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 ILO Brief 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက ်1 

 
ကိုဗစ်နိုင်တင်းကာလအတွငး် အာဆီယံရ ွ့ှေ ရ ြောင်းအလုြေသ်မားများ၏ 

အရတွ့အကကုံများ 
 

ကမ္ဘာ့ကပ်ရရာဂါကာလအတွင်း အလုပ်အကုိင်ဆိင်ုရာ အခွင့်အရရး၊ ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာခခင်း၊ 
အသာွးအလာကန့်သတ်ခခင်းနှင့် ခပနလ်ည်ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာခခင်း အစီစဉ်များ  
 

 

အရ ြေအရေနှင့် မိတ်ဆက ် 

၂၀၁၉ ခုနစှ်တွင် အာဆီယံ၌ နိုင်ငံတကာ ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာသူဦးရရ ခန့်မှန်းရချ ၁၀ သန်းခန့်ရိှခ့ဲပပီး ထုိအထဲမှ ၅၀ 

ရာခုိင်နှုနး်ခန့်သည် အမျ ိုးသမီးများခြစ်ကကသည်။2 ကုိဗစ်နိင်ုတင်းကမ္ဘာ့ကပ်ရရာဂါရကကာင့် ရေသတွင်းအခပင် ကမ္ဘာ့နှင့ ်

အဝှမ်းရိှ လုပ်သားရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာမှုများကို ကရမာက်ကမခြစ်ရစခ့ဲသည်။3 ရေသတွင်းရိှ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသား 

ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများသည် အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ၎င်းတ့ုိ၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့် ကျန်းမာရရး 

အတွက် အရတာ်ရုနး်ကန်ကကရသည်။ သ့ုိရသာ်လည်း အများစုမှာ ကိုဗစ်နိငု်တင်းအကျ ိုးဆက် စီးပွားရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

သက်ရရာက်မှုများကုိ အဆမတန် ထိခိုက်ခံစားကကရသည်။ အိုင်အယ်လ်အိုအရနခြင့် ကိုဗစ်နိင်ုတင်း သက်ရရာက်မှုများနှင့် 

ပတ်သက်၍ အာဆီယံရေသတွင်း ရရွှေ့ရခပာင်း အလုပ်သမားများကုိ လူရတွ့ရမးခမန်းခခင်းများခပုလပ်ု၍ အချနိ်တုိအတွင်း 

အကဲခြတ်စစ်တမ်းတစ်ရပက်ို ခပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ရခြဆုိခ့ဲသည့် အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသား ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမား ၃၀၉  ဦး၏ ရခြဆုိမှုများကို ဤအကျဉ်းချုပ်စာတမ်းတွင် အနှစ်ချုပ်ရြာ်ခပထားပါသည်။ 

 

 

 

 

 



 ILO Brief 2 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

 

ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြေ်သမားအားလုံးနငှ့်စြေ်လျဉ်း၍ -  

 ရယဘုယျအားခြင့် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား ၉၈ ရာခုိင်နှုန်းသည် 

ကိဗုစ်နိုင်တင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များရရှိခဲ့ပပီး4 

ထိုအထဲမှ ၉၃ ရာခိင်ုနှုန်းက သတင်းအချက်အလက်များ အသံုးဝင် 

သည်ဟ ုဆိုပါသည်။ 

 ကိဗုစ်နိုင်တင်း ကူးစက်သည်ဟု သံသယရှိိပါက ကိယု်တိုင်ခြစ်ရစ၊                      

၎င်းတ့ုိ အသိတစ်ဦးဦးအတွကခ်ြစ်ရစ မည်သ့ုိလုပ်ရမည်ကုိ ရခြဆုိသူ 

အနည်းငယ်သာ သိရှိိကကပပီး အမျ ိုးသမီးများ (၇၄ %) က အမျ ိုးသား 

များ  (၆၇%) ထက် ပိုသိရှိကကသည်ကို ရတွ့ရသည်။5 

 

ဆိုက်ရ ာက်နုိင်ငံများတွင် -  

 ဆိုက်ရရာက်နိုင်ငံများတွင် ရခြဆုိသူ ၈၉ ရာခုိင်နှုန်းသည် အလုပ်ခန့် 

ထားဆဲအရခခအရနတွင်ရှိပပီး6 အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားရခြဆုိသူ 

များကကား ကဲွခပားခခားနားမှု သိပ်မရှိပါ။  

 ဆိုက်ရရာက်နိုင်ငံများရှိ အလုပ်လက်မဲဉ့းီရရအများစု (၉၇%) သည်                

မည်သည့် လူမှုြူလုံရရး ပ့ံပိုးမှုကိုမျှ မရရိှကကပါ။  

 ဆိုက်ရရာက်နိုင်ငံများတွင် လက်ရှိအလုပ်အကိငု်ရှိရသာ ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမားများထဲမှ၊ ၃၃ ရာခုိင် နှုန်းသည် ၎င်းတို့အလုပ်ရှင် 

များထံမှ တစ်ကိုယ်ရရသံုးကာကွယ်ရရးပစ္စည်း (PPE) များကုိ 

မရရိှကကပါ။ ဤအရခခအရနသည် နိုင်ငံအလုိက် ကွခဲပားမှုရှိပပီး 

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၅၇ ရာခိင်ုနှုန်းသည် နှာရခါင်းစည်းနှင့် လက်သန့် 

ရဆးရည်ကဲ့သ့ုိရသာ အရခခခံကာကွယ်ရရးပစ္စည်းများကို မရရိှ 

ကကပါ။  

 ဆိုက်ရရာက်နိုင်ငံများတွင် လက်တရလာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနသူများ                    

ထဲမှ ၃၂ ရာခုိင်နှုန်းက ရခြကကားသည်မှာ ၎င်းတို့အရနခြင့် 

ကိဗုစ်နိုင်တင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိန်ရခါ်မှုများ၊ အလဲွသံုးစားခပုမှုများ 

ကုိ ရင်ဆုိင်ခဲ့ရ သည်ဟုဆိုသည်။7 ၎င်းတ့ုိတွင် အကကမ်းြက်မှုများ 

(သ့ုိမဟတု်) ထိပါး ရနှာင့်ယှက်မှုများနှင့် အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစမှု 

အရိပ်လက္ခဏာရှိသည့် အလဲွသံုးစားခပုမှုများပါဝင်သည်။ ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမားများသည်      ရအာက်ပါခပဿနာများကို ကကုံရတွ့ရ 

ရကကာင်း တင်ခပကကသည်။  

- စာချုပ်ရပ်စဲခခင်း၊ စာချုပ်ရပ်စဲရစရန် ပခိမ်းရခခာက်ခခင်း၊  

- မိမိဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်၍ မခြစ်မရန အလုပ်ခိုင်းရစခံရခခင်း၊  

- လစာမ့ဲ ခွင့/် နာမကျန်းခွင့် ယူခိုင်းခခင်း၊  

 

- တားခမစ်ပိတ်ဆ့ုိမှု(lockdown)ကာလအတင်ွး အလုပ်ဆင်းခိငု်းခခင်း 

ကုိ မခငင်းဆန်နိုင်ခခင်း၊  

- အလုပ်လုပ်ရက်နှင့် အခရကကးရငွများ ရလျှာ့ချခခင်း (သုိ့မဟုတ်) 

လာမည့်လများ အတွက် အခရကကး ရငွရပးရန် မရသချာခခင်း။  

- အလုပ်ရှင်၏ပခိမ်းရခခာက်မှု၊ ထိပါးရနှာင့်ယှက်မှု၊ (သ့ုိမဟုတ)် အကကမ်း 

ြက်မှုများရှိခခင်း၊  

- နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(ပတ်စ်ပို)့ နှင့် တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများကိ ု

အလုပ်ရှင်က ကုိင်ထားခခင်း။  

 

မူ င်းနိုင်ငံများတွင် -  

 ရနရပ်ခပန်လာသူများအနက်မှ ၄၇ ရာခိငု်နှုန်းသည် အိမ်သ့ုိခပန်ချင်ရသာ 

ရကကာင့် ၎င်းတ့ုိကုိယ်တိုင် ဆံုးခြတ်ချက်ခြင့် အလုပ်မှထွကခ်ွာခဲရ့ကကာင်း 

ရခပာဆုိကကသည်။ ၂၄ ရာခုိင်နှုန်းသည် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးခါနီး 

ခြစ်ရသာရကကာင့်ဟဆုိုသည်။ သို့ရသာလ်ည်း ၁၆ ရာခုိင်နှုန်းသည် 

အပမဲတမ်းဝန်ထမ်းခြစ်ရစ၊ ယာယီဝန်ထမ်းခြစ်ရစ၊ အလုပ်ရှင်က စာချုပ် 

သက်တမ်း မခပည့်မ ီအလုပ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။8  

 ခရီးသွားလာစရိတ်အဆမတန်များခပားခခင်းအခပင် နယ်စပ်ဂိတ်တွင် 

ရစာင့်ဆိုင်းရသည့်အချန်ိများသည် မကကုံစြူး ကကာခမင့်ရကကာင်း 

ရရွှေ့ရခပာင်း အလုပ်သမားများက ဆိုကကသည်။ တချ ို့ဆိုလျှင် ဆိုက်ရရာက် 

နိုင်ငံများတွင် ရသာင်တင်ရနခဲ့ကက သည်။  

 ရနရပ်ခပန်ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအနက်မှ ၉၃ ရာခိင်ုနှုန်းသည် 

ခပန်လာသည့် အခါတွင် ရနအိမ်တွင် အသွားအလာကန့်သတ်ခံရခခင်း 

(သ့ုိမဟတု်) အစုိးရက သတ်မှတ်ထားရသာ အသွားအလာ ကန့်သတ် 

ရနရာများတွင် ရနခ့ဲရသည်။9  

 အသွားအလာကန့်သတ်ခံရသူများအနက်မှ ၂၃ ရာခုိင်နှုန်းက အခက်အခဲ 

များ ကကုံရတွ့ခ့ဲရရကကာင်းဆိုသည်။10 ထိုအခက်အခဲများတွင်    အစား 

အစာခပတ်လပ်မှု၊ ပန်ကာနှင့် ရလရအးရပးစက်မရိိှခခင်းရကကာင့် အပူချနိ် 

ခမင့်မားမှု စသည်တို့ပါဝင်သည်။ အချ ို့ အသွားအလာကန့်သတ်သည့် 

စင်တာများတွင် ရသာက်ရရခွက် တစ်ခွကတ်ည်းကိုအသုးံခပုခခင်း၊ 

တစ်ရနရာတည်းတွင် စုပပုံအိပ်ရခခင်းစသည့် အန္တရာယ်မကင်းရသာ 

အရခခအရနများရိှသည်။ အချ ို့ရရွှေ့ရခပာင်း အလုပ်သမားများအရနခြင့် 

ြယ်ကကဉခ်ံရခခင်း၊ သီးသန့်ခွရဲနရခခင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခခင်း၊ ရကာင်းစွာ 

မအိပ်နုိင်ခခင်းနှင့် အခခားရသာ စိတ်ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် 

ရင်ဆိုင် ကကရသည်။  

အဓိက ှာရ ွရတွ့ ှိြေျက်များ   

 

 

 

              

              

 

 



 ILO Brief 3 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

 

 ကာလတိုအားခြင့် ကရမ္ဘာေီးယား၊ အင်ေိုနီးရှား၊ ခမန်မာ၊ ြိလစ်ပိုင်နှင့် 

ဗီယက်နမ်သ့ုိ ရနရပ်ခပန်ရသာ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ 

အရနခြင့် ဦးစွာ အိမ်သ့ုိခပန်ရနပပီး အနားယူလိုကကသည် (၅၂ 

ရာခိငု်နှုန်း)။ အချ ို့ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအရနခြင့် ရနရပ်တွင် 

အလုပ်အကိငု် ခပန်လည်ရှာရြွခခင်း၊ ကိယု်ပိုင် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခခင်း 

(သ့ုိမဟတု်) မိသားစု စိုက်ပျ ိုးရမွးခမူရရးလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရရာက် 

လုပ်ကိုင်ခခင်း ခပုရန် ရည်ရွယ်ကကသည် (၂၀ ရာခိငု်နှုန်း)။ အချ ို့မှာမူ 

အစီအစဉမ်ရှိရသးရကကာင်း ဆုိကကသည် (၁၆ ရာခုိင်နှုန်း)။11 

 

 ခမန်မာနိုင်ငံတွင် ရရရှည် အစီအစဉမ်ျားနှင့်ပတ်သက်၍ အိုင်အယ်လ်အိုက 

ရမးခမန်းခဲ့ရာတွင် ရနရပ်ခပန်လာသူ ၅၈ ရာခုိင်နှုန်းသည် ခပန်လည် 

ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာရန် အစီအစဉရိှ်ရကကာင်း ရတွ့ရသည်။ အများစုက 

ယခင်အလုပ်အကုိင်သ့ုိ သွားရရာက်လုပ်ကိုင်ရန် ရမျှာလ်င့်ထားကကသည်။ 

၂၈ ရာခိင်ုနှုန်း သည် ခပန်လည်သွားရရာက်လုပ်ကိုင်ရန် အစီအစဉမ်ရှိဘဲ  

၁၃ ရာခုိင်နှုန်းမှာ မဆုံးခြတ်ရရသးရကကာင်း သိရသည်။ အချက်အလက် 

များမှရန၍ ကျား/မ စာရင်းစိစစ်ခွဲခခားကကည့်ပါက အမျ ိုးသမီးများထက် 

အမျ ိုးသားများက ပို၍ ရရွှေ့ရခပာင်း သွားလာရန် အစီအစဉရ်ှိရကကာင်း 

ရြာ်ခပရနသည် (အမျ ိုးသား ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျ ိုးသမီး ၅၀ ရာခုိင်နှုန်း 

အသီးသီးရှိိရကကာင်းရတွ့ရသည်)။12 

 

ဤစစ်တမ်းကုိ အဓိကအားခြင့် အုိင်အယ်လ်အုိ၏ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများရထာက်ပ့ံကညူီရပးရရးဌာန (MRC) များနှင့် 

မိတ်ြက်အြဲွ့အစည်းများခြစ်ရသာ အရပ်ဘက်လူမှုအြဲွ့အစည်းအချ ို့ခြင့် အရကာင်အထည် ရြာ်ရဆာင်ရွက်ထားခခင်း 

ခြစပ်ါသည်။ အိုင်အယ်လ်အိုက ပ့ံပုိးရပးထားရသာ MRC ဌာနများအရနခြင့် အစိုးရ အြွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမား 

အြွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအြဲွ့အစည်းများနှင့် မိတ်ြက်ခပု ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွက်၍ မူရင်းနှင့် ဆုိကရ်ရာက်နိငု်ငံများရိှ 

ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ရပ်ရွာလူထု အသုိက်အဝန်းအတွက် ဝနရ်ဆာင်မှုများ ကူညီခြည့်ဆည်းရပး 

လျက်ရှိပါသည်။13 MRC ဌာနများသည် အလုပ် လုပ်ကိငု်ရန် ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာခခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် 

အလက်များရပးခခင်းအခပင်၊ စုံစမ်းရမးခမန်းခခင်း၊ အမှုတုိင်ကကားခခင်းနှင့် ဥပရေဆုိင်ရာ အကူအညီများကုိလည်း ပ့ံပုိး 

ခြည့ဆ်ည်းရပးပါသည်။ ရဆွးရနွး လမ်းညွှန်မှုရပးခခင်းကို MRC ဌာနများနှင့် ရပ်ရွာအတွင်းတွင် ကမ်းလင့်ကူညီမှုအစီအစဉ်နှင့် 

ရဆွးရနွးပဲွများမှတစ်ဆင့် ခပုလုပ်သည့်အခပင် အွန်လုိင်းနှင့် ြုန်းမှတစ်ဆင့်လည်း ရခြဆုိကူညီရပးသည်။ လက်ရိှတွင် 

အိုင်အယ်လ်အိ ုအရနခြင့် အာဆီယံ ၇ နိုင်ငံတွင် MRC ဌာနရပါင်း ၄၀ ရကျာ်ကိ ုပ့ံပုိးကူညီရပးလျက်ရှိသည်။  

 

အသံုး ြေုြေဲ့သည့်ေညး်လမ်း မှတ်စု 

၂၀၂၀ ခုနှစ၊် မတ်လကုန်ပုိင်းမှ ဧပပလီကုန်ပုိင်းအထိ အိုင်အယ်လ်အိုသည် အာဆီယံအတွင်းရိှ MRC ၊ CSO မိတ်ြက်များ14 

