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အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ 
ကေလးထိန္းျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အိမ္ရွင္မိသားစုမ်ား 
လခစားအလုုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေနာက္ကြယ္မွပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းအျပင္ အိမ္ရွင္မိသားစုမ်ား 
အဆင္ေျပသက္သာရန္အတြက္ အျခားေဝယ်ာဝစၥမ်ား အားလံုးကုိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ကို အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ 
တန္ဖိုးထားမွတ္ယူျခင္းမရွိေပ။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ကို 
သီးျခားထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ခ်ိန ္
နာရီ၊ အနားယူခ်ိန္၊ အားလပ္ရက္၊ လုပ္ခလစာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 
ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အာမခံခ်က္မ်ားမရွိပါ။ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ရသည္ ့
အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေပၚအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံၾကရသည္။ ဤသုိ႔ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သိမ္ငယ္အားငယ္မႈႏွင့္အတူ ပိုမိုစိုးရြံ႕လာၿပီး ၎တုိ႔ 
လုပ္ကိုင္ရသည့္ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္္းကို ေျပာျပျခင္းမရွိဘဲ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) 
 အလြသဲံုးစားျပဳျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕သည့အ္ခါ ေရငံုႏႈတပ္တိက္ာ ႀကတ္ိမိတွခ္စံားၾကရေလသည။္ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုရန္ႏွင့္ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကန္႔သတ္ခံၾကရသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ခြင့္ရွိေသာ 
အေျခအေနကို ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ရွိပါသည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အခက ္
အခဲစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ သီးျခားစီ လုပ္ကိုင ္
ၾကရေလ့ရွိၿပီး လူအမ်ားမျမင္သာသည့္ အိမ္အတြင္းပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ 
အားလပ္ရက္မရွိျခင္း၊ ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ 
စည္းကမ္းတင္းက်ပ္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား အခ်င္း 
ခ်င္းအျပင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမျပဳႏုိင္ဘဲ အလွမ္းေဝးကာ 
သီးျခားစီျဖစ္ၾကရသည္။ 

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ ္
သမားအဖြဲ႕အစည္း ကြန္ယက္သည္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား 
တုိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အစဥ္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြန္ယက ္
တြင္ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ပါဝင္ၿပီး အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္တစ္ရာတိုင္ခဲ့ၿပ ီ
ျဖစ္၍ မ်ားမၾကာေသးမီက ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ကြန္ယက ္
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သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ေပး 
သည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအျပင္ ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ငံရွိ NGO မ်ားႏွင့ ္
ပူးေပါင္း၍ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါတြင္ ကူညီေပးျခင္း၊ 
ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ တရားေရးအကူအညီရယူမႈမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္းစာအုပ္ကို ILO က ေရးသား 
ျပဳစု၍ ကြန္ယက္အဖြဲ႕အား ပ့ံပိုးျဖည့္ဆည္းေပးလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လမ္းၫႊန္စာအုပ္တြင ္
ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိ္င္မည့္ နည္းလမ္း 
မ်ား၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက ္
ႏုိ္င္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန ္
သည့္ အလုပ္အကုိင္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ILO မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ ္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္ ၿပီးေနာက္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ႏွင့္ ပတ္သက ္
သည့္ မူဝါဒစည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈစာအုပ္ငယ္ ျဖန္႔ေဝေပးရန္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (LIFT) က ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးသည့္ 
ILO စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (DIILM) ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား 
ဥပေဒကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈေပးျခင္းဆုငိရ္ာ ႏိႈင္းယဥွ္ေလ့လာမႈ တစရ္ပလ္ည္း ထတု္ျပနရ္န ္
ရွိပါသည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝႏုိင္ျခင္းအတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္အား ဂုဏ္ယ ူ
ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ကို အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ ္
ျပဳရန္ႏွင့္ ဘက္စံုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ရန္အတြက္ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမည္ ့
အိမ္အကူအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ား 
အတြက္ ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္က အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

Jackie Pollock
နည္းပညာအၾကံေပးအရာရွိခ်ဳပ္၊ DIILM စီမံကိန္း၊ ILO ျမန္မာ 
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ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင္႔ အလုပ ္
သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕က်၍ အသံုးဝင္ၿပီး စိတ္အားတက္ႂကြမႈ 
ရွိေစေသာ ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုေပးသည့္ စာေရးသူ Ms Liz Cameron ကိ ု
ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။ ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီေပးသူမ်ား 
အားလံုးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ 
ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို မွ်ေဝေပး 
ပါေသာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ကြန္ယက္မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
ထိုႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္စာအုပ္က အေထာက္အကူ 
ျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ 
ဖလူုမံႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပ့ံပုိးကူညီေပးပါေသာ ဩစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ 
ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ 
ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔အား ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ 
အလႉရွင္အျဖစ္ ပါဝင္ကူညီ ပံ့ပိုးေပးပါေသာ မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္းကိုလည္း ေက်းဇူး 
တင္ရွိပါသည္။

ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီကို ဩစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပ 
သမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆီြဒင္၊ 
ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေက၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ မစ္ဆူဘီရွီတို႔က ပံ့ပိုးေပးျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႐ႈေထာင့္ အျမင္မ်ားကုိ LIFT အလႉရွင္မ်ား၏ 
တရားဝင္ သေဘာထားအျမင္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္းမျပဳရပါ။
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ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသမီးဌာနမွ ေခတ္ကာလ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအရ စက္႐ံုမ်ား၊ 
စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ဆံ ု
ျခင္းႏငွ္ ့၄င္းတို႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ ့အစအီစဥမ္်ားကိ ုလပု္ေဆာငလ္်ကရ္ွပိါသည။္ ထုိ႔အျပင ္
“သဲလိုေဂဟာ” ၌ အခက္အခဲရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ယာယီေနရာထုိင္ခင္းျပင္ဆင္ 
ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ စတိပ္ိငု္း၊ လူမႈေရးပိငု္းဆုငိရ္ာ အေထာကအ္ပံ့ေပးျခင္းႏငွ္ ့ယင္းတို႔စတိဝ္ငစ္ားေသာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ဘဝရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သဲလိုေဂဟာသည္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
ဆရာမ ျမင့္ျမင့္သိန္း ၀၉ ၅၂၀ ၁၈၀ ၄/ ဆရာမ သိုးေမာ္ ၀၉ ၂၅၄ ၀၆၁ ၀၈၉

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉ ၇၉၄ ၉၃၂ ၃၄၄

Karen Baptist Convention (KBC)

Future Light Center (FLC)

Migrant Worker Rights Network (MWRN)

အနာဂတ္ အလင္းတန္းဆုံမွတ္အဖြဲ႕ (FLC) ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
ေဟာင္းအခ်ဳိ႕မွ စတည္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ခ်ိန္မွ ၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား အေရးကိစၥမ်ားအျပင္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ္မားမ်ား၏ အေျခခအံခြင္အ့ေရးမ်ား ရရွိႏုငိရ္န ္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင္ ့တတစ္ြမ္းသမွ် 
ပံ့ပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ FLC သည္ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာ၊ ဒီမို 
ကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ လူသားဆန္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ အတူရွင္သန္ျခင္း 
(Living in humanity and equality) ကို တန္ဖိုးထားေသာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ 
နားလည္မႈ၊ ညီၫြတ္မႈတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

MWRN သည ္ျမနမ္ာႏုငိင္ံႏငွ္ ့ထုငိ္းနုငိင္တိုံ႔တြင ္အလပုလ္ပုက္ိငု္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလပုသ္မားမ်ားကိ ု
အေျခခံ၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တုိင္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးေရးသာမက မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္ တရားမွ်တမႈ 
ရရွိေစရန္ႏငွ္ ့အလပုရ္ငွ၊္ အလပုသ္မားအျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုအလုပသ္မားမ်ားကိယုတ္ုငိ ္ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္း 
ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - ထုိင္း (+၆၆ ၈၆၇ ၅၅၅ ၃၃၇) / ျမန္မာ (+၉၅ ၉ ၂၆၂ ၇၅၈ ၅၀၁)
 Email: mwrnorg@gmail.com 
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ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ FTUB အမည္ျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက ္
ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
အေရးကို က႑တစ္ရပ္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဌာနတစ္ခ ု
ဖြင့္လွစ္၍ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား၊ ပြဲစားအလိမ္ခံရမႈမ်ား၊ ျပည္ပတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ေန 
ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူေရး အစရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရ 
အသိအမွတ္ျပဳ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံပင္လယ္ေပ်ာ္သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MMTUF_SUB) အား ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံ 
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္္မာျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသားမ်ားအေရး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရး၊ ငါးဖမ္း ေရလုပ္ 
သားမ်ားအေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရးကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမား 
သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ CTUM ႏွင့္ ILO ရန္ကုန္႐ံုးတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရ အသိ 
အမွတ္ျပဳ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္
ထုိင္း (+၆၆ ၈ ၃၁၆ ၀၅၁ ၃၄) / ျမန္မာ (+၉၅ ၁ ၅၁၅ ၂၆)

ဆက္သြယ္ရန္
ဦးသက္ႏုိင္ (၀၉ ၄၃၀ ၂၉၁ ၈၅) Email: thetnaing787@gmail.com

Confederation of Trade Unions Myanmar (CTUM)

Myanmar Maritime Trade Unions Federation (MMTUF)

United Against Child Trafficking (United-ACT)

United ACT သည္ ၂၀၀၉ ေမလ ၈ ရက္ေန႔၌ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း 
ကေလးသူငယ္မ်ားျဖင့္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လူငယ ္
ပညာေပးျပဇာတ္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္း၌ ကေလးငယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 
ႏွင့္အတူ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနေသာ ကေလးမ်ားအေရး၊ ကေလး 
အလုပ္သမားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉ ၂၅၈ ၃၂၆ ၀၉၀ / Email: mwrnorg@gmail.com



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း

VIII

အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ထြန္းလင္းေတာက္ပမႈအဖြဲ႕ (BFM) သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အဓိက 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုအတြင္း 
ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
၀၉ ၇၉၅ ၈၃၆ ၂၄၉/ ၀၉ ၇၉၅ ၈၃၆၂၅၀ / Email: komyominbocon@gmail.com

Brilliant Future of Myanmar (BFM)

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉ ၉၇၂ ၀၅၆ ၂၈၀/ ၀၉ ၂၆၁ ၃၂၄ ၂၉၄

ynma&;ESifh zGHU NzdK;wdk;wufa&; azmifa';&Sif; (FED)
FED သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
ဖြံ႔တိုးတက္ေရး အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
ကုစားမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရဒီယို၊ mobile 
application ႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွတဆင့္ အခ်ိန္မီျဖန္႔ခ်ိေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉ ၉၆၅ ၀၅၂ ၄၆၆ Email: thefifthpillar.tfp@gamil.com

The Fifth Pillar

ပဥၥမ မ႑ိဳင္အဖြဲ႕သည္ လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာသနာ၊ ဆင္းရဲ/ခ်မ္းသာ၊ က်ား/မ မခြဲျခားဘဲ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ကို အေျခမခံေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳ 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ (BWU) သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ 
က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈရွိၿပီး လူသားဆန္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္
၀၉ ၂၅၁ ၀၄၀ ၆၉၁ / Email: advocacy@burmesewomensunion.org 

Burmese Women’s Union (BWU)



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္

IX

Impulse NGO ကြန္ယက္သည္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမွ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္္ 
နယ္စပ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုပ္ငန္း ပိုိမုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
အိႏိၵယႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံလူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ 

အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးလမ္းစဥ္စံႏႈန္းမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ားကို software အသံုးျပဳ၍ မွတ္တမ္းတင္ 
သိမ္းဆည္းေရးအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉ ၂၅၄ ၀၀၂ ၄၉၁/ ၀၁ ၃၈၀ ၈၅၆/ ၀၁ ၉၂၆ ၄၃၄

Impulse NGO Network

a&mifjcnfOD; tvkyform;tzGJU (YCOWA)

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉ ၄၅၃ ၂၀၁ ၆၆၁၀/၀၉ ၄၀၀ ၃၀၁ ၄၅၃ / Email: aungsoemin385@gmail.com

We Generation Network

ျပည္တြင္းျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အျခားအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးနစ္နာဆံုးရံႈးမႈ 
မ်ားကို ဥပေဒအရ အကူအညီေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ ဖြဲ႕စည္း 
ကူညီေပးျခင္း၊ အလုပ္သမား လယ္သမားႏွင့္ လူငယ္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား 
ေပးျခင္း၊ ဥပေဒသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - ထိုင္းႏိုင္ငံ (+၆၆- ၀၈၉၅၆၅၉၈၉၉)
 ျမန္မာႏိုင္ငံ (+၉၅- ၀၇၉၂၂၄၀၁၉၉/ ၀၉၄၂၈၀၄၈၇၂၇)

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္္မာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေစရန္၊ 
အလုပ္သမားမ်ား ကို္ယ္တိုင္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား လူမႈဘဝတိုးတက္ေရး 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးစားေပးခဲ့သည္။ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ တရားမွ်တေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႐ံုးခြဲစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဥပေဒ 
ေရးရာအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
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ILO အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕

INGO အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း

IPEC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္

LGBT လိင္စိတ္တိမ္းၫႊတ္မႈကြဲျပားသူမ်ား

LIFT အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ

MDRI-CESD စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း

MOEAF ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

MOLIP အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

MOU နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ

MYPEC ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာေကာ္မတီ 

NGO အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

OSH လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး

SACCS ကေလးသူငယ္ကြ်န္ျပဳခုိင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ေတာင္အာရွေဒသ ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕

SADSAWU ေတာင္အာဖရိက အိမ္အကူအလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕အစည္း

SW-ASEAN အာဆီယံေဒသတြင္း လိင္အလုပ္သမားမ်ား 

SWiM ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လိင္အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕

TWGCL ကေလးအလုပ္သမားေရးရာ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

UN ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း

UPR ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ပံုမွန္သံုးသပ္သည့္ အစည္းအေဝး 



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ကို အလုပ္အကုိင္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ ့
ပါသည။္ ILO အဖြ႕ဲဝငမ္်ားသည ္အိမအ္ကအူလပုသ္မားမ်ားႏငွ္ ့၎တုိ႔အား ကညူပီံပ့ိုးေပးေသာ 
အဖြဲ႕မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားရယူကာ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား 
ညီလာခံႀကီးတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ 
အကိုင္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားေခါင္းစဥ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းတြင္ 
ပါဝင္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလခန္႔အခ်ိန္ထိ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 
ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကိုအတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ႏိုင္ငံမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ 
တည္းသာ ရွိေသးသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း (သုိ႔) ျပည္ပသုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္္တင္ရန္နွင့္ အိမ္အက ူ
လုပ္ငန္းကို အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳရန္မွာ လိုအပ္ေန 
ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ 
မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္ ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားကို 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ 
အာဆီယံဖိုရမ္ (AFML) တြင္ အိမ္အကူလုပ္ငန္းက႑ကို ပထဆံုးအႀကိမ္ ဦးစားေပးေဆြးေႏြး 
ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ပတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ထိခိုက ္
ခံစားရမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအၾကား ေဝဖန္ေျပာဆိုသံမ်ားကို ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရက တံု႔ျပန ္
ေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ အိမ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ယာယီ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ၿပီး ထိုပိတ္ပင္မႈမွာ 
ေနာင္ ၃ ႏွစ္ၾကာတိုင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားကို ဆုိးဝါးစြာႏွိပ္္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ အလားတ ူ
ျပစ္တင္ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။ မီဒီယာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခား အေထာက ္
အထားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ 
ရသည္ႏွင့္အလားတူ ဆိုးဝါးညံ့ဖ်င္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒတြင္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံခံရမႈ၊ လူမႈဆိုင္ရာ ဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုိင္ၾကံဳေတြ႕ 
ၾကရသည္။ 

ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိ္ိမ္အကူအလုပ္သမားအေရအတြက္၊ အသက္အရြယ္ (သုိ႔) လုပ္ငန္းခြင ္
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးေနေသး 
သည္။ ကာလၾကာ ဆိုးဝါးျပင္းထန္သည့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားရွိသည့္ 
လူသိရွင္ၾကားကိစၥရပ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား 
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ဤစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အလို႔ငွာ 
‘အိမ္အကူလုပ္ငန္း’ ႏွင့္ 
‘အိမ္အကူအလုပ္သမား’ 
စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို 
အိိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၂၀၁၁ (အမွတ္ ၁၈၉) 
၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ 
အသံုးျပဳထားပါသည္။ 

(က) အိမ္အကူလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ 
အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔) 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း 
လုပ္ကိုင္ေပးရသည့္ 
အလုပ္အကိုင္ကို ဆိုလိုပါသည္။

(ခ) အိမ္အကူလုပ္သားဆိုသည္မွာ 
အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ 
အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား 
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္းရွိ 
အိမ္အကူလုပ္ငန္းတြင္ 
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ 
မည္သူ႔ကိုမဆို ဆိုလိုပါသည္။

(ဂ) အိမ္အကူလုပ္ငန္းကို 
ပံုမွန္အလုပ္အကိုင္အေျခအေန 
တြင္ မဟုတ္္ဘဲ ရံဖန္ရံခါ 
(သုိ႔) တစ္ခါတစ္ရံသာ 
လုပ္ကိုင္ေသာသူသည္ 
အိမ္အကူလုပ္သား မဟုတ္ပါ။



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ျပည္သူလူထုအၾကား ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို လူမႈေရးအရေရာ ဥပေဒအရပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္မွာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား လက္ရွ ိ
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ ္
ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္အား ႏွိမ္ခ်ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ႏုိ္င္မႈမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကိစၥရပ္မ်ားကို မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ ပိုမိုသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုပါသည္။ (ILO ႏွင့္ UN Women ၊ ၂၀၁၆)

ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ 
ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈပံုစံ ႏွင့္အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အိမ္အကူ အလုပ ္
သမားမ်ားအေပၚ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္ကို တန္ဖိုးထားၿပီး 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၊ 
အလုပ္သမားေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား  
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအပါအဝင္ စည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္ျခင္းတြင္ ထိေရာက္သည့္ဥပမာမ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ မူဝါဒႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ျမန္မာ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔အား 
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မူဝါဒမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္အျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ စားနပ ္
ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (LIFT) က ပံ့ပိုးေပးသည့္ ILO (ျမန္မာ) ၏ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ 
လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (DIILM) စီမံကိန္း 
အားျဖင့္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းက႑ ေပါင္းစည္းပါဝင ္
အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဤစာတမ္းအား ေရးသားျပဳစု ပံ့ပိုးေပးရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

“ကြ်န္မတို႔ရဲ႕အလုပ္က တျခား 
အလုပ္သမားေတြ သူတို႔အလုပ္ 

ေတြကို ေနာက္ဆံမတင္း 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးတဲ့ 
အလုပ္မ်ဳိးပါ။ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္

ငံမွာအေလးစားရဆံုးျဖစ္တဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတခ်ဳိ႕အပါအဝင္ 
တျခား အလုပ္သမားေပါင္း 

ေျမာက္ျမားစြာကို ကြ်န္မတို႔က 
ကူညီ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ 

ေပးေနပါတယ္”

အိမ္အကူအလုပ္သမားတစ္ဦး၊ 
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၆



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္အကူလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရရွိႏုိ္င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
အေပၚ အဓိကအေျခခံ၍ ဤစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။ ရန္ကုန္အေျခစိိုက္ 
အလုပ္သမားဆိုင္ရာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ၉ ဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၁ ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာေသာ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမား ၃ ဦးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း၊ Skype မွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆိုျခင္းအျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၌ အိမ္အကူအလုပ္သမား ၁၅ ဦးႏွင့ ္
ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ အရည္အေသြးအေျချပဳ အခ်က္အလက ္
မ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန 
ၾကေသာ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္၊ ႏုိင္ငံတကာရွိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
(INGO) ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း လူေတြ႕ ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 

အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ - 
• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္သနည္း။ 
• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို မည္သူမ်ားက အလုပ္ခန္႔အပ္သနည္း။ 
• အိမ္အကူအလုပ္အကုိင္ကို ဂုဏ္သိကၡာမရွိသည့္အလုပ္ဟူ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံသနည္း။ 

အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္သည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ႏုိ္င္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမူေဘာင္ 
မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္သက္ဆိုင္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒ 
မူေဘာင္မ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ မူဝါဒဆို္င္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ ္
ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဤမူဝါဒစာတမ္းအား ျပဳစုေရးသားခဲ့သူသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း လိင္အလုပ ္
သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ Empower အဖြဲ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း 
၂၀ ေက်ာ္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ အလုပ္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို 
ဤစာတမ္းအတြင္း ျဖည့စ္ြက္ေရးသားႏုငိခ္ဲပ့ါသည။္ လိငအ္လပုသ္မားမ်ားအေပၚ ထားရွသိည္ ့
မေကာင္းျမင္မႈမ်ားကို Empower အဖြဲ႕က တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ လိင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ခါ 
တရံတြင္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာစားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္လာ 
ႏိုင္ၿပီး လိိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ လိင္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေျခအေနမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစခဲ့သည္။
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စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လက္ရွိ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္တြင္ အနည္းအက်ဥ္းသာ အက်ဳံးဝင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အိမ္အကူ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း ခံရႏို္္င္ေခ် မ်ားပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒတြင္ ၎တို႔ကို သီးျခားဖယ္ထုတ္ထားသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အခေၾကးေငြဆိုင္ရာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့ ္
ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳထား 
ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာ လႊတ္ေတာ္ 
ေကာ္မတီက အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရး
ဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။1 

ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒအေပၚ ILO လမ္းၫႊန္မႈ (၂၀၁၇) မွ အိမ္အကူ အလုပ္သမားႏွင့္ 
သက္ဆို္င္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သလို ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ “အိမ္အကူ” ဟု 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကာလရွည္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳၿပီးေနာကတ္ြင္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ တစ္နာရီအတြက္ 
၄၅၀ က်ပ္ျဖင့္ တစ္ေန႔ (၈) နာရီအတြက္ ၃,၆၀၀ က်ပ္ကို သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစတင္၍ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒတြင္ အိမ္အကူအလုပ္ 
သမားကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒ၏ အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ (၉) တြင္ ‘အခေၾကးေငြမွ 
ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ရာတြင္ အလုပ္သမားက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက ္
ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ေငြမ်ားမွအပ အျခား ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ေငြ စုစုေပါင္းသည္ အလုပ ္
သမားရရွိသည့္ အခေၾကးေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေစရ’ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ‘အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ အလုပ္သမားထံမွ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ လံုးဝ ႏုတ္ယူ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရ’ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ အခေၾကးေငြႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ျခင္း 
(သုိ႔မဟုတ္) အခ်ိန္ပိုေၾကးခံစားခြင့္ စသည္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ အခေၾကးေငြ 
ေပးေခ်ေရး ဥပေဒအရ ကေလး အိမ္အကူအလုပ္သမား (အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒတြင္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ အတိုင္း) သည္ အခေၾကးေငြဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသည္။
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3? 1/
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3? 2/
tcaMu;aiGay;acsrI



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ၏ ပုဒ္မ (၂၀) အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
အေနျဖင့္ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အိမ္အကူ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ၎လစာေငြ၏ ၄ % ကိ ု
လမူႈဖလူံုေရးအက်ဳိးခစံားခြင္အ့တြက ္အလပုရ္ငွ္ႏငွ္ ့အလပုသ္မား ႏစွဥ္ီးစလံုး ကိယုစ္ား ျပဳသည္ ့
ထည့္ဝင္ေၾကးအျဖစ္ ထည့္ဝင္စုေဆာင္းႏိုင္သည္။ သို႔မွသာ လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးခံစားခြင္ ့
အလံုးစံုကို ရရွိခံစားခြင့္ ရပါမည္။ 

အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ (၁၉၂၃) အရ အလုပ္သမားတစ္ဦးအား အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သင္အတြက္ျဖစ္ေစ ႏႈတ္အားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စာအားျဖင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည့္အေျခအေနတြင္ အခမဲ့ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 
အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ တာဝန ္
ရွွိသည္။ အလုပ္သမား ေသဆံုးပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ အလုပ္သမားရရွိသည့္ လစဥ္ 
လစာေငြ၏ ၃၆ ဆကို ေပးရမည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စည္း႐ံုးခြင့္မ်ားကို 
ေအာက္ပါဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 
• ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) 
• အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ 

ေအာက္ပါဥပေဒအရ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသင္းအပင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 
• ၁၉၉၃ ျမန္မာ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၅ (ဂ) အရ “ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ 

ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္” ဟူ၍ ကေလးသူငယ္ မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

