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သုေတသန အစီအစဥ္ အေၾကာင္း
ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး သမဂၢ (Burmese Women’s Union) မွ ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ရွိ မဂၤလာဒံု၊
ေရႊျပည္သာႏွင့္ လႈင
ိ သ
္ ာယာ စက္မဇ
ႈ မ
ံု ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ဇႏၷ၀ါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း အမ်ိဳးသမီးေရးေပၚ
အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္တုိင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လႈပ္ရွားသည့္ သုေတသန (FPAR) ကို
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၉ ခုမ
ု ွ နယ္ေျမခံ အလုပ
ု သ
္ မား အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားနွင့္ အမ်ဳိးသမီး အလုပ
ု သ
္ မား
မ်ားျဖင့္ လက္တြဲ လုပ
ု ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ ဤသုုေတသနသည္ Asia Pacific Forum on Women,
Law and Development (APWLD) အဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံ ၉ ႏိုင္ငံတြင္ လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ (FPAR)
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ ကု န္ အ ထည္ ခ ်ဳပ္ လု ပ္ င န္း ခြ င္ ရ ွိ အမ်ဳိး သမီး အလုု ပ္ သ မားမ်ား၏
အေျခအေန
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား စီး၀င္မႈမ်ားကိုသယ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္
စဥ္တေလွ်ာက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားစြာ ေဘးဖယ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး
ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ဆင္ႏ
့ စ
ွ ဆ
္ င္စ
့ လံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၎တိ၏
႔ု
အဓိပါၸ ယ္ရစ
ွိ ြာ ပါ၀င္မမ
ႈ ွာ အကန္အ
႔ သတ္ႀကီးမားစြာ ရွိေနခဲသ
့ ည္။ ယင္းအခ်က္ကို ႏိင
ု င
္ အ
ံ ဆင့္
တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၆၆၄ ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတေ
္ တာ္
အမတ္ဦးေရ ၆၄ ဦး ျဖင့္ ၁၃%1 သာ ရရွိထားျခင္းက ထင္ဟပ္ေစသည္။

၁

https://www.iwda.org.au/women-mps-doubled-in-myanmars-new-lookparliament/

ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလုုပ္သမားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ဆင္းရဲသား
အမ်ဳိးသမီး အလုပ
ု သ
္ မားမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယရ
္ န္ ပ်က္ကြကသ
္ ည့္
ရလာဒ္ ကို ျဖစ္ေ ပၚေစၿပီး ေယဘူ ယ ်အားျဖင့္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားအား ေဘးဖယ္ ထားမႈ ကို
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ရန္ကုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုုပ္သမားမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၉၀% မွာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီး အထည္ခ်ဳပ္ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္
ခ်န္လပ
ွ ထ
္ ားခံရမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ရ
ႈ ွိေသာ လုပ
ု င
္ န္းပတ္၀န္းက်င္၊ လုပ
ု အ
္ ား ေခါင္းပံျု ဖတ္မႏ
ႈ င
ွ ့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ စေသာ ျပႆနာမ်ားကို ခံစားေနၾကရသည္။

အမ်ဳိးသမီး အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ
ု သ
္ မားမ်ား ေတြႀ႔ ကံဳရသည့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္
ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား
အနိမဆ
့္ ံုး လုပ
ု အ
္ ားခ၏ ဆိုးက်ဴိး သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား။ - ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ၾသဂုတလ
္ တြင္ အစိုးရသည္
အနိမ့္ဆံုး လုုပ္အားခ တစ္ရက္လွ်င္ ၃,၆၀၀ က်ပ္ (ခန္႔မွန္းေခ် အေမရိကန္ ၃ ေဒၚလာ) ကို
၈ နာရီအလုပခ
္ ်ိနအ
္ တြက္ သတ္မတ
ွ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ယင္းသည္ အမ်ဳိးသမီး လုပ
ု သ
္ ားမ်ား၏ အေျခခံ
အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ အစားအစာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေစသည့္ လံုေလာက္ေသာ ၀င္ေငြ
မဟုတပ
္ ါ။ အနိမဆ
့္ ံုးလုပ
ု ခ
္ ကို အားေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွသ
ိ ည္အ
့
တြက္ အမ်ားအျပားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ဤလုုပ္အားခကို မရရွိၾကေသးပါ။
မဂၤလာဒံုရွိ ထရိုင္စတိတ္စက္ရံုမွ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားတစ္ဦးမွ BWU အား ယခုကဲ့သို႕
ေျပာျပခဲသ
့ ည္။

