အနည်းဆုံးအခငကြေးငငွနှုန်းထားနှင့် ြြန်ြာ့အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း အငြခအငနြှန်
လွန်ခဲဴတဲဴရက်ပင
ို ဵ် က အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုကေနပပီဵ ြမန်မာနိုငင
် တ
ဳ ွင် လုပ်ငန်ဵခွင်
အေြခအေနသည်
တစ်ရက်လျှင်

တစ်ေန့တစ်ြခာဵပိုဆိုဵလာေ ကာင်ဵ

၃၆၀၀

ကျပ်သာ

ရမည်ဟု

ယခုအခါ

အလုပ်သမာဵမျာဵကို

အချ ုိ ့ေသာစက်ရုဳမျာဵတွင်

ေ ကညာမှုမျာဵ

ရှိလာေ ကာင်ဵ၊ တစ်ေန့ကို အလုပ်ချိန် ၈ နာရီဆတ
ို ာ အာမခဳချက် မရှိပါဘူဵ၊ စက်ရုဳအမျာဵ
အြပာဵတွင် အဓမ္မလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှုမျာဵ မျာဵြပာဵလာေ ကာင်ဵ၊ နိုင်ငတ
ဳ ကာအမှတ်တဳဆိပ်
အမျာဵအြပာဵသည်

ြမန်မာနိုင်င၏
ဳ

နိုငင
် ေ
ဳ ရဵအေြခအေနမျာဵကို

အခွင်ေ
ဴ ကာင်ဵယူြခင်ဵြဖငဴ်

ြမန်မာအလုပ်သမာဵမျာဵကို အြမတ်ထုတ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနေ ကာင်ဵ
စသည်ြဖငဴ် ထုတ်ြပန်ထာဵတာကိုေတွ့လိုက်ရပါတယ်။
ဒါဴအြပင် Global Brand အမှတ်တဳဆိပ်ကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ IndustriAll Global Union(IGU)
အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂတို့ သေဘာတူညီမှုရယူ၍ တန်ဖိုဵကွငဵ် ဆက် အဝတ်အထည်လုပ်ငန်ဵတွင်
အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ Living Wage

ေပဵနိုငေ
် ရဵ နှိုဵေဆာ်ေနေသာအဖွဲ့ြဖစ်သညဴ် Action

Collaboration Transformation (ACT) သည် ယင်ဵတို့နှင်ဴ တွဲဖက်လုပ်ေဆာင်ေနသညဴ် IGU ၏
ညီေနာင်အသင်ဵြဖစ်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငဳကုန်ထုတ်နှငဴ်စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမာဵမျာဵအဖွဲ့ချုပ် - IWFM
မှ ြပည်တွင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ေဆာင်နိုငြ် ခင်ဵ မရှိေတာဴသညဴ်
အတွက် ACT ၏ လက်ရှိေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵမှ နှုတ ်ထွက်ခ ဲဴသြဖငဴ် ACT သည် ယခု
လတ်တေလာအေြခအေနတွင် ြမန်မာနိုငင
် ဳရှိ ယင်ဵတို့၏ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို
ရပ်နာဵလိုက်ေ ကာင်ဵ ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ချက် စာတစ်ေစာင် ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်
ကိုလည်ဵ ေတွ့ရှရ
ိ ပါတယ်။
အဆိုပါထုတ်ြပန်ချက်(၂)ေစာင်ေနာက်မှာ အနည်ဵဆုဳဵလုပ်ခလစာ ၃၆၀၀ ကျပ်နှုန်ဵ ြဖစ်သွာဵေ ကာင်ဵ
မမှန်မကန်သတင်ဵမျာဵနဲ့ ACT ရပ်နာဵမှုကို ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ှိအဝတ်အထည်လုပ်ငန်ဵကကီဵတစ်ခုလဵုဳ
ရပ်နာဵသွာဵပပီဆိုတဲဴ ေခါင်ဵစဉ်နဲ့ မမှန်သတင်ဵ ြဖန့်ေဝမှုကိုလည်ဵ ထပ်မဳ ကာဵသိ ေတွ့ရှရ
ိ ပပီဵ
ရိုဵသာဵတဲဴြပည်သူမျာဵနဲ့ အလုပ်သမာဵမျာဵ ကာဵ စိုဵရိမစ
် ိတ်ေတွြဖစ်ေပါ်ေနတယ်လုိ့လည်ဵ သိရှိ
ရပါတယ်။
ဒါေ ကာငဴ်မို့

