အတြက္ဘဲရွိပါတယ္။ မိန္းမျဖစ္ေတာ့ အစားအေသာက္ေတြကိုေခ်ြတာျပီးစားပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလလဲ
ငါးရယ္၊
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြရယ္
ဒါေတြပဲစားပါတယ္။
တျခားအခ်ိန္ပိုင္းအပိုအလုပ္ေလးလဲ
ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ၀င္လုပ္တဲ့အတြက္ ဘာသာေရးနဲ႔လူမႈေရးေတြမွာ အနညလွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။

စုေဆာင္းေငြဆိုတာလံုး၀ကို မရွိၾကတာပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အမ်ဳိးသားမ်ားထက္လုပ္အားလစာနည္းေပမယ့္ မိသားစုတာ၀န္မ်ားကို
အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူတာ၀န္ယူရပါတယ္။ ဒါေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ အလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ သူတို႔အတြက္
အဟာရရွိတဲ့အစားအစာေတြစားျပီး၊
သူတို႔သက္ေတာင့္သက္တာေန
ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းက ရာဘာျခံအလုပ္သမႏိုင္ဖို႔ထက္
မိသားစုအတြက္ပိုျပီးေခ်ြတာ
ၾကတာကိုေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။
“ အခု က်မတို႔မွာ ယာယီ အလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားစုကေတာ့ မိသားစုမွာ လင္ေရာ မယားပါ ၀င္ေငြရွာႏုိင္ရင္
ပတ္စပိုဒ့္ ရွိတယ္။ အသံုးျပဳလို႔ရတုန္းပါပဲ။ ပိုျပီးအဆင္ေျပတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
မိသားစုအေရး၊
သားသမီးအေရးေတြနဲ႔
ဒါေပမဲ့
ပန္းေရာင္
ကဒ္ျပားနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္း၀င္ေငြနဲ႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ လံုေလာက္မႈမရွိပါဘူး။
လဲ ရ မ ယ္ လို ႔ ဆို လာ ျ ပ န္ တ ယ္ ။
ပန္းေရာင္ကဒ္ကလုပ္ခက
ဘတ္
၇၈၀၀၊
အလုပ္ရွင္က ပန္းေရာင္ကဒ္လုပ္မယ့္ကိစၥေရာ၊
ေျပာင္းလဲေနတဲ့မူ၀ါဒ
ကု န္ က ်ေ င ြေ တ ြ အ တ ြ က္ေ ရာ
ကူညီတာမရွိတဲ့အျပင္ ပြဲစား နဲ႔လုပ္ခိုင္းပါတယ္။
၂၀၁၇ ခု ဂၽြန္လ အေမရိကန္မွာ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာ
ပ န္းေ ရာ င္ က ဒ္ လု ပ္ ျ ပီး မ ၾ ကာ ခ င္ မ ွာ ပဲ
ထြက္လာၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို
ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ႏိုင္ငံ အဆင့္ ၂ အျဖစ္
၊
အလုပ္သမားသက္ေသခံကဒ္ျပား(CI)
ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါက စီးပြါးေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ
လုပ္ဖို႔ေျပာလာျပန္တယ္။
CI
လုပ္ျပီး
အထိျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ထိုင္းအစိုးရက ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြကိုႀကီးၾကပ္ေ
၁၅
ရက္အတြင္းမွာ
အလုပ္လုပ္ခြင့္ကိုလ
ရးအတြက္ သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၅၆၀ (၂၀၁၇)မွာ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္။
ည္းေလ်ွာက္ရမယ္၊
၁၅
ရက္အတြင္းမွ
ဥပေဒက အေထာက္အထားမရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ငွါးတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို
အလုပ္လုပ္ခြင့္
မေလ်ွာက္ႏုိင္ရင္
အဲဒီ
အျပစ္ေပးဖို႔၊ စံနစ္တက် မွတ္ပံုမတင္ထားတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ားကို
CI
ကဒ္ကလည္း
အသံုးမ၀င္ေတာ့ပါဘူး။
ျပန္ျပီး မွတ္ပံုတင္လုပ္ဖို႔ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္တယ္။ အေရးယူရမႈက အလုပ္ရွင္ကိုျဖစ္ျပီး၊
အ လု ပ္ လု ပ္ ခ ြ င့္ လ က္ မ ွ တ္ ရ ဖို ႔ က
မွတ္ပုံတင္မရွိတဲ့ အလုပ္သမား တေယာက္ကို အလုပ္ခိုင္းရင္ ဒဏ္ေငြ - ဘတ္
အလုပ္ရွင္ဆီက
အေထာက္အထားစာရြက္
၄၀၀၀၀၀ မွ ၈၀၀၀၀၀ ၊ ျပည္စံုတဲ့ မွတ္ပံုတင္မရွိသူ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအတြက္
လိုတယ္။
အလုပ္ရွင္ကလည္းမူရင္း
အ
ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၁၀၀၀၀၀ နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ပါခ်မယ္လို႔ ဆိုတယ္။
ေထာက္ အထားစာရြက္ ကို မေပးဘူး၊
အက်ိုးသက္ေရာက္မႈကေတာ့
အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားေတြကို
မိတၱဴကိုဘဲေပးေတာ့ က်မ အခုေမာေနၿပီ၊
အလုပ္ ထုတ္ပစ္တာပါဘဲ။ အလုပ္သမား အမ်ားစုက လုပ္ခလစာေတြမရပဲ
တနလၤာေန႔မွာ
ပြဲစားနဲ႔
ဆက္ရ
မလား
နယ္စပ္ကိုျပန္ၾကရပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၆၀၀၀၀
မေသခ်ာဘူး၊
အလုပ္လုပ္ခြင့္ အတြက္
ကိုယ့္ဘာသာလုပ္ရင္ ဘတ္ ၁၀၀ ပဲက်မယ္၊
ပြဲစားနဲ႔ လုပ္ေတာ့ ဘတ္ ၂၅၀၀။”

