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The Mekong Migration Network (MMN) is a subregional network of migrant 
support NGOs, migrant grassroots groups and research institutes. The 

central goal of MMN is to promote the welfare, well-being, dignity and human 
rights (especially labour, women’s and family rights) of migrants in the GMS, and 
to build mutual support and solidarity among migrants and advocates within the 
GMS. To achieve this goal, MMN jointly carries out research, advocacy, capacity 
building and networking.

အၿမဲတမ္း ယာယီျဖစ္ေနျခင္းအၿမဲတမ္း ယာယီျဖစ္ေနျခင္း

မဲေခါင္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ မဲေခါင္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ခြင့္မရိွျခင္းအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ခြင့္မရိွျခင္းအတြက္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စမ္းစစ္ျခင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စမ္းစစ္ျခင္း

မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္ (MMN)မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္ (MMN)
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ

Toyota Foundation မွ ပ့ံပုိးေပးထားသည္။ Toyota Foundation မွ ပ့ံပုိးေပးထားသည္။ 



 



အၿမဲတမ္း ယာယီျဖစ္ေနျခင္းအၿမဲတမ္း ယာယီျဖစ္ေနျခင္း

မဲေခါင္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ မဲေခါင္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ခြင့္မရိွျခင္းအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ခြင့္မရိွျခင္းအတြက္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စမ္းစစ္ျခင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စမ္းစစ္ျခင္း

မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္ (MMN)
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ

Toyota Foundation မွ ပ့ံပုိးေပးထားသည္။ 



ဦးစြာပထမ အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလုံး၊ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်န္ရိွေနသည့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ 

ဤစီမံခ်က္အတြက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ ေ၀မွ်ေပးခဲ့ေသာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လြန္စြာမွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေလ့လာေရး 

ခရီးစဥ္မ်ားကုိ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဤစာတမ္းျပဳစုရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢိ ဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကုိ 

ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံအလုိက္ အခန္းက႑မ်ားႏိုင္ငံအလုိက္ အခန္းက႑မ်ား

ဤစီမံခ်က္အတြက္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ႏုိင္ငံအလိုက္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ခရီးစဥ္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အင္္တာဗ်ဴ းမ်ားကုိလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးခ့ဲပါသည္။ 

၄င္းတုိ႔သည္ ယခုစာတမ္းရိွ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ အခန္းက႑မ်ားကုိလည္း အဓိက ေရးသားေပးခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

• Brahm Press, မက္ပ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

• Sokchar Mom, ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အဖြ႔ဲႏွင့္ Sopheap Suong, 

 ကေမၻာဒီးယား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကူညီေရးစင္တာ၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ။

• ေဒၚသက္သက္ေအာင္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႔ဲအစည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

• Yuriko Saito, မိုင္ဂ်ီဂကူအင္ တကၠသုိလ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ။

ကေမၻာဒီးယားႏ ွ င့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခန္းက႑မ်ားကုိ မစၥတာ ဆုန္ခ်ာ မြန္ (Mr. Sokchar Mom) ႏွင့္ 

ေဒၚသက္သက္ေအာင္တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ကာလီ မီလုိ (Carli Melo) က ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ ေရးသားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 

ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းမ်ား စသည့္ အထူးပံ့ပုိး ကူညီမႈမ်ားကုိ ေဒၚေ၀ႏွင္းပုိမွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္ မစၥ ႏိုရိီကုိ မုိရီတာ (Ms. Noriko Morita)က ဂ်ပန္ ဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ 

ျပန္ဆိုေပးခဲ့ၿပီး မစၥ တီရင္း ခ်ီအန္း (Ms. Ting Cheung) က တည္းျဖတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

မိတ္ဆက္ စာမ်က္ႏွာမိတ္ဆက္ စာမ်က္ႏွာ

မိတ္ဆက္ျခင္း စာမ်က္ႏွာကုိ Ché Singh Kochhar-George က ေရးသားခဲ့ပါသည္။

စာတည္းအဖြ႔ဲစာတည္းအဖြ႔ဲ

စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ Rebecca Napier-Moore, Carli Melo, Ché Singh Kochhar-George ႏွင့္ Reiko Harima တို႔က 

တည္းျဖတ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

စီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံခ်က္ ကုိယ္စားလွယ္ Reiko Harima ႏွင့္ MMN ၏ အတြင္းေရးမွဴး 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ Omsin Boonlert၊ Carli Melo ႏွင့္ Sirada Dankham တုိ႔က ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤစီမံခ်က္သည္ Toyota Foundation ၏ ပ့ံပုိးမႈမရိွခဲ့ပါက ျဖစ္လာႏိုင္စရာ မရိွေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ Toyota 

Foundation အား အထူး ေက်းဇူး ဥပကာရ တင္ရိွပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ Open Society Foundation, Oxfam, CCFD-Terre Solidaireႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သုေတသနဌာန 

အပါအ၀င္ MMN ကုိ ဆက္လက္ ပ့ံပုိးေပးေနသူမ်ားကုိလည္း ထပ္ေဆာင္း ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 

မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ

ေက်းဇူးတင္လႊာ

2



မာတိကာဇယားမာတိကာဇယား

2 ေက်းဇူးတင္လႊာေက်းဇူးတင္လႊာ

4 အတိုေကာက္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအတိုေကာက္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား

5 နိဒါန္းႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာနိဒါန္းႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

13 အခန္းတစ္အခန္းတစ္

 ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေစျခင္း

26 အခန္းႏွစ္အခန္းႏွစ္

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေစျခင္း

35 အခန္းသုံးအခန္းသုံး

 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈေရးအရ 

က်ဥ္ဖယ္ခံရျခင္း ပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္း အေျခအေန 

44 အခန္းေလးအခန္းေလး

 ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ 

လူမႈေရးအရ က်ဥ္ဖယ္ခံရျခင္း ပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္း 

အေျခအေန

51 နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

55 ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ



အတိုေကာက္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား 

MMN Mekong Migration Network
 မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္

MOLVT Ministry of Labour and Vocational Training
 အလုပ္သမားႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္္းမႈပညာသင္တန္း 
 ၀န္ႀကီးဌာန

MOU Memorandum of Understanding
 နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာ

NAP National Action Plan
 ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း

NGO Non-governmental Organisation
 အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္း

NSSA National Skills Standard Authority
 အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရးဌာန

SHARE Services for the Health in Asian & African 
 Regions
 အာရွႏွင့္ အာဖရိက ေဒသမ်ားရိွ က်န္းမာေရး 
 ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

THB Thai Baht 
 ထိုင္းဘတ္ေငြ

TITP Technical Intern Training Program 
 နည္းပညာ ပညာသင္ သင္တန္းအစီအစဥ္

UK United Kingdom 
 ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ 

US United States 
 အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

USD US Dollar 
 အေမရိကန္ေဒၚလာ

YWCA APT Young Women’s Christian Association-
 Asian People Together 
 (ခရစ္ယာန္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အစည္းအရုံး-
 အတူရိွေသာ အာရွတိုက္သားမ်ား)

အတိုေကာက္ အ

AEC ASEAN Economic Community 
 အာဆီယံ စီးပြားေရး အသုိက္အ၀န္း

ARV Antiretroviral Drugs 
 ခုခံအားက်ဆင္းမႈတားဆီးေရး ေဆး၀ါးမ်ား

ASEAN Association of Southeast Asian Nations
 အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္း

CBO Community-based Organisation
 ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း

CSO Civil Society Organisation
 အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္း

EU European Union
 ဥေရာပသမဂၢ

GDP Gross Domestic Product
 ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္

GMS Greater Mekong Sub-region
 မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ

HEF Health Equality Fund
 က်န္းမာေရးသာတူညီမွ်ရန္ပုံေငြ

HIV Human Immunodefi ciency Virus
 ခုခံကားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ

IGO Inter-governmental Organisation
 အစုိးရဌာနမ်ား စုဖြ႔ဲထားေသာ အဖြ႔ဲ

ILO International Labour Organization
 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြ႔ဲ

IOM International Organization for Migration
 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႔

JITCO Japan International Training Cooperation 
 Organization
 ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပူးေပါင္း 
 ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႔ဲ

MIC Multi-language Information Centre
 ဘာသာစကားစုံ သတင္းအခ်က္အလက္ေရးရာ ဌာန

4



၁၊ ၁။ နိဒါန္း၁၊ ၁။ နိဒါန္း

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြႏွဲင့္ ထုိ႔ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက 

သိသာထင္ရွားစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ား မလုပ္လုိသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီး 

၄င္းတို႔ ေရာက္ရိွေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာလည္း အတိုင္းမသိ တုိးပြားလာေစပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အာရွ၌ ထင္ရွားသည့္ ဆိုက္ေရာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစုိးရမ်ားသည္  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 

မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ယာယီ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ေရးဆြဲၾကပါသည္။1 ထိုေၾကာင့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 

စီမံခန္႔ခြဲသည္ ့လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အလ်ဥ္းသင့္သလို လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ သေဘာရိွၿပီး မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး 

အလားအလာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားမႈမရိွျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား “ကြ်မ္းက်င္မႈမရိွသည့္” လုပ္ငန္းက႑ေအာက္တြင္သာ 

ကန္႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္ခြင့္မ်ားမရိွေစရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားပါသည္။

ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ (MMN) က ကာလရွည္ၾကာစြာ အေလးထား 

စုိးရိမ္ပူပန္ခဲ့ရေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္္။2   ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္အတန္ၾကာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ယာယီမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားမွာ ဆိုးက်ိဳးသံသရာတြင္ က်ေရာက္ေနၿပီး 

လူမႈေရး ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။3  ယင္းတို႔မွာ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ မေသခ်ာေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေစျခင္း၊ လုပ္အားအျမတ္ ထုတ္ခံရႏိုင္ေစျခင္း၊ အဖန္တလဲလဲ ဖယ္ရွားခံရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ား 

ႀကံဳေတြ႔ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ တကယ့္အေျခအေနမွန္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း 

အေတာ္ၾကာေနထိုင္ရန္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အေျခက်ေနထိုင္ေနၾကၿပီး “ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ျပန္ရမည္ ဟူေသာ စိတ္ကူး” အေပၚ 

အေျခခံထားသည့္မူ၀ါဒမ်ားက “ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ယာယီျဖစ္ေစ မလ”ဲ ဆိုသည့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ 

ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖမေပးႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။4  ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အေျခခ် 

ေနထိုင္သည့္ေနရာတြင္ သူတို႔အား အစဥ္အၿမ ဲျပင္ပသူစိမ္းမ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ ျပဳမူ ဆက္ဆံၾကမည္နည္း။ ထုိ႔အျပင္ 

ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံ၌ ယင္းတို႔၏ဘ၀တြင္ အကာင္းဆုံးအခ်ိန္မ်ားကုိ ကုန္ဆုံးခဲ့ရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကုိလည္း 

ေနထိုင္ရာန္ိုင္ငံႏွင့္္ နိုင္ငံသား ျဖစ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက မည္သုိ႔ျပဳမူဆက္ဆံသင့္သနည္း။ 

1 This is sometimes referred to as the “myth of temporary migration” or “myth of return”. See Stephen Castles, The Challenge of Multiculturalism 
Global Changes and Australian Experiences, University of Wollongong, Working Paper 19, 1992, p. 25, available at http://ro.uow.edu.
au/cmsworkpapers/17; Mohammed Anwar, The Myth of Return: Pakistanis in Britain (London, Heinemann Educational Books: 1979).

2 Mekong Migration Network (MMN) is a sub-regional network of civil society organisations working towards the protection and promotion 
of migrants’ rights in the Mekong Sub-region, which includes Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam, and southern China. 
See among others, MMN, The Precarious Status of Migrants in Thailand: Refl ections on the Exodus of Cambodian Migrants and Lessons 
Learnt (December 2014), available at http://www.mekongmigration.org/?page_id=2923.

3 Department of Social Security, Opportunity for All: Tackling Poverty and Social Exclusion (September 1999), p. 23, available at 
http://www.bristol.ac.uk/poverty/downloads/keyoffi cialdocuments/Opportunity%20for%20All%201999%20Full%20Report.pdf.

4 Quoting Jackie Pollock in MMN, Proceedings of the Mekong Symposium on Migration; Migrants from the Mekong Neighbourhood “Living 
Together: Seeking Effective Responses to Enable Integration and Social Cohesion” (September 2013), p. 14, available at http://www.
mekongmigration.org/Symposium%20Proceedings_Final.pdf. 

နိဒါန္းႏွင့္ နိဒါန္းႏွင့္ 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
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ထုိေမးခြန္းမ်ားမွာ MMN မွ ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မဲေခါင္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းအတြင္း လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ႏွင့္ စံုလင္ေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈ ကုိ နားလည္လာေစရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္  လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs)၊ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစုိးရ မဟုတ္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (INGOs)၊ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဖြ႔ဲစည္းထားေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (IGOs)၊ 

ပညာရွင္မ်ားႏ ွ င့္ အစုိးရအရာရွိမ ်ား ေတြ ႔ဆုံေဆြးေႏ ြးခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ဆိုင္ရာ မဲေခါင္ေဆြးေႏ ြးပ ြဲ၌5 

ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ ေသခ်ာမႈမရိွေသာ 

လူ၀င္မ ႈ ႀ ကီး ၾကပ္ေရး  အေျခအေနမ ်ားေ ၾကာ င့္  လံု ၿ ခံ ဳ မ ႈ  မရ ွိေ ၾကာင္း  ထုတ္ေဖၚေဆ ြးေႏ ြး ၾကသည္။  ထုိ ႔ထက္ ပုိ၍ 

ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆင့္အတန္းသစ္ 

သတ္မွတ္ခံရသည့္  အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသကဲ့သုိ ႔  ျပန္လာသည့္  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏ ွ င့္  မိခင္ ႏို င္ ငံမ ်ားတြင္ 

ဆက္လက္ေနထိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိလည္း လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  

ထိုအခ်က္မ်ားၾကာင့္ MMN သည္ မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေျခအေနမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္ျခင္းကုိ 

ပုိမိုနားလည္မႈရိွေစရန္ လုိအပ္လာေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းသည္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု (ထိုင္းႏိုင္္ငံႏွင့္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ) ရိွ  မဲေခါင္ ေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ မူရင္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ (ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာ ဒီးယားႏိုင္ငံ)

တုိ႔တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မိသားစု၀င္မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေသခ်ာစမ္းစစ္ေရးသား ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ ဇယားကြက္ႏွင့္ အစနိဒါန္းမ်ားအျဖစ္ 

အစျပဳထားပါသည္။ အေရွ႕အာရွရိွ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ပုံသ႑ာန္ မတူညီျခင္းမ်ားကုိ ပုံပမာျပရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ 

ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအုိႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ရွည္လ်ားစြာ နယ္နိမိတ္ထိစပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သဘာ၀အတိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္း 

သြားလာျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံ အစိုးရသည္ ကာလတိုအတြက္ 

အေရအတြက္မ်ားျပားလွေသာ အေထာက္အထားမရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုိ တပုိင္းတစတရား၀င္မႈ အေျခအေနျဖင့္ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ပုံစံ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။6 

ျခားနားခ်က္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏ္ိုင္ငံသည္ ကြ်န္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာထိစပ္လ်က္ရွိသည္။ 

ဆိုလုိသည္မွာ ထိုႏိုင္ငံတြင္ သက္ႀကီးလူဦးေရ တိုးပြားလာသည့္ အေလ်ာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ မီွခိုရသည့္အေျခအေန 

ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သည္ “ကြ်မ္းက်င္မႈျမင့္မားသည့္ နိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား” 7  လာေရာက္မႈရိွေစရန္ ဆြဲေဆာင္ 

ခ်င္သည့္အတြက္ “ကြ်မ္းက်င္မႈမရိွ”သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္လာမႈအတြက္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွေပ။ 

သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသား အေရအတြက္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာသင္တန္းသားအစီအစဥ္ (TITP)စသည့္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဗီဇာစနစ္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ လုပ္ငန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကပါသည္။ ထိုသုံးႏွစ္ 

စီမံခ်က္ပါမစ္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းက႑ေပါင္းစုံ၌ 

ယာယီအလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္္ သင္တန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မွာ လတ္ရိွကာလ၌ မဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရိွ 

ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္မႈရိွေနပါသည္။8

ထိုင္း ႏို င္ ငံႏ ွ င့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ ်ား၏ ကာလတိုေရႊ ႕ေ ျပာင္းသြားလာျခင္း မူ၀ ါဒမ်ားေၾကာင့္ မူရင္း နို င္ ငံမ ်ားအေပၚ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား တင္ျပေပးႏိုင္ရန္ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ 

ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံတို႔ရိွ မိသားစု၀င္မ်ားကုိလည္း လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

ထုိ မဲေခါင္ေဒသႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ လက္ရိွတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတုိ႔အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အဓိက အရင္းျမစ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ 

ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရမ်ားသည္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းသြား

လာျခင္းပုံစံအတြက္ တရား၀င္ ျပည္ပထြက္ခြာျခင္းယႏၱရားမ်ား ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ထိုအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

5 Ibid.; MMN, Proceedings of The Mekong Symposium on Migration: “Embracing Diversity”: Seeking Multicultural Values and Mutual 
Understanding (October 2014), available at http://www.mekongmigration.org/?attachment_id=2972.

6 For a history and overview of Thailand’s policies on migrants from Cambodia, Myanmar, and Laos see “Chapter One: The Social Exclusion 
and Inclusion of Migrants in Thailand” in this paper; and MMN, The Precarious Status of Migrants in Thailand: Refl ections on the Exodus 
of Cambodian Migrants and Lessons Learnt (December 2014), p. 10, available at http://www.mekongmigration.org/?page_id=2923.

7 See Immigration Bureau of Japan, Points Based Preferential Treatment for Highly Skilled Foreign Professionals (2015), available 
at http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/preferential/index.html.