အမှန်သတင်ဵသိရှိနိုင်ေရဵနှငဴ်

ြဖစ်စဉ်အမှန်သိရှိနိုင်ေရဵတို့အတွက်

သက်ဆိုငရ
် ာ

အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြမန်မာနိုငင
် က
ဳ ုန်သည်မျာဵနှငဴ် စက်မှုလက်မှုအသင်ဵချုပ်၊ ြမန်မာနိုငင
် ဳ
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵတို့မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵကို ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရာမှာ သတင်ဵနဲ့
ြဖစ်စဉ်အမှန်ကို သိရှိခဲဴရတဲဴအတွက် ြပည်သူမျာဵနဲ့ အလုပ်သမာဵမျာဵသိရှိနိုင်ေအာင် အကျဉ်ဵချုပ်၍
ြဖန့်ေဝတင်ြပေပဵချင်ပါတယ်။

အနည်းဆုံးအခငကြေးငငွသတ်ြှတ်ြခင်း
အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွဥပေဒနှငဴ် အနည်ဵဆုဳဵ
အခေ ကဵေငွနည်ဵဥပေဒမျာဵကို သတ်မှတ်ြပဌာန်ဵထာဵပပီဵ အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွဥပေဒ၊
နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သမ္မတမှ အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွသတ်မှတ်ေရဵ အမျိုဵသာဵ
ေကာ်မတီ ကို

သက်ဆိုင်ရာ

အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵ

အစိုဵရဌာန၊

သို့မဟုတ်

အစိုဵရအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵမှ

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊

အလုပ်ရှင်

အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်မျာဵ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှငဴ် အခေ ကဵေငွ သတ်မှတ်ြခင်ဵ
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်ပပီဵ မျှတစွာ ေဆာင်ရွက်မညဴ် အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵေပဵ
ထာဵပပီဵ

အဆိပ
ု ါေကာ်မတီမှ

၂၀၁၃

ခုနှစ်

အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒပါ

ြပဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို အဆငဴလ
် ိုက် လုပ်ေဆာင်၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ
အဖွဲ့သို့ တင်ြပသေဘာတူညီချက်အရ ပထမအကကိမ်အြဖစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အနည်ဵဆုဳဵ
အခေ ကဵေငွအာဵ တစ်ရက်လျှင် ၃၆၀၀ကျပ် နှုန်ဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတိယအကကိမ်အြဖစ် ၂၀၁၈
ခုနှစ်တွင် အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွအာဵ တစ်ရက်လျှင် ၄၈၀၀ ကျပ် နှုန်ဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ေပဵခဲဴရာ ယေန့အချ ိန်ထိ အနည်ဵဆုဳဵ အခေ ကဵေငွသည်
တစ်ရက်လျှင် ၄၈၀၀ ကျပ်သာြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရခ
ှိ ဲဴရပါတယ်။
အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွကို

ဥပေဒပုဒ်မ

ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊

ြပန်လည်အတည်ြပုြခင်ဵ

(ကိုဗစ်-၁၉)

ြဖစ်ပွာဵေနြခင်ဵနှငဴ်

ဂိတ်မျာဵပိတ်ထာဵ၍

၅၊

ပုဒမ
် ခွဲ(ဇ)အရ

နှစ်နှစ်လျှင်တစ်ကကိမ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ

ေရာဂါကူဵစက်မှုအန္တရာယ်ေ ကာငဴ်

ကုန်စည်စီဵဆင်ဵမှု

ရပ်တန့်ေနြခင်ဵတို့ေ ကာငဴ်

တိုဵြမှင်ဴ

ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရဵ
စက်ရုဳ၊

အလုပ်ရုဳအချ ို့

ပိတ်သိမ်ဵ၊ အင်အာဵေလျှာဴခဲဴရပပီဵ အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွနှုန်ဵထာဵ ြပန်လည်သုဳဵသပ် ြပင်ဆင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို

ေခတ္တခ ဏ ဆိုင်ဵငဳဴထာဵြခင်ဵြဖစ် ၍ အေြခအေန တည်ပငိမ်သွာဵပါက

အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွနှုန်ဵထာဵ ြပန်လည်သုဳဵသပ် ြပင်ဆင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှငဴ် ထိုသို့ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အမျိုဵသာဵေကာ်မတီအေနြဖငဴ်
ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ဆက်လက်အတည်ြပုြခင်ဵ

အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွထက်

သို့မဟုတ်

ေလျှာဴချသတ်မှတ်ေလဴမရှိဘဲ

တိုဵြမှငဴ်သတ်မှတ်ြခင်ဵကိုသာ

ေဆာင်ရွက်သွာဵသညဴ်

အစဉ်အလာရှိေ ကာင်ဵကိုလည်ဵ သိရှခ
ိ ဲဴရပါတယ်။
အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွသတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိုငဵ် စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳမျာဵအေနြဖငဴ် ေပဵေချေန
ပါေ ကာင်ဵနှင်ဴ ေပဵေချြခင်ဵမရှိသညဴ် စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳမျာဵ ရှိလာပါကလည်ဵ အလုပ်သမာဵ
ညွှန် ကာဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဥပေဒနှင်အ
ဴ ညီ ေပဵေချနိုင်ေရဵ စိစစ် ကပ်မတ် ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်
ရှိေနသညဴ်အြပင် အလုပ်ချ ိန်ကိုလည်ဵ သတ်မှတ်အလုပ်ချိန်အတိုငဵ် သာ လုပ်ကိုငေ
် ရဵ၊ အချ ိန်ပို
ရှိပါကလည်ဵ အချ ိန်ပိုကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ ြဖစ်ေစေရဵ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳနှငဴ်အလုပ်သမာဵ

ဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနက စစ်ေဆဵ ကပ်မတ် ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိေနေ ကာင်ဵနှငဴ် ဥပေဒ
ချိုဵေဖာက်ေသာ အလုပ်ရှင်မျာဵရှိပါကလည်ဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ေနေ ကာင်ဵ
ကာဵသိခဲဴရပါတယ်။
Global Brands အြှတ်တံဆိပ်ြေြ
ု ္ပဏီြျားြှ အြှာစာြျားဆြေ်လြေ်ငပးပိြ
ု့ ှု
ACT အဖွဲ့က ထုတ်ြပန်ချက်နှငဴ်ပတ်သက်၍လည်ဵ စိစစ် ကညဴ်ရာမှာ ACT အဖွဲ့ရဲ့
လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ရပ်နာဵထာဵေ ကာင်ဵသိရပပီဵ ACT အဖွဲ့ဝင်မျာဵြဖစ်သညဴ်
(Sweden),

Inditex (Spain) နှငဴ်

H&M

Primark (Britain) စသညဴ် အမှတ်တဳဆိပ် ကုမ္ပဏီ

တစ်ခုချင်ဵစီ၏ ြမန်မာနိုငင
် တ
ဳ ွင် အမှာစာမျာဵ အပ်နှဳေနြခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ
အဆိုပါကုမ္ပဏီမျာဵမှ အမှာစာအပ်နှဳ

စက်ရုဳမျာဵထဳ

ေမဵြမန်ဵ

သိရှိရပါသည်။ အဆိပ
ု ါ အမှတ်တဳဆိပ်ကုမ္ပဏီမျာဵသည် ယခုအချ ိန်ထိ ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ှိ စက်ရုဳ
မျာဵတွင် အမှာစာမျာဵ ထပ်မဳေပဵပို့၍ အထည်မျာဵချုပ်လုပ်ေပဵရန် အပ်နှဳေနေ ကာင်ဵ သိရှိရတဲဴ
အြပင် အြခာဵစက်ရုဳမျာဵလဲ ပုဳမှန်လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်ဵ သိရတဲဴအတွက် ြမန်မာ
နိုငင
် ဳရှိ အဝတ်အထည်လုပ်ငန်ဵကကီဵ တစ်ခုလဳဵု ရပ်နာဵသွာဵပပီဆိုတဲဴသတင်ဵ မှန်ကန်မှုမရှိေ ကာင်ဵ
ေပါ်လွငထ
် င်ရှာဵေနပါတယ်။
ဒါေ ကာငဴ်မို့ ပပီဵခဲဴတဲဴ ရက်ပင
ို ဵ် အတွင်ဵက ထုတ်ြပန်ခဲဴတဲဴ အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွ တစ်ရက်
၃၆၀၀ ကျပ်နဲ့ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ အဝတ်အထည်လုပ်ငန်ဵကကီဵတစ်ခ ုလုဳဵ ရပ်နာဵသွာဵရပပီဆိုတဲဴ
သတင်ဵမျာဵဟာ မှန်ကန်မှု မရှိပါေ ကာင်ဵ၊ ြပည်သူမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵအေနနဲ့ လည်ဵ
သတင်ဵတစ်ခုထွက်လာရင် မှန်/မမှန် သိရှိနိုင်ဖို့ သက်ဆိုငရ
် ာအစိုဵရဌာနမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို့
ေမဵြမန်ဵြခင်ဵြဖငဴ် သတင်ဵအမှန် သိရှိနိုငမ
် ှာြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ အကကဳြပုရင်ဵ သတင်ဵအမှန် တင်ြပ
လိက
ု ်ပါတယ်။

