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စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္းစသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ 
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အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အၿမဲေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔ (ILO) ၏ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ 
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လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကား မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္၊ ပုဂၢလိကအခန္း 
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အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ ပေပ်ာက္ေရး အစီအစဥ္က ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ႀကသည့္ Kimberly Rogovin၊ ေဒၚေအာင္ဆုရည္ႏွင့္ ေဒၚသက္ႏွင္းေအးတို႔က အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူကုန္ကူူူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႔ (ATIPD) အထူးသျဖင့္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္၀င္းႏုိင္ထြန္းႏွင့္ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအား 
စစ္တမ္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔၏ အစုိးရဌာနမိတ္ဖက္အျဖစ္ အဓိကအခန္းက႑မွ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အတြက္လည္း  အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ ေဒသမ်ားမွ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးသည့္ ATIPD၏ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မွႈႏွင့္ သုေတသနရလဒ္မ်ားအေပၚ ယင္းတုိ႔၏ 
နည္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္  အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 
လူမွႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမွႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနတုိ႔အား ယခုေလ့လာမွႈအေပၚ နည္းပညာဆုိင္ရာ အႀကံျပဳတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပးသည့္အတြက္လည္း 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသားေရးအဆင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရမႈအား ခန္႔မွန္းရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမား 
ေရးရာအဖဲြ႔၏ သီးျခားသုေတသနလုပ္ထုံးအား အသံုးျပဳရန္အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ လုိအပ္သည့္အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးသည့္ အို္င္အယ္လ္အုိ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း တုိက္ဖ်က္ေရး အထူးအစီအစဥ္မွ Michaëlle DeCock ႏွင့္ Bijoy Raychaudhuri တုိ႔အား ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ လူကုန္ကူးသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရမႈအား စာရင္းအင္းနည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ Michaëlle ႏွင့္ Bijoy တုိ႔က မွ်ေ၀ေပးခဲ့ႀကပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ အကူအညီတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေလ့လာခဲ့သည့္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္မူေဘာင္အား တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အိုင္အယ္လ္အုိ-ရန္ကုန္၏ အရာရွိမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Jackie Pollock (GMS TRIANGLE စီမံကိန္း၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမွႈဆုိင္ရာ နည္းပညာအရာရွိ)၊ 
Benjamin White (အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရး အစီအစဥ္ နည္းပညာအရာရွိ)၊  Lourdes Kathleen Santos Macasil (အုိင္အယ္လ္အုိ-ရန္ကုန္ 
စီမံကိန္းေရးရာအရာရွိ)၊ Jodelen Mitra (ကေလးသူငယ္အလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္း၏ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရးအရာရွိ)၊ Chris 
Land-Kazlauskas (လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြ႔ဲစည္းျခင္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္း၏ နည္းပညာ အႀကံေပးအရာရွိ) တုိ႔အား ေလ့လာမႈပံုစံႏွင့္ အစီရင္ခံစာအတြက္ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကူညီေပးခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

ေမးခြန္းလႊာေပါင္း ၇,၂၉၅ ခုအား အခ်က္လက္ျဖည့္သြင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ Myanmar Knowledge Management 
ကုမၸဏီမွ ဦးေဇာ္၀င္းအား ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လုိပါသည္။ ဦးေဇာ္၀င္းအေနျဖင့္ ေလ့လာမႈအတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြထားသည့္ 
ေလ႔လာဆန္းစစ္မွႈ မူေဘာင္ႏွင့္ ကုိက္ညီျပီး အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္း (သုိ႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း အမွႈတစ္ခုစီကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ စာရင္အင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ပုံစံအား အသံုးျပဳၿပီး ဤေလ႔လာမွႈအတြက္ ထူးျခားေသာ ကူညီပံ့ပုိးမွႈေပးခဲ့ပါသည္။

အို္င္အယ္လ္အုိ-ရန္ကုန္မွ အရာရွိ ေဒၚေအာင္ဆုရည္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ 
ေရးကုိ အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွႈအတြက္ အထူးအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထုိသုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ သူမ၏ေဆာင္ရြက္ခဲ့မွႈမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလ့လာမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ အုိင္အယ္အုိ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ယင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သူပုဂၢဳိလ္အသီးသီးေၾကာင့္သာလွ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ  ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ စနစ္တက် ေလ့လာႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မြန္ျပည္နယ္ စံျပလူမွႈေရးအဖဲြ႔၊ အေစာပိုင္း 
ကေလးဘ၀ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ယက္၊ လူမွႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖဲြ႔၊  ကခ်င္အေထာက္အကူျပဳ ဥပေဒအဖဲြ႔၊ 
စိမ္းလန္းကမၻာေျမအဖဲြ႔၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးလွႈပ္ရွားသူမ်ားအဖဲြ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ လယ္သမားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း၊ ေတာ္၀င္ခေရအဖဲြ႔၊ ေမာ္
ကြမ္ေဒသဖြ႔ြံျဖဳိးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႔၊ Women’s Galaxy ကြန္ယက္၊ ILO-Yangon အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္တန္းမွႈယႏၲရားမွ တုိင္တန္းမွႈလုပ္သား 
ဦးအုပ္ထန္းႏွင့္ ေဒၚယဥ္ယဥ္မိုး၊ ကူညီပ့ံပုိးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္သက္၀င္း၊ ကုိဆန္းထြန္းဦး ႏွင့္ ကုိေအာင္ၾကည္တုိ႔အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလုိပါသည္။



ix

ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုဖြ႔ဲေဆြးေႏြးမွႈမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိးေပးမွႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္လံုးအား ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိေပးမႈအတြက္လည္း 
အုိင္အယ္လ္အုိ-ရန္ကုန္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈ ေလ့လာေရးစီမံကိန္းမွ ေဒၚသက္ႏွင္းေအးအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားအား ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ၾကေသာ ေဒၚခင္ႏွင္းေမ၊ ေဒၚေ၀ႏွင္းပိုႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိမွႈကုိ စစ္ေဆးေပးခဲ့သည့္ 
ေဒၚပိုပုိသိမ့္တုိ႔အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

အေရးႀကီးေသာစစ္တမ္းပံုစံမ်ားကုိ ျပသႏုိင္သည့္ ေျမပုံမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အားေပးကူညီေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာသတင္း အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြမွႈယူနစ္ 
(MIMU) မွ အထူးသျဖင့္ Paul Curran ႏွင့္ ဦးထြန္းလင္းတုိ႔အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အျပဳသေဘာျဖင့္ပံ့ပုိးကူညီခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ရွိ လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စစ္တမ္းေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔ေႀကာင့္သာ ျမန္္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္ေစခဲ့ၿပီး အုိင္အယ္လ္အုိ 
ႏွင့္ အျခားပါ၀င္လွႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ အနာဂတ္တြင္ ယင္းတုိ႔ကုိ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ ကူညီပံ့ပုိးမွႈမ်ားေပးေရးအတြက္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာအား Karen Emmons က တည္းျဖတ္ေပးၿပီး အစီရင္ခံစာအား ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတကာ 
ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 



x

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အတုိေကာက္ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ အျခားအသုံးအႏွႈန္းမ်ား

ATIPD လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႔ 

ATTF လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႔ခဲြ  

CBTIP လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖဲြ႔ 

CSC ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား 

CSPro သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းဆုိင္ရာ အထူးကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္

FGLLID အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

HTWG လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔

ILO အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔

LEO အလုပ္အကုိင္ႏွင့္အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရုံး 

MOLES အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမွႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန

MIMU ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြမွႈယူနစ္ 

SPSS လူမွႈသိပၸံဘာသာရပ္အတြက္ အထူးကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္

USAID အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတကာဖြ႔ံျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ

ျမန္မာက်ပ္
အစီရင္ခံစာတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ MMK ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ -၁ ေဒၚလာကုိ 
ျမန္မာက်ပ္ ၁,၂၇၁ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္။

ျပည္ ၂.၆ မီလီမီတာႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အတုိင္းအတာယူနစ္
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

နိဒါန္း

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြ႔ဲ (ILO) သည္ ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ပေေပ်ာက္ေရး 
အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ အစုိးရအရာထမ္းမ်ား 
က်ဴးလြန္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားပေပ်ာက္ေစေရးကို ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း၊ 
ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ အေလးထားေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္လုိအပ္လာသည့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားရွိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း 
ဂရုျပဳလာပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏တုံံ႔ျပန္မွႈမ်ားသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ 
ဖ်က္ေရးတြင္ အဓိကအာ႐ံုစုိက္ေဆာက္ရြက္ေနသည္ကုိေတြ႔ရၿပီး ျပည္တြင္းအေနအထား၌မူ အာရုံစုိက္မွႈနည္းေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ႀကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔၍ ပုိမုိတက္ႀကြေသာ ထိေတြ႔မႈမ်ား 
မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ဤေဆာင္ရြက္မွႈတြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအၾကားႏွင့္ ယင္းေဒသမ်ားတေလွ်ာက္ လူကုန္ကူးမွႈပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားေနပံုကို 
ေလ့လာသည့္ ကနဦးလုပ္ေဆာင္မွႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္ေနသည့္ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈသည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ႏွင့္အတူ 
ဆက္လက္ျမင့္တက္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈပုံစံမ်ား၊ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္အေနအထားမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေျခအေနႏွင့္အလုပ္တြင္ေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားမရွိေသးပါ။

ILO-Yangon သည္ ရရွိလာသည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့့္ သုေတသနဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးထားလွ်က္ အုိင္အယ္လ္အုိႏွင့္ျမန္မာ၊ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ (ATIPD)၊ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းကြန္ယက္တုိ႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၇,၂၉၅) ဦးအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မွႈပုံစံမ်ား၊ လုပ္အားဆုိင္ရာေခါင္းပုံ ျဖတ္မွႈအေလ့ 
အက်င့္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ ပံုစံထုတ္ေရးဆဲြထားသည့္စစ္တမ္းကုိ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအေပၚ အလဲြသုံးစားမွႈႏွင့္ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈတို႔ကို တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု၊ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက ႏွင့္  
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလွႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနသူ အသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အေထာက္အထား အေျချပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကံဆႏိုင္ေရး 
အတြက္ ဤစစ္တမ္း၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက အေျခခံအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။

အယူအဆပုိင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ မူေဘာင္

ယခုစစ္တမ္းပံုစံတြင္ပါ၀င္သည့္ ရႈေဒါင့္က႑မ်ားသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ အမ်ိဳ းသားေရးအဆင့္စစ္တမ္း ေကာက္ 
ယူေရးကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းနာနိႆယမ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ Hard to see, harder to 
count: Survey guidelines to estimate the forced labour of adults and children စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အိုင္အယ္လ္အို 
နည္းစနစ္အား အေျခခံထားပါသည္။

ထုိလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈတို႔၏ 
လက္ေတြ႔က်သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ သေဘာတရားပုိင္းဆုိင္ရာမူေဘာင္ကုိ ေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။ “အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစ 
ျခင္း”ကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ သူ (သုိ႔) သူမကုိယ္တုိင္ ဆႏၵအေလွ်ာက္ကမ္းလွမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ (‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
မဟုတ္ျခင္း’ သေဘာတရား) အလုပ္ရွင္ (သုိ႔) တတိယသူတစ္ဦးက အလုပ္သမားအား အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာရရွိေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ (‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ သေဘာတရား) လုပ္ရသည့္အလုပ္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ Hard to see, harder to count 
စာအုပ္၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကို တိုင္းတာသည့္နယ္ပယ္ (၃) မ်ဳိးရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (၁) ‘လြတ္လပ္မွႈ 
မရွိေသာ စုေဆာင္းခံရျခင္း’ (Unfree recruitment)၊ ဤစုေဆာင္းျခင္းတြင္ အင္အားသုံးစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားသည့္ 
စုေဆာင္းျခင္းပုံစံမ်ား ပါ၀င္သည္။ (၂) ‘ဖိအားေပးခံရသည့္အလုပ္ ႏွင့္ ဘ၀’ (Work and life under duress)၊ ယင္းတြင္ တစ္စုံ 
တစ္ေယာက္အားဆုိးရြားသည့္ အလုပ္ (သုိ႔) အလုပ္တြင္ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားပါ၀င္သည္။ (၃) ‘အလုပ္ရွင္ထံမွ ထြက္ခြာရန္ 
မျဖစ္ႏို္င္ျခင္း’ (Impossibility of leaving an employer)၊ ယင္းတြင္ အလုပ္မွထြက္ပါက အလုပ္သမားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း (သုိ႔) 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားပါ၀င္သည္္။ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းအမွႈတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ဤနယ္ပယ္ (၃)
ရပ္၏ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ႏွင့္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ သေဘာတရားႏွစ္ခုစလုံး ပါ၀င္ 
ရမည္။ 

ေဒသအလိုက္လွႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ နယ္ပယ္သုံးခုထဲမွ နယ္ပယ္တိုင္းအတြက္ ‘လြတ္လပ္ 
ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ သေဘာတရားအရ အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာညႊန္းကိန္းမ်ားအတြဲလိုက္
ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္ (ဇယား က တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္)။ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္အရ မည္သည့္နယ္ပယ္တိုင္းတြင္မဆို 
‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ဆိုင္ရာလုံေလာက္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား (indicators) ကုိ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါက ထုိသူသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ စစ္တမ္းေလ႔လာမွႈ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေခါင္းပုံျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း) ‘အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္ လူကုန္ကူးျခင္း’ ကုိ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သုိ႔) အင္အားသုံးၿပီးၿခိ္မ္းေျခာက္ျခင္း၊ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း၊ 
(သုိ႔) ဘ၀ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲမွႈအေပၚ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ လူစုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း (သုိ႔) ငွားရမ္းျခင္းဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိထားပါသည္။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္ လူကုန္ 
ကူးျခင္းအမႈကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ‘လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း’ (Unfree recruitment) နယ္ပယ္၏ အဆက္အစပ္ျဖစ္ေသာ 
‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ သေဘာတရားမ်ားမွ လုံေလာက္သည့္ ညြန္းကိန္းမ်ားအျပင္ 
က်န္ေသာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာတိုင္းတာမႈ နယ္ပယ္ ႏွစ္ခုမွတစ္ခုလုိအပ္သည္။

ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အေျခခံကာ ေမးခြန္းမ်ားအား ပုံစံထုတ္ေရးဆဲြထားၿပီး အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈႈမ်ား (သုိ႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္ လူကုန္ 
ကူးမွႈမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေျဖဆုိထားခ်က္မ်ားကုိ တိုက္ဆိုင္ညီညြတ္မႈလာတိုင္း အလုိအေလ်ာက္တည္ေဆာက္သြားေစရန္ 
စာရင္းအင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ အေျဖမ်ားကုိ ‘ကြန္မန္းဒ္’ မ်ားအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ေျပာင္းလဲဘာသာျပန္ဆုိျခင္း ျဖစ္ 
သည္။

ကြင္းဆင္းသုေတသနထုံး

သြားေရာက္ရန္ခက္ခဲေသာသူမ်ားအား အမိအရေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ ပံုစံထုတ္ေရးဆဲြထားသည့္ က်ပန္္းမဟုတ္ေသာ နမူနာေကာက္နည္း (non-
probability sampling method) ကို အဓိကအေျချပဳကာ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူရန္ 
အတြက္ အေရအတြက္ဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ စစ္တမ္းတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္း ၁၂ ဖဲြ႔ပါ၀င္ေသာ ကြန္ယက္ 
တစ္ခုကုိတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထုိကြန္ယက္သည္ ရပ္ရြာလူထုအားေတြ႕ဆံုကာ အထူးဂရုျပဳရမည့္အျပဳအမူျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း 
အဓိကေဆာင္ရြက္သည္။ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ILO-Yangon ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွႈိင္းကာ သုေတသနလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 
ေနရာေဒသမ်ားကုိ အႀကံျပဳၾကၿပီး ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ေဒသမ်ားမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန္ ပိုင္ႏိုင္မႈရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးၾကသည့္အျပင္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမွႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိပါ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဤစစ္တမ္းအတြက္ဦးတည္သည့္သူမ်ားမွာ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ အသက္ ၆၀ အႀကားရွိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္း ခြင္ႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္ေနထုိ္င္မွႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးေပၚ 
အေျခအေနမ်ားကုိ သိရွိရန္ အတြက္ ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလၾကားတြင္ အလုပ္အတြက္ေရႊ႕ 
ေျပာင္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ သည္။ တစ္ညီတစ္ညြတ္ထဲေသာ စံေမးခြန္းလႊာကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္း စဥ္အတြင္း ပထမဆုံးအလုပ္ အေၾကာင္းကုိသာ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာအလုပ္ေၾကာင့္ စုေဆာင္း ခံရျခင္းႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈအား ေသခ်ာစြာသိရန္ျဖစ္ၿပီး၊ လူကုန္ကူးမွႈကုိေဖာ္ထုတ္ရန္္ အစိတ္အပိုင္း အလိုက္ဆန္းစစ္ရန္ 
လုိအပ္ေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ILO ၏ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မူေဘာင္သည္ အလုပ္ရွင္၊ အႀကီးအကဲ၊ မန္ေနဂ်ာ 
(သုိ႔) ယင္းတုိ႔ႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ အက်ပ္ကုိင္ျခင္းအေပၚ မူတည္ေရးဆဲြထားေသာေၾကာင့္ ထိုအလုပ္အတြက္ 
အလုပ္ရွင္ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ 

စစ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ေမးျမန္းမွႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးမွႈမ်ား၊ 
အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈ၊ လူကုန္ 
ကူးမွႈႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္တြင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္း ျဖည့္သြင္းခ်က္ 
(Qualitative input) တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

သုေတသနဆုိင္ရာအဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ က်ား (၉၄) ဦး ႏွင့္ မ (၉၂) ဦး၊ ေပါင္း (၁၈၆) ဦးက ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားေပါင္း (၇,၂၉၅) ဦးကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး (၁၄) ခုအနက္မွ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးတစ္ခုစီတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေျဖဆုိသူ (၅၂၀) ဦးကုိေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးတစ္ခုစီရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၄)
ၿမဳိ႕နယ္တြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းအုပ္စုအားျဖင့္ (၁၄) ခုထဲမွ အလုပ္တစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွႈလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ လက္လီလကၠားေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ 
သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးသည့္လုပ္ငန္း၊ အစားအစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း၊ 
အေဆာက္အဦႏွင့္ ေျမယာ၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္တြင္း၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္း ႏွင့္ လိင္၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္းတုိ႔ 
ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား
 ■ ေျဖဆုိသူ (၇,၂၉၅) ဦး အနက္မွ ၉၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ၿပီး ၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္သည္။ ၆၆ 

ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီး ၃၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းျဖစ္သည္။

 ■ ေျဖဆုိသူ ၇၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းနီးပါးသည္ ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၂၇ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳ တုိင္းရင္းသား အုပ္စု (ရ) စု 

မွျဖစ္ၾကသည္။ 

 ■ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ေျဖဆုိသူ ၉၀ ႏွႈႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီး၊ ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ႀကသည္။ က်န္ရွိသည့္ ၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ 

မြတ္ဆလင္၊ ဟိႏၵဴ (သုိ႔) နတ္ကုိးကြယ္သည့္ အယူ၀ါဒကို ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။  
 ■ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ မိသားစု၀င္ (၅) ေယာက္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔မိသားစု၀င္မ်ားထဲမွပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 

မိသားစု၀င္ (၂) ဦး မွာ၀င္ေငြရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။

 ■ ပ်မ္းမွ်အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြသည္ ၁,၅၄၀,၉၆၃ က်ပ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၂၁၂) ျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စုတင္ရွိေနသည့္ ပ်မ္းမွ်အေၾကြးမွာ က်ပ္ 

၄၄၇,၇၁၁ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၂) ျဖစ္ သည္။ 

 ■ ပညာအရည္အခ်င္းတြင္ ေျဖဆုိသူ ၆၃ ရာခိုင္ႏွႈန္းသည္ န၀မတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး၊ ၂၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အထက္တန္းအထိ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

အထက္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူ ၂၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွ ဘဲြ႔ရသူမွာ ၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသာ ရွိသည္။

ပထ၀ီအေနအထားဆုိင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈပုံစံမ်ား
 ■ ျခဳံငုံႀကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အလုပ္အတြက္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွာပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမွာ ၃၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းရွိၿပီး၊ 

အျခားျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းမွာ ၆၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤဦးတည္မႈ (trend) 

သည္ ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံးတြင္ တူညီမွႈမရွိေပ။ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုမွ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႕ ေဒသတြင္းထက္ အျခားျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ပိုမုိေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႀကသည္ကုိေတြ႔ရၿပီး၊ ျပည္နယ္တစ္ခုမွ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ျပည္နယ္အတြင္းတြင္သာ ပုိမုိေရႊ႕ 

ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႀကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  
 ■ ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံးထဲမွ ေက်းလက္ေဒသမွလာသည့္ သူမ်ား သည္ ၿမဳိ႕ျပထက္အျခားေက်းလက္ေဒသသုိ႔ ပုိမုိေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ဖြယ္ 

ရွိသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမွလာေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသထက္ အျခားၿမိဳ႕သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ 

ဤေရႊ႕ေျပာင္းမွႈပုံစံမွာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္သည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားအၾကားတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

လည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသမွ ၿမိဳ႕ျပေဒသသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈကုိပုိ 

ၿပီးေတြ႔ရသည္။

လူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈအေျခအေနမ်ား
 ■ ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံးသည္ ေငြလုိအပ္ေသာေႀကာင့္ (သုိ႔) ယင္းတို႔ေဒသတြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မရိွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္အတြက္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အျခားအေႀကာင္းအရင္းမ်ား 

ကုိလည္း ေဖာ္ျပသည္။

 ■ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေျဖဆိုသူမ်ား (၇,၂၉၅ ဦး၏ ၇၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း)သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ရန္ ယင္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု 

ေျပာပါသည္။ ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ ယင္းတို႔မိသားစုႏွင့္ အတူဆုံးျဖတ္သည္။ 
 ■ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ မေျပာင္းေရႊ႕ခင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္သူ (၅၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ ဆုိက္ေရာက္သည့္ေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိမွသာ အလုပ္စီစဥ္သူ (၄၆ 

ရာခုိင္ႏွႈန္း) ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

 ■ ေျဖဆုိသူအမ်ားစု (၇,၂၉၅ ဦးထဲမွ ၇၂ ရာခုိင္ႏွႈႈန္း) သည္ အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ အျခားသူထံမွ အကူအညီရရွိခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူ (၅,၂၃၃) ဦး 

အနက္ - 
 ■ အမ်ားစုမွာ ယင္းတုိ႔ကုိကူညီေပးသည့္ သူမွာသိကြ်မ္းၿပီးေသာသူျဖစ္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ အသိအကြ်မ္းမ်ားမွ 

ကူညီေပးသည္ (၈၆ ရာခိုင္ႏွႈန္းရိွသည္)။

 ■ ေျဖဆုိသူ ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရာတြင္ ပဲြစားကုိ အသုံးျပဳသည္။

 ■ ေျဖဆုသိ ူ၅ ရာခုငိ္ႏွႈန္းက ယင္းတုိ႔ကု ိကူညခီ႔ဲသူသည ္မသိားစ၀ုင၊္ ပဲြစား (သုိ႔) အျခားသမူ်ားျဖစၿ္ပီး ထိုသတိုူ႔တြင ္လပုသ္ားစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ 

လုိင္စင္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပ သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ လုိင္စင္ရွိေသာအလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား၏ အကူအညီကိုပုိမုိရယူ 

ဖြယ္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

 ■ ေျဖဆုိသူ ၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လုပ္သားစုေဆာင္းခအတြက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ က်ပ္ ၃၁,၅၈၄ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅) ကုိ ေပးရသည္။ 

အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ (သို႔) သေဘာတူညီခ်က္
 ■ ေျဖဆုိသူအမ်ားစု (၇,၂၉၅ ဦးထဲမွ ၇၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ႏွႈတ္အားျဖင့္ သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ 

၁၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကုိ အျခားသူထံမွသိရွိၿပီး၊ ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္သတင္း 

အခ်က္အလက္မွမရရွိဘဲ အလုပ္၀င္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
 ■ ဥပေဒအရစာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အလုပ္အကုိင္စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေျဖဆုိသူ ၇ ရာ ခုိင္ႏွႈန္းသာ 

အလုပ္ရွင္ႏွင့္စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္ရွိသည္။ အလုပ္စာခ်ဳပ္ရွိသည့္ေျဖဆုိသူ (၄၉၅)ဦး အနက္မွ (၁၇၄) ဦး မွာယင္းတုိ႔စာခ်ဳပ္ကုိ 

လုံး၀နားမလည္ ဟုေဖာျ္ပသည္။ ေျဖဆိုသူ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ႏွိႈင္းယွဥ္ပါက ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ကုိ အျပည့္အ၀သေဘာေပါက္ 

နားလည္ႏိုင္မွႈ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ ေယဘုယ်အေျခအေနမ်ား
 ■ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ တစ္လပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ က်ပ္ ၁၀၈,၁၈၀ (အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၈၅) ျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသားမ်ားသည္တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် 

၀င္ေငြ ၁၂၁,၇၇၅က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆) ျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ တစ္လပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ ၈၂,၃၁၉ က်ပ္ (အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ ၆၅) ရရွိသည္။ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွလဲြ၍ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ 

တစ္လ ရရွိသည့္ေငြပုိမ်ားသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ က်ပ္ ၁၁၀,၁၉၇ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၇) 

ရရွိသည္။ ကေလးမ်ားသည္တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ က်ပ္ ၇၉,၁၉၂ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂) ရရွိသည္။ 

 ■ ေျဖဆုိသူ ၆၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ခုႏွစ္ရက္တိတိ အလုပ္လုပ္ရသည္။ ၂၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး 

ေျဖဆုိသူ ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္ထိ အလုပ္လုပ္ရသည္။ 

 ■ ေျဖဆုိသူ ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီၾကာ အလုပ္လုပ္ရသည္။ ၃၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ (၉) နာရီမွ (၁၀)နာရီ 

ႏွင့္ ၃၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ နာရီေပါင္း (၁၁)နာရီမွ နာရီ (၁၅) အထိ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္ (နားခ်ိန္မပါဘဲ) 
 ■ ေျဖဆုိသူ ၄,၂၈၀ ဦး (၅၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ တစ္လလွ်င္ နားခြင့္ခံစားရၿပီး ၄၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ နားခြင့္မရရွိေပ။ နားခြင့္ရသည့္ ေျဖဆုိသူ ၄,၂၈၀ 

ဦးမွ ၃၅ ရာခုိင္ႏွႈႈန္းသည္ လုပ္ခႏွင့္နားခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ■ ေျဖဆုိသူ ၂,၉၆၂ ဦးကုိ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခိုင္းၿပီး (၄၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ၅၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ အခ်ိန္ပုိမလုပ္ရေပ။ ထိုအခ်ိန္ပုိလုပ္ရသည့္အလု

ပ္သမား၂,၉၆၂ ဦးမွ ၄၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ထုိအခ်ိန္ပုိအလုပ္အတြက္ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ ႏွႈန္းထားကုိမရရွိေပ။ 

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
 ■ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ဖုန္ (သုိ႔) အခုိးအေငြ႔မ်ား၊ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း (သုိ႔)  အေအးလြန္ကဲမွႈမ်ားႏွင့္ 

ဆူညံက်ယ္ေလာင္မွႈမ်ား (သုိ႔) တုန္ခါမွႈမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ကိုင္ရသည္ဟု ေျဖဆိုၾကၿပီး၊ ေျဖဆုိသူဦးေရ အနည္းငယ္သည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

အဆိပ္သင့္ အနံ႔အသက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ကုိင္ရေၾကာင္း၊ က်ဥ္းက်ပ္၍ ေလ၀င္ေလထြက္မလုံေလာက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ 

လုပ္ရေၾကာင္း၊ ပူလြန္း (သုိ႔) ေအးလြန္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီး အလုပ္လုပ္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

 ■ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ျပင္ပဒဏ္ရာမ်ား (သုိ႔) ပြင့္ထြက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ အရုိး အဆစ္လဲြျခင္းမ်ား၊ နာျခင္း 

(သုိ႔) အေႀကာမ်က္ျခင္းမ်ား၊ အေရျပားဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ အပူေလာင္ျခင္းမ်ား၊ အေရျပားတုိက္စားျခင္းမ်ား (သုိ႔) ႏွင္းကုိက္ျခင္းေႀကာင့္ 

အေရျပားကြာျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မ်က္စိ (သုိ႔) အျမင္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ အျဖစ္မ်ားေသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 

မ်ား ႀကဳံေတြ႔ခံစားရသည္ဟု ေျပာသည္။ 

ေနထုိင္မွႈ အေျခအေနမ်ား
 ■ ေျဖဆုိသူအားလုံးထဲမွ ၆၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလုပ္ရွင္ေပးသည့္ အိမ္ယာတြင္ ေနထုိင္သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 

အလုပ္ရွင္ေပးသည့္ အိမ္ယာတြင္ေနထုိင္ မွႈပိုမ်ားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

 ■ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အိပ္ခန္းမ်ားတြင္ အျခား ၆ ဦးႏွင့္မွ်ၿပီး ေနရသည္။

 ■ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးမွႈမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ေနရာေဒသသစ္တြင္ အိမ္ငွားရန္ မတတ္ႏိုင္ေႀကာင္း၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ 

အလုပ္ဌာနအနီးတြင္ ယင္းတုိ႔အိမ္မ်ားကိုအေျခခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကရေၾကာင္းကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားက ရွင္းျပသည္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ထိုအိမ္မ်ားတြင္ေနထုိင္ရန္ လာဘ္လာဘ မ်ားေပးရသည့္ အခါမ်ားလည္းရွိသည္ (သုိ႔) အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႔ရသည္။ 

ျပႆနာမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ တုိင္ႀကားရန္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း 
 ■ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးမွႈမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား၏ အလဲြသုံးစားလုပ္မွႈမ်ားကုိရဲ(သုိ႔) အလုပ္ 

သမားအာဏာပုိင္မ်ားကုိ တုိင္ႀကားရန္ တြန္႔ဆုတ္ေႀကာင္းေျပာျပသည္။ အေၾကာင္းမွာ မည္သည့္အေရးယူမွႈမွျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေႀကာင္း (သုိ႔) 

အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ႀကဳံေတြ႔လိမ့္မည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံမ်ားသည္ ေလ႔လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္အတြက္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း’ (သုိ႔) ‘အက်ပ္ 

ကုိင္ျခင္း’ ၏ ညႊန္းက္ိန္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမွႈကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ပုံ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈအဆင့္ 

မ်ားရွိညႊန္းကိန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံတည္ရွိမွႈကုိျပသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားႀကဳံေတြ႔ခဲ့ၾကသည့္ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္’ ညႊန္းကိန္းအမ်ားစုသည္ 

လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား (သုိ႔) အလုပ္သေဘာသဘာ၀ကုိ လွည့္စားျခင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ယခုအဆင့္မ်ားတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားႀကဳံေတြ႕ 

ရသည့္ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ ထဲမွ အမ်ားဆုံးပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား (သုိ႔) အလုပ္သဘာ၀ 

ကုိ လွည့္စားသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္ရွာေဖြေပးသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ မူလက၊ကတိေပးထားသည့္ 

အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ မတူညီသည့္ အလုပ္အကိုင္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္အနည္းငယ္တြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ျဖားေယာင္းခံရသည္ 

(သုိ႔) အလုပ္တြင္ေရာင္းစားခံရသည္။ အလုပ္ရွာေဖြေပးသူမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးသူမ်ားသည္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႀကမ္းဖက္ျခင္း၊ သက္ေသခံစာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားကုိ သိမ္းယူျခင္း (သုိ႔) အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ မျငင္းဆုိနိုင္ေစရန္ အေၾကြးမ်ားကုိျမင့္မားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ‘အက်ပ္ကုိင္ 

သည့္ နည္းလမ္းမ်ား’ ကုိ အသုံးျပဳသည္။

ပုံ (ဃ) ႏွင့္ (င) သည္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္မွႈအေျခအေနမ်ားကုိ သက္ေရာက္မွႈရွိေသာ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ 

ႏွင့္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ညႊန္းကိ္န္းမ်ားကုိ ျပသသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ညႊန္းကိန္း’ အမ်ားစုမွာမူလ 

အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္တြင္မပါေသာ အလုပ္မ်ားကုိခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) အခ်ိန္ပုိလုပ္ရျခင္း၊ ဖ်ားနာေနစဥ္ (သုိ႔) ထိခုိက္ဒဏ္ရာရစဥ္ နားခ်ိန္မရဘဲ 

အလုပ္လုပ္ရျခင္း (သုိ႔) အလုပ္သမားကုိ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ဆက္သြယ္မွႈကုိ အဟန္႔အတားျပဳျခင္းမ်ိဳးစသည့္ 

လွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မွႈကုိ တားျမစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ကုိအလုပ္မွမထြက္ခြါႏိုင္ရန္ အလုပ္ရွင္၏ 

နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ကုိလည္း ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထုိနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အေနျဖင့္ ပုံေသအေစာင့္ၾကပ္ထားရွိျခင္း၊ 

ပိုိမုိဆုိးရြားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ၿခိ္မ္းေျခာက္မွႈ၊ လုပ္ခမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း (သုိ႔) အလုပ္မွထုတ္ျခင္း၊ သီးျခားထားရွိျခင္း၊ အစားအေသာက္၊ 

ေရအျပည့္အ၀မရရွိျခင္း၊ အိပ္ေရးမ၀ျခင္း (သို႔) သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ ျပဳမူဆက္ဆံမွႈမ်ား (သုိ႔) အလုပ္ (သုိ႔) ေနထိုင္သည့္ ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းတုိ႔ 

ပါ၀င္သည္။

ပုံ ဂ အက်ပ္ကုိင္စုေဆာင္းမွႈကုိ ျပသည့္ 
ညႊန္းကိန္းမ်ား (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

း္ငချ႔္နွလက္ာချေ

"း္ငချးာစး္ငာရေ"းာအးာမသ္ပုလအ

း္ငချိွရးာထ္ပကၾအ့္ငာစေအသေံုပး္ငြတအ္ဥစာလးာြသး္ငာပျေ႕ႊရေ

ဲဘ္တုဟမးာသ္ပလုး္ငာပျေ႕ႊရေိုကး္ငချး္ငာဆေုစ
)ဲဘိွရမႈွမီညတူာဘေသ( း္ငချတ္ဖျးံုဆွမ္ကာယေ္စတလူ

၊း္ငချက္ာလေံုလမ္နိ်ခအ(း္ငချ္ညလမးာနိကု္ပဳ်ခာစ္ပုလအ
)း္ငချး္ညနးာအ္ညရး္မြစႈွမ္ငုိႏတ္ဖ ၊းာကစာသာဘ ၊းာ်မ္က်ခး္မကး္ညစ

း္ငချးာဖျ့္ညွလ၍္ကသ္တပ့္ငွႏ၀ာဘသ္ပုလအ
)ာရနေ္ငြခး္နင္ပုလ၊္ငွရ္ပလုအ ၊္ငိကုအ္ပုလအ၊း္နင္ပလု(

း္ငချးာဖျ့္ညွလိကုးာ်မနေအချေအ္ပုလအ
)့္ငဖျ္ညသစးာ်မနအချေအာသေရ္ငိထုနေ ့္ငွႏာယ္မအိ ၊ခ္ပုလ ၊္နိ်ခ္ပုလအ(

၀%     ၂%      ၄%      ၆%      ၈%    ၁၀%    ၁၂%   ၁၄%    ၁၆%

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

)႔ိသု( း္ငချက္ဖး္မကၾအာရ္ငိဆုး္ငိုပ္ငိလ )႔ိသု( က္ာရေက္လထိ္ယိုက
းာ်မႈွမက္ာချေး္မိခၿ

း္ငချူယး္မိသိကုးာ်မး္ညၥစပ့္ညသ္ငိဆု္ငိုပ ၊ာယမျေ ၊းာ်မႈွမ္ငိဆု္ငိုပ

းာ်မႈွမံဆက္ဆူမဳပျ ့္ညသစေး္ငဆ်ကာၡကိသ

း္ငချိွရးာထ္ပကၾအ့္ငာစေအသေံုပ

း္ငချရံခး္ငာဆေုစ့္ငာကႀေီမၿးြကၾေ

း္ငချိွရ္ငတးြကၾေအးာအးသူးပေး္ငြသ္ပုလအ ္ငြတ္နိ်ခာလးာြသး္ငာပျေ႕ႊရေ
းြကၾေအ ႔္ညသိွရ္ငတ ့္ညသာလးာမ႔္ငမျ)႔ိသု(

းာထအ္ကာထေအာသေးာချအ )႔ိုသ( ္ငတံုပ္တွမ
း္ငချးာထယူး္မသိိုကးာ်မး္မတာစ္ကြရာစ

း္ငချဳပျးာစးံုသြဲလအၚပေအ့္ညသး္ညနးာအႈွမ္င္ုိႏံခုခ

၀%        ၁%          ၂%           ၃%           ၄%          ၅%          ၆%

ပုံ ခ လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္းကုိျပသည့္ 
ညႊန္းကိန္းမ်ား (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015. Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအမွႈမ်ားကုိ အေရအတြက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း

ေမးခြန္းလႊာ ၇,၂၉၅ ထဲမွ ေျဖဆုိသူ ၁,၉၀၈ ဦး (၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး ေျဖဆုိသူ ၁,၀၀၇ ဦး (၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) 

သည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ေနသည္ကုိ စစ္တမ္းကေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈ 

မူေဘာင္အရ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁,၀၀၇ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္လည္း က်ေရာက္ေနၿပီး ေျဖဆုိသူ ၉၀၁ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္သာ က်ေရာက္ေနပါသည္။ ေျဖဆုိသူ 

၅,၃၈၇ ဦး (၇၄ ရာခိုင္ႏွႈန္း) သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္း (သုိ႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ မရွိေပ။ 

ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ႏွႈန္းမွာကြာျခားမွႈမရွိေပ။

လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေသာ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၀ိေသသ 
လကၡဏာမ်ား

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား (သုိ႔) အျပဳအမူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ စာရင္းအင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မွႈႏွင့္ ကိန္းရွင္မ်ားအၾကား 

ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ခန္႔မွန္းသည့္ စာရင္းဆုိင္ရာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမွႈကုိ အသုံးျပဳခဲ့့ျခင္းေၾကာင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း (သုိ႔) လူကုန္ကူးခံရသည့္အေနအထားရွိေန 

ျခင္းကို ယင္းကဲ့သို႔ ထူးျခားသည့္လကၡဏာမေတြ႔ရသည့္ (သို႔) ထိုသို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခဲ့ၾကသည့္ ေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ အားေကာင္းသည့္ 

ေပါင္းစပ္မႈ (သို႔) ဆက္ႏြယ္မႈကို ထင္ရွားေစသည္။

 ျမင့္မားသည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား
 ■ အရြယ္ေရာက္သူႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကေလးသူငယ္၊

 ■ ေယာက်္ားေလး ကေလးသူငယ္ ႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မိန္းကေလး ကေလးသူငယ္၊

 ■ မိသားစုအတြက္ေငြရွာရန္ လုိအပ္သျဖင့္ေက်ာင္းမွ ထြက္ေသာသူ၊

 ■ လက္ထပ္ၿပီးသူ (သို႔) လက္မထပ္ဘဲအတူေနသူႏွင့္ ႏွႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္မရိွသူ၊ တရား၀င္ကြာရွင္းထားသူ၊ အိမ္ေထာင္ကြေဲနသူ (သို႔) မုဆိုးမ 

 ■ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မရွိျခင္း၊ (ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကတ္အေနျဖင့္လည္း သိၾကသည္)

 ■ တစ္ႏွစ္အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြ က်ပ္ ၁ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၇) ေအာက္ရရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမွ ျဖစ္ျခင္း၊

 ■ ၀င္ေငြရွာေသာ လူ ၄ေယာက္ေအာက္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု၀င္ ျဖစ္ျခင္း၊

 ■ ၅ ေယာက္ (သုိ႔) ထုိထက္ပုိေသာ မိသားစု၀င္ အိမ္ေထာင္စုမွ ျဖစ္ျခင္း၊

ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္း ျမင့္မားမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
 ■ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းထက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊

 ■ စီးပြားေရးအေျခအေနေႀကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ ႏွိႈ္င္းယွဥ္ပါက မိသားစု (သုိ႔) ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊     

(မိသားစုတြင္ အဓိက၀င္ေငြရွာေဖြေပးသူ ကြယ္လြန္ျခင္း၊ အိမ္တြင္းအႀကမ္းဖက္မွႈ (သို႔) အျခား ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္မွႈ၊ လက္နက္ကုိင္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္း (သုိ႔) ေျမသိမ္းဆည္းခံရျခင္း)

 ■ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးတြင္ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား (သုိ႔) အသိအကြ်မ္းမ်ားမွ အကူအညီရသူမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက အလုပ္၀င္ရန္အတြက္ 

ပဲြစားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊

က္ြတအးာ်မါပအး္ငါပေအ၏္ငွရ္ပုလအ့္ငွႏ္ငွရ္ပုလအ
း္ငချစေး္ငိုခ ္နရးပေး္ညဆ့္ညဖျ ာရ္ငိုဆႈွမ္ငလိ

ာသေ္တတစေဲလး္ငာပျောရ္ငိုဆး္ငိုပ္ပုရ့္ငွႏး္ငိုပ္တိစ
း္ငချး္နြတ္ကုိတ ္နရဳပျးံသုအိုကးာ်မာရအ

း္ငချစေး္ငိုခ ္နရ္နြလးဴ်ကးာ်မႈွမ္ငာဆေ္ပုလာသေီညမ့္ငွႏဒေပဥ

့္ညသးာထယူရႈွမီညူတာဘေသ ္ဥစနေး္ငိဆု့္ငာစေ္နရိွရရးာ်မခးာအ္ပုလ
း္ငချး္ငိုခး္ငိဆု့္ငာစောြစ့္ငမျာကႀ းီပျိုပက္ထ္နိ်ခအ

ာရရေမ ္ကြတအြငေ္ငတိဳကႀခးာအ္ပုလ )႔ိုသ( းြကႀေအာသေနေိွရ္ငတ
္ငြတုခ္စတလာက္နိ်ခအ ႔္ညသာ်ခသေမ
း္ငချစေး္ငိုခ ္နရ္ငိကု္ပလု္ပုလအ

း္ငချိွရမ့္ငြခ္ငိုနက္ြထ္တုႏ ာြစ္ပလတ္ြလွမ္ပုလအ

့္ငွႏႈွမာလးာြသးာွရ္ပႈွလာြစ္ပလ္တြလ
း္ငချးာထ္စမျးာတိကုး္ငချိဆုာပျေယ္ြသ္ကဆ

္ဥစနေိွရရာရ္ဏဒက္္ိုခိထ)႔ိုသ( ္ဥစနေ္စဖျး္န်ကမာန
း္ငချစေး္ငိုခ္ပုလအဲဘးပေမ္နိ်ခးာနး္ငြတအ္နိ်ခအ

း္ငချး္ငုိခ္ငိုက္ပုလုကိ္ပုလအးာချအ ့္ငွႏ္ပုလအိုပ္နိ်ခအ

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

၀%        ၁၀%        ၂၀%         ၃၀%        ၄၀%         ၅၀%        ၆၀%

း္ငချးာထး္မိသး္နထိိုကးာ်မး္ညၥစပႈွမ္ငိဆု္ငုိပ ့္ငွႏာယမျေ

းာအသူးပေး္ငြသ္ပုလအ ္ငြတ္နိ်ခာလးာြသး္ငာပျေ႕ႊရေ
း္ငချာလ္ကတ့္ငမျးြကၾေအ )႔ိသု( း္ငချိွရ္ငတးြကၾေအ

း္ငချဳပျးာစးံုသြဲလအၚပေအ့္ညသး္ညနးာအႈွမ္င္ုိႏံခုခ

း္ငချ္ကဖး္မကႀအာရ္ငိဆုး္ငိုပ္ငလိ )႔ိသု( ာရ္ငိုဆး္ငိုပ္ပုရ
းာ်မႈွမ္ကာချေး္မိခၿ)႔ိသု(

ာသေးာချအ )႔ိုသ( ္ငတံုပတ္ွမ
း္ငချးာထူယး္မိသိုကးာ်မး္မတာစ္ကြရာစးာထအ္ကာထေအ

 )႔ိုသ( းာ်မႈွမ္ငိုဆ္ငိုပ ၊းာ်မခးာအ္ပလု
း္ငချးာထး္မိသး္နိထိုကးာ်မ့္ငြခးာစံခးိဳ်ကအ

 ္ငြတာယ္မိအးာမသ္ပလုအ )႔ိသု( ့္ငွႏာရနေ္ငြခ္ပုလအ
း္ငချိွရးာထဲမျအ္ပကၾအ့္ငာစေအ

းာ်မႈွမဆံ္ကဆူမဳပျ ့္ညသစေး္ငဆ်ကာၡကသိ

္ဏဒ္စပျာရ္ငိဆုးကႀေြငေ ၊းာ်မနေအချေအ္ငိုကအ္ပလုအာသေးာြရးုဆိ
း္ငချး္နာဌပျ္တွမ္တသးီပၿ္ကသ္တပ့္ငွႏးာ်မး္ငချ္တုထ္ပုလအ )႔ ိသု( းာ်မႈမ္ွတခ

း္ငချိွရးာထ ္ပကၾအ့္ငာစေအသေံုပ

၀%  ၅%   ၁၀%  ၁၅% ၂၀% ၂၅% ၃၀%

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

ပုံ င အက်ပ္ကုိင္သည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ဦး)

ပုံ ဃ သေဘာမတူညီသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅) ဦး

Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015. Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

 ■ အလုပ္ရရန္အတြက္ အခေၾကးေငြေပးရျခင္း၊ 

 ■ မူလေနရာမွ အလုပ္ေနရာသုိ႔ ခရီးသြားရန္ ပဲြစားက စီစဥ္ေပးျခင္း၊

ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္း ျမင့္မားမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္အလုပ္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား 
 ■ အျခားလုပ္ငန္း ၈ ခုႏွင့္ ႏွိႈင္းယွဥ္ပါက အိမ္အကူလုပ္သား၊ ငါဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လက္လီလကၠားေရာင္း၀ယ္ေရး၊ 

အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္သူမ်ား၊

 ■ အျခားေဒသသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားျဖင့္ ႏွိႈင္းယွဥ္ပါက ဧရာ၀တီ၊ ကရင္ ႏွင့္ စစ္ကုိင္း စသည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ (ထုိေဒသမ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရွိသည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈအဆင့္အရ)

 ■ အလုပ္ရွင္ (သုိ႔) တတိယသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ႏွႈတ္အားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္လွ်င္္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္ 

ရွိသူမ်ား၊ (အလုပ္ရွင္မ်ားမွ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္းေႀကာင့္)

 ■ တစ္လ၀င္ေငြ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀) ေအာက္ရရွိသူမ်ား၊

 ■ တစ္ရက္အလုပ္ခ်ိန္နည္းသူမ်ားျဖင့္ ႏွိႈင္းယွဥ္ေသာ္ တစ္ရက္အလုပ္ခ်ိန္ (၁၀) နာရီထက္ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ား၊

 ■ တစ္ပတ္လွ်င္ ရက္အနည္းငယ္လုပ္ရသည့္သူမ်ားျဖင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္ပတ္လွ်င္ (၇) ရက္ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ား၊

 ■ မိမိအလုပ္ရွင္ကုိ အေႀကြးေပးရန္ရွိေသာသူမ်ား၊

 ■ အလုပ္ရွင္ေပးသည့္ အိ္မ္ယာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၊

ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳထားသည့္နယ္ပယ္မ်ား

စစ္တမ္းအရ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားကာ အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆုံးက႑တြင္ အနာဂတ္လုပ္ငန္

မ်ားအတြက္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ကို စီစဥ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ (၇) မ်ိဳး ခဲြျပထားၿပီး ထုိအႀကံျပဳခ်က္ 

အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအေပၚ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းအားတားဆီးရန္ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၁။ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္သားစုေဆာင္းမွႈ ယႏၲရားမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျမွင္႔တင္ရန္၊ တရား၀င္အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္သည့္ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အမ်ားစုက အသုံးမျပဳသည့္အေႀကာင္းအရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ထုိ၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ 

တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တရား၀င္ပုဂၢလိက အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔ အသံုးျပဳလြယ္သည့္္ 

တစ္ကိုယ္ေတာ္ အလုပ္ရွာေဖြေပးသူမ်ားကို ေထာက္ကူျမွင့္တင္ျခင္း၊ အလဲြသုံးစားလုပ္မွႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈမ်ားမျဖစ္ပြားရေအာင္ တိက်သည့္ 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအပါအ၀င္ ေဘးကင္းလုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ လုပ္သားစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈအေလ့အထမ်ားကုိ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားျပဳ

လုပ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

၂။ လွည့္စားၿပီး အက်ပ္ကိုင္သည့္စုေဆာင္းမွႈ အေလ့အထမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားရန္၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားအရာရွိမ်ား 

ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအား အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား အသုံးျပဳေလ့ျပဳထရွိသည့္ လွည့္စားမွႈပုံစံမ်ားႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္မွႈမ်ားကုိ

အသိပညာေပးျခင္းျဖင့္၊ ထုိပုံစံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ တရားမ၀င္သျဖင့္ လူမ်ားအားအလုပ္ 

ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ လက္ခံေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လွည့္စားေသာ (သုိ႔) အက်ပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္ရွာေဖြေပးသူမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 

တရားစဲြဆုိျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။  

၃။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ တုိးတက္လာေစရန္၊ ဥပေဒ 

ႏွင့္အညီ လုိအပ္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အားလုံးပါ၀င္သည့္ အလုပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ေစေရးကို အထူးေလးနက္ေစလွ်က္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ႀကည့္ရွႈမွႈကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အျပင္တစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္ 

သမားအားအက်ိဳးျပဳၿပီး ၄င္းတို႔၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေရး အသိအျမင္ကို ျမွင့္တင္သည့္ 

လႈံ႕ေဆာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား လူထုအတြင္း စတင္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

၄။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈကုိ ျဖစ္ပြားေစေသာ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ရန၊္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္း 

ေစမွႈျဖစ္ပြားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အေတြ႔မ်ားေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအား အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအား အသိအျမင္ျမွင့္တင္ရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္၊ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ညႊန္းကိန္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ 

အလုပ္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးရန္၊ ႏိုင္ငံ၏အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းတြင္ 

ပါ၀င္ေနသူမ်ားအား တရားစဲြဆုိရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

၅။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြင္း (သို႔) လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးစီအလိုက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနသည့္ သီးျခားျပႆနာမ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းရန္၊ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြး သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ 

တည္ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းအလိုက္ (သုိ႔) ပထ၀ီေဒသအလိုက္ အလုပ္အကိုင္စစ္ေဆးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 

လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေသာသူမ်ားအား ရည္ရြယ္လႈပ္ရွားသည့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 

ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

၆။  ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ အိမ္ယာမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အိမ္ယာအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔က 

ေပးထားသည့္ အိမ္ယာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

အလုပ္ရွင္က ေပးထားသည့္ အိမ္ယာတြင္ လုံေလာက္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္စစ္ေဆးေရးအာဏာပိုင္မွ 

ၾကပ္မတ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ (သုိ႔) ပုဂၢလိကေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေနရာထုိင္ခင္း စီစဥ္ေပးႏိုင္ 

ေၾကာင္းကို အလုပ္ရွင္အား တိုက္တြန္းႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

၇။ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မွႈမ်ားျဖစ္ပြားပါက သတင္းပုိ႔ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၊ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ 

သမားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကုိတည္ေဆာက္ရန္။ (အလုပ္သမားမ်ား/ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အာဏာပုိင္မ်ားအႀကား) သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 

ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ထိေရာက္ေသာ တုိင္းတန္မွႈယႏၲရားႏွင့္ လႊဲေျပာင္း၀န္ေဆာင္မွႈမ်ားရရွိေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အခန္း (၁) နိဒါန္း

“လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္ရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း” ဆုိသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး လုပ္ကိုင္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ (သုိ႔မဟုတ္) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေငြေႀကးဆုိင္ရာ အေျခအေန၊ 
ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အေျခအေန (သုိ႔မဟုတ္) လူမွႈေရးဆုိင္ရာ ရပ္တည္မွႈကုိ ျပင္းထန္စြာ သက္ေရာက္မွႈရွိေစမည့္သိမ္ေမြ႔ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး ေျခာက္လွန္႔သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းမွႈအေျခအေနတြင္ လူကုန္ကူးမွႈသည္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအဆင့္တြင္ မႀကာခဏစတင္ေလ့ရွိသည္။1 ေရႊ႔ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားသည္  ယင္းတုိ႔၏ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရွိေသာအလုပ္ထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ကုိရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ႀကပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေရႊ႕႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလုပ္ သြင္းေပးသူမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေပးသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ 
ျခယ္လွယ္ျခင္းကုိ ခံရႏိုင္သည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားတြင္ က်ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ 
အျမတ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈအပါအ၀င္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မွႈသည္ လူကုန္ကူးမွႈအေျခအေနတစ္ခု၏ အဆုံးသတ္ရလဒ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မွႈသည္ လူကုန္ကူးမွႈႏွင့္ ဆက္စပ္မွႈမရွိေသာ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။2

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာသည္ကု3ိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း 
အလုပ္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းႀကသည့္ လူဦးေရမ်ားျပားလာပါသည္။4  ထုိ႔အျပင္ လုပ္သားအင္အားကုိ အဓိကထားသည့္ စက္မွႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လွႈ႔ံေဆာ္မွႈေႀကာင့္ 
လ်င္ျမန္ေသာ၊ စီးပြားေရးတုိးတက္မွႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈ မ်ားျပားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။5 ဤအလားအလာမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမွႈကုိ စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ား၊ ယင္းတုိ႔လုပ္ကုိင္ရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ 
ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ 
ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈသည္ လူကုန္ကူးမွႈ ႏွင့္လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မွႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေန၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၏ 
လ်င္ျမန္ေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မွႈႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ တန္႔ေနေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မွႈ ပဋိပကၡမ်ား၊ 
ပုံစံတက်မဟုတ္ေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ ယႏၲရားမ်ားအေပၚတြင္ အားထားေနရျခင္း ႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၏ ထိေရာက္မွႈအားနည္းျခင္း 
စသည့္ အရာအားလံုးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မွႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကုိ 
ဖန္တီးေပးလွ်က္ရွိသည္။

အဓမၼအလုပ္ခို္င္းေစမွႈႏွင့္ လူကုန္ကူူးမွႈကုိ အိုင္အယ္လ္အုိႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးမွ ၎၏ အဖဲြ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားက သိသာထင္ရွားသည့္ ျပႆနာမ်ားအေနျဖင့္ အသိ 
အမွတ္ျပဳထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၂-ခုႏွစ္စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အုိင္အယ္လ္အိုဆက္သြယ္ညွိႏွႈိင္းေရးအရာရွိရုံးသည္ (ILO) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ 
မ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္အားထုတ္မွႈ၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာ 
ျပည္သူပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစုိးရအရာရွိမ်ားက အရပ္သားမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ တရားမ၀င္အေလ့ 
အက်င့္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္း 
ေစျခင္းမ်ားသည္ မႀကာေသးမီက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိျပႆနာကုိ ျပီးျပည့္စုံစြာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုိအပ္သည္။6

ဤအခ်ိန္ကာလအတြင္း လူကုန္ကူးမွႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ အာရုံစုိက္မွႈသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မွႈနယ္ပယ္တြင္ 
အဓိကထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပုိမုိခ်မ္းသာႀကြယ္၀သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ 
လူကုန္ကူးမွႈခံရျပီး အာရွအေေရွ႕ပုိင္း၊ အာရွေတာင္ပုိင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ေျမာက္အေမရိကတုိက္ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပရွိ နုိင္ငံမ်ားသုိ႔ လူကုန္ကူးမွႈမွာ 
အနည္းငယ္သာရွိေႀကာင္း ေတြ႔ရသည္္။7  အျခားစက္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္အကူ 
လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓမၼေစခုိင္းခံေနရေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင္႔အတူ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

1 ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ “ျပည္တြင္း”ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မွႈတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းမွႈ ပါ၀င္သည္။
2 အခန္း (၃) တြင္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အျခားအသုံးအႏွႈန္းမ်ား၏ ဥပေဒဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
3 အစုိးရကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမွႈတြင္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁၀၀မွ ၁၀ဦးေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္သည္ႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၀၇-ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁၀၀ မွ ၁၄ ဦး 

ေျပာင္းေရႊ႕သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ - လူ၀င္မွႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ား၊ အလားအလာမ်ားႏွင့္ 
ပုံစံမ်ား၊ ( ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ၊၂၀၁၃) ၊ စာမ်က္ႏွာ ဖ ႏွင္႔  ၁၅

4 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ အလုပ္အတြက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္သည့္ လူဦးေရအေရအတြက္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပီးျပည့္စုံေသာ အခ်က္အလက္ မရွိေပ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ အပုိင္း ၂.၁ တြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာနမွ လည္ပတ္လ်က္ရိွေသာ တရား၀င္စနစ္မွ အလုပ္ခန္႔ထားသူဦးေရ ၄,၁၇,၅၈၉ ဦးရွိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သူသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားျဖစ္သည္ကုိ တိတိက်က်မေဖာ္ျပထားေပ။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဦးေရ ၉၃,၉၁,၁၂၆ 
ဦးရွိေႀကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္အခ်ိန္၊ တႏွစ္လွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္သည့္ ဦးေရကုိ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ညႊန္းျပထားျခင္းမရွိေပ။

5 တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအေနျဖင့္ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၀/၂၀၁၁ တြင္ ၅.၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း မွ ၂၀၁၃/၂၀၁၄ တြင္ ၈.၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း ထိတုိးတက္လာခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ 
အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ႀကြယ္၀ခ်မ္းသာမွႈေ၀စုကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ၂၀၁၄) ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၃

6 အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အပုိင္း ၂.၃ တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။
7 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ဦးစီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ (၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ၂၀၁၄)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၄-၁၁၇ တြင္ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://www.state.

gov/documents/organization/226845.pdf.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အမွႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး မွတ္တမ္းတင္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။8 ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ပဋိပကၡဒဏ္သင့္သည့္ ေဒသမ်ားမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားသုိ႔ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အဓမၼေစခုိင္းခံရျခင္းႏွင့္ 
အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းအတြက္ ေရာင္းစားခံေနရပါသည္။9

၂၀၁၅-ခုနွစ္တြင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ က်ေရာက္ေနသည္ကုိ 
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ အင္ဒိုိနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔သည္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ထုိငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားထဲမွ ၁၇၆ ဦးျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။10 ၂၀၁၅-
ခုႏွစ္ တြင္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ရာေပါင္းမ်ားစြာ၏ အေလာင္းမ်ားကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ နွစ္ႏိုင္ငံႀကားနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္၌ အစုလုိက္ 
အျပဳံလုိက္ျမွဳပ္ႏွံထားသည္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ အစုိးရႏွစ္ရပ္လုံးကုိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးမွႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး၌ 
ပုိမုိအားထုတ္ႀကဳိးပမ္းရန္အတြက္ လွႈ႔ံေဆာ္ခဲ့သည္။11

အစုိးရႏွင့္ နုိင္ငံတကာတုံ႔ျပန္မွႈမ်ားသည္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းအပါအ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမွႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအေပၚ အဓိကအာရုံစုိက္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈကုိ ဦးတည္ေသာ လူကုန္ကူးမွႈျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မူ၀ါဒေရးဆဲြစ အေျခအေန 
တြင္ရွိစဥ္ ILO-Yangon ၏ အဓမၼအလုပ္ခုိ္င္းေစမွႈ တုိင္တန္းမွႈယႏၲရားသည္ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈကုိ ဦးတည္ေသာ 
ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးမွႈမ်ားရွိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။12

၂၀၁၁-ခုႏွစ္ကတည္းက  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ႀကည့္ပါက ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔၍ ပုိမုိတက္ႀကြသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏နယ္နိမိတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လူကုန္ကူးမွႈမ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳမွႈကုိ လူကုန္ကူးမွႈတား
ဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖဲြ႕ (CBTIP) ႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕ (ATIPD)၏ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူး အမွႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ 
မႀကာေသးမီက ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွႈမ်ားအားျဖင့္ သိသားထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။13 CBTIP ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အႏၲရာယ္ရွိသည့္ေနရာသစ္မ်ား၊ လူကုန္ကူးသည့္ လမ္းေႀကာင္းမ်ား၊ “ျပည္တြင္းႏွင့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးခံရမည့္ အလားအလာမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုံမွန္ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေႀကာင္း၊” ေဖာ္ျပထားသည္။14 

ILO-Yangon က ဤထြက္ေပၚလာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သုေတသနလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထုိသိမွတ္မွႈ 
ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈပုံစံမ်ားကုိ သုေတသနျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသုေတသနျပဳလုပ္ငန္းကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံတကာဖြ႔ံျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ေငြေႀကးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤသုေတသနကုိ CBTIP ႏွင့္ ATIPD တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ဤသုေတသနကုိ ဒီဇုိင္းပုံစံေရးဆဲြကာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသည္႔ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ 
ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၇၃ ျမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမဳိ႔နယ္ေပါင္း ၁၁၁ ျမဳိ႕နယ္ရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ၇၂၉၅ 
ေယာက္ထံမွ ေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္ကုိင္မွႈပုံစံမ်ား၊ လုပ္အားဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားသည့္ 
စစ္တမ္္းမွတဆင့္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ားကုိ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစားအစာ/အေဖ်ာ္ယမကာ ၀န္ေဆာင္မွႈ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ 

8 ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔၊ မဲေခါင္ေဒသစိန္ေခၚမွႈမ်ား-လစာနည္းျခင္း၊ အလုပ္ပုိလုပ္ရျခင္းႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရွႈျခင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ငယ္ရြယ္သည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊ (ဘန္ေကာက္၊၂၀၀၆) http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_BK_PB_67_EN/lang--en/index.htm; 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔၊ က်ားမွ မိေက်ာင္းသို႔၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို အလဲြသံုးစားျပဳျခင္း၊ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၂-၅၈ 
တြင္ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။

9 ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအသင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္-တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါးသုိ႔ တြန္းခ်ခံရျခင္း၊ ၂၀၁၃ တြင္ ႀကည့္ႏို္င္ပါသည္။ http://www.

kachinwomen.com/kachinwomen/images/stories/publication/pushed_to_the_brink.pdf.  ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား သမဂၢ၊ ငရဲခန္း ၂ ခုႀကားတြင္ အဖမ္းခံရျခင္း- ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ 
တရုတ္နုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေျခအေန၊ ၂၀၀၇ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://www.womenofburma.org/Report/Caught%20between%20two%20hells.

pdf.