8 For a breakdown of countries of origin and overview of the Technical Intern Training Program see this paper’s “Chapter Two: The Social 
Exclusion and Inclusion of Migrants in Japan”, including Table 2.
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ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း အေတြ ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေမးျမန္းရန္ အခ်ိန္အခါ ေကာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို ႔ေ ၾကာင့္ MMNသည္ 

ထုိယႏၱရားသစ္တစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ရလဒ္မ်ား ရရိွေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေပးႏိုင္ရန္လည္း ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပထားပါသည္။  

၁၊ ၂။ စီမံခ်က္ အေၾကာင္းအရာ၁၊ ၂။ စီမံခ်က္ အေၾကာင္းအရာ

ဤစာတမ္းသည္ “မတူညီမႈမ်ားကုိလက္ခံျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ - ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မိသားစု၀င္မ်ားအား 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္မႈျမွင့္တင္ရန္ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တိုယုိတာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပ့့ံပုိးေပးထားသည့္  

စီမံခ်က္၏ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ အျခားက႑မ်ားမွာ စီမံခ်က္ပါ ေလးႏိုင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရး 

ခရီးစဥ္မ်ားသြားေရာက္ျခင္း၊ ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား အပါအ၀င္ က႑စုံမီဒီယာ တင္ဆက္မႈ ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား 

ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဘန္ေကာက္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အစဥ္လိုက္ တင္ျပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပပြဲက်င္းပျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားရိွ ျပန္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား 

အသိပညာေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဂ်ဴလိုင္လအတြင္း ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ သီးျခားစီ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေလးခုအတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားႏွင့္ 

ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမ်ားကုိ စုစည္းေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ MMN၏ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္အလုပ္လုပ္ေနၿပီး 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ နားလည္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ စီမံခ်က္ မိတ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစည္းၿပီး ထိုနိုင္ငံမ်ားရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ 

MMN သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မူရင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး 

၄င္းတို႔၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဒသႏၱရ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ 

အျမင္မ်ားႏွင့္ နားလည္ထားမႈမ်ားကုိ ဖလွယ္ရန္အတြက္ လူထု အေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္း (CSOs)မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ 

ဖိုရမ္မ်ားကုိလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္နိုင္ငံခ်င္းအလိုက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္လည္း MMN ၏ စီမံခ်က္ မိတ္ဖက္ 

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား စုစည္း၍  လူမ ႈေရးဆိုင္ရာ  ဖယ္က်ဥ္ ျခင္း၏  လကၡဏာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ ျခင္းႏ ွ င့္  လူမ ႈေရးဆိုင္ရာ 

ပုိမိုပါ၀င္ပတ္သက္ႏုိင္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေစရန္ မည္သည့္အရာမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ တင္ျပထားေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေလ့လာေရး 

ခရီးစဥ္အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။         

က်န္ရ ွိေနေသာ  မိတ္ဆက္စာမ်က္ႏ ွာတြင္  ေလ့လာခ်က္မ်ား၏  လူမ ႈေရးဆိုင္ရာ  ဖယ္က်ဥ္ ျခင္း  အယူအဆကုိ  

စမ္းစစ္ျခင္းမူေဘာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳထားၿပီး ဆက္လက္ေဖၚျပမည့္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ က႑မ်ား၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပထားပါသည္။ 

၁၊ ၃။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းအယူအဆအား သုံးသပ္ျခင္း၁၊ ၃။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းအယူအဆအား သုံးသပ္ျခင္း

အာရွအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ လူမႈေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရာတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းကုိ 

ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုလာျခင္းမွာ ဘုံအေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ “လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း” အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘာသာစကားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ အယူအဆမ်ားႏွင့္အတူ လတ္တေလာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အက်ယ္တ၀့ံေရးသား 

ေဖၚျပခ်က္မ်ားအား မူရင္းအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖၚျပျခင္းသည္ ဤစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

၁၊ ၃၊ ၁။ မူရင္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၁၊ ၃၊ ၁။ မူရင္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ယေန႔ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဆိုလုိသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း အယူအဆမ်ားစြာထဲမွ လူမႈေဗဒပညာရွင္ Max Weber ႏွင့္ 

စီးပြားေရးပညာရွင္ Adman Smith တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Weber ၏ “လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား” အေပၚ သီအိုရီ သေဘာတရားဆိုင္ရာ ေရးသားခ်က္9 ႏွင့္ Smith ၏ “အရွက္ရေစျခင္း မရိွဘ ဲလူအမ်ားေရွ႕၌ 

9 By social closure, Weber was referring to the “process by which various groups attempt to improve their lot by restricting access to 
rewards and privileges to a limited circle”. See Frank Parkin, Max Weber (London & New York, Routledge: 2002), p. 100.
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ေဖၚျပမခံရျခင္း” 10  စသည့္ ဆင္းရဲျခင္း၏ ရုပ္၀တၳဳမဆန္ေသာ ရႈေထာင့္ႏွင့္္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

“လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း” ၏ ေခတ္ေပၚ အေတြးအေခၚ အယူအဆမွာ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

လူမႈေရးမူ၀ါဒ ေလ့လာသူ Rene’ Lenoir က တသီးပုဂၢလမ်ားကုိ ပုံမွန္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း ျပည့္၀စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္နိုင္ေစျခင္းမွ 

ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းျပရာတြင္ တီထြင္ သုံးစြဲခဲ့ျခင္းမွ စတင္ထြန္းကားလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။11 

ထိုအခ်ိန္က လန္ေ၀ါလ္ (Lenoir)၏ အစပ်ိဳးသုေတသနျပဳခ်က္အရ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရ၏ လူမႈေရးအာမခံ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အက်ံဳး၀င္မႈမရွိဘဲ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနေပသည္။ ထိုသုိ႔ 

ပါ၀င္ခြင့္မရသူမ်ားမွာ လူမႈ အသုိက္အ၀န္္းအတြင္း အားအနည္းဆုံး ပုဂၢိ ဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ “ေသေၾကာင္းႀကံစသည္သူမ်ား၊ 

အသက္မျပည့္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ကေလးမ်ား၊ အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရသူမ်ား၊ ဆုိးသြမ္း လူငယ္မ်ား၊ တဦးတည္း 

မိဘျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားစြာရိွေနေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခံထားရသူမ်ား၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ပုံမွန္မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ 

အျခားလူမႈေရး အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္သူမ်ား” စသည့္ ရုပ္ပုိင္းႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ မက်န္းမာေသာသူမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။12   လန္ေ၀ါလ္ 

(Lenoir)၏ ဆန္းစစ္မႈတြင္ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမွ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိ ဳလ္မ်ား ကုိ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းအေပၚ 

အစုိးရတရပ္၏တာ၀န္ကုိ အေလးထား ေဖၚျပထားသည္။  ရိုဘင္ပိစ္ (Robin Peace) ေျပာျပသည္မွာ “အကယ္၍ သင္သည္ 

လူမႈအာမခံရရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ အလုပ္အကုိင္တစ္ခု ရွိရမည္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ရွိသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုအရာက ပါ၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေပသည္။”13

လန္ေ၀ါလ္ (Lenoir)၏ ထင္ျမင္ခ်က္မွာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းသည္ ပုိမိုရုိးရွင္းစြာ သုံးႏႈန္းပါက ဆင္းရဲျခင္းကုိ 

ဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘက္ခ္အက္စတင္း (Beth Epstein) ရွင္းျပခ်က္အရ “မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 

ေျပာင္းလမဲႈအားမွ ဖန္တီးလုိက္သည့္ အေျခအေနသစ္တစ္ရပ္” ဟု ေဖၚျပပါသည္။14 ထုိသုိ႔ေဖၚျပျခင္းမွာ ဤအရာသည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ 

ရည္မွန္းခ်က္မရိွျခင္းႏွင့္ တကုိယ္ေရ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား မွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္ဟု အျပစ္တင္သကဲ့သုိ႔ ဆင္းရမဲႈကုိ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအရ 

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမွ ွ ေသြဖယ္သြားေစမည့္ က်ယ္ျပန္ ႔ရ ႈပ္ေထြး သည့္ အယူအဆျဖစ္သည္။15 လန္ေ၀ါလ္ (Lenoir)၏ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း စမ္းစစ္ ေလ့လာမႈတြင္ ဖြ႔ဲစည္းပုံႏွင့္ “ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ ထိုအရာမ်ား၏ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ေနျခင္း၊ လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း 

ဒီမိုကေရစီနည္းက် အျပည့္အ၀ပါ၀င္ခြင့္ မရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေရးသား ေဖၚျပထားပါသည္။16

လန္ေ၀ါလ္ (Lenoir) ေနာက္ပုိင္းတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း အယူအဆမွာ ပထ၀ီဆိုင္ရာႏွင့္ သေဘာထားအယူအဆဆိုင္ရာ 

ႏွစ္ခုစလုံးအေပၚ အလ်င္အျမန္ ပ်ံ႕ႏ႔ွံသက္ေရာက္ သြားသည္။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစုိးရမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိသွ်၊ 

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါနိုင္ငံမ်ားက ယင္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးသားေရး မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး အစီအစဥ္တြင္ ထိုအယူအဆကုိ ဗဟိုျပဳ 

လုပ္ေဆာင္လာၾကေပသည္။17 တခ်ိန္တည္းတြင္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) အဆင့္၌ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ၿပီး 

လူမႈေရးဆိုင္ရာပါ၀င္ခြင့္မ်ား ျမွင့္တင္္ျခင္းကုိ အီးယူအေျခခံဥပေဒတြင္ တရား၀င္ျပဌာန္းသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမူ၀ါဒ 

ပန္္းတုိင္မ်ား ခ်မွတ္ လာၾကသည္။ 18 သုိ႔ေသာ္ ထုိအယူအဆမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ႀကီး ၏ 

အျခားေနရာမ်ားတြင္မူ စိတ္၀င္စားမႈ မရိွခဲ့ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား အသင္း (ASEAN)သည္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၌ 

10 Smith’s point being that as social creatures, anything that inhibits our interaction with others, such as shame, can serve as a deprivation 
in itself. See discussion in Peter P. Rogers, Kazi Jalal and John Boyd, Introduction to Sustainable Development (London, Earthscan: 
2008), p. 245; Amartya Sen, Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Offi ce of Environment 
and Social Development Asian Development Bank (June 2000), p. 3-4, available at www.adb.org/sites/default/fi les/publication/29778/
social-exclusion.pdf (accessed on 1 June 2016).

11 René Lenoir, Les Exclus: Un Français sur Dix (Paris, Le Seuil: 1974).
12 Quoted in Amartya Sen, Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Offi ce of Environment 

and Social Development Asian Development Bank (June 2000), p. 1.
13 Robin Peace, “Social Exclusion: A Concept in Need of Defi nition?” Social Policy Journal of New Zealand, 16 (2001), p. 20.
14 Beth Epstein, Collective Terms: Race, Culture, and Community in a State-Planned City in France (New York & Oxford, Berghahn: 2011), p. 77.
15 This is sometimes referred to in the literature as the moral-underclass-discourse.
16 Laura Smith, Psychology, Poverty, and the End of Social Exclusion: Putting our Practice to Work (New York and London, Teachers 

College Press: 2010), p. 128 [emphasis in the original].
17 For details see Patricia Kennedy, Key Themes in Social Policy (London and New York, Routledge: 2013), p. 137.
18 Treaty of Amsterdam Amending the Treaty of the European Union (1997), Arts 136 and 137.
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လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္သည့္ လူမႈအသုိက္အ၀န္း တည္ေဆာက္ရန္ 

အသိအမွတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္မ်ား မရိွခဲ့ေပ။19

ထိုလူမ ႈေရး ဆို င္ရာဖယ္က် ဥ္ ျခ င္း  အယူအဆကုိ  အာရ ွအေျခအေနျဖ င့္  လက္ခံေဆာင္ရ ြက္မ ႈ  အလားအလာ  

အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္အျဖစ္ စာေပမ်ားတြင္ ေသခ်ာစြာ ေရးသားေဖၚျပ ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမရာစန္း 

(Amartya Sen) ေရးသားေဖၚျပသည္မွာ ယင္းသည္ “အေရးပါသည့္ အႀကံျပဳလုပ္ေဆာင္္မႈတစ္ရပ္” ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ဆိုလုိသည္မွာ 

“ေဒသဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပုိမိုေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ကမၻာႀကီး၏ ေဒသ အသီးသီး၌ 

ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မတူညီေသာျပႆနာမ်ားကုိ အတူေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရရိွေစမည္”20 ထိုဆႏၵမ်ားအရ IGOs 

မ်ားျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO)ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔က ကမၻာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈေရးဆုင္ိရာ 

ဖယ္က်ဥ္ျခင္း ပုံသ႑ာန္းမ်ားကုိ သိရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ILO က အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ 

လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား၌ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း အယူအဆႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။21

လတ္တေလာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ ျခင္း အသြင္အျပင္မ်ားအေပၚ ခို င္မာသည့္ 

စမ္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ယင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ 

ထုိအရာမွာ သီးျခားအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ဥစၥာဓန ဆင္းရသူဲမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ဘာသာေရး 

ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအေျခအေန၊ က်ား-မ သတ္မွတ္မႈ၊ လိင္ကြဲျပားျခင္းႏွင့္ အျခား လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 

ပုံမွန္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ ေရွာင္ဖယ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။22 

ထိုသုိ႔ေျပာဆိုမႈမ်ား ကုိ “လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းရႈေထာင့္အသစ္”23 အျဖစ္ တခါတရံ ရည္ညႊန္းၾကၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ စုံလင္သည့္ 

လူမ ႈအသုိက္အ၀န္းအတြင္း ခို င္မာစ ြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ခြဲ ျခားဆက္ဆံမႈ ပုံသ႑ာန္မ်ားအျဖစ္ လူအမ်ားအၾကား 

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား တုိး၍ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ MMN၏ အဓိကကြ်မ္းက်င္နားလည္မႈရွိၿပီး ဤကဲ့သုိ႔ေသာ 

စမ္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အကန္႔အသတ္ရိွေနေသးသည့္ အာရွႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ 

ျပန္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ ျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ 

စာေပအားျဖင့္ ေဖၚျပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၊ ၃၊ ၂။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္၁၊ ၃၊ ၂။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္

ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားအၾကား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကြာဟခ်က္မ်ား ႏွင့္ လူမႈႏိုင္ငံေရးအေျခအေနျခား

နားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ “လူမ ႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ ျခင္း” ကုိ အဓိပၸာယ္ဖ ြ င့္ဆိုရန္ ေဆာင္ရ ြက္ရျခင္းမ ွာ ယခုစီမံခ်က္၏ 

စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ လြယ္ကူေပါ့ပါးသည့္ကိစၥရပ္မဟုတ္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

စာေပမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း စကားလုံးအား တိက်စြာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမ်ိဳး မရိွေပ။ 

ထိုစကားလုံးမွာ ယွဥ္ၿပဳိင္ေျပာဆိုေနရမည့္ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ေနၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ 

ေဖၚျပခ်င္သည့္အရာအားလုံး ၿခံဳငုံေစသကဲ့သုိ႔ မေတာ္မသင့္ သုံးႏႈန္းေနၾကေသးသည္။ ဟီလာရီ ေဆးလ္ဗား (Hilary Silver) 

၏ မွတ္ခ်က္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ - 

19 See report of the MMN Workshop: “Living Together: Integration or Social Exclusion of Migrants in the ASEAN?” (23 April 2015), available 
at http://www.mekongmigration.org/?p=3258.

20 Amartya Sen, Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Offi ce of Environment and Social 
Development Asian Development Bank (June 2000), p. 26-27.

21 See ILO, Social exclusion: An ILO Perspective (7 December 1998); for context also see David Gordon, “History and Development of 
Social Exclusion and Policy” in Dominic Abrams, Julie Christian and David Gordon (eds.), Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion 
Research (Chichester, John Wiley & Sons: 2007), p. 204-205.

22 See Laura Smith, Psychology, Poverty, and the End of Social Exclusion: Putting our Practice to Work (New York and London, Teachers 
College Press: 2010).

23 Katrine Fangen, Thomas Johansson, and Nils Hammarén, “Presentation of an Analytical Framework” in Fangen et al. (eds.), Young 
Migrants: Exclusion and Belonging in Europe (London, Palgrave Macmillan: 2012), p. 2 [emphasis in the original].
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“ နို င္ ငံ ဆို င္ရာအေၾကာင္းအရာႏ ွ င့္  လူမ ႈေရးေဗဒပုံသ႑ာန္မ ်ားအား ျဖ င့္  ျခားနားမ ႈရ ွိသည္။ 

အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ား သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္အတန္းတစ္ရပ္တြင္ ေနထိုင္ရမႈ အပါအ၀င္ 

ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ လူမႈေရးအခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ခြင့္မရျခင္းတစ္ရပ္ဟု ရည္ညႊန္းၾကသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားက လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းအား ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းအျဖစ္သာျမင္ၾကၿပီး 

ထုိအရာမွာ လူမႈေရးအလႊာမ်ား၏ ရႈေထာင့္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အျခားခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ 

ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံက လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္က ဆႏၵမရွိေသာ္လည္း ခြဲ ျခားမခံရဘဲ ပါ၀င္ရရွိေစျခင္းျဖင့္ 

တစ္ဦးတေယာက္ ခ်င္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို အေလးထားနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာထားအျမင္မ်ားမွာ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ထို႔ေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆက္ျခင္းတစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ ယူဆထားၾကပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း၏ မူလအဓိပၸာယ္မွာ လူမႈေရး အလွမ္းေ၀းျခင္း၊ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 

ေပါင္းစည္းေရး အျပည့္အ၀မရိွျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။”24  

အထက္ပါေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုံးစုံၿခံဳငုံသည့္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဖၚျပရ ျခင္းမွာ ဤစီမံခ်က္ အတိုင္းအတာထက္ 

ေက်ာ္လြန္ေနေသာ္လည္း MMN အေနျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္ ညီညႊတ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ စည္းရုံးလႈံ ႔ေဆာ္ေရးတြင္ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္ 

အယူအဆသေဘာတရားကုိ ရွင္းလင္းေသခ်ာစြာ နားလည္မႈရွိေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအတြက္ 

ေမးခြန္းထုတ္စရာမရိွေပ။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ MMN သည္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ စီမံခ်က္မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိတ္ဖက္မ်ား၏ ေျမျပင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဤစာတမ္း၏ ေနာက္ဆုံးတါင္ 

ထည့္သြငးထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအပါအ၀င္ လူမႈေရးမူ၀ါဒစာေပမ်ားက ေဖၚျပထားသည့္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤရည္ညႊန္းခ်က္ပါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွိ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း တြင္ ထပ္တိုးလာေသာ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ MMN က စုေပါင္းၿပီး 

ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ - 

• တည္ၿငိမ္မႈမရိွဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနျခင္း 

• ပုံမွန္လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ယဥ္ေက်းမႈအရ လက္ခံမႈမေပးျခင္း

• ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း

• တရားမွ်တမႈ ရယူခြင့္ မရိွျခင္း

• လူမႈဖူလုံေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔ အပါအ၀င္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူမႈဖူလုံေရး 

စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ မရရိွျခင္း

• လုပ္သားေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈမရျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္ မ်ား လက္လွမ္းမီ မရရိွျခင္း

• အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား၊ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားခြဲေ၀ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္

• မေကာင္းသူအျဖစ္ အမည္တပ္ခံရျခင္း၊ အျပစ္ပုံခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈသင့္ျခင္း

အထက္ပ ါ ကိစ ၥ ရ ပ္ မ ်ား ကုိ  ႏို င္ ငံ ဆုိ င္ ရာအခ န္းက႑မ ်ားတ ြ င္  ျ ပ န္လည္ေဖ ၚ ျ ပသ ြား မ ည္  ျ ဖ စ္္ေသာ္လည္း  

ဤအယူအဆေရးရာအခန္းတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းသေဘာတရားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ရႈေထာင့္အခ်ိဳ႕အား 

သတိျပဳမိပါက ထုိအရာမ်ားက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုိ   ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ မသိမသာကြျဲပားမႈမ်ားကုိ ပုိမိုနားလည္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၊ ၃၊ ၃။ နက္နက္နဲနဲ၊ စနစ္တက်၊ သြယ္၀ုိက္ ဖယ္က်ဥ္မႈ

“နက္နက္နနဲ ဲဖယ္က်ဥ္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား ေနေသာ မတူညီသည့္ အဆင့္မ်ားအေပၚ 

အေျခခံထားသည့္ စဥ္းစားခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထုိစကားရပ္မွာ ဘ၀အရည္အေသြး၊ 

က်န္းမာစြာေနထိုင္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဘ၀အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္   လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ 

ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။25 ထိုစကားရပ္ကို ယူေကႏ္ိုင္ငံရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ရွိ အခြင့္အေရးနည္းပါးသည့္ လူနည္းစုမ်ားကုိ 

24 Hilary Silver, “Social Exclusion” in George Ritzer (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology: SE-ST (Oxford, Blackwell: 2006), p. 4411.
25 Ruth Levitas, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd, and Demi Patsios, The Multi-Dimensional Analysis of Social 

Exclusion, Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International Study of Poverty and Bristol 
Institute for Public Affairs University of Bristol (January 2007), p. 9, 21 and 26, available at http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/
http:/www.cabinetoffi ce.gov.uk/media/cabinetoffi ce/social_exclusion_task_force/assets/research/multidimensional.pdf (accessed on 11 
June 2016).
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ေဖၚျပသည့္အခါတြင္ ရည္ညႊန္းသုံးနႈန္းၾကၿပီး အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ 

ဆုိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထပ္တလလဲ ဲသိရိွေစခ်င္သည့္အခါတြင္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ထိုအုပ္စုမ်ားမွာ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းႏွင့္ ထို႔ထက္နိမ့္က်ေသာ အေျခအေန မ်ားတြင္ရိွေနျခင္း၊ ပုံမွန္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအျပင္ေရာက္ရိွေန

ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္ အမ်ားဆုံး ရိွေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။    

ဒုတိယ အေတြးအေခၚမွာ လူတစ္ခ်င္းအလိုက္ သုိ႔မဟုတ္ လူအုပ္စုမ်ားက စနစ္တက် လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းအား 

ခံစားေနရျခင္းကုိ ဆိုလုိပါသည္။ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက လူတခ်ိဳ႕အား သီးျခားလူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ရရွိခံစားမႈ မရွိေစရန္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။26 လန္ေ၀ါလ္၏ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈဖူလုံေရး ရရွိမႈ မရွိသည့္ 

အေျခအေနမ်ားကုိ  ေလ့လာမႈ၌ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာကုိ ဥပမာ ျပထားသည္မွာ ဖူလုံေရး အက်ိဳးခံစားခ ြ င့္ကုိ 

အခ်ိဳ႕လူတန္းစားမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားရန္ အစုိးရ မူ၀ါဒမူ၀ါဒမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားထားသည္ဟု ပါရွိပါသည္။ 

စနစ္တက်ဖယ္က်ဥ္ ျခင္းတြ င္  ဥပမာအား ျဖ င့္  အေျခခ်ေနထိုင္သည့္  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ား  မိသားစုမ ်ားႏ ွ င့္  

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခြင့္ တားဆီးခံရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရးခံစားခြင့္မ်ားကုိ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသားအလိုက္ ခြဲျခားထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံေရးရာထူးအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြထဲားေသာ အေျခခံဥပေဒအရသီးျခား လူအုပ္စု မ်ားသာမဲေပးရျခင္းစသည့္ ခြျဲခားျခင္းအေပၚ 

အေျခခံထားသည့္ အစိုးရ စနစ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုမွာ သြယ္၀ုိက္၍လူမႈဆုိင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိပုံစံမွာ ဥပေဒ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ခံစားရသည့္ 

စနစ္တက် လူမႈဖယ္က်ဥ္မႈ ပုံစံမ်ိ ဳးမဟုတ္ဘဲ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံ တစ္ရပ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ဥပမာမွာ  စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ ရသည့္ လူမႈေရး 

ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။27   

၁။၄ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၁။၄ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အာရွတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ “အတူ” 

ေနထိုင္သည္ဟူေသာ  စကားလုံးကုိ  အသုံး ျပ ဳ ျခင္းမ ်ိ ဳးမရ ွိေပ။  ဤအေၾကာင္း  အရာမ်ားကုိ  လာမည့္အခန္းမ ်ားတြ င္  

ဆက္လက္ေဖၚျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အခန္းတစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ စီမံခန္ ႔ခြဲရာတါင္ ထိေရာက္သည့္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး က်င့္သုံးေနသည့္ ထိုင္းဥပေဒႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားက ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ 

လာအိုအလုပ္သမားမ်ားအား အၿမဲတမ္းယာယီျဖစ္ေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္ကုိ ရွင္းျပထားပါသည္။  ဤအခန္းတြင္ 

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပ္ုိင္ခြင့္မ်ားရယူျခင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မူ၀ါဒမ်ားမွတဆင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ဖယ္က်ဥ္ခံရသည္ကုိ ရွင္းျပထား ပါသည္။ 

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈကုိ ျဖစ္လာရန္နည္းလမ္းလည္း မ်ားလည္း မရိွေတာ့သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာေခ်သည္။ 

ထိုင္းႏ္ိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႀကံဳေတြ ႔ေနရသည့္ ခြဲ ျခားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနၾကပါသည္။ ထုိအခန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

ျပည့္၀စ ြာရရ ွိေစရန္ လူ၀င္မ ႈ ႀကီး ၾကပ္ေရးကုိ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖင့္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ ျမ ွ င့္တင္ ေဆာင္ရ ြက္ရန္ 

တိုက္တြန္းထားပါသည္။ 

အခန္းႏွစ္တြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းကုိျဖစ္ပြားေစသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါဒ အတားအဆီးမ်ားဆိုင္ရာ 

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဖၚျပထားသည္။ ေယ်ဘုယ် အားျဖင့္ ဤအခန္းတြင္ လက္ရိွက်င့္သုံးလ်က္ရိွသည့္ မူ၀ါဒမ်ားက အနီးမႈန္ကဲ့သုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္သားအင္အားတစ္ရပ္အေနျဖင့္သာ အလြယ္ဆက္ဆံေနၾကၿပီး လူမႈေရး ဆိုင္ရာေပါင္းစည္းျခင္း၏ 

ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပ ထားပါသည္။  ဤအခန္း၏ ဒတိုယအပုိင္း၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုအရာမ်ားတြင္ 

ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈမရိွျခင္းအေပၚ ႏိွမ္ခ်ခ်ိဳးဖ႔ဲေျပာဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ အမႈိက္မ်ားစုေဆာင္း ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသြားလာသ

ည့္ေနရာမ်ားကဲ့သုိ႔  ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနရျခင္းတြင္လည္း အျငင္းပြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ကေတာက္ကဆျဖစ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

26 Amartya Sen, Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Offi ce of Environment and Social 
Development Asian Development Bank (June 2000), p. 14-15.

27 Ibid.
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တတိယအပုိင္းတြင္ ထိုျပႆနာ ရပ္မ်ားကုိ ကန္နာဂ၀ါကဲ့သုိ႔ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ NGO 

အဖြဲ ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းမ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ ဤအခန္း အဆုံးတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ ႔၏ မိသားစုမ်ားအား ကာကြယ္ ျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းအား 

လက္မွတ္ေရးထိုးလုိက္နာရန္ ေတာင္းဆုိထားျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏ ွ င့္ 

လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ အစိတ္ အပုိင္းအျဖစ္တန္ထိုးထားရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

သင္တန္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ TITP အစီအစဥ္အား တိုးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ပါ၀င္သည့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ထားပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤစာတမ္း၏ ဒတိုယအပုိင္းတြင္ ျပန္လာေသာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ 

မိသားစု၀င္မ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ခံထားရျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းသြား

လာျခင္းမူ၀ါဒ၏ အက်ိဳး ဆက္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း အတြင္းသုိ႔ 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခံစားရသည့္အေျခအေနမ်ားကုိ အနီးကပ္ေလ့လာထားမႈမ်ားကုိ အခန္းသုံးတြင္ 

တင္ျပထားပါသည္။  ဤအခန္းက လက္ရွိ က်င့္သုံး ေနသည့္မူ၀ါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးရရွိမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 

ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။ ထုိအတားအဆီးမ်ားက ျပန္လာသည့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ပ့ံပုိးကူညီမႈျဖစ္ေစ ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒမ်ားကုိ လုိ

က္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မ ႈမ်ားကုိ ျဖစ္ပ ြားေစသည္။ ဤအခန္း၏ ဒုတိယပုိင္းတြင္ 

လက္ရိွေရြးေကာက္ခံအစုိးရက ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ျပန္လာျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံသည့္ 

နည္း ဗ်ဴဟာမ်ားပါ၀င္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း(NPA)အား 

ျပန္လည္အသက္၀င္လာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအား သတိထားလ်က္ အေကာင္းျမင္လ်က္ရွိေၾကာင္း 

ေဖၚ ျပထားပ ါသည္။  NPA အား  ျ ပ ည့္ ျပ ည့္၀၀  အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရ ြက္ ႏို င္ရ န္  ျ မ န္မာအစုိးရအေန ျဖ င့္  

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏မိသားစုမ်ားအား နိုင္ငံသားကတ္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ဆိုက္ေရာက္ႏ္ိုင္ငံ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏ္ိုင္ငံသေဘာတူ

ညီခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္္တို႔ကုိ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းထားပါသည္။        

အခန္းေလးတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပန္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သ

မားမ ်ားအား  ႏ္ို င္ ငံေရးဆို င္ရာ  လုပ္ငန္းစဥ္ေ ၾကာင့္  န္ို င္ ငံသား  အခြ င့္အေရး  ရု ပ္သိမ္းခဲ့ရ ျခင္းႏ ွ င့္  ေကာင္းမ ြ န္သည့္  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ တားျမစ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

ႏွင့္ အဓိက မက်သည့္ ေျဖဆိုသူမ်ားအား ေမးျမန္းထားျခင္းမ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။   ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ရိွ နယ္စပ္ျဖတ္ေ

က်ာ္အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအား လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏုင္ိမည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ပ့ံပုိးကူညီေ

ပးျခင္းယႏၱရားမ်ား မရိွျခင္းကုိလည္း မီးေမာင္း ထိုးျပထားပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ ကေမၻာဒီးယားေတာ္၀င္အစုိးရအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပည့္၀စြာက်င့္သုံးႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ကေမၻာဒီးယား 

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေ၀းေရာက္မဲေပးျခင္းစနစ္ကုိ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား လုိအပ္လ်က္ရိွေသာ 

အမ်ိ ဳးသားေရ ြးေကာက္ပ ြဲ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ တိုက္တြန္းအႀကံျပ ဳထားပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ အစုိးရအား 

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဦးစားေပး 

ေဆာင္ရ ြ က္ရမည့္အရာမ ်ား ကုိ  သတ္မ ွတ္ရ န္ ၊  ျ ပ န္လာသည့္ေရ ႊ ႕ေ ျပာ င္းအလုပ္သမားမ ်ားအတြက္  ရရ ွိ ႏို င္သည့္  

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပုိမိုသိရိွေစရန္အတြက္ ကြင္းဆင္္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ 

အတူမေနရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးရန္တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါသည္။  
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အခန္းတစ္အခန္းတစ္

ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေစျခင္းဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေစျခင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားေက်ာင္းတြင္အတန္းမစခင္ကေလးမ်ားကစားေနၾကပံု။

ရရုန္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မတ္လ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)

13



ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ထိုင္းႏ္ိုင္ငံသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခဲြ (GMS)အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ 

ကုိင္သည့္ အဓိကႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ေလးပုံသုံးပုံခန္႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ 

အမ်ားဆုံးအုပ္စုမွာ ကေမၻာဒီးယားႏ္ိုင္ငံမွျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္တြင္ လာအုိႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားအျပည့္အစုံရိွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္္သမား ခန္႔မွန္းေခ် ၁.၃ သန္းရိွၿပီး ထိုအထဲတြင္ ထိုင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ႏွစ္ႏ္ိုင္ငံ 

နားလည္မႈစာခြ် န္လႊာ (MOU) ျဖင့္ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းမွ ေရာက္ရိွလာသူ ၃၀၆,၄၆၀ ဦးအပါအ၀င္ပါသည္။28 က်န္လူမ်ားမွာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ပုံစံတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ေအးဂ်င့္မ်ားက အျမတ္ထုတ္ ျခင္းႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္ခပုိမုိရယူေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ စီမံခ်က္မွတဆင့္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ယာယီ ႏိုင္ငံကူးလ

က္မ ွတ္ထုတ္ေပးထားသူမ ်ား ျဖ စ္သည္။  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားသည္  “ကြ ် မ္းက် င္မ ႈနည္းပ ါးသည့္” 

စီးပြားေရးအလုပ္အကုိင္က႑မ်ားတြင္ အဓိကအလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 

တစ္သန္းမွာ အျပည့္အ၀မဟုတ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ေသာ “ပန္းေရာက္ကတ္” သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားကတ္ဟုေခၚဆိုေသာ အေထာက္အထားမ်ားရရိွထားပါသည္။ ထိုအေထာက္အထားမ်ားမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က 

စ စ္အာဏာသိ မ္း ၿ ပီးေ နာ က္  ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္းအလု ပ္သမားအမ ်ားအ ျ ပား  ထ ြ က္ခ ြာ မ ႈ  ျ ဖ စ္ေ ပ ၚ ၿ ပီးေ နာ က္  

လြတ္ ၿ ငိ မ္းခ ် မ္းသာခ ြ င့္တစ္ရ ပ္၏  တစိတ္တပုိ င္းအ ျဖ စ္  “တေနရာတည္းအၿ ပီး၀ န္ေဆာင္မ ႈ ”  မူ၀ ါဒ ျဖ င့္  

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည့္ မွတ္ပုံတင္ရေသာ ပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည္။29 သုိ႔ေသာ္ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ 

ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အနည္းငယ္ေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ရရိွခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား၏ သြားလာခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပန္းေရာင္ကတ္ကုိ ျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုး ၿ ပီးေနာက္ ထိုင္းအစုိး ရက 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွသည့္ ပန္းေရာင္ကတ္မူ၀ါဒသုိ႔ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ 

ေလွ်ာက္ထားရန္ သုိ႔မဟုတ္ သက္တမ္းတုိးရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသစ္ေရာက္ရိွလာ

သည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပုံတင္ခြင့္ကုိလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့ ပါသည္။30

၂၊ ၁။ မိတ္ဆက္ျခင္း၂၊ ၁။ မိတ္ဆက္ျခင္း

ထို င္း ႏို င္ ငံ၏   ဥပေဒမ ်ားႏ ွ င့္  မူ၀ ါဒမ ်ားက  ထို င္း ႏို င္ ငံသားမဟုတ္သည့္အလုပ္သမားမ ်ားအား  ထို င္း ႏ္ို င္ ငံ သုိ ႔ 

လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ကာ  ေင ြရ ွာ ၿ ပီး  အိမ္ ျပန္သြားရမည္ဆိုသည့္  စဥ္းစားခ ်က္ ျဖ င့္  ယာယီခ ြ င့္ ျပ ဳခ ်က္ ျဖင္သာ  

ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ေစပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစု၏ ရႈပ္ေထြးသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 

ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမိုရွည္ၾကာစြာေနထိုင္ ေနရေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာၾကာေနထိုင္ေရေစမူ ယင္းတို႔၏ 

လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး အေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ “ယာယီ” အျဖစ္သာ အၿမဲသတ္မွတ္ ခံထားရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ တားဆီးကန္႔သတ္ခ်က္ခံရျခင္းႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပုိမုိခံစားရပါသည္။ 

လုံၿခံဳမႈမရိွျခင္းႏွင့္ ယာယီျဖစ္တည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထိုင္း အစိုးရသည္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ မၾကာခဏ 

ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကာလ 

ပါ၀င္ၿပီးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျပာင္းလျဲခင္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 

အေျခအေနမ်ားက အစုိးရ၏ ေနာက္မူ၀ါဒေၾကျငာခ်က္မတိုင္မီအထိသာ ေသခ်ာသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနၿပီး ၄င္းတုိ႔အား 

မေသခ်ာမေရရာမႈကုိ ခံစားရေစပါသည္။ 

28 Offi ce of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour, Statistics on the number of foreign workers 
allowed in the Kingdom, Tables 4 and 5 (March 2016).

29 National Council for Peace and Order, Interim measures in solving the problem of migrant workers and human traffi cking, Announcement 
of the NCPO No. 70/2557, available at http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/3756/47217-Announcement-of-the-National-Council-
for-Peace-and.html.

30 Only migrants who had some previous documentation (One Stop registration since 2014, or Temporary passports) were allowed to 
register. Undocumented migrants were barred from registering and were targeted by a crackdown. See the Royal Thai Government 
Cabinet Resolution dated 23 February 2016.
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ယခုအခန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးရန္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္ 

မူ၀ါဒမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပထားပါသည္။ အဆိုပါ ျပဌာန္း ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊ 

အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးႏ ွ င့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရရ ွိခ ြ င့္မ ်ားကုိ သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ယာယီအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ခံစားခြင့္ရိွသည့္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ျပည့္၀စြာ ခံစားခြင့္မရၾကေပ။ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပည့္၀စြာ ရရိွျခင္းမရိွဘဲ ဖယ္က်ဥ္ ခံထားၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

လူမႈေပါင္းစည္းေရးမွာ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ထင္မွတ္ ရပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ 

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ထိုင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးကုိ ကူညီေပးပ့ံပုိးေပးျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံျဖင့္ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ 

ထုိခြျဲခားျခင္းမ်ားကုိ ပေပ်က္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္၀စြာ ရရိွေစေရး 

ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစေရးကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ လုိအပ္ေသာ အရာမ်ား 

ျဖစ္ေပသည္။ အဆုိပါအခ်က္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္္ေစသည့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမူ၀ါဒမ်ားကုိ 

ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေစ မည့္ ခြဲခြားဆက္ဆံမႈမရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

က်င့္သုံးျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

၂၊ ၁၊ ၁။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား၂၊ ၁၊ ၁။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား

အခ ်ိ န္ကာလ  ၾကာလာသည္ႏ ွ င့္အမ ွ ်  ေရ ႊ ႕ေ ျပာ င္းအလုပ္သမားမ ်ား၏  အခြ င့္အေရးမ ်ား  ပုိ မို  ရရ ွိေစရန္ႏ ွ င့္  

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တုိးျမွင့္ရရွိလာေစရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒမ်ားက အဆင့္ဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသား မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အျပည့္အ၀ မရရိွျခင္းႏွင့္္ တရား၀င္မႈျဖစ္ေစေရးေဆာင္ရြက္ရာ

တြင္လည္း ထိေရာက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွေပ။  ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ယခင္အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား အလု

ပ္သမားကာကြယ္ေစာ င့္ေရ ာွက္ေရးဥပေဒ  ၁၉၉၈ႏ ွ င့္  ႏို င္ ငံ ျခားသားအလုပ္သမားအက္  ၁၅၅၁  (၂၀၀၈ ) တို ႔တ ြ င္  

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ အတိအလင္းေဖၚျပထားၿပီး31 ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 

အလုပ္သမား သမဂၢတည္ေထာင္ျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပထားပါသည္။32 ဥပမာ - 

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္သမားအားလုံးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒႏွ င့္္ 

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ အေျခခံအလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။33 လက္ေတြ႔တြင္ 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားအတြက္ ညွိႏိ ႈ္ င္းရယူေနရသည့္ 

အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။ အျခား လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည့္ 

လူမႈဖူလုံေရးအက္ဥပေဒ B.E 2533 (၁၉၈၀) ႏွင့္ အလုပ္သမားနစ္နာေၾကးအက္ဥပေဒ B.E 2537(၁၉၉၄) တို ႔သည္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ စာရြက္ေပၚတြင္ အာမခံထားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ လက္ေတြ႔တြင္ ထုိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 

