
မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက ်(MMN) အေကာင်း 
MMN ကို ၂၀၀၃ ခုှစ်တွင် တရားဝင်ေဟာင်ေကာင်အေြခစိုက ်အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်း (NGO)  အာရှ ေရ ေြပာင်းအ

လုပ်သမားစင်တာအြဖင့်စတင်တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ MMN သည် ေဒသခွဲကွန်ယက်တစ်ခုအေနြဖင့် လက်ရှိတွင် အဖွဲဝင် ၄၀ 

ေကျာ်ပါဝင်သည့ ်GMS အှံအြပားရှိေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား အေထာက်အကူြပအဖွဲအစည်းများ၊ အေြခခံလူထုလ ပ်ရှားမ များှင့် 

သေုတသနဌာနများ ြဖင့ပ်ူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်လျက်ရိှပါသည်။ ေရ ေြပာင်းအလပ်ုသမားများှင့ ်၄င်းတို၏ မသိားစအုခွင့အ်ေရးများအား 

ကာကွယ် ြမင့်တင်ရန်အတွက ်ဗျဟာေြမာက်စည်းုံးလ ့ံေဆာ်ြခင်းှင့ ်ပူးေပါင်းသုေတသနများ ကို အတူတကွပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်

လျက်ရှိသည်။ MMN သည် ေရ ေ ြပာင်းအလုပ်သမားများ အတွက်လူသားအြခင်း ြခင်းနားလည်မ ၊ တစ်ရားမ တမ ှင့ ် 

ေရ ေြပာင်းအလပ်ုသမားများ၏ အလပ်ုခွင်များတွင် ကဲွြခားဆက်ဆမံ များကင်းလွတ်ရန်အတွက် လက်ုေဆာင်ေပးရန်ကတကိဝတ်များ

ြပထားသည်။ MMN ှင့ ်စပ်လျ်းေသာ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များပိမုိသုရိှိလိပုါက www.mekongmigration.org ၌ ဝင်ေရာက် 

ေလ့လာိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတခုတွင ်အလုပ်လုပ်ေနသည့် ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားတစ်ဦး၏ပုံရိပ ်(ပုံ - MMN/John Hulme)

ထိုင်းိုင်ငံရှိေရ ေြပာင်းစိုက်ပျိးေရးလုပ်သားများ - 

အစီရင်ခံစာအကျ်းချပ ်ှင့် အကံြပတိုက်တွန်းချက်များ 



၂၀၁၈ ခုှစ် သဂုတ်လအတွင်း ြပလုပ်ခဲ့သည့် ဒုတိယအကိမ် အကံြပေဆွးေွးပွဲ၌ စီမံကိန်းမိတ်ဖက်များ (ပုံ - Mekong Migration 
Network)

ေနာက်ခံသမိုင်း
ထိုင်းိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိးေရးက  သည် မဟာမဲေခါင်ေဒသခွဲ (GMS) ရှိ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမှ ေရ ေြပာင်း လုပ်သားများအား 

မှီခိုအားထားေနသည်မှာ အချနိ်ကာလအားြဖင့် ကာပီြဖစ်သည်။ လက်ရှိှစ်များ အတွင်း ထိုင်းိုင်ငံ၏ ေကျးလက်ေနသူများ 

မိြပများသို ေြပာင်းေရ  အလုပ်လုပ်ကိုင်ကသြဖင့ ်  ဤမှီခို အားထားမ သည် ပိုမိုြမင့်တက်လာသည်။ အံ့ဩစရာေကာင်းသည်မှာ 

ထိင်ုးိင်ုင၏ံ စိက်ုပျိးေရးက  တွင် လာေရာက်လပ်ုကိင်ုကသည့ ်ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားဦးေရ တိုးလာေနေသာ်လည်း ထိအုပ်ုစအုတွက်  

ေလ့လာ ထားေသာ လက်ရှိ ရှိေနသည့် သုေတသနများမှာ အကန့်အသတ်ြဖင့်သာြဖစ်သည်။ ၎င်းအေြခအေနများအား  ရံဖန်ရံခါ 

သတိမမူမိကသည့် ဤအုပ်စု၏ လိုအပ်ချက်များအား ပိုမိုနားလည်ရန်မှာလည်း လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ်

ထိုက  အတွင်း၌ ြဖစ်ေပ ေနသည့် ှိပ်စက်ည်းပန်းခံရြခင်း၊ အလွဲသုံးစားြပခံရြခင်း၊  ှင့် အြခားေသာ ချိးေဖာက်မ များအေပ  

လုံေလာက်ေသာ အကာအကွယ်များ သူတိုမရရှိသည့ ်အ ရာယ် ရှိေနြခင်းြဖစ်သည်။

၂၀၁၇ခုှစ်မှ ၂၀၁၉ခုှစ်အတွင်းတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ

အစည်းများ CSOs ပါဝင်သည့် ေဒသခွဲ ကွန်ရက်ြဖစ်သည့ ်

မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ရက်မှ ထိုင်းိုင်ငံ၏ 

စုိက်ပျိးေရးက  တွင် အလုပ်လုပ်ကုိင် ေနကသည့် ကေမ ာဒီးယား 

ှင့ ် ြမန်မာတိုမ ှ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ လူေနမ  ှင့ ် 

လုပ်ငန်းခွင် အေြခအေနများ ကို အဓိကထား ပူးေပါင်းေလ့လာ 

သုေတသန စီမံကိန်းအား ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကပါသည်။ ေြပာင်း၊ 

ပီေလာပီနံ ၊  ဆီအုန ်း  ှင့ ်   ေရာ ်ဘာစိုက ်ပျိးေရးများအား  

အဓကိအာုစံိက်ုထားသည့ ်ဤသေုတသနသည် ၎င်းတို၏ အေြခ 

အေနများ ှင့် ရှိထားပီး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးယ ရား

များ၏ လစ်ဟာချက်များကိ ုမီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။ 

ေြမြပင်အေြခအေနများအေပ  ကျယ်ကျယ်ြပန့ ် ြပန့  ်

အေတွအကံရှိထားပီးြဖစ်သည့်  MMN ၏ မိတ်ဖက်များှင့ ်

အတပူူးေပါင်း ေရးဆဲွထားသည့ ်သေုတသန ပုစံအံား အသုံးြပ၍ 

စိက်ုပျိးေရးက  မှ ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများ အေပ  အကျိးသက်

ေရာက်ေနသည့ ်အဓကိ အချက်ှစ်ခအုား ေလလ့ာခဲ့ကပါသည်။ 

ပထမအေနြဖင့ ်ထိုင်းိုင်င ံအလုပ်ဥပေဒေအာက်တွင ်ရရှိသည့ ်

အခွင့အ်ေရးများမှ ကာလရှည်ကာ ချန်လှပ် ထားခရံြခင်းေကာင့ ်

2 မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက ်(MMN)



နည်းစနစ် 
အထက်ပါ သုေတသန ေမးခွန်းများအား အေြဖရှာိုင်ရန်အတွက ်နည်းလမ်းစုံြဖင့ ်ပူးေပါင်းအေြဖရှာ ေဆာင်ရွက်နည်းများကို

အသုံးြပခဲပ့ါသည်။ အဓကိ သေုတသန နည်းစနစ်များတွင် ကျယ်ြပန့်သည့ ်စားပဲွတင်သေုတသနြပြခင်းကိလုည်း ေပါင်းစပ်ခဲပ့ါသည်။ 

အဓိက သုေတသနနည်းစနစ်များတွင် ထိုင်းိုင်ငံတွင ်လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေနကသည့ ်စိုက်ပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ အပါအဝင် 

ထိုင်းိုင်ငံ စိုက်ပျိးေရးက  တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖူးသည့် ကေမ ာဒီးယား ှင့် ြမန်မာရှိေနရပ်ြပန် ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများထံမ ှ

ေကာက်ခံထားသည့် စစ်တမ်းများ၊  ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ မိသားစုဝင်များ၊ အလုပ်အကိုင်ဝန်ေဆာင်မ ေအဂျင်စီများ၊ 

အစိုးရအရာရှိများ၊ ြခ/ံယာပိုင်ရှင်များ ှင့် အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်းများ (CSOs) ှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းချက်များ၊ ဦးတည်အုပ်စုအလုိက် 

ေဆွးေွးြခင်းများ (FDGs)၊  စိုက်ပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများှင့ ်အေသးစိတ် တစ်ဦးချင်း ေတွဆုံေမးြမန်းချက်များကိုလည်း 

ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အလုပ်သမားအခွင့ ်အေရးများ အနည်းဆုံးရေနြခင်း ှင့ ် 

ေယဘုယျအားြဖင့် စည်းကပ်သည့် စည်းမျ်း စည်းကမ်းများ

မရိှြခင်း ၊ ဒတုယိအေနြဖင့ ်၎င်းတိုသည် ပထဝဝီင်အေနအထားအရ 

ေဝးလံေခါင်ဖျား ေသာ ေနရာများတွင် တသီးတသန့်ေနကရ

သည့်အတွက် လူမ ေရးရာတွင် ချန်လှပ်ထားခံရြခင်းကုိ အားေပး

သကဲ့သို ြဖစ်ေနြခင်းှင့် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အစိုးရဝန်