3? 3/
vlrIzlvHka&;

3? 4/
vGyfvyfpGm toif;tyif; 

zGJU pnf;cGifhESifh 
pkaygif;aqG;aEG;n§dEIdif;cGifh



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ ကေလးသူငယ္ဆိုသည္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ 
သူကိုဆိုလိုၿပီး၊ လူငယ္ဆိုသည္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကို 
ဆိုလိုသည္။ 

ပုဒ္မ ၂၄ (ခ) အရ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္ခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင ္
ေနၾကသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင္ ့
မ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးရမည္။ ထိုမွ်မက ပုဒ္မ ၆၅ (က) အရ ကေလးသူငယ္အား အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါေဝဒနာ စြဲကပ္ေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အက်င့္စာရိတၱ 
ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာအလုပ္ကို ခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းကို တားျမစ္ 
ပိတ္ပင္ထားသည္။

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းထမ္းေဆာင္ခိုင္းျခင္းမွအပ၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစ 
မႈအား တားျမစ္ထားေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၅၈ ႏွင့္ 
၃၅၉ တုိ႔တြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ (၃၇၄) တြင္ မည္သူမဆို 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူအား ထိုသူအလိုမတူဘဲ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အတင္းအဓမၼ 
ခိုင္းေစလွ်င္ ျပစ္မႈေျမာက္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဓမၼ အလုပ ္
ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေစျခင္း၊ ကြ်န္ျပဳျခင္း၊ ေက်းကြ်န္ကဲ့သို႔ခုိင္းေစျခင္း၊ 
ေႂကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခိုင္းေစျခင္းကုိျပဳရာမွ ေငြေၾကးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးအျမတ ္
တစ္စံုတစ္ရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံရယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရယူရန္ သေဘာ 
တူျခင္း ပါဝင္သည္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ေႂကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခိုင္းေစျခင္းအား 
“ေႂကြးၿမီအတြက္ ေပးဆပ္သည့္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေႂကြးၿမီအတြက္ အာမခံေပးသည့္ အေနျဖင္ ့
ျဖစ္ေစ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရမည့္ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား တိက်မႈမရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ 
ေႂကြးၿမီေျပေက်သည္အထိ သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္အားတန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေပး ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေစျခင္း” ဟူ၍ ရွင္းလင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို
ထားပါသည္။ 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား 
မ်ားအေပၚ တြင္သာ အေလးထားေဖာ္ျပထားၿပီး အလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မႈရွိေသာ္လည္း 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

3? 6/
t"r®tvkyfcdkif;aprI

3? 7/
uGsrf;usifrI zGHU NzdK;wdk;wufa&;

3? 5/
tvkyfvkyfudkif&ef 

tenf;qHk;&Sd&rnfh touft&G,f



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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3? 8/
tvkyform;a&;&m ppfaq;jcif;

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးျခင္းကို အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒအရ စက္႐ံ ု
အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ သတ္မွတ္ထားၿပီး အလုပ္သမားဝန္ႀကီး 
ဌာန လက္ေအာက္ရွိ အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္သည္။

 

လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (၅၃) အရ အလုပ္တြင္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြား 
မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္အတြင္းဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေရာဂါရရွိမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ကို အကာ 
အကြယ္ေပးရန္အတြက္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လံုျခံဳ 
ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအစီအမံမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား 
တို႔သည္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ အလုပ္ရွင္သည္ အာမခံထားသူ 
အလုပ္သမား အပါအဝင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈမ်ဳိးကိုမဆို ၿမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးသို႔ 
ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံရမည္။ အျခားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ စက္႐ံုႏွင့္ အလုပ ္
ဌာနမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒရွိ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား 
တြင္သာ အက်ဳံးဝင္သည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) 
လက္ေအာက္ရွိ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန ္
ရွိသည္။ OSH ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို လက္ရွိတြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေနၿပီး၊ ဥပေဒတြင္ အိမ္အကူ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ OSH ဆိုင္ရာ သီးသန္႔သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း 
မည္/မထည့္သြင္းမည္မွာ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။ 

ကေလးသူငယ္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ(၆၅) အရ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစျခင္းမွ ကန္႔သတ္ကာကြယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထား 
ေသာ္လည္း၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းေပး 
ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္အကိုင ္
မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္မႈမရွိေသးပါ။ ကေလးအလုပ္သမားေရးရာ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕က အႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားစာရင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေရးအား အဓိက 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကေလးသူငယ္အိမ္အကူ အလုပ ္
သမားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္အကုိင္တြင္ မိသားစုထံမွ ခြဲခြာေနထိုင္ရျခင္း 
အပါအဝင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ကစားခ်ိန္ႏွင့္ နားေနခ်ိန္မ်ားမရရွိျခင္းႏွင့္ 
၎တို႔၏က်န္းမာေရးကုိ ဆိုးဝါးစြာထိခိုက္ေစသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္ (IPEC) က အိမ္အကူအလုပ္တြင ္
(အဝတ္ေလွ်ာ္၊ ေရသယ္၊ ကေလးထိန္း) အစရွိသည့္ ေလးလံေသာ 
ပစၥည္းမ်ားအား သယ္ပို႔တင္ခ်ရမႈမ်ား၊ မီးႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးအိုးအပူမ်ားကို 

3? 9/
tEÅ&m,f&Sdaom 

tvkyftudkifESifh vkyfief;cGif 
ab;tEÅ&m,fuif;&Sif;a&;ESifh 

usef;rma&; (OSH)



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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ကိိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ အိမ္သုံးဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခြ်န္ထက္ေသာ (မီးဖိုေခ်ာင္သံုး) 
ဓားမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရျခင္းအျပင္၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္း၊ နာမက်န္း 
ျဖစ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။2

အသက္အရြယ္အားလံုးရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးႏွင့္ အခေၾကးေငြမရရွိေသာ 
မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ၁၉၅၁ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ 
(အမွတ္ ၅၈) ပုဒ္မ ၂ (၄) (က) ႏွင့္ (ဂ) တြင္ အက်ဳံးဝင္ပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္အေလ်ာက္၊ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားတစ္ေယာက္ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အလုပ္ခ်ိန္၊ ႏွစ္စဥ္ အလုပ္ပိတ္ရက ္
မ်ား၊ နားေနရက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၊ မီးဖြားခြင့္ခြင့္ရက္မ်ား၊ ေဆးခြင့္ႏွင့ ္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မရွိေခ်။ 

၁၉၉၃ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ (၂) တြင္ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ “ဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ထား သည့္ အလုပ္ခ်ိန္၊ အားလပ္ခြင့္ႏွင့္ အျခားသက္သာခြင့္မ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္” 
ဟူ၍ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္အရ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမားတိုင္းသည္ 
သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္နာရီႏွင့္ လံုေလာက္ေသာခြင့္ရက္မ်ားကို ရပိုင္ခြင္ ့
ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မည္သို႔ျဖစ္သင့္သည္ ဆိုသည္ကို အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပေပးထားျခင္း မရွိပါ။ အျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားရွိ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ 
ကိုမူ၊ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား၌ နံနက္ ၆ နာရီမ ွ
ညေန ၆ နာရီ ကာလအတြင္းသာ အလုပ္ခိုင္းခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း တစ္ေန႔လွ်င ္
၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္အလုပ္ခုိင္းျခင္းကို အလုပ္သမားဥပေဒအရ တားျမစ္ထားပါသည္။ 
ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္ဌာနမ်ား တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အလုပ္ခ်ိန္ကို တစ္ပတ္ ၁၆ နာရီ အထိသာ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ 
ေအာက္ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ ဆက္တိုက္ ၁၄ ရက္ကို လစာျဖင့္ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိၿပီး ၎တို႔ထက္ အသက္ပိုႀကီးေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာမူ ၁၀ ရက္သာ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒအရ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း အလုပ္သမား 
မ်ားသည္ မီးမဖြားမီ ရက္သတၱပါတ္ ၆ ပတ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပါတ္ ၈ ပတ ္
(ကေလးအႁမႊာေမြးဖြားျခင္းအတြက္ ထပ္ေဆာင္းအပိုခြင့္ရက္ ရက္သတၱပါတ္ ၄ ပတ္) ကိ ု
လစာျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဤဥပေဒတြင္ မပါဝင္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည္။ 

2 IPEC: Children in hazardous work: What we know, what we need to do, pp. 27-30. (Geneva, 2011). 
Available at: http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_156475/lang--en/index.htm.

3? 10/
tvkyfcsdefESifh cGifh&uf

3? 11/
uav;rD;zGm;cGifhwGif 

tusHK;0ifcHpm;cGihf
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လူမႈဖူလံုေရးစနစ္အတြင္းသို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ ၆ လစာအတြက္ 
ေပးေခ်ထည့္ဝင္ထားသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသာ ကေလးမီးဖြားေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အပါအဝင္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

• သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဆး႐ုံႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ား၌ ကေလးမီးမဖြားမီ စမ္းသပ္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား ေငြေၾကးက်ခံစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ 
စမ္းသပ္စစ္ဆးခြင့္၊ ေဆးကုသခံယူခြင့္၊ 

• သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဆး႐ုံႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ား၌ ကေလးမီးမဖြားမီ စမ္းသပ္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ား အတြက္ လစာခံစားခြင့္ျဖင့္ ခြင့္ရက္ ၇ ရက္၊

• ကေလးေမြးစမွ တစ္ႏွစ္အထိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အခမဲ႔ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊
• မီးဖြားခြင့္ကို ကေလးမီးမဖြားမီ ရက္သတၱပါတ္ ၆ ပတ္အား လစာျဖင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊
• ကေလးမီးဖြားၿပီးေနာက္ မီးဖြားခြင့္ကို လစာျပည့္ျဖင့္ ခြင့္ရက္ေပါင္း ၈ ပတ္ (ႏွင့္ အႁမႊာ 

ေမြးဖြားသည့္ အေျခအေနအတြက္ ေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပါတ္ ၄ ပတ္)၊ 
• ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်လွ်င္ လစာျပည့္ခြင့္ရက္ ၆ ပတ္ ႏွင့္ ကေလးေမြးစားျခင္းအတြက္ 

လစာျပည့္ ခြင့္ရက္ ၈ ပတ္၊ 
• လစာျပည့္ ကေလးမီးဖြားခြင့္ ခြင့္ရက္အတြက္ လစာေငြကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း 

ရရွိခဲ့သည့္ ပံုမွန္လစဥ္ လစာေငြ၏ ၆၆.၇ % အေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ေပးထားသည္။ 
ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ လစာ၏ ၅၀% ႏွင့္ညီမွွ်ေသာ အပုိစုေၾကးေငြ၊ ကေလး 
အႁမႊာပူးေမြးဖြားျခင္းအတြက္ ၇၅ % ႏွင့္ သံုးႁမႊာပူး ေမြးဖြားျခင္း အတြက္ ၁၀၀ % အပို 
စုေၾကးေငြကို ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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အဓိကအလုပ္သမားေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား

အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္သမားေရးရာ 
မူေဘာင္

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ

လူႀကီး ကေလးသူငယ္

အခေၾကးေငြ
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအက္ဥပေဒ 

(၂၀၁၃)

ရွိ ရွွိ

(သုိ႔ေသာ္ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးေအာက္ရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ မိသားစုတစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳံးမဝင္ေပ။)

ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ 
ပစၥည္းေပးျခင္းႏွင့္ 

လစာေငြႏုတ္ယူျခင္း 

အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးအက္ဥပေဒ 
(၂၀၁၆)

ရွိ ရွွိ

အခ်ိန္ပို
အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ႏွင့္ 

ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား အက္ဥပေဒ 
(၁၉၅၁)

မရွိ မရွိ

အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ 
စုေပါင္းေဆြးေႏြးညႇိႏိႈ္င္း ျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁)

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ 

ရွိ

ရွိ

ကေလးမီးဖြားခြင့္အပါ အဝင္ 
လူမႈဖူလံုေရး 

လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ (၂၀၁၂) မလုပ္မေနရ မဟုတ္ပါ မလုပ္မေနရ မဟုတ္ပါ

အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ 
အတြက္အနည္းဆံုးရွိ ရမည့္ 

အသက္အရြယ္

ပုဒ္မ(၂၄)၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ 
(၁၉၉၃)၊ (သုံးသပ္ဆဲ) မေတ႔ြရွိပါ ၁၄ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

မရွိ မရွိ

Z,m; (1) tdrftultvkyform;rsm;twGuf trsdK;om;tqifh tvkyform;a&;&mrlabmif tusOf;csKyf
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အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ 

၃၅၈ ႏွင့္ ၃၅၉)  
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ (၃၇၄)

လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒ 
(၂၀၀၅) 

ရွိ ရွိ

ေႂကြးၿမီျဖင့္ေႏွာင္ဖြဲ႕ 
ခိုင္းေစျခင္း 

လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ 
(၂၀၀၅)

ရွိ ရွိ

အလုပ္သမားေရးရာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 

၁၉၅၁ မူေဘာင္၏ အစိတ္အပိုင္း မရွိ မရွိ

အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း 

လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး (၁၉၅၁ မူေဘာင္ - 

သံုးသပ္ဆဲ) 
 

ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၆၅) 
(၁၉၉၃) 

မရွိ
 

မရွိ
(ကေလးအလုပ္ 
သမားမ်ားအား 

အေထြေထြ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ)

ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ 
မရွိ မရွိ

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ခြင့္ရက္၊ 
အပတ္စဥ္ နားေနရက္၊ 

အမ်ားျပည္သူ 
အလုပ္ပိတ္ရက္၊ ေဆးခြင့္၊ 
ကေလးမီးဖြားခြင့္ ခြင့္ရက္၊

ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ 
(၁၉၅၁)

မရွိ

မရွိ

ရင္းျမစ္ - ILO



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အက်ဳံးဝင္ပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အိမ္အကူအလုပ္ 
အကုိင္တန္ဖိုးႏွင့္ ၎တို႔အား အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အသ ိ
အမွတ္ျပဳရန္အတြက္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဥပေဒ 
ျပဳျခင္းမ်ားအတြင္း အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္အား ပိုမိုထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရွိလာရေသာေၾကာင့္ 
အလားအလာေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ၫႊန္းေနပါသည္ (ဇယား 
၁ ကို ၾကည့္ပါ)။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ အိမ္အကူ အလုပ္အကိုင္က႑ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လူထုပညာေပးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွာ အလြန္ပင္နည္းပါးၿပီး မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက အစီရင္ခံတင္ျပၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ အိမ္အကူအလုပ္ 
သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတြင္လည္း ကြာဟခ်က္မ်ား 
ရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းကြာဟခ်က္မ်ားမွာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား၊ 
ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၊ ကေလးမီးဖြားခြင့္ဆိုင္ရာအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ 
မ်ားက မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ လူမႈဖူလံုေရးတြင္ စာရင္းသြင္းေပးမႈမ်ားအပါအဝင္၊ 
ကေလးအလုပ္သမားခန္႔အပ္မႈအေပၚ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အစရွိသည့္ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအကာအကြယ္မ်ားအတြင္း အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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4/ tdrftultvkyform;rsm;twGuf tjynfjynfqdkif&m Oya'rlabmifrsm; 

4? 1/
urÇmhEdkifiHtm;vHk;\ 

vlYtcGihfta&;tajctae 
yHkrSefoHk;oyfonhf tpnf;ta0; 

(UPR) 

UPR ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီလက္ေအာက္တြင္ မတ္လ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ႏိုင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မေရးထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ ၎ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆး၍၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးသည့္ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 
၎လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သံုးသပ္ဆဲႏိုင္ငံမ်ားက အစီရင္ခံစာတင္ျပၿပီး၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO) မ်ားကလည္း အစီရင္ခံစာတင္ျပႏိုင္ကာ၊ သက္ဆိုင္ရာ UN ေအဂ်င္စ ီ
မ်ားက UN စနစ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ ေရးဆြဲေပးရသည္။3 ၎အစီရင္ခံစာမ်ားကို သံုးသပ္ဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားႏွင္ ့
အျခား UN အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ၾကပါသည္။ 
ေမးခြန္းမ်ား၊ အေျဖမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ရလဒ္အစီရင္ခံစာကို မွတ္တမ္းတင္ 
ေပးမည့္ ထိုအစည္းအေဝး ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးအတြက္ အခ်ိန္ ၃ နာရီခြဲစာ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ 
သံုးသပ္ဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလက္ခံၿပီး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန ္
ယူျခင္း၊ အနာဂတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ UPR အစီရင္ခံျခင္းအစီအစဥ္တြင္ စတင္ပါဝင္ 
ခဲ့ကာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ၂၀၂၀ တြင္ တတိယအႀကိမ္ ပါဝင္ရန္ စီစဥ္ထား 
ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ ႏွစ္ဝက္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို UPR အစီရင္ခံမႈအတြင္း တင္ျပ 
အစီရင္ခံႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံစာ တင္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏိႈင္းပြဲကို တတိယအႀကိမ္ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္ခံခဲ့ေသာ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအနက္ ေအာက္ပါအခ်က္ 
ေလးခ်က္သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မႈ ရွိလာ 
ႏုိင္ပါသည္။ 
• (ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၈၉ အပါအဝင္) UN ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ကတိကဝတ္ 

ျပဳျခင္း (သုိ႔) အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ 
• အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစား၍ တည္ဆဲ ကေလးသူငယ္ဥပေဒအား မူၾကမ္းျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု
သြက္လက္ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

• ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ 
• ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

3 The guidelines for submitting a report can be found in the annex 
“Information and Guidelines for Relevant Stakeholders 
on the UPR Mechanism”



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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UPR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က ္
မ်ားတြင္ အိမ္အကူအလုပ္ကို တင္ျပအစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
သူမ်ား၏ စီးပြားေရးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ NGO အဖြဲ႕အစည္း 
(HOME) က စကၤာပူႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ စကၤာပူအစိုးရအား ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ၎ UPR လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ တင္ပို႔သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွတဆင့္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားေရးရာ အက္ဥပေဒ ေအာက္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
အက်ဳံးဝင္ပါဝင္လာေစေရး အပါအဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က ္
ကို ေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ UPR လုပ္ငန္းစဥ္ကာလအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ၎၏ ျပည္ပေရာက္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ပိုမို အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ဟူေသာ အၾကံျပဳခ်က္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး (Human Rights Watch) အဖြဲ႕က UPR သုိ႔ 
တင္သြင္းေသာအစီရင္ခံစာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရအား ထိအုၾကံျပဳခ်ကက္ိ ုေအာင္ျမင္ေအာင ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ (၁၈၉)အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိသည့္အေပၚ ေဝဖန ္
ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢျပ႒ာန္းခ်က္ကို ၁၉၉၁ 
ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ CRC အပိုဒ္ ၃၂ (၁) အရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 
သည္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စီးပြားေရးအရ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစတတ္ေသာအလုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းပညာေရးကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစသည့္ အလုပ္ေစခိုင္းမႈမ်ားမွ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမည္။ ထိုမွ်မက ျပ႒ာန္းခ်က္ အပိုဒ္ 
၃၂ အား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

4? 2/
uav;oli,f tcGifhta&;qdkif&m 

jy|mef;csuf (CRC)



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီေဒါ (CEDAW) သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ ္
ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ စီေဒါေကာ္မတီသည္ အမ်ဳိးသမီး အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္းအေပၚ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (Concluding 
Observations to the 2016 Myanmar report) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားခဲ့ ပါသည္ 
(OHCHR, 2016)။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအား ေနာက္ႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသမီးအိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္ အတိအလင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ စီေဒါေကာ္မတီမွ 
ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၃၈) ျဖစ္ေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက ္
အရြယ္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္၊ သာတူညီမွ် လုပ္ခလစာဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (၁၉၅၁) (အမွတ ္
၁၀၀)၊ (အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ (၁၉၅၈) (အမွတ္ ၁၁၁) တို႔အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသည္ ့
အေပၚ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ 
ဇူလိုင္လအတြင္း တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း စီေဒါ 
ေကာ္မတီထံသို႔ စင္ၿပိဳင္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ႏိုင္သည့္အျပင္၊ ဆုိက္ေရာက္ႏိုင္ငံ 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို 
လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပသည့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ 

ေကာ္မတီသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ၎တို႔၏ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေလ့လာခ်က္စာတမ္းမ်ားအတြင္း မၾကာခဏ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေကာ္မတီသည္ အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား
သည္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ ္
ခံရမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပံုႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ျခယ္လွယ္ပံုတုိ႔ကို 
အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေကာ္မတီက 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္၊ အလုပ္သမားရွာေဖြခန္႔အပ္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိပါက အျပစ္ဒဏ္ 
ေပးျခင္းႏွင့္တကြ၊ လိင္အလုပ္ႏွင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈအတြက္ အမ်ဳိးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ 
မ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းအပါအဝင္ အလုပ္သမားရွာေဖြစုေဆာင္းေရးကို တရားမဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္ 
သမား ရွာေဖြခန္႔အပ္ေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ သင္တန္းဌာနမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ 
ေပးရန္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ 

4? 3/
trsdK;orD;rsm;tm; enf;rsdK;pHkjzifh 

cGJjcm;qufqHrIrsm; tm;vHk; 
yaysmufa&;qdkif&m 

oabmwlpmcsKyf (CEDAW) 



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း

16

ကေနဒါႏိုင္ငံအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေလ့လာခ်က္တြင္မူ ယာယီႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား 
အစီအစဥ္အတြင္း အခ်ိန္ကာလအေျချပဳ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈကို တိုးပြားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ယင္းအစား အမ်ဳိးသမီး 
ေရႊ႕ေျပာင္း အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္းေနထိုင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ကို ေပးအပ ္
ရန္ ေကာ္မတီမွ အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္ (စာပိုဒ္ ၃၉) ။ 

အလုပ္တစ္ခုကို မလုပ္ကိုင္ပါက (သုိ႔) မလိုက္နာပါက တစ္စံုတစ္ရာ အျပစ္ေပးခံရမည္ 
ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ထိုသူ၏ ဆႏၵမပါဘဲ လုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္ (သုိ႔) ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ဳိးကို အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၅၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၂၉) ကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ္လည္း 
စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ပင္ က်င့္သံုး 
ခိုင္းေစခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အလို႔ငွာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ အဓမၼ 
အလုပခ္ိငု္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရး ရညမ္နွ္းခ်က္ျဖင့ ္ILO သည ္ျမနမ္ာႏိငုင္ံႏငွ့ ္နားလညမ္ႈ စာခြ်နလ္ႊာ 
(MOU) ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ ထိုနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MOU) ကို 
ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ ဆက္လက္၍ သက္တမ္းတိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ MOU တြင္ပါဝင္သည့္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရး တိုးတက ္
မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံတင္ျပရပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၌ အဓမၼ 
အလုပ္ခိုင္းေစမႈပံုစံအားလံုး ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ (၂၉) ပါ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
တြင္ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆိုးဝါးေသာပံုစံျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ ILO ျပ႒ာန္းခ်က ္
အမွတ္ (၁၈၂) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ 
ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္တြင္ရွိေသာ ကေလးအလုပ္သမား ဆိုသည္မွာ 
အေစခံကဲ့သုိ႔လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေန 
(သုိ႔) အႏၲရာယ္ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ဳိး၌ (ေပါ့ပါးေသာအလုပ္၊ အႏၲရာယ္မရွိေသာ 
အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္အတြက္) အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက္အရြယ္ေအာက္ရွိ ကေလး 
သူငယ္မ်ား လုပ္ကုိင္ရေသာ အိမ္အကူအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ရည္ၫႊန္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး 
ဒုတိယ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ILO သည္ “ကေလး 
အလုပ္သမား ခုိင္းေစမႈ အစီရင္ခံမႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္” (ITC, ILO, 2006) 
ကို ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီီးျဖစ္ကာ၊ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရယူ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ 

 4? 4/
t"r® tvkyfcdkif;aprI qdkif&m 

jy|mef;csuf trSwf (29)

4? 5/
qdk;0g;aomyHkpHjzihf 

uav;tvkyform; 
cdkif;aprIqdkif&m jy|mef;csuf 

trSwf (182) 



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္တြင္ရွိေသာ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၫႊန္းကိန္းတစ္ခ ု
မွာ (ေပါ့ပါးေသာအလုပ္၊ အႏၲရာယ္မရွိေသာ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္) အနည္းဆံုး 
ရွိရမည့္ အသက္အရြယ္ေအာက္ရွိ ကေလးသူငယ္က လုပ္ကိုင္ေနရသည့္လုပ္ငန္း အလုပ ္
အကိုင္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးရွိရမည့္္ အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္အရ ကေလး 
သူငယ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို မထိခိုက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ 
ပညာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္မ်ားကို အတားအဆီး 
မျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ (၁၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အေနျဖင့ ္ေပါပ့ါးေသာအလုပအ္ကုိငအ္ျဖစ ္သတမ္တွထ္ားသည္ ့အိမအ္ကအူလပုက္ိ ုလပုက္ိငု ္
ႏုိ္င္သည္။

ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာစီးပြားေရးမွ ပံုစံတက်ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးသုိ႔ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
ILO ၏ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္ အမွတ္ (၂၀၄) (၂၀၁၅ခုႏွစ္) ၏ နိဒါန္းတြင္ ပံုစံတက် 
မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအျပင ္
တုိင္းျပည္ဝင္ေငြ၊ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းျဖန္႔ၾကက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အတို္င္းအတာအေပၚ 
တြင္လည္း ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ 
စီးပြားေရးမွ ပံုစံတက်ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးသုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ အကူးအေျပာင္းကို 
ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ပံုေဖာ္ေရးဆြဲရာတြင္၊ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားကို (ပံုစံတက် 
မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးခံစားခြင့္ကင္းမဲ့သည့္ အလုပ္သမားအုပ္စုတစ္စ ု
အျဖစ္မွတ္ယူ၍) အထူးအေလးထား အာ႐ံုစုိက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္း 
ခ်က္အမွတ္ (၂၀၄) တြင္ တိုက္တြန္း ပန္ၾကားထားပါသည္။ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ႏွင့္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ အမွတ္ (၂၀၁) တြင္ အိမ္အက ူ
လုပ္ငန္းကို အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး အိမ္အကူ အလုပ္သမား 
မ်ားအား သီးသန္႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္ အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္ေပၚေစရန္အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၈၉) တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ႏွင့ ္
အပတ္စဥ္ အနားယူခ်ိန္နာရီ၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ခံစားခြင့္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 
အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးရန္ႏငွ္ ့လပုင္န္းခြင ္ေဘးအႏရၲာယက္င္းရငွ္းေရးႏငွ့ ္က်န္းမာေရးခစံားခြင္မ့်ား 
ရရွိေစရန္လည္း ျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အရ အလုပ္ရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ အိမ္အလုပ္သမားမ်ားကို ေနရာထုိ္င္ခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ 

4? 6/
tvkyfvkyfudkif&eftwGuf tenf;
qHk;&Sd&rnfhtouft&G,fqdkfif&mjy

|mef;csuf trSwf (138)

4? 7/
yHkpHwusr[kwfaom pD;yGm;a&;rS 

yHkpHwusjzpfaom pD;yGm;a&;okdY
ul;ajymif;jcif;qkdif&m ILO \ 

tMuHjyK wdkufwGef;csuf 
trSwf (204)

4? 8/
tdrftultvkyform;rsm; 

twGuf oifhawmfaumif;rGefonfh 
tvkyftudkifqdkif&m 

jy|mef;csuf trSwf (189) ESihf 
tMuHjyKwdkufwGef;csuf trSwf 

(201)



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို (အထူးသျဖင့္ စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပၿပီး) ရွင္းလင္းစြာ 
ေျပာဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးလုပ္သား အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ ္
ခန္႔ထားရာတြင္ အထူးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ျခင္း၊ အသက္ဝင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို 
သိသာစြာ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ ္
သမားေရးရာ မူေဘာင္ကို ပိုမိုခိုင္မာ အားေကာင္းလာေစႏိုင္ပါသည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ 
(၁၈၉) ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးေပၚ တာဝန ္
တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည္ႏွင့ ္
“ကိုယ္စားျပဳမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏိႈင္း၍ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္” ဟူ၍ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
(အပိုဒ္ - ၁၈) တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားက ခ်က္ခ်င္း 
စတင္၍ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စံုကံုလံုေသာ 
သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္ စာရင္း 
ဇယားမ်ား မရွိပါ။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္၌ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင ္
ေနၾကသည္ ့အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ကိုယ္ေတြ႕အစီရင္ခံစာ 
မ်ားႏွင္ ့ သတင္းမီဒီယာေဆာင္းပါးမ်ားကဲ့သို႔ ဆင့္ကမ္း သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွတစ္ဆင္ ့
သာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိ ုေလ့လာ 
သိရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းတြင ္ပါဝင္ေျဖဆိုေပးခဲ့သူ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ မတူကြဲျပားသည္ ့
အသက ္ အရြယ္အပိုင္းအျခား အုပ္စုႏွစ္ခုအတြင္း ပါဝင္ေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 
၎တို႔သည ္ အသက ္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ဝန္းက်င္ခန္႔ ကေလး အမ်ားဆံုးပါဝင္သည္ ့ အသက ္
၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အရြယအ္တြင္းရွိေသာ အလြန္ငယ္ရြယ္သည္ ့ ကေလးသူငယ္မ်ား 
(သို႔မဟုတ)္ အိမ္ေထာင္ကြဲ၊ မုဆိုးမ (သို႔မဟုတ)္ မိသားစ ုအသိုက္အျမံဳမရွိဘဲ အိမ္ေထာင ္
မျပဳရေသးေသာ အသက ္ ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ ္ သက္ႀကီးပိုင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားအမ်ားစုသည ္မိမိအား အလုပ္ခန္႔သည့္ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ 
ရန္ လုိအပ္သည္။ ၎အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားရွ ိအမ်ဳိးသမီးအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
အေရအတြက္မွာ ပိုမိုနည္းပါးလာၿပီး၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ဥယ်ာဥ္မႉး၊ စာဖိုမႉး၊ 
ကေလးထိန္း အစရွိသည္ ့တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားသည္ ့လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင ္ပိုမိုလုပ္ကိုင ္
လာႏုိ္င္ေခ်ရွိပါသည္။

အလုပ္ရွင္မိသားစုသည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အဆက္အသြယ္မ်ားမွတစ္ဆင့့္ 
ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ရွာေဖြေလ့ရွိသည္။ ကေလးသူငယ္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာသည္ ရြာတြင္က်န္ရစ္သည့္ ၎တို႔မိသားစု အသက္ရွင ္
ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ (GEN, 2015)

အာရွေဒသအတြင္း အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားအေနထက္၊ မိသားစ ု
သဖြယ္ သေဘာထားဆက္ဆံေလ့ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည့္အေလ်ာက္၊ မၾကာခဏ 
ဆိုသလို ၎တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာေကာက္ယူျခင္း 
မျပဳလုပ္ၾကေခ်။4 အိမ္အကူအလုပ္အား အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆေလ့မရွိပဲ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ဤစာတမ္းအတြက္ ပါဝင ္
ေျဖၾကားေပးၾကသူမ်ားက လက္ခံယူဆထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ ထင္ျမင္ယူဆ 
ေနသည့္ သေဘာထားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားၾကားရွိ အလုပ္သေဘာ ဆက္ဆ ံ
ေရးကို မႈန္ဝါးအားနည္းသြားေစၿပီး၊ အက်ဳိးဆကအ္ေနျဖင့္ လပု္အားခ အခေၾကးေငြ၊ အလပု္ခ်နိ ္
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားကို “မိသားစုဝင္တစ္ဦး” အေနျဖင့္ သေဘာထားေနမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္င ံ
အတြင္းရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမား အမ်ားစုအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စာရင္း 
ဇယား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားအတြင္း အိမ္အကူ 

4  ILO, UNWomen, 2016
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“အမ်ားအားျဖင့္ 
ေက်ာတစ္ေနရာစာ၊ အိပ္စရာနဲ႔ 

ထမင္းေကြ်းထားမယ္ဆိုရင္ 
လုပ္ခလစာမရလဲ လုပ္ႏိုင္တဲ့ 

ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ထဲက 
မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြကိုပဲ 

အလုပ္ရွင္မိသားစု 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 

ရွာခန္႔ခ်င္ၾကတယ္။” 



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားအျဖစ္ မျမင္သာေတာ့ဘဲ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မျပဳႏုိင္ေတာ့ေပ။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင္ ့ေက်ာင္းအၿပီး လုပ္ငန္းခြင ္
ဝင္ေရာက္မႈ အကူးအေျပာင္းဆန္းစစ္ျခင္း စစ္တမ္းအတြင္းရွ ိ က်ား၊မ ခြဲျခားထားသည္ ့
စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည ္ေယာက်္ားကေလးမ်ားထက ္၃ ဆ 
ပိုမိုလုပ္ကိုင္ရၿပီး လုပ္ခအခေၾကးေငြမရရွိသည္ ့ အိမ္အကူအလုပ္မ်ားကိ ု တစ္ပတ္လွ်င ္
၅ နာရီထိတိုင္ေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္းကိ ု ေဖာ္ျပေနသည္။ တဖန ္ အလုပ္ခြင္ရွ ိ
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည ္၎တို႔၏အခေၾကးေငြရရွိသည္ ့အလုပ္မ်ားအျပင္၊ အျခား အိမ္အက ူ
အလုပ္မ်ားကိုပါ အခေၾကးေငြမရရွိပဲ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ကိုင္ရေၾကာင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ပံုစံဇယားအတြင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ပံု (၁) - အလုပ္ခြင္အတြင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္ျပင္ပရွိ ေယာက်္ားကေလးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥအလုပ္မ်ားအတြင္း ပါဝင္မႈ

ရင္းျမစ္ - ကေလးလုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ သေဘာထားႏွင့္ အေလ့အထ (KAP) ေလ့လာမႈ (၂၀၁၅) ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္ (IPEC, ILO) (၂၀၁၅)

“အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြကို 
တန္ဖိုးထားတတ္လာဖို႔ဆိုရင္ 
သူတို႔ေတြ လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ 

အေရးပါတဲ့ အလုပ္ေတြကို 
ထင္သာျမင္သာျဖစ္လာေအာင္ 

ဦးစြာ လုပ္ေပးရမယ္။ ”



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္

21

သက္ငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားစုသည္ တစ္လလွ်င္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (၂၂ 
ေဒၚလာ) လစာအခ ေၾကးေငြကိုသာရရွိေသာ္လည္း၊ အသက္အရြယ္ပိုႀကီးသည့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အနိမ့္ဆံုးလစာေငြ၏ ႏွစ္ဆခန္႔ ရရွိတတ္ေၾကာင္းကို ဤစာတမ္း 
အတြက္ ပါဝင္ေျဖၾကားေပးခဲ့သူမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေတာရြာေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား 
မွတဆင့္ ပိုမို လံုျခံဳမႈရွိသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ပြဲစားမ်ားအား 
ေငြေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း အမ်ားစုမွာ 
အေႂကြးႏြံထဲ ေရာက္ရွိသြားတတ္ၾကသည္ (GEN, 2015)။ ေျပာင္းေရႊ႕ခအတြက္ ပြဲစားခမွာ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ၄၀,၀၀၀ က်ပ္ (၃၀ ေဒၚလာ)5 ရွိေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ႏွစ္ျခင္း 
ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း (The Karen Baptist Church)ႏွင့္ အျခား လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ 
ေျဖဆိုသူမ်ားအရ ပြဲစားမ်ားသည္ တစ္လစာ ႀကိဳတင္ေငြကို အိမ္အကူအလုပ္သမား၏ 
မိသားစုအား ေပးထားတတ္ၾကၿပီး၊ ေနာက္မွ အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ ၎တို႔ စိုက္ေပးထားသည့္ 
ႀကိဳတင္ေငြႏွင့္တကြ ပြဲစားခကို ျပန္လည္ရယူတတ္ၾကေၾကာင္းကို ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ 
အလုပ္ရွင္က ႀကိဳတင္ေပးလစာေငြႏွင့္ ပြဲစားခတို႔အား အိမ္အကူအလုပ္သမားက ေပးရန ္
တင္ရွိေနသည့္ ေႂကြးၿမီီ (ပ်မ္းမွ် ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ သို႔မဟုတ္ ၅၈ ေဒၚလာ) အျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ 
ထိုအခါမ်ဳိး၌ အိမ္အကူအလုပ္သမား တစ္ေယာက္သည္ ၂ လ မွ ၃ လအထိ ၎၏လစာ 
အခေၾကးေငြအား မရရွိျခင္း၊ ထိုကာလအတြင္း အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈ မျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအႏၲရာယ္ဆီသို႔ တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ 

5  Skype discussion with Leddy Mozambite of Peru, January 2017 SINTTRAHOL
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းသည့္ ပြဲစားႏွင္ ့
အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား (အလုပ္ခန္႔အပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စ)ီ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အလြန္ပင္နည္းပါးေနေသးသည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္ရွာေဖြေရး အက်ဳိး 
ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ပြဲစားမ်ား၏အေလ့အထ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားမွာ ဤစာတမ္း 
ေလ့လာမႈ၏ လႊမ္းျခံဳမႈနယ္ပယ္အျပင္ဘက္တြင ္ရွိေနသျဖင့္၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔အေသးစိတ္သည္ ့
ေလ့လာမႈမ်ဳိး ထပ္မံျပဳလုပ္သြားရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူႏွင္ ့ကေလးသူငယ ္အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ 
သေဘာထား အျမင္မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ အေရအတြက ္ သို႔မဟုတ ္ ၎တို႔အလုပ္ရွင္မ်ား၏ 
စီးပြားေရးအေျခအေန အစရွိသည ္ တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
ရွားပါးပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ဝင္ေငြနိမ္လ့ူလတ္တန္းစား၊ သာမန္ 
လူလတ္တန္းစားႏွင္ ့ခ်မ္းသာသူမ်ားအပါအဝင ္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း အလႊာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ွအလုပ ္
ခန္႔အပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းကိ ု ဤစာတမ္းအတြက္ ပါဝင္ေျဖၾကားခဲ့သူအားလံုးက တညီတၫႊတ ္
တည္း ေျဖၾကားေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့ ္ အလုပ္ခန္႔သည္ျဖစ္ေစ၊ အခေၾကးေငြ 
မေပးဘဲ ခန္႔သည္ျဖစ္ေစ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ႏုိ္င္ပံု မေပၚေပ။ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
တစ္ေယာကအ္ား အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္မႈသည ္ အလုပ္ရွင္၏ အဆင့္အတန္းကိ ု ပိုမိုျမင့္မား 
ေစတတ္ေၾကာင္းကိ ုပါဝင္ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဝင္ေငြနိမ့္လူလတ္တန္းစားမိသားစုမ်ားသည ္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ငွားရမ္းခန္႔အပ္ 
လိုပါက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏွင္ ့ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံထားရွိေပးမႈ အစရွိသည္ ့ အလုပ ္
သမားစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကိ ု လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိ ု ပါဝင္ေျဖဆိုသ ူ
မ်ားမ ွ သိရွိနားလည္ထားေသာ္လည္း၊ ၎အလုပ္ရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္သည ္ ဝင္ေငြတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္မႈမရွိပါက၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံႏႈန္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားအတြက ္
ေငြေၾကးက်ခံေပးႏုိ္င္မည ္ မဟုတ္ေပ။ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ ျပႆနာရပ္မ်ားအား 
နားလည္သေဘာေပါက ္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္၊ ၎အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ား 
အေပၚ ေနာက္ထပ ္သုေတသနေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိႏုိ္င္ပါသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) သည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားရွိသည္ ့ နယ္ပယ္မ်ားႏွင္ ့ ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္ 
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိလာေစရန္ အေထာက္ 
အကူျပဳေပးမည္ ့လုပ္သားစစ္တမ္းမ်ားအား ပံုမွန္ေကာက္ယူသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က ္

ရွိပါသည္။ ထိုစစ္တမ္းမ်ားအတြင္း အိမ္အက ူအလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုင္သည္ ့ေမးခြန္း 
မ်ားကိ ုထည့္သြင္းေမးျမန္း ေကာက္ယူသြားႏုိင္ပါသည္။ 

ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈသည ္တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ပိုမို တန္ဖိုးနိမ့္က်သြားေစသည္။ လူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္သည ္ ဂုဏ္သိကၡာမရွိသူအျဖစ ္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံလိုက္ရပါက၊ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
အေနျဖင္ ့ ၎တုိ႔အေပၚ ဆိုးရြားလွေသာဆက္ဆံမႈပံုစံမ်ဳိးျဖင္ ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ခံရသည္။ 

“ပစၥည္းပို႔သမား၊ 
တက္ဆီကားေမာင္းဆရာ၊ 

စတိုးဆိုင္ပိုင္ရွင္၊ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ 
ဆရာ/ဆရာမ၊ ရဲ၊ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ 
တပ္မေတာ္သားေတြ၊ 

သံတမန္ေတြ၊ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္စတဲ့ 

လူေတြမွာ အိမ္အကူ 
အလုပ္သမားေတြ ရွိၾကပါတယ္” 



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည ္ သာတူညီမွ် မဆက္ဆံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆ ံ
မႈေၾကာင္ ့ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကုိ ပိုမိုအားေပးရာေရာက္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ခြဲျခားဆက္ဆံခ ံ
ရသူသည ္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေဘးဖယ္ခံထားရမႈကို ၾကံဳေတြ႕လာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
၎တို႔သည ္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ၎တို႔အလိုဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း 
မရွိေတာ့ေပ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည ္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကို ခါးစည္းခံၾက 
ရသည္။ အိမ္အကူေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သုေတသနျပဳလုပ္ေနသည္ ့ အတုိင္ပင္ခံတစ္ဦးက ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈ အေျခအေနမ်ားကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္သည္ အရွက္ရဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာမရွိ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု ဤစာတမ္းအတြက ္လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုၾကသ ူ
အားလံုးက ေျပာပါသည္။ ထိုသို႔ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက ္
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားေစမႈတို႔အား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ အိမ္အကူအလုပ ္
သမားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရသည္ ့ ဂုဏ္သိကၡာမရွိသည့္အလုပ ္ လုပ္သူဟူ၍ တရားေသ 
သတ္မွတ္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အား သိရွိနားလည္ရန ္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ဂုဏ္သိကၡာမရွိသည့္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူဟူ၍ ႏွိမ္ခ် 
ဆက္ဆံေနမႈမ်ားသည ္ျမန္မာႏိုင္င ံတစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ ့ျပႆနာရပ္မ်ဳိး 
မဟုတ္ေခ်။ အလုပ္နယ္ပယ္၌ အလုပ္တစ္ခုအား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္ ့
အက်င့္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ အမည္းစက္စြန္းထင္ၿပီး တန္ဖိုးနိမ့္က်သည္ဟ ု ထင္ျမင္ခံရပါက၊ 
ယင္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့ပါဝင္ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသ ူအလုပ္သမားမ်ားပါ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရပါသည္။ 
အိမ္အကူအလုပ္ကိ ု႐ိုက်ဳိးခယစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရသည္ ့အလုပ္အကိုင ္တစ္ခုဟူ၍ ထင္ျမင္ 
တတ္ၾကရာ၊ ၎အလုပ္အား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ ွလူမႈေရးအရ စြန္းထင္းနိမ့္က်၊ ဂုဏ္သိကၡာ 
မရွိသည္ ့အလုပ္တစ္ခုဟူ၍ တရားေသ ထင္ျမင္ယူဆတတ္ၾကသည ္(Ashford and Kraner, 
1999)။ ထိုမွ်မက (အလုပ္၏) နိမ့္ပါးေသာအေျခအေနေၾကာင္ ့ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ားသည ္လိင္အမ်ဳိးအစား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္၊ လူမ်ဳိးစုႏွင္ ့ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ စသည္တို႔ 
အေပၚအေျချပဳသည္ ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိ ု ခံေနၾကရေသာ ဆင္းရဲသည္ ့ အရပ္ေဒသ၊ 
လအူပုစ္မု်ားမ ွလာၾကသူမ်ားျဖစ္တတ္ၾကၿပီး၊ ၎တုိ႔ ယခင္ကတည္းက ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားအျပင ္ အိမ္အကူအလုပ္အေပၚ လူမႈေရးအရ အထင္အျမင္ေသး၊ 
ဂုဏ္သိကၡာမရွိဟူ၍ ထပ္ေလာင္းႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ (ILO, 2016)။ 

6/ tdrftultvkyftudkiftay: ESdrfcsqufqHrI

“ကြ်န္မ စင္ကာပူႏိုင္ငံက 
ပန္းျခံတစ္ခုမွာ 

ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ အိမ္အကူ
အလုပ္သမားေတြနဲ႔ေတြ႕ခဲ့တယ္
။ အိမ္အကူ အလုပ္လုပ္တာဟာ 

ရွက္စရာျဖစ္လို႔ သူတို႔ ဒီမွာ 
အိမ္အကူအလုပ္ လုပ္ေနတာကို 

ျမန္မာျပည္က မိသားစုေတြကို 
ျပန္မေျပာျပဘူးလို႔ ကြ်န္မကို 

ေျပာျပၾကတယ္။ တစ္ျခား 
ျပန္ေရာက္လာၾကတဲ့ အိမ္အကူ 

အလုပ္သမားေတြကလည္း 
ကြ်န္မကို သူတို႔ရဲ႕ဓာတ္ပံု၊ 

အမည္ စတာေတြကို 
အသံုးမျပဳဖို႔၊ အခု ေျဖေပးခဲ့တဲ့ 

မွတ္တမ္းတင္ဖိုင္ (အသံ/
ဗီဒီယိုဖိုင္) ေတြကို 

သူမ်ားေတြ ၾကားသြားမွာစိုးလို႔ 
လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚ မတင္ဖို႔ 

ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾကတယ္။”

ILO ႏွင့္ UN Women မွ 
အလြတ္သုေတသနပညာရွင္ 

Rebecca Napier-Moore ႏွင့္ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေမြးရာပါျမင့္ျမတ္ၿပီး ဘုန္းကံႀကီးမားသည္ဟူေသာ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိရာ၊ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ 
လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အခြင့္အာဏာ ရွိသည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း၊ အဆိုမ်ားက ေထာက္ခံအားေပးမႈျပဳသျဖင့္၊ ၎ထင္ျမင္ယူခ်က္သည္ 
လူအမ်ား၏ ယံုၾကည္လက္ခံမႈတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္တည္လ်က္ရွိပါသည္ (Thein, 2015)။

တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္အား 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ကြ်မ္းက်င္မႈအလုပ္တစ္ခုဟူ၍ မသတ္မွတ္ပဲ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
တာဝန္တစ္ရပ္ဟုသာ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အလြန္အေရးႀကီးလွသည့္ 
အလုပ္အား ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုး၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခေၾကးေငြမေပးဘဲ ခိုင္းေစေနၾကသည္။

အိမ္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ေဆာင္သည့္ အိမ္အကူအလုပ္အား အခေၾကးေငြေပးစရာမလိ ု
ဟူေသာ သမိုင္းစဥ္ဆက္တစ္ေလွ်ာက္ လက္ခံထားမႈေၾကာင့္ အိမ္အကူအလုပ္ေနရာတြင္ 
အစားထိုးခိုင္းေစသည့္ အခေၾကးေငြေပးရသည့္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ/အလုပ္အကုိင္မဆို 
မည္သည့္အခါမွ် ေစ်းသက္သာသည္ဟု ယူဆျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည ္ (Windebank. 2010)။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ 
ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ကိုင္လာရသည့္ အခေၾကးေငြမရရွိသည့္ အိမ္အကူအလုပ္ေနရာတြင္ 
တစ္ျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္အားေခၚယူခိုင္းေစ၍ အခေၾကး ေငြေပးရျခင္း၊ အစားအေသာက္၊ 
အဝတ္အစားမ်ား ေထာက္ပံ့ရျခင္းအား မခ်ိတင္ကဲ ခံစားရသည္မွာ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ေခ်။ 

6? 1/
trsdK;orD;jzpfjcif;tay: 

ESdrfcsqufqHjcif;

6? 2/
]trsdK;orD;tvkyf} udk 

vkyfjcif;jzpfonf[lí 
ESdrfcsqufqHjcif;

“အိမ္အကူအလုပ္ လုပ္တာဟာ 
ကြ်န္ တစ္ေယာက္လို လုပ္ေနရလို႔ 

ရွက္စရာအလုပ္လို႔ ျမင္မိတယ္” 

(ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ ပါဝင္ေျဖၾကားေပးခဲ့သူ 
အမ်ားစု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆)

“သူတို႔က အလုုပ္ရွင္မိသားစုေတြရဲ႕ 
အတြင္းေရးကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

ကို သိရတယ္”

(ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ ပါဝင္ေျဖၾကားေပးခဲ့သူ 
အမ်ားစု ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆)



