တာ့်မစးထာ့ေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့
ထိုငး့၇ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏြငးံ မေလ့ရြာ့ရြိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့
War on Want သညး ကမ႓ာလဵု့ဆုိငးရာတရာ့မြ္တေရ့အတျကလု
း ပးေဆာငးေနေသာလူထုလႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႕တခု ်ဖစးသညး၈
ကျ္ႏုးပးတုိ႕၏ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမြာတကမ႓ာလဵု့တျငး လူမႈတရာ့မြ္တ်ခငး့၇ တနး့တူညီမြ္်ခငး့ႏြငးံ လူ႕အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို အေ်ခခဵၿပီ့ ဆငး့ရဲမႈႏြငးံ
ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးမႈတုိ႕မြ ကငး့လျတးရနး ်ဖစးသညး၈
ကျ္ႏုးပးတုိ႕၏ တာွနးမြာ ဆငး့ရဲမႈႏြငးံ လူ႕အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့၏ အေ်ခခဵအေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ကို ကမ႓ာလဵု့ ဆုိငးရာ လႈပးရြာ့မႈ
အေန်ဖငးံ တရာ့မြ္တေရ့အတျကး တုိကးပွ
ျဲ ငးရနး်ဖစးသညး၈

ကျ္ႏုးပးတို႕ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့မြာ၈


အေ်ခခဵလူထုမ္ာ့၏ လူမႈလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၇ အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့၇ အလုပးသမာ့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ မိတးဖကးဖျဲ႕ၿပီ့ ၁ငး့တို႕အာ့
အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ကိုယးတုိငး ေတာငး့ဆိုႏုိငးရနး စျမး့ရညး်မြငးံတငးေပ့်ခငး့၈



ဆငး့ရဲမႈႏြငးံ လူ႕အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့၏ အေ်ခခဵအေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့အာ့ ဆနး႕က္ငးသညးံ ထငးရြာ့ေသာ လႈ႕ေဆားမႈ
ကမးပိနး့မ္ာ့ကို ်ပဳလုပး်ခငး့၈



စညး့ရဵု့လႈ႔ဵေဆား်ခငး့၇ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ မဟာမိတးတညးေဆာကးၿပီ့ လူ႕အချငးံအေရ့ အထူ့သ်ဖငးံ အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့
မ္ာ့အတျကး ႏုိငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို လုပးေဆာငး်ခငး့၈



ဆငး့ရဲ်ခငး့၇ မညီမြ္်ခငး့ႏြငးံ တရာ့မမြ္တ်ခငး့မ္ာ့၏ အေ်ခခဵအခ္ကးမ္ာ့ကို လူထုအာ့ ပညာေပ့ ေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငးံ
ေ်ပာငး့လဲမႈရရနးအတျကး လုပးေဆာငးရနး လူထုအာ့ စျမး့ရညး်မြငးံေပ့်ခငး့၈

ကျ္ႏုးပးတုိ႕ႏြငပူ
းံ ့ေပါငး့ေဆာငးရျကရနး
း ၈
ကျ္ႏုးပးတုိ႕၏ လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆငး့ရဲမႈ ပေပ္ာကးေရ့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ ေအာငး်မငးရနး
အတျကး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၏ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမမ
ႈ ္ာ့ ပါွငးမႈေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ ေအာကးပါ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့်ဖငးံ
အလြဴေငျ ထညးွ
ံ ငး်ခငး့်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၊ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါှင္ႏုိင္သည္၉
ဖုနး့

ွဿွ ၄၀ဿ၁ ၂ွ၁ွ

ွကးဆိုဒး

www.waronwant.org/support-us

လိပးစာ

War on Want, 44-48 Shepherdess Walk, London NI 7JP

အမြာစာ
ယခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ အေရြ႕ေတာငးအာရြ ႏုိငးငဵမ္ာ့၏ စီ့ပျာ့ေရ့ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့တျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အဓိကက္ေသာ
က႑တြင္ ပါှင္ေနသည္၉ ထိုႏုိငးငဵမ္ာ့သညး ်ပညးပပို႕ ကုနပ
း စၥညး့တငးပို႕သညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေ်ပာငး့လဲလုပးကိုငး လာၾကသညးံအခါ
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ေစ့္ေပါေသာ အလုပးသမာ့လိုအပးခ္ကးကို ်ဖညးံတငး့ေပ့လာၾကေသာေၾကာငးံ ကမ႓ာံေစ့္ကျကးတျငး
၁ငး့တို႕၏ ထုတးကုနးလုပးငနး့မ္ာ့ ေအာငး်မငးလ္ကး ရြသ
ိ ညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ အလုပးလုပးၾကရာ
တျငး အလျနးတရာ အခကးအခဲမ္ာ့ကို ရငးဆုိငးရသကဲံသို႕ ေဒသရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ မေက္နပးခ္ကးမ္ာ့လညး့ ရြိေပသညး၈
ထုိငး့၇ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့သညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ လုပးအာ့ေၾကာငးံ ႀကီ့မာ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ အက္ိဳ့
အ်မတးမ္ာ့ ရရြိေနၾကသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့၊ အထညးခ္ဳပး စကးရဵုမ္ာ့တျငး အလုပးလုပးၾကသူ ၆ွ%မြာ ေက့္လကးေဒသမြ ေရႊ႕ေ်ပာငး့
လာေသာ ငယးရျယးသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ ထုိငး့ႏြငးံ မေလ့ရြာ့တျငး ်ပညးပပို႕ကုနး စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အိမးနီ့ခ္ငး့
ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့

လုပးခနညး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အ်ဖစး ရရြိေနသညး၈ သို႕ေသားလညး့ ထိုႏုိငးငဵမ္ာ့သညး

၁ငး့တို႕၏ တာွနး်ဖစးေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့ႏြငးံ လဵၿု ခဵဳေရ့ကို အာမခဵေပ့ရနး ်ငငး့ဆနးေနၾက သညး၈
ယခုအစီရငးခဵစာသညး ထုိငး့၇ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့ရြိ အမ္ိဳ့သမီ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ ရငးဆုိငးေနရေသာ
အေ်ခအေနမ္ာ့ကို သုေတသန ်ပဳလုပးထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ေတျ႕ဆဵုၿပီ့
အေသ့စိတး ေမ့်မနး့ထာ့ခ္ကးမ္ာ့မြ ရရြိလာေသာ အခ္ကးမ္ာ့ကို တငး်ပထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ေလံလာထာ့သညးံ တႏုိငးငဵခ္ငး့စီတျငး
ေတျ႕ဆဵုခဲံေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ ငယးရျယးေသာ ဆယးေက္ားသကးရျယမ
း ္ာ့ အမ္ာ့ဆဵု့ပါွငးသညး၈ အငးတာဗ္ဴ့ ေ်ပာ်ပခ္ကးမ္ာ့မြ
အလုပးရြငးမ္ာ့က အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပၚ ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အ်မတးထုတးမႈမ္ာ့ကို ေတျ႕ရြိရေလသညး၈
ယခုအစီရငးခဵစာပါ

အေသ့စိတး

ေဖၚ်ပခ္ကးမ္ာ့အရ

အေနာကးႏုိငးငဵမ္ာ့ရြိ

ကုမၸဏီမ္ာ့မြာလညး့

အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပၚ

ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ ရေနၾကသညးကို ေတျ႕ရသညး၈ နာမညးႀကီ့ အမြတးတဵဆိပးမ္ာ့ ်ဖစးေသာ Adidas၇ Nike၇ Reebok
ႏြငးံ Levi-Strauss မ္ာ့မြာ ထိုႏုိငးငဵမ္ာ့မြ ထုတးလုပး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵမြ ေစ့္ႏႈနး့သကးသာေသာ အွတးအထညးမ္ာ့ကို
Gap၇ Zara၇ Marks & Sencer ႏြငးံ H&M တို႕အတျကး ထုတးလုပးေပ့ႏုိငးသညး၈ အဓိက အရငး့အ်မစးမ္ာ့မြာ ထိုလုပးခနညး့
အလုပးသမာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ထုိေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵ၏ လြ္ပးစစးပစၥညး့ထုတး စကးမႈလုပးငနး့မြာ
လညး့ ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္တြင္ ဦးေဆာင္မႈေနရာကို ရရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္၉
War on Want က ထုိအေရြ႕ေတာငးအာရြရြိ အမ္ိဳ့သမီ့ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အ်ခာ့အလုပသ
း မာ့မ္ာ့ကဲံသို႕ လဵုေလာကး
ေသာ လုပးခလစာႏြငးံ သငးံတငးံေသာ လုပးငနး့ချငးရရြိသငးံသညးဟု ယဵုၾကညးပါသညး၈ ထုိငး့၇ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့သညး
၁ငး့တို႕ စီ့ပျာ့ေရ့ ေအာငး်မငးမႈအတျကး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပၚ မြီခိုေနမႈႏြငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ ဘွ အေ်ခခဵလဵုၿခဵဳေရ့ကို
အာမခဵေပ့ရနး ်ငငး့ဆုိခ္ကးသညး အလျနးလျဲမြာ့ေနသညး၈ အေနာကးႏုိငးငဵ ကုမၸဏီမ္ာ့မြာလညး့ ထုိ႕အတူပငး ၁ငး့တို႕ ကုနးထုတး
လုပးငနး့စဥးထဲရြိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမြ အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ ရေနသညးမြာ လကးခဵႏုိငးစရာ မရြိေပ၈
ဖတးရသ
ႈ ူမ္ာ့ အေန်ဖငးံ ယခုအစီရငးခဵစာ အဆဵု့သတးတျငး ေဖၚ်ပပါရြိေသာ အခ္ကးမ္ာ့ကို လုပးေဆာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ အေရြ႕ေတာငး
အာရြနုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ ကမ႓ာေပၚရြိ အမ္ိဳ့သမီ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ တရာ့မြ္တေရ့ရရနးအတျကး ေဆာကးရျကးေပ့ရနး တုိကးတျနး့
လုိကးပါသညး၈
John Hilary
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အစီရငးခဵစာ အက္ဥး့ခ္ဳပး
ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏိုငးငဵႏြငးံ မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵတုိ႕သညး ႏိုငးငဵ်ခာ့သို႕ အွတးအထညးတငးပို႕သညးံ လုပးငနး့တျငး ကမ႓ာလဵု့ဆုိငးရာ
ေစ့္ကျကးကို ယြဥးၿပိဳငးႏုိငးရနးအတျကး လုပးခနညး့ပါ့ေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့ (မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့) အေပၚ
တျငး မြီခိုေနၾကသညး၈ ႏုိငးငဵတခုစီရြိ

အစို့ရမ္ာ့သညးလညး့ ထိုလုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးရနး အသာ့ေပ့ထာ့ေသာ ႏုိငးငဵေပၚလစီမ္ာ့

ခ္မြတးၿပီ့ လူမႈအသိုငး့ထဲမြ ထိုလုပးငနး့မ္ာ့အာ့ သီ့်ခာ့ဖယးထုတးထာ့သညးံအတျကး အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ၁ငး့တို႕ အချငးံအေရ့မ္ာ့
အ်မတးထုတခ
း ဵရ်ခငး့အေပၚ ေတာငး့ဆုိမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးသညးံအခါ အကာအကျယးရရြိရနး ခကးခဲသညး၈
ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵတျငး ေက့္လကးေဒသရြိ အမ္ိဳ့သမီ့ငယးမ္ာ့သညး အိမးနီ့ခ္ငး့ ထုိငး့ႏုိငးငဵႏြငးံ မေလ့ရြာ့ ႏုိငးငရ
ဵ ြိ အထညးခ္ဳပး
စကးရဵုမ္ာ့တျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ သျာ့ေရာကး အလုပလ
း ုပးကိုငၾး ကသညး၈ ထုိႏုိငးငဵမ္ာ့အတျကး စီ့ပျာ့ေရ့ တညးတဵံ
ရနး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အေရ့ၾကီ့ေသားလညး့ ထုိေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ထုအာ့ ကူညီေပ့်ခငး့ မရြိေပ၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵႏြငးံ
မေလ့ရြာ့ႏုိငးငတ
ဵ ျငး လကးရြိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ဆုိငးရာ ေပၚလစီမ္ာ့မြာ လူဦ့ေရကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ယာယီေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့
အ်ဖစးသာ သတးမြတးထာ့သညး၈
အက္ိဳ့ဆကးအေန်ဖငးံ တရာ့မွငးစနစးမ္ာ့ ေပၚေပါကးလာၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ သျာ့လာေရ့၇ အလုပးရရြိေရ့ႏြငးံ ၁ငး့တို႕အိမးအာ့
လုပးခေငျမ္ာ့ လႊဲေ်ပာငး့ ပို႕ေဆာငး်ခငး့ကို ပျဲစာ့မ္ာ့က ေထာကးပဵံကူညီေပ့ၾကသညး၈ ထုိစနစးမ္ာ့သညး ထိေရာကးမႈ ရြိေသာေၾကာငးံ
စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့အတျကး အချငးံအေရ့မ္ာ့ ရရြိေသာေၾကာငးံ ၁ငး့တို႕ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့အတျကး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အႏၲရာယ္ရွိေသာ
အေျခအေနသို႕ တြန္းပို႕ျခင္း ခံေနရသည္၉ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ေနရာတြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ခြင္အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေနရာ
မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္၉ ထုိ႕ေၾကာငးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ယာယီအေန်ဖငးံ မတညးၿငိမးေသာ အေ်ခအေနတျငး ေနထုိငး
အသကးရြငးေနရသညးံအေ်ခအေနသညး အလုပးရြငးမ္ာ့မ္ာ့အတျကး အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ ရြိေနၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အလုပးခနး႕်ခငး့
်ဖဳတး်ခငး့ကို ၁ငး့တို႕ သေဘာက္်ပဳလုပးၾကသညး၈ သို႕ေသား ထိုအရာမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ဘွ၇ အသကးရြငး ရပးတညးမႈ ႏြငးံ
အနာဂါတးမ္ာ့ကိုပါ ထိခိုကးေစသညး၈
ဤအစီရငးခဵစာသညး ထုိငး့၇ မေလ့ရြာ့ ႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵတျငး့ရြိ အထညးခ္ဳပးစကးရဵုႏြငးံ လြ္ပးစစးပစၥညး့ ထုတးစကးရဵုမ္ာ့ရြိ
အမ္ိဳ့သမီ့ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို ဦ့တညးထာ့ပါသညး၈ အမ္ာ့စုေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ စီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနအရ ေရႊ႕ေ်ပာငး့
လုပးကိုငးရေသားလညး့ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ထဲတျငး ႏုိငးငဵေရ့အရ ဖိႏြိပးခဵရ်ခငး့မြ လျတးေ်မာကးရနး ဒုကၡသညး အ်ဖစး
ထျကးေ်ပ့လာေသာ သူမ္ာ့လညး့ ပါွငးသညး၈
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့အာ့လဵု့မြာ စကးရဵုမ္ာ့တျငး လုပးကိုငးရနး အရငး့အႏြီ့မြာ အလျနးၾကီ့သညး၈ ၁ငး့တို႕ မိသာ့စုမ္ာ့ မိတးေဆျမ္ာ့ကို
ခ္နးထာ့ခဲံရ်ခငး့၇ အလုပးရြာေဖျရနးအတျကး ခရီ့စာ့ရိတးရရနး ေငျေခ့္ငြာ့်ခငး့ေသားလညး့ေကာငး့ ပိုငးဆုိငးမႈ႕မ္ာ့ကို ေရာငး့ခ္်ခငး့အာ့်ဖငးံ
ေသားလညး့ေကာငး့

ေငျရြာေဖျရ်ခငး့၇

မိမိေဒသမြ

ၾကီ့မာ့ေသာ

ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ

ပို႕ေဆာငးခဵရ်ခငး့ေၾကာငးံ

လကးထဲတျငး

ေငျေၾက့မရြိဘဲ အိမး်ပနးမရ်ခငး့တုိ႕ ်ဖစးသညး၈ ၁ငး့တို႕အချငးံအေရ့အတျကး တုိကးပွ
ျဲ ငး်ခငး့သညး ၾကီ့မာ့ေသာ စိနးေခၚမႈ ်ဖစးၿပီ့ အလုပး
်ဖဳတးခဵရ်ခငး့၇ အသကးရြငးရပးတညးေရ့ႏြငးံ နာမညး ဂုဏးသိကၡာ ထးိခိုကး်ခငး့၇ အသကးအႏၲာရယးရြိ်ခငး့ သို႕မဟုတး အေၾကျ့မ္ာ့ ်ပနးေပ့ရနး
တရာ့ရငးဆုိငးရ်ခငး့တး႕ုိ ်ဖစးသညး၈
အလုပးရြငးႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့သညး အထကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို သိေသာေၾကာငးံ ဥပေဒကို အေၾကာကးဘဲ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို
လျယးလျယးကူကူ အ်မတးထုတးၾကသညး၈ အစို့ရမ္ာ့အေန်ဖငးံ ထုိအေ်ခအေနမ္ာ့ကို သိေသားလညး့ အာ့နညး့ေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့
အတျကး ထိေရာကးေသာ ကာကျယးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့ရနး ပ္ကးကျကးၾကသညး၈ ေပၚထျကးလာေသာ အမႈမ္ာ့တျငးလညး့ အစို့ရသညး ပဵုမြနး
ကာကျယး လုပးေဆာငးေပ့ရမညးံ ကိစၥမ္ာ့ကိုပငး ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့ ရြိသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ၁ငး့တုိ႕၏ အချငအ
းံ ေရ့ကို ေတာငး့ဆုိ
သညးံေနရာတျငး အပို ွနးထုပွ
း နးပို့ အတာ့အဆီ့မ္ာ့ကို ခဵစာ့ရသညး၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ဥပေဒအရ အတာ့အဆီ့မ္ာ့၇ လူမႈေရ့အတျကး
အတာ့အဆီ့မ္ာ့၇ အလုပးစာခ္ဳပးသညး ယာယီအေ်ခအေန သေဘာ်ဖစးေသာေၾကာငးံ အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့ ဖျဲ႕စညး့ချငးံ တာ့်မစး
ခဵရ်ခငး့မ္ာ့တုိ႕ ်ဖစးသညး၈ ထုိ႕ေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး ေကာငး့မျနးေသာအေ်ခအေန ရရြိ႔ရနး လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့အာ့ တာ့ဆီ့
ထာ့သညး၈ တရာ့ွငး အသိအမြတးခဵရမႈမ္ာ့အာ့ တာ့ဆီ့မႈမ္ာ့ရြိေနသညးံ အရာမ္ာ့မြာ ယာဥးေမာငး့လုိငးစငး ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့၇ ႏုိငးငဵ

တျငး့ ခရီ့သျာ့ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့၇ ပျဲမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ အတျကး သို႕မဟုတး လူအစုအေွ့ ်ပဳလုပး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဘဏးအေကာငးံဖျငးံ်ခငး့မ္ာ့
တုိ႕တျငး ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညး၈
War on Want သုေတသန ်ပဳလုပးရာတျငး ေတျ႕ရြိခ္ကးမြာ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့၇ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵတုိ႕၏ အွတးအထညးႏြငးံ
ပိတးစမ္ာ့ထုတးလုပးသညးံ စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ ႏြငးံ မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵရြိ လြ္ပးစစးပစၥညး့ထုတးလုပးသညးံ စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့ေသာ
အမႈမ္ာ့တျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အတျကး ဥပေဒအရ လုပးခလစာစဵသတးမြတး်ခငး့ႏြငးံ အလုပးချငး အေ်ခအေနႏြငးံ
ပတးသကးေသာ အရာမ္ာ့ကို အႏၲရာယးရြိေလာကးေအာငး ဥပကၡာ်ပဳ်ခငး့ ခဵထာ့ရသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့တျငး အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့
စာခ္ဳပးမ္ာ့ မရြိ်ခငး့ သို႕မဟုတး ရြိလြ္ငးလညး့ တရာ့မွငးေသာ စာခ္ဳပးမ္ာ့ ်ဖစးေန်ခငး့တို႕်ဖစးသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ှွနာရီ
ေလာကး အခ္ိနးပိုေၾက့ မရဘဲ ပဵုမြနးအလုပးလုပးၾကရသညး၈ ေစားကာ့ေႏြာငးံယြကး်ခငး့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့၇ မလဵုၿခဵဳေသာ လုပးငနး့ချငးႏြငးံ ေနထုိငးရ
သညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ အသကးရြငးရပးတညးရနးအတျကး လိုအပးေသာ အေ်ခခဵလုပးခလစာထကး အလျနးနညး့ပါ့ေသာ လုပးခကိုသာ
ရရြိၾကသညး၈ အလုပးသမာ့ မ္ာ့အာ့ စညး့ရဵု့ချငးံ၇ က္နး့မာေရ့ အတျကး အနာ့ယူ်ခငး့ႏြငးံ စကးရဵု်ပငးသို႕ သျာ့လာချငးံအ်ပငး
ကိုယွ
း နးရယူချငးံမ္ာ့အာ့ ပိတးပငးထာ့ သညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့ တရကးချငးံယူ်ခငး့၇ အလုပးေနာကးက္်ခငး့ႏြငးံ အိမးသာသျာ့်ခငး့ သို႕
မဟုတး အ်ခာ့ အေသ့အဖျဲ ကိစၥမ္ာ့ အတျကး ဒဏးေၾက့ တပး်ခငး့မ္ာ့ ခဵရသညး၈
ွငးေငျအရမး့နညး့ပါ့ေသားလညး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ၁ငး့တို႕ွငးေငျကစ
ို ုၿပီ့ အိမး်ပနးပရ
ို႔ နး အၿမဲ ရညးမြနး့ခ္ကးထာ့ေသာေၾကာငးံ အေ်ခခဵ
လိုအပးခ္ကး်ဖစးေသာ အစာ့အေသာကးကိုပငး ၿခိဳ့ၿခဵသဵု့စျဲၾကသညး၈ ထုိအလုပးသမာ့မ္ာ့ ပို႔လိုကးေသာ ေငျသညးလညး့ ၁ငး့တို႕ မိသာ့စု
အေ်ခခဵ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ၿပီ့ မိသာ့စု လူမႈ စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနမြာ မေ်ပာငး့မလဲ ရပးတညးႏုိငးသညး၈
နီယုိလစးဘရယး (Neoliberal economic policies) စီ့ပျာ့ေရ့ ေပၚလစီတျငး အထူ့သ်ဖငးံ နုိငးငဵ်ဖတးေက္ား်ခငး့်ဖငးံ လညး့ေကာငး့၇
နယးစပးမ္ာ့တျငး သျာ့ေရာကး်ခငး့်ဖငးံ

ေသားလညး့ေကာငး့ မိမိႏြငးံ

မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး ေကာငး့မျနးေသာ အလုပးအကိုငးရရြိရနး

သျာ့ေရာကးအလုပးလုပးကင
ို းေသာ သနး့ႏြငးံခ္ီသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ အတျကး အလုပးသမာ့ ဥပေဒမ္ာ့ကို အေရ့ယူ
ေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့ မရြိသညးကို ေတျ႕ရသညး၈ ထိုအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ အ်ခာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကဲံသို႕ သငးံတငးံေသာ လုပးခလစာႏြငးံ
ေကာငး့မျနးသညးံ အလုပးချငး အေ်ခအေန ရရြိသငးံသညးဟု War on Want အေန်ဖငးံ ယဵုၾကညးသညး၈ ယခု အစီရငးခဵစာ ဖတးေနသညးံသူ
အာ့လဵု့အာ့ ကျ္ႏုးပးတို႕ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ အမ္ိဳ့သမီ့အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ အမြနးတကယး ရရြိရနးအတျကး အတူတကျ ပူ့ေပါငး့
ေဆာငးရျကးရနး တုိကးတျနး့ပါသညး၈

အေရြ႕ေတာငးအာရြတျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာ်ခငး့
အေရြ႕ေတာငးအာရြတျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာ်ခငး့သညး အစို့ရ၏ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့အစီအစဥး အတျကးေသားလညး့ေကာငး့ သို႕
မဟုတး တဦ့ခ္ငး့၏ စာ့ွတးေနေရ့ အတျကးေသားလညး့ေကာငး့ အဓိကက္ေသားလညး့ အလုပးအကိုငးဆုိငးရာ မဟာဗ္ဴဟာ နညး့လမး့
တခု်ဖစးသညး၈ အဓိကအာ့်ဖငးံ ဖိလစးပိုငး၇ အငးဒိုနီ့ရြာ့၇ ်မနးမာ၇1 ဗီယကးနမးႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵတို႕က ေရႊ႕ေ်ပာငး့ၿပီ့ အေရြ႕ေတာငး
အာရြႏုိငးငဵမ္ာ့်ဖစးေသာ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵသို႕ သျာ့ေရာကးအလုပးလုပးကိုငးၾကၿပီ့ အ်ခာ့ အေရြ႕အလယးပိုငး့၇ ဥေရာပႏြငးံ
အေမရိကနးႏုိငးငဵမ္ာ့သို႕လညး့ သျာ့ေရာကးၾကသညး၈
လျနးခဲံေသာ အႏြစးသဵု့ဆယးကတညး့က ်မနးမာ၇ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏြငးံ လာအိုႏုိငးငဵမြ လူမ္ာ့သညး ၁ငး့တို႕ႏုိငးငဵရြိ ဆငး့ရဲမျဲေတမႈႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံသို႕ နယ္စပ္မ်ားကို ျဖတ္ၿပီး သြားေရာက္ၾကသည္၉ မိမိေနရင္းႏုိင္ငံမွ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္း
အေထာက္အထားမ်ား ယူေဆာင္သြားျခင္း မျပဳႏုိင္သလို ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္လည္း တရားမ ှင္ ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ၾကရသည္၉ ထုိင္းအစိုးရ
အေနျဖင့္ ထိုေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္
ျပဳသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးသည္၉ သို႕ေသာ္ ထိုအေထာက္