“ကၽြနမ
္ တိ႔ု လစာက မေလာက္ပါဘူး။ ကၽြနမ
္ သူမ်ားေတြဆက
ီ ပိက
ု ဆ
္ ံေခ်းရတယ္။
ပိက
ု ဆ
္ ပ
ံ ရ
ို တ
ွိ လ
ဲ့ ူေတြက ပိက
ု ဆ
္ န
ံ ည္းနည္းပဲ ရွတ
ိ လ
ဲ့ ူေတြကို ေခ်းတယ္။ အတူတူ
အုုပ္စုဖြဲ႕ၿပီးေပါင္းမေနရင္ ေလာက္ငွဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္ဘူး။”

အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အနိမ့္ဆံုး လုုပ္ခမ်ား
ႏိုင္ငံ

အနိမ့္ဆံုး လုုပ္ခ

ျမန္မာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅* (တစ္လလွ်င္)

ကေမၻာဒီးယား

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၈ (အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္ စက္ရံုမ်ား)

ဗီယက္နမ္ (HCMC/ဟႏိြဳင္း)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅ (တစ္လလွ်င္)

အင္ဒိုနီးရွား (ဂ်ကာတာ)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၅ (တစ္လလွ်င္)

ထိုင္း (ဘန္ေကာက္)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉-၁၀ (တစ္ရက္လွ်င္)

ဖိလစ္ပိုင္ (မနီလာ)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀-၁၁ (တစ္ရက္လွ်င္)

* စက္မႈဇံု အလုပ္သမားမ်ား၏ ယာယီ အနိမ့္ဆံုး စံ လုုပ္အားခ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနိမ့္ဆံုး လုုပ္အားခသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလကုန္အထိ
ေၾကညာျခင္းမရွိေသးပါ။)
သတင္းရင္းျမစ္ - အစိုးရ ဗ်ဴရိုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း (ဥပမာ - လုုပ္အားခ အညႊန္း ေဖာင္ေဒးရွင္း) အပါအ၀င္ အရင္းအျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အနိမ့္ဆံုး လုုပ္ခ
တစ္ရက္လွ်င္ ၃,၆၀၀ က်ပ္
(ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၃.၀၀) ကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။
တစ္ပတ္လွ်င္ အလုုပ္လုပ္ရက္ ၆
ရက္အေပၚ အေျခခံပါက ယင္းသည္
လစဥ္ ပ်မ္းမွ် ၀င္ေငြ ခန္႔မွန္းေျခ
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၇ ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနိမ့္ဆံုး လုုပ္ခေငြမွာ
ထုုတ္လုပ္အားေကာင္းေသာ
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိသည့္ အျခား
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထက္ အေတာ္ပင္
နိမ့္ေနသည္။

အာဆီယံ စီးပြားေရးနွင့္ လူဦးေရ အခ်က္အလက္မ်ား
GDP

လူဦးေရ

တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ

(အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း)

(သန္းေပါင္း)