နှင့်အတူ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းခပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းရလ့လာမှုတွင် အရတွ့အကကုံ 

အများအခပားကုိ ရလ့လာရကာက်ယူနိင်ုခဲ့ပါသည်။ ရပ်တန့်သွားသည့် လုပ်သားစုရဆာင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 

ရသာင်တင်ရရမကျ အရခခအရနရိှသည့် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၊ ကမ္ဘာ့ကပ်ရရာဂါ စတင်ခြစ်ပွားပပီးမှ ရရွှေ့ရခပာင်း 

သွားလာခဲသူ့များ၊ ဆုိကရ်ရာကန်ိုင်ငံတွင် အလုပ်လက်ရိှနငှ့် အလုပ်လက်မ့ဲ အလုပ်သမားများ၊ ရနရပ်ခပန် အလုပ်သမား 

မျ ိုးစံုတို့၏ အရတွ့အကကုံများပါဝင်သည်။   

စစ်တမ်းကို ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများရ ြောဆုိသံုးနှုန်းသည့် ဘာသာစကားသို့ ြေန်ဆုိခ့ဲပြီေး ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမား 

များအရန ြင့် အင်တာနက်အသံုး ြေုနုိင်သည့် နိုင်ငံအချ ို့တွင် စစ်တမ်းကုိ အွန်လုိင်းမှတစ်ဆင့် ရ ြဆုိရစခဲ့ြေါသည်။ 

ြိလစ်ြုိေင်နိုင်ငံတွင် ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားဆိုင် ာ ကွန် က်အြဲွ့အစည်းများသည် အာဆီယံရေသ  ြေင်ြေ ှိ ဆုိက်ရ ာက် 



 ILO Brief 4 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

နိုင်ငံများ ိှ ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများထံသ့ုိ စစ်တမ်းရြေးြ့ုိေ ရ ြဆုိရစခဲ့ပြီေး လက် ိှ ရ ွှေ့ရ ြောင်းသွားလာသူများ၏ 

အရတွ့အကကုံများနှင့်ြေတ်သက်၍ အြိုးတန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရြေးနုိင်ခဲသ့ည်။ MRC ၊ CSO များသည် 

၎င်းတ့ုိ စင်တာ/ဌာနသ့ုိလာသည့် ရ ြဆုိသူ ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများကုိရ ာ၊  ြ်ေ ွာအနီးဝနး်ကျင် ရနထုိင်သူများကုိြေါ 

သတ်မှတ်စစ်တမ်းြေုံစံအသံုး ြေု၍ စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့ြေါသည်။ အချနိ်တုိအတွင်း ရကာက်ယူခ့ဲသည့်စစ်တမ်းတွင် 

၎င်း၏အကျ ိုးရကျးဇူးမာှ ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများသည် အြဲွ့အစည်းများ၏ဝန်ရဆာင်မှုများကုိ ယခင်က အသံုး ြေုြူး 

သူများ ြစ်ရသာရကကာင့် အြွဲ့အစည်းများကုိ ယုံကကည် ခင်း ြစသ်ည်။ စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ ့ာတွင် သိ ှိသရဘာတူ 

ရကကာင်း သရဘာတူ ြံုေစ၊ံ လျှ ို့ဝှက်ထား ှိရြေးမှု၊ ရနာက်ဆက်တဲွ ဂရု ြေုရဆာင် ွက်မှု၊ ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမား ဆန္ဒ ှိြေါက 

အမှုလွှဲရ ြောင်းရြေး ခင်း စသည့် ရကာင်းမနွ်သည့်ကျင့်သံုးရဆာင် ွက်မှုများကို ဂရုတစုိက် အသံုး ြေုခဲ့ြေါသည်။ 

အချ ို့ကိစ္စ ြ်ေများတွင် စစ်တမ်းရ ြဆုိသူများအရန ြင့် ရမးခွနး်များကုိ ရ ြကကားလုိ ခင်း မ ှိြေါ။ ရမးခွန်းများ အားလံုးသည် 

လည်း လူတုိင်း၏ အရ ခအရနနှင့် သက်ဆုိင်မှု မ ှိရသာရကကာင့် ြစ်သည်။  

ထ့ုိရကကာင့် ရ ြဆုိသူအရ အတွက်သည် ရမးခွန်း တစ်ခခုျင်းအလုိက ် ကဲွ ြေားမှု ှရိန ခင်း ြစ်သည်။ ရမးခွန်းများ 

နှင့်ြေတ်သက်၍ ရ ြဆုိသူအရ အတွက်အား ဂ ြ်ေ/ဇယားြံုေနင့်ှ စာအဆုံး မှတ်စုများတွင် ရြာ် ြေရြေးထားသည်။ ILO MRC 

နှင့် CSO မိတ်ြက်အြဲွ့အစည်းများ၏ တည်ရန ာ အကန့်အသတ်များအ ြေင် စစ်တမ်းစီစဉရ်ဆာင် ွက်မှုကိ ု အဟန့် 

အတား ြစ်ရစရသာ အသွားအလာကန့်သတ်မှုများရကကာင့် စီမံရဆာင် ွက်နိုင်သည့် နိုင်ငံများတွင်သာ ရ ွှေ့ရ ြောင်း 

အလုြ်ေသမားအမျ ိုးမျ ိုးက စစ်တမ်းရ ြဆုိနိုင်ခဲ့ကကသည်။ ထ့ုိရကကာင့် စုစုရြေါင်း အရ အတွက်သည် ရေသတွင်း အရ ခအရန 

ကိုသာ ခန့်မှန်း ခခုံငံုတင် ြေနိုင် ခင်း ြစြ်ေါသည်။ ရယဘုယျခခုံငံု သံုးသြ်ေမှု မ ြေုနိုင်ရသာ်လည်း၊ အချက်အလက်နှင့် ကိုးကား 

ချက်များသည ်စစ်တမ်းရ ြဆုိသည့် ရ ွှေ့ရ ြောင်း အလုြ်ေသမားများ၏ အရ ခအရနအချ ို့ကုိ အတိအကျ ရြာ် ြေရနြေါသည်။  

 

 

မည်သူများကုိ စစ်တမ်း ြေုလုြေ်ခဲသ့နည်း။ သုရတသနတွင် ြေါဝင်သူများ 

စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့သည့် အာဆီယံရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမား ၃၀၉ ဦးတွင် ၁၇၈ ဦးသည် မူ င်းနိုင်ငံများ (ကရမ္ဘောေီးယား၊ 

အင်ေိုနီး ှား၊  မနမ်ာ၊ ြိလစ်ြုိေင်နှင့် ဗီယက်နမ် 15) မှ ြစ်ကကပြီေး ၁၃၁ ဦးသည် ဆုိကရ် ာက်နိငု်ငံများ (အာဆီယံ ိှ မရလး ှား၊ 

စကကာြူေ၊ ထုိင်းနိုင်ငံနှင့် ရဟာင်ရကာင် (တရုတ်)၊ ရဆာ်ေီအာရ ဗီးယား၊ အာ ြ်ေ ရစာ်ဘွားများ ြေည်ရထာင်စု စသည့်နိင်ုငံ 

များမှ  ြစသ်ည်16)။   

မူ င်းနိုင်ငံတွင် လူရတွ့ရမး မန်း/အင်တာဗျူး ြေုလုြ်ေခဲ့သည့် ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများထဲမှ ၁၅  ာခုိင်နှုန်းသည် 

လုြ်ေသားစုရဆာင်းသည့်လုြ်ေငန်းစဉ ် စတင်ထားပြေီး  ြေည်ြေသ့ုိရ ွှေ့ရ ြောင်းသွားလာ န်/ထွက်ခွာ န်  ြေင်ဆင်ရနသူများ 

 ြစက်ကကာ ကျန်သူများ (၈၅  ာခုိင်နှုန်း) သည် ရန ြေ် ြေန်လာသူများ ြစ်သည်။17 ရ ြဆုိသူများ၏ မူ င်းနုိင်ငံများနှင့် 

ြေတ်သက်၍ အရသးစိတ်ကိ ုြံုေ (၁) တွင်ကကည့်ြေါ။  
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အထက်တွင်ညွှန်းဆုိခ့ဲသည့်အတုိင်း၊ ကန့်သတ်ချက်များအ ြေင် အိုင်အယ်လ်အို စစ်တမ်းမတ်ိြက်အြဲွ့အစည်း/ဌာနများ၏ 

တည်ရန ာ အရနအထားရကကာင့်  စစ်တမ်းတွင် ထုိင်းနုိင်ငံမှ ြေန်လာရသာ (သ့ုိမဟုတ်) ထုိင်းနုိင်ငံတွင်  ှိရနရသာ ရ ြဆုိသူ 

အများစု (၁၇၈ ဦး) ြေါဝင်ရန ခင်း ြစသ်ည်။ ဤအကျဉ်းချုြ်ေရြာ် ြေချက်တွင် ြေါဝင်သည့်  လေ်များကုိ ြတ်ရှု ာတွင် 

ဤအချက်ကိ ုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ြေါသည်။ အ ခားရ ြဆုိသူများ၏ ဆုိကရ် ာက်နုိင်ငံများအရန ြင့် မရလး ှား(၂၁ ဦး)၊ 

စကကာြူေ(၁၉ဦး)၊ ရဟာင်ရကာင်(တရုတ်)(၁၄ ဦး)၊ အာ ြေ်ရစာ်ဘွားများ  ြေည်ရထာင်စု(၁၃ ဦး)၊ ဂျြေန်(၉ဦး)၊ ရဆာ်ေီအာရ  

ဗီးယား(၉ဦး)၊ ကူဝိတ်(၅ဦး)တ့ုိ ြစ်ပြီေး၊ အာဆီယံ၊ ဥရ ာြေသမဂ္ဂ၊ အာ ြေ် ြေည်ရထာင်စု၊ ရ မာက်အရမ ိကတုိက် 

စသည်တို့တွင် ှိသည့် ဆုိကရ် ာက်နိငု်ငံများသ့ုိ သွားသ ူရနာက်ထြ်ေဦးရ  (၂၄ ဦး) တ့ုိြေါဝင်ကကသည်။18 အ ခား ၄ ဦးသည် 

သရဘကာလုိကသူ်/သရဘကာသားများ ြစ်ကကပြီေး ဆုိက်ရ ာကန်ိုင်ငံကို မရြာ် ြေထားြေါ။ စစ်တမ်းအများစုကိ ု အမျ ိုးသမီး 

များအား အရလးထားဝန်ရဆာင်မှုရြေးသူများက ရဆာင် ွက် ခင်း ြစ် ခင်းရကကာင့် လူရတွ့ရ ြဆုိသူများတွင် အမျ ိုးသမီး 

၇၀  ာခုိင်နှုန်း ြေါဝင်ရန ခင်း ြစ်ြေါသည်။19 အမျ ိုးသားဦးရ အရန ြင့် ၂၉  ာခုိင်နှုနး်ြေါဝင်ပြီေး ကျန် ၁  ာခုိင်နှုနး်မှာ 

၎င်းတ့ုိ၏ ကျား/မ  ြစ်တည်မှုနှင့်ြေတ်သက်၍ ရြာ် ြေ န်ဆန္ဒမ ိှကကြေါ။20 သ့ုိရသာ်လည်း ဤအရ ခအရနသည် 

မူ င်းနှင့်ဆုိက်ရ ာက်နိငု်ငံခွ ဲခားကကည့်လျှင် ကွဲ ြေားမှု ှိပြေးီ မူ င်းနိုင်ငံများတွင် (ရ ြဆုိသူ အမျ ိုးသမီး ၆၀  ာခုိင်နှုန်း) နှင့် 

ဆုိကရ် ာက် နိုင်ငံများတွင် (ရ ြဆုိသူ အမျ ိုးသမီး ၈၅  ာခုိင်နှုနး်) ကွဲ ြေားမှု ှသိည်။ ရ ြဆုိသူများကုိ လုြ်ေငန်း 

ကဏ္ဍအလုိက်ကကည့်ြေါက - အိမ်အကူနှင့်  ြေုစုရစာင့်ရ ှာက်ရ း (၂၇  ာခုိင်နှုနး်)၊ ဝနရ်ဆာင်မှုလုြ်ေငန်း (၁၉  ာ ခိငု်နှုန်း)၊ 

ကုန်ထုတ်လုြ်ေရ း (၁၆  ာခုိင်နှုန်း)၊ ြေင်လယ်စာ ြေု ြေင်ထုြ်ေလုြ်ေရ းနှင့် ငါးြမ်းလုြ်ေငန်း (၁၄  ာခုိင်နှုန်း) 

အသီးအသီး ြစရ်ကကာင်းရတွ့ သည်။21 စုစုရြေါင်းအရန ြင့် လုြ်ေငန်းကဏ္ဍအလုိက ်ကျား/မ ခွ ဲခား ရြာ် ြေထားသညက်ို ြံုေ 

(၂) တွင်ကကည့်ရှုြေါ။  
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၁။ ကုိဗစ်နုိင်တင်းနငှ့်ြေတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အသြိေညာ - ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြေ် 

သမားများ မည်မျှ သိထားသနည်း။      

ရယဘုယျအား ြင့် ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမား ၉၈  ာခုိင်နှုန်းက ကုိဗစ်နိငု်တင်းနှင့်ြေတ်သက်သည့် သတင်း အချက်အလက် 

များကုိ လက်ခ ံ ှိခ့ဲပြီေး22၊ ၉၃  ာခုိင်နှုန်းက သတင်းအချက်အလက်များသည ်အသံုးဝင်ရကကာင်း ရ ြောဆုိြေါသည်။ ၎င်းတ့ုိသည် 

အများအား ြင့် သူငယ်ချင်း၊ လူမှုမီေီယာ၊ (ရြ့စ်ဘွတ်၊ ဝကစ််အြ်ေနှင့် လုိင်း ကဲ့သ့ုိ ရသာ) စာတုိြ့ုိေနည်းလမ်းများ၊  ြေည်တွင်း 

သတင်းနှင့် လက်ကမ်းစာရစာင်များမှ   ိှခ့ဲသည်ဟုဆုိသည်။23  
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လူရတွ့ရမး မန်း ခင်းတွင် ရ ြဆုိသူ ၈၈  ာခုိင်နှုန်း (အမျ ိုးသမီး ၉၀ % ၊ အမျ ိုးသား ၈၃ %) က ကုိဗစ်နိငု်တင်း ရ ာဂါလက္ခဏာ 

ကို သိသည်ဟုဆုိပြေးီ၊  ြစရ်ြေါ်ရလ့ ှိသည့် ရ ာဂါလက္ခဏာ နှစ်မျ ုိး၊ သံုးမျ ိုးကုိ ရြာ် ြေနိုင်ကကသည်။24 သ့ုိရသာ်လည်း ရ ြဆုိသူ 

များအရန ြင့် ၎င်းတို့ကုိယ်တုိင် ြစရ်စ၊ ၎င်းတ့ုိအသိတစ်ဦးဦး ြစ်ရစ  ကုိဗစ်နိငု်တင်း ကူးစက်ခ ံသည့် အရ ခအရနတွင် 

မည်သ့ုိ လုိကန်ာ ြေုလုြ်ေ မည်ကိ ုရသချာ မသိကကြေါ (သိ ှိ ခင်းနှင့်ြေတ်သက်၍ အမျ ိုးသမီး ၇၄ % သည် အမျ ိုးသား ၆၇ % ထက် 

ြုိေ၍ ရသချာသိရကကာင်းကုိ ြံုေ ၃ တွင်ရတွ့ ှိနိုင်ြေါသည်)။25 ရ ြဆုိသူအများစုက ဆ ာဝန်/နီးစြ်ေ ာ ကျန်းမာရ း ရဆးခန်း 

(သ့ုိမဟုတ်) ရေသန္တ အာဏာြုိေင်များကုိ အသိရြေးအရကကာင်းကကားမည်ဟုဆုိသည်။ အများစုသည် သီး ခားခွဲရန ခင်း၊ အ ခား 

သူများနှင့် ခြ်ေခာွခွာရန  ခင်းများကုိ သိ ှိကကသည်။  

 

  

ရ ာဂါကကိုတင်ကာကွယ် ခင်းနှင့်ြေတ်သက်၍  ရ ြဆုိသူများအား ရကာင်းစွာ အသိရြေးနိုင်ခဲ့သည်ကိ ုရတွ့ သည်။ ရယဘုယျ 

အား ြင့် ရ ြဆုိသူ ၉၁  ာခိငု်နှုန်းက ကိုဗစ်နိငု်တင်းကူးစက်မှုအား ရလျှာ့ချနုိင်သည့် နည်းလမ်းများကုိ သိ ှိကကသည်ဟု 