10 ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္း (IOM) မွ အုိင္အယ္လ္အုိသုိ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်က္အလက္၊ ၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅။
11 “မေလးရွားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အစုလုိက္အျပဳံလုိက္သခၤ်ိဳင္း- ရဲမ်ားက ေနရာ ၁၃၉ ခုကုိ ေတြ႔ရွိသည္။အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေလာင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္” ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာ၊ ၂၅ 

ေမလ ၂၀၁၅။ http://www.theguardian.com/world/2015/may/25/malaysia-migrant-mass-graves-police-reveal-139-sites-some-with-multiple-corpses

12 အိုင္အယ္လ္အုိအဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္းတန္းမွႈယႏၲရားမွတဆင့္ ၂၀၁၃ ႏွင္႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမွႈ အမွႈ 
၁၅ မွႈကုိ အုိင္အယ္လ္အုိမွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ထုိအမွႈမ်ားသည္ မ်ားျပားလားႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကုိသာ ညႊန္ျပခဲ့သည္။

13 CBTIP ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ATIPD တုိ႔သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ မႀကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးအမွႈမ်ား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ 
ျခင္းႏွင့္တရားစဲြဆုိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အပုိင္း ၂.၄ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။

14 ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ (၅)ႏွစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁.၃)၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ လူကုန္းကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ 
ေရးဗဟုိအဖြ႔ဲ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စာမ်က္ႏွာ ၉။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမွႈ နွင့္ အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစုိးရ 
အာဏာပုိင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ နုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ လူကုန္ကူးမွႈ၊ အလုပ္သမားေရးရာ 
တုိ႔ႏွင့္  ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေဒသတြင္းရွိ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွရရွိသည့္ အရည္အေသြးရွိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္း 
ထားပါသည္။ 

ဤေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၊ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လွႈပ္ရွားသူမ်ားက 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကံဆႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္အျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းလုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ လူကုန္ကူးမွႈကို ဦးတည္နိုင္သည့္ အလုပ္တုိ႔တြင္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈမ်ားကုိ 
တုိးျပီး လုပ္ေဆာင္လာႀကျခင္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စိတ္အားထက္သန္မွႈတုိ႔ေႀကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈပုံစံမ်ား၊ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈကုိ ဦးတည္သည့္ လူကုန္ကူးမွႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ ပမာဏတုိ႔ကို ပုိမုိနားလည္မွႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးသည္ အထူးသျဖင့္ ယခု 
အခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အခန္း (၂) စပ္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈ အေျခအေနတြင္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျမန္မာအစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ေယဘုယ်သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ယခုအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခန္းအား အပုိင္း (၄) ပုိင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ  (၁) ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမွႈ၊ (၂) အလုပ္သမား ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (၃) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ႏွင့္ (၄) 
လူကုန္ကူးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

၂.၁ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမွႈ

အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးရုံးမွတဆင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 
လူမွႈဖူလုံေရးဌာန (MoLES) က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤစနစ္အရ  ျပည္သူပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါက ေဒသတြင္းရွိ LEO သုိ႔ အေႀကာင္းႀကားရန္လုိအပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ LEO ရုံးမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ 
အလားအလာရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္သမားကဒ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ 
အလုပ္ရာဇ၀င္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္သိမ္းေပးသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အေႀကာင္းႀကားထားသည့္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ႏို္င္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ LEO ရုံးမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ 
ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိလည္း လုိင္စင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ 
LEO အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ တူညီသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဤစနစ္မွတဆင့္ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း ၄,၁၇,၅၈၉ ဦးအား အလုပ္ခန္႔ထားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။15၂၀၁၄-ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဦးေရ ၉၃,၉၁,၁၂၆ဦး ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။16 လက္ရွိတြင္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္  ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႀကသည့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ 
သားဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ မရွိေသးေပ။ ထုိ႔ေႀကာင့္ တရား၀င္စနစ္ျဖင့္ ခန္႔ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရအတြက္ကုိ  
သိရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 

ဤအလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရးစနစ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစုိးရသစ္ မတက္မီအခ်ိန္ကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ကတည္းက အလုပ္ရွင္မ်ားေရာ 
အလုပ္သမားမ်ားကပါ ထုိစနစ္၏ ေႏွးေကြးျပီး လက္ေတြ႔မက်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အားရမွႈမရွိေႀကာင္းကုိ ပြင္းလင္းစြာ ေျပာျပႀကသည္။ 
အမ်ားစု ေက်နပ္မွႈမရွိသည့္ အခ်က္မွာ ယင္းစနစ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ယင္းတုိ႔ မူလေနထုိင္ရာေဒသတြင္သာ (မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ 
အျမဲတမ္းေနထုိင္ေသာေနရာ) အလုပ္သမားကဒ္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္အကုိင္ရလုိသည့္ အလုပ္သမားကဒ္မ်ားမရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
လည္းရွိသည္။ ထုိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ယင္းတုိ႔ မူလေနထုိင္ရာေဒသကုိ ျပန္၍ အလုပ္သမားကဒ္ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။  (၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ 
အစည္းအေ၀းတြင္ MoLES မွ ေျပာျပသည္မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး ရုံးသုံးလက္စဲြ အခန္း ၃ အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္ျခင္း 
အခန္းတြင္ မည္သည့္ကာယ၊ဥာဏ အလုပ္သမားမဆုိ မိမိ၏ အျမဲတမ္းေနရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီေနရပ္ရွိ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရုံးမ်ားတြင္ 
လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ  ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ မွတ္တင္ျပီးေသာ္လည္း မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ 
အျခားရုံးတစ္ရုံးသုိ႔ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းေရႊ႕မွတ္ပုံတင္ႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ျပီးသည့္ရုံးမွ တစ္ႏွစ္ျပည့္ျပီးမွသာ ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။) 
အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ထုိအလုပ္သမားမ်ားကုိ မေစာင့္နုိင္ျခင္း (သုိ႔) ေစာင့္ဆုိင္းရန္ ဆႏၵမရွိျခင္းတုိ႔ေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ဤစနစ္ႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေႀကာင့္ ဤတရား၀င္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းစနစ္သည္ နုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ထုိ႔အျပင္ ဤစနစ္ကုိ အသုံးျပဳမွႈ နည္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

၂.၂ အလုပ္သမား ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ စိတ္၀င္စားသည့္ ျပည္တြင္းနွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား တင္ျပခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေမလ 
တင္ျပခ်က္အရ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုိအခ်ိန္တြင္ အာဏာသက္ေရာက္မွႈရွိေနသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ ၂၀ 
ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိဥပေဒမ်ားထဲမွ ၁၉၂၃-ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ (ကုိလုိနီေခတ္အပါအ၀င္) အတြင္း ဥပေဒငါးရပ္သာ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၁-၁၉၅၉ 
ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ငါးရပ္၊ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ၇ ရပ္ထိ ျပဌာန္းခဲ့သည္။17 အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ထုိဥပေဒမ်ားအျပင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) တုိ႔မွာ အလုပ္သမားေရးရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိဥပေဒစုမ်ားအရ 
ျမန္္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊  ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားကုိ ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။

ထုိဥပေဒမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ကုိစတင္လုပ္ကုိင္သည့္ အခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း 

15 အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းကုိ ေမးျမန္းမွႈမွ ရရွိခဲ့သည္၊ ၁၈ ဇြန္လ ၂၀၁၅။
16 လူ၀င္မွႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း၊ စာေစာင္ ၂၊ ေမလ ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၇ တြင္ 

ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
17 ဦးမ်ဳိးေအာင္၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ အလုပ္သမားဦးစီးဌာန၊ “ လက္ရွိဥပေဒဆုိင္ရာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွႈမ်ားႏွင့္ ႀကားခံကာလ နည္းဗ်ဴဟာ” ၊ အလုပ္သမားဥပေဒျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး

ဆဲြေရးႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၁၈ ေမလ ၂၀၁၅။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အလုပ္ခန္႔ထားမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ လုိအပ္သည္္။18 ယင္းအခ်က္ အာဏာသက္ေရာက္မည္ဆုိပါက၊ စာခ်ဳပ္အရ လွည့္စားမွႈ 
(သုိ႔မဟုတ္) ႀကဳိးကုိင္ျခယ္လွယ္မွႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လူကုန္ကူးျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးျခင္းအတြက္၊ 
အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကုိ ငွားရမ္းခုိင္းေစျခင္းအား တားျမစ္ထားၿပီး၊ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ 
ႏွင့္ ၁၈ႏွစ္ၾကား အရြယ္မ်ားအား ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ သီးျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျပဌာန္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။19 ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရာေဒသမ်ားႏွင့္ 
အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမ်ား ငွားရမ္းရန္ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။20 ယင္းေနရာမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဦးတည္ရာေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆုံးအခေႀကးေငြဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။21 ထုိဥပေဒအရ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီအတြက္သတ္မွတ္ထား 
ေသာ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၆၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈) သည္  ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္။ 
ဥပေဒအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားက လဆန္းရက္ (၇) ရက္တြင္း လုပ္ခ၊လစာမ်ား ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
ေငြေပးေခ်မွႈကုိ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္တမ္းထားရွိႏုိင္သည္။22

အလုပ္ခ်ိန္မ်ားကုိ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ႏွင့္ ဆုိင္မ်ားႏွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) တုိ႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။23 သုိ႔ေသာ္ 
ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အလုပ္သမားအမ်ဳိးအစားအားလုံးအတြက္ အက်ဳံးမ၀င္ေပ။ (သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ 
သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ စည္းႀကပ္လ်က္ရွိေသာ သတၳဳတြင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ျပီး ထုိဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္း 
သတၳဳတြင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ တစ္ေန႔ (၈) နာရီ ျပဌာန္းထားပါသည္။) ဤဥပေဒႏွစ္ရပ္ေအာက္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီထက္ ပုိမုိ၍အလုပ္လုပ္ခုိင္းျခင္း မျပဳရေပ။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္ အနည္းဆုံး နားခ်ိန္နာရီ၀က္ မနားရဘဲ 
အလုပ္ကုိ ၅ နာရီထက္ပုိ၍ မလုပ္ရေပ။  အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ နားခ်ိန္စုစုေပါင္းသည္  ၁၀ နာရီထက္ မပုိသင့္ေပ။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ 
လစာျဖင့္ နားရက္ခံစားခြင့္ရွိၿပီး၊ တစ္ပတ္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၄၄ နာရီထက္ မေက်ာ္ရသည့္အျပင2္4 ၁၀ ရက္ထက္ေက်ာ္ျပီး အလုပ္ကိုဆက္တုိက္မလုပ္ရေပ။25

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမား ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ခြင္႔ရက္ႏွင့္ပိတ္ရက္မ်ား ျပဌာန္းထားပါသည္။26 အလုပ္ခြင္တြင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးအပါအ၀င္  လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈတုိ႔အတြက္ ျပဌာန္းထားသည္။27 ထုိ႔႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ေဆး၊ မီးဖြားခြင့္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈႏွင့္ အျခားေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ရန္ အလုပ္စတင္္သည့္အခ်ိန္မွ ရက္ ၃၀ တြင္း လူမႈဖူလံုေရးဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ 
မွတ္ပံုတင္ရမည္။28

တစ္ဦးခ်င္းအျငင္းပြားမွႈမ်ား အျငင္းပြားမႈမ်ား (လက္ရွိ ဥပေဒ၊ အလုပ္အကုိင္စာခ်ဳပ္၊  (သုိ႔) စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေရးဆုိျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အလုပ္သမားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ယင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မရရွိလွ်င္၊) အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္း 
ညွိႏွႈိင္းေရး ေကာ္မတီသုိ႔29 (အလုပ္သမား ၃၀ ဦးထက္ပိုေသာ အလုပ္ခြင္မ်ားအတြက္) (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ခြင္ရွိစီမံခန္႔ခဲြမွႈဌာန (အလုပ္သမား ၃၀ 
ေအာက္ရွိေသာ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္) တင္ျပႏုိင္သည္။ ထုိျပႆနာမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္၌ မေျဖရွင္းႏုိင္လွ်င္ ယင္းအလုုပ္သမားသည္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ညွိႏွႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖဲြ႔သုိ႔ ျပႆနာအား တင္ျပႏုိင္သည္။ ယင္းကုိ ညွိႏွႈိင္းဖ်န္ေျဖျခင္းျဖင့္ မေျပလည္လွ်င္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ တရားရုံးသုိ႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္
သည္။30

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းအျပင္ စစ္ေဆးသူမ်ားအား အလုပ္ခြင္အား ေစာင့္ၾကည့္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ခ၊လစာႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ စံႏွႈန္းမ်ားကုိ အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (FGLLID) 
က လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေစာင့္ႀကည့္စစ္ေဆးမွႈကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။31 လက္ရွိတြင္ FGLLID သည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 

18 အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွႈဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)၊ ပုဒ္မ ၅။
19 အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊ ပုဒ္မ ၆၈၊ ၇၅-၇၈ႏွင့္ ၈၁၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ဥပေဒ ( ၁၉၉၃)၊ ပုဒ္မ ၂၄။
20 နုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ ပုဒ္မ ၂၄ ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၇၁-၇၈။
21 အနည္းဆုံးအခေႀကးေငြ ဥပေဒ (၂၀၁၃)။
22  အနည္းဆုံးအခေႀကးေငြႏွင့္ အနည္းဆုံးအခေႀကးေငြ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၃)။
23 ဤစစ္တမ္းတြင္ ထုိဥပေဒမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္လီ/လက္ကၠား ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ အစားအစာ/အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးေရး

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စုိက္ပ်ဴိးေရး၊ ျပည္တြင္းတြင္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္းနွင့္ 
အျခားအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ ထုိသတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ အက်ဴံးမ၀င္ေပ။

24 ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါကနားခ်ိန္မေပးသည့္ အဆက္မျပတ္လုပ္ကုိင္ရသည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာအလုပ္မ်ားကို  ၄၈ နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ မလုပ္သင့္ေပ။
25 အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊ ပုဒ္မ ၅၉-၆၆ ၊ ဆုိင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊ ပုဒ္မ ၆။
26 ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) တြင္ ႀကည့္ပါ။
27 အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ႏွင့္ လူမွႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။
28 ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမွႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ ပုဒ္မ ၂၂-၅၉ တြင္ႀကည့္ပါ။
29 အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမွႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ေအာက္တြင္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အလုပ္သမားဦးေရ ၃၀ ထက္ပုိေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျငင္းပြားမွႈေျဖရွင္းေရးတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
30 အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမွႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ ပုဒ္မ ၂၁၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအျငင္းပြားမွႈမ်ားမွာ တရားရုံးတြင္ ရင္ဆုိင္ႀကရသည္။ မွတ္သားသင့္သည္မွာ 

စုေပါင္းေတာင္းဆုိသည့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမွႈမ်ားကုိ ညွိႏွႈိင္းျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းနွင့္ ႀကားနာေပးျခင္းစသည့္ မတူညီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ေျဖရွင္းသည္။ 
အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမွႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ( ၂၀၁၂) ၊ ပုဒ္မ ၂၄-၃၃ တြင္ ႀကည့္ရွႈႏိုင္ပါသည္။

31 ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆီႏွင့္ေရ စုတ္/ထုတ္မွႈ၊ စြမ္းအင္၊ ပုံႏွိပ္ျခင္း/ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွႈမ်ား၊ အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ စက္ရုံမ်ား၊ 
အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ႏွင့္ အနည္းဆုံးအခေႀကးေငြ ႏွင့္ အနည္းဆုံးအခေႀကးေငြ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၃) တြင္ ႀကည့္ရွႈႏိုင္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

စစ္ေဆးႀကီးႀကပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ပါသည္။32

ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း အဓိကက်ေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အစိုးရက တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
သီးျခား ဥပေဒမ်ားကုိ တုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္  ျပီးျပည့္စုံေသာ အလုပ္သမားဥပေဒကုိ ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ  ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။33

၂.၃ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အက်ယ္တ၀င့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အရာရွိမ်ား 
က်ဴးလြန္သည့္ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ အာရုံစိုက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ၁၉၉၀ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပုိင္းမွစ၍၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ညီလာခံတြင္   
အိုင္အယ္လ္အိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔သို႔ ေပးပို႔သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္  ILO-Yangon ႏွင္႔ အစိုးရမွ ေကာင္းမြန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။34 
အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ကုိ  ျဗိတိသ်ွကုိလိုနီဥပေဒမ်ား၊ ျမဳိ႕မ်ားဥပေဒ (၁၉၀၇) ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား 
ဥပေဒ (၁၉၀၈) တုိ႔ကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။35

၂၀၀၂-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ အုိင္အယ္လ္အုိႏွင့္  သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ  လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစ 
ျခင္းပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္မွႈတြင္ ကူညီရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းက႑ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အုိင္အယ္လ္အုိ ညွိႏွႈိင္းေရးအရာရွိတစ္ဦးကုိ 
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရႏွင့္ အုိင္အယ္လ္အုိတုိ႔သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္တန္းမွႈယႏၲရားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
သေဘာတူခဲ့ႀကသည္။36 ဤယႏၲရားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားအား အရြယ္မေရာက္ေသာသူမ်ားကုိ စစ္တပ္အတြက္ စုေဆာင္းျခင္း၊ 
အဓမၼစုေဆာင္းျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ေႀကြးျမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြ႔ဲခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ပါ၀င္သည့္  
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအမွႈမ်ားကုိ တုိင္ႀကားႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ေပးသည္။37 ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ေမလတြင္  အုိင္အယ္လ္အုိႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ 
နားလည္မွႈစာခြ်န္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အားလုံးကုိျခဳံငုံသည့္ မူေဘာင္ႏွင့္ 
မူသေဘာတရားမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျပီးလုိက္နာက်င့္သုံးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အုိင္အယ္လ္အုိႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။38

အုိင္အယ္လ္အို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေကာ္မတီက ေတာင္းဆုိမွႈမ်ား ဆယ္စုနွစ္နီးပါးႀကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျပီးေနာက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထား 
သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းျပီး၊ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) ျဖင့္ အစားထုိးျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထုိဥပေဒကုိ အဓမၼအလုပ္ 
ခုိင္းေစျခင္းအား တားဆီးကာကြယ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ သူမ်ားကုိ ျပစ္မွႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပဌာန္းခ့ဲသည္။39 အစုိးရကခုိင္းေစသည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းလာေသာေႀကာင့္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ 
က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ က်န္ရွိေနသည့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ခဲ့ႀကသည္။40

သုိ႔ရာတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈမ်ား ရွိေနေသးေႀကာင္း အုိင္အယ္လ္အုိကုိ အစီရင္ခံေနဆဲျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ အဓမၼ 
အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္တန္းမွႈယႏၲရားမွ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ အမွႈ ၃၃ မွႈကုိ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။41 ဤအရာႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားေႀကာင့္ 

32 အလုပ္သမား၊အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမွႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ႀကည္႔ရွႈစစ္ေဆးသူအေရအတြက္ကုိ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာမတုိင္မီ ၁၇၂ ဦးႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ၃၇၄ 
ဦးအထိ တုိးျမွင့္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ဦးမ်ဳိးေအာင္၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ “လက္ရွိဥပေဒဆုိင္ရာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွႈမ်ားႏွင့္ ႀကားခံကာလ နည္းဗ်ဴဟာ”၊ အလုပ္သမားဥပေဒျပန္လည္ျပဳ 
ျပင္ေရးဆဲြေရးႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၁၈ ေမလ ၂၀၁၅။

33 မႀကာေသးမီက အုိင္အယ္လ္အုိ အလုပ္သမားဥပေဒ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထုိကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပီးျပည့္စုံေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ အလုပ္သမား၊ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမွႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကမ္းဖ်င္းျပသခဲ့သည္။“လက္ရွိဥပေဒဆုိင္ရာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွႈမ်ားႏွင့္ ႀကားခံကာလ နည္းဗ်ဴဟာ”၊ အလုပ္သမားဥပေဒျပန္လည္ျပဳ 
ျပင္ေရးဆဲြေရးႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၁၈ ေမလ ၂၀၁၅။

34 အုပ္ခ်ဳပ္မွႈဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းအစီရင္ခံစာဖတ္ရန္အတြက္ အေထြေထြညီလာခံကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB325/lang--en/index.htm

35 ယခင္ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၀၈)၊ သီးျခားပုဒ္မမ်ားကုိ ျမဳိ႕မ်ားဥပေဒ (၁၉၀၈) ရွိ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ဖတ္ပါ။ ထုိဥပေဒမ်ားတြင္ အလုပ္သမားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွႈဆုိင္ရာ 
က်ဴးလြန္မွႈမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ထုိအရာမ်ားတြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ယင္းတုိ႔ဆႏၵမပါဘဲ ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျပီး ပစၥည္းမ်ားသယ္ခုိင္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မွႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:2144404 

36 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔တုိ႔ ေရးထုိးသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ နားလည္မွႈစာခြ်န္လႊာ (၂၀၀၇) http://www.ilo.org/yangon/

info/meetingdocs/WCMS_106131/lang--en/index.htm.

37 ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက အုိင္အယ္လ္အုိ တုိင္တန္းမွႈယႏၲရားသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အမွႈေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ 
မွတ္ပုံတင္ထားျပီးျဖစ္သည္။

38 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နားလည္မွႈစာခြ်န္လႊာအျပည္႔အစုံကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF11/mou-with-ilo.pdf.

39 မူလဥပေဒကုိ ၂၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၂ တြင္ လုိက္နာက်င္႔သုံးခဲ့ျပီး၂၈ မတ္လ ၂၀၁၂ တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ ၂၇ (က) ကုိ မူလဥပေဒ အပုိဒ္ ၂၇ တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ 
သည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ အမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈသည္ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ တရားမက်င့္ထုံး ပုဒ္မ ၃၇၄ အရ ျပစ္မွႈ ေျမာက္ပါသည္။ 
ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ဒဏ္ေႀကး (သုိ႔) ႏွစ္ခုစလုံး က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

40 “ ျမန္မာနုိင္ငံအေပၚက်န္ရွိေနသည့္ ကန္႔သတ္မွႈမ်ားကုိ ေျပေလ်ာ႔ျခင္း” ဇြန္လ ၂၀၁၃ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/media-centre/news/

WCMS_216355/lang--en/index.htm.

41 အုိင္အယ္လ္အုိ အုပ္ခ်ဳပ္မွႈအဖဲြ႔အစည္း အေထြအေထြညီလာခံ အမွတ္ ၃၂၃။ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_348466.pdf.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အုိင္အယ္လ္အုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔သည္ ျမန္မာအစုိးရအား ၂၀၁၅ တြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမွႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ ၂၀၁၅ 
ႏို၀င္ဘာ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

၂.၄ လူကုန္ကူးျခင္း

၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ 
လူကုန္ကူးမွႈကုိ တားဆီးရန္၊ ဖိႏွိပ္ရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္စသည့္ သေဘာတူညီခ်က္အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္ (ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ 
ညႊန္းဆုိသည္)။42 ျမန္မာအစုိးရသည္ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၀၅ တြင္ 
အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒအား အသက္၀င္လာေစရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ 
အား ၂၀၀၆-ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း ႏွစ္ရပ္ကုိ ယင္းဗဟုိအဖြဲ႕က  
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္(၂၀၀၇-၂၀၁၁။ ၂၀၁၂-၂၀၁၆)။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္း အထူးတပ္ဖဲြ႕ရုံးတစ္ခု၊ အဖြဲ႕၀င္ 
၃၄၀ျဖင့္ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႔ (ATIPD) ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕စုမ်ား (ATTF) အား ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တပ္စြဲထားခဲ့သည္။43 လူကုန္ကူးသည့္အမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ယင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား 
သည္ ပံုမွန္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ 

၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္၊ လူကုန္ကူးမွႈေပါင္း ၁၂၄မွႈကုိ၊ တရားစဲြဆုိခဲ့သည္ဟု အစုိးရက ေႀကညာခဲ့သည္။ ယင္းအမွႈမ်ားတြင္၊ လူကုန္ကူးသည္ဟု သကၤာမကင္း 
ျဖစ္ခံရသူ ၃၆၇ ဦး (အမ်ိဳးသား ၁၅၂ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၁၅ ဦး)  ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူ ၃၀၉ ဦး (အမ်ဳိးသား ၁၂၁ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၈၈ ဦး) တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 
ယင္းအမႈမ်ား၏အမ်ားစုမွာ အဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ (၇၂ မႈ)၊ လုပ္အားဆုိင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္မႈ (၂၉ မႈ)လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားျခင္း (၂၂ မႈ)၊ 
ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမွႈ ၁ မွႈ တုိ႔ျဖစ္ၾက သည္။ ထုိအမႈ ၁၂၄ မႈထဲမွ (၇၇) မႈသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြြင္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၂၆ မႈမွာ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ၁၈ မႈမွာ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔လည္းေကာင္း လူကုန္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။44

42 ကုလသမဂၢ လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၏ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/.

43 ATTF ရုံးမ်ားကုိ ATIPD အဖဲြ႔မွရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ လူကုန္ကူးမွႈအႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
ATTF ရုံးမ်ား တည္ရွိရာေနရာမ်ားျပေျမပုံကုိ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖဲြ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ (၅ )ႏွစ္ စီမံကိန္း၊ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္  
အစီရင္ခံစာ (ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၃)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃။

44 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း၊ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၊ (ေနျပည္ေတာ္၊ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၊ ၂၀၁၃) ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂-၂၃။

အကြက္ ၁ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမွႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၅) အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ■ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖဲြ႔အား ဖြ႔ဲစည္းျခင္း။ ယင္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အစုိးရအား မူ၀ါဒဆုိင္
ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ သုေတသနမ်ားကုိ ညွိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ လူကုန္ကူးမွႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးကုိ 
ေလ့လာစိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးမွႈခံရသူမ်ားကုိ  ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ 
ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ညွိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ လွွႈပ္ရွားသူမ်ား 
ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ ၅-၇)

 ■ လူကုန္ကူးမွႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ( ပုဒ္မ ၃ (က) ) မွာ ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမွႈရွိပါသည္။
 ■ အထူးသျဖင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကဲ့သုိ႔ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၏ တုိက္ရုိက္အက်ဳိးဆက္တစ္ခုအေန 

ျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပစ္မွႈတစ္ရပ္အား အေရးယူျခင္းကုိ ဥပေဒဆုိင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ တရားရုံးတြင္ ျပဳမူဆက္ဆံမွႈျခင္းဆုိင္ရာ 
အထူးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မီဒီယာႏွင္႔  အေႏွာင့္အယွက္ကင္းသည့္ေနရာတြင္ ထားရွိျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ 

အကာအကြယ္ေပးျခင္း ( ပုဒ္မ ၁၁-၁၃)

 ■ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (ပုဒ္မ ၁၉) စီစဥ္မွႈမ်ားကုိ ညႊန္ႀကားျခင္း။ 
ထိခုိက္မခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေစျခင္းႏွင့္ မိသားစုထံျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးအေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ စီစဥ္ေပးျခင္းအေပၚတြင္ ညႊန္ႀကားျခင္း (ပုဒ္မ ၁၆) ႏွင့္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးအပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြတည္ေထာင္ျခင္း တုိ႔ပါ၀င္သည္။ (ပုဒ္မ ၂၂-၂၃)

 ■ လူကုန္ကူးျပစ္မွႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ နုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ 
လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ ကြန္ယက္၏ အပိုင္းက႑တစ္ခုအေနျဖင့္  လူကုန္ကူးမွႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ပုိမုိတင္းႀကပ္သည့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္မွ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္အထိ ၊ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ (ပုဒ္မ-၂၄-၃၃)
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အခန္း ၃။ အယူအဆပိုင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ မူေဘာင္ 

ယခုစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္က႑အားလုံးသည္ အုိင္အယ္လ္အုိလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။ အုိင္အယ္လ္အုိ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 
၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအႀကား၊ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔၌ နုိင္ငံအဆင့္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈမ်ားကုိ ေရတြက္တုိင္းတာမွႈစစ္တမ္းျဖင့္ 
ေကာက္ခံရာမွ ရရွိခဲ့သည့္အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေ၀မွ်ထားပါသည္။ အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ Hard to see, harder to count: Survey 
guidelines to estimate the forced labour of adults and children  စာအုပ္တြင္ပါ၀င္သည္။ ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈကို တုိက္ဖ်က္ေရး 
အတြက္ ဂ်နီဗာရွိအိုင္အယ္လ္အုိ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္မွ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ထုိလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင္ ့
ကေလးမ်ားအား အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းနွင့္ လူကုန္ကူးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားေပၚ အမ်ိဳးသားအဆင့္စစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတြင္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ 
သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။45

 

၃.၁ ဥပေဒဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားကုိ ၁,၉၇၅ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျပဌာန္းခ်က္ (ေနာက္ဆက္တဲြျပဌာန္းခ်က္မ်ား) (နံပါတ္ ၁၄၃) တြင္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ 
အဓိပၸာယ္မွာ “ေရႊ႔ေျပာင္းသူ (သုိ႔) ယင္းေနထုိင္ရာေနရာေဒသမွ အလုပ္အကုိင္ရရွိရန္အတြက္ နုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ အျခားႏိုင္ငံသုိ႔ေရႊ႔ေျပာင္းေသာသူ၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဟု ယင္းကုိယ္တုိင္သတ္မွတ္သူမ်ားပါ၀င္သည္။46 ယခုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈတြင္ အသုံးျပဳ 
သည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ဤစစ္တမ္းတြင္ အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ 
ထုိအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ စစ္တမ္း၏လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပုိင္းတြင္ တင္ျပထားပါသည္။

ကေလးသူငယ္
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ (၁၉၉၃)အရ ကေလးသူငယ္ဆုိသည္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မျပည့္သူကုိ လည္းေကာင္း၊ 
လူငယ္ဆုိသည္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကားအား လည္းေကာင္း၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူဆုိသည္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဟုသတ္မွတ္ ထားသည္။47 
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒရွိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ လူငယ္အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုစစ္တမ္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရေသာ သုိ႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္၊ လူငယ္အမွႈမ်ားကုိ 
အတူတကြ စိတ္ျဖာေလ႔လာသြားပါမည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ပုိ၍ကုိက္ညီမွႈရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏွႈန္းမ်ားတြင္ 
ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္အႀကား ျခားနားမွႈမရွိေပ။

လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းတုိ႔ကုိ ထူးျခားေသာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသား အဆင့္ဥပေဒမ်ားတြင္ 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ လူကုန္ကူးျခင္းကုိ ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ 
ထားပါသည္။ ၁၉၃၀ အုိင္အယ္လ္အုိျပဌာန္းခ်က္ (အမွတ္ ၂၉)တြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။48 ျမန္မာ့ဥပေဒတြင္ 
လူကုန္ကူးျခင္း ဆုိသည့္အဓိပၸာယ္ကိုမူ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားသည္။49 ယခုစစ္တမ္းသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ ျမန္မာ့ဥပေဒလုပ္ငန္း 
မူေဘာင္ကုိ အသံုးျပဳသည္။ ထုိမူေဘာင္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုိက္ညီမွႈရွိသည္။50

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ “…မည္သူမဆုိ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲမွ ထုိသူ၏ 

45 အိုင္အယ္လ္အုိ၊ Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate the forced labour of adults and children၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://

www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang--en/index.htm.

46 စာပုိဒ္ ၁၁ (၁) ၊ http://courses.itcilo.org/A906119/documentation/ilo-conventions-and-others/ILO%20C143%20-%20Migrant%20Workers%20-Supplementary%20

Provisions.pdf. တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အုိင္အယ္လ္အုိျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၄၃ သည္ အလဲြသုံးစားလုပ္ခံရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ 
တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ဆက္ဆံေရးကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေနာက္ဆက္တဲြ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

47 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၀၅)၊ ပုဒ္မ ၃ (ည) (ဋ)၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ (၁၉၉၃)၊ပုဒ္မ ၂(က) (ခ)။
48 ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၀၀) စာအျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://www.osce.org/odihr/19223?download=true. 

အုိင္အယ္လ္အုိျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ ၂၉ (၁၉၃၀) အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:

:P12100_ILO_CODE:C029

49 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၀၅) အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://www.burmalibrary.org/docs15/2005-SPDC_Law2005-

05-Anti_Trafficking_in_Persons_Law-en.pdf. ရပ္ကြက္ (သုိ႔) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ကုိေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ႀကည့္ႏို္င္ပါသည္ http://www.altsean.

org/Docs/Laws/Ward%20or%20Village-tract%20Administration%20Law.pdf. သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမွာ အြန္လိုိင္းတြင္မရရွိႏိုင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဤအခန္းစာမ်က္ႏွာေအာက္ေျခတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

50 ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျမန္မာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ္ခ်က္မ်ား၏ အနည္းငယ္ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမွႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တင္ျပထားပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဆႏၵအေလ်ာက္ ကမ္းလွမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ အက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္ေစမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမည္ဟုတ္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ ထုိသူ၏ 
လုပ္အား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မွႈကုိ အဓမၼရယူခုိင္းေစရန္…”51  အဆုိပါအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အုိင္အယ္လ္အိုျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ ၂၉ (၁၉၃၀)ႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည္။ ယင္းသုိ႔ျပဌာန္းရာတြင္ “အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရသည့္ အလုပ္ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးမွ အျပစ္ေပးမည္ဟု 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ဆႏၵမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ ရသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္ကို ဆုိလုိသည္။” 52

လူကုန္ကူးျခင္း
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ျမန္မာ့ဥပေဒအရ အျခင္းအရာသံုးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ လူကုန္ကူးျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း အခုိင္အမာ သက္ေသထူႏိုင္ပါမည္။ ယင္း 
အျခင္းအရာသံုးမ်ိဳးမွာ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္”၊ “နည္းလမ္းမ်ား”ႏွင့္ “ရည္ရြယ္ခ်က္ (ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း)” တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ယင္းတုိ႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၀၅)တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္
“…ေခါင္းပံုျဖတ္လုိေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ 
ငွားရမ္းျခင္း၊ ငွားယူျခင္း၊ ခုိလွႈံခြင့္ေပးျခင္း (သုိ႔) လက္ခံျခင္း …53

           နည္းလမ္းမ်ား
 “…ၿခိမ္းေျခာကျ္ခင္း၊ အင္အားသုံးျခင္း (သို႔) အျခားနည္းျဖင့္ အနုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ေခၚယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း၊ 
အခြင္႔အာဏာအလဲြသုံးစားျပဳျခင္း၊ အားနည္းခ်က္ကိုအသံုးခ်ကာ အခြင့္ေကာင္းယူျခင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ သေဘာ 
တူညီခ်က္ရရွိရန္ ေငြေႀကး (သုိ႔) အက်ဳိးအျမတ္ေပးျခင္း (သုိ႔) လက္ခံရယူျခင္း … 54

ရည္ရြယ္ခ်က ္(ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း)
 “…ေငြေၾကးရယူလိုစိတ္ျဖင့္ လူတစ္ဖက္သားအား ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း၊ အျခားနည္းတစ္နည္းနည္းျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈ၊ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ၀န္ေဆာင္မွႈေပးေစျခင္း၊ ကြ်န္ျပဳျခင္း၊ ေက်းကြ်န္ကဲ႔သို႔ ခုိင္းေစျခင္း၊ေႀကြးျမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႔ခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) သူတ
စ္ပါးခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ထုတ္ယူဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း...”55

၃.၂ စစ္တမ္း၏လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအလုိက္ ယခုအပုိင္း၏သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တုိင္းတာႏုိင္သည့္အရာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ခြဲျခားထားသည္ကုိ တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးသည့္ အမွႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အေျခခံအျဖစ္ Hard to see, harder to 
count စာအုပ္မွ ကုိက္ညီသည့္ မူေဘာင္ႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းသုံးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ  အသံုးျပဳထားသည္။56 ယခုမူေဘာင္ကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူကုန္ကူးျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒကသတ္မွတ္ထားေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံျခင္းအမွႈမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းမူေဘာင္မ်ားရွိ အဓိကသေဘာတရားမ်ားသည္  တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဤစစ္တမ္းအတြက္ ဖြင့္ဆုိထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ဂရုျပဳရန္လုိပါသည္။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈတုိ႔ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အေပၚ 
အုိင္အယ္လ္အုိ၏ အျမင္သေဘာထားသည္ ယခင္အတုိင္းျဖစ္ျပီး အေျပာင္းအလဲမရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္သည္ တရားစီရင္ 
ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မတူညီေပ။ ထို႔ေႀကာင့္ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆုိသူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ဥပေဒသေဘာတရားအရ လူကုန္ကူးခံရသည္ (သုိ႔) အဓမၼ 
အလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရိွသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာဆုိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အုိင္အယ္လ္အုိ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရွင္းျပထားသကဲ့သုိ႔ 
“တရားရုံးတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အမွႈအတြက္ တရားလုိေရွ႕ေနသည္ ထိုအလုပ္သမား အက်ပ္ကုိင္ခံရသည္ (သုိ႔) လွည့္ျဖားခံရသည္ 

51 မူလဥပေဒကုိ ၂၄ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၂ တြင္ လုိက္နာက်င့္သုံးခဲ့ျပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကုိ မူလဥပေဒ အပုိဒ္ ၂၇ တြင္ ၂၇ (က) အျဖစ္ အစားထုိးျပဌာန္းခဲ့သည္။
52 ဤဥပေဒမ်ားသည္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အရာရွိမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအပါအ၀င္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအားလုံးအေပၚ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မွႈရွိသင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ဤဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ အေရးယူခဲ့ျခင္းမရွိေသးေပ။
53 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၀၅)၊ ပုဒ္မ ၃ (က)၊ မွတ္ခ်က္- ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အနည္းငယ္ပုိ၍  

က်ဥ္းေျမာင္းျပီး စုေဆာင္းျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ခုိလွႈံခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းတုိ႔သာ ပါ၀င္သည္။
54 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(၂၀၀၅)၊ ပုဒ္မ ၃ (က) မွတ္ခ်က္ - ၁-၆ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈ ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးခံရမွႈကုိဆုံးျဖတ္ရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားမလုိေပ။ ျမန္မာ့ဥပေဒတြင္ 
ဤဥပေဒကုိ အသုံးျပဳျခင္းမရွိေပ။

55 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၀၅)၊ ပုဒ္မ ၃(က)၊ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)၊ မွတ္ခ်က္။ ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ ပုံစံမ်ားကုိ 
အျခားသူမ်ားကုိ ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ ကြ်န္ျပဳျခင္း (သုိ႔) ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အေလ့အထမ်ား၊ ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
ထုတ္ယူဖယ္ရွားျခင္း၊ အျခားေခါင္းပုံျဖတ္သည့္အမ်ဳိးအစားမ်ား။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္၊ ကြ်န္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေႀကြးျမီျဖင့္ေႏွာင္ဖဲြ႔ျခင္းတုိ႔ကုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစသည့္ပုံစံမ်ားအျဖစ္သတ္မွ
တ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ယင္းတုိ႔ကုိ ထင္ရွားသည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မွႈပုံစံမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။

56 အုိင္အယ္လ္အုိ၊ Hard to see, harder to count ၊ ဇြန္ ၂၀၁၂၊စာမ်က္ႏွာ ၁၁-၂၀။ http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang--en/

index.htm.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဆုိသည္ကုိ သက္ေသျပရန္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မွႈမ်ားျဖင့္ အစြပ္စဲြခံတရားခံႏွင့္ ျပစ္မွႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း 
ျပန္လွန္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ 

- အေျခအေနကုိ အကဲျဖတ္ရန္
- လုပ္သားစုေဆာင္းမွႈ၊ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မွႈ အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္
- အေထာက္အထားမ်ားတင္သြင္းရန္

စာရင္းအင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာစစ္တမ္းတြင္ ဤအရာမ်ားသည္ တစ္ခုမွမျဖစ္ႏို္င္ေပ။ ေျဖဆုိသူအားလုံးအတြက္ တူညီေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ ႀကဳိတင္စီစဥ္ 
ထားျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားသည္ စိစစ္အကဲျဖတ္မွႈအတြက္ လုံေလာက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေမးျမန္းႏိုင္ရမည္။ ေအာက္ပါ 
အေျခအေနမ်ားကုိ ျပသည့္ ခုိင္မာေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ား ရွိ-မရွိ ေမးျမန္းရမည္။

- အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနျခင္းရွိ-မရွိ
- လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည့္ပုံစံတစ္နည္းနည္း။”57

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဟူသည့္ စကားရပ္အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသးသျဖင့္ ဤစစ္တမ္း 
လုိအပ္ခ်က္အရ အဓိပၸာယ္တစ္ရပ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆုိသည္မွာ အလုပ္္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္တြင္း တစ္ေနရာမွ 
အျခားတစ္ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေရႊ႕ေျပာင္းဖူးသူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။58 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအရ လူကုန္ကူးျခင္းဆုိသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္နမိတ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍လည္းေကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း၌လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ လူကုန္ကူးမွႈေျမာက္ေသာ အမွႈတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းဖူးစရာ သုိ႔မဟုတ္ ခရီးအကြာအေ၀းတစ္ခုကုိ သြားခဲ့စရာမလုိပါ။ သုိ႔ရာတြင္၊ ဤစစ္တမ္းသည္ ျပည္တြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ရာတြင္ 
ေတြ႔ႀကဳံရသည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈႏွင္႔ လူကုန္ကူးမွႈအေႀကာင္းကုိ နားလည္ရန္ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သျဖင့္  အမွႈအားလုံးသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈႏွင့္ ပတ္သက္ဖူးသူမ်ားကုိသာ ေလ့လာထားသည္။59 

ကေလးသူငယ္
အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာသူကုိ ကေလးသူငယ္ဟု သတ္မွတ္သည္။

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း
Hard to see, harder to count မွ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈျဖစ္စဥ္ဟု သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အဓိကအေျခအေနႏွစ္ရပ္ လုိအပ္သည္။ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္တြင္ျမဲေစရန္ အလုပ္ရွင္ (သုိ႔) တစ္ဦးဦးက အလုပ္သမားသည္ မိမိ၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေႀကာင္း 
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။ (‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’၏ သေဘာတရား)  ႏွင့္ အလုပ္တစ္ခုကုိ မျဖစ္မေနလက္ခံေအာင္ 
လုပ္ရန္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္တစ္ခု၌ မျဖစ္မေန ဆက္ရွိေအာင္ လုပ္ရန္အတြက္၊ အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ တတိယအဖဲြ႔႔တစ္ခုသည္ အလုပ္သမားအေပၚ 
ျပစ္ဒဏ္ပုံစံတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ျခင္းကုိ အသုံးျပဳေႀကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္ (‘အက်ပ္ကိုင္ျခင္း’ ၏ 
သေဘာတရား) ကုိ ရွင္းလင္းသည့္ ညြန္ျပခ်က္ရွိရမည္။60 ခုိင္လုံျပီး ယုံႀကည္ေလာက္သည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအမွႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ 
ထုိအေျခအေနႏွစ္ရပ္လုံးရွိရပါမည္။

Hard to see, harder to count စာအုပ္မွ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ အဓိကနယ္ပယ္ (၃) ခု ပါ၀င္သည္။ 
ထိုနယ္ပယ္သုံးမ်ဳိးသည္  အလုပ္ကာလ၏ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ ႏွင့္ 
‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ အေျခအေနမ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အဆင့္မ်ားမွ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆုိ ရွိႏုိင္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ-

၁။ သေဘာဆႏၵလြတ္လပ္မွႈမရွိသည့္ စုေဆာင္းမွႈ ဆုိသည္မွာ အဓမၼႏွင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမွႈ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးပါ၀င္ပါသည္။ အဓမၼစုေဆာင္းမွႈတြင္ 
စုေဆာင္းခ်ိန္တြင္ ထိုသူ၏ ဆႏၵမပါဘဲ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံတြင္ သာမန္စီးပြားေရးအေျခအေနေႀကာင့္မဟုတ္ဘဲ မျဖစ္မေန အလုပ္ 

57 Hard to see, harder to count ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁ တြင္ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
58 ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ အိုင္အယ္လ္အုိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား (ေနာက္ဆက္တဲြျပဌာန္းခ်က္မ်ား) သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ၊ ၁၉၇၅၊ (အမွတ္ ၁၄၃) ႏွင့္အညီ ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ 

ထုိဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။
59 ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုမွ အျခားေဒသတုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ေသာသူ(အႀကီးဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန) (သုိ႔) ျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ အျခားျမဳိ႕နယ္သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေသာသူ (သုိ႔) ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု( ေက်းလက္) (သုိ႔) ရပ္ကြက္ (ျမိဳ႕ျပ) (သုိ႔) 
ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ခုမွအျခားေက်းရြာတစ္ခုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ေသာသူကုိ ဆုိလုိသည္။

60 အက်ပ္ကုိင္ျခင္းပုံစံမ်ားတြင္ ျခိမ္းေျခာက္မွႈမ်ားႏွင့္ အႀကမ္းဖက္မွႈ၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ေႀကြးျမီျဖင့္ေႏွာင္ဖဲြ႔ျခင္း(သုိ႔) အေႀကြးကုိ အလဲြသုံးစားလုပ္ျခင္း၊ 
လုပ္ခမ်ားကုိ မေပးထဲ လက္၀ယ္တြင္ ထားရွိျခင္း၊ ပတ္စ္ပုိ႔ႏွင့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္စာရြက္မ်ားကုိ သိမ္းျခင္း၊ ခုခံအားနည္းသည့္အေပၚတြင္ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္း၊( 
တရားမ၀င္ရပ္တည္မွႈကုိ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္း၊ လူထုအသုိက္အ၀န္းအတြင္းရပ္တည္မွႈကုိ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း၊)ႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားပါ၀င္သည္။ ဤအက်ပ္ကုိင္မွႈပုံစံမ်ားသည္ 
အလုပ္သမား (သုိ႔) သူ (သုိ႔) သူမ၏မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္မွႈရွိႏိုင္သည္။ ယင္းအက်ပ္ကုိင္သည့္ ပုံစံမ်ားသည္ အလုပ္သမားကုိ စုေဆာင္းသည့္ျဖစ္စဥ္အတြင္း 
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ သူ (သုိ႔) သူမအားအလုပ္ကုိ အတင္းအႀကပ္ လက္ခံခုိင္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ထုိသူကုိ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ အလုပ္စုေဆာင္းစဥ္တြင္ 
သေဘာတူထားသည့္ အခ်က္ထဲတြင္ မပါ၀င္သည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိ လုပ္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ (သုိ႔) သူ/သူမအား အလုပ္မွ မထြက္ခြာႏိုင္ေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း အိုင္အယ္လ္အုိ၊ 
Hard to see, harder to count ၊ဇြန္လ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄-၁၆။ http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang--en/index.htm.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

လုပ္ေစရန္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။61 လိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာ စုေဆာင္းျခင္းမွာ အလုပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး မမွန္ကန္ေသာ ကတိမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘ ဲ အကယ္၍သာ 
အလုပ္သမားက အေျခအေနမွန္ကို သိခဲ့ေသာ္ ထိုအလုပ္ကို လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ 
၂။ ဖိအားေပးခံရသည့္ အလုပ္ႏွင့္ဘ၀ ဟူသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးအား ဆုိးရြားသည့္ အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေနေရးထုိင္ေရးအေျခအေနမ်ား  
အားလံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အလြန္အကြ်ံျဖစ္ေသာ အလုပ္ 
တာ၀န္၀တၱရားတုိ႔ကုိ ဆုိလုိသည္။ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားအား လြတ္လပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေနထုိင္မွႈအဆင့္အတန္း 
နိမ့္က်ေစျခင္း အေျခအေနမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။
၃။ အလုပ္ရွင္ထံမွ ထြက္ခြာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္မွထြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း (သုိ႔) အလုပ္သမားအား 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္း၊ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ လုပ္ခလစာေလွ်ာ႔ရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။62 

ATIPD ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္
မ်ားတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီးျခားညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
ယင္းတုိ႔ကုိ ဇယား ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဇယာ-၁ကုိ ေရျပင္ညီအတိုင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ ‘လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း’၊ ‘ဖိအားေပးခံရသည့္ 
အလုပ္ႏွင့္ဘ၀’၊ ‘အလုပ္မွထြက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း’ စသည္တုိ႔ကုိ ေကာ္လံသံုးခုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘယ္ဘက္ေကာ္လံတြင္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္း 
မဟုတ္ျခင္း’၏ ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ညာဘက္ေကာ္လံတြင္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္႔ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
‘ဖိအားေပးခံရသည့္ အလုပ္ (သုိ႔) ဘ၀’ ႏွင့္ ‘အလုပ္မွထြက္ခြာရန္မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း’ တို႔သည္  ‘အက်ပ္ကိုင္ျခင္း’ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ မ်ွေ၀ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဤနယ္ပယ္ႏွစ္ခုစလုံးသည္ အလုပ္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ (စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မတူေပ)။

ထုိညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အလယ္လတ္အဆင့္ (သုိ႔) အားေကာင္းေသာ အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္း မဟုတ္ျခင္း’ 
(သုိ႔) ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ အေျခအေနမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ အနည္းဆုံး အားေကာင္းေသာ ညႊန္းကိန္း (သုိ႔) အလယ္အလတ္ညႊန္းကိန္းနွစ္ခုႏွင့္ 
ကုိက္ညီရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလယ္အလတ္ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုတည္းနွင့္ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္သည့္ အေျခအေနမ်ား’ (သုိ႔) 
‘အက်ပ္ကုိင္ခံရသည့္ အေျခအေနမ်ား’ ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ မလုံေလာက္ေပ။ ဤသည္မွာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည့္ စုေဆာင္းျခင္း (သုိ႔) လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ 
ေနထုိင္ရသည့္အေျခအေနမ်ားကုိ ညႊန္ျပသည္။

ထုိ႔အျပင္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ (သုိ႔) ‘အက်ပ္ကုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား’ သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းျဖစ္ေပၚေစရန္ 
လုံေလာက္မွႈမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအရာသည္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည့္ စုေဆာင္းျခင္း (သုိ႔) လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားကုိ ညႊန္ျပသည္။ အကြက္ ၂ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း  နယ္ပယ္သံုးမ်ဳိး၏ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း’ (သုိ႔) ‘အက်ပ္ကိုင္ျခင္း’ ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမွႈရွိလွ်င္ အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းမွႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

61 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွႈႏွင့္ ၀င္ေငြအတြက္ မိသားစုတစ္စု၏ႏွီးႏြယ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္အလုပ္လုပ္ေနျခင္းကုိ အဓမၼအလုပ္လုပ္ေနရသည္ဟု ယူဆ၍မရႏိုင္ေႀကာင္းကုိ 
နားလည္ရန္လုိပါသည္။

62 အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ၁.၂ လုပ္ငန္းသုံးဆုိင္ရာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၊ အုိင္အယ္လ္အုိ၊ Harder to see, harder to count ၊ ဇြန္လ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃-၁၅။ http://www.

ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lan g--en/index.htm.

အကြက္ ၂ 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း အမွႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မည္သည္ေ့ျဖဆုိသမူဆုိ ေအာက္ပါအေျခအေန၌ရွိေသာ

၁။ လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း (လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္း မဟုတ္ျခင္း + အက်ပ္ကုိင္ျခင္း)
သုိ႔မဟုတ္

၂။ အလုပ္ႏွင့္ဘ၀တြင္ဖိအားေပးခံေနရျခင္း (လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္း မဟုတ္ျခင္း + အက်ပ္ကိုင္ျခင္း)
သုိ႔မဟုတ္

၃။ အလုပ္မွထြက္ခြာရန္မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း (လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္း မဟုတ္ျခင္း + အက်ပ္ကိုင္ျခင္း)
အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအေျခအေနတြင္ရွိသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္
 ■ အထက္ပါေဖာ္ထုတ္ျခင္းနည္းလမ္းအရ အကယ္၍ ကေလးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအေျခအေနတြင္ရွိေသာ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ 

ႏွင့္အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနပါက ထုိကေလးသည္အလုိအေလ်ာက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။
 ■ အကယ္၍ ကေလးသည္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူႏွင္အတူတကြအလုပ္မလုပ္ပါက  အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ 

ကေလးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအေျခအေနတြင္ ရွိမရွိ စစ္ေဆးနုိင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ လူကုန္ကူးမွႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား

လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္းကုိ ျပသသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား 

လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း (က) အက်ပ္ကုိင္ျခင္း (ခ)

အားေကာင္းေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ား အားေကာင္းေသာညႊန္းကိန္းမ်ား

 ■ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း
 ■ အလုပ္သမားအား “ေရာင္းစားျခင္း” 
 ■ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခ်ိန္တြင္ ကန္႔သတ္ျခင္း/ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း
 ■ အလုပ္သဘာ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍လွည့္ျဖားျခင္း (လုပ္ငန္း၊ အလုပ္အကုိင္၊ 

အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ)

 ■ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ (သို႔) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကမ္းဖက္ျခင္း(သုိ႔) ၿခိမ္းေျခာက္ 
မွႈမ်ား

 ■ မွတ္ပုံတင္ (သုိ႔) အျခားေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိသိမ္းယူ 
ထားျခင္း

 ■ ပုိင္ဆုိင္မွႈမ်ား၊ ေျမယာ၊ ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းယူျခင္း

အလယ္အလတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား အလယ္အလတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား

 ■ အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း(အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခ၊ အိမ္ယာႏွင့္ 
ေနထုိင္ရေသာ အေျခအနမ်ားစသည္ျဖင့္)

 ■ အလုပ္စာခ်ဳပ္ကုိ နားမလည္ျခင္း(အခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္း၊ စည္းကမ္း 
ခ်က္မ်ား၊ ဘာသာစကား၊ ဖတ္ႏိုင္မွႈစြမ္းရည္အားနည္းျခင္း)

 ■ စုေဆာင္းျခင္းကုိေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမဟုတ္ဘဲ 
လူတစ္ေယာက္မွဆုံးျဖတ္ျခင္း (သေဘာတူညီမွႈမရွိဘဲ)

 ■ ေၾကြးၿမီေႀကာင့္စုေဆာင္းခံရျခင္း 
 ■ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခ်ိန္တြင္ အလုပ္သြင္းေပးသူးအား အေၾကြးတင္ရွိျခင္း (သုိ႔) 

ျမင္႔မားလာသည့္ တင္ရွိသည့္ အေႀကြး 
 ■ သိကၡာက်ေစရန္ျပဳမူျခင္း (အစားအေသာက္ႏွင့္ ေရအျပည့္အ၀မရရွိျခင္း၊ 

အိပ္ေရးမ၀ျခင္း၊ ေလ်ာ္ကန္မွႈမရွိေသာ ထိေတြ႔မွႈ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအသြင္အျပင္/
အသိဥာဏ္ဆုိင္ရာေစာ္ကားမွႈျပဳျခင္း)

 ■ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာစဥ္အတြင္းပုံေသအေစာင့္အႀကပ္ထားရွိျခင္း
 ■ ခုခံႏို္င္မွႈအားနည္းသည့္အေပၚအလဲြသုံးစားျပဳျခင္း (အာဏာပုိင္မ်ားထံ 

အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ ဘာသာေရး (သုိ႔) လူထုအသုိက္အ၀န္းရပ္တည္မွႈအား 
အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း)

အလုပ္ (သုိ႔) ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံေနရေႀကာင္း ျပသသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား 

လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း (ဂ) အက်ပ္ကိုင္ျခင္း (ဃ၊ စ)*

အားေကာင္းေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ား အားေကာင္းေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ား

 ■ အခ်ိန္ပုိအလုပ္ႏွင့္ အျခားအလုပ္ကိုလုပ္ကုိင္ခိုင္းျခင္း
 ■ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္ရွင္၏အေပါင္းအပါမ်ားအတြက္ လိင္မွႈဆုိင္ရာျဖည့္ 

ဆည္းေပးရန္ခုိင္းေစျခင္း
 ■ လြတ္လပ္စြာလွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ 

တားျမစ္ထားျခင္း  
 

အလယ္အလတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား
 ■ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ လုပ္ေဆာင္မွႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ ခုိင္းေစျခင္း
 ■ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာအရာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ 

တိုက္တြန္းျခင္း
 ■ နာမက်န္းျဖစ္ေနစဥ္ (သုိ႔) ထိခုိ္က္ဒဏ္ရာရရွိေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း 

နားခ်ိန္မေပးဘဲ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း
 ■ စုိးရိမ္ရသည့္ ျပႆနာရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ေတာင္မွ အလုပ္သမားအိမ္ယာမွ 

ေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္မျပဳျခင္း
 ■ လြတ္လပ္စြာလွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထား 

ျခင္း

 ■ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ (သုိ႔) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကမ္းဖက္ျခင္း (သုိ႔) ၿခိမ္းေျခာက္မွႈမ်ား
 ■ လြတ္လပ္စြာလွႈပ္ရွားသြားလာမွႈကုိ တားျမစ္ထားျခင္း 
 ■ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မွႈပစၥည္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
 ■ အလုပ္သမား၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲျမင္႔မားလာသည့္တင္ရွိသည့္ အေႀကြး
 ■ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား (သုိ႔) အျခားအေထာက္ထား 

စာရြက္စာတမး္မ်ားကုိ သိမ္းျခင္း
 ■ ခုခံႏို္င္မွႈအားနည္းသည့္အေပၚ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္း (အာဏာပုိင္မ်ားထံ အစီရင္ ခံ 

တင္ျပျခင္း၊ ဘာသာေရး (သုိ႔) လူထုအသုိက္အ၀န္းရပ္တည္မွႈအား အႏၲရာယ္ 
ျပဳ ျခင္း)

အလယ္အလတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား
 ■ လုပ္အားခမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မွႈမ်ား (သုိ႔) အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
 ■ ဆိုးရြားေသာအလုပ္အကုိင္အေျခအေနမ်ား၊ ေငြေႀကးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မွႈမ်ား 

(သုိ႔) အလုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္း
 ■ အလုပ္ခြင္ေနရာႏွင့္ (သို႔) အလုပ္သမားအိမ္ယာတြင္ အေစာင့္အႀကပ္အျမဲထား 

ရွိျခင္း 
 ■ သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ ျပဳမူဆက္ဆံမွႈမ်ား  (သီးျခားထားရွိျခင္း၊ အစားအ 

ေသာက္ႏွင့္ ေရအျပည့္အ၀မရရွိျခင္း

အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား 

လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း (င)

အားေကာင္းေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ား

 ■ ေရးသားထားေသာ (သုိ႔) ႏွႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ အလုပ္မွ 
လြတ္လပ္စြာ ႏုတ္ထြက္နုိင္ခြင့္မရွိျခင္း

 ■ လုပ္အားခမ်ားရရွိရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ သေဘာတူညီမွႈရယူထားသည့္အခ်ိန္ 
ထက္ပုိၿပီး ႀကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းခုိင္းျခင္း 

 ■ တင္ရွိေနေသာအေၾကြး (သုိ႔) လုပ္အားခႀကဳိတင္ေငြအတြက္ မေရရာမေသခ်ာ 
သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ခုိင္းေစျခင္း

မွတ္ခ်က္ *= ဤစာလုံးမ်ားသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံ (၁) ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ား/ အက်ပ္ကုိင္မွႈ ယႏၲရားမ်ားအတြက္ တူညီသည့္ စာရင္းသည္ “ အလုပ္ 

(သုိ႔) ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း” ႏွင့္ “အလုပ္မွထြက္ခြာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း” ႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ အလုပ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္မတူညီသည္မွာ ဤအေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးသည္ 

အလုပ္ႏွင့္ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္။ စစ္တမ္းကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္ ရုိးရွင္းလြယ္ကူေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ အုပ္စုဖဲြ႔ထားသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

၃။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း
အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းမွႈအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းရွိမရွိကုိ တူညီေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးနုိင္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အမွႈမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားသည္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္သည့္ စုေဆာင္းမွႈ’ ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။ ယင္းကုိ ဇယား ၂ တြင္ ရွင္းလင္းစြာျပသထားသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို အေသးစိတ္ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာထားသည္။ ျမန္မာအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ရွႈေထာင့္မ်ားကုိ စာလံုးအမည္းျဖင့္ ျပထားသည္။63

ဇယား ၂ - ျမန္မာအစုိးရ၏ လူကုန္ကူးမွႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အား အမ်ဳိးအစားခဲြျခားသတ္မွတ္ျခင္း

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Act + နည္းလမ္းမ်ား Means (မည္သည့္နည္းလမး္ျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပီးေျမာက္သနည္း) +

ရည္ရြယ္ခ်က္ Purpose +

 ■ လူစုေဆာင္းျခင္း
 ■ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း
 ■ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
 ■ ေရာင္းခ်ျခင္း
 ■ ၀ယ္ယူျခင္း
 ■ ငွားယူျခင္း

 ■ ငွားရမ္းျခင္း
 ■ ခုိလွႈံခြင့္ေပးျခင္း

 ■ လက္ခံထားျခင္း

 ■ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳမူ
 ■ (သုိ႔) ျပဳမည္ဟုျခိမ္းေျခာက္မွႈ
 ■ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း
 ■ ေသြးေဆာင္ျခင္း
 ■ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း
 ■ လွည့္စားျခင္း
 ■ အာဏာအလဲြသုံးစားလုပ္ျခင္း 

(သုိ႔) ဘ၀ရပ္တည္ရန္ 
ခက္ခဲေသာသူကုိ 
အလဲြသုံးစားျပဳျခင္း

 ■ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေစရန္ 

ေငြေႀကးရရွိျခင္း (သုိ႔) ေပးျခင္း

 ■ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ ထုတ္ျခင္း

 ■ အျခားသူကုိျပည့္တန္ဆာ 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေစျခင္း

 ■ အဓမၼခုိင္းေစျခင္း
 ■ အဓမၼ၀န္ေဆာင္မွႈေပးေစျခင္း

 ■ ကြ်န္ျပဳျခင္း

 ■ ကြ်န္ကဲ့သုိ႔ခုိင္းေစျပဳမူျခင္း

 ■ ေကြ်းျမီျဖင့္ေႏွာင္ဖဲြ႔ခုိင္းေစျခင္း*
 ■ သူတစ္ပါး၏ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္ 

အပုိင္း မ်ားကုိထုတ္ယူဖယ္ရွား၍ 

ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း 

= လူကုန္ကူးမႈ

မွတ္ခ်က္ *= ျမန္မာအစုိးရသည္ ေႀကြျမီျဖင့္ေႏွာင္ဖဲြ႕ခုိင္းေစျခင္းကုိ “ေႀကြးျမီအတြက္ ေပးဆပ္သည့္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ေႀကြးျမီအတြက္ အာမခံေပးသည့္ အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ အလုပ္ 

လုပ္ကုိင္ေပးရ မည့္ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားတိက်မွႈမရွိဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ေႀကြးျမီေျပေက်သည္အထိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္အားတန္ဖုိးကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေပးေစျခင္း၊ 

၀န္ေဆာင္မွႈေပးေစျခင္း” ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၀၅)၊ ပုဒ္မ ၃ (က) တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ စာလုံးအမည္းသည္ျမန္မာအေျခအေန ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ ရွႈေထာင့္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

ျမန္မာ့ဥပေဒအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ  လူကုန္ကူးမွႈ အမွႈတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္”၊ “နည္းလမ္း” ႏွင့္ “ရည္ရြယ္ခ်က္” 
ေကာ္လံတစ္ခုစီမွ တစ္ခ်က္စီပါရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- လူတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္တစ္ခုအတြင္းသုိ႔အစုေဆာင္းခံရေကာင္းခံရႏိုင္ပါသည္။ 
(လုပ္ေဆာင္ခ်က္=လုစုေဆာင္းျခင္း) အလုပ္ စုေဆာင္းမွႈတစ္ခုကုိ ျငင္းဆုိပါက ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႀကမ္းဖက္ခံရမည္ ဟူေသာ ျခိမ္းေျခာက္မွႈျဖင့္ 
(နည္းလမ္း=ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအႀကပ္ျပဳျခင္း) ထုိ႔ေနာက္တြင္ ထုိသူသေဘာမတူသည့္ အလုပ္တြင္ ခုိင္းေစခံရျပီး အလုပ္မွ 
မထြက္ႏိုင္ေစရန္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွႈမ်ား ထားရွိသည္။ (ရည္ရြယ္ခ်က္=အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း)

ဇယား ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း အမွႈဟု သတ္မွတ္ျပီးပါက လူကုန္ကူးမွႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ဇယား ၂ ရွိ 
“ရည္ရြယ္ခ်က္” ( အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း) အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီျပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဓိကအခ်က္မွာ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္” 
ႏွင့္ “နည္းလမ္းမ်ား” ေကာ္လံမ်ားမွ တစ္ခု (သုိ႔) တစ္ခုထက္ပုိေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါမွ လူကုန္ကူးမွႈဟုသတ္မွတ္သည္။ ထုိအခ်က္သည္ 
‘လြတ္လပ္ျခင္းမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း’တြင္ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္သည္။ ဇယား ၁ ရွိ ‘လြတ္လပ္ျခင္းမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း’ 
ျဖင့္ အမွႈတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြင့္ဆုိထားသည့္ လူကုန္ကူးမွႈ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္” ႏွင့္ 
“နည္းလမ္းမ်ား” ေကာ္လံရွိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီပါသည္။64 

ထုိ႔ေႀကာင့္ အကြက္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဇယား ၁ ရွိ ‘လြတ္လပ္ျခင္းမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း’ မူေဘာင္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွႈတစ္ခုလုံးသည္ 
အလုိအေလ်ာက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းအေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သြားသည္။ ‘အလုပ္ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း’ (သုိ႔) 
‘အလုပ္မွထြက္ခြာရန္မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း’တုိ႔ျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ အမွႈတစ္ခုလုံးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း အေျခအေနတြင္သာရွိသည္။ လူကုန္ကူးမွႈဟု 
သတ္မွတ္နုိင္ရန္အတြက္ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္” ႏွင့္ “နည္းလမ္းမ်ား” တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွႈမရွိေပ။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာ 

63 ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီျပီး အမ်ားဆုံးပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိသည့္ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္”၊ “နည္းလမ္းမ်ား” ႏွင့္ “ရည္ရြယ္ခ်က္” မ်ားကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမွႈမ်ားမွတဆင့္ 
ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ စစ္တမ္းကုိ ေနာက္ဆက္တဲြရွႈပ္ေထြးမွႈမ်ားမျဖစ္ဖုိ႔ကာကြယ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