(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၂,၃၉၅

၆၂၅.၁

၃,၈၃၂

အင္ဒိုနီးရွား

၈၆၃

၂၅၁.၅

၃,၄၆၀

ထိုင္း

၃၈၇

၆၈.၅

၅,၆၇၉

မေလးရွား

၃၁၂

၃၀.၅

၁၀,၄၂၁

စင္ကာပူ

၂၉၈

၅.၅

၅၅,၁၈၃

ဖိလစ္ပိုင္

၂၆၉

၁၀၀

၂,၇၀၇

ဗီယက္နမ္

၁၇၁

၉၀.၆

၁,၉၀၉

ျမန္မာ

၅၆

၅၁.၄

၈၈၈

ဘရူႏိုင္း

၁၆

၀.၄

၃၉,၆၇၉

ကေမၻာဒီးယား

၁၆

၁၅.၃

၁,၀၃၇

လာအို

၁၀

၆.၆

၁,၅၄၈

အာဆီယံ

သတင္းရင္းျမစ္။ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္
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အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား
အားလံုးတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြတြင္
အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ဤအနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ မူ၀ါဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္မထားေသာ ဆိုးက်ဳိး
သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားစြာကိလ
ု ည္း ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ အခ်ဳိအ
႔ မ်ဳိးသမီးမ်ားက (အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားသည္)
အနိမ့္ဆံုး လုုပ္အားခကို အလုုပ္သမားအားလံုးအေပၚ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လႊမ္းၿခံဳအေကာင္
အထည္ေဖာ္သည္ဟု ျမင္ၾကၿပီး လစာေငြ ပိုမိုျမင့္မားစြာ ရရွိေသာ အလယ္အလတ္အဆင့္
အလုုပ္သမားမ်ားသည္ သူတို႔၏ လစာေငြမ်ား အနိမ့္ဆံုးလစာအဆင့္သို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္
ေလ်ာ့က်သြားသည္အ
့ ျဖစ္ကို ေတြၾ႔ ကံဳခဲၾ့ ကရသည္။ အလုပ
ု သ
္ မား အမ်ားအျပားသည္ အနိမဆ
့္ ံုး
လုုပ္အားခ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြား စားရိတ္၊ အစားအစာ၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ၊ ခ်ီးျမွင့္
ေငြႏင
ွ ့္ ဆုေ
ု ၾကးေငြ စသည့္ အက်ဳိးခံစားခြငမ
့္ ်ား ေလ်ာ့က်ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
မ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ အနိမ့္ဆံုး လုုပ္အားခ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ လူသံုးကုုန္ပစၥည္း
ေစ်းႏႈ န္း မ်ား ျမင့္ တ က္ ျ ခင္း ကို လ ည္း ျဖစ္ေ ပၚေစခဲ့ သ ည္ ။ ယင္း သည္ အမ်ဳိး သမီး မ်ား၏
အစားအစာ၊ ေနထို္င္မႈႏွင့္ အျခား အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ အဓိက
သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

“အနိမ့္ဆံုး လုုပ္အားခ ၃,၆၀၀ က်ပ္ (US ၃ ေဒၚလာ) သတ္မွတ္ၿပီးတဲ့အခါ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္
ကုုန္တယ္။ အရင္က ကၽြန္မ အခုရတဲ့ လစာပဲ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ အိမ္လခက တလကို
၅,၀၀၀ က်ပ္ (US ၃.၈၅ ေဒၚလာ)။ အခုု ကၽြန္မ အိမ္လခက တစ္လကို ၁၅,၀၀၀ ထိ (US ၁၁.၅၃
ေဒၚလာ) တိုး လာတယ္ ။ အစားအေသာက္ နဲ ႔ ခရီး စားရိ တ္ေ တြ ကလည္း အနိ မ့္ ဆံုး လုု ပ္ အားခ
ဥပေဒထုု တ္ ၿ ပီးေနာက္ မ ွာ တက္ လာတယ္ ။ ကု န္ေ စ်းႏႈ န္းေတြ လ ည္း ၿပီး ၿပီး ခ်င္း (လုု ပ္ အားခ
တက္ၿပီးၿပီးခ်င္း) တက္လာတယ္။”
ဟု ျမန္မာ ဆိုလာမိုဒါ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ခ်ဳိ႔တဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား - စက္ရံုမ်ားအတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားမွာ
အလြနပ
္ င္ဆိုးရြားသည္။ ရာႏွငခ
့္ ်ီေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အိမသ
္ ာ အနည္းငယ္ကို ေ၀မွ်သံုးစြဲ
ရသည္။ ဥပမာ - ျမန္မာ ဆိုလာမိုဒါ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ အလုုပ္သမား ၉၀၀ ရွိေသာ္လည္း
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္သာ ၁၁ လံုးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အိမ္သာ ၂ လံုးသာ
ရွိသည္။ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ အတန္းလိုက္ က်ဥ္းၾကပ္စြာ ပြတ္သိပ္ေနရၿပီး
ျပတင္းေပါက္မ်ားလည္း ပိတ္ထားသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေလေကာင္းေလသန္႔ မရရွိပဲ
ပူျပင္းေသာ အပူခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ပိတ္ေလွာင္ေနၾကရသည္။ စက္ရတ
ံု င
ြ ္းရွိ ေသာက္ေရမ်ားကို ေသခ်ာ
စြာ စစ္ ျ ခင္း မရွိေ သာေၾကာင့္ ယင္း ကို ေသာက္ မိ ပ ါက အမ်ဳိး သမီး မ်ား နာမက်န္း ျဖစ္ေ စ
ႏိင
ု သ
္ ည္။ စက္ရမ
ံု ်ားသည္ အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္အေရအတြကလ
္ ည္း လံုေလာက္စြာ မရွိေပ။
ဥပမာ - စက္ရံုတစ္ရံုတြင္ အလုုပ္သမား ၂,၀၀၀ အတြက္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ ၄ ခုသာ
ရွိသည္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပါးျခင္း - အမ်ဳိးသမီး အလုုပ္သမားမ်ားသည္
က်န္းမာေရး ေဆးခန္းမ်ားနွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မမ
ႈ ်ားကို အလြနအ
္ ကန္အ
႔ သတ္ႀကီးစြာ
ရရွၾိ ကသည္။ ေဆးခန္းရွလ
ိ ်ွ င္ပင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ က်န္းမာေရး လုပ
ု သ
္ ား အလြန္ နည္းပါးေနၿပီး
ေဆး၀ါး ႏွင့္ အျခားေသာ အေရးႀကီးသည့္ က်န္းမာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား လံုေလာက္စြာ
မရွိေပ။