ဆုိသည်။26 ထုိအထဲမှ ရ ြဆုိသူအချ ို့သည် တစ်ကိယ်ုရ သန့် ှင်းကျန်းမာရ းနှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကကား ခြ်ေခာွခွာရန ခင်း 

ကဲ့သ့ုိရသာ ကကိုတင်ကာကွယ်နည်း နစှ်နည်း၊ သံုးနည်းကို အရသးစိတ်ရ ြောဆုိနိုင်ကကသည်။ 

“ကျွေ်မတို့အရေေဲ့ လက်ရဆးတာတ့ုိ၊ နှာရြေါင်းစညး်တြ်ေတာတ့ုိ၊ လူစုလူရေးကုိ ရ ှာင်တာတ့ုိ  ြေုလုြ်ေသင့်ြေါတယ်။” 

[ဂျြေန်နိငု်ငံ ှိ အထည်ချုြ်ေလုြ်ေငန်းတွင်လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြေ် ြေန်လာသူ ဗီယက်နမ် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး] 

 

၂။ ကုိဗစ်နုိင်တင်း ရိုက်ခတမ်ှုေဏ်ခံ သည့် အလုြေ်အကုိင်များ 

ဆုိကရ် ာက်နိင်ုငံများတွင် လက် ိှလုြ်ေကိငု်လျက် ိှသည့် ရ ြဆုိသူများထဲမှ ၃၂  ာခုိင်နှုန်းက ကုိဗစ်နိငု်တင်းနှင့် ြေတ်သက်၍ 

အလုြ်ေအကုိင်စိန်ရခါ်မှုများ (သ့ုိမဟုတ်) အလဲွသံုးစား ြေုမှုများကို  င်ဆုိင် ရကကာင်း ဆုိြေါသည်။27 ၆၈  ာခုိင်နှုန်းကမူ 

အလုြ်ေအကုိင်နှင့်ြေတ်သက်၍  ြေဿနာများ ိှသည်ဟု မထင်ရကကာင်း/မခံစား ရကကာင်း ဆုိသည်။ ဆုိကရ် ာက်နိင်ုငံများတွင် 



 ILO Brief 8 
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ဆက်လက်လုြ်ေကိငု်မှု မ ှိရတာ့ရသာ ရ ြဆုိသူများအ ဆုိလျှင် တုိင်ကကားသည့်  ြေဿနာအရ အတွက် တုိးြွေားလာပြေးီ၊ ၄၃ 

 ာခုိင်နှုနး်က ၎င်းတ့ုိသည် ကိုဗစ်နိင်ုတင်းနှင့်ြေတ်သက်၍ အလုြ်ေအကိင်ု စိန်ရခါ်မှုများ၊ အလဲွသံုးစား ြေု ခင်းများကုိ  င်ဆုိင် 

 ရကကာင်းရ ြောဆုိကကသည်။28 ရ ြဆုိသူ အနည်းစုက ထုိ ြေဿနာများနှင့်ြေတ်သက်၍ အရသးစိတ်ရ ြဆုိခ့ဲသည်။ တင် ြေလာ   

သည့်  ြေဿနာများကုိ ရအာက်ြေါ ဇယားကွက်တွင် ရြာ် ြေထားြေါသည်။  

 

ြေု ံ(၄) - အာဆီယံတွင် ကုိဗစ်နိင်ုတင်းနင့်ှြေတ်သက်၍ အလုြေ်အကုိင်ဆိုင် ာ အလွဲသံုးစား ြေုမှုအချ ို့။  

 

တားဆီးပိတ်ဆို့မှု (လော့ခ်လေါင်း) ကာေအတွင်း အတင်းအကျပ်အေုပ်ခိုင်း လေခံရခခင်း/ မခငင်းဆန်နိုင် 

ခခင်း။ 

-မရလး ှားနုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ အင်ေိုနီး ှား အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊ 

-မရလး ှားနုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊ 

- ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုးသား ၁ ဦး (ဆုိက်ရ ာက်နိုင်ငံနှင့် အလုြေ်အကိငု်ကို ရြာ် ြေ ထား ခင်းမ ိှြေါ)  

-ကူဝိတ်နုိင်ငံတွင် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး (အလုြေ်အကိငု်ကို ရြာ် ြေထား ခင်းမ ိှြေါ) 

-စကကာြေူနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြ်ေသမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊ 

-မရလး ှားနုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ အင်ေိုနီး ှား အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊ 

-ထိုင်းနိုင်ငံ ှိ ငါးြမ်းလုြေ်ငန်းတွင် လုြေ်ကိုင်သူ ခမန်မာအမျ ိုးသား ၁ ဦး၊  

-ကူဝိတ်နုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုး သမီး ၁ ဦး၊ 

 

 

အေုပ်ရှင်က လရွှေ့လခပာင်းအေုပ်သမားအား လစာမဲ့ ြွေင့/် ောမကျေ်းြေွင့် မခြေ်မလန ယူြေိုင်း ြေင်း။ 

-မရလး ှားနုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ အင်ေိုနီး ှား အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊ 

-အာ ြ်ေရစာဘ်ွားများ ြေည်ရထာင်စု ှိ ဝန်ရဆာင်မှုလုြေ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုးသမီး ၁ 

ဦး၊ 

-အာ ြ်ေရစာဘ်ွားများ ြေည်ရထာင်စုတွင် ဆ ာမအ ြစ်လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊ 

-ကူဝိတ်နုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုး သမီး ၁ ဦး၊ 

 

 

နိငု်ငံကးူလက်မှတ်(ြေတ်စ်ြေို)့ နှင့် တ ားေင်စာ ကွ်စာတမ်းများကို အလုြေ် ှင်က ကိင်ုထား ြေင်း။ 

-ကူဝိတ်နုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊  

-သရဘကာလိုက်သူ/သရဘကာသားအ ြစ်လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင်အမျ ိုးသားတစ်ဦး၊  

-မရလး ှားနုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ အင်ေိုနီး ှား အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊ 
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ောချုပ်ြျကသိ်မ်းရန် အေုပ်ရှင်က ခခိမ်းလခခာက်ခခင်း။ 

-စကကာြေူနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြ်ေသမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး၊ 

 

 

 

 

 

မည်သည့်အြေျေိ် အြေရကကးရငွ ထြ်ေမံရြေးမည်ဆိုသည်မှာ  မရသြေျာ ြေင်း၊ (သ့ုိမဟတု်) အခလကကးလငွ မလပး 

ခခင်း။  

 

-ထိုင်းနိုင်ငံ ှိ ငါးြမ်းလုြေ်ငန်းတွင် လုြေ်ကိုင်သူ ခမန်မာအမျ ိုးသား ၁ ဦး၊  

-ထိုင်းနိုင်ငံ ှိ ဝန်ရဆာင်မှုလုြေ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လုြေ်ကိုင်သူ ခမန်မာ အမျ ိုးသမီး ၂ ဦး၊  

 

 

 

အလုြေ် ှင်၏ ခြေိမ်းရ ြောက်မှု၊ ထိြေါးရနှာင့်ယှက်မှု၊ (သ့ုိမဟတု်) အကကမ်း က်မှုများ ှိ ြေင်း။ 

-ကူဝိတ်နုိင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြေ်သမားအ ြစ် လုြေ်ကိုင်သူ ြိလစ်ြေိုင် အမျ ိုး သမီး ၁ ဦး၊  

 

 

အလုြေ်ဆက်လက်လုြေကုိ်င်နိုင် ြေင်း (သ့ုိမဟုတ)် အလုြေ်အကုိင်ဆုံးရှုံး ြေင်း  

အလုြ်ေအကုိင်ဆံုးရှုံး ခင်းနှင့် လုြ်ေသားရေးကွက်ကျုံ့သာွး ခင်းသည် ကမ္ဘောနှင့်အဝမ်ှး အတုိင်းအတာကကီးကကီးမားမား  ြစ်ြွေား 

သွားပြေီး ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ ေုတိယ သံုးလြေတ်ကာလအတွင်း အာ ှနှင့် ြေစိြိတ်ရေသ ိှ အလုြ်ေချနိ်နာ ီများသည် ၁၀  ာခုိင်နှုန်းခန့ ်

ကျဆင်းသွားခဲသ့ည်။29 ကမ္ဘော့ကြ်ေရ ာဂါရကကာင့် အရ ှ့အာ ှနှင့် ြေစိြိတ်ရေသ ိှ နိုင်ငံများသ့ုိ လွှဲရ ြောင်းရြေးြ့ုိေရနသည့် 

လွှဲြ့ုိေရငွများသည် ၁၃  ာခုိင်နှုန်းခန့်ကျဆင်းသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။30 ဆုိကရ် ာက်နိင်ုငံများတွင် လူရတွ့ရမး မန်း 

စဉအ်တွင်း ရ ြဆုိသူ ၈၉  ာခိငု်နှုန်းသည် အလုြ်ေလုြ်ေကိငု်ဆဲ အရ ခအရနတွင် ိှပြီေး (ြံုေ ၅ ကိုကကည့ရ်ှုြေါ)31 အမျ ိုးသမီးနှင့် 

အမျ ိုးသားရ ြဆုိသူများအကကား အဓိကကဲွ ြေား ခားနားမှုများ မ ိှြေါ။ သ့ုိရသာ်လည်း အလုြ်ေအကိင်ုဆံုးရှုံးသွားရသာ 

ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများစွာသည် ယခုအခါ ၎င်းတို့၏ မူ င်းနုိင်ငံအသီးသီးသ့ုိ  ြေနသွ်ားကကပြေီ ြစ်ရသာရကကာင့် တုိးြွေား 

လာသည့် အလုြ်ေလက်မ့ဲနှုန်းကို ဤကိန်းဂဏန်းဇယားတွင် အ ြေည့်အဝရြာ် ြေထား ခင်းမ ှြိေါ။  
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ရန ြ်ေ ြေန်သူများတွင် ၄၇  ာခုိင်နှုန်းသည် ၎င်းတ့ုိကုိယ်ြုိေင်ဆံုး ြတ်ချက် ြင့်အလုြ်ေမှထွက်ခွာခဲက့ကပြေးီ၊ ၂၄  ာခုိင်နှုန်းသည် 

စာချုြ်ေသက်တမ်းကုန်ဆံုးခါနီး ြစ်ကကသည်။ သ့ုိရသာ်လည်း ၁၆ ရာခုိင်နှုန်းသည် အပမဲတမ်းဝနထ်မ်းခြစရ်စ၊ ယာယီဝန်ထမ်း 

ခြစရ်စ၊ အလုပ်ရှင်က စာချုပ်သက်တမ်း မခပည့်မီ အလုပ်ရပ်ဆုိင်းခဲ့သည် (ြံုေ ၆ ကိုကကည့်ရှုြေါ)။32  တချ ို့အလုြ်ေ ှင်များသည ်

ရအာက်တွင်ရြာ် ြေထားသလုိ အရထာက်အထားမဲ ့အလုြ်ေသမားများကိ ုဦးစွာ အလုြ်ေ ြုတ် ခင်းများ ိှသည်။  

“အလုြ်ေ ှင်က ကျွေ်မ ဲ့အလြ်ုေစာြေျုြ်ေကုိ  ြ်ေလုိကတ်ယ်။ အြေုရတာ့ ကျွေ်မ ဘာအလုြ်ေမှ မ ိှရတာ့ဘူး။” 

[မရလး ှားနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြ်ေသမားအ ြစ် လုြ်ေကိင်ုသူ အင်ေုိနးီ ှား အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး] 

 

“ကျွေ်ရတာ့်အလုြ်ေ ှင်က အရ ြေအရေရတွ ြံုေမှေ် ြေေ်  စ်လာ င်  ြေေလ်ာြ့ဲေလ့ုိရတာ့ ရ ြောတယ်။ အြုေရတာ့ ကျွေ်ရတာ့်ကို 

အိမ် ြေေ်ြေိုင်းရေခြီေ။ ဘာလ့ုိလဲဆုိရတာ့ ကျွေ်ရတာ့်မှာ ဘာစာ ွက်စာတမ်းမှ မ ိှရတာ့  ဲ မ်းမှာ သူက စိုး ိမ်လ့ုိ”    

[ဂျြေန်နိငု်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှုလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြေ် ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသား တစ်ဦး] 

 

မိမိဆန္ဒ ြင့် အလုြ်ေမှထွက်ပြီေး အိမ် ြေန် န် ရ ွးချယ်ခဲ့သည့် ရန ြ်ေ ြေန်သူများ၏ အရကကာင်း ြေချက်များမှာ မိသားစုအတွက် 

စိုး ိမ်ြူေြေန် ခင်း၊ စာ ွက်စာတမ်း သက်တမ်းတုိး/အသစ် ြေုလုြ်ေ ခင်းနှင့်ြေတ်သက်၍ မရသချာမရ  ာ ခင်း (သ့ုိမဟုတ်) နယ်စြ်ေ 

ဂိတ်ြိေတ် ခင်းများရကကာင့် ြစ်သည်ဟုဆုိသည်။ အလုြ်ေအကုိင် ြေ်တန့်ခဲ့သူများ၊ အလုြ်ေ ှင် ြစ်ရစ၊ အလုြ်ေသမား ြစ်ရစ 

မည်သည့်ဘက်က ြစ်ရစ၊ ဤကြ်ေရ ာဂါ ရုိကခ်တ်မှုရကကာင့် ရေသတွင်း ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများစွာသည် ယခုအခါ 

အလုြ်ေလက်မ့ဲ ြစ်ရနပြီေး ၎င်းတ့ုိအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုများကုိ ထိန်းသိမ်းလုြ်ေရဆာင် န် နည်းလမ်းများ ှာရြွ န် လုိအြေ် 

ရနြေါသည်။  

 

“ကျွေ်ရတာ့်အလုြ်ေ ှင်က စာြေျုြ်ေသက်တမ်းတိုးရြေးရြေမ့ဲ ကျွေ်ရတာ် လက်မြေံြ့ဲေဘူး။ ထုိင်းမှာ ရ ာဂါြုိေး ရကကာက် တာက 

တစ်မျ ိုး၊ ကရမ္ဘောဒီးယားမှာ ကျွေ်ရတာ့်မိသားစုကို စိုး ိမ်တာက တစ်မျ ိုးဆိုရတာ့။ ခြေးီရတာ့ ကျွေ်ရတာ့် စာ ွက်စာတမ်းရတွ 



 ILO Brief 11 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

သက်တမ်းမတိုးနုိင်မှာလည်း ရတွးြူေမိတယ်ရလ။ အဓိက ကရတာ့ ကျွေ်ရတာ့်မိသားစုအတွက် အ မ်းစိုး ိမ်တာ။ ရ ာဂါြုိေးက 

အ မ်းကူးစက် မေ်ခြီေး အသက်ဆံုးြေါးတ့ဲအထိ   စရ်ေတာကိုး”                                                                                   

[ထုိင်းနုိင်ငံမှ ရန ြေ်သ့ုိ  ြေနလ်ာသူ ကရမ္ဘောေီးယား အမျ ိုးသားတစ်ဦး] 

 

 

 

လုြေ်ြေလစာ ရြေးရြေျမှု  

အ ြေည့်အဝအစီ င်ခတံင် ြေ န်  ြေည့်စုံလံုရလာက်သည့် စစ်တမ်းအချက်အလက်များ မ ှိရသာ်လည်း အချ ို့ရန ြ်ေ ြေန် 

ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများက ဆုိက်ရ ာက်နိငု်ငံမှ မထွက်ခာွမီ ၎င်းတ့ုိအား လုြ်ေခလစာ အ ြေည့်ရြေးသည်ဟု ဆုိြေါသည်။ 

ဤအချက်ကိ ုရအာက်ြေါ သရဘာထားနှင့် ထင် မင်ချက်ဆုိင် ာ အချက်အလက်တွင် ရတွ့နိုင်ြေါသည်။  

 

“ကျွန်လတာ် ထွက်မောခင် တေ်ရက်အေုိ ကတည်းက ကျွန်လတာ့်ေော အကုန်ရခပးီခပီ”                                                   

[ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှု လုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသား တစ်ဦး] 

 

“ကျွန်မ ေောအခပည့်ရခဲတ့ယ်။ ေါလပမ့ဲ ေူမှုြူေှုံလရးခံေားခွင့်လတာ့ မရခ့ဲဘူး။”                                                               

[ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ ရဆာက်လုြ်ေရ း လုြ်ေငန်းတွင် ကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိင်ုပြီေး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မန်မာအမျ ိုးသမီး တစ်ဦး] 

