အလုပ်အကိုင်အခွင့အ
် လမ်း တိုးတက်ေအာင် ကိ းပမ်း
ဖိုးေသာကာ
ကုလသမဂအဖွဲ ကီးက ထုတ်ြပန်ထားတဲ့ ၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ စာရင်းဇယားများအရ ကမာ့ ိုင်ငံအသီးသီး
မှာအလုပ်လုပ်ေနကတဲ့ ေရ ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားအေရအတွက်ဟာ (၂၁၄)သန်းခန် ရှိေနပီး သူတို ထဲမှာ
Domestic Worker လို ေခ တဲ့ အိမ်တွင်းအေထာက်အကူြပ ေရ ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားအေရအတွက်ဟာ
(၅၃)သန်းခန် ပါ၀င်ေနပါတယ်။ ဒီ န်းအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် ၂၀၅၀ ြပည့် ှစအ
် ေရာက်မှာ ကမာ့ ိုင်ငံ
အသီးသီးမှာ ေရ ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားအေရအတွက်သန်း(၄၀၀)ခန် အထိ ေရာက်ရှိလာ ိုင်ေ ကာင်း သိရှိရ
ပါတယ်။
ေရ ေပ
ြ ာင်းသွားလာလုပ်ကိုင်ြခင်းဟာ ယေနကမာမှာ အေရးပါတဲအ
့ ေကာင်းအရာတစ်ခု ြဖစ်ေနပီး
ေရာယှက်ဆက် ွယ်ေနတဲ့ ကမာ့ေစျးကွက်များ၊ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်လူကုန်ကူးမကွန်ရက်များ ေပ ထွန်းလာ
ြခင်းနဲ သတင်းအချက်အလက်နဲ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာများ အလျင်အြမန်တိုးတက် ထွန်းကားလာမ
များဟာ က မ်းကျင်မအဆင့်နိမ့်တဲ့ အလုပ်သမားများနဲ က မ်းကျင်မအဆင့်ြမင့်တဲ့ အလုပ်သမားများ၊
အလုပ်သင်များ၊ သင်တန်းသားများ၊ သူတို ရဲ မိသားစု၀င်များနဲ ကမာ့လှည့ခ် ရီးသွားများ ပိုမိုေရွ လျားသွား
လာ ိုင်ဖို ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ အေကာင်းတရားများပင်ြဖစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ဖွံ ဖိ းပီး ိုင်ငံများရဲ လူဦးေရနဲ လူေနမပုံစံဟာ အခ
ြ ားေသာ ိုင်ငမံ ျားရှိ က မ်းကျင်
ပညာရှင်များနဲ အလုပ်သမားများရဲ လိုအပ်ချက်ကို ဖန်တီးေပး ိုင်တဲ့ ေစျးကွက် ကီးြဖစ်ေနသလို ဖွံ ဖိ းဆဲ
ိုင်ငံများနဲ ဖွံ ဖိ းမေနာက်ကျတဲ့ ိုင်ငံများမှာ အလုပအ
် ကိုင်ရှားပါးမနဲ လုပ်ခလစာနည်းပါးမတို ေကာင့်
အဲဒီ ိုင်ငံများက အလုပ်သမားများဟာ အလုပ်အကိုင်ေပါများပီး လုပ်ခလစာပိုမိုရရှိ ိုင်တဲ့ ေနရာေဒသ
များနဲ ိုင်ငံများသို ေရ ေပ
ြ ာင်းသွားေရာက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနကတာကို ေလ့လာသိရှိ ိုင်ပါတယ်။
ုငိ ်ငံတကာကို ေရ ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားအဖ
ြ စ်နဲ သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ေနကတဲ့ အိမ်တွင်းမ
အေထာက်အကူြပ အလုပ်သမား ( Domestic Worker ) ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကို အိမ်ေဖာ်လို
အလွယ်တကူေခ ေ၀ ေန ကေသာ်လည်း အမှန်တကယ်အားဖ
ြ င့် ိုင်ငံတကာမှာ အိမ်တွင်းမအေထာက်
အကူြပ အလုပ်သမား ( Domestic Worker ) မှာ အိမ်တွင်းဧည့် ကိ များ၊ သန် ရှင်းေရးအလုပ်သမားများ၊