64 “လုပ္ေဆာင္ခ်က္” အေျခအေနသည္ အလုပ္ေနရာသုိ႔ စုေဆာင္းေခၚယူျခင္း အေႀကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ “နည္းလမ္းမ်ား” အေျခအေနသည္ စုေဆာင္းသည့္ အဆင့္တြင္ 
‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ (သုိ႔)  ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း (အျပစ္ေပးျခင္း/အျပစ္ေပးမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း)’ မွ တစ္ခု (သုိ႔) တစ္ခုထက္ပုိေသာ ညြန္းကိန္းမ်ား 
(သုိ႔) အလယ္အလတ္ညြန္းကိန္း ၂ ခု ျဖင့္ကုိက္ညီသည္။ ဤအရာအားလုံးတြင္ ‘ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳမွႈ (သုိ႔) ျပဳမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ 
လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း (သုိ႔) အာဏာအလဲြသုံစားလုပ္ျခင္း (သုိ႔) ဘ၀ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲေသာ သူကုိ အလဲြသုံးစားလုပ္ျခင္း တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုပါ၀င္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အမွႈမ်ားကုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးေသာအမွႈအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္မွာ ‘လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
ရွိသည့္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း’ (သုိ႔) ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္ရွိ အခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုျဖင့္ တဲြဖက္ရမည္။
 

 

၃.၃ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္

ဇယား ၁ ပါ ညႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြထားသည္။ ေမးခြန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုမကသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ 
ညႊန္းကိန္းတစ္ခုစီ ျဖစ္ေပၚျခင္း ရွိ/မရွိစစ္ေဆးရန္ အသုံးျပဳသည္။65 အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခုိင္းခံရျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း နယ္ပယ္ ၃ ခုမွ တစ္ခုစီနွင့္ 
ပတ္သက္၍ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ ႏွင့္ (သုိ႔) ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ရွိမရွိ စစ္ေဆးသည့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုႏွင့္ သီးျခားပတ္သက္ေသာ 
အေျဖမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ရန္ ေျဖၾကားမည့္သူမ်ားအား ေမးျမန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေမးခြန္းမ်ားကုိ စာရင္းအင္းအေျချပဳေဆာ့ဖ္၀ဲလ္သုိ႔ ထည့္သြင္းကာ 
ေမးျမန္းသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္သည့္အခါတုိင္း လူကုန္ကူးမႈအတြက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအမႈမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာက အလုိအေလ်ာက္ 
တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ 

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအမႈမ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိစုစည္းရန္ 
ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အတြက္အသံုးျပဳေသာ ပံုေသနည္းမ်ားကုိ ပံု ၁ တြင္ ျပထားပါသည္။ ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း ဖိအားေအာက္တြင္ အလုပ္ 
လုပ္ရျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ထြက္ရန္အတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း နယ္ပယ္သုံးခုအနက္မွ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’၊ 
‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ႏွစ္ခ်က္လံုးမွ ညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ အားေကာင္းေသာ ညႊန္းကိ္န္း ၁ခု  (သို႔) အလယ္အလတ္ညႊန္းကိန္း ၂ ခုရွိေနလွ်င္ အဓမၼအလုပ္ 
ခုိင္းေစမွႈရွိေနသည္ဟု ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈအတြက္ လူကုန္ကူးသည့္ အမႈကုိ တုိင္းတာဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ 
အမွႈတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ‘လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း’ နယ္ပယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ 
အေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ (သုိ႔) ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ တစ္ခုခု၏ အားေကာင္းေသာ ညႊန္းကိန္း ၁ ခု (သုိ႔) အလယ္အလတ္ညႊန္းကိန္း ၂ ခု ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
အထက္တြင္ရွင္းျပခဲ့သည့္အတုိင္း လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္သည့္ လုပ္သားစုေဆာင္းမွႈသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး လူကုန္ကူး
မွႈဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းရွိ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္” ႏွင့္ “နည္းလမ္း” တုိ႔ျဖင့္ ကုိက္ညီသည့္ လုိအပ္ေသာအခ်က္ ပါ၀င္သည္။

65 ေျဖဆုိသူေမးခြန္းလႊာကုိ အခ်ပ္ပုိတြင္ ႀကည့္ပါ။

အကြက္ ၃
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားတြင္ အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းမွႈကို ဦးတည္သည့္ လူကုန္ကူးမွႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မည္သည္ေ့ျဖဆုိသမူဆုိ ေအာက္ပါအေျခအေန၌ရွိေသာ

၁။ လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း (လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း+ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း)
သုိ႔မဟုတ္

၂။ လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း (လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း (သုိ႔) အက်ပ္ကုိင္ျခင္း) ႏွင့္

အလုပ္ (သုိ႔) ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံေနရျခင္း (လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း+ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း) 
သုိ႔မဟုတ္

၃။ လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း (လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း (သုိ႔) အက်ပ္ကုိင္ျခင္း) ႏွင့္
အလုပ္မွထြက္ခြာရန္မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း (လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း+ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း) 

အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္
 ■ ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ  “နည္းလမ္းမ်ား” သည္ ကေလးလူကုန္ကူးမွႈအမွႈတစ္ခုကုိ သက္ေသျပရန္ 

အတြက္ မလုိအပ္ေပ။ ထုိ႔ေႀကာင့္ အလုပ္သြင္းေပးသူ (သုိ႔) ပို႔ေဆာင္ေပးသူကုိ အသံုးျပဳျပီး အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းမွႈအေျခအေနတစ္ရပ္
တြင္ ရွိေနသည့္ ကေလးမ်ားအားလုံးသည္  လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေနအထားတစ္ခုတြင္ ရွိေနပါသည္။
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ပုံ (၁):  အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကုိဦးတည္သည့္ လူကုန္ကူးမွႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ အမွႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ 
ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တြင္အသုံးျပဳသည့္ ပုံေသနည္း
 ပုံ(က) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကုိဦးတည္သည့္ လူကုန္ကူးမွႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ အမွႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပုံေသနည္း။

စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္မွႈ

လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာစုေဆာင္းျခင္း

လြတ္လပ္ေသာ
ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း

အက်ပ္ကုိင္ျခင္း

အလုပ္၊ ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း အလုပ္မွထြက္ခြာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ရွိ မရွိ

က
အားေကာင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း
တစ္ခု (သုိ႔) အလယ္အလတ္

ညႊန္းကိန္း နွစ္ခု

ခ
အားေကာင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း
တစ္ခု (သုိ႔) အလယ္အလတ္

ညႊန္းကိန္း နွစ္ခု

ဂ
အားေကာင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း
တစ္ခု (သုိ႔) အလယ္အလတ္

ညႊန္းကိန္း နွစ္ခု

ဃ
အားေကာင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း
တစ္ခု (သုိ႔) အလယ္အလတ္

ညႊန္းကိန္း နွစ္ခု

င
အားေကာင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း
တစ္ခု (သုိ႔) အလယ္အလတ္

ညႊန္းကိန္း နွစ္ခု

စ
အားေကာင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း
တစ္ခု (သုိ႔) အလယ္အလတ္

ညႊန္းကိန္း နွစ္ခု

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈကုိဦးတည္သည့္ လူကုန္ကူးမွႈ

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈကုိဦးတည္သည့္ လူကုန္ကူးမွႈ

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈကုိဦးတည္သည့္ လူကုန္ကူးမွႈ

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ  

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ  

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ  

က

ဂ

င

ဂ

င

က

ခ

ဃ

စ

ဃ

စ

ခ

ခ

ခ

က

က

ႏွင့္/သုိ႔

ႏွင့္/သုိ႔

ႏွင့္

ႏွင့္

+

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

=

မွတ္ခ်က္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားစာရင္းကိုဇယား က တြင္ ႀကည့္ႏို္င္ပါသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ရွိ မရွိ ရွိ မရွိ ရွိ မရွိ ရွိ မရွိ ရွိ မရွိ

လြတ္လပ္ေသာ
ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း

အက်ပ္ကုိင္ျခင္း
လြတ္လပ္ေသာ

ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း
အက်ပ္ကုိင္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ညြန္းကိန္းမ်ားစာရင္းကို ဇယား က တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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အခန္း ၄။ ကြင္းဆင္းသုေတသနထံုး

စစ္တမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံမွ အရည္အေသြးစံႏွင့္ အေရအတြက္စံႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္နုိင္ငံလုံးရွိ တုိ္င္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတုိ႔မွ ေရာက္ရန္ခက္ခဲေသာ  လူမ်ားအားရည္ရြယ္ထားေသာ နမူနာ 
ပုံစံျပဳထားေသာနည္းကုိ အသံုးျပဳထားသည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ပုဂၢလိကက႑ရွိ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္တြင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦး တုိ႔အား အေရအတြက္စံ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းနည္းျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၇၃ ျမိိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁၁ 
ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေမးျမန္းရာတြင္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဧၿပီလၾကား လုပ္ကုိင္ခ့ဲေသာ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ေနထုိင္မႈအေျခအေနတို႔ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား 
မ်ားကုိ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္လည္းေမးျမန္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမွႈ၊ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူ 
မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း အေသးစိတ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၄.၁ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား

လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖဲြ႔ (CBTIP) မွ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ ေရးဆဲြထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမွႈ 
အလားအလာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ၀င္သည္။66 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး  ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
(ATIPD) သည္ ယခုစစ္တမ္းအတြက္ အုိင္အယ္လ္အုိ၏ အဓိကက်ေသာ အစိုးရမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားသည္အနာဂတ္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွႈႏွင့္  ႀကား၀င္ေဆာင္ရြက္မွႈအတြက္ သက္ေသအေျချပဳ အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ATIPD သည္ သုေတသန ျပဳလုပ္မည့္ေဒသမ်ားရွိ ေဒသတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္္ဆက္သြယ္ေပးျခင္း စစ္တမ္းကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ 
သူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတုိ႔တြင္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခု တစ္၀ွမ္းရွိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (၁၂) ဖဲြ႔ျဖင့္ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
အုိင္အယ္လ္အုိ၏ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း တုိင္တန္းမွႈယႏၲရားကုိ ပံ့ပုိးေပးသည့္ကြန္ယက္မွ ေခါင္းေဆာင္ (၉) ဦးလည္း ပါ၀င္ခဲ့ႀကသည္။ ထုိအရပ္ဘက္
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကြန္ယက္သည္ စစ္တမ္းေရးဆဲြ၊ စစ္တမ္းေကာက္ခံျခင္းအတြက္ လြန္စြာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။67

ဇယား ၃ - အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကြန္ယက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္)

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အေစာပုိင္းကေလးဘ၀ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈႏွင့္ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္ (ECCD)

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားကြန္ယက္

ခ်င္းျပည္နယ္ အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပ့့ံပုိးသူမ်ားကြန္ယက္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ကခ်င္အေထာက္အကူျပဳဥပေဒအဖဲြ႔

ကယားျပည္နယ္ Women’s Galaxy ကြန္ယက္၊ အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပံ႔ပုိးသူမ်ားကြန္ယက္

ကရင္ျပည္နယ္ အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပ့့ံပုိးသူမ်ားကြန္ယက္

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး
အေစာပုိင္းကေလးဘ၀ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈႏွင့္ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္ (ECCD); လူမွႈေစာင့္ေရွာက္ေရးေစတနာ့၀န္ထမ္း

အဖဲြ႔ ( SCVG) ၊ အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားကြန္ယက္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားကြန္ယက္၊ ေတာ္၀င္ခေရ (SWIM)

မြန္ျပည္နယ္ စံျပလူမွႈဖဲြ႔ျပဳေရးအဖဲြ႔ (JCSDO)

ရခုိင္ျပည္နယ္ စိမ္းလန္းကမၻာေျမအဖဲြ႕၊ ရခုိင္အမ်ဳးိသမီးမ်ားအဖြဲ႕ (RWU)

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားကြန္ယက္

ရွမ္းျပည္နယ္ ေမာ္ကြမ္ေဒသဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႔၊အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပ့့ံပုိးသူမ်ားကြန္ယက္

တနသ္ာရီတုိင္းေဒသႀကီး အုိင္အယ္လ္အုိကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားကြန္ယက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလွႈပ္ရွားသူမ်ားအဖဲြ႕ (ALR)၊ အလုပ္သမားအတုိင္ပင္ခံအဖဲြ႕၊ ေတာ္၀င္ခေရ (SWIM)၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ 

စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္လယ္သမားမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (AFFM)

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon , 2015.

66 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၁.၃၊ လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖဲြ႔ ၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုတိယအႀကိမ္ လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္း၊ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ 
လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ” (ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန) ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။

67 ကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားကြန္ယက္သည္ ILO-Yangon အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္တန္းမွႈယႏၲရားသုိ႔ တုိင္ႀကားမည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအမွႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္အတြက္ 
ILO-Yangon မွ သင္တန္းေပးထားသည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကြန္ယက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူအေယာက္ ၆၀၀၀ နီးပါးကုိ သင္တန္းေပးျပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အထဲမွ အေယာက္ 
(၈၀၀)နီးပါးသည္ တက္ႀကြစြာ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ILO-Yangon အေနျဖင့္ ATIPD ၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္၊ USAID ႏွင့္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ လူကုန္ကူးမွႈတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (HTWG) 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မွႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။68 ျမန္မာျပည္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား (ဇယား ၁ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္) ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ သုေတသနျပဳရာနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ပထ၀ီအေနထားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ စစ္တမ္းအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္ႏွင့္ သုေတသနထံုးခ်ဥ္းကပ္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္တုိ႔ျဖစ္ 
သည္။

ဂ်နီဗာအေျခစုိက္အုိင္အယ္လ္အုိ၏ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈကုိတုိက္ဖ်က္ေရး အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ (SAP-FL) ႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနမွ ယခု 
စစ္တမ္း ဒီဇုိင္းပုံစံ၏ ရွႈေထာင့္မွန္သမွ်အား ILO-Yangon စံႏႈန္းမ်ား၊ နည္းလမ္းျဖင့္ ကုိက္ညီျခင္းရွိမရွိကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။
 
ဇယား ၄ - ျပည္နယ္ႏွင္႔တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား(ဆုိက္ေရာက္ေနရာမ်ား)

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း

ခ်င္းျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္း၊

ကယားျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္း

ကရင္ျပည္နယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး

မြန္ျပည္နယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္း၊

ရွမ္းျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊  စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း

တနသ္ာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္း၊ လက္လီလကၠားေရာင္း၀ယ္ေရး

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

၄.၂ သုေတသနကြင္းဆင္းသည့္ေနရာမ်ား

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခု သုိ႔မဟုတ္ သံုးခုေက်ာ္တြင္ အင္တာဗ်ဴးၿပီး ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေဒသမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရိွေသာ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးတည္သည့္ေနရာ (သုိ႔) 
သိသာထင္ရွားသည့္ လူဦးေရျဖင္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ မူလေနရာမ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။ ဦးတည္ေသာ ေနရာမ်ားဆုိသည္မွာ 
လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အိမ္အကူလုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သုေတသနလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္ သုံးခုရွိသည္။ ယင္းတုိ႔ 
မွာ (၁) ယင္းတုိ႔ေဒသမ်ားရွိ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား၏စုေဆာင္းမွႈႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာမ်ားကုိ ကြ်မ္းက်င္သည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကြန္ယက္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ (၂) ATIPDမွ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမွႈအတြက္ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာေနရာမ်ားစာရင္း၊69 (၃) ILO-Yangon အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္တန္းမွႈယႏၲရားမွတဆင့္ လက္ခံရရွိသည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္း 
ေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးအမွႈမ်ား  တုိ႔ျဖစ္သည္။

68 HTWG အဖဲြ႔၀င္မ်ားတြင္  UN-ACT၊ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရံပုံေငြအဖဲြ႔ (UNICEF) ၊ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္း (IOM)၊ ILO-Yangon၊ JICA 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မွႈ ပေရာဂ်က္၊ World Vision၊ ၾသစေၾတးလ်-အာရွ လူကုန္ကူးမွႈ တုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း 
(AAPTIP) ႏွင့္ Francois-Xavier Bagnoud Myanmar (FXB) တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

69 ဤစစ္တမ္းကုိ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ေနရာ ၂၉ ခုအနက္မွ ၂၅ ေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤ၂၅ ျမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္၊ရွမ္း၊မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ ကခ်င္၊ ဧရာ၀တီ၊ 
တနသ္ာရီႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒႀကီးမ်ားတြင္ ရွိသည့္ ျမဳိ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

၄.၃ ဦးတည္သည့္ လူဦးေရ

ဤစစ္တမ္းအတြက္ ဦးတည္သည့္ လူဦးေရမွာ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၆၀ႏွစ္ အရြယ္ႀကားရွိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
ျဖစ္သည္။70 အလုပ္သမား ႏွင့္လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးေျပာင္းလဲေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ရရွိရန္အတြက္ ေျဖဆုိမည့္သူ 
မ်ားမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ (ဧျပီလ ၂၀၁၅) ႀကားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ခဲ့သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။71 ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္အတြင္းလုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ပတမဆုံးအလုပ္အေႀကာင္းကုိသာ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူကုန္ကူးအမွႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာ 
တြင္အစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ အတူတကြ ဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ေသာေႀကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထုိအလုပ္သည္ ၎တို႔စုေဆာင္းခံရျခင္းႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ ေန၍ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေမးခြန္းရွိ အလုပ္အတြက္ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ရွင္(ဆုိလုိသည္မွာ ကုိယ္ပုိင္အလုပ္လုပ္ေနသူမျဖစ္ရ) ရွိရမည္။ 
အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ အုိင္အယ္လ္အုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္သည္  အလုပ္ရွင္၊ သူေဌး ၊ မန္ေနဂ်ာ (သုိ႔) ၎တုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အက်ပ္ကုိင္မွႈအေပၚတြင္ မူတည္ေရးဆဲြထားေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။72

၄.၄ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္လႊာမ်ားကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြျခင္း

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအတြက္ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကုိ Hard to see, harder to count စာအုပ္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။73 
ေမးခြန္းလႊာ အပုိင္း (၁) သည္ ေျဖဆုိသူ၏ လူဦးေရအခ်ဳိးအစားဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူျပီး အပိုင္း (၂) တြင္ မႀကာေသးမီက အလုပ္ 
သမုိင္းေႀကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အပုိင္း (၃) သည္ အလုပ္ရသည့္ အခ်ိန္ရွိ ေျဖဆုိသူ၏ ပညာေရးေနာက္ခံသမုိင္းအေပၚ ဦးတည္ထားသည္။ 

အပုိင္း ၄ မွ ၉ တြင္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ႏွင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဧျပီလအတြင္း တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕စဥ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ပထမအလုပ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ဤအပိုင္းမ်ားရွိ ေမးခြန္းအမ်ားစုမွာ ဇယား ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ 
လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ သီးျခားညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အမွႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ တစ္ခု 
(သုိ႔) တစ္ခုထက္ပုိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အပုိင္း ၄ သည္ အလုပ္စုေဆာင္းမွႈအေျခအေနမ်ား၊ အပုိင္း ၅ သည္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ 
(သုိ႔) သေဘာတူညီခ်က္သေဘာသဘာ၀၊ အပုိင္း ၆ သည္ မေရႊ႕ေျပာင္းမီ ေျဖဆုိသူ အိမ္ေထာင္စု ေငြေႀကးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ အပုိင္း ၇ တြင္ 
အလုပ္အကုိင္အေျခအေနမ်ား၊ အပုိင္း ၈ တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အပိုင္း ၉ တြင္ ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ား 
အေပၚတြင္ အေလးထားတည္ေဆာက္ထားပါသည္။74 

၄.၅ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း

အရပ္ဘက္လူအဖဲြ႔အစည္းကြန္ယက္မွတဆင့္ စစ္တမ္းေကာက္သူ ၁၈၆ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။75 ထုိ႔အျပင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ကြန္ယက္မ်ားမွ 
အဖဲြ႔၀င္မ်ားအား ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတခုစီတြင္ “အဓိက ကုိယ္စားလွယ္မ်ား” ျဖစ္သည့္ ကြင္းဆင္း ႀကီးႀကပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
ဤအဓိက ကုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းကုိ 
ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီေရး အတြက္ ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႀကသည္။

၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ႏွင့္ မတ္လတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားႏွင့္ အဓိက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဓမၼအလုပ္ 
ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈအား နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ရွႈေထာင့္မွ နားလည္ေစရန္အတြက္ ၁ ရက္ႀကာ သင္တန္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ၃ ရက္ႀကာ 
သင္တန္းကုိလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ႀကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားကုိ သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ညႊန္ႀကားရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။76

70 ကေလးမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိသည္ဆုိေသာ တူညီသည့္ ယူဆခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးတုိ္င္ပင္မွႈမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 
ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေကာက္ယူမွႈႏွင့္ အျခားစစ္တမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္မွႈမွ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမွႈကုိ ခဲြျခားစိတ္ျဖာရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ယုံႀကည္ 
စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးႏိုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေႀကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္တြင္ အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ စုေဆာင္းစဥ္က 
ရရွိ ခဲ့သည့္ ကတိမ်ားႏွင့္ မႏွႈိင္းယွဥ္တတ္၍ ျဖစ္သည္။

71 ဤရည္ညႊန္းကာလကုိ မႀကာေသးမီကာလက စုေဆာင္းျခင္း၊ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ အလားအလာမ်ားအေပၚ ဦးတည္ခ်က္ထားျပီး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
ထုိ႔သုိ႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ၏လ်င္ျမန္ေသာကူးေျပာင္းမွႈေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအေရွ႕ပုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ရွိလူကုန္ကူးမွႈအလားအလာ
မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ျပသႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

72 အုိင္အယ္လ္အုိ၊ Hard to see, harder to count ၊ ဇြန္လ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃-၁၄ တြင္ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/

WCMS_182096/lan g--en/index.htm.

73 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၇၃-၈၈၊ ေျဖဆုိသူေမးခြန္းလႊာအျပည့္အစုံကုိ အခ်ပ္ပုိ တြင္ႀကည့္ႏိုင္သည္။
74 ေမးခြန္းလႊာပုံစံႏွစ္မ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းလႊာပုံစံ ၁ သည္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသမ်ားတြင္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္အသုံးျပဳျပီး ေမးခြန္းလႊာပုံစံ 

၂ ကုိ မူလေဒသကုိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည္။ ရွႈပ္ေထြးမွႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေမးခြန္းတြင္ အခ်ိန္ကာလအသုံးအႏွႈန္းမတူသည္မွလဲြ၍ ဤေ
မးခြန္းလႊာပုံစံႏွစ္မ်ဳိးစလုံးသည္ထပ္တူညီသည္။

75 စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔မွာ- (၁) ပထ၀ီအေနအထားကုိ နားလည္သည့္ 
ေဒသခံတစ္ဦး (၂) ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးျပီး ရဲရင္႔သူတစ္ဦး (၃) လူထုမွ ယုံႀကည္ျခင္းခံရသည့္ အဖြ႔ဲ၀င္တစ္ဦး (၄) စစ္တမ္းေခါင္းစဥ္ကုိ စိတ္၀င္စားသူ (၅) စိတ္ရွည္ျပီး ယဥ္ေက်းရမည္ 
(၇) ျမန္မာဘာသာစကားကုိ ေျပာႏိုင္၊ဖတ္ႏိုင္၊ေရးႏို္င္ျပီး ေဒသဆုိင္ရာဘာသာစကားကုိ ေျပာနုိင္သူ ( ေမးခြန္းကုိ ျမန္မာစကားျဖင့္ ေရးသားမွတ္သားရျပီး ေမးျမန္းမွႈမ်ားကုိ အျခား
ဘာသာစကားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္) (၈) အေျခခံအတန္းပညာေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္ (အနည္းဆုံး ၁၀တန္း) (၉) ေဒသရွိ လုပ္အားက႑ျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ က်ား/မျဖစ္ရမည္။ 
(၁၀) ယခင္က စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အေတြ႔႔အႀကဳံရွိရမည္ (ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္) ၊ အခ်ဳိ႕ျခြင္းခ်က္မ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား၏ ရင့္က်က္မွႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍ 
အသက္ႏွင့္က်ား/မ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။

76 စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ သင္တန္းလက္စဲြစာအုပ္ကုိ ILO-Yangon တြင္ ဖုိင္ျဖင့္ထားရွိသည္။ ျမန္မာ၊ အဂ္လိပ္နွစ္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိထားျပီး ေတာင္းဆုိရယူႏို္င္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၅ - စစ္တမ္းေကာက္သူအေရအတြက္ (ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ လိင္အမ်ဳိးအစားအလုိက္)

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
စစ္တမ္းေကာက္သူ

စုစုေပါင္း
က်ား မ

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၄ ၈ ၁၂

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ၁၅ ၃ ၁၈

ခ်င္းျပည္နယ္ ၉ ၃ ၁၂

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၅ ၈ ၁၃

ကယားျပည္နယ္ ၃ ၁၀ ၁၃

ကရင္ျပည္နယ္ ၃ ၆ ၉

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၉ ၅ ၁၄

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၆ ၁၁ ၁၇

မြန္ျပည္နယ္ ၀ ၁၃ ၁၃

ရခုိင္ျပည္နယ္ ၇ ၆ ၁၃

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၉ ၂ ၁၁

ရွမ္းျပည္နယ္ ၅ ၅ ၁၀

တနသ္ာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၇ ၆ ၁၃

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၂ ၆ ၁၈

 စုစုေပါင္း ၉၄ ၉၂ ၁၈၆

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

၄.၆ နမူနာအေရအတြက္ ေကာက္ယူျခင္းနည္းလမ္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

“ႏွင္းဆုတ္လုံးေကာက္ယူမွႈပုံစံ”ျဖစ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဦးတည္၍ (ေရြးခ်ယ္ေကာက္ယူျခင္း) နမူနာပုံစံအေရအတြက္ကုိ ေကာက္ယူသည့္နည္းကုိ 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဤႏွင္းဆုပ္လုံးနည္းသည္ သမရုိးက်နမူနာေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ေဖာ္ထုတ္မရႏုိင္ေသာ ရွာေဖြရန္ခက္ခဲေသာ လူမ်ားကုိ 
ရရွိရန္အတြက္အသုံးျပဳသည္။ ဤနည္းလမ္းကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈခံေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသည့္ 
လူထုမွ အဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းခံေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္နုိင္လိမ့္မည္ဟူသည့္ ယူဆခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိအလုပ္သမားမ်ားမွလည္း အင္တာဗ်ဴးအတြက္ အျခားေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ျပန္လည္ေထာက္ခံအႀကံျပဳႏုိင္သည္။

ႏွင္းဆုတ္လုံးေကာက္ယူမွႈပုံစံကို အသုံးျပဳသည့္အခါ စစ္တမ္းေကာက္သူတစ္ဦးစီသည္ ေက်းရြာအုပ္စု (ေက်းရြာ ၂ ရြာ-၉ ရြာ) (သုိ႔) ျမိဳ႕ျပေဒသ 
ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ “နားလည္တတ္ကြ်မ္းျပီး ယုံႀကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သူအား” ခ်ဥ္းကပ္ျပီး ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃-၄ ဦးအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ 
ေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္သူသည္ တစ္ဦးခ်င္းတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ လကၡဏာမ်ားရွိမရွိကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ 
(အပုိဒ္ ၄.၃တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔) ေမးခြန္း ၁၀ ခုကုိ အစီအစဥ္အလုိက္ေမးျမန္းေသာ စံခ်ိန္စံႏွႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ စစ္ထုတ္ေမးခြန္းလႊာမ်ားျဖင့္ 
ထုိသူမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးလုပ္ငန္းစတင္သည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ပါက စစ္တမ္းေကာက္သူသည္ ထုိသူကုိ အင္တာဗ်ဴးျပီးေနာက္ 
စစ္ထုတ္ေမးခြန္းလႊာမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ထပ္မံေျဖဆုိမည့္သူ ၃-၄ ေယာက္အတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းဆုိသည္။ စစ္တမ္း 
ေကာက္သူတစ္ဦးစီသည္ အနီးစပ္ဆုံး အင္တာဗ်ဴးအေယာက္ ၄၀ ျပီးစီးရန္ရည္ရြယ္ျပီး စစ္ထုတ္ေမးခြန္းလႊာကုိ ေအာင္ျမင္ျပီးျဖစ္သည့္  ၄၂ ေယာက္အထိ 
ေက်းရြာအုပ္စု (သုိ႔) ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ႀကသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

၄.၇ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူသည့္ ကာလအတြင္း အုိင္အယ္လ္အုိပေရာဂ်က္၀န္ထမ္းမ်ားမွ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး 
အတြက္ တုံ႔ျပန္မွႈမ်ားေပးရန္နွင့္  သိသာထင္ရွားသည့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ အဓိကကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုရွိ ၁၁ ၿမဳိ႔နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။77 ထုိ႔ေနာက္ ILO-Yangon ပေရာဂ်က္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူ 
စဥ္အတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ား မွားေလ့မွားထရွိသည့္ အမွားမ်ားကုိ အသိေပးရန္အတြက္ အဓိကကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိအမွားမ်ားကုိ ျပန္ျပင္ရန္ႏွင့္ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒႀကီး ၁၄ ခုမွ အဓိက 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မွႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ အုိင္အယ္လ္အုိရန္ကုန္ရုံးသုိ႔ ေနာက္ဆုံးမတင္ျပမီ ျပန္လည္ 
စစ္ေဆးခဲ့သည္။

၄.၈ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားသြင္းျခင္းႏွင့္ ခဲြျခမ္းစိ္တ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္း

ေမးခြန္းလႊာရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ေဒတာ၀င္သည့္စနစ္ (double data entry) ကုိ အသုံးျပဳျပီး စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ 
ပရိုဂရမ္ ၊ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းဆုိင္ရာ အထူးကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္ (CSPro) တြင္ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။78 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လူမွႈသိပၸံဘာသာရပ္အတြက္ အထူးကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္ (SPSS) ျဖင့္ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

•	 ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအားလုံး၏ ေယဘုယ်လကၡဏာမ်ား
•	 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမွႈ ပထ၀ီအေနအထားဆုိင္ရာ ဦးတည္မွႈမ်ား
•	 လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ညႊန္းကိန္းတစ္ခုစီ၏ ႀကိမ္ႏွႈန္း
•	 လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေသာ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား၊ 

အလုပ္စုေဆာင္းျခင္းအေျခအေနမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အပါအ၀င္ လူမွႈစီးပြားဘ၀အျခအေနမ်ားပါ၀င္သည္။ (အဓမၼအလုပ္ 
ခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) လူကုန္ကူးျခင္း အေျခအေနမ်ားတြင္မရွိသည့္ နမူနာေကာက္ယူထားသည့္ က်န္ရွိေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္)

•	 ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိခန္႔မွန္းသည့္စာရင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္  ( regression analysis) ကုိ အသုံးျပဳျပီး လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈဟု ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား (ဆုိလုိသည္မွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ လူကုန္ကူးမွႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
အျမဲတမ္းေတြ႔ေနက် မဟုတ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း)

၄.၉ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ အဓိကသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား (quantitative methods) ကုိအသုံးျပဳျပီး ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ၇,၂၉၅ ဦးကုိ 
ေမးျမန္းျခင္းအျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးေလးခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၅၀ ဦးပါ၀င္သည့္ (အမ်ဳိးသမီး ၂၇ ဦး၊ အမ်ဳိးသား ၂၃ ဦး) ဦးတည္အုပ္စု 
အဖဲြ႕ ၆ ဖဲြ႔အား ေမးျမန္းခ့ဲသည္။79

ဤအဖဲြ႔ ၄ ဖဲြ႔တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ ပုဂၢကက႑ရွိလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနႀကေသာ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာအလုပ္သမားမ်ား 
ျဖစ္ျပီး အလုပ္တစ္ခုစီႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမွႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အေျခအေနမ်ားအေႀကာင္းကုိ 
ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ (qualitative information)  ဤအစီရင္ခံစာ အခန္း ၅ ၏ သုေတသနဆုိင္ရာ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားေဖာ္ျပသည့္ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ ေဒတာ (quantitative data) ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းရန္အတြက္ အသုံးျပဳထားသည္။

အျခားဦးတည္အုပ္စုအဖဲြ႕ ၂ဖဲြ႔ သည္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ လိပ္လုပ္သားမ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္းတြင္ 
အေရအတြက္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အသံုးမျပဳပါ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မွႈမ်ားအရ ေမးခြန္းလႊာသည္ ၎တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ရွႈပ္ေထြးမွႈ၊ အလုပ္သြင္းေပးသူအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မွႈမ်ား ႏွင့္ ပုံစံတက်မဟုတ္သည့္ တခါတရံ သီးျခားျဖစ္ေသာ အလုပ္သေဘာသဘာ၀ 
ကုိ သိျမင္နားလည္ရန္အတြက္ လုံေလာက္မွႈမရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ လိင္လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ေဆြးေႏြးမွႈမ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိလည္း အခန္း ၅ ရွိ 
သုေတသနဆုိင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အပုိင္းတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ တင္ျပထားပါသည္။

အျခားအျမင္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏို္င္သူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား (၆) ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား (၁) ဦးကုိလည္း 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ျပည္တြင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္ႀကျပီး လူကုန္ကူးမွႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ကြ်မ္းက်င္နားလည္သူမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။

77 မတ္လ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ဧျပီလ ၅ ရက္အတြင္း ILO-Yangon ပေရာဂ်က္၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္ဒဂုံ၊ လွႈိင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာ၊ 
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရႊက်င္၊ ဒုိက္ဦးႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ဖ်ာပုံ၊ တနသ္ာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေမာ္လျမိဳင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မႏၲေလးျမဳိ႕တုိ႔တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမွႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

78 ဆုိလုိသည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒတာကြ်မ္းက်င္သူႏွစ္ဦးမွ ႏွစ္ႀကိမ္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ဆီေလ်ာ္မွႈမရိွေသာ အမွားမ်ားကုိ ျမင္သာေစရန္အတြက္ျဖစ္ျပီး 
ထုိအမွားမ်ားကုိ လက္ေရးႏွင့္ CSPro တြင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

79 တနသ္ာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

၄.၁၀ သုေတသနဆုိင္ရာေလ့လာမွႈျပဳရာ၌ အကန္႔အသတ္မ်ား

၄.၁၀.၁ သုေတသနဆုိင္ရာကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ နမူနာအေရအတြက္ေကာက္ယူျခင္းနည္းလမ္း
ဤေလ့လာမွႈသည္ က်ပန္းမဟုတ္ေသာနမူနာေကာက္နည္း (A non-probability sampling method) ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္တန္စြမ္းရွိသည့္ 
အေျခအေနကုိေလ့လာရန္အတြက္ ပုံစံဒီဇုိင္းေရးဆဲြရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း  
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္မွႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။80 ထုိ႔အျပင္ ဤေလ့လာမွႈအတြက္ က်ပန္းနမူနာ ေကာက္ယူသည့္ 
နည္းလမ္း (Probability sampling) သည္ မလုိလား၍လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္၊  ထုိနည္းလမ္းသည္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္ရန္ 
အလားအလာရွိသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အေျခခံအလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနႀကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားလူဦးေရ၏ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုကုိသာ စစ္တမ္းေမးရန္ ဦးတည္ခဲ့၍  ျဖစ္သည္။

Non-probability နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဘက္လိုက္ရန္အလားအလာရွိသျဖင့္ ထုိအေျခအေနကုိ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ နမူနာလူဦးေရကုိ 
က်ပန္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေႀကာင့္၊ အရပ္ဘက္ လူ႔ဖဲြ႔အစည္းကြန္ယက္၊ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ား၊ ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အႀကားရွိသည့္ လူမူေရးကြန္ယက္မ်ားအေပၚ အမွီျပဳခဲ့ပါသည္။သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေျဖဆုိသူ (၇,၂၉၅)ဦးထံမွ ရရိွေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအားလုံးကို ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္ပါ။

၄.၁၀.၂ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း
စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားကုိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ကုိ ညီမွ်စြာေကာက္ခံရန္ ညႊန္ႀကားခဲ့ပါသည္။81 သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုံး၌ အမ်ဳိးသား/
လူငယ္ ၄,၇၈၀ ဦးအား ( ၆၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး/မိန္းကေလး ၂,၅၁၅ ဦး ( ၃၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ကုိ စစ္တမ္းေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္း၏ 
အဓိကအေႀကာင္းအရင္းမွာ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူအမ်ားစုကို အလုပ္ခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ညေနခင္းမ်ားတြင္သာ ေမးျမန္းနုိင္၍ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညအခ်ိန္ ခရီးသြားရန္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္အျပင္ထြက္ရန္ပင္ မသင္႔ေလ်ာ္၊မလုံျခဳံဟု မွတ္ယူထားသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး/
မိန္းကေလးအေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္ လုိက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္သြားပါသည္။ အျခားအေႀကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ၊ပစ္မွတ္ထားေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
အနက္ လုပ္ငန္း (၃) ခုသည္  အမ်ဳိးသားမ်ားႀကီးစုိးသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊သတၳဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကီးစုိးသည့္ အိမ္အကူလုပ္ငန္းကုိ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏အိမ္တြင္ ေနထုိင္ရေသာေႀကာင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ 
စစ္တမ္းေမးရန္ ပုိ၍ခက္ခဲပါသည္။82

စစတ္မ္းေကာကသ္မူ်ားကု ိေျဖဆုမိည့သ္မူ်ား အေႏွာင္အ့ယကွက္င္းျပီး သက္ေတာင္သ့ကသ္ာ လြတလ္ပစ္ြာ ေျဖဆုိႏိငုသ္ည္ ့လံုျခဳစံတိခ္်ရသည့္ေနရာမ်ားတြင ္
အလုပ္သမားမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးရန္အတြက္ ညႊန္ႀကားခဲ့ပါသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္မွာ ခက္ခဲသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးရန္အတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း အင္တာဗ်ဴး 
သည့္အခါတြင္ ျပႆနာရွာေလ့ရွိသည္။ အင္တာဗ်ဴးသည့္အခါ အလုပ္ရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲပါ၀င္ျခင္း၊ အနီးနားအခန္းမွ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးမေျဖဆိုရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေနာက္ဆုံးထိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အလုပ္ျပဳတ္မည္ဆုိးသျဖင့္၊ 
အလုပ္ရွင္ ရွိရွိ-မရွိရွိ ယင္းတုိ႔လုပ္ကုိင္ေနရသည့္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိမွႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ႀကသည္။

၄.၁၀.၃ က်ား/မေရးရာေလ့လာမွႈ
စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္အခါ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအႀကား သိသာထင္ရွားသည့္ ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား 
အလြန္နည္းသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈႏွႈန္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား 
တူညီေနသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈ အေျခအေနတြင္ တူညီစြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္၍ျဖစ္ႏိုင္ျပီး 
အလဲြသုံးစားမွႈတြင္ အလားတူအဆင့္မ်ား ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စစ္တမ္းဒီဇုိင္းသည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအႀကားရွိ 
အလားအလာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ တိက်သည့္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားျခင္းမဟုတ္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြအေနျဖင့္ 
စစ္တမ္းသည္ ပုိမုိသိမ္ေမြ႔သည့္ ကြားျခားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေႀကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မွႈပုံစံမ်ား
ကုိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈႏွႈန္းမ်ားကုိ ခန္႔မွန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္တမ္းကုိ 

80 ဤေလ့လာမွႈကုိ ဒီဇုိင္းပုံစံေရးဆဲြစဥ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ဤသန္းေခါင္စာရင္းမတုိင္မီက ႏိုင္ငံ၏ 
ေနာက္ဆုံးလူဦးေရစစ္တမ္းကုိ ၁၉၈၃ တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။

81 အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားသည္ ဤေလ့လာမွႈအတြက္ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ေႀကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားကုိ မွာႀကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆီေလ်ာ္မွႈရွိျပီး ေမးျမန္းရႏိုင္ပါက 
ကေလးမ်ားကုိလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ေႀကာင္း ေျပာႀကားခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦးထဲမွ ကေလးသူငယ္ ၄၇၄ ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

82 စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔မွာ- (၁) ပထ၀ီအေနအထားကုိ နားလည္သည့္ 
ေဒသခံတစ္ဦး (၂) ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးျပီး ရဲရင္႔သူတစ္ဦး (၃) လူထုမွ ယုံႀကည္ျခင္းခံရသည့္ အဖြ႔ဲ၀င္တစ္ဦး (၄) စစ္တမ္းေခါင္းစဥ္ကုိ စိတ္၀င္စားသူ (၅) စိတ္ရွည္ျပီး ယဥ္ေက်းရမည္ 
(၇) ျမန္မာဘာသာစကားကုိ ေျပာႏိုင္၊ဖတ္ႏိုင္၊ေရးႏို္င္ျပီး ေဒသဆုိင္ရာဘာသာစကားကုိ ေျပာနုိင္သူ ( ေမးခြန္းကုိ ျမန္မာစကားျဖင့္ ေရးသားမွတ္သားရျပီး ေမးျမန္းမွႈမ်ားကုိ အျခား
ဘာသာစကားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္) (၈) အေျခခံအတန္းပညာေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္ (အနည္းဆုံး ၁၀တန္း) (၉) ေဒသရွိ လုပ္အားက႑ျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ က်ား/မျဖစ္ရမည္။ 
(၁၀) ယခင္က စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အေတြ႔႔အႀကဳံရွိရမည္ (ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္) ၊ အခ်ဳိ႕ျခြင္းခ်က္မ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား၏ ရင့္က်က္မွႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍ 
အသက္ႏွင့္က်ား/မ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားပါသည္။ သတိျပဳရန္အေရးႀကီးသည္မွာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား သိသာထင္ရွားသည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ား 
ေတြ႔ရွိခ့ဲပါက အခန္း ၅ တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄.၁၀.၄ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္
အခန္း (၃) သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ  အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း အေျခအေနတစ္ခုတြင္ရွိေသာ လူတစ္ဦး 
အတြက္ ကုိက္ညီရန္လုိအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသည္ ဤေလ့လာမွႈစစ္တမ္း၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
လူကုန္ကူးျပစ္မွႈအတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ (အလုပ္သြင္းေပးသူ၊ ကားေမာင္းသူ (သို႔) အလုပ္ရွင္) ၌ အျပစ္ရွိေႀကာင္း ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႔သည္ 
ေခါင္းပုံျဖတ္ရန္ဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိအက်ျဖင့္ ျပစ္မွႈက်ဴးလြန္ေႀကာင္းကို သက္ေသျပရန္လုိအပ္သည္။83 ဤစစ္တမ္းအေႀကာင္းအရာအရ 
ေမးခြန္းတြင္ပါေသာ စစ္တမ္းေခါင္းပုံျဖတ္မွႈျပ ပုံစံတစ္ခုမွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစစ္တမ္းသည္၊ အလုပ္သမားမ်ားေတြ႔ႀကဳံခဲ့သည့္ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ၊ ယင္းတို႔သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိ၊မရွိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဤအမွႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ၊ တုိင္းတာဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ နက္ရွႈိင္းမွႈအဆင့္ကုိ ေပးႏိုင္သည္အထိ 
ဒီဇုိင္းဆဲြထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိ႕ေႀကာင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ျပစ္မွႈက်ဴးလြန္ေႀကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ေပ။

ထုိသုိ႔ေသာအမွႈကုိ တရားရုံးတြင္ တရားစဲြဆုိရာ၌ တရားလုိက တရားခံသည္ ျပစ္မွႈက်ဴးလြန္ေႀကာင္း သက္ေသျပရန္လုိအပ္သည္။ တရားခံသည္ယင္း၏ 
အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစသည့္ အေျခအေနတြင္ ထားရွိေႀကာင္းသက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
ဥပေဒအရ သက္ေသျပရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူ၊ တရားခံႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေမးျမန္းရန္လည္းေကာင္း ေနာက္ထပ္သက္ေသ 
မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္လည္းေကာင္း လိုအပ္ပါသည္။ ဤသုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
သီးျခားအမွႈတစ္ခုစီအား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မျဖစ္ႏိုုင္ေပ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားသည္ 
အလုုပ္သမားမ်ားကုိသာ ေမးျမန္းခဲ့၍ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား (သုိ႔) တျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၊ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ားကုိ မေမးျမန္းခဲ႔ပါ။ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုုန္ကူးျခင္းအေျခအေနတြင္ ရွိ၊မရွိကုိ ဆုုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ယင္းတို႔ေတြ႔ႀကဳံခဲ့သည့္ 
ဘ၀အေတြ႔အႀကဳံအေသးစိတ္ကုိသာ ေျပာျပႏိုင္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ အျခားသူူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဆီေလ်ာ္မွႈရွိျပီး ယုံႀကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေပးႏိုင္ေပ။

ထုိ႔အျပင္ တရားရုံးမ်ားသည္ ျပည္တြင္း (သုိ႔) နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အတူတကြလုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ လူအေရအတြက္ကုိ အေျခခံအားျဖင့္ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေလ့ရွိသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ လူကုုန္ကူးျပစ္မွႈတစ္ခု၏ ျပင္းထန္မွႈကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးမွႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္သည္။ ႀကဳိတင္ႀကံစည္သည့္ ရာဇ၀တ္မွႈ (ဆုိလုိသည္မွာ သုံးဦး 
(သုိ႔) သုံးဦးထက္ပုိေသာသူမ်ား အတူတကြက်ဴးလြန္ျခင္း) ဟု သတ္မွတ္ျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္။84 ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ 
ေရႊ႔႕ေျပာင္းသြားလာမွႈတြင္ တုိက္ရုိက္ကူညီခဲ့သူအေရအတြက္ကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ သတိထားမိေႀကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သူမ်ားသည္ 
မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သည့္ အတုိင္းအတာထိ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ကုိမူ ေသခ်ာေပါက္မသိႀကေပ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေႀကာင္းအရာမ်ားေႀကာင့္ ဤေလ့လာမွႈတြင္ လူကုန္ကူးရန္အလားအလာရွိသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (သုိ႔) ယင္းတုိ႔ ႀကဳိတင္ႀကံစည္သည့္ 
အရာမ်ား၏ အတုိင္းအတာကုိ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ လူကုန္ကူးမွႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုုလုံးကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ရွိေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုမွာ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား (သို႔) အျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ 
အမွန္တကယ္ အေျခအေနမ်ား (သုိ႔) အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အဆုံးစြန္ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈ ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ မသိရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။

83 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၀၅)၊ ပုဒ္မ ၃ (က)။
84 လူကုန္ကူးမွႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၀၅)၊ ပုဒ္မ ၃ (ဃ)
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အခန္း (၅) သုေတသနဆုိင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ဤအခန္းတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇,၂၉၅ဦး တို႔ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွ ရရွိသည့္ သုေတသနဆုိင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထား 
သည္။ ယင္းတို႔ကုိ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ဧျပီလအတြင္း လုပ္ကုိင္ခ့ဲသည့္ အလုပ္အေႀကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အပုိင္း ၅.၁ တြင္ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအားလုံး၏ ေယဘုယ်၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အပုိင္း ၅.၂ တြင္ ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေဒသအလုိက္ ေရြ႕လ်ားမွႈပုံစံမ်ား၊ ထုိေနာက္တြင္ ပုံမွန္လုပ္သား စုေဆာင္းျခင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္၊ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေနထုိင္မွႈအေျခအေနမ်ားကုိ ပါ၀င္သည္။ အပုိင္း ၅.၃ တြင္ ဤေလ့လာမွႈတြင္ 
ေတြ႔ရွိသည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းဆုိင္ရာ အလားအလာမ်ားကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာထားပါသည္။ ယခုအပုိင္းတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား 
ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမွႈကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈ မူေဘာင္အရ 
လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အေရအတြက္အားျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ 
ဆက္ႏြယ္မွႈႏွင့္ စုိးမိုးေနသည့္အခ်က္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိ ခန္႔မွန္းသည့္ စာရင္းအင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသုံးျပဳျပီး လူကုန္ကူးခံရသည့္ 
(သုိ႔) အဓမၼအလုုပ္ခုိင္းေစျခင္းခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိသုိ႔ေဖာ္ျပျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈမ်ားအတြက္ အခုုိင္အမာ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းတု႔ံျပန္ေျဖဆုိမွႈအမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေျဖဆုိသူမ်ားအႀကားစာရင္းအင္းအရ သိသာထင္ရွားသည့္ ကြာျခားခ်က္မရွိသည္ကုိ 
ဂရုျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားအား ခဲြျခားထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမွႈကုိ 
ယခုအခန္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

၅.၁ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအားလုံး၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ ေျဖဆိိုသူအားလုံး၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ ေဖာျ္ပထားသည္။ ထုိ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားတြင္ အသက္၊ က်ား/မ၊ ေမျမန္းခဲ့သည့့္ ေနရာႏွင့္ 
ယင္းတို႔ စီးပြား-လူမွႈပုိင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေႀကာင္းအရာႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤေလ့လာမွႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပထ၀ီအေနအထားအရ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိမွႈအေပၚ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကုိလည္း ေဖာျ္ပထားသည္။

၅.၁.၁ အသက္ ႏွင့္ က်ား/မ 
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၆၀ ႏွစ္ႀကားရွိ ေျဖဆုိသူ က်ား၊မ စုစုေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေျဖဆုုိသူ ၇,၂၉၅ ဦးအနက္မွ ၉၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ အရြယ္ေရာက္ 
ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ျပီး ၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိေျဖဆုိသူ အားလုံးတြင္ ၆၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ျပီး ၃၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားျဖစ္သည္။85 

ဇယား ၆ - ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံး၏အသက္ 
(ေျဖဆိုသူ= ၇,၂၉၅ ဦး) 

အသက္ က်ား မ စုစုေပါင္း % 

15-17 229 245 474 6.4

18-20 658 528 1 186 16.3

21-30 1 970 1 011 2 981 40.9

31-40 1 065 418 1 483 20.3

41-50 627 235 862 11.8

51-60 231 78 309 4.2

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

၅.၁.၂ ေမးျမန္းမွႈမ်ား၏ ပထ၀ီအေနအထား ျဖန္႔က်က္တည္ရွိမွႈ
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီမွ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေျဖဆုိသူ ၅၂၀ ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျဖဆုိသူ ၇ ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။86  
ဇယား ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေျဖဆုိသူအမ်ားစုကုိ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီမွ ျမိဳ႕နယ္ ၄ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျဖဆုိသူ အနည္းငယ္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

85 ဤအခန္း ဇယား ၁၃ တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတုိင္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မတူညီသည့္အေရအတြက္မညီမွ်ျခင္းမွာ ဥပမာအားျဖင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
၊ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားအမ်ားစုလုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဦးတည္ခ်က္ေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ အမ်ဳိးသားဦးေရကုိ 
ပုိ၍ ေမးျမန္းခဲ့ေႀကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး တူညီေသာ အေရအတြက္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္ 
ေျဖဆိုသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္။ အပုိင္း ၄.၁၀ စစ္တမ္းေလ့လာမွႈ၏ အကန္႔အသတ္မ်ား-တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။

86 ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေနရာအမည္မ်ားကုိ Myanmar Information Management Unit (MIMU) ၏ အဂၤလိပ္ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံမွယူ၍ အသုံးျပဳသည္။

က်ား/မ # % 

က်ား 4 780 65.5

မ 2 515 34.4

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ဇယား ၇ - ေျဖဆုိသအူားလုံး၏ က်ား/မအမ်ဳိးအစား 
(ေျဖဆိုသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၈ -  ေမးျမန္းခဲ့သည့္ေနရာေဒသ  (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ျမဳိ႕နယ္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ျမဳိ႕နယ္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ျမဳိ႕နယ္

ဧ၇ာ၀တီ 

(508 interviews: 

403M/104F)

ေျမာင္းျမ

 (167)

ဖ်ာပုံ (167)

လပြတၱာ (162)

ကရင္ 

 (282 interviews: 

188M/94F)

ႀကာအင္းဆိပ္ႀကီး 

(164)

ဘားအံ (92)

စစ္ကုိင္း 

(412 interviews: 

288M/124F) 

ဟုမၼလင္း (125)

ကေလး (125)

ခႏၱီး (80)

ေဖာင္းျပင္ (80)

ပဲခူး 

(702 interviews: 

515M/187F)

ဒုိက္ဦး(168)

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္

 (168)

ေပါက္ေခါင္း

 (164)

ေရႊက်င္ (106)

ေညာင္ေလးပင္

 (87)

မေကြး 

 (536 interviews: 

375M/161F)

ပြင္႔ျဖဴ (197)

ေရနံေခ်ာင္း (167)

ေအာင္လံ (166)

ရွမ္း 

(434 interviews 

319M/115F)

မုိင္းရွဴး (126)

ရြာငံ (126)

က်ဳိင္းတုံ (124)

ေက်ာက္မဲ (41)

ခ်င္း 

 (436 interviews: 

306M/130F)

ဟားခါး (152)

မင္းတပ္ (149)

တီးတိန္ (124)

မႏၲေလး 

(672 interviews: 

425M/247F)

ႏြားထုိးႀကီး (164)

သပိတ္က်င္း (160)

ျမင္းျခံ (124)

ေက်ာက္ဆည္ (122)

ပုသိမ္ႀကီး (83)

တနသ္ာရီ  

(484 interviews: 

324M/160F)

ထား၀ယ္ (176)

ေရျဖဴ (151)

ေလာင္းလုံး (144)

ကခ်င္ 

 (454 interviews: 

327M/127F)

ဖားကန္႕ (162)

တႏုိင္း (160)

ျမစ္ႀကီးနား 

(120)

မြန္ 

 (492 interviews: 

245M/247F)

ေရး (166)

မုဒုံ (164)

သံျဖဴဇရပ္ (161)

ရန္ကုန္

(832 interviews: 

387M/445F)

လွႈိင္သာယာ(244)

ေရႊျပည္သာ (208)

မဂ္လာဒုံ(108)

ေတာင္ဒဂုံ (99)

ေက်ာက္တန္း(81)

သဃ္န္းကြ်န္း(39)

ကယား 

(541 interviews: 

367M/174F)

လြိဳင္ေကာ္

 (280)

ဒီေမာဆုိ (212)

ဖရူဆုိး (47)

ရခုိင္ 

(503 interviews: 

306M/197F)

ေတာင္ကုတ္ (183)

ရမ္းျဗဲ (105)

သံတဲြ (90)

ေက်ာက္ျဖဴ (58)

စစ္ေတြ (30)

ေနျပည္ေတာ္ 

(7 interviews)

ပ်ဥ္းမနား (6)

ပုဗၺသီရိ (1)

မွတ္ခ်က္၊ ေမးျမန္းမွႈ ၃၀ႏွင့္ ၂၀၀ ႀကားကုိ စာရင္းတြင္ ေဖာျ္ပထားသည့္ ၅၂ ျမဳိ႔နယ္ရွိ ျမဳိ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၃၀ ေအာက္နည္းေသာ ေမးျမန္းမွႈကုိ ေနာက္ထပ္ ၅၉ ျမိဳ႕နယ္တြင္ 

ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိျမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ဤဇယားတြင္ ေဖာ္ျပမထားဘဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့မွႈမ်ားကုိသာ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေျမပုံ (၁) စစ္တမ္းေကာက္ယူေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ား (ျမိဳ႕နယ္အဆင္)့ 

ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁၁ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

၅.၁.၃ လူမွႈ-စီးပြားေရးဆုိင္ရာေနာက္ခံအေႀကာင္းအရာမ်ား 
ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ အလုပ္စတင္လုပ္ခ့ဲသည့္အခ်ိန္က လူမွႈ-စီးပြားေရးေနာက္ခံအေႀကာင္းအရာႏွင့္ အလုပ္လက္ခံစဥ္က အေျခအေနကုိ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း 
ခဲ့ပါသည္။ ေျဖဆုိသူ ၇၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ ၂၇ ရာခိုင္ႏွႈန္းမွာ ျမန္မာအစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူမ်ဳိးစုအုပ္စု (၇) 
စုထဲမွ လူမ်ဳိးစုတစ္စု ျဖစ္သည္။87 ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေျဖဆုိသူ ၉၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျပီး၊ ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ႀကသည္။ 
က်န္ရွိေနသည့္ ၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ မြတ္ဆလင္ ၊ဟိႏၵဴ၊ နတ္ကုိးကြယ္သည့္ အယူအ၀ါဒႏွင့္ လူနည္းစု ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ဇယား ၉ - ေျဖဆုိသူအားလုံး၏လူမ်ဳိးစု
(ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)  

လူမ်ဳိးစု က်ား မ စုစုေပါင္း %

ဗမာ 3 486 1 754 5 240 ခ 71.8

ရခုိင္ 325 228 553 ဂ 7.6

ကယား 249 121 370 ဃ 5.1

ခ်င္း 168 109 277 င 3.8

ကရင္ 172 101 273 3.7

ရွမ္း 145 74 219 စ 3.0

ကခ်င္ 112 62 174 ဆ 2.4

မြန္ 70 45 115 1.6

မြတ္ဆလငက္ 22 7 29 .4

တရုတ္ 9 1 10 .1

ေဂၚရခါး 3 0 3 .0

ဟိႏၵဴ 1 4 5 .1

ဘဂ္ါလီ 2 0 2 .0

မေျဖဆုိပါ 16 9 25 .7

စုစုေပါင္း 4 780 2 515 7 295 100%

မွတ္ခ်က္။ က= မြတ္ဆလင္ကုိ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာအေနျဖင့္ နားလည္ထား 

ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္ကုိ ယင္းတုိ႔ လူမ်ဳိးစု 

အေနျဖင့္ မွတ္ယူႀကျပီး ယင္းတုိ႔အေျဖမ်ားကုိ လက္ခံခဲ့သည္။ ခ= ေျဖဆုိသူ 

၅,၁၈၃ ဦးမွာ ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ထား၀ယ္လူမ်ဳိး ၆၃ ဦး ျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူ ၅ 

ဦးေအာက္သူမ်ားသည္ ဂနန္းႏွင့္ေယာလူမ်ဳိးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဂ= ေျဖဆုိသူ ၅၄၃ 

ဦးသည္ ရခုိင္လူမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ၇ ဦးမွာ ကမန္ႏွင့္ ၃ ဦးမွာ ျမိဳ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဃ= 

ေျဖဆုိသူ ၂၄၄ ဦးသည္ ကယားလူမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ၈၆ ဦးမွာ ကယန္းလူမ်ဳိး (ပေဒါင္)၊ 

၃၁ ဦးမွာ ပရူး ( က-ေယာ) ႏွင့္ ေျဖဆုိသူ ၅ ဦးေအာက္နည္းေသာ သူမ်ားမွာ 

ကဲ့ခုိ၊ မႏုမေနာ ႏွင့္ ေဂဘား လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္။ င=ေျဖဆုိသူ ၂၅၇ ဦးသည္ 

ခ်င္းလူမ်ဳိး (ဇိုမီး)၊ ၁၀ ဦးမွာ နာဂလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူ ၅ ေယာက္ေအာက္ရွိ 

တစ္ဦးစီမွာ အရွႈိ (ေျမျပန္႔)၊ ကလင္ေကာ (လူေရွ)၊ တီးတိန္ (Hai-Dim) ၊ ေခါႏိုး၊ 

ေဂြးတဲႏွင့္ Panun လူမ်ဳိးတုိ႔ျဖစ္သည္။ စ= ေျဖဆုိသူ ၁၈၇ ဦးမွာ ရွမ္းလူမ်ဳိးျဖစ္ျပီး 

၁၁ ဦးမွာပအုိ၀္းလူမ်ဳိး၊ ၈ ဦးမွာအင္လူမ်ဳိးႏွင့္ ၅ ေယာက္ေအာက္မွာ ပေလး၊ေကာ္ 

(အခါအီေကာ္)၊ ကုိးကန္႔၊ ဂုံရွမ္း၊ ေတာင္ရုိး၊ ဓႏု၊ ပေလာင္ႏွင့္ အင္းသားလူမ်ဳိးတုိ႔ 

ျဖစ္သည္။ ဆ= ေျဖဆုိသူ ၁၅၁ ဦးသည္ ကခ်င္လူမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ၁၄ ဦးမွာ ရ၀မ္လူမ်ဳိး၊ 

၅ေယာက္ေအာက္ရွိ ေသာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးစီမွာ တရုမ္း၊ လရွီ (ေလာ္ေ၀ၚ) ႏွင့္ လီဆူး 

လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

အိမ္ေထာင္တစ္စုတြင္ရွိေသာ လူဦးေရႏွင့္  အိမ္ေထာင္စု၏ ေငြေႀကးအေျခအေနပတ္သက္သည့္ အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၀င္ေငြရွိေသာ မိသားစု၀င္ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ မိသားစု၀င္ ၅ ဦးရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ျဖစ္သည္။ 
ႏွစ္စဥ္အိ္မ္ေထာင္စု၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ ၁၅၄,၉၆၃ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၂၁၂) ျဖစ္ျပီး အိိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏ ပ်မ္းမွ်အေႀကြးမွာ ၄၄၇,၇၁၁ က်ပ္ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၂) ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

87 ဤအရာသည္ အဖြင့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရသတ္မွတ္ထားသည့္ 
အတုိင္းေရးသားထားသည္။ ျမန္မာအစုိးရမွအုပ္စုမ်ား အတူတကြဖဲြ႔ထားျပီး ႏိုင္ငံလူမ်ဳိး ရွစ္မ်ဳိးတြင္ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္မွတ္ယူသတ္မွတ္သည္။ လူမ်ားကုိ 
ႏိုင္ငံကသတ္မွတ္ထားသည့္ လူမ်ဳိးရွစ္မ်ဳိးမွ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ မလုိေႀကာင္းကုိ သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းတိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္ခုအေနျဖင့္ 
သတ္မွတ္ေကာင္းသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအုပ္စုမွာ အစုိးရက ႏိုင္ငံလူမ်ဳိး အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ႀကီးမားေသာ လူမ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္သည္။

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ # %

ဗုဒၶဘာသာ 6 529 89.5

ခရစ္ယာန္ဘာသာ 669 9.2

အစၥလာမ္ဘာသာ 46 0.6

နတ္ကုိးကြယ္သည့္ အယူ၀ါဒ 15 0.2

လိုင္မ်ဳိးႏြယ္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ 16 0.2

ဟိႏၵဴ 5 0.1

မေျဖဆုိပါ 15 0.2

စုစုေပါင္း 7 295 100%

မွတ္ခ်က္ * = လိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအယူ၀ါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ 

ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသအေခၚအေ၀ၚတြင္ ‘Shawn 

Sarnism’ဟုေခၚဆုိႀကသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ဇယား ၁၀ - ေျဖဆုိသူအားလုံး ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ 
(ေျဖဆိုသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)
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ဇယား ၁၀ - ေျဖဆုိသူအားလုံး ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ 
(ေျဖဆိုသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းကုိ ယင္းတုိ႔ အလုပ္စတင္လုပ္သည့္ အခ်ိန္မတုိင္ခင္က တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ၿပီးေျမာက္မွႈႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။  ေျဖဆုိသူမ်ား ၿပီးေျမာက္ခ့ဲသည့္ အျမင့္ဆုံးပညာအရည္အခ်င္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိအဆင့္ 
တြင္ အဘယ္ေႀကာင့္ ပညာဆက္သင္ရန္ ရပ္တန္႔ခဲ့သည္နွင့္ ပတ္သက္ျပီးလည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။  ဇယား (၁၁) တြင္ ေဖာျ္ပထားသည့္ အတုိင္း ေျဖဆုိသူ 
၇,၂၉၅ ဦးအနက္မွ ၆၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အ႒မတန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူအားလုံးမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး 
ေျဖဆုိသူ ၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံးထဲမွ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ေသာ္ (ေျဖဆုိသူ လူဦးေရ ၂,၅၁၅ ၏ ၂၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ရာခုိင္ႏွႈန္းအနည္းငယ္ပိုမုိ ျမင့္မားသည့္ 
အမ်ဳိးသားေျဖဆုိသူမ်ား (ေျဖဆုိသူဦးေရ ၄,၇၈၀ ၏ ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း)သည္ အထက္တန္းတက္ေရာက္ခဲဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အထက္တန္းတက္ေရာက္ 
ခဲ့သည့္ ေျဖဆိုသူ ၁,၈၅၁ ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီး/မိန္းကေလးမ်ားက (ေျဖဆိုသူ ၆၀၂ ဦး၏ ၈%) အမ်ဳိးသား/လူငယ္မ်ား (ေျဖဆုိသူ ဦးေရ ၁,၂၄၉ ၏ ၅ 
ရာခုိင္ႏွႈန္း) ထက္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အထက္တန္းၿပီးစီးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေက်ာင္းဆက္မတက္သည့္ အေႀကာင္းအရင္းကုိေမးသည့္အခါ ၆၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ေငြေႀကးအခက္အခဲေႀကာင့္ ဆက္မတက္ခဲ့ရျခင္း 
ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ေက်ာင္းစရိတ္မတတ္ႏိုင္ေႀကာင္း (သုိ႔) မိသားစုအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ၀င္ေငြရွာရန္လုုိအပ္သျဖင့္ ေက်ာင္းဆက္မတက္ခဲ့ေႀကာင္းကုိ 
ေျပာျပသည္။