 

ကိုဗစ်နိင်ုတင်းနှင့်ြေတ်သက်သည့်  ြေဿနာအခက်အခဲများကို ရမး မန်းသည့်အခါတွင်၊ အဓိကအား ြင့် လုြ်ေခ/လစာရြေး န် 

 က်ရ ွှေ့ဆိငု်း ခင်း၊ လစာရလျှာ့ ခင်း (သ့ုိမဟုတ်) လုြ်ေခလစာမရြေး ခင်းနှင့် အထက်တွင်ရြာ် ြေခဲသ့လုိ အလုြ်ေအကုိင်  ြ်ေဆုိင်း 

 ခင်းများ ိှသည်ဟု ရ ြဆုိသူများက ရြာ် ြေကကသည်။  



 ILO Brief 12 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

“အေုပ်ရှင်ဆကီ ကျွန်မ ေုပ်ခအခပည့် မရခဲဘူ့း။ ဘာေ့ုိ မလပးတာေဲ လမးလတာ့ ဘာမှ ခပနမ်ရှင်းခပဘူး။ ေူမှုြူေုံလရး 

ခံေားခွင့်ေည်း မရခဲဘူ့း။ လအဂျင်ေီနဲ့  သွားခ့ဲတာပါ။ ေါလပမ့ဲ သူတ့ုိ ကျွန်မကို ဘာမှ မဆက်သွယ်ောဘူး။ ကျွန်မေည်း 

အေုပ်သမားသံအရာရိှဆီ မဆက်သွယ်ခြေ်ခဲ့ဘူး။”                                                                                                        

[ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ ဝန်ရဆာင်မှု လုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသမီး တစ်ဦး] 

 

“ကျွန်မ အေုပ်ရှင်က ကိုဗေ်လကကာင့် ေားလသာက်ဆုိင်ပိတ်ေုိကရ်ေ့ုိ ကျွန်မ အိမ်ခပန်ောတာပါ။ ေော မယူဘဲ လနပါေ့ုိလတာ့ 

ကျွန်မအေုပ်ရှင်ကလခပာလသးတယ်။ ေါလပမ့ဲ ရဲြမ်းခံထိရင်လတာ့ တာဝန်မယူနုိင်ဘူးတ့ဲ။ အဲ့ေါလကကာင့် ကျွန်မ ထုိင်းနိုင်ငံက 

ခပနေ်ာတာ။ ကုိဗေ်ခပီးရင် အေုပ်ခပန်ဆင်းမယ်ေ့ုိ ကျွန်မအေုပ်ရှင်နဲ့ သလဘာတူထားတာမျ ိုးလတာ့ မရိှပါဘူး။”                      

[ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှုလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြေ် ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသမီးတစ်ဦး] 

 

“၂၀၂၀ ၊ မတ်ေမှာ ကျွန်လတာ်တို့ ကုန်ထုတ်ေုပ်လရး ေက်ရုံ/ကုမ္ပဏီက အေုပ်ချနိ်လတွ လေျှော့ခဲ့တယ်။ အခလုတာ့ 

ကျွန်လတာ်တ့ုိက နှေ်ရက်ေုပ် နှေ်ရပ်နား တေ်ေှည့်ေလီပါ့။ ကျွန်လတာ်တ့ုိ ေက်ရုံက ဧခပ ီ၁၀ ရက်လန့ကလန ၂၀ ရက်လန့ထိ ၁၀ 

ရက် ယာယီ ပိတ်ခဲ့လသးတယ်။ ကျွန်လတာ်တ့ုိ ေုပ်ခကိုလတာ့ ၁၃ ရက် (အေုပ်ေုပ်ရက်) အတွက် ဘတ် ၇၅၀၀ (US ၂၃၄ 

လေါ်ော) ကလန ဘတ် ၃၅၀၀ (US  ၁၀၉ လေါ်ော) ထိကိ ုလေျှော့ခပီးလပးတယ်။”                                                                   

[ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ ကုန်ထုတ်လုြ်ေရ းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြေ် ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသား တစ်ဦး] 

 

 

လူမှု ူလုံရ း  

လူမှုြူလံုရ း  ိှခံစားမှုမှာ  အကျြ်ေအတည်းမဟုတ်သည့်ကာလတွင်ြေင် ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများအတွက် အခက်အခဲ 

တစ် ြေ်  ြစရ်နသည်။33 ဆုိက်ရ ာက်နိငု်ငံတွင် ရ ာက် ှိရနသူအများစု (၉၇%) သည် လူမှုြူလံုရ း အရထာက်အြ့ံေ မ  ိှကကြေါ။ 

ြိလစ်ြုိေင်နိုင်ငံ ှိ အချ ို့သူများအရန ြင့် ရန ြေ် ြေန်လာသည့်အခါတွင်  ြေည်ြေ အလုြ်ေသမားသက်သာရချာင်ချရိ း စီမံအုြ်ေချုြ်ေမှု 

အြွဲ့၏ ရဘးေုက္ခအကျြ်ေအတည်းကူညီရ း (သ့ုိမဟုတ်) စီးြွေားရ းရချးရငွ အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် လူမှုြူလံုရ းြေံ့ြုိေးမှုကိ ု

  ိှကကသည်။ ဆုိက်ရ ာက်နိငု်ငံ (မရလး ှားနှင့် ရဟာင်ရကာင် (တရုတ်))  ိှ စစ်တမ်းရ ြဆုိသူ နှစ်ဦးသာလျှင် ဝနထ်မ်း 

ရလျှာ့ချမှု အရ ခအရနရကကာင့် လူမှုြူလံုရ း အကျ ိုးခံစာခွင့်   ိှရကကာင်း တင် ြေလာသည် (ြံုေ ၇ ကုိကကည့်ရှုြေါ)။ စကကာြူေ နိုင်ငံ ှိ 

HOME အြဲွ့အစည်း (Humanitarian Organization for Migration Economics) က ြေုလုြ်ေသည့် စစ်တမ်းအ ဆုိလျှင် 

လူမှုြူလံုရ း  ိှမှုတွင် အခက်အခဲ ိှရနသည်သာမက   ှိနိုင်သည့် ြ့ံေြုိေးမှုများအရကကာင်းကို သိ ှိရ း/သတင်း အချက်အလက် 

ကကားသရိ းနှင့်ြေတ်သက်၍လည်း အခက်အခဲ ိှရနရကကာင်းဆုိြေါသည်။ HOME အြဲွ့က စစ်တမ်း ြေုလုြ်ေ ာတွင် ြေါဝင်ရ ြဆုိသူ 

များထဲက ၃၇  ာခုိင်နှုနး်သာ ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများအတွက် အစုိး ၏ ကိုဗစ်နိုင်တင်းနှင့်ြေတ်သက်၍ ရငွရကကးြ့ံေြုိေး 

ကူညီမှုများ  ှိရကကာင်းကုိ သတိ ြေုမိကကသည်။34  

 



 ILO Brief 13 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

 

 

ရအာက်ြေါကိုးကားချက်အြေါအဝင်၊ ရေသတွင်း CSO နှင့် မီေီယာများ၏ အစီ င်ခစံာများအ  ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမားများတွင် 

ဝင်ရငွမ ိှြေါက၊ သ့ုိမဟုတ် လူမှုြူလံုရ း (သ့ုိမဟုတ်) ြံုေစတံကျမဟုတ်ရသာ ကဏ္ဍ ိှ အလုြ်ေသမားများအရန ြင့် အစိုး ၏ 

သက်သာခွင့်အစီအစဉ်များတွင် မြေါဝင်ြေါက ဆုိကရ် ာက်နိငု်ငံများတွင် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း တည်ပငိမ်မှု မ ှိရကကာင်း 

ရတွ့ သည်။35 ရသာင်တင်/ြိေတ်မိရနရသာ ရ ွှေ့ရ ြောင်း အလုြ်ေသမားတစ်ဦးက အစာ ြေတ်လြ်ေမှုနှင့်ကကုံရန ရကကာင်းရ ြောဆုိ 

ထားပြေီး၊ အာဆီယံ ိှ အ ခားဆုိကရ် ာက်နုိင်ငံများမှ မီေီယာ၊ အ ခားအစီ င်ခစံာများတွင်လည်း အလားတူရြာ် ြေထား 

ရကကာင်း ရတွ့ သည်။36  

 

“စတုိးဆုိင် ြိေတ်ထားတာ နှစ်လ ိှခြီေ။ ဘာအလုြ်ေမှ မ ိိှဘူး။ အလုြ်ေမ ိိှဘဲ ရေလို့ မ  စန်ိုင်ဘူး။  မေမ်ာနုိင်ငံမှာ ိိှတဲ့ ကျွေ်မ 

မိသားစုကလည်း ကျွေ်မကိ ုစိတ်ြူေရေခြေီ။”                                                                                                                    

[ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှု လုြ်ေငန်း ကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသမီး တစ်ဦး] 

 

 “ဒူဘိင်ုးမှာ အစားအရသာက် အကူအညီ ကျွေ်မလုိအြ်ေရေြေါတယ်။”                                      

[အာရပ်ရစာ်ဘွားများခပည်ရထာင်စုတွင် အိမ်အကူ အလုပ်သမားအခြစ် လုပ်ကိငု်သူ ြိလစ်ပုိင် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး] 

 

ရဘးကင်းလုံခြေုံရ းနှင့် ကျေ်းမာရ း    

ရရှ့တန်းမလုှပ်ကိင်ုရဆာင်ရွက်ရနသူများ/အများသူငှာနှင့် တုိကရ်ိုကထိ်ရတွ့လပ်ုကိငု်ရနသည့် (သ့ုိမဟုတ်) လုိအပ်ရသာ 

ဝနရ်ဆာင်မှုများကို ခြည့်ဆည်းရပးရနသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအရနခြင့် အလုပ်အကိငု် 

ရှိရနရသာ်လည်း ကိုဗစ်နိငု်တင်းရရာဂါကင်းရဝးရရးအတွက် ခပည့်စုံလံုရလာက်သည့် ကာကွယ်ရပးမှုကိ ုမရရှိကကပါ။  



 ILO Brief 14 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

သာဓကအားခြင့် များမကကာရသးမီက မရလးရှားနိုင်ငံရှိ ရဆးရံုသံုး လက်အိတ်ထုတ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသို့ သွားရရာက်၍ 

မီေီယာ သတင်းရယူမှုခပုလုပ်သည့်အခါတွင် အလုပ်သမားများသည် အလုပ်လုပ်ခခင်း၊ အိမ်မှ အလုပ်သ့ုိလာခခင်း၊ အိမ်တွင်း 

ခပ်ခာွခွာရန၍ မခြစ်နိငု်ဘ ဲ စုပပုံရနရခခင်း၊ စည်းကမ်းလုိကန်ာရရးတွင် အခက်အခဲရိှခခင်း စသည့်အရခခအရနများကုိ 

ရတွ့ရသည်။ အလုပ်ရုသ့ုိံဝင်ရာတွင် အလုပ်ဝင်ချနိ်နာရီအတွက် အလုပ်သမားအားလံုးက လက်မလက်ရဗွ စကန(်န်) ြတ်ရ 

သည့် စခရင်မျက်နှာခပင်ရပါ် အလုပ်သမားအားလံုးက တ့ုိထိရရသာရကကာင့် ရရာဂါပုိး ခြန့်ခြူးသည့် ရနရာခြစ်နိငု်သည်ဟုပင် 

အလုပ်သမားများက ဆုိကကသည်။37 စကကာပူနိင်ုငံတွင် HOME အြွဲ့က စစ်တမ်း ြေုလုြ်ေသည့် ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမား ၁၀၁ 

ဦးတွင် အများစုသည် အလုြ်ေ ှင်ရြေးထားသည့် အရဆာင်များတွင် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအကကား ၁ မီတာ ခားရန န် မ ြစ်နိင်ုဟု 

ဆုိကကသည်။38 လက်ရဆးရကကာ န် ဆြ်ေ ြောနှင့် လက်သန့်ရဆး ည်များ လံုရလာက်မှု မ ှိရကကာင်းကုိ ၅၇  ာခုိင်နှုနး်က 

ရ ြောဆုိကကသည်။39  

အိုင်အယ်လ်အိုက  ြေုလုြ်ေသည့် ဤစစ်တမ်းအ ဆုိလျှင် ဆုိကရ် ာက်နိင်ုငံတွင် လုြ်ေကိင်ုလျက် ိှသည့် ရ ြဆုိသူ အလုြ်ေသမား 

များတွင် ၃၃  ာခုိင်နှုနး်အား အလုြ်ေ ှင်များက တစ်ကိယ်ုရ ကာကွယ်ရ းြေစ္စည်းများ ြစ်သည့် နှာရခါင်းစည်း၊ 

လက်သန့်ရဆး ည်များ မရြေးရကကာင်းရြာ် ြေထားပြေီး (ြံုေ ၈ ကိုကကည့်ရှုြေါ)၊ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသား ရ ွှေ့ရ ြောင်းအလုြ်ေသမား 

များအကကား ကဲွ ြေားမှု အနည်းငယ် ှိသည်။ ထုိင်းနုိင်ငံ ိှ ရ ြဆုိသူများတွင် ယင်း တစ်ကိယ်ုရ ကာကွယ်ရ းြေစ္စည်းများကုိ 

အများစု (၅၇ %) က မ ရကကာင်းရြာ် ြေထားသည။်40 စစ်တမ်းရကာက်ယူထားသည့် အ ခားဆုိကရ် ာက်နိင်ုငံများတွင် 

အများစုသည် လုြ်ေငန်းခွင်၌ နှာရခါင်းစည်းနှင့် လက်သန့်ရဆး ည်များမ  ိှကကြေါ။41  

 

အကကမ်းြက်မှုနှင့် ထိြေါးရနှာင့်ယက်ှမှု -  ြစ် ြေ်ရလ့လာမှု  

ကူဝိတ်နိငု်ငံတွင် အိမ်အကူအလုြ်ေသမားအ ြစ်လုြ်ေကိင်ုသူ ြိလစ်ြုိေင် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး (စစ်တမ်းရ ြဆုိသူ တစ်ဦး) သည် 

ထိြေါးရနှာင့်ယှက်မှုနှင့် အကကမး်ြက်၊ ပခိမ်းရ ခာက်မှုခ ံရကကာင်း တုိင်ကကားတင် ြေထားသည။် ထ့ုိရကကာင့် အိမ် ြေန် န် 

အတွက် အလုြ်ေအကိင်ုသရဘာတူစာချုြ်ေ  ြ်ေစဲ န် သူမ ဆံုး ြတ်ခဲ့ ခင်း ြစ်သည်။ အခွင့်အရ းချ ိုးရြာက်မှုတစ် ြေတွ်င် 

အ ခားချ ိုးရြာက်မှုများ ြူေးတဲွြေါဝင်ရနရလ့ ှိသည်။ ဤ ြစ ်ြေ်တွင် ြိလစ်ြုိေင် အိမ်အကူအလုြ်ေသမား အမျ ိုးသမီးသည် 

အဓမ္မအလုြ်ေခိုင်းရစမှု အ ိြေ်လက္ခဏာများအြေါအဝင်၊ မိမိဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်၍ အတင်းအကျြ်ေအလုြ်ေခိုင်းရစ ခင်း၊ 



 ILO Brief 15 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

စာချုြ်ေ ြေစ်ဲ န် ပခိမ်းရ ခာက်ခံ  ခင်း၊ ြေတ်စ်ြ့ုိေနှင့် စာ ွက်စာတမ်းများ သိမ်းထားခံ  ခင်း၊ တား မစ်ြိေတ်ဆ့ုိမှုကာလအတွင်း 

အလုပ်ခိငု်းခခင်းကုိ မခငင်းဆန်နိငု်ခခင်း စသည်တ့ုိကုိကကုံရတွ့ခဲ ့သည်။42  

အလုြ်ေ ှင်/အိမ် ှင်နှင့်အတူ ကန့်သတ်ရနထုိင် ရသာ အိမ်အကူ အလုြ်ေသမားများအရြေါ်တွင် စိတ်ြိစီးမှုများနှင့် အကကမး် 

ြက်မှုများ ပုိမုိခြစ်ရပါ်သည်ကို မီေီယာနှင့် မိတ်ြက်အြဲွ့အစည်းများက တင်ခပထားသည။်43 လတ်တရလာခပုလုပ်ခဲ့သည့် 

ILO-UN Women ရလ့လာမှုအရ အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကဆုိကရ်ရာက်နိငု်ငံများ 