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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အိမ္အကူအလုပ္အတြက္ ေပးရသည့္ အခေၾကးေငြမွာ နည္းပါးသည့္အတြက္ အိမ္တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားေပၚတြင္လည္း တန္ဖိုးထားမႈ မရွိေၾကာင္းကို 
ထင္ဟပ္ေစသည္။ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းေၾကာင့္ အိမ္အကူ 
အလုပ္ကို အေစခံႏွင့္မျခား မွတ္ယူၿပီး ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈျပဳေတာ့သည္။

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မိသားစု၏ ေအာင္ျမင္မႈဘဝအေရးအတြင္း 
သစၥာ၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမရွိဘဲ၊ မိသားစုအသိုက္အျမံဳမ်ားအတြင္း 
အတူတကြေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည ္အလုပ္ရွင္မိသားစု၏ အတြင္းေရးကိစၥမ်ား၊ အလုပ္ရွင ္
မိသားစု၏ ေငြေၾကးဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိ ုခေရေစ့တြင္းက် သိရွိနားလည္ထားေသာ 
“ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္သူမ်ား” ဟူ၍ အထင္ခံရတတ္သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင္ ့အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားမွာ သံသယစိတ္ျဖင္ ့မတရားဆက္ဆံခံရတတ္ၿပီး၊ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တို႔ 
၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မ်ားအားပိတ္ပင္ျခင္း အစရွိသည္ ့အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးကိုခ်ဳိးေဖာက္သည္ ့မလိုလားအပ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ဳိးအား ျပဳလုပ ္
က်င့္သံုးလာႏိုင္ေပသည္။

ထိုမွ်မက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ အေႏွာင္အဖြဲ႕မရွိသည္ ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည ္ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင္ ့ မိသားစုတည္ၿငိမ္မႈကိ ု လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 
အႏၲရာယ္ျပဳ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်တတ္ၾကပါသည္။ လင ္
ေယာက်္ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးသစၥာရွိမႈအေပၚ သံသယဝင္ေနသည့္ အိမ္ေထာင္သည္ 
ဇနီးမယားမ်ားသည ္ လင္ေယာက်္ား၏အျပဳအမူအား ေျပာဆိုျပဳျပင္ျခင္းထက္္၊ အိမ္အကူ 
အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အျပစ္တင္ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈသည ္
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ မယံုၾကည္မႈ၊ သံသယဝင္မႈႏွင္ ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔အား ပိုမို 
ျမင့္တကလ္ာေစသည္။ အထူးသျဖင္ ့ အခန္းဆက္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင္ ့ ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုမ်ား 
အစရွိသည္ ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမီဒီယာမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုးဘက ္ခြဲျခားသတ္မွတ္ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကိ ုပိုမိတုိုးပြားေစသည္။ 

6? 3/
csOf;uyf0ifa&mufol? 

taESmiftzGJU r&Sdol 
trsdK;orD;tjzpf 
ESdrfcsqufqHjcif;

“႐ုပ္ရွင္နဲ႔ တီဗီေတြမွာ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြက 
အိမ္မွာရွိေနတဲ့ လင္ေယာက္်ား 
ဒါမွမဟုတ္ တျခားအမ်ဳိးသားနဲ႔ 

အိမ္ေထာင္ေရး 
ေဖာက္ျပန္တတ္တာကို မၾကာမၾကာ 
ျပၾကတယ္။ သစၥာမရွိေဖာက္ျပန္တဲ့ 

အမ်ဳိးသားထက္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားကို 

ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္သူဆုိၿပီး 
အျပစ္တင္ ႐ိုုက္ကူးျပသတာက 

ပိုမ်ားတယ္။”



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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အိမ္အကူအလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေတာရြာေဒသမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသ 
မ်ားမွ လာေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ကာ၊ ပညာတတ္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးျခင္းမ်ား 
အတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ ၿမိဳ႕ျပေဒသ 
မ်ားအား ပညာတတ္ျခင္း၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္းျမင့္မားျခင္း၊ ခ်မ္းသာ 
ႂကြယ္ဝျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု တစ္ထစ္ခ်မွတ္ယူထားၾကၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝမ်ဳိးကို အလုိအေလ်ာက္ ရရွိႏိုင္မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ 
ၿမိဳ႕ျပ၏ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ အစရွိသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ကေလးမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ပို႔လႊတ္ရန္ ဆြဲငင္ေနေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ ္
ရွင္အခ်ဳိ႕က ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သည့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕ျပေဒသရွိအိမ္မ်ားတြင ္
ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ အခြင့္ထူးအား ေပးအပ္ထားျခင္းျဖင့္၊ ၎တို႔သည္ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား 
အား ကူညီေဖးမသည့္ ဒါနေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆတတ္ၾကသည္။

လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပညာေရးစနစ္ကို ကေလးသူငယ ္
အားလံုး လက္လွမ္းမီသင္ယူႏုိ္င္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ILO ၏ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း 
(၂၀၁၅) အရ ေက်ာင္းလံုးဝမေနဖူးေသာ ကေလးအားလံုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (၈၂,၀၀၀ ဦး) 
သည္ အလုပ္ခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမား  
အမ်ားစု၌ အတန္းေက်ာင္းပညာေရး အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ မရရွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က ္
ဆြဲႏိုင္ပါသည္။ အတန္းပညာတတ္ေျမာက္မႈအား မၾကာခဏဆိုသလုိပင္ အသိဥာဏ္ပညာ 
ျမင့္မားမႈျဖင့္အတူ ယွဥ္တြဲတိုင္းတာတတ္ၾကရာ၊ အတန္းပညာ မတတ္ေျမာက္မႈအား အသိ 
ဥာဏ္ပညာမရွိမႈျဖင့္ မွားယြင္းစြာျဖင့္ တန္းတူယူဆတတ္သျဖင့္၊ ဂုဏ္သိကၡာ မရွိဟူ၍ 
ေနာက္ထပ္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ 

ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္း၌ ကေလးသငူယမ္်ားအား ခ်စခ္င္ျမတ္ႏိုး တနဖ္ိုးထားတတၾ္ကေသာလ္ည္း၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေကာင္းမြန္သည့္အက်င့္စ႐ိုက္၊ အျပဳအမူအမွန္ကို သင္ၾကားေပးရန ္
အတြက္ ၎တိို႔အား ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဆက္လက ္
ဆုပ္ကိုင္ထားၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ မိဘႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ထုိကဲ့သို႔ ဆံုးမပိုင္ခြင့္ကို ၁၉၉၃ 
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၆၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

6? 5/
ynmoif,lcGihfr&Sdjcif;tay: 

ESdrfcsqufqHjcif;

6? 6/
uav;oli,fjzpfjcif;tay: 

ESdrfcsqufqHjcif;

6? 4/
wdkif;&if;om;rsdK;EG,fpkjzpfjcif; ESifh 

aus;vufa'oqif;&JrItay: 
ESdrfcsqufqHjcif;



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ခံရမႈ သတင္းပံုျပင ္
ေဆာင္းပါးမ်ားကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ တင္ျပအစီရင္ခံလာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈကို ယာယီ ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ္လည္း၊ ေရရွည ္
တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိိန္းကေလးငယ္မ်ားအျဖစ္ ထင္ဟပ္ျပသမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လိင ္
အလုပ္သမားေရးရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ထိခိုက္ခံစားရသူ သားေကာင ္
အျဖစ္ တင္ဆက္ျပသမႈသည္ ဂုဏ္သိကၡာမရွိဟူ၍ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကို တိုးပြားေစၿပီး၊ အလုပ ္
သမားအခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေလးထား ဖြံ႕ၿဖိဳးေပၚေပါက္လာမႈကို ေႏွာင့္ေႏွး 
ေစသည္။

6? 7/ 
xdcdkufcHpm;&oljzpfjcif;tay: 

ESdrfcsqufqHjcif;



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားသည္ “အျပင္လူ” အျဖစ္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံေနရသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ လူမႈအသိုက္အဝန္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာ 
(အိမ္ေထာင္စု) မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားမ်ား 
ႏွင့္မတူ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ေပသည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္သည့္ အထက္ပါ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုေသာ 
ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈ ပံုစံအလႊာမ်ဳိးစံုတို႔အား စတင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္၊ ၎တို႔အား သေဘာ 
ေပါက္ နားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ 
အခ်က္အလက္ စာရင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေသးပါ။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ပိုမို 
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုတင္ျပလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ထုတ္ေဖာ္မႈအသံမ်ား တိုးျမႇင့္လာ 
ေစေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္တကြ၊ ေနရာေပးလာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ၊ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖုံေသာ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈ 
ပံုစံမ်ဳိးစံုတို႔အား ပိုမို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေျဖရွင္းလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ အထက္တြင္ေဖာ္ျပေပးထားသည့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈပံုစံမ်ားသည္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အေရး ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားက 
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလာသည့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုေသာ ႏွိမ္ခ် 
ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အၾကားဆက္ႏႊယ္ေနမႈမ်ားကို သတိျပဳမိလာျခင္းအားျဖင့္၊ စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္မႈ၏ ဦးတည္ခ်က္ကို ပိုမို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ေပးႏို္င္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ဳိးမ်ဳိး/အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အၾကား ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

6? 8/
a&TUajymif;tvkyform;jzpfjcif; 

tay: ESdrfcsqufqHjcif;



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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 အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ေစမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းမႈကို ဆိုလိုသည္။ ၎တြင္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕၏ စုေပါင္းအင္အားကို 
တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ၎သည္ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ခိုင္မာသည္ ့
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ တည္ေဆာက္သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူမႈ 
အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ရွည္ၾကာ၊ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွသည့္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအၾကား 
အလုပ္သမားမ်ားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေဖးမေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္ 
မ်ား ပိုမို ထင္သာျမင္သာျဖစ္လာေစျခင္း၊ ၎တို႔ ေျဖရွင္းလိုသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအား 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးလာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ နည္းလမ္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အေျဖမ်ားအေပၚ စုေပါင္းအကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္လာႏိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ ္
လာႏိုင္ေပမည္။ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
မဟာမတ္ိအဖြ႕ဲ/လူပဂုၢိဳလမ္်ားသည ္အမိအ္ကအူလပုသ္မားမ်ား၏ စုေပါင္းသင္းဖြ႕ဲ ေဆာငရ္ြက ္
မႈကို အားေပးကူညီေပးရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္း 
ေနရာတစ္ခု ရလာႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း စသည့္ အခန္းက႑မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

အျပဳသေဘာေဆာင ္အျမင႐္ႈေထာင္ ့(သို႔) ေပၚလစ ီမဝူါဒေရးရာေျပာင္းလမဲႈကိ ုေဖာ္ေဆာင ္
ေပးႏိုင္ရန္အတြက္၊ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရာ၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားက သတိျပဳလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကိ ု
စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈဟု ေခၚဆိုသည္။ ဂုဏ္သိကၡာမရွိဟူ၍ တံဆိပ္တပ္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈသည္ 
စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ကို ယိုယြင္းတိုက္စားေစ႐ံုသာမက၊ လူထု 
အားေပးေထာကခ္မံႈကိ ုေႏွာင့္ေႏွးေစကာ၊ ထခိုကိခ္စံားရသမူ်ား၏ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ ေဆာငရ္ြက ္
ျခင္းကိုပါ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ ထိေရာက္ေသာ စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္မႈအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဂုဏ္သိကၡာမရွိသည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားဟူ၍ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားေစ 
ေရးႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္အား တန္ဖိုးထားအသိအမွတ္ျပဳလာေစေရး စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ 
မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အပိ ု
အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေသာအရာအျဖစ္ မယူဆႏိုင္ေပ။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အျခားေသာ 
ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ား၏ အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲ 
မြဲေတမႈ၊ တရားမမွ်တမႈႏွင့္ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားလံုး၌ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရသည့္ 
ဂုဏ္သိကၡာမရွိသည့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားဟူ၍ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း 
မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေျဖရွင္းေပးသြားရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

7/ pnf;½Hk;vHIUaqmfjcif;enf;vrf;rsm;ESifh pkaygif;oif;zGJUaqmif&Gufapjcif;



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွ ိ
လာေစရန္အတြက္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အဓိကတာဝန္မွာ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ အိမ္အက ူ
အလုပ္အေပၚ ဂုဏ္သိကၡာမရွိသည့္အလုပ္ဟူ၍ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက ္
အိမ္အကူအလုပ္၏ သေဘာသဘာဝကို ျပန္လည္အေလးထားသုံးသပ္ျခင္း ျပန္လည္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။ အိမ္အကူအလုပ္အေပၚထားရွိသည့္ 
မေကာင္းျမင္သည့္ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကိုဖယ္ရွားၿပီး အျပဳသေဘာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက ္
ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ဥပမာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မိသားစု၏ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ ၎တို႔က 
မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရပံု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ 
တိုက္႐ိုက္လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားႏွင္ ့
အျခားေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက ္
ႏိုင္ရန္အတြက္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးရပံု အစရွိသည္တို႔ကို 
ေဖာ္ျပေပးရမည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ ရွာေဖြရရွိသည့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ 
၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းထားေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပုိင္မိသားစုဘဝတိုးတက္ေရးကိ ု
ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔၊ ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္လည္း တစ္ေထာင္ ့
တစ္ေနရာမွ အေထာက္အကူျပဳ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ေပးခ်င္ေသာ သတင္း 
စကားမ်ားသည္ တိုတုတ္ ထိမိ ႐ိုးရွင္း၍ နားလည္ရလြယ္ကူၿပီး၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိကာ သက္ဆိုင ္
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္ (Anti-Slavery International, 2002)။ 

ထို႔အျပင္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာျခင္း မျဖစ္ေစရပါ။ 
ကမာၻေပၚရွ ိအျခားေသာ ႏိငုင္မံ်ားမ ွအမိအ္ကအူလပုသ္မားမ်ားသညလ္ည္း အလားတူ သတင္း 
စကားမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္႐ိုဘီရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
စုေဝးမႈဆိုင္ရာ တူတန္ဘူလိုက္ (Tutambulike) ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ထိေရာက္သည့္ 
ေအာက္ပါ သတင္းစကားမ်ဳိးကို ျဖန္႔ေဝေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

“တစ္ျခားသူေတြ အခ်ိန္ေတြ 
ပိုရလာေအာင္ ကြ်န္မတို႔က 

လုပ္ေပးေနတာပါ”

Leddy Mozombite, ပီ႐ူးႏိုင္ငံရွိ 
အိိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ၏ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး

“အလုပ္သမားတိုင္းဟာ အိမ္အကူ အလုပ္သမားေတြအေပၚမွာ မွီခိုေနရတယ္။ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြသာ မရွိဘူးဆိုရင္ တစ္ျခားအလုပ္သမားေတြ 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ”

“Wamama wa Dhobi ndio tegemeo la nchi bila hao wafanyikazi wengine 
hawawezi kuenda kazini"

ႏိုင္႐ိုဘီရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားစုေဝးမႈဆိုင္ရာ တူတန္ဘူလိုက္ (Tutambulike) 
ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈမွ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား

http: //www.fahamu.org/tutambulike



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္အဖြဲ႕မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက ္
မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းအျပင ္ရညမ္နွ္းခ်ကပ္န္းတိငု ္ေရာကရ္ွိေအာင ္ေဆာငရ္ြကရ္ာ၌ ေအာင္ျမင ္
မႈမ်ားကို တိုင္းတာေပးသြားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ 
မွတ္တုိင္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိပါ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ -
(က) အိမ္အကူအလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ 
(ခ) အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားအျဖစ္ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ 
• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကို ပိုမို 

အသအိမွတ္ျပဳလာေစျခင္းျဖင္ ့လမူႈအသုိကအ္ဝန္းအတြင္း အမိအ္ကူအလပု္ႏငွ္ ့အမိအ္ကူ 
အလုပ္သမားတို႔အား ပိုမို ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္လာေစျခင္း၊

• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္အသိေပးရန္ အလုပ္ 
သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအၾကား မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ပိုမို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အိမ္အကူအလုပ္သမားကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕ 
မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ 

• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
သင္တန္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိ္င္ခြင့္ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္္ေပးျခင္း၊ 

• စံအလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင ္
ရြက္ျခင္း၊

• ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ အစရွိသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
အက်ဳံးဝင္ခံစား ႏိုင္ခြင့္မရွိေသးေသာ ဥပေဒမ်ားအား အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊

• အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ကို အတည္ျပဳ လက္မွတ ္
ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ အမွတ္ (၂၀၁) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

• အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းခ်က္/သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ 

• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းခ်က္/သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင ္
ေပးျခင္း၊ 

• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ အလုပ္ရွင္မ်ားက ေဒသခံေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး႐ံုးမ်ား၌ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို 
ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ 

7? 1/
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• အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ မိသားစုဝင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၌ ကေလးသူငယ ္
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊

• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ကုိယ္ပိုင္တသီးပုဂၢလ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးယႏၲရားမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ 
ေစျခင္း၊

• ကနဦးအေနျဖင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အိမ္အက ူ
အလုပ္လုပ္ရန္ မလိုအပ္သည့္အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုကို အဆိုျပဳႏုိ္င္ရန္ မိသားစုမ်ား 
အတြက္ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲ 
ေဖာ္ေဆာငၿ္ပီး ျမနမ္ာႏိငုင္ဖံြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈ ႏငွ့သ္င့္ေတာက္ိကုည္သီည္ ့အသကအ္ရြယက္ိ ု
တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္း။

အိမ္အကူအလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) တရားမွ်တမႈဆီသို႔ လက္လွမ္းမွီ 
ေရာက္ရွိလာေစရန္၊ ဂုဏ္သိကၡာမရွိေသာအလုပ္ လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈ၊ 
လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေပၚ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈ၊ အထီးက်န္ျဖစ္ေစသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားသည္ အလြန္ႀကီးမားလွသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ 
စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း စသည့္အဆင့္မ်ဳိးစံုတို႔၌ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ကိုယ္တိုင္ 
ပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္စည္း႐ံႈးလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး၌မဆို ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံေနရသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ထို စည္း႐ံုး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ထားရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ္လည္း၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
လူ႔က်င္ဝ့တဆ္ိငုရ္ာ ထည့သ္ြင္း စဥ္းစားရမည္အ့ရာမ်ားလည္း ရွိေနသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္းရွ ိ
ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္မ်ားအေနျဖင့္ စည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အပ်က္သေဘာ 
ေဆာင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ စာရင္းတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ 
အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

• စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈသည္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကို မတိုးပြားေစရ။ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ားအား သနားစရာ သို႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား အေလးထားစရာမလိုသူမ်ားအျဖစ္၊ 
ခြန္အားနည္းပါးၿပီး အားနည္းခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ ္
ရမည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမား အားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို 
အတည္ျပဳေပးမည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ 
အသံုးျပဳရမည္။ 
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• စည္း႐ုံးလံံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကုိယ္တိုင္ လုိက္ပါ၊ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ 
မႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အျပစ္ေပးမႈကိုခံရျခင္း၊ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း 
ဖက္ခံရျခင္းတို႔ မေပၚေပါက္ေစရန္ ၎တို႔၏လုံျခံဳေရးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ ္
ေပးရမည္။ 

• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ေမးခြန္းေမးျမန္းလိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္။ 
၎တို႔၏ ဘဝအေၾကာင္းအရာပံုျပင္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားအား အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ အသုံးျပဳရမည္။ ေမးခြန္း 
သေဘာတူညီခ်က္ ေတာင္းခံလႊာ အား ေျဖၾကားေပးမည့္သူက ေျဖဆုိရန္ျငင္းပယ္လိုပါက၊ 
ျငင္းပယ္ႏုိင္ေအာင္ ေရးသားေပးထားရမည္။ အထက္ပါ သတိိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းသတိထားရပါမည္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၊ အလုပ္ရွင္ 
သို႔မဟုတ ္အလုပရ္ငွမ္်ားထမံ ွသေဘာတူညခီ်က၊္ ခြင့္ျပဳခ်က္တစခ္တုည္းျဖင္ ့မလံုေလာက ္
ေခ်။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကနဦး မည္သို႔အသံုးျပဳမည္၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ 
(ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိး) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္၏ 
(ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိး) အခန္းက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္တကြ၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားလွ်င္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္က ူ
ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း အစရွိသည္တို႔အား ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

• ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ 
ေရးဆြဲထားရမည္။ 

• မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ား၊ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ မိမိ 
ကတိျပဳထားသည္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ ဘဝအေျခအေနႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေပၚ အမွန ္
တကယ္ ေျဖဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ အသံုးျပဳ 
ရမည္။

 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားတြင္ အားလပ္ခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ရွိႏုိင္သည္။ အစည္းအေဝး၊ 
ေတြ႕ဆံုမႈတိုင္းသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး၊ 
လက္ငင္းအက်ဳိးရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္  
ေနၾကသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအေတာ္မ်ားမ်ား၌ အိမ္အကူအလုပ္သမားအုပ္စုမ်ား၏ လတ္တေလာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္ေဆာင္မႈပိုင္းကိုပါ ထည့္သြင္း 
လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အခ်က္အျပဳတ္သင္ခန္းစာ၊ အာဟာရ၊ သန္႔ရွင္း 
ေရး၊ ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဘာသာစကားသင္ခန္းစာမ်ား (သို႔မဟုတ္) စိတ္အပန္းေျဖ 
ေရးႏွင့္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကြန္ျပဴတာသင္ၾကားေပးမႈႏွင့္ ေငြေၾကး 
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စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္ခန္းစာမ်ား အစရိွသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး သို႔မဟုတ ္
အားကစားႏွင့္ စိတ္အပန္းေျဖေရးသင္တန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားအား 
တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္း အတူတကြေတြ႕ဆံုႏုိင္ၿပီး 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္စိတ္ဓါတ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၎တို႔၏ အလံုးစံုအေျခအေနမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတကလ္ာေစမည္ ့နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိ ုတျဖည္းျဖည္း ေဆြးေႏြးတုိငပ္ငလ္ာႏိငု္ျခင္းႏငွ္ ့
အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝငွႏိုင္မည့္အခ်ိန္မ်ားကုိပါ ေပးလာႏိုင္ပါသည္။ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားအခ်ဳိ႕မွာ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
အခ်ဳိ႕မွာမူ စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ပါဝင္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္းကို သေဘာ႐ိုးျဖင့္၊ အသံုးဝင္မႈရွိေစရန္ စီမံေပးအပ္ေပးရမည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မႈသည္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ က႑နယ္ပယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား လွည့္ဖ်ားျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းတုိ႔အား မျပဳလုပ္ရေပ။ 
အကယ္၍ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ စည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မပါဝင ္
လိုပါက၊ ၎တို႔သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ 

လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးက မတူကြဲျပားျခားနားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ပံပိုးေပးတတ္ၾကသည္။ ဥပမာ - ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ (Equality Myanmar) အဖြဲ႕အစည္းသည္ 
LGBT လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို 
၎တို႔၏ စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးလ်က ္
ရွိသည္။ Sex Workers in Myanmar (SWiM) အဖြဲ႕အစည္းသည္ HIV အသိပညာေပးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

Empower Foundation အဖြဲ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္အတြင္း လိင္အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ ္
မ်ားအား ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ လိင္အလုပ ္
သမားမ်ားကို စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ အဆင့္တစ္ခုအေနျဖင့္ လိင္အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္ ဘာသာစကားႏွင့္ အတန္းေက်ာင္းပညာေရးမ်ား တက္ေရာက္သင္ယူႏုိ္င္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေန႔စဥ္ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္း 
ထားေသာ လိင္အလုပ္သမားမ်ားကို တစ္လတြင္တစ္ႀကိမ္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
ထိုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳတင္ေျပာဆိုထားသည္။ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့ ္
ရရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ 
ႏုိင္ျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားရၾကသည္။