ဇယား ၁၁ - ေျဖဆိုသူအားလုံး၏အတန္းပညာအရည္အခ်င္း (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ဦး)

တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အတန္း # % 

မူႀကဳိႏွင့္ မူလတန္း ( ၁-၅) 204 2.8

အလယ္တန္း ( ၆-၉) 4 594 63.0

အထက္တန္း (၁၀-၁၁) 1 851က 25.4

အထက္တန္းေအာင္ ( ၁၀-၁၁) 115 1.6

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း 12 0.2

တကၠသုိလ္ဘဲြ႕ရ 113 1.5

ကုိယ္ပုိင္အစီအစဥ္ပညာေရး ခ 338 4.6

အျခား 183 2.5

မွတ္ခ်က္။ က=ေျဖဆုိသူ ၁,၈၅၁ ဦးထဲမွ ၁၁၅ ဦးမွာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ခ= ဤအရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး (မူလတန္းႏွင့္ညီမွ်သည္) အျပင္ ဘုန္းႀကီး 

ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္စသည့္ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္မ်ားမွ စီစဥ္ေပးသည့္ ကုိယ္ပုိင္အစီအစဥ္ ပညာေရးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ဇယား ၁၂- ပညာဆက္သင္ရန္ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္ (ေျဖဆိုသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

ပညာဆက္သင္ရန္ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည့္အေႀကာင္းျပခ်က္ # %

ေက်ာင္းဆက္တက္လုိေသာ္လည္း ေငြေႀကးမတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ၃ ၀၄၇ ၄၁.၈

မိမိကိုယ္တုိင္ေက်ာင္းဆက္မတက္လိုပါသျဖင့္ ၂ ၂၃၀ ၃၀.၆

မိသားစုအတြက္တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ၀င္ေငြရွာေဖြရန္လုိအပ္လာသျဖင့္ ၁ ၇၄၃ ၂၃.၉

စာေမးပဲြက်ရွႈံးသျဖင့္ ၄၃၂ ၅.၉

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ (သုိ႔) မိသားစုျပႆနာေႀကာင့္ ၃၃၉ ၄.၆

ေနသည့္အရပ္တြင္ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ေက်ာင္းမရွိသျဖင့္ ၂၇၁ ၃.၇

လုံေလာက္သည့္ပညာေရးရရွိျပီးျဖစ္သည္ဟုယူဆေသာေႀကာင့္ ၂၀၃ ၂.၈

အျခားအရပ္သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာေႀကာင့္ ၁၀၇ ၁.၅

သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔၀င္ေရာက္သျဖင့္ ၈၂ ၁.၁

ေက်ာင္းတြင္ ေကာင္းစြာဆက္ဆံမခံရသျဖင့္ ၆၁ ၀.၈

အျခား ၁၄၉ ၂.၀

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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၅.၁.၄ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားပုိင္ဆုိင္မွႈ
၅,၇၂၀ ဦး (ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ ၇၈ ရာခိုင္ႏွႈန္း) သည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ရွိျပီး88 ေျဖဆုိသူ ၁,၅၇၅ ဦး (၂၂-ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ ထုိကတ္မရွိေႀကာင္း 
ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မရွိသည့္ အေႀကာင္းအရင္းကုိ ေမးျမန္းသည့္အခါ  ေျဖဆုိသူမ်ားက ထုိကတ္အတြက္ တစ္ခါမွ မေလွ်ာက္ဖူးေႀကာင္း 
(၁,၅၇၅ ဦးမွ ၅၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ ေပ်ာက္သြားေႀကာင္း (၁၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ မွတ္ပုံတင္ကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ္လည္းမရခဲ့ေႀကာင္း (၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
အခ်ဳိ႕မွာ ယာယီကတ္သာ ပုိင္ဆုိင္သည္ (၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း)89 (သုိ႔မဟုတ္) မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္ သူမ်ားလည္း (၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ေတြ႔ရသည္။ 
ေအာက္ပါအေျဖမ်ားကုိ အေႀကာင္းရင္း တစ္ခုစီအတြက္ ၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းထက္နည္းေသာ သူမ်ားက ေဖာျ္ပထားသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ- green card မ်ားရွိျခင္း၊90 
မွတ္ပုံတင္မွာပ်က္စီးသြားၿပီး အသစ္ျပန္မလုပ္ျခင္း၊ တရား၀င္ျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ နာမည္မရွိျခင္း၊ ယာယီအိမ္ေထာင္စု စာရင္းသာရွိျခင္းႏွင့္ 
မလုိအပ္ေသာေႀကာင့္ မျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

88 ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (CSC) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ အဓိကပုံစံျဖစ္သည္။ အလုပ္အတြက္ အလုပ္သမားကတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထုိကတ္ 
လုိအပ္သည္။ အရင္က ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ (NRC) ေခၚဆုိသည္။

89  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (CSC) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ အဓိကပုံစံျဖစ္သည္။ အလုပ္အတြက္ အလုပ္သမားကတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထုိကတ္ 
လုိအပ္သည္။ အရင္က ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ (NRC) ေခၚဆုိသည္။

90 Green card မ်ားကုိ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္မမွန္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပို္င္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လူ၀င္မွႈႀကီးႀကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးျပီး 
ထုိသူမ်ားသည္  ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေျမပုံ (၂) ေလ့လာမွႈစစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္တည္ရွိရာေနရာျပ ေျမပုံ (ဤျမိဳ႔နယ္တြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဲသည့္ အလုပ္အေႀကာင္းကုိ ေမးျမန္းျခင္း)

ေျဖဆုိသူ ၇,၂၉၅ ဦးကို ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ၂၀၁၅ ဧျပီလအတြင္း လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စုေဆာင္းခံရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ 
ေနထုိင္မွႈအေျခအေနမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ဤေျမပုံသည္ ထုိအလုပ္မ်ားတည္ရွိရာ ေနရာေဒသကုိ ျပသပါသည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ဤစစ္တမ္း၏ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ျမဳိ႕နယ္ ၂၇၃ ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္သည္။  
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

၅.၂ ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံး၏ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကုိင္မွႈ ပုံစံမ်ား

ဤအပုိင္းသည္ ေျဖဆုိသူ ၇,၂၉၅ ဦး၏ ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈပုံစံမ်ားကုိ စားရင္းဇယားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ပထ၀ီအေနအထားအရ သိသာထင္ရွားသည့္ ေရြ႔လ်ားမွႈပုံစံမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသထားသည္။ 
ပုံမွန္လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ အလုုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ေနထုိင္မွႈအေျခအေန တုိ႔ကုိလည္း 
အတူတကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအပုိင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကဳံခဲ့သည့္ အခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ားကုိ မွတ္သားထားပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအေပၚ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ပံုစံမ်ားကုိ အပုိင္း ၅.၃ တြင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအႀကား ပိုမိုတိက်သည့္ အလဲြသုံးစား 
လုပ္ခံရမွႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမွႈ အလားအလာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းထားသည္။

၅.၂.၁ ပထ၀ီအေနအထားဆုုိင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈပုံစံမ်ား 
မူလ-ဆုိက္ေရာက္ေဒသ ဦးတည္ရာမ်ား
ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံးထဲမွ လုပ္သားအမ်ားအျပားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအတြင္းထက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ေဒသတစ္ေနရာမွ 
တစ္ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျဖဆုိသူ ၄,၄၅၅ ဦး (၆၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အလုပ္အတြက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႀကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိစဥ္တြင္ ေျဖဆုိသူ ၂,၇၈၁ ဦး (၃၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အလုပ္အတြက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အတြင္းသာေရႊ႕ေျပာင္းႀကသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ေျပာင္းေရႊ႕မွႈကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၅ခု ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွလာေသာေျဖဆုိသူမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ဇယား ၁၄ တြင္ 
ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူး ၊ မေကြး ၊ မႏၲေလး ၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔မွ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အတြင္းထက္ အျခားျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔  ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ အေရအတြက္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႀကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အျခားတဖက္တြင္ 
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တနသ္ာရီတိုင္း 
ေဒသႀကီးတို႔မွ ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းထက္ ယင္းတုိ႔ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႀကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၁၄ - ျပည္နယ္/တုိင္းေဒႀကီးတစ္ခုအတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ေျဖဆုိသူအေရအတြက္ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာဦးေရ ( မူလျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအားျဖင့္) (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၃၆ ဦး )

မူလေနထုိင္သည့္ျပည္နယ္/ 

တုိင္းေဒသႀကီး

မူလေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 

အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ေျဖဆုိသူဦးေရ 

အျခားျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးသုိ ႔ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္သည့္ေျဖဆုိသူ

ဦးေရ

အျခားျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ ေျပာင္းေရႊ႕မွႈ

ဧရာ၀တီ 233 946

ပဲခူး 311 935

မႏၱေလး 269 509

မေကြး 135 756

ရန္ကုန္ 149 151

ေနျပည္ေတာ္ 2 55

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ ေျပာင္းေရႊ႕မွႈ

ခ်င္း 145 37

ကယား 245 199

ကရင္ 57 33

ကခ်င္ 221 24

မြန္ 135 111

ရခုိင္ 289 254

စစ္ကုိင္း 327 306

ရွမ္း 149 109

တနသ္ာရီ 114 30

စုစုေပါင္း* 2 781 4 455

မွတ္ခ်က္ * = စုစုေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦးမွ ေျဖဆုိသူ ၇,၂၃၆ ဦးသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈဦးတည္ရာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား 

ေပးသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ထုိ႔အျပင္ ဧရာ၀တီႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွလဲြ၍  က်န္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအားလုံးတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အျခားျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းထက္ ယင္းတုိ႔၏ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အျခားေနရာသုိ႔ အမ်ားဆုံး ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ဖြယ္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရ 
သည္။ ဇယား ၁၅ တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔မွ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အမ်ားဆုံးေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ဆုိက္ေရာက္ေနရာ၄-ေနရာကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကယားျပည္နယ္မွ ေျဖဆုိသူ ၄၄၄ ဦးမွ ၅၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
လုပ္ကုိင္ႀကျပီး ၂၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ရန္ကုန္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ပဲခူးသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ 
၁၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ႀကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။



41

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၁၅ - ေျဖဆုိသူမ်ား အမ်ားဆံုးေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ထိပ္ဆုံး ဆုိက္ေရာက္ေနရာ ၄ ေနရာ  
(မူလ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအားျဖင့္၊ ေျဖဆုိသူ =၇,၂၃၆ ဦး)

မူလျပည္နယ္

/တုိင္းေဒသႀကီး

ဤုျပည္နယ/္

တုိင္းေဒသႀကီးမွ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ေျဖဆုိသူ 

စုစုေပါင္းဦးေရ*

ဆုိက္ေရာက္သည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး

အမ်ားဆုံး 

ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္

ဆုိက္ေရာက္ 

ျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယ အမ်ားဆုံး 

ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္

ဆုိက္ေရာက္ ျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသႀကီး

တတိယ 

အမ်ားဆုံးေရႊ႕ေျပာင္းသည့္

ဆုိက္ေရာက္ ျပည္နယ္/

တုိင္း ေဒသႀကီး

စတုတၳအမ်ားဆုံး 

ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္

ဆုိက္ေရာက္ 

ျပည္နယ္/

တုိင္း ေဒသႀကီး

ဧရာ၀တီ 1 179 ရန္ကုန္ 

(49%, 577)

ဧရာ၀တ ီ

(20%, 233)

မြန္

 (16%, 191)

တနသ္ာရီ

 (7%, 77)

ပဲခူး 1 246 ပဲခူး 

(25%, 311)

ရန္ကုန္ 

(21%, 265)

တနသ္ာရီ 

(18%, 229)

မြန္

 (14%, 179)

ခ်င္း 182 ခ်င္း 

(80%, 145)

ကခ်င္

(9%, 17)

စစ္ကုိင္း

 (5%, 10)

မေကြး 

(2%, 4)

ကခ်င္ 245 ကခ်င္ 

(90%, 221)

ရွမ္း 

(2%, 4)

ရန္ကုန္

(1%, 3)

မႏၲေလး 

(1%, 3)

ကယား 444 ကယား 

(55%, 245)

ရွမ္း 

(24%, 107)

ရန္ကုန္ 

(6%, 28)

ပဲခူး 

(2%, 9)

ကရင္ 90 ကရင္ 

(63%, 57)

ရန္ကုန္ 

(16%, 14)

မြန္

 (12%, 11)

ပဲခူး 

(4%, 4)

မေကြး 891 ရန္ကုန္ 

(18%, 161)

ခ်င္း 

(17%, 153)

ရွမ္း 

(17%, 148)

မေကြး

(15%, 135)

မႏၲေလး 778 မႏၲေလး (35%, 

269)

ရွမ္း

(25%, 196)

စစ္ကုိင္း 

(7%, 56)

ကခ်င္ 

(7%, 55)

မြန္ 246 မြန္

(55%, 135)

ကရင္ 

(31%, 76)

တနသ္ာရီ 

(7%, 17)

ရန္ကုန္ 

 (6%, 15)

ေနျပည္ေတာ္ 57 ရွမ္း 

(30%, 17)

တနသ္ာရီ 

(19%, 11)

ကယား

(16%, 9)

ရန္ကုန္ 

 (9%, 5)

ရခုိင္ 543 ရခုိင္ 

(53%, 289)

ရန္ကုန္ 

 (34%, 187)

ကခ်င္ 

(6%, 31)

တနသ္ာရီ 

(2%, 10)

စစ္ကုိင္း 633 စစ္ကုိင္း

(52%, 327)

ကခ်င္ 

(18%, 117)

ခ်င္း 

(5%, 34)

ရွမ္း 

 (5%, 33)

ရွမ္း 258 ရွမ္း 

(58%, 149)

မႏၲေလး 

(18%, 46)

ကယား 

(13%, 34) 

ကခ်င္ 

(5%, 14)

တနသ္ာရီ 144 တနသ္ာရီ 

(79%, 114)

ရန္ကုန္ 

 (10%, 15)

ဧရာ၀တီ

(3%, 4)

Bago 

(2%, 3)

ရန္ကုန္ 300 ရန္ကုန္ 

(50%, 149)

မြန္

 (8%, 24)

တနသ္ာရီ 

(8%, 23)

ခ်င္း 

 (6%, 17)

မွတ္ခ်က္ *= စုစုေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦးမွ ေျဖဆုိသူ ၇,၂၃၆ ဦးသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈဦးတည္ရာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား ေပးသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၁၆ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ထိပ္ဆုံးမူလ ေနရာ ၄ ေနရာကုိ ေဖာျ္ပထား 
ပါသည္။ ဇယားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတုိင္း ဧရာ၀တီ၊ပဲခူး၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရခုိင္ႏွင့္ စစ္ကုိင္း  တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္  အျခားျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ ယင္းတုိျ့ပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ပုိမုိေျပာင္းေရႊ႕ 
လုပ္ကုိင္ႀကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဤလမ္းေႀကာင္းသည္ ခ်င္း၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ တနသ္ာရီႏွင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ မတူညီေပ။ ထုိေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အျခားေနရာ 
ထက္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ပိုမုိေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႀကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဇယား ၁၆ - ေျဖဆုိသူမ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ မူလေနရာ ၄ ေနရာ ( မူလ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအားျဖင့္) (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၃၆ ဦး)

ဆုိက္ေရာက္သည့္ 

ျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသႀကီး

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ 

ႀကီး ၁၄ခုမွအျခား 

ျပည္နယ္/တုိင္း 

ေဒသႀကီးသုိ႔ ေျပာင္း 

ေရႊ႕သူ စုစုေပါင္း ဦးေရ*

မူလျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး

အမ်ားဆုံး ေနထိုင္သည့္ 

မူလ ျပည္နယ္/ 

တုိင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယအမ်ားဆုံး 

ေနထိုင္သည့္ 

မူလ ျပည္နယ္/ 

တုိင္းေဒသႀကီး

တတိယအမ်ားဆုံး 

ေနထုိင္သည့္ 

မူလ ျပည္နယ္/ 

တုိင္းေဒသႀကီး

စတုတၳအမ်ားဆုံး 

ေနထိုင္သည့္ မူလ 

ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး

ဧရာ၀တ ီ 263 ဧရာ၀တီ 

(89%, 233)

ပဲခူး 

(4%, 10)

ရခုိင္ 

(2%, 5)

ရန္ကုန ္

(2%, 5)

ပဲခူး 398 ပဲခူး 

(78%, 311)

မႏၲေလး 

(7%, 28)

မေကြး 

(5%, 19)

ရန္ကုန ္

(3%, 11)

ခ်င္း 401 မေကြး 

(38%, 153)

Chin 

(36%, 145)

စစ္ကုိင္း 

(8%, 34)

ရန္ကုန ္

(4%, 17)

ကခ်င္ 552 ကခ်င ္

(40%, 221)

စစ္ကုိင္း 

(21%, 117)

မႏၲေလး 

(10%, 55)

မေကြး 

(8%, 45)

ကယား 358 ကယား 

(68%, 245)

ရွမ္း 

(9%, 34)

မႏၲေလး 

(9%, 31)

မေကြး 

(5%, 19)

ကရင္ 333 ပဲခူး မြန္ (23%, 76) ကရင္ (17%, 57) ဧရာ၀တီ (12%, 40)

မေကြး 171 မေကြး 

(79%, 135)

မႏၲေလး 

 (9%, 15)

ပဲခူး 

(5%, 9)

ခ်င္း (2%, 4)

မႏၲေလး 596 မႏၲေလး 

 (45%, 269)

စစ္ကုိင္း 

(18%, 105)

မေကြး 

(15%, 90)

ရွမ္း 

(8%, 46)

မြန္ 564 ဧရာ၀တီ 

(34%, 191)

ပဲခူး 

(32%, 179)

မြန္ 

(24%, 135)

ရန္ကုန ္

(4%, 24)

ေနျပည္ေတာ္ 66 မေကြး 

(41%, 27)

ပဲခူး 

(14%, 9)

မႏၲေလး 

 (11%, 7)

ကယား 

(11%, 7)

ရခုိင္ 

(11%, 7)

ရခုိင္ 372 ရခုိင္ 

(78%, 289)

ပဲခူး 

(7%, 25)

မေကြး 

(5%, 20)

မႏၲေလး 

 (5%, 18)

စစ္ကုိင္း 454 စစ္ကုိင္း 

(72%, 327)

မႏၲေလး 

 (12%, 56)

မေကြး 

(6%, 27)

ကခ်င ္

(2%, 11)

ရွမ္း 698 မႏၲေလး 

 (28%, 196)

ရွမ္း 

(21%, 149)

မေကြး 

 (21%, 148)

စစ္ကုိင္း 

(5%, 33)

တနသ္ာရီ 524 ပဲခူး 

 (44%, 229)

တနသ္ာရီ

(22%, 114)

ဧရာ၀တီ

(15%, 77)

မေကြး

(5%, 24)

ရန္ကုန္ 1 486 ဧရာ၀တီ 

(39%, 577)

ပဲခူး 

 (18%, 265) 

ရခုိင္

(13%, 187)

မေကြး 

(11%, 161)

မွတ္ခ်က္ *= စုစုေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦးထဲမွ ေျဖဆုိသူ ၇,၂၃၆ ဦး သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈဦးတည္ရာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား ေပးသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေက်းလက္-ၿမဳိ႕ျပေရႊ႕ေျပာင္းမွႈ ဦးတည္ရာမ်ား
ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံးထဲမွ ေက်းလက္ေဒသမွေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားထက္ အျခားေက်းလက္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ပုိမုိေရႊ႕ေျပာင္းႀကသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသထက္ အျခားၿမိဳ႕ျပေဒသသုိ႔ ပို၍ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႏိုင္ 
ဖြယ္ရွိသည္။ ဤေရႊ႕ေျပာင္းမွႈပုံစံကုိ ၿမဳိ႔နယ္တစ္ခုအတြင္းႏွင့္ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသုိ႔ (ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး တစ္ခုအတြင္း) ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္သည့္ 
ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား 
ေက်းလက္ေဒသမွ ၿမဳိ႕ျပေဒသသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈကုိ ပုိမုိေတြ႔ရမ်ားသည္။ မူလေဒသတစ္ခုမွ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည္ေငြေႀကး 
ကုန္က်ႏိုင္ျပီး မိသားစုအေပၚတြင္ အႏၲရာယ္မ်ားျပီး ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မွႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ျမဳိ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
လုပ္ခ၊လစာမ်ား ပုိမုိရရွိရန္အတြက္ ထုိကဲ့သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။

 ဇယား ၁၇ - ေက်းလက္-ျမဳိ႕ျပေရႊ႕ေျပာင္းမွႈ ပုံစံမ်ား (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၁၆ ဦး) 

မွ

သုိ႔

စုစုေပါင္းျမဳိ႕ျပ ေက်းလက္

# % # %

ျမဳိ႕နယ္အတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
(ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအတြင္း)

ျမဳိ႔႕ျပ 189 77.0 58 23.5 247

ေက်းလက္ 149 22.1 525 78.0 674

စုစုေပါင္း 338 36.7 583 63.3 921

ျမဳိ႕နယ္မ်ားသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုအတြင္း)

ျမဳိ႔႕ျပ 271 52.0 250 48.0 521

ေက်းလက္ 383 28.7 950 71.3 1 333

စုစုေပါင္း 654 35.3 1 200 64.7 1 854

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
ျမဳိ႔႕ျပ 619 55.7 493 44.3 1 112

ေက်းလက္ 1 714 51.5 1 615 48.5 3 329

စုစုေပါင္း 2 333 52.5 2 108 47.5 4 441

စုစုေပါင္း

ျမဳိ႔႕ျပ 1 079 57.4 801 42.6 1 880

ေက်းလက္ 2 246 42.1 3 090 58.0 5 336

စုစုေပါင္း 3 325 46.1 3 891 54.0 7 216*

မွတ္ခ်က္ * = ေျဖဆုိသူ ၇,၂၉၅ဦးထဲမွ ၇,၂၁၆ ဦးသည္ ေက်းလက္-ျမိဳ႕ျပေရႊ႕ေျပာင္းမွႈဦးတည္ရာမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

၅.၂.၂ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအေျခအေနမ်ား
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇,၂၉၅ ဦးအား ေမးျမန္းရာတြင္ထုိသူမ်ားထဲမွ အမ်ားစုမွာ ေငြြလုိအပ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းကာ အလုပ္လုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ 
သည္ဟုေျပာဆုိႀကပါသည္ (၈၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း)။ အနည္းစုမွာ ယင္းတုိ႔ေနထုိင္သည့္ ေဒသတြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ (၁၇ ရာခုိင္ႏွႈန္း)။ ဤအခ်က္ (၂) ခုမွာ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အခ်က္ (၂) ခုစလုံးမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
ယင္းတုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ အဖဲြ႔ (၃) 
ဖဲြ႕မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကလည္း ယင္းတုုိ႔ ေနထုိင္ရာေဒသတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ လုပ္ခ ၁,၀၀၀-၂,၅၀၀က်ပ္သာ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၇၉-၂) 
ရရွိသျဖင့္ ထုိ႔ေႀကာင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄,၀၀၀-၇,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃-၅.၅၀) အထိ ရရွိနုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပႀကပါသည္။92 တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွလည္း ယင္းတုိ႔သည္ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္လုိေသာေႀကာင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပႀကပါသည္ (၁၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း)။  ေျဖဆုိသူမ်ား၏ (၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း) မွာ မိမိစိတ္၀င္စားသည့္ အလုပ္/ကြ်မ္းက်င္မွႈေႀကာင့္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။93 ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈအမ်ားစုတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္ (၇၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း)။ တခ်ဳိ႕ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား (၂၆ ၇ာခုိင္ႏွႈန္း) မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အတြက္ မိသားစုႏွင္႔အတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈျဖစ္စဥ္မ်ားအားလုံးနီးပါးတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ (သုိ႔) အလုပ္အကုိင္ေရးသားေႀကာ္ျငာထားသည့္  
ႀကားခံမ်ားမွမဟုတ္ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား (၉၈ ရာခုိင္ႏွႈႈန္း) သည္ အလုပ္အကုိင္ကုိ အျခားသူမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္နားျဖင့္ 
ပထမဦးဆုံးရွာေဖြ႔ေတြ႔ရွိႀကသည္။

92 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ တနသ္ာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား။
93 အေျဖမ်ိဳးစံုေရြးရသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ ထုိ႔ေႀကာင့္ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ၁၀၀ မျပည္႔ေပ။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ပုံ-၂ ေျဖဆုိသူအားလုံးတြင္ အလုပ္ရွာေဖြရာ၌ ကူညီေပးသူမ်ား (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

ေျဖဆုိသူ ၇၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းထဲမွ ယင္းတုိ႔အား အလုပ္တြင္ စုေဆာင္းျခင္းကုိ စီစဥ္ရာတြင္ အျခားသူထံမွ အကူအညီအခ်ဳိ႕ ရခဲ့ေႀကာင္း ေျပာပါသည္။ ထုိစဥ္တြင္ 
ထိုေျဖဆုိသူမ်ားထဲမွ ေျဖဆုိသူ ၂၈ ရာခုိ္င္ႏွႈန္းသည္ မည္သူ႔အကူအညီမွ မယူခဲ့ေပ။ 

အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီရရွိခဲ့သည့္ ေျဖဆုိသူ ၅,၂၃၃ ဦးထဲမွ ယင္းတုိ႔ကုိ ကူညီေပးခဲ့သူမ်ားကုိ သိသူမ်ားမွာ ၈၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း ရွိသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား (သုိ႔) အသိအကြ်မ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ားမွ အကူအညီ ရရွိခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူ ၄၉၁ ဦး (ေျဖဆုိသူ ၅,၂၃၃ ဦးထဲမွ ၉ 
ရာခုိင္ႏွႈန္း (သုိ႔) ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ ၇ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သာ ပဲြစားထံမွ အကူအညီရခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။94

ေျဖဆုိသူ ၅,၂၃၃ ဦး ထဲမွ ၅ ရာခိုင္ႏွႈန္းသည္ ယင္းတုိ႔ကုိ ကူညီေပးသူ - မိသားစု၀င္တစ္ဦး၊ ပဲြစား (သုိ႔) အျခားသူမ်ားတြင္ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ 
လုိင္စင္ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိႀကသည္။ ထုိစဥ္တြင္ အမ်ားစု (၉၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ လုိင္စင္မရွိေသာ (သုိ႔) ယင္းတုိ႔မသိေသာ လူတစ္ဦးက ကူညီေပးခဲ့သည္ဟု 
ေျပာပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ျဖင္႔ ႏွိႈင္းယွဥ္ပါက အမ်ဳိးသားမ်ား (၅ ရာခုိင္ႏွွႈန္း) သည္ လုိင္စင္ရွိသည့္ ပဲြစားမ်ားမွ ပုိမုိအကူအညီရယူဖြယ္ 
ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

ေျဖဆုိသူ ၁၆၉ ဦးသာ လုပ္သားစုေဆာင္းခေပးရသည္ (ေျဖဆုိသူ ၅,၂၃၃ ဦး ၏ ၃ ရာခုုိင္ႏွႈန္း)။ အမ်ားစုမွာ ပဲြစားကုိ အခေႀကးေငြေပးရျပီး (ေျဖဆုိသူ 
၁၄၈ ဦး) (သုိ႔) အနည္းစု (ေျဖဆုိသူ ၁၅ ဦး)မွာ အလုပ္ရွင္ကုိ စုေဆာင္းခေပးရသည္။95 ဤအရာသည္ မိသားစု (သုိ႔) အသိမိတ္ေဆြမ်ားမွ ေျဖဆိုသူမ်ားကုိ 
အလုပ္အကုိင္အတြက္ စီစဥ္ေပးရာတြင္ အခေႀကးေငြမယူေႀကာင္းကုိ ညႊန္ျပပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစုသည္ အလုုပ္အတြက္ မည္သုိ႔ 
ေသာ အခေႀကးေငြေပးရျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ ျပည္တြင္းတြင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေႀကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အခေႀကးေငြေပးရပါက ပမာဏမွာ ျမန္မာေငြ 
၁၀,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ေဒၚလာ) ႏွင့္ ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၄ ) ႀကားတြင္ ေပးရသည္။ ပ်မ္းမွ် ေပးရသည့္ ပမာဏမွာ 
၃၁,၅၈၄ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅) ျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ စုေဆာင္းခေပးရသည့္ အေျခအေနမ်ား၏ တစ္၀က္ထက္နည္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
ယင္းတုိ႔သည္ အခေႀကးေငြေပးရန္အတြက္ ပုိက္ဆံေခ်းငွားႀကရသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ ( ေျဖဆုိသူ ၇၁ ဦး)။

ေျဖဆုိသူေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦးမွ ၅၄ ရာခုိင္ႏွႈႈန္းက မေရႊ႕ေျပာင္းခင္တြင္ အလုပ္အတြက္ စီစဥ္ခဲ့ႀကျပီး ၄၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ေနရာအသစ္သုိ႔ 
ေရာက္မွသာ အလုပ္အကုိင္ရရွိႀကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အလုပ္ေနရာသုိ႔ ခရီးသြားရန္အတြက္ 
ကုိယ္တုိင္စီစဥ္ခဲ့သည္။ (၅၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သုိ႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား (၁၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း) အတြက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား 
(ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းအတြက္)၊ မိဘမ်ား (၉ ၇ာခိုင္ႏွႈန္း)၊ အလုပ္ရွင္မ်ား (၇ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ႏွင့္ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား (၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း) က 
အလုုပ္ေနရာသုိ႔ ခရီးသြားရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးရာတြင္ က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ႀကသည္။ 

94 ပဲြစားဆုိသည့္ စကားလုံးသည္ ျမန္မာစကားျဖင့္ broker ကုိ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ျပန္ဆုိထားသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကုိ အလုပ္သြင္းေပးရာတြင္ 
အခေႀကးေငြယူေသာသူကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ ပဲြစားတြင္ အလုပ္စုေဆာင္းမွႈအတြက္ လုိင္စင္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္ (သုိ႔) မရွိႏိုင္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္မရွာေဖြမီကတည္းက အလုပ္သမားႏွင့္ 
သိကြ်မ္းသူ (သုိ႔) မသိသူလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကဲ့သုိ႔ အားလုံးေသာ သူမ်ားကုိ ပုံစံတက်မဟုတ္သည့္ 
အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား အေနျဖင့္ ရည္ညႊန္းသည္။ ပုံစံတက်မဟုတ္သည့္ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ားသည္ ပုံမွန္အား အခေႀကးေငြယူျခင္း မရွိေပ။ထုိ႔အျပင္ ယင္းတုိ႔တြင္ အလုပ္စုေဆာင္းမွႈ 
လုိင္စင္မရွိေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ယင္းတုိ႔ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ သိႏွင့္ျပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအရာသည္ ကိစၥတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။

95 ေျဖဆုိသူ ၄ ဦးသည္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးကုိ အခေႀကးေငြေပးရသည္။ ေျဖဆုိသူ ၂ ဦးသည္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီကုိ အခေႀကးေငြေပးရသည္။

အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာစာခ်ဳပ္ 

အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

အျခားတစ္ဦးဦးထံမွ အလုပ္အေၾကာင္းသတင္းရျခင္း

အလုပ္အေၾကာင္းဘာမွ်မသိရွိဘဲ  အလုပ္၀င္ခဲ့ပါသည္  

အကူအညီမယူသူ

သူငယ္ခ်င္း

အတူမေနသည့္ မိသားစု၀င္

အတူေနမိသားစု၀င္

အသိအကြ်မ္း

အလုပ္ရွင္

အလုပ္သြင္းေပးသူ/ ပြဲစား

အလုပ္သမား

အလုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ

၁%
၀.၄%

၇%

၉%

၉%

၁၀%

၁၈%

၂၂%

၂၈%

၇၃%

၁၁%

၇%

၉%

မွတ္ခ်က္၊ အေျဖမ်ဳိးစုံေရြးရသည့္ ေမးခြန္း။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

၅.၂.၃ အလုပ္အကုိင္စာခ်ဳပ္ (သုိ႔) သေဘာတူညီခ်က္
ေျဖဆုိသူအမ်ားစု (ေျဖဆုိသူဦးေရ ၇,၀၇၀ ဦး၏ ၇၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း) မွာ အလုပ္သဘာ၀နွင့္ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ႏွႈတ္အားျဖင့္ 
သေဘာတူညီ ခဲ့ႀကသည္။ အလုပ္သမား အနည္းငယ္ (၁၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အလုပ္အေႀကာင္းကုိအျခားသူထံမွ သိရွိႀကသည္။ (သုိ႔) အလုပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မည္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မွ်မရရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနႀကသည္။ (ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား  ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း)96 

ပုံ ၃ - ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား အလုပ္အကိုင္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစား ( ေျဖဆိုသူ= ၇,၀၇၀ ဦး)

ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒတြင္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အလုပ္စာခ်ဳပ္သည္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း97 ေျဖဆုိသူမ်ားထဲမွ ၇ 
ရာခုိင္ႏွႈန္းသာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာစာခ်ဳပ္ ရွိသည္။ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာစာခ်ဳပ္ရွိသည့္ ေျဖဆုိသူ ၄၉၅ ဦးထဲမွ ၁၇၄ ဦးသည္ 
စာခ်ဳပ္ကုိ အျပည့္အ၀ နားမလည္ေႀကာင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။98 စာခ်ဳပ္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေျဖဆုိသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး (၁၇၀ ဦး၏ ၅၃ 
ရာခုိင္ႏွႈန္း) ျဖင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက အမ်ဳိးသားမ်ား (၃၂၅ဦးမွ ၆၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ ယင္းတို႔ စာခ်ဳပ္ကုိ ပုိမုိနားလည္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
 
ဇယား  ၁၈  တြင ္ႏွႈတအ္ားျဖင္ ့သေဘာတူညခီ်ကမ္်ားႏငွ္ ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပမ္်ားတြင ္မႀကာခဏပါ၀ငသ္ည္ ့အလုပအ္ေျခအေနႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာ 
က႑ (၁၇) ခုကုိ ႏွႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရးသားထားသည့္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သေဘာတူညီသူမ်ားထက္ ႏွႈတ္အားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေသာေျဖဆုိ 
သူမ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားသည္ က႑ ၁၇ ခုတြင္ ပုိမုိျပီးျပည့္စုံေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပုိမုိရရွိႏိုင္သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ စာျဖင့္ ေရးထားသည့္ 
စာခ်ဳပ္ရွိသူအေရအတြက္မွာ အရမ္းနည္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ (၄၉၅ ဦး) စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာခ်ဳပ္ရွိလ်ွင္ေတာင္မွ ျမန္မာဥပေဒအရ 
လုံေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မပါ၀င္ေပ။99 အျခားေရးသားထားေသာ ၾကားခံေၾကာ္ျငာမ်ားအရမဟုတ္ဘဲ အျခားတစ္ေယာက္၏ႏႈတ္အားျဖင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ေႀကာင့္အလုပ္ကိုရွာေတြ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (၉၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း)။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ႏွႈတ္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ကို အသံုးျပဳကာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုုပ္သြင္းေပးသူတုိ႕၏ အလုပ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမွႈမ်ားကုိ ထည္သြင္းႏိုင္ရန္မွာ ပုိမုိခက္ခဲ 
ပါသည္။100 ထုိ႔အျပင္ ႏွႈတ္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားစုမွာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ေဆြမ်ိဳး (သုိ႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္သာခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဆုိလုိသည္မွာ အလုပ္ရွင္သည္ ေျပာျပခ့ဲသည့္အလုပ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမဲတမ္းလုုိလုိ တာ၀န္ယူမွႈမ်ား မရွိေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ဇယား ၁၈ တြင္ အလုပ္မစတင္မီက သေဘာတူညီခဲ့သည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသေဘာတူညီခဲ့သည့္အရာမ်ားကုိပင္လွ်င္ 
အေသအခ်ာမထိန္းသိမ္းခဲ့ေပ။101

96 ေျဖဆုိသူ ၇,၂၉၅ ဦးမွ ၇,၀၇၀ ဦးသည္ အလုပ္အကုိင္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ အမ်ဳိးအစားေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိသည္။
97 ဥပေဒအရ အလုပ္သမားအားလုံးသည္ အလုပ္စတင္ျပီး ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္း အလုပ္ခန္႔ထားမွႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရမည္။ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ဖြ႔ံျဖိဳးတုိး

တက္မွႈဥပေဒ (၂၀၁၃) ပုဒ္္မ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလုပ္တြင္ တစ္လမျပည့္ေသးသည့္ သူမ်ားကုိ မေမးေပ။ ထုိ႔ေႀကာင့္အလုပ္သမားအားလုံးသည္ ေမးျမန္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
အလုပ္စာခ်ဳပ္ရွိသင့္သည္။

98 ဤေလ႔လာမွႈတြင္ စာခ်ဳပ္ကုိနားမလည္ျခင္းသည္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းညႊန္းကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္အတြက္ အပိုင္း ၅.၃.၁ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ႀကည့္ႏိုင္သည္။

99 ျမန္မာ့ဥပေဒအရ၊ အလုပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ အလုပ္အကုိ္င္အမ်ဳိးအစား၊ အစမ္းခန္႔ကာလႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း၊ လုပ္ခမ်ား၊ အလုပ္ေနရာ၊ 
အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပုိ၊ နားရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္ ခြင့္ရက္၊ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အစားအေသာက္အစီအစဥ္။ ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေဆး၀ါးကုသျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ၊အလုပ္ခြင္
သုိ႔ ႀကဳိပို႔ယာဥ္စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္း၊အျခားကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွႈဖြ႔ံြျဖိဳးတုိးတက္မွႈဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅-တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။

100 ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္မွ စာခ်ဳပ္ဥပေဒအရ ႏွႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္သည္ တရား၀င္ျပီး လုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းစာခ်ဳပ္သဘာ၀အရ အျငင္းပြားမွႈျဖစ္ပြားပါက 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႀကားက ႏွႈတ္ကတိမ်ားကုိ ျပန္လည္အတည္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဤအရာသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ႏွႈတ္အားျဖင့္ သေဘာတူညီခဲ့သည္ အရာကုိ သက္ေသျပရန္ အလုပ္သမားကုိ 
၀န္ထုတ္၀န္ပုိး ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွႈဖြ႔ံြျဖိဳးတုိးတက္မွႈဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ ပုဒ္မ ၃ (၅) (ဆ) အရ အလုပ္စာခ်ဳပ္သည္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ 
စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရမည္။

101 ေပးထားသည့္ကတိကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အပိုင္း ၅.၃.၁- ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား လူကုန္ကူးမွႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာစာခ်ဳပ္ 

အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

အျခားတစ္ဦးဦးထံမွ အလုပ္အေၾကာင္းသတင္းရျခင္း

အလုပ္အေၾကာင္းဘာမွ်မသိရွိဘဲ  အလုပ္၀င္ခဲ့ပါသည္  

အကူအညီမယူသူ

သူငယ္ခ်င္း

အတူမေနသည့္ မိသားစု၀င္

အတူေနမိသားစု၀င္

အသိအကြ်မ္း

အလုပ္ရွင္

အလုပ္သြင္းေပးသူ/ ပြဲစား

အလုပ္သမား

အလုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ

၁%
၀.၄%

၇%

၉%

၉%

၁၀%

၁၈%

၂၂%

၂၈%

၇၃%

၁၁%

၇%

၉%
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၁၈ - အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ား

အလုပ္မစတင္မီသေဘာတူညီခဲ့သည့္

အေႀကာင္းအရာေခါင္းစဥ္

အလုပ္ရွင္(သုိ႔) အျခားသူႏွင့္ ႏွႈတ္ျဖင့္  

(% of 5 956) သေဘာတူညီမႈ

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စာျဖင့္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္  

(% of 495) သေဘာတူညီမႈ

အေထြေထြလုပ္ငန္း 87% 62% 

အလုပ္တိတိက်က်သတ္မွတ္ျခင္း 80% 58%

အလုပ္ရွင္အေႀကာင္း 46% 33%

အလုပ္ေနရာ 78% 52%

လုပ္ခ 86% 56%

လုပ္ခမည္သူ႔ကုိေပးမည္နည္း 71% 49%

လုပ္ခထုတ္ေပးခ်ိန္ 78% 54%

အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ 66% 46%

အခ်ိန္ပုိေႀကးအေႀကာင္း 35% 30%

ေနထုိင္ေရးစီမံမွႈ 61% 36%

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာတြင္စီစဥ္ေပးမွႈက 49% 37%

အလုပ္လုပ္ရမည္႔ကာလ 44% 45%

ဖ်ားနာလွ်င္အနားယူခြင္႔ 60% 42%

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရွိလွ်င္ အလုပ္မွ သြားခြင့္ 56% 35%

အလုပ္ေႀကာင့္ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆမွႈအတြက္ နစ္နာေႀကး 30% 31%

အခမဲ့ေကြ်းေမြးျခင္း 45% 27%

အေႀကြးဆပ္သည့္ စနစ္ 17% 16%

မွတ္ခ်က္။ က = ႏိုင္ငံအတြင္း မူလေနရာမွ ဆုိက္ေရာက္သည့္ ေနရာ

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

၅.၂.၄ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား
ေျဖဆိုသူမ်ား၏ တစ္လပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ က်ပ္ ၁၀၈,၁၈၀/- (အေမရိကန္ေဒၚလာ- ၈၅) ျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ ၄၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ တစ္လလွ်င္ 
က်ပ္ ၅၀,၀၀၀/-ႏွင့္ ၉၉,၀၀၀/-က်ပ္ႀကား (အေမရိကန္ေဒၚလာ-၄၀ ႏွင့္ ၇၈ ) တြင္ ၀င္ေငြရွိသည္။ ၂၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း၏ ၀င္ေငြမွာ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀/-ႏွင့္ 
၁၄၉,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ- ၇၉ ႏွင့္ ၁၁၇) ႀကား ျဖစ္ျပီး ေျဖဆုိသူ ၁၇ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ တစ္လလွ်င္ ၀င္ေငြက်ပ္ ၅၀,၀၀၀/- (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀) 
ေအာက္ရရွိသည္။

ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ၀င္ေငြနည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေျဖဆုိသူ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် 
က်ပ္ ၁၂၁,၇၇၅/- (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆) ၀င္ေငြရရွိျပီး ေျဖဆုိသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၈၂,၃၁၉/-က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅) 
ရရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီး စုစုေပါင္း ၂,၅၁၅ ဦးမွ ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀/-ေအာက္ ရရွိသည္။ ထုိစဥ္တြင္ 
ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသား ၄,၇၈၀ ဦးမွ ၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသာ ထုိပမာဏကုိ ရရွိသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီး ၅၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀/-ႏွင့္ က်ပ္ 
၉၉,၀၀၀/- ႀကားတြင္ ၀င္ေငြရွိျပီး ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ၃၇ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ ပမာဏရရွိသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီး ၁၇ 
ရာခုိင္ႏွႈန္းသာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀-/ႏွင့္ ၁၄၉,၀၀၀-/ ႀကားတြင္ ၀င္ေငြရွိျပီးေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသား ၃၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ထုိပမာဏ၀င္ေငြရရွိသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ ဤအလားအလာသည္ ပုိမုိျမင့္မားေသာ လုပ္ခ/လစာအုပ္စုမ်ားကုိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီး ၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းႏွင့္ ေျဖဆုိသူ 
အမ်ဳိးသား ၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္လလွ်င္ ၀င္ေငြ က်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀/- ႏွင့္ ၁၉၉,၀၀၀/- က်ပ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၈ ႏွင္႔ ၁၅၇ အႀကား) အႀကား 
ရရွိသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀- ၁၄၉,၀၀၀/- လုပ္ခ အုပ္စုထဲတြင္ ရွိျပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ - ၉၉,၀၀၀ 
အတြင္းတြင္ ရရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၁၉ တြင္ မတူညီေသာ လုပ္ငန္း ၁၃ ခုမွ လစဥ္ ပ်မ္းမွ်လစာကုိ က်ား/မ ျဖင့္ ခဲြျခားေဖာ္ျပထားသည္။ ေျဖဆုိသူအားလုံးထဲမွ သစ္လုပ္ငန္းတြင္ 
လပုက္ုငိ္ေနသည္ ့အမ်ဳိးသားအလပုသ္မားမ်ား၏ တစလ္ ရရွသိည္ ့၀င္ေငြမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး အမိအ္ကအူမ်ဳိးသမီးလပုသ္ားမ်ား၀င္ေငြမွာ အနည္းဆံုးျဖစသ္ည။္ 
ေနရာထုိင္ခင္း စီစဥ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ လဲြ၍ လုပ္ငန္းအားလုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တစ္လ၀င္ေငြသည္ ပုိ၍ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဇယား ၁၉ - တစ္လပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ ( လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ က်ား/မ အလုိက္) (ေျဖဆုိသူ = ၇,၂၉၅ ဦး)

လုပ္ငန္း
တစ္လပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ

ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသားမ်ား ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျဖဆုိသူအားလုံး

စုိက္ပ်ဳိးေရး MMK89 777 ($71) MMK82 088 ($65) MMK86 793 ($68)

သစ္လုပ္ငန္း MMK144 632 ($114) MMK120 464 ($95) MMK140 321 ($110)

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း MMK89 450 ($70) MMK84 541 ($67) MMK87 986 ($69)

သတၳဳတူးေဖာ္ေရး MMK145 033 ($114) MMK99 888 ($79) MMK139 774 ($110)

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး MMK103 032 ($81) MMK83 209 ($65) MMK92 872 ($73)

အိမ္တြင္း၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္း MMK123 400 ($97) MMK66 429 ($52) MMK114 915 ($90)

ေဆာက္လုပ္ေရး MMK139 670 ($110) MMK95 518 ($75) MMK130 577 ($103)

လက္လီႏွင္႔ လကၠားေရာင္း၀ယ္ေရး MMK88 685 ($70) MMK68 344 ($54) MMK79 434 ($62)

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး MMK143 880 ($113) MMK71 000 ($56) MMK138 760 ($109)

ဟိုတယ္လုပ္ငန္း MMK99 000 ($78) MMK156 111 ($123) MMK116 724 ($92)

အစားအစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ၀န္ေဆာင္မွႈ MMK71 797 ($56) MMK65 210 ($51) MMK71 798 ($56)

အေဆာက္အဦ/ဥယ်ာဥ္ခင္းက်င္းေရး MMK106 071 ($83) MMK68 708 ($54) MMK95 952 ($75)

အိမ္အကူလုပ္ငန္း MMK100 022 ($79) MMK60 520 ($48) MMK71 361 ($56)

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားထက္ ၀င္ေငြနည္းသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေျဖဆုိသူအရြယ္ေရာက္သူမ်ား (၁၈-၆၀ ႏွစ္) ၏ တစ္လပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ က်ပ္ 
၁၁၀,၁၉၇ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၇ ) ျဖစ္ျပီး ေျဖဆုိသူကေလးမ်ား (၁၅-၁၇ ႏွစ္) မ်ားသည္ တစ္လပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ က်ပ္ ၇၉,၁၉၂ /-(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂)  
ရရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ထက္၀က္နီးပါး (၄၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ လစဥ္လုပ္အားခရရွိႀကသည္။ ၁၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ေန႔စဥ္လုပ္အားခရရွိျပိး ၁၂ ရာခုိင္နွႈန္းသည္ 
အပတ္စဥ္လုပ္အားခ ရရွိႀကသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္တာ၀န္ (သို႔) တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္ျပီးမွသာ လုပ္အားခရရွိႀက 
သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ က်န္ရွိေသာ ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ လုပ္အားခေပးမည့္ အခ်ိန္ကုိ မသိႀကေပ။ 

ေျဖဆုုိသူမ်ားအားလုံး၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ခုႏွစ္ရက္တိတိ အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ ၂၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ တစ္ပတ္လွ်င္ 
၆ ၇က္ အလုပ္လုပ္ႀကရျပီး ၉ ရာခုိင္ႏွႈႈန္းမွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္ အလုပ္လုပ္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီ အလုပ္လုပ္ႀကရျပီး ၃၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ တစ္ေန႔လွ်င္နာရီေပါင္း ၉ နာရီႏွင့္ ၁၀ နာရီႀကာ 
အလုပ္လုပ္ရသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၃၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီေပါင္း ၁၁ နာရီ မွ ၁၅ နာရီ အထိ 
(နားခ်ိန္မပါဘဲ) အလုပ္လုပ္ရသည္။102

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ေန႔ခင္းပုိင္းတြင္ နားခ်ိန္ရရွိသည္ဟု ေျပာပါသည္။ ထုိေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ထက္၀က္သည္ နားခ်ိန္ ၁ နာရီ ရရွိၾကသည္။ 
၂၅ ရာခိုင္ႏွႈန္းသည္ နားခိ်န္ ၂ နာရီရရွိျပီး ၆ ရာခုိင္နွႈန္းမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ခဏတာႏွင့္ အဆင္ေျပသလုိသာ 
နားႀကရသည္ဟု ေျပာပါသည္။

ေျဖဆုိသူ ၄,၂၈၀ ဦးသည္ (၅၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း) အလုပ္ရွင္မွ တစ္လလွ်င္ နားရက္အခ်ဳိ႕ေပးေႀကာင္း  ေျပာသည္။ ၄၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္လလွ်င္နားခ်ိန္လုံး၀ 
မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ ။ ေျဖဆုိသူ ၄,၂၈၀ ဦးသည္ တစ္လလွ်င္ နားခြင့္အခ်ဳိ႕ရရွိျပီး ၃၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ လုပ္ခေပးသည့္ နားခြင့္ရရွိသည္ဟု ေျပာပါသည္။

102 အခန္း (၂) တြင္ ရွင္းျပထားသကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီထက္ပုိျပီး မလုပ္ကုိင္ေစရ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မွႈရွိမရွိကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ မလုံေလာက္ေပ။ ျမန္မာ့ဥပေဒတြင္ အလုပ္ခ်ိန္စည္းမ်ည္းသည္ စက္ရုံႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ား/
တည္ေထာင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။ အျခားအလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ခ်ိန္စည္းမ်ည္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ 
နာရီေက်ာ္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခ်ိန္ပုိအတြက္ သီးျခားစီစဥ္ေပးမွႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏို္င္ပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္ကုိ ေဒတာတစ္ခုလုံးတြင္ ထည့္သြင္းမရေပ။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေျဖဆိုသူ ၆၁၃ ဦး (၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အလုပ္ရွင္ထံအေႀကြးတင္ရွိခ့ဲေႀကာင္း ေဖာျ္ပခဲ့သည္။ အေႀကြးတင္ရွိသည့္ ၆၁၃ ဦးမွ  ၉၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ 
အလုပ္ရွင္ထံမွ လုပ္ခေငြႀကဳိတင္ထုတ္ယူထားေသာေႀကာင့္ အေႀကြးတင္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေခ်းငွားမွႈတြင္ ျပႆနာရွိႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ 
ဆုိေသာ္ အေႀကြးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔ ေပးရမည္ကုိ တိတိက်က်သည့္ စီစဥ္ကာေသေသခ်ာခ်ာ ခဲြျခားသတ္မွတ္ထားျခင္း (သုိ႔) လုိက္နာျခင္း 
မရွိပါ။103 ေျဖဆုိသူ ၆၁၃ ဦးထဲမွ လူအနည္းငယ္က ယင္းတုိ႔လုပ္အားျဖင့္ မိသားစုအေႀကြးကို ျပန္ဆပ္ေနရေႀကာင္း (၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ (သုိ႕) အေၾကြးကို 
အလုပ္စုေဆာင္းသူထံမွ ေပးပို႕ေၾကာင္း (၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

၂,၉၆၂ ဦး (၄၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း၊) ကုိ အလုပ္ရွင္မွ အခ်ိန္ပုိလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိေႀကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။104 ဤေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ 
အခ်ိန္ပုိအလုပ္အတြက္ အခ်ိန္ပုိေႀကးကုိ ပုံမွန္ထက္ ပုိမုိျမင့္မားေသာႏွႈန္းကုိ မရရွိေပ။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အနည္းငယ္ပုိမုိျပီး 
အခ်ိန္ပုိလုပ္ၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းခ်င့္ေသာ္ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အခ်ိန္ပုိလုပ္ရသည့္အခါ ပုိမုိျမင့္မားေသာ 
အခ်ိန္ပုိေႀကးႏွႈန္းထား ရႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။105

၅.၂.၅ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
ေျဖဆုိသူအားလုံးကုိ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ရမွႈမ်ား၊ မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမွႈမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
မေတာ္တဆထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိပါက ပုံမွန္အားျဖင့္ ေလ်ာ္ေႀကးေငြ ေထာက္ပံ့မႈရွိမရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ဖုန္၊ အခုိး (သုိ႔) အေငြ႔မ်ားရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရေႀကာင္း ေျပာပါသည္။ (ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံး၏ ၄၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း) 
ေျဖဆုိသူမ်ားထဲမွ ၃၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း (သုိ႔) အေအးလြန္ကဲသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ လုပ္ကုိင္ရေႀကာင္းကုိ ေျပာျပႀကသည္။ ေျဖဆုိသူ 
၃၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ဆူညံက်ယ္ေလာင္မွႈ (သုိ႔) တုန္ခါမွႈႏွင့္ ထိေတြ႔ရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္အလုပ္လုပ္ရေႀကာင္းကုိ ေျပာျပႀကသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေျဖဆုိသူမ်ားႀကဳံေတြ႔ရသည့္ ဤအဓိကျပႆနာမ်ားအျပင္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္  အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ျပႆနာမ်ားကုိလည္းေျပာျပႀကသည္။

 ■ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၂,၀၄၄ ဦးထဲမွ ၃၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အရမ္းျမင့္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ရေႀကာင္း၊ ၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ အလြန္အမင္း ပူေသာ/ေအးေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိေတြ႔ရေႀကာင္းႏွင့္ ၁၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ မီး၊ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ 
မီးေတာက္မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရေႀကာင္းတုိ႔ကုိ ေျပာသည္။

 ■ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁,၈၈၈ ဦးထဲမွ  ၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလြန္အမင္းပူေသာ/ေအးေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ 
ထိေတြ႔အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု ေျပာသည္။ ေျဖဆုိသူ ၁၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္မီး၊ ဓာတ္ေငြ႕ (သုိ႔) မီးေတာက္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔လုပ္ကိုင္ရျပီး ၁၁ 
ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ အနံ႔မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရျပီး ၁၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ေလ၀င္ေလထြက္မေကာင္းသည့္ ေနရာတြင္ 
အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။

 ■ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၈၃၀ ဦးထဲမွ ၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွ ေျပာျပသည္မွာ ယင္းတို႔သည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
(ပုိးသတ္ေဆး၊ ေကာ္၊ ဆုိေဆးမ်ား) ကို ထိေတြ႔ျပီး အလုပ္လုပ္ရေႀကာင္း၊ ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းက အလြန္အမင္း ပူေသာ/ေအးေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ 
ထိေတြ႔လုပ္ကို္င္ရသည္ဟု ေျပာသည္။

 ■ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၇၇၈ ဦးမွ ၄၄ ရာခုိင္နွႈန္းသည္ နက္ရွႈိင္းသည့္ ေျမေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု 
ေျပာျပသည္။ သီးသန္႔ေနရာတြင္ လုပ္ကုိင္ရသူ ၂၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း၊ ေလ၀င္ေလထြက္မေကာင္းသည့္ ေနရာတြင္ လုပ္ကုိင္ရသူ ၁၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း 
ရွိသည္။

 ■ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၂၈၆ ဦးထဲမွ ၃၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလြန္အမင္းပူေသာ/ေအးေသာ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ 
ထိေတြ႔လုပ္ကုိင္ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ ၂၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဆိပ္အေတာက္ရိွေသာ အနံ႔မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ရေႀကာင္းကုိ ေျပာပါသည္။ 
သီးသန္႔ေနရာတြင္ လုပ္ကုိင္ရသူ ၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းရွိသည္။

 ■ သစ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁၅၈ ဦးထဲမွ ၁၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလြန္ျမင့္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု 
ေျပာပါသည္။ ၁၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ မီး၊ ဓာတ္ေငြ႕ (သုိ႔) မီးေတာက္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔လုပ္ကုိင္ရသည္ဟု ေျပာျပီး ၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ 
အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ အနံ႔မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ရသည္ဟု ေျပာသည္။

အထက္ပါအလုပ္အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျပီးရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားမွာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား 
ရရွိႀကပါသည္။ ထုိထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားမွာ  ျပင္ပဒဏ္ရာႏွင့္ ပြင့္ထြက္ဒဏ္ရာမ်ား (၂၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ အလြန္အမင္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ၊ လြန္ကဲစြာ 
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း (၁၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ အရုိးအဆစ္လဲြျခင္း၊ နာျခင္း၊ အေႀကာမ်က္ျခင္း (၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ အေရျပားဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား (၇ ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ 
အပူေလာင္ျခင္း၊ အေရျပားပ်က္စီးျခင္း (သုိ႔) ႏွင္းကုိက္ျခင္းေႀကာင့္ အေရျပားေလာင္ျခင္း (၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း) အသက္ရွဴပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား (၅ 
ရာခုိင္ႏွႈန္း)၊ မ်က္စိ၊ အျမင္အာရံုျပႆနာမ်ား (၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူအနည္းငယ္မွာ အလုပ္ေႀကာင့္ ေဖာေယာင္ျခင္း၊ အရုိးက်ဳိးျခင္းမ်ား၊ 
အစာအိမ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးရာသီစက္၀န္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ႀကဳံခံစားရသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

103 ေႀကြးျမီျဖင့္ေႏွာင္ဖဲြ႕ခုိင္းေစျခင္းအမွႈမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈကုိ အပုိင္း ၅.၃.၁ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
104 ေျဖဆုိသူ ၁,၅၈၆ ဦးသည္ အခ်ိန္ပုိလုပ္ရေႀကာင္း၊ ထုိအတြက္ ေရြးခ်ယ္မွႈမရွိေႀကာင္းကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အပုိင္း ၅.၃.၁ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ 

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ႀကည့္ႏိုင္သည္။
105 ေျဖဆုိသူ အမ်ဳိးသားအားလုံး၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းျဖင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီးအားလုံး၏ ၄၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အခ်ိန္ပုိလုပ္ရသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အခ်ိန္ပုိ လုပ္ရသည့္ 

ေျဖဆုိသူ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအႀကားတြင္ ေျဖဆုိသူ အမ်ဳိးသမီး ၆၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ႏွႈန္းျဖင့္ အခ်ိန္ပုိေႀကးရရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျဖဆုိသူ အမ်ဳိးသား ၅၄ 
ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္လည္း ထုိအလုပ္အတြက္ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ႏွႈန္းျဖင့္ အခ်ိန္ပုိေႀကးရရွိသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၂၀ - ေျဖဆုိသူမ်ား အျဖစ္မ်ားေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား (သုိ႔) ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား

အလုပ္ေႀကာင့္ျဖစ္သည့္

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား/ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အျဖစ္မ်ားေသာ ထိပ္ဆုံးလုပ္ငန္းႏွစ္ခု

ျပင္ပဒဏ္ရာ/ပြင့္ထြက္ဒဏ္ရာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကုိင္ေနသည့္  

အလုပ္သမား ၃၂ % 

သစ္လုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 

အလုပ္သမား ၂၉ %

လြန္ကဲစြာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ငါးဖမ္းလုပ္သား ၃၃ % သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 

အလုပ္သမား ၂၀ %

အရုိးအဆစ္လဲြျခင္း၊နာျခင္း (သုိ႔) အေႀကာမ်က္ျခင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္  

အလုပ္သမား ၂၂ %

သတၳဳတူးေဖာ္ေရးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 

အလုပ္သမား ၁၈ %

အေရျပားဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား  ငါးဖမ္းလုပ္သား ၁၅ %  သတၳဳတူးေဖာ္ေရးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 

အလုပ္သမား ၁၁ %  

အပူေလာင္ျခင္း၊ အေရျပားတုိက္စားပ်က္စီးျခင္း  

(သုိ႔) အေရျပားကြာျခင္း 

ငါးဖမ္းလုပ္သား ၁၆ % အိမ္အကူလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 

အလုပ္သမား ၁၅ %

အသက္ရွဴျခင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား သတၳဳတူးေဖာ္ေရးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္  

အလုပ္သမား ၁၀ % 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၉ %

မ်က္စိဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ကုိင္ေနသည့္  

အလုပ္သမား ၆ % 

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 

အလုပ္သမား ၅ %

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

သုိ႔ေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူ ၇၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းကို အလုပ္ႏွင္႔ ဆက္စပ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ မေတာ္တဆျဖစ္မွႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးေငြႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး ႏွႈတ္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္၊ စာျဖင္႔ေရးသားထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္  လုံး၀ေဆြးေႏြးမွႈမရွိေပ။ ဤသည္မွာ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္ 
ကုိက္ညီမွႈမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။106 ေျဖဆုိသူ ၁,၉၄၈ ဦး (၂၇ ရာခုိင္နွႈန္း) ကို အလုပ္ေႀကာင့္ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆမွႈႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား အတြက္ 
ေလ်ာ္ေႀကးရရွိမည္ဟု ကနဦးတြင္ ကတိေပးခဲ့သည္ဟု ေျပာပါသည္။ ေလ်ာ္ေႀကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
၁,၉၄၈ ဦးမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ေလ်ာ္ေႀကးေငြရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာျပႀကသည္။ (သုိ႔) အကယ္၍ ထိခုိက္ဒဏ္ရာျဖစ္ပြားပါက ေလ်ာ္ေႀကးေငြ ရရွိလိမ့္မည္ဟု 
ယုံႀကည္ေႀကာင္း ေျပာပါသည္။ ဤသည္မွာ အလုပ္သမားအနည္းငယ္သာ အလုပ္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိပါက ေလ်ာ္ေႀကးေငြ ေပးမည္ဆုိေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ရရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအေႀကာင္းအရာကုိ ႏွႈတ္အားျဖင့္ (သုိ႔) ေရးသားထားသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သေဘာတူညီပါက ပုိမုိ
အာမခံခ်က္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

၅.၂.၆ ေနထုိင္မွႈအေျခအေနမ်ား
အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေနထုိင္မွႈအေျခအေနနွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေျဖဆုိသူ ၇,၂၉၅ ဦးထဲမွ ၄,၇၄၇ ဦး 
(၆၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အလုပ္ရွင္ေပးသည့္ အိမ္ယာတြင္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၈၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ထုိအိမ္ယာတြင္ ေနရသည္မွာ စိတ္ခ်လုံျခဳံမွႈရွိသည္ဟု 
ေျပာပါသည္။ ၁၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ စိတ္ခ်လုံျခဳံမွႈရွိသည္ဟု မထင္ေႀကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ လူ ၆ 
ေယာက္ အတူတကြ ေနထုိင္ၾကရပါသည္။ ၄၆ ရာခုိင္နွႈန္းမွာ လိင္တူသူမ်ားႏွင့္ အခန္းတစ္ခန္းကုိ အတူေနၾကရသည္။ ၁၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ အိမ္ယာမ်ားတြင္ 
က်ား၊မေရာေထြးျပီး အတူတကြေနထုိင္ၾကသည္။107 အိမ္ယာကုိ အတူတကြမွ်တေနထိုင္ရေသာ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၈၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ 
လုံေလာက္သည္ဟု ေျဖဆိုျပီး  ၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ လုံေလာက္မွႈမရွိဟု ေျပာပါသည္။ ၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ ထုိေမးခြန္းကုိ အေျဖမသိေႀကာင္း 
(သုိ႔) မေျဖဆုိလုိေႀကာင္းေျပာပါသည္။

အလုပ္ရွင္ေပးထားသည့္ အိမ္ယာတြင္ ေနထုိင္သည့္ အလုပ္သမား ၄,၇၄၇ ဦးအနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္အတြက္ အလုပ္ေနရာႏွင့္ ေနထုိင္သည့္ေနရာသည္ 
တစ္ေနရာတည္းျဖစ္သည္။ ၃၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းမွာ အလုပ္ကုိ လမ္းေလွ်ာက္ သြား၍ရေသာ အကြာအေ၀းတြင္ ေနထုိင္ႀကသည္။ အလုပ္ရွင္ေပးထားသည့္ 
အိမ္ယာတြင္ ေနထုိင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ ၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလုပ္ေနရာသုိ႔ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားရသည္။ အျခား ၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလုပ္ရွင္ 
အစီအစဥ္ျဖင့္ အလုပ္ကုိ သြားႀကသည္။

အေရအတြက္ အေျချပဳစစ္တမ္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ေနထုိင္ရသည့္ ေနရာထုိင္ခင္းတြင္ အမ်ားစုမွာ အဆင္ေျပေက်နပ္မွႈရွိသည္ကုိ 
ညႊန္ျပခဲ့သည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမွႈမ်ားမွ မတူညီသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျပသခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔ဆုိက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္သည့္ေဒသတြင္ လုံျခဳံစိတ္ခ်မွႈမရွိသည့္ အိမ္ယာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပႀကသည္။ အဖဲြ႔လုိက္ ေဆြးေႏြးမွႈအတြင္း 