ေဆာင်မ များ ှင့ ် NGOများမှ အေထာက်အပံ့များရရှိမ  ှင့ ် 

ရပ်ရွာလမူ အသိင်ုးအဝိင်ုးအတွင်း ေပါင်းစည်းဝင်ဆံမ့ များတွင်အ

ဟန့်အတားများ ကိုပါြဖစ်ေပ ေစသည်။ မိမိတိုမှ ဤကိစ ရပ် 

ှစ်ခုသည် ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ အလုပ်သမား ေခါင်း

ပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ခံရေစရန် ပိုမိုတွန်းပိုေနသည့် အားနည်း

ချက်များအြဖစ ်ယူဆထားခဲ့ပါသည်။

ထုိအေြခခံအေကာင်းအချက်များအား ထည့်သွင်းစ်းစား

သုံးသပ်လျက ်ေအာက်ပါအေကာင်းကိစ ရပ်များကို ပိုမိုေလ့လာ

သရိှိိင်ုရန် သေုတသနေမးခွန်းအချိကိ ု ဝိင်ုးဝန်းေရးဆဲွခဲပ့ါသည်။ 

၁) ထိုင ်းိုင ်ငံ၏ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းက  အတွင်း 

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ ေနထိုင်ခဲ့သည့် အေတွအကံများက 

ဘာေတွြဖစ်ပါသလဲ။

၂) စိုက်ပျိးေရးက  မှ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများအတွက ်

လက်ရှိတွင် ရှိထားသည့် မူဝါဒ ှင့ ် အကာအကွယ်ေပးေရး 

ယ ရားများက ဘာေတွပါလဲ၊ ထုိအရာများကုိ မည်သုိ အေကာင်အ

ထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနပါသလဲ။ 

၃) မူဝါဒှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းများတွင ်

မည်သည့် လစ်ဟာချက်များရှိေနပါသလဲ။

၄) လူမ ေရးရာ ေပါင်းစည်းပါဝင်ခ ွင့ ် ၊ အလုပ်သမား

အခွင့်အေရးများ၊ အေထာက်အထား၊ လူမ ေရးရာ ဝန်ေဆာင်မ များကုိ 

လက်လှမ်းမြီခင်း၊ တရားမ တမ ကိ ုလက်လှမ်းမြီခင်း ှင့ ်လပ်ုငန်း

ခွင်ကျန်းမာေရးှင့ ် ေဘးကင်းလုံြခံေရးတိုှင့ ် ပတ်သက်၍ 

စိုက်ပျိးေရးက  မှ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများှင့် ၎င်းတိုမိသား

စုဝင်များ လိုအပ်ေနသည့် အရာများက ဘာေတွပါလဲ။

MMN စီမံကိန်းမိတ်ဖက်များမ ှထိုင်းိုင်ငံ၊ ကေမ ာဒီးယား

ိုင်ငံ ှင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ေနရာေဒသ ၁၀ခုတွင် စုစုေပါင်း 

စစ်တမ်းေကာက်ခံခဲ့ကပါသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၇ခုှစ် မှ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၉ခုှစ်အတွင်း စစ်တမ်းေမးခွန်းေပါင်း ၃၂၈ခုအား 

ေကာက်ခံခ့ဲကပါသည်။ ဇန်နဝါရီ ှင့် ဂျလုိင် ၂၀၁၉ခုှစ်အတွင်းတွင် 

အဓကိသတင်းအချက်အလက်ေပး ေတွဆုေံမးြမန်းချက်များအား 

ေရ ေြပာင်းမိသားစုဝင ်ကိုးဦး၊ အစိုးရအရာရှ ိကိုးဦး၊ အရပ်ဘက်

အဖွဲအစည်း ကိုယ်စားလှယ ်ရှစ်ဦး၊ အလုပ်အကိုင်ဝန်ေဆာင်မ 

ေအဂျင်စီ ေလးခု ှင့် ထိုင်းိုင်ငံမှ အလုပ်ရှင် သိုမဟုတ် ြခံ/

ယာပိုင်ရှင ်ခုှစ်ဦးှင့် ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင ်စိုက်ပျိးေရး 

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၊ ေနရပ်ြပန်များှင့် FGD ၁၂ကိမ် ှင့် 

အေသးစိတ ်တစ်ဦးချင်း ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း ၃၃ခုအား ဂျလိုင ်

ှင့် ဩဂုတ်လ ၂၀၁၉ခုှစ်အတွင်းတွင ်ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းေတာက်ေလ ာက်တွင် MMN စီမံကိန်းမိတ်ဖက်

များှင့်  ပုံမှန် ညိှိင်းအစည်းအေဝးများ ေခ ယူပီး အတူတကွ 

သုေတသနဒီဇိုင်းဆွဲြခင်း၊ သုေတသနေမးခွန်းများအား ဘာသာ

စကား ေလးမျိးြဖင့ ်ေရးဆွဲြခင်း ှင့် သုေတသနေတွရှိချက်များ

အား အမှန်တကယ် အလုပ်ြဖစ်သည့် အကံြပချက်များ ေဖာ်ထုတ်

ြခင်းတို လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ MMN ၏ အခွင့်အေရးအေြခြပ 

စစ်တမ်းေကာက်ခြံခင်းှင့ ်အည ီအဓကိ သတင်းအချက်အလက်

ေကာက်ခံြခင်းတွင် ပါဝင်သည့် စီမံကိန်းမိတ်ဖက်များအားလုံး 

ေလ့လာမ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် သုေတသနကျင့်ဝတ်များ ှင့် 

နည်းပညာများအတွက် အထူးသင်တန်းများ တက်ေရာက်ခဲ့ 

ကပါသည်။

3ထိုင်းိုင်ငံရှိေရ ေြပာင်းစိုက်ပျိးေရးလုပ်သားများ



လူဝင်မ ကီးကပ်ေရး အေထာက်အထားဆိုင်ရာ 
အေြခအေန

စစ်တမ်းေကာက်ခခံဲသ့ည့ ်ေရ ေြပာင်း စိက်ုပျိးေရးလပ်ုသား 

ထက်ဝက်ေကျာ်မ ှလက်ရှိတွင ်၎င်းတိုသည ်အေထာက်အထား

မဲမ့ျားြဖစ်သည်ဟ ုေြပာခဲ့ကပါသည်။ တရာဝင် အေထာက်အထား 

ကုိင်ုိင်သည့်သူ အလွန်နည်းရသည့်အေကာင်းကုိ အေြဖရှာရာတွင် 

ပါဝင်ေြဖဆိုသူများ၊ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၊ အစိုးရအရာရှိများ၊ 

ှင့ ် အလုပ်ရ ှင ်များ၏ ေယဘုယျသေဘာတူညီချက်သည  ်

အခေကးေင ွ ှင့် ဆက်စပ ်ကုန်ကျစရိတ်များသည ်စိုက်ပျိးေရး

က  မှ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများရရှိသည့ ်အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ 

ေအာက်နည်းသည့ ်လပ်ုခှင့ ်ယှ်လ င် လက်လှမ်းမမီိင်ုေအာင် 

ြမင့မ်ားလွန်းေနြခင်းြဖစ်သည်။ ေတွရိှရသည့ ်အချက်တစ်ချက်မှာ 

စိုက်ပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများသည် အြခား များြပား

လှသည့် ဆက်စပ်ကုန်ကျ စရိတ်များ ှင့ ် ၎င်းတိုေနထိုင  ်

အလုပ်လုပ်သည့် ေဝးလံေခါင်သီေသာ စိုက်ပျိးေရးြခ/ံယာများမ ှ

ေန၍ အစိုးရေအဂျင်စီများထံသို ေရာက်ရန် အချနိ်ှင့် ေငွကုန်

ေကးကျပိုများြခင်းြဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ
ေရာ်ဘာြခံများတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်သူများသည် အလုပ်ချန်ိ

အကာြမင့်ဆုံးြဖစ်ပီး ေြဖဆိုသူ ၈၇%က  ေရာ်ဘာြခံများတွင ်

တစ်ေန့လ င် အလုပ်ချန်ိ ၈နာရီထက်ပုိပီး အလုပ်လုပ်ရေကာင်း 

ှင့် ၄၀%မှာ တစ်ေန့လ င် အလုပ်ချနိ် ၁၂နာရီက်ထက်ပိုသည်ဟ ု

ေတွရိှရပါသည်။ ယင်းှင့် ဆန့်ကျင်လျက် ေြပာင်း၊ ပီေလာပီနံ ှင့် 

ဆီအုန်း လုပ်သား မည်သည့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ှတစ်ေန့တွင် 

၁၂နာရထီက်ပိ ုအလပ်ုလပ်ုရြခင်း မရိှပါ။ ေြဖဆိသု ူသုံးပုံတစ်ပုခံန့်မှ 

လစာြဖင့န်ားရက်များ မရရိှပါဟ ုအခိင်ုအမာေြပာဆိထုားပါသည်။ 

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများမ ှေဖာ်ြပသည်မှာ အလုပ်ရှင်များမ ှ၎င်း

တိုအား အလပ်ုမေပးိင်ုေသာ အခါများတွင်သာ အနားယူကရပီး 

ထိုကာလများအတွင်း လုပ်ခလစာ ရြခင်းမရှိဘဲ  ၎င်းတို၏ စု

ေဆာင်းေငွအေပ တွင်သာမှီခိုရသည်။ 

ေရာ်ဘာြခမံျားတွင် အလပ်ုလပ်ုေနေသာ သိုမဟတ်ု အလပ်ု

လုပ်ခဲ့ဘူးသည့် ေြဖဆိုသူများထဲမှ ခုှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင် န်းမှ 