ေလာက္က နယ္စပ္ကို ျပန္္ရပါတယ္။ ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေတာ့
အလုပ္သမားေတြ
ျပန္သြားတဲ့
ကိစၥနဲ႔
ပတ္သက္ျပီး၊
အေလးထားတာမရွိပါဘူး။
မၾကာခင္
အလုပ္သမားေတြ
ျပန္လာၾကမွာပဲလို႔
ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။
အလုပ္ရွင္ေတြက
ဖိအားေပးလို႔
အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ေလ်ွာက္လႊာတင္ရ
က္ကို အစိုးရက ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ဆိုင္းငံထားလိုက္ပါတယ္။
အစိုးရေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပီး မၾကာခင္မွာပဲ အလုပ္ရွင္ေတြကို
အလုပ္သမားအသစ္ေတြအတြက္
မွတ္ပံုတင္အသစ္လုပ္ဖို႔
အခ်ိန္ ႏွစ္ပတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ
အလုပ္သမားသက္ေသခံ
အေထာက္အထား
CI
လုပ္
လည္းဥပေဒထပ္မံထြက္လာခဲ့ပါတယ္။
ထိုင္းနိုင္ငံကို
ျပန္လာဖို႔ အျခားနည္းလမ္းကေတာ့၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ပတ္စပိုဒ့္လုပ္ျပီး၊ တရား၀င္လမ္းေၾကာင့္ အတိုင္း MOU နဲ႔
ျပန္လာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ ထုိင္းအစိုးရက အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ေနာက္တဆင့္အတြက္
ကုန္က်မယ့္ ေငြပမာဏကို ေၾကျငာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္၀င္အမိန္႔မွာက ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ားရဲ႕ အေထာက္အထားေတြကို
ထိန္းခ်ုဳပ္ထားတဲ့ အလုပ္သမားေတြႏွင့္ အလုပ္ရွင္ ေျပာင္းလဲမႈ တိုးပြါး လာတာေတြကို အျပစ္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ ေကာင္းကြက္ေတြ ရွိေပမဲ့
တကယ္လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္။
ေတာ္၀င္အမိန္႔ကို လက္ေတြ႕ ေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရင္ေတာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီး မ်ားရဲ႕ ဘ၀ေတြ
တိုးတက္လာတာကို ျမင္ရဖို႔ မလြယ္ကူႏုိင္ေသးပါဘူး။မွတ္ပံုတင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းကရွိေနတုန္းပါဘဲ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စနစ္နဲ႔
လြဲေခ်ာ္သြားရင္ အဖမ္းခံရဖို႔၊ ျပန္ပို႔ခံရဖို႔ အႏၱရာယ္ လည္းရွိေနတုန္းပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီး လိုအပ္ေနတာက
အလုပ္သမား ဥပေဒကိုအေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြကို တန္းတူၾကီးၾကပ္ႏိုင္တဲ့
မွတ္တမ္းျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ရယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ မရွိေသးတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကိစၥလည့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေ
ပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြက ျမန္မာစစ္တပ္ကစစ္ဆင္တုန္း ေျပးလႊားခဲ့ရေတာ့ မွတ္ပံုတင္ေတြေပ်ာက္တာ၊
ပ်က္တာရွိၾကျပီး၊ အခ်ဳိ႕ကလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေမြးတာရယ္၊ ထုိင္းႏုိ္င္ငံမွာ ေနလာတာၾကာတာရယ္ေၾကာင့္ သူတို႔ေတြအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရဖို႔
နည္းလမ္းလည္းခုထိမရွိေသးပါဘူး။