စာရင္းသြင္းထားသူမ်ားအား တႏွစ္ ေနထုိင္ခြင့္

အထားမ်ားမွာ လက္ခံထားေသာ အစိုးရ

အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနရင္းတုိင္းျပည္မွ အသိအမွတ္ ျပဳေပးျခင္း မဟုတ္ေပ၉ ထို႕ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
တရားမှင္ ှင္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေနရပ္ႏုိင္ ငံသို႕ ျပန္လည္ ပို႕ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ေနစဥ္ကာလအတြင္း

တခုတည္းမွ

အလုပ္သမားမ်ားမွာ

တႏွစ္ေနထုင
ိ ္ခြင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္၉

ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထိုမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဿ၇၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၀ှဿဿခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေနာက္ဆံုး ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္၉

၀ှှ၁ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဥပေဒအရ သြားလာႏုိင္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ၈ ကေမ႓ာဒီး

ယားႏွင့္

လာအိုႏုိ္င္ငံတုိ႕ ၀ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညမ
ီ ႈ စာခ်ြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္၉ ထိုစနစ္ေအာက္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား
သည္ မိမိတို႕ ေနရပ္ႏုိင္ငံမွ တရားှင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သကဲ့သို႕ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းတြင္
ရွိၿပီးသားႏုိင္ငံသားအား ႏုိင္ငံသား စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး မူရင္းေနရပ္ႏုိင္ငံမွ ယာယီႏုိင္ငံ ကူးလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးကာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္၉
၀ှှ၂ခုႏွစတ
္ ြင္ ၀.၃သန္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပးသမာ့ထဲမြ ှ.ဿသနး့မြာ အေထာကးအထာ့ လကးမြတးမ္ာ့ ရရြိခဲံၾကသညး၈ ထုအ
ိ ထဲမြ
၂ွရာခိုငးႏႈနး့ေလာကးမြာ
လိငးလုပးငနး့၇

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့

ကုနးထုတးလုပးငနး့၇

်ဖစးသညး၈

ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး

ငေဆာကးလုပးေရ့၇

ပငးလယးစာ

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့
ထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ

အိမးတျငး့

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၇

အလုပးသမာ့မ္ာ့

အ်ဖစး

လုပးကုိငးၾကသညး၈
အိမန
း ီ့ခ္ငး့ မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵတျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ှ.၅သနး့မြာ တရာ့ွငးမြတးပဵုတငးထာ့ၿပီ့ ဿ.၂သနး့ေသာ တရာ့မွငး
အလုပးသမာ့မ္ာ့လညး့ ထပးမဵမြတးပဵုတငးထာ့ၾကသညး၈ တရာ့ွငး လကးမြတးရြိသူႏြငးံ လကးမြတးမရြိသူ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ
တူညီေသာ လုပးငနး့က႑မ်ားတြင္ လု ပ္ကိုင္ၾကၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၈ ေဆာက္လုပ္ေရး၈ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရာ္ဘာၿခံမ်ား၈ အိမ္တြ ငး့
အလုပး၇ ွနးေဆာငးမႈ လုပးငနး့ႏြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ လုပးငနး့တုိ႕တျငး ်ဖစးသညး၈ အေထာကးအထာ့ႏြငးံ လာေၾကသူ အမ္ာ့စုမြာ အငးဒိုနီ့ရြာ့၇
ဘဂၤလာ့ေဒံရြး၇ နီေပါ၇ ်မနးမာ၇ အိႏၵယ
ိ ၇ ဗီယကးနမး၇ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏြငးံ ဖိလစးပိုငး ႏုိငးငဵတို႕မြ ်ဖစးၾက သညး၈
ထုိငး့ႏြငးံ

မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵတျငး

ကေမ႓ာဒီ့ယာ့

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့

သျာ့ေရာကးလုပးကိုငးၾကသညး၈

ခနး႕မြႏး့ေ်ခဿသိနး့

နီ့ပါ့ရြိေသာ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့မ္ာ့မြာ ယခငးက တရာ့မွငးလုပးကိုငးေနၾကေသားလညး့ ယခုအခါ ႏုင
ိ းငဵသာ့စိစစးေရ့ လုပးငနး့စဥး်ဖငးံ
တရာ့ွငး အေထာကးအထာ့မ္ာ့ ရလာၾကသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵအတျငး့တျငးလညး့ ေ်မာကး်မာ့စျာေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး
ႏုိငးငဵတျငး့ ေ်ပာငး့ေရႊ႕လုပးကိုငးၾကသညး၈ ဿွွ၆ ခုႏြစးတျငး ဿ.၂သနး့ေသာ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ၁ငး့တို႕ႏုိငးငဵတျငး့
ေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးကိုငးၾကၿပီ့ အမ္ာ့စုမြာ ငယးရျယးေသာ ေက့္လကးေန အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကၿပီ့ အေ်ခခဵအလုပးမ္ာ့၇ ွငးေငျနညး့ေသာ
ေနရာမ္ာ့တျငး လုပးကုိငးၾကရသညး၈ ၆ွရာခုိငးႏႈနး့နီ့ပါ့ေသာ အထညးခ္ဳပးစကးရဵု အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ေက့္လကးမြ လာေရာကး
လုပးကိုငးၾကေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့ငယးမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈
အေရြ႕ေတာငးအာရြတျငး့

ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ပဵုစဵမြာ

ႏုိငးငဵတျငး့ရြိ

တဦ့ခ္ငး့စီ၏

ႏုိငးငဵေရ့၇

လူမႈေရ့ႏြငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့

ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈမ္ာ့ကို

ထငးဟပးေစသညး၈ ေဒသတျငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့ၾကာ့ တဦ့ခ္ငး့ႏြစးစဥး ်ပညးတျငး့ထုတးကုနးတနးဖို့ (GDP) ေဖၚ်ပခ္ကးသညး ႏုင
ိ းငဵမ္ာ့ ၾကာ့
ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈအဆငးံကို ေဖၚ်ပေပ့ေနၿပီ့ ၁ငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵ (အေမရိကနးေဒၚလာ ၃၆၃၄)၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ (အေမရိကနး ေဒၚလာ
၀၅၆၁)၇ လာအိုႏုိးငးငဵ (အေမရိကနးေဒၚလာ ကုန၅
း ၅၁)၇ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငင
း ဵ (အေမရိကနးေဒၚလာ ၄ဿ၆) ႏြငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ (အေမရိကနး
ေဒၚလာ ၀၅ွ)တုိ႕ အသီ့သီ့်ဖစးၿပီ့ ေနာကးဆဵု့သဵု့ႏုိငးငဵမြာ ကမ႓ာံဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈ အနညး့ဆဵု့ ႏုိငးငဵမ္ာ့စာရငး့တျငး ကမ႓ာံကုလသမဂၢမြ
ထညးံသျငး့ထာ့သညး၈
အငးဒိုနီ့ရြာ့၇

မေလ့ရြာ့၇

ထုိငး့၇

ဖိလစးပိုငး၇

စကၤာပူ၇

ဘရုႏုိငး့၇

်မနးမာ၇

ကေမ႓ာဒီ့ယာ့၇

လာအိုႏြငးံ

ဗီယကးနမးႏုိငးငဵမ္ာ့်ဖငးံ

ပါွငးဖျဲ႕စညး့ထာ့ေသာ အေရြ႕ေတာငးအာရြ ႏုိငးငဵမ္ာ့ အသငး့ၾကီ့ (အာဆီယ)ဵ သညး ေဒသတျငး့ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့အတျကး
ေပၚထျကးလာ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့ စီ့ပျာ့ေရ့ အငးအာ့ၾကီ့မ္ာ့ ်ဖစးေသာ ဥေရာပ သမဂၢ၇ အေမရိကနးႏြငးံ တရုတးတုိ႕ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့
ၿပိဳငးဆုိငးႏုိငးရနး ်ဖစးသညး၈ လျနးခဲံေသာ ဆယးစုႏြစး ဿစုတျငး အာဆီယဵသညး ေဒသတျငး့ စီ့ပျာ့ေရ့ ပူ့ေပါငး့မႈမ္ာ့ ်မြငးံတငး်ခငး့၇
အဖျဲ႕ွငးႏုိငးငဵမ္ာ့ၾကာ့

ကုနးသျယးေရ့

အတာ့အဆီ့မ္ာ့

ဖယးရြာ့်ခငး့၇

ႏုိငးငဵ်ခာ့

တုိကးရုိကးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈမ္ာ့အာ့

ေဒသတျငး့

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵရနး ဆျဲေဆာငး်ခငး့တို႕လုပးေဆာငးခသ
ဲံ ညး၈ ထို႕အ်ပငး အာဆီယဵသညး တရုတး၇ ဂ္ပနးႏြငးံ ေတာငးကိုရီယာ့၇ အိႏၵယ
ိ ၇
ၾသစေၾတ့လ္ႏြငးံ နယူ့ဇီလနးႏုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ လျတးလပးစျာကုနးသျယးချငးံရရနး ညြိႏိႈငး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈
ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈတျငး အဓိကက္ေသာ ႏုိငးငဵ်ခာ့တုိကးရုိကးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈ ဆျဲေဆာငးရနးအတျကးအ အာဆီယဵႏုိငးငဵမ္ာ့သညး ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့
ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵသူမ္ာ့အာ့ အထူ့အချနးေလ္ာံခ္်ခငး့ႏြငးံ နယးစပးေဒသမ္ာ့တျငး အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ ဇုနးမ္ာ့ တညးေဆာကး်ခငး့တုိ႕ကို ်ပဳလုပး
လာၾကသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးအာ့လဵု့မြာ

တရာ့ွငးအေနအထာ့

မဟုတးေသားလညး့

အိမးနီ့ခ္ငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ

လုပးခနညး့ေသာ

အလုပးသမာ့မ္ာ့ ရရြိႏုိငးမႈေၾကာငးံ လုပးသာ့အေ်ခ်ပဳ လုပးကိုငးရေသာ စကးမႈလုပးငနး့ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵသူမ္ာ့အာ့ အထူ့စျဲေဆာငးႏုိးငးသညး၈
ထိုငး့ႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့သညး မဟာမဲေခါငးေဒသတျငး ပါွငးၿပီ့ အာရြဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး၏ စီ့ပျာ့ေရ့ ပရိုဂရမးတင
ျ း ှ၆၆ဿက
တညး့က ပါွငးခံဲသညး၈ ထိုစီ့ပျာ့ေရ့ ပရိုဂရမးတျငး မဟာမဲေခါငးေဒသတျငး့ရြိ ႏုိငးငဵ ၃ႏုိငးငဵ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့ဆကးဆဵမႈ ်မြငးံတငးရနး
အတျကး အေ်ခခဵ အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ စီမဵခနး႕ချဲ်ခငး့တုိ႕ ်ဖစးသညး၈
ထိုေပၚလစီမြာ

ႏုိငးငဵစီ့ပျာ့ေရ့ကို

ဖျ႔ဵၿဖိဳ့ႏုိငးေသားလညး့

အရညးအခ္ငး့နညး့ပါ့ေသာ

ဆငး့ရဲမျဲေတမႈကိုလညး့ မေလ္ာံခ္ႏုိငးေပ၈ နယးစပးေဒသမ္ာ့ရြိ

အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို

အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးမ္ာ့

သို႕မဟုတး

အကူအညီမ်ဖစးသလို

စကးမႈဇုနးမ္ာ့ရြိ

ေရႊ႕ေ်ပာငး့

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ၁ငး့တို႕၏ အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ အတာ့အဆီ့မ္ာ့၇ လူမႈေရ့ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ရရြိမႈ
နညး့ပါ့်ခငး့၇ ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ သို႕မဟုတး အလုပးလုပး်ခငး့အတျကး တရာ့ွငး အေထာကးအထာ့ မရြိ်ခငး့တုိ႕အာ့ ရငးဆုိငးရေနသညး၈
ယခုအစီရငးခဵစာတျငး ေဖၚ်ပထာ့ေသာ ႏုိငးင၀
ဵ ႏုိငးငဵတျငး လူမ္ာ့သညး စီ့ပျာ့ေရ့အရ ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့၇ အတငး့အဓမၼေရႊ႕ေ်ပာငး့ခဵရ်ခငး့၇
ေက့္လကးမြၿမိဳ႕ေပၚသို႕ ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ႏြငးံ နယးစပး်ဖတးေက္ား ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ အသီ့သီ့ရြိေၾကာငး့ ေတျ႕ရသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ မေလ့
ရြာ့ႏြငးံ

ထုိငး့ႏုိငးငဵတုိ႕တျငး အဟုနး်ဖငးံ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့လာေသာ

စီ့ပျာ့ေရ့

အေ်ခအေနေၾကာငးံ ေဒသခဵအလုပးသမာ့မ္ာ့ မလုပးသညးံ

ႏုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမမ
ႈ ္ာ့က ်ပဳလုပးသညးံ ်ပညးပပို႕ကုနးထုတး စကးရဵုမ္ာ့တျငး အလုပးသမာ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးေပၚလာသညး၈ ထိလ
ု ို
အပးခ္ကးေနရာတျငး လျယးကူစျာ အ်မတးထုတး်ခငး့ႏြငးံ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵခဵရႏုိငးေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အစာ့ထုိ့ခဲံသညး၈
ကေမ႓ာဒီ့ယာ့နုိငးငဵတျငး ေငျေၾက့အာ့အေ်ခခဵသဵု့စျဲမႈ ်မငးံမာ့လာေသာအခ္ိနးတျငး ရို့ရာ လယးယာထျနးယကး စုိကးပ္ိဳ့်ခငး့ လုပးကိုငး်ခငး့
်ဖငးံ အသကးေမျ့မႈ ခကးခဲလာေသာ အေ်ခအေနတျငး လူမ္ာ့သညးေက့္လကးမြ ၿမိဳ႕မ္ာ့ရြိ စကးမႈဇုနးမ္ာ့တျငး အလုပးအကိုငး ရြာေဖျလုပး
ကုိငး လာၾကရသညး၈
ထိုႏုိငးငဵ ၀ႏုိငးငဵရြိ အစုိ့ရမ္ာ့သညး ယြဥးၿပိဳငးရေသာေၾကာငးံ လကးရြိလုပးငနး့ချငး အေ်ခအေနဆုိငးရာ အလုပးသမာ့ ဥပေဒမ္ာ့အာ့
ေကာငး့မျနးေအာငး ်ပဳလုပးရမညးံအစာ့ ေစ့္ကျကးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုသာ ်ဖညးံဆီ့ေပ့ခဲံသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့
အတျကး လုပးခလစာ နညး့ပါ့်ခငး့၇ ေရတိုကာလ အလုပးခနး႕ထာ့်ခငး့ႏြငးံ အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ ကနး႕သတးထာ့်ခငး့မ္ာ့
်ဖစးေပၚလာသညး၈ ထုိ႕ေၾကာငးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ ၁ငး့တို႕ အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖါကးခဵရသညးံအခါ တရာ့ရဵု့တျငး
တရာ့ရငးဆုိငးရနး ခကးခဲသညးံ စိနးေခၚမႈမ္ာ့ ရြိေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အလုပးခနး႕ထာ့်ခငး့ ဆဵု့ရႈဵ့သျာ့သညးံအခါတျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့
အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ေနရပးသို႕ ်ပနးလညးပို႕ေဆာငး်ခငး့ ခဵရေသာေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပသ
း ညးအ
ံ ခါ
အလုပးရြငးမ္ာ့သညး လျယးကူစျာ အလုပးထုတးပစးႏုိငးၾကသညး၈

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အလုပးရြငးမ္ာ့က လျတးလပးစျာ အ်မတး

ထုတး ႏုိငးေသာသူမ္ာ့အ်ဖစး မြတးယူထာ့ေသာေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အာ့အနညး့ဆဵု့ေသာ အုပးစု်ဖစးေလသညး၈

ဿ၈ ထိုငး့ႏုိငးငဵ- အ်မတးထုတးခဵရ်ခငး့ႏြငဖယး
းံ
ထုတးခဵရ်ခငး့
ထုိငး့နုိငးငဵတျငး ခနး႕မြနး့ေ်ခ ဿ.၂သနး့2ေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ ေနထုိငးအလုပးလုပးကိုငးၾကသညး၈ အမ္ာ့စုမြာ ်မနးမာႏုိငးငဵမြ
်ဖစးေသားလညး့ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏြငးံ လာအိုႏုိငးငဵတုိ႕မြလညး့ ပါွငးၾကသညး၈ ၂ွရာခုိငးႏႈနး့ခနး႕ေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့

်ဖစးၾကသညး၈ ထိုေရႊ႕ေ်ပာငး့

အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ

ခ္ညးမြ္ငးႏြငးံအထညးခ္ဳပး စကးရဵုမ္ာ့၇

အိမးတျငး့

အလုပးသမာ့၇ ေဆာကးလုပးေရ့မ္ာ့၇ ေဖ္ားေ်ဖေရ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့၇ ရာဘာၿခဵမ္ာ့ႏြငးံ သစးသီ့ၿခဵမ္ာ့အ်ပငး ငါ့ဖမး့လုပးငနး့၇
ငါ့ေသတၲာသျငး့်ခငး့ ႏြငးံ ပငးလယးစာ ထုတးလုပးေသာ စကးရဵုမ္ာ့တျငး အလုပးလုပးၾကသညး၈
ှ၆၅ွခုႏြစး ေနာကးပင
ို း့တျငး ထုိငး့နုိငးငဵ၏ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံ ထုတးကုနးမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေစ့္ကျကးသို႕ တငးပို႔ေသာ

စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့လာ

ေသာအခါ ေစ့္ႏႈနး့သကးသာေသာ အလုပးသမာ့လုိအပးလာေသာေၾကာငးံ အိမးနီ့ခ္ငး့ႏုိငးငဵမြ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ထုိငး့ႏုိငးငဵသို႕
ေ်မာကး်မာ့စျာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့အ်ဖစး သျာ့ေရာကးလုပးကိုငးလာၾကသညး၈ ၁ငး့တို႕ မိခငးႏုိငးငဵမြ ႏုိငးငဵေရ့ အေ်ခအေနေၾကာငးံ
ထုိငး့ႏုိငးငဵသို႕ သျာ့ေရာကးသညးံ အခါတျငး မညးသညးံအေထာကးအထာ့ လကးမြတးမြ မပါရြိေပ၈ ှ၆၆ဿခုႏြစးမြ စတငးကာ ထုိငး့အစို့ရ
သညး ထိုလကးမြတး မရြိေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ ၁ငး့တို႕မူရငး့ႏုိငးငဵသို႕ ်ပနးလညးပို႔ေဆာငးရနး ေစာငးံဆုိငး့စဲ ကာလအတျငး့
တႏြစးခဵ လကးမြတးမ္ာ့အာ့ မြတးပဵုတငးေပ့ခဲံသညး၈

ဿွွ၀ခုႏြစးတျငး ထုိငး့ႏုိငးငဵသညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ မူရငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့်ဖစးသညးံ လာအို၇ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ တရာ့ွငးစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့ရနး ႏြစးႏုိငးငဵသေဘာတူ စာချ္နးလႊာအာ့ လကးမြတးေရ့
ထုိ့ခဲံသညး၈ ထိုသေဘာတူညီမႈတျငး အလုပးသမာ့ပို႕ေဆာငးေသာႏုိငးငဵမြ တာွနးရြိသူမ္ာ့အာ့ ထုိငး့ႏုိငးငဵသို႕ ေစလႊတးၿပီ့ ၁ငး့တို႕၏
ႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့အာ့

ႏုိငးငဵသာ့စိစစးမႈ

်ပဳလုပးေပ့ရနးႏြငးံ

ယာယီႏုိငးငက
ဵ ူ့လကးမြတး

ထုတးေပ့ရနး်ဖစးသညး၈

ထိုလုပးငနး့စဥးသညး

ေႏြ့ေကျ့်ခငး့၇ ေစ့္ၾကီ့်ခငး့ႏြငးံ လာဘးစာ့မႈမ္ာ့်ဖစးေပၚခဲံသညး၈ မတးလ ဿွှှခုႏြစးတျငး ထုိငး့နုိငးငဵရြိ ခနး႕မြနး့ေ်ခ ဿ.၂သနး့ေသာ
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ထဲမြ ၁သိနး့သာ ႏုိငးငဵသာ့စိစစးမႈ ်ပဳလုပးႏုိငးခဲံသညး၈
ခ္ညးမြ္ငး အထညးအလိပးႏြငးံ အွတးအထညးထုတးလုပးမႈသညး ထုိငး့ႏုိငးငဵ၏ အႀကီ့ဆဵု့စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ ်ဖစးၿပီ့ လူေပါငး့ ှသနး့ေက္ား
်ဖငးံ လုပးကိုငးကာ ႏြစးစဥး အေမရိကနးေဒၚလာ ၄ဘီလီယဵေက္ားအာ့ နုိငးငဵ်ခာ့တငးပို႕မႈမြ ရရြိေနသညး၈3 ထုိငး့ႏုိငးငဵ၏ အထညးအလိပးႏြငးံ
အွတးအထညးမ္ာ့အာ့ ႏုိငင
း ဵ်ခာ့တငးပို႔မႈမြာ အေမရိကနးႏုိငးငဵသို႕ ၀၅%၇ ဥေရာပသို႕ ၀ွ%၇ အာဆီယဵႏုိငးငဵမ္ာ့သို႕ ၄%၇ ဂ္ပနးႏိုငးငဵသို႕
၃%ႏြငးံ က္နးသညးံ ှ၆% အာ့ အာဖရိကႏြငးံ အေရြ႕အလယးပိုငး့ေဒသတို႕အာ့ ပို႕ေဆာငးခဲံသညး၈4 ထုိငး့ႏုိငးငဵမြ ထုတးလုပးေပ့ေသာ
အထညးမ္ာ့တျငး ထငးရြာ့သညးံ တဵဆိပး (brand) မ္ာ့ပါွငးၿပီ့ ၁ငး့တုိ႕မြာ အဲဒီ့ဒတးစး (Addidas), ရီ့ဘုခး (Reebok), ႏုိကးခး (Nike),
လီဗိုငး့ (Levi Strauss), တငး့ဘာ့လနး့ (Timberland)ႏြငးံ ဘီနကးတနး (Benetton) တို႕်ဖစးသညး၈5 ထုိငး့ႏုိငးငဵသညး ၁ငး့၏အထညးခ္ဳပး
လုပးငနး့က႑အား ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ေနၿပီး အၿမဲတမ္း ေစ်းေပါေသာ အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ ရွာေဖြေနသည္၉
ဿ.ှ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏အေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ၀၀ဦးအား လူေတြ႕ ေမးျမန္းၿပီး ေလ့လာမႈ
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္၉ ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အထဲ တြင္ အသက္အငယ္ဆံုး အမ်ိဳးသမီးမွာ အသက္ ဿ၅ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး
အသက္အႀကီးဆံုးမွာ ၂ှႏွစ္ျဖစ္သည္၉ ထိုအထဲတြင္ အမ်ားစု အသက္မွာ ဿ၅ သုိ႕မဟုတ္ ဿ၆ႏွစ္ ျဖစ္ၾကသည္၉
ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနအ ရ ထုိ င္းႏုိင္ငံသို႕
ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ၂င္းတုိ႕မိသားစုအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ား
ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ တစိတ္တေဒသ ပါ ှင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္၉ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေ ဆာက္ၿမိဳ႕
တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦးမွ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာျပသည္မွာ-

“ထဵု့စဵအရ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျက အိမးေထာငးထိနး့သိမး့ရၿပီအမ္ိ
့ ဳ့သာ့မ္ာ့ကေတာံေငျရြာရပါတယး၈ဒါေပမယးံ အခု မိသာ့စုအတူေနႏုိငးဖို႕နဲ႕
အေၾကျ့မတငးဖို႕အတျကးမိနး့မေရာ ေယာကး္ာ့ပါ အလုပးလုပးၾကရပါတယး
၈ က္မ အမ္ိဳ့သာ့နဲ႕ က္မကျာရြငး့ခဲံၾကပါတယး၈အမ္ိဳ့သာ့
မိသာ့စုေတျက က္မရဲ႕ ကေလ့ဿေယာကးကို က္မကို ေပ့မေတျ႕တာေၾကာငးံ က္မစိတးဖိစီ့မႈေတျ ်ဖစးလာၿပီ့ အဲဒီအေၾကာငး့ေၾကာငးံ
က္မအိမးက ထျကးလာတာပါ၈”
အမ္ာ့စုမြာ ထုိငး့ႏုိငးငဵလာဖို႕ရနးအတျကး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့ေရာကးေနေသာ မိသာ့စုွငးမ္ာ့ႏြငးံ မိတးေဆျ
သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ထဵမြ ရရြိေၾကာငး့၇ အလုပးရရနးလျယးကူေၾကာငး့ႏြငးံ လုပးခေကာငး့ေကာငး့ ရေၾကာငး့မ္ာ့ကို သတငး့စကာ့မ္ာ့အေပၚ
မူတညးၿပီ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ၾကသညး၈ အထညးခ္ဳပးစကးရဵု အမ္ာ့စုမြာ ထုိငး့-်မနးမာနယးစပး ေတာငးထူထပးေသာ ေဒသတျငးတညးရၾြိ က
သညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး ခကးခဲေသားလညး့ နယးစပးေဒသမြာ ထုတးကုနးမ္ာ့အာ့ အနီ့ဆဵု့ ထျကးေပါကးမြ လျယးကူစျာ
သယးယူပို႕ေဆာငးႏုိငးရနး လုပးေဆာငးထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ မညးသို႕ပငး အဆငးမေ်ပ သညး်ဖစးေစ ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵမြ ေရႊ႕ေ်ပာငး့
အလုပးသမာ့မ္ာ့ စဥးဆကးမ်ပတး ရရြိေနမႈေၾကာငးံ အလုပးရြငးမ္ာ့သညး အလုပသ
း မာ့မ္ာ့အာ့ လျတးလပးစျာ အ်မတးထုတႏ
း ုိငးၾကသညး၈
ထိုငး့ႏုိငးငဵအလုပးသမာ့ ကာကျယးေရ့ ဥပေဒ (ှ၆၆၅)တျငး အလုပးချငးအေ်ခအေနႏြငးံ အလုပးလုပးခ္ိနး ကနး႕သတးမႈမြာ တေန႕ ၅နာရီ်ဖစး
သို႕မဟုတး တပတးတျငး ၁၅နာရီ်ဖစးသညး၈ ၅နာရီေက္ားလြ္ငး အခ္ိနးပိုေၾက့ေပ့ရမညး်ဖစးၿပီ့ ပဵုမြနးလုပးခထကး ှ.၂ဆ ပိုေပ့ရမညး
်ဖစးသညး၈