ေြပာသည်မှာ ၎င်းတို၏ လုပ်အားခသည်  ေရာ်ဘာထွက်ရှိမ ၏ 

ရာခိင်ု န်းအေပ  တွက်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ မမိတိို၏စစ်တမ်းအရ  

ေတွရှိချက်များ 
မိမိတို၏ သုေတသနအဓိက ေတွရှိချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။

ေရာ်ဘာြခံလုပ်သားအများစု ေဖာ်ြပသည်မှာ  ေရာ်ဘာေစး 

အေလးချနိ်၏ ၄၀% ှင့် ၅၀%ကို လုပ်ခလစာအြဖစ်ရရှိသည်။  

ေရာ်ဘာြခံလုပ ်သားများသည် အလုပ်ချနိ ်အကာရှည်ဆုံး 

လုပ်ရသည်ဟ ုေြပာေသာ်ြငားလည်း ၎င်းတိုရရှိသည့ ်လုပ်ခလ

စာသည်လည်း အြမင့ဆ်ုံးြဖစ်သည်။  ေရာ်ဘာြခလံပ်ုသား ေြခာက်

ဆယ့်ေြခာက်ရာခိုင် န်းမှ ၎င်းတို၏ တစ်လ လုပ်အားခသည ်

ထိင်ုးဘတ် ၉၀၀၀ (ေဒ လာ ၂၉၈) ထက်ပိုပီး၊ ၃၀%မှ သတူိုသည် 

ထိင်ုးဘတ် ၄၅၀၀-၉၀၀၀ကား (ေဒ လာ ၁၄၉-၂၉၈) တစ်လတွင်

ရရှိသည်ဟ ုစစ်တမ်းေကာက်ရာတွင ်ေြပာြပခဲ့ပါသည်။

တစ်ဖက်တွင်မ ူေြပာင်းစိက်ုခင်းများတွင် အလပ်ုလပ်ုသည့် 

၄၆% ေသာ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများမှာ တစ်လတွင် လုပ်အားခ 

ထိင်ုးဘတ် ၄၅၀၀ (ေဒ လာ ၁၄၉) ေအာက်သာရရိှကပီး ေြပာင်း၊ 

ပီေလာပီနံ ၊ ှင့ ် ဆီအုန ်း လုပ်သားအများစုမ ှာ တစ်လကို 

ထုိင်းဘတ် ၄၅၀၀ ှင့် ၉၀၀၀ (ေဒ လာ ၁၄၉-၂၉၈) ကားသာရရိှ

သည်။ MMN မှ စစ်တမ်းေကာက်ခံမ တွင် ပါဝင်သည့် ေရ ေြပာင်း

လုပ်သားများသည ်စိုက်ပျိးေရးက  ၏ လုပ်ခလစာများသည ်

စွန့ ်စားပီးလုပ်ကိုင ်ရြခင်း၊ အသုံးြပလိုက်ရသည့်လုပ်အား 

ှင့်ှိင်းယှ်ပါက နည်းသည်ဟု သုံးသပ်မိသည်။

မိမိတုိ သုေတသနမှ ေတွရိှရသည်မှာ စုိက်ပျိးေရး ေရ ေြပာင်း

လပ်ုသားများသည်  လပ်ုခလစာမရရိှြခင်းမှစ၍ ရမှဲ တ်ုတရက်စီး

နင်းြခင်း ှင့် ခိမ်းေြခာက်ခံရြခင်းများအထ ိမတူညီကွဲြပားေသာ 

အလုပ်ှင့ ်သက်ဆိုင်သည့် ြပဿနာများေတွ ကံကရသည်။ 

၁၀%နီးပါးမှ အလုပ်လုပ်သည့ ်သက်တမ်းအတွင်း ရရန်ရှိသည့ ်

လုပ်အားခများမရရှိြခင်း၊ ၈%မှ ၎င်းတို၏ အေထာက်အထား

စာရွက်များ သိမ်းယူထားခံရြခင်း ှင့် ၎င်းတို အလုပ်ခွင်မှ သွား

လာရန် ပိတ်ပင်ခံခ့ဲရြခင်းများရိှသည်ဟု အေသအချာေြပာခ့ဲပါသည်။ 

ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများမှ ၎င်းတို၏ လင်ိ ှင့ ်ိင်ုငသံားြဖစ်မ အေပ  

မူတည်၍  တ်ြဖင့်အလွဲသုံးစားြပခံရြခင်းများ  ှင့် ခွဲြခားဆက်

ဆံခံရမ  များ ေတွကံရသည်ဟ ုအစီရင်ခံခဲ့ပါသည်။

ဤေလ့လာမ အတွက် အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်း အများအြပား 

ှင့ ်ေတွဆုေံမးြမန်းရာတွင် စိက်ုပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများ

အား အကူအညီေပးိုင်ရန ်ကွင်းဆင်းသည့ ်လ ပ်ရှားမ များအား 

လုပ်ိုင်သည့် အဖွဲအစည်းအလွန်နည်းပါးသည်ဟ ုအေလးေပး

ေဖာ်ြပခဲပ့ါသည်။ လက်လှမ်းမေီစြခင်းအား ြပဿနာ ြဖစ်ေစသည်

များကို မီးေမာင်းထိုးြပရာတွင ်ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများရှိသည့ ်

4 မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက ်(MMN)



ေရ ေြပာင်းစိုက်ပျိးေရးလုပ်သားများ ပိုးသတ်ေဆးြဖန်းပီး
ေနာက်လက်မေဆးေကာဘ ဲေန့လည်စာစားေနစ် (ပုံ - MAP 
Foundation)

ထိင်ုးိင်ုင၊ံ Surat Tani တွင် ေရာ်ဘာစိက်ုခင်းတစ်ခမှု ေရ ေြပာင်း
လုပ်သားမိသားစု၏ မီးဖိုေချာင်။ ေရာ်ဘာြပား များကိုေြခာက်
ေသွေအာင်မျက်ှာကက်မှချတိ်ဆွဲထားသည့်ပုံရိပ်။ (ပုံ - Raks 
Tai Foundation)

ယာခင်း ှင့် ြခံများသည် ပထဝီဝင်အေနအထားအရ တသီး

တသန့်ြဖစ်ေနြခင်း အပါအဝင် ၎င်းတို၏ အလွန်နည်းပါးသည့် 

အလုပ်  ပိတ်ရက်များေကာင့ ် ရပ်ရ ွာလ ပ်ရ ှားမ  များတွင ် 

မပါဝင်ိုင်ြခင်းတိုြဖစ်ပါသည်။ ရလဒ်အေနြဖင့် အလုပ်သမား 

အြငင်းပွါးမ များ ြဖစ်သည့်အခါများတွင ်ရံဖန်ရံခါ ေြဖရှင်းသည့်

အဆင့်သိုမေရာက်ြခင်း ှင့ ် တရားဝင် ဥပေဒစနစ်ြပင်ပမ  ှ

ရွာသူကီးများ၏ ညိှိင်းေြဖရှင်းေပးမ ကိုသာရရှိ ကသည်။ 

ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည့ ် အချိ ေရ ေ ြပာင်းလုပ ်သားများမ  ှ

မလိလုားသည့အ်ကျိးဆက်များ သက်ေရာက်မည်ကိ ုစိုးရမ်ိသည့်

အတွက် တရားဝင်ဥပေဒစနစ်အား လက်လှမ ်းမီရန ် သို 

အေထာက်အကူရရန် ကိးစားြခင်းကို တွန့ ်ဆုတ်ေနြခင်း 

ရှိသည်ဟုဆိုပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး ှင့် 
ေဘးကင်းလုံြခံေရး

စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းသည် အ ရာယ်များေသာ သေဘာသ

ဘာဝရိှသည့အ်တိင်ုး ေလလ့ာမ တွင်ပါသည့ ်ေရ ေြပာင်းလပ်ုသား

များသည် လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမ များ၊ ဓါတုေဗဒများှင့ ်

ထိေတွရြခင်း ှင့် လုံေလာက်သည့် တစ်ကိုယ်ေရအကာအကွ

ယ်ပစ ည်း (PPE) မရိှြခင်းတုိေကာင့် ြဖစ်ေပ ရသည့ ်ကျန်းမာေရး 

ချိယွင်းရြခင်းတုိကုိ စိတ်ပူပန်ရသည်ဟု ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိထား

ပါသည်။မိမိတို စစ်တမ်းရလဒ်အရ အလုပ်ရှင် များမှ ေယဘုယျ

အားြဖင့် PPE မေထာက်ပ့ံပါဟု ေဖာ်ထုတ်ုိင်ခ့ဲပါသည်။ ပါဝင်သူ 

၇၈.၈%မှ လည်ရှည်ဘွတ်ဖနိပ်၊ တဝက်ေအာက်ေလျာ့နည်းသည့် 

(၄၆.၄%) မှ ေရစိခုဦံးထပ်ု၊ ှင့ ်အချိမှ (၃၀% ေအာက်ေလျာန့ည်း

ေသာ) အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ ေရာ်ဘာလက်အိတ်၊ 

မျက်ှာဖုံး၊ ေလ/ေရကာမျက်မှန်၊ ှင့် ေရှဖုံးခါးစည်းများကို 

အသုံးြပကပါသည်။ ေြဖဆိုသူ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများထဲမ ှ

ရှစ်ဆယ့်ှစ်ရာခိုင် န်းမှ ၎င်းတိုသည ် PPE များကို ကိုယ်ပိုင်ပို

က်ဆံြဖင့် အိတ်စိုက်ဝယ်ကရပါသည်ဟု ေြပာခဲ့ကပါသည်။ 

စိက်ုပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလပ်ုသား အများအြပားသည် ပိုးသတ်ေဆး 