“စက္ရံုမွာ ေဆးခန္းရွိေပမယ့္ သူနာျပဳမရွိဘူး။ သူနာျပဳက စက္ရံုကေနထြက္
သြားတာ တလေလာက္ရၿွိ ပီ။ သူ ဒီမွာရွတ
ိ န
ု ္းကဆိလ
ု ည္း အကုက
ိ ခ
္ ဲေပ်ာက္ေဆးနဲ႕
ပါရာစီတေမာပဲ ရတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ပဲ ေဆးခန္းသြားသြား၊ ဒီလိုမ်ဳိးေဆးေတြပဲ
ရတယ္”
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ - ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈသည္ အမ်ဳိးသမီး အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဓိက
ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ မၾကာခဏပင္ ညနက္မွ အလုပ္မွဆင္းၾကရၿပီး
အေမွာင္ထတ
ဲ င
ြ ္ လမ္းေလွ်ာက္၍ အိမျ္ ပန္ရေသာေၾကာင့္ ကာမထိပါးေႏွာင္ယ
့ က
ွ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ လုယက္
မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ေစႏိုင္သည္။ ရဲက ကာမထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို
ဖမ္းဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ၿပီး ယင္းက်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈ ကင္းမဲ့သည့္
၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးထားသကဲ့သို႔ ရွိေနသည္။

မူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒသည္ အလုပ္သမားမ်ား က်န္းမာေရး
အက်ဳိးခံစားခြငမ
့္ ်ား၊ ေမြးဖြားခြင့္ ႏွင့္ အလုပ
ု ခ
္ င
ြ တ
္ င
ြ ္ ေသဆံုး သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ဒဏ္ရာရျခင္းတိအ
႔ု တြက္
ေပးေလ်ာ္မႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အလုုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေပး
ထားသည္။ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ လစဥ္၀င္ေငြ၏ ၂% ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး
ရံပံုေငြအျဖစ္ ထည္၀
့ င္ၾကရၿပီး ၎တိ၏
႔ု လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရး ကဒ္ျပားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဤရံပံုေငြကို
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအလုုပ္သမား အမ်ား
အျပားသည္ ၎တိ၏
႔ု လူမဖ
ႈ လ
ူ ံုေရး ကဒ္ျပားမ်ား မည္သည္အ
့ ခါကမွ် ရရွျိ ခင္းမရွပ
ိ ဲ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္
ယင္းရံပံုေငြကို မည္သ႔ို လက္လမ
ွ ္းမီႏင
ို မ
္ ည္ကို အသိေပးခံရမႈ မရွပ
ိ ဲ ျဖစ္ေနသည္။ အလုပ
ု သ
္ မား
အမ်ားစုုသည္ လစဥ္ လူမႈဖူလံုေရး ရံပံုေငြကို ထည့္၀င္ေနၾကရေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒမွ
- 6 -