တွင်ရှိရသာ အလုပ်ရှင်/အိမ်ရှင်များ၏ ၅၀ ရာခုိင်နှုနး်ရကျာ်သည် အိမ်အက ူအလုပ်သမားများအား အလုပ်ချနိ် ခပင်ပတွင်ပင် 

မုိဘုိင်းြနု်း သံုးစဲွခွင့် မရပးပါ။ ထ့ုိရကကာင့် အကကမး်ြက်မှုမျာ၊ အလဲွသံုးစားခပုမှုများကကုံရတွ့ခခင်းနှင့် အကူအညီလုိအပ်လာ 

သည့်အခါတွင် မိသားစု၊ အလုပ်သမားအြွဲ့ အစည်း၊ CSO နှင့် အခခားအကူအညီရပးသည့်အြဲွ့အစည်းများသ့ုိ ဆက်သွယ်ရန် 

မလွယ်ကူရတာ့ရပ။44  

ကမ္ဘာ့ကပ်ရရာဂါကာလအတွင်း အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှု များခပားလာသည့ ်သက်ရသ အရထာက ်

အထားများရိှသည်။45 အကကမး်ြက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခပည့်အစုရံမးခမန်းရန် အချန်ိတိုအတွင်း အကဲခြတ် စစ်တမ်းတစ်ရပ် 

ကို အသံုးခပုရာတွင် ကျင့်ဝတ်ပုိင်းရစာင့်ထိန်းမှုခြစ်ခခင်းရကကာင့်46 ဤစစ်တမ်းတွင် အကကမ်းြက်မှုနှင့် ထိပါးရနှာင့်ယှက်မှုကုိ 

ခပဿနာအရခခအရန တစ်ရပအ်ခြစ်သာ တင်ခပထားသည်။ ရမးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရခြဆုိသူများအရနခြင့် ရရွးချယ်ရခြဆုိ 

နိုင်ရပသည်။ ရနာက်ဆက်တဲွ ပ့ံပုိးမှုနှင့ ်အမှုလွှဲရခပာင်းခခင်းများကုိလည်း ရခြဆုိသူများအတွက် ပ့ံပုိးကူညီရပးခဲ့သည်။  

 

အတင်းအကျြေ်ြေိင်ုးရစ ြေင်း၊ စာ ွက်စာတမ်းများ သိမ်းဆည်းထား ြေင်းနှင့် အ ြေား အလုြေ်သမားအြေွင့်အရ းများ 

ြေျ ိုးရ ာက် ြေင်း၊  

ကမ္ဘာ့ကပ်ရရာဂါကာလအတွင်း အလုပ်လုပ်ကိငု်ရနရသာ လုပ်ကိငု်ဆဲခြစ်ရသာ ဆုိကရ်ရာက်နိင်ုငံရှိ ရခြဆုိသူများက 

ရခပာဆုိသည်မှာ  အတင်းအကျပ်ခိုင်းရစခခင်း၊ အလုပ်ရှင်က နုိင်ငံကူးလက်မှတ် သိမ်းဆည်းထားခခင်းနှင့် အလုပ်ဆင်းခုိင်းခခင်း 

ကို မခငင်းဆန်နိငု်ခခင်း၊ ဝနထ်မ်းဦးရရ ရလျှာ့ချရန် ပခိမ်းရခခာက်ခခင်း (သ့ုိမဟုတ်) အကကမး်ြက်ခခင်းများရှိရကကာင်း ဆုိကက 

သည်။47 ဤကဲ့သ့ုိအမှုများကုိ အမျိုိးအစားခဲွခခားရြာ်ခပရန်အတွက် သရဘာထားနှင့် ထင်ခမင်ချက်ဆုိင်ရာ ပုိ၍အရသးစိတ်ကျ 

ရသာအချက်အလက်များလုိအပ်ရသာ်လည်း တင်ခပလာသည့် အလဲွသံုးစားခပုမှုများသည် အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစမှုအရိပ် 

လက္ခဏာများခြစ်သည် (ပံု ၄ ကိုကကည့်ရှုပါ)။  

 

“ကျွေ်ရတာ် မလုြ်ေနုိင်ဘူးလ့ုိ  ငင်းလ့ုိမ ဘူး။ ကျွေ်ရတာ့် စာ ွက်စာတမ်းရတွကုိလည်း အလုြ်ေ ှင်က အားလံုး 

သိမ်းထားတယ်။”   [ြိလစ်ပုိင် သရဘကာသားတစ်ဦး] 

“ကျွေ်မ ဲ့ ြေတ်စ်ြ့ုိေေဲ့ တ ားေင်စာ ွက်စာတမ်းရတွကို အလုြ်ေ ှင်က သိမ်းထားရတာ့ ရလာ့ြ်ေရဒါင်းအတွင်းမှာ အလုြ်ေ 

မလုြ်ေြေျင်ဘူးလ့ုိ  ငင်းလ့ုိမ ဘူး”  [မရလးရှားနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုပ်သမားအခြစ် လုပ်ကိငု်သ ူအင်ေိုနီးရှား 

ရရွှေ့ရခပာင်းလုပ်သား အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး] 

“ကျွေ်ရတာ်တ့ုိ ြေွင့်ယူ င် အလုြ်ေ ှင်က လစာ  တ်တယ်။ ဒါရြေမ့ဲ တစ် က် ဘတ် ၁၀၀ (၃ ရဒါ်လာ) နှုေ်းရြေးတယ်။ 

သံုးလတစ်ြေါ လုြ်ေြေ  ရြေမ့ဲ ဘယ်ရေ့လုြ်ေြေထုတ်ရြေးမလဲ အလုြ်ေ ှင်က အတိအကျ ရ ြောမထားဘူး။ အြေုဆုိ ကျွေ်ရတာ်တ့ုိ 

 သင့်ရေခြီေ။ ကျွေ်ရတာ်တ့ုိ ဲ့ အိုင်ဒီ၊ စာ ွက်စာတမ်းရတွအားလံုးကို အလုြ်ေ ှင်က ကိုင်ထားတာ။ ကျွေ်ရတာ်တ့ုိမှာ 



 ILO Brief 16 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

မိတ္တူြဲေ ိှတယ်။ တာေေ် ိှသူရတွကို ဘယ်သူမှ သွားမရ ြော ဲကကဘူး။      [ထုိင်းနိုင်ငံ ရှိ ငါးြမ်းလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ရနသူ 

ခမနမ်ာအမျ ိုးသားတစ်ဦး]” 

 

ဆုိကရ်ရာက်နိင်ုငံများတွင် လူရတွ့ရမးခမန်းခ့ဲသည့် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား ၅၆ ရာခုိင်နှုန်းက ၎င်းတ့ုိအရနခြင့် စစ်တမ်းခပု 

လုပ်ရသာ MRC (သ့ုိမဟုတ်) CSO ဝန်ထမ်းများက လမ်းညွှန်ကညီူရပးသည့် ရနာက်ဆက်တဲွ တရားဥပရေဆုိင်ရာ အကူအည ီ

များကုိ ရယူအသံုးခပုလိရုကကာင်း ရခပာဆုိခ့ဲကကသည်။ ဤရနာက်ဆက်တဲွ ပ့ံပုိးမှုများကိုရပးခ့ဲပပီး၊ ထုိမှတစ်ဆင့် ဥပရေအရ 

အရရးယူခခင်းများ၊ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများကုိ ရလျာ်ရကကး/နစ်နာရကကးရပးခခင်းများအထိ ရှိလာနိုင်ပါသည်။  

 

၃။ ကမ္ဘော့ကြ်ေရ ာဂါ ကာလအတွင်း မူ ငး်နုိင်ငံများသ့ုိ  ြေေ် ြေင်း 

 

အိမ ်ြေေ်ြေ ီးနှင့် ေယ်စြေ်  တ်ရကျာ် ြေင်း  

အကျပ်အတည်းကာလအစပုိင်းတွင် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားအချ ို့သည် တားဆးီပိတ်ဆ့ုိမှု (ရလာ့ခ်ရေါင်း) မခပုမီ အိမ်သ့ုိ 

ခပနန်ိုင်ရရးအတွက် ကုန်းလမ်းနှင့် ရရလမ်း ဝင်/ထွက်ဂိတ်များသို့ အရခပးအလွှားသာွးခဲက့ကသည်။ စစ်တမ်းရခြဆုိသူ ရနရပ်ခပန် 

အများစုက ၎င်းတ့ုိမိသားစုကို စိုးရိမ်၍ ခပနက်ကရကကာင်း ရခပာဆုိကကသည်။ ရနာက်ပုိင်း ကန့်သတ်ချက်အချ ို့ကုိ ရခြရလျှာ့ 

ရပးခ့ဲရသာ်လည်း (စာတမ်းခပုစုရနသည့် ရမလအတွင်း) နယ်စပ်ဂိတ် ပိတ်ခခင်းများရိှခ့ဲခခင်းရကကာင့် အများစုသည် 

ပံုမှန်/တရားဝင်နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ဆုိကရ်ရာက်နိငု်ငံများမှ ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ခခင်း မရှိပါ။ မတ်လကုန် (သ့ုိမဟုတ်) 

ဧပပလီဆန်းတွင် အာဆီယံအတွင်း ကုန်းလမ်း နယ်စပ်ဂိတ်များကုိ အခပည့အ်ဝ (သ့ုိမဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း 

ပိတ်ထားခခင်းများရိှခ့ဲပပီး၊ ရနရပ်ခပန် ဦးရရ အနည်းငယ်ကိ ု အကန့်အသတ်ခြင့် ခပနလ်ည်ြွင့်လှစ်ရပးခဲပ့ပးီ ထုိသူများသည ်

ကျန်းမာရရးရဆးစစ်ခခင်းနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်ခခင်းများကုိလက်ခံခဲ့ရသည်။48 ဆုိကရ်ရာက်နိင်ုငံများ၏ ကုိဗစ်နှင့ ်

ပတ်သက်၍ လုပ်သားရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာမှု မူဝါေရဆာင်ရွက်ချက်များသည် ရေသတွင်း ရခပာင်းလဲခဲ့ပပီး တစ်ခါတရံတွင် 

အရခခအရနအရလျာက် ရရှ့ရနာက် မကိကု်ညီခခင်းများရိှသည်။ ဥပမာအားခြင့်၊ မူဝါေရဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခတုွင် ဗီဇာ 

သက်တမ်းတုိးခခင်း49ကို ရဆာင်ရွက်ရပးပပီး၊ အခခားအရခခအရန/ကိစ္စရပတ်စ်ခတုွင် လူဝင်မှုဆုိင်ရာနငှ့်ပတ်သက်၍ 

ဝင်ရရာက်စီးနင်းရှာရြွခခင်း၊ ြမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခခင်းနှင့် ရနရပ်ခပန်ပ့ုိခခင်းများရိှသည်။50 မရလးရှားနှင့် ထုိင်းနိုင်ငံသည် 

ရေသခရုိင်များအတွင်း အသွားအလာကန့်သတ်ခခင်းကုိ အရကာင်အထည်ရြာ်ခဲ့သည်။ ထ့ုိရကကာင့် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား 

များအရနခြင့် ၎င်းတ့ုိရနထုိင်လုပ်ကိငု်ရာ ပမို ့မှ နယ်စပ်သ့ုိ သွားရန် မခြစန်ိုင်ရတာ့ပါ။51 ခရီးစရိတ် အဆမတန်ရပးရခခင်း၊ 

နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် မကကုံစြူး ကကာရညာင်းစွာ ရစာင့်ဆိုင်းရခခင်းများရိိှရကကာင်း ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများက 

အင်တာဗျူးတွင် ရခြဆုိခ့ဲကကသည်။  

“ မေတီတံတား ဂိတ် ၂ မှာ လူရတွ အများကကီးြဲေ။ ဂိတ်ကိ ုညမ ှရ ာက်သွားလ့ုိ ရောက်တစ် က် ဂိတ် ွင့်တာကုိ ညအိြ်ေခြီေး 

ရစာင့်ြ့ဲေ တယ်။ ကျွေ်ရတာ် ကားငှားခြီေး တ ြေားလူရတွေဲ့ ြေါတုိင်းလုိြဲေ စီးြ့ဲေတာ။ ဒါရြေမ့ဲ ဒီတစ်ြေါ ြုိေက်ဆံ အများကကီး 

ရြေးလုိက ်တယ်။ တစ်ရယာက်ကုိ ဘတ် ၁၃၀၀ (US ၄၁ ရဒါ်လာ) ရတာင်ရြေးလုိက ်တယ်။” [ထုိင်းနိုင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှု 

လုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသား တစ်ဦး] 
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ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

“ကိုယ်အြူေြေျေ်ိေဲ့ အ ျားတုိင်း ့ုိအတွက် ကျွေ်မ နှစ်ော ီရလာက် တေ်းစလုိီက ်တယ်။ လူတေ်းကကးီမှ အ ှည်ကကီး၊ 

ရသာက်ရ လည်းမ ိှဘူး။ ဗုိက်ကဆာ၊ ရ ကဆာ၊ ြေင်ြေေ်းလုိကတ်ာ ရ ြောမရေေဲ့။”                                                        

[တရုတ်နိုင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှု လုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသမီး တစ်ဦး]  

“ကျ ိုင်းတံုကို ဘတ်စ်ကားေဲ့ ြေေ်လာရတာ့ ကျွေ်မ ရမာင်ရလးက ကားဂိတ်မှာ လာကကိုတယ်။ ဘတ်စ်ကားထဲမှာ 

လူရတွအများကကီးဆုိရတာ့ ရ ာဂါြုိေးကူးမှာ ရကကာက်တာရြေါ့။ အိမ်အ ြေေ်မှာ ေယ်စြ်ေဂိတ် သံုးြေုမှာ ကျွေ်မ ကိုယ်အြေြူေျေိ ်

တုိင်းြေဲ့ တယ်။ အ ျားမ ိှရတာ့ သူတ့ုိက အိမ် ြေေ်ြေင့်ွ ြေုတယ်။ ေယ်စြ်ေဂိတ်မှာ အစုိး လူကကီးရတွ ကိုကကည့်ခြီေး ကျွေ်မ 

ရကကာက်ရေတယ်။ ကျွေ်မမှာများ အ ျား ိိှ င် အိမ် ြေေ် ရတာ့မှာ မဟုတ်ဘူးဆုိခြီေး ရတွးရကကာက်ရေတာ။”                         

[ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှု လုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး] 

 

ပိတ်ဆ့ုိခခင်းများနှင့် နိုင်ငံသားများကုိ မူရင်းနိုင်ငံအတွင်း ခြည်းခြည်းချင်း ဝင်ရရာက်ခွင့်ခပုခခင်းရကကာင့် အချ ို့ ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမားများသည် နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် ခြတ်ရကျာ်ရန် ရစာင့်ဆုိင်းရင်း ရသာင်တင်ရနခ့ဲကကသည်။52 ၂၀၂၀ ၊ ရမလ ၇ 

ရက်အရရာက်တွင် ထုိင်းနိုင်ငံရှိ ခမန်မာအလုပ်သမားသအံရာရှိိထံ၌ ရနရပ်ခပန်ရန် တရားဝင် စာရင်းတင်ထားသဦူးရရ ၂၇,၀၀၀ 

ရှိခဲသ့ည်။53  ပုိမုိတင်းကျပ်သည့် နယ်စပ်ဂိတ်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ (သ့ုိမဟုတ်) နယ်စပ်ဂိတ်ပိတ်ခခင်းများရကကာင့် အချ ို့ 

သူများ သည် ပံုမှန်မဟုတ်ရသာ လမ်းရကကာင်းများမှ အိမ်ခပန်ခဲ့ကကသည်။54  

“ကျွေ်မ  ရောင်းေယ်စြ်ေဂိတ်မှာ ြိေတ်မိရေတာ။ အ့ဲဒါေဲ့ ကျွေ်မလည်း ရကာ့ရသာင်းကုိ ရလတှစ်စီးငှားခြီေး ြေိးုထွက်ြ့ဲေတယ်။ 

ရလြှေ ဘတ် ၁၅၀၀ (၄၇ ရဒါ်လာ) ရြေး တယ်။”   [ထုိင်းနိုင်ငံ ှိ ငါးလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မန်မာ 

အမျ ိုးသမီး တစ်ဦး] 

“ကျွေ်ရတာ့်မိေ်းမ ကရလးရမွးလ့ုိ အိမ် ြေေ်ြေဲ့တာြေါ။  ရောင်းက တည်းြုိေြေေ်းတစ်ြေမှုာ တစ်ြေတ်ရလာက်တည်းြ့ဲေတယ်။ 