106 အလုပ္ခြင္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးကုသမွႈေပးျခင္းကုိ အလုပ္ရွင္၏ တာ၀န္၀တၱရားအေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျပီးရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း 
အလုပ္သမားအားလုံး အတြက္ အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွႈဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) ၊ ပုဒ္မ ၅ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္သည္။

107 အျခားဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ကုိ မွ်ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပသည့္  အခ်ဳိေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္  ပုံမွန္အိမ္ကုိ ငွားရန္ပင္မတတ္ႏို္င္ေႀကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ရွင္းျပႀကသည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အလုပ္ေနရာတြင္ 
(သုိ႔) ျမဳိ႕ျပဧရိယာ (သုိ႔) သစ္ေတာ/ေတာအုပ္တြင္ သစ္သား (သုိ႔) ၀ါး အစရွိသည့္ အေျခခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ေဆာက္လုပ္ႀကရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရသည္ (သုိ႔) ၀ယ္ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ 
ဤအေဆာက္အဦမ်ားသည္ အမုိးအကာမရွိသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆုိးရြားသည့္ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိ ခံရျပီး ျဖတ္သြားျဖတ္လာမ်ားရွိသျဖင့္ လုံျခဳံမွႈမရွိေပ။ 
အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အစုိးရပုို္င္ (သို႔) ပုဂၢလိကပုိင္ေျမမ်ားတြင္ တရားမ၀င္အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ 
ေနထုိင္ႀကရသည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ယင္းတုိ႔အိမ္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ဖ်က္ဆီးခံရႏိုင္ျခင္း (သုိ႔) ေနထုိင္ရန္အတြက္ လာဘ္လာဘမ်ားေပးရသည့္အခါမ်ားလည္း 
ရွိသည္။108

၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕၊ ေတာင္ဒဂုံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေဆာက္လုပ္ေနထုိင္သည့္ ယာယီတဲ ၁၄၃ လုံးကုိ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔သည္ထုိေျမေပၚတြင္ တရားမ၀င္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းႏွင့္ ထုိေျမသည္စက္မွႈဇုံ 
အတြက္သတ္မွတ္ထားေႀကာင္းကုိ အေႀကာင္းႀကားခဲ့သည္။109 အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ တနသ္ာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ျမဳိ႕နယ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားသည္ ထုိေဒသတြင္ အိမ္ငွားေနရန္မတတ္ႏိုင္ေႀကာင္းကုိ ရွင္းျပႀကသည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ေဘးတြင္ အိမ္ေဆာက္၍ 
ေနထုိင္ေႀကာင္းကုိလည္း ေျပာျပသည္။ ထုိေနရာတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရွင္းျပသည္မွာ အိမ္သည္ ၀ါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားျပီး 
မိုးရာသီတြင္ မႀကာခဏ ပ်က္စီးေလ့ရွိသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အဓမၼေရ႔ႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္း၊ ထုိေနရာတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေပးရန္ မႀကာခဏ အတင္းအႀကပ္ခုိင္းေစျခင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ေတြးထင္မွႈမ်ား ႏွင့္အတူ အျမဲလုိလုိ ေႀကာက္စိတ္ျဖင့္ ေနေနႀကရသည္။110

108 ထား၀ယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မႏၲေလးရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဧျပီလ ၂၀၁၅၊ အဓိကသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေတာင္ဒဂုံ၊ ဧျပီလ ၂၀၁၅။
109 အဓိကသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေတာင္ဒဂုံ၊ ဧျပီလ၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အုိင္အယ္လ္အုိတြင္ ဖုိင္တဲြထားသည့္ ဆက္စပ္ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိဖုိင္။
110 ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ထား၀ယ္၊ ဧျပီလ ၂၀၁၅။
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၅.၃ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 

ယခုအပုိင္းသည္ စစ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းအတြက္ 
လူကုန္ကူးမွႈနည္းလမ္းကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အယူအဆႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္ အခန္း ၃ တြင္ ျပထားသကဲ့သုိ႔ အဓမၼ 
အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ နုိင္ငံတြင္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတရားအေနျဖင့္  ဤညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းတုိ႔ကုိ “တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား” ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားသည့္ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းနွင့္ 
အလုပ္အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အဓမၼခုိင္းေစျခင္းအတြက္ 
လူကုန္ကူးမွႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

ထုိညႊန္းကိန္းမ်ား၏ တစ္ခုစီသည္ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းတြင္ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ (သုိ႔) ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ပုံစံမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ဤညႊန္းကိန္းမ်ား တည္ရွိေနမွႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ အလဲြသုံးစားလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းတုိ႔၏ အေရးႀကီးေသာ ပုံစံမ်ားကုိလည္း ျပသသည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ဤအပုိင္းသည္ ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံးတြင္ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုစီ၏  
ျဖစ္ပြားမွႈႏွႈန္းမ်ားကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျဖင့္ စတင္သည္။ ဤအပုိင္းတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း 
အမွႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ေပါင္းစပ္သည့္ေနရာမ်ားကုိ တိက်ေသာ ကုိးကားခ်က္မ်ားျဖင့္ အတိအက်ေဖာ္ျပမထားေပ။

အပုိင္း ၅.၃.၂ တြင္  အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း အမွႈ အေရအတြက္စုစုေပါင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိမည္သုိ႔ 
တြက္ခ်က္သည္ကုိ ျခဳံငုံသုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အပုိင္း ၅.၃.၃ တြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးမွႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ 
ကုိးကားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အပုိင္း ၅.၃.၄ တြင္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမခံရသည့္ သူမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္၍ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအ
လုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္းအေျခအေနတြင္ရွိေသာ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈမခံရသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၏ စာရင္းအင္းပညာဆုိင္ရာ ထူးျခားသည့္ ဆက္စပ္မွႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။

၅.၃.၁ ေျဖဆုိသူမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မွႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း အလဲြသုံးစားလုပ္မွႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေတြ႔ႀကဳံရသည္။ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားမွာ မၾကာခဏ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိသုိ႔ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမွာ အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခ၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတို႔နွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားမွာ ထိေရာက္မွႈအားနည္းေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေန 
မ်ားမွာလည္း လုံျခဳံမွႈမရွိေပ။ ဤေတြ႔ရမ်ားေသာ အလဲြသုံးစားမွႈပုံစံမ်ားအျပင္ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈသည္ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ျခင္း အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပုိမုိရွႈပ္ေထြးသည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈ 
ပုံစံမ်ားကုိ ညႊန္ျပသည္။ ဤအပုိင္းတြင္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအမွႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ထုိညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အုပ္စုမခဲြခင္  
ေျဖဆုိသူမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ အဆိုပါ ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ျပသထားသည္။

အခန္း (၃) တြင္ ျပသထားသည့္ အတိုင္း အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈ နယ္ပယ္ ၃ မ်ဳိးကုိ ဤေလ့လာမွႈကုိ ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ‘လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း’၊ ‘အလုပ္ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံေနရျခင္း’ ႏွင့္ ‘အလုပ္မွမထြက္ခြာႏိုင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း’ တုိ႔ျဖစ္သည္။111 ဤနယ္ပယ္တစ္ခုစီရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ ပုံစံမ်ား၊ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း 
ပုံစံမ်ား’ (သို႔) ဤပုံစံ ႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေကာင္းႀကဳံေတြ႔ႏိုင္သည္။112 ဇယား ၂၁ သည္ အမ်ဳိးအစား ၅ ခုေအာက္ရွိ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုစီပါ ညြန္းကိန္းမ်ားရိွ 
ေျဖဆုိသူအေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ‘အလုပ္ (သုိ႔) ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း’ –‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း’ ညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ 
စစ္တမ္းတြင္ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား အမ်ားဆံုး ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။113

111 ဤမူေဘာင္ကုိအုိင္အယ္လ္အုိ၊ Hard to see, harder to count : Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children ဇြန္လ၊ ၂၀၁၂ တြင္ 
တင္ျပထားပါသည္။ အေသးစိတ္ကုိ အခန္း ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

112 အခန္း ၃၊ ဇယား ၁- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား။
113 ဤအရာသည္ ႀကီးမားသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုတြင္ရွိေနျခင္းမွာ နားခ်ိန္မေပးဘဲ (သုိ႔) ဖ်ားနာေနစဥ္ႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရစဥ္ အတင္းအႀကပ္ အလုပ္ေစခုိင္းခံေနရေသာ 

အလုပ္သမားအေရအတြက္ ျမင့္မားလာေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ႀကဳံေတြ႔ခံစားေနရသည့္ အလုပ္သမားေပါင္း ၃,၃၀၀ ဦးရွိျပီး သြားလာမွႈကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရေသာ 
အလုပ္သမားစုစုေပါင္း ၂,၀၇၇ ဦးရွိသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၂၁ - ေျဖဆုိသူအားလုံးတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမွႈ (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း
အလုပ္ (သုိ႔) ဘ၀ 

ဖိအားေပးခံရသည့္ 

အေျခအေန

အလုပ္၊ ဘ၀ 

ဖိအားေပးခံရသည့္ 

အေျခအေနႏွင့္ 

အလုပ္မွမထြက္ခြာႏုိင္ရန္ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အလုပ္မွမထြက္ခြာႏုိင္ရန္ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

လြတ္လပ္ေသာ 
ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း

အျပစ္ေပးျခင္း လြတ္လပ္ေသာ 
ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း

အျပစ္ေပးျခင္း လြတ္လပ္ေသာ 
ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း

က* ခ ဂ ဃ&င စ

# % # % # % # % # %

1 046 14% 867 12% 4 359 60% 2 215 30% 976 13%

မွတ္ခ်က္*= စာလုံမ်ားသည္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မွႈအတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြထားသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈ မူေဘာင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ (ပုံ ၁ ႏွင့္ ဇယား ၁ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္)။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အပုိဒ္ခဲြ ၄ ခုႏွင့္ ေလလ့ာဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ၁) လြတ္လပ္ျခင္းမရွိေသာ 
စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား၏ ညႊန္းကိန္းမ်ား ၂) အက်ပ္ကုိင္ျခင္းနည္းျဖင့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား ၃) ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲလုပ္ 
ကုိင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ညႊန္ျပသည့္ ညႊန္းကိ္န္းမ်ား ႏွင့္ ၄) အက်ပ္ကုိင္ခံရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအမ်ဳိးအစား၏ ပထမႏွစ္မ်ဳိးမွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ‘လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ 
စုေဆာင္းျခင္း’ နယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မွႈရွိသည္။ တတိယႏွင့္ စတုတၳအမ်ဳိးအစားမွာ ‘အလုပ္ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း’၊ ‘အလုပ္မွမထြက္ခြာႏိုင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း’ နယ္ပယ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မွႈရွိသည္။

၁။ လြတ္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္းကုိ ျပသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား
‘လြတ္္လပ္မွႈမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း- ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း’ အမ်ဳိးအစားတြင္ လွည့္စားျခင္းႏွင့္ အဓမၼစုေဆာင္းျခင္း အမွႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
လွည့္စားသည့္ စုေဆာင္းျခင္းဆုိသည္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  မမွန္ကန္ေသာ 
ကတိမ်ားေပးျခင္း (သုိ႔) အာမခံခ်က္မ်ားေပးျခင္းအားျဖင့္ စုေဆာင္းခံရျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ဤသည္မွာ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း’ ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အမွန္တကယ္ အေျခအေနမ်ားကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 
သိထားျပီး သူ/သူမသည္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျငင္းဆုိေကာင္းျငင္းဆုိျပီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဓမၼအလုပ္စုေဆာင္းျခင္းဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးအား 
၎၏စိတ္ဆႏၵမပါဘဲ ကန္႔သတ္မွႈမ်ားအသုံးျပဳျပီး အတင္းအႀကပ္ ခုိင္းေစေသာ အလုပ္ကုိလုပ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 114

ပုံ ၄- ေျဖဆိုသူမ်ားအႀကား လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမွႈ  
(ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

114 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွႈႏွင့္ ၀င္ေငြအတြက္ မိသားစု၏ ဆက္စပ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အတင္းအႀကပ္ျပဳခုိင္းသည့္ ညႊန္းကိန္းအေနျဖင့္ ယူဆ၍မရေႀကာင္းကုိ နားလည္ရန္လုိပါသည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

း္ငချ႔္နွလက္ာချေ

"း္ငချးာစး္ငာရေ"းာအးာမသ္ပုလအ

း္ငချိွရးာထ္ပကၾအ့္ငာစေအသေံုပး္ငြတအ္ဥစာလးာြသး္ငာပျေ႕ႊရေ

ဲဘ္တုဟမးာသ္ပလုး္ငာပျေ႕ႊရေိုကး္ငချး္ငာဆေုစ
)ဲဘိွရမႈွမီညတူာဘေသ( း္ငချတ္ဖျးံုဆွမ္ကာယေ္စတလူ

၊း္ငချက္ာလေံုလမ္နိ်ခအ(း္ငချ္ညလမးာနိကု္ပဳ်ခာစ္ပုလအ
)း္ငချး္ညနးာအ္ညရး္မြစႈွမ္ငုိႏတ္ဖ ၊းာကစာသာဘ ၊းာ်မ္က်ခး္မကး္ညစ

း္ငချးာဖျ့္ညွလ၍္ကသ္တပ့္ငွႏ၀ာဘသ္ပုလအ
)ာရနေ္ငြခး္နင္ပုလ၊္ငွရ္ပလုအ ၊္ငိကုအ္ပုလအ၊း္နင္ပလု(

း္ငချးာဖျ့္ညွလိကုးာ်မနေအချေအ္ပုလအ
)့္ငဖျ္ညသစးာ်မနအချေအာသေရ္ငိထုနေ ့္ငွႏာယ္မအိ ၊ခ္ပုလ ၊္နိ်ခ္ပုလအ(

၀%     ၂%      ၄%      ၆%      ၈%    ၁၀%    ၁၂%   ၁၄%    ၁၆%

Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အလုပ္သဘာ၀ႏွင့္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇,၂၉၅ ဦးထဲမွ ၁,၀၈၆ဦး (၁၅-ရာခုိင္ႏွႈန္း)သည္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွည့္ျဖားျခင္းခံရသည္။ 
ထုိအေျခအေနမ်ားကုိ စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာတြင္ လုပ္ခမ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ ေနထုိင္ရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမွႈမ်ား၊ နားခြင့္ ႏွင့္ 
အျခားအလားတူ ျပႆနာမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူ ၆၉၈ ဦး (၁၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း) မွာ အလုပ္သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီးလွည့္ျဖားျခင္း ခံရသည္။ ထုိအလုပ္သဘာ၀တြင္ လုပ္ငန္း၊ အလုပ္အကိုင္၊ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္/သုိ႔ အလုပ္ေနရာတုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ေဖာျ္ပေပးရန္ 
ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဥပမာတစ္ခုတြင္ အလုပ္သြင္းေပးသူ ၂ ဦးသည္ အျခားလူပုိင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာအလုပ္အတြက္ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ရြာသားမ်ားကုိ ကတိေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိလုပ္ခမ်ားကုိ မေပးေပ။  အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ားသည္ လယ္ပုိင္ရွင္ထံမွ ပိုက္ဆံရရွိခဲ့သည္ကို 
ေတြ႔ျမင္ခဲ့ႀကသည္။ ထုိအေႀကာင္းအရာကုိ ရွင္းျပသည္မွာ-

“ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီး (ပဲြစားမ်ား) ရြာသားမ်ားကို စပါးစုိက္ခင္းတြင္ လယ္သမားအေနျဖင့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေႀကာင္းႏွင့္ တစ္ဧကလွ်င္ 
ဆန္ပမာဏအခ်ဳိ႕အျပင္ ၄၀,၀၀၀က်ပ္ ရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ေနထိုင္စရာပါေပးမည္ဟုလည္း သတင္းေပးခဲ့သည္။ 
ထို႔ေႀကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ထိုလယ္ယာတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ခလစာမ်ားမရရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အရင္ကကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ပဲြစားသည္ လယ္ပုိင္ရွင္ထံမွ ဆန္ႏွင့္ အခေႀကးေငြမ်ားကို စာရင္းရွင္းေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္။”115

အျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားအုပ္စုတစ္စုကုိ ရာဘာစုိက္ခင္းတြင္ အလုပ္မလုပ္မီ ခရီးသြားလာမွႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားနွင့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သတင္းအမွားမ်ားေပးခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အသိမိတ္ေဆြတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ-

“ထုိသူတုိ႔ကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄,၅၀၀ က်ပ္ ေပးမည္ဟု ကတိေပးျပီး အလုပ္လုပ္ရန္ ဆဲြေဆာင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္တြင္ 
လက္ခံရရွိခဲ့သည္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁,၅၀၀၊ ၁,၈၀၀၊ ၂,၀၀၀ (သုိ႔) ၃,၀၀၀ က်ပ္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ရာဘာပင္စုိက္ျခင္းႏွင့္ 
ပုိးသတ္ေဆးဖ်န္းသည့္ အလုပ္သာ လုပ္ရမည္ဟု ကတိေပးျပီး ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သစ္ေတာမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ 
ခက္ခက္ခဲခဲ ရွင္းလင္းႀကရသည္။ ေနရပ္ေဒသမွ အလုပ္ေနရာသုိ႔ သြားလာမွႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးရန္မလုိဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္ 
သမားတစ္ဦးစီ၏အေႀကြးစာရင္းတြင္  ၅၀,၀၀၀ က်ပ္အား သြားလာမွႈကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ထည့္ေပါင္းခဲ့သည္။”116

မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လွည့္ျဖားသည့္ အမွႈအားလုံးသည္  ႏွႈတ္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ (အလုပ္သြင္းေပးသ/ူအလုပ္ရွင္)  (သုိ႔) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
စာျဖင့္ေရးထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည့္ ကတိမွ စတင္ခဲ့သည္။ အမွႈမ်ားအားလုံးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အလုပ္စမလုပ္ခင္၊ 
အလုပ္သမားေနရပ္ေဒသတြင္ (သုိ႔) အလုပ္ရွိသည့္ ေနရာေဒသတြင္ ဆုိက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သေဘာတူခဲ့ႀကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ “ကတိေပးထားသည့္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ပုိမုိဆုိးရြားလာသည္”ဟု ေျပာသည္။ ဇယား ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတုိင္း 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ား၊ လုပ္ခႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားဆုံး လွည့္စားခံခဲ့ရသည္။

ဇယား ၂၂ - အလုပ္သဘာ၀ကုိ လွည့္စားခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား (ေျဖဆုိသူ= ၆၉၈ ဦး)

လွည့္စားခဲ့သည့္အရာမ်ား
လွည္႔စားခံခဲ့ရသည့္

အလုပ္သမားဦးေရ

အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ

လွည္႔စားခံခဲ့ရသည့္ 

အလုပ္သမား ရာခုိင္ႏွႈန္း

ေျဖဆုိသူအားလုံးအနက္မွ 

လွည္႔စားခံခဲ့ရသည့္ ရာခုိင္ႏွႈန္း 

(ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

အလုပ္အကုိင္ (သုိ႔) 

အလုပ္တာ၀န္တိတိက်က်သတ္မွတ္မွႈ
509 73% 7%

အေထြေထြလုပ္ငန္း 340 49% 5%

အလုပ္ေနရာ 256 37% 4%

အလုပ္ရွင္အေႀကာင္း 142 20% 2%

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

115 မြန္ျပည္နယ္ ယာခင္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ၂၀၁၃၊ ျဖစ္ရပ္ေလ႔လာမွႈအျပည့္အစုံကုိ အပုိင္း ၅.၃.၃ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
116 တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရာဘာစုိက္ပ်ဳိးေရးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အသိမိတ္ေဆြ၊ ၂၀၁၃၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ အျပည့္အစုံကုိ အပုိင္း ၅.၃.၃ တြင္ 

ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၂၃ - အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္စားခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ား (ေျဖဆုိသူ= ၁,၀၈၆ ဦး)

လွည့္စားခဲ့သည့္အရာမ်ား
လွည့္စားခံခဲ့ရသည့္

အလုပ္သမားဦးေရ

အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ

လွည့္စားခံခဲ့ရသည့္ 

အလုပ္သမား ရာခုိင္ႏွႈန္း

ေျဖဆုိသူအားလုံး အနက္မွ 

လွည့္စားခံခဲ့ရသည့္ 

ရာခုိင္ႏွႈန္း (ေျဖဆုိသူ= 

၇,၂၉၅ ဦး)

လုပ္ခ 438 40% 6%

လုပ္ခကုိ ကုိယ္တုိင္သုိ႔ (သုိ႔) အျခားသူအားေပးျခင္း 122 11% 2%

လုပ္ခထုတ္ေပးခ်ိန္ 376 35% 5%

အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ 584 54% 8%

အခ်ိန္ပုိေႀကးအေႀကာင္း 243 22% 3%

ေနထုိင္ေရးစီမံမွႈ 163 15% 2%

ခရီးသြားျခင္း (သုိ႔) ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ား 75 7% 1%

အလုပ္လုပ္ရမည့္ကာလ 180 17% 3%

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရွိလွ်င္ အလုပ္မွသြားခြင့္ 140 13% 2%

ဖ်ားနာလွ်င္ အနားယူခြင့္ 109 10% 2%

အလုပ္ေႀကာင့္ျဖစ္သည့္ နာမက်န္းမွႈ၊ မေတာ္တဆမွႈအတြက္ 

နစ္နာေႀကး 172 16%

2%

အခမဲ့ေကြ်းေမြးျခင္း 94 9% 1%

အေႀကြးဆပ္သည့္ စနစ္ 35 3% 1%

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

စာခ်ဳပ္ကုိ နားမလည္ျခင္း
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ေျဖဆုိသူ အလုပ္သမား ၄၉၅ ဦးမွ ေျဖဆုိသူ ၁၇၄ ဦးမွာ ယင္းတုိ႔စာခ်ဳပ္ကုိ 
လုံး၀နားမလည္ေႀကာင္း ေျပာသည္။ ယင္းတုိ႔ စာခ်ဳပ္ကုိ အျပည့္အ၀နားမလည္ရျခင္း အေႀကာင္းအရင္းကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထုိအေႀကာင္းအရင္းမွာ 
ယင္းတုိ႔သည္ စာခ်ဳပ္ကုိ ဖတ္ခြင့္ လုံး၀မရေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္ (ေျဖဆုိသူ ၈၁ ဦး)။ ဖတ္ရန္အခ်ိန္ အလုံအေလာက္မရသူမွာ ေျဖဆုိသူ ၅၉ ဦး 
ရွိသည္။ ၂၈ ဦးမွာ ေ၀ါဟာရအသုံးအႏွႈန္းမ်ားကုိ နားမလည္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသည္။ (သုိ႔) ေျဖဆုိသူ ၆ ဦးမွာ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
မေရးထားေသာေႀကာင့္ နားမလည္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဤအရာက အလုပ္သမား ရာခုိင္ႏွႈန္းအနည္းငယ္တြင္သာ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ 
စာခ်ဳပ္ရွိျပီး စာခ်ဳပ္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း ယင္းတို႔သေဘာတူညီရမည့္ အေျခအေနမ်ားကု ိနားမလည္သည္ကုိ ညႊန္ျပသည္။

သေဘာတူညီခ်က္မရယူဘဲ လုပ္သားစုေဆာင္းမွႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း
ေျဖဆုိသူ ၈၂ ဦး (၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ လက္ခံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ယင္းတုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား (ေျဖဆုိသူ ၅၈ ဦး)၊ ဇနီး / အိမ္ေထာက္ဖက္ (ေျဖဆုိသူ ၉ 
ဦး)၊ ေမာင္ႏွမမ်ား (၇ ဦး)၊ အျခားေဆြမ်ဳိး (၉ ဦး)၊ အလုပ္သြင္းေပးသူ (၇ ဦး)၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား (၃ ဦး)  (သုိ႔) အလုပ္ရွင္ (ေျဖဆုိသူ ၁ ဦး) တုိ႔ျဖစ္သည္။117

ခရီးစဥ္အတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင ္(သုိ႔) ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း ၊ (သုိ႔) အလုပ္သမားကုိ ေရာင္းစားျခင္း
အလုပ္သမားအနည္းစုမွာ ခရီးစဥ္အတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင/္ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းျဖင့္ စုေဆာင္းခံခဲ့ရသည္ (ေျဖဆုိသူ ၅၂ ဦး)။ ေသြးေဆာင္ခံရသည့္ အလုပ္သမား 
(၁၉ ဦး) (သို႔) အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သိသာစြာ ေရာင္းစားခံရသူ (၂၆ ဦး) ရွိပါသည္။ ဤအရာအားလုံးသည္ ယခင္ကေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အလုပ္သဘာ၀၊ 
အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္မရယူဘဲ စုေဆာင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ကုိ နားမလည္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႀကည့္ပါက 
ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ ဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္သည့္ ပုံစံမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ တံငါသည္တစ္ေယာက္ ေျပာျပသည္မွာ

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အသိတစ္ေယာက္သားက တစ္လကို ၁၀၀,၀၀၀က်ပ္နဲ႔ ငါးဖမ္းေလွေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလွေပၚမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ေလွသူႀကီးက သူ႔လစာမွာ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္သာရရွိေႀကာင္းႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တစ္လလွ်င္ 
၂၅,၀၀၀က်ပ္သာ ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မင္းတုိ႔ေရာင္းစားခံရတာလို႔ေျပာတယ္။”118

117 ဤအေျဖမ်ားသည္ အေျဖမ်ဳိးစုံေရြးရသည့္ ေမးခြန္းမွျဖစ္ျပီး ယင္းအေျဖမ်ားအေရအတြက္သည္ ၈၂ ခုေက်ာ္ရွိသည္။
118 ဧရာ၀တီတုိင္း ငါးဖမ္းေလွေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ၂၀၁၃၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ အျပည့္အစုံကုိ အပိုင္း ၅.၃.၃ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေပ်ာက္ေနေသာ မိန္းကေလး၏ ၀မ္းကဲြညီမက ပဲြစားသည္ ထုိမိန္းကေလး၏ မိသားစုကို မည္သုိ႔ လိမ္လည္ခဲ့ေႀကာင္းကုိ ရွင္းျပသည္။ 
သံသယျဖစ္စရာေကာင္းသည္မွာ ပဲြစားသည္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ေသြးေဆာင္ကာ ယင္းတုိ႔ကုိ အလုပ္အတြက္ ရန္ကုန္ကုိ ေခၚသြားျပီး မိသားစုမ်ားကုိ 
ထုိမိန္းကေလးမ်ား ထြက္ေျပးသြားေႀကာင္း အေႀကာင္းႀကားခဲ့သည္။

“ပဲြစားက ထိုမိန္းကေလးမ်ားထြက္ေျပးသြားေႀကာင္း မိသားစုကုိ အေႀကာင္းႀကားခဲ့တယ္။ သူက အခု ပုန္းေရွာင္ေနျပီး မိသားစုကို ရဲစခန္းကို 
သတင္းပို႔တုိင္ႀကားရင္ ၂၀၀,၀၀၀ (သို႔) ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကုန္က်မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္။ ပဲြစားက မိန္းကေလးမ်ားကို ရန္ကုန္သို႔ ေခၚသြားတယ္။ 
အဲဒီပဲြစား တျခားမိ္န္းကေလးကို ေခၚေဆာင္သြားစဥ္အခ်ိန္ကလည္း ထိုမိန္းကေလး ထြက္ေျပးသြားတယ္လို႔ေျပာခဲ့တယ္။”119

၂။ အက်ပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ စုေဆာင္းခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ညႊန္ျပသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား
‘လြတ္လပ္ျခင္းမရွိေသာ စုေဆာင္းျခင္း’ အမ်ဳိးအစား – ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ အမ်ဳိးအစားတြင္ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား (ပဲြစားႏွင့္ တရားမ၀င္ 
အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား) ၊ အလုပ္ရွင္မ်ား (သုိ႔) ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားက တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ စုေဆာင္းျခင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျငင္းဆုိ၍ 
မရႏိုင္ေစရန္ (သုိ႔) ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားကုိ မေရ႔ႊ႕ေျပာင္းခင္ (သုိ႔) ဆုိက္ေရာက္ေနရာသုိ႔ 
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အသုံးျပဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိနည္းလမ္းမ်ားကုိ အလုပ္ကမ္းလွမ္းသည့္အခ်ိန္ (သုိ႔) ေရႊ႕ေျပာင္း ခရီးသြားစဥ္အတြင္းတြင္လည္း 
အသုံးခ်သည္။ ေျခာက္လွန္႔သည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မွႈမ်ား (သုိ႔) အမွန္တကယ္ 
က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ 

ပုံ ၅- ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား အက်ပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ စုေဆာင္းခံရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆုိ္င္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံတည္ရွိမွႈ  
(ေျဖဆိုသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

စုေဆာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား
စုေဆာင္းမွႈကို ကမ္းလွမ္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပဲြစားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား (သုိ႔) အျခားသူမ်ားမွ ေျဖဆိုသူမ်ားအား ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျငင္းဆုိ၍ မရေစရန္ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထုိျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားမွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အႀကမ္းဖက္ခံရျခင္း 
(ေျဖဆုိသူ ၅၆ ဦး)၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္ခံရျခင္း (၄) ဦးႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း (၅ ဦး) တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား (သုိ႔) အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ကုိ လက္ခံလာေစရန္ ယင္းတုိ႔၏ ခုခံအားနည္းသည့္ အေပၚတြင္ 
အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားက အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျငင္းဆုိပါက ယင္းတုိ႔၏ 

119  ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေပ်ာက္ေနေသာမိန္းကေလး၏ ၀မ္းကဲြေတာ္စပ္သူ၊ ၂၀၁၃၊ အုိင္အယ္လ္အုိအမွႈတဲြဖုိင္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

)႔ိသု( း္ငချက္ဖး္မကၾအာရ္ငိဆုး္ငိုပ္ငိလ )႔ိသု( က္ာရေက္လထိ္ယိုက
းာ်မႈွမက္ာချေး္မိခၿ

း္ငချူယး္မိသိကုးာ်မး္ညၥစပ့္ညသ္ငိဆု္ငိုပ ၊ာယမျေ ၊းာ်မႈွမ္ငိဆု္ငိုပ

းာ်မႈွမံဆက္ဆူမဳပျ ့္ညသစေး္ငဆ်ကာၡကိသ

း္ငချိွရးာထ္ပကၾအ့္ငာစေအသေံုပ

း္ငချရံခး္ငာဆေုစ့္ငာကႀေီမၿးြကၾေ

း္ငချိွရ္ငတးြကၾေအးာအးသူးပေး္ငြသ္ပုလအ ္ငြတ္နိ်ခာလးာြသး္ငာပျေ႕ႊရေ
းြကၾေအ ႔္ညသိွရ္ငတ ့္ညသာလးာမ႔္ငမျ)႔ိသု(

းာထအ္ကာထေအာသေးာချအ )႔ိုသ( ္ငတံုပ္တွမ
း္ငချးာထယူး္မသိိုကးာ်မး္မတာစ္ကြရာစ

း္ငချဳပျးာစးံုသြဲလအၚပေအ့္ညသး္ညနးာအႈွမ္င္ုိႏံခုခ

၀%        ၁%          ၂%           ၃%           ၄%          ၅%          ၆%

Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အလုပ္ရွင္ (သုိ႔) အလုပ္သြင္းေပးသူက အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုခုသုိ႔ သတင္းပို႔လိမ့္မည္ဟု ေဖာျ္ပခဲ့သည္ (ေျဖဆုိသူ ၁၄၀ ဦး)။  အလုပ္ကို ျငင္းဆုိပါက 
ေနာင္တြင္ အလုပ္ရရန္အတြက္ ခ်န္လွပ္ခံရလိမ့္မည္ဟုထင္ေႀကာင္း ေျပာပါသည္ (ေျဖဆုိသူ ၁၉၈ ဦး)။  လူမွႈေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ထုတ္ဖယ္ပစ္လိမ့္မည္ဟု 
ထင္ျမင္သူ (ေျဖဆုိသူ ၉ ဦး)၊ မိသားစုမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္း က်ဆင္းေအာင္လုပ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆသူ  (ေျဖဆုိသူ ၁၆ ဦး) ရွိပါသည္။ အလုပ္ကို လက္မခံပါက 
ဘာသာေရး ျပစ္ဒဏ္ခတ္ခံရမည္ဟု ေျဖဆိုသူ (၂ ဦး) က ေျပာပါသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ မိသားစုသည္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းမွႈကုိ ျငင္းဆုိပါက  မိသားစုကုိ 
တရားစဲြဆုိမည္ဟု အလုပ္ရွင္တစ္ဦးက ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ဥပေဒကုိ မသိေသာေႀကာင့္ မိသားစုသည္ ေႀကာက္စိတ္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ 
သူမ၏အေဖ ေျပာျပသည္မွာ-

“ကြ်န္မတိုိ႔ အလုပ္ရွင္အိမ္ကို ေရာက္ေတာ့ အလုပ္ရွင္က ေလးႏွစ္အလုပ္လုပ္ရမယ္လို႔ ကြ်န္မသမီးကို ေျပာပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က ကြ်န္မတို႔ကို 
စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ ေျပာျပီး လက္မွတ္မထုိးရင္ တရားစဲြဆိုမယ္လုိ႔လည္း ေျပာတယ္။ အဲဒါေႀကာင့္ ေႀကာက္ျပီး ကြ်န္မတို႔ စာခ်ဳပ္ကို 
လက္မွတ္ထိုးခဲ့တယ္။”120

ေျဖဆုိသူ ၁၉၄ ဦး (၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အလုပ္သြင္းေပးသူအား အေႀကြးေပးရန္ရွိျပီး ဤအရာသည္ ယင္းတုိ႔အား အလုပ္ကုိလက္ခံရန္အတြက္ 
ဖိအားေပးခဲ့သည္။121 ျဖစ္ရပ္ ၁၀၅ ခုတြင္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းမွႈကုိ ျငင္းဆုိပါက ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကုိ သိမ္းယူမည္ဟု 
ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ပုိင္ဆုိင္မွႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္ (၄၂ ဦး) ႏွင့္ ေျမယာ (သုိ႔) ပုိင္ဆုိင္မွႈမ်ားကုိ သိမ္းယူမည္ဟု 
ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္ (၉ ဦး)။

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခ်ိန္တြင္ အျပစ္ေပးမွႈမ်ားႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မွႈမ်ား 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခ်ိန္အတြင္း အလုပ္သြင္းသူမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အလုပ္ကုိ ျငင္းဆုိ၍မရနုိင္ 
ေစရန ္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထုိနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အႀကမ္းဖက္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကမ္းဖက္ျခင္း (သုိ႔) 
မိသားစုမ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း အစရွိသည္တုိကုိ႔ အမွန္တကယ္က်ဴးလြန္ျခင္း (သုိ႔) ျပဳလုပ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္မွႈမ်ား ပါ၀င္သည္ 
(ေျဖဆုိသူ ၁၁၁ ဦး)။ လမ္းခရီးတြင္ အစာ၊ ေရစာမေပးျခင္း၊ အိပ္ခြင့္မေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ကန္မွႈမရွိေသာ လိင္/ကုိယ္ခႏၶာကုိထိျခင္း၊ ကုိင္ျခင္း (သုိ႔) ဥာဏ္ရည္ 
(သုိ႔) ကုိယ္ခႏၶာပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေစာ္ကားျခင္း၊ အရွက္ရေစျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ ျပဳမူဆက္ဆံမွႈကုိ ခံစားခဲ့ရသည္ (ေျဖဆုိသူ 
၁၈၂ ဦး)။ သက္ေသခံကဒ္သိမ္းယူခံရျခင္း (သုိ႔) သိမ္းယူမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခံရသူ (၂၀၅) ဦး ရွိသည္။ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လုံးတြင္ ၁၈၆ ဦးမွာ အခ်ိန္ျပည့္ 
ေစာင့္ႀကည့္ျခင္း ခံခ့ဲရသည္။

ေျဖဆုိသူ ၂၅၇ ဦး (၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ယင္းတုိ႔ သေဘာမတူညီဘဲ အေႀကြးမ်ား ပုိတုိးလာခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသည္။ 

၃။ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္မွႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား
ယခုအပုိင္းႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း အပုိဒ္ခဲြတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူုကုန္ကူးျခင္းဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ‘အလုပ္ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း’ 
ႏွင့္ ‘အလုပ္မ ွထြက္ခြာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း’ ဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အခန္း (၃) တြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။
‘အလုပ္ (သုိ႔) ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခရံျခင္း’ အမ်ဳိးအစားတြင ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ အင္အားသုံးျခင္းအားျဖင့္ (သုိ႔) အျပစ္ေပးျခင္း/အျပစ္ေပးမည္ဟု 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳထားသည္ ့ ဆုိးရြားေသာ အလုပ္ (သုိ႔) ေနထုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္ (သုိ႔) 
တာ၀န္မ်ားကုိ  အလြန္အကြ်ံ လုပ္ခုိင္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိအလုပ္ (သုိ႔) တာ၀န္မ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အရာထက္ မ်ားျပားသည္ (သုိ႔) 
အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားကုိ ေနထုိင္မွႈအေျခအေနမ်ား နိမ့္က်ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔) လြတ္လပ္စြာ လွႈပ္ရွား သြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ 
တားျမစ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားပါ၀င္သည္။ ‘အလုပ္မွမထြက္ခြာႏို္င္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား’တြင္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ား (သုိ႔) အလုပ္သမားကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ အလုပ္ထြက္ခြာျခင္းကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္အတြက္ ေငြေႀကးဆုိင္ရာ စီစဥ္မွႈမ်ား ပါ၀င္သည္။

ပုံ (၆) တြင္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္စဥ္ကာလတြင္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္ ‘လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ျခင္း’ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႕၏ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပသထားသည္။ ထုိအလုပ္လုပ္သည့္ ကာလသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ 
လူကုန္ကူးျခင္း ရွႈေထာင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ‘အလုပ္ (သုိ႔) ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း’ ႏွင့္ ‘အလုပ္မွ ထြက္ခြာျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား’ ႏွင့္ 
ဆက္စပ္မွႈရွိသည္။

120 ရန္ကုန္ျမဳိ႕ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ ဖခင္၊ ၂၀၁၄၊ အုိင္အယ္လ္အုိ အမွႈတဲြဖုိင္။
121 ယင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အပုိေဆာင္းေႀကြးျမီေပးရျခင္း ေရွာင္ရွားရန္ (သုိ႔) လက္ရွိတင္ရွိေနသည့္ အေႀကြးမ်ားကုိ ေပးရျခင္းတုိ႔မွ 

ဖိစီးမွႈမ်ား ခံစားရျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

က္ြတအးာ်မါပအး္ငါပေအ၏္ငွရ္ပုလအ့္ငွႏ္ငွရ္ပုလအ
း္ငချစေး္ငိုခ ္နရးပေး္ညဆ့္ညဖျ ာရ္ငိုဆႈွမ္ငလိ

ာသေ္တတစေဲလး္ငာပျောရ္ငိုဆး္ငိုပ္ပုရ့္ငွႏး္ငိုပ္တိစ
း္ငချး္နြတ္ကုိတ ္နရဳပျးံသုအိုကးာ်မာရအ

း္ငချစေး္ငိုခ ္နရ္နြလးဴ်ကးာ်မႈွမ္ငာဆေ္ပုလာသေီညမ့္ငွႏဒေပဥ

့္ညသးာထယူရႈွမီညူတာဘေသ ္ဥစနေး္ငိဆု့္ငာစေ္နရိွရရးာ်မခးာအ္ပုလ
း္ငချး္ငိုခး္ငိဆု့္ငာစောြစ့္ငမျာကႀ းီပျိုပက္ထ္နိ်ခအ

ာရရေမ ္ကြတအြငေ္ငတိဳကႀခးာအ္ပုလ )႔ိုသ( းြကႀေအာသေနေိွရ္ငတ
္ငြတုခ္စတလာက္နိ်ခအ ႔္ညသာ်ခသေမ
း္ငချစေး္ငိုခ ္နရ္ငိကု္ပလု္ပုလအ

း္ငချိွရမ့္ငြခ္ငိုနက္ြထ္တုႏ ာြစ္ပလတ္ြလွမ္ပုလအ

့္ငွႏႈွမာလးာြသးာွရ္ပႈွလာြစ္ပလ္တြလ
း္ငချးာထ္စမျးာတိကုး္ငချိဆုာပျေယ္ြသ္ကဆ

္ဥစနေိွရရာရ္ဏဒက္္ိုခိထ)႔ိုသ( ္ဥစနေ္စဖျး္န်ကမာန
း္ငချစေး္ငိုခ္ပုလအဲဘးပေမ္နိ်ခးာနး္ငြတအ္နိ်ခအ

း္ငချး္ငုိခ္ငိုက္ပုလုကိ္ပုလအးာချအ ့္ငွႏ္ပုလအိုပ္နိ်ခအ

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

၀%        ၁၀%        ၂၀%         ၃၀%        ၄၀%         ၅၀%        ၆၀%

ပုံ ၆- ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားဆုိင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား 
ပ်ံ႕ႏွံံ႔တည္ရွိမွႈ (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

အလုပ္ (သို႔) ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း
ေျဖဆုိသူ ၃,၃၁၈ ဦး (စုစုေပါင္းမွ ၅၂ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ ယင္းတုိ႔ကုိ တာ၀န္ေပးထားသည့္အလုပ္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အလုပ္ (သို႔) တာ၀န္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရ 
သည္။ ထုိအေတြ႔အႀကဳံမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပုိလုပ္ေပးရျခင္း (ေျဖဆုိသူ ၁,၅၈၆ ဦး)၊ အခ်ိန္ပုိအလုပ္အတြက္ ပုိမုိျမင့္မားေသာႏွႈန္းျဖင့္ အခ်ိန္ပုိေႀကးမရရွိျခင္း 
(၁,၁၉၇ ဦး)၊ အလုပ္သမား သေဘာတူျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ ေမးျမန္းျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္ရွင္မွ အခ်ိန္မေရြးေခၚခုိင္းျခင္း (ေျဖဆုိသူ ၃,၁၉၁ ဦး)၊ အလုပ္သမားဆႏၵမပါဘဲ 
အလုပ္ရွင္ မိသားစု (သုိ႔) အေပါင္းပါမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရျခင္း (၁,၇၂၆ ဦး)၊ တုိ႔ပါ၀င္သည္။122

ေျဖဆုိသူ ၃,၃၀၀ ဦး (၄၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ ဖ်ားနာစဥ္ (သုိ႔) ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိစဥ္ (သုိ႔) နားခိ်န္မရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေျဖဆုိသူ ၃,၀၁၂ ဦးသည္ တစ္လလွ်င္ နားရက္လုံး၀မရရွိေႀကာင္း ေျပာသည္။ ေျဖဆုိသူ ၂၃၂ ဦးက အလုပ္လုပ္ေနစဥ္တြင္ နားခ်ိန္မရေႀကာင္းကုိလည္း 
ေျပာပါသည္။ ေျဖဆုိသူ ၅၂၃ ဦးမွာ ဖ်ားနားေနစဥ္ႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိစဥ္တြင္ နားခြင့္မရေႀကာင္းကုိ ေျပာသည္။123

ေျဖဆုိသူ ၂,၀၇၇ ဦး (၂၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ လွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမွႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအႀကားတြင္ ေနခဲ့ရသည္။ ဇယား-၂၄သည္ 
အဆုိပါ ကန္႔သတ္မွႈပုံစံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

122 ထုိကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းမွာ ၃,၈၁၈ မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ထိုအလဲြသုံးစားျပဳမွႈ ေလးခုထဲမွ တစ္ခုထက္ပုိ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။
123 ထုိကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းမွာ ၃,၃၀၀ မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ထိုအလဲြသုံးစားျပဳမွႈ သုံးခုထဲမွ တစ္ခုထက္ပုိ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။

Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၂၄ - အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ားအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ လွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမွႈကုိ ကန္႔သတ္မွႈပုံစံမ်ား
(ေျဖဆုိသူ=၂,၀၇၇ ဦး)

ကန္႔သတ္ခ်က္အမ်ဳိးအစား   

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွႈကုုိ 

ေတြ႔ႀကဳံခံစားခဲ့ရသည့္ 

အလုပ္သမားဦးေရ *

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ 

အလုပ္သမား ရာခုိင္ႏွႈန္း

(ေျဖဆိုသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္သည့္ အလုပ္သမားအိမ္ယာမွ အျပင္ထြက္ခြင့္ 

 မရပါ 624 9%

 အလုပ္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္တခါတရံရပါသည္။ 440 6%

မိသားစုကုိ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္း

 မရပါ 160 2%

 အလုပ္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္တခါတရံရပါသည္။ 107 2%

သင့္ထံမိသားစုအလည္လာေရာက္ျခင္း  

 မရပါ 526 7%

 အလုပ္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္တခါတရံရပါသည္။ 184 3%

မိသားစုထံအလည္သြားႏုိင္ျခင္း 

 မရပါ 614 8%

 အလုပ္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္တခါတရံရပါသည္။ 361 5%

စိုးရိမ္ရသည့္ ျပႆနာရွိေသာေႀကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္ကုိ ေတာင္းဆုိမရျခင္း

ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္ 1 062 16%

မွတ္ခ်က္ * = အေျဖမ်ဳိးစုံေရြးရသည့္ ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစား

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ေတြ႕ရန္ ျငင္းဆန္ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာျပခဲ့သည္မွာ-

 “ကြ်န္မခင္ပြန္းအဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံေနရတယ္ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ္။ မုန္တိုင္းက်ေနတဲ့ကာလမွာ သူ႔အေျခအေနကိုသိဖုိ႔ ဖ်ာပုံကို  
ကြ်န္မသြားခဲ့တယ္။ ငါးဖမ္းေလွက ေလွပုိင္ရွင္ေတြနဲ႔စကားေျပာျပီးေတာ့ ကြ်န္မအမ်ဳိးသားနဲ႔ ေတြ႔ျပီးစကားေျပာခ်င္တယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ 
ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး”124

ေျဖဆိုသ ူ၁၂၃ ဦး (စစုုေပါင္းေျဖဆုသိဥူီးေရ၏၂ ရာခိငု္ႏွႈန္း) သည ္ဥပေဒႏငွ္ ့ဆန္႔က်ငသ္ညဟ္ ုယင္းတို႔အေနျဖင္ ့ ယဆူသည္ ့ကစိၥမ်ားအား က်ဴးလြနခ္ုငိ္းသညဟ္ ု
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။125 ေျဖဆိုသူ ၉၉ ဦး (၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ကုိ ဘိန္း (သုိ႔) စိတ္ႀကြေဆးကဲ့သုိ႔ေသာ ကုိယ္ႏွင့္စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစသည့္အရာမ်ားကို သုံးစဲြရန္အတြက္ 
တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ ေျဖဆုိသူ ၅၆ ဦး (၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းေအာက္) သည္ အလုပ္ရွင္ (သုိ႔) အေပါင္းအပါမ်ားအတြက္ လိင္၀န္ေဆာင္မွႈေပးရသည္။

အလုပ္မွထြက္ခြာရန္မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း- လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္းမဟုတ္ျခင္း
ေျဖဆုိသူ ၅၀၀ ဦး (ေျဖဆုိသူေပါင္းမွ ၇ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အလုပ္အကုိင္စာခ်ဳပ္အရ မိမိတုိ႔ထြက္ခ်င္သည့္အခ်ိန္ အလုပ္ထြက္ခြင့္မရေႀကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
၂၈၃ ဦး (စုစုေပါင္းအနက္မွ ၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အေႀကြးဆပ္ရန္အတြက္ (သုိ႔) ႀကဳိတင္လစာယူထားသည္ကုိ ဆပ္ရန္အတြက္ မေရရာသည့္ 
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အဓမၼခုိင္းေစခံခဲ့ရျပီး ထုိအေႀကြးသည္ ေႀကြးျမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႔ႏိုင္သည့္ ပမာဏအထိ တုိးသြားသည္။126 
ေျဖဆုိသူ ၂၁၈ ဦး (၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ လုပ္အားခမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ သေဘာတူညီထားသည့္ အခ်ိန္ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး အလုပ္လုပ္ရေႀကာင္း 
ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ေဒသတစ္ခုရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္သေဘာတူခဲ့သည့္ အလုပ္သမားအဖဲြ႔မွ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ထိုအလုပ္တြင္ လုပ္ကုိင္ရမည့္အစား 
အျခားေဒသတစ္ခုရွိ ေက်ာက္လုပ္ငန္းတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းခံခဲ့ရေႀကာင္း ေျပာျပသည္မွာ-
 

124 ဧရာ၀တီတုိင္း ငါးဖမ္းေလွေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ငါးဖမ္းလုပ္သား၏ဇနီး၊ ၂၀၁၃၊ အုိင္အယ္လ္အုိ အမွႈတဲြဖုိင္။ 
125 ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အတိအက်သတ္မွတ္မထားေပ။
126 ေႀကြးျမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႔ခုိင္းေစျခင္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ  ယင္းသည္ပင္လွ်င္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ဤစစ္တမ္းရွိ အျခားညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ တစုတစည္းတည္းျဖစ္ေစရန္  ယင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ျခင္း ညႊန္းကိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳ 
ေဖာျ္ပထားသည္။ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ညႊန္းကိန္းႏွင့္ တြဲလ်က္ရွိပါက အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

း္ငချးာထး္မိသး္နထိိုကးာ်မး္ညၥစပႈွမ္ငိဆု္ငုိပ ့္ငွႏာယမျေ

းာအသူးပေး္ငြသ္ပုလအ ္ငြတ္နိ်ခာလးာြသး္ငာပျေ႕ႊရေ
း္ငချာလ္ကတ့္ငမျးြကၾေအ )႔ိသု( း္ငချိွရ္ငတးြကၾေအ

း္ငချဳပျးာစးံုသြဲလအၚပေအ့္ညသး္ညနးာအႈွမ္င္ုိႏံခုခ

း္ငချ္ကဖး္မကႀအာရ္ငိဆုး္ငိုပ္ငလိ )႔ိသု( ာရ္ငိုဆး္ငိုပ္ပုရ
းာ်မႈွမ္ကာချေး္မိခၿ)႔ိသု(

ာသေးာချအ )႔ိုသ( ္ငတံုပတ္ွမ
း္ငချးာထူယး္မိသိုကးာ်မး္မတာစ္ကြရာစးာထအ္ကာထေအ

 )႔ိုသ( းာ်မႈွမ္ငိုဆ္ငိုပ ၊းာ်မခးာအ္ပလု
း္ငချးာထး္မိသး္နိထိုကးာ်မ့္ငြခးာစံခးိဳ်ကအ

 ္ငြတာယ္မိအးာမသ္ပလုအ )႔ိသု( ့္ငွႏာရနေ္ငြခ္ပုလအ
း္ငချိွရးာထဲမျအ္ပကၾအ့္ငာစေအ

းာ်မႈွမဆံ္ကဆူမဳပျ ့္ညသစေး္ငဆ်ကာၡကသိ

္ဏဒ္စပျာရ္ငိဆုးကႀေြငေ ၊းာ်မနေအချေအ္ငိုကအ္ပလုအာသေးာြရးုဆိ
း္ငချး္နာဌပျ္တွမ္တသးီပၿ္ကသ္တပ့္ငွႏးာ်မး္ငချ္တုထ္ပုလအ )႔ ိသု( းာ်မႈမ္ွတခ

း္ငချိွရးာထ ္ပကၾအ့္ငာစေအသေံုပ

၀%  ၅%   ၁၀%  ၁၅% ၂၀% ၂၅% ၃၀%

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

“ေနျပည္ေတာ္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ အလုပ္သမားေတြကုိ ငွားရမ္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္က်ေတာ့ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့တယ္။ အလုပ္သမားမ်ားဟာ အရာခံဗုိလ္၊ တပ္ႀကပ္ႀကီးႏွင့္ ဒု
တပ္ႀကပ္တုိ႔ႀကီးႀကပ္မွႈေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတယ္။ ထိုသူမ်ားက (ထိုတပ္မေတာ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ား) လကုန္လွ်င္အိမ္ျပန္ခ်င္ေႀကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ရာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ျပီးဆုံးသည့္တုိင္ အိမ္ျပန္ရန္ ခြင့္မျပဳေႀကာင္းကို ေျပာခဲ့တယ္။ ေျမညီေအာင္ညွိတာနဲ႔ ေျမတူးတာကို 
တစ္ႏွစ္ႀကာလုပ္ရမယ္လုိ႔လည္း ေျပာတယ္။127

အျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား၏ မိခင္မ်ားကုိ သူတုိ႔သားမ်ားအား အလုပ္မွ ထြက္ခြင့္မျပဳႏိုင္ေႀကာင္း အေႀကာင္းႀကားခဲ့သည္။

“သူတို႔ကို (ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားကုိ) ပဲြစားကလာေခၚတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္မတုိ႔ (ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားမိခင္) သူတို႔ွနဲ႔ (သံုးလအတြင္း) 
ဘာအဆက္အသြယ္မွ မရေတာ့ဘူး။ကြ်န္မတို႔ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းတဲ့ စင္တာရဲ႕ ပုိင္ရွင္နဲ႔သြားေတြ႔ခဲ့တယ္။ သူမရဲ႕စကားအရ (ပုိင္ရွင္) 
အလုပ္သမားေတြကို ပဲြစားမွတဆင့္ ငွားခ႔ဲတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔ကို ပင္လယ္ထဲသုိ႔ ငါးဖမ္းသြားဖုိ႔ လႊတ္လိုက္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ သူတို႔ကို 
ျပန္ေခၚဖုိ႔ ခြင့္မျပဳေႀကာင္းကုိ မိသားစုေတြ ကိုေျပာတယ္။ လစာဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာ မေျပာျပႏိုင္ဘူးလို႔ေျပာတယ္ မေက်နပ္ရင္ 
ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ တုိင္းႀကားနုိင္တယ္လို႔ေျပာတယ္128

၄။ အက်ပ္ကုိင္ခံရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ညြန္းကိန္းမ်ား
အလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားစီမံခန္႔ခဲြမွႈ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္မွမထြက္ခြာ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မွႈႏွင့္ 
အျပစ္ေပးျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္အားလုံးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ‘အလုပ္ (သုိ႔) 
ဘ၀တြင္ ဖိအားေပးခံရျခင္း’ ႏွင့္ ‘အလုပ္မွထြက္ခြာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း’ ႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။  ပုံ(၇) တြင္  ေျဖဆုိိသူမ်ား အလုပ္တြင္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည့္ 
‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ ပုံစံမ်ားကုိ ျပသထားသည္။

ပံု ၇ - ေျဖဆိုသူမ်ားအႀကား အက်ပ္ကုိင္ခံရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမွႈ 
(ေျဖဆိုသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

127 စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ လုပ္ကုိင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ၂၀၁၄၊ ျဖစ္ရပ္ေလ႔လာမွႈ အျပည့္အစုံကုိ အပုိင္း ၅.၃.၃ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။။
128 ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား၏ မိခင္မ်ား၊ ၂၀၁၃၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ အျပည့္အစုံကုိ အပိုင္း ၅.၃.၃ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။

Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015.



60

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေျဖဆုိသူ ၂,၀၇၈ ဦး (စုစုေပါင္းမွ ၂၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း ) သည္ အျမဲေစာင့္ႀကည့္မွႈေအာက္တြင္ ေနေနရသည္ဟု ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းတို႔ေျပာျပသည့္ 
အေျခအေနမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္က အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ အျမဲေစာင့္ႀကည့္ေနသည္ဟု (ေျဖဆုိသူ ၁,၆၀၂ ဦး) မွ ေျပာသည္။ ယင္းတုိ႔ေနထုိင္သည့္္ ေနရာတြင္ 
အျမဲတမ္းေစာင့္ႀကည့္ခံရျခင္း (ေျဖဆုိသူ ၈၃၄ ဦး)၊ ေနထုိင္သည့္ ေနရာႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာအႀကား သြားလာစဥ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား 
အလုပ္ရွင္၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးက သတိျဖင့္ ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရွႈခံရျခင္း (ေျဖဆုိသူ ၄၀၀ဦး) တုိ႔ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လုပ္ခလစာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကုိ ထင္သလို ျခယ္လွယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ေျဖဆုိသူ ၁,၄၉၆ 
ဦး (စုစုေပါင္းမွ ၂၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း) မွာ ဤအလဲြသုံးစားလုပ္သည့္ ပုံစံမ်ားကုိ ေတြ႔ႀကဳံခံစားခဲ့ရသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပုိမုိဆုိးရြားသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေစျခင္း (၉၂၄ ဦး)၊ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေႀကာင့္အခ်ိန္ပုိ ခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) ခုိင္းေစမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (၄၇၉ 
ဦး)၊ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေႀကာင့္ လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္း (သုိ႔) ျဖတ္ေတာက္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (၈၀၁ ဦး)၊ အက်ဳိးအေႀကာင္းရွင္းလင္းမျပဘဲ 
လစာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (၃၇၈ ဦး)၊ (သုိ႔) အေႀကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ အလုပ္မွထုတ္ပယ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း တုိ႔ပါ၀င္သည္ (၃၉ ဦး)။

ေျဖဆုိသူ ၁,၁၄၇ ဦး (စုစုေပါင္းမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏွႈန္း) က ယင္းတုိ႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို သီးျခားထားရွိျခင္း (သုိ႔) သီးျခားထားမည္ဟု 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (၂၇၁ ဦး)၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေရအျပည့္ အ၀မေပးျခင္း (သုိ႔) အိပ္ေရးမ၀ေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (သုိ႔) ထုိအရာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ဟု 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (၂၅၃ ဦး)၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိေတြ႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (၉၇ ဦး)၊ အသိဥာဏ္ဆုိင္ရာ (သုိ႔) ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေစာ္ကားျခင္း (သုိ႔) အရွက္ရေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း (၇၄၀ ဦး) (သုိ႔) မက်ဳးလြန္သည့္ လုပ္ရပ္အတြက္ စြပ္စဲြျခင္းမ်ား (၄၂၄ 
ဦး) ကဲ့သုိ႔ေသာ သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ (သုိ႔) အရွက္ရေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ကရွင္းျပသည္။

အိမ္အကူအလုပ္သမားတစ္ဦး၏ မိဘမွ သူမတုိ႔ကေလးအေႀကာင္းကုိ ရွင္းျပသည္မွာ-

“သူ႔ကို အခန္းထဲမွာ ၄ ရက္ႀကာေအာင္ပိတ္ထားခဲ့တယ္။ ပထမေန႔မွာ ေရလည္းမေပးဘူး၊ အစားအေသာက္ လဲမေပးဘူး၊ ေနာက္ေန႔ေတြမွာေတာ႔ 
ေခြးေကြ်းတဲ့ ႀကက္ရုိးနဲ႔ ထမင္းတစ္ပန္းကန္ေပးတယ္။ တစ္ေန႔အတြက္ ေရတစ္ပုလင္းဘဲေပးတယ္” 129

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာမွႈအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသည္။ ေျဖဆုိသူ ၁,၃၁၂ ဦး (၁၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း) က 
အလုပ္ေနရာ (သုိ႔) ေနထုိင္ရာေနရာတြင္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေနခဲ့ရျပီး ကန္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။
ေျဖဆုိသူ ၇၃၉ ဦးက (၁၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ေဖာျ္ပသည္မွာ ယင္းတုိ႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားက လုပ္ခမ်ားႏွင့္ အစားအစာကဲ့သုိ႔ေသာ ကတိေပးထားသည့္ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ထုတ္မေပးဘဲထားမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သုိ႔) ထုတ္မေပးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူ ၁၃၀ ဦး (စုစုေပါင္းမွ ၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း) 
က  ယင္းတုိ႔အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ 

ေျဖဆုိသူ ၆၁၉ ဦး (၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ၏ သက္ေသခံကဒ္မ်ားကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္ (သုိ႔) ထုိကဒ္မ်ားကုိ သိမ္းယူမည္ဟု  အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား 
(သုိ႔) အျခားသူမ်ားက ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ-

“အလုပ္သြင္းေပးသူက ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားကို ရြာလူႀကီးမွ သိမ္းဆည္းထားေႀကာင္း၊ ထိုကတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူလိုပါက ေငြ 
၁၀၀၀၀ က်ပ္ ထပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္မရွိဘဲ အိမ္ျပန္မရေႀကာင္း တုိ႔ကို သတင္းေပးခဲ့သည္။”130

ေျဖဆုိသူ ၄၄၂ ဦး (စုစုေပါင္းအနက္မွ ၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အႀကမ္းဖက္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ 
မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ခံစားခဲ့ရျခင္း (သုိ႔) ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္။ ဤျပႆနာမ်ားကုိ ဇယား-၂၅ တြင္ 
ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။131

129 ရန္ကုန္ရွိ၊ အိမ္အကူကေလးလုပ္သား၏မိဘမ်ား၊ ၂၀၁၃၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား၏ မိခင္မ်ား၊ ၂၀၁၃၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ အျပည့္အစုံကုိ အပုိင္း ၅.၃.၃ တြင္ 
ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္

130 မြန္ျပည္နယ္ ယာခင္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ၂၀၁၃၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ အျပည့္အစုံကုိ အပိုင္း ၅.၃.၃ တြင္ ႀကည့္္ႏိုင္ပါသည္။
131 ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္နံပါတ္မ်ားသည္ ၄၄၂ ခုေက်ာ္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အခ်ဳိ႕ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ျပႆနာတစ္ခုထက္ပုိျပီး ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၂၅ - ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္မွႈႏွင့္ အႀကမ္းဖက္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္မွႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမွႈ 
(ေျဖဆုိသူ=၄၄၂ ဦး)

အႀကမ္းဖက္မွႈပုံစံ ေျဖဆုိသူဦးေရ*

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္မွႈ

ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္

အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္

239

209

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္မွႈ

ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္

အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္

34

29

မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း

ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္

အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္

30

20

မွတ္ခ်က္ * = အေျဖမ်ဳိးစုံေရြးရသည့္ ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစား

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ငါးဖမ္းေလွတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အႀကမ္းဖက္မွႈ အမွႈတစ္ခုကုိ ငါးဖမ္းသမားတစ္ေယာက္မွ 
ေျပာျပသည္မွာ-

 “တစ္ေယာက္ေယာက္ဖ်ားျပီးအလုပ္မလုပ္နိုင္တဲ့ စားစရာဘာမွမေပးဘဲ  ေနေရာင္ေအာက္မွာထားတယ္။ တကယ္လို႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို 
ေရကူးႏိုင္လားဟု ေမးျပီး မကူးတတ္ဘူးေျပာတဲ့အခါ အဲဒီလူရဲ႕ခါးကို ႀကဳိးနဲ႔ခ်ည္ျပီးေတာ့ ေရထဲကို ကန္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ႀကိဳးကို အျခားသူကို 
လဲြခုိင္းျပီး ႏွိပ္စက္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြကို သစ္သားျပားႏွင့္ရုိက္ျပီး အလုပ္လုပ္ခိုင္းတယ္။ ကန္စြန္းညႊန္႔နဲ႔ ေရာထားတဲ့ ဆန္ကဲြဆန္ျပဳတ္ကို 
(စားဖုိ႔) ေပးပါတယ္”132

ေျဖဆုိသူ ၂၇၅ ဦး (၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) က ယင္းတုိ႔အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခုခံအားနည္းသည့္အေပၚတြင္ အလဲြသုံးစား 
ျပဳလုပ္နုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူ ၁၉၂ ဦးက အလုပ္ရွင္မ်ားက သူတုိ႔ကုိအာဏာပုိင္အဖဲြ႔အစည္း မ်ားထံ 
တုိင္ႀကားခဲ့သည္။ (သုိ႔) တုိင္ႀကားမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိသည္။ ေျဖဆုိသူ ၁၀၁ ဦးက အလုပ္ရွင္သည္ သူတုိ႔၏မိသားစု ဂုဏ္သတင္း 
က်ဆင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔) ျပဳလုပ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ေျပာခဲ့သည္။ ေျဖဆုိသူ ၄၃ ဦးက  အလုပ္ရွင္သည္ ယင္းတုိ႔ကုိ 
ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္း (သုိ႔) ျပဳလုပ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ ေျဖဆုိသူ ၃၁ ဦးက အလုပ္ရွင္သည္ 
ယင္းတို႕၏ လူထုအတြင္း ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ရပ္တည္မွႈကုိ အႏၲရာယ္ျပဳခဲ့သည္ (သုိ႔) အႏၲရာယ္ျပဳမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေႀကာင္းေျပာသည္။133

ေျဖဆုိသူ ၁၃၄ ဦး (၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း) ကုိ အလုပ္စလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္းတုိ႔  မသိရွိသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖင့္ အေႀကြးမ်ားတင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ 
(သုိ႔) ယင္းတုိ႔တင္ရွိသည့္ အေႀကြးကုိ ယင္းတုိ႔ဆႏၵမပါဘဲ အေႀကြးမ်ားပိုမ်ားလာေအာင္ စီမံခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ငါးဖမ္းလုပ္သားတစ္ဦး 
ေျပာျပသည္မွာ-

“ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ခလစာကုိ ေတာင္းတဲ့အခါ (အလုပ္ရွင္ထံမွ)၊ ပဲြစားက ကြ်န္ေတာ့လုပ္ခေတြကုိ ယူသြားျပီျဖစ္ေႀကာင္း သူ႔မွာ 
ကြ်န္ေတာ္ကုိေပးဖုိ႔ ပုိက္ဆံမရိွေတာ့ေႀကာင္းေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္မသိဘဲ ကြ်န္ေတာ့္လုပ္ခေတြကုိ  ပဲြစားကုိ ဘာေႀကာင့္ေပးလုိက္ရတာလဲလုိ႔ 
ေမးခဲ့တယ္။ အဲဒီအခါ သူ႔ကုိ ျပန္ေျပာ ရမလားဆုိျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ရုိက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူမ်က္ႏွာကုိ တည္႔တည္႔ျပန္ႀကည့္ လုိက္တယ္။ 
အဲလုိျပန္ႀကည့္တဲ့အတြက္ သူႏွင့္ သူ႔လူေလးေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ မ်က္ႏွာကုိ ထုိးတယ္။ ကန္တယ္။ ျပီးေတာ့ သစ္ကုိင္းနဲ႔ရုိက္တယ္”134

ေျဖဆုိသူ ၁၃၀ ဦး (၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း) မွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက အလုပ္သမားကုိ အလုပ္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ယင္းတို႔ ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းႏွင့္ ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းယူထားသည္ဟု ေျပာသည္။ ထုိျပႆနာမ်ား ပ်ံ႕ႏွံံံ႔တည္ရွိမွႈကုိ ဇယား ၂၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။135

132 ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ငါးဖမ္းေလွေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား၊ ၂၀၁၃၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ အျပည့္အစုံကုိ အပုိင္း ၅.၃.၃ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
133 ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ၂၇၅ ဟု ေရတြက္မရပါ။ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ ခုံခံအားနည္းသည့္အေပၚ အလဲြသုံးစားလုပ္မွႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာကုိ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။
134 ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ငါးဖမ္းေလွေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား၊ ၂၀၁၃၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ အျပည့္အစုံကုိ အပိုင္း ၅.၃.၃ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
135 ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ၁၃၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အခ်ဳိ႕ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ 

ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၂၆ - ေျဖဆုိမ်ားအႀကား ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းခံရမွႈ (သုိ႔) သိမ္းယူခံရမွႈႏွင့္ ေျမယာမ်ားသိမ္းယူခံရမွႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမွႈ 
(ေျဖဆုိသူ=၁၃၀ ဦး)

အႀကမ္းဖက္မွႈပုံစံ ေျဖဆုိသူဦးေရ*

ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းခံရျခင္း 

(အိမ္၊လက္၀တ္ရတနာ) 

ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္

အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္

21

77

ပုိင္ဆုိင္သည္ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းယူျခင္း

ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္

အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္

16

37

ေျမယာမ်ားသိမ္းယူျခင္း

ျခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္

အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္

9

10

မွတ္ခ်က္ * = အေျဖမ်ဳိးစုံေရြးရသည့္ ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစား

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

၅.၃.၂ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအမွႈမ်ားကုိ အေရအတြက္ျဖင့္ ေဖာျ္ပျခင္း
ေမးျမန္းသည့္ ၇,၂၉၅ ဦးအနက္မွ ေျဖဆုိသူ ၁,၉၀၈ ဦး (၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္း အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ကုိ ျပသခဲ့သည္။ 
ေျဖဆိုသူ ၁,၀၀၇ ဦး (၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးမွႈအေျခအေနမ်ားတြင္ က်ေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခုိင္းခံရျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ က်ား/မႏွႈန္းသည္ကား ျခားနားမွႈ မရွိေပ။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသား ၂၆ 
ရာခုိင္ႏွႈန္း ၊ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီး ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသား ၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းႏွင့္ 
ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသမီး ၁၄ ရာခုိင္နွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။

ဤအမွႈမ်ားကုိ အခန္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အယူအဆႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ထား ပါသည္။ ထုိမူေဘာင္ကုိ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေန (သုိ႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနႏိုင္သည့္ ေျဖဆုိသူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ 
ကိုက္ညီမွႈရွိေစရန္ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြထားပါသည္။

ဤေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္တြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အမွႈမ်ားသာမက အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အမွႈမ်ားကုိပါ 
မွတ္တမ္းတင္မွႈအား ေသခ်ာေစခဲ့သည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးမွႈအုပ္စုသည္ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းနွင့္ ဆုိင္သည့္ ညြန္းကိန္းမ်ားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္သည္။ ပုံ (၈) တြင္ ျပထားသကဲ့သုိ႔ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁,၀၀၇ 
ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီျပီး ယင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးအစား ၂ မ်ဳိးစလုံးတြင္ ရွိေနပါသည္။ ေျဖဆုိသူ ၉၀၁ ဦးသာ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ေျဖဆုိသူစုစုေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦးအနက္မွ ေျဖဆုိသူ ၅,၃၈၇ ဦး (၇၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) လူကုန္ကူးခံရျခင္း အေျခအေနမ်ားျဖင့္ 
ကုိက္ညီမွႈမရွိေပ။ ဤအုပ္စုတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) လူကုန္ကူးခံရျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤေလ့လာမွႈအတြက္ 
ဖြင့္ဆုိထားသည့္ လုပ္ငန္းသုံးဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမွႈရွိသည့္ လုိအပ္ေသာ ေပါင္းစပ္ညႊန္းကိန္းမ်ား မရွိေပ။
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}
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္း (သုိ႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိသူမ်ား = ၅၃၇၈ ဦး

( ေျဖဆုိသူ = ၇၂၉၅ ဦး)

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO Myanmar, 2015.