ဥယာဥ်မှ းများ၊ ယာဥ်ေမာင်းများ၊ ချက်ြပ တ်သူများ၊ အိမ်တွင်းမပစည်းများကို ကံ ခိုင်ထိန်းသိမ်းမပ
ြ ေပး
သူများ၊ ခေလးသူငယ်ေစာင့်ေရှာက်သူများ၊ သက် ကီးရွယ်အိုေစာင့်ေရှာက်သူများ၊ ခေလးငယ်များကို
စာသင်ေပးသူများ၊ အိမ်တွင်းကျန်းမာေရး၀န်ထမ်းများ၊ လုံ ခံ ေရး၀န်ထမ်းများနဲ အိမ်မကိစများကို စီမံ
ခန် ခွဲေပးသူများ စတဲ့ အလုပ်သမား အမျိ းအစားေပါင်းများစွာပါ၀င်ပါတယ်။
အခုတေလာမှာ ြမန်မာ ိုင်ငံက သတင်းမီဒီယာေတွနဲ အချိ ေသာဂျာနယ်ေတွမှာ ေဖာ်ြပေနကတဲ့
ြမန်မာ ိုငင် ံက Domestic Worker (၁၉) ဦးကို ေဟာင်ေကာင်သို စမ်းသပ်လတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကို
ဖတ်မိလိုက်ရ ပီး ထင်ြမင်ချက်အမျိ းမျိ းနဲ ေရးေနကတာကိုသတိြပ မိပါတယ်။ ဒါေကာင့် သိလိုေဇာနဲ
ေဟာင်ေကာင်ကို ြမန်မာအလုပ်သမား (၁၉)ဦးေစလတ်လိုက်တဲ့ Gold Mine International Co., Ltd
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သို ဆက်သွယ် ေမးမ
ြ န်း ကည့်လိုက်ေတာ့ ေဟာင်ေကာင်သို ေစလတ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမား(၁၉)ဦးနဲ ပတ်သက်
ပီး အလုပသ
် မားနဲ အလုပရ
် ှင်အ ကား ှစ်ဖက်သေဘာတူစာချ ပ်များ ချ ပ်ဆိုခဲ့တဲ့အေကာင်း၊ ဒီစာချ ပ်မှာ
အလုပ် သမားများရဲ လုပ်ခလစာ၊ အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ အလုပ်အမျိ းအစား၊ ေနရာထိုင်ခင်း၊ အစားအေသာက်၊
အလုပ်ချိန်၊ နားရက်၊ ေဆး၀ါးကုသခွင့န် ဲ ခရီးသွားလာခွင့် စတဲ့ အချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာပါရှိ ပီး
အလုပ်သမားများအား ကုမဏီက ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များေပးလိုက်ြခင်း၊ အေရးေပ ဖုန်းဆက် ိုင်ရန်
ေဟာင်ေကာင်ရှိ ၎င်းတို ရဲ ကုမဏီမှာ ြမန်မာ၀န်ထမ်း(၄)ဦးကိုခန် ထားပီး ြမန်မာအလုပသ
် မားများရဲ
အခက်အခဲများကို ေဖ
ြ ရှင်းေပး ိုငရ
် န်စီစ ်ထားခ
ြ င်း၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိစရပ်များဖ
ြ စ်ပွားလာပါက အေရး
ေပ အကူအညီေတာင်းခံ ိုင်ဖို ေဟာင်ေကာင်အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရးေအဂျင်စီနဲ ြမန်မာေကာင်စစ်၀န်
ချ ပ် ုံးတို ရဲ ဖုန်းနံပါတ်များေပးလိုက်ြခင်း၊ တရားစွဲဆိုမများပ
ြ လုပ်ရန် စီစ ်ထားေပးထားခ
ြ င်း၊ အသက်
အာမခံကိစရပ်များစီစ ်ေပးထားြခင်း၊ ြမန်မာအလုပ်သမားများအား ေဟာင်ေကာင် အလုပ်သမားဥပေဒ
အတိုင်း အကျိ းခံစားခွင့ရ
် ရှိေစရန် စီစ ်ေပးထားခ
ြ င်း၊ ေဟာင်ေကာင်သို မေစလတ်မီ ြမန်မာ ိုင်ငံမှာ
တ ုတ်-အဂလိပ် ဘာသာစကားနဲ အေခ
ြ ခံက မ်းကျင်မသင်တန်း(၃)လေပးလိုက်ြခင်း၊ ေဟာင်ေကာင်
ေရာက် ပီးချိန်မှာလည်း လိုအပ်တဲ့သင်တန်းေတွတက် ိုင်ရန် စီစ ်ေပးထားခ
ြ င်း စတဲက
့ ိစရပ်များကို
စီစ ်ေပးထားပီးြဖစ်ေ ကာင်းနဲ ြမန်မာအလုပ်သမားများရဲ အေခ
ြ အေနကို ေဟာင်ေကာင်မှာရှိတဲ့ သူတို ရဲ