ြံုေမှေ်မဟုတ်တဲ ့လမ်းရကကာင်းက  ြေေလ်ာတာြေါ။ ရလှြေ ဘတ် ၂၀၀၀ (US ၆၂ ရဒါ်လာ) ရြေးြေဲ့ တယ်။ တြေျ ို့ ရေ ာရတွ 

ရတာ်ရတာ်ရလး ကကိုးစားထွက်ြ့ဲေ တယ်။ ခမို ့မ ရ ာက်ရတာ့ အသွားအလာထိေ်းြေျုြ်ေတ့ဲ စြေေ်းမှာ ၂၁  က် ကျွေ်ရတာ့်ကုိ 

ထည့်ထားလုိကက်ကတယ်။ ြံုေမှေ်မဟုတ်တ့ဲ လမ်းရကကာင်းသံုးြေဲရ့တာ့ ကျွေ်ရတာ့်ကို အထင်ရသးတ့ဲ 

မျက်လံုးရတွေဲ့ကကည့်ကကတယ်။”ိိိိိ[ထုိင်းနိုင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှုလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာ 

အမျ ိုးသား တစ်ဦး] 

 

အသွားအလာကေ့်သတ် ြေင်း  

ရေသတွင်းရိှ မူရင်းနိုင်ငံအားလံုးတွင် ရနရပ်ခပန်လာသူများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်စခနး်/စင်တာများ ထားရှိရပးခ့ဲ  

သည်။ ဥပမာအားခြင့် ြိလစ်ပုိင်နိုင်ငံတွင် ရမလ အရစာပုိင်း၌  အသွားအလာကန့်သတ်စခနး်များတွင် ရနရပ်ခပန်လာသူ  

၂၄,၀၀၀ ခန့်ရှိပပီး လာအိုခပည်သူ့ေီမုိကရက်တစ်သမ္မတနုိင်ငံ အစိုးရက ဧပပီလကတည်းက ရနရပ်ခပန် ၂၇,၀၀၀ အတွက ်

အသွားအလာကန့်သတ်ခခင်းများ ရဆာင်ရွက်ပပီးစီးခ့ဲရကကာင်း တင်ခပထားသည။်55 ခမန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရရးဝန်ကကီးဌာန၏ 

ရြာ်ခပချက်အရ နုိင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် အသွားအလာကန့်သတ်မှု အတွက ်စခန်း/စင်တာရပါင်း ၁၀,၁၂၂ ရိိှရကကာင်းတင်ခပထား 

သည်။56 သ့ုိရသာ်လည်း အများစုကုိ စာသင်ရကျာင်းများတွင် အသွားအလာကန့်သတ်ခဲ့ရပပီး ရကျာင်းများခပန်ြွင့်သည့်အခါ 

တွင် စခန်းပိတ်ရမည်ခြစ်သည်။  



 ILO Brief 18 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

စစ်တမ်းခပုခ့ဲသည့် ရနရပ်ခပန် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား ၁၂၂ ဦးအနက်၊ ၉၃ ရာခုိင်နှုန်းက ရနရပ်ခပန်လာစဉတ်ွင် အိမ်၌ 

အသွားအလာကန့်သတ်ခခင်း (သ့ုိမဟုတ်) အစိုးရက မခြစ်မရနခပုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ရနရာများတွင် အသွားအလာ 

ကန့်သတ်ခခင်းများ ခပုခ့ဲရရကကာင်း ရခပာဆုိကကသည်။ (ပံု ၉ ကိုကကည့်ရှုပါ)  

 

မခြစမ်ရနခပုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အသွားအလာကန့်သတ်ရနရာများတွင် ၇ ရက် (တစ်ပတ်) မှ ၂၁ ရက်ထိကကာခမင့် 

ရကကာင်း ရခြဆုိသူများက ရခပာကကသည်။ ဥပမာအားခြင့် ရနရပ်ခပန်သူများအတွက် ရမလ အလယ်ခန့မှ်စ၍ အသွားအလာ 

ကန့်သတ်သည့်ရနရာများတွင် ၂၁ ရက်ထားရှိပပီး၊ အိမ်တွင် ၇ ရက် ထပ်မံ၍ အသွားအလာကန့်သတ်ခရံသည်။57  

အသွားအလာကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ခခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တချ ို့အရခခအရနများတွင် ခပဿနာကင်းပပးီ တချ ို့ အရခခအရနတွင် 

ခပဿနာအချ ို့ရိှသည်ကိရုတွ့ရသည် (ပံု ၁၀ ကိုကကည့်ရှုပါ)။ ဥပမာအားခြင့် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ ရနရပ်ခပန်လာသည့် 

အခါတွင် အဆိုပါ စခန်း/စင်တာများက ၎င်းတို့အခပင် မိသားစုနှင့် ရပ်ရွာလူ့အသုိင်းအဝန်းအတွက်ပါ ကျန်းမာရရးအတွက် 

အရထာက်အကူခပုသည်ဟုဆုိပပီး ရထာက်ခကံကသူများရှိိသည်။ သ့ုိရသာ်လည်း အချ ို့အရခခအရန၌ အသွားအလာ 

ကန့်သတ်စခန်းများတွင် အခပည့်အဝ ကန့်သတ်ခွဲခခားထားခခင်း မရှိရကကာင်း အချ ို့က ဆုိကကသည်။  

 

“အသွားအလာကေ့်သတ်စြေေး်မှာ ရေ တာ ကျွေ်မ ေမ်းသာမိတယ်။ ဘာလ့ုိလဲဆုိရတာ့ ကျွေ်မအိမ်ြေတ်ေေ်းကျင်မှာ 

ရေတ့ဲသူရတွအတွက ်ရဘးကင်းတယ်လ့ုိ ြေံစား လ့ုိရလ။” [တရုတ်နိုင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှု လုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး 

ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသမီး တစ်ဦး၊   ွာ ှိအသွားအလာကန့်သတ် စခန်းတွင် ၁၄  က်ရနခဲ ့သည်။] 

 

“ကျွေ်ရတာ့်မှာရတာ့ အြေက်အြေဲ မ ိှြ့ဲေြေါဘူး။ ဒါရြေမ့ဲ ကျွေ်ရတာ့်မိသားစုက ကျွေ်ရတာ့်ဆီ အစားအစာယူလာ ရြေးတယ်။ 

စိတ်ဓါတ်ရတာ့ ေည်းေည်းကျရြေမယ့် အထီးကျေ်တာမျ ိုးရတာ့ မ  စဘူ်း။ အရ ြေအရေ မဆုိးြေါဘူး။”    [ထုိင်းနိုင်ငံ ှိ 

ရဆာက်လုြ်ေရ းလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြေ် ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသားတစ်ဦး၊  အိမ်နား ှိိ စာသင်ရကျာင်းတွင် 

အသွားအလာကန့်သတ်ခခံဲ ့သည်။] 

 



 ILO Brief 19 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

 

 

ရခပာဆုိတင်ခပလာသည့် ခပဿနာ/အခက်အခဲများတွင် အစားအစာခပတ်လပ်ခခင်း၊ အပခူျနိ်များခခင်း (ပန်ကာ သ့ုိမဟုတ် 

ရလရအးရပးစက်(အဲကွနး်) မရှိိခခင်း)နှင့် ရသာက်ရရခွက်တစ်ခကွ်တည်းကုိ မျှသုးံရခခင်း၊ တစ်ရနရာတည်းတွင် ကျပ်ကျပ် 

ညပည်ပ် အိပ်ရခခင်းများ ပါဝင်သည်။ အချ ို့သူများအရနခြင့် ြယ်ကကဉ်ခရံခခင်း၊ တစ်ကိယ်ုတည်းရနရခခင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခခင်း၊ 

ညဘက်အိပ်မရပျာ်ခခင်းနှင့် အခခား စိတ်ကျန်းမာရရးအရခခအရနများပါဝင်သည်။  

 

“ကျွေ်မ ညဘက်ဆုိ အိြ်ေလ့ုိမ ဘူး။ အစားအစာလည်း  ြေတ်လြ်ေြေဲ့တယ်။ ရေ့ဘက်ဆုိ တအားြူေတာ။ တစ်ရယာက်တည်း 

ြေွရဲေ တာ ကျွေ်မအတွက်ရတာ့ ရတာ်ရတာ်ြေက်တယ်။ ဒါရြေမ့ဲ မတတ်နိုင်ဘူးရလ။”   [ထုိင်းနုိင်ငံမှ ရန ြ်ေသ့ုိ  ြေနလ်ာသူ 

ကရမ္ဘောေီးယား အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၊ သီး ခားခွဲ၍ အသွားအလာကန့်သတ် ခင်းကို ၁၄  က် ရနခ့ဲ သည်။] 

“ကျွေ်ရတာ်တ့ုိ ခမို ့ေယ်က အသွားအလာကေ့်သတ်စင်တာမှာ လီတာ ၂၀ ရသာက်ရ သေ့်ဗူးရတွ ရြေးထားတယ်။ ဒါရြေမ့ဲ 

ရသာက်ရ ြေွက်ကျရတာ့ တစ်ြေကွ်တည်းဗျ။ ဆုိရတာ့ ကျွေ်ရတာ်က ကိုယ့်ြွေက်ကုိယ်သံုးတယ်။   စ်နိုင် င်ရတာ့ 

ကျွေ်ရတာ်တ့ုိ တစ်ရယာက်စအီတွက ်ရ ဗူးရသးရသးရလးရတွ လုိြေျင်တယ်။”  [ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ 

ကုန်ထုတ်လုြ်ေရ းလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြေ် ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသားတစ်ဦး၊  ၁၄  က် 

အသွားအလာကန့်သတ်ခခံဲ ့သည်။] 

“အသွားအလာကေ့်သတ်ကာလတွင်းဆုိရတာ့ အစားအရသာက် အြေက်အြဲေ ိှတာရြေါ့။ အ ြေင်လည်း မသွားနုိင်၊ ခြေးီရတာ့ 

အြေေ်းကျဉ်းရလးထဲ လူရတွ အများကကီးရေ တာ။ ရ ာဂါြုိေး ိှ င် အလွယ်တကူ ကူးနိုင်တာရြေါ့ဗျာ။”    [ထုိင်းနိုင်ငံ ှိ 

ဝနရ်ဆာင်မှုလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိင်ုပြီေး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသားတစ်ဦး၊  ွာ ှိ ဘုန်းကကီးရကျာင်းတွင် ၁၄  က် 

အသွားအလာကန့်သတ်ခခံဲ ့သည်။] 

 

ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာသူများနှင့်ပတ်သက်၍၊ ၎င်းတ့ုိရနရပ်ခပန်ချနိ်တွင် ရပ်ရွာလူထုအသုိင်းအဝိင်ုးက 

စိုးရံွ့မှုများ ရှိရကကာင်းကိ ုရနရပ်ခပန်အချ ို့က ရခပာဆုိကကသည်။58  



 ILO Brief 20 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

“ထုိင်းက  ြေေ်လာတ့ဲသူရတွကို  ွာကလူအရတာ်များများက ရကကာက်ရေရတာ့ ကျွေ်မ စိတ်မရကာင်း   စ်မိတယ်။” 

[ထုိင်းနုိင်ငံ ှိ ဝနရ်ဆာင်မှုလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိငု်ပြေီး ရန ြေ် ြေန်လာသူ  မနမ်ာအမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၊ ၁၄  က် ကိုယ်တုိင် 

သီး ခားခွဲရနခ့ဲသည်။] 

“အသွားအလာကေ့်သတ်တဲ့ ရေ ာမှာရေ တ့ဲ အြေျေိ်ရတွကဆုိ  ွာသားရတွက ကျွေ်ရတာ်တ့ုိကုိ ရ ာဂါြုိေး သယ်လာတ့ဲ 

လူရတွလ့ုိ  မင်တာဗျ။ ကျွေ်ရတာ် အ မ်းစတ်ိမရကာင်း  စ် တယ်။ တစ်ြေါတစ်ြေါ သူတို ့ဆက်ဆံတ့ဲအ ြေုအမူရတွကိ ု

ကကည့်ခြီေး ရဒါသလည်း ထွက်မိတယ်။” [တရုတ်နိုင်ငံ ှိ စိုကြ်ေျ ိုးရ းလုြ်ေငန်းကဏ္ဍတွင် လုြ်ေကိင်ုပြီေး ရန ြ်ေ ြေန်လာသူ 

 မနမ်ာအမျ ိုးသားတစ်ဦး၊  အသွားအလာကန့်သတ်စခန်းတွင် ၁၄  က်ရနခဲပ့ြေးီ ရနာက်ထြ်ေ ကိုယ်တိုင် သီး ခား ၇  က် 

ခွရဲနခ့ဲသည်။] 

 

၄။ ကမ္ဘော့ကြ်ေရ ာဂါကာလအတွင်း  ြေည်တင်ွးမှ  ြေည်ြေသို့ရ ွှေ့ရ ြောင်းသွားလာ ြေင်းနှင့် အောဂတ် 

ရ ွှေ့ရ ြောင်း သွားလာ ြေင်း အစီအစဉ်များ  

 

 ည် ွယ်စီစဉ်ထားသည့်အတိင်ုး မထွက်ြေွာနိုင်ရသာ ရ ွ့ှေ ရ ြောင်းသွားလာ ေအ်လားအလာ ှိသူများ  

အချ ို့ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအတွက် ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာရရးအစီအစဉမ်ျားသည် ရပ်တန့်သွားသည်။ ရေသတွင်းတွင် 

လူဦးရရမည်မျှ ထိခိုက်သွားသညကုိ် ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု မရနိုင်ရသးရသာ်လည်း အင်ေိုနီးရှား၊ ခမနမ်ာနှင့် 

ြိလစ်ပုိင်မှ ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာနိုင်ရချရိှသူ ၁၇ ဦးကုိ လူရတွ့ရမးခမန်းနိုင်ခဲပ့ါသည်။ ရခြဆုိမှု အမျ ိုးမျ ိုးရိိှရသာ်လည်း ကွဲခပား 

ခခားနားမှု သိပ်မရှိိပါ။ တချ ို့အရနခြင့် ရရွှေ့ရခပာင်း သွားလာရန်/ထွက်ခွာရန် ရစာင့်ဆိုင်းရနပပီး၊ တချ ို့အရနခြင့် မသွားရန် 

ဆံုးခြတ်ခခင်းရှိသလုိ တချ ို့အရနခြင့် ရမးခွန်းအချ ို့ကုိ မသိဟုဆုိသူ/မရခြနုိင်သူလည်းရိှသည်။  

 

“ ိလစ်ြုိေင်ကရေ ဧခြီေ ၁  က်ရလာက် ထွက် ့ုိမှေ်းထားတာ။ အြေုရတာ့ မေီလာခမို ့ထဲမှာြဲေ ရစာင့်ခြီေး ရေရေ ရတာ့ ကျွေ်ရတာ့် 

ေယ်က အိမ်ကိြဲုေ  ြေေရ်တာ့မယ်။ သရဘောရြေါ်တက်လ့ုိ တဲ့ က်ရ ာက်လ့ုိ၊ ရအဂျင်စင်ဆီက  ုေ်းရြေါ်လာမယ့်အြေျေိ်ကို 

အိမ်မှာရေ င်းြဲေ ရစာင့်ရတာ့မယ်။”     [ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာရန် ရစာင့်ဆုိင်းရနသည့် ြိလစ်ပုိင် အမျ ိုးသားတစ်ဦး၊  

ဆုိကရ်ရာက်နိင်ုငံကို ရြာ်ခပထားခခင်း မရှိပါ။] 

“အင်ဒိုေီး ှားကရေ  ြေည်ြေထွက်တာကုိ ရ ာဂါရကကာင့် တ ားေင် ဆုိင်းငံ့ထားတယ်59။ အြေုရတာ့ ဘာအစီအစဉ် မှ 

မ ိိှရသးဘူး။ ရအဂျင်စီကုိြဲေ ရစာင့်ရေတာ။”  [ မရလးရှားနိုင်ငံရှိ စိုကပ်ျ ိုးရရးလုပ်ငန်းသ့ုိ သွားရရာက်လုပ်ကိငု် ရန်အတွက ်

လုိင်စင်ရရအဂျင်စီမှတစ်ဆင့် သွားလာရန် စီစဉ်ရနသူ အင်ေိုနီးရှား အမျ ိုးသားတစ်ဦး] 