လူထုႏွင့္ စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစည္းအေဝး၊ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအတြင္း အစ ီ
အစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကနဦးကာလမ်ား၌ တြန္႔ဆုတ္တတ္ၾကေသာ္လည္း၊ တစ္စထက ္
တစ္စ ယံုၾကည္မႈကို အလြယ္တကူ ရရွိတည္ေဆာက္ႏိုင္ကာ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက ္
လာတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ ္
သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ နည္းလမ္း/အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအား 
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ျပင္ဆင္ေပးလာႏိုင္ျခင္း၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ 
မ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ၎နည္းလမ္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ Empower အဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး မိမိတို႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိင္အလုပ္သမားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တက္ႂကြစြာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လိင္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ ေနရာ 
တစ္ခုကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို အိမ္အကူအလုပ္သမားတစ္ဦး 
ျဖစ္သည့္ ေဒၚဖေလာ္ရာေရႊနန္း က ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲသ့ည္။ အဓိကေပးအပ္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး၊ မိမိစိတ္သေဘာဆႏၵအရ က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ား လုိက္နာရန္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ေနာက ္
ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကား 
ခ်က္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား 
ေပးအပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ၁၅၀ 
ေက်ာ္ျဖင့္၊ တစ္ရက္တာအစည္းအေဝးအခမ္းအနားကို က်င္းပေလ့ရိွသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း 
အားျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခ 
အေနမ်ား၊ လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေလ့လာႏုိင္လာၿပီး စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ 
အသင္းအဖြဲ႕ျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ရရွိႏုိ္င္ပါသည္။ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအား အသိပညာေပးျခင္း အစရွ ိ
သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလာခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ ၁၀၀ တိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံရွိ Asocación Grupo de Trabajo Redes အဖြဲ႕အစည္းသည္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လီမာ (Lima) ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ 
အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္တြင္ အခက္အခဲမ်ဳိးစံုကို ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား မိန္းမပ်ိဳ 
ေလး “ပန္ခ်ီတာ (Panchita)” အေၾကာင္းပံုျပင္ ဇာတ္လမ္းစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ ့
ပါသည္။ ထုိစာအုပ္အား နံနက္ေစာေစာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ေစ်း၀ယ္ေလ့ရွိၾကသည့္ 
ေပါင္မုန္႔ဆိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားထံသိုု႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။ ၎ 
စာအုပ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းအား ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္ ေပးအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေသးစိတ္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေပးသည္။ ပန္ခ်ီတာပံုျပင္ကို ဖတ္႐ႈၿပီး၊ “ပန္ခ်ီတာအိမ ္
ဘယ္မွာရွိလဲ” ဟုေမးျမန္းကာ ၎အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလး 
မ်ားအား စာရင္းျပဳစုထားခဲ့သည္။
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ပန္ခ်ီတာ၏အိမ္ (Casa de Panchita) သည္ စာအုပ္မွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး၊ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့ ္
ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားငယ္ေလးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ႀကီးမႉးျပင္ဆင္သည့္ အကပြဲမ်ား၊ တနဂၤေႏြေန႔လယ္စာ 
ထမင္းဝိုင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာခ့ဲၾကသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ား၏ လုိအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္တကြ၊ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခြန္အားမ်ားကိ ု
တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခ့ဲသည့္အျပင္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလာႏိုင ္
ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအတြက္ ၎ဥပမာကို ယူငင္အသံုးခ်ရမည္ဆိုပါက၊ 
ပညာေပးစာအုပ္/စာေစာင္မ်ား ေဝငွရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာမ်ားမွာ မနက္ခင္းေစ်းမ်ားပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ပီ႐ူးအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ (Peruvian Domestic Workers Union 
(SINTTRAHOL) သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ရန္
အတြက္ ပထမအဆင့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“အိမ္အကူအလုပ္သမား ၅ ေယာက္ပါတဲ့အဖြဲ႕ေလးတစ္ဖြဲ႕ ရၿပီဆိုရင္ စလို႔ရပါတယ္။ 
ကြ်န္မတို႔သိတာ၊ လုပ္ႏိုင္တာကေန အရင္စလုပ္တယ္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္းမွာ 
ကြ်န္မတို႔ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ကြ်န္မတို႔အလုပ္ကို ျမင္သာထင္သာလာေအာင္ လုပ္တယ္။ ကေန႔ 
သူ႔အလိုအေလ်ာက္ရလာတယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ အခြင္ ့
အေရးေျမာက္ျမားစြာတို႔ဟာ ဘယ္လို ခက္ခက္ခဲခဲ တိုက္ယူရတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္မတို႕ 
ေလ့လာၾကတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ပီ႐ူးမွာဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဘတ္စ္ကားစီးရင္ 
ဘတ္စ္ကားခရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုသာ ေပးရတယ္။ ဒီလို အခြင့္အေရးရဖို႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတုိ႔ရဲ႕ ေသြးေခြ်းအသက္ေတြကို ေပးဆပ္ၿပီး ကာလအေတာ္ၾကာၾကာ 
လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အလုပ္သမားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရ ီ
သတ္မွတ္ေပးဖို႔ကို စုေပါင္းစည္း႐ံုးၿပီး ႀကိဳးစားပမ္းစားေတာင္းဆုိခဲ့ရတာကို ကြ်န္မတို႔ 
ေလ့လာခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြက ကြ်န္မတို႔ကို အသင္းအဖြဲ႕နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ ္
ရွိေအာင္၊ အတူတကြ စုေပါင္းတြန္းလွန္ႏိုင္ေအာင္ ခြန္အားေတြကိုေပးခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ 
အလုပ္ရွင္ေတြက ကြ်န္မတို႔ကိုစုေပါင္းၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္မတို႔ကလဲ 
အဲလိုေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ဖို႕အတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္။ 
ကြ်န္မတို႔ေတြက ကြ်န္မတို႔ အသံုးျပဳလို႔ရမယ့္ဥပေဒေတြ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၈၉) 
စတာေတြကို ေလ့လာၾကတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေတြ ရလာဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ကြ်န္မတို႔ အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြ စုေပါင္း 
သင္းဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြက စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့လို႔ ရလာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ 
အသီးအပြင့္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၈၉) ဟာဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ကို 
ဘယ္သူကမွ ဒီအတိုင္း ေပးခဲ့တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး - အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြ အသင္းအဖဲြ႔နဲ႔ 
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္လို႔ ရရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။”6

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆိုးဝါးဆံုး အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္ 
အခါ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ လူအမ်ားအာ႐ံုစိုက္လာမႈကို ရယူလိ ု
သည္မွာ သဘာဝေစ့ေဆာ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ ၎တို႔၏ အက်ပ္အတည္း 
ဒုကၡအေပၚ သနားမႈကိုဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အာ႐ံုစိုက္လာေအာင္ မၾကာခဏ ျပဳလုပ ္
တတ္ၾကသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သတင္းမ်ားစြာတို႔ကို ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ ခဏတာ သနားစိတ္မ်ား 
ေပၚေပါက္ေသာ္လည္း အိမ္အကူအလုပ္အေပၚ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္မႈမ်ားကိုမူ ပေပ်ာက္မသြားေစပါ။ ၎သတင္းမ်ားသည္ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈကို မတိုးပြားေစခဲ့ေသာ္လည္း၊ ထိခိုက္ခံစားရသူ သားေကာင္အျဖစ္ ႏွိမ္ခ် 
ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကို တိုးပြားေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္အား 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပိုမို ထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္ (Armand,2010)။

6 Skype conversation with Leddy Mozombite, Secretary General of 
the Domestic Workers Union in Peru (SINTTRAHOL) January 2017
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မီဒီယာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သ၏ူ ျပစ္တင္ေဝဖန္႐ႈံ႕ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္အကအူလပု္သမား 
မ်ားအား ပိုမိုအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊ အႏၲရာယ္ ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ 
တြန္းပို႔တတ္သည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ အိမ္အကူ 
အလုပ္သမားမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ေစလႊတ္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ ေစလႊတ္ခဲ့ရာတြင္ 
အမ်ားျပည္သူက အစိုးရ၏မူဝါဒကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ေဝဖန္႐ႈံ႕ခ်မႈမ်ား ရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ အိမ္အကူအလုုပ ္
လုပ္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္မႈသည္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို နည္းပါးယုတ္ေလ်ာ ့
လာျခင္းမ်ား၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ ဆက္လက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား နည္းပါးလာျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈ 
မ်ားျပားလာျခင္းအျပင္၊ တရားဥပေဒကို အားကိုးအကူအညီရယူႏုိင္မႈ နည္းပါးလာျခင္း စသည္ ့
ဆိုးက်ဳိးရလဒ္မ်ားသာ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္ (ILO, UNWomen, 2017)။ 

အထူးသျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈမ်ား မ်ားျပားတင္းက်ပ ္
သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူ အလုပ ္
သမားမ်ားအား စည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ေစမႈသည္ အလြန္ပင ္
႐ႈပ္ေထြးနက္နဲလွေပသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိး 
မရွိပါပဲ၊ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား မခန္႔အပ္ရဟူ၍ ဥပေဒျပဳမည္ဆိုပါက 
လက္ေတြ႕မက် (သို႔) လက္ရွိအခ်ိန္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကေလးသူငယ္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား လံုးဝ ပိတ္ပင္မႈသည္ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၊ 
၎တို႔၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ အလိုအေလ်ာက္ တရားခံအျဖစ္ 
တရားဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ျဖစ္ပြားေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးအသက္အရြယ္ ၁၄ ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရး စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ ္
မႈကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနႏိုင္ေရး၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိသားစုဝင္ေငြ 
ရွာေဖြႏိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ မိသားစုအတြက္ ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကးအစရွိသည္တို႔အား 



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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ေပးအပ္လာႏိုင္ေစရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ လံႈ႕ေဆာ္ေပး 
ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
မ်ားအတြင္း ၎တုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အသံမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရရွိေစရန္၊ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား ရရွိလာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရပါမည္။

အာဖရိကတိုက္ အေနာက္ကမ္း႐ိုးတန္းရွွိ ဆယ္နီေဂါ (Senegal) ႏိုင္ငံတြင္ Environment 
Development Action (ENDA) ဟုေခၚဆိုသည့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ကေလး 
သူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင ္
ေနလ်က္ရွိပါသည္။ ဒါကာၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ငယ္ရြယ္သည့္ အိမ္အကူအလုုပ္သမားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ေက်းရြာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအတြင္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရိွဆံုးလူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ ္
သတ္မွတ္ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာ္ၾသသူ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံဆရာ/မမ်ား 
ႏွင့္တကြ၊ ေဒသႏၱရေဆးခန္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ၾက 
ပါသည္။ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ဖိုရမ္ (အစည္းအေဝး) မ်ားကို ေက်းရြာ၏ သတ္မွတ ္
စုေဝးရာအရပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးၿပီး ၎အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္ ငယ္ရြယ္သူ အလုပ ္
သမားမ်ားက ၎တို႔၏ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကကာ၊ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ ္
သတ္မွတ္ၿပီး ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကသည္။ ဂ်ာနယ္လစ္/သတင္း 
မီဒီယာသမားမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားကာ၊ ပန္ခ်ီပံုၾကမ္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကိုပါ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။ 

ေက်ာင္းေနသည္ ့ကေလးမ်ားအား ၎တို႔အမိမ္်ားတြင ္အမိအ္ကအူလပု ္လပုက္ိငု္ေနသည္ ့
ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားမ်ား၏အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတတ္လာေအာင္ 
အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းကို Bihar Domestic Women’s Welfare Trust in India ၊ WAYS 
(Kampala, Uganda) ႏွင့္ Bayti (Morocco) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 
၉ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ကေလးမ်ားက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယ ူ
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းနိမ့္က်သည္ဟု ယူဆၾကေသာ အိမ္အကူအလုပ္ႏွင့္ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ 
လမ္းသန္႔ရွင္းေရး အစရွိေသာ အျခားအလုပ္မ်ား၏ တန္ဖိုးရွိမႈကို အေလးထား ေျပာဆိုသည္ ့
အလုပ္အကိုင္ေလာကအေၾကာင္္း သိရွိေလ့လာႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
ဆက္စပ္သင္ခန္းစာမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရးအား ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က ္
ရွိပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ၎ေက်ာင္းသားကေလးမ်ား၏အိမ္တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ေက်ာင္းသို႔ဖိတ္ၾကားေစၿပီး အိမ္အက ူ
အလုပ္အား တန္ဖိုးထားျခင္းဆုိ္င္ရာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲကို က်င္းပေပးသည္။ 

“ကြ်န္မရဲ႕ အလုပ္ရွင္နဲ႔ 
အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခ်င္တဲ့ 

အေရးအႀကီးဆံုး 
အခြင့္အေရးတစ္ခုကေတာ့ 

ကြ်န္မ မိဘေတြကို 
တစ္ပတ္တစ္ခါ ဖုန္းေခၚဆိုခြင့္ 

ေပးဖို႔ပါပဲ” 

ကေလးသူငယ္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားတစ္ဦး၊ 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆။



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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တက္ဇနီးယား (Tanzania) ႏိုင္ငံရွိ Kuleana Centre for Children’s Rights အဖြဲ႕ 
အစည္းသည္ ရပ္ရြာေဒသရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရ၏ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ရွိ “ရက္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး” ႏွင့္ 
“လမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား” အစရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
လမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ ၎တို႔အား ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
ေတာင္းစရာမလိုပဲ၊ လူတိုင္း၏အိမ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည ္
ေဒသခံအိမ္ေထာင္စုအားလံုးကို သိရွိကြ်မ္းဝင္သည့္အတြက္၊ ငယ္ရြယ္သည့္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားကို မည္သည့္အိမ္၌ ငွားရမ္းခန္႔အပ္ထားသည္၊ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း 
ပဋိပကၡရွိ/မရွိ စသည္တို႔အား သိရိွႏုိင္သည္။ ၎တို႔အား အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ယံုၾကည္မႈရွိသည္။

ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
သီးျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ က်န္းမာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တာဝန္ယူ၊ အာမခံေပးမည့္ လူႀကီးမ်ားမရွိသည့္ 
အိမ္မိ်ဳး၊ အေျခအေနမ်ဳိး၌သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္းကို ၾကားသိရသည္။ ၎ 
ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအတြင္း စာရင္းသြင္း 
ထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၎တို႔သည္ အစိုးရ၏ စာရင္းဇယားမ်ား၊ မ်က္စိေအာက္မွ 
ေပ်ာက္ကြယ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ 

ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံ၏ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္သမားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဥပေဒ 
ျပဳမႈကို ေလ့လာ ျခင္းသည္ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အိမ္အကူအလုပ္ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးေရးကို ျပဳလုပ္ရန္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမူေဘာင ္
အတြင္း ထည့္သြင္းေပးထားကာ၊ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးေရးအရာရွိသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ ္
တည္း၌ပင္ အိမ္ေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္အား သြားေရာက္ေလ့လာ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္ (Uruguay, 
1921)။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ILO မွ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “အိမ္အကူအလုပ္က႑ရွိ လုပ္ငန္းခြင ္
စစ္ေဆးေရးနွင့္ အျခားလုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရားမ်ား” စာတမ္းတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးမႈ ဥပမာမ်ားစြာ ပါဝင္ 
ပါသည္။ “ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား” စာတမ္းတြင္ 
ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အသံမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင ္
ခဲ့ကာ၊ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈအတြက္ လက္ေတြ႕က်သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။7

7 Accessed at http://www.africanbookscollective.com/books/child-domestic-workers-in-zimbabwe
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ သိသာ 
ထင္ရွားစြာ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎တို႔၏ အမည္မ်ားသည္ အလုပ္ခန္႔ထားသည္ ့
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္ဆိုျခင္းထက္၊ ၎တုိ႔၏မိသားစု၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း 
အတြင္း က်န္ရွိေနသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပူပန္စရာ မဟုတ ္
ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူႀကီးတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္၏ အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္တာဝန္ယူမႈမ်ဳိး မရရွိသည့္ အက်ဳိးဆက္ကို ျဖစ္ပြား 
ေစသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားအား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ 
အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစရာ၊ 
ခက္ခဲစရာ၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံစရာမ်ား မရွိေစရပါ။ အိမ္အကူ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား 
အစိုးရ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းၿပီး ျမင္သာထင္သာ ရွိလာေစမႈျဖင့္ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစီမံခ်က္မ်ား၊ 
ဘ႑ာေငြခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္လာႏုိင္ပါသည္။ မွတ္ပံ ု
တင္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (GAD) ေအာက္ရွ ိ
ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအေနျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ပါဝင္ေျဖၾကားေပးခဲ့သူ 
အခ်ဳိ႕က အၾကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) သည္ ILO ၏ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီႏွင့္အတူ၊ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့ ္
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည္။ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ 
တြန္းအားေပးေနသည့္အရာမွာ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျဖစ္ေပၚ 
ေနသည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္အေလ့အထမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားကထုတ္ျပန္မႈ တစ္စိတ ္
တစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထိုက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအား လက္မွတ ္
ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းအား က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းကို 
ျပသရာေရာက္ပါသည္။ “အလုပ္အကုိင္ ဝန္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီတစ္ခ်ဳိ႕က စည္းကမ္းမလုိက္နာ 
တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး အမ်ားရဲ႕ ေဝဖန္႐ႈံ႕ခ်ျခင္းကိုခံရတယ္။ ေအဂ်င္စ ီ
ေတြက က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးသြားမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္း 
ဂုဏ္သိကၡာ တက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္” ဟူ၍ ေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
“အခု ေအဂ်င္စီေတြကို သူတို႔တာဝန္ယူ ပို႔လႊတ္လိုက္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြအေပၚမွာ 
ဘယ္ေလာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလဲ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ 
တာဝန္ဝတၱရားေတြကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္လဲဆိုတာကို အမွတ္ေပးစနစ္နဲ႔ လုုပ္မယ္။ 
သူတို႔ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမယ့္ အခ်က္ေတြ ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ 
လုပ္ငန္းဂုဏ္သိကၡာ တက္လာမယ္”ဟု MOEAF က ေျပာဆိုပါသည္။8

8 U Kyaw Zaw, general secretary of MOEAF 2016. 
Accessed at http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/ 
22071-moeaf-members-sign-code-of-conduct.html
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MOEAF ၏ လက္ရွိ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားသည္ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမည္ ့
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ရွာေဖြခန္႔အပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ပါ သတ္မွတ္ 
ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ဥပမာပံုစံတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

လိင္အလုုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံမႈပံုစံသည္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးႏွင့္မတူႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေခါင္းပံ ု
ျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအား 
စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပမာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ လိင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန ္
သူ၊ မတရား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ဆက္ဆံသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား 
ျဖန္႔ျဖဴးေဝငွၾကသည္။ ၎တို႔က ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကို “အ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ မတ္ခြက ္
(Ugly Mugs)” ဟူ၍ နာမည္ဝွက္ေခၚဆိုၾကကာ၊ ထိုအမည္စာရင္းတြင္ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသား 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းကို အလိုအေလ်ာက္ သိရွိႏိုင္ၾကသည္။9 လူမႈ 
ကြန္ရက္၏ အကူအညီျဖင့္ ထိုစာရင္းကို အျခားလိင္အလုပ္သမားမ်ားထံသုိ႔လည္း ပိုမိုျဖန္႔ျဖဴး 
ေပးႏိုင္ၿပီး၊ လိင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိကိိုယ္တိုင္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပိုမို ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။ ၎အစီအစဥ္၏ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ လိင္အလုပ ္
သမားမ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုသင္ယူရရွိလာႏိုင္ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ လိင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရဲမ်ားထံသို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို တင္ျပ 
အစီရင္ခံျခင္းမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း 
ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တတ္ေသာ 
အလုပ္ရွင္မ်ားကို အလားတူ နည္းလမ္းမ်ဳိး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ပြဲစားမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားအား အလုပ္ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင ္
ႏုိင္သည့္ (သို႔မဟုတ္) က်ဆင္းေစႏိုင္သည့္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမွတစ္ဆင့္ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ ္
ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င ္
မည့္ က႑မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္း 
လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

9 Accessed at https://uknswp.org/um/about/



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္

43

အလုပ္ရွင္မ်ားက အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးထားမႈ တိုးပြားလာျခင္းသည္ ႏွိမ္ခ် 
ဆက္ဆံမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိက 
အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္အလုပ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ား၏ ဘဝအေျခအေနမ်ားကို အေလးထားေဖာ္ျပျခင္းမွတစ္ဆင့္၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
အလုပ္သမားအေပၚ သတ္မွတ္သည့္တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆ ံ
ေျပာဆိုျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို စဥ္းစားရန္ အားေပးႏုိင္သည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၈၉) ႏွင့္ အၾကံျပဳ 
တိုက္တြန္းခ်က္ အမွတ္ (၂၀၁) အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပိုမိုိသိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 

ယံုၾကည္ရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ပင္ရင္းမ်ားမွ ရရွိလာသည္ ့
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ေဝေပးသည့္ သတင္းမ်ား 
ထက္ ပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားက တင္ျပၾကသည္။ ဥပေဒအရ 
တာဝန္ရွိမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခ်က ္
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မ်ားကို အလုပ္ရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားက မသိရွိၾကဟု ေျဖဆိုသူမ်ားက ထင္ျမင္ၾကသည္။ 
အထူးအေရးႀကီးသည္မွာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္၊ အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အည ီ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားကို သက္ေသျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ်ားက 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၌ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိလာေစကာ 
၎တိုိ႔အား အသိအမွတ္ျပဳမႈ တိုးပြားလာေစၿပီး၊ ၎တို႔၏အလုပ္ကို ထင္သာျမင္သာ ရွိလာ 
ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအား ေငြေၾကးကုန္က်မႈမရွိေသာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း 
မ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ခြင့္ျပဳမႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို သိျမင္လာႏိုင္ေပမည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည့္ 
ရန္ကုန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုမွာ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Karen Baptist 
Convention) ႏွင့္ 3 Good Spoons အဖြဲ႕တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည ္
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္မီ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကား 
ေပးသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမွ သင္ၾကားေပးသည့္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ အေျခခံ 
အရည္အေသြးမ်ားရွိကာ၊ ေျပာဆုိၫႊန္္ၾကားစရာ သိပ္မလိုအပ္ေၾကာင္းကို အလုပ္ရွင္မ်ားက 
အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာဆိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္ရွင္မ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အထူးစီမံထားသည့္ သင္တန္းမ်ားကို 3 Good Spoons 
အဖြဲ႕က သင္ၾကားျပသေပးသည္။ သင္တန္းေၾကးကို အလုပ္ရွင္က စုိက္ထုတ္ေပးသည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အရာမ်ား 
အထူးသျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိလုပ္ကိုင္လာႏုိင္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးကိ ု
သိျမင္လာေသာေၾကာင့္ အိမ္ရွင္မ်ားက ထိုသို႔ သင္တန္းေထာက္ပံ့မႈမ်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း 3 Good Spoons အဖြဲ႕က ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ (ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေသာ 
အာဟာရဓာတ္ႏငွ္ ့သန္႔ရငွ္းသန္႔ရပမ္ႈမ်ားမတွဆင္)့ မသိားစကု်န္းမာေရးကုိ တိုးပြားေကာင္းမြန ္
ေစေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ဘာသာစကားသင္ယူမႈသည္ အိမ္တြင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
သဟဇာတျဖစ္မႈကို တိုးပြားေစပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ ဥပေဒအရ အကာ 
အကြယ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာယႏၲရားမ်ားကိုမူ သင္ၾကားေပးျခင္း မရွ ိ
ေသးေပ။



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအစည္းအ႐ံုး 
(International Domestic Workers Federation) မွ ‘ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏သာယာေသာအိမ္’ 
(My Fair Home) (http://idwfed.org/myfairhome) အမည္ရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားခန္႔ထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ဦးတည္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။10

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာက္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို 
မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္သည္။ 
• ကြ်ႏ္ုပ္၏အိမ္တြင္ ခန္႔ထားေသာ အိမ္အကူအလုပ္သမားကို (အနိမ့္ဆံုးအခေၾကးေငြ) 

သင့္တင့္မွ်တသည့္ အခေၾကးေငြေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္ခ်ိန္၊ နားေန 
ခ်ိန္မ်ား ေပးပါမည္။ 

• အလပုခ္န္႔အပမ္ႈအေျခအေနႏငွ္ ့အခ်နိက္ာလမ်ားကုိ အမိတ္ြငရ္ွိေသာ မညသ္ည္ ့အမိအ္က ူ
အလုပ္သမားႏွင့္မဆို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္မႈကိုု ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

• ကြ်ႏ္ုပ္၏အိမ္ရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ သင္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေရးကို ေသခ်ာဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• ကြ်ႏ္ုပ္အိမ္ရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ကိုယ္ပုိင္သီးသန္႔ လြတ္လပ ္
ခြင့္ရွိေသာ အိပ္ခန္းတစ္ခုအား ေပးမည္ျဖစ္ကာ၊ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနထုိင္မႈ 
အေျခအေနကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားပါမည္။ 

• ကြ်ႏ္ုပ္အိမ္ရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အားလပ္ခ်ိန္ကို မည္သည့္ေနရာ 
တြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္မဆို ၎တို႔ဆႏၵအရ ခံစားခြင့္ရမည္ကို ကတိျပဳပါသည္။ 

