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In partnership with: 

 

 

ဘာေၾကာင့္�� 

ဘယ္သူေတြတက္မွာလဲ 

 

 
အာရွေဒသတြင ္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ ေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့ ေဒသဆုိင္ရာစကား 
ဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင္ ့ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ The Consumer Goods Forum, 
IHRB’s Leadership for Responsible Recruitment ႏွင္ ့ Responsible Labor Init iat ive အဖြဲ႕မ ွ
ဝမ္းေျမာက္စြာ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။  
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင ္ ေဒသဆုိင္ရာ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင္ ့ အစိုးရဆုိင္ရာ   ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ု ေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အလားတူ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကိ ု  နာမည္ႀကီး 
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသည္က့ုမၸဏီမ်ား (suppliers)ႏွင္ ့ အလုပ္ခန္႔သည့္ 
ေအဂ်င္စီမ်ား ပါဝင္၍ က်င္းပမည ္ ျဖစ္သည္။ ဤလက္ေတြ႔က်သည္ ့ ေဆြးေႏြးပြဲသည ္ အလုပ္ရွင္ေပးအေျခခံမ ူ
(Employer Pays Principle) ႏွင္ ့ CGF လုပ္ငန္း မ်ားအတြက ္ ဦးစားေပးအေျခခံမူမ်ား (CGF Priority 
Industry Principle)ကိ ု အေျခခံသည္ ့ တာဝန္ယမူႈရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအသြင္သို႔ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေျပာင္းလဲ ရန ္ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ ့အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ အဓိကမူရင္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္င ံ
ျဖစ္သည္ ့ အတြက္ေၾကာင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက ္ အဓိကက်သည္ ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ု ဤစကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ ွ
ေလ့လာေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္သားစုေဆာင္းသည္ ့ အဆင့္တုိင္းတြင ္
တုိက္ရုိက္ကိုင္တြယ ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လက္ေတြ႕ေလ့လာစရာမ်ား 
ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။  

ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင္ ့ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင ္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမည္ ့
အဓိက တြင္းအားမ်ားႏွင္ ့တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအေလ့အထကိ ုက်င့္သုံးျခင္းအားျဖင္ ့၎တုိ႔၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု မည္သုိ႔ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပုကံိ ု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္လာပါမည္။ 
က်င္ဝ့တ္ရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းပုံစ ံ (ethical recruitment model) ဆီသို႔ ဦးတည္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းႏွင္ ့ အတားအဆီးမ်ားကိ ု ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ ပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ ့
အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရွိပါမည္။  

 
 

ဤပြဲကိ ု ႏုိင္ငံစု ံ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသည့္ကမုၸဏီမ်ား (suppliers)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကိ ု အသုံးျပဳေနရသည္ ့ အျခားကုမ ၸဏီမ်ား၊ လုပ္သားစုေဆာင္းသည္ ့ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင္ ့စီးပြားေရးအသင္းမ်ား ႏွင္ ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

ဘာလုပ္မွာလဲ 



အာရတွြင္တာဝန္ယူမႈရွိေသာလုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းျဖစ္ေပၚလာေစေရး 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ျမန္မာႏုိင္ငံစကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ရန္ကုန္ 

In partnership with: 

 

 

အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာ 

ဘယ္လုိတက္ေရာက္ႏိုင္မွာလဲ 

 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ၊္ ေမလ၊ ၁၅ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
 ၉ နာရီ - ၅ နာရီ                              (ေနရာ အတည္ျပဳရန္) 

 

 

ဤပြဲကိ ုလူႀကီးမင္းတုိ႔ အခမဲ ့တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္စာရင္းသြင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေမလ 
၃ ရက္ေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ဤအီးေမးလအ္ား min.banyar.oo@myanmar-
responsiblebusiness.org (၀၉၇ ၈၈၈ ၇၁၉၉၂) ကိ ုလူႀကီးမင္းတို႔၏ နာမည္၊ ဌာန (သို႔) အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၼဏီ၊ 
အလုပ္အကိုင္ရာထူးႏွင့္တကြ စာရင္းသြင္းးေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
လုပ္သားစုေဆာင္းမိတ္ဆက္ 

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ စုေပါင္း 
အားထုတ္မႈမ်ား။ 

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း 
ျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအတြက ္ 
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားစီးဆင္းပုံ၊ ဥပေဒျပဳအေျခအေန၊ စိန္ေခၚ  
မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို နားလည္ျခင္း။ 

အေထာက္အပံ့ျပဳေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ 
အတားအစီးျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား 