ရရွိျခင္းမရွိေခ်။ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ MOU သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တရား၀င္လာေရာက္ၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 

လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြသုိ႔ အျပည့္အ၀ ထည့္၀င္ၾကေသာ္လည္း သက္ႀကီးပင္စင္ ရန္ပုံေငြ၊ မီးဖြားခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့ 

ေထာက္ပ့ံေၾကးစသည့္ ရရိွရမည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ မရရိွၾကေပ။ ထုိအခ်က္မွာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားက 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမးမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ 

အလုပ္အကိုင္ၿပီးဆုံးၿပီး ၇ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာရမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ အလုပ္မွထြက္ခြာၿပီး ခုႏွစ္ရက္ေက်ာ္မွသာလွ်င္ 

ရယ္ူႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားအခက္အခတဲစ္ခုမွာ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား သိရိွမႈမရိွသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ - မီးဖြားခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး။

31 In August 2016, Thailand held a referendum on its 20th Constitution since 1932. 
32 Thailand’s Labour Relations Act, B.E. 2518, Section 88 (1975), explicitly mentions that labour unions in Thailand can only be established 

by Thai nationals.
33 Other basic labour rights stipulated under the Labour Protection Act of 1998 include the provision of: a standard working day not to 

exceed 8 hours with rest periods, maximum work weeks of 42 hours, stipulations regarding over-time, minimum standard days off once 
a week as well as holidays, payment of standard wages and over-time, prohibition on deductions, and equality of wages for men and women.
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အမ်ားအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက အစုိးရ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ထားသည္ဟု 

ခံစားရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မသိရွိျခင္း၊ မည္ကဲ့သုိ႔တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ကုိ 

မသိျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကားနားမလည္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔အား ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္မႈမေပးဟု ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ 

အေထာက္အထားမရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ အစုိးရအသုံးအႏႈံးမ်ားက “တရားမ၀င္နိုင္ငံျခားသားမ်ား” ဟု 

ရည္ညႊန္းသုံးစြဲၾကသည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔သည္ တရားဥပေဒအရ34 အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းမရွိဟု နားလည္ထားၾကသည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားကလည္း အေထာက္အထားရိွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ 

အျပစ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရထားၾကၿပီး အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၄င္းတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကုိ အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။35 

ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရား၀င္ အလုပ္သမားေရးရာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အခက္အခရိွဲပါသည္။ ထုိသုိ႔ တရား၀င္ 

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး စနစ္မ်ားအစား အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ တခါတရံ 

ထိုညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရး အရာရွိမ်ားပင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါသည္။ ရလဒ္မ်ားသည္ 

အမ်ားအားျဖင့္ ဥပေဒပါရရိွခံစားရမည့္ ပမာဏထက္ နည္းပါးသည့္ေငြေၾကးကုိသာ ရရိွၾကပါသည္။36 သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 

ေျ ဖ ရ ွ င္း မ ႈ  ျ မ န္ဆ န္ေ စသ ည့္အတ ြ က္  အမ ်ားအား ျ ဖ င့္  သေဘာတူ လုိ က္ ၾက ျ ခ င္း ျ ဖ စ္သည္ ။  ထိုအခ ် က္က 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ စစ္မွန္စြာကာကြယ္ေပးမႈ မရိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပသေနပါသည္။  

ထို႔အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ “စနစ္မ်ား” ကုိ ယုံၾကည္မႈမရွိဘ ဲ၄င္းတုိ႔အား ခြျဲခာငးဆက္ဆံသည္ဟု 

ခံစားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိစနစ္မ်ားက အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ဦးစားေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ရဲမ်ားကလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္ဆီးနင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကျခင္းႏွင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထံမွ ပုံမွန္ေငြေၾကးညွစ္ထုတ္ရယူျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။37 အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ ရဲမ်ားကေရႊ႕

ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အျပစ္ပုံခ်ရန္ အသုံးျပဳ ၾကသည္။38 အက်ိဳးဆက္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 

အာဏာပိုင္မ်ားအား ယုံၾကည္မႈမရိွေတာ့ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ရာဇ၀တ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအျဖစ္ သတင္းမ်ားတြင္ 

ေဖၚျပျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ဆုိးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ ထုိကဲ့သုိ႔ ယုံၾကည္မႈမရိွျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုိ အဓိကလူမႈအသုိင္းအ၀န္းရွိ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းႏွင့္ 

တရား၀င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ယႏၱရားမ်ားကုိ ရရိွမႈ မရိွျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင္သ့လုိေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္သာ တြန္းပုိ႔ျခင္းခံထားရ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရာရာတိုင္းတြင္ ညိွႏိႈင္္းရမည္ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ထြန္းကားလာ ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ 

တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ခလစာေအာက္ ေလ်ာ့နည္းရရိွျခင္းကုိ လက္ခံရျခင္းႏွင့္ ရမဲ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရိွ၏ 

အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ကုိလည္း ရင္ဆိုင္ရန္ စြမ္းအားမရိွေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက အေျခခံ လုပ္ခလစာကဲ့သုိ႔ေသာ 

၄င္းတုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားမွာ ညိွႏိႈင္းရယူရမႈ ပုိမိုနည္းပါးျခင္းႏွင့္္ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ားကုိ ပုိမိုရရိွျခင္းမ်ား ေတြ႔ရပါသည္။

34 MAP Foundation, Regular Rights – Do Documents Improve Migrants’ Rights? (18 December 2012), available at http://www.
mapfoundationcm.org/pdf/eng/regular-right-eng.pdf.

35 MAP Foundation, Regular Rights: Second Edition – A Study on the Impact of Regularization of Migrant Workers from Myanmar in Thailand 
(31 May 2015), available at http://www.mapfoundationcm.org/pdf/eng/2_Regular%20Rights%20II_Eng%20_FINAL%20-OK.pdf.

36 The case of Nang Noom, which occurred in 2007, is an example where a documented worker did not receive proper compensation, in 
part, due to interpretation of the Social Security Laws regarding Workers’ Compensation. See Human Rights and Development Foundation 
(HRDF), “Eight Years of the Wait for Justice” (31 March 2016), available at http://hrdfoundation.org/wp-content/uploads/2016/04/31-03-
2016-HRDF-press-release-Supreme-Court-decision-case-of-migrant-workers-access-to-workmen-compensation-fund-ENG.pdf.

37 MAP Foundation, Regular Rights: Second Edition (2015).
38 Such as the case of the Koh Tao murders; for details see John Quinley III, “Thailand’s Migrant Worker Woes Exposed in Koh Tao Murder 

Case”, The Diplomat (12 January 2016), available at http://thediplomat.com/2016/01/thailands-migrant-worker-woes-exposed-in-koh-
tao-murder-case/; Recently, there was another murder case where migrants were supposedly scapegoated in Ranong; refer to Moe 
Myint, “Parallels Drawn Between Ranong Murder, Koh Tao Case”, The Irrawaddy (30 May 2016), available at http://www.irrawaddy.com/
burma/parallels-drawn-between-ranong-murder-koh-tao-case.html.
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“က်မက ေစ်းဆိုင္ရာေစ်းေရာင္းကူသူအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ အိမ္အလုပ္မ်ား၊ မီးပူတိုက္၊ 

ေရခ်ိဳးခန္းသန္႔ရွင္းေရးလည္း ကူရပါတယ္။

အလုပ္မွာ အဆင္မေျပပါဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခခံလုပ္ခ တရက္ ဘတ္၃၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မက တရက္ကုိ 

ဘတ္ ၁၅၀ မွ ၂၀၀ သာရပါတယ္။ က်မ မိသားစုကုိ ေထာက္ပ့ံဖို႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။

က်မထိုင္းစကား မေျပာတတ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ရွင္ကုိ နားမလည္ပါဘူး။ အလုပ္ရွင္က က်မကုိေအာ္ေငါက္ 

ဆဲဆိုတဲ့အခါ သည္းခံရပါတယ္။

က်မမွာ ဘာအေထာက္အထားမွ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္အဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္ပါတယ္၊ အလုပ္ရွင္ကုိ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ေပးဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွျပန္မေျပာပါဘူး။”

- ထိုင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦး

၂၊ ၁၊ ၂ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိး ႏွစ္ဆခံရျခင္း၂၊ ၁၊ ၂ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိး ႏွစ္ဆခံရျခင္း

လက္ရိွ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 

ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္းအလု ပ္သမား  ၁ .၅  သန္းတ ြ င္  

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ပါသည္။39 

အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း 

အေပၚ ခြဲ ျခားဆက္ဆံခံရျခင္းအျပင္ လိင္ကြဲ 

ျ ပားမ ႈ ဆို င္ ရာ  ခ ြဲ ျ ခားဆက္ဆံ ျခ င္း ကုိလည္း  

ခံ ၾ က ရသ ည္ ။  ဥ ပ မာ -  ထို င္း ႏို င္ ငံ တ ြ င္  

ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္းအ လု ပ္သမား  အမ ်ိ ဳးသား ႏ ွ င့္  

အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးစလုံး အေျခခံလုပ္ခလစာထက္ 

နည္းပါးစြာရရွိၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 

တူ ညီ သ ည့္ အ လု ပ္ ကုိ  လု ပ္ေ န ရ သ ည့္  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ခန္႔မွန္းေခ် ဘတ္ ၃၀-၁၀၀ 

သာလွ်င္ရရိွၿပီး ထုိပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၁-၃ သာ ရရိွၾကသည္။40 

လူ မ ႈ ဖူ လုံေ ရးထ ည့္ ၀ င္ေ ၾကး  ၆လ 

ေပးသြင္းၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မီးဖြားခြင့္ 

အက်ိ ဳး ခံစားခ ြ င့္ႏ ွ င့္  ကေလးေထာက္ပ့ံေ ၾကး  

အက်ိ ဳး ခံ စား ခ ြ င့္  ရယူ ခံ စား ႏို င္ေသာ္လည္း  

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ ွာ 

ထိုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရယူရန္ ေကာင္းစြာသိရွိထားရန္ႏွင့္ 

ယုံၾကည္နားလည္မႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ တရားမ၀င္သည့္ 

အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထုတ္၀န္္ပုိးမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ၄င္္းတုိ၏ အခြင့္အေရး မ်ားဆုံးရံႈးရသည္ကုိ 

နားလည္မႈမရိွဘ ဲကုိယ္တိုင္သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အလုပ္မွထြက္သြားၾကရ သည္။41 လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ျပန္လာေသာအခါ ၄င္းတုိ႔၏ေနရာ 

ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာျဖင့္ ျပန္လည္စတင္အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး၏ ေျဖဆုိမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက 

၄င္းတို႔ကုိယ္၀န္ရိွေသာေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရသည္ဟု ေျဖဆိုၿပီး ၇ ရာခိုင္နႈန္းက မီးဖြားခြင့္မရရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၆.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက 

39 Offi ce of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour, Statistics on the number of foreign workers 
allowed in the Kingdom, Table 2 (March 2016).

40 MAP Foundation, Regular Rights: Second Edition – A Study on the Impact of Regularization of Migrant Workers from Myanmar in Thailand 
(31 May 2015), p. 9, available at http://www.mapfoundationcm.org/pdf/eng/2_Regular%20Rights%20II_Eng%20_FINAL%20-OK.pdf.

41 The Labour Protection Act, Sections 41-43 (1998), entitles women to 90 days of maternity leave, allows them to change to suitable work 
while still able to work, and protects women’s jobs from being terminated due to pregnancy.

ကေမာၻဒီးယားေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမွေရဘဝဲမ်ားကုိအမ်ိဳးခြဲေနပံု။

ရရုန္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မတ္လ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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မီးဖြားခြင့္ယူသည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္ဆုံးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ၄.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ အလုပ္လုပ္ျခင္းက 

အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။42

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္ စသည့္ သီးျခားျဖစ္ေစသည့္ 

အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္။ ထုိေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ တိုင္တန္းျခင္းႏွင့္ 

၄င္းတို႔ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအတြက္ ညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုရန္ 

ပုိ မုိ ခက္ခဲ ၾကသည္။  ထုိ ကိစ ၥ ရ ပ္ႏ ွ င့္ စ ပ္လ ် ဥ္း၍  အိ မ္အကူအလုပ္အကုိ င္ ကုိ  ဥပေဒအရ  အက်ံ ဳး ၀ င္မ ႈ မရ ွိသည့္  

အလုပ္အကုိင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး  ထိုင္းအစုိးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အမွတ္ ၁၄ (၂၀၁၂) ျပဌာန္းခ်က္အရ 

အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒေအာက္တြင္ တစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ေရာေထြးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ 

ေစပါသည္။ ထုိမူ၀ါဒအရ ပုဂၢလိက အိမ္မ်ားတြင္43 အိမ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

တပတ္တရက္ အနားယူခြင့္၊ ႏွစ္စဥ္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ ၁၃ ရက္၊ နာမက်န္းခြင့္၊ လုပ္ခလစာ လစဥ္ခံစားခြင့္မ်ား 

ခံစာခြင့္ရိွၿပီးႏွင့္ အနည္းဆုံးအသက္ ၁၅ ႏွစ္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိျပဌာန္းခ်က္တြင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္၊ 

အလုပ္ခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပုိနာရီ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မီးဖြားခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားမွ 

ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ား မပါရိွေပ။44 ထုိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္တဦးခ်င္း ညိွႏိႈ္င္းယူရမည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ 

၂၊ ၁၊ ၃။ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား၂၊ ၁၊ ၃။ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား

ထိုင္းႏ္ိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားမွာ ေမြးစာရင္းရရွိေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္မရွိေပ။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ 

၄င္းတုိ႔အား ကေလးအလုပ္သမားျဖစ္ေစျခင္း အပါအ၀င္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးခံရေစႏုင္ိသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေစပါသည္။ 

ထိုင္းအစုိးရအေနႏွင့္ ထိုျပႆနာကုိ သတိျပဳမိေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား 

ထို င္း ႏ္ို င္ ငံရ ွိ  အစုိးရေက်ာင္းမ ်ားတ ြ င္  အခမဲ့ပညာသင္ယူခ ြ င့္ရ ွိသည္ဟု  အစုိးရ  ဆုံး ျဖတ္ခ ်က္ကုိ   ၁၉၉၉  ခုႏ ွ စ္  

“အားလုံးအတြက္ပညာေရး”မူ၀ါဒအရ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ေပးခဲ့ပါသည္။45 သုိ႔ေသာ္ ထိုမူ၀ါကုိ အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအကန္႔အသတ္မ်ား၊ စည္းၾကပ္သူမ်ားက ထိုင္းကေလးမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးမႈမ်ား 

ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းအစုိးရေက်ာင္းစနစ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးအေရအတြက္က 

အင္မတန္နည္းပါးေနပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ဘာသာစကား အခက္အခဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအတားအဆီးမ်ားကလည္း 

ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္မ ႈအတြက္ အျခား အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ထို ႔အျပင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ 

အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ ေနထိုင္ရမည္ကုိ မေသခ်ာျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မိဘမ်ားက 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မည္မွ်ၾကာေအာင္္ေနထိုင္ႏိုင္မည္ကုိ မသိျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားအား မိခင္ဘာသာစကားကုိသာ 

သင္ယူေစခ်င္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ NGO မ်ားက ပ့ံပုိးေပးေသည့္ သီးျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္း ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားက ျမန္မာႏွင့္ ကရင္ဘာသာစကားမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးၿပီး တာ့ခ္ခရိုင္ မဲေဆာက္ေဒသတြင္ 

အဓိကဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ေမးစရာေမးခြန္းမ်ားမွာ - ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ 

ထိုင္းဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရေသာ ပညာေရးက မည္သည့္တန္ဖုိးမ်ား ရွိပါလဲ။ မိခင္ႏိုင္ငံ ျပန္သြားရမည္ဆိုပါက 

မည္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွပါသလဲ။ လက္ရိွအခ်ိန္အေနအထိ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလး အနည္းငယ္သာ ထိုင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလ

တန္းပညာေရးထက္ေက်ာ္လြန္တက္ေရာက္မႈ အလြန္နည္းပါးစြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းကေလး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သုိ ႔မဟုတ္ ၂၀၀,၀၀၀ နီးပါးမွာ ေက်ာင္းမတက္ရဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။ 

ထိုင္းေက်ာင္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာအရ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလး ၃ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၿပီး၊ ၆၇ 

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေျခခံအဆင့္၊ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သူငယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္မွာ အလယ္တန္းလြန္အဆင့္မ်ားတြင္ 

42 N. Dendoung and S. Dendoung, Violence Against Women Migrant Worker From Myanmar in Thailand, Raks Thai Foundation (2013), p. 127.
43 In 2016, there were 148,262 migrant women registered as domestic workers. The ILO estimates that there are more than 250,000 

domestic workers in Thailand, of which 90 percent are migrants. See Offi ce of Foreign Workers Administration, Department of Employment, 
Ministry of Labour, Statistics on the number of foreign workers allowed in the Kingdom, Tables 21 and 23 (March 2016); see also ILO, 
“Thailand: New Ministerial Regulation offers better protection of domestic worker’s rights”, ILO Factsheet (20 December 2012).