ှင့ ်ဓာတ်ေြမဩဇာ အသုံးြပရန် သင့ေ်တာ်သည့ ်လုြံခေံရးဆိင်ုရာ 

သင်တန်းများမရရိှြခင်း၊ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ အသံုးြပေနသည့် 

PPEများသည် ေယဘုယျအားြဖင့် ြပည့်စုံလုံေလာက်မ မရှိဘဲ 

သူတိုအား ကာကွယ်ရန် လုံေလာက်ြခင်းမရှိဟ ုMMN မိတ်ဖက်

အားလုံးက ေတွရှိကားသိပီးြဖစ်ပါသည်။

ြဖစ်ရပ်ေတာ်ေတာ်များများတွင် MMN မှ စိုက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်းခွင် အ ရာယ်များမ ှ၎င်းတိုကိုယ်၎င်းတို ကာကွယ်ရန်

အတွက် ြပည့်စုံပီး ပိုမိုအရည်အေသွးေကာင်းမွန်သည့် (PPE)

များ အသုံးြပရန်အေရးကီးသည်ကိ ုေရ ေြပာင်းအလပ်ုသမားများ 

သရိှိကေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေငေွကးအခက်

အခ ဲှင့ ်လိအုပ်သည့ ် ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများကိ ုမရိှပါဘလဲျက် 

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများက မည်သည့် အေကာင်းအရင်းများ

ေကာင့်ယာ/ြခံများတွင်အကာအကွယ်မဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်

ေနကသနည်းဆိုသည့်အချက်မှာ မကာခဏဆိုသလို စ်းစား

သုံးသပ်မိသည့်အချက်များြဖစ်ပါသည်။

ေနရာထိုင်ခင်း အေြခအေန၊ တသီးတသန့်ြဖစ်
ေနြခင်း ှင့် လုံြခံေရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မ များ

စစ်တမ်းတွင်ပါသည့ ်စိက်ုပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများ 

အများအားြဖင့် (၈၃% ရာခိုင် န်း)သည် ၎င်းတိုအလုပ်ရှင်မ ှ

ေပးသည့် ေနရာထုိင်ခင်းများတွင် ေနကသည်ဟု ေြပာထားပါသည်။ 

အချိအလပ်ုရှင်များမှ ေြမေနရာေပးပီး ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများမှ 

မိမိေနမည့်အိမ်များကို ေဆာက်ကရသည့်အခါ ထိုအေဆာက် 

အအုမံျားသည် အများအားြဖင့ ်အရည်အေသွး အေတာ်နမိ့သ်ည်။ 

မိမိသုေတသနမှ ေယဘုယျအားြဖင့ ် ေရ ေ ြပာင်းလုပ ်သား 

5ထိုင်းိုင်ငံရှိေရ ေြပာင်းစိုက်ပျိးေရးလုပ်သားများ



ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ကေမ ာဒီးယားမ ှထိုင်းိုင်င ံသို နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေနစ် (ပုံ - Mekong Migration Network/John 
Hulme)

ေနရာထိုင်ခင်း အေြခအေနများသည် ကျန်းမာေရး ှင့် သန့်ရှင်း

ေရးအေြခအေနများ ြပည့ ်စုံလုံေလာက်မ မရှိသည်ကိုလည်း 

ေတွရပါသည်။ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ သန့်ရှင်းမ မရှိေသာ 

အိမ်သာ စနစ်များေကာင့် မကာခဏ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ ာြဖစ်

ကသည့်အတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ ှင့် ေရ ေြပာင်း

လုပ်သားများ၏ စိုးရိမ်မ သည်လည်း ြမင့်တက်လာေနပါသည်။ 

တသီးတသန့်ြဖစ်ေနသည့ ်အလုပ်သမားများမ ှလုယက်ခံရြခင်း 

ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာအလဲွသံုးစားခံရြခင်းများကုိလည်း စုိးရိမ်ေနကရသည်။ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အား လက်လှမ်းမီြခင်း
စစ်တမ်းမှ စိုက်ပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလုပ်သားေြခာက်ဆယ့်

တစ်ရာခုိင် န်းသည် ထုိင်းုိင်ငံ၏ မြဖစ်မေနပါဝင်ရမည့် ေရ ေြပာင်း

အလုပ်သမား ကျန်းမာေရး အာမခံ (CMHI) တွင်ပါဝင်ကပီး 

၆%သာ လူမ ဖူလ ေံရးစနစ်တွင် (SSS) ပါဝင်ကပါသည်။ ေလးပံုတစ်ပံု 

(၂၈%) သည် မည်သည့်လ မ်းြခံပါဝင်ြခင်းမ မရိှဘဲ ၄၇% ေရ ေြပာင်း 

လုပ်သားများက ၎င်းတို၏ကေလးများသည ်မည်သည့်ကျန်းမာ

ေရးေစာင့်ေရှာက်မ တွင်မှ မပါဝင်ဟု ေြပာဆုိကသည်။ အလုပ်ရှင်များ

သည် ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

အတွက် ေပးေချြခင်း ှင့် အလုပ်သမားနစ်နာေကးရန်ပုံေငွများ

အား ေပးသွင်းရန် ပုမှံန်အားြဖင့ ်ေရှာင်ရှားကသည်ဟ ုေရ ေြပာင်း

လုပ်သားများက ေြပာပါသည်။

ေရ ေြပာင်းလုပ်သား မိသားစုဝင်များ
ေလ့လာမ တွင်ပါသည့် စိုက်ပျိးေရးလုပ်သား ေရ ေြပာင်း

လုပ်သားမှ ၎င်းတိုသည ်ထိုင်းိုင်ငံသို ၎င်းတို မိသားစုဝင်များ 

ှင့်အတူ ေြပာင်းေရ လာခဲ့ကသည်ဟ ုေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ အများ

စုမှာ ၎င်းတို အိမ်ေထာင်ဖက်၊ ကေလးများှင့်ေြပာင်းေရ လာပီး၊ 

၁၀%က ၎င်းတို မိဘများ ှင့်/(သို) ေယာက များ၊ ၃၀% ခန့်က 

၎င်းတုိ၏ ေမွးချင်းများ (သို) ခဲအို/မတ်/ခယ်မ/ေယာင်းမများ ှင့် 

ေရ ေြပာင်းလာခဲ့သည်ဟ ုေြပာခဲ့ပါသည်။

ေြခာက်ဆယ့်ခုှစ် ရာခိုင ် န်းေသာ ေြဖဆိုသူများက 

၎င်းတိုတွင် ကေလးရိှသည်ဟ ုေဖာ်ြပခဲ့ပီး ၈၁.၆% ေသာကေလးရိှ

သည့်သူများတွင ်မှ ၎င်းတို ထိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစ်အ

တွင်း ၎င်းတို ကေလးများသည် ၎င်းတိုှင့် အတူေနသည်ဟု 

ေြပာခဲ့ပါသည်။ ေကျာင်းတက်ေနသည့် ကေလးအေရအတွက်

သည် ထက်ဝက် ေအာက်သာရှိသည်။

ေနရပ်ြပန်ြခင်း ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းေရး
ေနရပ်ြပန်ေရာက်ချနိ်၌ ၈၉%ေသာ ေနရပ်ြပန် ေရ ေြပာင်း

လုပ ်သားများမ ှ ကေမ ာဒီးယားိုင ်ငံ၏ အမျိးသားအဆင့  ်

လမူ ဖလူ ံေရးရန်ပုေံင ွ(NSSF) သိုမဟတ်ု ြမန်မာိင်ုင၏ံ လမူ ဖလူ ံ

ေရးအဖွဲစီမံချက်များ (SSB) တွင် စာရင်းသွင်း၍မရပါဟု 

ေြဖကားခဲ့ပါသည်။ ေနရပ်ြပန် ေြဖဆိုသူများ၏ ၃၇%သာ 

ထိုင်းိုင်ငံ သို ြပန်လည် ထွက်ခွာယ်ရန် (သို) အြခားိုင်ငံသို 

ေရ ေြပာင်းရန် အစအီစ်ရိှသည်ဟ ုေြဖဆိခုဲ့ကေသာ်လည်း MMN 

သုေတသနမိတ်ဖက်များ၏  ြမင်သံုးသပ်ချက်အရ ထိုထက်များ

ေသာ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများသည် မူရင်း ုိင်ငံများတွင် အလုပ်

အကုိင်အခွင့်အလမ်း အလွန်ရှားပါးသည့် အတွက်ေကာင့် ရလဒ်အ

ေနြဖင့် ြပန်လည် ေရ ေြပာင်းကြခင်းြဖစ်သည်ကိုေတွရသည်။

6 မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက ်(MMN)



ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဖန်င ရှိ ဆီအုန်းအသီး
များကို ကုန်တင်ကားေပ တင်ေနစ် (ပုံ - Foundation of 
Education and Development)

ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဖန်င တွင် ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားတစ်ဦး PPE 
မဝတ်ဆင်ထားဘ ဲဆအီန်ုးအသီးများခူးေနစ် (ပု ံ- Foundation 
of Education and Development)

ထိင်ုးိင်ုင ံေတာ်ဝင်အစိုးရထသံို ရည် န်းေသာ အကြံပချ

က်များတွင် ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းမူဝါဒများအား ြပန်လည်