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္း (သို႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနတြင္ မရွိသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေသာေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေသာေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက ္လူကုန္ကူးခံသည့ ္အေျခအေနတြင ္ရွိေသာေျဖဆုိသူမ်ား

1 908

5 387

1 007

901

 ပုံ ၈ - အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ ေျဖဆုိသူအမ်ားစုသည္ ‘လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအတုိင္း မဟုတ္’ သည့္ ညႊန္းကိန္းႏွင့္ ‘အက်ပ္ကုိင္ျခင္း’ 
ဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းတစ္ခု၏ အနည္းဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပုိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူး 
ခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရိွေသာ ေျဖဆုိသူအမ်ားစုသည္ လုိအပ္ေသာညႊန္းကိန္း ၃ ခု၏ အနည္းဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပုိေနသည္။ ဇယား ၂၇ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေျဖဆုိသူ ၁,၉၀၈ ဦးအနက္မွ ၁,၈၇၃ ဦး (၉၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ သုံးခု (သုိ႔) သုံးခုထက္ 
ပုိမုိေသာ ညြန္းကိန္းမ်ားရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ၉၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း (သုိ႔) ေျဖဆုိသူ ၁,၀၀၇ ဦးမွ ၁,၀၀၀ ဦးသည္ ေလးခု (သို႔) ေလးခုထက္ပုိေသာ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားရွိသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားမွ ျပသေသာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈညႊန္းကိန္း အေရအတြက္ျမင္႔မားမွႈကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အဓမၼအလုပ္ ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ 
လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနရွိ ေျဖဆိုသူ ၁,၀၀၇ ဦးႏွင့္ အဓမၼခုိင္းေစခံရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေသာ ေျဖဆုိသူ ၁,၉၀၈ ဦးအား ၿခံဳငံုခန္႔မွန္းထားမႈကုိ 
အနည္းဆံုးခန္႔မွန္းခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ဇယား ၂၇ - ေျဖဆုိသူမ်ားတြင္ရွိသည့္  အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းအေရအတြက္ (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

ညႊန္းကိန္း

အေရအတြက္

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရ

သည့္ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခုိင္း

ေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

ေျဖဆိုသူမ်ား

0 0 0

1 0 0

2 35 0

3 81 7

4 187 31

5 259 64

6 238 80

7 201 105

8 204 124

9 170 114

10 115 101

11 102 82

12 or more 316 299

Total 1 908 1 007

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

Source: Internal Labour Migration Survery, ILO-Yangon, 2015.
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၅.၃.၃ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားေလ့လာခ်က္
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေနအထားကုိ ေဖာ္ျပရန္ ယခုအခန္းငယ္တြင္ အိုင္အယ္လ္အုိအဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ 
တုိင္ၾကားျခင္းယႏၲရားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ အမွႈ ၆ မႈ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအျဖစ္ပ်က္မ်ားသည္ 
၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။136 ေအာက္တြင္ေဖာျ္ပထားသည့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
သည္ အခန္း ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အယူအဆပုိင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈ မူေဘာင္တြင္ အေသးစိတ္တင္ျပထားခ်က္အရ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ 
လူကုန္ကူးျခင္းအမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိလည္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျဖစ္ရပ္ ၁။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း
၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးတုိင္းရွိ လူ ၈ ေယာက္ကုိ မြန္ျပည္နယ္တြင္ စပါးစုိက္ရန္ လယ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေဆြမ်ိဳးမကင္းသူတစ္ဦးက ဆဲြေဆာင္စည္းရံုးခဲ့သည္။ 
ယင္းေဆြမ်ိဳးက သူတို႔အား တစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္ လစာေငြ က်ပ္ ၄၀,၀၀၀/- (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁) သာမက ယင္းတုိ႔စုိက္ရာ စပါးခင္းမွ တစ္ဧကလွ်င္ 
ဆန္ ေလးျပည္ႏွင့္ ေနစရာပါ ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအလုပ္သမားရွစ္ဦးမွာ လက္မွတ္မထိုးဘဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္အေျခအေန ကုိ 
လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ရွာေပးသူအမ်ိဳးမွာ အလုပ္သမား ရွစ္ဦးကုိ ၁၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ-၈ ေဒၚလာ) လွ်င္ ၁,၅၀၀/- က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ  
၁ ေဒၚလာ) အတုိးျဖင့္ ပိုက္ဆံေခ်းခဲ့သည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ မြန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ အလုပ္သမားမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္မ်ားကုိ ရြာသူႀကီးက 
သိမ္းယူလုိက္သည္။ သူတုိ႔သည္ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္ထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ခမ်ား မရရွိၾကေခ်။ သူတုိ႔အား အလုပ္ရွာေပးသူသည္ 
လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားထံမွ လုပ္ခမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ရထုိက္ေသာဆန္မ်ားကုိယူၿပီး လုပ္ခမ်ားရွင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွာေပးသူ 
အား အိမ္ျပန္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ျပန္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေငြ ၁၅,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၁၂) ႏွင့္ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ အလုပ္လုပ္သည့္ ဆယ္ရက္ႏွင့္ အလုပ္နားရက္ ကိုးရက္အတြက္ ကုန္က်ေသာ ဆန္ဖုိးမ်ားကုိပါ ထပ္ေပးရမည္ဟုဆုုိကာ 
သူတုိ႔အေနျဖင့္ တစ္ေယာက္လွ်င္ ၃,၃၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆) ခန္႔ အေၾကြးတင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ မွတ္ပံုတင္ကဒ္မ်ားလုိခ်င္ပါက 
တစ္ေယာက္လွ်င္ ၁၀,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈) စီ ထပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။137

ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ-
ü	အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း
ü	လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
ü	ေငြေႀကးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မွႈမ်ား
ü	သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္း သိမ္းျခင္း 

ျဖစ္ရပ္ ၂။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရာဘာစုိက္ခင္းတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း
၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသရွိ အလုပ္သမားစုေဆာင္းသူတစ္ဦးက တနသာၤရီတုိင္းရွိ ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ားမွ အလုပ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ 
အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ရာဘာပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ 
ပုိးသတ္ေဆးျဖန္းရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးလွ်င္ ၄,၅၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလွ်င္ ၃,၅၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃) ေန႔တြက္ရမည္။ ေနစရာ၊ သြားစရာ အခမဲ့ဟု ေျပာသည္။ ထုိအလုပ္သမားပြဲစားသည္ အလုပ္သမားအခ်ိိဳ႕အား ေငြ ၃၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ-၂၄)  
မွ ၅၀,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉) ထိ ပိုက္ဆံေခ်းသည္။ အလုပ္သမား ၁၀၈ ဦး ဘတ္စ္ကား ၂ စီးျဖင့္ ပို႔ေပးသည္။ တကယ္လက္ေတြ႕ 
အလုပ္လုပ္ေသာအခါ ေန႔စားခမွာ ၁,၅၀၀ က်ပ္ (ကန္ေဒၚလာ ၁) မွ ၃,၀၀၀ က်ပ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂) ထိသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အခါ 
ရာဘာစုိက္ခင္းအတြက္ ေတာရွင္းရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရာဘာခင္းသုိ႔သြားသည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ကုိ အေၾကြးတြင္ ထည့္ေပါင္းလုိက္ေသာအခါ အေၾကြးမွာ 
၅,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉) ျဖစ္သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ (ကန္ေဒၚလာ ၆၃) မွ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 
(ကန္ေဒၚလာ ၇၉) ထိ အေၾကြးတင္သြားသည္။ ေနစရာမွာလည္း မျဖစ္စေလာက္ေလးျဖစ္သည္။ “အခန္းတစ္ခန္းမွာ ေလးငါးေယာက္ ၀င္ထုိင္လုိက္လွ်င္ 
ၿပိဳက်သြားေတာ့မယ့္ အတုိင္းပဲ” ဟု အလုပ္သမားတစ္ဦးက ဆုိသည္။ ေသာက္ေရမွာလည္း လုိသေလာက္မရေပ။ အလုပ္သမားမ်ားေနရာကုိလည္း 
လက္နက္ကုိင္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ထားသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရဘဲ တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး 
ရသည္။ မိသားစု၀င္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား ထုိအေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ပြဲစားကုိ ေငြ ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၁၈) မွ ၁၇၀,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၄) ထိ ေပးရသည္။138

ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ -
ü	အလုပ္သဘာ၀ႏွင့္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း
ü	သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျမင့္မားလားသည့္ တင္ရွိသည့္ အေႀကြး
ü	ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အႀကမ္းဖက္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
ü	လြတ္လပ္စြာ လွႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျခင္း

136 ျမဳိ႕နယ္အဆင့္တြင္ မရွိေသာ ေနရာေဒသ အေသးစိတ္ကုိ အမည္မေဖာ္လုိသည့္အတြက္ မထည့္သြင္းထားေပ။ အုိင္အယ္လ္အုိ အမွႈတဲြအေရအတြက္မွာ ဆင္ဆာျပဳထားျပီး 
လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ကုိ ကုိးကားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

137 အိုင္အယ္လ္အုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ တုိင္းတန္းမွႈယႏၲရား၊ အမွႈ#----၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃ တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
138 အိုင္အယ္လ္အုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ တုိင္းတန္းမွႈယႏၲရား၊ အမွႈ#----၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃ တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ျဖစ္ရပ္ ၃။ ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း
၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ လူ ၄၀ ဦးအား ဧရာ၀တီတိုင္း ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးဖမ္းေလွေပၚတြင္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ-၇၉) 
ျဖင့္ ပဲခူးတြင္တစ္ရပ္ကြက္ထဲေနသူ၏သားျဖစ္သူက အလုပ္ကုိ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ကမ္းလွမ္းခဲ့သူ၏ဖခင္ျဖစ္သူက ထုိအလုပ္ကိုလုပ္ဖူးေၾကာင္း၊ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ေငြမ်ားစြာ ရႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ခ်င္လွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ႏုိင္ေၾကာင္းဟု စည္းရံုးသည္။ ဖ်ာပံုုသုိ႔ 
ေရာက္ေသာအခါ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ခ်င္သည့္အေၾကာင္းေျပာေသာအခါ မျဖစ္ႏုိင္ဟု အလုပ္ေခၚယူသူႏွင့္ ယင္း၏ဖခင္က ျငင္းဆုိခဲ့ျပီး 
တစ္လလွ်င္ လစာ က်ပ္၁၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉) ရမည္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလွေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ ေလွသူႀကီးက 
အလုပ္သမားမ်ားကုိ တစ္လ လခမွာ ၃၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄) ရမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ သူတုိ႔အား ၂၅,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀) သာ 
ေပးမည္ဟု ဆုိသည္။ ေလွသူႀကီးက အလုပ္သမားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔အားေရာင္းစားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ 
“တစ္ေယာက္ေယာက္အေနနဲ႔ ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေတာ့ရင္ အဲ့ဒီလူကုိ အစားမေကြ်းဘဲ ေနပူထဲပစ္ထားတာ။ ေရကူးတတ္လား 
ေမးတယ္ မကူးတတ္ဘူးဆုိရင္ ခါးကုိ ႀကိဳးခ်ည္ၿပီး၊ ေရထဲကုိ ကန္ခ်ၿပီး၊ ႀကိဳးကုိ လႈပ္လႈပ္ၿပီး ညွင္းဆဲတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္လည္း သစ္သားျပားနဲ႔ ရုိက္ၿပီး 
ခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေကြ်းေတာ့လည္း ကန္စြန္းညြန္႔နဲ႔ေရာထားတဲ့ ဆန္ကြဲဆန္ျပဳတ္ေကြ်းတယ္။” အလုပ္သမားမိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္က မွာစရာရွိလွ်င္ မွာခဲ့ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အလုပ္ရွင္က သူ႔အေနျဖင့္ လစာကုိ အျပည့္အ၀ 
၁၀၀၀၀၀ တိတိ ပြဲစားကတစ္ဆင့္   ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိသူ၏ ဇနီးမွာ ၅၅,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃) သာရရွိသည္ဟု 
ေျပာသည္။ ရွင္းစရာရွိလွ်င္ ပြဲစားႏွင့္ရွင္းရန္ႏွင့္ ၎အေနျဖင့္ အျပည့္ေပးျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္က ေျပာသည္။ မုန္တုိင္းစဲလွ်င္ မိသားစုမ်ားက 
စိတ္ပူၿပီး ပြဲစားကုိ ေမးလွ်င္ ယင္းက “နင့္လင္ကုိ ေသေအာင္ေရာ၊ ရွင္ေအာင္ေရာ ငါလုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဖုန္းတစ္ခ်က္ ဆက္လုိက္ရံုပဲ။ နင္တုိ႔ေတြ မုဆုိးမ 
ျဖစ္သြားခ်င္လား။ နင္တုိ႔ေယာက်္ားေတြဘ၀က ေလွေပၚက ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းေလာက္ေတာင္ တန္ဖုိးမရွိဘူး။ ေရထဲတြန္းခ်ၿပီး ေသစာရင္းထဲ ထည့္လုိက္ရင္ 
တစ္ေယာက္ ငါးသိန္းပဲ တန္တယ္ ” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိသည္။139

ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ -
ü	အလုပ္သမားအား ေရာင္းစားျခင္း
ü	ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အႀကမ္းဖက္ျခင္း ႏွင္႔ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
ü	သိကၡာက်ေစရန္ ျပဳမူျခင္း
ü	အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း
ü	လြတ္လပ္စြာ လွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျခင္း
ü	လုပ္အားခမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
ü	ေရးသားထားေသာ (သုိ႔) ႏွႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ အလုပ္မွလြတ္လပ္စြာ ႏုတ္ထြက္ႏိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း

ျဖစ္ရပ္ ၄။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သစ္လုပ္ငန္းတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း 
၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးဆုိက္မွ အလုပ္သမားေခါင္းဟုေျပာေသာ လူတစ္ဦးက အမ်ိဳးသားအလုပ္သမားအတြက္ တစ္ေန႔ 
လွ်င္ ၅,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄)ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားအတြက္ ၄,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃) ျဖင့္ အလုပ္ကုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း 
ေန႔စဥ္စားဖုိ႔အတြက္ပါ ပါေၾကာင္း ေျပာသည္။ အမ်ိဳးသား ၁၄ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနသူ စုစုေပါင္း ၂၀ ဦး လိုက္သြားရန္ 
သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္သမားေခါင္းက သူတုိ႔အား စစ္ကုိင္း၊ မံုရြာသုိ႔ သြားမည့္ ဘတ္စ္ကားလက္မွတ္မ်ား ေပးသည္။ ပထမ ေျပာစဥ္က အလုပ္ေနရာႏွင့္ 
မတူေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ မံုရြာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ႏွစ္ရက္ၾကာေလွျဖင့္ ခရီးဆက္ၾကသည္။ အျပန္စရိတ္မရွိသည့္အတြက္ 
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ပူခဲ့ၾကသည္။ ဆုိက္ေရာက္ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ေက်ာက္တူးသည့္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ရၿပီး စစ္သားမ်ားႏွင့္အတူ 
ေတာရွင္းသည့္အလုပ္ကုိပါ လုပ္ကိုင္ရသည္။ လုိက္ပါလာေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အလုပ္မ်ားမွာ ခက္ခဲပင္ပန္းလွသျဖင့္ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ 
ေတာ့ဘဲ ေနထုိင္ေသာ္လည္း စားစရိတ္ေပးရသည္။ ပထမတစ္လျပည့္ေသာအခါ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္သမားေခါင္းအား အိမ္ျပန္လုိ႔ ရမရကုိ 
ေမးျမန္းသည့္အခါ အလုပ္မၿပီးမခ်င္း အိမ္ျပန္လုိ႔မရေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားသည္။ ေျမရွင္းရသည့္အလုပ္ႏွင့္ တူးရသည့္ လုပ္မွာတစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္သြား 
သည္။ ရာသီဥတုမွာ ၾကမ္းတမ္းလြန္းလွၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ား မရရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။140

ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ -
ü	အလုပ္သဘာ၀ႏွင့္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း
ü	ေရးသားထားေသာ (သုိ႔) ႏွႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ အလုပ္မွလြတ္လပ္စြာ ႏုတ္ထြက္ႏိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း
ü	လြတ္လပ္စြာ လွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျခင္း

139 အိုင္အယ္လ္အုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ တုိင္းတန္းမွႈယႏၲရား၊ အမွႈ#----၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
140 အိုင္အယ္လ္အုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ တုိင္းတန္းမွႈယႏၲရား၊ အမွႈ#----၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ျဖစ္ရပ္ ၅။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းတြင္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း
၂၀၁၃တြင္ မကၠင္းနစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ျဖင့္ ဘြဲ႕ရသူတစ္ဦးသည္ ဧရာ၀တီတုိင္း လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ အလုပ္ပြဲစားတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕သည္။ 
ထုိပြဲစားက မြန္ျပည္နယ္ကမ္းရိုးတန္းတြင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွတြင္ စက္ျပင္ဆရာအျဖစ္လုပ္ကုိင္ပါက တစ္လလွ်င္ ၁၂၀,၀၀၀က်ပ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၉၄) ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ကမ္းလွမ္းလာခဲ့သည္။ ထုိအင္ဂ်င္နီယာကအလုပ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ အလုပ္ပြဲစားမွ ထုိသူအား ဘတ္စ္ကားဂိတ္သုိ႔ 
ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး ဘတ္စ္ကားဂိတ္တြင္ အျခားသူ သံုးဦးႏွင့္ ၁၃ ႏွစ္ရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕သည္။ ထုိသူမ်ားႏွင့္ ခရီးအတူသြားရမည္ျဖစ္သည္။ 
မြန္ျပည္နယ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ သူတုိ႔အား အလုပ္သမားလင္မယားအိမ္သုိ႔ ေခၚသြားသည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ရြယ္ ေကာင္ေလးအတြက္ အိမ္ရွင္ထံမွ 
ေငြ ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၈) အား ပြဲစားမွ လက္ခံရယူသည္ကို အင္ဂ်င္နီယာက ျမင္သြားသည္။ စက္ေလွေပၚသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ 
တံငါသည္ ၅၃ ေယာက္၊ အကူ၀န္ထမ္း ငါးေယာက္ ပါရွိၿပီး ငါးဖမ္းတစ္ခါထြက္လွ်င္ ေျခာက္လခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး တစ္လတစ္ႀကိမ္ ကမ္းကပ္မည္ဟု သိရသည္။ 
တံငါသည္ ၁၀ဦးမွာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရာသီဥတုၾကမ္းသျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာအား ေျပာျပၿပီး အကူညီေတာင္းခဲ့သည္။ 
အင္ဂ်င္နီယာ အေနျဖင့္ ထုိလူမ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေရာင္းစားခံလုိက္ရေၾကာင္း တစ္ေန႔လွ်င္ နာရီေပါင္း ၂၀ လုပ္ကိုင္ရေသာ္လည္း 
လခမွာ တစ္လလွ်င္ ၃၅,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈) သာ ရေၾကာင္း ဟု သိလုိက္ရသည့္အတြက္ သံသယ၀င္လာသည္။ အလုပ္ဆက္လုပ္ရန္ 
ပင္ပန္းလာေသာအခါတြင္ အလုပ္သမားေခါင္းက သူတုိ႔ကုိ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ အင္ဂ်င္နီယာအေနျဖင့္ ႏွစ္လတာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လစာေတာင္းေသာအခါ 
အလုပ္သမားေခါင္းက ပြဲစားအား ေပးၿပီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမသိဘဲဘာျဖစ္လုိ႔ လခေပးလုိက္ရသနည္းဟု ေမးေသာအခါ အလုပ္ရွင္က 
“သူ႔ကုိ ပါးရုိက္သည္၊ သူ႔လူေလးေယာက္ကလည္း မ်က္ႏွာကုိ လက္သီးႏွင့္ထုိး၊ ကန္ေက်ာက္ၿပီး တုတ္ႏွင့္ရုိက္ၾကသည္။ “အင္ဂ်င္နီယာမွာ ထြက္ေျပးၿပီး 
ျဖတ္သြားျဖတ္လာမ်ားကုိ အကူအညီေတာင္းရသည္။141

ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ- 
ü	အလုပ္သမားအား ေရာင္းစားျခင္း
ü	ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အႀကမ္းဖက္ျခင္း 
ü	လုပ္အားခမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
ü	အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း
ü	လြတ္လပ္စြာ လွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျခင္း

ျဖစ္ရပ္ ၆။ ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ရန္အတြက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္အတြက္ လူူူကုန္ကူးခံရျခင္း
 ၂၀၁၃ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္မေလးသည္ တျခားၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ အိမ္အကူအျဖစ္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည္။ သူမ၏ 
အစ္မမွာ အဆိုပါ မိသားစု၏ အျခားအိမ္တစ္အိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္လွ်က္ ရွိေနသည္။ အစ္မ၏အိမ္မွလူမွာ အလုပ္သြင္းေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး 
တစ္လလွ်င္ ၂၅,၀၀၀က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀) ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၆ လစာ ေပးထားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ မိသားစုအေနျဖင့္ ပိုက္ဆံ 
၁၅၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၈) ရေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္လိပ္စာကုိ မသိရေခ်။ ထုိအိမ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ မနက္ ၆ နာရီ ည ၁၁ နာရီ 
အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး ထို႕ေနာက္မွသာ သူမ၏ ပထမထမင္းတစ္နပ္ကို စားရမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီတြင္း ဘာမွ 
မစားရဘဲ သတ္မွတ္ခ်ိန္မၿပီးမခ်င္း အိပ္ယာမ၀င္ရေခ်။ သူမအလုပ္မ်ားမွာ သန္႔ရွင္းေရး၊ ပန္းၿခံအား ေရေလာင္းရျခင္း၊ အ၀တ္မ်ားကုိ လက္ျဖင့္ေလွ်ာ္ 
မီးပူတုိက္၊ ေခြးရွစ္ေကာင္ကုိ အစာေကြ်းရျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္လင္မယားႏွစ္ေယာက္မွာ ထုိကေလးအား အလုပ္လုပ္တာ “ေႏွးလုိက္တာ၊ ပ်င္းလိုက္တာ၊ 
တံုးလုိက္တာ” ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာသည္။ ထုိအိမ္၏အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ မိန္းကေလးအကူအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ဆံပင္မ်ားမွာ 
ေခါင္းေလွ်ာ္ရန္အတြက္ ရွည္လြန္းေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးဆံပင္မ်ားကုိ ျဖတ္ပစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သည္။ က်န္ေသာဆံပင္မ်ားကုိ မိန္းကေလးက 
ရိတ္ပစ္ေသာအခါ အစာႏွင့္ ေရနည္းနည္းပဲေပးၿပီး အခန္းထဲတြင္ မိန္းကေလးအား ေလးရက္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္မူ ဟင္းခ်က္ရာတြင္ 
တူးသြားသည္ဟုဆုိကာ ဆီပူျဖင့္ မိန္းကေလး၏လက္ေမာင္းေပၚသုိ႔ သြန္ခ်လိုက္သျဖင့္ အေရျပားပူနာမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ေဆးမကုေပးဘဲ မိန္းကေလးကုိ 
ဆက္ခုိင္းခဲ့သျဖင့္ မိန္းကေလးလက္မွာ ေရာဂါပုိး ၀င္ခဲ့သည္။ တတိယအျဖစ္အပ်က္တြင္ ေခြးတစ္ေကာင္ေသရသည္မွာ မိန္းကေလးေၾကာင့္ဟု စြပ္စြဲၿပီး 
“ေခြးလုိပဲ ေသရမည္” ဟု ေျပာၿပီး မိန္းကေလးအား ေလးဘက္ေထာက္ခိုင္းကာ ေက်ာေပၚသို႔ တုတ္ျဖင့္ ရုိက္ႏွက္သျဖင့္ မိသားစုထဲမွ အမ်ိဳးတစ္ဦးက 
၀င္ဆြဲမွသာ မိန္းကေလးမွာ သက္သာရာ ရခဲ့သည္။142

ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ- 
ü	အလုပ္အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္ျဖားျခင္း
ü	လြတ္လပ္စြာ လွႈပ္ရွားသြားလာမွႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျခင္း
ü	ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အႀကမ္းဖက္ျခင္း 
ü	နာမက်န္းျဖစ္ေနစဥ္ (သုိ႔) ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း
ü	သိကၡာက်ေစရန္ ျပဳမူျခင္း

141 အိုင္အယ္လ္အုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ တုိင္းတန္းမွႈယႏၲရား၊ အမွႈ#----၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
142 အိုင္အယ္လ္အုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမွႈ တုိင္းတန္းမွႈယႏၲရား၊ အမွႈ#----၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၉ တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

၅.၃.၄ လူကုန္ကူးျခင္း ႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ 
၀ိေသသလကၡဏာမ်ား 
ဤအခန္း၏ ယခုအပိုဒ္ခြဲသည္  အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းအမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားကိန္းရွင္မ်ားအၾကား 
စာရင္းအင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို  စိတ္ျဖာေလ့လာပါမည္။ အျခားကိန္းရွင္မ်ားသည္  ဤအမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚထုတ္ရာတြင္အသံုး 
ျပဳသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မွႈ မရွိပါ။ ဥပမာ၊ “ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခ်ိန္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း” ႏွင့္ “လုပ္အားခမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း”  
တို႔ကို၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျပသည့္  ညႊန္းကိန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအမႈမ်ားတို႔ကို 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္းအတြက္  ၎တို႔ကိုအသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။   သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားကိန္းရွင္မ်ားထဲမွ  အသက္၊ 
လုပ္ငန္း၊ ပထ၀ီအေနအထားအရ တည္ရွိမွႈ (သုိ႔) အလုပ္ စုေဆာင္းရာတြင္ ရရွိသည့္ အကူအညီအမ်ဳိးအစားတို႔ကိုလည္း၊  အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးျခင္း အမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အသံုးမျပဳပါ။  သို႔ေသာ္၊  ယင္းတို႔ကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္း  အေျခအေနမ်ားတို႔၌ ဇာတ္သိမ္းသြားရသနည္း  ဆိုသည္ကို နားလည္ရန္အတြက္     အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ဘာသာစကားရိုးရွင္းမႈ ရွိေစရန္အတြက္  ဤက႑တြင္၊  အဓမၼခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းကို “လူကုန္ကူးျခင္း” ဟု ရည္ညႊန္းပါမည္။

“ဆက္ႏြယ္မွႈ”သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအၾကား သီးျခားကိန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း 
ႏႈန္းအၾကားရွိ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာမွီခုိမႈမ်ားကို ျပသည္။ ကိန္းရွင္မ်ားက ဤကိန္းရွင္တစ္ခုသည္ ထိုကိန္းရွင္ကိုျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သက္ေသမျပပါေပ။ 
အျခားေသာကိန္းရွင္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈအခ်ိဳ႕  ရွိႏိုင္ေကာင္း ရွိပါမည္။143 ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္၊  အခ်က္အလက္ အစံုစီကို 
ေနာက္ထပ္ regression analysis (ကိန္းရွင္မ်ားအၾကားဆက္ႏြယ္မႈကိုခန္႔မွန္းသည့္ စာရင္းဆို္င္ရာလုပ္ငန္းစဥ္)  ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဤသရုပ္ခြဲေလ့လာမႈ 
တြင္၊  “အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း”  သို႔မဟုတ္  “အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္လူကုန္ကူးျခင္း” တို႔ကို၊ မီွခိုကိန္းရွင္ (dependent variable) အျဖစ္ထားၿပီး၊  
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ ႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္လူကုန္ကူးခံရျခင္း  ကိုျပသည့္ အညႊန္းးကိန္းမ်ားမွလြဲၿပီး၊  စစ္တမ္း ေမးခြန္းပါ  အားလံုးေသာကိန္းရွင္မ်ား 
(အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကိန္းရွင္မ်ားမွ လဲြ၍) ကို ကင္းလြတ္ကိန္းရွင္မ်ား (independent 
variables) အျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။

ယင္းကင္းလြတ္ကိန္းရွင္တစ္ခုစီကို  လံုး၀ျခားနားေသာ  သို႔မဟုတ္  ဆန္႔က်င္သေဘာရွိေသာကိန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားရန္အတြက္၊ dichotomous 
variablesအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ (ဆုိလိုသည္မွာ၊  ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရလဒ္ႏွစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိသည္။) ၎ေနာက္၊ မွီခိုကိန္းရွင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ 
ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါသည္။  ဤသရုပ္ခြဲေလ့လာမႈမွ၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသည့္ 
အဆံုးအျဖတ္ (၁၂) ခုကို ရရွိသည္။ ဤက႑တစ္ခုလံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္   ဆက္စပ္မႈမ်ားကို သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္  
ယင္းကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

အသက ္ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းႏႈန္းသည္  အသက္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ဆက္စပ္ ေနပါသည္။ ေျဖဆိုသူခေလးမ်ား 
(အသက္၁၅-၁၇ႏွစ္) ၾကားတြင္၊  အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင္ ့အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏႈန္းသည္  အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္။ 
ထိုႏႈန္းသည္၊  အသက္၅၁-၆၀ႏွစ္ အရြယ္တြင္  ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက၊ ေမးျမန္းသည့္ ကေလးမ်ား၏ ၃၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼ 
အလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး၊ ေမးျမန္းသည့္ လူႀကီးမ်ား၏ ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ 
ရွိေနပါသည္။  ထိုနည္းတူစြာ၊ ေမးျမန္းသည့္ကေလးမ်ား၏ ၁၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္   အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္  လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး၊ 
ေမးျမန္းသည့္ လူႀကီးမ်ား၏ ၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္၊ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။

143 အဓမၼအလုပ္ခိုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုိင္းေစမွႈအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း အေျခအေနရွိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္မွႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိ ခန္႔မွန္းသည့္ 
စာရင္းဆုိင္ရာ ခဲြျခမ္းဆန္းစစ္မွႈကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမွႈသည္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ ရွိျခင္း (သို႔) မရွိျခင္း (သုိ႔) ခန္႔မွန္းထားသည့္ ကိန္းရွင္မ်ား တန္ဖုိးကုိ 
အေျခခံ၍ ရလဒ္တုိ႔ကုိ ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အသုံး၀င္သည္။ ဤပုံစံတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကင္းလြတ္ကိန္းရွင္တစ္ခုစီအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအခ်ဳိးကုိ ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ 
ယင္းကုိ အသုံးျပဳထားသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၂၈ - အသက္ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈ (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

အသက္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္

အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ

သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈမခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 7 295

15-17 161 34.0 87 18.4 313 66.0 474 6.5

18-20 360 30.3 181 15.3 826 69.6 1 186 16.3

21- 30 850 28.5 439 14.7 2 131 71.5 2 981 40.9

31- 40 319 21.5 177 11.9 1 164 78.5 1 483 20.3

41- 50 162 18.8 94 10.9 700 81.2 862 11.8

51 - 60 56 18.1 29 9.4 253 81.9 309 4.2

စုစုေပါင္း 1 908 26.2 1 007 13.8 5 391 73.9 7 295 100.0

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

က်ား/မ
ေျဖဆုိသူအမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးအႀကား အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရမွႈႏွႈန္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈႏွႈန္းမ်ားမွာ ကြာျခားမွႈမရွိေပ။ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈ 
အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ က်ား-မႏႈန္းသည္  ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း ျဖစ္ၿပီး၊  လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ က်ား-မ ႏႈန္းသည္ ၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း  
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျဖဆုိသူကေလးငယ္ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအႀကားတြင္  ကြာျခားမွႈမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္ (၁၅- ၁၇ 
ႏွစ္အရြယ္)။ ေယာက်္ားေလးမ်ားနွင္႔ ႏွႈိင္းခ်င္႔ေသာ္ ေျဖဆုိသူမိန္းကေလးမ်ားသည္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည့္ အေျခအေန မ်ားတြင္ ပုိမုိက်ေရာက္ေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိရသည္။ ဇယား ၂၉ တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတုိင္း ေျဖဆုိသူ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ ၃၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္ ႏွိႈင္းယွဥ္ပါက ေျဖဆိုသူ မိန္းကေလးမ်ား၏ 
၃၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္  အဓမၼအလုပ္ခိုိင္းေစခံေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ေျဖဆုိသူေယာက်္ားေလးမ်ား၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းျဖင့္ ႏွႈိင္းခ်င့္ေသာ္ 
ေျဖဆုိသူ မိန္းကေလးမ်ား၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဇယား ၂၉ - ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လိင္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈ (ေျဖဆုိသူ= ၄၇၄ ဦး)

လိင္အမ်ိဳးအစား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 474

ေယာက်္ားေလး 71 31.0 35 15.0 159 69.1 230 48.4

မိန္းကေလး 90 37.0 52 21.0 154 63.1 244 51.6

စုစုေပါင္း 161 34.0 87 18.4 313 66.0 474 100.0

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

သက္ေသခံကတ္မ်ား 
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္၊  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထက္  အဓမၼအလုပ္ 
ခိုင္းေစ/လူကုန္ကူးမႈခံရသည့္ႏႈန္း အနည္းငယ္ပို၍ ေလ်ာ့နည္း သည္ကို  ေတြ႔ရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁,၅၇၅ 
ဦး၏ ၃၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္  အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး၊   စိစစ္ေရးကတ္ရွိသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၅,၇၂၀ ဦး၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။  ထို႔ျပင္ စိစစ္ေရးကတ္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ၁၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းျဖင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက စိစစ္ေရးကတ္
မရွိသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၇ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္   လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

မိသားစုသန္းေခါင္စာရင္း 
ေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ပို၍ႏြမ္းပါးသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ သူမ်ားသည္  အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုရွိၾကသည္။ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိသားစု၀င္ေငြ  က်ပ္၁,၀၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၇) ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၃၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္၊ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။    မိိသားစုတစ္ႏွစ္၀င္ေငြ  က်ပ္ ၂,၀၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၅၇၄)ႏွင့္ က်ပ္ ၉,၉၉၉,၉၉၀ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၆၈) အၾကားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္း ေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။    ထိုနည္းတူစြာ၊  
မိသားစုတစ္ႏွစ္ေငြ  က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ေအာက္ ရွိသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား  ၁၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္  လူကုန္ကူးမႈခံရႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိၿပိီး၊  
တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိသားစု၀င္ေငြ က်ပ္ ၂,၀၀၀,၀၀၀/- မွ က်ပ္၉,၉၉၉,၉၉၀/-  ရွိသူမ်ား၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ပုိုမိုျမင့္မားသည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည့္ႏွႈန္းမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင္႔ 
တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၇) ေအာက္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေျဖဆုိသူကေလးငယ္မ်ား၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ 
လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀/-ႏွင့္ ၂,၀၀၀,၀၀၀/- ႀကား ရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွေျဖဆုိသူ 
ကေလးမ်ား၏ ၁၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ 

ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိ ခန္႔မွန္းသည့္စာရင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္  (Regression analysis) မွ ေတြ႔ရွိရေသးသည္မွာ၊  မိသားစု၀င္အေရအတြက္ 
(၄) ေယာက္ေအာက္အလုပ္လုပ္ၿပီး ၀င္ေငြရသည့္ မိသားစုကို မိသားစု၀င္ (၄) ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ထိုအေရအတြက္ထက္ပို၍ အလုပ္လုပ္ၿပီး 
၀င္ေငြရရွိေနသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက၊  ယင္းတို႔သည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမည့္အေျခအေနတြင္ ၂ ဆ၊  လူကုန္ကူးခံရမည့္အေျခအေနတြင္ 
လည္း ၂ဆ ပိုမ်ားေနပါသည္။  ထိုနည္းတူစြာ၊ မိသားစု၀င္အေရအတြက္ (၅)ေယာက္  သို႔မဟုတ္ ထိုထက္အေရအတြက္ပို သည့္ မိသားစုမ်ားမွ  
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို၊ မိသားစု၀င္အေရအတြက္ (၄)ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္နည္းေသာ မိသားစုမ်ားမွ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ္  အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရန္ ၁ဆ ပိုမ်ားေနၿပီး၊  လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေန၌ရွိရန္   ၁ဆ ပိုမ်ားေနပါသည္။  
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆ္ိုရေသာ္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္  မိသားစု(၄)ေယာက္ေအာက္ အလုပ္လုပ္ၿပီး၀င္ေငြရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကလာပါက သို႔မဟုတ္  မိသားစု 
(၅)ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္အေရအတြက္ပိုမ်ားသည့္ မိသားစုမ်ားမွလာပါက အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ  သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈခံရမႈ 
အေျခအေနတြင္ရွိရန္ အလားအလာ အနည္းငယ္ပိုမ်ားေနပါသည္။ 

ဇယား ၃၀ - အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

မိသားစုတစ္ႏွစ္

၀င္ေငြစုစုေပါင္း

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 7 295

MMK1,000,000 

ေအာက္

693 32.2 413 19.2 1 446 67.1 2 154 29.5

MMK1,000,000 

– 2,000,000

516 24.6 273 13.0 1 574 75.0 2 098 28.8

MMK2,000,000 

– 9,999,990

217 18.5 113 9.6 953 81.2 1 174 16.1

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ပညာေရး
အလယ္တန္းသာ တက္ေရာက္ျပီးစီးခဲ့သည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏွိႈင္းယွဥ္ပါက  အနည္းဆုံးအထက္တန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ က်ေရာက္ႏို္င္ေျခမွာ ပုိမုိနည္းသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ (ဇယား ၃၁)။

ဇယား ၃၁ - ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈ (ေျဖဆိုသူ=၄၇၄ ဦး)

ပညာေရး

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခ 

အေနရွိ ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 474

အလယ္တန္း (၆တန္း-၉တန္း) 126 37.0 71 20.8 215 63.0 341 71.9

အထက္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ 

(၁၀တန္း-၁၁တန္း)
29 26.6 13 11.9 80 73.4 109 23.0

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ပညာေရးရပ္တန္႔လိုက္ရသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈ အေျခအေနတြင္ ဇာတ္သိမ္းသြားရသည့္ 
အေၾကာင္းအၾကား ခိုင္မာသည့္မွီခိုမႈရွိေၾကာင္း၊ ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိ ခန္႔မွန္းသည္႔စာရင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ (regression analysis) အရ 
ေတြ႔ရွိရသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ ေျဖဆိုသူကေလးမ်ားသည္ မိမိ၏မိသားစုကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္မႈေၾကာင့္ ပညာေရးအ
ဆံုးသတ္လိုက္ရသည့္သူမ်ားကို အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးအဆံုးသတ္သြား သူမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ္  ယင္းတို႔သည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈ 
အေျခ အေနတြင္ရွိရန္ ၂ ဆ ပိုရွိေနၿပီး၊ လူကုန္ကူးခံရရန္ ၂ဆ ပိုရွိေနပါသည္။ မိသားစုအေၾကြး က်ပ္ ၄၀၀,၀၀၀/- (အေမရိကန္ေဒၚလာ-၃၁၅) 
ထက္ပိုရွိသူမ်ားသည္၊ ယင္းပမာဏေအာက္ အေၾကြးရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကြးလံုး၀မရွိသူမ်ားထက္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရ 
ရန္အေျခအေန အခ်ိဳးအစားပို၍ ျမင့္မားစြာရွိေၾကာင္း ဆက္စပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန 
ဇယား-၃၂ တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတုိင္း လက္မထပ္ရေသးသူ၊ တရား၀င္ကြာရွင္း/ခြဲေနသူမ်ား၊ ႏွင့္ မုဆိုးဖို/မ မ်ားအၾကား၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္း 
ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏႈန္းသည္၊  အိမ္ေထာင္ရွိသူ/ အတူေန  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထက္ ပုိမုိျမင့္မားသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းမွာ အခ်ဳိ႕သူမ်ား၏ 
အိမ္ေထာက္ဖက္သည္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ ယႏၲရားတစ္ခုအေနျဖင့္ ရွိေပးေနျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အကူအညီေပးေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဇယား  ၃၂ - အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈ (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

အိမ္ေထာင္ေရး

အေျခအေန

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 7295

လက္မထပ္ရေသးသူ 1 058 30.2 544 15.5 2 450 69.8 3 508 48.1

အိမ္ေထာင္ရွိ/

အတူေန
788 21.9 425 11.8 2 806 78.1 3 594 49.3

တရား၀င္ကြာရွင္း/

ခြဲေနသူ
36 38.7 23 24.7 57 61.3 93 1.3

မုဆိုးဖို/မ 21 27.6 12 15.8 55 72.4 76 1.0

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
ေျဖဆိုသူအနည္းငယ္ကသာ (ေျဖဆိုသူ ၂၄၃ ေယာက္) လူမႈေရးျပႆနာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ထို 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္  စီးပြားေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္သူမ်ားထက္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရရန္ ႏွင့္ 
လူကုန္ကူးခံရရန္အေျခအေန ပိုရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္ (ဇယား-၃၃)။ တိတိက်က်ဆိုရပါမူ၊  မိသားစုတြင္ အဓိက၀င္ေငြရွာေဖြေပးသူ ကြယ္လြန္သျဖင့္၊ 
အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ အျခားရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊  ေဒသတြင္းလက္နက္ကုိင္ပ႗ိပကၡ၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ  တို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ 
လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ေငြလိုအပ္၍ ထိုအခ်ိန္က လုပ္သည့္အလုပ္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိ၍၊ မိမိေဒသတြင္အလုပ္အကိုင္မရွိ၍၊ မိမိေျခေပၚ 
မိမိရပ္လို၍ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သူမ်ားထက္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္လူကုန္ကူးခံရမည့္ႏႈန္းပို၍ ျမင့္ျမင့္ရွိေနပါသည္။ မိမိေျခေပၚ 
မိမိရပ္လိုသည့္ဆႏၵျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးခံရမႈ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္ အေျခအေနအနည္းငယ္သာရွိသည္။ 
ဤသည္ကားပုဂၢိဳလ္ေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈကိုေရွာင္တိမ္းျခင္းတို႔အၾကား၊ အျပန္အလွန္ 
ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္မႈကိုျပပါသည္။ 

ဇယား ၃၃ - ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ေခါင္းပံုုျဖတ္မႈႏွႈန္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္

 သည့္ အေၾကာင္းျပ

ခ်က္

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 7 295

ေငြလို၍ 1 589 26.1 866 14.2 4 510 73.9 6 099 83.6

ထိုအခ်ိန္ကအလုပ္ေပၚ

ေက်နပ္မႈမရွိ၍
148 31.5 84 17.9 322 68.5 470 6.4

မိမိေဒသတြင္အလုပ္

အကိုင္မရွိ၍
384 31.7 221 18.2 829 68.3 1 213 16.6

ကိုယ့္ေျခေပၚရပ္လို၍ 169 24.1 92 13.1 531 75.9 700 9.6

မိသားစုတြင္အဓိက 

၀င္ေငြရွာသူကြယ္လြန္၍
90 42.9 62 29.5 120 57.1 210 2.9

အိမ္တြင္း(သို႔)ရုပ္ပိုင္း

အၾကမ္းဖက္မႈ
4 57.1 4 57.1 3 42.9 7 0.1

ေဒသတြင္းလက္နက္

ကိုင္ပ႗ိပကၡ
3 42.9 1 14.3 4 57.1 7 0.1

ေျမသိမ္းမႈ 7 41.2 5 29.4 10 58.8 17 0.2

မွတ္ခ်က္။ အေျဖမ်ဳိးစုံေရြးရသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

လူစုေဆာင္းျခင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္၀င္ရန္အတြက္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ အကူအညီရယူရသည့္ (သူငယ္ခ်င္း၊ ေဆြမ်ဳိး၊ ပြဲစားစသည္) 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ မည့္သည့္အကူအညီမွမယူသူ ေျဖဆုိသူမ်ားထက္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈခံရႏိုင္ေျခ 
အနည္းငယ္ ပိုျမင့္မားစြာရွိသည္။ အလုပ္၀င္ရန္္အတြက္္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွအကူအညီယူသူ ေျဖဆုိသူ ၅,၂၃၃ ေယာက္၏ ၂၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး မည္သူ႔ထံမွအကူအညီမယူသည့္ ေျဖဆုိသူ ၂,၀၆၂ ေယာက္၏ ၂၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ 
ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။  ထိုနည္းတူစြာ အလုပ္၀င္ရန္အတြက္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ အကူအညီယူသူ၏ ၁၅ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္၊ 
လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး၊ ထုိအကူအညီမ်ိဳးမယူသူ၏ ၁၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းသာ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ အဓမၼအလုပ္ 
ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွႈမရွိသည့္ ေျဖဆုိသူ ၅,၃၈၇ ေယာက္ထဲမွ၊ ေျဖဆိုသူအမ်ားစု၏ ၇၃ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္ 
ယင္းတို႔အလုပ္၀င္ရန္အတြက္ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် စီစဥ္ေပးျခင္းမရွိေပ။
 
ဇယား ၃၄ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း မိမိအလုပ္၀င္ရန္အတြက္  ပြဲစား အကူအညီရယူခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ 
မိသားစုသို႔မဟုတ္အသိမိတ္ေဆြမ်ား ထံမွအကူအညီယူသူမ်ားထက္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈခံရမည့္ႏႈန္း သိသိသာသာျမင့္မားမႈ ရွိသည္။  
အလုပ္သြင္းေပးသူ/ပြဲစားကိုအသံုး ျပဳသူ (၄၉၁ ေယာက္) ၏ ၅၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္အဓမၼခိုင္းေစခံရမႈအေျခအေနတြင္ရွိၿပီး၊ အလုပ္၀င္ရန္အတြက္သူငယ္ခ်င္း 
မ်ားထံမွ ပံုစံတက်မဟုတ္သည့္ အကူအညီမ်ားကိုယူခဲ့သူ ၊ မိသားစုထံမွအကူအညီယူသူ ၊ အသိထံမွအကူအညီယူသူ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ထံမွ 
အကူအညီယူသူသည္သာ၊ အဓမၼခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရာႏွႈန္းနိမ္႔ပါးစြာရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အလုပ္သြင္းေပးသူ/
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ပြဲစားအသံုးျပဳသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၄၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွအကူအညီယူသူ၊ မိသားစုထံမွ 
အကူအညီယူ၊ အသိထံမွအကူအညီယူသူႏွင့္ အလုပ္ရွင္ထံမွအကူအညီယူသူမ်ားသာ၊ လူကုန္ကူးမႈခံရသည့္အေျခအေန၌ ရာႏႈန္း နိမ့္ပါးစြာရွိသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ အလုပ္၀င္ရန္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္က ကူညီျခင္းျဖစ္ပါက၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈ၊ လူကုန္ကူးခံရမႈႏႈန္းသည္၊ အျခားသူ၏အကူအညီ 
မ်ားကိုယူသည့္ႏႈန္းထက္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ အားလံုးျခံဳ၍ဆုိရပါမူ၊ မိမိသိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ မိမိကိုကူညီအလုပ္သြင္းေပးသူအား 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမည့္ႏႈန္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရမည့္ႏႈန္းပိုနိမ့္သည္။

ဇယား ၃၄ - အလုပ္သြင္းေပးသူ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈ (ေျဖဆုိသူ=၅,၂၃၃ ဦး)

အလုပ္သြင္းေပးသူ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 5233က

အလုပ္သြင္းေပး သူ/ပြဲစား 254 51.7 200 40.7 237 48.3 491 9.4

အလုပ္္အကိုင္ ေအဂ်င္စီီ 8 28.6 5 17.9 20 71.4 28 0.5

အလုပ္ရွင္ 144 22.0 91 13.9 510 78.0 654 12.5

မိသားစု ခ 524 25.4 257 12.5 1 540 74.8 2 060 28.2

သူငယ္ခ်င္း 416 25.8 197 12.2 1 197 74.2 1 613 30.8

အသိအကြ်မ္း 167 23.8 89 12.7 534 76.2 701 13.4

မွတ္ခ်က္ က= ေျဖဆုိသူ စုစုေပါင္း ၇,၂၉၅ ဦးထဲမွ ၅၂၃၃ ဦးသည္ ယင္းတုိ႔အလုပ္၀င္ရန္အတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က စီစဥ္ေပးသည္။ ဤေမးခြန္းသည္ အေျဖတစ္ခုထက္ပုိေရြးရေသာ 

ေမးခြန္းျဖစ္ျပီး အေျဖမ်ားသည္ ၅,၂၃၃ ထက္ေက်ာ္ပါသည္။ ခ= မိဘမ်ား/ အုပ္ထိန္းသူ၊ ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖကတ္ို႔ပါ၀င္သည္။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိ ခန္႔မွန္းသည့္စာရင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္  (Regression analysis) အရ၊ အလုပ္ရရန္အတြက္ပိုက္ဆံေပးရသည့္ 
(တရား၀င္ သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္အလုပ္ သြင္းေပးသူမ်ား) ေျဖဆိုသူမ်ားသည္၊ မည္သည့္ေၾကးမွ် မေပးရသည့္ေျဖဆိုသူမ်ားထက္၊ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမည့္ အေျခအေန (၆ဆ) ႏွင့္၊ လူကုန္ကူးခံရမည့္အေျခအေန (၉ဆ) ပိုရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဤသည္မွာ အထူးသျဖင့္ 
ကေလးမ်ားအႀကားတြင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္၀င္ရန္အတြက္ အခေႀကးေငြမေပးရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက 
အခေႀကးေငြေပးရသည့္ ေျဖဆုိသူကေလးမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမွႈခံရနုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ရန္ ၁၄ဆ ပုိမ်ားပါသည္။ ေျဖဆုိသူ စုစုေပါင္း 
(၇,၂၉၅) ေယာက္ထဲမွ  (၁၆၉) ေယာက္သည္သာ၊ အလုပ္သြင္းေပးသူ  သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ကို အလုပ္စုေဆာင္းမွႈအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးရသည္။ 
ဤသည္ကား၊ ယင္းအေလ့အက်င့္သည္   ပံုမွန္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ေပးရသည္မ်ားရွိပါက  ထိုေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားသည္  
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရသည့္အေျခအေန၌ ဇာတ္သိမ္းရဖြယ္အလားအလာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း 
ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း (၇၂၉၅) ေယာက္ထဲမွ  (၃၂၉) ေယာက္သာ မိမိေနထိုင္ရာအရပ္မွ ဆိုက္ေရာက္ရာအရပ္သို႔သြားဖို႔ ခရီးစီစဥ္ရန္ ပြဲစားကို အသံုးျပဳ 
ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားသည္၊ အျခားသူမ်ားစီစဥ္ေပးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ထက္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ဖာသာစီစဥ္သူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
မ်ားထက္လည္းေကာင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရရန္ အေျခအေန၌ ျမင့္မားစြာရွိသည္။ ပြဲစား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားသည့္ 
ေျဖဆုိသူ (၃၂၉) ေယာက္၏ ၅၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အသိမ်ား 
ထံမွအကူအညီယူသူထဲမွ ၃၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္၊ မည္သူ႔ထံမွအကူအညီမယူသည့္  ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္သာ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 
ခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္။  ထိုနည္းတူ၊ ခရီးစဥ္အတြက္ ပြဲစားကိုအသံုးျပဳသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ၄၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္၊ လူကုန္ကူးခံရမည့္ 
အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အသိမ်ားထံမွအကူအညီယူသူထဲမွ ၁၇ ရာခုိင္ႏွႈန္းႏွင့္ မည္သူ႔ထံမွ အကူအညီမယူသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္သာ လူကုန္ကူးမႈခံရသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ 
 

အလုပ္အကုိင္စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သေဘာတူညီခ်က ္
ဇယား ၃၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စစ္တမ္းေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း (၇,၂၉၅) ေယာက္ ထဲမွ (၄၉၅) ေယာက္သာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အလုပ္အေၾကာင္းဘာမွ်မသိဘဲ အလုပ္၀င္သူ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ႏႈတ္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ၊ အျခားတစ္ဦးဦးထံမွ အလုပ္အေၾကာင္း 
သတင္းရသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္၊ ယင္းတုိ႔သည္၊  အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရရန္ႏွင့္လူကုန္ကူးခံရရန္ အေျခအေန၌ ပို၍ျမင့္မားစြာရွိသည္။ အစ၌ဤအခ်က္ 
သည္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္သင့္သည္။  ယင္းတို႔အတြက္ 
လံုေလာက္သည့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရွိဖို႔ေသခ်ာေစေသာ၊ ကနဦးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားက 
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တာ၀န္ခံေသာ အေျခအေနမ်ားရွိဖို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္၊  အလုပ္ရွင္မ်ားက  ဤအလုပ္စာခ်ဳပ္ကို အသံုးျပဳသည့္နည္းမ်ားေၾကာင့္၊ လက္ေတြ႔၌ 
ထင္ထားသကဲ့သို႔ မျဖစ္လာပါ။  ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ၎၏အလုပ္မွ  ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ရွင္းျပရာ၌၊  
“စာခ်ဳပ္ဟာ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕အက်ိဳးနဲ႔ သူတို႔ကိုကာကြယ္ဖို႔္အတြက္သာျဖစ္တယ္”၊ “တကယ္ေတာ့၊  ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာခ်ဳပ္မွာေရးထားတာ ေတြကိုေတာင္ 
နားမလည္ဘူး ဒါမွမဟုတ္ လက္မွတ္မထိုးခင္ ေရးထားတာ ေတြကိုဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္အလံုေလာက္ေတာင္ မရပါဘူး” ဟုေျပာပါသည္။144 စစ္တမ္းက ဤအခ်က္ကို 
အတည္ျပဳပါသည္။ စာခ်ဳပ္ရွိသည့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၄၉၅ ဦးထဲမွ ၃၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း  ၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာနား လည္သူ (သုိ႔မဟုတ္) 
လံုး၀နားမလည္သူ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အပိုင္း ၅.၃.၁ တြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္တြင္ 
အလုပ္အေျခအေနမ်ားအေႀကာင္း မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါ၀င္ေပ။

ဇယား ၃၅ - အလုပ္စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏႈန္းမ်ားအၾကားဆက္ႏြယ္မႈ (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

သေဘာတူစာ

ခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 7 295

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသည့္ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို
206 41.6 151 30.5 289 58.4 495 6.8

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ႏႈတ္ကတိျပဳ 1 271 24.7 712 13.9 3 867 75.3 5 138 70.4

အျခားသူတစ္ဦးက 

အလုပ္အေၾကာင္း သတင္းေပး
190 23.2 91 11.1 628 76.8 818 11.2

မည္သည့္သတင္း 

အခ်က္အလက္မွ် မရွိဘဲ၊ 

အလုပ္၀င္

189 30.5 43 6.9 430 69.5 619 8.5

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

144 ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မႏၲေလး၊ ဧျပီလ ၂၀၁၅။
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လုပ္ငန္း 
ဤစစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္လူကုန္ကူးျခင္းမ်ားသည္၊ အိမ္အကူ 
လုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အစားအေသာက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပို၍ပ်႕ံႏွံ႔ေနသည္။ 
အထင္ရွားဆံုးမွာကား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ ခံေနရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေသာ ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္းေသာ အလုပ္သမားအားလုံးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေသာ ၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း  ေသာအလုပ္သမား မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း  ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ္၊ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းမွ ေျဖဆိုသူ 
အားလံုးတို႔အနက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီး၊  ၂၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္၊ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနတြင္ 
ရွိၾကပါသည္။ ဇယား ၃၆ တြင္၊ အဓမၼအလုပ္ ခိုင္းေစခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္း အေျခအေနမ်ားတြင္ရွိသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားအားလံုး 
တို႔၏ အခ်ိဳးအစားကို  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၃၆ - လုပ္ငန္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈ (ေျဖဆိုသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

လုပ္ငန္း အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး*

# % of row # % of row # % of row # % of 7 295

စိုက္ပ်ိုဳးေရး 173 20.8 91 11.0 657 79.2 830 11.4

သစ္လုပ္ငန္း 44 27.8 25 15.8 114 72.2 158 2.2

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 112 39.2 75 26.2 174 60.8 286 3.9

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 250 32.1 151 19.4 528 67.9 778 10.7

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး 510 27.0 228 12.1 1 378 73.0 1 888 25.9

အိမ္တြင္း၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္း 7 14.9 5 10.6 40 85.1 47 0.6

ေဆာက္လုပ္ေရး 376 18.4 195 9.5 1 668 81.6 2 044 28.0

လက္လီ/လက္ကား 

အေရာင္းအ၀ယ္
117 35.0 55 16.5 217 65.0 334 4.6

သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး 65 26.9 36 14.9 177 73.1 242 3.3

ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးျခင္း 

လုပ္ငန္း/ ဟိုတယ္
7 24.1 3 10.3 22 75.9 29 0.4

အစားအစာ/အေဖ်ာ္ယမကာ

၀န္ေဆာင္မႈ
60 33.1 29 16.0 121 66.9 181 2.5

အေဆာက္အဦႏွင့္ဥယ်ာဥ္ခင္း

က်င္းေရး၀န္ေဆာင္မွႈ
13 26.0 7 14.0 37 74.0 50 0.7

အိမ္အကူ၀န္ေဆာင္မႈ 169 40.0 103 24.4 253 60.0 422 5.8

စုစုေပါင္း 1 908 26.2 1 007 13.8 5 587 73.8 7 295 100.0

မွတ္ခ်က္ * = လိင္လုပ္သား ၆ ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နမူနာအေရအတြက္နည္းေသာေႀကာင့္ စာရင္းဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းသည္ ခုိင္မာမွႈမရွိသည့္အတြက္ ဤဇယားတြင္ 

မထည့္သြင္းထားေပ။

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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ေျမပုံ (၃) လုပ္ငန္းအလုိက္ (ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေသာ 
ေျဖဆုိသူမ်ားတည္ရွိရာျပ ေျမပုံ 
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သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္အကူလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား
ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိခန္႔မွန္းသည္႔စာရင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ (regression analysis) မွေတြ႔ရသည္မွာ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး 
ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေျဖဆုိသူမ်ားထက္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ 
ေရာက္ရွိရန္ အလားအလာရွိသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမွမဟုတ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားထက္   ၂ဆ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိရန္ အလားအလာရွိၿပီး၊ ၂ဆ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္သည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိရန္ အလားအလာရွိသည္။   
အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္း မွေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမွမဟုတ္သည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားထက္ ၁ ဆ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိရန္ 
အလားအလာရွိၿပီး၊ ၂ ဆ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္သည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိရန္ အလားအလာရွိသည္။145

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္အေျခအေနေအာက္ရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးအလုပ္သမား ၂၅၀ ဦးထဲမ1ွ46 အနည္းဆံုး ၆၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို ျပသည့္ေအာက္ပါ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳရၿပီး ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္သဘာ၀ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လွည့္စားမႈ၊ အလုပ္ရွိသည့္ 
ေနရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရာ၌ တစ္စိုက္မတ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ၊ အခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားကို အဓမၼလုပ္ကိုင္ေစမႈ သို႔မဟုတ္ အဓမၼအခ်ိန္ပိုခိုင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ 
ထုတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။
 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္အေျခအေနေအာက္ရွိ  အိမ္အကူလုပ္ငန္းမွအလုပ္သမား ၁၆၉ ဦး ထဲမ1ွ47 အနည္းဆံုး ၆၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ 
ထုတ္ျခင္းကို ျပသည့္ေအာက္ပါ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို  ေတြ႕ၾကံဳရၿပီး  ျဖစ္သည္။