44 Ibid.
45 A Cabinet Resolution (dated 5 July 2005) identifi ed non-Thai children as having the right to education as established under the 1999 

Education Act, which guarantees education to all children without discrimination.
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ပညာသင္ယူေနပါသည္။46 ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားမႈမရိွသည့္ ကေလးမ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ ငယ္ရြယ္သည့္အသက္အရြယ္မွ 

စတင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားအတြက္ ရိွေနသည့္ျပႆနာမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေျပလည္မည္ကုိ မသိေပ။ MMN အဖြ႔ဲ 

မဲေဆာက္သုိ ႔ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ ေတြ ႔ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ 

ထိုင္းလူဦးေရထက္ ျမန္မာအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ နယ္စပ္ေဒသရိွ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံတြင္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ျခင္း ပါသည္။ သူမသည္ 

ထိုင္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ အတန္းႀကီးတြင္ ပညာသင္ယူေနပါသည္။ သူမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ 

တခါမွ မေရာက္ဖူးသကဲ့သုိ႔ မိဘမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမွ ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈ ရွိမေနေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ 

ထိုမိန္းကေလးက သူမအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံထက္ သူမ၏မိခင္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွတ္ယူခံစားမိေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ 

၂၊ ၁၊ ၄။ က်န္းမာေရး လႊမ္းၿခံဳမႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား၂၊ ၁၊ ၄။ က်န္းမာေရး လႊမ္းၿခံဳမႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ရရိွေစရန္ အားေပးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အေထာက္အထား မရိွသည့္တိုင္ေအာင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းကုိ 

ျငင္းပယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တားဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးသည္။ ဥပမာ- အစုိးရ၏ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ပ့ံပုိးမႈရရိွရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ပါမစ္ ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး “လူမႈဖူလုံေရး” 

သုိ ႔ မ ဟုတ္  “ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္းအလု ပ္သမားက ် န္း မာေရးအာမ ခံ ”  တခုခုတ ြ င္  စာရ င္း၀ င္ထားမ ွသာ  ရရ ွိ ႏို င္ ပ ါသည္ ။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ထုိအေထာက္အထားမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံ မရွိပါက က်န္းမာေရးစရိတ္ကုိ 

ကုိယ္တိုင္ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလစာရင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား က်န္းမာေရးအာမခံ စီမံခ်က္တြင္ ခန္႔မွန္းေခ် အလုပ္သမား 

၁.၂၇ သန္း ရိွပါသည္။47 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဂြ်န္လတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစုိးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလုံး အေထာက္အထား 

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ က်န္းမာေရးအာမခံ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။48 ထိုိကဲ့သုိ႔  တရား၀င္မူ၀ါဒတစ္ခု 

ျဖစ္လာေသာ္လည္း အေထာက္အထားမရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား က်န္းမာေရး အာမခံ၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအား 

မည္သည့္ေဆး ရုံကမ ွ  ပ့ံ ပုိး ကူ ညီမ ႈ မရ ွိေ ၾကာ င္း  အစီရ င္ထားပ ါသည္ ။  မူ ၀ ါ ဒေ ျ ပာ င္းလဲ ခဲ့ေသာ္လည္း  အစုိးရက 

“တရားမ၀င္၀င္ေရာက္လာသူမ်ား” အျဖစ္ ရႈျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားက်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္တြင္ 

မျဖစ္မေန က်န္းမာေရးစစ္ေရးမႈတစ္ခုရိွၿပီး တႏွစ္တြင္ ဘတ္ ၂,၁၀၀ (USD 60) ကုန္က်ၿပီး နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 

အလြန္မ်ားသည့္ ကုသမႈမ်ား မပါ၀င္ေပ။ HIV ေရာဂါမ်ားအတြက္ ARV ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ကုသျခင္းကုိ စီမံခ်က္တြင္ 

ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ေဆးရုံအခ်ိဳ႕ကသာ ေဆာင္္ရြက္ေပးေနၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားက 

အေျခအေနတစ္ခုစီအလိုက္49  ARV ေဆး ေပး၊ မေပးကုိ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

လူမႈဖူလုံေရးစနစ္က ပုိမိုျပည့္စုံသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပ့ံပုိးေပးထားေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလအရ 

ထုိစနစ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၅၀၇,၀၀၀ သာရိွသည္။50  ထုိကဲ့သုိ႔ နည္းပါးရျခင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအ

လုပ္သမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အေထာက္အထား၊ “တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ” အလုပ္အကုိင္က႑ 

(ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မပါ၀င္ျခင္း) တြင္ လုပ္ကုိင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားအတြက္ ထိုစနစ္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္ 

စိတ္ဆႏၵရိွျခင္းႏွင့္ လစဥ္ထည့္၀င္ေၾကးေပးသြင္းျခင္းတို႔ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုအာမခံစီမံခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳ းစလုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေဆးရုံတြင္သာ ရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 

လုိအပ္ေသာ  ကုသမ ႈမ ်ားမ ွာ  အကန္ ႔အသတ္မ ်ားရ ွိေနပ ါသည္။  အလုပ္အကုိင္တည္ေနရာ  ေ ျပာ င္းလဲသ ြားပ ါက 

ေရႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေနထိုင္ရာေနရာ သုိ ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ေနရာမ်ားႏ ွ င့္ ေ၀းကြာသြား ႏိုင္ ၿ ပီး 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွရန္ သြားလာခ်ိန္ႏွင့္ ခရီးစရိတ္မ်ား လုိအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 

46 World Education and Save the Children, Pathways to a Better Future: A review of Education for Migrant Children in Thailand (2014), 
available at http://thailand.worlded.org/wp-content/uploads/2016/04/MESR-Full-Report.pdf.

47 IOM Thailand, Migrant Information Note, Issue No. 29 (March 2016), available at http://th.iom.int/index.php/latest-news/36-migrant-
information-note-no-29-march-2016.

48 Ministry of Public Health, Announcement on Health Check Up and Health Insurance for Migrants (26 June 2014).
49 Ibid.
50 IOM Thailand, Migrant Information Note (2016).
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အမ်ားစုမွာ အမ်ားအားျဖင့္ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားကုိ ရင္းႏီွးကြ်မ္း၀င္မႈ မရိွဘဲ မည္သည့္စီမံခ်က္ေအာက္တြင္ ၄င္းတုိ႔ရရိွႏိုင္သည္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ မသိရိွၾကေပ။ ထို႔အျပင္ ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ်ားက “၀န္ပုိ” တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဳမူဆက္ဆံၾကပါသည္။51 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားလာၾကၿပီး မိမိဘာသာ ေဆးဆိုင္မ်ားမွ ေဆး၀ယ္ေသာက္ျခင္း သုိ ႔မဟုတ္ 

မိ ရုိးဖလာေဆး၀ါးမ်ား ျဖင့္ ကုသျခင္းမ်ား ျဖင့္ ဦးစ ြာ ေျဖရွင္းကာ အေျခအေနျပင္းထန္လာ ဆုိး၀ါးလာမွသာ ေဆးရုံသုိ ႔ 

သြားေရာက္ၾကသည္။52

၂၊ ၂။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မႈ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစပါသနည္း။ ၂၊ ၂။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မႈ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစပါသနည္း။ 

ေတာ္၀င္ထိုင္းအစုိးရ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၌ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ထိုင္း မ်ားအတြက္ဆိုသည့္ လူမ်ိဳးစြဲ 

အေတြးအေခၚကုိ အေျခတည္ၿပီး ထပ္တလဲလဲ ထည့္သြင္းထားသည္။  ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံသားကတ္ထား 

ေဆာင္ထားသူမ်ားက ေမြးဖြား လာသူမ်ားသာ အဓိက ရရွိ ၾကပါသည္။53 “ထိုင္းမဟုတ္သူမ်ား” အတြက္ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံသား 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ အလြန္တရာ ခက္ခဲပါသည္။ထိုင္းႏ္ိုင္ငံသားဆိုင္ရာအက္ဥပေဒကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ကေလးမ်ား 

ႏ္ိုင္ငံသားျပဳလုပ္ေပးရန္ (ေအာက္ပါ က႑ခြဲကုိရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္) ျပင္ဆင္မႈအခ်ိဳ႕ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဥေပေဒ က 

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူမႈ မျဖစ္ႏ္ိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ အိမ္နီခ်င္းႏ္ိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္သည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး 

သူမ်ားမွာ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွအပ ယာယီ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္သာ ေနထိုငခ္ြင့္ရိွေပသည္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအက္ဥပေဒ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ “သူစိမ္းမ်ား” 

၏ လာေရာက္ ေနထိုင္ရန္ အေရအတြက္ကန္႔သတ္ထားၿပီး လက္ရွိျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကလည္း ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ 

အခ်ိန္ကာလကုိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။54

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွ င့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 

တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားကာ “ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး” အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ျဖစ္ေစရန္ 

ေဆာင္လုပ္ထားပါသည္။ အေထာက္အထားရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားျဖစ္ရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ အေထာက္အထားတစ္ခုခုႏွင့္ 

အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားလိုအပ္ၿပီး 

အလုပ္လုပ္ခြင့္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၏ 

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

အေထာက္အထားအမ ်ိ ဳးအစားမ ်ားမ ွာ  

အခ်ိန္တိုင္း ေျပာင္းလမဲႈရိွေနၿပီး ပန္းေရာင္ကတ္မွ 

ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား 

ေျပာင္းလဲကုိင္ေဆာင္ေစခဲ့ကာ ယင္းေနာက္ 

ပန္းေရာင္ကတ္သုိ႔ တဖန္ျပန္ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ေ

ပးပါသည္။55
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54 Section 7 states “The work that may be engaged by alien as well as working area and period shall be prescribed by the Ministerial 
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ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားပရိေဘာဂအလုပ္ရံုတြင္အလုပ္လုပ္ေနပံု။
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(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)

20



“ေလးႏ ွ စ္ ၿ ပီးသ ြားရ င္  ယာယီ ႏ္ို င္ ငံကူးလက္မ ွတ္  ဗီဇာကု န္ ဆုံးသ ြားမ ွာ ျဖ စ္ပ ါတယ္။  သက္တမ္း  

ထပ္တုိးႏိုင္မလားဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မသိပါဘူး။ ႏွစ္ႏွစ္ဗီဇာ သက္တမ္းတိုးတာ ဘတ္ ၂၄,၀၀၀ ကုန္ပါတယ္။ 

စ စ္အစုိးရ  တက္လာေတာ့  “ပ န္းေရာ င္ကတ္ ”  [ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္းအလုပ္သမားကတ္ ]  လု ပ္ေပးပ ါတယ္။ 

အဲ့ဒါအရမ္းေစ်းႀကီးပါတယ္။ အဲဒါလုပ္မထားဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီမွာေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 

မွတ္ပုံတင္မယ္ဆိုရင္လည္း ေငြအမ်ားႀကီးေတာင္းတယ္- အရမ္းခက္ ပါတယ္။ ေအးဂ်င့္ကလည္း အရမ္းေစ်းႀကီးပါတယ္။ 

အခု ပန္းေရာင္ကတ္ကို ကြ်န္ေတာ္န႔ဲ ကြ်န္ေတာ့ မိန္းမအတြက္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘတ္ ၁၆,၀၀၀ ေပးရမွာပါ။ ”

- ထိုင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာအမ်ိဳးသားတစ္ဦး

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား သြားလာခြင့္ ရရိွထားေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ 

အေထာက္အထားအေျခအေနမွာ ၄င္းတုိ ႔၏ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ထိုင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏ္ိုင္ငံမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ MOU ျဖင့္ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ႏွစ္ႏွစ္ဗီဇာျဖင့္ 

လာေရာက္ၾကသူမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းတိုးၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ ျပန္လာရန္ မူရင္းႏိုင္ငံသုိ႔ မျဖစ္မေနျပန္သြားရန္ 

လုိအပ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားကုိ ေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း MOU က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ထိုင္းႏုိင္္ငံ၏ 

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားျခင္း မျပဳဘဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ဟု ေၾကျငာထားပါသည္။56

ထိုင္းႏ္ိုင္ငံ၏ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒမွာ မၾကာခဏ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိ္မ္ ေျပာင္းလကဲ်င့္သုံးမႈရိွေနပါသည္။ 

ထိုင္း ႏ္ို င္ ငံစစ္အစုိးရက  ေနာက္ဆုံးက် င့္သုံးေနသည့္  မူ၀ ါဒက  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏  လႊတ္လပ္ခ ြ င့္မ ်ားကုိ  

အာမခံေပးထားသည့္ ႏိုင္္ငံကူး လက္မွတ္ ဖ်က္သိမ္းေရးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွက်င့္သုံးေနသည့္မူ၀ါဒက ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ 

ႏ္ိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဗီဇာသက္တမ္းမ်ား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ မတိုင္မီ ကုန္ဆုံးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 

One Stop Service ဌာနမ်ား၌ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ႏ္ိုင္ငံသားစိစစ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ားအားလုံး 

“ပန္းေရာက္ကတ္” စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ ေဖၚျပထားပါသည္။57 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗီဇာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္သူမ်ား၏ ယာယီႏို

င္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ အသုံးျပဳ ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ပန္းေရာင္ကတ္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို 

ေဒသခံကဲ့သုိ႔ သြားလာခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားၿပီး ထိုနယ္ေျမက ထြက္ခြာရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။  

ယခုက်င့္သုံးသည့္ မူ၀ါဒတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးရုံးသုိ႔ ရက္ ၉၀ အေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ 

မလိုအပ္ေတာ့ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ သက္တမ္း တုိးရန္ မလုိျခင္းစေသာ ေကာင္းမြန္သည့္အက်ိုဳးခံစားခြင့္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

အျခားတဘက္တြင္ လူမႈဖူလုံေရးစနစ္ ရရိွေရးအတြက္ ရွင္းလင္းေသခ်ာမႈ မရိွေသးေပ။

ပန္းေရာင္ကတ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ကာလကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၉ ရက္အထိ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ 

ဖြင့္ေပးထားပါသည္။ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္မည့္သူမ်ားမွာ စနစ္တစ္ခုခုျဖင့္  အေထာက္အထား ရိွထားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဗီဇာသက္တမ္းကု

န္ဆုံးေတာ့မည္သူမ်ားသာ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလုံးအတြက္ ရွင္းလင္းမႈ 

မရွိသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕က ထိုစနစ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္္ လုိအပ္မႈမရွိဟု နားလည္ထားၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ လက္ေလ်ာ့လိုက္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အေထာက္အထားတစုံတရာ မလုိဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု 

ေျပာၾကားသည့္ ပြစဲားမ်ား၏ လိမ္လည္မႈကုိ ခံၾကရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္မသားမ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္္ခ အဆမတန္ေကာက္ခံသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေအးဂ်င့္မ်ားကုိသာ 

မီွခိုေဆာင္ရြက္ေနရေပသည္။ 

အလုပ္သမားအားလုံးသည္  ၁၉၉၈  ခုႏ ွ စ္  အလုပ္သမား  ကာကြယ္ေစာင့္ေရ ွာက္ေရး  အက္ဥပေဒေအာက္တြင္  

အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အနားယူရမည့္ရက္မ်ား ခံစားခြင့္ ေပးထားပါသည္။58 ထုိဥပေဒအရ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအား ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး ခံစားခြင့္မွ ဖယ္ထုတ္ထား၍မရေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 

56 Articles XVII and XVIII under the “Protection” section states, respectively: “...workers enjoy protection in accordance with the provisions 
of the domestic laws in their respective country”; and “Workers of both Parties are entitled to wage and other benefi ts due for local workers 
based on the principles of non-discrimination and equality of sex, race, and religion”. See the Memorandum of Understanding between 
the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Employment 
of Workers, 21 May 2003; Also see the Memorandum of Understanding between The Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of the Union of Myanmar on Cooperation in the Employment of Workers, 21 June 2003.

57 As stipulated in a Cabinet Resolution dated 23 February 2016.
58 Thailand Labour Protection Act, B.E. 2541, Sections 23, 24, 53 (1998), available at http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0132a.pdf.
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အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းက႑မ်ား မွာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္မႈမရိွေပ။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 

အိမ္အကူအလုပ္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။59 ထုိလုပ္ငန္းက႑မ်ားကုိ “ဥပေဒအရအက်ံဳး၀င္မႈမရိွ က႑” အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ လူမႈဖူလုံေရး လႊမ္းၿခံဳမႈ မရိွျခင္း အပါအ၀င္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ 

အျပည့္အ၀ မရရိွေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ILO ၏ ျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ ၈၇ ႏွင့္ ၉၈ တုိ႔အား60 လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရိွသကဲ့သုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ ႔စည္းခြင့္ကုိလည္း တားျမစ္ထားပါသည္။61 

ထုိအရာမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဒကုၡေရာက္ေစသည့္ အေနအထားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုင္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစု အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ က႑မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 

ေပးသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအဖြဲ ႔၀င္ 

အေရအတြက္မွာ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ ေလာက္ေသာ အေရအတြက္မရိွေပ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ62 ၏ စာရင္းအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၅၀၇,၀၀၀ ဦး စာရင္းသြင္းထားေသာေၾကာင့္လူမႈဖူ

လုံေရးပ ါ၀င္ ႏို င္မ ႈ  ျမ ွ င့္တက္လာေသာ္လည္း   ထိုမ ွ  အက်ိဳး ခံစားခ ြ င့္မ ်ားကုိ  အျပည့္အ၀  မရ ွိေသးေပ။  ယင္းတုိ ႔မ ွာ  

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သက္ႀကီးခံစားခြင့္ကုိ ထည့္၀င္ရေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ေနေသးေသာ အသက္အရြယ္မွာပင္ ထုိႏိုင္ငံမွ 

ထြက္ခြာရန္္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ ျမင္သာသည့္ေျဖရွင္းမႈ ရွိမေနေသးေပ။အလုပ္လက္မဲ႔ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ ရရိွရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္အကုိင္ အေျခအေနမွာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ထုိအခ်က္ကုိ ရရိွရန္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီး 

အနည္းငယ္သာ လုပ္ခလစာျဖင့္ မီးဖ ြားခ ြ င့္ ရရွိ ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတုိ ႔အေနႏွ င့္ ခံစားခ ြ င့္မ်ားကုိ 

နားမလည္ေသာၾကာင့္ အတင္းအၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ လြယ္ကူစြာ အလုပ္မွ ထြက္ခြာသြားၾကရပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စနစ္ကုိ 

ယာယီေနထိုင္ရန္အတြက္သာ ျပင္ဆင္ထားသည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 

အေျခအေနမ်ားၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ လူမႈဖူလုံေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အမ်ားစုအတြက္ အေရးပါေသာ 

အတားအဆီးမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အစုိးရသတင္းစာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ လူမႈဖူလုံေရးအက္အသစ္ 

(ျပင္ဆင္ခ်က္ အမွတ္ ၄)၊ ၂၅၅၈ ဘီ.အီး. (၂၀၁၅)တြင္ ထုိကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်က္အသစ္မ်ား ဥပမာ- 

ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ မ်ားကုိလည္း သက္ႀကီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ ခံစားခြင့္ေပးမည္ဟု 

ေဖၚျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသည္ မူ၀ါဒျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းျခင္း မရိွေသးေပ။

၂၊ ၃။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ ျမွင့္တင္ေနပါသနည္း။၂၊ ၃။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ ျမွင့္တင္ေနပါသနည္း။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားက ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မူ၀ါဒမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာ 

ပါ၀င္ခြင့္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းတာေဆာင္ရြက္မ်ားလည္း မ်ားစြာမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕မွာ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ပါ၀င္ေစျခင္းကုိ 

ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူ၀ါဒအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းခံရေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အာမခံေပးထားသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေစမည့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွိမေနေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ - ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ 

အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ သီးျခားအလုပ္သမားအုပ္စုအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မတူညီသည့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရမညဟု္ ျပဌာန္းထားျခင္း မရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သေဘာတရားအရ 

ပါ၀င္ခြ င့္ကို ရရွိေစသည္။ သုိ ႔ေသာ္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီး ၾကပ္ေရးႏွ င့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၱရားမ်ားမ ွာ အားနည္းၿပီး 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အလွမ္းကြာေနသည္။  ထုိအေျခအေနက အလုပ္ရွင္မ်ားအား ဥပေဒပါ 

သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ လုပ္ခလစာေအာက္ ေလွ်ာ့ေပးၿပီး အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေစပါသည္။

59 Thailand Labour Protection Act, B.E. 2541, Sections 22 (1998), available at http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0132a.pdf.
60 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), available at http://www.ilo.org/dyn/normlex/

en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312232; Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 
(No. 98), available at http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::no::P12100_Ilo_Code:C098.

61 Thailand Labour Relations Act, B.E. 2518, Section 88, (1975), available at http://www.mol.go.th/sites/default/fi les/images/other/
labourRelation2518_en.pdf.