အက်ဳိးခံစားခြင့္ အနည္းငယ္သာ ရရွိျခင္း သို႔မဟုုတ္ လံုး၀ အက်ဳိးခံစားခြင့္မရျခင္းမ်ား ရွိေန
ၾကသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းသည့္ အလုုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒသည္ အလုုပ္သမားမ်ား
သမဂၢ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၁၄ ရက္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားကာ ဆႏၵျပခြင့္ေပးထားသည့္အျပင္
အလုု ပ္ သ မားမ်ား သမဂၢ ဖ ြဲ ႔ စ ည္း ျခင္း အေပၚ အေရးယူ သ ည့္ အလုု ပ္ ရ ွ င္ မ ်ားကို ျပစ္ ဒ ဏ္
ခ်မွတ္ရန္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ သမဂၢ
မ်ား၏ စည္းရံုးမႈမ်ားသည္ အလုုပ္ရွင္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္ရွင္က
ဖန္တီးတည္ေထာင္ထားေသာ အလုုပ္သမားသမဂၢမ်ား တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အခက္ၾကံဳ
ေနၾကရသည္။ ဥပေဒက အလုုပ္သမားမ်ား၏ သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္
ပ်က္ကြက္ေနၿပီး ယင္းအခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တာဝန္ယူေပးရမည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္
ဖြဲ႔မ်ားမွာ မၾကာခဏပင္ အင္အားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္လာေန
သည္။ ဤအခ်က္ကို ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ
ု သ
္ မား ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သမ
ူ ်ားကို ရဲမ်ားက ရိက
ု ႏ
္ က
ွ ္ ဖမ္းဆီးျခင္း
မ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းက ထင္ရွားေစသည္။

မူ၀ါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ျမန္ မာအစိုး ရသည္ အလု ပ္ သ မားအေရးႏွ င့္ သက္ ဆို င္ေ သာ ဥပေဒမ်ား၊ တရားဥပ
ေဒျပဳျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို လူတိုင္းလက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားေပးျခင္း၊ ထိုဥပေဒႏွင့္
မူ၀ါမ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာလူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဥပေဒ မ်ား၊ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္းမ်ားႏွင့္ ကိက
ု ည
္ ရ
ီ မည္ျဖစ္
သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာႏုိင္ငံတကာ
စာခ်ဳပ္မ်ား (အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာလူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ို ရ
္ ာ အခြငအ
့္ ေရး) ကို ေလးစားလိက
ု န
္ ာျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္
စာခ်ဳပ္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္။
• အလုပ
ု သ
္ မားဥပေဒမ်ားကို တိက်မွနက
္ န္စြာႏွင့္ (ထိေရာက္စြာ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏင
ွ ့္
အလုု ပ္ သ မားမ်ား ထိ ခို က္ န စ္ နာမႈ ျဖစ္ ရ ပ္ မ ်ားအတြ က္ ေျဖရွ င္း သည့္ နည္း လမ္း မ်ား
အာမခံရန္။
• အနိမ့္ဆံုး လုုပ္အားခကို အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ ေနထိုင္မႈ
ရရွိေစေရး အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ေနထိုင္မႈ ၀င္ေငြအဆင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္။
• အလုပ
ု သ
္ မား ၀န္ႀကီးဌာနသည္ တက္ၾကြစာြ ႏွင့္ ခ်စားမႈ မရွပ
ိ ဲ ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္လပ
ု ္
ေဆာင္ေရး အာမခံရန္။
• အလုုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို
ရုတသ
္ မ
ိ ္းၿပီး အလုပ
ု သ
္ မားမ်ား၏ စုေပါင္းေတာင္းဆိခ
ု င
ြ ့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ကာကြယျ္ ဖည့္
ဆည္းေပးရန္။
• အာဆီယအ
ံ တြင္းရွိ အလုပ
ု သ
္ မားအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ ေဒသခံ ျမန္မာအလုပသ
္ မားေရးရာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး (အလုပ္သမားသပိတ္မ်ား) လႈပ္ရွားမႈမ်ား
လုု ပ္ေ ဆာင္ စ ဥ္ အ တြ င္း နည္း လမ္း မ်ဳိး စံု ျ ဖင့္ (ေသြး စည္း ညီ ည ြ တ္မ ႈ ႏ ွ င့္ ) ေထာက္ ခံ ပံ့ ပိုး
မႈမ်ားေပးရန္။
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About the Research Programme
The Burmese Women’s Union (BWU) led this feminist participatory action
research (FPAR) from January 2016 - April 2016 in the industrial zones of
Mingalardon, Shwe Pyi Thar, and Hlaing Thar Yar in Yangon. BWU partnered
with local labour organizations and women workers from nine garment
factories to undertake this research. This research is part of APWLD’s FPAR
Program in 9 countries.