……. အၾကံျပဳခ်က္မ်ား …..
မက္ပ္ေဖါင္ေဒးရွင္းက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လံုေလာက္တဲ့ လုပ္ခလစာအေၾကာင္း အသိပညာေပး၊
ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္တဲ့အခါ အမ်ားစုေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားလခေတာင္
သူတို႔မရၾကပါဘူး။ အစိုးရကလည္း မွတ္ပံုတင္မူ၀ါဒေတြ အျမဲေျပာင္းေနေတာ့ သူတို႔လံုျခံဳေရးအတြက္ မျမဲတမ္းစိုးရိမ္ေနၾကရပါတယ္။
ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာဘာမွ မရွိသလို၊ ဘ၀ရဲ႕ အိမ္မက္ေတြကို လိုက္ျပီးအေကာင္အထည္ေဖၚရမယ့္အစား၊ အေၾက
ြးသံသရာထဲမွာပဲရုန္းကန္ေနရျပီး၊ ေနာက္ထပ္ ထြက္လာမယ့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအတြက္ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်အံုးမလဲ၊
ေနာက္ထပ္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္သမားကဒ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေပးရအံုးမလဲဆိုတာပဲ စိတ္ထဲမွာ တုန္လႈပ္ေနၾကရပါတယ္။
မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့ သူူေတြကို သိေစခ်င္တာက“ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီး ေတြကို
ပစ္ပယ္လို႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္ က်မတို႔ ခြန္အားနဲ႔ ကူညီတာကို တန္ဖိုးမထားတာလဲ၊ လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရတဲ့ ဘ၀ေတြကို ဘာေၾကာင့္
ၾကပ္တည္းေအာင္လုပ္တာလဲ။ က်မတို႔ စြမ္းအားနဲ႔ ဇြဲနဲ႔ ဒီတိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာေအာင္၊ ေအးခ်မ္းေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ဘာေၾကာင့္
က်မတို႔ ကို မတရားတဲ့ မူ၀ဒ ေတြနဲ႔ ေသြးစုတ္အျမတ္ထုတ္ခ်င္တာလဲ။ က်မတို႔ ရြက္ထားရတဲ့ ၀န္ထုပ္ေတြအတြက္ က်မတို႔ မေက်နပ္ဘူး။
ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရကို ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အႀကံျပဳ လိုက္ပါတယ္။”
(၁).အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုးကို တန္ဖိုးထားျပီး၊ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကိုေလးစားပါ…..

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕

 မူအရ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသား လုပ္အားခ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားတာကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္တူ အလုပ္တူရင္
လုပ္အားလခ တန္းတူေပးရန္…..

 ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးတို႔ရဲ႕အလုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး၊ အလုပ္သမားနဲ႔ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပ
ည့္ေပးရန္…..

 ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မီးဖြားခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးရန္…..
 ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ မွီခိုသူေတြကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္…..
“

အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ေၾကးနဲ႔

အလုပ္သမားကဒ္ေတြအတြက္

ကုန္က်စရိတ္

ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာကို

တစ္ေန႔လုပ္အားခနဲ႔
အခ်ိန္ပိုခ
ကိုလည္းသိခ်င္ပါတယ္။
အလုပ္ရွင္ေတြကိုလည္း အသိေပးေစခ်င္ပါတယ္»

အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို

က်မတို႔

သိသလို၊

(၂). အလုပ္ရွင္မ်ားရဲ႕အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္မႈကို တားဆီးဖို႔ နွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရက ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို လုပ္ေပးရန္…..