62 IOM Thailand, Migrant Information Note, Issue No. 29 (March 2016), available at http://th.iom.int/index.php/latest-news/36-migrant-
information-note-no-29-march-2016.
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လူမႈဖူလုံေရးမူ၀ါဒမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို စာရင္းသြင္းခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ပါ၀င္ခြင့္ကုိ 

အားေပးသည့္ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သာတူညီမွ်မႈ မရိွျခင္းက ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 

အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရေစရန္ တားျမစ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ား မရိွေသာ္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရိွေစရန္ ယႏၱရားမ်ား 

မရိွေပ။63 ထိုကိစၥမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ 

ေပးထားေသာ္လည္း “ပန္းေရာင္ကတ္” မူ၀ါဒအသစ္က ေဒသခံမ်ားကဲ့သုိ႔ သြားလာခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ ထုိ႔အတူ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား မည္သည့္ေနရာ၌ ေနထိုင္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ္လည္း အိမ္ပုိင္ရွင္က အိမ္ငွားထားျခင္းကုိ 

ထိုင္းလူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းတို႔ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူပါသည္။   

“ေပါင္းစည္းေရး” ရည္မွန္းခ်က္ထားသည္  ့ မူ၀ါဒမွာ အရွင္းလင္းဆုံးမူ၀ါဒ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထုိမူ၀ါဒတြင္လည္း နဂုိကဲ့သုိ႔ပင္ 

ရိွေနသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ၁၉၉၉ “အားလုံးအတြက္ပညာေရး” မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ ထုိမူ၀ါဒမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 

ဆုံး ျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ၊ တရား၀င္ျဖစ္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွ င့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ကေလးမ်ားအားလုံး 

မူလတန္းပညာေရးကုိ အခမဲ့တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း 

အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္မ ႈတြင္ သာတူညီမွ ် စီမံေဆာင္ရြက္မ ႈ မရွိ ျခင္းမ်ားက ျပႆနာ ထပ္မံ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳ းစုံျဖင့္ အခက္အချဲဖစ္ေစပါသည္။ ဘာသာစကားမွာ အဓိက အခက္အချဲဖစ္ေသာ္လည္း 

ယူနီေဖာင္း၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခရီးစရိတ္စသည့္ အပုိေဆာင္းကုန္က်မႈမ်ားကလည္း အခက္အချဲဖစ္ေစပါသည္။   

အထူးသ ျဖ င့္  အေ ျခ ခံ လု ပ္ ခလစာထက္  ေလ ်ာ့ န ည္း ရရ ွိသ ည့္သူမ ်ား ႏ ွ င့္  ေက ်းလက္ေဒသတ ြ င္  ေန ထို င္ေသာ  

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထိုင္းဆရာမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားကုိ ၄င္းတို႔၏ 

အရည္အခ်င္းအလိုက္ အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ေနရာခ်ထားၾကသည္။  အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရၾကေသာ ကေလးအမ်ားစုမွာ 

၄င္းတုိ ႔ထက္ အလြန္ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ား၏ အတန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရေသာေၾကာင့္ ထုိေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ 

လက္မခံခ်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။   အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အနည္းငယ္သာ 

အလယ္တနု္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ႏိုင္ေပသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအေျခအေနမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဟုိမေရာက္ ဒမီေရာက္ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါသည္။ 

၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အဆင္ေျပေျပ ၀င္ဆ့ံခ်င္ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ယာယီအေျခအနမ်ားက ၄င္းတုိ႔အား ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

အေျခအေနတစ္ရပ္သုိ႔ တြန္းပုိ႔ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္က ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ထိုင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ 

သီး ျခားအျဖစ္ မသိမသာ ခံစားရေစပါသည္။ထိုကဲ့သို ႔ပင္ ၄င္းတုိ ႔၏ အေထာက္အထား အမ်ိ ဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ အသက္ေမြးမႈပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားအထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေသာ္လည္း 

ေက်ာင္းအၿပီးတြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ရရိွရန္ အကန္႔အသတ္ရိွေနပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အေထာက္အထား အေျခအေနက 

ေက်ာင္း ၿ ပီးသြား ေသာ္လည္း ၄င္းတို ႔အတြက္ “ကြ်မ္းက်င္မ ႈနည္းပါးေသာ အလုပ္အက္ုိင္မ်ား” တြင္ လုပ္ကုိင္ ႏိုင္ရန္ 

ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွမ္းလူမ်ိဳးေရႊ႕ေျပငာ္းအလုပ္သမားတဦး၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ “၁၀ ႏွစ္ကတ္” သုိ႔မဟုတ္ 

‘ေတာင္ေပၚသားကတ္” မ်ားရွိေသာ္လည္း ထုိအေထာက္အထားမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအခ်ိဳ႕ကုိ ရရွိေသာ္လည္း 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ အာမခံေပးထားျခင္း မရွိေပ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံသားအက္ဥပေဒကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

ပညာသင္ၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံမဲ့ကေလးမ်ား ထိုင္းႏ္ိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ 

ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ခန္႔မွန္းေခ် နိုင္ငံမဲ့ ေက်ာင္းသား ၆၉,၆၇၀ ဦး ရွိသည့္အနက္ ၂၅,၃၅၇ ဦးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသား 

အျဖစ္ေအာင္ျမင္စြာ ရရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။64

အခ်ိဳ႕မူ၀ါဒမ်ားကုိ ျပည့္၀စြာ ေဖၚေဆာင္မႈ မရိွသည့္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက 

ထုိေဖၚေဆာင္မႈမရွိျခင္းမ်ားထဲမွ အက်ိဳးခံစားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားပါသည္။ ဥပမာ- ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ေရာက္ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားက ၄င္းတုိ႔၏ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ အသုံးအေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စားစရာမ်ားကုိ 

အျခားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းစသည့္ ၄င္းတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကုိ ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥကုိ 

ေသခ ်ာ စ ြာ  အေကာ င္အထည္ေဖ ၚ  ေဆာ င္ရ ြ က္ မ ႈ မ ရ ွိ ျ ခ င္း ႏ ွ င့္  ရဲ မ ်ား ကုိ  ေင ြေ ၾကးအနည္း င ယ္  ေပး ျ ခ င္း ျ ဖ င့္  

63 Social Security Act, Amendment No. 4 (2015), mentioned above, imposes penalties for employers who falsely deduct wages for Social 
Security but do not enrol their employees.

64 Royal Thai Government, “กระทรวงมหาดไทยแกไขปญหาสัญชาติใหกับเด็กนักเรียนทุนพระราชทานที่ไมมีสถานะบุคคล มีผลการดําเนินงานในป 
2558 ใหสัญชาติไทยไปแลวกวา 5,000 ราย”, available at http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-42-33/
item/101078-id-101078 (accessed 28 August 2016).
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ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။  ထုိကိစၥမွာ ထိုင္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျပႆနာ မရွိသ၍ သုိ႔မဟုတ္ 

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ ပုံမွန္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား မရိွပါက ျပႆနာ မရိွေပ။ 

၂၊ ၄။ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္ျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ အားေပး ၂၊ ၄။ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္ျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ အားေပး 

တိုးျမွင့္ရန္ မည္သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွပါသနည္း။ တိုးျမွင့္ရန္ မည္သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွပါသနည္း။ 

တူညီမႈမရိွျခင္း၏ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အရာမ်ားအေပၚ အေလးထားျခင္းနည္းျဖင့္ 

CSO မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသထိုင္းလူထုၾကား အကမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္သည့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို ႔ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေဖၚထုတ္ျခင္းႏွင့္ စားေသာက္ျခင္းမ်ားကုိ 

လႈပ္ရွားမႈပုံစံတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားကုိ နားလည္မႈရိွလာေစသည့္ ေနရာတစ္ခု 

အျဖစ္ ဖန္တီးေပးၿပီး အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ လြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိပြဲမ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ 

အားလပ္ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မိခင္မ်ားေန႔ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပၾကပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 

ကလည္း ထိုင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး အလွဴအတန္းပြဲမ်ား 

က်င္းပ ၾကပါသည္။  ထိုသုိ ႔ ျပ ဳလုပ္ ၾကေသာ္လည္း  

ပြဲေတာ္မ်ား ၿ ပီးဆုံးသြား ၿ ပီးေနာက္ အုပ္စုႏ ွ စ္ စုမ ွာ 

သီးျခားျပန္ျဖစ္ သြားၾကသည္။ MMN အဖြဲ႔၏ ေလ့လာေရး 

ခရီးစဥ္အတြင္း ေမးျမန္းခဲ့ခ်က္မ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္း

အလုပ္သမား အနည္းငယ္တြင္သာ ထိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား 

ရိွၾကသည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ အသုိင္းအ၀ုိင္း ႏွစ္ခုအၾကား အျပ

န္အလွန္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မ ႈက တခဏတာအတြ

က္ျဖစ္ၿပီး နက္နမဲႈသိပ္မရိွေပ။  ILO ၏ ေလ့လာမႈတစ္ခု၌ 

ေျဖဆိုသူ ထိုင္း ၁၀ ဦးတြင္ ေလးဦးမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအ

လုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံဖူးျခင္း မရိွေၾကာင္း 

ေျဖၾကားၾကပါသည္။65

MAP ေဖာင္ေဒးရွင္သည္ ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ မဲေဆာက္ 

ေနရာႏွစ္ခု၌ လူထုေရဒီယုိတစ္ခု တည္ေထာင္ထား

ပ ါသည္။  ထိုအသံလႊ င့္ဌာန၏  ရည္ရ ြယ္ခ ်က္မ ွာ  

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိအသံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သမားမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားအျပင္ ထိုင္းဘာသာစကားျဖင့္ပါ 

ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။  ထိုဌာနမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား တင္ျပေပးျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

အပါအ၀င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရပ္ရြာႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္း အသီးသီးမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက 

ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈျခင္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွျခင္း

ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားသည္ ျပဳျပင္ႏိုင္ၿပီး ပုိမိုေပါင္းစည္းလာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ေဒသခံထိုင္းမ်ားမွာလည္း ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ေလ့လာသိရိွနိုင္ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္သမဂၢမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္မရိွေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ေရႊ႕ေ

ျပာင္းအလုပ္သမားအသုိင္း၀ုိင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ စည္းရုံးလႈံ ႔ေဆာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားးအတြက္ 

ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ “လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား” ႏွင့္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စုစည္းမႈမ်ားရိွပါသည္။ 

ထိုသုိ႔ဖြ႔ဲစည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ NGO မ်ားက ပ့ံပုိးအားေပးၾကပါသည္။

65 ILO Regional Offi ce for Asia and the Pacifi c and the ILO TRIANGLE Project, Public Attitudes Towards Migrant Workers (July 2011).

ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအေတြ႕အၾကုံမ်ားကုိ 

MMNကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးေနပံု။ မဲေဆာက္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မတ္လ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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၂၊ ၅။  နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၂၊ ၅။  နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ခြျဲခားဆက္ဆံရန္ ေဖၚျပ မထားေသာ္လည္း ထုိမူ၀ါဒမ်ားက ဥပေဒပါ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အက်ိဳးခံစားခြင္မ့်ား မရႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕မူ၀ါဒမ်ားက ပိတ္ပင္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လမ္းညႊန္ခ်က္အနည္းငယ္သာရွိ ျခင္း၊ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေရ ြး ခ ် ယ္ေဖ ၚေဆာ င္မ ႈ မ ်ား  ရ ွိ ပ ါသည္ ။  ထို င္း ႏို င္ ငံ၏  လူ၀ င္မ ႈ ႀ ကီး ၾက ပ္ေရး ဆို င္ ရာ  ဥပေဒမ ်ား၏  အေ ျခ ခံမ ွာ  

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ယာယီျဖစ္ျခင္းဆိုသည့္ အေျခခံျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ ကာလတိုျဖစ္ျခင္း၊ 

မၾကာခဏေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း မရိွေပ။ ထိုအခ်က္က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ မေသခ်ာမႈႏွင့္ 

မလုံၿခံဳမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ေသခ်ာမႈမရိွျခင္းႏွင့္ ယာယီအျဖစ္ ခံစားရျခင္းက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ေစၿပီး အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ား ပုိမိုျဖစ္ပြားေစပါသည္။   တရား၀င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရိွျခင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ 

သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ တြန္းပုိ႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ အရာရာတိုင္းကုိ ညိႈႏိႈ္င္းေနရၿပီး ဥပေဒပါ 

ခံစားခြင့္မ်ား အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးေနရပါသည္။

လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ ပုိမိုျမွင့္တင္ရန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားအား အျခားဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အတူ ေရရွည္ 

ရည္မ ွ န္းခ ်က္မ်ားအျဖစ္ ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အရင္းအျမစ္  ယိုစီးမ ႈတစ္ရပ္  သုိ ႔မဟုတ္  လုံ ၿ ခံ ဳေရးအား 

ၿခိမ္းေျခာက္ေနသူမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေနျခင္းအစား အခြင့္အေရး ရပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ေစရန္ 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အေရးတႀကီး ေျပာင္းလရဲမည့္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ 

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမရွိေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ၿပီး ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္၏ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမပါဘဲ အလုပ္အကုိင္မ်ားေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ 

ခြဲျခားဆက္ဆက္ျခင္း မျပဳဘဲ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကုိ 

ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေတာ္၀င္ထိုင္းအစုိးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ပ့ံပုိးေပးရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ လူ႔အရင္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးမ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္း၊ ထိုအခြင့္္အေရးမ်ားကုိ ရရိွရန္ တားဆီးေနသည့္ 

ဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရနႏွ္င့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင္မ့်ား ျပည့္၀စြာရရိွေစရန္ ယႏၱရားမ်ား 

ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။  

ထုိ႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ ဘာသာစကား မတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ 

၀န္္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း တို႔ကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ ထိုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ NGO မ်ားက မရိွမျဖစ္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား 

အသိအမွတ္ျပဳေပးသင့္ပါသည္။ ထုိိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား ရန္ဘက္ကဲ့သုိ႔ျမင္ေနျခင္းမွာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ ထုိအခ်က္မွာ အလြန္မွားယြင္းေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။  တကယ့္လက္ေတြ႔၌ 

NGO မ်ားႏွင့္ CBO မ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ တိုင္တန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈယႏၱရားမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ 

ရသင့္ေသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပး ကူညီေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

“ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေစခ်င္ပါတယ္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အျခားအလုပ္သမားမ်ားလုိဘဲ တူညီတဲ့ အခြင့္ အေရးမ်ား ရရွိသင့္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အစုိးရက လူေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ေတြကုိ 

ရရိွလာၿပီး က်မတုိ႔လည္း အိမ္ကေန အေ၀းကုိထြက္သြားစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး ” 

- ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
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အခန္းႏွစ္အခန္းႏွစ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေစျခင္းလူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေစျခင္း

ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သင္လုပ္သားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္အလုပ္လုပ္ေနပံု။

ကုိမတ္စူ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ဴလုိင္ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဂ်ပန္ႏ္ိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး ကတည္းက 

က်င့္သုံးေနသည္ ပုံစံျဖစ္သည္. 66

ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီက ေရာက္ရိွလာေသာ တရုတ္၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယားတို႔မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုိ 

“အရင္ေရာက္လာသူမ်ား” ဟု ညႊန္းဆိုၾကသည္။ ၁၉၈၀ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ အေစာပုိင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာခ်ိန္တြင္ 

ဖိလစ္ပုိင္္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၁ ေနာက္ပုိင္းမွ ဘရာဇီးႏွင့္ ပီရူးႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရာက္လာသည့္ ဂ်ပန္ႏြယ္ဖြား 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုိ “အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား”ဟု ရည္ညႊန္းၾကပါသည္။67 

 ဂ ်ပ န္ နို င္ ငံသည္  နည္းပညာနယ္ပယ္မ ်ားတ ြ င္  ကြ ် မ္းက ် င္ သူမ ်ား ႏ ွ င့္  ပညာရ ွ င္ မ ်ား ျ ဖ စ္သည့္  

ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားကုိသာ ျမွင့္တင္ေခၚယူလုိသည့္အတြက္ “ကြ်မ္းက်င္မႈမရိွသူ” မ်ားကုိ မေခၚယူလုိေပ။ သုိ႔ေသာ္ 

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ ထိုအလုပ္္သမားကုိ တိုး၍ လုိအပ္လာပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားနႈန္း က်ဆင္းလာၿပီး 

အသက္ႀကီးလာသည့္ လူဦးေရမ်ားျပားလာၿပီး အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ရွိလာသည္။ အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ 

အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပုိမိုလိုအပ္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိုလိုအပ္မႈကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ 

ဂ်ပန္အစုိးရသည္ “ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိသူ”ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားလိုအပ္မႈ မ်ားျပား လာျခင္းကုိ သိရွိေသာ္လည္း 

၄င္းတို႔အား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဆႏၵမရွိေပ။ လက္ရွိတြင္ ကြ်မ္းက်င္ႏွင့္ ပညာရွင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိသာ 

တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခြင့္ ဗီဇာျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ထားေသာ္လည္း “ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိသူ” ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကုိမူ 

နည္းပညာ ပညာသင္ အျဖစ္သာ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသားဦးေရ 

၁၄၅,၄၂၆ ဦးရိွပါသည္။ အမ်ားစုမွာ တရုတ္၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားက လာေရာက္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။68

 လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ တရား၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ထားခ်က္မ်ား 

အရ ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမား အေတာ္မ်ားမ်ားမ ွာ ပုံမ ွ န္္မဟုတ္ေသာ ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ 

ဗီဇာကုန္္ဆုံးသြားေသာ္လည္း ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗီဇာသက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနထိုင္သူ ၆၂,၀၀၉ ဦးရိွပါသည္။69

၃၊ ၁။ မိတ္ဆက္ျခင္း၃၊ ၁။ မိတ္ဆက္ျခင္း

ဂ်ပန္အစုိးရသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းအျမင္ျဖင့္သာ သတ္မွတ္ ေခၚယူၾကသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ သူတုိ႔လိုအပ္ခ်ိန္တြင္သာ အတိအက် ခြင့္ျပဳေပးၿပီး မလုိအပ္ခ်ိန္ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေခ်။ ႏိုင္ငံမွာ 

သက္ႀကီးအေရအတြက္ တုိးလာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း အျခားအေျခအေန တူသည့္ 

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအား ပုိမိုတင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ပင္ထားပါသည္။  

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လက္မခံခ်င္သည္ကုိ ေဖၚျပရန္မွာ “ေရႊ႕ေျပာင္း လာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ဒကုၡသည္မ်ားကုိ လက္မခံမီ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးသူမ်ားက ပုိမိုအလုပ္လုပ္ရန္လုိအပ္ၿပီး ေမြးဖြားႏႈန္းကုိလည္း ျမွင့္တင္ရမည္” 

ဟု ေျပာၾကားခဲသ့ည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ လတ္တေလာေျပာၾကားခ်က္က သူ၏ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈခံြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ 

66 Chikako Kashiwazaki and Tsuneo Akaha, Japanese Immigration Policy: Responding to Confl icting Pressures, Migration Policy Institute 
(1 November 2006), available at http://www.migrationpolicy.org/article/japanese-immigration-policy-responding-confl icting-pressures.

67 United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante (21 March 
2011), available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/27/PDF/G1112127.pdf?OpenElement.