ေရးဆွဲြခင်း ှင့် မှတ်ပုံတင်/စာရင်းေပးသွင်းသည့ ်စနစ်များ ပိုမို 

လက်လှမ်းမီေစရန်၊ ေကာင်းမွန်သည့်မူဝါဒများအား ပိုမိုထိ

ေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းများ ှင့် လ မ်းြခံမ တွင် 

လက်ဟာချက်များကိ ု ြဖည့်စွက ်ေပးြခင်းအားြဖင့ ်စိုက်ပျိးေရး 

ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများ၏ လပ်ုငန်းခွင်အေြခအေနများ တိုးတက်

ေစမည့် လုပ်ငန်းစ်အဆင့်များချမှတ်ြခင်း၊ စံချနိ်စံ န်များအား 

တိုးြမင့ ် ကပ်မတ်ြခင်း ှင့ ် စစ်ေဆးြခင်းများကို တိုးတက် 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမ ှတဆင့် OHS အားြမင့်တင်ြခင်း၊ထပ်

ေဆာင်းအေနြဖင့် အ ရာယ်ရှိေသာ စိုက်ပျိးေရး လုပ်ငန်းသုံး 

ဓာတုေဗဒပစ ည်းများအား တားြမစ်ြခင်း၊ စိုက်ပျိးေရးလုပ်သား

များ၏ ေနရာ ထိုင်ခင်းစံ န်းများအား ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း၊ 

လက်လှမ်းမီရန်ခက်ခဲေသာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းမှ ေရ ေြပာင်း 

လုပ်သားများအတွက ်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခွင့ ်လက်လှမ်း

မီမ ကုိ တုိးတက်ေစြခင်း ှင့် မီှခုိသူများအတွက်လည်း ပုိမုိ အေထာက်

အပံ့ေပးသည့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်လာေစြခင်း တိုပါဝင်ပါသည်။

အလပ်ုရှင်များထသံို ရည် န်းေသာ အကြံပချက်များတွင် 

ေရ ေ ြပာင်းလုပ ်သားများမ ှ လူဝင်မ  ကီး ကပ်ေရး ဆိုင ်ရာ 

အေထာက်အထားများကို ရရှိရန် ှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ၎င်းတို၏ 

ကိးစားအားထုတ်ြခင်းများကို ေထာက်ပံ့ ကူညီြခင်း၊ OHS 

အြမင့်ဆံုး စခံျန်ိစံ န်းများကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

လပ်ုငန်းခွင် ေဘးအ ရာယ် များအေကာင်း ေရ ေြပာင်းလပ်ုသား

များအား ပညာေပးြခင်း၊ ှင့် ၎င်းတုိအား လံုေလာက်ပီး သင့်ေလျာ်

အကံြပတိုက်တွန်းချက်များ 
ဤအစရီင်ခစံာ၏ ေနာက်ဆုံးအခန်းတွင် အကြံပချက်အေသးစတ်ိအား ထည့သွ်င်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထိအုကြံပချက်များသည် 

ထိုင်းိုင်င ံေတာ်ဝင်အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်များ၊ NGOများ ှင့် မူရင်းိုင်ငံများ၏ အစိုးရများအား ရည် န်းပါသည်။

ေသာ PPE များ၊ သင်တန်းများအား အခေကးေငွမယူဘဲ ေထာက်ပ့ံ

ေပးြခင်း၊ ေရ ေြပာင်း အလုပ်သမားများအား လုံြခံစိတ်ချရသည့ ်

စံချနိ်စံ န်းများှင့် ကိုက်ညီေသာ ေနရာထိုင်ခင်းများ ပံ့ပိုးရန်၊ 

ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား အားလုံးအား SSS (သို) CMHI တွင် 

ပါဝင်/ထည့်ဝင်ေစပီး ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက  ်

တာဝန်ယူအကုန်အကျခံ ြခင်း တိုပါဝင်ပါသည်။

မူရင်းိုင်ငံ အစိုးရများထံသို ရည် န်းေသာ အကံြပချ

က်များတွင ်ထိုင်းိုင်ငံေတာ်ဝင်အစိုးရှင့ ်ပူးေပါင်းကာ အြပသ

ေဘာေဆာင် အလုပ်လုပ်ြခင်းမှတဆင့ ်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်း

လုပ်ငန်းစ်အား ိုးရှင်းလွယ်ကူေစြခင်း ှင့် ေပးေချရသည့ ်

ကုန ်ကျစရိတ်များအား  ေလျာ့ပ ါးေစြခင ်း ၊  အလုပ ်သမား

သံအရာရှိများအား စိုက်ပျိးေရး လုပ်ငန်းမှ ၎င်းတိုိုင်ငံသား 

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများထံသို ေရာက်ရှိရန ်အေထာက်အပံ့များ

ေပးြခင်း၊ NSSF ှင့် SSB လ မ်းြခံမ များဆိုင်ရာ လက်ရှိအား

ထုတ်မ များအား ပိုမိုတိုးြမင့ ် တိုးချဲြခင်း၊ လူမ ဖူလ ံေရးအား 

လ ဲေြပာင်း ရယူိုင်ြခင်း တိုပါဝင်ပါသည်။

NGO များထံသို ရည် န်းေသာ အကံြပချက်များတွင ်

ေဝးလေံခါင်သေီသာ ေနရာများရိှ ေရ ေြပာင်းစိက်ုပျိးေရးလပ်ုသား

များသို ကွင်းဆင်းြခင်းများ ပိုမိုလုပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် OHS 

အေကာင်း အသပိညာေပးြခင်း ှင့ ် ြပည့စ်ုလံုေံလာက်သည့ ်PPE 

အသုံးြပပုအံား ြမင့တ်င်ြခင်း ှင့ ် ေဘးအ ရာယ်ရိှေသာ ပိုးသတ်

ေဆးများ အသုံးြပြခင်းအား ေလ ာခ့ျရန်/တားြမစ်ရန် စည်းုံးလ ့ံ

ေဆာ်ြခင်းတိုပါဝင်ပါသည်။ 

7ထိုင်းိုင်ငံရှိေရ ေြပာင်းစိုက်ပျိးေရးလုပ်သားများ



နိဂုံးချပ်ှင့် အကံြပတိုက်တွန်းချက်များ

ထိုင်းိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိးေရးက  များတွင် GMS  ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ များြပားလာမ ရှိေနေသာ်လည်း ၄င်းတို၏ 

ပံပ့ိုးမ များမှာအသအိမှတ်ြပ မခရံြခင်းှင့ ်၄င်းတို၏လိအုပ်ေတာင်းတေသာအသမံျားကိလုည်း ဂြုပခရံြခင်းမရိှေပ။ ဤေလလ့ာမ သည် 

စိုက်ပျိးေရးက  ရှိေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ အေြခအေနကို အာုံစိုက်မ ြပလာရန်အတွက်၊ ၄င်းတို၏ အေတွအကံများကိုမီ

ေမာင်းထိုးြပြခင်းှင့် ၄င်းတို၏ အခွင့်အေရးှင့်ကာကွယ်မ  များတိုးတက်ေစရန် အကံြပချက်များေပးြခင်းြဖင့် အေလးေပး 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်ေသာသုေတသနမှရလဒ်အေနြဖင့်ှိပ်စက်ည်းပန်းမ ှင့်ေခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်မ 

ြဖစ်စ်များမှာ ြဖစ်ိုးြဖစ်စ်ြဖစ်ပီး၊ စိုက်ပျိးေရးတွင် ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ လုပ်ကိုင်မ ှင့် ေနထိုင်မ အေြခအေနများသည် 

တိုးတက်ရန်အေရးတကီး လိုအပ်ေနသည်ဟုေကာက်ချက်ချထားသည်။

စစ်တမ်းေကာက်ယခူဲသ့ည့ ်ပေီလာပနီ၊ံ ေြပာင်း၊ ေရာ်ဘာှင့် 

ဆီအုန်းစိုက်ပျိးြခင်းတစ်ေလ ာက် ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ

သည် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာရရှိမ ၊ အလုပ်ချနိ်များမ ၊ ခွဲြခားဆက်

ဆခံရံမ ၊ ေနရာထိင်ုခင်းမလုေံလာက်မ ၊ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်

ကန့်သတ်မ  (စာသင်ေကျာင်း၊ ေဆးုံ)၊ လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာ

က်ြခင်းမရှိမ ၊ PPE မလုံေလာက်မ ၊ တရားဝင်တရားမ တမ စနစ် 

ကိလုက်လှမ်းမမမီ ၊ ေကျးလက်ေဒသများတွင် အေှာက်အယှက်

ြပခရံမ  စသည့ ်အခက်အခမဲျားကိ ုရင်ဆိင်ုကေံတွေနရေကာင်း 

ဆိုခဲ့ကသည်။ ထိုသိုေသာ ထိခိုက်မ များသည် အြခားလုပ်ငန်း 

က  များတွင် ထိခိုက်သက်ေရာက်မ ရှိေနေသာ်လည်း စိုက်ပျိး

ေရးလပ်ုသားများမှာမ  အရပ်ေဝးေသာေကျးလက်ေဒသများတွင်

ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ေနရပီး အစိုးရှင့် NGO အေထာက်အပံ့များ