သို႕ေသား

မဲေဆာကးတျငး

တကယးံ

လကးေတျ႕တျငး ထိုသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ

တေန႕တျငး

ပြ္မး့မြ္

အမ္ာ့ၾကီ့

ှှနာရီအလုပးလုပးရၿပီ့

ကျာ်ခာ့ေနသညး၈

ထုိငး့-်မနးမာနယးစပး

ေန႕လညးစာႏြငးံ

ညစာစာ့ခ္ိနးအတျကး

လုပးခမေပ့ေပ၈ တခ္ိဳ႕စကးရဵုမ္ာ့မြာ အပတးစဥး တနဂၤေႏျပိတးရကးအာ့ လုပးခမေပ့ေသာ အာ့လပးရကးအ်ဖစး သတးမြတးၿပီ့ တခ္ိဳ႕မြာ
တလ ဿရကးသာ အလုပးပိတးေပ့သညး၈ ပဵုမြနှ
း ှနာရီလုပးၿပီ့ ထို႕ေနာကးမသ
ြ ာ အခ္ိနးပိုလုပးခအာ့ရရြိၾကသညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပး
သမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အခ္ိနးပိုအလုပးဆငး့ရ်ခငး့သညး ၁ငး့တုိ႕အတျကး ေရျ့ခ္ယးချငအ
းံ ေန်ဖငးံ မဟုတးဘဲ မ်ဖစးမေန လုပးၾကရ္သညး၈

အထညးခ္ဳပးစကးရဵုတျငး အလုပးလုပးေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သညး တရကး ှွနာရီ သို႕မဟုတး ှှနာရီလုပးၿပီ့လြ္ငး ၃၆ဘတးရရြိၾကသညး၈
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့သညးံ အခ္ိနးတျငး ဥပေဒအရ မဲေဆာကးၿမိဳ႕၏ တရကး အေ်ခခဵ လုပးခမြာ ှ၂၀ဘတး်ဖစးသညး၈6
စကးရဵုတခုတျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ပုတး်ပတးအတျကးသာ အလုပးလုပးရနး ခနး႕ထာ့ၿပီ့ အစိတးအပုိငး့အခု ှွွအတျကး ဿွဘတးသာ
ရရြိသညး၈ အခ္ိနးပဿ
ို နာရီ လုပးခအတျကး ှ၂ဘတးသာ ရရြိၿပီ့ တခ္ိဳ႕မြာ တနာရီအတျကး ှှဘတးသာ ရရြိခဲံဖူ့ေလသညး၈ အလျနး
အလုပမ
း ္ာ့သညးံ ကာလတျငး ၁ငး့တို႕ ရရြိေသာ လုပးခမြာ အခ္ိနးပို အပါအွငး တရကးှွွဘတး ရရြိၾကၿပီ့ အေ်ခခဵလုပးခလစာထကး
အလျနးနညး့ပါ့စျာ ရရြိၾကသညး၈ ထို႕အ်ပငး လုပးခအာ့ အခ္ိနးမြနး ရြငး့ေပ့်ခငး့ မရြိေပ၈
အေနာကးတုိငး့ အမြတးတဵဆိပးမ္ာ့ကို ခ္ဳပးေပ့ရေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ တရကး ၅နာရီသာ အလုပးခ္ိနး ကနး႕သတးထာ့ၿပီ့ တရကး
၁နာရီထကးပိုၿပီ့ အခ္ိနးပို မလုပးရေပ၈ သို႕ေသား အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ ထုတးလုပးမႈ ပိုရရနး ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး ဖိအာ့ေပ့ခဵရသညး၈
ဘနးေကာကးမြ အထညးခ္ဳပးစကးရဵု အလုပးသမာ့တဦ့ ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမြာ -

“ပဵုမြနး ှနာရီကို အခု၅ွ ခ္ဳပးေပ့ႏုိငးရငးက္မတို႕ကို ှနာရီမြာ အခုှွွ ၿပီ့ေအာငး အတငး့ခ္ဳပးခိုငး့ပါတယး၈က္မတို႕ကို အခ္ိနးတုိအတျငး့
အလုပးမ္ာ့မ္ာ့ၿပီ့ေအာငးလုပးခုိငး့ၿပီ့အခ္ိနးပိုမလုပးရေအာငးလုပးထာ့ပါတယး”၈
အေနာကးႏုိငးငဵမ္ာ့မြ အမြတးတဵဆိပးမ္ာ့အတျကး ခ္ဳပးေပ့ေနသညးံ စကးရဵုမ္ာ့မြ အလုပးသမာ့မ္ာ့သာ တရာ့ွငး သတးမြတးထာ့ေသာ
အေ်ခခဵလုပးခအာ့ရရြိၾကသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ သူတုိ႕အမ္ာ့ဆဵု့ ၿပီ့ေအာငး ခ္ဳပးႏုိငးသညးံအခါ တရကး ဿွ၄ဘတး ရရြိၿပီ့
အခ္ိနးပိုအတျကး တနာရီ ၀၅ဘတးရရြိသညး၈ ထုိ႕ေၾကာငးံ ခ္ိနးပို အပါအွငး တရကး ှဿနာရီ လုပးခ္ိနးအတျကး ၁ငး့တို႕ တလတျငး
ှွ,ွွွဘတးေလာကး ရရြိၾကၿပီ့ တပတးတခါ အာ့လပးရကး ရရြိၾကသညး၈ ရကးပိုနာ့သညးံအခါ ချငးံ်ပဳခ္ကး ရသညး်ဖစးေစာ မရသညး
်ဖစးေစ ဒဏးေငျေပ့ေဆာငးရသညး၈ ဖ္ာ့နာချငးံ ယူသညးံအခါ လစာမဲံချငးံေပ့ၿပီ့ ဒဏးေပ့မခဵရေပ၈
ထိုငး့ႏုိငးငရ
ဵ ြိ

အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ စာခ္ဳပးမြာ

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ

မရြိေပ၈

အေနာကးႏုိငးငဵမြ

အမြတးတဵဆိပးမ္ာ့အတျကး ထုတးလုပးေပ့ေသာ အမ္ိဳ့သမီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာမူ အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပးအာ့ ခ္ဳပးဆုိ
ရေသားလညး့ ၁ငး့တို႕ထဵတျငး မိတၲဴမရရြိ်ခငး့ သို႕မဟုတး ၁ငး့တို႕အာ့ ကုမၸဏီ၏ လုိကးနာရမညးံ က္ငးွ
ံ တးမ္ာ့အာ့ အသိေပ့်ခငး့သာ
ရြသ
ိ ညး၈ အေနာကးႏုိငးငဵအတျကး မဟုတးသညးံ စကးရဵုမ္ာ့တျငး လုပရ
း ေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ စာခ္ဳပးမ္ာ့ မရြိ်ခငး့
သို႕မဟုတး လုပးငနး့ချငဆ
း ုိငးရာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့လညး့ မရြိေပ၈
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ၁ငး့တုိ႕၏ လူွငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ဆုိငးရာ အေ်ခအေနအာ့ စစးေဆ့ရနး အေထာကးအထာ့ စာရျကးမ္ာ့
အာ့ ၁ငး့တို႕ႏြငးံအတူတူ အၿမဲသယးေဆာငး သျာ့ရသညး၈ သို႕ေသား အလုပးရြငးမြ ၁ငး့တို႕၏ လကးမြတးမ္ာ့ကို သိမး့ဆညး့ထာ့သညး၈
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ ေမ့်မနး့မႈတျငး ရဲမ္ာ့သညး စာရျကးအေထာကးအထာ့ မိတၲဴအာ့ လကးခဵ်ခငး့ မ်ပဳဘဲ ဒဏးေငျ ှွွ ဘတးေပ့ရ
သညး၈ လူတဦ့ တေယာကး၏ အေထာကးအထာ့ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့ သိမး့ယူထာ့်ခငး့သညး ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ဥပေဒ ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈ
်ဖစးေသားလညး့ စကးရဵုမ္ာ့တျငးမူ သိမး့ယူထာ့ၾကသညး၈
ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ဆိုငးရာတျငး ကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့ဥပေဒမ္ာ့သညး ပျဲစာ့မ္ာ့အာ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပၚ
အ်မတး ထုတးယူႏုိငးရနးႏြငးံ ေႏြာငးံယြကးႏုိငးရနး အချငးံအေရ့မ္ာ့စျာ ေပ့ထာ့သညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ခရီ့သျာ့လာ
ရနးႏြငးံ အလုပးရရြိရနး ပျဲစာ့မ္ာ့အာ့ အသဵု့်ပဳရသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား အစုိ့ရထဵမြ အလုပးရြာ့ေဖျေရ့ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့
မရရြိသကဲံသို႕ အ်ခာ့တရာ့ွငး အလုပးရြာေဖျ ေပ့ေသာ ပုဂၢလိက ေအဂ္ငးစီမ္ာ့လညး့ မရြိေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့
အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး

ခရုိငးတခုမြ

အ်ခာ့ခရုိငးတခုသို႕

အလုပးရြာေဖျရနးအတျကး

သျာ့လာရာတျငး

စစးေဆ့ေရ့ဂိတးမ္ာ့အာ့

်ဖတးသျာ့ႏုိငးရနး အတျကး ပျဲစာ့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳရသညး၈
အလုပးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ပျဲစာ့မ္ာ့တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ လိမ္ညာရန္၈ ႏွိပ္ စက္ရန္ႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ
ရရွိၾကသည္၉ အျမတ္ထုတ္ေသာ အလုပ္ရွင္အား တုိင္ၾကားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမွာ အလုပ္မွ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ပယ္ ခံရ ၿပီး
အလုပ္ရွင္သစ္ ရွာေ ဖြရန္အတြက္ ၅ရက္သာ အခ်ိန္ေပးထား သည္၉ ထိုအေျခအေနသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ပြဲစားမ်ားထံသို႕
မေရာက္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႕သကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္၉ အကယ္။ အလုပ္ရွင္သစ္ ရွာေဖြမရသည့္အခါ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၂င္းတို႕၏

တရားှင္မႈ အေျခအေနမွ တရားမှင္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီး တုိင္ၾကားထားေသာ အမႈမၿပီးခင္ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း
ခံရေလသည္၉
ဿ.ဿ ေနထုိငးမႈ အေ်ခအေန
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ထက္ ှက္ေက်ာ္မွာ စက္ရံုမွေပးထားေသာ တန္းလ်ားမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္၉
စက္ရံုတခုရွိ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား ေျပာျပသည္မွာ

၂င္းတု႕ိ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးသည္ ေဟာ

ခန္းၾကီး တခုအတြင္း

အားလံုးအတူတူ ေနထုိင္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအ လုပသ
္ မားမ်ားတြင္ ၂င္းကဲ့သို႕ တူညီေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိၾကသည္၉
ထိုအလုပ္သမား တန္းလ်ားမ်ားမွာ လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနၿပီး သန္႕ရွင္းမႈလည္း မရွိေပ၉

သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သို႕ ဆိုး ှါးၿပီး လူအမ်ားအတူ

မွ်ေှေနရေသာ ေနရာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈရန္မွ လံုၿခံဳေ စသကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္၉ ဂ်င္း အ ှတ္အထည္ မ်ား
ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုငယ္တခုမွ အမ်ိဳးသမီးတဦး ေျပာျပသည္မွာ

“က္မတို႕ ေနထုိငးတဲံ အေဆာကးအအဵက
ု
နဵေစားညစးပတးေနလို႕

ပုလိပးေတျရနးက လဵုၿခဵဳစိတးခ္ေစပါတယး၈”
စကးရဵုမြေပ့ထာ့ေသာ တနး့လ္ာ့မ္ာ့တျငး ေနထုိငးသူမ္ာ့မြာ ၁ငး့တို႕ လုပးခထဲမြ အမ္ိဳ့အမညးမသိရဘဲ လုပးခမ္ာ့ကို ်ဖတးေတာကး်ခငး့
မ္ာ့ ခဵရပါတယး၈ တခါတရဵ လြ္ပးစစးမီ့၇ အစာ့အေသာကး သို႕မဟုတး အခနး့ငြာ့ခ စသညး်ဖငးံ လကးေရ့ႏြငးံ ေရ့ထာ့ေသာ ေဘာကးခ္ာ
မ္ာ့အာ့ လကးခဵရရြိတတးပါသညး၈ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့သညးံ အထဲတျငး ပါွငးေသာ အလုပးသမာ့အမ္ာ့စုမြာ ၁ငး့တို႕ ေပ့ရေသာ အခမ္ာ့
အတျကး မညးသို႕ တျကးခ္ကးထာ့ သညးကို နာ့မလညးၾကေပ၈
စကးရဵု်ပငးပတျငး ေနထုိငးေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ ေနထုိငးမႈကို ရရြိၾကသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့ တဦ့က စကးရဵု်ပငးပတျငး
အခနး့ငြာ့ေနၿပီ့ တလလြ္ငး ှ၂ွွ ဘတးေပ့ရေလသညး၈ သူမအခနး့တျငး ေရခ္ိဳ့ခနး့လညး့ပါွငးၿပီ့ တေယာကးတညး့ လျတးလပး
ေပ္ားရႊငးစျာ ေနထုိငးေလသညး၈ သို႕ေသား အမ္ာ့စုေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အခနး့ကို အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ မြ္ေွငြာ့ရမး့ၿပီ့ ေချ္တာ
စုေဆာငး့ၾကသညး၈ ၁ငး့တို႕မြာ တလ ၀ွွဘတးမြ္ ေပ့ရသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့ တဦ့မြာ အခနး့က္ဥး့ကေလ့တခုတျငး အ်ခာ့အလုပးသမာ့
၅ဦ့ႏြငးံ ေပါငး့ငြာ့ၿပီ့ ေနထုိငးေလသညး၈ သူေ်ပာ်ပသညးမြာ “အခနး့က အိပးယာ၅ခုအ တျကး အေတားပါဘဲ၈ က္မတို႕ အိပးယာမ္ာ့ကိုေတာံ

လုိကးကာေတျနဲ႕ကာထာ့ပါတယး”၈
အမ္ာ့စုေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ သျာ့လာေရ့ မလျယးကူေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သာ ရြိသညးံ
ေနရာမ္ာ့တျငး ေနထုိငးၾကရသညး၈ တေယာကးတညး့ေသာ အမ္ိဳ့သမီ့သာ အလုပးထဲတျငး ထုိငး့မိတးေဆျ တဦ့ရြသ
ိ ညး၈ တေယာကး
ႏြစးေယာကးသာ ထုိငး့စကာ့ ေ်ပာတတး ၾကသညး၈ ထုိငး့လူမႈအသုိငး့ႏြငးံ ေတျ႕ဆဵုရနးအတျကး ၁ငး့တုိ႕၏ အလုပးခ္ိနးႏြငးံ သျာ့လာ်ခငး့
ဆုိငးရာ ကနး႕သတး ခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ အချငးံအေရ့ ရရြရ
ိ နး နညး့ပါ့ၾကသညး၈
ဿ.၀ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ရရြိ်ခငး့
ထုိငး့ႏုိငးငဵအစို့ရ တဘကးတညး့မြ မြတးပဵုတငးချငးံရရြိသညးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အမ္ိဳ့သာ့ က္နး့မာေရ့ ွနးေဆာငးမႈ
အတျကး တႏြစးလြ္ငး ှ၀ွွဘတး ေပ့ေဆာငးရသညး၈ ထိွ
ု နးေဆာငးမႈအတျကး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၃သိနး့မြ ှ.ဿသနး့အထိ
ေပ့ထာ့ေသာ အခ္ိနးကာလအတျငး့ ေပ့ေဆာငးထာ့ၾကသညး၈ သို႕ေသား ေတျ႕ဆဵုေမ့ထာ့သညးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ ေဆ့ရဵုတျငး
ဘာသာ်ပနးမ္ာ့ မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ က္နး့မာေရ့ ွနးေဆာငးမတ
ႈ ျငး ကနး႕သတးမမ
ႈ ္ာ့ရြိေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵသာ့ မ္ာ့မြာ
အမ္ိဳ့သာ့ က္နး့မာေရ့ ွနးေဆာငးမႈမြ အခမဲံ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမမ
ႈ ္ာ့ ရရြိၾကေသားလညး့ သတးမြတးထာ့ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး
လုပးကိုငးေနသူမ္ာ့သညး ပိုမို်ပညးံစဵုေသား လူမႈဖူလဵုေရ့ စနစးတျငးလညး့ ပါွငးၾကသညး၈ ထုိစနစးသညး မီ့ဖျာ့်ခငး့ဆုိငးရာ ေထာကးပဵံ်ခငး့၇
အလုပးမရြိခ္ိနး ေထာကးပဵံ်ခငး့၇ မသနးစျမး့ဆုိငရ
း ာ ေထာကးပဵံ်ခငး့ႏြငးံ ပငးစငးခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ ပါွငးေလသညး၈ ႏုိငးငဵသာ့ စိစစးမႈ ်ပဳလုပးၿပီ့
ယာယီႏုိငးငဵကူ့လကးမြတး ရရြိထာ့ေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၁သိနး့သာ ထိုလူမႈဖူလဵုေရ့ စနစးတျငး ပါွငးႏုိငးချငးံ ရြိၿပီ့ အလုပးရြငး၇
အလုပးသမာ့ႏြငးံ အစို့ရတုိ႕မြ ၀%ႏႈနး့စီ အခ္ိဳ့က္ လူမႈဖူလဵုေရ့ ရဵပဵုေငျအ်ဖစး ထညးွ
ံ ငးၾကရသညး၈ သို႕ေသား ေရႊ႕ေ်ပာငး့အမာ့မ္ာ့မြာ
မညးသို႕ေသာ ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ ရရြိသညးကိုမူ ရြငး့လငး့စျာ မသိရေပ၈ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့သညးံ အမ္ိဳ့သမီ့ထဲတျငး တဦ့သာ လူမႈဖူလဵုေရ့
စနစးကို သိရြိေလသညး၈

ယာယီႏုိငးငဵကူ့ လကးမြတးမရြိေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ၁ငး့တို႕က္နး့မာေရ့ စာ့ရိတးအာ့ေပ့ ေဆာငးၾကရသညး၈ အစို့ရ
ေဆ့ရဵုမ္ာ့တျငး အေထျေထျ ေဆ့ကုသစာ့ရိတးမြာ ေပ့ႏုိငးေသားလညး့ သို႕ေသား ေရရြညး ေဆ့ကုသ်ခငး့ႏြငးံ ချဲစိတးကုသ်ခငး့မ္ာ့တျငး
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေပ့ရနး မတတးႏုိငးေပ၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၏ အခ္ိဳ႕ေနရာမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ ဘနးေကာကးတျငး လကးမြတး
မရြိေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ဖမး့ဆီ့ခဵရမညးကို စုိ့ရိမးေသာေၾကာငးံ အစို့ရေဆ့ရဵုမ္ာ့သို႕ မသျာ့ခ္ငးၾကေပ၈7
ထုိငး့ႏုိငးငတ
ဵ ျငး ဿွွ၄ခုႏြစး အေ်ခခဵ ဥပေဒအရ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး လကးမြတးရြိ မရြိႏြငးံ မသကးဆင
ုိ းဘဲ တရာ့ မြ္တမႈ
အတျကး ရငးဆုိငးႏုိငးၿပီ့ ှ၆၆၅ခုႏြစး အလုပးသမာ့ကာကျယးေရ့ ဥပေဒအရ တနး့တူညီမြ္ စျာ ရရြိမညးဟု ေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈ သို႕ေသား
လကးေတျ႕တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ တရာ့မြ္တေရ့ အတျကး ရငးဆုိငရ
း ာတျငး အခကးအခဲမ္ာ့စျာ ရြိပါသညး၈ အလုပးသမာ့ကာကျယးေရ့
ဥပေဒမ္ာ့အရ

အိမးတျငး့အလုပး

သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့

အက္ဵဳ့မွငးဘဲ

ွနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့၏

သီ့်ခာ့စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ႏြငးံသာ သကးဆုိငးေန်ခငး့ေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးသမာ့ဥပေဒ၏ ကာကျယးမႈ မရရြိေပ၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့
အလုပးသမာ့မ္ာ့မြလညး့ ၁ငး့တို႕၏ အလုပးရြငးႏြငးံ တရာ့ွငး အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ ရရြိေအာငး လုပးေဆာငးထာ့မြသာ အလုပးသမာ့
ကာကျယးေရ့ ဥပေဒအရ အကာအကျယးရမညးကို သိရြိထာ့ရမညး၈ ထိုတရာ့ွငးခနး႕ထာ့ေရ့ ကိစၥတျငး အပိုငး့အစမ္ာ့သာ ပုတး်ပတး
လုပးေဆာငးရေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး စိနးေခၚမႈမ္ာ့ရြိေနၿပီ့ အလုပးရြငးမ္ာ့က ၁ငး့တို႕အာ့ လုပးခေပ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့
အ်ဖစးမသတးမြတး်ခငး့ သို႕မဟုတး အလုပးတဆငးံခဵ အပး်ခငး့အ်ဖစး သတးမြတးၾကသညး၈
အလုပးရြငးအာ့ အလုပးသမာ့ကာကျယးေရ့ရဵု့တျငး တုိငးၾကာ့သညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အလုပးရြငးမ္ာ့မြ အလုပးထုတးပစး်ခငး့ႏြငးံ
အ်ခာ့ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ ခဵၾကရသညး၈ အလုပးရြငးအာ့ တရာ့ရဵု့တျငး တုိငးၾကာ့သညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ စကးမႈလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့
သမဂၢမြ

ထုိေဒသရြိ

စကးရဵုအာ့လဵု့သို႕

နာမညးပ္ကးအလုပးသမာ့ အ်ဖစး

သတငး့ပို႕ၿပီ့

အလုပးမရရနး

လုပးေဆာငးၾကသညး၈

တရာ့ေရ့အမႈမ္ာ့မြာ ႏြစးမ္ာ့စျာ ၾကာေအာငး ရငးဆုိငးရသညးေသာေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အလုပးမရြိဘဲ ရငးမဆုိငးႏုိငးေပ၈
လကးမြတးမရြိေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့ အလုပးရြငးကို အမႈဖျငးံၿပီ့လြ္ငး လူွငးမႈ ႀကီ့ၾကပးေရ့ ရဲမ္ာ့ ခ္ကးခ္ငး့ ေရာကးရြိလာၿပီ့ နယးစပးသို႕
်ပနးလညးပို႔ေဆာငး်ခငး့ ခဵရသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ၁ငး့တို႕၏ တရာ့မြ္တမႈ ရေရ့အတျကမ
း ြာ အလျနးနညး့ပါ့ေလသညး၈
ထုိခကးခဲမႈမ္ာ့ကို အလုပးသမာ့မ္ာ့ အေနႏြငးံ ေက္ားလႊာ့ႏုိငးခဲံလြ္ငးေသားလညး့ အလုပးရြငးကို အေလ့ေပ့ထာ့သညးံ ဗ္ဴရုိကေရစီ
စနစးအာ့ ထပးမဵ ရငးဆုိငရ
း ေလသညး၈
၁ငး့အ်ပငး ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ စကးရဵုမ္ာ့တျငး မညးသညးံ အလုပးသမာ့ သမဂၢမွ အလုပ္မလုပ္ၾက
ေပ၉ ဿ၇၅၃ခုႏွစ္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြ႕ဲ

ှင္မ်ားသည္

ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္၉ ထို႕ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ၂င္းတို႕၏ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား
ဖြ႕ဲ စည္းရန္ အက်ံဳးမ ှင္ေပ၉ တခ်ိဳ႕ ထုိင္းအလုပ္သမားသမဂၢ

အခ်ိဳ႕မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အဖြ႕ဲ ှင္ျဖစ္ရန္ က်ိဳးစား

ေပးေသာ္လည္း ဘာသာစကား အခက္အခဲ ၈ ခရီးသြားလာရန္ တားဆီးထားျခင္းႏွင့္ အျခားသမဂၢမ်ားအား ဆက္သြယ္မရမႈေၾကာင့္
တက္ၾကြေသာ အဖြ႕ဲ ှင္မ်ား မျဖစ္ႏုိင္ေပ၉
အမ်ားစုေသာ ထုိင္းသမဂၢမ်ားမွာ ဘန္ေကာက္တြင္ အေျခစုိက္ၿပီး

အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္

မဲေဆာက္ကဲ့သုိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ) ၂င္းတို႕၏ အဖြ႕ဲ ခြမ
ဲ ်ား မရွိျခင္းသည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဖြ႕ဲ
ပါှင္ခြင့္ မရရွိျခင္း ျဖစ္သည္၉

အေနာက္ႏုိင္ငံ အမွတ္တံဆိပ္ အထည္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုမ်ားတြင္သာ