The Situation of Women Workers in the Garment
Sector in Yangon
Burma has undergone a major political transformation in the past decade
that has brought with it an in lux of foreign investment and development
projects. Women have been largely excluded from these processes, and their
meaningful participation in decision-making remains extremely limited at
both the local and national level. This is re lected at the national level in that
women make up only 13%1 of Parliament, with only 64 of 664 seats in the
upper and lower houses held by women.
This results in national labour and development policies which fail to uphold
and protect the rights of poor women workers and reinforce the marginalization
of women in general. An estimated 90% of workers in garment factories in
Yangon industrial zone are women. Women garment workers suffer from the
intersecting problems of political exclusion, discrimination in the workplace,
labour exploitation and violence against women.
1

https://www.iwda.org.au/women-mps-doubled-in-myanmars-new-lookparliament/
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Challenges and Violations Faced by Women
Garment Workers
Negative Impacts of a Minimum Wage
In August 2015, the government implemented a minimum wage of 3,600 Kyat
(approx. $3.00 USD) per day for 8 hours of work. This is not a suf icient income
to meet women worker’s basic household and food needs. The minimum
wage is also not strongly enforced and many still do not receive the set salary.
One woman from Tristate factory (in Mingalardon) told Burmese Women’s
Union:

“Our salary is not enough. I have to loan money from other people. The
people who have more money loan to the people who have less money.
Only by staying together as a group is it possible to have enough.”

Minimum Wages in Selected ASEAN Countries
Country

Minimum wage

Myanmar

US$65* per month

Cambodia

US$128 (garment and shoe industries)

Vietnam (HCMC/Hanoi)

US$145 per month

Indonesia (Jakarta)

US$215 per month

Thailand (Bangkok)

US$9-10 per day

Philippines (Manila)

US$10-11 per day

* A temporary minimum salary standard for industrial zone workers (Burmese’s minimum wage has not been
announced as at end – January 2015)
Source: various sources, including national bureaus and international organisations (e.g. WageIndicator Foundation)

In August 2015 Burma
adopted a minimum
wage of 3,600 Kyat
(approx. $3.00 USD)
per day. Based on a six
day working week this
makes the average
monthly income
approximately $67
USD. Myanmar’s
minimum wage is much
lower than other
ASEAN countries with
productive garment
sectors.

ASEAN Economic and Population Statistics
GDP
(US$ billion)

Population
(million)

Per capita income
(US$)

2,395

625.1

3,832

Indonesia

863

251.5

3,460

Thailand

387

68.5

5,679

Malaysia

312

30.5

10,421

Singapore

298

5.5

55,183

Philippines

269

100

2,707

Vietnam

171

90.6

1,909

Myanmar

56

51.4

888

Brunei

16

0.4

39,679

Cambodia

16

15.3

1,037

Laos

10

6.6

1,548

ASEAN

Source: ASEAN Secretariat, IMF

The policy has also had many unintended negative consequences for women.
Some factories have implemented the minimum wage for all workers – which
has led to a reduction in wages for skilled and medium-level workers who
previously received a much higher salary. Many factories have also cut
workers’ bene its such as commuter costs, food, overtime pay, tips, and
bonuses lowered as a result of the adoption of a minimum wage. The
implementation of the minimum wage also caused a spike in the price of
commodity goods. This has had a major impact on women’s ability to afford
food, accommodation, and other basic needs. One woman worker from
Myanmar Solamoda Garment Factories explained to Burmese Women’s Union:

Per capita
income in
Burma is the
lowest of all
ASEAN
countries.