ုံးခွ၀ဲ န်ထမ်းများက မပ
ြ တ်ေစာင့် ကည့်ေနမှာ ြဖစ်ေ ကာင်း စုံစမ်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ အေခ
ြ အေနကိုေတာ့
ေစာင့် ကည့်ရဦးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အေရှ ေတာင်အာရှ ိုင်ငံများရဲ အလုပ်သမားဥပေဒများကို လက်လှမ်းမီသေလာက်ေလ့လာချက်
အရ ေဟာင်ေကာင်ရဲ ြပည်ပအလုပ်သမားဥပေဒဟာ စင်ကာပူနဲ မေလးရှားအလုပ်သမားဥပေဒများထက်
ပိုမိုခိုင်မာပ
ြ ည့်စုံမရှိေ ကာင်းေတွ ရှိရ ပီး ေဟာင်ေကာင်မှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ့် ြမန်မာအလုပ်သမား
တစ်ဦးရရှိမယ့် လစာဟာ ကျပ်(၅)သိန်းေကျာ် ( အေမရိကန်ေဒ လာ ၅၁၇ ခန် ) ြဖစ်ေ ကာင်းနဲ ကမာ့
ိုင်ငံအသီးသီးသို ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိ ိယ၊ ဖိလစ်ပငို ်၊ ဘဂလားေဒ့ရှ်၊ ပါကစတန်၊ သိရိလကာ၊
အီသီယိုပီးယား၊ ဗီယက်နမ်နဲ မွန်ဂိုလီးယား စတဲ့ ိုင်ငံေတွက Domestic Worker ေတွကို ေစလတ်
လျက်ရှိေ ကာင်း ေလ့လာသိရှိရပါတယ်။
ြမန်မာ ိုင်ငံက ြပည်ပသို အလုပ်သမားများ သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင် ကရာမှာ တရား၀င်သွား
ေရာက်သူများရှိသလို တရားမ၀င်နည်းလမ်းေပါင်းစုံနဲ သွားေရာက် က ပီး ကံ ရာကျပန်းလုပ်ေနကသူများ
လည်းများစွာေနရှိပါတယ်။ တချိ ကျေတာ့လည်း ကားပွဲစားများရဲ လိမ်လည်မကိုခံ ကရပီး ဘ၀ပျက်သွား
သွားေကာင်းလည်း ကားသိေနရပါတယ်။ စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းချက်များအရ လက်ရှိအချိန်မှာ ြမန်မာ ိုင်ငံမှာ
ြပည်ပသို ြမန်မာအလုပ်သမားများ တရား၀င်ေစလတ်ဖို မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ေအဂျင်စီေပါင်း (၁၈၀)ေကျာ်ရှိ
ေနပီး ေအဂျင်စီအဖွဲ ချ ပ်ကိုလည်းဖွဲ စည်းထားပီး ြပည်ပသို အလုပ်သမားများတရား၀င်ေစလတ်မကို
ခွင့်ြပ ထားပီးြဖစ်လို ြမန်မာအလုပ်သမားေတွအေနနဲ ြပည်ပကိုအလုပ်သွားလုပ် ကမယ်ဆိုရင် အေခ
ြ အေန
အရပ်ရပ်ကို တရား၀င်ေအဂျင်စီမှာ စုံစမ်းေမးြမန်း ပီး တရား၀င်လမ်းေကာင်းကဘဲ သွားေစချင်ပါတယ်။
တရားမ၀င်ေအဂျင်စီေတွနဲ ပွဲစားေတွကို ေရှာင်ရှားကဖို အထူးသတိေပးလိုပါတယ်။ တရား၀င်သွားမှသာ
တစ်ခုခုအေရးအေကာင်း ကံ လာရင် တရား၀င်နည်းလမ်းနဲ ေြဖရှင်းေပးလို ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
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လက်ရှိအချိန်မှာ ိုင်ငံတစ်ခုမှတစ်ခုသို ေရ ေပ
ြ ာင်းသွားပီး အလုပ်လုပ်ေနကတဲ့ လူမပုံစံအသစ်
ဟာတစ်ဟုန်တိုး ကီးထွားလာေနပီး ဒီလုပ်ငန်းဟာ အလုပ်သမားေစလတ်တဲ့ ိုင်ငံအတွက်ေရာ လက်ခံတဲ့
ိုင်ငံအတွက်ပါ အဲဒီ ိုင်ငံေတွရဲ စီးပွားေရးဖွံ ဖိ းတိုးတက်မအေပ တိုက် ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ
အကျိ းပ
ြ လျက်ရှိတာကို ေတွ ြမင်ေနရပီြဖစ်ပါတယ်။ အလားတူဘဲ ြမန်မာအလုပ်သမားေတွ ြပည်ပ ိုင်ငံ
ေတွမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနက ြခင်းေကာင့် သူတို ရရှိတဲ့၀င်ေငွကို ြမန်မာ ိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မိသားစုများထံ
လဲပို ေပး ိုင်ြခင်းဟာ သူတို မိသားစုရဲ လူမစီးပွားဘ၀ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မကို အေထာက်အကူြပ ိုင်သလို
ိုင်ငံေတာ်ရဲ ိုင်ငံြခား၀င်ေငွရရှိမကိုလည်း အေထာက်အကူြပ ေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ြမန်မာအလုပ်
သမားများ ြပည်ပမှာရရှိခဲ့တဲ့ အေတွ အကံ နဲ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကို ြပည်တွင်းမှာ ြပန်လည်
အသုံးချ ိုင်မယ့် အကျိ းတရားများလည်း ရရှိေစ ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ုငိ ်ငံေတာ်အေနနဲ လည်း ိုင်ငံသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ နည်းပညာ
က မ်းကျင်မများနဲ အရင်းအ ှီးများရရှိေစဖို အတွက် ြပည်ပရင်း ှီးြမ ပ် ှံမများကို လက်ခံေဆာင်ရွက်ေပး
ေနသလိုြပည်တွင်းတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များရဲ စက်မလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနဲ ၀န်ေဆာင်
မလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်လာေအာင်လည်း အားေပးကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေနတာကို ေတွ ရှိရပါတယ်။
အခုဆိုရင် ြပည်ပမှာသွားေရာက်အလုပ်လုပ် ကမယ့် ြမန်မာအလုပ်သမားေတွအတွက် ြပည်တွင်းပုဂလိက
ဘဏ်ေတွမှာ ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းဖွင့် ိုင်ေအာင် စီစ ေ် နပီြဖစ်သလို တယ်လီဖုန်းဆင်းမ်ကတ်ေတွကို
လည်းြပည်ပသို မထွက်ခွာခင် အခမဲ့ထုတ်ေပးတဲ့ လုပ်ငန်းေတွကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ေပးေနပီ ြဖစ်ေ ကာင်း
သိရှိရပါတယ်။
အချ ပ်အားဖ
ြ င့်ဆိုရပါက မည်သည့်ေနရာမှာ မည်သို ေသာ အလုပ်အကိုင်မျိ းကိုလုပ်ကိုင်သည်
ြဖစ်ေစ အဲဒအ
ီ လုပဟ
် ာ ဥပေဒနဲ အညီြဖစ် ပီး တရား၀င်ြဖစ်တဲ့ သမာအာဇီ၀အလုပ်မျိ းဖ
ြ စ်ဖို နဲ ခိုး၊ ဆိုး၊
လူမိုက်၊ ဓါးပ
ြ တိုက်တဲ့ ဥပေဒမဲ့လုပ်ငန်းမျိ းမဖ
ြ စ်ဖို လိုပါတယ်။ ြမန်မာအလုပ်သမားများ ေဟာင်ေကာင်မှာ
လုပ် ိုင်၊ မလုပ် ိုငဆ
် ိုတဲ့အေဖ
ြ ဟာ မကာမီထွက်ေပ လာမှာ ြဖစ် ပီး သူတို ရဲ ဆ နဲ အညီ သူတို လုပ် ကည့်
ချင်တ၊ဲ့ သူတို လုပ် ိုင်မယ်လို ယူဆတဲ၊့ တရားဥပေဒနဲ လည်း မဆန် ကျင်တဲ့ အလုပ်မျိ းကို သွားလုပ်တာ
ြဖစ်လို သူတို ဘယ်ေလာက် ကာကာ လုပ် ိုင်မလဲဆိုတာကို ေစာင့် ကည့်အကဲခတ်သင့်ပါေကာင်းနဲ
မည်သည့် အလုပ်မျိ းမဆို အေကာင်းနဲ အဆိုးဆိုတာ ဒွန်တွဲေနတတ်လို ေကာင်းတာများရင် လက်ခံသင့် ပီး
မေကာင်းတာများရင်ေတာ့ ဆက်မလုပ်ဘဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက် ိုင်ပါေကာင်း အကံြပ လိုက်ပါတယ်။