(ဥပမာ၉
ှင္အျဖစ္

အလုပ္သမား

ကိုယ္စားလွယ္တဦးစီ ရွိေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈတြင္ အခက္အခဲရွိၾကသည္၉
ဿ.၁ လူထုအ ေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕မ္ာ့၏တဵု႕်ပနးမႈမ္ာ့
ယခု အစီရင္ခံစာအတြက္ လူထုအေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအားလည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါ သည္၉၂င္းတုိ႕မွာ အမ်ိဳးသမီး
လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြ႕ဲ (SAW)၈ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး သမဂၢ (BWU)၇ ်မနးမာ ေရြ႕ေနမ္ာ့ ေကာငးစီ (BLC)၇ မကးပး ေဖာငးေဒ့ရြငး့ (MAP)
ႏြငးံ ေရာငးခ္ီဦ့ အလုပးသမာ့အသငး့ (YCO) တုိ႕်ဖစးသညး၈ ထို႕အ်ပငး ထုိငး့အလုပးသမာ့ ေသျ့စညး့ညီညႊတးေရ့ ေကားမတီ (TLSC)
ဥကၠဌ ၈ အလုပ္သမားသမဂၢ ေကားမတီွငး တဦ့၇ သမဂၢမ္ာ့ႏြငးံ အနးဂ္ီအိုမ္ာ့ အသငး့တို႕အာ့လညး့ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့မႈ ်ပဳထာ့သညး၈

လူထုအေ်ခ်ပဳ အဖျဲ႕အစညး့ ငါ့ခုလဵု့သညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ တရာ့မြ္တေရ့ ရရြိရနးအတျကး လုပးေဆာငး ေပ့ေနမႈ
အေပၚ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ထာ့သညး၈ ထိုအဖျဲ႕အစညး့ အာ့လဵု့သညး အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့၇ ဥပေဒႏြငးံ ေပၚလစီမ္ာ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့
အချငးံအေရ့မ္ာ့အတျကး သငးတနး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့ၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ကိုယးံကိုကိုယး အာ့ကို့ၿပီ့ ၁ငး့တို႕အချငးံအေရ့ကို
ကိုယးတုိငးယူႏုိငးရနး စျမး့ရညး်မြငးံတငးေပ့်ခငး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးေနၾကသညး၈ ထိုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့က အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ၁ငး့တို႕
ဆကးစပး လုပးကုိငးႏုိငးမညးံ ေဒသခဵ အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့ႏြငးံ အဆကးအသျယး ရရြိရနး ဆကးသျယးေရ့ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ ရြာေပ့်ခငး့၇
ထုိငး့အစို့ရႏြငးံ တုိကးရုိကးခ္ိတးဆကးႏုိငးရနး ကူညီေပ့်ခငး့ႏြငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ အလုပးရြငးမ္ာ့အာ့ ရဵု့တငးႏုိငရ
း နး နညး့လမး့
မ္ာ့ ရြာေဖျေပ့ၾကသညး၈ တရာ့ရငးဆုိငးသညးံ ကာလသညး ႏြစးႏြငးံခ္ီၾကာ်မငးံေသာေၾကာငးံ မကးပးႏြငးံ ေရာငးခ္ီဦ့ အလုပးသမာ့ အသငး့မြ
အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အမႈရငးဆုိငးေနသညးံ ကာလအတျငး့ ကူညီေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးၾကသညး၈
ထုိအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့ႏြငးံ နညး့လမး့မ္ာ့ ဖလြယးႏုိငးရနး လစဥး ဖိုရမးမ္ာ့၇ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲမ္ာ့၇
ဥပေဒဆုိငးရာ အချငးံအေရ့ သငးတနး့မ္ာ့၇ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့်ခငး့၇
မေလ့ရြာ့ႏြငးံ

ထုိငး့ႏုိငးငဵရြိ

်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့

အလုပးသမာ့မ္ာ့

အခ္ငး့ခ္ငး့

ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငး

်ခငး့မ္ာ့၇

ေဒသတျငး့

(ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ အပါအွငး) အလုပးသမာ့ သမဂၢ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ တုိငးပငးညိႈႏႈိငး့်ခငး့မ္ာ့ တို႕ကိုလညး့ ်ပဳလုပးေပ့ပါသညး၈
အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သညး အလုပးရြငးမ္ာ့၏ အ်မတးထုတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ တုိငးတနး့ႏုိငးရနး ဥပေဒေရ့ရာ ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ကိုလညး့
်ပဳလုပးေပ့သကဲံသို႕ သတငး့အခ္ကးအလကး စငးတာမ္ာ့၇ ေခတၲနာ့ခိုရနး စငးတာမ္ာ့၇ ွငးေငျရရြိရနးအတျကး လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ အေရ့ေပၚ
နာ့ခိုေဆာငးမ္ာ့ကိုလညး့ ပဵံပို့ေပ့ၾကသညး၈
အဖျဲ႕အစညး့ အေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာလညး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ အချငးံအေရ့အတျကး စျမး့ရညး်မြငးံလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ လႈဵ႔ေဆား
်မြငးံတငးေရ့မ္ာ့ကုိ အခ္ငး့ခ္ငး့ ပူ့ေပါငး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးၾကသညး၈ ဥပမာ မကးပးေဖာငးေဒ့ရြငး့မြ အလုပးသမာ့မ္ာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ တုိ့တကးရနး
အတျကး အလုပးသမာ့ အသငး့အဖျဲ႕်ဖစးေသာ အလုပးသမာ့ ေသျ့စညး့ေရ့အသငး့ (WSA)အာ့ ဖျဲ႕စညး့ရနး ကူညီေပ့ခဲံသညး၈
ထုိအသငး့အေန်ဖငးံ အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့တျငးလညး့ ထုိကဲံသို႕ အလုပးသမာ့အသငး့မ္ာ့ တညးေဆာကးရနးႏြငးံ ၁ငး့တုိ႕၏ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့
အာ့ က္ယး်ပနး႕ေစရနးလညး့ ်ဖစးသညး၈ TLSC တျငးလညး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး ေကားမတီချဲတခုရြိၿပီ့ ထုိလမး့ေၾကာငး့မြ
ထုိငး့သမဂၢမ္ာ့ႏြငးံ ထုိငး့အစို့သို႕ တုိကးရုိကး စညး့ရဵု့ လႈဵ႕ေဆားႏုိငးရနး ်ဖစးသညး၈
ထုိငး့ႏုိငးငဵမြ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ အလုပးလုပးသညးံ စကးရဵုမ္ာ့မြ အထညးမ္ာ့ကို ွယးယူသူမ္ာ့အာ့ အလုပးသမာ့
မ္ာ့၏ နိမးံက္သညးံ လုပးငနး့ချငႏ
း ြငးံ အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့ အေ်ခအေနေကာငး့မျနးေအာငး ်ပဳလုပးေပ့ဖို႕ ၁ငး့တုိ႕က ေတာငး့ဆုိေပ့
ရနး အေ်ခခဵ လူထုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့က ွယးယူသူမ္ာ့ကို တုိကးတျနး့မႈမ္ာ့ ်ပဳၾကသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အ်မတးထုတးမႈ ရပးတနး႕
ေပ့ရနးႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာ စဵခ္ိနးစဵႏႈနး့မီ အဆငးံ၇ လဵုၿခဵဳၿပီ့ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ သငးံေတားၿပီ့ အေ်ခခဵလုပးခ လစာမ္ာ့ရရြိသညးံ လုပးငနး့ချငး
အေ်ခအေနေကာငး့ရရနး အာ့လဵု့ တူညီစျာ တသဵတညး့ ေတာငး့ဆုိရမညးဟု ထုိအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ က ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈

ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ ႏုိငးင-ဵ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့
ကေမ႓ာဒီ့ယာ့တျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့မြ ၿမိဳ႕ၾကီ့မ္ာ့သို႕ အလုပးအကိင
ု း ရြာေဖျရနး ႏုိငးငဵတျငး့
ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့်ခငး့သညး အဓိက ်ဖစးသညး၈ ဿွွ၆တျငး ဿ.၂သနး့ေသာလူမ္ာ့သညး ်ပညးတျငး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့်ပဳလုပးၾကၿပီ့ အမ္ာ့စုမြာ
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈8
ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ကာယ အသဵု့်ပဳရၿပီ့ လစာနညး့ေသာ အထညးခ္ဳပး စကးရဵုမ္ာ့ သို႕မဟုတး ဥပေဒအရ အလုပးအ်ဖစး
မသတးမြတးေသာ အိမးတျငး့အလုပးႏြငးံ ေဖ္ားေ်ဖေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးကိုငးၾကသညး၈ ွငးေငျရ အလုပးရြာ့ပါ့ၿပီ့ ဆငး့ရဲသညးံ နယးမြ
တေယာကးတညး့ လာေရာကး အလုပးလုပးကိုငးေသာ အမ္ိဳ့သမီ့ ငယးမ္ာ့အတျကး အထညးခ္ဳပး စကးရဵုမ္ာ့သညး အဓိက အလုပးရြငးမ္ာ့
်ဖစးၾကသညး၈ ၆ွ%ေသာ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ အထညးခ္ဳပးစကးရဵုရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ေက့္လကးမြ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့
ငယးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈9

ခမာရု အုပးခ္ဳပးခဲံေသာ ဆုိ့ရျာ့သညးံ ႏြစးမ္ာ့်ဖစးသညးံ ှ၆၄ွခုႏြစးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့စစး်ဖစးခဲံေသာ ှ၆၆ွ အေစာပိုငး့ကာလမ္ာ့က
ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငအ
ဵ ာ့ ရုပးပိုငး့၇ လူမဖ
ႈ ျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ လူ႕စျမး့အာ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ဖ္ကးဆီ့ခဲံသညး၈ သို႕ေသား ှ၆၆၀ခုႏြစး ကမ႓ာံကုလ
သမဂၢအေထာကးအပဵံႏြငးံ ်ပဳလုပးခဲံေသာ ေရျ့ေကာကးပျဲအၿပီ့ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵသညး စီ့ပျာ့ေရ့်ပနးလညး တညးေဆာကး်ခငး့မ္ာ့
်ပဳလုပးခဲံသညး၈ အစို့ရအေန်ဖငးံ အေနာကးႏုိငင
း ဵမ္ာ့ႏြငးံ ကုနးသျယးေရ့ ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ ှွႏြစးတာ ်ပတးေတာကးေနေသာ
စီ့ပျာ့ေရ့ ဆကးဆဵမအ
ႈ ာ့ ေဒသတျငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့အ်ပငး ႏုိငးငဵတကာႏြငပ
းံ ါ စီ့ပျာ့ေရ့ ်ပနးလညးဆကးစပးႏုိငးရနး ်ဖစးသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့
ႏုိငးငဵသညး ှ၆၆ဿကတညး့က အာရြဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး၏ မဟာမဲေခါငးေဒသ ပဏာမ စီ့ပျာ့ေရ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အစီအစဥးမ္ာ့တျငး
ပါွငးခဲံသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵသညး ှ၆၆၆ခုႏြစးတျငး အာဆီယဵတျငး ပါွငးလာၿပီ့ ဿွွ၁တျငး ကမ႓ာံကုနးသျယးေရ့ အဖျဲ႕အစညး့၏
အၿမဲတမး့အဖျဲ႕ွငးႏုိငးငဵ ်ဖစးလာခဲံသညး၈
ှ၆၆၃ခုႏြစးႏြငးံ ဿွွ၄ခုႏြစး ၾကာ့တျငး ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵ၏ ဂ္ီဒီပီမြာ ခနး႕မြနး့ေ်ခ ဿ.၂ဆ တုိ့လာခဲံၿပီ့ ဿွွ၂ခုႏြစးတျငး အ်မြငးံဆဵု့ ှ၀%
ထိေရာကးရြိခဲံသညး၈

အစို့ရ၏

စီ့ပျာ့ေရ့လႊမး့ၿခဵဳ

ေပၚလစီအာ့

ှ၆၆ွခုႏြစးမ္ာ့တျငး

်ပငးဆငးခဲံၿပီ့

ကေမ႓ာဒီ့ယာ့၏

်ပညးပပို႕ကုနက
း ႑အား အျခားအိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ၈့ ႏုိ္င္ငံ၏ ဿှ%ေသာ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းအား ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႏုိငးငဵ်ခာ့
တုိကးရုိကး

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမ(ႈ FDI)

အာ့

ဆျဲေဆာငးခသ
ဲံ ည္၉

ကေမ႓ာဒီးယားတြင္

ကမ႓ာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ မျဖစ္ခင္အထိ

ႏုိငးငဵ်ခာ့

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈမြာ ဿွွ၄ခုႏြစတ
း င
ြ ္ အ်မြငးံဆဵု့ ေဒၚလာ ၅၃၄ သနး့ ရရြိခဲံသညး၈ ဿွှှခုႏြစးတျငး ေဒၚလာ သနး့၅ွွ ခနး႕မြနး့ထာ့သညး၈
ှ၆၆ွမြ ဿွွွခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ တို့တကးမႈမ္ာ့ ရြိခဲံေသားလညး့ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့၏ ႏုိငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈမြာ ေဒသတျငး့တျငး အနိမးံဆဵု့
အ်ဖစးသာ ရြိေနေသ့သညး၈10
အွတးအထညး စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့သညး ႏုိငးငဵ်ခာ့ တုိကးရုိကး ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမမ
ႈ ္ာ့မြ အမ္ာ့ဆဵု့ အက္ိဳ့အ်မတးရရြိ ၿပီ့ ႏုိငးငဵ်ခာ့သို႕ အွတး
အထညး တငးပို႕သညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့လာမႈ အာ့လဵု့မြာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈11 ထိုႏုိငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈ
တုိ့တကးလာ်ခငး့မြာ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈ အချငးံအေရ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ အစို့ရမြ အချနးေလ္ာံေပ့်ခငး့ႏြငးံ ်ပညးပပို႕ကုနး ပစၥညး့မ္ာ့အတျကး
ထုတးလုပးရနး ဇုနးမ္ာ့ ဖနးတီ့ေပ့်ခငး့ မ္ာ့အ်ပငး ေစ့္ေပါၿပီ့ ငယးရျယးေသာ လုပးသာ့မ္ာ့ ရရြိ်ခငး့တို႕ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ အထညးခ္ဳပး
စကးရဵုမ္ာ့ အေရအတျကးမြာ ဖႏျမး့ပငးတခုတညး့တြငပ
္ င္ ှ၆၆၅ခုႏြစ၊
း စကးရဵု ှဿ၆ခုရြိၿပီ့ ဿွွ၅ခုႏြစးတျငး ၀၂ှခုအထိ တုိ့လာခဲံသညး၈
အထညးထုတးလုပးမႈမြ ဿွွ၆ခုႏြစးတျငး ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ စီ့ပျာ့ေရ့အတျကး ေဒၚလာ ဿဘီလယ
ီ ဵ ရြာေပ့ႏုိငၿး ပီ့ ထိုတနးဖုိ့မြာ ႏုိငးငဂ
ဵ ္ီဒီပ၏
ီ
ှ၃% ရြိေလသညး၈12
ယေန႕တျငး ထိုစကးမႈလုပးငနး့သညး ကေမ႓ာဒီ့ယာ့၏ အဓိက ်ပညးပပို႕ကုနး ွငးေငျရြာေဖျမႈ်ဖစးၿပီ့ အထညးထုတးလုပး တငးပို႕မႈမြာ
်ပညးပပို႕ကုနးပစၥညး့ စုစုေပါငး့၏ ၆ွ% ရြိေလသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ ႏုိငးငဵမြ ထုတးလုပးေသာ အထညးအလိပး အာ့လဵု့မြာ ႏုိငးငဵ်ခာ့သို႕
တငးပို႕်ခငး့်ဖစးၿပီ့ လကးရြိႏြစးမ္ာ့တျငး အေမရိကနး ႏုိငးငဵသို႕ ၃၄%၇ ဥေရာပ သမဂၢသို႕ ၀၀% ႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငသ
ံ ို႕ ၄% အသီးသီး
ရွိၾကသည္၉
အေနာက္ႏုိင္ငံရွိ အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ားစုမွာ ကေမ႓ာဒီးယားမွ မွာယူတင္သြင္းသည္၉

USAIDမွ တရား ှင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အ စီရငးခဵစာ

တခုတျငး ေဖၚ်ပထာ့သညးမြာ ဿွွ၂ခုႏြစးတျငး ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵမြ ထုတးလုပးေသာ အထညးတငးပို႕မႈ၏ သဵု့ပဵုမြာ ဂတး Gap အတျကး
်ဖစးေလသညး၈13 အ်ခာ့ နဵမညးၾကီ့ အမြတးတဵဆိပးမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ Adidas၇ Puma၇ Reebok၇ Nike၇ Marks & Spencer၇ Levi Strnauss၇
Timberland၇ Benetton၇ Zara ႏြငးံ H&M တုိ႕လညး့ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ ႏိုငးငဵတျငး ထုတးလုပးသညး၈14
၀.ှ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏အေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့
ယခု အစီရငးခဵစာအတျကး ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငရ
ဵ ြိ အထညးခ္ဳပးစကးရဵုမ္ာ့တျငး အလုပးလုပးေနေသာ အမ္ိဳ့သမီ့ ၀ွဦ့အာ့ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့
မႈ ်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ ထုိအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ အသကး ှ၆ႏြစးမြ ၁ွႏြစးၾကာ့ ်ဖစးၾကၿပီ့ အမ္ာ့စုမြာ (၀ွထဲမြ ှ၅ေယာကး) အသကး ှ၆ႏြစး
ႏြငးံ ဿ၂ႏြစးၾကာ့ ရြိၾကသညး၈
ေမ့်မနး့ထာ့သညးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ထဲမြ ၆ွ%မြာ ၁ငး့တို႕၏ စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနမ္ာ့်ဖစးေသာ ွငးေငျနညး့ပါ့်ခငး့၇ အေၾကျ့မ္ာ့ေၾကာငးံ
ေငျခ္မး့သာသူမ္ာ့မြ ေ်မယာမ္ာ့ သိမး့ယူခဵရ်ခငး့ သို႕မဟုတး အေၾကျ့ဆပးရနး ေရာငး့ခ္လုိကးရ်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့ရ်ခငး့

်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့ အမ္ာ့စုမြာ မိသာ့စုတျငး သမီ့ မိနး့ကေလ့ ်ဖစးေသာေၾကာငးံ မိဘမ္ာ့အာ့ ရြာေဖျေကျ့္ေမျ့ရနး တာွနးရြိေၾကာငး့
ေ်ဖၾကာ့ေလသညး၈ ပေရဗနးမြ အမ္ိဳ့သမီ့ငယး တဦ့ ေ်ပာၾကာ့သညးမြာ -

“က္မ ဖႏျမးပငးကို ပထမဆဵု့ ေ်ပာငး့ေရႊသ
႕ ျာ့ခဲံစဥးက က္မအသကး ှ၂ႏြစး်ဖစးၿပီ့ အိမးတျငး့ အလုပးသမာ့ အ်ဖစး အလုပးလုပးရပါတယး၈
အိမးတအိမးမြာ က္မဿႏြစးအထိ လုပးခဲံၿပီ့ အလုပးအေ်ခအေနကလညး့ အရမး့ပငးပနး့ၿပီ့ လစာလညး့ အရမး့နညးပ
့ ါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ
က္မအလုပးထျကးဖို႕ ဆဵု့်ဖတးၿပီ့ အိမး်ပနးလာခဲံပါတယး၈ အိမမး ြာ လအနညး့ငယး ၾကာေတာံ အေမက က္မကို အေၾကျ့ဆပးဖို႕အတျကး
ဖႏျမးပငး သျာ့ၿပီ့ အ်ခာ့ရျာကမိနး့ကေလ့ေတျလို အထညးခ္ဳပးစကးရဵုမြာအလုပးရြာဖို႕ေ်ပာပါတယး”၈
ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့အခ္ိဳ႕မြာ ေက္ာငး့ထျကးၿပီ့ မိသာ့စုကို ေထာကးပံဵရနးႏြငးံ အ်ခာ့ေမာငးငယးမ္ာ့ ေက္ာငး့ဆကး
တကးႏုိငးရနး ဖႏျမးပငးသို႕ သျာ့ေရာကးအလုပးခုိငး့ခဲံေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကပါသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵတျငး ဓေလံထဵု့စဵ အရ မိသာ့စုတျငး
သာ့မ္ာ့အာ့ သမီ့မ္ာ့ထကး ပညာေရ့ကို ပိုမို ဦ့စာ့ေပ့ခဵၾကရသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့မြာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ထကး
လုပးခလစာ ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ အလုပးရရြိႏုိးငးေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ၿမိဳ႕ၾကီ့မ္ာ့သို႕ ေ်ပာငး့ေရႊ႕သျာ့ၿပီ့ အလုပးရြာေဖျရာတျငး
မိတးေဆျမ္ာ့၇ မိသာစုမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးရြာေဖျေရ့ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့မြ တဆငးံ ရြာေဖျၾကရသညး၈
ေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အလုပးသမာ့ ၅ွ%ေက္ားမြာ စာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့ေသာ အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ စာခ္ဳပးမ္ာ့ ရြိၾကသညး၈ အ်ခာ့စကးရဵုမြ
တဆငးံ ကနးထရုိကးလုပးေသာ စကးရဵုငယးေလ့မြ အမ္ိဳ့သမီ့ တဦ့ထဲသာ

ေရ့သာ့ထာ့ေသာ အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ စာခ္ဳပးမရြိေပ၈

သို႕ေသား အလုပးသမာ့ အမ္ာ့စုမြာ ထိုစာခ္ဳပးထဲမြ အခ္ကးမ္ာ့ထဲတငး ၁ငး့တို႕ ရရြိမညးံ လုပးခလစာေလာကးသာ နာ့လညးထာ့ၾကၿပီ့
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အ်ခာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ရရြိမညးံ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့အာ့ မသိရြိေပ၈
စာခ္ဳပးအာ့လဵု့မြာ ေရတုိကာလ ၀လမြ ၃လအထိသာ ခ္ဳပးဆထ
ုိ ာ့ၾကသညး၈ အာကးးသမး (ဥကၠဌ ၇ Coalition of Cambodian Apparel
Workers’ Democratic Union) ေ်ပာဆုိခ္ကးအရ အထညးခ္ဳပး အလုပးသမာ့ ၁ွွတျငး ၃ွ%မြာ ကာလတုိစာခ္ဳပးမ္ာ့သာ ်ဖစးေၾကာငး့
သိရသညး၈15 ယခုႏြစးမ္ာ့တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ မူေဘာငးွငးမႈ နညး့ပါ့ေအာငး ်ပဳလုပးထာ့ေသာေၾကာငးံ အလုပးရြငးမ္ာ့က
လျယးကူစျာ ငြာ့ရမး့်ခငး့၇ အလုပးထုတး်ခငး့မ္ာ့ကို ်ပဳလုပးႏုိငးၾကၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ရရြိမႈမြာ လျနးစျာ
နညး့ပါ့ေလသညး၈ ဥပမာ - အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အလုပးသကးတမး့ ှႏြစးမ်ပညးံလြ္ငး မီ့ဖျာ့်ခငး့ဆုိငးရာ အချငးံအေရ့ ရရြိချငးံ
မရြိ်ခငး့တုိ႕ ်ဖစးသညး၈
ဤအစီရငးခဵစာအတျကး ေမ့်မနး့ခဲံေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ အလုပးခ္ိနးမြာ တူညီၿပီ့ တရကး ၅နာရီ၇ တပတး ၃ရကး လုပးၾကရၿပီ့ က္နးသညးံ
အခ္ိနးတျငး အခ္ိနးပိုအ်ဖစး သတးမြတးေပ့သညး၈ အမ္ာ့စု ေ်ပာ်ပသညးမြာ အလုပးမ္ာ့ေသာ ရာသီတျငး အခ္ိနးပိုလုပးရ်ခငး့မြာ မ်ဖစးမေန
လုပးၾကရနး သတးမြတးထာ့ၿပီ့ တရကးတျငး ဿနာရီမြ ၁နာရီအထိ လုပးၾကရသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ဥပေဒပါအတုိငး့ အခ္ိနးပိုမ္
ာ့အာ့ မလုပးခ္ငးလြ္ငး ်ငငး့ပယး ႏုိငးေသားလညး့ လကးေတျ႕တျငးမႈ အလုပး်ဖဳတးခဵရမညးကို စို့ရိမးေသာေၾကာငးံ လုပးၾကရသညး၈ တခ္ိဳ႕
အလုပးသမာ့မ္ာ့ အခ္ိနးပိုမလုပးခ္ငးေသာေၾကာငးံ အလုပးရြငးမြ အလုပးထုတးပစးမညးဟု ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့မ္ာ့လညး့ ခဵခဲံရေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပ
သညး၈
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့လဵု့က အလုပးမ္ာ့ေသာ ရာသီတျငး အလုပးနညး့ေသာ ရာသီထကး ွငးေငျပိုမုိ ရရြိၾကေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈
ဿွှွခုႏြစးတျငး အလုပးသမာ့ အၾကဵေပ့အုပးစုမြ ဖိနပးႏြငအ
းံ ထညးခ္ဳပး စကးရဵု အလုပးသမာ့ မ္ာ့အတျကး သတးမြတထ
း ာ့ေသာ အေ်ခခဵ
လစာမြာ ၃ှ ေဒၚလာ်ဖစးသညးံ အခ္ိနးတျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အလုပးမ္ာ့သညးံ ရာသီတျငး ေန႕စဥး ဿနာရီ သို႕မဟုတး ထို႕ထကးပိုၿပီ့
အခ္ိနးပို လုပၾး ကရေသာေၾကာငးံ ေဒၚလာ ၅ွ-၆ွၾကာ့ ရရြိၾကေလသညး၈ သို႕ေသားလညး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ အလုပး
လုပးရ်ခငး့၇ အစာ့အေသာကး နညး့ပါ့်ခငး့ႏြငးံ

အနညး့ငယးသာ အနာ့ယူၾကရေလသညး၈ ၆ွ%ေက္ားေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ

၁ငး့တို႕စကးရဵုမြ လုပးခအာ့ တလတခါ ရြငး့ေပ့ၾကၿပီ့ အမ္ိဳ့သမီ့ တဦ့သာ ၿပီ့စီ့ေသာ အခုေရ်ဖငးံ ရရြိေလသညး၈ အာ့လဵု့မြာလစဥး
သူတို႕လစာ မညးမြ္ရမညးကို ခနး႕မြနး့မရႏုိငးေၾကာငး့ႏြငးံ အလုပးရြငးႏြငးံ ၾကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့မြသာ လစာကုိ ်ပငးဆငးေပ့သညးဟု
ေ်ပာ်ပၾကသညး၈

၀.၀ ေနထုိငးမႈ အေ်ခအေန
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

၇ှ%ေက်ာ္မွာ ေငြစုႏုိင္ရန္အတြက္ စက္ရံုအနီးတြင္ ၂-၃ေယာက္ စုေပါင္းၿပီး အခန္း

ငွားေနၾကေၾကာင္း ေျပာျပသည္၉ အမ်ားစုမွာ လစဥ္ အခန္း ခ၈ ေရႏွင့္ မီတာခမ်ားအတြက္

၃-ဿှေဒၚလာ အထိ ကုန္က်ၾကသည္၉

တှက္ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ မိုးတြင္းကာလတြင္ ၂င္းတို႕ငွားေနေသာ ေနရာပတ္ှန္းက်င္သည္ ရႊံႏြံ ထူထပ္ေသာေၾကာင့္ စက္ရံုသို႕သြားလာရန္
ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာျပသည္၉

အားလံုးမွာ အစားအေသာက္အား ၿခိဳးၿခံၿပီး ေငြစုၾကရသည္၉

တေန႕အတြက္

ဿေဒၚလာသာ

အစားအစာအတြက္ အသံုးျပဳၾကၿပီး သန္႕ရွင္းမႈ မရွိေသာ လမ္းေဘးဆုိင္မ်ားမွ ှယ္စားၾကသည္၉ ၀၇ႏွစ္အရြယ္ ကမ္ပြန္ေထာင္ ခရုိင္မွ
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးေျပာျပသည္မွာ -

“က္မက တရျာတညး့ကလာတဲံ အ်ခာ့သူငယးခ္ငး့ ၁ဦ့နဲ႕အတူ ေနပါတယး၈ က္မတို႕ အခနး့ငြာ့ခ တလ ေဒၚလာဿွ ေပ့ရၿပီ့ ေရခ၇
မီ့ခအတျကး ှွေဒၚလာ ေလာကးေပ့ရပါတယး၈ က္မတို႕အာ့လဵု့အတျကး အခနး့က အလျနးက္ပးပါတယး ဒါေပမယးံ က္မတို႕မြာ
ေရျ့ခ္ယးစရာမရြိပါဘူ့၈ ေငျစုႏုိငးဖို႕ က္မတို႕အတူတေနရပါတယး
ူ
၈အစာ့အစာအတျကွ.၂ွ-ှ
း
ေဒၚလာသာ သဵု့ပါတယး၈ က္မတို႕စာ့တဲံ
အစာေတျက က္နး့မာေရ့အတျကးမေကာငး့ေပမယးံ ဘယးလိုေကာငး့ေအာငးလုပးရမလဲဆိုတာ က္မ မသိပါဘူ့၈ က္မ မိသာ့စုေန႕စဥး
လိုအပးခ္ကးေတျအတျကး က္မေငျပို႕ေပ့ဖို႕ လိုပါတယး၈ သူတို႕မြာ စာ့ွတးေနေရ့အတျကး ထျနးယကးစုိကးပ္ိဳ့တာ အ်ပငး အ်ခာ့ဘာမြ
မရြိပါဘူ့၈“
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အစာအတျကး ေငျနညး့ပါ့လျနး့ေသာေၾကာငးံအသကးဆကးရနး အလျနးအမငး့ ဂရုစိုကးရမညး ်ဖစးသညး၈
ထို႕အ်ပငး စကးရဵုသို႕ သျာ့ရနး သယးယူပို႕ေဆာငးေရ့ လိုအပးသူမ္ာ့မြာ တလ ၂-ှွ ေဒၚလာအထိ ကုနးက္ရသညး၈ ထုိကုနးက္မႈမ္ာ့
ရြိေသားလညး့ အာ့လဵု့ေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ တလလြ္ငး ေဒၚလာ ဿွမြ ၀ွ အထိ အိမးကို ေငျ်ပနးပို႕ႏုိငးၾကသညး၈ ထကးွကးေက္ား
ေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့က အေ်ခခဵ လုပးခသညး ၁ငး့တို႕လုိအပးေသာ ပဵုမြနးအစာ့အစာ၇ ေနစရာ၇ ေရခ မီ့ခႏြငးံ က္နး့မာေရ့ စာ့ရိတးမ္ာ့
အတျကး လဵုေလာကးမႈ မရြိေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈
၀.၀ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ရရြိ်ခငး့
ႏုိငးငဵ်ခာ့ ွယးယူသူမ္ာ့ (အမြတးတဵဆိပ)း တျငး ၁ငး့တို႕၏ ထုတးလုပးပို႕ေဆာငးေရ့ လုပးငနး့စဥးရြိ အလုပးသမာ့ မ္ာ့အတျကး လိုကးနာ
က္ငးံသဵု့ရမညးံ က္ငးွ
ံ တးမ္ာ့ရြိၿပီ့ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ပစၥညး့ထုတးလုပး ေရာငး့ခ္ေသာ စကးရဵုမ္ာ့၏ စီမဵၾကီ့ၾကပးေရ့မြသာ ထိုက္ငးွ
ံ တးမ္ာ့ကို
သိရြိၾကသညး၈ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ထဲက တေယာကးမြ ၁ငး့တို႕အလုပးႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ ထိုက္ငးွ
ံ တးမ္ာ့ကို
မသိေပ၈ အမ္ာ့စုမြာ ၁ငး့တို႕ထုတးလုပသ
း ညးံ အထညးမြာ မညးသညးံ အမြတးတဵဆိပးအတျကး ဆုိသညးကိုပငး မသိၾကေသာေၾကာငးံ
ထုိသကးဆုိငရ
း ာ က္ငးွ
ံ တးမ္ာ့ကိုမူ သိရြိရနး မ်ဖစးႏုိငးေပ၈ အကယး။ သိလြ္ငးေတာငး မညးသညးံ အခ္ကးမ္ာ့က ၁ငး့တို႕ႏြငးံ သကးဆုိငး
ေၾကာငး့ မသိႏုိငးေပ၈
ကေမ႓ာဒီ့ယာ့

ဥပေဒအရ

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့

စကးရဵုတိုငး့တျငး

ရြိရမညး်ဖစးသညး၈

ပဋိပကၡေျဖရွင္းရန္

သို႕ေသား

အမ္ိဳ့သမီ့

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ

တေယာကးမြ္

ေရျ့ေကာကးထာ့ေသာ

၁ငး့တို႕စကးရဵု၏

အလုပးသမာ့

အလုပးသမာ့
ကိုယးစာ့လြယး

မညးသူ်ဖစးသညးကို မသိေပ၈ တခ္ိဳ႕က ၁ငး့တို႕၏ ကိုယးစာ့လြယးအာ့ အလုပးရြငးမြ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့ ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ ထုိ႕ေၾကာငးံ ၁ငး့မြာ
အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အက္ိဳ့ကို ကိုယးစာ့ မ်ပဳႏုိငးေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈
အမ္ိဳ့သမီ့ ၆ွ%ေက္ားက ၁ငး့တို႕စကးရဵုတျငး အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့ ရြိေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပသညး၈ တွကးေက္ားက ၁ငး့တို႕စကးရဵုတျငး
တခုထကးပိုေသာ သမဂၢမ္ာ့ ရြိၾကၿပီ့ အစို့ရ၏ အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့၇ အလုပးရြငးမြ ၾကိဳ့ကိုငးဖျဲ႕စညး့ထာ့ေသာ သမဂၢမ္ာ့ႏြငးံ
အလုပးသမာ့မ္ာ့ ဦ့ေဆာငးေသာ သမဂၢမ္ာ့ စသညးတို႕ ရြိၾကၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ မညးသညးံ သမဂၢတျငး ၁ငး့တို႕ ပါွငးေၾကာငး့
မသိၾကေပ၈ တွကးေက္ားက သမဂၢမ္ာ့မြာ တကးၾကျၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အလုပးရြငးၾကာ့ရြိေသာ အခ္ိနးပို်ပႆနာ သို႕မဟုတး
မတရာ့ အလုပးထုတး်ခငး့ စသညးံ ကိစၥမ္ာ့တျငး ၾကာ့ွငးညႈိႏႈိငး့မႈမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးေပ့ေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့ ဿဦ့
ေ်ပာ်ပသညးမြာ အလုပးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ၾကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး သမဂၢအဖျဲ႕ွငး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ခဲျဲ်ခာ့ ဆကးဆဵၾကေၾကာငး့ႏြငးံ အမြာ့
တစဵုတရာ ်ပဳလုပမ
း လ
ိ ြ္ငး သမဂၢအဖျဲ႕ွငး အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အဖျဲ႕ွငး မဟုတးေသာ အလုပးသမာ့ထကး အလုပးထုတးခဵရ်ခငး့၇ အ်ပစးေပ့
ခဵရ်ခငး့မ္ာ့ ပိုမိုခဵရေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ လုပးငနး့ချငး အေ်ခအေန ေကာငး့မျနးရနး ေတာငး့ဆုိ်ခငး့မ္ာ့ သို႕မဟုတး မတရာ့ အလုပး ထုတးခဵရ်ခငး့အေပၚ
ဆနး႕က္ငး ဆႏၵျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အ ခါ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ျပဳလုပ္ ၾကေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အားလံုးက ေျပာျပပါသည္၉ ေတာင္းဆိဆ
ု ႏၵ်ပမႈမ္ာ့တျငး အလုပးရြငမ
း ္ာ့က အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ေတာငး့ဆိုမႈကို သေဘာတူ လိုကးေလ္ာမႈ
မေပ့ဘဲ တရာ့ရဵု့စနစးသဵု့်ခငး့ သို႕မဟုတး ရဲမ္ာ့အာ့ အသဵု့်ပဳၿပီ့ အဓမၼအလုပး ်ပနးွငးခုိငး့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးၾကသညး၈
ဤအစီရငးခဵစာတျငး

ပါွငးေသာ

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့

ေ်ပာ်ပသညးမြာ

၁ငး့တုိ႕အေန်ဖငးံ

က္နး့မာေရ့ချငးံ

ယူႏုိငးသညး၈

သို႕ေသား

အနညး့ငယးေသာ သူမ္ာ့သာ က္နး့မာေရ့ချငးံအတျကး လုပးခရၾကသညး၈ ေဆ့ချငးံအတျကး သတးမြတးထာ့ေသာ ေဆ့ရဵု ေဆ့ခနး့မြ
ထုတးေပ့သညးံ အသိအမြတး်ပဳ လကးမြတးတငး်ပရၿပီ့ ထုိလကးမြတးမြာ ေစ့္ၾကီ့ေလသညး၈ အကယး။

လကးမြတးမတငး်ပႏုိငးလြ္ငး

အလုပးရြငးမြ ထုိချငးံရကးအတျကး ၁ငး့တို႕လစာမြ ်ပနးလညး ်ဖတးေတာကးေလသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ေဆ့ရဵုသျာ့စရာ မလုိဘဲ
အိမးတျငးသာ နာ့ရမညးံ အေသ့စာ့ က္နး့မာေရ့ ်ပႆနာမ္ာ့ (ဥပမာ ေခါငး့ကိုကး်ခငး့)

်ဖစးေပၚလာသညးံအခါ ေဆ့ချငးံအ်ဖစး

အသိအမြတး်ပဳရနး ခကးခဲေလသညး၈
၀.၁ လူထုအ ေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕မ္ာ့၏တဵု႕်ပနးမႈမ္ာ့
အထညးခ္ဳပး စကးမႈလုပးငနး့တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ကာကျယး်မြငးံတငးရာတျငး အလုပသ
း မာ့ သမဂၢမ္ာ့သညး
အဓိက ်ဖစးသညး၈ ထိုစကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့၏ စကးရဵုတျငပ
း ငး သမဂၢ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိၿပီး

၁ငး့တို႕သညး မတူညီေသာ စကးမႈလုပးငနး့

အလုပးသမာ့သမဂၢ အဖျဲ႕ခ္ဳပးမ္ာ့ ေအာကးတျငး လုပးေဆာငးၾကၿပီ့ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံလညး့ ဆကးစပးမႈ ရြိသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့
ႏုိငးငဵတျငး ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ အလုပးသမာ့ သမဂၢ ၀မ္ိဳ့ရြၿိ ပီ့ ၁ငး့တို႕မြာ အာဏာအစို့ရႏြငးံ ဆကးစပးေသာ သမဂၢမ်ား၇ အတုိကးအခဵ
ပါတီႏြငးံ မဟာမိတး သမဂၢမ္ာ့ ႏြငးံ မညးသညးံႏုိငးငဵေရ့ အုပးစုႏြငးံမြ္ မပတးသကးေသာ သမဂၢမ္ာ့တို႕ ်ဖစးသညး၈ တခ္ိဳ႕ ေသာ
အနးဂ္ီအိုမ္ာ့မြာ အထညးခ္ဳပးစကးရဵု အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့အတျကး အလုပးလုပးေပ့ၾက သညး၈ ၁ငး့တိ႕ု သညး မၾကာခဏ
အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ သို႕မဟုတး က္နး့မာေရ့ဆုိငးရာ ဥပေဒ ရႈေထာငးံ သငးတနး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့်ခငး့ ႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့တျငး
တရာ့ရဵု့တျငး သို႕မဟုတး ညႈိႏႈိငး့ေရ့ ေကားမတီ တျငး အလုပးသမာ့အမႈမ္ာ့ အတျကး ဥပေဒေရ့ရာ ကူညီပဵံပို့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့သညး၈
သို႕ေသား ထိဥ
ု ပေဒေရ့ရာ ပဵံပို့မႈမ္ာ့သညးလညး့ ေငျေၾက့မလဵုေလာကးမႈစသညးံ အကနး႕အသတးမ္ာ့ ရြိေနသညး၈
ယခု ေလံလာမႈ စစးတမး့အတျကး ေမ့်မနး့ထာ့သညးံ အဖျဲ႕အစညး့ ဿခုမြာ - အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး တရာ့ွငးသညးံ အလုပးသမာ့
အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ေနေသာ the Community Legal Education Center (CLEC) ႏြငးံ အထညးခ္ဳပး
အလုပးသမာ့မ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႕စညး့ထာ့ေသာ အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့ ေပါငး့စညး့အသငး့ the Coalition of Cambodia Apparel Workers’
Democratic Union (CCAWDU) တို႕ ်ဖစးသညး၈ ထိုအဖျဲ႕ ဿခုလဵု့၏ အ်မငး၊ အဓိက စိနးေခၚမႈခ္ကးမြာ အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့
ခ္ိဳ့ေဖါကးမမ
ႈ ္ာ့တျငး

အစို့ရ၏

တဵု႕်ပနးမႈမ္ာ့မြာ

တာွနးယူမႈအာ့နညး့ၿပီ့ ႏုိငးငဵေရ့အရ

ေ်ဖရြငး့မႈ

မရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အစို့ရက

အလုပးသမာ့ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အာ့ တရာ့မွငးဟုဆိုကာ မၾကာခဏ အၾကမး့ဖကး ၿဖိဳချငး့မႈမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးၿပီ့ အလုပးရြငးမ္ာ့ကလညး့
အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို ၿခိမး့ေ်ခာကး တရာ့စျဲဆုိမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးၾကသညး၈
သမဂၢအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့အေရ့ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး ပဵုမြနး ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့အာ့ ရငးဆုိငးေနရသညး၈ ၁ငး့အ်ပငး
အစို့ရသညး မၾကာခဏ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕မ္ာ့ႏြငးံ သမဂၢမ္ာ့ကို အသိအမြတး မ်ပဳ်ခငး့၇ ်ငငး့ဆနး်ခငး့မ္ာ့ကို ်ပဳလုပးေသာေၾကာငးံ
အလုပးသမာ့မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ပါွငးရနး အကနး႕အသတး်ဖစးေနသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့ သမဂၢတြင္ ပါှင္ခြင့္ ရွိသည့္ အခါတြင္လည္း
အခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ တူညီေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေလသည္၉
ကေမ႓ာဒီးယားတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေရရွ ည္ အလုပ္ခန္႕ထားေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိရန္၈ အေျခခံလစာအား အနည္းဆံုး
၇၁ေဒၚလာ တုိးေပးရန္ ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္၉

ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၂င္းတို႕ ေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္သာ မဟုတ္ဘဲ

ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအှုိင္းအထိ ပါှင္ေလသည္၉ ႏုိင္ငံတ ကာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၈ အလု ပ္သမားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ စားသံုး
သူမ်ားပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရကို ဖိအားေပးရန္ႏွင့္၈ ႏုိင္ငံတကာ ထုတ္ကုန္

ှယ္သူႏွင့္ ထုတ္ကုန္ ေရာင္းခ်သူမ်ားက ကေမ႓ာဒီးယားႏုိင္ငံရွိ

အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္၉

မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵ - ်ပငးပသို႕ အလုပးသမာ့ တဆငးံ ငြာ့ရမး့်ခငး့ (Outsourced Labour)
ၾသဂုတးလ ဿွှှခုႏြစးတျငး မေလ့ရြာ့ အစို့ရ၏ တရာ့ွငး မြတးပဵုတငး်ခငး့ စီမဵခ္ကးေအာကးတျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့
ဿ.၀သနး့ေက္ား မြတးပဵုတငးခဲံသညး၈ သို႕ေသား က္နးသညးံ အလုပးသမာ့ အမ္ာ့စုမြာ ထုိစီမဵခ္ကးေအာကးတျငး မြတးပဵုမတငးခဲံေပ၈16
မေလ့ရြာ့တျငး

ရြိေသာ

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ

အေရြ႕ေတာငးအာရြ

ႏုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ

ေတာငးအာရြႏုိငးငဵမ္ာ့မြ

်ဖစးၿပီ့

ထကးွကးေလာကးေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အငးဒိုနီ့ရြာ့မြ ်ဖစးသညး၈ က္နးသညးံ ထကးွကးနီ့ပါ့မြာ ဘဂၤလာ့ေဒံရြး၇ နီေပါ၇ ်မနးမာ၇
အိႏၵယ
ိ ၇ ဗီယကးနမး၇ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏြငးံ ဖိလစးပုိငးတို႕မြ လာေရာကးၾကသညး၈ မြတးပဵုတငးထာ့သညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ၁ွ%နီ့ပါ့မြာ
ကုနးထုတးလုပးငနး့ မ္ာ့တျငး လုပးကိုငးၾကၿပီ့ ဿွ%မြာ ေဆာကးလုပးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး လုပးကိုငးၾကသညး၈
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အလုပးသမာ့

၀သိနး့နီ့ပါ့မြာ မေလ့ရြာ့ရြိ လြ္ပးစစးပစၥညး့မ္ာ့ ထုတလ
း ုပးသညးံ လုပးငနး့တျငး လုပးကိုငးၾကၿပီ့ ၄ွမြ ၅ွ%မြာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့
်ဖစးၾကသညး၈18 အထညးခ္ဳပး စကးမႈလုပးငနး့တျငး အလုပးသမာ့ ၃၅ွွွ ေက္ား အလုပးလုပးၾကသညး၈19
ှ၆၅ွခုႏြစးမ္ာ့ ကတညး့က မေလ့ရြာ့၏ စီ့ပျာ့ေရ့မြာ ်ပညးပတငးပို႔မႈ ထုတးကုနးမ္ာ့ က႑သို႕ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕ တိုးတက္လာ
ခဲ့သည္၉ ထုိ႕ေၾကာင့္ ထုိလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ လိုအပးခ္ကး ၾကီ့မ္ာ့လာခဲံသညး အဘယးေၾကာငးံ ဆုိေသား
မေလ့ရြာ့နုိငးငဵ၏ လူဦ့ေရ တုိ့ႏႈနး့မြာ အလျနးနညး့ၿပီ့ ႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့သညးလညး့ ပုိမုိ လဵုၿခဵဳစိတးခ္ရၿပီ့ မိမိၾကိဳကးႏြစးသကးေသာ
အလုပးမ္ာ့သို႕ ေ်ပာငး့ေရႊ႕သျာ့မႈမ္ာ့ ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ မြတးပဵုတငးထာ့သညးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ဦ့ေရမြာ မေလ့ရြာ့ ႏုိငးငဵတခု
လဵု့ရြိ အလုပးသမာ့ထု၏ ဿွ% ရြိၿပီ့ မြတးပဵုတငးမထာ့ေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အေရအတျကးအာ့ ထပးထညံးလုိကးလြ္ငး ထို႕ထကး
ပိုမိုလာမညး ်ဖစးသညး၈
ႏုိငးငဵမ္ာ့ ေစ့္ကျကးၿပိဳငးဆုိငးမႈသညး ေစ့္ေပါေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို မြီခိုေနရေသာေၾကာငးံ အစို့ရသညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့
အလုပးသမာ့ ခနး႕ထာ့်ခငး့ကို ှ၆၆ွ ခုႏြစးမ္ာ့ ကတညး့က ချငးံ်ပဳထာ့သညး၈ ှ၆၆ှခုႏြစး ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ အလုပးသမာ့ခနး႕ထာ့ေရ့
ေပၚလစီတျငး ေဖၚ်ပထာ့သညးမြာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ အလုပးခနး႕ထာ့ရာတျငး ႏုိငးငဵသာ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ တူညီရမညး
်ဖစးၿပီ့ ယြဥးၿပိဳငးလုပးခမ္ာ့၇ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့၇ အလုပးခနး႕ထာ့်ခငး့ စာခ္ဳပးႏြငးံ စိတးတုိငး့က္ေသာ အစာ့အစာႏြငးံ ေနစရာမ္ာ့
ပါွငးရမညး ်ဖစးသညး၈ သို႕ေသား လျနးခဲံေသာ ဆယးစုႏြစး ဿခုအတျငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ သငးံတငးံေသာ လုပးခလစာ မရသကဲံသို႕
အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့လညး့ ေကာငး့မျနးစျာ ေစာငးံေရြာကးမႈ မရြိေခ္၈
စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈ ်မြငးံတငးရနးအတျကး မေလ့ရြာ့ အစို့ရသညး ႏုိငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵသူမ္ာ့အာ့ လြ္ပးစစးပစၥညး့ႏြငးံ ကုနးထုတးလုပးမႈ
လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵရနး အာ့ေပ့ခဲံၿပီ့ စကးရဵုေပါငး့ ဿွွေက္ား တညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံ ၿပီ့်ပညးံစဵုေသာ အေဆာကးအဦ့၇ လမး့၇
ေရႏြငးံ ဆကးသျယးေရ့စသညးံ ပုဂၢလိက ်ပညးပထုတးကုနး စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ထုတးကုနးမ္ာ့ ်မနးဆနးစျာ သယးယူ
ပို႕ေဆာငးႏုိငးရနး ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ပါွငးသညးံ လျတးလပးေသာ စကးမႈဇုနး (FIZs) ှ၅ခုအာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ လျတးလပးေသာ စကးမႈဇုနးရြိ
ကုမၸဏီမ်ားအား ကုနထ
္ ုတးလုပးမႈအတျကး လုိအပးေသာပစၥညး့မ္ာ့ ၈ လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား
တင္သြင္းလာလွ်င္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည္၉
အစိုးရ ေပၚလစီမ်ားမွာ ေရႊ

႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီ အေျခအေနႏွင့္သာ ေနေစၿပီး

၂င္းတို႕၏ မိသားစုမ်ားအေပၚ

တားဆီးခ်က္မ်ား ထားရွိၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ားအား အလြန္အမင္း မွီခုိေနေစသည္၉ ဥပမာ - ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ အလုပ္သမား မဟုတ္ေသာ
သို႕မဟုတ္ အစိတ္တပို္င္းသာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ အလုပ္သမား မ်ားမွာ ေဒ သခံ မေလးရွား ႏုိင္ငံသားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ မရွိေပ၉
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ ခြင့္လည္း မရရွိဘဲ မျဖစ္မေန က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းၿပီး HIV/AIDS၈ တီဘီေရာဂါ သို႕မဟုတ္
ကိုယှ
္ န္ရွိလွ်င္ မူရင္းႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ခံရသည္၉
လူွငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့မ္ာ့မြ

ရြာေဖျ

ဖမး့ဆီ့

ႏုိငးၿပီ့

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့

ထိနး့သိမး့်ခငး့ႏြငးံ

လမး့မ္ာ့ႏြငးံ

်ပနးလညးပို႕ေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ကို

အိမးမ္ာ့တျငး
တရာ့ွငး

ရဲမ္ာ့ႏြငးံ

တာ့ဆီ့်ခငး့

ေပၚလစီမ္ာ့အရ ်ပဳလုပးႏုိငးသညး၈ အလုပးရြငးအာ့ တုိငးတနး့်ခငး့၇ အလုပးသမာ့အဖျဲ႕အစညး့ မ္ာ့တျငး တကးၾကျစျာ ပါွငးခဲံလြ္ငး
အလုပးထုတခ
း ဵရၿပီ့ ်ပနးလညးပို႕ေဆာငးခဲံရမညး ်ဖစးသညး၈20
ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ အလုပးသမာ့သမာ့ ၂ွေအာကးသာ အလုပးခနး႕ထာ့မညးံ ကုမၸဏီမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို

“အလုပးသမာ့

ခနး႕ထာ့ေရ့ ကနးထရုိကးတာမ္ာ့”မြ တဆငးံခဵ ငြာ့ရမး့လုပးကိုငးရေသာေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့ရြငးတို႕ၾကာ့ ၁ငး့တို႕၏

လုပးငနး့ချငး စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ၾကာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ဆကးစပးမႈအာ့ ဖယးရြာ့လိုကသ
း ညး၈ ထိုေပၚလစီအာ့ ၾသဂုတးလ ဿွွ၃ခုနြစးတျငး
အတညး်ပဳလုိကးၿပီ့ ေနာကး