လက်လှမ်းမမီ  အကန့်အသတ်သာရိှေနြခင်းေကာင့ ်၄င်းတိုသည် 

ထိခိုက်ခံစားမ  အများဆုံး ခံစားရသူများြဖစ်ေနေပသည်။ 

ထိုအြပင် စိက်ုပျိးေရးလပ်ုသားများသည် အခက်အခအဲတာအဆီး 

အမျိးမျိးေကာင့် စာရွက်စာတန်းအေထက်အထား မရှိသူများ

ြဖစ်ေနရေပသည်။ ပျမ်းမ ဝင်ေငွှင့် ှိယှ်လ င် အလွန်ြမင့်မား

ေသာ မှတ်ပုံတင်စရိတ်ေပးရြခင်းှင့ ်စာရွက်စာတမ်းများထုတ်

ေပးသည့် အစိုးရေအဂျင်စီများ သိုေရာက်ရှိရန ်အခက်အခဲများ

ရှိြခင်း စသည့် အခက်အခဲမျိးပါဝင်ပါသည်။ ေရ ေြပာင်းအလုပ်

သမားများသည် ထိုင်းိုင်ငံအတွင်း ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ရာတွင ်

မည်မည်ရရ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးအေထာက်အထား မရှိြခင်း

ေကာင့် ၄င်းတုိ လုိအပ်ေသာအခွင့်အေရးှင့် ဝန်ေဆာင်မ များကုိ 

မရရှိကေပ။ 

ဤသုေတသနအားြဖင့့်စိုက်ပျိးေရးက  မှဝန်ထမ်းအား

လုံးသည်“ပုံစံတကျမဟုတ်ေသာ/အလွတ်သေဘာလုပ်ကိုင်

ေနေသာ အလပ်ုသမားများ” ြဖစ်ေသာကာင့၊် ထိင်ုးအလပ်ုသမား

ဥပေဒအရ ဥပေဒေရးရာှင့ ် လူမ ကာကွယ်ေစာင့ ်ေရှာက်

ေရးေအာက် အကျံးဝင်ခံစားမ  မရရှိိုင ် ြခင်း ြဖစ်သည်ကို 

ေတွရှိခဲ့သည်။ MMN ၏ဥပေဒေရးရာ စီစစ်မ  အကံြပချက်အရ 

စိုက်ပျိးေရးက  တွင် တစ်ှစ်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနေသာ 

ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများသည် အြခားက  များရှိအလုပ်

သမားများ ကဲ့သို ဥပေဒေရးရာှင့ ်လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်

ေရးကို ခံစားခွင့်ရရှိေသာ အလုပ်သမားများအြဖစ် သတ်မှတ်

သင့်သည်ဟ ုအကံြပခဲ့သည်။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာပိုဒ်များသည် ဤေလ့လာချက်မှ 

ရရှိလာေသာ MMN၏ အဓိကသက်ဆိုင်သူများ၏ အကံြပချ

က်များြဖစ်သည်။ 

ထိုင်းိုင်ငံ၊ မဲေဆာက် တွင် ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားတစ်ဦး 
ေြပာင်းခင်းတွင ်ဓာတုေဆးများဖျန်းေနစ် (ပုံ - Foundation 
of Education and Development)

8 မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက ်(MMN)



အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာ 
ကိစ ရပ်များ

၁) ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများှင့် ၄င်းတို၏မိသားစုများမ ှ

၄င်းတို၏ လူဝင်မ  ကီး ကပ်ေရးဆိုင ်ရာ အေြခအေနအား  

လွယ်ကူစွာရရှိေစရန ် ှင့် ထိန်းသိမ်းိုင်ရန် အလိုငှါ ေရ ေြပာင်း

သွားလာြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ိုးရှင်းစွာြဖစ်

ေစြခင်း ှင့် အခေကးေငွများအား အနိမ့်ဆုံး န်း ြဖစ်ေစြခင်း 

၂) ေရ ေြပာင်လုပ်သား အလုပ်သမားများအား မှတ်ပုံတင်

ြခင်းှင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ေလ ာက်ထားြခင်း လုပ်ငန်းစ်ှင့် စပ်လျ်း

ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုစီစ်ေပးရန်။ ထိုသတင်း

အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား

များ၏ဘာသာစကားှင့် ၄င်းတုိအလွယ်တကူ နားလည်ုိင်ရန်၊ ှင့်

၃) မူဝါဒများ ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေအာင် ေရးဆွဲရာတွင ်

စိုက်ပျိးေရးေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ

အစည်းများ (CSOs) ၏ ကိယ်ုစားလှယ်များြဖင့ ်တိင်ုပင်ေဆွးေွး

မ များ ြပလုပ်ရန်

လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ
၁) စိုက်ပျိးေရးက  မှ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများအား 

၎င်းတို၏  အလပ်ုသမား အခွင့အ်ေရးများ အထူးသြဖင့ ်အနမိ့ဆ်ုံး

လုပ်ခလစာ ှင့် အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များ  ြဖစ်ေပ   ပါက ကုစား

ေပးရန် ရရိှိင်ုသည့ ်ယ ရားများ ှင့ ်ပတ်သက်ပီး ရှင်းလင်းသည့ ် 

သတင်း အချက် အလက်များအား ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း။  

၂) ေရ ေြပာင်းသွားလာသ ူ စိုက်ပျိးေရးလုပ်သား လူဦးေရ 

အများအြပား ေနထိင်ုသည့ ် ေနရာများ တွင်   အလပ်ုသမားအကာ

အကွယ်ေပးေရး ှင့ ်လမူ ဖလူ ံေရး ဌာန ုံးများ ထေူထာင်  ေပးပီး   

လိုအပ်သည့့် ဘာသာြပန်ေပးထားမ များအား ထိုုံးများတွင ်

ေသချာစွာထားရှိထားေပးရန်။

၃) ပီးြပည့စ်ုသံည့ ်လပ်ုငန်းခွင် စစ်ေဆးေရးများ (ကိတင် 

အေကာင်းကားြခင်း မရိှသည့ ်စစ်ေဆးေရးများ အပါအဝင်) အား 

ပုမှံန် လပ်ုေဆာင်ပီး သက်ဆိင်ုေသာ အလပ်ုသမား စည်းမျ်းများ 

စိုက်ပျိးေရးက  မှ အမျိးသား ှင့် အမျိးသမီးများ အကား ှင့် 

မတူညီေသာ  ိုင်ငံသားများ အကား ဖူလ ံပီး တန်းတူညီသည့် 

လုပ်ခလစာရရှိေစြခင်း၊ အလုပ်ချနိ်နာရီများ သတ်မှတ်ထားရှိ

ေပးြခင်း၊ အချနိ်ပိုေကးများ ရရှိြခင်း၊ လုပ်ခလစာများအား      

ပုံမှန် ရရှိြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမ များ အတွက် ေလျာ်

ေကးရရှိြခင်း၊ PPE များ အလုံ အေလာက် ေထာက်ပံ့ဝတ်ဆင်

ထိုင်းိုင်င ံေတာ်ဝင်အစိုးရသို  အကံြပချက်များ 
ေစြခင်း၊ ၎င်းတို၏ လွတ်လပ် စွာ သွားလာခွင့်အား ကန့်သတ်ချ

ပ်ချယ်  ထားြခင်းများ မရှိြခင်း၊ သက်ဆိုင်သည့် လူမ ေရးရာ  

အကာအကွယ် စီမံ ချက်များတွင်ပါဝင်ိုင်ေစရန် စာရင်းေပး

သွင်းြခင်း အပါအဝင် ကိစ ရပ်များအား တိကျစွာ ေစာင့်ကည့ ် 

ေလ့လာြခင်းကိ ုေသချာေစြခင်း။ ဤအရာများကိ ုအလုပ်သမား 

စစ်ေဆးေရး  အရာရှိမ ျား  တိုး ြမ င့ ်  ခန့ ်အပ်ထားြခင ်း ှင့  ်

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တိုင်ကားအစီရင်ခံြခင်းစနစ်ကိုထူေထာင်

ေပးြခင်းြဖင့ ်ပိုမို ထိေရာက်ေအာင ် လုပ်ေဆာင်ိုင်ပါသည်။   

၄) စိုက်ပျိးေရးက   အလုပ်သမားအြငင်းပွါးမ များအား 

တရားမ တစွာ ေြဖရှင်းိုင ်ရန်အတွက် ထိေရာက်မ ရှိေသာ 

တိုင ် ကားေရး ယ ရားများအားလက်လှမ်းမီ  ေစြခင်းကို 

ြမင့်တင်ြခင်း၊

၅) စိုက်ပျိးေရး လုပ်သားများတွင် “တစ်ှစ်ပတ်လုံး” 

အလုပ်လုပ်သူများ ှင့်  တစ်ှစ်ေအာက် (သို) “ရာသီအလိုက”် 

သီးှံအလိုက် အလုပ်လုပ်သူများ အတွက်၊ လက်ရှိ ြပ  ာန်းထား

သည့် ဥပေဒအရ ခွဲြခားချက်အား  ြပန်လည်သုံးသပ်ေပးြခင်း။ 

ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းအား အေြခခံ၍ အလုပ်သမားအားလုံးမှ 

တန်းတူအခွင့်အေရးှင့်လူမ ကာကွယ်မ များ ေသချာစွာ အကျိး

ခံစားိုင်ရန်  ခိုင်မာသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များ လုပ်ေဆာင်ြခင်း

၆) စိက်ုပျိးေရးှင့ ်အြခားက  များရိှ ေရ ေြပာင်းလပ်ုသား

များကိ ုသမဂ များဖွဲစည်းရန်ှင့ ်သမဂ ေခါင်းေဆာင်များအြဖစ ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းများအား ခွင့်ြပချက်ေပးရန်။ ILO ၏ 