အလုပ္ရွင္ေပးပုံစံ (employer pays model) တစ္ခုသို႔ 
ကူးေျပာင္းျခင္း။ 

အလုပ္သမားအသံ ႏွင့္  
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုတုိင္ၾက
ားသည္ ့ယႏၱရားမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္နည္း။ ၎တုိ႔ထံမ ွဘာေတြ 
သင္ယူႏုိင္မည္နည္း။ 

ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တုိးတက္မႈမ်ားကို မည္သုိ႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သလ။ဲ 
အပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကအခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေနာက္ေျခလွမ္း 

 

အစီအစဥ္အက်ဥ္း 
 



အာရတွြင္တာဝန္ယူမႈရွိေသာလုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းျဖစ္ေပၚလာေစေရး 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ျမန္မာႏုိင္ငံစကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ရန္ကုန္ 

In partnership with: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

စားသုံးသူဖုိရမ္ (The Consumer Goods Forum, CGF) အဖြဲ႕သည ္ ကမာၻတဝွမ္း စားသုံးသူ 
ကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ စံခ်ိန္မ်ားကိ ု က်င့္သုံးရန္ 
အားေပးသည့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကြန္ယက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ ႏုိင္ငံမွ လက္လီျဖန္႔ခ်ီသည္ ့
ကုမ ၸဏီေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔မွ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ CEO မ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ CGF Board of Director သည္ CGF ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ ကြင္းဆက္လုပ္ငန္းမ်ား (supply chains) တြင ္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းမ်ားက 
ဦးစားေပးလုိက္နာရမည့္ အေျခခံမူ (၃)ရပ္ကို သက္မွတ္က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ၁) အလုပ္သမားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင္ ့ ရွိရမည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခြင့္ကိ ု အလုပ္ရွင္က ကန္႔သတ္ထားျခင္း 
မျဖစ္သင့္ပါ။ ၂) အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အတြက္ အခေၾကးေငြ မေပးရ။ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ 
ထားျခင္းဆုိင္ရာ အခေၾကးေငြမ်ားကို အလုပ္ရွင္ကသာ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၃) မည္သည့္အလုပ္သမားမွ် အေၾကြးတင္ျခင္း 
(သို႔) အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရျခင္း မရွိေစရ။  ပိုမုိသိရွိလုိပါက ဤလင့္ခ္တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုငိ္သည္။ 
www.theconsumergoodsforum.com  

 
လူ ႔အခြင့္အေရးနွွင့္စီးပြားေရးအဖြဲ႕The Institute for Human Rights and Business (IHRB) သည္ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဦးေဆာင္ အၾကံျပဳသည္ ့အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအႏၱရယ္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာ စပ္ဆက္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပရန္၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ အတူတကြ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္၊ အစုိးရမ်ား၊ က႑ေပါင္းစုံမွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ IHRBသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ 
ဦးေဆာင္အုပ္စု (Leadership Group for Responsible Recruitment) ကို စီစဥ္စုစည္းထားပါသည္။ ဦးေဆာင္အုပ္စု 
(The Leadership Group) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္သည့္ စဦးလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
အဓိကက်သည့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ရုိးရွင္းသည့္ ခံယူခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
အလုပ္ရွင္ေပးအေျခခံမူ (Employer Pays Principle) အေပၚ ကတိကဝတ္ထား ပါသည္။ မည္သည့္ အလုပ္သမားမွ 
အလုပ္အတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား မေပးရ။ အလုပ္ရွင္ကသာ  ေပးရမည္။ ဤအဖြဲ႕တြင ္Coca Cola Company, CG, Ikea 
Hwelett Packard Enterprise, HP Inc., M&S, Mars, Nestle’, Nike, Target, Tesco, Unilver, Vinci ႏွင့္ Walmart 
တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ ပုိမိုသိရွိလုိလ်င္ ဤလင့္ခ္တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုငိ ္သည္။ 
www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment.  
 
The Responsible Labor Init iat ive အဖြဲ႕သည ္ ႏုိင္ငံစု ံ လုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံစု သက္ဆုိင္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ စဦး 
လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေပးသြင္းမႈ ကြင္းဆက္တြင္ 
အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္း ခံရႏုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အစဥ္အျမဲ ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ 
ျမွင့္တင္ရန္ အဓိကဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ RLI သည္ ေကာင္းမြန္သည္ ့ ႏုိင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္း အေလ့အက်င့္မ်ားကို လုိက္နာလာေစရန္၊ ျမွင့္တင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တျခားသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင္ ့
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ RLI သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေလ့အထကို ျမွင့္တင္ရန္ 
အေရွ႔ေတာင္အာရွတခြင္ရွ ိ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ပိုမိုသိရွိလုိလ်င္ ဤလင့္ခ္တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ 
www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli  