ဿႏြစးအတျငး့တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ တဆငးံခဵ ငြာ့ရမး့ေပ့သညးံ outsourcing ကုမၸဏီမ္ာ့ ဿ၄၄ခု

ေပၚထျကးလာသညး၈ ထုိသို႕ လုပးေဆာငး်ခငး့သညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ အတျကး မ္ာ့စျာေသာ ်ပသနာမ္ာ့ကို ်ဖစးေစသညး၈
အထူ့သ်ဖငးံ ၁ငး့တို႕အာ့ “တဆငးံခဵ အလုပးသမာ့ ခနး႕ထာ့ေရ့ ကုမၸဏ”ီ (outsourcing) မ္ာ့မြ ဥပေဒအရ အလုပးခနး႕ထာ့ၿပီ့
၁ငး့တို႕အမြနးတကယး လုပးကုိငးရေသာ စကးရဵုမြ ခနး႕ထာ့်ခငး့ မဟုတးသညးံ အတျကး အလုပးသမာ့မ္ာ့ အချငးံအေရ့ ႏြငးံ လုပးငနး့ချငး
အေ်ခအေနမ္ာ့အတျကး ညႈိႏိႈငး့ေရ့ ကိစၥမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးချငးံ မရေပ၈21
ထုိ႕အ်ပငး စာခ္ဳပးအေတားမ္ာ့မ္ာ့က ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ ႏြငးံ အ်ခာ့ မညးသညးံ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့
သို႕ ွငးေရာကးချငးံမ္ာ့အာ့ တာ့ဆီ့ထာ့ခဲံသညး၈ ထုိအခ္ကးသညး ဥပေဒ ၀ခု်ဖစးသညးံ ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး
အလုပးသမာ့သမဂၢအဖျဲ႕ွငး
အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့

်ဖစးႏုိငးေသာ

ှ၆၂၆ခုႏြစး

ွငးေရာကး်ခငး့အာ့

အလုပးသမာ့သမဂၢ

တာ့ဆီ့်ခငး့သညးံအခ္ကး

အကးဥပေဒ၇

အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့

မထညးံရဆိုသညးံ

စာခ္ဳပးမ္ာ့တျငး

အခ္ကးပါွငးေသာ

ှ၆၂၂ခုႏြစး

အလုပးခနး႕ထာ့်ခငး့ အကးဥပေဒႏြငးံ အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့တျငး ပါွငး်ခငး့ေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပး
မထုတးရဆုိသညးံ စကးမႈက႑ဆကးဆဵေရ့ အကးဥပေဒ ှ၆၃၄ခုႏြစးမ္ာ့အာ့ တုိကးရုိကး ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
အလုပးသမာ့မ္ာ့

ဆႏၵ်ပ်ခငး့၇

အလုပးသမာ့

သမဂၢမ္ာ့ႏြငးံ

လူထုအေ်ခ်ပဳ

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ေၾကာငးံ မေလ့ရြာ့

အစုိ့ရသညး

လႊတးေတားမြတဆငးံ “အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ ဥပေဒ ဿွှှ”အာ့ ဿွှှခုႏြစးအကုနးတျငး အလ္ငးအ်မနး ်ပငးဆငးခဲံၾကသညး၈ ထိုဥပေဒ
ေဖၚ်ပခ္ကးမြာ အလုပးသမာ့ ရြာေဖျေပ့သညးံ ကုမၸဏီမ္ာ့ကို

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အလုပးရြငးအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈

ထုိဥပေဒသညး အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးရြငး အလုပးသမာ့ၾကာ့ လုိကးႏုိငးရမညးံ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့
ေဖၚ်ပထာ့ေသာ အ်ခာ့ အလုပးခနး႕ထာ့်ခငး့ ဥပေဒမ္ာ့ကို အဆို့ရျာ့ဆဵု့ ထိခိုကးေစသညး၈
လြ္ပးစစးပစၥညး့ထုတးလုပးငနး့သညး မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵ၏

ထုတးကုနးလုပးငနး့မ္ာ့တျငး အေအာငး်မငးဆဵု့

လုပးငနး့

်ဖစးၿပီ့

စုစုေပါငး့

ႏုိငးငဵ်ခာ့ပို႕ကုနး၏ ၃ွ% ရြိၿပီ့ တုိငး့်ပညး၏ စုစုေပါငး့ ထုတးကုနးတနးဖို့ (GDP)၏ ၅% ရြိသညး၈ နုိငးငဵ်ခာ့သို႕ တငးပို႔သညးံ
လြ္ပးစစးပစၥညး့ထုတးကုနး

စကးရဵုမ္ာ့အာ့

အဓိက

ပိုငးဆုိငးသူမ္ာ့မြာ

ႏုိငးငဵ်ခာ့ကုမၸဏီမ္ာ့

်ဖစးၾကသညး၈

ယခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့

ထုိက႑အတျကး ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵသူမ္ာ့ထဲတျငး အေမရိကနးႏိုငးငဵမြာ ဒဲလး (Dell)၇ Western Digital၇ Intel၇ Motorola၇ Seagate၇ Texas
Instruments၇ AMD၇ Linear Semiconductor (အ်ခာ့ အာရြႏုိငးငဵမ္ာ့မြ) Fujitsu၇ Sony၇ BenQ၇ NEC၇ Panasonic၇ Hitachi၇ Toshiba၇
Sanyo၇ Alps၇ Brother၇ Canon၇ JVC၇ Konica-Minolta၇ Rohm၇ Samsung၇ Nichia၇ TDK၇ Sharp၇ Mitsubishi၇ Fuji Electric၇ ဥေရာပ
ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ Boshch၇ Infineon၇ Osram၇ Siemens၇ Alcatel၇ Philips၇ STMicrolectronics ႏြငးံ Marconi တုိ႕်ဖစးသညး၈22
အွတးအႀထညးမ္ာ့ မြာယူတငးသျငး့သညးံ (Outsource) ထငးရြာ့ေသာ အမြတးတဵဆိပးမ္ာ့မြာ Adidas၇ Nike၇ Reebok၇ Gap ႏြငးံ Levi
Strauss တို႕်ဖစးသညး၈ 23
၁.ှ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ အေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့
ယခု အစီရင္ခံစာအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျ ပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁ှအား ေမးျမန္းထားၿပီး အားလံုးနီးပါးမွာ

တရားှင္

အေထာက္အထားရွိ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၉ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အသက္ ဿ၆ႏွင့္ ၁၀ႏွစ္ၾကား ရွိၾကၿပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုႏွင့္
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္ စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္၉
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအရ ၂င္းတို႕ေရႊ႕ေျပာင္းလာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း မ်ားမွာ မိသားစု စား ှတ္ေနေရး ေျပလည္ရန္၈ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆုိးရြားမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ခံစားလုိေသာ ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျ ပၾကသည္၉ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးက
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခမွာ ဆုိးရြားၿပီး မိသားစု စားှတ္ေနေရး ေျပလည္ေလာက္ေအာင္ ှင္ေငြမရရွိေၾကာင္းႏွင့္ သမီးမိန္းကေလး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂င္းတို႕မွာ မိသားစု စား ှတ္ေနေရးအား ေျဖရွင္းရန္ တာ ှန္ရွိျခင္း မ်ားေၾကာင့္ဟု ေျပာျပၾကသည္၉ မေလးရွားႏုိင္ငံ
Selangor စကးရဵုမြ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ေ်ပာ်ပသညးမြာ-

“က္မက သမီ့က
ၾ ီ့တေယာကး်ဖစးတဲံအတျကလု
း ပးခလစာ ်မငးံမာ့တဲံႏုိငးငတႏု
ဵ
ိငးငဵမြာ အလုပးသျာ့လုပးဖို႕လိုအပးပါတယး၈က္မရတဲံ လခက
က္မမိသာ့စုတခုလဵု့ေန႕စဥးလိုအပးတအသဵ
ဲံ
ု့စာ့ရိတးအတျကးနေမာငး
ဲ႕
ည ီမမ္ာ့ရဲ႕ေက္ာငး့စာ့ရိတးကေထာကး
ို
ပဵံေပ့ရပါတယး”၈

ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့ အမ္ာ့စုမြာ အပတး၃ရကး အလုပးလုပးၾကရသညး၈ အလုပးမ္ာ့သညးံ ကာလတျငး တရကး ှ၀နာရီႏြငးံ
တပတးကုိ ၂ရကး အလုပးလုပးၾကရၿပီ့ အလုပးပါ့သညးံ ကာလတျငး တရကး ၅နာရီ ၁၂မိနစး လုပးၾကရသညး၈ အာ့လပးရကး ရရြိမႈ
နညး့ပါ့ၿပီ့ အမ္ာ့စုမြာ အာ့လပးရကး သို႕မဟုတး ချငးံရကး အတျကး လုပးခမရရြိေပ၈ အလုပးမ္ာ့သညးံ လမ္ာ့တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ
နာ့ရကးမရြိ

အလုပးလုပးရၿပီ့ အခ္ိနးပအ
ို ာ့

မ်ဖစးမေနလုပးၾကရသညး၈ Selangor

ရြိ

အထညးခ္ဳပးစကးရဵုတရဵုမြ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့

ေ်ပာ်ပသညးမြာ-

“က္မတို႕ အလုပးရြငးက အၿမဲဘဲ အလုပးသမာ့ မေလာကးဘူ့လို႕ ေ်ပာပါတယး၈ ဒါေပမယးံ က္မတို႕ အရမး့ကို အလုပးပငးပငးပနးပနး
့ ့
လုပးၾကရၿပီ့ အဲဒီထကးကို ပိုမလုပးႏုိငးေလာကးေအာငးပါဘဲ၈ၿပီ့ခဲံတဲံလက အငးဒိုနီ့ရြာ့ အမ္ိဳ့သမီ့ ှ၅ေယာကး က္မတို႕ စကးရဵုကေန
ထျကးေ်ပ့သျာ့ၾကပါတယး”၈
အမ္ိဳ့သမီ့ အမ္ာ့စုမြာ ၁ငး့တို႕အလုပးမြာ ဖိအာ့မ္ာ့ၿပီ့ လုပးငနး့ချငး ပတးွနး့က္ငးမြာလညး့ စိတးဖိစီ့မႈမ္ာ့တဲံ ေနရာမြာ အလုပး
လုပးၾကရေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပပါသညး၈ ပီနနး Butterworth လြ္ပးစစးပစၥည္းထုတ္စက္ရံုမွ အ်ခာ့ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ -

“က္မရဲ႕ အလုပးဦ့စီ့က က္မအလုပးလုပးတာ အရမး့ေႏြ့တယး အမြာ့မလုပးနဲ႕လုိ႕ အၿမဲေ်ပာပါတး၈ က္မမြာ ေက္ာကးရုပးလုိဘဲ
အၿမဲစိတးက္ဥး့က္ပးေအာငးက္မကို လုပးပတ
ါ ယး၈ အစပထမ လေတျမြာ လူသစးတေယာကး်ဖစးတဲံအတျကတရကး
း
ကို အခု ၃၂ွ ၿပီ့ေအာငး
က္မမလုပးႏုိငးပါဘူ့၈ အခ္ိနးပိုေၾက့လညး့ က္မမရဘဲ ဟုိ်ဖတးဒီ်ဖတးလုပးၿပီ့ရငးတလကို မေလ့ ရငး့ဂစး ှ၂ွ သာ ရရြိပါတယး၈ က္မ
အလုပးရြငးအသစးေ်ပာငး့ခ္ငးေပမယးေအဂ္ငး
ံ
စီကေမ့ရမြ
ို
ာ က္မေၾကာကးပါတယး”၈24
ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့အာ့လဵု့၏ ႏုိငးငဵကူ့လကးမြလတး (passport) အာ့ ၁ငး့တုိ႕၏ အလုပးရြငး သို႕မဟုတး ေအဂ္ငးစီမ္ာ့က
သိမး့ယူထာ့ၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ မိတၲဴမ္ာ့သာ ေပ့ထာ့သညး၈ ထုိအခ္ကးအာ့ ဿွွ၅ခုႏြစးတျငး မေလ့ရြာ့ လူ႕စျမး့အာ့
အရငး့အ်မစး ွနးၾကီ့အာ့ “အလုပးရြငးမ္ာ့က ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးမ္ာ့အာ့ သိမး့ထာ့်ခငး့အာ့ တရာ့
ွငးမႈ ရြိမရြ”ိ ေမ့်မနး့ခဲံၾကသညး၈25 အမ္ာ့စုေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အေထာကးအထာ့ လကးွယးမရြိလြ္ငး အဖမး့ခဵရႏုိငးေသားလညး့
၁ငး့တို႕၏ ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးႏြငးံ အလုပးလုပးချငးံ ပါမစးအာ့ ်ပနးေပ့ရနး မေတာငး့ဆိုၾကေပ၈
ဿွွ၆ခုႏြစးတျငး ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးခနး႕ထာ့မႈအတျကး ေပ့ရေသာ အချနးအခ (Levy)မ္ာ့အာ့ အလုပးသမာ့
မ္ာ့ထဵမြ မ်ဖတးယူရဘဲ အလုပးရြငးမြ ေပ့ေဆာငးရမညးဟု အစို့ရမြ ေၾက်ငာခဲံသညး၈ သို႕ေသား ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့
အလုပးသမာ့ အမ္ာ့စုမြာ levy၇ က္နး့မာေရ့ ကုနးက္စာ့ရိတး၇ အခနး့သနး႕ရြငး့ေရ့ခ၇ သျာ့လာေရ့စာ့ရိတးႏြငးံ နာဖ္ာ့်ခငး့ေၾကာငး့
အလုပးပ္ကးကျကး်ခငး့ႏြငးံ အလုပးေနာကးက္်ခငး့အတျကး ဒဏးေၾက့ စသညးံ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ အခမ္ာ့အာ့ ၁ငး့တို႕လုပးခမြ ်ဖတးေတာကး
ခဵၾကရသညး၈ ေငျအနညး့ငယးကို အလုပးလဵု့ွ မပ္ကးေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့

အလုပးရကးမြနး ေၾက့အ်ဖစး ေပ့ေလသညး၈

ထိုရကးမြနးေၾက့ကိုလညး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ၁ငး့တုိ႕ေမြ္ားမြနး့လစာထဲတျငး ထညးံတျကးထာ့ၾကေသားလညး့ အလုပးသမာ့ အမ္ာ့စုမြာ
မရရြိၾကေပ၈ လစာေပ့ရကးမြာလညး့ အၿမဲေနာကးက္ တတးေလသညး၈
အမ္ာ့စုေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ မေလ့ရြာ့သို႕ မလာခငး ၀ႏြစးစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆုိရသညး၈ သို႕ေသား စာခ္ဳပးမ္ာ့မြာ အဂၤလိပးလို
ေရ့သာ့ထာ့ၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အေသ့စိတး နာ့မလညးေပ၈ စာခ္ဳပးထဲရြိ ၁ငး့တို႕လစာ မညးမြ္ရမညးကိုသာ ၁ငး့တို႕ သိေလသညး၈
အနညး့စုသာ ၁ငး့တို႕ အလုပးစာခ္ဳပး မိတၲဴရရြိၾကၿပီ့ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ -

“က္မ အလုပးစာခ္ဳပးကို အလုပးရြာေဖျေရ့ ေအဂ္ငးစီမြာ လကးမြတးထို့ခဲံပါတယး ဘာ်ဖစးလို႕လဲဆိုေတာံ တလကို ရငး့ဂစး ၆ွွထကး
ပိုရမယးလို႕ က္မကုိ သူတုိ႕ေ်ပာလုိ႕ပါ၈ အခုေတာံ သူတို႕ က္မကို လိမးေ်ပာတယးဆုိတာ က္မ သိလုိကးပါၿပီ၈ စာခ္ဳပးပါ ကတိအတုိငး့
က္မတုိ႕လုပးခမရရြိပါဘူ့၈ၿပီ့ခဲံတလက
ဲံ
်ဖတးေတာကးၿပီ့က္မ ရငး့ဂစး ဿ၅ွသာ ရရြိခဲံပါတယး၈”
တခ္ိဳ႕ေသာ အထညးခ္ဳပးစကးရဵုရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အလုပးစာခ္ဳပးအာ့ လကးမြတးထို့ထာ့်ခငး့ မရြိေပ၈ သို႕ေသား အလုပးရြာေဖျေရ့
ေအဂ္ငးစီမြ ၁ငး့တို႕လုပးခလစာထဲမြ အလုပးရြာေဖျ့ေပ့ေရ့ အခအာ့မညးမြ္ ်ဖတးေတာကးပါရနး သေဘာတူသညးံ စာရျကးမ္ာ့ကိုမူ
လကးမြတးထို့ရေလသညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ အလုပးရြာေဖျေရ့ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့အာ့ မဆကးဆဵခ္ငးေပ
သို႕ေသား အလုပးရြာေဖျေပ့သညးံ အတျကး ေအဂ္ငးစီမြ ေဒၚလာ ၅ွွမြ ှွွွအထိ ်ဖတးေတာကးၾကေလသညး၈ ထိုေငျေၾက့ကို ေပ့ရနး
အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ လုပးခထဲမြ တလလြ္ငး ရငး့ဂစး ၀ွွမြ ၁ွွအထိ ်ဖတးေတာကးခဵရၿပီ့ မေလ့ရြာ့တျငး အလုပးစလုပးသညးံ အခ္ိနးမြ
စတငးၿပီ့ ၃လမြ ၄လအထိ ေပ့သျငး့ရေလသညး၈ တေယာကးေသာ အမ္ိဳ့သမီ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ -

“်ဖတးေတာကး်ခငး့မ္ာ့က တကယးံ်ပႆနာပါဘဲ၈ ေအဂ္ငးစီက က္မတို႕ဆီကေန စီ့ပျာ့်ဖစးေနၾကပါတယး၈ က္မတို႕က ေအဂ္ငးစီကို
ပိုကးဆဵေပ့ဖို႕ဒီမြာအလုပးလုပးေနရသလိုဘဲ၈က္မတုိ႕ တရာ့မွငး အလုပးလုပးတာက မြ ပိုေကာငး့ပါအဵု့မယး၈ေအဂ္ငးစီကို ေငျမေပ့ရရငး
အခုေလာကးဆက္မအိ
ုိ
မးကိုေငျပို႔ေပ့ႏုိငးေနပါၿပီ”၈
အလုပးသမာ့မ္ာ့ အလုပးေ်ပာငး့ခ္ငးလြ္ငး အလျနး်မငးံမာ့ေသာ အလုပးေ်ပာငး့ခကို ေပ့ရေလသညး၈ Subang Jaya, Selangor မြ
အထညးခ္ဳပးစကးရဵုမြ Penang, Butterorth သို႕ အလုပးေ်ပာငး့ခဲံေသာ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ-

“ေအဂ္ငးစီက က္မလစာထဲက အလုပးရြာေဖျေပ့ခ ႏြငးံ အ်ခာ့စာ့ရိတးမ္ာ့အတျကတလရငး
း
့ဂစး ၂ွွ ်ဖတးေတာကးပါတယး၈ဒါေၾကာငးံ
က္မလုပးခ တ်ပာ့မြ မရတာေၾကာငးံ အဲဒီေအဂ္ငးစီန႕ ဲ စကးရဵုမြာ ဆကးမလုပးဖို႕ ဆဵု့်ဖတးခဲံပါတယး၈ က္မရဲ႕ ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးနဲ႕
အလုပးလုပးချငးံလကးမြတးက်ပနး
ို ေတာငး့တဲံအခါအလုပးရြာေဖျေရ့ ေအဂ္ငးစီေ်ကိရငး
ု ့ဂစး ှ၂ွွ ေပ့ရမယးလို႕ေ်ပာပါတယး”၈
ထိုတရာ့မွငး

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ

၁ငး့တို႕ကို

ကတိေပ့ထာ့ေသာ

လုပးခလစာမ္ာ့ကို

မရရြိေပ၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ တလကို ရငး့ဂစး ၂ွွေအာကးသာ ရရြိၾကၿပီ့ ေဒသခဵအလုပးသမာ့မ္ာ့ ရရြိေသာ ရငး့ဂစး ၆ွွ မြ ှဿွွၾကာ့
ရရြိၾကေလသညး၈ ထို႕အ်ပငး ပုတး်ပတး်ဖငးံ လုပးရေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အခ္ိနး်ဖငးံ လုပးရေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့ထကး ရရြိမႈ
ပုိနညး့ပါ့ေလသညး၈ Eider UK၇ Reebok၇ Adidas ႏြငးံ Nike အတျကး ခ္ဳပးေပ့ေနေသာ အထညးခ္ဳပးစကးရဵုမြ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့
ေ်ပာ်ပသညးမြာ “စကးရဵုက ၅နာရီအတျငး့ အခုဿွွၿပီ့ေအာငး က္မတို႕ကို ခ္ဳပးခုိငး့ပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ က္မတုိ႕ အဲဒီ အရညးအတျကး
ၿပီ့ေအာငး အခ္ိနးပို အလုပးလုပးၾကရပါတယး၈ ဒါေပမယးံ က္မတို႕ကို အခ္ိနးပိုအတျကး ေငျမေပ့ပါဘူ့၈”
အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အခ္ိနးပိုမ္ာ့ လုပးၾကရေသားလညး့ ၁ငး့တုိ႕လုပးခမြာ ေနထုိငး စာ့ေသာကးမႈ စာ့ရိတးမ္ာ့ အတျကး လဵုေလာကးမႈ
မရြိေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈ Kajang မြ အထညးခ္ဳပးစကးရဵုရြိ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ - “က္မတို႕ သငးံတငးံတဲံ ေနထုိငးမႈနဲ႕

အိမက
း ို ေငျ်ပနးပို႕ဖုိ႕တလကို ရငး့ဂစး ှွွွ ရရြိဖုိ႕ လုိအပးပါတယး၈ဒါေပမယးံ ၿပီ့ခဲံတဲံလက အကုနး်ဖတးေတာကးၿပီ့တဲံအခ္ိနးမက္မလု
ြာ
ပးခ
ရငး့ဂစး ၀ဿွသာ ရရြိပါတယး၈”
Penang မြာ ရရြိတဲံ အထညးခ္ဳပး စကးရဵုငယးေလ့ တခုတျငး ယခငးက အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ တရာ့ွငး အေထာကးအထာ့မ္ာ့်ဖငးံ လုပး
ကိုငခ
း ဲံေသားလညး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့က အေထာကးအထာ့စ ာရျကးစာတမး့မ္ာ့ မလုပးဘဲေနရနး ေရျ့ခ္ယးခဲံၾကသညး၈ အဘယးေၾကာငးံ
ဆုိေသား ေအဂ္ငးစီကို ေငျေပ့စရာ မလုလ
ိ ြ္ငး ွငးေငျ ပိုလာမညး ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ - “က္မတို႕

တလကို ရငး့ဂစး ၁ွွ-၂၂ွၾကာ့ ရရြိပါတယး၈ ်မနးမာႏုိငးငမြဵ ာ ရြိတဲံ က္မ မိသာ့စုကို တလ ရငး့ဂစး ဿွွ - ၀ွွ ပို႔ေပ့ႏုိငးပါတယး၈အခုက္မ
အလုပးလုပးချငးံ ပါမစးအတျကး ေပ့စရာမလုိတဲံအတျကး ေငျပိုစုမိပါတယး”၈

အ်ခာ့အမ္ိဳ့သမီ့

တဦ့မြလညး့

“အရငးက က္မမြာ

ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးနဲ႕ အလုပးလုပးချငးံ ပါမစးရြိပါတယး၈ ဒါေပမယးံ အဲဒါေတျ က္မတခါမြ မ်မငးခဲံရဘူ့ပါဘူ့၈ အခုလညး့ က္မအဲဒါေတျ
မလုပးထာ့ေပမယးံ အရငးနဲ႕ ဘာမြ မကျာ်ခာ့ပါဘူ့၈ ်ပသနာ တခုဘဲ အဲဒါက က္မအိမး်ပနးခ္ငးတဲံအခါ ႏုိငးငဵကူ့ လကးမြတးမရြိဘဲ
ဘယးလို်ပနးရမလဲဆိုတာေတာံမသိေသ့ပါဘူ့”၈
၁.ဿ ေနထုိငးမႈ အေ်ခအေန
ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့ အမ္ာ့စုအတျကး ေနစရာမ္ာ့ကို အလုပးႏြငးံနီ့ေသာ ေနရာ့မ္ာ့တျငး အလုပးရြငးမြ ပဵံပို့ေပ့ထာ့ၿပီ့
အ်ခာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေရာေႏြာေနရသညး၈ Shah Alam ရြိ အမ္ိဳ့သမီ့ အလုပးသမာ့တဦ့မြာ ၀မီတာပတးလညး ရြိေသာ
အခနး့က္ဥး့ကေလ့ထဲတျငး အ်ခာ့အလုပးသမာ့ ှ၄ေယာကး ႏြငးံအတူ ေနရေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပသညး၈ လစဥး ရငး့ဂစး ၅-ှွ အာ့ လြ္ပးစစးမီ့
ႏြငးံ ေရခ စသညးတို႕အတျကး အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြ ေပ့ေဆာငးရသညး၈ Butterworth, ပီနနးမြ အမ္ိဳ့သမီ့တဖျဲ႕ ေ်ပာ်ပသညး
မြာ-

“က္မတို႕တေယာကးစီကတလ ၅ရငး့ဂစးကို လြ္ပးစစးမီ့ခ နဲ႕ ဿရငး့ဂစးကို ေရခ ေပ့ရပါတယး၈ၿပီ့ခဲံတဲံ လကလညး့ က္မတို႕ အေဆာငးက
ေဘစငးပက
္ းသျာ့လို႕ ်ပငးဆငးခကို က္မတို႕ဘဲ ေပ့ရပါတယး၈ တေယာကးကို ရငး့ဂစး ဿ၄