အထက္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္တြင္ အလုပ္ရွင ္
မ်ားသည္ မွတ္တမ္းတင္လႊာတစ္ခုကို အြန္လိုင္းမွ ေဒါင္းလုတ္ရယူႏုိင္ၿပီး ထိုမွတ္တမ္းလႊာ 
ႏွင့္အတူ အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားႏွင့္အတူ ဓာတ္ပံုတြဲ႐ိုက္ကာ ဝက္ဘ္ဆိုက ္
စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္ေပးရပါသည္။ ဤသုိ႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သူအၾကား ကတိကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ေဒသႏၱရ Shoishab အဖြဲ႕သည္ ၎ အလုပ ္
လုပ္ေနသည့္ေဒသမ်ားရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အလုပ္ရွင ္
မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပသည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား တက္ႂကြစြာ ပါဝင ္
ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကို 
ဒါကာၿမိဳ႕ေတာ္ အႏွံ႔အျပားရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ Shoishab 
သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းစာေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ေဝကာ၊ 

10  Accessed at http://idwfed.org/myfairhome



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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“ကြ်ႏု္ပ္အိမ္မွာ ေနထိုင္တဲ့သူအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္မွာတာဝန္ရွိတယ္” ႏွင့္ “ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္က 
ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔၊ ပညာေရးရဲ႕အေရးပါမႈကို သိရွိနားလည္တယ္” အစရွိသည့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သတင္းစကားမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးသည့္ နံရံကပ္စာေစာင္ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္လည္း အလုပ္ရွင္မ်ား ပိုမိုသိရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

Shoishab အဖြဲ႕မွ ထုတ္ေဝသည့္ နံရံကပ္စာေစာင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ၎တို႔ 
သည္ မည္သို႔ေသာ အလုပ္ရွင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ေမးျမန္းထားသည္။ ထိုသုိ႔ ေမးျမန္း 
ရာတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတိုင္း ေမးျမန္းထားပါသည္ - 

သင္ဟာ အလုပ္ရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသလား။ - စဥ္းစားေတြးေခၚရန္ အခ်က္မ်ား 
(Shoishab ၏ နံရံကပ္စာေစာင္)
၁။ သင္သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားအား အလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္ပမာဏႏွင့္ညီမွ်ေသာ 

အခေၾကးေငြကို သင့္တင့္မွ်တစြာ ေပးပါသလား။

၂။ သင္သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္ ပိတ္ရက္တစ္ရက္ ေပးပါ 
သလား။

၃။ သင္သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားတစ္ေယာက္အား ၎၏ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ/ 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အနားယူရန္ တစ္ရက္တာအတြင္း အားလပ္ခ်ိန ္
/နားေနခ်ိန္မ်ား ေပးပါသလား။ 

၄။ သင္သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံပါသလား။ 
ေကာင္းမြန္စြာ ၿပီးေျမာက္သည့္ အလုပ္တိုင္းအတြက္ ၎အား ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာဆို 
ပါသလား။ 

၅။ သင္သည္ သင္၏မိသားစုႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ 
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသလား။ 

၆။ သင္သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သုိ႔) ႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္း 
ႏွိ္ပ္စက္မႈ ျပဳပါသလား။ 

၇။ သင္၏ အိမ္အကူအလုပ္သမား ဖ်ားနာသည့္အခါ ၎ကို ဆရာဝန္ထံပို႔ျခင္း၊ 
က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား က်ခံေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးပါသလား။ 

၈။ သင္သည္ သင့္အိမ္ရွိ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးပါသလား။ 
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Shoishab အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈအေတြ႕အၾကံဳအရ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အိမ္အကူ အလုပ ္
သမားမ်ားအား Shoishab ေပးအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳႏုိ္င္ရန္ ပိုမိုခြင့္ျပဳ 
ေပးလာသည္။ ေပးအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္အိမ္ႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ား၌ 
ျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား/ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။ Shoishab အဖြဲ႕က 
သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သည္ ၎တို႔၏ 
အလုပ္သမားမ်ားကို သင္တန္းသို႔ ပို႔လႊတ္တက္ေရာက္ေစသည္။ ထိုသို႔ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမွာ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေငြေၾကးစာရင္းငယ္မ်ားအား ျပဳစုလာႏိုင္ျခင္း၊ ေဘလ္မ်ား 
ေပးလာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဖုန္းအမွာစကားမ်ားကို စာျဖင့္ေရးမွတ္လာႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အိမ္အက ူ
အလုပ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္သည့္ အက်ဳိးမ်ားကို သိျမင္လာေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္း အလုပ္ရွင္မ်ားက ကေလးသူငယ္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားအား “၎တို႔ ေစာင့္ေရွွာက္မႈ ေအာက္တြင္ရွိသည္” ဟူ၍ ထင္ျမင္ခ်က ္
တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ၿပီး၊ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး အိမ္အကူ 
အလုပ္သမားအေပၚ အလုပ္ရွင္ကထားရွိသည့္ ႐ႈေထာင့္အျမင္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္ ကြၽန္ျပဳခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ေတာင္အာရွေဒသ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 
(SACCS) အဖြဲ႕သည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အုပ္စုတစ္စုအား ေရွးဦးစြာ စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္ေဆာင္ရြက္သည္။ SACCS ၏ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ 
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္မွ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
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ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၌ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ထက္ငယ္ေသာ ကေလးသူငယ္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ခန္႔အပ္ခုိင္းေစျခင္းမျပဳရဟူ၍ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္းခဲသ့ည္။ 
SACCS ႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အိႏၵိယအစိုးရအေပၚ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အစည္း 
အေဝးမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမွတဆင့္ အဆက္မျပတ္ ဖိအားေပး 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအစိုးရ 
ဌာနမ်ား (က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း) စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြင္း “မည္သည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမွ အသက္ 
၁၄ ႏွစ္ ေအာက္ငယ္ေသာ ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအား ခန္႔အပ္၊ အလုပ္ခုိင္းေစမႈ 
မျပဳလုပ္ရ” ဟူ၍ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ 
စားပြဲဝိုင္းညီလာခံကို SACCS မွ ႀကီးမႉးကာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ 
အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္း ေျပာင္းလဲမႈကို အမ်ားျပည္သူအား အသိပညာ 
ေပးခဲ့သည္။

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အိမ္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားစြာ 
ေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အေပၚစီးမွ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ၎ကေလးသူငယ္မ်ားမွ ကုိယ္ေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳၾကေပရာ၊ ထို အျပဳ 
အမူမ်ဳိးအား ပံုတူကူးလုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းရွိ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
ထုအိလပုရ္ငွ၏္ သားသမီးမ်ားအား အမိအ္ကအူလပုသ္မားမ်ားအေပၚ မတကူြဲျပားစြာ ေတြးေခၚ 
႐ႈျမင္၊ ဆက္ဆံလာတတ္ေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏုိ္င္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ (National Domestic Workers Movement) ကို လူမႈဝန္ထမ္း 
ေကာလိပ္ (College of Social Work) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔အိမ္မွာ 
လူတိုင္း စာတတ္ၾကတယ္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင ္
ခဲ့ပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ကေလးမ်ားမွတဆင့္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားကို ဆက္ဆံထိေတြ႕ေစရန္ျဖစ္သည္။ 

၎တို႔အိမ္အတြင္းရွိ အေျခအေနအမွန္မ်ားကို ကေလးမ်ား သိရွိသတိျပဳမိလာေအာင္ 
ျပဳလုပၿ္ပီးေနာက၊္ စာသင္ႏစွအ္တြင္း ကေလးမ်ားက ၎တို႔၏ အိမအ္က ူအလပုသ္မားမ်ားအား 
စာသင္ေပးေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ကေလးမ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို လူမႈဝန္ထမ္း 
ေကာလိပ္ရွိ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးဦးမွ ေနာက္ဆက္တြဲ စစ္ေဆးေပးသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
ေက်ာင္းေနသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏မိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ား (အလုပ္ရွင္မ်ား) ၏ 
အျမင္႐ႈေထာင့္အေပၚ လႊမ္းမိုးေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း 
ပညာေရးတြင္ အေျခခံအဆင့္ ေလ့လာႏုိင္လာသည္။ 
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လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္အတြင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
ရွ ိအိမအ္ကအူလုပသ္မားမ်ားဆိငု္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင ္အိမအ္ကအူလပုသ္မားအား 
ထိခိုက္ခံစားရသူ သားေကာင္အျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေျဖဆိ ု
သူမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာဘာသာစကားသံုး သတင္းမီဒီယာမ်ား၌လည္း ထိုနည္း 
အတိုင္းပင္ အသားေပးေဖာ္ျပေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ သတင္းအစီရင္ခံမႈမ်ားတြင္ အိမ္အက ူ
အလုပ္ကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းလွသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားျဖစ္သည့္ က်ား/မေရးရာႏွင့္ လူမႈအလႊာ 
အဆင့္အတန္းဆိိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္တင္ျပျခင္းမ်ဳိးမွာ မရွိသေလာက္ပင္ 
ရွားပါးလွပါသည္။ ထိုသို႔ မျပည့္မစုံ ကြက္ၾကား တင္ျပမႈမိ်ဳးသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ အိမ္အကူအလုပ္၏ တန္ဖိုးကို လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း 
ထင္သာျမင္သာရွိလာေစမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းမီဒီယာ ေဖာ္ျပခ်က ္
မ်ားတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္ကုိသာ အသားေပးေဖာ္ျပ 
ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားအား 
အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုမူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ၊ ေနရာေပးမႈ အလြန္ပင္နည္းပါး 
ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ လူထုသေဘာထား အျမင ္
႐ႈေထာင့္မ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ား၌ ပါဝင္ပါသည္။ 

BBC Media Action Myanmar အဖြဲ႕မွ ဇာတ္လမ္းရွည္မ်ားႏွင့္ “ျဖစ္ရပ္မွန္ ဘဝ 
ဇာတ္လမ္းမ်ား” သည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ ပရိသတ္အား ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးေစႏိုင္ၿပီး၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈကုိ ဖန္တီးေပးကာ၊ ယံုၾကည္မႈ ပံုစံ/စနစ္မ်ားကို တြန္းလွန ္
ေပးႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ‘လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ရဲ႕ ဒိုင္ယာရီ’ ကဲ့သုိ႔ေသာ ေရဒီယိ ု
အစီအစဥ္မ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာကြဲ လူမႈအသိုက ္
အဝန္းမ်ားအၾကား သေဘာေပါက္နားလည္မႈ၊ သည္းခံမႈတို႔ကို တိုးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ ္
ထုတ္လႊင့္ေပးသည္။ ပရိသတ္၏ ပိုမို နားလည္သေဘာေပါက္လာမႈကို တည္ေဆာက္ေပး 
ႏိုင္ျခင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ နားေထာင္သူမ်ား၏ ေရဒီယိုအစီအစဥ္အေပၚ တစိုက ္
မတ္မတ္ ဆက္လက္နားေထာင္မႈအေပၚ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ BBC Media Action Myanmar 
သည္ ေပါ့ပါးေသာေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဟာသအစီစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ပိုမိုေလးနက္ေသာ ဘဝ 
သင္ခန္းစာေပးဇာတ္လမ္းမ်ားကို နားေထာင္သူ ပရိတ္သတ္အတြက္ ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။ 
သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈပံုစံမ်ားကိုေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိကတည္ရွိေနသည့္ 
အတားအဆီးမ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္လာေစေရး ဦးတည္လ်က္ 
ပံုျပင္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရပါမည္။
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စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးမႈ 
ျပဳလုပ္ရာတြင္၊ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပရိသတ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာအမ်ဳိးအစား၊ သိေစခ်င္သည့္ 
သတင္းစကား တထပ္တည္း ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို BBC Media Action 
က အၾကံျပဳထားပါသည္။ မိမိ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပရိတ္သတ္သည္ မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာ 
အား (ၾကည့္႐ႈ သုိ႔မဟုတ္ နားေထာင္) သံုးစြဲေလ့ရွိပါသလဲ။ ဥပမာ - စီးပြားေရးမဂၢဇင္းရွိ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္တိုုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ယူဆၾကရာ ၎တို႔အေနျဖင့္ စီးပြားေရးမဂၢဇင္းမ်ားရွိ သတင္း 
စကားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေရဒီယိုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ထက္တုိင္ လူအမ်ားစုသုိ႔ လက္လွမ္းမီေရာက္ရွ ိ
ႏိင္ုေသာ သတင္းမီဒယီာပုံစံတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရိွေနပါသည္။ စာတတ္ေျမာက္ခြင့္ မရရိွၾကေသာ၊ 
တီဗြီ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္မ်ားကို လက္လွမ္းမမီၾကရွာေသာ၊ အခ်ိန္မရွိသူမ်ားအတြက္ 
ေရဒီယိုမ်ားသည္ အဆင္ေျပ၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး မီဒီယာပံုစံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္း 
လံုး၌ ေရဒီယိုအား အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ ဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ 
ဥပမာသာဓကမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

မာလဝီႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အျပဳအမူ၊ အေလ့အထမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ 
လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ေရဒီယိ ု
အခန္းတြဲ ဇာတ္လမ္းရွည္မ်ားအား အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း 
သြားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
ခန္႔အပ္မႈကို လံုးဝ မပစ္ပယ္ေစဘဲ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ တရားမွ်တမႈရွိေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးလာေစရန္ 
အားေပးျပဳလုပ္ထားသည္။ 

ကင္ညာႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အုုပ္စုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ 
ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကေလးသူငယ္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရ 
သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သတိျပဳလာႏုိင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကေလးသူငယ ္
မ်ားႏွင့္ လူႀကီးအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား 
အေၾကာင္း ေျပာၾကားရန္ ဖိတ္ၾကားခံရၿပီး နားေထာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎အခက္အခဲ 
မ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏုိင္ၾကသည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ပိုမို က်ယ္ေလာင္သည့္ အသံမ်ားႏွင့္ 
လအူမ်ားပိုမိသုရိွလိာေစရန္၊္ အမိအ္ကအူလုပအ္တြက ္စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာမ္ႈမ်ားအား အမ်ဳိးသမီး 
ေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ပါ 
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳေနသည့္ သမဂၢမ်ား မရွိသည့္အတြက္ အလုပ ္
သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး 
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ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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မ်ားကို ၎တို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သတ္မွတ္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းကာ 
ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြား 
ေစၿပီး စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သည့္အုပ္စုမ်ား၊ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ ္
အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ တစ္ျခားေသာ အလုပ္သမားအသင္း 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ျပဳ ေဆာက္ရြက္ရန္ 
လိုပါသည္။ 

မူဝါဒေရးရာ ခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ားအား စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္မွ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလာေစရန္ႏွင့္ 
ဥပေဒအရ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရမႈႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ တားျမစ္ကာကြယ ္
ေပးရန္ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အျမင္က်ယ္ၿပီး၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးေသာ မူဝါဒေရးရာ ခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ားအား ဥပေဒ 
ေရးဆြဲသူ၊ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တို႔အား ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး၊ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ 
ေပးအပ္တင္ျပသင့္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိလိုသည့္အျပင္၊ 
အဆိုတင္သြင္းသည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုပါ သိရွိနားေထာင္လိုၾကသည္။ ထို အခ်က ္
အလက္မ်ားသည္သာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းမႈ 
နည္းလမ္း၊ အဆင့္မ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္၊ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္တကြ အျခားအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲဲ႔အစည္းရွိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက ္
ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားမွ 
၎တုိ႔၏ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ေနရာတစ္ခုအား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ 
ျခင္းသည္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈအတြက္ အလြန္ပင္အေရးပါသည့္အျပင္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွ အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) အား လက္မွတ ္
ေရးထိုးမည္အ့ခါတြင ္ပိ၍ုအေရးႀကီးပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ ္အမိအ္ကအူလပုသ္မား 
ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ၏ အပုိဒ္ (၁၈) အရ “ကိုယ္စားျပဳမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ”၊ ႏိုင္ငံေတာ ္
အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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မူဝါဒေရးရာ ခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာဝန္ရွွိသူမ်ားအား စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေငြစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါက၊ 
၎စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈသည္ ပို၍ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွွိသည္။ ဥပမာ - အေရွ႕ 
အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၏ အေျခအေနမ်ားအေပၚ 
ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလအတြင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိလုပ္ကိုိင္ေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင ္
ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္ေပးေနသလို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္လည္း အလားတူ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ဳိး ေပးသင့္ေၾကာင္းကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိ အစိုးရ 
ဝနထ္မ္းမ်ားအား စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာမ္ႈ ျပဳလုပခ္ဲရ့ာ၊ အက်ဳိးရလဒအ္ေနျဖင္ ့ဖလိစပ္ိငု္ႏိငုင္အံတြင္း 
က်င္းပသည့္ ဗီဆရန္ (Visayan) ေဆြးေႏြးပြဲ/ဖိုရမ္မွ ေဒသခံအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲျပ႒ာန္းေပးမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ ္
ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ (Anti-Slavery,2002)။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်ိန ္
အခါသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္မႈ၊ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားအား စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမွတစ္ဆင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အသံမ်ားကို ၾကားသိ၊ အေရာက္ပို႔ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလြန ္
အေရးႀကီးလွသည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အေထာက ္
အကူျပဳအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အိမ္အကူအလုပ္သမား အက္ဥပေဒအသစ ္
အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ပံုႏွိပ္သတင္းမီဒီယာ၊ 
အင္တာနက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၌ “သတင္း 
ေၾကာ္ျငာ” မ်ားမွတဆင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

တစ္ခါတရံတြင္ အစိုးရသည္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက ္
ေနစဥ္အတြင္း ေသးငယ္ေသာေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေဆာင္လိုတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့
ပီ႐ူးအစိုးရသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားေန႔ကို စတင္မိတ္ဆက္သတ္မွတ ္
ေပးခဲ့ၿပီး၊ အလုပ္ရွင္မ်ားက အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ပိတ္ရက္မ်ားေပးေစၿပီး အမ်ား 
ျပည္သူအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေစျခင္းမ်ား၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အေရး 
ပါပံုမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ 
လူမႈဘဝသာယာေစေရးအား အေလးထားသည္ကို လူမႈအသုိက္အဝန္းက သိရွိသြားပါသည္။ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားအားလံုး (အခေၾကးေငြရရွိသူျဖစ္ေစ၊ မရရွိသူျဖစ္ေစ) အတြက္ ဇြန္လ 
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၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိမ္အကူအလုပ္သမားေန႔အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္ တစ္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစုိးရကို စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင ္
ပါသည္။

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင ္
စြာ ေတာင္းဆိုမႈျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) 
အေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္လာရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား 
ေရးရာညီလာခံ (ILC) တြင္ (အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) အစ 
ရွိသည့္ ILO ၏ သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုသာ လက္ခံပါဝင္ခိုင္းပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၌ ၎တို႔အား ကိုယ္စားလွယ္ျပဳေပးမည့္ သမဂၢမ်ဳိး မရွိသည္ ့
အတြက္ ILC သည္ ထံုးစံအရသတ္မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒကို ခြ်င္းခ်က္ျပဳကာ၊ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပး 
ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ခြ်င္းခ်က္ေပးမႈသည္ ရေတာင့္ရခဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ 
ILO သို႔မဟုတ္ ILC ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ခဲ့ေခ်။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ 
ILC ညီလာခံမ်ား၌ ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကေခ်။ ILC ၌ တက္ေရာက္ကိုယ္စားျပဳ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ မရရွိပဲ၊ ႏိုင္ငံအားလုံးအား အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ 
(၁၈၉) အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမွာ ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ဘဲ ရွိေနပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ျပ႒ာန္းခ်က္/သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိျခင္း မရွိသည့္တိုင္၊ 
၎ျပ႒ာန္းခ်က္/ သေဘာတူညီခ်က္မွ အိမ္အကူအလုပ္၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အိမ္အကူ အလုပ ္
သမားမ်ား စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအင္အားကို ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳေပး 
ေနေၾကာင္းကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၎တို႔သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ဂုဏ္ယူစရာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ အင္အားႀကီးမား 
လွသည့္ လက္နက္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေထာက္ခံအားေပး၊ စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္ရန္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားက ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူလာ 
ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ၎တို႔၏ တည္ရိွေနမႈႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ ့
ႏိုင္မႈတို႔ကို အမ်ားျပည္သူလူထုအတြင္း အသိပညာေပးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန ္
အေရးပါၿပီး ၊ အခြင့္အလမ္းရွိသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ITUC) သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးေရး စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ရာတြင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။ 
‘အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ ဟုေခၚေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
အား စုေပါင္းေတာင္းဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။11 အသိအျမင္ 
ျမႇင့တ္ငမ္ႈအတြက ္တစမ္်က္ႏွာစာ လက္ကမ္းစာေစာငက္ိလုည္း ဥပမာတစခ္အုျဖစ ္ထည္သ့ြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။12

အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ နားလည္ရန္လြယ္ကူၿပီး၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၊ မူဝါဒ 
ေရးရာေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုအၾကား အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုေသာ သတင္း 
မီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အလြယ္တကူ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၎အား 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္မႈဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ရပ္တန္႔ 
မသြားေခ်။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ 
အမွတ္ (၁၈၉) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ၎သည္ စိန္ေခၚမႈကင္းေသာ ေခ်ာေမြ႕သည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး မဟုတ္ေခ်။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ားမွ ထိုျပ႒ာန္း

11 Accessed at http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-domesticworkersunite-final-en-final_digital.pdf
12 Accessed at https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-domesticworkersunite-flyer-en.pdf
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ခ်က္အားလက္မွတ္ေရးထိုးမႈ မရွိပါက အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ေနရမည္ျဖစ္သည္ဟု စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္ ရွိေနသည့္ 
လူမႈေရးရာစိန္ေခၚမႈ၊ အတားအဆီးမ်ားကို ခ်ဳိးဖ်က္ခဲ့ရသည္။ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ 
အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။
• အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ရွင္မ်ားက စံခ်ိန္စံၫႊန္းအသစ္မ်ားအတြက္ ကုန္က် 

စရိတ္မ်ားကို မည္သို႔ ေပးေခ်ႏိုင္မည္နည္း။ 
• အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္လူလတ္တန္းစားျဖစ္သူ လုပ္ခအခေၾကးေငြ 

ေပၚတြင္ မွီခိုရပ္တည္ေနရသည့္ မိသားစုမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ထုတ္ၿပီး အလုပ္ရပ္ဆိုင္းမည္လား။ 

• စကမ္ႈလပုင္န္း၊ ကနုထ္တုလ္ပု္ေရး လပုင္န္းမ်ားတြင ္သတမ္တွ္ျပ႒ာန္းထားသည္ ့စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သံုး၍မရဟူေသာ အျငင္းပြားမႈ၊ လုပ္ငန္း 
သေဘာသဘာဝ ကြဲျပားျခားနားမွဳ၊ မိသားစုအတြင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၊ 
ဆက္ဆံမႈသည္ ယံုၾကည္မႈအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား။

• အလုပ္သမားအကာအကြယ္ေပးေရးသည္ “အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကားရိွ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြရွိသည့္ မိသားစုပံုစံဆက္ဆံေရးကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္”ဟူသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ 
တင္ျပခ်က္။ 

• အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးေရး၏ စစ္ေဆးရန္ေနရာ မဟုတ္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒအား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ျခင္း 13

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္လည္း အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး 
ႏိုင္ေရး၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အလားတူ အတားအဆီး 
မ်ားကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဇယား (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အျခားျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕သည္လည္း အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႔မ်ား 
အေနျဖင့္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိက အေလးထားဖြယ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုိင္ပါသည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီသည ္
အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးထားသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမား 
အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ခ်င္းစီအတြက္ အဓိက 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
ဆိုင္ရာ စာပိုဒ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ရန္ ၎တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည့္ အခ်ိန္ဇယားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။

13 Ana Valencia (National Project Coordinator on Domestic Work), 
presentation at the ITC Academy on Formalization of the Informal Economy, 
November 2014, ITC, Turin.
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ဇယား (၂) - ျမန္မာႏိုင္ငံက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (UN) အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ 
ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသည့္ ေန႔ရက္အခ်ိန္ဇယား

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အာဏာသက္ဝင္လ်က္ရွိသည့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ 

အဖြဲ႕အစည္း၏ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား/ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

အတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထိုး 

ၿပီးသည့္ခုႏွစ္

အစီရင္ခံစာတင္သြင္း ရမည့္ 
ရက္စြဲ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား အားလံုး 

ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (CEDAW)

 (အပိုဒ္ ၃၆ - အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ)

၁၉၉၇ ဇူလိုင္လ ၂၀၂၀

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
အမွတ္ (၂၉)

၂၀၁၂ ၂၀၁၈

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
(CRC)