“Product prices were raised after the minimum wage became 3,600 Kyat ($3 USD). Before,
I got the same amount of salary which I get now. But my accommodation fee was only 5,000
Kyat ($3.84 USD) per month. Now, my accommodation fee has increased to 15,000 Kyat
($11.53 USD) per month. Food and transportation fees were also raised after the Minimum
Wage Law came out. The product prices were raised right after [our salaries were increased].”
Poor Working Conditions
Conditions inside the factories visited by Burmese Women’s Union for this
report fail to meet minimum standards required under national and
international law. Hundreds of women are made to share very few toilets. In
the Myanmar Solamoda Garment Factory, 900 workers are forced to share
only 11 toilets for women and two for men. Workers are often packed into
con ined rows and windows remain shut, forcing them to work in close
quarters at hot temperatures with no fresh air. Drinking water in the factories
is not properly iltered and workers run the risk of developing health problems
if they drink it. The factories also lack an adequate number of emergency
exits. In one factory visited by Burmese Women’s Union, only four emergency
exits were available for 2,000 workers.
Lack of Health Care
Women workers have very limited access to health clinics and medical
services. Even when a clinic is available at a factory site, there is often a major
shortage of skilled health workers and an insuf icient supply of medicine and
other vital health resources. One woman from Tristate factory explained to
Burmese Women’s Union:

“We have clinics but there is not a nurse. The nurse has taken leave from
the factory for a month already. When she was here, we only get pain
killers and paracetamol. Whenever we go to clinic, we just got those for
any kind of disease.”
Safety Issues
Security is also a major issue for women workers. Many women inish work
late at night and must walk home in the dark, exposing them to the threat of
sexual harassment and robbery. Police fail to prosecute perpetrators of sexual
harassment and have created an environment of impunity for such offenses.

Unimplemented and Inadequate Policies
The Social Security Law enacted in 2014 aims to create protections for workers
in the form of health bene its, maternity leave, and coverage in case of death
or injury on the job. Workers pay 2% of their monthly wages into a health
and social care fund, which they should be able to access using their Social
Welfare Card. However, many women workers never receive their welfare
card or are not well informed about how to access the fund. Most workers
interviewed by Burmese Women’s Union see little or no bene it from this law
despite paying into the social security fund every month.
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The Labour Organization Law adopted in 2011 establishes that workers may
form unions and stage protests if they give 14 days notice and provides
penalties for employers that punish the unionization of workers. However,
efforts by unions to organize for workers rights are stunted by the threat of
employer retaliation or by the presence of employer-created unions that
masquerade as workers’ collectives. The law fails to protect and uphold
workers’ rights to unionize and the security forces responsible for upholding
those rights are often those violently suppressing them. This was apparent
during workers protests in Yangon in 2014 and 2015 when police responded
by beating and arresting participants, including women.

Changes Required/Policy Recommendations:
• The Government of Burma must ensure that laws, legislation, and policies
are publicly available and in line with international human rights laws
and standards. Further, the Government must respect, protect and ful il
its obligations under the Universal Declaration of Human Rights and the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
• The Government of Burma must ensure labour laws are implemented
thoroughly and that workers have a means of redress in the event of a
grievance.
• The Government of Burma must amend the Minimum Wage Law to ensure
a living wage for all workers.
• The Government of Burma must ensure that the Ministry of Labour
operates actively and without corruption.
• The Government of Burma must end all restrictions on labour unions, and
ensure that workers’ right to collectively organize is respected, protected
and ful illed.
• Labour organizations from ASEAN must work together with Burmese
organizations and collaborate to ind new ways of supporting each other
during campaigns.