ေပ့ရပါတယး၈ အေဆာငးတခုမြာ

လူှွေယာကးရြိၿပီ့အိပးခနး့ဿခနး့ ရြိပါၿပီ့ အိမးသာတလဵု့ဘဲရြိပါတယး၈”
အမ္ိဳ့သမီ့ အမ္ာ့စုမြာ မေလ့ရြာ့ လူမႈအသိုငး့အွုိငး့၏ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈ ခဵစာ့ရေသားလညး့ သူတို႕အေန်ဖငးံ ေစာဒက မတတးဘဲ
၁ငး့တုိ႕၏ အလုပးကိုသာ အဓိကထာ့ လုပးေဆာငးၾကေလသညး၈ လူမႈဆကးဆဵေရ့ အတျကး အနညး့ငယးေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္

ၾကီးေက်ာင္းမ်ားရွိ ဘာသာေရး

အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ညေန ခင္းေစ်းမ်ားတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္း

ေတြ႕ဆံုျခင္းသာ ရွိေလသည္၉

သို႕မဟုတ္လွ်င္ အမ်ားစုေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္

ျမန္မာစကားပင္ မေျပာရဲေပ၉
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီး ၁ှမွ ၅ေယာက္ေလာက္မွာ အသင့္အတင့္ေသာ မလာယု (မေလးရွား) ဘဟာဆာစကား သို႕မဟုတ္
အဂၤလိပ္စကားအား ေျပာဆို တတ္ၾကေလသည္၉ ဘာသာစကား မတတ္ျခင္းသည္လည္း ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့
အၾကာ့ အစိတးတေဒသ အေန်ဖငးံ ခဲျ်ခာ့ သကဲံသို႕ ်ဖစးေနသညး၈ အနညး့ငယးေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သာ မေလ့ရြာ့မိတးေဆျမ္ာ့ ရြိၿပီ့
၁ငး့တုိ႕မြာ စကးရဵုမြ

လုပးေဖားကိုငးဘကးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ ဘာသာစကာ့အ်ပငး အခ္ိနးမရြိမႈႏြငးံ ပတးစပို႕စးႏြငးံ အလုပးလုပးချငးံ

လကးမြတးမပါဘဲ သျာ့လာ်ခငး့မ္ာ့အာ့ ကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့ ်ပဳလုပးထာ့မႈတုိ႕သညးလညး့ ချဲ်ခာ့မႈမ္ာ့ ်ဖစးေစသညးံ အခ္ကးမ္ာ့
်ဖစးသညး၈
အမ္ိဳ့သမီ့ အမ္ာ့စုမြာ အိမးကိုေငျပို႕ၿပီ့သညးံ အခါမ္ာ့တျငး အိမးနီ့ခ္ငး့ ဖုနး့မ္ာ့မြတဆငးံ ၁ငး့တို႕အိမးအာ့ ဖုနး့ေခၚဆုိမႈမ္ာ့ကို
တလတခါေလကး

်ပဳလုပးၾကေလသညး၈

အမ္ိဳ့သမီ့

၁ေယာကးမြာ

လဵုေလာကးေသာ

ေငျမရေသာေၾကာငးံ

အိမးသို႕ေငျ်ပနးမပို႕

ႏုိငးေသာေၾကာငးံ ယခုအခ္ိနးထိ အိမးသို႕ ဖုနး့မေခၚႏုိငးေသ့ေပ၈ ပီနနးမြ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ “က္မ မိသာ့စုကို

အရမး့သတိရပါတယး၈ ဒါေပမယးံ က္မသူတို႕ကို ဖုနး့မေခၚႏုိငးေသ့ဘူ့၈ ဘာ်ဖစးလို႕လဲဆုိေတာံ သူတို႕က္မကို ေငျဘယးေတာံပို႕မလဲ
အေမ့ခဵရမြာ ေၾကာကးလို႕ ပါ၈ ၿပီ့ခဲံတဲံလက ရငး့ဂစး ှ၄၃ဘဲ ရပါတယး အဲဒီေငျက က္မတေယာကးတညး့ရပးတညးဖို႕သဵု့ရပါတယး၈က္မ
အအိမး်ပနးပို႕ႏုိငးေလာကးတေငျ
ဲံ ရမယးံလကိေစာငး
ု
ံေမြ္ားေနပါတယး၈အဲဒါဆိုရငး က္မအိမးကို ဖုနး့ေခၚႏုိငးပါၿပီ”၈
၁.၀ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ရရြိ်ခငး့
ႏုိငးငဵ်ခာ့ အမြတးတဵဆိပမ
း ္ာ့သညး မေလ့ရြာ့စကးရဵုမ္ာ့ႏြငးံ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိေသာအခါ ၁ငး့တို႕ လိုကးနာရမညးံ က္ငးွ
ံ တးမ္ာ့ ရြိေသားလညး့
စကးရဵုရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ထိုအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရရြိ်ခငး့ မရြိေပ၈ ဧညးသ
ံ ညးမ္ာ့ လာေသာအခါ အလုပးသမာ့ ကိုယးစာ့လြယး
မ္ာ့ကို ကုမၸဏီမ္ာ့မြ ေရျ့ခ္ယးၾကသညး၈ Selangor ရြိ အလုပးသမာ့စကးရဵုမြ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ- “ၿပီ့ခဲံတဲံလပိုငး့က

ဂ္ပနးတအုပးစု က္မတို႕စကးရဵုကို လာတာ

က္မတို႕ေတျ႕ပါတယး၈ အဲဒီရကး

မတုိငးခငး

တရကးက

မနးေနဂ္ာက စကးရဵုနဲ႕

က္မတိ႕အခနး
ု
့ေတျကို သနး႕ရြငး့ေရ့ လုပးခနး့ပါတယး၈ လာလညးတဲံ ဧညးံသညးေတျက နဵမညးၾကီ့ အမြတးတဵဆိပးက ်ဖစးၿပီ့
အလုပးသမာ့ေတျရဲ႕လုပးငနး့ချငး အေ်ခအေနကိလာေရာကး
ု
စစးေဆ့တာ်ဖစးေၾကာငး့ေနာကးမြက္မတို႕သိရပါတယး၈အစညး့အေွ့ထဲက
အလုပးသမာ့ကိုယးစာ့လြယးကအလုပးသမာ့ေတျကအသိ
ို
မေပ့ဘဲစကးရက
ဵု ေရျ့ခ္ယးထာ့တဲသူ
ံ သာ်ဖစးပါတယး”၈
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ သတငး့အခ္ကးရယူရနး ်မနးမာဘာသာႏြငးံ ထုတးေွၿပီ့ ဿရငး့ဂစးေပ့ရေသာ ဂ္ာနယး ဿေစာငးကို အာ့ကို့
ရပါသညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ အရပးဘကး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးသျယးမႈမ္ာ့မြာလညး့ နညး့ပါ့ေလသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့
တဦ့က ်မနးမာအဖျဲ႕အစညး့တခုႏြငးံ ေတျ႕ဘူ့ေသားလညး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့၇ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ လုပးငနး့ချငး ႏြငးံ
ေနထုိငးမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေမ့်မနး့်ခငး့ ေ်ပာဆုိ်ခငး့ မရြိေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပပါသညး၈ ထုိ႕အ်ပငး အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ မေလ့ရြာ့
အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့ သို႕မဟုတး အနးဂ္ီအိုမ္ာ့ အေၾကာငး့ကိုလညး့ မသိေပ၈
က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈမြာ ှ၆၂၂ခုႏြစး အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ အကးဥပေဒအရ ေဆ့ကုသစာ့ရိတးအာ့ အလုပးရြငးမြ ေပ့ေဆာငးရမြာ
်ဖစးၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ လုပးငနး့ချငး မေတားတဆ ထိခုိကးမႈ ်ဖစးေပၚလာလြ္ငး လုပးခေပ့ နာဖ္ာ့ချငးံအာ့ ေပ့ရမညးဟု ပါရြသ
ိ ညး၈
သို႕ေသား ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ တေယာကးမြ လုခေပ့ နာဖ္ာ့ချငးံအာ့ ရရြိ်ခငး့ မရြိေပ၈ တခ္ိဳ႕မြာ နာဖ္ာ့ချငးံ
ယူသညးံအတျကး ဒဏးေၾက့ေပ့ရၿပီ့ တခ္ိဳ႕မြာ အလုပးမြ ထုတးပယး်ခငး့ပငး ခဵရေလသညး၈ Butterworth ပီနနးရြိ လြ္ပးစစးပစၥညး့
ထုတးလုပးသညးံ စကးရဵုတရဵုရြိ အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ ေ်ပာ်ပသညးမြာ- “က္မ တမနကးခငး့ ေနမေကာငး့်ဖစးေတာံေဆ့ခနး့ကို

တခါတညး့ မသျာ့ႏုိငးခဲံပါဘူ့၈ စကးရဵုက ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ ့ကိုအရငး သျာ့ေတျ႕ၿပီ့ ေဆျ့ခနး့သို႕ႏုိငးဖို႕ ချငးံ်ပဳခ္ကး သျာ့ယူရပါတယး”၈
Selangorက

အထညးခ္ဳပးစကးရဵုရြိ

အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့

ေ်ပာ်ပသညးမြာ

-

“က္မတို႕မြာ ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးေတျ မရြိလို႕ အစို့ရ

ေဆ့ရဵုေတျကိုလညး့ က္မတို႕သျာ့လို႕ မရပါဘူ့၈ အဲဒါေတျကို အလုပးရြာေဖျေပ့တဲံ ေအဂ္ငးစီက သိမး့ထာ့ပါတယး”၈ အလုပးချငးအတျငး့
ေနမေကာငး့ ်ဖစးသညးံအခါ အမ္ိဳ့သမီ့ အမ္ာ့စုမြာ နာ့ေနခနး့တျငး အလုပးမစခငး တနာရီ၇ ဿနာရီေလာကး နာ့ၾကပါသညး၈ ၁ငး့တို႕
အာ့လဵု့မြာ ေနသိပးမေကာငး့လြ္ငး ပါရာစီတေမာႏြငးံ တုိကးဂါ့ဘနး့ ပရုတးဆီတုိ႕ကိုသာ အသဵု့်ပဳၾကေလသညး၈

ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့မြာ မညးသညးံ လုပးငနး့ချငး ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳေရ့ သငးတနး့မ္ာ့ကိုမြ တကးေရာကးဖူ့်ခငး့ မရြိေပ၈
အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ

ေက္ာေအာငးံသညးံ ေွဒနာကို

ထုိငးၿပီ့ေသားလညး့ေကာငး့၇

အမ္ာ့ဆဵု့

ရပးၿပီ့ေသားလညး့ေကာငး့

အခ္ိနး

ခဵစာ့ၾကရသညး အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား တေနရာတညး့တျငး
အမ္ာ့ၾကီ့ၾကာေအာငး

အလုပးလုပးၾကရေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ထဲမြ ဿေယာကးမြာ မ္ကးလဵု့နာ ေွဒနာကို ခဵစာ့ေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပပါသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ၁ငး့တို႕ အလုပးမြာ
လြ္ပးစစးပစၥညး့

အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကို

နစးနာေၾက့ေပ့ရမညးု

အခ္ိနးအၾကာၾကီ့

အလုပးသမာ့မ္ာ့

နစးနာေၾက့

ၾကညးံရေသာေၾကာငးံ
အကးဥပေဒမြ

်ဖစးသညး၈

လုပးငနး့ချငး

အာမခဵေပ့ထာ့ေသားလညး့

ထိခိုကးမႈမ္ာ့အတျကး

အလုပးသမာ့မ္ာ့

တဦ့မြ

ထုိအေၾကာငး့ကို မၾကာ့ဘူ့ေပ၈
အမ္ိဳ့သမီ့ အမ္ာ့စုမြာ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ မ္ိဳ့ပျာ့မႈဆုိငးရာ ပညာေပ့်ခငး့ သို႕မဟုတး သငးတနး့မ္ာ့ကို တခါမြ မရရြိခဲံေပ၈ ယဥးေက့္မႈ
ဓေလံထဵု့တမး့အရ အိမးေထာငးမက္ေသ့ေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ လိငးဆကးဆဵမႈ မ်ပဳလုပးရဟုသာ သိၾကၿပီ့ အမ္ာ့စုမြာ ထုိမ္ိဳ့ပျာ့မႈ
ဆုိငးရာ ကိစၥမ္ာ့ကို မေ်ပာဆုိၾကေပ၈ တခ္ိဳ႕အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ အိမးေထာငးမက္ေသ့ေသာေၾကာငးံ ထုိကိစၥမြာ ၁ငး့တို႕ႏြငးံ မဆိုငးဟု
ေ်ပာဆိုၾကေလသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့ ဿဦ့သာ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး UNICEF မြ

ကျနးဒဵုကို မညးသို႕ အသဵု့်ပဳရမညးဆုိသညးံ သငးတနး့ အာ့

တကးေရာကးဖူ့ေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပပါသညး၈
၁.၁ လူထုအ ေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕မ္ာ့၏တဵု႕်ပနးမႈမ္ာ့
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အလုပးလုပးေသာ အဖျဲ႕အစညး့ ၂ခုအာ့ ယခု အစီရငးခဵစာအတျကး ေမ့်မနး့ခဲံပါ သညး၈ Multinational
Women of Burma (MNWOB)၇ Burma Campaign-Malaysia (BCM)၇ National League for Democracy-Liberated Areas၇
Burma (NLD-LA-Burma)၇ Workers Hub for Change (WH4C) ႏြငးံ Network of Action for Migrants in Malaysia (NAMM) တို႕
်ဖစးပါသညး၈ MNWOB မြလျဲၿပီ့ က္နးသညးံ အဖျဲ႕အာ့လဵု့မြာ အထညးခ္ဳပးႏြငးံ လြ္ပးစစးပစၥညး့မ္ာ့ ထုတးလုပးသညးံ စကးရဵုရြိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့
အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး အလုပလ
း ုပးၾကၿပီ့ MNWOB မြာ အ်ခာ့က႑မ္ာ့ရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး အလုပးလုပးေလသညး၈
အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အာ့လဵု့မြာ

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့

အချငးံအေရ့မ္ာ့အတျကး

ဥပေဒ

အႀကဵ်ပဳမႈမ္ာ့

်ပဳလုပးေပ့ၿပီ့

အ်ခာ့

စိတွ
း ငးစာ့ေသာ အနးဂ္ီအိုမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့ထဵမြ ကူညီမႈမ္ာ့ ရရြိရနး စပးဆကးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့သညး၈ BCM ႏြငးံ NLD-LABurma မြ အ်ခာ့ တုိကးရုိကွ
း နးေဆာငးမႈမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ ေဆ့ရဵုသို႕ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အတူလုိကးသျာ့ေပ့်ခငး့ စသညးတို႕ကိုလညး့
ပဵံပို့ေပ့သညး၈ BCM ၏ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမြာ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ စျမး့ရညး်မြငးံတငးေပ့ၿပီ့ ၁ငး့တို႕မြ ်မနးမာႏုိငးငဵ အနာဂတး အေ်ပာငး့
အလဲအာ့ ဖနးတီ့ရနး်ဖစးသညးႏြငးံအညီ BCM ၏ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့တျငး ဒီမုိကေရစီေရ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့ မ္ာ့ကိုလညး့
ေလံလာႏုိငးေလသညး၈ WH4C မြာ အလုပးသမာ့ႏြငးံ လူ႕အချငးံအေရ့ ပညာေပ့်ခငး့ႏြငးံ မေလ့ရြာ့၏ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့
မ္ာ့အတျကး အသဵု့်ပဳႏုင
ိ းသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့အာ့ သငးတနး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့သညး၈ ထို႕အ်ပငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့ မ္ာ့ အတျကး
ပညာေပ့ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ ထုတးေွ်ခငး့၇ ႏုိငးငဵအဆငးံ၇ ေဒသအဆငးံႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာအဆငးံတျငး ေပၚလစီမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲရနး စညး့ရဵု့
လႈဵ႕ေဆားသညးံ ကမးပိနး့မ္ာ့လညး့ ်ပဳလုပးသညး၈ ႏုိငးငဵအဆငးံတျငး WH4C သညး NAMM၇ အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့၇ အလုပးသမာ့
ွနးၾကီ့ဌာနႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့လူ႕အချငးံအေရ့ ေကားမရြငး (Suhakam) တို႕ႏြငးံ လကးတျဲ လုပးေဆာငးသညး၈ ေဒသအဆငးံတျငး Mekong
Migration Network(MMN)၇ Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) တို႕ႏြငးံ လကးတျဲ လုပးေဆာငးၿပီ့
ႏုိငးငဵတကာတျငး Clean Clothes Campaign၇ Good Electronics Network and Worker Rights Consortium

ေကာငး့မျနးသညးံ

လြ္ပးစစ္ပစၥည္း ကြန္ယက္ႏွင့္ အလုပ္သမား ညႈိႏႈိင္းေရး အဖြ႕ဲ စသည္တို႕ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သည္၉
အဖြ႕ဲ အစည္းအားလံုးမွ ေရႊ႕ေျပာ င္းအလုပ္သမားမ်ားအား ၂င္းတို႕ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ ပညာေပးေရး
မ်ားသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္းႏွင့္ ထုိမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ

၂င္းတို႕၏ အေျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ရန္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရး

အတြက္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိပါသည္ ၉ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ သင္တန္းမ်ား၈ အလုပ္
သမား အခြင့္အေရး၈ ဥပေဒႏွင့္ က်န္းမာေရး ေပၚလစီမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြး အႀကံေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
လူမႈကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး

မ်ားအား

ှန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ က်န္မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ) အား လုိက္ပါ ကူ ညီေပးျခင္းမ်ား ပါ ှင္သည္၉

အလုပ္ရွင္အား အလုပ္သမားခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ အလုပ္သမားေရး ှန္ၾကီးဌာနတြင္ တရားစြခ
ဲ ်င္လွ်င္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ေကာက္ယူၿပီး မေလးရွား အလုပ္သမားသမဂၢ ကြန္ကရက္သို႕ လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးၿပီး

၂င္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား တရား ရံုးသို႕

အတူလုိက္ပါ ကူညီေပးေလသည္၉
ထုိ႕အျပင္ ထိုအဖြ႕ဲ မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ သီးသန္႕သင္တန္းမ်ား ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူ ေထာက္ခံၾကေလ
သည္၉ သို႕ေသာ္ လူထုအေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ မေလးရွား အလုပ္သမားသမဂၢ ကြန္ကရက္၈

NLD ႏွင့္ BCM တို႕တြငး

အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့သာ ၾကီ့စို့ထာ့သညးံ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ ်ဖစးေလသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ ၁ငး့တုိ႕အေန်ဖငးံ ၁ငး့တို႕၏ သငးတနး့မ္ာ့အာ့
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အတျကး ဗဟုိ်ပဳသညးံ သငးတနး့မ္ာ့်ဖစးရနး ်ပဳ်ပငးသငးံသညးဟု ေတျ႕ရြိခဲံၿပီ့ အမ္ိဳ့သမီ့အလုပးသမာ့မ္ာ့ ေနရာရလာၿပီ့
၁ငး့တို႕၏ အေ်ခအေနကို ပိုမုိလျတးလပးစျာ ေဆျ့ေႏျ့ႏုိးငးရနး ်ဖစးသညး၈
ထိုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ အဓိကစိနးေခၚမႈမြာ ်မနးမာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အေရအတျကး အမ္ာ့စုမြာ တရာ့ွငး လကးမြတး အေထာကး
အထာ့မ္ာ့ မရြိေသာေၾကာငးံ ၁ငး့တုိ႕၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ေတာငး့ဆုိရာတျငး အခကးအခဲမ္ာ့စျာ ရြိေလသညး၈ လကးမြတရ
း ြိေသာ
အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အေ်ခအေနမြာလညး့ ၁ငး့တုိ႕ႏုိငးငဵ သဵရဵု့၏ ကူညီပံဵပို့မႈမြာ အ်ခာ့ႏုိငးငဵသဵရဵု့မ္ာ့ကဲံသို႕ အလုပးသမာ့ သဵတမနးႏြငးံ
အလုပးသမာ့မ္ာ့ နာ့ခိုရာ ေနရာမ္ာ့ မရြိ်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ခကးခဲမႈမ္ာ့ ရြိပါသညး၈ လကးမြတးရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့ ်မနးမာႏုိးငးငဵသဵရဵု့သို႕
ဆကးသျယး အကူအညီ ေတာငး့ခဵသညးံအခါ သဵရဵု့မြ မညးသညးံအကူအညီမြ မေပ့ႏုိးငးေၾကာငး့ ေ်ပာသညးဟု အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ
ေ်ပာ်ပပါသညး၈
ထိုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့က မေလ့ရြာ့ အစို့ရမြာ အလုပးသမာ့ ဥပေဒမ္ာ့ကို ထိေရာကးအာ့ေကာငး့ေအာငး လုပးေဆာငး်ခငး့ မရြိဘဲ
ေပၚလစီတျငး ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ လကးေတျ႕အေကာငးအထညး ေဖၚရာတျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ရြိၿပီ့
လူထုအသိုငး့အွုိငး့တျငးလညး့ ဖိွ
ု ါဒ ၾကီ့စို့သညးံ အေနအထာ့အရ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ သူတို႕ အချငးံအေရ့
အတျကး ေတာငး့ဆို လုပးေဆာငးရာတျငး ပိုမိုခကးခဲေလသညး၈ မူရငး့ႏုိငးငဵမြ အစုိ့ရမြာလညး့ အလုပးရြာေဖျေရ့ ေအဂ္ငးစီႏြငးံ တဆငးံခဵ
အလုပးသမာ့ ခနး႕ထာ့ေရ့ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ (outsourcing) ႏြငးံသာ ၁ငး့တို႕ အချနးအခမ္ာ့အတျကး ေတာငး့ခဵလုပးေဆာငးၿပီ့ အလုပးသမာ့
မ္ာ့ကို ကူညီမႈ မရြိေပ၈

လူ႕အချငးံအေရ့ကာကျယး်မြငးံတငးသူမ္ာ့ရငးဆုိငးရေသာစိနးေခၚခ္ကးမ္ာ့
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ အချငးံအေရ့အတျကး စညး့ရဵု့လႈဵ႕ေဆားသူ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ တသီ့ပုဂၢလမ္ာ့မြာ

ကုမၸဏီမ္ာ့ႏြငးံ

အစို့ရမ္ာ့၏ ေႏြာငးံယြကး်ခငး့မ္ာ့ကို ၾကဵဳေတျ႕ရေလသညး၈ အဆာဟိ ကိုစီ (Asahi Kosei) မြ လူ႕အချငးံအေရ့ ကာကျယး်မြငးံတငးသူ
ခ္ာ့လးစးဟကးတာ (Charles Hector) အာ့ တရာ့စျဲထာ့သညးံ ကိစၥမြာ ထိုအခ္ကးအာ့ သိသာထငးရြာ့စျာ ေဖၚ်ပေနသညး၈ Asahi Kosei
Malaysia Sdn Bhd သညး ဂ္ပနးလူမ္ိဳ့တဦ့ ပိုငးဆုိငးသညးံ ကုမၸဏီ်ဖစးၿပီ့ အလုပးသမာ့ ှ၄ွွေလာကးႏြငးံ ဟတးဒရုိကးထညးံသညးံ
အေရာငးဆို့

အလူမီနီယဵ

အချဵအစိတးအပိုငး့မ္ာ့ ထုတးလုပးသညး၈ ထိုစကးရဵုရြိ

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ

တငး်ပလာသညးမြာ ကတိ

ေပ့ထာ့သညးံ လစာထကး နညး့ပါ့စျာ ေပ့်ခငး့၇ ေနမေကာငး့ချငးံမရ်ခငး့ႏြငးံ ၁ငး့တို႕၏ ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးမ္ာ့ အသိမး့ခဵထာ့ရ်ခငး့တုိ႕
်ဖစးသညး၈ ထုိ႕အ်ပငး အလုပးသမာ့မ္ာ့က အမ္ိဳ့သာ့ လူ႕အချငးံအေရ့ ေကားမရြငး၇ အလုပးသမာ့ေရ့ဌာန၇ မေလ့ရြာ့ အလုပးသမာ့
သမဂၢ ကျနးကရကးႏြငးံ လူ႕အချငအ
းံ ေရ့ ကာကျယး်မြငးံတငးသူ ခ္ာ့လးစးဟတးတာတုိ႕ထဵ တုိငးတနး့်ခငး့ေၾကာငးံ ဿွှှခုႏြစး ေဖေဖၚွါရီလ
တျငး အလုပးသမာ့ မ္ာ့အာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵသို႕ ်ပနးလညးပို႔ေဆာငးမညးဟု စကးရဵုမြ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ ခဵရေလသညး၈
ခ္ာ့လးစးဟကးတာမြ Asahi Kosei သို႕ဆကးသျယးၿပီ့

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပထ
း ုတးၿပီ့ ေနရပး်ပနးလညး ပို႔ေဆာငးမညးဟု

ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ကိစၥအာ့ ရြငး့လငး့ခ္ကးေပ့ရနး ဆကးသျယးခဲံသညး၈ ကုမၸဏီမြ မညးသညးံတဵု႕ ်ပနးမႈမြ မရေသာေၾကာငးံ ဟတးတာမြ
စတငးၿပီ့ ၁ငး့၏ ဘေလာံတျငး ေရ့သာ့တငး်ပခဲံသညး၈ ထို႕ေနာကး ကုမၸဏီမြ ဟတးတာအာ့ အသေရဖ္ကးမႈ်ဖငးံ အမႈဖျငးံ တရာ့စျဲခၿဲံ ပီ့
ရငး့ဂစး ှွသနး့ နစးနာေၾက့ ေတာငး့ဆုိခဲံ သညးံအ်ပငး လူသိရြငးၾကာ့ ေတာငး့ပနးရနးႏြငးံ ဘေလာံပို႕စးမ္ာ့အာ့ ဖ္ကးေပ့ရနး
ပါွငးေလသညး၈ ကုမၸဏီမြ ်ပနးလညးေခ္ပခ္ကးမြာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ outsource ေအ့ဂ္ငးံမြ တဆငးံခဵ အလုပးခနး႕ထာ့သညးံ
အတျကးေၾကာငးံ ၁ငး့တို႕၏