၁၉၉၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၇

ဆုိးဝါးေသာပံုစံျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမား 
ခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာျပ႒န္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၂)

၂၀၁၃ ၂၀၁၈

ကမာၻႏိုင္ငံအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန 
ပံုမွွန္သံုးသပ္သည့္ အစည္းအေဝး (UPR)

မသိရေသးပါ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၈

ရင္းျမစ္ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕အစည္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ တင္ျပႏိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ ပံုစံကြဲအစီရင္ခံစာႏွင့္ စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

“ပံုစံကြဲအစီရင္ခံစာ” ဆိုသည္မွာ တရားဝင္အစိုးရအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚမလာမီ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ UN ေကာ္မတီတစ္ခုသို႔ 
တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာကိုဆိုလိုသည္။ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားက လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကာလအတြင္း အစိုးရအား 
ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ ၎ပံုစံကြဲအစီရင္ခံစာမ်ားကို အေျခခံကာ အကိုးအကား အခ်က္အလက္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ 
တစ္ျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎ပံုစံကြဲအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳ၍ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ 
အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္ဆံခံရမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္္၍ ေမးခြန္းေျမာက္ျမားစြာအား တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 

“စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာ” ဟူသည္မွာ အစိုးရအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ စင္ၿပိဳင္တံု႔ျပန္ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာကို ဆိုလိ ု
သည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုက ထုတ္ေဝတတ္ၾကသည့္အစီရင္ခံမႈပံုစံျဖစ္သည္။ 
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စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ နည္းလမ္းအျဖစ္ စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာအား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တင္ျပအစီရင ္
ခံျခင္း၌ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း 
ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္ (RCM, 2009) ။ 

• စင္ျပိဳင္အစီရင္ခံမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္မ်ားတြင္ မိမိတို႕ေျပာၾကားလိုေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္ေစသည္။ 

• ႏိုင္ငံတကာတရားဥပေဒရပ္ဝန္း၌ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ခြင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

• စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာအား အျခားစည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ ျဖည့္စြက ္
ျပင္ဆင္မႈ အနည္းငယ္ျပဳလုပ္႐ံုျဖင့္ အန္ဂ်ီအို (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 
အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတင္ျပႏိုင္ပါသည္။ 

• ေကာ္မတီမ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္လာမည္ ့
စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

• အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ကိုင ္
ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

• စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာတစ္ခု ဖန္တီးရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ လိုအပ္ၿပီး၊ အလုပ္သမား 
မ်ားစြာ လိုအပ္သည္။

• သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျပဳစုမႈမွစ၍ စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္ အခ်ိန ္
အထိ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ တာဝန္ဝတၱရား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားႏွင့္ တိက်စြာ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ သိသာထင္ရွားလွသည့္ အခ်ိန ္
ကာလႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ ထိုမွ်မက စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာအတြင္း 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ လမ္းၫႊန္ေပးထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ စီေဒါသို႔ စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာမ်ားအား ျပင္ဆင ္
တင္သြင္းခဲ့ရာ၊ စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းရန္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ေနသည့္ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က ္
အလက္/အဆက္အသြယ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

tm;omcsufrsm; - 

tm;enf;csufrsm; -



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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အာဆီယံေဒသအတြင္း၌ အာဆီယံေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ ဖိုရမ္ (AFML) ကို ႏွစ္စဥ ္
က်င္းပလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားေရးရာ ဖိုရမ္ (AFML) ၌ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္းကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ခဲၾ့ကၿပီး၊ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာမ္ႈအတြက္ အသုံးျပဳႏိငုမ္ည္ ့ေကာင္းမြန္ျပည္စ့ံသုည္ ့အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား၏ ကတိကဝတ္ႏွင့္၊ 
အလုပ္သမားမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈ 
ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခ 
အေန တိုးတက္လာမႈမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ 
ဖိုရမ္ (AFML) ၌ သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ တိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အမ်ားျပည္သူဟုဆိုရာတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ား အပါအဝင္၊ အသက ္
အရြယ္မေရြး၊ က်ား/မ မေရြး၊ အလုပ္အကိုင္မေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ လူမွဳေရး စီးပြားေရးမေရြး 
အားလံုးအက်ဳံးဝင္ ပါဝင္သည္။ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား၊ ထိုသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ 
ပြဲစားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ လူထုစည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္မႈကို လက္ေတြ႕ေျမျပင္ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ယက္၊ Facebook၊ 
WhatsApp စသည္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားအား အျဖစ ္
အပ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္တစ္ခုအေပၚ ရည္ရြယ္၍ (ဥပမာ 
အားျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္မ်ားအေပၚ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရး) အစရွိသျဖင့္ 

7? 9? 3/ tmqD,H

7? 10/ 
trsm;jynfoltm; 

pnf;½Hk;vHIUaqmfjcif;



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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သိေစလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ/ျဖစ္ရပ္အေပၚ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည္။ အေအာင္ျမင္ဆံုး 
လူထုစည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအား ၎တို႔သည္ ဤလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤလႈပ္ရွားမႈမွေန၍ လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကုိေဖာ္ေဆာငရ္န ္လႈပရ္ွားမႈအခြင္အ့လမ္းေကာင္းတစခ္ ုျဖစသ္ညဟ္ူေသာ သတင္းစကား 
ကို လူအမ်ားထံ အေရာက္ပို႔ၿပီး လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ အိမ္အကူအလုပ္အေၾကာင္း ပိုမိုရွာေဖြေပးျခင္း၊ ေနအိမ္ အေဆာက ္
အအံု႐ံုးခန္းမ်ား အတြင္းရွိေနၾကသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား အသိအမွတ ္
ျပဳလာေစျခင္း၊ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္တန္ဖိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက ္
မ်ားကို အလြတ္သေဘာအျပင္ တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ေဝသိရွိေစျခင္း၊ က်င့္ဝတ ္
စည္းကမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားဆုိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ 
အမွတ္ (၁၈၉) အား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ အကာအကြယ္မ်ားေပးျခင္း၊ 
အားေပးေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရာင္ သို႔မဟုတ္ အမွတ္သေကၤတ 
အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ သတင္းစကားမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ လူမႈကြန္ရက္ 
စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဝငွျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ နံရံကပ္စာေစာင္မ်ားကပ္ျခင္းႏွင္ ့
အမ်ားျပည္သူစုေဝးရာ ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း အစရွိသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးစံုကို လုပ္ေဆာင ္
ႏိုင္သည္။ 

အမ်ားျပည္သူ ပညာေပးစည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၏ အဓိက အခက္အခဲမွာ ေပးလိုက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သေဘာထားမ်ား အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ တစ္ဦး 
ခ်င္းစီ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာ ဘာမွ်ျဖစ္မလာေတာ့ သည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ ေလ်ာ့နည္း 
ေျပာင္းလဲသြားမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ျပန္လည္ေျဖဆိုခ်က ္
မ်ားသည္ ၎အခ်က္ကို အတည္ျပဳေထာက္ျပေနၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္သည္ က်ား/မ ေရးရာသင္တန္း တက္ေရာက္သင္ယူၿပီးေသာအခါ ထိုသူ၏ ေျပာပံ ု
ဆိုပံုမ်ားမွာ ၎ေခါင္းစဥ္အေပၚတြင္ လက္ခံႏိုင္သည့္ ေျပာဆိုမႈပံုစံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ 
သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထိုသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မွဳမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ အေလ့အထမ်ားမွာ 
ေျပာင္းလဲမသြားပါ။ ထိုသူမ်ား၏ ဘဝမ်ားမွာ နံရံကပ္ေၾကျငာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင ္
မ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ မေတြ႕ရသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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လြန္ခဲ႕ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ားျပည္သူ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 
၎အျပင္၊ အမ်ားျပည္သူ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
အမ်ားျပည္သူ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္သည့္ အေလ့အထတစ္ရပ္ ပိုမိုထြန္းကား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန ္
အလို႔ငွာ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေဒသအတြင္းရွိအစီအစဥ္၊ ပြဲမ်ားအတြင္း 
ပါဝင္ႏိငု္ေစရန ္အရင္းအျမစ/္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏငွ္ ့လံႈ႕ေဆာ္ေပးမႈ အစရွသိည္ ့အေထာက ္
အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ့
နည္းလမ္းမ်ား၊ ပံုစံမ်ားသည္ လူအမ်ားသတင္းျဖန္႔ျဖဴးပံု၊ မည္သည့္အရာက လူအမ်ားအား 
လက္ခံလာေစသနည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိုေဖာ္ျပပံု အစရွိေသာ လက္ရွ ိ
ေဒသဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြမႈရွိသည့္ ပံုစံ၊ နည္းလမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ရ 
ပါမည္။

အၾကံျပဳထားေသာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

• လမ္းေဘး ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား
• သံခ်ပ္ဖန္တီးမွဳမ်ား (႐ိုးရာသံၿပိဳင္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ ႐ိုးရာအဆိုမ်ား)
• ႐ုပ္ေသးျပပြဲမ်ား
• ျပဇာတ္မ်ား
• ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဖိုရမ္မ်ား
• ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား (သို႔) သံတမန္အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ အားကစားတြင္ 

နာမည္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
• လမ္းေဘး ကဇာတ္႐ံုမ်ား ခင္းက်င္းျပသျခင္းမ်ား 

သိသာထင္ရွားလာေစရန္သာ ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈလႈပ္ရွားမႈ၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အခမ္းအနားပြဲမ်ားအား အျခားေသာ စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ၎တို႔အား အနည္းဆံုး 
၁၈ လအထိ အဆက္အျပတ္ က်င္းပေပးသြားႏိုင္ပါက ၎တို႔သည္ ပိုမို ထိေရာက္သည့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ 
ျမန္မာအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ ႐ိုးရာေတးသီခ်င္း သီဆိုျခင္းကို အသံုးျပဳ၍ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) အေၾကာင္း သံခ်ပ္ေတးသီခ်င္းကို ဖန္တီးကာ၊ 
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔၌ UN Women မွ UN ဌာနခြဲမ်ားအတြက္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ေန႔လယ္စာ 
အပါအဝင္၊ အျခားေသာ ပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ၎သံခ်ပ္ေတးသီခ်င္းမ်ားကို သီဆို္ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည့္ အမ်ားျပည္သူ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားအား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈသည္ အျခားေသာ လႈပ္ရွား 
လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားအတြက္ပါ အသံုးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ေျဖဆိုသမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ယဥ္ေက်း 
မႈႏွင့္ အႏုပညာအား အသံုးျပဳျခင္းသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ အက်ဳိးအရွိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း 

trsm;jynfoltm; pnf;½Hk;vIHUaqmfrI 
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ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ရွိေနသည့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ 
အနုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူအားလံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္လြယ္ကူၿပီး အစြမ္းထက္သည့္ 
နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈျပဳလုပ္သူ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္ေရး သတင္းစကားမ်ားကုိ ေပးရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္္ အမ်ဳိးသား အထိမ္း 
အမွတ္ရက္မ်ားကို ဦးစားေပး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔မ်ားတြင္ ေအာက ္
ေဖာ္ျပပါရက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔၊ (မတ္လ ၈ ရက္)
• ကမာၻ႕အလုပ္သမားေန႔၊ (ေမလ ၁ ရက္)
• ကမာၻ႕ကေလးအလုပ္သမားဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (ဇြန္လ ၁၂ ရက္)
• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားေန႔ (ဇြန္လ ၁၆ ရက္)
• လူ႕အခြင့္အေရးေန႔၊ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္)
• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေန႔၊ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္) (ဤရက္တြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၂) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္)။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အိမ္အကူအလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ငယ္ရြယ္သူ အမ်ဳိးသမီးငယ ္
မ်ား (သို႔) အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ အေရးႀကီး၊ တန္ဖိုုးရွိကာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
လိုအပ္ေသာအလုပ္ကို လုပ္ကို္င္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ေလးစားမႈ မခံရ 
သည့္အျပင္ ထိုက္တန္သည့္ အခေၾကးေငြႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္း မရရွိၾကပါ။ 
အမိအ္ကအူလပုသ္မားမ်ားသည ္လမူႈအသိငု္းအဝိငု္းမ်ားအတြင္း ဂဏုသ္ကိၡာမရွသိည္ ့အလုပ ္
လုပ္ကိုင္သူဟူ၍ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရသည့္အျပင္ ဥပေဒတြင္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း 
ေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ၎တို႔အား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း 
ေပးရန္အတြက္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ စုေပါင္း 
သင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစမႈကို ေထာက္ပ့ံကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္အကူ အလုပ ္
အကိုင္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပင္ဆင ္
ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို သီးသန္႔ပိတ္ေလွာင္ထား႐ံုသာမက၊ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံေနမႈ အေျခအေနမ်ားသည္ ပိုမို ဆိုးဝါး 
သြားသည္။ ထိုပိိတ္ဆို႔၊ ပိတ္ေလွာင္မႈမ်ားသည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွင္ ့
၎တို႔အား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အသံမ်ားသည္ အလြန္ပင္အေရးပါလွပါသည္။ စည္း႐ံုး 
လံႈ႕ေဆာ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္မေရြး၊ နယ္ပယ္မ်ဳိးစံုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အိမ္အက ူ
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအား စုေပါင္းလံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္မွသာ၊ ၎စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈသည္လည္း 
အားအေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွ ိ
ေနသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ စုစည္းသင္းဖြဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔သည္ ပို၍ ဆိုးဝါးလွသည့္ အေျခအေနဆိုးမ်ား 
အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ညီအစ္မမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံကူည ီ
ေပးၿပီး သင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ပိုရွိျခင္း၊ လြပ္လပ္စြာစီမံ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ အျခားေဒသမ်ားရွိ ေအာင္ျမင္ခဲ ့
ဖူးသည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားအရ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ 
လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ရွိေနရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ 
၍ ကနဦးလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမွာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ 
အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကို လက္လွမ္းမီေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ျပဳလုပ ္
ေပးျခင္း၊ ၎တို႔၏ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္းႏွင့္ 
၎တို႔သည္ စည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၏ ပိုင္ရွင္ (သို႔မဟုတ္) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အျမဲ ရွိေနေစရန္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းတြင ္မတကူြဲျပားေသာ ႏိငုင္အံမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးမ ွစည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာမ္ႈ 
ပံုစံနည္းလမ္းမ်ဳိးစံုတို႔အား ဥပမာေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုဥပမာ၊ သက္ေသသာဓက 
မ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား၏ အေျခခံအဆင့္အျဖစ္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ လုပ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္ဖူးထားသည့္ 
စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ၎တို႔အား ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ 
အသံုးျပဳျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာစည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အသံမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ေနေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား၊ အျမင ္
႐ႈေထာင့္မ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားအားတိုက္ဖ်က္ရန္ ဥပေဒကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကို ေရရွည္တစ္စိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူမ်ား 
သည္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို ရွာေဖြေပးႏိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းသည္ ထိုရွည္လ်ားလွသည့္ ခရီးပန္းတိုင္သုိ႔သြားရာ လမ္းေၾကာင္း 
တစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
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ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားထားေသာဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို http://www.idwf.org/myfairhome 
တြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္သူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးက နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ေရးသားထားသည့္ 

စာခ်ဳပ္ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေခတ္ႏွင့္ အညီေနာက္ဆံုး မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ စာခ်ဳပ္ပံုစံကို အသံုးျပဳရပါမည္။ 
သက္ဆိုင္သည့္အကြက္တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျဖင့္ အမွန္ျခစ္  (သုိ႔မဟုတ္) ၾကက္ေျခခတ္  ျခစ္ေပးပါ။

ထုိင္းအလုပ္သမားအက္ဥပေဒ [B.E. 2541 (1998)] 
ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္ 

(၁၄) [B.E. 2555 (2012)] အရ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ဥပေဒအရ 

ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည္ ့
အလုပ္အကိုင္အတြက္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည ္
ဤ စာေကာ္လံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ့

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

ဤဘက္ျခမ္းစာေကာ္လံတြင္ ILO ၏ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၂၀၁၁ (အမွတ္-၁၈၉) ႏွင့္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံဥပေဒအရ အျခားအလုပ္သမားမ်ားကို 

ေပးသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ 
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ILO ၏ အဆုိးဝါး 
ဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ (အမွတ္-၁၈၂) ႏွင့္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ 
အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ (အမွတ္-၁၃၈) တို႔အေပၚတြင္ 

အေျခခံ၍ အသက္ (၁၅-၁၈) ႏွစ္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္သူမ်ား
အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ 

အေလ့အက်င့္

အလုပ္ရွင္ - (ဦး/ေဒၚ)/ (Mr/Ms) _____________________________

ေနရပ္လိပ္စာ ___________________________________________

မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္ ___________________________________

ႏွင့္

အလုပ္သမား - (ဦး/ေဒၚ)/ (Mr/Ms) _____________________________

ေနရပ္လိပ္စာ ____________________________________________

မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္ ___________________________________

□ အလုပ္သမားသည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေန႔ရက္တြင္ အနည္းဆုံး အသက္ 
(၁၅) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အနည္း 
ဆံုးရွိရမည့္အသက္မွာ (၁၅) 
ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
အလုပ္သမားသည္ အသက္ 
(၁၈) ႏွစ္ေအာက္ရွိပါက 
ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ေနာက္ဆက္တြဲျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ားကို က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။ 

aemufqufwGJ (1) tdrftultvkyform;qdkif&m pHoabmwlpmcsKyferlem

xkdif;EkdifiHwGif tdrftulvkyfief;twGuf pHoabmwlpmcsKyf
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ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၾကမည့္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ု
လိုက္နာရန္ သေဘာတူပါသည္။

၁။ စတင္သည့္ေန႔ရက္ 

၁.၁။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ___/____/____ မွစတင္၍ 
တရားဝင္ျဖစ္သည္။ အပိုဒ္ (၁၀.၁) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ႀကိဳတင္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကို ရပ္စဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

၂။ အိမ္ေထာင္စု သတင္းအခ်က္အလက္ 

၂.၁။ အိမ္ေထာင္စုလိပ္စာ ____________________________________

၂.၂။ အိမ္ အက်ယ္အဝန္း

အိ္မ္သည္ ______ထပ္ ၊ ေရခ်ဳိးခန္း ____ ခန္း၊ အိပ္ခန္း ____ ခန္း၊ ဧည့္ခန္း 
____ ခန္း ၊ မီးဖိုခန္း ____ ခန္း၊ ႏွင့္ အျခားအခန္း _____ ခန္းတို႔ရွိသည္။ 

စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္းမွာ _______ စတုရန္းမီတာ ျဖစ္သည္။

၂.၃။ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား

__________ဦးအနက္တြင္ _________တုိ႔သည္ ( အသက္ ________ 
ႏွစ္စီ ရွိၾကေသာ) ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ____________ တို႔သည္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားျဖစ္သည္။ 

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြား 
သည့္တိုင္ေအာင္၊ 
အလုပ္မား အားလံုးသည္ 
လုပ္ကိုင္ၿပီးခဲ့သည့္ 
အလုပ္အတြက္ လုုပ္ခလစာကို 
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အနည္း 
ဆံုးရွိရမည့္အသက္မွာ (၁၅) 
ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
အလုပ္သမားသည္ အသက္ 
(၁၈) ႏွစ္ေအာက္ရွိပါက 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည့္အတိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 
က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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၃။ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

၃.၁။ အလုပ္သမားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တြင္ ၾကည့္႐ႈုပါ။ 

(သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အားလံုးကို အမွန္ျခစ္ပါ။) 

အိမ္မႈကိစၥထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အျခားအလုပ္

□ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း □ ကေလးျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

□ ဥယ်ာဥ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

□ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း □ သက္ႀကီးရြယ္အုိျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

□ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

□ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း □ နာမက်န္းသူ/
မသန္စြမ္းသူကို 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း

□ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ျပဳျပင္ထိ္န္းသိမ္းျခင္း

□ အထူး အခမ္းအနား/ ပြဲမ်ား

၃.၂။ ဤေနရာတြင္ (သို႔) ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့
အခ်က္မ်ားအတိုင္း သေဘာတူထားသည့္အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ 
အလုပ္တာဝန္ေပးျခင္း မျပဳမီ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားထံမွ သေဘာတူညီမႈ 
ရယူရမည္။ အလုပ္တာဝန္ေျပာင္း လဲမႈအားလံုးႏွင့္ အပိုထပ္ေဆာင္းေပးသည့္ 
မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈကိုမဆို ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထား 
ရွိရမည္။ 

ဥပေဒအရ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္အကိုင္ဟု 
သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အလုပ္မ်ားကို အသက္ 
(၁၈) ႏွစ္ေအာက္ရွိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား 
ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရ။

ဥပမာ။ ။ အႏၲရာယ္ 
ရွိေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို 
ကို္င္တြယ္ျခင္း၊ (သုိ႔) 
အဆမတန္ ေလးလံေသာ 
ဝန္မ်ားကို သယ္ယူရျခင္း။
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၄။ အလုပ္ခ်ိန္ 

၄.၁။ အလုပ္သမားသည္ တစ္ပတ္တြင္ _____ ရက္ လုပ္ကို္င္ရမည္။ 
အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကိုင္သူအလုပ္သမားသည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ တစ္ပတ္တြင္ 
နားရက္ တစ္ရက္ အျပည့္ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပတ္စဥ္နားရက္မွာ - ___________________

၄.၂။ အလုပ္ခ်ိ္န္မွာ တစ္ရက္တြင္ စုစုေပါင္း _______ နာရီျဖစ္ၿပီး 
_______ မွ _______ ထိျဖစ္သည္။ အလုပ္ခ်ိန္သည္ တစ္ရက္အတြင္း 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲမႈ ရွိပါက ေဖာ္ျပပါ။

တနလၤာေန႔ __________________________________________

အဂၤါေန႔ __________________________________________

ဗုဒၶဟူးေန႔ __________________________________________

ၾကာသပေတးေန႔ __________________________________________

ေသာၾကာေန႔ __________________________________________

စေနေန႔ __________________________________________

တနဂၤေႏြေန႔ __________________________________________

၄.၃။ အလုပ္သမားသည္ ဆက္တိုက္လုပ္ရသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ (၅) 
နာရီျပည့္တိုင္း အနားယူခ်ိန္ ______မိနစ္ကို လစာျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္စလံုးကဤအနားယူခ်ိန္ကို 
သေဘာတူညီမႈျပဳ၍ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦး 
ႏွစ္ဖက္ စလံုးသည္ အပတ္စဥ ္
အလုပ္ခ်ိ္န္ဇယားႏွင့္ လစာ 
ရွင္းတမ္းစာရြက္ စသည္ အေသး 
စိတ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထား 
ႏုိင္သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၃)

မိသားစုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 
ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ 
ႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို 
ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ အပတ္စဥ္ 
နားရက္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
သေဘာတူညီမႈ ျပဳသင့္ပါသည္။

ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္သည္ တစ္ရက္ 
(၈) နာရီ (တစ္ပတ္ ၄၈ နရီ) 
ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစသင့္ပါ။ 
(၄၈) နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ 
အလုပ္ခ်ိိ္န္နာရီကို အခ်ိန္ပို 
ေၾကးႏႈန္းအတိုင္း ေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္တြင္ (ပံုမွန္ 
အလုပ္ခ်ိန္ ၄၈ နာရီ အျပင္) 
အမ်ားဆံုး ခြင့္ျပဳသည့္ အခ်ိန္ပို 
နာရီမွာ (၃၆) နာရီျဖစ္သည္။

အလုပ္လုပ္ရက္ တစ္ရက္ႏွင့္ 
တစ္ရက္ အၾကား အနားယူခ်ိန္ 
ကာလသည္ အနည္းဆံုး (၁၁) 
နာရီရွိသင့္သည္။

အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ 
အလုပ္ သမားမ်ားကို တစ္ပတ ္
(၄၈) နာရီထက္ ပို၍ ခိုင္းေစျခင္း 
ႏွင့္၊ ည (၁၀) နာရီမွ မနက္ (၆) 
နာရီၾကား အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းကို 
တားျမစ္ထားပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ငါးနာရီ 
(အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ရွိ 
အလုုုုပ္သမားအတြက္ ၄ နာရီ) 
အလုပ္လုပ္ၿပီးတိုင္း အခေၾကးေငြ 
ခံစားခြင့္ႏွင့္အတူ အနားယူခ်ိန္ 
မိနစ္ (၆၀) ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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၅။ လုပ္ခလစာ/အခေၾကးေငြ 