“စာရမးြဲွေဌာေေဲ့၊ ြေတ်စ်ြ့ုိေ၊ ဗီဇာရကကးအြေါ  ေ်ကုေက်ိုသွား ့ုိ ြေ ီးစ ိတ်အတွက ်၁၀ သိေ်း (US ၇၀၄ ရဒါ်လာ) ရြေးြ့ဲေ ခြေးီခြီေ။ 

ဧခြေလီထဲ ထွက် ့ုိ မှေ်းထားတာ။ အြေုရတာ့ ကိုဗစ်ခြီေးမှ သွားြေါလ့ုိရတာ့ အရကကာင်းကကားလာတယ်။” 

ခပုစုရစာင့်ရရှာက်ရရးသင်တန်း တက်ရရာက်ခဲ့ပပီး ဂျပန်နိငု်ငံသ့ုိ ထွက်ခွာရန်စီစဉ်ရနရသာ ခမနမ်ာအမျ ိုးသမီးတစ်ဦး] 

 

 



 ILO Brief 21 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

ရ ာဂါ  စ်ြွေားစဉ်ကာလအတွင်း ြေ ီးသွားြေဲ့သည့် ရ ွ့ှေ ရ ြောင်းသွားလာသူများ 

ကိုဗစ်နိင်ုတင်းရရာဂါခြစ်ပွားမှု ကာလအတွင်း မတ်လနှင့် ဧပပလီအတွင်း ဆုိကရ်ရာက်နိင်ုငံများသို ့ ခရီးသွားခဲ့သည့် 

စစ်တမ်းရခြဆုိခ့ဲသူ အင်ေုိနးီရှားနှင့် ခမနမ်ာရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား အနည်းငယ်ရှိပါသည်။60 ထုိင်းနုိင်ငံသ့ုိ ဝင်လာသူများ 

သည် သီးခခား ခွခဲခားရနရခခင်းအရကကာင်းနှင့် နိုင်ငံတွင်းရရာက်ရှိချနိ်တွင် သုိရလာှင်ထားသည့် အစားအစာများ စားရခခင်း 

အရကကာင်းကို ရခပာဆုိသည်။ တစ်ဦးကရခပာဆုိသည်မှာ အသွားအလာကန့်သတ်ပပီးချနိ်တွင် သူမ လုပ်ကိင်ုရန် ရမျှာ်လင့်ထား 

ခဲသ့ည့် အလုပ်အကုိင်သည် ရရာက်ရှိချနိ်တွင် ရပါ်မလာဟု ဆုိပါသည်။  

“(၂၀၂၀ ဧခြီေလ) ထုိင်းနိုင်ငံရ ာက်ရတာ့ အလုြ်ေမ ရသးဘူး။ ြေထမ ကျွေ်မအစီအစဉ်က ကျွေ်မရယာကျ်ားလုြ်ေရေတဲ့ 

ရဆာက်လုြ်ေရ းလုြ်ေငေ်းမှာြဲေ ေင်လုြ်ေ ့ုိ။ ဒါရြေမ့ဲ လက် ိိှအြေျေိ်ထိရတာ့ အလုြ်ေ လစ်လြ်ေရေ ာ မ ိှရသးဘူး။”  

[ထုိင်းနုိင်ငံတွင် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအခြစ်လုပ်ကိငု်သူ ခမနမ်ာအမျ ိုးသမီးတစ်ဦး] 

 

 

ရေ ြ်ေ ြေေ်လာသူများ၏ ရ တုိနှင့် ရ  ှည် အစီအစဉ်များ 

ရရတုိတွင် ကရမ္ဘာေီးယား၊ အင်ေိုနီးရှား၊ ခမနမ်ာ၊ ြိလစ်ပုိင်နှင့် ဗီယက်နမ်သ့ုိ ခပနလ်ာကကရသာ ရနရပ်ခပန်ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမားများအရနခြင့် အဓိကအားခြင့် အိမ်တွင်ရန၍ အနားယူရန်ခြစ်ကကသည် (၅၂ ရာခုိင်နှုနး်)။ အချ ို့သည် ရနရပ်တွင် 

အလုပ်အကုိင်ရှာရြွရန်၊ ကိုယ်ပုိင်လုပ်ငန်းလပ်ုကုိင်ရန်၊ (သ့ုိမဟုတ်) မိသားစု စိုကပ်ျ ိုးရမွးခမူရရးလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရရာက် 

လုပ်ကိငု်ရန် ရည်ရွယ်ထားကကသည် (၂၀ ရာခုိင်နှုနး်)။ အခခားသမူျားအရနခြင့် မည်သည့်အစီအစဉ်မျှ မရှိရသးရကကာင်း 

ရခပာဆုိကကသည် (၁၆ ရာခုိင်နှုန်း။  ပံု ၁၁ ကိုကကည့ရ်ှုပါ)။  

 

 

ခမနမ်ာနိုင်ငံတွင် အိုင်အယ်လ်အိုနင့်ှ မိတ်ြက်အြဲွ့အစည်းများသည် ရရရှည်အစီအစဉမ်ျားနှင့်ပတ်သက်၍ အချ ို့ ရမးခွန်းများ 

ကို သီးခခားရမးခမန်းခဲ့ပါသည်။ ရလ့လာရတွ့ရိှချက်အရ ရနရပ်ခပန်လာသူများထဲမှ ၅၈ ရာခုိင်နှုန်းသည် ခပနလ်ည်ထွက်ခွာ/ 

ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာရန် ခပင်ဆင်ရနပပီး၊ ၂၈ ရာခုိင်နှုန်းသည် ခပန်လည်ထွက်ခွာရန် အစီအစဉ်မရှိရသးရကကာင်းနှင့်၊ ၁၃ ရာခုိင် 



 ILO Brief 22 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

နှုန်းသည် မဆံုးခြတ်ရရသးရကကာင်း သိရပါသည် (ပံု ၁၂ ကိုကကည့်ရှုပါ)။ ကျား/မ ခဲွခခားရလ့လာသည့်အခါတွင်  ခမနမ်ာ 

အမျ ိုးသားများသည် အမျ ိုးသမီးများထက် ခပနလ်ည်ထွက်ခာွရန် ခပင်ဆင်ရနသည်ကို ရတွ့ရသည် (အမျ ိုးသား ၆၇ % နှင့် 

အမျ ိုးသမီး ၅၀ % အသီးသီးရှိသည်။ ပံု ၁၃ ကိုကကည့်ရှုပါ။)  

 

 

 

 

 

အရရးကကီးသည့်အချက်မှာ ခပနလ်ည်ထွက်ခာွလုိသူ အလုပ်သမားများအရနခြင့်  ယခင်အလုပ်အကိငု်ရရန် အာမခံချက်/ 

ရသချာမှုရှိ/မရှိနှင့ ်ယခင်ရှိနှင့်ပပီး ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာခခင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများသည် မည်သည့ ်ကာလထိ တရားဝင် 

ခြစ/်မခြစ ်ကို အတိအကျသိရှိရန် လုိအပ်သည်။  

ဆုိကရ်ရာက်နိင်ုငံများတွင် ရနထုိင်ရနသည့် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအရနခြင့် ၎င်းတ့ုိ၏ တစ်နယ်တည်းသား လုပ်ရြာ် 

ကိုင်ြက်များ ရနရပ်ခပန်စဉ်တွင် ၎င်းတ့ုိအရနခြင့် ရနုိင်သည့် အခခားအပိုအလုပ်များကုိ လုပ်ကိငု်ရနနုိင်သည်။ လာမည့်ကာလ 



 ILO Brief 23 
ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

များတွင် ခပန်လည်ထွက်ခွာရန်(သ့ုိမဟုတ်)ပထမဆံုးအကကိမ် ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာရန်ခပင်ဆင်ရနသူများအရနခြင့် ဆုိကရ်ရာက် 

နိုင်ငံများရိှ အသွားအလာကန့်သတ်စခနး်များတွင် ရခတ္တသီးခခား ရနထုိင်ရန်လုိအပ်နိငု်သည့်အခပင် လုပ်သားရေးကွက် 

အတွင်း ဝင်ရရာက်မှုတွင် ကကန့်ကကာမှု ရှိိနိငု်ရသာရကကာင့် လစာမရဘ ဲလဝက ် (သ့ုိမဟုတ်) ထ့ုိထက်ပုိကကာ နိုင်သည့်အခပင် 

အကျ ိုးဆက်အရနခြင့် ထုိအချနိ်အတွင်း မိသားစုထံသ့ုိ လွှဲပ့ုိရငွ ခပနမ်ပုိ့နုိင်ခခင်း (သ့ုိမဟုတ်) အရကကးခပန်ဆပ်ရခခင်းများ 

ကကုံရတွ့နိုင်ပါသည်။ 

 

အနှစ်ြေျုြေ် အကကံ ြေုတုိက်တေွး်ြေျက်များ  

မူ င်းနုိင်ငံများ ိှ အစိုး များနှင့် ြေါေင်သက်ဆုိင်သူများအတွက် 

၁။ ကိုဗစ်နိငု်တင်း အကျပ်အတည်းရကကာင့် အလုပ်အကိင်ုဆံုးရှုံးသွားရသာ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသား ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ် 

သမားများကိ ု ပ့ံပုိးရန် ရှိနှင့်ပပီးရသာ ယန္တရား/နည်းစနစ်များကုိ မွမ်းမခံခင်း၊  တိုးချဲ့ရဆာင်ရွက်ခခင်းအပါအဝင်၊ အလုပ် 

အကုိင်သစ်ရှာရြွခခင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ခပုခခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်ခမှင့်တင်ခခင်း/ သင်ကကားရပးခခင်း၊ 

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုအရထာက်အပ့ံနငှ့် လူထုအသုိကအ်ဝန်းအတွင်း ခပနလ်ည်ရပါင်းစည်းရနထုိင်ရရး အစီအစဉ် 

များကုိ ရဆာင်ရွက်ခခင်း။  

၂။ ရနရပ်ခပန် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၊ ၎င်းတ့ုိ၏မိသားစုဝင်များကို လူမှုကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရး၊ ပါဝင်လာရစရန် 

အားရပးလှုံ့ရဆာ်ရရးနှင့် အရရးရပါ်ကယ်ဆယ်ရရးအစီအစဉမ်ျားတွင် ပါဝင်ရစရန် ရသချာရဆာင်ရွက်ခခင်း။ ရရိှနိုင်သည့် 

အရခခအရနတွင် အမျ ိုးသားခပန်လည်ရပါင်းစည်းရရး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ရရး ခမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ခခင်း။  

၃။ ရနရပ်ခပန်လာသူများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွင် လုိအပ်ချက်များကို ရသချာခြည့်ဆည်း ရဆာင်ရွက်ရပးပပီး၊ 

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခပ်ခာွခွာရနရန်၊ နှာရခါင်းစည်း၊ ဆပ်ခပာ၊ ရရ၊ သန့်ရှင်းရသာ မိလ္လာစနစ ် အရထာက်အပ့ံများ 

ခြည့ဆ်ည်းရပးခခင်း။ ရပါ်ရပါက်လာနိုင်သည့် စိတ်ကျန်းမာရရးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်ခပုစုရစာင့်ရရှာက်မှုများ 

ခြည့ဆ်ည်းရပးခခင်းနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်ရနရာများသည် အကကမ်းြက်မှုနှင့် ထိပါးရနှာင့်ယှက်မှု ရန်မကှင်းရဝး 

ရအာင် ရသချာရဆာင်ရွက်ရပးခခင်း။61  

၄။ ခပည်ပတွင် ရသာင်တင်ရနရသာ၊ အလုပ်အကိငု်ဆုးံရှုံးသွားရသာ၊ (သ့ုိမဟုတ်)၊ အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်ခရံ 

ရသာနိုင်ငံသားများအပါအဝင် လစာမရရိှရသာ၊ လစာနည်းပါးစွာရရသာ၊ လူမှုြူလံုရရးမရိိှရသာ၊ လုပ်ငန်းခွင် 

ရဘးကင်းလံုပခုံမှုကင်းမဲ့၍၊ အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစမှု၊ အကကမး်ြကမ်ှုနှင့် ထိပါးရနှာင့်ယှက်မှုကကုံရတွ့ရရသာ နုိင်ငံသားများကုိ 

ပ့ံပုိးကူညီရပးခခင်း။  

၅။ ရနရပ်ခပန်လာသူများအခပင်၊ ခပည်ပတွင် ရသာင်တင်/ပိတ်မိရနရသာ နုိင်ငံသားများအား သတင်းအချက်အလက်၊ 

လူမှုြူလံုရရး အကျ ိုးခံစားခွင့်၊ မတရား ခပုမူမှုများ၊ အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစမှု၊ အကကမး်ြကမ်ှုနှင့် ထိပါးရနှာင့်ယှက်မှုများ 

အတွက် တရားဝင်ကုစားမှုနှင့် ရလျာ်ရကကးများရရိှရန် ရသချာရဆာင်ရွက်ရပးခခင်း။ ခပည်ပတွင်ရှိစဉ် စကားခပန် 

ဝနရ်ဆာင်မှုများ ရရိှနိုင်ခခင်း၊ တရားမျှတမှုအတွက် အကူအညီများရယူရာတွင် အမျ ိုးသမီး ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား 

များအရနခြင့် အမျ ိုးသမီး ဝနရ်ဆာင်မှု/အကူအညီခြည့်ဆည်းရပးသူများအား ရခပာဆုိအကူအညီရတာင်းနိုင်ရန် ရသချာ 

ရဆာင်ရွက်ရပးခခင်း။ 
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ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

၆။ အကျပ်အတည်းကာလမတိုင်မီ လုပ်သားစုရဆာင်းမှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့/်ခပင်ဆင်ခဲ့သည့် 

ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား ခြစလ်ာမည့်သူများအရနခြင့် အသွားအလာကန့်သတ်မှုများကုိ ရုတ်သမ်ိးမည့်အချနိ်အား 

ယခုအခါ ရစာင့်ရမျှာရ်နကကသည်။ ၎င်းတ့ုိရရွှေ့ရခပာင်းမသွားလာမီ၊ သွားလာရရး အဆင်ရခပရစရရးနှင့် ရည်မှန်းထားသည့် 

အလုပ်အကုိင်များ ရရိှရစရန် ပ့ံပုိးရပးခခင်း။ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား ခြစလ်ာမည့်သူများအား မှန်ကန်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များကို ရသချာ ခြည့်ဆည်းရပးခခင်း။ ကိုဗစ်နိင်ုတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရပါ်ရပါက်လာသည့် 

လုိအပ်ချက်များအလိုက် ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းဇယားကို အစိုးရများက စနစ်တကျခပုလုပ်ခခင်းနှင့် ကိုဗစ်နိငု်တင်းနှင့် 

ဆက်စပ်သည့် လုပ်သားစုရဆာင်းကုန်ကျစရိတ်များအား ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအရနခြင့် ကျခံရစခခင်းမရိှရစရန် 

ရသချာရဆာင်ရွက်ခခင်း။  

၇။ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများက ရပးခ့ဲသည့် လုပ်သားစုရဆာင်းခခင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် မည်သည့်ကနု်ကျ စရိတ်ကိမုဆုိ 

အလုပ်ရနရာ မချရပးနိုင်လျှင် ခပနရ်ရစခခင်း။ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအရနခြင့် စာချုပ်ြျက်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိပိပးီ၊ 

လုပ်သားစုရဆာင်းမှုသရဘာတူစာချုပ်အရ ၎င်းတ့ုိအားရပးရန်ရိှသည့် အခရကကးရငွများကို လက်ခံရရှိရစရန် 

ရသချာရဆာင်ရွက်ရပးခခင်း။ 

၈။ ယခင်အလုပ်အကိင်ုသ့ုိ ခပနလ်ည်သွားရရာက်လုပ်ကိငု်ရန် ရမျှာ်မှန်းထားရသာ ရနရပ်ခပန်များကုိ ပ့ံပုိးရပးခခင်း။ ၎င်းတ့ုိ၏ 

ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာမှုဆုိင်ရာ အရခခအရနများသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိခခင်းရကကာင့် ခပနလ်ည် ရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာ 

ခခင်းမခပုမီ စာရွက်စာတမ်းများ အစဉ်တုိင်း စနစ်တကျရိှရစရန် ပ့ံပုိးရပးခခင်း။  

 

ဆုိကရ် ာက်နုိင်ငံ ိှ အစိုး များနှင့် ြေါေင်သက်ဆုိင်သူများအတွက်  

၁။ လုပ်သားရလျှာ့ချခခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ယာယီ အလုပ်ပိတ်ခခင်းရိှသည့်အရခခအရနတွင်၊ ပံုမှန်မဟုတ်ရသာ ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမားများအပါအဝင် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားအားလံုးအရနခြင့် ရရန်ရှိသည့် လုပ်ခလစာများ၊ လူမှုြူလံုရရးနှင့် 