သမဂ ှင့ ် သက်ဆိုင်သည့် သေဘာတူညီချက်များြဖစ်သည့ ်

လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲစည်းခွင့ ်ှင့ ် စည်းုံးခွင့ ်အား 

အကာအကွယ် ေပးြခင်းဆိင်ုရာ   ြပ  ာန်းချက် (သို) သေဘာတညူ ီ

ချက် ၁၉၄၈ခှုစ် (အမှတ်၈၇) ှင့ ်စည်းုံးခွင့ ်ှင့ ်စေုပါင်းေတာင်း

ဆိုခွင့်  အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် ၁၉၄၉ခုှစ် 

(အမှတ်၉၈) ှင့ ် ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများ သမဂ ဖဲွစည်းြခင်း (သို) 

သမဂ ေခါင်းေဆာင်များအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းအား   

ချန်လှပ်   ထားသည့် အလုပ်သမားေရးရာအက်ဥပေဒပါ လက်ရှိ 

ရှိေနေသာ တားြမစ်ချက ် အားလုံးအား ဖယ်ရှားေပးရန်၊ ှင့်

၇) သေဘာတူညီချက်များြဖစ်သည့် အလုပ်သမားစစ်

ေဆးေရး (စုိက်ပျိးေရး) သေဘာတူညီချက်၊ ၁၉၆၉  (အမှတ် ၁၂၉) 

ှင့် စိုက်ပျိးေရးသေဘာတူညီချက်၊ ၁၉၅၈ (အမှတ် ၁၁၀) များမှ 

စိုက်ပျိးေရး အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးှင့် ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်မ များအား အတည်လက်မှတ်ေရးထိုးရန်။

9ထိုင်းိုင်ငံရှိေရ ေြပာင်းစိုက်ပျိးေရးလုပ်သားများ



လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး ှင့် 
ေဘးကင်းလုံြခံေရး (OHS)

၁) အလုပ်ရှင်များမ ှလိုအပ်ပီး သင့်ေတာ်သည့် PPE များ 

အေထာက်အပံ့ေပးရန်ှင့် ၎င်းတို ၏ အလုပ်သမားများအား 

OHSှင့ဆ်ိင်ုေသာ အခမဲ ့ သင်တန်းများအား  ေထာက်ပံေ့ပးြခင်း၊

၂) OHS ဆိုင ်ရာ ဆိုးရ ွားေသာ အေြခအေနများအား 

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများမှ လွယ်ကူစွာ အသံုးြပုိင်သည့် တုိင်ကား

ေရး ယ ရားများအား ထားရှိေပးြခင်း ှင့် သတင်းေပးသူများ 

အား  အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ြခင်း (သို) လက်တုံြပန်ြခင်းများ 

မခံရေစရန် အကာအကွယ်ေပးြခင်း

၃) အလုပ်သမား စစ်ေဆးေရးအတွက်အရင်းအြမစ်များ 

ပိုမိုချထားေပးြခင်း ှင့် OHS ကိုအဓိကထားပီး OHS ှင့် PPE 

ကိုထိေရာက်စွာ အသုံးြပြခင်းဆိုင်ရာ အသိပညာေပးစည်းုံး

လ ့ံေဆာ်ေရး များြပလပ်ုရန်။ ထိကုဲသ့ိုေသာ အသပိညာေပးစည်း

ုံးလ ့ေဆာ်မ များတွင် အလုပ်ရှင်များ၊ ၄င်းတို၏ အလုပ်သမား

များေဘးကင်းလုံ ြခံမ  ကိုတာဝန်ယူကာကွယ်ရန ်အတွက  ်

အ ရာယ်ရှိေသာ ဓာတုပစ ည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ှင့စ်ပ်လျ်းေသာ အချန်ိှင့တ်ေြပးညြီဖစ်ေသာ သတင်းအချက်အ

လက်များအား အလုပ်ရှင်များကို အသိပညာေပးစည်းုံးလ ့ံ

ေဆာ်ေရး ြပလုပ်ြခင်း၊

၄) စိက်ုပျိးေရးက  တွင် ြဖစ်ေလရိှ့သည့ ်လပ်ုငန်းခွင်ေရာ

ဂါများအထူးသြဖင့်ပိုးသတ်ေဆးများ ှင့် အြခား ဓာတုေဗဒ 

ပစ ည်းများအသံုးြပြခင်း ှင့် လုိက်နာြခင်း ရှိမရှိကို  ေစာင့်ကည့်  

ေလ့လာြခင်း များအား ြပည့ ်စုံသည့ ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ များ  

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

၅) စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများတွင် လူ့ကိယ်ုခ ာကိ ုထခိိက်ု

အ ရာယ်ြဖစ်ေစသည့် ဓာတုပစ ည်းအသံုးြပြခင်းများ တားြမစ်ြခင်း 

သိုမဟုတ် ေလ ာ့ချြခင်း ကိုကူညီေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊

၆) လုပ်ငန်းခွင်မေတာ်တဆ ထိခိုက်ြခင်းများအတွက ်

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများမှ ေလျာ်ေကးေငွ ေသချာေပါက် ရရိှေစြခင်း၊ 

ှင့် စိုက်ပျိးေရးက  မှ အလုပ်ရှင်များ အားလုံးအေနြဖင့ ်WCF 

ကိုပံ့ပိုးကရန်။ ထိုအြပင ်အေထာက်အထားမဲ ့လုပ်သားများ၏ 

အလုပ်ရှင်များမှ ကုသမ အတွက်၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ထိခိုက် ဒဏ်ရာေကာင့ ်ဝင်ေငွဆုံး ံးရသည့် အလုပ်သမားများ 

သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆ ထိခိုက်ြခင်းများေကာင့ ်

နာမကျန်း ြဖစ်ရသူများအတွက်ေငွေပးေချရန်၊ ှင့်

၇) ILO ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ ေဘးကင်းလုံြခံ

ေရးှင့် ကျန်မာေရး သေဘာတူညီချက်၊ ၂၀၀၁ (အမှတ် ၁၈၄) 

ှင့် ၄င်း၏ ပူးတွဲပါအကံြပချက်များ (အမှတ် ၁၉၂) အတည်ြပ

လက်မှတ်ေရးထိုးရန်။

ေနရာထိုင်ခင်း အေြခအေနများ
၁) စိုက်ပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ လူေနမ ဘဝ 

ှင့် လုပ်ငန်းခွင် အေြခအေနများအား  ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း 

အားြဖင့် အလုပ်သမားများမှ သင့်ေတာ်သည့် စံ န်းများှင့ ် 

ကုိက်ညီသည့် ကျန်းမာေရး ှင့် ေဘးကင်းလံုးြခံမ ကိ ုေသချာစွာ 

ရရှိေစြခင်း။  အလုပ်ရှင် ေြမပိုင်ရှင်များအား သင့်ေတာ်သည့် 

ေနရာထိုင်ခင်း စီစ်ထားရှိေပးရန်လိုအပ်ချက်တစ်ခု အြဖစ် 

ထားရှိြခင်း 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခွင့်အား လက်လှမ်းမီြခင်း
၁) ထိုင်းိုင်ငံတွင ်ေနထိုင်ကသည့ ်မည်သည့် ိုင်ငံသား

ြဖစ်ေစ (သုိ) တရားဝင်အေြခအေနမည်သုိရိှသည်ြဖစ်ေစ ေရ ေြပာင်း

လပ်ုသားအားလုံးအတွက် အမျိးသား ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်

ခွင့အ်ားရရိှိင်ု  ရန်လပ်ုေဆာင်ေပးြခင်း၊ ထိသုိုလပ်ုေဆာင်ရာတွင် 

ကျန်းမာေရးအာမခံရရှိရန ်   လုပ်ေဆာင် သည့် လုပ်ငန်းစ်ကို 

အလပ်ုလပ်ုကိင်ုခွင့ ်ခွင့ြ်ပချက် ေလ ာက်ထားသည့ ်လပ်ုငန်းစ်မှ  

သီးြခားထားရှိေပးရန်

၂) ေဆးုံများတွင ်အသုံးများသည့ ်ေရ ေြပာင်းလုပ်သား

ဘာသာစကားများ အတွက် ေဆးပညာရပ်ှင့်က မ်းဝင်သည့ ်

ဘာသာြပန်များ  ထားရှိေပးရန ်ှင့်

၃) နယ်စပ်ေဒသများ ရှိ ေဆးုံများတွင် ကျန်းမာေရး 

ကွင်းဆင်းလုပ်ေဆာင်လ ပ်ရှား မ များ လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်တွက် 

ရန်ပံုေငွှင့်အသံုးစရိတ်များအား တုိးေပးြခင်း အားြဖင့် ထုိေနရာများ

တွင် ေနထိုင်ကသည့် ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ အပါအဝင် လူ 

အားလုံး  မှ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခွင့်ရရှိေစြခင်း

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ မိသားစုများ
၁) စိုက်ပျိးေရးလုပ်သား ေရ ေြပာင်အလုပ်သမားများ 

ရင်ဆိင်ုေနရေသာ ၄င်းတို၏ ကေလးများအားေကျာင်းသိုပိုေဆာ

င်ရန် အခက်အခရိှဲြခင်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးှင့ ်ေထာက်ပံေ့ငမွျား 

ကဲ့သိုေသာလိုအပ်ေသာ အေထာက်အပံ့များ ကို ထို်င်းိုင်ငံ၏ 

“အားလုံးအတွက်ပညာေရး” ရည်မှန ်းချက် ပန်းတိုင ်အား 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