၅.၁။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအား ၎၏ လုပ္အားအတြက္ ေဖာ္ျပပါ 
ႏႈန္းထား အတိုင္း - တစ္နာရီတြင္ ဘတ္ေငြ _________ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ 
အခေၾကးေငြကို တစ္ရက္/တစ္ပတ္/ တစ္လ(တစ္ခုကို၀ို္င္းပါ) တြင္ ဘတ္ေငြ 
_________ကို ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူပါသည္။ 

၅.၂။ အလုပ္ရွင္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ပံုမွန္ အခေၾကးေငြေပးရန္ 
သေဘာတူပါသည္။ (ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကို အမွန္ျခစ္္ပါ)

□ အပတ္စဥ္   □ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္

□ တစ္လတစ္ႀကိမ္ျဖင့္ _________ ေန႔တြင္ (ရက္စြဲေဖာ္ျပပါ)

၅.၃။ သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည့္ အပတ္စဥ္အနားယူရက္၊ အမ်ားျပည္သူ 
႐ံုးပိတ္ရက္ (သုိ႔) ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါက၊ 
အလုပ္သမားသည္ အားလပ္ရက္တြင္လုပ္ရသည့္ လုပ္အားခကိုု 
ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ခ်ိ္န္နာရီ၏ ႏွစ္ဆႏႈန္းျဖင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

၅.၄။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားသည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
သေဘာတူႏိုင္ပါသည္။ 

(သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္မ်ားအားလံုးကို အမွန္ျခစ္ပါ။) 

□ အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္ခလစာ ေပးေခ်သည့္အခါတိုင္း အလုပ္သမားကို 
လစာရွင္းတမ္းစာရြက္ေပးရမည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၃)။ 

□ အလုပ္သမား၏ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အလုပ္ပမာဏႏွင့္ကိုုက္ည ီ
သင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္သမားရရွိမည့္လုပ္ခလစာကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ 
ပံုမွန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိတြက္ခ်က္ျခင္းျပဳရမည္။ 

□ အလုုပ္သမားကို အခ်ိန္ပိုလုပ္ခအတြက္ တစ္နာရီတြင္ 
________ ဘတ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေပးရမည္။ (အခ်ိန္ပိုဆိုသည္မွာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္နာရီထက္ 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားကို ဆိုလုိပါသည္။) 

□ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ေပးရန္ 
အရန္သင့္ရွိေနေပးျခင္းအတြက္ အလုပ္ သမားကို တစ္နာရီတြင္ _______ 
ဘတ္ ေပးရမည္။ (အရန္သင့္ရွိေနေပးသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ဆိုသည္မွာ 
အလုပ္သမားသည္ ၎တုိ႔၏အားလပ္ခ်ိန္ကိုဆႏၵရွိသလိုအသံုးမျပဳႏုိင္ဘဲ 
အေရးေပၚအေျခအေန အတြက္ အရန္သင့္ေနေပးရသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို 
ဆိုလိုပါသည္။ အရန္သင့္ရွိေနေပးသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ကို အလုပ္သမား၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္။)

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အနည္းဆံုး 
အခေၾကးေငြမွာ (၈) နာရီ 
လုပ္ခအတြက္ ဘတ္ (၃၀၀) 
ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ (၁) 
နာရီအတြက္ (၃၇.၅) ဘတ္ 
ျဖစ္သည္။ အခေၾကးေငြကို 
အလုပ္သမားအား တိုက္႐ုိက္ 
ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေငြသားအျဖစ္ မည္သည့္ 
အရာမွ် အစားထိုး ေပးေခ်ျခင္း 
မျပဳရပါ။ (ဥပမာ။ ။ အဝတ္အစား၊ 
အစားအစာ၊ (သုိ႔မဟုတ္) 
ေငြေၾကးအစား အျခား 
အရာ၀တၳဳမ်ား ေပးျခင္း)

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ႏွစ္ကုန္တြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ခ 
တစ္လစာႏွင့္ ညီမွ်ေသာ 
အပိုဆုေၾကးကို ထံုးစံအရ 
ေပးေလ့ရွိသည္။

ျမင့္တက္လာေသာ ေနထုိင္မႈ 
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ 
ႏႈန္းကုိ ကာမိေစရန္ ႏွစ္စဥ္ 
လုပ္ခလစာကို ျပန္လည္သံုး 
သပ္သင့္ၿပီး အနည္းဆံုး ၃ % 
တိုးေပးသင့္ပါသည္။

စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပို 
လုပ္အားခႏႈန္းမွာ ပံုမွန္ 
အလုပ္ခ်ိန္ထက္ ၁ ဆခြဲျဖစ္ၿပီး 
အားလပ္ရက္ေန႔ျဖစ္ပါက 
ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ထက္ အနည္းဆံုး 
၃ ဆျဖစ္ပါသည္။



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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၆။ အားလပ္ရက္ႏွင့္ ခြင့္ရက္

၆.၁။ အလုပ္သမားသည္ တစ္ႏွစ္တြင္ ပံုမွန္လစာျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္အတိုင္း __________ ရက္ကို 
(အလုပ္သမားေန႔/ေမေဒးအပါအဝင္ အနည္းဆံုး ၁၃ ရက္) 
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

[အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္သည္ အပတ္စဥ္ နားရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ပါက 
အလုပ္သမားသည္ ေနာက္က်ေရာက္သည့္ အလုပ္လုပ္ရက္တြင္ 
ခြင့္ရက္ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ 
အလုပ္သမားခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၄) ] 

၆.၂။ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားသည္ လစာခံစားခြင့္ျဖင့္ 
ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ ________ ရက္ကို (အနည္းဆံုး ၆ ရက္) 
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

(လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ေအာက္သာ လုပ္ကိုင္ရေသးေသာ အလုပ္သမား၏ 
ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ရက္ကို သင့္ေလ်ာ္သလို တြက္ခ်က္ေပးရမည္။ အလုပ္ 
(၂) လလုပ္ၿပီးတိုင္း ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ (၁) ရက္ ခံစားခြင့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ 
တြက္ခ်က္ေပးရမည္။) 

၇။ ေနထို္င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန

၇.၁။ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ 
ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအားလံုးမွကင္းေဝးေသာ 
ေနထိုင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရွိေစရန္ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၇.၂။ ခန္႔အပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္၊ 
လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာတန္ဆာပလာႏွင့္ လုပ္ငန္းဝန္းက်င္အေျခအေနသည္ 
အလုပ္သမား၏ က်န္းမာေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုထိခိုက္ 
ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေစရန္ အလုပ္ရွင္က ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၇.၃။ အလုပ္သမားသည္ အိမ္အတြင္း မည္သည့္ပ်က္စီးထိခိုက္မႈ (သုိ႔) 
မည္သည့္ အျပစ္အနာအဆာခြ်န္ယြင္းမႈမ်ဳိးကိုမဆို အလုပ္ရွင္အား 
အသိေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။

အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ရွိ 
အလုပ္သမားသည္ အစည္း 
အေဝးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
တက္ေရာက္ခြင့္၊ သင္တန္း 
တက္ေရာက္ခြင့္ (သုိ႔) ပညာေရး 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက စီစဥ္သည့္ 
အျခား အစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ 
တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ယူပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။ ဤခြင့္ ရက္မ်ားကို 
လစာခံစားခြင့္ ေပးသင့္ပါသည္။ 
ထိုခြင့္ရက္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ ရက္ 
(၃၀) ထက္ မပိုသင့္ပါ။

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားကို 
လစာျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ 
ေပးျခင္းမရွိပါက၊ အလုပ္ရွင္က 
နာရီအလုိက္ လုပ္ခလစာ 
(သုိ႔) ေန႔စဥ္ လုပ္အားခမ်ားကို 
တိုးေပးသင့္သည္။

သာေရးနာေရးခြင့္၊ (သုိ႔) 
သင္တန္းအတြက္ခြင့္ကဲ့သို႔ 
ေသာ အျခား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
ခြင့္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
သေဘာတူညီမႈျပဳႏုိင္သည္။

လိုအပ္လွ်င္ အလုပ္ရွင္သည္ 
အလုပ္သမားကို သင့္ေတာ္သည္ ့
အကာအကြယ္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေပးရမည္။ 
ဥပမာ။ ။ ျပင္းထန္သည့္ ဓါတု 
ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ 
အတြက္ လက္အိတ္ေပးျခင္း၊ 
ခိုင္ခံ့ၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ 
ေလွခါး ေပးျခင္း။



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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၇.၄။ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ရွင္၏အိမ္တြင္ ေနထိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ။ 

(တစ္ခုကို အမွန္ျခစ္ပါ။) □ ေနထိုင္သည္။ □ မေနထိုင္ပါ။ 

၇.၄.၁။ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ရွင္၏အိမ္တြင္ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ပါက၊ 
အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာထိုင္ခင္း၊ 
ေသာ့ခတ္/တံခါးပိတ္ထားႏုိင္ေသာ ေရခ်ဳိးသန္႔စင္ခန္းမ်ားအသံုးျပဳခြင့္ကို အခမဲ့ 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ သေဘာတူပါသည္။ 

အလုပ္သမား၏အခန္းသည္ □ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔အခန္း ျဖစ္ရမည္။

□ ___________ ႏွင့္အတူေနရမည္။ 

၇.၄.၂။ အလုပ္သမားကို -
(သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္ကို အမွန္ျခစ္ပါ။)
□ တစ္ရက္လွ်င္ အစားအစာ သံုးႀကိမ္/သံုးနပ္ ေကြ်းမည္။ 
□ တစ္ရက္တြင္ အစားအစာ ______ ႀကိမ္ႏွင့္ စားေသာက္စရိတ္ကို 
တစ္ပတ္/တစ္လ (တစ္ခုကိုဝိုင္းျပပါ) တြင္ ________ ဘတ္ ေပးမည္။ 

၇.၅။ အိမ္တြင္ေနထုိင္လုပ္ကိုင္သူသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အပတ္စဥ္အနားယူခ်ိန္၊ 
အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ကာလအတြင္း 
၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အတိုင္း အိမ္ျပင္ပသုိ႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ႏွင့္ 
အားလပ္ခ်ိန္ကို လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္။ 

၇.၆။ အလုပ္သမားသည္ ၎၏ ခရီးသြားလာခြင့္ဆိုင္ရာႏွင့္ 
သက္ေသခံအေထာက္ အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားကို္ယ္ပိုင္ 
ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ထိန္းသိမ္းထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၈။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

၈.၁။ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ဖ်ားနာမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ

(သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္ကို အမွန္ျခစ္ပါ။) 

□ အလုပ္ေၾကာင့္ (သုိ႔) အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သြားလာရျခင္းေၾကာင့္ 
အလုပ္သမားသည္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း (သုိ႔) ဖ်ားနာျခင္းရွိလွ်င္ 
အလုပ္ရွင္သည္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးဝါးကုသမႈကို စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးရမည္။ 

၈.၂။ အျခားဖ်ားနာမႈ (သုိ႔) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ 

အလုပ္သမား၏ အခန္းသည္ 
ေလဝင္ ေလထြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး 
လံုေလာက္ေသာ အက်ယ္အဝန္း 
ရွိ၍ သင့္ေတာ္သည့္ 
အခန္းအပူခ်ိန္ျဖစ္ရမည္။

ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ အစားအစာ 
အတြက္ လုပ္ခလစာမွ 
မည္သည့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမွ် 
မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္ရွင္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမား 
မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားေလ်ာ္ 
ေၾကးရန္ပံုေငြတြင္ ထည့္ဝင္ေၾကး 
ေပးသြင္းရန္ လိုအပ္သည္။ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ဤကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ 
အက်ဳံးမဝင္ျခင္းေၾကာင့္ 
အလုပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ဖ်ားနာမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ 
အတြက္ ေဆးဝါးကုသမႈ 
ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံေပးရန္ 
အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားက 
တာဝန္ယူ သင့္ပါသည္။



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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၈.၂.၁။ အလုပ္သမားသည္ တစ္ႏွစ္တြင္ နာမက်န္းခြင့္ရက္(၃၀)
ကိုခံစားခြင့္ရွိသည္။

(ခြင့္ရက္သည္ ဆက္တိုက္ ၃ ရက္ထက္ေက်ာ္ပါက အလုပ္သမားသည္ 
ေဆးလက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆရာဝန္၏မွတ္ခ်က္ကို အလုပ္ရွင္သို႔တင္ျပရမည္။ 
အလုပ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၍ (သုိ႔) နာမက်န္းျဖစ္၍ အလုပ္သမား 
မလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေန႔ရက္ကို နာမက်န္းခြင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရပါ။)

၈.၂.၂။ နာမက်န္းျဖစ္သည့္အခါတြင္ အလုပ္သမား၏ 
ေဆးကုသကုန္က်စရိတ္သည္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္တြင္ 
အက်ဳံးဝင္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

(အနည္းဆံုး တစ္ခုကို အမွန္ျခစ္ပါ။) 

□ လူမႈဖူလံႈေရးအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၄၀) ႏွင့္အညီ (ထိုင္းႏုိင္ငံသားမ်ား 
အတြက္သာ)၊ လစဥ္ေၾကးအျဖစ္ အလုပ္ရွင္ထည့္ဝင္ေၾကး _______ဘတ္။

□ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္ (MHIS - 
ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္သာ)ႏွင့္အညီ၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးအျဖစ္ 
အလုပ္ရွင္ထည့္ဝင္ေၾကး ___________ ဘတ္။

□ အလုပ္ရွင္ကေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပုဂၢလိကေဆးကုသမႈအာမခံ။

၈.၃။ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

(သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္ကို အမွန္ျခစ္ပါ)

အလုပ္သမား ကုိယ္ဝန္ရွိလွ်င္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ 
ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူပါသည္။ 

□ အလုပ္သမားသည္ မီးဖြားခြင့္အျဖစ္ ______ ရက္ကိုခံစားခြင့္ရွိၿပီး 
မီးဖြားခြင့္ရက္ထဲ မွ _________ ရက္ကို လစာႏွင့္အတူခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

□ အလုပ္သမားသည္ မီးဖြားခြင့္အျဖစ္ ________ လကို လစာမဲ့ျဖင့္ 
ခံစားခြင့္ရွိသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ 
ကာလအကန္႔အသတ္ 
အတြင္း ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ 
အလုပ္မဆင္းႏုိင္ျခင္းသည္ 
စာခ်ဳပ္ႏွင့္အလုပ္ရပ္စဲရျခင္း 
အေၾကာင္းျပခ်က္ မျဖစ္ေစရပါ။

လူမႈဖူလံႈေရး အက္ဥပေဒ၏ 
ပုဒ္မ (၄၀) အရ ထုိင္းႏုိင္ငံသား 
မ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရး 
အက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ 
မွတ္ပံုတင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္ 
ရွိသည္။ အလုပ္သမား 
အက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ 
အလုပ္ရွင္သည္ လစဥ္ေၾကး 
ဘတ္ (၁၀၀- ၁၅၀) ကိ ု
ေပးရမည္။ သတင္း 
အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို 
လူမႈဖူလံႈေရး႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ 
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ MHIS 
အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ မွတ္ပံု 
တင္ရန္လိုအပ္သည္။ MHIS 
အစီအစဥ္ တြင္ႏွစ္စဥ္က်န္းမာေရး 
ေဆးစစ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆးကုသမႈ 
အာမခံ ပါဝင္သည္။ 
အလုပ္ရွင္သည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး 
ဘတ္ (၂၁၀၀) ကိုေပးရပါမည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမား 
မ်ားသည္ မီးဖြားခြင့္ ရက္ေပါင္း 
(၉၀) ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ဤကာလအတြင္း လုပ္ခလစာကို 
အလုပ္ရွင္က (၄၅ ရက္ အထိ) 
ေပးေလ့ရွိၿပီး လူမႈဖူလႈံေရး႐ံုးက 
(က်န္သည့္ ၄၅ ရက္) ကို 
ေပးေလ့ရွိသည္။



ျမန္မာႏုိ္္င္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္
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၉။ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း 

အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ သာယာေအးခ်မ္းေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေပၚေစေရး ႏွလံုးသြင္းလ်က္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥႀကီးငယ္ မည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမဆို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ 
သေဘာတူၾကပါသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားသည္ ဤ 
အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆို္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (သုိ႔) ထုိင္းဥပေဒအရ 
၎တို႔၏အခြင့္ အေရးမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္း
ပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ လြ
တ္လပ္ေသာညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
ကိစၥရပ္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးမွ သေဘာတူ 
ၾကပါသည္။ ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေပးျခင္းကို အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား 
တစ္ဖက္ဖက္မွေန၍ ျငင္းပယ္ျခင္း (သုိ႔) တစ္ဖက္ဖက္၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခို္င္လုံသည္ဆိုပါက ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖျခင္း မျပဳႏုိင္ေတာ့သည့္ ေနာက္တြင္ 
အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးသူအရာရွိ (သုိ႔) တရား႐ံုး၏အမႈေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

၁၀။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရပ္စဲျခင္း 

၁၀.၁။ လုပ္ခလစာေပးေခ်သည့္ေန႔ရက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္း 
အတည္ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ လုပ္ခလစာေပးေခ်ရမည့္ေန႔ရက္ တစ္ရက္ရက္တြင္ 
(သုိ႔) ထိုေန႔ရက္ မတိုင္မီတြင္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားတစ္ဖက္ဖက္မွေန၍ 
စာျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၁၀.၂။ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္ဖက္က စာခ်ဳပ္ရပ္စဲပိုင္ခြင့္ႏွင့ ္
ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ စာခ်ဳပ္ မေဖာက္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ ေမွ်ာ္မွန္း 
ႏုိ္င္သည့္ အေနအထားအတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ 
အေနအထားကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

၁၀.၃။ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး 
ၿပီးဆံုးသည့္အခါ တြင္ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္းဆိုင္ရာအေျခအေနႏွင့္
မသက္ဆိုင္ဘဲ အလုပ္သမား၏ဝန္ေဆာင္မႈ ကာလၾကာခ်ိန္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝကိုေဖာ္ျပသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
တစ္ေစာင္ကို အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအား ထုတ္ေပးရမည္။ 

၁၀.၄။ အလုပ္သမား၏ အမွားအယြင္းမရွိဘဲ အလုပ္သမားအလုပ္ထုတ္ခံရပါက 
အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအား ၎လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ _______ 
လတိုင္းအတြက္ ေပးခဲ့သည့္ လစာ၏ _____လစာႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြကို 
ေပးပါမည္ဟု သေဘာတူပါသည္။ 

အလုပ္သမားအားလံုးသည္ 
၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ(သုိ႔)
လူဝင္မႈဆိုင္ရာအေျခ အေနမ်ား 
ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ တရား႐ံုး၊ ခံု႐ံုး 
(သုိ႔) အျခားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္း 
ေရးယႏၲရားမ်ား၏ ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို 
ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းတြင္ 
ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္က 
လုပ္ခလစာ ေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ (သုိ႔) သေဘာတူ 
ထားသည့္အလုပ္တာဝန္ကို 
အလုပ္သမားကေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 

ၾကားခံအဖြဲ႕အျဖစ္ ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖ 
ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ 
Homenet Thailand ကို 
ဆက္သြယ္စံုစမ္း ႏုိင္ပါသည္။ 
ဤစာမ်က္ႏွာ အဆံုးပိုင္းတြင္ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ လိပ္စာကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကးကို 
ခံစား ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကး သည္ 
၎တုိ႔အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ 
အခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိိဳးက်ညီမွ်ေသာ 
ေငြပမာဏျဖစ္သည္။

ဥပမာ။ ။ သံုးလ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေပးသူအတြက္ 
အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကးမွာ 
တစ္လစာျဖစ္ပါသည္။



စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
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  ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ - http://www.homenetthailand.org  ၊  အီးေမးလ္ - center@homenetthailand.org

၂၄နာရီ/တစ္ပတ္ (အခ်ိန္ျပည့္) လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရး အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္  ၁၃၀၀ ၊  ရဲတပ္ဖြဲ႕  ၁၉၁

(အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရလွ်င္) အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန -  ၁၅၄၆

owif;tcsuftvuf ydkrdk od&Sdvdkygu atmufygvdyfpm twdkif; qufoG,far;jref; Ekdifygonf/

tjcm; qufoG,fEkdifonfh vdyfpmrsm; -

ေနာက္ဆက္တြဲ 

၁။ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ား

၂။ စာခ်ဳပ ္
ျပင္ဆင္ျခင္း

၃။ အပတ္စဥ္ 
အလုပ္အခ်ိန္ ဇယားႏွင့္ 
လစာရွင္းတမ္းစာရြက္

၄။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ 
တရားဝင္ အမ်ားျပည္သူ 

႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မိတၱဴႏွစ္ေစာင္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ စာခ်ဳပ္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို ဖတ္႐ႈ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ဤေနရာတြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးၾကပါသည္။ 

___________________________
အလုပ္ရွင္ လက္မွတ္

ရက္စြဲ ____/_____/____
ေနရာ ______________

___________________________
အလုပ္သမား လက္မွတ္

ရက္စြဲ ____/_____/____
ေနရာ ______________

ILO ၏ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ဩစေၾတးလ်အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဌာန၏ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔ျဖင့္ “My Fair Home” 
ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (IDWF) ၏ စည္း႐ံုးလံံႈ႕ေဆာ္မႈ အစိတ ္
အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို Homenet Thailand ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္အေနျဖင့္ အိ္မ္အကူအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္လိုပါက www.idwfed.org/
myfairhome တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ဤလိပ္စာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉) ကိုလည္း 
ေလ့လာႏုိင္ၿပီး အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္ပါသည္။ 
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(အိမ္အကူလုပ္သားေတြ လူ႔အခြင့္အေရး ေခတ္အခါမွာ ရင္ဆုိင္ရတာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေျမာက္ျမားစြာ)2

ျမင္ေယာင္ပါကြယ္ ခက္ခဲတဲ့ဘဝတုိ႔ ရွင္သန္ေစခ်င္ရင္ စာနာပါကြယ္ တို႔ရဲ႕ဘဝကို အကာအကြယ္ေတြျပဳရင္း 
တိက်အလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးပါ။ ျမင္ေယာင္ပါကြယ္ ခက္ခဲတဲ့ဘဝတုိ႔ ရွင္သန္ေစခ်င္ရင္ 

စာနာပါကြယ္ တို႔ရဲ႕ဘဝကို အကာအကြယ္ေတြျပဳရင္း တိက်လစာ သတ္မွတ္ေပးပါ။ 

၁။ တစ္ေန႔လံုး တို႔ေတြ ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္လုပ္ရတယ္ -- ဒါေပမဲ့ ေက်းဇူးတင္ မခံရဘူး၊ လုပ္ခလစာလည္း 
လံုေလာက္ေအာင္ မရဘူး။

၂။ အိမ္အကူအလုပ္ဟာ အရမ္းခက္ခဲပင္ပန္းလွပါတယ္ -- မပင္ပန္းဘူးလို႔ထင္ရင္ သင္ကိုယ္တိုင္ 
လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါလား။

၃။ တစ္ျခားအလုပ္ေတြမွာက ပံုမွန္လုပ္ၾက -- အိမ္အကူအလုပ္ကေတာ့ ေန႔ေန႔ ညည အလုပ္ခ်ိန္ပါပဲ။

၄။ တုိ႔ေတြကို ရွင္းလင္းတဲ့ အလုပ္အကိုင္သေဘာတူညီမႈေတြ ေပးပါ -- တို႔ေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္၊ တို႔ေတြရဲ႕ 
အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခလစာေတြကို သတ္မွတ္ေပးပါ။

၅။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မဲ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ -- အမွတ္ ၁၈၉ ကိ ု
သင္ သေဘာတူရပါလိမ့္မယ္။

၆။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏိုင္ငံတည္းက သေဘာတူတာ တို႔အတြက္ မလံုေလာက္ဘူး -- ပို႔ေဆာင္တဲ့ႏိုင္ငံနဲ႔ 
လက္ခံတဲ့ႏိုင္ငံက သေဘာတူရပါမယ္။

၇။ ေနထိုင္မႈစရိတ္ေတြက ျမင့္သထက္ ျမင့္လာတယ္ -- တို႔ေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္က သင့္တင့္တဲ့ လစာပဲ။

၈။ အလုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလြဲသံုးစား လုပ္ပါတယ္ -- အလုပ္ရွင္ေျပာင္းဖို႔နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ တို႔ေတြမွာ 
လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရပါမယ္။ 

၉။ တုိ႔ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးရဖို႔ နီးကပ္လို႔လာၿပီ -- တို႔ေတြ အခြင့္အေရးရတဲ့အထိ တိုက္ပြဲဝင္မွာ၊ 
သင္ၾကားရဲ႕လား။

မူရင္းေတးသြားကိ ု
MAP Foundation http://www.mapfoundationcm.org/ က ဖန္တီးပါသည္။