 သံရးုံ ေတြမာွ

အမ်ဳိးသမီးေကာင္စစ္၀န္ခန္ထ
႔ ားေပးရန္၊့
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ
္ မား
အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ နဲ႔
ဆက္စပ္မအ
ႈ ပါအ၀င္
အခ်က္အလက္အျပည္အ
့ စံက
ု ုိ ေပးထားရန္ႏင
ွ ့္ ေကာင္စစ္၀န္တာ၀န္ေပးျပီး တစ္ခါတည္းမွတပ
္ တ
ုံ င္၀န္ေဆာင္မက
ႈ လ
ုိ ည္းေပးရန္…..
 ဖိႏွိပ္ျပီး
အျမတ္ထုတ္ခံရတဲ့
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
အလြယ္တကူဆက္သြယ္
လို႔ရနိုင္မယ့္
ေနရာေတြရွိေအာင္စီမံေပးရန္…..
“ အလုပ္လုပ္ၿပီး လုပ္ခမရတာ၊ လုပ္ခေလွ်ာ့ေပးတာကို တိုင္ခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုး က
၀န္ထမ္းေတြ၊ လုပ္ခဌါနက၀န္ထမ္းေတြကို ဖုန္း၊ ဗိုက္ဘာ၊ ေဖ့စ္ဘုတ္၊ အီးေမးလ္ ဒါမွ မဟုတ္ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔
တိုင္ၾကားလို႔ရေအာင္စီစဥ္ေပးရန္”
(၃). အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာရွိေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔လိုပါတယ္။

 အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပြဲစားေတြပါ၀င္ခြင့္နွင့္ အကူအညီအေထာက္အပ့့ံ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း
လူစုေဆာင္းျပီး အျမတ္မထုတ္ရန္…..

 လာဒ္စားသူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ေပးတဲ့သူေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္…..
 မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမွာ လာဒ္စားတဲ့ အစိုးရအရာရွိေတြကို ေဖၚထုတ္ျပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္…..
ပုဇြန္စက္ရံုအလုပ္သမား
“ ပတ္စပိုဒ့္ လုပ္ရမယ္လို႔ ေၾကျငာေတာ့ အလုပ္ရွင္က ပတ္စပုိဒ့္လုပ္ဖို႔ ကုန္က်ေငြ ဘတ္ ၆၅၀၀ကို အရင္စိုက္ထားေပးပါတယ္။
ျပီးမွ လုပ္အားလစာထဲက တစ္လကို ဘတ္ ၂၀၀ ျဖတ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ကိုေတာ့ ကိုယ္ဖာသာကိုပဲ
ပြဲစားနဲ႔လုပ္ရပါတယ္။”
(၄). အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္ကို အလုပ္သမားေတြ နားလည္ျပီးလြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရက ပူးေပါ
င္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

 ႏွစႏ
္ င
ုိ င
္ အ
ံ စိုးရပူးေပါင္းျပီး၊ အလုပသ
္ မားမွတပ
္ တ
ံု င္ျခင္း ရွင္းလင္းမႈရွိေအာင္လပ
ု ္ေဆာင္ေပးရန္၊ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားသက္ေသခံလက္မတ
ွ ရ
္ ဖိ႔ု
အခ်ိန္ကာလ တိုးခ်ဲ႕ျပီး အျမဲတမ္းဖြင့္လွစ္ထားေပးျပီး ေရရွညတည္တံ့တဲ့မူ၀ါဒရွိရန္…..

 အေထာက္အထားလက္မွတ္အတြက္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္သမားတာ၀န္၀တၱရားႏွင့္
ကုန္က်ေငြတို႔ကို တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ေဖၚျပေပးရန္….

“ က်မတို႔က ရိုးရွင္းၿပီး
ကူညီရာေရာက္ပါတယ္။”

ေငြသက္သာမယ့္

ခိုင္မာတဲ့

မွတ္ပံုတင္ကို

လိုခ်င္တယ္။

ဒါက

အလုပ္ရွင္ေတြကိုလည္း

(၅). ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရက အလုပ္သမားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္အရ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားစုေဆာင္းေရးမူကို ျပန္ညွိ႔ဖိုလိုအပ္သည္…..

 လုပ္ငန္းလိုအပ္သည့္ေနရာ က်ြမ္းက်င္သည့္အလုပ္သမားႏွင့္ အရည္အခ်င္းလိုအပ္သည့္ အလုပ္သမားတိုင္းကို လြပ္လပ္စြာနယ္
စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ျပဳရန္…..

 အလုပ္သမားနွွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မွတ္ပံုတင္စနစ္အသစ္လုပ္ေပးရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ႏွ
င့္ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးထက္မက အျခားအလုပ္ရွင္ကို အလြယ္တကူေျပာင္းနုိင္ရန္…..

 နွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရပူးေပါင္းျပီး အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္မွီတဲ့ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရဖို႔၊ MOU စာခ်ဳပ္ေတြကို
ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းေပးရန္…..

“ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားကို လုပ္ခလစာ ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္၊
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေပးရန္၊ အၾကိမ္ၾကိမ္
အလုပ္သမားငွါးရမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ရန္”
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