တစ္စိုက္မတ္မတ္ေစာင့္ ၾကည့္ခံရမႈ၊ အခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားကိုအဓမၼလုပ္ကိုင္ေစမႈ သို႔မဟုတ္ အဓမၼ အခ်ိန္ပိုခိုင္းျခင္း၊ နားခြင့္မေပးဘဲ အဓမၼအလုပ္လုပ္ေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေနမေကာင္းခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခ်ိန္တြင္ပင္ နားခြင့္မေပးဘဲ အဓမၼအလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ အဆက္ 
အသြယ္လုပ္မႈကိုတားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သိကၡာက်ေစသည့္ျပဳမူဆက္ဆံမႈ ။148

ငါးဖမ္းအလုပ္သမားမ်ား 
ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိခန္႔မွန္းသည့္ စာရင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ (Regression analysis) တြင္၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈတို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္အခိုင္အမာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္း မေဖာ္ထုတ္ထားပါေပ။ သို႔ရာတြင္၊ ပံုမွန္စံႏႈန္းႏွင့္ 
ႏွႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈတို႔အၾကား ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈပို၍ခိုင္ခိုင္မာရွိေနပါသည္။ 
(ေျဖဆိုသူအားလံုး၏၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ ေျဖဆိုသူအားလံုး၏ ၃၉ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္အေျခအ 
ေနတြင္ရွိသည္။ (ေျဖဆိုသူအားလံုး၏ ၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ ေျဖဆိုသူအားလံုး၏ ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ အိုင္အယ္လ္အိုက လက္ခံရရွိသည့္ အမႈမွတ္တမ္းမ်ားက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕အၾကား ေခါင္းပံုျဖတ္ 
အျမတ္ထုတ္ခံရသည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။149

ဤေလ့လာမႈတြင္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္အေျခအေန (သုိ႔မဟုတ္) လူကုန္ကူးခံရသည္႔ အေျခအေနတြင္ ရွိသည့္ငါးဖမ္းအလုပ္သမား (၁၁၂ ဦး) 
မ1ွ50  အနည္းဆံုး ၆၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈကို ေဖာ္ျပသည့္ ေအာက္ပါအညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ 

တစိုက္မတ္မတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခံရျခင္း၊ အလုပ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼလုပ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပို အဓမၼလုပ္ေစျခင္း၊ နားခြင့္မေပးဘဲ အဓမၼအလုပ္ 
လုပ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနမေကာင္းခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခ်ိန္တြင္ပင္ နားခြင့္မေပးဘဲ အဓမၼအလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္မႈ 
မရွိျခင္း၊ အဆက္အသြယ္လုပ္မႈကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ လစာ သို႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္မ်ားကိုမေပးဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားကိုသိမ္း 
ထားျခင္း၊ အလုပ္ထုတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သိကၡာက်ေစသည့္ျပဳမူဆက္ဆံမႈ။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမား 
မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္၊ အနည္းဆံုး ၆၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ငါးဖမ္းအလုပ္သမားမ်ားသည္  ပို၍မ်ားသည့္အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေၾကာင္း  
သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

145 ဤအပိုင္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ေဖာျ္ပထားသည့္ ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိခန္႔မွန္းသည့္ စာရင္းဆုိင္ရာ ခဲြျခမ္းဆန္းစစ္မွႈ (ဇယား ၄၄)
146 သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေျဖဆုိသူ ၂၅၀ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ယင္းတုိ႔ထဲမွ ၁၅၁ ဦးသည္ လူကုန္ကူူးခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည္။
147 အိမ္အကူလုပ္သားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေျဖဆုိသူ ၁၆၉ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ယင္းထို႔ထဲမွ ၁၀၃ ဦးမွာလည္း လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခ 

အေနတြင္ရွိသည္။
148 သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ အျပဳအမူတြင္ သီးျခားထားရွိျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေရအျပည့္အ၀မရရွိျခင္း၊ (သုိ႔) အိပ္ေရးမ၀ျခင္း၊ ေလ်ာ္ကန္မွႈမရွိေသာ လိင္ပုိင္း/ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ထိေတြ႔မွႈ၊ (သုိ႔) အသိဥာဏ္ပုိင္းဆုိင္ရာ (သုိ႔) ရုပ္ပုိင္းဆုိ္င္ရာ ေစာ္ကားမွႈျပဳျခင္း ( ခဲြျခားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေလာေလာဆယ္တြင္ မရႏိုင္ေပ။)
149 ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ ၂ ခု၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ ဤအခန္းရွိ အပိုင္း ၅.၃.၃ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွႈ (၃ ) ႏွင့္ (၅) တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
150 ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေျဖဆုိသူ ၁၁၂ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး၊ ထုိသူမ်ားထဲမွ ၇၅ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ 

ရွိသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္အကြာအေ၀း 
ကိန္းရွင္မ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မွႈကုိခန္႔မွန္းသည့္စာရင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္  (Regression analysis ) အရ၊  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားကို 
ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္သူမ်ား သည္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အတြင္းသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္သူမ်ားထက္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံ 
ရမည့္အေျခအေန အတြင္းသို႔ သက္ေရာက္ရန္ ၃ဆရွိၿပီး၊ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္သည့္  အေျခအေနတြင္းသို႔ သက္ေရာက္ရန္ ၂ ဆ ရွိသည္။  မိမိအိမ္ႏွင့္ 
ေ၀းေသာအရပ္ေဒသသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္းသည္၊ ပံုစံအားျဖင့္  ဆိုက္ေရာက္ရာေဒသ၌ လူမႈေရးကြန္ယက္ ဆံုးရွံးရသည္ ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ 
အလုပ္သမားစုေဆာင္းသူမ်ားထံမွ  အကူအညီ ပိုယူရေတာ့သည္။151

151 ဤအရာကုိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္အတူ အဓိကသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းစဥ္အတြင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ သူရွင္းျပသည္မွာ အနီးအနားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ 
ကုိယ္ပုိင္အစီအစဥ္ (သုိ႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ား/မိသားစုအကူအညီျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည္ လြယ္ကူူသည္ဟု ေျပာသည္။ အျခားျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ 
ပဲြစားလုိေႀကာင္းကုိ ရွင္းျပသည္။ အဓိကသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းမွႈ၊ ထား၀ယ္၊ ဧျပီလ ၂၀၁၅။

အကြက္ ၄ 
လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး အလုပ္သမားမ်ား - အနာဂတ္တြင္ သုေတသနျပဳမည့္က႑

ေရတြက္တိုင္းတာသည့္စစ္တမ္းတြင္  လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး အလုပ္သမားမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ မရည္ရြယ္ခဲ့ပါ။ ေရွ႕ေျပးေကာက္ခံခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားမွ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ၊ ၎တို႔ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းသို႔ ၀င္ေရာက္စဥ္က  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈအဆင့္ဆင့္၏ ရႈပ္ေထြးမႈကို  ဤစစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားက 
ေျခရာေကာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္၊ ဤစစ္တမ္းသည္ အလုပ္ရွင္ရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာ ပံုစံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး အလုပ္သမားအမ်ားအျပားသည္  ကိုယ္တိုင္သီးျခားအလုပ္လုပ္ၾကသည္။ စစ္တမ္းပံုစံသည္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ပံု ေဖာ္ထားျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတို႔မွ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားသည္ လိင္ေဖ်ာ္ေရးအလုပ္ 
သမား စုစုေပါင္း (၆) ဦးကို လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  ၎တို႔အတြင္းမွ (၅) ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈအလုပ္အေၾကာင္းပို၍ နားလည္မႈတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အရြယ္ေရာက္သူလိင္ လုပ္သား ၁၅ ဦးအား၊ အုပ္စု 
ႏွစ္စုခြဲၿပီး အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးအလုပ္သမားမ်ားကို ကူညီေနသည့္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးအလုပ္သမားမ်ားရင္ဆ္ိုင္ေနရသည့္အေျခအေနအေပၚ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုင္းျခား 
စိစစ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ၾကသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ သီးျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္မ်ား၊ အရက္ဆိုင္ျပင္ပ၊ 
ႏွင့္ ကာရာအိုေကဆိုင္မ်ားတြင္ အေဖာ္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ 

ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တို႔သည္ ေလာေလာဆည္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းတြင္ မိမိတို႔သေဘာႏွင့္အလုပ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ 
သို႔ရာတြင္၊ ဤအလုပ္ႏွင့္ပထမဦးဆံုးစတင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေျခအေနမွာ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းေၾကာင့္  
ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပၾကပါသည္။ ယင္းတို႔၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုေျပာျပရာ၌ အလုပ္သမားစုေဆာင္းသူတစ္ဦးသည္ ျမန္မာျပည္ တစ္ေနရာရာ၊  
သို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ/ တရုတ္ျပည္တို႔တြင္ အရက္ဆိုင္ႏွင့္ဆိုင္သည့္အလုပ္၊ အလွျပင္ဆ္ိုင္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ေဖာ္အလုပ္၊ စက္ရံုလုပ္ငန္း ႏွင့္ အျခား 
အလုပ္အကိုင္မ်ားရမည္ဟု ကတိေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ ထိုမိန္းမပ်ိဳ/အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔ကို အျခားေနရာ သို႔ေခၚေဆာင္သြားကာ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖ 
ေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္အလုပ္တစ္ခုခုတြင္  ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး အတင္းအၾကပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေစပါသည္။ ယင္းနည္းမ်ိဳးစံုတြင္၊ 
ရုပ္ပိုင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ သက္ေသခံကတ္သိမ္းထားျခင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားကိုအႏၲရာယ္ျပဳမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ 
ၾကံဳေတြ႕ရၿပီးေနာက္၊ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္  လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆက္၍လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ လူကုန္ကူးခံရ
သည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ထပ္ၿပီးေျပာျပသည္။ 

ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ျမန္မာျပည္ရွိ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖသူလုပ္သားအမ်ားစုသည္ အလားတူနည္းမ်ားျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းတြင္းသို႔ ၀င္လာၾကရသည္ 
ဟုဆိုသည္။ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖသည့္လုပ္ငန္းတြင္းသို႔ အမ်ိဳးသမီး/မိန္းမငယ္ေလးမ်ား လူကုန္ကူးခံရသည့္ႏႈန္း အလြန္အမင္းျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း ထိုသူတို႔သည္ ဤလုပ္ငန္းတြင္း ဆက္ရွိေနၾကရသည္။ ၎တို႔အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
အလုပ္အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ထင္သြားသည့္အမည္းစက္၊ သက္ေသခံကတ္ႏွင့္ မိသားစုသန္းေခါင္စာရင္းမရွိျခင္း၊ မိမိေမြးရပ္ေဒသသို႔ ျပန္ႏုိင္စြမ္း 
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းထဲတြင္ဆက္ရွိေနရသည္။ ေမးျမန္္းခံရသူူတို႔၏ လတ္တေလာအလုပ္အေျခအေနသည္ ယင္းတို႔ေရြးခ်ယ္သည့္ ေန႔စဥ္ 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းတို႔ ဤလုပ္ငန္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းရင္း၊ ဤလုပ္ငန္းထဲမွ ဆႏၵအေလ်ာက ္
ထြက္ခြာႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားအရ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းအမႈမ်ားအျဖစ္ 
မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္သားမ်ားအၾကား ပ်႕ံႏွ႔ံေနသည့္ ဤအထူးကိစၥအေပၚ ေနာက္ 
ထပ္ သုေတသနလုပ္ဖို႔စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။     
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

မူလေနရာ/ေဒသ 
ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္၊ အျခားေသာျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ 
သူမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းခ်င့္ေသာ္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္း အေျခအေနမ်ားအတြင္းသို႔ သက္ေရာက္ရန္ ၃ ဆ နီးပါးပိုမ်ားသည္။152 ယင္းသို႔  
ျဖစ္ရသည္မွာ မူလေဒသမ်ား၌က်င့္သံုးသည့္ အလုပ္သမားစုေဆာင္းမႈအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရာက္သြားသည့္ 
ဆိုက္ေရာက္ေဒသ၏ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ထပ္သုေတသနမျပဳလုပ္ဘဲ ဤသို႔ျဖစ္ရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းကို ဆုံးျဖတ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဂရုျပဳမွတ္သားရသည္မွာ၊ ယင္းေဒသသံုးခုမွ ထင္ထင္ရွားရွားရွိေနေသာ ဤေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားအမ်ားစုမွာ 
အျခားျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား သို႔ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ ျပည္နယ္/တ္ိုင္းေဒသႀကီးမွထြက္ခြာခဲ့ၾက 
သည့္ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူအားလံုး၏ ပွ်မ္းမွ် ၆၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက၊ ၈၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၈၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္  
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၇၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ဧရာ၀တီတိုင္း 
ေဒသႀကီး (၄၉ ရာခိုင္ႏွႈန္းသည္ ရန္ကုန္သုိ႔လာသည္။) ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (၁၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ရန္ကုန္သို႔လာသည္) ႏွစ္ခုစလံုးမွေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္အႀကိဳက္ဆံုးေနရာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္သည္ ပဲခူးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဒုတိယ 
အႀကိဳက္ဆံုးေနရာ၌ ရွိသည္ (၂၁ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္လာလုပ္သည္။)

ဆိုက္ေရာက္ေဒသ 
အျခားျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းခ်င့္ေသာ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊  ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔  သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သူ 
မ်ားအၾကား၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္လူကုန္ကူးျခင္းခံရျခင္းမ်ားပို၍ ပ်ံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏွံ႔ ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ 

ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံေနရသည့္အလုပ္သမား ၂၆ ရာခုိင္ႏွႈန္း ၊ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အလုပ္သမား ၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္း တို႔ႏွင့္ႏိႈင္းခ်င့္ပါေသာ္၊ ဧရာ
၀တီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္သည့္ အလုပ္သမား ၂၆၄ ဦး ကိုေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းရာ၌ ေျဖဆိုသူ ၅၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံ 
ရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး၊ ၄၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ဤသည္မွာ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံရွိငါးဖမ္း 
လုပ္ငန္းတြင္အလုပ္လုပ္ေနႀကသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏႈန္းတို႔ႏွင့္ ျမင့္ျမင့္မားမားဆက္ႏြယ္ေန၍ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လပြတၱာႏွင့္ ေျမာင္းျမျမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္  အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား ျမင့္မားသည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။153

 
ကရင္ျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သည့္ ေျဖဆိုသူ ၃၃၃ ဦးအနက္၊ ၄၀ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ၁၆ 
ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ ႀကာအင္းဆိပ္ႀကီးျမဳိ႕နယ္ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မွႈလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေန 
သည့္ ေျဖဆိုသူမ်ားအႀကား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏႈန္းတို႔ႏွင့္  ျမင့္ျမင့္မားမားဆက္ႏြယ္ေန၍ျဖစ္သည္။ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္သား 
မ်ားအႀကား ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ား အတုိင္းအတာတခုအထိ ျမင့္ျမင့္မားမား ဆက္စပ္ေနျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္။154

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သည့္ ေျဖဆိုသူ ၄၅၄ ဦးအနက္၊ ၃၈ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစ ခံရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး၊  
၃၁ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ေနသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏႈန္းတို႔ႏွင့္  ျမင့္ျမင့္မားမားဆက္ႏြယ္ေန၍ျဖစ္ျပီး ခႏၲီးျမဳိ႕နယ္ရွိ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး 
အလုပ္သမားမ်ားအႀကား ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားႏွင္႔ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျမင့္ျမင့္မားမား ဆက္ႏြယ္ေန၍ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးျမဳိ႕နယ္ရွိ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ားအႀကား ျမင့္မားသည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္။155

 
အထူးသျဖင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈႏွႈန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ျမင့္မားသည္။ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊အထူးသျဖင္႔ လွႈိင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ 
ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမွႈႏွႈန္းမ်ား ျမင့္မားသည္။ ထုိ႔အျပင္ မဂၤလာဒုံ၊ ေတာင္ဒဂုံ ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ ျမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမွႈႏွႈန္း 

152 ဇယား ၄၄ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
153 ဖ်ာပုံျမဳိ႕နယ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၄၈ ဦးထဲမွ ၄၅ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ ၄၃ ဦးသည္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ လပြတၱာျမဳိ႔နယ္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၃၅ ဦးထဲမွ ၂၁ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ယင္းတုိ႔ထဲမွ ၁၉ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္။ ေျမာင္းျမျမဳိ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၂၀ ဦးထဲမွ ၁၀ 
ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ယင္းတုိ႔ထဲမွ ၅ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

154 ကာအင္းဆိပ္ႀကီးျမဳိ႕နယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁၃၄ ဦးအနက္မွ ၅၆ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ 
၂၀ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ဘားအံျမဳိ႕နယ္ လက္လီ/လကၠားေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁၄ ဦးမွ ၁၂ ဦး သည္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ ၆ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။ ဘားအံျမဳိ႕နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၃၃ ဦးထဲမွ ၈ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ယင္းတို႔မွ ၄ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

155 ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၉၅ ဦးမွ ၄၀ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ေနျပီး ၃၇ ဦးသည္ 
လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။ ခႏၲီးျမိဳ႕နယ္ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ေျဖဆုိသူ ၅၂ ဦးမွ ၉ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ၆ ဦးမွာ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ကေလးျမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၇ ဦးထဲမွ ေျဖဆိုသူအားလုံးသည္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ က်ေရာက္ေနပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ျမင့္သည္ကုိေတြ႔ရသည္။156 ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဖားကန္႔ႏွင့္ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး အလုပ္သမားမ်ားတြင္လည္း အဓမၼ 
အလုပ္ခုိင္းေစမွႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈႏွႈန္းမ်ား ျမင့္မားသည္။157 ဇယား- ၃၇ သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၁၄ခု  ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 
ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရမႈႏႈန္းမ်ားကို ျပပါသည္။ 

ဇယား ၃၇ - ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေလ့လာထားသည့္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေခါင္းပုံုျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကားဆက္ႏြယ္မွႈ 
(ေျဖဆိုသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

ျပည္နယ္/

တိုင္းေဒသႀကီး

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of row # % of row # % of row # % of 7 295

ဧရာ၀တီ 138 52.3 105 39.8 126 47.7 264 3.6

ပဲခူး 94 23.5 58 14.5 306 76.7 400 5.5

ခ်င္း 29 7.2 13 3.2 376 92.8 405 5.6

ကခ်င္ 181 32.3 97 17.3 379 67.7 560 7.7

ကယား 110 30.6 53 14.8 249 69.4 359 4.9

ကရင္ 132 39.6 53 15.9 201 60.4 333 4.6

မေကြး 57 33.1 31 18.0 115 66.9 172 2.4

မႏၱေလး 105 17.6 49 8.2 493 82.4 598 8.2

မြန္ 74 13.1 29 5.1 493 96.9 567 7.8

ေနျပည္ေတာ္ 19 27.9 7 10.3 49 72.1 68 0.9

ရခိုင္ 93 25.0 50 13.4 279 75.0 372 5.1

စစ္ကိုင္း 171 37.7 142 31.3 283 62.3 454 6.2

ရွမ္း 135 19.3 58 8.3 564 80.7 699 9.6

တနသၤာရီ 85 16.2 45 8.6 439 83.8 524 7.2

ရန္ကုန္ 482 32.3 216 14.5 1009 67.7 1 491 20.4

မေျဖဆို 3 10.3 1 3.4 26 89.7 29 0.4

စုစုေပါင္း 1 908 26.2 1 007 13.8 5 387 73.8 7 295 100.0

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

လုပ္ခ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသူ သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံရသူ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္မည္သည့္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမွ် မခံရသူမ်ား၏လစာထက္ပိုနည္းကာ၊  တစ္လလွ်င္ 
က်ပ္ ၅၀,၀၀၀/- (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉) ေအာက္ ရရွိဟန္ရွိသည္ (ဇယား ၃၈)။ မည္သည့္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမွ် မခံရေသာအလုပ္သမား (၅,၃၈၇) ေယာက္၏ 
၁၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္  တစ္လလုပ္ခ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀/- ေအာက္ရရွိသည္။ ယင္း တို႔ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသူ၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္  
တစ္လလုပ္ခ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀/- ေအာက္ရရိွၿပီး၊  လူကုန္ကူးခံရသူ၏ ၂၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္၊ တစ္လလုပ္ခ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀/- ေအာက္ရရွိသည္။ အဓမၼအလုပ္ 
ခိုင္းေစမႈႏွင့္လူကုန္ကူးခံရသည့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မည္သည့္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမွ် မခံရသူမ်ားထက္ တစ္လလုပ္ခ ပို၍မ်ားမ်ားရႏိုင္ေျခနည္းသည္။ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္၊ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနရွိအလုပ္သမားမ်ား၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း 
သည္၊ တစ္လလွ်င္လုပ္ခ က်ပ္၁၀၀,၀၀၀/- (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉) မွ က်ပ္ ၁၄၉,၉၉၉/- (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၈) အတြင္းရရွိသည္။ ထိုစဥ္၌၊ 
မည္သည့္ ေခါင္းပံုးျဖတ္မႈမွ်မခံရသည့္လူဦးေရ၏ ၃၁ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္၊ တစ္လ လွ်င္ ထိုလုပ္ခအတိုင္းရရွိၾကသည္။

156 လွႈိင္သာယာျမဳိ႕နယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၂၅၄ ဦးမွ ၈၀ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ၃၆ ဦးသည္ 
လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ေနပါသည္။ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁၅၄ ဦးထဲမွ ေျဖဆိုသူ ၆၀ ဦးသည္ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ၁၈ ဦးမွာ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရိွပါသည္။ မဂ္လာဒုံျမဳိ႕နယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွႈလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
ေျဖဆုိသူ ၅၄ ဦးမွ  ၁၉ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။ ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၆၅ ဦးမွ  ၁၄ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ၃ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည္႔အေျခအေနတြင္ 
က်ေရာက္ေနသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွႈလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေျဖဆုိသူ ၂၅ ဦးထဲမွ ၁၁ ဦးသည္အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး 
ယင္းတုိ႔ထဲမွ ၄ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

157 ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁၆၃ ဦးထဲမွ ၅၄ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ယင္းတုိ႔ထဲမွ ၂၇ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ 
လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၆၂ ဦးထဲမွ ၁၈ ဦးသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ရွိျပီး ယင္းတုိ႔ထဲမွ ၉ ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၃၈ - လစဥ္လုပ္ခ ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကား ဆက္ႏြယ္မႈ (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

လစဥ္လုပ္ခ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of 1 908 # % of 1007 # % of 5387 # % of 7295 

MMK 50,000 
က်ပ္ေအာက္

478 25.5 289 28.7 754 14.0 1 232 16.9

MMK 50,000 မွ
99,000

829 43.4 409 40.6 2 262 42.0 3 091 42.4

MMK100,000 မွ  
149,999

394 20.1 202 20.1 1 655 30.7 2 049 28.1

MMK150,000 မွ

  200,000
101 5.3 52 5.2 340 6.3 441 6.0

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္နားခ်ိန္  
ေခါင္းပုံျဖတ္မခံရသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းခ်င့္ေသာ္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းနွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ပုိမုိရွည္ႀကာ 
လုပ္ရဖြယ္ရွိသည္။ ဇယား ၃၉ တြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း ေျဖဆုိသူ ၄၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ေနသည္။ 
လူကုန္ကူးမွႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း အေျခအေနတြင္မရွိသည့္ ၂၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းႏွင့္ႏွႈိင္းယွဥ္ေသာ္ လူကုန္ကူူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္က်ေရာက္ 
ေနသည့္ ေျဖဆုိသူ ၅၇ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီ ႏွင့္ ၁၅ နာရီ အလုပ္လုပ္ရသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဇယား ၃၉ - တစ္ေန႔အလုပ္လုပ္သည့္နာရီေပါင္း ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

တစ္ေန႔အလုပ္လုပ္သည့္

နာရီ (နားခ်ိန္မပါ)

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of 1 908 # % of 1 007 # % of 5 387 # % of 7 295

8 နာရီေအာက္ 89 4.7 35 3.5 345 6.4 434 5.9

8 နာရီ 287 15.0 122 12.1 1 618 30.0 1 905 26.1

9 to 10 နာရီ 565 29.6 254 25.2 1 770 32.9 2 335 32.0

11 to 15 နာရီ 915 48.0 573 56.9 1 501 27.9 2 416 33.1

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မည္သည့္အျမတ္ထုတ္မႈမွ် မခံရသူမ်ားထက္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၇) ရက္လံုး 
အလုပ္လုပ္ရဖြယ္ရွိသည္ (ဇယား ၄၀)။ တစ္ပတ္လွ်င္ (၇) ရက္အလုပ္လုပ္ရေသာ မည္သည့္အျမတ္ထုတ္မႈမွ်မခံရသူမ်ား၏ ၅၇ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ 
ပါက၊  အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈအေျခအေနရွိ စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၆၇ ရာခုိင္ႏွႈန္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနရွိစစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၇၂ 
ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၇) ရက္  အလုပ္လုပ္ရသည္။ ဂရုျပဳသင့္သည္မွာ ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးသည္ အမ်ားစုသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၇) ရက္ အလုပ္ 
လုပ္ၾကရသည္ (ေျဖဆုိသူအားလုံးမွ ၆၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း)။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

 ဇယား ၄၀ - တစ္ပတ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ရက္ေပါင္း ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအၾကား  ဆက္ႏြယ္မႈ (ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး)

တစ္ပတ္တြင္

အလုပ္လုပ္ရက္

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of 1 908 # % of 1 007 # % of 5 387 # % of 7 295 

1 - 3 ရက္ 41 2.1 24 2.4 94 1.7 135 1.2

4- 5 ရက္ 119 6.2 56 5.6 528 9.8 647 8.9

6 ရက္ 437 22.9 189 18.8 1 556 29.1 2 003 27.5

7 ရက္ 1 277 66.9 721 71.6 3 083 57.2 4 360 59.8

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

အေၾကြး 
အလုပ္ရွင္ကိုဆပ္ရမည့္  မိမိသေဘာမတူသည့္အေၾကြး ကိုယ္၌သည္ပင္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈ  ျဖစ္ေၾကာင္းျပသည့္အညႊန္းကိန္း 
ျဖစ္ဖို႔ လံုေလာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။158 အလုပ္ရွင္ကိုဆပ္ရမည့္ မိမိသေဘာတူသည့္အေၾကြးႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈ ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရမႈႏႈန္းအၾကား၊  
ဂရုျပဳဖြယ္ဆက္သြယ္မႈရွိပါသည္။ အေၾကြးမရွိသည့္စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား (၆,၆၃၈) ေယာက္၏ ၂၄ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခ 
အေနတြင္ရွိၿပီး၊ ယင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက၊ မိမိတို႔အလုပ္ရွင္ကိုိ ဆပ္ရန္သေဘာတူထားသည့္အေၾကြးရွိေသာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား (၅၁၀) ေယာက္၏ ၄၆ 
ရာခုိင္ႏွႈန္း တို႔ သည္လည္း အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္ (ဇယား ၄၁)။ ထိုနည္းတူ၊ အေၾကြးမရွိသည့္စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္၊ မိမိတို႔အလုပ္ရွင္ကိုဆပ္ရန္သေဘာတူထားသည့္ အေၾကြးရွိေသာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုး၏ ၂၉ ရာခုိင္ႏွႈန္း သည္     
အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။  

ဇယား ၄၁ - အလုပ္ရွင္ကိုဆပ္ရန္သေဘာတူထားသည့္အေၾကြး ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မွႈ(အတန္းအလုိက္ ရာခုိင္ႏွႈန္း) 
(ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

အလုပ္ရွင္ကို

ဆပ္ရန္အေၾကြး

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

 # % of row # % of row # % of row # % of 7 295

အေႀကြး (သေဘာတူသည့္ 
အေႀကြး)

232 45.5 149 29.2 278 54.5 510  7.1

အေႀကြးမရွိ 1 585 23.9  802 12.1 5 053 76.0 6 638  92.9

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

မည္သည့္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမွမခံရသည့္ လူဦးေရႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္သည့္အခါ အလုပ္ရွင္ကိုဆပ္ရန္သေဘာတူသည့္အေၾကြးႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈအၾကား
ရွိ ဆက္ႏြယ္မႈကိုအထင္အရွားေတြ႕ရပါသည္။ ဇယား - ၄၂ တြင္ေတြ႕ရသကဲ့သို႔၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈအေျခအေနတြင္ရွိသည့္ ေျဖဆုိသူ ၁၂ ရာခုိင္ႏွႈန္း 
သည္၊ အလုပ္ရွင္ထံတြင္ အေႀကြးတင္ရွိသည္။ ထုိအေႀကြးရွိသူမ်ားထဲမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ လူကုန္ကူးခံရမႈအေျခအေနတြင္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
အလုပ္ရွင္ကုိ အေႀကြးတင္ရွိသူ ၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းသာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိေပ။ ဤသည္ကား၊ အေၾကြးႏွင့္လူ
ကုန္ကူးျခင္းအၾကားရွိသည့္ဆက္စပ္မႈသည္၊ အေၾကြးႏွင့္အဓမၼအလုပ္ ခိုင္းေစမႈအၾကား ဆက္စပ္မႈထက္ အနည္းငယ္ပို၍ခိုင္မာမႈရွိေနေၾကာင္း ျပသပါသည္။  
 

158 အလုပ္ရွင္အားေပးရမည့္ မိမိသေဘာမတူသည့္ အေႀကြးကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမွႈအတြက္ အပုိင္း ၅.၃.၁ တြင္ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဇယား ၄၂ - အလုပ္ရွင္ကိုဆပ္ရန္သေဘာတူထားသည့္အေၾကြး ႏွင့္  ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည္႔ႏွႈန္းမ်ားအႀကား ဆက္စပ္မွႈ (ေကာ္လံရွိ ရာခုိင္ႏွႈန္း) 
(ေျဖဆုိသူ= ၇,၂၉၅ ဦး) 

အလုပ္ရွင္ကို

ဆပ္ရန္အေၾကြး

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ 

မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

 # % of 1 908 # % of 1 007 # % of 5 387 # % of 7 295

အေႀကြး (သေဘာတူသည့္ 

အေႀကြး)

232 12.2 149 14.7 278 5.2 510 7.0

အေႀကြးမရွိ 1 585 83.1 802 79.6 5 053 93.8 6 638 91.0

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

ေနထိုင္မႈအေျခအေန
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအမ်ားစု (၆၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း) သည္၊ အလုပ္ရွင္ကေပးသည့္ ေနစရာေနရာတြင္ ေနၾကသည္ (ဇယား ၄၃)။ သို႔ရာတြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 
ႏွင့္လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသူမ်ားအၾကား ဤသည္ကိုပ်ံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏွံ႔ေတြ႕ရသည္။ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈခံရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေသာ 
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၇၂ ရာခုိင္ႏွႈန္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အေျခအေနတြင္ရိွေသာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၇၈ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလုပ္ရွင္ 
ေပးသည့္ေနစရာတြင္ ေနထိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေန၌၊ မည္သည့္အျမတ္ထုတ္မႈ ကိုမွ်မခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၆၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းသည္ အလုပ္ 
ရွင္ေပးသည့္ေနစရာ၌ ေနထိုင္သည္။ အခန္း (၁) ခန္း၌၊ လူ (၆) ေယာက္ ထက္ပို၍စု ေနသည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခန္း (၁) ခန္း၌ လူ ၁ - ၃၊ 
သို႔မဟုတ္ ၂ - ၆ ေယာက္ စုေနသူမ်ားထက္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရမည့္ႏႈန္း အနည္းငယ္ပို၍ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ဇယား ၄၃ - အလုပ္ရွင္ေပးသည့္အလုပ္သမားအိမ္ယာႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည့္ႏွႈန္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ (ေျဖဆုိသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

အလုပ္ရွင္ေပး

သည့္ေနစရာ

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ 

အေျခအေနတြင္ရွိသည့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ 

အေျခအေနရွိေျဖဆုိသူမ်ား

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 

သို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမႈ မခံရသူ

ေျဖဆုိသူအားလုံး

# % of 1 908 # % of 1 007 # % of 5 387 # % of 7 295

ေပးသည္ 527 27.6 221 21.9 1 978 36.7 2 505 34.3

မေပးပါ 1 376 72.1 786 78.0 3 371 62.6 4 747 65.1

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.

Regression analysis ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အခ်က္ (၁၂) ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို၊ ဤအခန္းတစ္ခုလံုး၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ဇယား - ၄၄ တြင္၊ ယင္းတို႔၏ စာရင္းအင္းပညာအရ ခုိင္မာမွႈ 
(statistical significance) ႏွင့္အတူ တင္ျပထားပါသည္။ အကယ္၍ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူတစ္ဦးသည္၊ သီးျခားအရည္အေသြးတစ္ခုကိုပိုင္ ဆိုင္ပါက သို႔မဟုတ္ 
သီးျခားလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက၊ ယင္းသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရမႈအေျခအေန သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံရမႈအေျခအေန၌  
အႀကိမ္အေရအတြက္မည္မွ်ပို၍ ရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းကို “ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အခ်ိဳး (odd ratio)” ကေဖာ္ျပသည္။ 
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ဇယား ၄၄ - ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေၾကာင္းျပသည့္ အဆံုးအျဖတ္မ်ား  
(regression analysis မွ ရလဒ္မ်ား) (ေျဖဆိုသူ=၇,၂၉၅ ဦး)

အဆံုးအျဖတ္မ်ား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစရန္

အတြက္လူကုန္ကူးမႈ

စာရင္းအင္း

ပညာအရခိုင္မာမႈ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

အခ်ိဳး

စာရင္းအင္း

ပညာအရခိုင္မာမႈ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

အခ်ိဳး

အလုပ္ရရန္ေငြေပးရသည္ (အလုပ္သြင္းေပးသူ သို႔မစဟုတ္ အလုပ္ရွင္ သို႔) .000 5.835 .000 8.544

သတၱဳတူးေဖာ္/ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း .000 1.662 .000 1.967

အိမ္အကူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း .016 1.231 .000 1.458

အျခားျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ

သႀကီးအတြင္း မဟုတ္)
.000 2.506 .000 2.442

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း .000 2.609 .000 2.573

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း .000 3.379 .000 3.383

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း .000 2.849 .000 2.977

ၿမိဳ႕ျပေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း .000 1.385 .001 1.264

ကၽႊႏု္ပ္မိသားစုကို ကၽႊႏု္ပ္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္လိုသျဖင့္္ပညာေရးကို

ကၽႊႏု္ပ္အဆံုးသတ္လိုက္သည္
.000 1.490 .000 1.751

တစ္ကိုယ္တည္း(အိမ္ေထာင္မျပဳ/အတူမေန) .000 1.388 .003 1.249

၀င္ေငြရွိသည့္မိသားစုအေရအတြက္ (၄) ဦးထက္နည္း .000 1.558 .000 1.589

မူလေဒသ၌ မိသားစု၀င္အေရ အတြက္ (၅)ဦး ႏွင့္၊ (၅)ဦး အထက္ရွိျခင္း .044 1.124 .035 1.168

Source: Internal Labour Migration Survey, ILO-Yangon, 2015.
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အခန္း(၆) အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အႀကံျပဳနယ္ပယ္မ်ား

ဤအခန္းသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားကို အၾကံျပဳထားပါသည္။ ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ စစ္တမ္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ
အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး ယင္းတို႔ကို က႑ (၇) ခုျဖင့္ အုပ္စု ခြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတို႔အားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ  
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို အဓမၼအလုပ္ခိုင္း ေစမႈအတြက္လူကုန္ကူးျခင္းမွကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔အၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္သြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

၁။ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ  ျပည္တြင္းလုပ္သားစုေဆာင္းမႈယႏၲရားမ်ားကို အမ်ားသိလာေအာင္ ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ဖြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
 
ဤစစ္တမ္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကညႊန္ျပေနသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ တရား၀င္မဟုတ္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ မိသားစုႏွင့္အသိအကၽြမ္းမ်ား159 ၏ေျပာစကားမ်ားျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚသံုးသ
ပ္ခ်က္အရ၊တရား၀င္မဟုတ္သည့္ျပင္ပ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲ ျပႆနာျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္မဟုတ္ပါ။ ေျဖဆိုသူမ်ား 
ထဲမွ၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ မိမိသိကၽြမ္းသည့္ လုပ္သားစုေဆာင္းသူမ်ားထံမွအကူအညီရယူသူႏွင့္ မိမိႏွင့္ မသိကၽြမ္းသည့္လုပ္သားစုေဆာင္းသူ
မ်ားထံမွ အကူအညီရယူသူမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ သိကြ်မ္းးသူမ်ားထံမွ အကူအညီရယူသူမ်ားသည္  လူကုန္ကူးခံရျခင္းအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိမႈ 
နည္းပါးႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။160 တစ္ခ်ိန္္တည္းေတြ႔ရွိရသည့္အခ်က္မွာ၊ အစိုးရ၏ တရား၀င္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကိုအသံုးမျပဳျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ထို၀န္ေဆာင္မႈရွိသည္ကိုမသိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ မေရြးခ်ယ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
161ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိျခင္းကလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  
ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရမည့္ အေျခအေနသို႔ပိုမိုေရာက္ရွိႏိုင္သည္။
 - လုပ္သားစုေဆာင္းခြင့္လိုင္စင္မရွိသူမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား
 - ၀န္ေဆာင္ခ ရယူသူမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား
 - မိမိႏွင့္ႀကိဳတင္ သိကၽြမ္းမႈမရွိသူမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လိုင္စင္မရွိသည့္ပြဲစားမ်ားကို အနည္းငယ္ပိုမိုအသံုးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။162

ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
i. အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသည္ အလုပ္သမားမ်ားက ျပည္တြင္းလုပ္သား ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာျခင္း အပါအ၀င္ အလုပ္အကိုင္ 

ရရွိေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား (LEOs) ကို မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အသံုးမျပဳၾကသည္ကို နားလည္ရန္ 
အကဲျဖတ္သံုးသပ္သင့္္ေပသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ေဆာင္မႈ 
ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ LEO ရံုးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိလာေစရန္ TV၊ ေရဒီယုိ၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပး 
အစီအစဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္္သင့္ပါသည္။ ထုိသို႔စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ရာတြင္ LEO ရံုးမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ 
အလုပ္သမားလက္မွတ္ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေပးျခင္း၊ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား 
တုိက္ရုိက္အလုပ္သမားခန္႔ထားျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
(ရရွိႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္) စသည္တုိ႔ကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိႏုိင္ေစရန္ ေဖာ္ျပသင့္ေပသည္။ ထိုအသိပညာျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ အလုပ္အကိုင္လက္ခံရရွိသည့္အခါ အလုပ္အကုိင္ တည္ၿမဲေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပိုမုိရရွိေစရန္အတြက္ အာမခံေပးႏုိင္မည္ကို္လည္း အေလးထား ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။

ii. အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈအတြက္ ပုဂၢလိကအလုပ္ အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
တစ္သီးပုဂၢလ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသူမ်ားကို တျဖည္ျဖည္း ျမွင့္တင္ေပးသင့္ၿပီး တရား၀င္ မႈရွိလာေစရမည္ျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ 
ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ားအတြက္ တရား၀င္မဟုတ္သည့္ ျပင္ပနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကို္င္ရွာေဖြေပးသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ အေရအတြက္မွာ 
အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္လို္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလ 
မ်ားအတြက္ တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုင္စင္စနစ္လုပ္ေပးရန္ စဥ္းစားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွိႏွင့္ၿပီး အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီ 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ လိုင္စင္ရ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပး သူတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္အတြက္ တစ္သီးပုဂၢလ 
အလုပ္ခန္႔ထားသူမ်ားသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား သင္တန္းမ်ားကိုအလံုအေလာက္ တက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
လိုင္စင္ရအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးသူမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအာဏာ ပုိင္မ်ားက ေသခ်ာစြာ 
ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အျမတ္ထုတ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္အကိုင္ 

159 စုေဆာင္းမွႈအေျခအေနမ်ား အပုိဒ္ခဲြ ၅.၂.၂ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
160 လူကုန္ကူးခံရျခင္း (သုိ႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား အပုိဒ္ခဲြ ၅.၃.၄ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
161 MOLES လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး ၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂.၂ တြင္ 

ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
162 လူကုန္ကူးခံရျခင္း (သုိ႔) အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား အပုိဒ္ခဲြ ၅.၃.၄ တြင္ ႀကည့္ႏို္င္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ရွာေဖြေပးသူမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ယင္းတို႔၏စနစ္တြင္ ျပႆနာရွိေသာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
တစ္သီးပုဂၢလ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသူမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းသင့္ေပသည္။      

iii. ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာေရးကို ျမွင့္
တင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးသင့္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအဆင့္တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ဦးတည္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူ 
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ျခင္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ဥပမာ- ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ယင္းတို႔မသိိေသာ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသူမ်ား၊ နာမည္ေကာင္းမရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးေရးအတြက္ 
အခေၾကးေငြယူသူမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို သိရွိေစရန္ သတိေပးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အျမတ္ထုတ္ခံရႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတတ္သည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ားထံက အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိ 
ေအာင္ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုျပင္ပနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသူမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အကူအညီမ်ားပံ့ပိုးေပးရာတြင္ မၾကာခဏ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ ေထာက္ပံ့ေပး 
ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္အတြက္ ျပင္ပနည္းလမ္းျဖင့္ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသူမ်ား အေပၚ၌သာ အမွီမျပဳသင့္ဘဲ အလုပ္အကုိင္ ရုွာေဖြေရးရံုးမ်ားမွ တိက်ေသခ်ာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ တကယ့္အေျခအေနမွန္မ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားထံက ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္သင့္ေပ သည္။   

iv. အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျဖစ္လာႏုိင္သူမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသူမ်ားကို ေထာက္ခံအႀကံျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးယႏၱ
ရားမ်ားအား ျမွင့္တင္ရာတြင္ပါ၀င္သင့္သည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း လိုအပ္ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျဖစ္လာႏုိင္သူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ 
ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ ထိုအလုပ္အတြက္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးေပးျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ 

၂။ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၊အႏုိင္အထက္ျပဳ၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေသာအေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပျခင္း

ဤစစ္တမ္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး အႏုိင္အထက္ျပဳေသာ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးေရး အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးျခင္းဆုိင္ရာ ထိေရာက္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ အမ်ားဆံုး 
ေဖာ္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာမႈတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအဆင့္၌ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သေဘာသဘာ၀မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းျဖစ္သည္။163 ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔သေဘာတူညီ 
ထားျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသခ်ာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ ထိုအလုပ္ ကို လက္ခံရန္ 
ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားသည့္ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး နည္းနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အလုပ္ကိုမျငင္းေစရန္အတြက္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ မတရားသျဖင့္အေၾကြးတင္ေစျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာအားအၾကမ္းဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာ နည္းနာမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။164 လူမ်ားအား လိမ္လည္ၿပီး အႏုိင္အထက္ျပဳ အလုပ္လုပ္ေစေသာအလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပးသူမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရတရားစြဲဆုိသင့္ေပသည္။ ထုိသုိ႔တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ရန္ အတြက္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ပိုမုိလုပ္ေဆာင္၍ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ကာ  ပံုမွန္အစီရင္ခံျခင္းျဖင့္၊ ဥပေဒကို 
အသံုးခ်လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
i.  လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ရပ္ရြာလူထု ထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒအရ 

လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး အႏုိင္အထက္ျပဳေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညႊတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒထဲ၌ 
ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဇာင္းေပးသည့္သင္တန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထုိကဲ့သို႔ေသာ 
အမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဗဟိုဌာန၏ အေရးေပၚနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္သတင္းေပးျခင္း၊ ေဒသခံလူကုန္ကူးမႈ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔အား အေၾကာင္းၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုအား အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ထားသင့္သည္။

ii.  လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး 
သင္တန္းမ်ားလုပ္သင့္ပါသည္။ တစ္ခါတရံ အလုပ္သမားမ်ားကို တုိက္ရုိက္အလုပ္ခန္႔သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ယင္းတို႔၏အလုပ္သမားျဖစ္လာႏုိင္ 
သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မမွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ယင္းတုိ႔၏ 

163 ဤအရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း၊ အလုပ္ေနရာ၊ အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား၊ လုပ္ခ၊ လစာမ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင္႔ ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးမွႈမ်ားကုိ လွည့္စားခံရမွႈ ပါ၀င္သည္။ ထပ္မံ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ အပိုဒ္ခဲြ ၅.၃.၁ ရွိ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ စုေဆာင္းျခင္းအေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။

164 အပုိဒ္ခဲြ ၅.၃.၁ ရွိ အက်ပ္ကုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စုေဆာင္းခံရသည့္အေျခအေနမ်ားဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ၿပီး အလုပ္အကိုင္တစ္ခုလုပ္ကိုင္ေစရန္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္နည္းနာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔သည္ ဥပေဒႏွင့္မညီညႊတ္ေၾကာင္း  
သိရွိေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးသင့္ ေပသည္။ 

iii. ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ားသည္လည္း လုပ္သားစုေဆာင္းသူမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ 
အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ကာလတုိတစ္ခုအတြင္း လုပ္ေဆာင္နုိင္မိေသာ္လည္း ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို လုပ္သား စုေဆာင္းသူမ်ားအျဖစ္ 
မခံယူေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ယင္းတို႔ကတိေပးထားသည့္ အလုပ္အကိုင္အျခအေနမ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူျခင္းမ်ား 
မရွိၾကေပ။ ယင္းတို႔ အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို တမင္သက္သက္လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
ယင္းတုိ႔ သေဘာမတူသည့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ ျပႆနာမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူအေျမာက္အျမားမွာ လုပ္သား စုေဆာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အလားအလာရွိသည့္ 
အေပၚအေျခခံ၍ အမ်ားျပည္သူအား အသိပညာ ျမွင့္တင္ျခင္း ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားသည့္ 
လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအား ကာကြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အေျခအေန ေသခ်ာမသိရေသာအလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ 
အမွန္တကယ္မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားကို လက္ခံျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း သတိေပးျခင္းႏွင္၊့ လူထုအား ရပ္ရြာထဲမွ 
အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား အလုပ္အကိုင္စီစဥ္ေပးရာတြင္ အာမခံေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရွိဘဲ ကတိမေပးမိေစရန္အတြက္သတိေပးျခင္း 
မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လိမ္လည္ကတိေပးျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
အႀကံျပဳထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားအတြက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အလုပ္ 
အကိုင္ရွာေဖြေရးရံုးတြင္ ျပန္လည္ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးႏုိင္သည့္စနစ္မ်ား စသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စစ္ေဆးရန္အတြက္ ပံုစံမ်ားကို 
သီးျခားအႀကံျပဳမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသြားရာတြင္ တယ္လီဖုန္း တစ္လံုးယူေဆာင္ 
သြားရန္ႏွင့္ အိမ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးသင့္ေပသည္။

၃။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ သေဘာသဘာ၀ 
မ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစျခင္း

အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာ္လည္း ဤစစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၌ သာ 
ယင္းတို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားရွိေပသည္။165 ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း ဥပေဒအရ လိုအပ္ 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕သာပါ၀င္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မွာ မွန္ကန္တိက်မႈမရွိေပ။ စာခ်ဳပ္ရွိသည့္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ ယင္းတုိ႔၏ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုနားမလည္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
လံုး၀နားမလည္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယင္းတုိ႔၏ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာနားမလည္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။166 ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ားကို အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ ရွာေဖြေပးသူႏွင့္ႏႈတ္ျဖင့္သေဘာတူ
ထား သူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူး ခံရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပိုမုိရင္ဆုိင္ေနရဖြယ္ရွိ သည္။167

ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
i. အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးရံုးအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား တြင္ ထည့္သြင္းလိုက္နာေစရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ အေျခအေန မ်ားအတိုင္း ကတိက၀တ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာလိုက္နာေစရန္အတြက္ မၾကာခဏ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္းအပါအ၀င္ 
လုပ္ငန္းခြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒအရ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ii. အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဥပေဒအရ လိုအပ္ သည့္အခ်က္မ်ား အားလံုးပါ၀င္သည့္ 
စံသတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုိစာခ်ဳပ္ကို မည္သို႔မွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းရမည္၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လက္
မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သို႔ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားကို သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပး 
သင့္ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ၊ ထုိသို႔ေသာသင္တန္းမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္ကို ရွင္းျပရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း အလုပ္သမားမ်ားအား စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ေစရန္အတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ေပးႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာအေျခအေန 
မ်ားတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစမႈ ရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာ ရရွိႏုိင္ပါက ရွင္းျပေပးရန္ ဘာသာျပန္ 
တစ္ဦးရွိေနေစရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ထိုဘာသာျပန္သူသည္ အလုပ္သမားထဲမွ ဘာသာစကားတူ တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဥပေဒထဲမွ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္ထဲရွိ 

165 ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္ခန္႔ထားမွႈစာခ်ဳပ္ဥပေဒ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္  သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒ အပိုဒ္ ၂.၂ တြင္ ႀကည့္ႏို္င္ပါသည္။
166 ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား အလုပ္သေဘာတူညီမွႈစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ   အလုပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အပို္ဒ္ ၅.၂.၃ တြင္ ႀကည့္ႏို္င္ပါသည္။
167 အလုပ္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈႏွႈန္းမ်ားအႀကား စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မွႈ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ အပိုဒ္ ၅.၃.၄ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

အသံုးအႏႈန္းမ်ားထပ္တူညီေစရန္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ယင္းတို႔အား လြယ္ကူစြာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္ေပမည္။

iii. ေဒသႏၲရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုရွိျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို 
နားလည္လာေစရန္ အမ်ားျပည္သူအား အသိပညာေပး စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ၿပီး ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္သမား 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို တားဆီးေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားမွာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ 

၄။ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ အျမတ္ထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပျခင္း
 
ဤစစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္း 
ရင္ဆုိင္ၾကရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားမွာ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ 
အလုပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူညီခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အခ်ိန္ပိုအလုပ္ လုပ္ရျခင္း၊ အနားယူခ်ိန္မေပးဘဲ အလုပ္လုပ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေနမေကာင္းခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိစဥ္ပင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ အေၾကြးျပန္ဆပ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ 
ရျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ခရရွိရန္ေစာင့္ဆုိင္းစဥ္ အခ်ိန္ပိုမုိအလုပ္လုပ္ရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖဆုိသူမ်ားက ယင္းတို႔၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို 
ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည္။168 အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ ေျဖဆုိသူသည္ ယင္းတို႔၏ စိတ္ဆႏၵအရ အလုပ္မွ မထြက္ႏို္င္ေအာင္ တားဆီးထားသည့္ 
အႏုိင္အထက္ျပဳေသာ အေျခအေန ပံုစံမ်ားျဖစ္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ယင္းတို႔၏ 
သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ အေၾကြးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ သီးျခားခြဲထားျခင္း၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ အိပ္စက္မႈ 
အျပည့္အ၀မရျခင္း သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။169 အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ထိုကဲ့ 
သို႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ ထုိအလုပ္ေနရာမွထြက္သြားရန္ တားဆီးထားသည့္ အႏုိင္အထက္ျပဳေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေနေလရာ ေျဖဆုိသူ 
မ်ားအေနျဖင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရသည့္အေျခအေန ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ေသခ်ာစြာ 
တားဆီး ထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း ဆုိင္ရာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒတြင္ တားျမစ္ထားသည့္ ေၾကြးၿမီျဖင့္ 
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ခ်ိဴးေဖာက္မႈအျဖစ္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ပါသည္။170

ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
i. ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းပံုစံအားလံုး အဆံုးသတ္ေစေရး ပဋိညာဥ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အျဖစ္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ 

လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ လုပ္သားစစ္ေဆးေရးမွဴး 
မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင္ကို တုိးခ်ဲ႕ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကြးၿမီျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားအား အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစရန္ 
အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းပံုစံမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ အထူးဌာနခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္သင့္ 
ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အိုင္အယ္လ္အိုႏွင့္ အျခား ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းကို 
စစ္ေဆးသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားကို 
ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

ii.  အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ATIPD ဌာနႏွစ္ခု ပူးေပါင္းၿပီး ILO ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈအကူအညီမ်ားရယူကာ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကိုပို႔ခ်ေပး 
သင့္သည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားသည္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသကဲ့သို႔ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး၌ အရိုးစြဲေနသည့္ 
သေဘာထားမ်ားႏွင္၊့ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေနက် အရာမ်ား အေပၚ 
ဦးတည္သင့္ေပသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား ကို လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္ အစဥ္အၿမဲအနီးကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လံုၿခံဳေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ၾကာရွည္စြာ အလုပ္လုပ္ 
ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတာင္းဆုိျခင္း၊ သေဘာတူညီထားခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္ကို ျပင္းထန္စြာလုပ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အပိုေဆာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေစျခင္း 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သေဘာထားအျပဳအမူမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သေဘာတူစာခ်ဴပ္အေပၚအေျခခံ၍၊ ပညာသည္
ပီသေသာအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာအစီအစဥ္ကို တန္ဖိုးထား၊ ဦးစားေပးရပါမည္။ ယင္းသည္၊ အလုပ္ရွင္ - အလုပ္သမားအၾကား ေလးစားမႈရွိေစရန္ 
အားေပးသည္။  

iii. ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ (အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းအား တားျမစ္ခ်က္ 
မ်ား) ျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑မွပုဂိၢဳလ္မ်ားကို တရားစြဲဆုိရန္ အသံုးျပဳထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္

168 အပို္ဒ္ ၅.၃.၁ ရွိ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္မွႈအေျခအေနမ်ားဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
169  အပုိဒ္ ၅.၃.၁ ရွိ အက်ပ္ကိုင္ခံရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ေနထုိင္မွႈအေျခအေနမ်ားဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
170 အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈကုိ အခန္း ၂ တြင္ ႀကည့္ႏို္င္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

နင္းေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားမွ်တေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အသိပညာမ်ား ေသခ်ာစြာ 
နားလည္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ အား 
ၿခံဳငံု၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိဥပေဒ ျပင္္ဆင္ခ်က္ကို ILO ျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ ၂၉ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္္ထားေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊  
ႏုိင္ငံဆုိင္္ရာ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ၿခံဳငံုသည့္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကိုသာအသံုးျပဳရန္ လမ္းညႊန္ထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ရာဇ၀တ္မႈ 
ဆုိင္ရာ တရားမွ်တေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္၊ ဤဥပေဒေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္မည့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ပံုစံမ်ားအား ထပ္ေ
ဆာင္းလမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေပမည္။ ဥပမာ- ေၾကြးၿမီျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒတြင္သာ 
ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း၊ ယင္းအား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္  အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။

iv. လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမႈမ်ားအား တရားစြဲဆုိရာတြင္ အဓိကအသံုးျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လိင္ကုန္ကူးမႈမ်ားအား တရားစြဲဆုိရာတြင္ ျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဗဟိုဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ လုပ္သားကုန္ကူးျခင္း အမႈမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆး 
တရားဆြဲဆုိျခင္းမ်ား  ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

၅။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္စသည့္ ေျဖဆိုသူမ်ားၾကားႏွင့္ သီးျခားလုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
သီးျခားျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း 

ဤစစ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေျဖဆုိသူမ်ားအၾကား လူကုန္ကူးျခင္း ႏႈန္း ကြဲျပားမႈမရွိေသာ္လည္း 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားထက္ ကေလးမ်ားမွာ လူကုန္ကူးျခင္းခံရႏုိင္သည့္ အေျခအေန မ်ား ပိုိုမိုျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားမွာ ေယာက်္ားကေလးမ်ားထက္ 
လူကုန္ကူးခံရႏုိင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။ တူညီသည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ား အားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အလုပ္တူ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
၀င္ေငြသိသာစြာ နည္းပါးေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟုိတယ္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္သူမ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၀င္ေငြပိုမုိရရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုလုပ္ငန္း 
က႑အားလံုးထဲတြင္ သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ 
အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းခံရမႈႏႈန္း ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။171 အရြယ္ေရာက္သူ အမ်ိဳးသမီးလိင္အလုပ္သမားမ်ားကိုေမးျမန္း  
ရာမွ၊ ထုိလုပ္ငန္းက႑၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သီးျခားျပႆနာမ်ားကို သိရွိလာပါသည္။ ယင္းသီးျခားျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ နားလည္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ 
ေျဖရွင္းေပး ရန္ လိုအပ္ေပသည္။172

ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
i. အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကသုေတသန ဌာနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ 

အေျခအေနကုိ ပုိမိုနားလည္မႈ ရိွလာေစရန္အတြက္ သုေတသနျပဳသင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔သုေတသနျပဳရာတြင္ ယင္းတို႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လုပ္သားညွင္း
ပန္းႏွိပ္စက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစသည့္ လူထု၏အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျပဳအမူမ်ားကို 
သတ္မွတ္္သင့္ေပသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာစည္းရံုး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ 
ရန္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ယင္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ပံ့ပိုးကူညီ္သင့္သည္။ 
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သီးျခားအလုပ္သမားဥပေဒမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးရန္ စဥ္းစားသင့္ၿပီး အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ကာကြယ္သည့္ တုိင္းတာေရးမ်ား ပါ၀င္ေသာ ILO၏ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ (အမွတ္ ၁၈၉) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလုိက္နာသင့္ပါသည္။ 

ii. အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၿပီး 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလွမ္းကြာေ၀းသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းမ်ားရွိရာသို႔ လုပ္သားစစ္ေဆးေရးမွဴး 
မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုသို႔အလွမ္းကြာေ၀းေသာေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မိသားစုႏွင့္ 
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိထားသင့္သည္။ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
ျမန္မာ့ေရတပ္ႏွင့္ပူးတြဲၿပီး ငါးဖမ္းေလွမ်ားရိွ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လွည့္လည္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ 
သင့္ပါသည္။

iii. ဤစစ္တမ္းတြင္ လိင္အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားအေပၚ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာလွ်င္ 
ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းက႑၏ ရုပ္လံုးအမွန္ေပၚလာေစရန္ 
ပို၍အေသး စိတ္က်သည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္ အေသြးဆုိင္ရာ သုေတသနကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ သုေတသန ျပဳထိုက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးတည္ေလ့လာရာ၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

- မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ 

171 ဤလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား သုေတသနဆုိင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအတြက္ အပိုဒ္ ၅.၃.၄ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
172 လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ဦးတည္အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးမွႈအက်ဥ္းခ်ဴပ္ကုိ အပုိဒ္ ၅.၃.၄ ရွိ အကြက္ ၄ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

- ထုိလုပ္ငန္းက႑ထဲရွိ လိင္အလုပ္သမားမ်ား၏ မတူညီေသာ အလုပ္အပိုင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား သိရွိရန္၊ 
- အမ်ိဳးသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထုိလုပ္ငန္းထဲမွ ထြက္ခြာရန္ခက္ခဲျခင္းမ်ား 
- လိင္အလုပ္သမားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစေသာ လူထု၏ သေဘာထားအျပဳအမူမ်ားႏွင့္အ 

ျမင္ရႈေထာင့္မ်ားအေပၚသတ္မွတ္ရန္ 
ျပည့္တန္ဆာဥပေဒအေပၚလတ္တေလာျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထား သည့္ လိင္အလုပ္သမားကြန္ယ
က္မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ား၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အျခားကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းရန္အၾကံျပဳပါသည္။ 

iv. ဤစစ္တမ္းႏွင့္ အျခားေလ့လာမႈမ်ားမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကို ဦးတည္ သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ယခုေလ့လာမႈအရ၊ 
အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အထက္တန္းပညာ (န၀မတန္းႏွင့္ဒသမတန္း) ဆက္သင္ရန္မတတ္ႏုိုင္သူမ်ားႏွင့္၊ မိသားစုကိုအလုပ္လုပ္၍ကူညီရန္အတြ
က္ ေက်ာင္းထြက္ လိုက္ရသူဆင္းရဲသည့္မိသားစုမွမိန္းကေလးငယ္ကေလးမ်ားကို အျခားေျဖဆုိသူကေလးမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဓမၼ အလုပ္ခုိ
င္းေစျခင္းအတြက္လူကုန္ကူးျခင္းခံရႏုိင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိရန္ အႏၲရာယ္ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း  ေတြ႔ရွိ ရသည္။ 

v. တူညီေသာအလုပ္အတြက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တူညီသည့္ လုပ္ခလစာ ေပးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ 
လိင္အေပၚတြင္အေျခမခံဘဲ၊ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အေပၚသာ အေျခခံၿပီး လုပ္ခလစာကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အားေပးသည့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳေသာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။  အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးရံုးမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ 
စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတို႔အေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးစဥ္ႏွင့္ လုပ္သားစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
ကိုေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းတုိ႔၌  ထိုမူ၀ါဒကိုသံုး  မသံုး၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 

vi. သီးျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈအေျခအနမ်ားကို ပိုမုိျပည့္စံုသည့္ပံုသ႑ာန္
တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေသးစိတ္က်သည့္ 
အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္အိမ္ယာမ်ား ေသခ်ာေစျခင္း
 
ဤစစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားက အိမ္ယာမ်ားမွာ လံုၿခံဳမႈမရွိေၾကာင္း၊  ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာျပည္တြင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ အိမ္ငွားေနရန္ မတတ္ႏုိင္သျဖင့္ အစုိးရပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေပၚတြင္ တရားမ၀င္အိမ္ေဆာက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ 
ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရန္ လာဘ္ေပးရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုမွာအလုပ္ရွင္မွေပးေသာ အိမ္မ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကရၿပီး ယင္းတို႔၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ အိမ္ယာျပႆနာမွာ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွေပးေသာ ေနရာတြင္ ေနထိုင္သည့္အခါ ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ မလံုၿခံဳမႈကိုပိုမိုခံစား 
ရေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကသည္။173 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအိမ္ယာမူ၀ါဒ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ေပးရန္အတြက္ ILO၏ အလုပ္သမားမ်ား 
အိမ္ယာအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၉၆၁ (အမွတ္ ၁၁၅) ကို ရည္ညႊန္းႏုိင္ၿပီး၊ ယင္းမွာ “အလုပ္သမားအားလံုးႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏မိသားစုမ်ား အတြက္ 
လံုေလာက္သင့္တင့္ေကာင္းမြန္သည့္ အိမ္ယာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္မႈအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ပတ္၀န္းက်င္ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း” 
ျဖစ္သည္။174 လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထဲမွ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဤစစ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။   

i. အမ်ိဳးသားအိမ္ယာအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသင့္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အိမ္ယာမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အိမ္ယာစီမံကိန္း မ်ားကိုလည္း ေဖၚထုတ္ရမည္။ ထိုအဖြဲ႔တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ (အပိုဒ္ ၈)

ii. အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အိမ္ယာ (ေနစရာ) ပံ့ပိုးေပးရမည္ဟု တုိက္ရုိက္ အႀကံျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုသို႔ေသာပံုစံမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္က အိမ္ယာပ့ံပိုးေပးသည့္အခါ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ 

173 အိမ္ယာျပႆနာမ်ားဆုိင္ရာ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ အပုိဒ္ ၅.၂.၆ တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။
174 အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ႀကည့္ႏို္င္ပါသည္။ www.ilo.org/dyn/normalex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100_INSTRUMENT_ID:312453. 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

သည္။ အျခားေရြးျခယ္ စရာတစ္ခုအျဖစ္၊ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အိမ္ယာကို ျပည္သူပိုင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေအဂ်င္စီ 
မ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ (အပိုဒ္ ၁၂၊ ၁-၂)

iii. လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အာဏာပိုင္က ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းအရ၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ သန္႔ရွင္း၍ သက္ 
ေတာင့္ သက္သာျဖစ္ကာ ေဒသခံအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အနည္းဆံုး အိမ္ယာစံႏႈန္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထိုစံႏႈန္းမ်ားကိုလိုက္နာေစရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ တုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာေစရပါမည္။ (အပိုဒ္ ၁၉)

iv. ေရးသားထားသည့္ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ အိမ္ယာစီမံမႈဆုိင္ရာ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသင့္ၿပီး ယင္းအား အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမား 
ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။ 

၇။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ေျဖဆိုသူမ်ားပါ၀င္သည့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ မယုံသကၤာျဖစ္မႈေၾကာင့္ ရလဒ္ အျဖစ္ လုပ္သားစုေဆာင္းသူမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား မတရားျပဳမႈလုပ္မႈမ်ားအား တုိင္ၾကားရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ေၾကာင္း 
ေျပာျပၾကသည္။  ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ရွိေန သည့္ တုိင္ၾကားေရးယႏၲရားမ်ားကို မသိၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ျခင္း မရွိဟု 
ယံုၾကည္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ အလုပ္ျပဳတ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မတိုင္ၾကားလိုၾကေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
အျခားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကိုေစာလ်င္စြာ တုိင္ၾကားရန္၊ မိမိစိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွသည္ အဓမၼ 
အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း အတြက္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းအေျခအေနမွ ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက က်ဴးလြန္သူအား 
တုိင္ၾကားေရးယႏၲရားမွတဆင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မတရားမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းအား ကာကြယ္ရန္အတြက္  တရားစြဲဆုိျခင္းသည္လည္း   သာတူညီမွ် 
အေရးႀကီးေပသည္။ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

i.  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အျခားတိုင္တန္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုလက္ခံႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ရွိၾက 
သည့္အာဏာပိုင္အားလံုးသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေ၀မွ်ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးတိုး တက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စူးစိုက္အားထုတ္သင့္သည္။  
ထိေရာက္သည့္ တိုင္ၾကားေရး ယႏၲရားမ်ား၊ အမႈလႊဲေျပာင္းေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔ျဖင့္  အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ႏို္င္ပါသည္။ တိုင္တန္းမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ ေနရာတုိ႔ျပဌာန္းထားသည္ကို အလုပ္သမားမ်ားသိေၾကာင္းေသခ်ာ 
ေစမည့္ ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ကို ပံုေဖာ္ေရးဆြဲပါေသာ္ အလြန္အသုံး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို အလုပ္သမားမ်ားရွင္းလင္းေန 
ေအာင္ ဆက္သြယ္ထားသင့္ပါသည္။

ii. အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိ 
တုိင္ၾကားေရးယႏၲရားမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသိရွိေစရန္ ပညာေပးသင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားက တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ 
ျပႆနာပံုစံမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အေရးယူႏုိင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ေစရမည္။ 

iii. ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားရံုးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ယင္းတို႔ထံသို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ လုပ္သားေရးရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ တုိင္ၾကားေရး 
ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာျမွင့္တင္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္အလုပ္သမားရံုးမ်ားအေပၚယံု 
ၾကည္မႈတုိးျမွင့္ႏုိင္ရန္ အထူးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယင္းတို႔တြင္၊ ဖြင့္ထားသည့္အမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆက္အသြယ္ အၿမဲရွိေစျခင္း၊ 
အျခားတိုင္ၾကားမႈ မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအားအသိေပးျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ထားသည္ကို အသိေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။  

iv. ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႔႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို အသိပညာျမွင့္တင္ေပးရာ၌ 
ရွိေနေသာတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ယင္းလက္ေအာက္ရွိ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ နံပါတ္မ်ား 
(ေဟာ့လိုင္း) သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး 
ကာကြယ္ေရး ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား အသိေပးသင့္ပါသည္။

v. အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားသည္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ 
မ်ားမွတဆင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လုပ္သားစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား 
သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္သာ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္သည္ဟူေသာ အျမင္ရႈေထာင့္သည္ အလုပ္သမားမ်ား အၾကားတြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားက အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း၊  ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀း 

မ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ လ်ိဳ႕၀ွက္

ဤစစ္တမ္းမွ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္  

မ်ားအား တင္းက်ပ္စြာလ်ိဳ႕၀ွက္ထား ရန္ ႏွင့္ စာရင္းအင္း 

ကိစၥ အတြက္သာ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။
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အခ်ပ္ပို၊ ေျဖဆိုသူေမးခြန္းလြာ

   
  

   

      အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔

ေမးခြန္းလႊာ ပံုစံ -၁
လတ္တေလာ ဆိုက္ေရာက္ေနရာေရာက္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား

ေျဖဆိုသူ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္

1 အမည္ 7 ေမးျမန္းသည့္ ရက္စြဲ (ေန႕/လ/ႏွစ္)

2 ရြာအမည္ 8 စတင္ ေမးျမန္းခ်ိန္္  (24 hours):

3 ေက်းရြာအုပ္စု/
ရပ္ကြက္ အမည္

9 ေမးျမန္းမႈ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ (24 hours):

4 ၿမိဳ႕နယ္ 10 ေမးျမန္းမႈ ရလာဒ္သေကၤၤၤတ 
1 = ေမးျမန္းမႈၿပီးစီးသည္
2 = ေမးျမန္းမႈရပ္တန္႔/မၿပီးစီးပါ

5 ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး

11 စစ္တမ္းေကာက္သူ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္

6 ဖုန္းနံပါတ္

လက္မွတ္ ထိုးရန္ 

ေမးျမန္းသူ ေျဖဆိုသူ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူအရာရွိ

အမည္

ရက္စြဲ (ေန႕/လ/ႏွစ္)

လက္မွတ္

လ်ိဳ႕၀ွက္
ဤစစ္တမ္းမွ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
တင္းက်ပ္စြာလ်ိဳ႕၀ွက္ထားရန္ ႏွင့္ စာရင္းအင္းကိစၥ အတြက္သာ 
အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။
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အပို္င္း ၁ - ယခု ေမးခြန္းလႊာ အားေျဖဆိုေနခ်ိန္တြင္ ေျဖဆိုသူ ၏ အေထြေထြ သတင္း  အခ်က္အလက္ 

1. ယခုအသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။
 ____________________ ( ၿပီးခဲ့သည့္ ေမြးေန႔တြင္ရွိသည့္ အသက္) 

2. သင္၏ လိင္ အမ်ိဳးအစားမွာ 
1. မ 
2. က်ား 
3. လိင္ေျပာင္း
4. အျခား ___________________ 

3. သင္၏ လူမ်ိဳးစုမွာ - 
1. ____________________________
2. _____________________ ႏွင့္ _____________________.  