ယခင်အလုပ်အကိငု်မှ ရရန်ရှိသည့်အခခားအကျ ိုးခံစားခွင့်များ ရရိှရစရန် ရသချာရဆာင်ရွက်ရပးခခင်း။  

၂။ အလုပ်သမားများ၏ သရဘာတူစာချုပ်များအတုိင်း ခြစ်ခခင်း၊ အလုပ်သမားများ ရဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ 

အထူးသခြင့်၊ တစ်ကိယ်ုရရကာကွယ်ရရးပစ္စည်းများ (PPE)၊ လုပ်ခလစာများ၊ လူမှုြူလံုရရး၊ အနားယူကာလနှင့် 

နစ်နာမှုအတွက် ရလျာ်ရကကးများရရိှရရး ရသချာရစရန် ဆုိကရ်ရာက်နိင်ုငံရှိ လုပ်သားစုရဆာင်းသည့် ရအဂျင်စီများသည် 

ဆုိကရ်ရာက်နိင်ုငံရှိိ အဆင့်တူအြွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ညှနိှိုင်းရဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။  

၃။ ခပုလုပ်ရန် လုိအပ်ချက်သည် အစစ်အမှန်ခြစ်ပပီး၊ အလုပ်ချန်ိနာရီရလျှာ့ချခခင်း၊ ဝနထ်မ်းသစ်များငှားရမ်းခခင်းကုိ 

ကန့်သတ်ခခင်း၊ အချနိ်ပုိကန့်သတ်ခခင်း၊ အပတ်စဉ် (သ့ုိမဟုတ်) ရယဘုယျ အလုပ်နားရက်/အားရက်များကို ကန့်သတ်ခခင်း၊ 

လုပ်သားထုအတွက် ရပးရချရသည့် လုပ်ခလစာကိ ု ရလျှာ့ချခခင်း၊ ယာယီ အလုပ်ထုတ်ခခင်း စသည့် နည်းလမ်းများ 

မသံုးနိုင်သည့်အဆံုးမှသာ  အလုပ်ထုတ်ခခင်းကုိ ခပုလုပ်သင့်သည်။  

၄။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရရာဂါကာလအတွင်း ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တစ်ကိယ်ုရရ ကာကွယ်ရရးပစ္စည်း 

များ၊ သန့်ရှင်းရရးနှင့် မိလ္လာစနစ်အရထာက်အပ့ံ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လူများအကကား ခပ်ခာွခွာရနခခင်း၊ သယ်ယူပ့ုိရဆာင်ရရး 

နှင့် ရနထုိင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းခွင်ရဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး (OSH) ရဆာင်ရွက်ချက်သည် 

အရရးရပါ် လုိအပ်ပါသည်။  
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ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

၅။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျား/မ အရခခခပု အကကမ်းြက်မှုနှင့် ထိပါးရနှာင့်ယှက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်၊ အထူးသခြင့် 

ကိုဗစ်နိင်ုတင်း ကာလအတွင်း အသွားအလာကန့်သတ်မှုကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်များနှင့် အတူရနထုိင်ရရသာ ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမားများ၏ အရခခအရနမျ ိုးအတွက် OSH စီမံရဆာင်ရွက်ချက်များသည် လုိအပ်သည်။  

၆။ ကိုဗစ်နိင်ုတင်းရကကာင့် စီးပွားရရးသက်ရရာက်မှုများကုိ ကုစားရခြရှင်းရန်နှင့် အမျ ိုးသမီးများအပါအဝင် 

ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားအားလံုး အကျုံးဝင်ရစရန် လူမှုကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှုနှင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လာရရး 

စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်မှုများကုိ တိုးချဲ့ရဆာင်ရွက်ခခင်း။  

၇။ ကုိဗစ်နိငု်တင်း အကျပ်အတည်းရကကာင့် အလုပ်အကိင်ုဆံုးရှုံးသွားရသာ  ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအား အလုပ် 

အကုိင်သစ်ရှာရြွနိငု်ရန် ပ့ံပုိးရရး ယန္တရား/နည်းလမ်းများကို ရရးဆွဲရြာ်ရဆာင်ခခင်း။ အလုပ်ရှင် ရခပာင်းလဲ လုပ်ကိငု်ခွင့်၊ 

ဗီဇာသက်တမ်းတုိးခခင်းများကို ရခြရလျှာ့ခခင်း၊ အလုပ်အကိင်ုခငွ့်ခပုချက်လက်မှတ်နှင့် ဗီဇာသက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ 

အလုပ်အကုိင်သစ်ရှာရြွနိငု်ရန် ရခြရလျှာ့ကာလတုိးခမှင့်ရပးခခင်းအား စဉ်းစား သံုးသပ်ရပးခခင်း။  

၈။ ပံုမှန်မဟုတ်သည့ ် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ အပါအဝင် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားအားလံုးအရနခြင့် မတရား 

ခပုမူမှုများ၊ အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစမှု၊ အကကမး်ြကမ်ှုနှင့ ်ထိပါးရနှာင့်ယှက်မှုများအတွက် တရားဝင် ကုစားမှုနှင့် ရလျာ်ရကကး 

များရရိှရန် ရသချာရစခခင်း။ ဤကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တရားမျှတမှုအတွက် အကူအညီများရယူရာတွင် စကားခပန် 

ဝနရ်ဆာင်မှုပ့ံပုိးရပးခခင်း။ တရားမျှတမှုအတွက် အကူအညီများရယူရာတွင် အမျ ိုးသမီး ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမား 

များအရနခြင့် အမျ ိုးသမီးဝနရ်ဆာင်မှု/အကူအညီ ခြည့ဆ်ည်းရပးမည့် သူများအသင့်ရှိခခင်းကို ရသချာရစခခင်း။  

၉။ အကကမ်းြက်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ သီးခခားလုိအပ်များကို ရလးစားမှုရိိှခခင်းနှင့်အတူ၊ သီးသန့ ်

ခန့်ထားရသာ အမျ ိုးသမီးအရာရိှဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီများရိှရစရန် ရသချာရစခခင်း။ အကကမ်းြက်မှု ထိခိုက်ခံစားရသူ 

များအတွက် နားခိုရာ/ကယ်ဆယ်ရရးစခန်းများကုိ လုပ်ငန်းစဉ်မခပတ် ရဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အမျ ိုးသမီး ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမားများအပါအဝင် အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အကကမ်းြက်ခခင်း၊ အမှုလွှဲရခပာင်းခခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရဆွးရနွး 

လမ်းညွှန်မှုရပးရန် ရှိရနသည့် အရရးရပါ် ြုန်းလုိင်းများကုိ တုိးချဲ့ရဆာင်ရွကရ်ပးခခင်း။  

၁၀။အလုပ်အကိင်ုနှင့ ်ဝင်ရငွဆံုးရှုံးသွားရသာ ပံုမှန်လူဝင်မှုကကးီကကပ်ရရးဆုိင်ရာ အရထာက်အထား/အရခခအရန  မရှိသူများ 

အပါအဝင် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားအားလံုး အရနခြင့် လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားရသာ အကူအညီနှင့် အရရးရပါ် 

ကယ်ဆယ်ရရး၊ အစားအစာ၊ ကယ်ဆယ်ရရးစခန်း၊ နှာရခါင်းစည်းနှင့် လက်သန့်ရဆးရည် အစရိိှသည့် တစ်ကိယ်ုရရ 

ကာကွယ်ရရးပစ္စည်းများကုိ ရရိှရစရန်ရသချာရဆာင်ရွက်ရပးခခင်း။ ဤအရခခအရနများတွင် ရိှသည့ ် အမျ ိုးသမီးများ၏ 

သီးခခားလုိအပ်ချက်များကုိ စဉး်စားသံုးသပ် ခြည့်ဆည်းရပးခခင်း။  

၁၁။ ဆုိကရ်ရာက်နိငု်ငံများသို့ ဝင်ရရာက်လာရသာ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားအသစ် (သ့ုိမဟုတ်) ခပနလ်ာသည့် 

ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများကို အလုပ်ရှင်များ (သ့ုိမဟုတ်) အစုိးရများက အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ 

ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ကျခံရပးသင့်ပါသည်။ ဤကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများထံမှ ကကိုတင် 

ရကာက်ခခံခင်း၊ (သ့ုိမဟုတ်) ရနာင်ကာလတွင်ရပးမည့် လစာများမ ှနှုတ်ယူခခင်းကုိ မခပုသင့်ပါ။ အသွား အလာကန့်သတ် 

စခန်းများတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ သီးခခားလုိအပ်ချက်များကို အရလးထား ထည့်သွင်းစဉး်စားသင့်ပါသည်။  
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ကိဗုစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အာဆီယံရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အရတွ့အကကုံများ 

၁၂။ ကုိဗစ်နိငု်တင်းရရာဂါ စမ်းသပ်စစ်ရဆးခခင်းနှင့် ကုသခခင်းအပါအဝင် ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုကို ရရွှေ့ရခပာင်း 

အလုပ်သမားများ အလျင်အခမန်ရှာရြွရယူနိင်ုရစရန် လူဝင်မှုကကီးကကပရ်ရးဆုိင်ရာ အရကာင်အထည်ရြာ်လုပ်ငန်းစဉ် 

များနှင့် ခပည်သူ့ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအကကား စီမံအုပ်ချုပ်ရရးလုပ်ငန်းများကို ခွခဲခားရြာ်ရဆာင်သင့်ပါသည်။ 

ြမ်းဆီးခခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခခင်းများရကကာင့် ရကကာက်ရံွ့ခခင်းများခြစ်လာပပးီ၊ အရထာက်အထားမဲ့ ရရွှေ့ရခပာင်း အလုပ်သမား 

များအရနခြင့် ပုန်းရအာင်းခခင်း၊ ရဆးကုသရန် ရရှာင်ပုနး်ခခင်းများရှိလာနိုင်ကာ အကျ ိုးဆက်အားခြင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ကျန်းမာ 

ရရးအပါအဝင် အခခားသူများကိုပါ ကိုဗစ်နိငု်တင်း ကူးစက်ခပန့န်ှံမ့ှု အန္တရာယ် ပုိများလာရစနိုင်သည်။ 

 

အာဆီယံ ိှ ILO လုြေ်သားရ ွ့ှေ ရ ြောင်းသွားလာမှုဆိုင် ာစီမကိံေ်းများ  

Bridge project (From Protocol to Practice: A Bridge to Global Action on Forced Labour) ။       ။ 

ဤစီမံကိန်းကို USDOL က ရန်ပုံရငွပံ့ပိုးရပးထားပပီး၊ မရလးရှားနိုင်ငံအရနခြင့် အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်း 

များ၊ အထူးသခြင့် အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစမှု၊ ကရလးအလုပ်သမားနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်စံချနိ်စံညွှန်းများကို ရလးစား လိုက်နာရရးနှင့် 

အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစမှု ရနာက်ဆက်တွဲ သရဘာတူစာချုပ်ကို အတည်ခပုလက်မှတ်ရရးထိုးရရး၊ ကျင့်သံုးရရးနှင့်ပတ်သက်၍ အရှိန်     

ခမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်မှု ခိုင်မာအားရကာင်းရစရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။   

 

Developing International and Internal Labour Migration Governance in Myanmar (DIILM)။      ။ 

ဤစီမံကိန်းကို အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာြူလုံရရးရန်ပုံရငွအြွဲ့ (LIFT) က ရန်ပုံရငွ ပံ့ပိုးရပးထားပပီး၊ ခမန်မာနိုင်ငံတွင် 

အလုပ်သမားရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာခခင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပရေနှင့် မူဝါေဆိုင်ရာ မူရဘာင် ခိုင်မာအားရကာင်းရစရန် သံုးပွင့်ဆိုင် 

မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရနသည်။  

 

Law 72 project ။      ။  

ဤစီမံကိန်းသည် ဥပရေခပင်ဆင်ရရးဆွဲရရးအတွက် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုများ၊ နည်းပညာနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်မှုဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်ချက် 

များ၊ အသိအခမင်ခမှင့်တင်ရပးခခင်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် သရဘာတူစာချုပ်အရခခခပုလုပ်ကိုင်သည့် ဗီယက်နမ်ခပည်ပအလုပ် 

သမားများဆိုင်ရာဥပရေ(Law 72)နှင့်ပတ်သက်၍ ဥပရေခပင်ဆင်မွမ်းမံမှုတွင် ဗီယက်နမ်အစိုးရအား ပံ့ပိုးကူညီရပးလျက်ရှိိသည်။  

 

Migrant Workers Empowerment and Advocacy project (MWEA) ။      ။  

ဤစီမံကိန်းကို US Department of Labour (USDOL) က ရန်ပုံရငွပံ့ပိုးရပးထားသည်။ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများကို 

ပိုမိုရကာင်းမွန်စွာ ပံ့ပိုးရပးရန်၊ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသား ရရွှေ့ရခပာငး်အလုပ်သမားများအား ၎င်းတို၏့ အခွင့်အရရးများ ရရိှရရးအတွက် 

အရထာက်အကူခပုမည့် မရလးရှား အရပ်ဘက်လူမှုအြွဲ့အစည်းကို စွမ်းရဆာင်ရည်ခမှင့်တင်ရပးရန်နှင့်၊ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများ၏ 

အခွင့်အရရးနှင့် သက်သာရချာင်ချရိရးများအတွက် ပိုမိုပံ့ပိုးရပးရရး ထုတ်ရြာ်ခပသရန် မရလးရှားလူငယ်များကို လှုံ့ရဆာ်ရပးရန် 

ခြစ်သည်။  
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REFRAME project ။       ။  

ဤစီမံကိန်းသည် ဥရရာပသမဂ္ဂရန်ပုံရငွပံ့ပိုးထားရသာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ရပ်ခြစ်ပပီး၊ အလွဲသံုးစားခပုမှုနှင့် 

လိမ်လည်မှုရှိရသာ လုပ်သားစုရဆာင်းမှုအရလ့အကျင့်များကို နိှမ်နင်းကာကွယ်ခခင်း၊ ရလျှာ့ချခခင်းနှင့်  လုပ်သားစုရဆာင်းသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရိှရနရသာ၊ ြွံ့ပြိုးရရးကို အရထာက်အကူခပုရသာ ရရွှေ့ရခပာင်းအလုပ်သမားများအား ကာကွယမ်ှုကို အခမင့်ဆုံး 

တိုးခမှင့်ရဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။  

 

Safe and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN region ။        ။  

ဤစီမံကိန်းသည် အမျ ိုးသမီးများနှင့် မိန်းကရလးငယ်များအရပါ် အကကမ်းြက်မှု ပရပျာက်ရစရန် ဥရရာပသမဂ္ဂနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ 

တိုအ့ကကား နှစ်ရှည်ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်သည့် Spotlight Initiative စီမံချက်ခြစ်သည်။ Safe and Fair ကို အာရှနှင့် 

ပစိြိတ်ရေသဆိုင်ရာ ILO ရေသတွင်းရုံးက ဦးရဆာင်လျက် UNODC ၏ ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွက်မှုအပါအဝင် ILO နှင့် UN Women တို့က 

အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရွက်ခခင်း ခြစ်သည်။  

 

TRIANGLE in ASEAN ။      ။  

ဤစီမံကိန်းကို နိုင်ငံခခားရရးရာနှင့်ကုန်သွယမ်ှုဆိုင်ရာဩစရကတးလျအစိုးရဌာန (DFAT) ၊ နိုင်ငံတကာရရးရာ ကရနေါအစိုးရဌာန 

(GAC) နှင့် ILO တို့အကကား မိတ်ြက်ခပုပူးရပါင်း ရဆာင်ရွက်ခခင်းခြစ်သည်။ TRIANGLE in ASEAN သည် အာဆီယံရေသတွင်း 

လုပ်သားရရွှေ့ရခပာင်းသွားလာခခင်းမှတစ်ဆင့် သာတူညီမျှရိှမှု၊ အားလုံးပါဝင် အကျ ိုးခံစားနိုင်မှု၊ တည်ပငိမ်ရသာတိုးတက်မှုများ 

အစွမ်းကုန်အရထာက်အကူခြစ်ရရး အန္တိမရည်မှန်းချက် ရရာက်ရိှရရးအတွက် နည်းပညာအကူအညီနှင့် ပံ့ပိုးမှုများ ခြည့်ဆည်းရပး 

လျက်ရိှသည်။  
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