၂) ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများ၏ မသိားစဝုင်များ အားလုံးှင့် 

အထူးသြဖင့ ်သက်ကီးရွယ်အိမုျားအေနြဖင့ ်အစိုးရ ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်အား  ေသချာေပါက်  လက်လှမ်း မီေစြခင်း

10 မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက ်(MMN)



ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဖန်ငံရှိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းမှေနထိုင်လုပ်ကိုင်ေနေသာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ (ပုံ - Foundation of Education and 
Development)

အလုပ်ရှင်များသို အကံြပချက်များ
အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းဆုိင်ရာ ကိစ ရပ်များ

၁) ေရ ေြပာင်းလုပ်သား အလုပ်သမားများမှ ၄င်းတို၏ 

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးဆိင်ုရာ အေထာက်အထား/ အေြခအေနအား 

ရရိှ ေစရန် ှင့ ်ထန်ိးသမ်ိးိင်ုရန် အတွက် ကိးစားအားထုတ်ြပလပ်ု

ရာတွင် ၄င်းတို၏ လုပ်ခလစာမှ  တ်ယူြခင်းမြပဘ ဲကုန်ကျစရိ

တ်အားလုံးကိ ုအြပည့်အဝေထာက်ပံ့ေပးရန်။

လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး ှင့် ေဘးကင်းလံုြခံေရး
၁) ေရ ေြပာင်းလုပ်သား အလုပ်သမားများ၏ လုံြခံမ အား 

ကာကွယ်ရန် OHS ကိအုြမင့ဆ်ုံးစံ န်းများြဖင့ ်အေကာင်အထည်

ေဖာ်ြခင်း၊ ှင့်

၂) ေရ ေြပာင်းလပ်ုသား အလပ်ုသမားများအား လပ်ုငန်းခွင် 

ေဘးအ ရာယ်များအား အသိပညာေပးြခင်း ှင့် လိုအပ်သည့် 

PPE ှင့် သင်တန်းများအား ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း

ေနရာထိုင်ခင်း အေြခအေနများ
၁) စိုက်ပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများအား ေပးသည့် 

ေနရာထိုင်ခင်းများသည် လုံြခံေရး စံ န်းများ ှင့် ညီွတ်ပီး 

လ ပ်စစ်မီး၊ သန့်ရှင်းေသာေရများ ှင့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာသန့်ရှင်းေရး 

ကုိလည်း ေထာက်ပ့ံေပးရန်၊ ှင့် လယ်ယာေြမများတွင် အသံုးြပသည့် 

စုိက်ပျိးေရးဓာတုပစ ည်းများှင့် တုိက်ုိက်ထိေတွမ မရိှေစရန်၊ ှင့်

၂) အကယ်၍ အလုပ်သမားများမှ ၎င်းတို၏အိမ်ှင့  ်

လပ်ုငန်းခွင် (ယာခင်းများ/စိက်ုပျိးေရးြခမံျား) အကားသွားလာမ  

လိုအပ်ပါက လုံြခံေသာ အသွားအြပန် သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းကိ ု

အခမဲ့ ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ 
၁) ေရ ေြပာင်းလုပ်သား အလုပ်သမားများအား SSS 

သိုမဟုတ် CMHI တွင် စာရင်းေပးသွင်း ေပးပီး ဆက်စပ်ကုန်

ကျစရိတ်များအား တာဝန်ယူေပးြခင်း

၂) ေရ ေြပာင်းလုပ်သား အလုပ်သမားများအား SSS ှင့် 

CMHI ှင့ ်စပ်လျ်းေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုေပးရန် 

ှင့် မည်သိုအသုံးြပရမည ်ကိုကူညီေပးရန်၊ ှင့်

၃) ေရ ေြပာင်းလုပ်သား အလုပ်သမားများမှ နာမကျန်း

ြဖစ်ချနိ်ှင့ ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်အချနိ် များတွင်အချနိ်မီ

ေဆးုံသို ေရာက်ရှိိုင်ေစရန ်လွယ်ကူေချာေမွေအာင်ေဆာင်ရွ

က်ေပးြခင်း ှင့် လစာြဖင့ ်နာမကျန်းခွင့်အား ေပးရန်

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ မိသားစုများ
၁) ေရ ေြပာင်း ကေလးငယ်များ ေကျာင်းတက်ေရာက်ြခင်း

အားသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း အပါအဝင် 

လွယ်ကူေချာေမွေစရန ်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း

၂) ကေလးများအားလိုအပ်ေသာ အေထာက်အထားစာရွ

က်စာတမ်းှင့ ်မှန်ကန်စွာ ေကျာင်းအပ်စရင်းသွင်းိုင်ေစရန ်

ေသချာစွာလုပ်ေဆာင်ေပးရန်၊ ှင့်

၃) ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများှင့် ၄င်းတုိ၏မီှခုိသူများအား 

ေဒသခံလူဆိုးဂိုဏ်းများ သိုမဟုတ် ိုင်းစိုင်းေသာ လူငယ်များ၏ 

ေှာင့်ယှက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ရန်

11ထိုင်းိုင်ငံရှိေရ ေြပာင်းစိုက်ပျိးေရးလုပ်သားများ
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မေဲခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိင်ုရာကွန်ယက် (MMN) သည် မေဲခါင်ေဒသခဲွများြဖစ်သည့ ်

ထိင်ုး၊ လာအိ၊ု ကေမ ာဒီးယား၊ ဗယီက်နမ် အစရိှသည့်ိင်ုငမံျား ှင့ ်တပ်ုေတာင်ပိင်ုးေဒသများ 

ရှိေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးများကိ ုကာကွယ်ရန် ှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်လာ

ေအာင်လုပ်ေဆာင်ေပး ေနသည့် လူထုအေြခြပအဖဲွအစည်းများ၏ ေဒသခဲွကွန်ယက်ြဖစ်သည်။

Hong Kong Secretariat Office
c/o Asian Migrant Centre 4 Jordan Road, 
Jordan, Kawloon, HONG KONG
Tel: + 852 23120031

Chiang Mai Secretariat Office
c/o Foundation for Migration from 
the Mekong Neighbourhood
156/118 Moo 10, Canal Road, 
T. Suthep, A. Muang, Chiang Mai 
50200 THAILAND
Tel: + 66 (53) 283259

မူရင်းိုင်ငံအစိုးရများသို အကံြပချက်များ 
အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များ

၁) ထိင်ုးိင်ုငေံတာ်ဝင်အစိုးရှင့ ်ညိှိင်းပီး အြပသေဘာေဆာင်လပ်ုေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်း လပ်ုငန်းစ်များ 

လွယ်လူေစပီး ေပးေဆာင်ရသည့ ်အခေကးေငွများအား အနည်းဆုံး န်းထားြဖစ်ေစြခင်း

လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ
၁) ထိုင်းိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိးေရးက  တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနေသာ ၄င်းတို၏ိုင်ငံသားများအား လက်ေတွေြမြပင်တွင ်

ေဆာင်ရွက်ေပးရန ်အတွက် အလုပ်သမားသံအရာရှိများကိ ုေထာက်ပံ့ေပးြခင်း

ေနရပ်ြပန်ြခင်း ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း
၁) NSSF ှင့် SSB များအား ပိုမို လ မ်းြခံိုင်ရန် လက်ရှိ ကိးစားေနမ များအား ြမင့်တင်ရန်၊ လူမ ဖူလုံေရးလ ဲေြပာင်းအကျိး

ခံစားခွင့်ရရှိရန်ှင့ ်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ေနရပ်ြပန်ေရ ေြပာင်း လုပ်သားများအား ေဝမ ရန်၊ ှင့်

၂) ေနရပ်ြပန် ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများအား အလုပ်ရှာေဖွြခင်း ှင့် ထိုင်းိုင်ငံမ ှရရှိလာသည့ ်ေငွများှင့ ်က မ်းကျင်မ များအား 

အသုံးချိုင်မည့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးေရး ထူေထာင်သည့ ်ကိစ ရပ်များတွင ်အေထာက်အပံ့များ ေပးအပ်ြခင်း

NGO များသို အကံြပချက်များ 
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး ှင့် ေဘးကင်းလုံြခံေရး 

၁) ပိုမိုကျယ်ြပန့ ်သည့ ် ကွင်းဆင်းြခင်းများအား လုပ်ေဆာင် ြခင်းအားြဖင့ ်ေဝးလံေသာ ေနရာများရ ှိ စိုက်ပျိးေရး 

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများအား OHS ဆိုင်ရာ အသိပညာ ြမင့်အင်ေပးြခင်း ှင့် PPE အသုံးြပမ အား ြမင့်တင်ြခင်း၊ ှင့်

၂) ေဘးအ ရာယ်ရိှေသာ ပိုးသတ်ေဆးများ အားေလ ာခ့ျအသုံးြပြခင်း/သုံးစဲွြခင်းအား တားြမစ်ြခင်းအား စည်းုံးလ ့ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ှင့် စိုက်ပျိးေရး ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများအား အ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ ဓာတုပစ ည်းများှင့ ်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်

မ များှင့် ကုသမ များအတွက် ေသွးစစ်ေဆးြခင်းကိုလွယ်ကူေချာေမွေစြခင်း 

အဂ  လိပ်ဘာသာ ှင့် ြမန်မာဘာသာြဖင့ ်အစီရင်ခံစာအြပည်အစုံကိုဖတ် ရန် -
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