98. အေျဖမသိပါ ၊
99. မေျဖဆိုလိုပါ

4. ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ မွာ - 

1. ဗုဒၶဘာသာ
2. ခရစ္ယန္ဘာသာ
3. အစၥလမ္ဘာသာ
4. ဟိႏၵဴဘာသာ
5. နတ္ကိုးကြယ္သည့္အယူ၀ါဒ
6. ဂ်ဴးဘာသာ
7. ဆခ္ ဘာသာ

8. မရွိ
9. အျခား ______________________
98. အေျဖမသိပါ ၊
99. မေျဖဆိုလိုပါ

5. အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန  

1. အိမ္ေထာင္မရွိ
2. ေစ့စပ္ထားသည္
3. လက္မထပ္ အတူေန
4. အိမ္ေထာင္ရွိ
5. တရား၀င္ကြာရွင္းထားၿပီး
6. ကြဲ ေနသည္ 

7. မုဆိုးမ/ မုဆိုးဖို
98. အေျဖမသိပါ ၊
99. မေျဖဆိုလိုပါ

6. သင္ ေမြးဖြားရာ ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကီး

1. ဧရာ၀တီ 
2. ပဲခူး
3. ခ်င္း
4. မေကြး
5. မႏၲေလး
6. မြန္ 
7. ေနျပည္ေတာ္ 
8. ကခ်င္
9. ကယား
10. ကရင္

11. ရခိုင္ 
12. စစ္ကိုင္း
13. ရွမ္း 
14. တနသၤာရီ
15. ရန္ကုန္
98. အေျဖမသိပါ ၊
99. မေျဖဆိုလိုပါ
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7. သင္ ဘ၀ တြင္ ၂ ႏွစ္ ၊ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကီး ဘယ္ႏွစ္ခုရွိ ပါသနည္း။

1. __________________  (ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကီးအေရအတြက္ကိုေဖာ္ျပရန္)

အပို္င္း ၂ - အလုပ္ ရာဇ၀င္
8. သင္ယခု ေရာက္ရွိေနသည့္ ေဒသ သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ကိုင္သည့္အလုပ္ အေၾကာင္း 
ျပန္စဥ္းစားေပးပါ၊ ထို အလုပ္ကိုလက္ရွိ လုပ္ကိုင္ဆဲလား။ မလုပ္ေတာ့ဘူးလား။ 

 1. ယခု မလုပ္ေတာ့ပါ
 2. ယခုထိလုပ္ကိုင္ေနဆဲ

9.  အလုပ္ရာဇ၀င္ျပ ဇယား  

အလုပ္ 
အမွတ္ 

စဥ္

အဓိကလုပ္ကိုင္ရသည့္အလုပ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အမ်ိဳးအမည္  

သင့္လုပ္ကိုင္မႈ မွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ 
အဓိက ထြက္ကုန္၊ 

တစ္လ      
ရသည့္ 

လုပ္ခ (က်ပ္)

အလုပ္ 
စတင္ သည့္

လ / ႏွစ္

အလုပ္ 
ၿပီးဆံုးသည့္

လ / ႏွစ္

အလုပ္ 
#1 
လက္ရွိ 
အလုပ္

____________________________________
____________________________________
________________________
Occupation code: _________________

__________________________
____________________

Industry code: ___________

အလုပ္ 
#2

____________________________________
____________________________________
Occupation code: _________________

__________________________
____________________
Industry code: ___________

အလုပ္ 
#3

____________________________________
____________________________________
_______________________
Occupation code: _________________

__________________________
____________________

Industry code: ___________
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အပို္င္း ၃ - ပညာသင္ၾကားမႈ ရာဇ၀င ္
ယခု - သင္ __________________ (ေနရပ္မွ ထြက္ခြါ ၿပီး ပထမဆံုးလုပ္သည့္အလုပ္ကိုရည္ညႊန္း) တြင္ လုပ္ကိုင္စဥ္ က သင့္ ပညာေရး ႏွင့္ 
ပတ္သက၍္ ေမးျမန္းလိုပါသည္။  

10. ယခု လက္ရွိ ေနရာသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာစဥ္က သင္ ဘယ္ႏွစ္တန္း လဲ၊ အေျဖ တစ္ခု ထက္ ပိုမိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

1. သူငယ္တန္း 
2. _______________ (ပထမတန္း - ဒႆမတန္း)၊
3. ___________ တန္း တက္ေရာက္ၿပီး စာေမးပြဲက် / 

ေက်ာင္းထြက္ ခဲ့ပါသည္၊
4. စက္မႈ လက္မႈ ေက်ာင္းပညာေရး (အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

သင္တန္း)၊
5. တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရ၊
6. တကၠသိုလ္__________ ႏွစ္ အထိ တက္ေရာက္ခဲ့၊ 

စာေမးပြဲက်/ေက်ာင္းထြက္
7. အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ညီ သတ္မွတ္သည့္ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းပညာေရး

8. ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ ဘုန္းေတာ္ၿကီးေက်ာင္း ပညာေရး
9. ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ပညာေရး
10. အစၥလာမ္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ပညာေရး 
11. အျခား -(ေဖာ္ျပရန္) ______________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊
99. မေျဖဆိုလိုပါ

 
11. ထိုအဆင့္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပညာဆက္သင္ရန္ ရပ္တန္႔ခဲဲ့ရသနည္း ၊ အေျဖတစ္ခုထက္ ပိုမို ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါသည္။ 

1. ဤမွ်တတ္လွ်င္ လံုေလာက္သည္ ဟု ဆံုးျဖတ္သူ 
(မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူ)က ယူဆသည္။

2. မိမိ ကိုယ္တိုင္က ေက်ာင္းဆက္ မတက္ လိုပါသျဖင့္၊
3. ေက်ာင္း ၌ ေကာင္းစြာ ဆက္ဆံ မခံရ သျဖင့္၊
4. ေက်ာင္းဆက္တက္လိုေသာ္လည္း ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သျဖင့္ 

(ေက်ာင္းစရိတ္မတတ္ႏိုင္ပါ)
5. ေနသည့္အရပ၌္ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ ေက်ာင္းမရွိသျဖင့္ ၊
6. မိသားစုအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၀င္ေငြရွာေဖြရန္ 

လိုအပ္လာသျဖင့္၊
7. စာေမးပြဲ က်ရႈံးသျဖင့္

8. အျခားအရပ္ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာေၾကာင့္၊
9. တျခားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရၿပီး ေနရာသစ္ရွိ ေက်ာင္း က ယခင္        
             တက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း လက္မွတ္ အား အသိအမွတ္ မျပဳသျဖင့္၊

10. ကိုယ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ မိသားစု ျပသနာေၾကာင့္
11. သာသနာေဘာင္ သို႔ ၀င္ေရာက္သျဖင့္
12. အျခား _________________________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊

အပို္င္း ၄ - အလုပ္သမားသစ္စုေဆာင္းမႈ အေျခအေနမ်ား
ယခု (ယခုလက္ရွိေနရာသို႔ ေရာက္လာစဥ္က ပထမဆံုးလုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္္္) ______________ ရရွိပံု ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေမးျမန္းလိုပါသည္။ 

12.  ယခု ေဆြးေႏြးေနသည့္ အလုပ္အတြက ္ဤေဒသသို႔ မလာမီသင္ သည္ မည္သည့္ေဒသတြင္ ရွိသနည္း။ 
 ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္ - ___________________________________

 ရြာ - _______________________ (ရပ္ကြက္တြင္ေနသူျဖစ္ပါက ေက်ာ ပါ။)
 ၿမိဳ႕နယ္ ________________________________________________
 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး _______________________________(ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္)

13. အလုပ္ရစဥ္က သင့္ အသက္ မည္မွ်ရွိသနည္း ။
1.  ________________ ႏွစ္ (ျပည့္ခဲ့ၿပီးသည့္ အသက္)
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

14. သင္  အလုပ္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္ မည္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သနည္း၊ 

1. ကႊ်ႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ တစ္ေယာက္တည္း  
(Q 16 သို႔သြားပါ)

2. အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူကႊ်ႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ 
အတူတကြ၊ (Q16 သို႔သြားပါ)

3. ကႊ်ႏ္ုပ္သေဘာမပါဘဲ အျခားသူမ်ားက 
ကႊ်ႏ္ုပ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္၊ (Q 15 
သို႔သြားပါ)

98. အေျဖ မသိပါ ၊ (Q 16 သို႔သြားပါ၊ )
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊ (Q 16 သို႔သြားပါ)

15. သင့္သေဘာမပါဘဲ အျခားမည္သူတို႕က ဆံုးျဖတ္ေပးသနည္း။ အေျဖတစ္ခုထက္ ပိုမိုႏိုင္သည္။ 

1. မိဘ
2. အုပ္ထိန္းသူ
3. ေမာင္ႏွမမ်ား
4. အိမ္ေထာင္ဖက္
5. ခ်စ္သူ၊ ရီးစား 
6. အျခားေဆြမ်ိဳး
7. သူငယ္ခ်င္း

8. အလုပ္သြင္းေပးသူ
9. အလုပ္ရွင္
10. အျခား ____________________________
98. အေျဖ မသိပါ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

16. သင္  အလုပ္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ရသနည္း။  အေျဖတစ္ခုထက္ ပို ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ 

1. ေငြလိအုပ္သျဖင့္
2. ထိုစဥ္က အလုပ္ကို ေက်နပ္မႈ မရွိသျဖင့္
3. ကႊ်ႏ္ုပ္ေနထိုင္သည့္ ရြာ/ရပ္ကြက္ တြင္ 

အလုပ္အကိုင္မရွိသျဖင့္
4. မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လိုက္သြားရသျဖင့္
5. မိမိ စိတ္၀င္စားသည့္ အလုပ္/ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ျဖစ္သျဖင့္
6. ဤ ဆိုက္ေရာက္ေဒသ ရွိ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ရွိ သျဖင့္
7. ကိုယ္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္လို သျဖင့္  
8. မိသားစုတြင္ အဓိက ၀င္ေငြရွာေဖြေပးသူ 

ကြယ္လြန္သျဖင့္
9. သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ (အိမ္/ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းဖ်က္ဆီး 
ခံရသျဖင့္)

10. ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာညွင္းပမ္းခံရသျဖင့္
11. သင့္ေဒသတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ 

ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္
12. ေျမ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္
13. ပစၥည္း ဥစၥာ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္
14. စစ္တပ္ (သို႔) အရပ္ဖက္အာဏာပိုင္မ်ား၏အမိန္႔ 

ျဖင့္ သင္ႏွင့္္ သင္ (သို႔) သင့္မိသားစု၀င္မ်ား 
ထံုးတမ္း စဥ္လာ အရျဖစ္သည့္ အဓမၼ 
အလုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္းေၾကာင့္၊

15. ကႊ်ႏ္ုပ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမွ ထြက္ေျပးရျခင္း
16. မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းေၾကာင့္
17. အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ေၾကာင့္ (ရုပ္ပိုင္း ၊ လိင္ပိုင္း)
18. မိသားစု၏ ေငြေၾကးအေျခအေနအေပၚ သက္ေရာက္သည့္     
              အစိုးရ၏မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊
19. လူမ်ိဳးစု (သို႔) ဘာသာေရး ျပႆနာေၾကာင့္
20. ပတ္၀န္းက်င္ က လက္မခံသျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္             
               ______________________________
               ______________________________
21. အျခား ___________________________________
98. အေျဖ မသိပါ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား 

17. အလုပ္ကို ဦးဆံုး မည္သို႔ ရွာေတြ႕သနည္း၊ 
1. လူတစ္ဦးဦး ထံမွ သိရသည္
2. သတင္းစာ
3. ဂ်ာနယ္
4. လမ္းေဘးေၾကာ္ျငာ
5. အြန္လိုင္း လူမႈသတင္းကြန္ယက္
6. အျခား (ေဖာ္ျပပါ) _______________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

18. ဤအလုပ္၀င္ရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကူညီစီစဥ္ေပးပါသလား၊ 
1. ေပးပါသည္ (Q 19 သို႔သြားပါ)
2. မေပးပါ (Q 26 သို႔သြားပါ)
98. အေျဖမသိပါ ၊ (Q 26 သို႔သြားပါ)
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊(Q 26 သို႔သြားပါ)

19. ဤအလုပ္၀င္ရန္ မည္သူ ကူညီစီစဥ္သနည္း ၊ တစ္ခုထက္ပိုမို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္၊ 
1. အလုပ္သြင္းေပးသူ/ ပြဲစား
2. အလုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ
3. အလုပ္ရွင္
4. မိဘ
5. ေဆြမ်ိဳး
6. သူငယ္ခ်င္း
7. အုပ္ထိန္းသူ
8. ေမာင္ႏွမမ်ား
9. အိမ္ေထာင္ဖက္
10. အသိအကၽြမ္း

11. ကြ်ႏု္ပ္ အလုပ္ရသည့္ အလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနႏွင့္ၿပီးသား  
              အလုပ္သမားတစ္ဦးေၾကာင့္
12. အာဏာပိုင္
13. အျခား ______________________________________
98. အေျဖမသိပါ  
99. မေျဖဆိုလိုပါ

20. ဤကူညီစီစဥ္ေပးသူ ႏွင့္ သင္တို႕ ယခင္ကတည္းကသိၾကပါသလား၊ 
1. သိပါသည္၊
2. မသိပါ
98. အေျဖမသိပါ  
99. မေျဖဆိုလိုပါ

21. သင္အလုပ္ရရန္ ကူညီစီစဥ္သူတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ / ပြဲစား လိုင္စင္ရွိပါသလား၊ 
1. ရွိပါသည္၊
2. မရွိိပါ

98. အေျဖမသိပါ  
99. မေျဖဆိုလိုပါ 

22. ထိုအလုပ္ရရန္ ေငြ ေပးရပါသလား၊ (အလုပ္သြင္းေပးသူ (သို႔) အလုပ္ရွင္သို႔)
1. ေပးရသည္၊ ေငြမည္မွ်ေပးရသနည္း _____________ /ေငြသားမဟုတ္သည့္ ေပးေခ်ျခင္း 

____________________________၊ (Q 23 သို႔သြားပါ)
2. မေပးရပါ (Q 25 သို႔သြားပါ)
98. အေျဖမသိပါ  (Q 25 သို႔သြားပါ)
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊ (Q 25 သို႔သြားပါ)
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23. မည္သူ႕ကိုေပးရသနည္း၊
1. အလုပ္သြင္းေပးသူ/ ပြဲစား
2. အလုပ္ရွင္
3. အလုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ
4. မိသားစု၀င္
5. အျခား ________________________________
98. အေျဖမသိပါ  
99. မေျဖဆိုလိုပါ

24. အလုပ္ရရွိရန္ (အလုပ္သြင္းေပးခ) အတြက္ ေငြေခ်းယူခဲ့ရပါသလား 
1. ေခ်းယူခဲ့ရပါသည္ ၊ မည္မွ်နည္း __________________
2. မေခ်းရပါ၊
98. အေျဖမသိပါ  
99. မေျဖဆိုလိုပါ

25. အလုပ္သြင္းေပးသူအားအေၾကြးေပးရန္ရွိခဲ့ဖူးလား။
1. ရွိပါသည္။
2. မရွိပါ
98. အေျဖမသိပါ  
99. မေျဖဆိုလိုပါ

26. ေနရာသစ္သို႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ (သို႔) ထိုေနရာသစ္သို႔ေရာက္မွ ထိုအလုပ္ ကို စီစဥ္ခဲ့ပါသလား၊
1. ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါသည္
2. ေရာက္ရွိမွ စီစဥ္ပါသည္။
98. အေျဖမသိပါ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ

27. သင္ မူလ ေနရာ မွ အလုပ္ေနရာသို႔ ခရီးသြားရန္ မည္သူ စီစဥ္ေပးသနည္း၊ (တစ္ခုပို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။) 
1. ကိုယ္တိုင္ (အျခားသူမပါ) (Q 29 သို႔သြားပါ)
2. အလုပ္သြင္းေပးသူ/ ပြဲစား
3. အလုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ
4. အလုပ္ရွင္
5. မိဘ
6. ေဆြမ်ိဳး
7. သူငယ္ခ်င္း
8. အုပ္ထိန္းသူ
9. ေမာင္ႏွမမ်ား

10. အိမ္ေထာင္ဖက္
11. ခ်စ္သူ ရီးစား
12. အသိအကၽြမ္း
13. အာဏာပိုင္မ်ား (အစိုးရ (သို႔)အစိုးရမဟုတ္ေသာ  
               အျခားအဖြဲ႔အစည္း)
98. အေျဖမသိပါ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ
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28. မိမိရပ္ရြာ မွ အလုပ္ရရွိသည့္ ေနရာသို႔ ခရီးသြားလာခ်ိန္တြင္  အလုပ္ရရွိရန္ ကူညီသူတို႔ က်ဴးလြန္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကို 
ဖတ္ျပပါမည္၊ သင္က ထို အေျခအေနမ်ား ကို  နားေထာင္ၿပီး “ ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရပါသည္” ၊ (သို႔) “ခရီးတြင္ ပါလာသည့္ အျခားသူတစ္ဦး 
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ ရပါသည္”  (သို႔) “ မျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါ “ (သို႔) “ မေျဖခ်င္ပါ” -  ဟု ေရြးခ်ယ္ ေျဖဆိုေပးပါရန္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (သို႔) မေတာ္မတရားမႈ ပံုစံမ်ား
(ထို အေျခအေနမ်ားကို က်ူးလြန္သူသည္ အလုပ္သြင္းေပးသူ၊ 
အလုပ္ရွင္၊ (သို႔) တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ခရီးသြားရန္ 
စီစဥ္ေပးသည့္ တာ၀န္ယူထားသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္၊ ဤအလုပ္ႏွင့္ 
မဆိုင္ေသာ အျပင္လူ က်ဴးလြန္သည့္ ကိစၥ မပါ၀င္။)

1.
ၿခိမ္းေျခာက္ 
ခံရဖူး သည္

2.
ကိုယ္တိုင္ 
ခံစား
ခဲ့ရသည္။

3. ပါလာသည့္ 
အျခားသူ 
တစ္ဦး 
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ 
ပါသည္

4.
မျဖစ္ ပ်က္ခဲ့ 
ဖူးပါ။

99. 
မေျဖလိုပါ

28.a ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ျခင္း၊

28.b လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း

28.c မိသားစု၀င္မ်ားအားကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ 
အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း၊

28.d အစာ၊ ေရစာ မေပးျခင္း၊ အိပ္ခြင့္ မေပးျခင္း၊

28.e သက္ေသခံကဒ္၊ (သို႔) စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို 
သိမ္းဆည္းယူထားျခင္း

28.f အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းထံတိုင္ၾကားျခင္း

28.g ဘာသာေရး ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း

28.h မလိုအပ္ဘဲ လိင္/ကိုယ္ခႏၶာထိျခင္း၊ ကိုင္ျခင္း

28.i ဥာဏ္ရည္(သို႔) ကိုယ္ခႏၶာ ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
ေစာ္ကားျခင္း၊ အရွက္ရေစျခင္း၊

28.j မိသားစု၀င္မ်ား၏ဂုဏ္သတင္း က်ဆင္း ေအာင္လုပ္ျခင္း၊

28.k ရပ္ရြာ၊အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း

28.L ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ (ေငြ သို႔မဟုတ္ 
အျခား)

28.m အေၾကြးပိုမ်ားေအာင္လုပ္ျခင္း

28.n ေျမ သိမ္းဆည္းျခင္း

28.o ပစၥည္း ဥစၥာ သိမ္းဆည္းျခင္း

28.p ခရီးစဥ္ တစ္ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္/ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္း

28.q ခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကပ္ခံရျခင္း

28.r အဓမၼ ေခၚယူျခင္း/ျပန္ေပးဆြဲ ျခင္း

28.s ၀ယ္ယူျခင္း (သို႔) အလုပ္သို႔ ေရာင္းစားျခင္း

28.t အျခား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (သို႔) မေတာ္မတရားျပဳမႈ
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အပို္င္း ၅ -အလုပ္စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ သေဘာတူညီခ်က္

29.  အလုပ္ အေနအထား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သနည္း။
1. အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာစာခ်ဳပ္ (Q30 သို႔သြားပါ) 
2. အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (Q32 သို႔သြားပါ)
3. အျခားတစ္ဦးဦးထံမွ အလုပ္အေၾကာင္းသတင္းရျခင္း (Q32 သို႔သြားပါ)
4. အလုပ္အေၾကာင္းဘာမွ်မသိရွိဘဲ  အလုပ္၀င္ခဲ့ပါသည္  (Q 33 သို႔သြားပါ)
98. အေျဖမသိပါ (Q 33 သို႔သြားပါ)
99. မေျဖဆိုလိုပါ (Q 33 သို႔သြားပါ)

30. စာျဖင့္ေရးသားထားေသာစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင္နားလည္ပါသလား၊
1. လံုး၀ နားလည္ပါသည္။ (Q 32 သို႔သြားပါ)
2. အခ်ိဳ႕သာနားလည္သည္ (Q 31 သို႔သြားပါ)
3. လံုး၀ နားမလည္ပါ (Q 31 သို႔သြားပါ)
98. အေျဖမသိပါ (Q 32 သို႔သြားပါ)
99. မေျဖဆိုလိုပါ (Q 32 သို႔သြားပါ) 

31. စာျဖင့္ေရးသားထားေသာစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သာနားလည္သနည္း(သို႔) လံုး၀ 
နားမလည္သနည္း၊

1. ဖတ္ခြင့္ လံုး၀မရသျဖင့္ 
2. ဖတ္ရန္အခ်ိန္ အလံုေလာက္ မရသျဖင့္
3. ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို နားမလည္သျဖင့္ 
4. မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ မေရးသားထားသျဖင့္
5. စာမတတ္သျဖင့္ 
6. အျခား - _________________________________________
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ
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32 အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ား ကို ဖတ္ျပပါမည္။ “ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိ” ၊  အလုပ္ရွင္ႏွင့္ (သို႔) အျခားသူႏွင့္ “ႏုတ္ျဖင့္ သေဘာတူ 
ခ်က္” တြင္ ၊ “ စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္” ပါသည္ - စသည္ျဖင့္ ေျဖဆိုသူမွ ေျပာျပေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ရွိ အေျခအေန ကို စဥ္းစားပါ၊ “ကတိျပဳထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္သည္”၊ “ပိုဆိုးရြားသည္” စသည္ျဖင့္ ေျပာျပေပးပါ။ (ၿပီးခဲ့သည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ပါသည္၊ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူခ်က္/ သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိရခ်ိန္သည္ အလုပ္ “မတိုင္မီ” က ျဖစ္သည္။ 
ေရြးခ်ယ္သည့္ အေျဖေနရာတြင္ “X” အမွတ္အသားျပပါ။)

အလုပ္”မတိုင္မီ” (အလုပ္စာခ်ဳပ္/ 
ႏုတ္သေဘာတူညီခ်က္ျပဴလုပ္ခ်ိန္/  အလုပ္အေၾကာင္း 

သိရွိခ်ိန္) 

အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ 

ေခါင္းစဥ္ 1. ေဆြးေႏြး 
ျခင္းမရွိ

2. ႏုတ္ျဖင့္ 
သေဘာတူ 
ခ်က္

3. စာျဖင့္ 
သေဘာတူ 
ခ်က္

99.
မေျဖဆိုလိုပါ

4. သေဘာတူ 
ခ်က္အတိုင္း

5.  ပိုဆိုးရြား
သည္

99. 
မေျဖဆိုလိုပါ

32.a မည္သည့္ အေထြေထြ 
စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ရ မည္ ( သတုၲဳတြင္း၊ 
ေဆာက္လုပ္ ေရး၊ 
သီးပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အိမ္ေဖာ္ 
အလုပ္ စသည္ျဖင့္)

32.b အလုပ္သတ္မွတ္ျခင္း ( အုတ္ 
သယ္ရမည္၊ အိတ္ကပ္ခ်ဳပ္ရ 
မည္၊ စားပြဲသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရ 
မည္ စသည္ျဖင့္)  

32.c အလုပ္ရွင္ အေၾကာင္း

32.d အလုပ္ ေနရာ

32.e လုပ္ခ

32.f လုပ္ခ မည္သူ႕ကိုေပးသနည္း 
(ကိုယ္တိုင္လား၊ သူမ်ားလား)

32.g လုပ္ခထုတ္ေပးခ်ိန္ (ေန႕စဥ္၊ 
တစ္ပတ္တစ္ခါ၊ လစဥ္)

32.h အလုပ္ လုပ္ခ်ိန္

32.i အခ်ိန္ပိုေၾကး အေၾကာင္း

32.j ေနထိုင္ေရး

32.k အလုပ္ရွိသည့္ေနရာသို႔ 
သြားရာ 
တြင္မည္သို႔ခရီးမ်ိဳးသြားရမည္

32.L အလုပ္ လုပ္ရမည့္ ကာလ

32.m ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥရွိလွ်င္ 
အလုပ္မွ သြားခြင့္ 

32.n ဖ်ားနာလွ်င္ အနားယူခြင့္

32.o အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ 
မေတာ္တဆမႈ၊ နာမက်န္းမႈ 
အတြက္ နစ္နာေၾကး

32.p အခမဲ့ ေကၽြးေမြးျခင္း (ငပိရည္ 
ႏွင့္ ထမင္း စသည္ျဖင့္)

32.q အေၾကြးဆပ္သည့္ စနစ္
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33.  အကယ္၍ အလုပ္ကို သင္က ျငင္းဆို ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း၊ (ဆိုလိုသည္မွာ ထိုအလုပ္ကို လက္မခံလွ်င္ မည္သည့္ ဆိုးက်ိဳး 

ျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုသိရန္ ျဖစ္သည္၊ အေျဖတစ္ခုထက္ ပိုႏိုင္သည္။)

1. ဘာမွ မျဖစ္ပါ
2. မိသားစုက အရမ္းစိတ္ဆိုးလိမ့္မည္၊ 

စိတ္ပ်က္လိမ့္မည္
3. အလုပ္ေနရာသို႔ အတင္းအက်ပ္ ပို႔လိမ့္မည္ 

(ျပန္ေပးဆြဲျခင္း/အဓမၼ ေခၚေဆာင္ျခင္း)
4. အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုသို႕ 

သတင္းပို႔လိမ့္မည္
5. မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားစာရြက္

စာတမ္းမ်ားအားသိမ္းဆည္းထားသည္
6. လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမည္
7. ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ခံရမည္
8. ဘာသာေရး ျပစ္ဒဏ္ ခတ္ခံရမည္ 
9. ပစၥည္း ဥစၥာ ထိန္းသိမ္း ခံရမည္ (ေငြ သို႔မဟုတ္ 

အျခား)
10. မိသားစု၀င္မ်ားအားကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 

အႏၲရာယ္ျပဳမည္
11. မိသားစု၀င္မ်ား၏ဂုဏ္သတင္း က်ဆင္း 

ေအာင္လုပ္မည္

12. ေၾကြး ပိုတက္လာမည္

13. ေနာင္တြင္ အလုပ္ရဖို႔ အတြက္ ခ်န္လွပ္ခံရလိမ့္မည္
14. လူမႈေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ထုတ္ဖယ္ပစ္လိမ့္မည္
15. ေျမ သိမ္းခံရမည္
16. ပိုင္ဆိုင္မႈ ကို သိမ္းယူလိမ့္မည္
17. အျခားျပစ္ဒဏ္ / ျခိမ္းေျခာက္မႈ ____________________
18. အျခားအေၾကာင္းကိစၥ ________________________
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ

34. ကႊ်ႏ္ုပ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနသည့္ အလုပ္တြင္ သင္လုပ္စဥ္က သင့္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ / (ပန္းေရာင္ကဒ္ျပား) ရွိိပါသလား
1. ရွိပါသည္ (Q 37 သို႔ သြားပါ)
2. မရွိပါ (Q 35 သို႔ သြားပါ)
98. အေျဖမသိပါ (Q 37 သို႔ သြားပါ)

99. မေျဖဆိုလိုပါ (Q 37 သို႔ သြားပါ

35. အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္ တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား (ပန္းေရာင္) မရွိသနည္း
1. အျဖဴေရာင္ ဧည့္ကတ္ ရွိပါသည္
2. အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ကတ္ (အစိမ္းေရာင္) ရွိပါသည္
3. အျခား အေၾကာင္း _____________________________________________
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ

36. သင့္ တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား (ပန္းေရာင္) မရွိသျဖင့္ အလုပ္ရွာရာတြင္ အလုပ္ရရွိေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိပါသလား၊ 

1. မရွိပါ၊ မည္သည့္ ခက္ခဲမႈမွ်မရွိပါ
2. သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္၊ ပန္းေရာင္ကတ္ မရွိသျဖင့္ အလုပ္မရခဲ့ပါ
3. သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္၊ အလုပ္ရွင္က ပန္းေရာင္ကတ္ မရွိသူမ်ားကိုသာ အလုပ္ေပးခ်င္သည္
98. အေျဖမသိပါ

99. မေျဖဆိုလိုပါ
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အပို္င္း ၆ - အိမ္ေထာင္စု ေငြေၾကး အေျခအေန 
(ယခုလက္ရွိအရပ္တြင္ ပထမဆံုးလုပ္သည့္အလုပ္) _______________ အလုပ္၀င္စဥ္က သင့္အိမ္ေထာင္စု၏ ေငြေၾကးအေျခအေနကိုေမးျမန္းလိုပါ 
သည္။

37. ယခု ရွိေနသည့္ အရပ္သို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္လာစဥ္က သင့္အိမ္ တြင္မိသားစု ဘယ္ႏွစ္ဦးရွိသနည္း ၊
1. #:____________ ေယာက္ (သင္ အပါအ၀င္)
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ

38. ထိုအခ်ိန္က သင့္အိမ္ တြင္ မိသားစု၀င္ ဘယ္ ႏွစ္ဦး အလုပ္လုပ္ ၿပီး ၀င္ေငြရသနည္း။ 
1. #:____________ ေယာက္ (ေျဖဆိုသူပါ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ထည့္တြက္ပါ)
98.   အေျဖမသိပါ (Q40 သို႔သြားပါ)
99.  မေျဖဆိုလိုပါ (Q40 သို႔သြားပါ)

39. ထိုအခ်ိန္က အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလံုး၏  တစ္ႏွစ္စုစုေပါင္း၀င္ေငြ မည္မွ်ရွိသနည္း။ (အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား၏ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းကို ေျဖဆိုသူအား 

ကူညီတြက္ခ်က္ေပးပါရန္။)

1. စုစုေပါင္း __________________ က်ပ္ ၊
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ

40. ထိုအခ်ိန္က သင့္အိမ္ေထာင္စုတြင္ ခန္႕မွန္းအေၾကြးေပါင္းမည္မွ် တင္ေနပါသနည္း။
1. အေၾကြးရွိပါသည္၊ ေငြပမာဏအားျဖင့္ ______________________ က်ပ္ (ႏွင့္)(သို႔) ေငြသားမဟုတ္ေသာ 

____________________________
2. မိသားစုအေၾကြး မရွိပါ
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ

အပို္င္း ၇ - အလုပ္အေျခအေနမ်ား
____________________________ (ယခု လက္ရွိေနရာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပထမဆံုးလုပ္သည့္ အလုပ္ ကိုဆိုလို ေၾကာင္းထပ္ေျပာျပပါ၊  
ဥပမာ-မႏၲေလး ၿမိဳ႕ စက္ရံုတစ္ခုတြင္ အိတ္ကပ္ခ်ဳပ္သည့္ အလုပ္ ) အလုပ္ခြင္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးျမန္းလိုပါသည္ ။

41. လက္ရွိအရပ္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္က ပထမဦးဆံုး ရရွိသည့္ အလုပ္သည္ မည္သည့္ေနရာ တြင္ရွိသနည္း။ အလုပ္တစ္ခုကိုပင္ 
တစ္ေနရာထက္ပိ၍ု လုပ္ကိုင္ရပါကအခ်ိန္အၾကာဆံုး လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာကိုေရြးပါ။

 ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္ - ___________________________________
 ရြာ - _______________________ 
 ၿမိဳ႕နယ္ ________________________________________________
 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး _______________________________(ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္)

42. ထိုအလုပ္ကို မည္မွ် ၾကာၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သနည္း။ 
1. ၁ ႏွစ္ မျပည့္ပါ
2. ၁ ႏွစ္ ခန္႔
3. ၂ ႏွစ္ ခန္႔
4. ၃ ႏွစ္ ခန္႔
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43. အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ေအာက္ ေျဖဆိုသူအတြက္သာ - သင္သည္ သင့္ မိသားစု/ အုပ္ထိန္းသူ တို႔ ႏွင့္အတူ ယခု အလုပ္လုပ္ 
ေနတာလား ။ 

1. ဟုတ္ပါသည္၊ မိသားစု/ အုပ္ထိန္းသူ ပိုင္ အလုပ္တြင္ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ (မိသားစု/ အုပ္ထိန္းသူသည္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သည္)
2. ဟုတ္ပါသည္၊ မိသားစု/ အုပ္ထိန္းသူတို႕ ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ပါသည္။ (မိသားစု/ အုပ္ထိန္းသူသည္ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည္)
3. မဟုတ္ပါ။ မိသားစု/ အုပ္ထိန္းသူ တို႕ႏွင့္ အတူအလုပ္ မလုပ္ပါ။
4. အေျဖမသိပါ
5. မေျဖဆိုလိုပါ

44. သင္၏အဓိက အလုပ္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ရပါသနည္း၊ 

1. အလုပ္အပ္သူ၏အိမ္ေနရာ
2. ရံုး
3. စက္ရံု
4. စိုက္ခင္း/လယ္ကြင္း/ၿခံ
5. ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္
6. သတၴဳတြင္း/ေက်ာက္တြင္းတူး
7. ဆိုင္/စတိုး/စားေသာက္ဆိုင္/ဟိုတယ္ 
8. ေနရာအႏွံ႔လွည့္လည္သည့္အလုပ္

9. ေစ်း၊ လမ္း တစ္ေနရာတြင္တစ္သမတ္တည္းလုပ္ကိုင္သည့္     
              အလုပ္
10. ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊အင္း၊အိုင္၊ကန ္
11. အျခား _______________________
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ

45. (ၿပီးခဲ့သည့္ေမးခြန္းမွ) အဆိုပါ အလုပ္ေနရာ သည္ သင့္မိသားစု ပိုင္ေနရာ ျဖစ္သလား၊
1. ဟုတ္ပါသည္
2. မဟုတ္ပါ
3. သက္ဆိုင္မႈမရွိပါ (ေနရာတိတိက်က် မရွိပါ)
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ

46. လက္ရွိအလုပ္မွ သင္ရရွိသည့္လုပ္ခ ကို မည္သူ ရယူသနည္း၊
1. ကိုယ္တိုင္ ၊
2. မိသားစု၀င္ ၊
3. သူငယ္ခ်င္း/ အသိ
4. အလုပ္သြင္းေပးသူ
5. အလုပ္ရွင္
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊

47. လက္ေတြ႔တြင္ အလုပ္အတြက္ လုပ္ခကိုမည္သို႔ ရရွိသနည္း၊ ေငြကို စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း အလုပ္သမား (သို႔) အျခားသူ ကို 
ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

1. ေန႔စဥ္
2. အပတ္စဥ္
3. တစ္ပတ္ ၂ ႀကိမ္
4. လစဥ္
5. ႏွစ္စဥ္
6. တစ္ႏွစ္ ၂ ႀကိမ္
7. ဖဲ့ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပီးစီးေသာအလုပ္ 

အပိုင္းလိုက္ေပးျခင္း
8. လုပ္ခ ေပးခ်ိန္ ကိုမသတ္မွတ္ထားပါ

9. လုပ္ခ မရပါ၊
10. အျခား ___________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊  
99. မေျဖဆိုလိုပါ
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48. ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ရက္ အလုပ္လုပ္ရပါသလဲ၊

1. ရက္အေရအတြက္ - __________
2. ၁ ရက္ပင္ မျပည့္ပါ

98. အေျဖမသိပါ ၊ 

99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊

49. ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ နာရီ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာအလုပ္လုပ္ရပါသလဲ၊ 
1. _________ နာရီ (နားခ်ိန္၊ ထမင္းစားခ်ိန္ မပါ)
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊

50. တစ္ရက္လွ်င္ နားခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ရသနည္း၊ (တစ္ရက္တာတြင္ ထမင္းစားနားခ်ိန္ ႏွင့္ အျခားနားခ်ိန္ မ်ားပါ ပါ၀င္သည္။) 
1. ၁ နာရီ
2. ၂ နာရီ
3. ၃ နာရီ
4. တက္ၾကြစြာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ မ်ိဳးတြင္ ခဏေလးနားတတ္ပါသည္
5. အနားေပးခ်ိန္ မရွိပါ
6. အျခား ____________________________________________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊  
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊

51. တစ္လ လွ်င္ နားခြင့္ ဘယ္ႏွစ္ရက္ရသနည္း ။ 
1. _____________ (ရက္) လုပ္ခ ေပးသည့္ နားခြင့္
2. _____________ (ရက္) လုပ္ခ မေပးပါ
3.  _____________ (ရက္) လုပ္ခ အခ်ိဳ႕ အ၀က္ ေပး နားခြင့္
4. နားခြင့္ မရွိ
98. အေျဖမသိပါ ၊  
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊ 

52. ေဆြးေႏြးေနသည့္ အလုပ္စတင္ခ်ိန္က အလုပ္ရွင္/လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲ/အလုပ္ၾကပ္/ မန္ေနဂ်ာ/ပိုင္ရွင္ အား ေႀကြးျမီ 
ေပးရန္ရွိခဲ့ပါသလား၊ 

1. ရွိပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ကႊႏ္ုပ္ သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ဟုတ္ပါ။ (အေၾကြး မည္မွ်ရွိသည္ကိုေဖာ္ျပပါ ___________________) 
(Q 53 သို႔သြားပါ)

2. ရွိပါသည္၊ ကႊႏ္ုပ္ သေဘာတူပါသည္ ၊ေငြ မည္မွ် ______________ (Q 53 သို႔သြားပါ)
3. မရွိပါ (Q55 သို႔သြားပါ)
98. အေျဖမသိပါ ၊ (Q55 သို႔သြားပါ) 
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊(Q55 သို႔သြားပါ)

53. အလုပ္ရွင္ထံ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အေႀကြးတင္ခဲ့ပါသလဲ၊ အေျဖတစ္ခုထက္ပိုႏိုင္ပါသည္ 

1. အလုပ္ရွင္ထံမွ လုပ္ခေငြၾကိဳတင္ ထုတ္ယူထားသျဖင့္
2. (အလုပ္ရွင္က) အလုပ္သြင္းေပးသူကို ေငြေပးလိုက္ရသည့္ အတြက္ အေၾကြးတင္သည္
3. မိမိလုပ္အားျဖင့္ ျပန္ဆပ္ေနရသည့္ မိသာစု အေၾကြး ၊
4. အျခား- _______________________________________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊
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54. အေႀကြး အေျခအေန ဘယ္လို္ ရွိသနည္း။
1. အေၾကြး ပမာဏ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါ၊ 
2. ပိုတိုးလာပါသည္၊ ကႊႏ္ုပ္ သေဘာတူပါသည္
3. ပိုတိုးလာပါသည္၊ ကႊႏ္ုပ္ သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ဟုတ္ပါ။
4. အျခား- _______________________________________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊ 

99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊

 

55. အလုပ္တြင္ “ အတင္း၊ အဓမၼ”၊ “ ဖိအားေပးလို႔” ၊ “အားနာလို႔”  စသည္ျဖင့္  သင္၏  အလုပ္ရွင္ (သို႔) ယင္း၏ 
အေပါင္းပါမ်ား အတြက္ လုပ္ေပးရတတ္ သည့္  အေျခအေနမ်ား ကို ယခု ဖတ္ျပပါမည္ ။ သင္ က “ တစ္ခါမွ် မခိုင္းပါ” ၊ “ 
တစ္ခါတစ္ရံခိုင္းပါသည္” ၊ “ မၾကာခဏခိုင္းသည္” ၊ “မေျဖဆိုလိုပါ” စသည္ျဖင့္ ေျဖေပးပါ။ 
ေရြးခ်ယ္သည့္ အေျဖေနရာတြင္ “X” အမွတ္အသားျပပါ ။ 

အလုပ္ရွင္ (သို႔) ယင္း၏ အေပါင္းပါမ်ားက 1. တစ္ခါမွ် 
မခိုင္းပါ

2.တစ္ခါ တစ္ရံ
ခိုင္းပါသည္

3. မၾကာခဏ 
ခိုင္းသည္

99.
မေျဖဆိုလိုပါ

55.a လိုအပ္သလိုေခၚခိုင္းျခင္း - သင္သေဘာတူညီျခင္းရွိ၊ မရွိ ကို 
ေမးျမန္းျခင္း မရွိဘဲအလုပ္ရွင္မွ အခ်ိန္မေရြးေခၚခိုင္းျခင္း၊

55.b သင့္ ဆႏၵမပါဘဲ အလုပ္ရွင္မိသားစု (သို႔) အေပါင္းပါမ်ား 
အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရျခင္း၊

55.c ဥပေဒႏွင့္ဆန္႕က်င္သည္ဟု သင္ယူဆသည့္ ကိစၥမ်ားအား 
က်ဴးလြန္ေစျခင္းဈ

55.d ကိုယ္ႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ အရာမ်ား သံုးစြဲရန္ 
တိုက္တြန္းျခင္း ၊(ဥပမာ-ရာမ၊ယာဘ၊ ဘိန္း)

55.e အလုပ္ရွင္(သို႔) အေပါင္းအပါမ်ားအတြက္ လိင္၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးရျခင္း၊ 

56. အလုပ္ရွင္ က သင့္ကို အခ်ိန္ပို အလုပ္လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသလား၊ (အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆိုသည္မွာ ႏုတ္ျဖင့္/ စာျဖင့္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ ပါ 

သေဘာတူထားသည့္ နာရီထက္ ပိုလုပ္ရေသာအလုပ္ ျဖစ္သည္။)

1. လုပ္ရပါသည္၊ (Q57 သို႔သြားရန္)
2. မလုပ္ရပါ၊ (Q59 သို႔သြားရန္)
98. အေျဖမသိပါ ၊ (Q59 သို႔သြားရန္)
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊ (Q59 သို႔သြားရန္) 

57. အခ်ိန္ပို အလုပ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသလား ။
1. ရွိပါသည္၊ မလုပ္ဘဲ ေနလို႔ရပါသည္
2. ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိ၊ “အခ်ိန္ပို” အလုပ္လုပ္ရပါသည္
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ ၊

58. အခ်ိန္ပိုအလုပ္အတြက္ အခ်ိန္ပိုေၾကးေပးပါသလား၊
1. ေပးပါသည္၊
2. မေပးပါ ၊
3. အခ်ိန္ပို အလုပ္အတြက္ အခေၾကးေငြမေပးပါ၊ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာခံစားခြင့့္ရပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ ______________________________________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊
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59. အလုပ္မွအခ်ိန္မေရြး ထြက္ခြာ/ႏႈတ္ထြက္ လို႔ ရပါသလား။ အေျဖတစ္ခုထက္ပိ၍ု ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္၊ ေျဖဆိုသူ က “မရပါ” ဟု ေျဖဆိုသည့္အခါ 

အလုပ္စာခ်ဳပ္ပါ ကာလေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ လား ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေအာင္လုပ္ပါ။ ဟုတ္ခဲ့လွ်င္ အေျဖ ၁ ကိုေရြးပါ။

1. ရပါသည္၊  အလုပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အညီ ျဖစ္သေရြ႕အခ်ိန္မေရြး ထြက္ခြင့္ရပါသည္၊
2. မရပါ၊ ေဒသတြင္ အလုပ္ရရန္ မလြယ၍္ျဖစ္ပါသည္၊
3. မရပါ၊ အလုပ္ရွင္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ မျပဳပါ
4. မရပါ၊အေၾကြးစပ္ရန္ရွိသျဖင့္ (သို႔) ႀကိဳတင္လစာယူထား၍ျဖစ္သည္၊
5. မရပါ ၊လုပ္အားခမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
6. မရပါ ၊ အျခား ______________________________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ 

60. အလုပ္တြင္ သင္၏  အလုပ္ရွင္ (သို႔) ယင္း၏ အေပါင္းပါမ်ား အတြက္ လုပ္ေပးရတတ္ သည့္  အေျခအေနမ်ား ကို  ယခု 
ဖတ္ျပပါမည္။ “ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရဖူးသည္” ၊ “ ကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ရသည္” ၊ “လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္(မ်ား) ကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ ရသည္” ၊ 
“မျဖစ္ပ်က္ခဲ့ ဖူးပါ” ၊ “ မေျဖဆိုလိုပါ “ စသည္ျဖင့္ ေျဖၾကားေပးပါရန္။ ေရြးခ်ယ္သည့္ အေျဖေနရာတြင္ “X” အမွတ္အသားျပပါ ။ 

အေျခအေနမ်ားမွာ 
၁ ၊ ၂ ႏွင့္ ၃ အတြက္အေျဖ တစ္ခု ထက္ပိ၍ု 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၄ ႏွင့္ ၉၉ ကို မူ တစ္ခုသာ ေရြးရန္ 
ျဖစ္သည္ 

1. ၿခိမ္းေျခာက္ 
ခံရဖူးသည္

2. 
ကိုယ္တိုင္ခံစား
ခဲ့ရသည္။

3. လုပ္ေဖာ္ကိုင္ 
ဖက္(မ်ား) 
ကိုယ္တိုင္ 
ခံစားခဲ့ ရသည္

4. မျဖစ္ပ်က္ခဲ့ 
ဖူးပါ။

99.
မေျဖဆို
လိုပါ

60.a ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊

60.b လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
(အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္း/အဓမၼျပဳက်င့္ရန္အား 
ထုတ္မႈ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း)

60.c မိသားစု၀င္မ်ားအားကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 
အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း၊

60.d အလုပ္ေနရာတြင္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္၊ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထားျခင္း၊

60.e ေနထိုင္ရာေနရာတြင္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္၊ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထားျခင္း၊

60.f အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္လံုး 
ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

60.g ကိုယ္ထီးတည္းထားျခင္း

60.h လုပ္ခ ထုတ္မေပးဘဲထားျခင္း

60.i မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း 
(အိမ္၊ လက္၀တ္ရတနာ)

60.j ကတိျပဳထားသည့္ခံစားခြင့္ ကို မေပးျခင္း 
(စားစရိတ္ ႏွင့္ အျခား)

60.k အစာ၊ ေရစာ မေပးျခင္း၊ အိပ္ခြင့္ မေပးျခင္း၊

60.L သက္ေသခံကဒ္၊ (သို႔) စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားကို သိမ္းဆည္းယူထားျခင္း

60.m အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းထံတိုင္ၾကားျခင္း

60.n ဘာသာေရး ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း

60.o မလိုအပ္ဘဲ ကိုယ္ခႏၶာပိုင္း ၊ လိင္ ပိုင္း 
ထိေတြ႔ျခင္း
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60.p ဥာဏ္ရည္(သို႔) ကိုယ္ခႏၶာ ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေစာ္ကားျခင္း၊အရွက္ရေစျခင္း၊

60.q မိသားစု၀င္မ်ား၏ဂုဏ္သတင္း က်ဆင္း 
ေအာင္လုပ္ျခင္း၊

60.r ရပ္ရြာ၊အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း

60.s ပိုမိုဆိုးရြားသည့္လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနျဖင့္ 
ႀကံဳ ေတြ႕ေစျခင္း

60.t စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္အခ်ိန္ပို 
ခိုင္းေစျခင္း

60.u စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္  လစာ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

60.v အက်ိဳူးအေၾကာင္းရွင္းလင္းမျပဘဲ လစာ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

60.w တစ္ဖက္သတ္/မတရား အလုပ္မွ 
ထုတ္ပစ္ျခင္း

60.x သင္မက်ဴးလြန္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု အတြက္ 
စြပ္စြဲျခင္း

60.y ေျမ သိမ္းဆည္းျခင္း

60.z ပစၥည္း ဥစၥာ သိမ္းဆည္းျခင္း

60.aa အျခားၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သို႔) မတရားျပဳျခင္း

အပို္င္း ၈ - က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
ယခုက်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အေျခအေနမ်ား ကို ေမးျမန္းလိုပါသည္။ (ေမးျမန္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိေနရာတြင္ကာ ဦးဆံုး 
လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္ကို ရည္ညႊန္းရန္ ျဖစ္သည္။)

61. ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ိဳး ႏွင့္ သင္အလုပ္လုပ္ရပါသလား၊ (တစ္ခုမကေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္) 

1. ဖုန္ ၊ အခိုးအေငြ႔
2. မီး၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ မီးေတာက္
3. ဆူညံက်ယ္ေလာင္မႈ (သို႔) တုန္ခါမႈ 
4. အပူခ်ိန္ လြန္ကဲျခင္း (သို႔) အေအးလြန္ကဲျခင္း
5. ပူလြန္း (သို႔)ေအးလြန္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ထိေတြ႔ရျခင္း
6. အဆိပ္သင့္ အနံ႕အသက္မ်ား
7. ေျမေအာက္လုပ္ငန္းခြင္
8. အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္း
9. ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊အင္းအိုင္စသည့္ ေရ တြင္ 

အလုပ္လုပ္ရျခင္း
10. ေမွာင္လြန္းသည့္လုပ္ငန္းခြင္

11. က်ဥ္းက်ဳပ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္
12. ေလ၀င္ေလထြက္ မလံုေလာက္ျခင္း၊
13. ဓာတုပစၥည္း (ပိုးသတ္ေဆး၊ေကာ္ စသည္မ်ား)
14. ေပါက္ကြဲႏိုင္ေသာ ပစၥည္း
15. လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လႊတ္ထားျခင္း
16. သင့္က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းရွင္းေရး ကို  
               အႏၲရာယ္ျပဳေနသည့္ အျခားအရာမ်ား၊ အလုပ္စနစ္မ်ား၊ 
               လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပရန ္
                ______________________________
                _____________________________
17. မရွိပါ 
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊
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62. အလုပ္ေၾကာင့္ သင့္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ (သို႔) က်န္းမာေရးျပသနာ ရခဲ့ဖူးပါသလား၊ အေျဖ 
တစ္ခုထက္ပိုႏိုင္သည္။

1. ျပင္ပဒဏ္ရာ၊ ပြင့္ထြက္ဒဏ္ရာ
2. အရိုးက်ိဳးျခင္း၊
3. အရိုးအဆစ္လြဲျခင္း၊ နာျခင္း၊ အေၾကာမ်က္ျခင္း
4. အပူေလာင္ျခင္း၊ အေရျပားတိုက္စားပ်က္စီးျခင္း၊

အေရျပားကြာျခင္း၊ ႏွင္းကိုက္ျခင္း
5. အသက္ရွဴဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
6. မ်က္စိဆိုင္ရာျပသနာမ်ား
7. အေရျပားဆိုင္ရာျပသနာမ်ား
8. အစာအိမ္ဆိုင္ရာျပသနာမ်ား ႏွင့္ 

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျခင္း
9. ဖ်ားျခင္း၊ ကိုယ္ပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊
10. လြန္ကဲစြာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

11. ေဖာေရာင္ျခင္း
12. မိန္းခေလး/အမ်ိဳးသမီး ရာသီစက္၀န္းေျပာင္းအေျပာင္းအလဲ 
13. ရွိႏွင့္ၿပီး က်န္းမာေရးျပႆနာ ပိုမိုဆိုးရြားျခင္း (ေဖာ္ျပပါ)  
              _____________________________
              _____________________________
14. အျခားရွိက ေဖာ္ျပရန္  
              _____________________________
15. မရွိပါ (Q 64 သို႔သြားရန္)
98. အေျဖမသိပါ (Q 64 သို႔သြားရန္)
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊(Q 64 သို႔သြားရန္)

63. အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ/ဖ်ားနာမႈ တို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနအလုပ္ 

ရပ္နားခဲ့ရပါသလား ။
1. မရွိပါ
2. နားရပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၁ ရက္ မျပည့္ပါ၊
3. နားရပါသည္၊ ၁-၃ ရက္ၾကား၊
4. ၃ ရက္ထက္ပိုသည္
5. အၿမဲတမ္းနားလိုက္ရပါသည္၊ ထို ထိခိုက္ဒဏ္ရာ/ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ဘယ္ေတာ့မွ အလုပ္ျပန္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

64. အလြန္ဖ်ားေနခ်ိန္ (သို႔) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခ်ိန္တြင္ အလုပ္နားရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသလား၊
1. နားခြင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္
2. မေတာင္းဆိုႏိုင္ပါ
98. အေျဖမသိပါ 

99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

65. ထို ပထမအလုပ္တြင္္မလုပ္ေတာ့မွသာ ေမးရန္ - အဘယ္ေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ခဲ့သနည္း။
1. စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းၿပီးဆံုးသြားျခင္း
2. အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္လိုက္သည္၊ (အေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပပါ) _____________________________

______________________________________________________________________
3. အလုပ္ ထုတ္ခံရသည္၊ (အေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပပါ  ___________________________________

_______________________________________________________________________
4. အျခား __________________________________________________________________
98. အေျဖမသိပါ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊
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အပို္င္း ၉  - ေနထိုင္မႈ အေျခအေန
သင္_______________________တြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္ ေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ား ကို ေမးျမန္းလိုပါသည္။ (ေမးျမန္းသူမ်ား 

အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိေနရာသို႔ လာေရာက္ကာ ဦးဆံုး လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္ကို ရည္ညႊန္းရန္ ျဖစ္သည္။)

66. အလုပ္ရွင္ေပးသည့္ အလုပ္သမားအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ပါသလား၊ 
1. ေနပါသည္၊ (Q 67 သို႔သြားပါ)
2. မေနပါ ၊ (Q 78 သို႔သြားပါ)
98. အေျဖ မသိပါ၊ (Q 78 သို႔သြားပါ)
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊(Q 78 သို႔သြားပါ) 

67. ထိုအိမ္ရာ၌ေနထိုင္ရသည္မွာ စိတ္ခ်၊ လံုၿခံဳမႈရွိသလား၊
1. ရွိပါသည္၊
2. မရွိပါ
98. အေျဖ မသိပါ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

68. ျပသနာႀကီးႀကီးမားမားတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေနရာထိုင္ခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အလုပ္ရွင္ထံ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသလား၊ 
ျပသနာႀကီးႀကီးမားမားဆိုသည္မွာ ကိုယ္ခႏၶာပိုင္း လံုၿခံဳေရး (သို႔မဟုတ္) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ကို ျခိမ္းေျခာက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

1. ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ 
2. မေတာင္းဆိုႏိုင္ပါ
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

69. ဤအိမ္ရာ၌ ေနထိုင္ရသည္မွာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမွ ေအးျငိမ္းမႈ ရွိပါသလား၊ 
1. ေအးျငိမ္းမႈ ရွိသည္
2. မရွိပါ ၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း _________________________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊ 

99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

70. အိပ္ခန္း ၁ ခန္းတြင္ လူေပါင္းမည္မွ် ႏွင့္ အတူေနရသနည္း
1. _______________ ေယာက္ (ေျဖဆိုသူအပါအ၀င္ လိင္တူ ေနထိုင္သူမ်ား)
2.  _______________ ေယာက္ (ေျဖဆိုသူအပါအ၀င္ က်ား၊မ ေရာေထြးေနသူမ်ား)
3. ၁ ဦးတည္း
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

71. အလုပ္ရွင္ (သို႔) ၀န္ထမ္း (သို႔) အေပါင္းပါ တစ္ဦးဦး က သင့္ကို ေနထိုင္္သည့္ ေနရာတြင္ အၿမဲ တမ္းေစာင့္ၾကည့္ 
ေနပါသလား၊ (ယင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ၀န္ထမ္း မပါ၀င္ပါ။)

1. ၾကည့္ေနပါသည္၊
2. မၾကည့္ပါ
98. အေျဖမသိပါ ၊  
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊
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72. အလုပ္သမားအိမ္ရာမွ အလုပ္ေနရာ သို႔ မည္သို႔ သြားလာရသနည္း။
1. မသြားလာရပါ၊ တစ္ေနရာတည္းျဖစ္သည္ (Q 74 သို႔ သြားပါ)
2. လမ္းေလွ်ာက္သြားရသည္၊ ၾကာခ်ိန္မွာ မိနစ္အားျဖင့္ _________ (Q 73 သို႔သြားပါ)
3. ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ၊ ၾကာခ်ိန္မွာ မိနစ္အားျဖင့္ _________ (Q 73 သို႔သြားပါ)
4. အလုပ္ရွင္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္၊ ၾကာခ်ိန္မွာ မိနစ္အားျဖင့္ _________ (Q 73 သို႔သြားပါ)
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊ (Q 74 သို႔ သြားပါ)

73. ေနထိုင္သည့္ ေနရာ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာ အၾကား သြားလာစဥ္တြင္အလုပ္သမားမ်ား အား အလုပ္ရွင္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္္ဦးဦးက သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသလား၊

1. ရွိပါသည္
2. မရွိပါ
98. အေျဖမသိပါ ၊
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

74. အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို္ ေနထိုင္သည့္္အလုပ္သမားအိမ္ရာမွ အျပင္ ထြက္ခြင္ ့ရပါသလား၊ 
1. ရပါသည္၊
2. မရပါ၊ အလုပ္ရွင္က ခြင့္မျပဳပါ၊
3. အလုပ္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တခါတရံ ရပါသည္၊
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

75. မိသားစု အားဖုန္းအဆက္အသြယ္လုပ္ႏိုင္ပါသလား၊ 
1. လုပ္ႏိုင္ပါသည္၊
2. မလုပ္ႏိုင္ပါ၊ အလုပ္ရွင္ က ခြင့္မျပဳပါ၊
3. အလုပ္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တခါတရံ ရပါသည္၊
4. မလုပ္ႏိုင္ပါ ၊ ေငြ အခက္အခဲေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊
5. မလုပ္ႏိုင္ပါ ၊ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ ေရာ ၊ ေငြအခက္အခဲ ေၾကာင့္ ႏွင့္ ပါ မဆိုင္ပါ၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ___________

_________________________________________________ 
98. အေျဖမသိပါ ၊  
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

76. သင့္ထံသို႔ သင့္မိသားစု အလည္လာလို႔ရပါသလား ၊
1. ရပါသည္၊
2. မရပါ၊ အလုပ္ရွင္ မွခြင့္မျပဳပါ၊
3. အလုပ္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တခါတရံ ရပါသည္၊
4. မရပါ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ (ေဖာ္ျပပါ)_________________________________
98. အေျဖမသိပါ ၊ 
99. မေျဖဆိုလိုပါ၊

77. သင္ မိသားစုထံ အလည္သြားႏိုင္ပါသလား ၊ 
1. သြားႏိုင္ပါသည္၊
2. မသြားႏိုင္ပါ ၊အလုပ္ရွင္ က ခြင့္ မျပဳပါ ၊
3. အလုပ္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တခါတရံ သြားလို႔ရပါသည္၊ 
4. မသြားႏိုင္ပါ ၊ အလုပ္ရွင္ ႏွင္ မဆိုင္ေသာ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (ေဖာ္ျပပါ)

___________________________________________________________________
98. အေျဖမသိပါ
99. မေျဖဆိုလိုပါ 
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78. ေမးျမန္းမႈ ၿပီးဆံုးပါၿပီ ။  ေျပာလိုသည္မ်ား ရွိလွ်င္ ေျပာ ႏိုင္ပါသည္။
 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
` ________________________________________________________________

ေျဖၾကားေပးျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။