68 Ibid.
69 See a press release by the Immigration Bureau dated 27 March 2013, available at http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/

nyuukokukanri04_00031.html.
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လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ လက္ခံရန္ ဆႏၵမရွိျခင္းကုိ ေဖၚျပေနပါသည္။70 ထိုကဲ့သုိ႔ 

တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ဂ်ပန္အစုိးရသည္ ဒုကၡသည္ မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္သားအင္အားတစ္ရပ္ အျဖစ္သာ 

သတ္မွတ္ထားပါ သည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၀ ေႏွာင္းပုိင္းကာလတြင္ အင္ဒိနီုးရွား ဒကုၡသည္မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈအေနျဖင့္ လက္ခံခဲ့ၿပီး အလြန္နည္းပါးေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ 

ပုိမိုက်ယ္ျပန္ ႔ သည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒမ်ားမွာလည္း ထုိကဲ့သုိ ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ဤအခန္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ 

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ား၏မွ လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္းမ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကလည္း ဂ်ပန္လူမႈ အသုိင္းအ၀ိုင္းသုိ႔ ေပါင္းစည္းရာတြင္ အဓိက 

သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊ ဂ်ပန္စကား ေျပာတတ္ သည္ျဖစ္ေစ မေျပာတတ္သည္ျဖစ္ေစ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားက 

လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခံစားရပါသည္။ တၿပိဳင္တည္းတြင္ ဂ်ပန္စကား နားမလည္ သည့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ တိုက္ရိုက္ေစာ္ကားခံရျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။

“က်မကုိ ဂ်ပန္အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဖယ္က်ဥ္ထားတယ္လုိ႔ ခံစားရေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ 

ဖုိ႕အထိစဥ္းစားခဲ့မိတယ္။”

- ဂ်ပန္ေရာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ဦး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ခံယူမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရပ္ရြာအေရးဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ား လြန္လြန္ကဲကဲ 

ေဆာင္္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမ်ားက ၄င္းတို႔ကုိ အျခားႏိုင္ငံမွ လာေရာက္သူမ်ားအျဖစ္ ခံစားရေစသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 

ဘာသာစကားနားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ေစာ္ကားျခင္းမ်ား ခံစားရၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။71 အျခား ဂ်ပန္စကားစြမ္းရည္ 

ရိွသူမ်ားလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အား ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း မရိွသကဲ့သုိ႔ ခံစားရပါသည္။ 

“က်မ ဂ်ပန္စကားေျပာတတ္ခ်ိန္မွာဘဲ စက္ရုံထဲမွာ က်မကုိ ‘ဂိုင္ဂ်င္ (ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ၿဂိဳလ္သား’ လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ 

က်မကုိခြျဲခားဆက္ဆံတယ္လုိ႔ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က်မကုိ တခ်ိန္လုံးေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ ႀကိဳးစားၿပိး 

ဂရုမစိုက္ဘဲန႔ဲ အလုပ္အေပၚဘဲ အာရုံစုိက္လိုက္ပါတယ္။”

- ဂ်ပန္ေရာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ဦး

“က်မ ဗီဇာေက်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္ တစ္္စုံတစ္ေယာက္က ဘာသာျပန္အကူအညီလိုတဲ့အတြက္ လုိက္ပါကူညီေပးရင္း 

အတိုင္ခံရလုိ႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာကုိ အပုိ႔ခံခဲ့ရါပတယ္။”

- ဂ်ပန္ေရာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ဦး

“ကြ်န္ေတာ္က ဂ်ပန္တကၠသုိလ္တစ္ခုမွာ ဘြဲ ႔လြန္ေက်ာင္းတက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဂ်ပန္လုိလည္း 

ေရးႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈကုိ နားလည္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြက 

ကြ်န္ေတာ့္ကုိ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ မျမင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ “လူစိမ္းတေယာက္” အျဖစ္ တခုခုကုိ လုပ္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ 

၀ိုင္းခ်ီးက်ဴးၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ကြ်န္ေတာ့ကုိ သူစိမ္းတေယာက္ - ဂ်ပန္လူမႈအသုိင္းအျပင္က 

လူတစ္ေယာက္ဘဲ ျမင္ေနၾကပါတယ္။”

- ဂ်ပန္ေရာက္ နီေပါမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

70 David Brunnstrom and Rodrigo Campos, “Abe says Japan must solve its own problems before accepting any Syria refugees”, Reuters 
(29 September 2015), available at http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-japan-syria-idUSKCN0RT2WK20150929.

71 According to MMN preliminary research fi ndings.

28



၃၊ ၂။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မႈကုိ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစပါသနည္း။၃၊ ၂။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္မႈကုိ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစပါသနည္း။

MMN သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေလ့လာခရီးစဥ္အျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္၏ တားဆီးေရာ ျပည္၀င္ခြင့္ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

ပထမတြင္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈေပါင္းစည္းေရးကုိ ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္အကုိင္၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ ပညာေရးတို႔ ပါ၀င္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားသည့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ 

မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲထားျခင္းမရိွေပ။

ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးက႑မ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား လုိအပ္ခ်က္ကုိ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီးႏိုင္ငံျခားသားအ

လုပ္သမားမ်ားကုိ ေခၚယူေနရသည့္တိုင္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစား ေတာင္အေမရိကမွာ ဂ်ပန္ႏြယ္ဖြားမ်ားကုိ လက္ခံခဲ့ျခင္းႏွင့္ TITP ဗီဇာျဖင့္ 

လာေရာက္သူမ်ားကုိ လက္ခံေနေသာ္လည္း ရွင္းလင္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ရိွမေနေသးေပ။72 

ဂ်ပန္၏ TITP သည္ ဂ်ပန္အစုိးရက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏ္ိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ 

ကုန္သြယ္ေရးကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တရားတြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္တာ စီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။73 

ထိုစီမံခ်က္အရ အဓိက တရုတ္ႏွင့္ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရိွႏိုင္ငံမ်ားကလည္း နည္းပညာ ပညာသင္အျဖစ္ လာေရာက္ၾကပါသည္။ 

(ေအာက္ပါ ဇယား ၁ ကုိၾကည့္ပါ။)74 နည္းပညာသင္တန္းသားမ်ားမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆုံးလာေရာက္ၾကေသာ္လည္း 

ယခုတရုတ္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးလာသည့္ အတြက္ လာေရာက္သည့္အေရအတြက္မွာ ေလ်ာ့က်လာပါသည္။ ဗီယက္နမ္မွ 

နည္းပညာ သင္တန္းသားမ်ား သြားေရာက္ျခင္း တိုး ျမင့္လာၿပီး အျခား မဲေခါင္ႏုိ င္ ငံမ ်ား ျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယားႏ ွ င့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွလည္း သြားေရာက္ၾကပါသည္။75

ဇယား ၁။ နည္းပညာသင္တန္းသား အေရအတြက္ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅)76

၁။ တရုတ္ ၈၉,၀၈၇ ၄၆.၃%

၂။ ဗီယက္နမ္ ၅၇,၅၈၃ ၂၉.၉%=

၃ ဖိလစ္ပုိင္ ၁၇,၇၄၃ ၉.၂%

၄ အင္ဒိုနီးရွား ၁၅,၃၁၁ ၈.၀%

၅ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၆,၀၈၉ ၃.၂%

၆ ကေမၻာဒီးယား ၃,၁၁၂ ၁.၆%

၇ ျမန္မာ ၁,၉၈၅ ၁.၀%

၈ မြန္ဂုိလီးယား ၆၂၃ ၀.၃%

၉ လာအို ၃၃၀ ၀.၂%

၁၀ နီေပါ ၂၅၇ ၀.၁%

TOTAL 192,129

နည္းပညာသင္တန္းသားမ်ားမွာ ထုံးစံအားျဖင့္ “3K” 77 အလုပ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ဂ်ပန္အလုပ္သမားမ်ားထက္ 

လုပ္ခေလ်ာ့နည္း ရရွိၾကပါသည္။  အခ်ိဳ႕က ညီမွ်မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္အား အျမတ္ထုတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ခခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု 

ျမင္ၾကၿပီး သင္တန္းအျဖစ္ထြက္ကာ လုပ္လလစာတန္းတူညီမွ်ေပးသည့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြလာၾကပါသည္။  

72 “Labour policy in Korea and Taiwan and Suggestion to Labour policy in Japan”, Keidanren Policy & Action (21 January 2016), available 
at http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2016/0121_11.html.

73 Japan International Training Cooperation Organization (JITCO), Technical Intern Training Program in Japan, available at http://www.jitco.or.jp/
download/data/kouhou_pamphlet_en.pdf.

74 Ibid. 
75 Ministry of Justice, Statistics on the Foreigners Registered in Japan  as of December 2015 

  2015 12 , available at http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001150236.
76 Ibid.
77 3K refers to “Kitanai, Kiken and Kitsui,” the Japanese equivalent of “Dirty, Dangerous, and Demeaning.”
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အခ်ိဳ႕က အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီတူဆက္ဆံမႈရိွသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရိွပါက ေနထိုင္မည္ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီမ်ားမွာ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ တိုးတက္မႈရိွေစရန္္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚလာၾကပါသည္။

ေတာင္အေမရိကမွ ဂ်ပန္ႏြယ္ဖြားမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အလုပ္သင္အျပင္ ဂ်ပန္ သာသာ စကားေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ေနသည့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း လုပ္ခလစာ နည္းပါေးေသာ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ 

အသင့္စားႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ညဆိုင္း၌ အလုပ္လုပ္ၾကရပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားႏ ွ င့္ အ္ိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ိ ဳးသမီးမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္၊ ဘာသာစကား၊ ပညာေရး၊ 

ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူမႈပါ၀င္ခြင့္ ေပးရန္ မူ၀ါဒမ်ား မရွိေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 

ဂ်ပန္အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာ- 

ဂ်ပန္စကားသင္တန္း ၊  ေရ ႊ ႔ေ ျပာင္းလာသူမ ်ား၏  အစည္းအေ၀းမ ်ား  စသည့္)  ရရ ွိရ န္အတြက္  အကန္ ႔အသတ္မ်ား  

အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ ဘာသာစကား အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး မ်ားမွာ စိတ္ဖိစီးမႈကဲ့သုိ႔ 

စိ တ္ ပုိ င္း ဆို င္ရာကိစ ၥ ရ ပ္မ ်ား  ခံစားရပ ါသည္။  ထို သို ႔ ျ ဖ စ္ရ ျခ င္းမ ွာ  အခ ်ိ ဳ ႕  ဂ ်ပ န္အမ ်ိ ဳးသားမ ်ားက  ၄င္း တုိ ႔အား  

ျပင္ပလူမႈအဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းကုိ မႀကိဳက္သည့္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ အထီးက်န္မႈကုိ ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ကုစားေပးေနသည့္ ဆရာ၀န္တဦးက 

MMN အား ထုိအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားတြင္ ႏွလုံးေရာဂါမွာ အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ရိွရၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္ 

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူ၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ကုိ ေျပာျပပါသည္။

ထို ႔အျပင္ အစုိးရက ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ ဘာသာစကား ပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ 

အလုပ္အကုိင္စသည္တို႔ ရရွိေစရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ထုိသုိ႔ ကြဲျပားမႈမ်ားအတြက္ 

လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားက အခ်ိဳ႕ အေျခအေနတြင္ အႏိုင္က်င့္ႏိုင္ရန္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္္မႈမ်ား ျဖစ္ေနေပသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ကေလးမ်ားကုိ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏုိင္က်င့္သည့္ပုံစံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရုံသာမကဘဲ အခ်ိဳ႕ 

ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းက လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပုိင္ဆိုင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ ကုိရီးယားေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေက်ာင္းသြားသည့္လမ္းတြင္ 

သူ၏စတက္ကုိ သူစိမ္းတဦးက ညွပ္ထုတ္သြားျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား အမ်ားစု ေနထိုင္ သည့္ေနရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ 

ဦးတည္ၿပီး အမုန္းစကားမ်ား ေျပာၾကားျခင္း မ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ၾ္ကပါသည္။78 ထိုအခ်က္မ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးဆုင္ိရာ 

ကိစ ၥရပ္အတြက္သာ  ျပႆနာရ ွိ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ  ဂ်ပန္၏  လက္ရွိ  ဥပေေဒမ်ား၏  ျပႆနာလည္း  ျဖစ္ပ ါသည္ပုံမ ွ န္္  

ဗီဇာအေျခအေနမရွိသည့္ မိဘမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရၿပီး 

ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ခံရျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕မွာ အစုိးရက မိဘမ်ားကုိ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ ကေလးအား ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရး 

ခံစားရရန္ ဆုံးျဖတ္သုံးအခါ မိဘမ်ားႏွင့္ ကြကဲြာသြားရျခင္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ မိဘမ်ားကုိ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရိွသည့္ 

ကေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

ျပဌာန္းခ်က္၏ အပုိဒ္ ၁၈ အရ ထုိကေလးမ်ားမွာ မိဘမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ လိုအပ္ေနေသးသည့္ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။79

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္လွယ္ Mr. Jorge Bustamante က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ 

၂၀၁၀ မတ္လက တရား၀င္ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သူ၏အစီရင္ခံစာကုိ UN တြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး သူ၏မွတ္ခ်က္မွာ 

“ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုိ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းသုိ႔ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းမွာ ဗဟိုအစုိးရ၏ မူ၀ါဒမဟုတ္ေပ”။80  

အေထာက္အထားမဲ  ့ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းသူမ ်ားအား  တရား၀င္မ ွတ္ ပုံတင္ ျပ ဳလုပ္ေပး ျခင္းမ ွာလည္း  ဂ်ပန္ ႏို င္ ငံသားႏ ွ င့္  

အိမ္ေထာင္က်သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ပန္္နိုင္ငံသား၏ ကေလးမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ားသာ အေထာက္အထားေလွ်ာက္

ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ထုိသူမ်ားသည္ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရွိသူ၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

78 Asahi Shimbun, “Chima Chogori was cut by somebody in Yokohama” (5 August 1994)

79 Under Article 18(2) of the UN Convention on the Rights of the Child, the Japanese government is obliged to “render appropriate assistance 
to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities”.

80 United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante (21 March 
2011), available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/27/PDF/G1112127.pdf?OpenElement.
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ဥပေဒအျဖစ္ သတ္မွတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။81 ထုိအေျခအေနမွာ ယခု ၂၀၁၆ တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး 

အခ်ိဳ႕မွာ ပုိမိုဆိုးရြားလာေစပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံ ျခားသားမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ားကုိ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စီရင္စုေအာက္တြင္ 

စုစည္းထားရိွပါသည္။ ယခင္က ပုံမွန္ဗီဇာမရိွေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားမွာ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္္မႈမ်ား အပါအ၀င္ 

လူမႈေရး၀န္္ေဆာင္္မႈမ်ားကုိ ေဒသႏၱရ စည္ပင္ဌာနမွ လုိအပ္လာေသာအခါ လုပ္ေဆာင္္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒေျပာင္းလဲၿပီး 

ေနာက္ပုိင္း ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိျခင္းမ်ား မရွိသကဲ့သုိ႔ ေဒသႏၱရ အခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားက 

တရားေရး၀ န္ ႀ ကီးဌာနကုိ  အေၾကာင္း ၾကား လိုက္သည့္အခါ  ၄င္း တုိ ႔အား  ေနရင္းရ ပ္  ျ ပ န္လည္  ပုိ ႔ေဆာင္ ျခ င္းမ ်ား  

လုပ္ေဆာင္ခံလာရပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဗီဇာကုိ အခ်ိန္မီသက္တမ္း မတုိးႏိုင္ျခင္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးသင့္ပါသည္။ 

ဥပမာ-အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည့္ ေယာက္်ားက အမ်ိဳးသမီး၏ ဗီဇာအတြက္ လက္မွတ္ထုိးမေပးျခင္း၊ 

ဂ်ပန္ဖခင္က ကေလးအား အသိအမွတ္မျပဳမႈျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား မိခင္မ်ား၏ တရား၀င္လက္ထပ္ထားျခင္းကုိ မတင္ျပႏိုင္ျခင္းတို႔ 

ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒသည္ က်ားမအေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမိခင္တစ္ဦးက 

အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္္ ကေလးကုိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားႏွင့္အတူ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ပါက ထုိမိဘသည္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းက အေပါင္းလကၡာ တိုးတက္မႈျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ 

အျခားအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ကြာရွင္းျပတ္စၿဲပီးေနာက္ တရား၀င္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရိွေစရန္ အခြင့္အလမ္း ရိွေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ထုိဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ သုိ႔မဟုတ္  ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ 

အေျခခံေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ အေမဆိုသည့္ ေနရာမွ မူ၀ါဒ ေနာက္ခံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ 

က်ား-မအေျချပဳ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။82

၃၊ ၃။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ ျမွင့္တင္ေနပါသနည္း။၃၊ ၃။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ ျမွင့္တင္ေနပါသနည္း။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားအင္အား မလံုေလာက္ရျခင္းမွာ သက္ႀကီးရြယ္အို အသက္ရွင္ ႏႈန္းျမန္ဆန္စြာ ျမင့္မားလာၿပီး 

ကေလးေမြးႏႈန္း က်ဆင္း လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာနတို႔က 

ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံု အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး မူ၀ါကို ေၾကျငာ ခဲ့သည္။ မိမိနွင့္ မတူ ကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရိွသည့္ အျခား 

လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို အားေပးသည့္ မူ၀ါဒ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အထက္မွ အာဏာပိုင္မ်ားက အတင္းအၾကပ္ 

ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ မူ၀ါဒ တစ္ခုျဖစ္သည္။83  တန္းတူခံစားခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္မျဖစ္သည့္ မူ၀ါဒတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္ 

လူမႈေရးအရ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ နီးစပ္ေစမည့္ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ထိုမူ၀ါကို လက္ခံ က်င့္သံုးမႈ 

အတိုင္းအတာမွာ သိသိသာသာ ကြဲျပားသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ ဥပမာ ကာနာဂါ၀ါ စီရင္စုတြင္ တိုးပြါးလာသည့္ တိုင္းတပါး 

လုပ္သားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရန္အတြက္ အစိုးရထက္၀က္ အရပ္သားထက္၀က္ အဖြ႕ဲအစည္း မ်ားကို ဖြ႕ဲစည္း ေပးထားပါသည္။ 

ဥပမာ ကာနာဂါ၀ါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဖါင္ေဒးရွင္းသည္္ မိမိ စီရင္စုအတြင္း လုပ္သားမ်ား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရ ြက္ကို ျမ ွ င့္တင္ေပးပါသည္။ အလုက္သမား မ်ား၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀လံုၿခ ဳံေရး အတြက္ အေရးပါသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရထံမွ အေရးႀကီးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ (ထုတ္ျပန္ခ်က္) 

မ်ားျဖစ္ၾကေသာ  ပညာေရး၊ လူမႈ ဖူလံုေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ စသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါ ေဖါင္ေဒးရွင္းက ဂ်ပန္၊ အဂၤလိပ္၊ တဂါးလို(ဖိလစ္ပိုင္)၊ ေပၚတူဂီ ႏွင့္ စပိန္ အစရွိသည့္ 

ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အေထာက္အပ့ံ ေပးေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ျပည့္စုံသည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

81 Ibid. In 2008, while 39,382 undocumented migrants received an order of removal, 8,522 migrants received a special permit to stay. 
The majority of those granted a special permit to stay were those married to Japanese nationals.

82 Although the environment is discriminatory, some migrant women choose to carry out traditional roles as wives and mothers as a strategy 
to migrate to Japan. If divorced women have no children with Japanese nationals, it is very diffi cult for them to access a regular visa 
status despite having a stable job, qualifi cations, skills, and/or good relationships and being socially integrated into Japanese society.