အလုပးခနး႕ထာ့ေရ့ ဆုိငးရာမ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကးမႈ မရြိေၾကာငး့

ေထာကး်ပပါသညး၈ ထိုအမႈေၾကာငးံ

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးရြငးအ်ဖစး မညးသူတျငး တာွနးရြိသနညး့ ဆိုသညးံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ ေပၚထျကးလာသကဲံသို႕ မေလ့ရြာ့တျငး
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့ လႈဵ႕ေဆားမႈမ္ာ့အတျကး လုပးေဆာငးေနသူမ္ာ့မြာ အႏၲရာယး အခကးအခဲမ္ာ့ ရြိေၾကာငး့ မီ့ေမာငး့
ထုိ့်ပေနပါသညး၈

ဿွှှခုႏြစး ၾသဂုတးလ ဿ၂တျငး ခ္ာ့လးစးဟတးတာႏြငးံ အဆာဟိ ကိုစီတို႕ သေဘာတူညီခ္ကး ရရြိခဲံသညးမြာ ဟတးတာမြ အမႈအတျကး
ရငး့ဂစး ှသနး့ႏြငးံ အဆာဟိ ကိုစီ၏ နစးနာေၾက့အတျကး ရငး့ဂစး ှသနး့ေပ့ ေဆာငးမညး သေဘာတူညီခ္ကး ရရြိခဲံၾကသညး၈ ေနာငးတျငး
အမ္ိဳ့သာ့ ေန႕စဥးသတငး့စာ ဿေစာငးမြ ထုိကိစၥအာ့ စာမ္ကးႏြာ ှွကး်ပညးံ ေရ့သာ့ ေၾကား်ငာေပ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ဟတးတာအာ့
စိတးေၾကနပးမႈ

်ဖစးေစခဲံပါသညး၈

ထိုအမႈေၾကာငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ၾကီ့မ္ာ့၏

အက္ိဳ့စီ့ပျာ့က

မညးမြ္အာဏာရြိေၾကာငး့ႏြငးံ

လူ႕အချငးံအေရ့ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူတဦ့အာ့ မညးသို႕မြ္မလုပးနုိငးေအာငး လုပးႏုိငးေၾကာငး့ ေဖၚ်ပေနပါသညး၈ ထိုသို႕ လူ႕အချငးံအေရ့
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၏ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေဖၚထုတးမႈေၾကာငးံ တရာ့စျဲဆုိႏုိငးမႈမြာ ေရရြညးတျငး ၁ငး့တို႕
၏ အလုပးမ္ာ့ တရာ့ွငးမႈအာ့ အေႏြာငးံအယြကးမ္ာ့ ်ဖစးေစသညး၈
စိနးေခၚမႈမ္ာ့ အလျနးမ္ာ့ေသားလညး့ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့လညး့ ရြိပါသညး၈ WH4C ႏြငးံ ၁ငး့၏မိတးဘကး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ လုပးငနး့ချငးတျငး့
ထိခိုကးဒဏးရာ

ရလာေသာ

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့

တဦ့အာ့

အတူတကျ

ကူညီေပ့ခဲံၾကသညး၈

ထိခုိကးဒဏးရာရၿပီ့

ထုိအလုပးသမာ့မြာ အလုပး်ပဳတးသျာ့သညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ သူ၏ အလုပး လုပးချငးံ လကးမြတး ဆဵု့ရႈဵ့သျာ့ၿပီ့ အေထာကးအထာ့မရြိသူ
်ဖစးသျာ့သညး၈

ထိုကိစၥအာ့

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ ွုိငး့ွနး့

ကူညီမႈေၾကာငးံ

၁ငး့အလုပးမြ လုပးခမ္ာ့ႏြငးံ

ထိခုိကးဒဏးရာအတျကး

နစးနာေၾက့မ္ာ့ ရရြိခဲံသညး၈ ထိုအမႈမြာ ပထမဆဵု့ လကးမြတးမရြိေသာ အလုပးသမာ့အတျကး ေအာငး်မငးခဲံသညးံ ကိစၥ်ဖစးသညး၈
အဲဒီအခ္ိနးမြ

စတငးကာ

အလုပးသမာ့မ္ာ့

၁ငး့တို႕

အချငးံအေရ့အတျကး

ေတာငး့ဆုိလာမႈ

အေရအတျကး

တုိ့လာခဲံသညး၈

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြလညး့ ဆကးလကးၿပီ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးမ္ာ့၏ စို့ရိမးမႈမ္ာ့အာ့ လူထုႏြငးံ သကးဆုိငးရာ အာဏာပိုငးမ္ာ့အာ့
ဆကးသျယးတငး်ပေပ့ၿပီ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့ဘကးက တဵု႕်ပနးေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့အာ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို ်ပနးလညးတငး်ပေပ့သညးံ
လုပးငနး့စဥးကို စဥးဆကးမ်ပတး ်ပဳလုပးေပ့ေနသညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့၏ ကိုယံးကိုကိုယး ယဵုၾကညးမႈ ပိုတုိ့ပျာ့လာၿပီ့ ၁ငး့တို႕၏
အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ပိုမိုေတာငး့ဆိုရနး ဆႏၵရြိလာၾကသညး၈

နိဂဵု့ခ္ဳပး
ထုိငး့၇ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့၏ ေလံလာခ္ကးမ္ာ့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ဗ္ဴဟာမ္ာ့မြာ ၀ႏုိငးငဵစလဵု့ တူညီမႈမ္ာ့
ရြိေနေၾကာငး့

ေလံလာ

သိ်မငးရသညး၈

တႏုိငးငဵခ္ငး့စီက

ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈအတျကး

်ပငးပပို႕ကုနး

စီ့ပျာ့ေရ့ကိုသာ

အဓိကထာ့ၿပီ့

ႏုိငးငဵ်ခာ့တုိကးရုိကး ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမ(ႈ FDI) အာ့ ရႏုိငးသေလာကး ရရနး စျဲေဆာငးၾကသညး၈ အစို့ရ၏ ႏုိငးငဵ်ခာ့ တုိကးရုိကး ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈအာ့
စျဲေဆာငးရာတျငး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ၾကီ့မ္ာ့ (မကးခရုိစီ့ပျာ့ေရ့) ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ရနး၇

အလုပးအကိုငးအချငးံအေရ့ ဖနးတီ့ေပ့ရနးႏြငးံ ႏုိငးငဵ၏

ဆငး့ရဲမျဲေတမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္ေပ့ရနးတို႕ ်ဖစးသညးဟု မၾကာခဏ ရြငး့်ပၾကပါသညး၈ ႏုိငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈမ္ာ့ စျဲေဆာငးရနး အစို့ရမ္ာ့က
အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးမ္ာ့ တညးေဆာကး်ခငး့၇ ထိုဇုနးမ္ာ့တျငးလညး့ ယြဥးၿပိဳငးႏုိငးမႈအာ့ ထိနး့သိမး့ထာ့ရနး လုပးခမ္ာ့ကို အလျနးနညး့ပါ့စျာ
သတးမြတးေပ့ထာ့သညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ ယာယီသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သာ ထာ့ရြိေသာ
ေၾကာငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ လျယးကူစျာ အလုပးခနး႕ထာ့်ခငး့ ်ဖဳတး်ခငး့ကို ်ပဳလုပးႏုိငးသညး၈
အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးမ္ာ့သညး အချငးံအေရ့ မေတာငး့ဆုိသညးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ ရရြိရနး ၾကိဳ့ပမး့ ၾကသညး၈ ထိုအထူ့
စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးမ္ာ့သညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ ရေန်ခငး့ ်ဖစးေသားလညး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ
အ်မတးထုတးခဵရ်ခငး့၇ ဖမး့ဆီ့ ်ပနးလညးခဵရ်ခငး့မ္ာ့ အေပၚတျငး မူတညးေနသညး၈ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵရြိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသမာ့မ္ာ့၏
လူွငးမႈ ၾကီ့ၾကပးေရ့ အေ်ခအေနမြာ လကးမြတးရြိေသားလညး့ အခ္ိနးမေရျ့ ဖ္ကးသိမး့ခဵရႏုိငးသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့ ၁ငး့တုိ႕
စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို ကိုယးတုိငးသိမး့ဆညး့ရမညး ဆုိေသားလညး့ အလုပးရြငးႏြငးံ ေအ့ဂ္ငးံမ္ာ့က သိမး့ယူထာ့သညး၈ လုပင
း နး့ချငး
အေ်ခအေနကို တုိငးၾကာ့သညးံ လကးမြတးမရြိေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ဖမး့ဆီ့ ်ပနးပို႕ခဵရသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ ႏုိငးငဵတျငး့ ေက့္လကးမြ
ၿမိဳ႕ေပၚသို႕

သျာ့ေရာကး

လုပးကိုငးသညးံ

သူမ္ာ့မြာ

လူွငးမႈ

ၾကီ့ၾကပးေရ့

အရ

စိနးေခၚမႈမ္ာ့

မရြိေသားလညး့

၀-၃လ

အလုပးစာခ္ဳပးမ္ာ့ေၾကာငးံ အလုပအ
း ကိုငးအတျကး အာမခဵခ္ကးမရြိေပ၈
ထုိ႕ေၾကာငးံ အစို့ရမ္ာ့ စီ့ပျာ့ေရ့ ယြဥးၿပိဳငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ တရာ့ွငး ယာယီအလုပး ခနး႕ထာ့ႏုိငးမႈမ္ာ့က
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အာ့ ပိ။
ု အက္ိဳ့အ်မတး မ္ာ့ေစသညး၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့၇ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵရြိ ်ပညးပပို႕ အထညးခ္ဳပး လုပးငနး့မ္ာ့ ႏြငးံ
မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵရြိ လြ္ပးစစးပစၥညး့ထုတး စကးရဵုမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့ဥပေဒမ္ာ့မြ ေဖၚ်ပထာ့ေသာ လုပးခလစာႏြငးံ လုပးငနး့ချငး
အေ်ခအေနအာ့ အမ္ိဳ့သမီ့ အလုပးသမာ့အေပၚ အႏၲရာယး ရြိေလာကးေအာငး လစးလ္ဴရႈထာ့ၾကသညး၈ ထို ၀ႏုိငးငဵရြိ အမ္ိဳ့သမီ့

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ အတျကးပငး ပငးပနး့စျာ ရဵု့ကနးရ်ခငး့၇ UKႏုိငးငဵ၏ အေ်ခခဵ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့အတျကး
လုပးရသညးံ အလုပးခ္ိနးထကး အခ္ိနးမ္ာ့စျာ ပိုလုပးၾကရသညး၈ အထညးခ္ဳပးစကးရဵုမ္ာ့သညး တေန႕တာ အလုပးခ္ိနး ၅နာရီ သတးမြတးထာ့
ေသာ နုိငးငဵမ္ာ့၏ အလုပးသမာ့ ဥပေဒကိုလညး့ ခ္ိဳ့ေဖာကးၾကသညး၈ ၀ႏုိငးငဵစလဵု့ရြိ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ တေန႕ပဵုမြနး ှွနာရီ
လုပးၾကရေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပပါသညး၈ အလုပးခ္ိနး ှွနာရီ သို႕မဟုတး ှှနာရီထကးပိုေသာ အခ္ိနးကိုသာ အခ္ိနးပိုအ်ဖစး အလုပးရြငးမ္ာ့က
သတးမြတးၾကၿပီ့ အခ္ိနးပိုေၾက့မြာလညး့ ဥပေဒ ေဖၚ်ပထာ့သညးထကး အလျနးနညး့ပါ့စျာ တျကးခ္ကးေပ့ၾကသညး၈
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အိမးကိုေငျ်ပနးပို႕ႏုိငးရနး စုေဆာငး့ၾကေသာအခါ ရလာေသာ ေငျအလျနးနညး့ပါ့ ေသာေၾကာငးံ ၁ငး့တို႕၏
အေ်ခခဵလုိအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖစးေသာ အစာ့အေသာကးစသညးတို႕ကို အလျနးတရာ ခ္ိဳ့ၿခဵ ေချ္တာရပါသညး၈ အိမး်ပနးပို႕ေသာ ေငျမြာလညး့
နညး့ပါ့ေသာေၾကာငးံ မိသာ့စု၏ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို သာ အဓိကထာ့ ေ်ဖရြငး့ရေသာေၾကာငးံ မိသာ့စုမ္ာ့၏ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့
အေ်ခအေနမြာလညး့ တုိ့တကးမႈ မရြိေပ၈ မေလ့ရြာ့တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အလုပးရြာေဖျေပ့ေသာ ေအဂ္ငးစီအခႏြငးံ အလုပးရြငးမြ
်ဖတးေတာကးေသာ လဲဗီ့ အချနးအခမ္ာ့ေၾကာငးံ အနညး့ဆဵု့ ပထမ ၃လအတျငး့ အိမးသို႕ ေငျ်ပနးမပို႕ႏုိငးေပ၈
လုပးငနး့ချငးတျငးလညး့ အထူ့သ်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့အာ့ မရရြိေသာေၾကာငးံ ရုပးပိုငး့ႏြငးံ
စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ ထိခိုကးမႈမ္ာ့ အလျနးမ္ာ့ေလသညး၈ ထုိငး့ႏြငးံမေလ့ရြာ့တျငး လုပးခနာမက္နး့ချငးံကို မရေပ၈ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵတျငး
လုပးခနာမက္နး့ချငးံ ကိုေပ့ေသားလညး့ ထိုချငးံရရနး အတာ့အဆီ့မ္ာ့ အလျနးမ္ာ့ေပသညး၈ ထိုႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ
အလုပးအနီ့အနာ့ သို႕မဟုတး အလုပးမြ ေပ့ေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး ေနထုိငးၾကသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ လူထူထပးၾကပးတညး့်ခငး့၇ သနးရြငး့မႈ
မရြိ်ခငး့ႏြငးံ လဵုၿခဵဳမႈ မရ်ခငး့ႏြငးံ အလုပးႏြငးံ အိမးသာ ကူ့လူ့ဆကးဆဵရ်ခငး့သာ ရြိသညး၈
မေလ့ရြာ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ကိုယွ
း နးရြိေသာအခါ အလုပးထုတးပယး်ခငး့ ခဵရသကဲံသို႕ ထိုႏုိငးငဵ မသျ့ေရာကးခငး က္နး့မာေရ့
စစးေဆ့်ခငး့တျငး

သေႏၶရြိမရြိအာ့ မ်ဖစးမေန

မေလ့ရြာ့ေရာကးၿပီ့

ထပးမဵစစးေဆ့။

စစးေဆ့ခဵရ်ခငး့ စေသာ

ကိုယွ
း နးရြိလြ္ငး

ေနရပးသို႕

မျဖစ္မေနအရ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား

မ္ိဳ့ပျာ့်ခငး့ဆုိငးရာ

အချငးံအေရ့မ္ာ့ ဆဵု့ရႈဵ့ေလသညး၈

်ပနးလညးပို႕ေဆာငးေလသညး၈
မီးဖြားခြင့္ မရျခင္းႏွင့္

ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး

ထုိကိစၥအား

ကိုယှ
္ န္ရွိလွ်င္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံ

ရေလသည္၉ အလုပ္ရွင္အမ်ားစုမွ အလုပ္သမားအား ကိုယ္ ှန္ရွိလွ်င္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ၾကေသာေၾကာင့္ ထိုႏုိင္ငံ တြင္ တရားှင္
ဆက္လက္ ေနထုိင္ခြင့္ ဆံုးရႈံးရေလသည္၉
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ပါ ှင္လွ်င္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိေလသည္၉ သမဂၢမ်ား
မရွိလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္မ်ားအား စုေပါင္းၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ေတာင္းဆုိႏုိင္မႈ မရွိဘဲ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္း
မလုပ္ႏုိင္ေပ၉ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မွာ
သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္ မရွိေပ၉

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားတြင္ ပါ ှင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၂င္းတို႕ကိယ
ု ္တုိင္

အခ်ိန္ၾကာေအာင္ အလုပ္လုပ္ရမႈ၈ ခရီးသြားလာျခင္း ကန္႕သတ္ထားမႈ၈

နည္းပါးေသာ လုပ္ခႏွင့္

ဘာသာစကား မတတ္က်ြမ္းမႈတုိ႕ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထုိင္းႏုိ္င္ငံရွိ သမဂၢမ်ားတြင္ ပါ
မေလးရွားႏုင
ိ ္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ

သမဂၢမ်ားတြင္ ပါ ှင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း

ှင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ၉

အလုပ္ခန္႕ထားေရး စာခ်ဳပ္မ်ားက

တားျမစ္ထားသည္၉ ကေမ႓ာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သမဂၢမ်ားတြင္ ပါ ှင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ကန္႕သတ္မထားေသာ္လည္း
ေၾကာက္လန္႕မႈႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားက လြတ္လပ္ေသာ သမဂၢမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္၉
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၂င္းတို႕ မည္သည့္အမွတ္တံဆိပ္အတြက္ ခ်ဳပ္လုပ္ေပးရသည္ကို သိရွိမႈ အလြန္နည္းပါး
ေလသည္၉ ထိ႕ု ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစသည္၉

ထုိင္းႏွင့္ မေလးရွားတြင္ နံမည္ၾကီး

အမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ၂င္းတို႕ စက္ရံုသို႕ လာေရာက္ၾကေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္ စက္ရံုမ်ားမွ လုိက္နာက်င့္သံုး လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ က်င္ှ
့ တ္မ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မသိရွိေပ၉ ေ ဖၚျပခဲ့ေသာ
မေလးရွား အမႈတြင္ အလုပသ
္ မားအား တုိက္ရုိက္ အလုပ္မခန္႕ဘဲ အလုပ္သမားကန္ထရုိက္တာမ်ားမွ တဆင့္ ခန္႕ထား ျခင္းသည္
ဥပေဒအရ မည္သူက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တာ
အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္
သံုးႏုိင္ငံစလံုးရွိ

ှန္ရွိသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိႏုိင္ေပ၉

ထို႕ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ

၂င္းတို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ ှန္မ်ားကို ေရွာ င္လႊဲၾကေလသည္၉

အေျခခံလူထအ
ု ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက

အစိုးရမ်ား၈ ႏုိင္ငံတကာမွ

ယခုအစီရင္ခံစာပါ

ှယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာသူမ်ား

အလုပ္သမားအခြင့္အမ်ားကို ေလးစားရန္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္တည္ေဆာက္ၿပီး ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီး
ဖိအားေပးရမည္ဟု အႀကံျပဳၾကသည္၉26
War on Want က ၿဗိတိသြ္ ကုမၸဏီမ္ာ့အတျကး အွတးအထညး ထုတးလုပးေပ့ေသာ ကမ႓ာေပၚရြိ အလုပးသမာ့ အာ့လဵု့အတျကး
ေနထုိငးမႈလဵုေလာကးေသာ လုပးခလစာႏြငးံ သငးံတငးံမြ္တေသာ လုပးငနး့ချငး ရရြိေရ့အတျကး လႈဵ႕ေဆားမႈ ကမးပိနး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေနပါသညး၈
အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ရပးတနး႕ရနး စာဖတးသူမ္ာ့သို႕ ကျ္ႏးုပးတုိ႕ ေတာငး့ဆုိသညးမြာှ၈ ယူေကအစို့ရအာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပၚေခါငး့ပဵု်ဖတးအ်မတးထုတးေနေသာကုမၸဏ ီမ္ာ့အာ့ရုပးသိမး့ေပ့ရနး၈
War on Want က ယူေကအစို့ရအာ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး အထူ့ေကားမရြငးအဖျဲ႕အာ့ ဖျဲ႕စညး့ေပ့ၿပီ့ ၿဗိတိသြ္
အစို့ရက လုိကးနာက္ငးံသဵု့ေနသညးံ လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာမ္ာ့ကို ကုမၸဏီမ္ာ့

အေန်ဖငးံ ေလ့စာ့

လုိကးနာရနးႏြငးံ ၁ငး့တို႕၏ ထုတးကုနးလုပးငနး့စဥးရြိ အ်မတးထုတးမႈမ္ာ့ကို တာွနးယူရနး ေတာငး့ဆုိပါသညး၈ ထိုေကားမရြင၊
း ၿဗိတိသြ္
ွယးယူသူမ္ာ့အာ့ ထုတးကုနးလုပးငနး့စဥးရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ ၁ငး့တို႕၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖါကးခဵသညးံ တုိငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကို
စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး အချငးံအာဏာရြိရမညး၈ ထိုေကားမရြငးက ယခငး ကုလသမဂၢ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံလူ႕အချငးံအေရ့ အထူ့ကုိယးစာ့လြယး
ဂျ္နးရကးဂီ အဆုိ်ပဳထာ့ေသာ တရာ့ေရ့အရ မဟုတးသညးံ တုိငးၾကာ့ေရ့ ယႏၲယာ့အာ့ ႏုိငးငဵေတားအဆငးံ တညးေထာငး လုပးေဆာငး
ေပ့ရမညး၈27
Rt Hon Kenneth Clarke QC, Secretary of State for Justice, 102 Petty France, London SWIH 9AJ (ႏုိငးငဵေတား
တရာ့ေရ့ဌာန၇ အတျငး့ေရ့မြဴ့၏ အမညး၇ ရာထူ့ႏြငးံ လိပးစာ)သိ႕ု ၿဗိတိသြ္ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့မြ ွယးယူေနေသာ ထုတးကုနးလုပးငနး့
စဥးရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာမ္ာ့တျငး ကာကျယးေပ့ရနး အထူ့စဵုစမး့
စစးေဆ့ေရ့ ေကားမရြိ ဖျဲ႕စညး့ေပ့ေရ့ အတျကး စာေရ့သာ့ ေပ့ပို႕ ေတာငး့ဆုိေပ့ရနး ေမတၲာရပးခဵပါသညး၈
ဿ၈ ထုိငး့၇ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ ကေမ႓ာဒီ့ယာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ ထုတးကုနးမ္ာ့ ွယးယူေသာ ကုမၸဏ ီမ္ာ့အေန်ဖငးံ ထုတးကုနး လုပးငနး့စဥးထဲရြိ
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၏
အချငးံအ ေရ့မ္ာ့ကို ေလ့စာ့လုိကးနာရနးႏြင၁ငး
းံ ့တို႕၏ အသဵမ္ာ့ကိနာ့ေထာငး
ု
ေပ့ရနးေတာငး့ဆုိသညး၈
ထိုအထကးပါ အခ္ကးတျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ အနးဂ္ီအမ
ုိ ္ာ့ႏြငးံ ညႈိႏိႈငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့၇
အလုပးသမာ့ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ အလုပးသမာ့ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးလာေအာငး ပဵဵံပို့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ယခငး အသိအမြတး
်ပဳထာ့ေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့၏ စုေပါငး့ညႈိႏႈိငး့ေရ့ဆုိငးရာ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ အသိအမြတး်ပဳေရ့မ္ာ့ ပါွငးရနး လိုအပးသညး၈
၀၈ ႏုိငးငဵ်ခာ့ ထုတးကုနးလုပးငနး့စဥးထဲရအလု
ြိ
ပးသမာ့မ္ာ့၏ေခါငး့ပဵု်ဖတးအ်မတးထုတးခဵရမႈမ္ာ့အဆဵု့သတး ေစရနး သငး၏ ေရျ့ေကာကးခဵ
လူထုကိုယးစာ့လြယးအ ာ့ေတာငး့ဆုိေပ့ရနး၈
သငး၏ ေဒသမြ ေရျ့ေကာကးခဵ ကိုယးစာ့လြယးအာ့ စာေရ့သာ့ ေမ့်မနး့ရနး အခ္ကးမ္ာ့မြာ(က) စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး အထူ့စဵုစမး့ေရ့ ေကားမရြငး ဖျဲ႕စညး့ေရ့အာ့
ေထာကးခဵေပ့ရနး၈
(ခ)

ႏုိငးငဵတကာ စီ့ပျာ့ေရ့ေကားပိုရိတးမ္ာ့ စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ ေရ့တာွနးမ္ာ့

ရြိလာရနးအတျကး ပါလီမနးရြိ ပါတီမ္ာ့အာ့လဵု့ ပူ့ေပါငး့ပါွငးရနး၈
သငး၏ ေဒသဆုိငးရာ ေရျ့ေကာကးခဵ အမတးအာ့ မသိလြ္ငး www.theyworkforyou.com တျငး ွငးေရာကး ရြာေဖျႏုိငးပါသညး၈
၁၈ War on Want တျငး ပူ့ေပါငး့ႏုိငးၿပီ့ကမ႓ာတွြမး့လဵု့ရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကတရာ့မြ
း
္တေရ့ရရြိေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့ရနး၈
ကမ႓ာေပၚရြိ

အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့အတျကး War

on

Want

၏ စညး့ရဵု့လႈဵ႕ေဆားမႈ လုပးငနး့မ္ာ့စဥး ဆကးမ်ပတး

လုပးေဆာငးႏုိငးသညးမြာ ယူေကႏုိငးငဵရြိ လူထုႏြငးံ အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့၏ ကူညီေပ့မႈေၾကာငးံ သာ်ဖစးသညး၈ ထုိေၾကာငးံ ယေန႕ War
on Want တျငး အဖျဲ႕ွငးအ်ဖစး ပူ့ေပါငး့ရနး www.waronwant.org/joinus သို႕ ွငးေရာကးၿပီ့ အဖျဲ႕ွငး ်ဖစးႏုိငးသလို႕ ဖုနး့နဵပါတး 020
7324 5046 သို႕လညး့ ဆကးသျယးႏုိငးသညး၈
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