83 Stephen Robert Nagy, Japanese Multicultural Coexistence: Emblematic of a Liberal Democratic Society?, Institute of Asia-Pacifi c Studies, 
Waseda University, available at http://www.waseda-giari.jp/sysimg/rresults/456_report_1-3.pdf.
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ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အသံမ်ား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ ေနထိုင္ 

သူမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာပါသည္။ ထုိအခ်က္မွာ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဒုကၡသည္ 

အေရအတြက္အမ်ားစု ရိွသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ 

ျပည္ပ လုပ္သားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရး စကားျပန္မ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္အတါက္ 

ဘာသာစကားေပါင္းစံု ဘာသာျပန္ ဗဟိုဌာန တစ္ခုကုိလည္း ကာနာဂါ၀ါ စီရင္စု အာဏာပိုင္မ်ားက ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံ 

ေပးထားပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ထိုအေလ့အထကို ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕တြင္သာ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အနည္းငယ္တြင္သာ လူမ်ိဳးတကာ 

အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး မူ၀ါဒကို လိုက္နာ က်င့္သံုး ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ 

၃၊ ၄။ လူမ်ိဳးေရးအရ က်င္ဖယ္ထားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္ ၃၊ ၄။ လူမ်ိဳးေရးအရ က်င္ဖယ္ထားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္ 

လူ႕အဖြဲအစည္းမ်ားမွ မည္သို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေနၾကပါသနည္း လူ႕အဖြဲအစည္းမ်ားမွ မည္သို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေနၾကပါသနည္း 

မဲေခါင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ယက္၏ ဂ်ပန္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ယိုကိုဟားမားတြင္ 

တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကိုယိုဟားမားမွ ကလေဘာ၊ ထိုင္းဘာသာအားျဖင့္ ေလသာဇရပ္ ဟု အမည္ရသည့္ ဆားလား (ယိုကိုး၏ဟားမား 

တြင္ပင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့သည္)၊ အာရွႏွင့္ အာဖရိက ေဒသမွ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အတြက္ 

ထူေထာင္ ထား ခဲ့သည့္ (SHARE) (တိုက်ိဳတြင္ 

၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ ခဲ့သည္။) ႏွင့္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ 

ခရ စ္ယန္  လူငယ္  အမ ်ိ ဳးသ မီး မ ်ားအသင္း  

အာရွႏြယ္ဘြားမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ (YWCA APT) 

တို႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ 

ခဲ့ပ ါသည္။ ကလေဘာ္ႏ ွ င့္ တိုက်ိ ဳ ခရစ္ယန္ 

အမ ်ိ ဳးသ မီး မ ်ားအသ င္းတ ြ င္  ေ ရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း  

လုပ္သာမ်ားအတြက္ အတိုင္ပင္ခံ ရံုးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္စာ 

သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ လိုအပ္သျဖင့္ 

အစိုးရရံုးမ်ားသို႔ သြားလာ ၀င္ထြက္ရာ တြင္လည္း 

လိုက္လံ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။  

၄င္းတို႔၏ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း 

သက္ ဆို င္ ရာ  ေအ ဂ ် င္ စီ မ ်ား ႏ ွ င့္ ည ႈိ ႏ ႈိ င္း  

ေဆာင္ရ ြက္ေပးပ ါသည္။  ဆားလား  ကလည္း  

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 

လံု ၿခ ဳံရာ  ဌာနတစ္ခု  ဖ ြ င့္လ ွ စ္ထား ၿ ပီး  ဥပေဒ 

အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္း  စသည့္ အျခားေသာ 

မရိွမျဖစ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းသည္။ SHARE 

မွာမူ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး 

ေစာ င့္ေ ရ ွာ က္ မ ႈ ၊  က ် န္း မာေ ရး ၀ န္ေဆာ္ မ ႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိွသည္။ 

ထိုမွ်မက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ 

ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္း ေပးထားသည္။ ဥပမာ ထိုင္းေရႊ႔႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား

အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီႏုိင္မည့္ လူမႈကူညီေရး အသင္းကို ရွဲ ကဖြဲ႕စည္းထားေပးသည္။ ထိုအဖြဲ႕ကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ တ၀ါန္ 

ဟုေခၚၿပီး ေနၾကာပန္း အဖြဲ႕အစည္းဟု အဓိပါယ္ရသည္။ ထိုအဖြဲ႕၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ HIV/AIDS ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

က်န္းမာေရး စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈကိုလည္း ေပးပါသည္။ ကလေဘာ္ သည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ လူသစ္မ်ား 

အေျခခ် ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ျပသနာ ေျဖရွင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ ေနရံု မက အခါအားေလွ်ာ္စြာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ပြလဲမ္းသဘင္မ်ားတြင္ 

MMN ကုိယ္စားလွယ္မ်ား  YMCA Kyoto သုိ႕

သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားၾကဳံေတြ့

ရသည္ ့လူမႈဘဝမွထုတ္ပယ္ခံရမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာခ့ဲၾကသည္။

က်ိဳတုိ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ဴလုိင္ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)

32



ပြဲေစ်းတန္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ ျခင္းအားျဖင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္ခံႏိုင္မႈ တိုးျမင့္လာေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ကလာေဘာ္ႏွင့္ တိုက်ိဳ YMCA တို႔တြင္လည္း ဂ်ပန္ဘာသာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးထား 

ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္ ဥပမာ 

တိုက်ိဳး YMCA APT တြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားပို႔ခ်သူ မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 

အမ်ားစုတြင္ ပါ၀င္သည့္ တရုတ္ ကိုရီးယားႏွင့္ ဘရာဇီး နိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္လည္း မိမိတို႔ဖါသာ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ေပးႏိုင္မည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လည္း ထူေထာင္ထားေပးပါသည္။ 

 အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း NGO မဟုတ္ေသာ အျခား စည္းပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကလည္း လူမႈ ေရးအရ 

အားလံုးပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးောကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ လာၾကပါသည္။ မဲေခါင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား 

ကြန္ယက္မွ လည္ပါတ္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ အလုပ္သင္ သင္တန္းမ်ားကို ေခၚယူေလ့က်င့္ 

ေပးလွ်က္ရိွသည္။ မိမိတို႔ ကုမၸဏီရိွ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖးကိုင္ဖက္ ဂ်ပန္လုပ္သားမ်ား သဟဇာတျဖစ္စြာ 

ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို အထူး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ရပ္ကြက္အတြင္း မၾကာခဏ အခ်င္းမ်ား ရန္ျဖစ္ 

ၾကသည္ကို ဂ်ပန္ ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ။ အမ်ားသူငွာ သြားလာသည့္ ေလွကား ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားတြင္ 

အမိႈက္စြန္႔ျခင္း၊ အမိႈက္ကို စည္းကမ္းတက် ခြဲျခားမစြန္႔ပစ္ျခင္း တို႔ကိုလည္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳး မ်ားက ရြ႔ံရွာ မုန္းတီး ၾကပါသည္။ 

ထိုအခ်င္းအရာကို ရိပ္မိေသာ ကုမၸဏီ အႀကီးအကဲမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကို ေခၚယူကာ ပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား မ်ားမွာလည္း အမိႈက္ကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ တတ္လာၾကၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား 

စိတ္အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ တတ္ လာၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ရပ္ကြက္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိသည့္ 

ေႏြရာသီပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားပါ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရရိွလာၾကပါသည္။ ထိုကုမၸဏီ၏ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ 

လူမႈေရးအရ ပိုမို ပါ၀င္ေစျခင္းကို ျမွင့္တင္ေပးရာ ေရာက္သျဖင့္ အလားတူ လုပ္ရပ္မ်ားကို အားေပး သင့္ပါသည္။ 

၃၊ ၅ နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၊ ၅ နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ 

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ ၏ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ 

ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈ 

ဖူလံုေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ပါ၀င္ခံစားႏိုင္ေရးကုိ ဦးတည္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ ေရးဆြဲသင့္ ပါသည္။ 

လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ သားေျမး မ်ားႏွင့္ TITP အစီအစဥ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လာသူမ်ားကိုသာ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ဗီဇာမ်ား ခြင့္ျပဳထးၿပီး ထိုအခြင့္အေရးမွာလည္း မ်ားစြာ အကန္႔အသတ္ရိွေနပါသည္။ ပထမဦးစြာ မဲေခါင္ေရႊ႕

ေျပာင္းအလုပ္သမားကြန္ယက္ အေနျဖင့္ အၾကံျပဳ လိုသည္မွာ တဖက္ေစာင္းနင္း ဘက္လိုက္ထားသည့္ ဂ်ပန္ႏြယ္ဘြားမ်ားကိုသာ 

အခြင့္အေရးေပးထားသည့္ လူ၀င္မႈ မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မွီခိုအဆင့္သာ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

ေလာေလာဆယ္ အားျဖင့္ မိဘမ်ားအား ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရေသာအခါ ကေလးသူငယ္မ်ား က်န္ေနရစ္သည္လည္း ရိွတတ္ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢ၏ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပး 

ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ မိဘႏွင့္ ခြဲခြါေနရျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုး အက်ိဳးစီးပြား မဟုတ္ပါက လူ၀င္မႈ 

ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား မိသားစုမ်ားႏွင့္ မကြဲကြာေစသင့္ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အျမင့္ဆံုး အက်ိဳးစီးပြား 

ျဖစ္ထြန္းမည္ဆိုပါက လိုအပ္ပါလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ မိဘမ်ား၏ ရင္ေသြးမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 

ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို 

ပါ၀င္ခံစားခြင့္ ပိုမိုရရိွေစရန္ မူ၀ါဒမ်ားကို အေဆာတလွ်င္ ေျပာင္းလည္း ေဖၚေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူတကြ 

ေနထိုင္ေရး မူ၀ါဒသည္ ႀကိဳဆိုေတာက္ခံရမည့္ အယူအဆ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 

ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေဒသခံ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအတြင္း ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာ က်သည့္ အေရးကိစၥ 

တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အရ အလြန္နည္းပ ါသည့္ အေရအတြက္ရ ွိေသာ စီရင္စုမ ်ား ၿ မိ ဳ ႕နယ္မ်ားတြ င္သာ ထိုသို ႔ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဂ်ပန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ေဒသခံလူထုအေျခ ျပ ဳ  အဖြဲ ႕အစည္းမ ်ားႏ ွ င့္  ေရ ြ ႕ေ ျပာင္း  လုပ္သားမ ်ား၏  ကိုယ္ထူကိုယ္ထ  အဖြဲ ႕အစည္းမ ်ား ကို  

ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
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ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ထိုေငြေၾကး အေထာက္ အပ့ံျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စကားျပန္မ်ား 

ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပိုမိုခံစားလာရပါသည္။ ထိုသို႔ 

ေကာင္းမြန္ ေသာအေလ့အထမ်ားကို အားေပး သင့္ၿပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု အတူတကြ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ကြဲျပား 

ျခားနားမႈကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း စသည့္ အေလ့အထမ်ားကို အေလးထားသည့္ လူ႕အသိုင္းအ၀န္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစိုးရက 

ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္သင့္ ပါသည္။ 

လူမ်ိဳးျခားမ်ားအား ခြဲျခား ဆက္ဆံသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးျခားကို ေၾကာက္ရြံ႕ ေရွာင္ရွားသည့္ သာဓက 

အေျမာက္အမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက သတင္း ေပးပို႔ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအျပဳအမူမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 

က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ အေစာတလ်င္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္း လိုက္သည့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္ လာသူမ်ားအား မတရား ခြဲျခားဆက္ဆံရာေရာက္သည့္ အေျပာ 

အဆိုမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ပေျပာက္ေရးဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒသည္ တိုးတက္မႈ မွတ္တိုင္တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒပါ ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ျပင္းထန္မႈ အားနည္းၿပီး ပိုမို ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္ ခဲ့သည္။ 

လက္ရိွအားျဖင့္ အိပ္ရွင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ျမန္မာ စသည့္ အရင္းအျမစ္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေ၀မွ်မႈတြင္ လစ္ဟင္းကြက္ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနကာ အရင္းအျမစ္ ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ 

နည္းပညာေလ့လာေနသည့္ အလုပ္သင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ႀကဳံေတြ႔ ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မရရိွ ၾကပါ။ 

နည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္သင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရႈတ္ေထြးလွ်က္ရိွၿပီး TITP 

၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္သား ျပတ္လပ္မႈျပသနာကို ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္သည္ကို 

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားက တိတိက်က် မသိရေသးပါ။ ထိုမွ်မက နည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္သင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 

ေနထိုင္စဥ္ ကာလအတြင္ ခံစားနိုင္မည့္ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း လံုေလာက္စြာ အာမခံျခင္း မရိွေသးပါ။ 
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အခန္းသုံးအခန္းသုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈေရးအရ 

က်ဥ္ဖယ္ခံရျခင္း ပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္း အေျခအေနက်ဥ္ဖယ္ခံရျခင္း ပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္း အေျခအေန

 

အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုဗမာအလုပ္သမားတစ္ဦး အားလပ္ရက္တြင္အနားယူေနပုံ။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဂြၽန္လ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

မဟာမဲေခါင္ေဒသ အပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ ေဒသအတြင္း နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ 

မူရင္း ႏို င္ ငံမ ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အေရးပါ သည့္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးအဖြဲ႕ အိုင္အိုအမ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၁၀% သည္ ႏိုင္ငံ တကာတြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေနပါသည္။84  မတည္ၿငိမ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း 

မ်ားစြာအတြင္ အဓိက ေရႊ႕ေျပာင္းလာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လူမႈေရးအေျခအေန ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ လက္ရွိ လူတို ႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မ ႈကုိ အဓိက စိုး မိုးခ ်ယ္လွယ္ေနပါသည္။ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္အေျခအေန အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လူမႈေရးအရ အကာအကြယ္ 

ရရွိမ ႈအေျပာင္းအလဲ အႀကီးစား ဖြံ႕ ၿ ဖိ ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေျမယာ ဆံုးရ ႈံးမ ႈ ၊ 

သဘာ၀ပတ္ပန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္မႈ ႏွင့္ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ တို႔သည္ 

ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈ အတြက္ အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းရင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးႏွင့္ 

လစာအေျခအေန တိုးတက္မႈအတြက္ လူတို ႔ သည္ အဓိက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အေျခခ်ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၀မ္းစာရွာေဖြစားေသာက္ရာတြင္ အသံုးခ်သည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။85

နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ျဖစ္ေစ မျဖတ္ေက်ာ္ဘဲ ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မေလးရွား၊ 

ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္86 စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ၾကရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ဦးတည္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။87 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 

တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ျမန္မာ လုပ္သားေပါင္း တစ္သန္းခြဲ ရွိေနပါသည္။88  တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာလုပ္သား အမ်ားအျပား ရိွေသာေၾကာင္း စာရင္းအတိ အက်ကို သိရိွရန္ 

အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ျမန္မာလုပ္သား အမ်ားစုမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ အျခား 

၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တံငါလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စက္ရံု အလုပ္ရံု မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ 

ရိွၾကပါသည္။89 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြား မည ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ျမန္မာ အစိုးရက တရား၀င္ ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း90 ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာျဖင့္ လည္းေကာင္း 

ပုဂၢလိက ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္လည္းေကာင္း အလုပ္အကိုင္ ေခၚယူခန္႔ထားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္ 

မ်ားလြန္းျခင္း၊ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရိွရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ ၾကာျမင့္လြန္းျခင္း စသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

မူမမွန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားကို ေခၚယူတင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ေလ်ာ့က် မသြားႏိုင္ေသးပါ။91  အလြန္ 

မ်ားျပားသည့္ လုပ္သား အေရအတြက္သည္လည္း အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ တရား၀င္ သြားလာသည္ျဖစ္ေစ တရားမ၀င္ သြားလာသည္ျဖစ္ေစ 

ထိုလုပ္သားမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာ လုပ္ကုိင္ေနစဥ္တေလွ်ာက္ ေခါင္းပံု ျဖတ္ျခင္း၊ မတရား အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ 

ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မဲ့ျခင္း စသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ မည့္ အလားအလာ မ်ားစြာ ရိွေနပါသည္။92  

84 IOM, Myanmar (2016), available at https://www.iom.int/countries/myanmar.
85 MMN, Migration in the Greater Mekong Subregion Resource Book, Fourth Edition (2013), available at http://www.mekongmigration.org/

fi nalised%20BEZ%20pdf%20fi le.pdf.
86 In 2014, the Government of Myanmar announced a restriction on the emigration of women for domestic work to any country, closing 

offi cial routes that the government had opened to Singapore and Hong Kong.
87 WHO South-East Asia Regional Offi ce, “Session 5: Health Situation and Health Systems Analysis: Cambodia, Lao PDR, Myanmar, 

Thailand, Vietnam”, Bi-regional Meeting on Healthy Borders in the Greater Mekong Subregion (5-7 August 2013), available at http://
www.searo.who.int/thailand/news/Session_5_fi ve_country_health_systems_profi les.pdf.

88 Royal Thai Government, “ขอมูลประจําเดือนสิงหาคม 2559” (August 2016), available at http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/59/sm0859.pdf.
89 Offi ce of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour (August 2016), available at http://wp.doe.go.th/

wp/images/statistic/sm/59/sm0859.pdf.
90 As stated by the Myanmar Ministry of Labour, Employment and Social Security in the Five-Year National Plan of Action for the Management 

of International Labor Migration in Myanmar, 2013-2017.
91 IOM, Myanmar (2016), available at https://www.iom.int/countries/myanmar.
92 Sarah Meyer, Migration and Mental Health on the Thailand-Burma Border: A Mixed Methods Study, Doctoral Dissertation (Baltimore, 

Johns Hopkins University: 2014), available at https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/37944/MEYER-
DISSERTATION-2014.pdf.
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၄၊ ၁ နိဒါန္း၄၊ ၁ နိဒါန္း

ေရႊေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနစဥ္အတြင္း အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္း ေနထိုင္ 

တတ္ၾက သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ မူရင္းႏိုင္ငံ ျပန္ေရာက္သည့္တိုင္ အက်င့္ပါ သြားတတ္ၾက ပါသည္။ သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လူကိုယ္တိုင္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားသည္ မိမိတို ႔ ေနရင္းႏိုင္ငံ ျပန္ေရာက္လာသည္ထိ 

ဖယ္က်ဥ္ခံေနရျခင္းသည္ လက္ရိွ မူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း မဲေခါင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ကြန္ယက္ MMN မွ 

မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဖယ္က်ဥ္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ မရျခင္း၊ တရား၀င္ 

စာရ ြက္စာတမ္း  အေထာက္အထားမ်ားႏ ွ င့္  ၀န္ေဆာင္မ ႈ  လုပ္ငန္းမ ်ားကို  ခံစားခ ြ င့္မရ ွိ ျခင္း  စသည္တို ႔  ပါ၀င္သည္။ 

အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ထိုသူတို႔ လူမႈဘ၀တြင္ ပိုမို ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလည္း မၾကာမီက 

စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ NAP ေခၚ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းကိို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ အရ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ျပသနာမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ အစအဆံုး ေစာင့္ၾကပ္ ေျဖရွင္းသြား ရန္ျဖစ္သည္။  ထိုကိစၥကို 

ဆက္လက္လုပ္ဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၄၊ ၂။ လူမႈေရးအရ ပါ၀င္ခြင့္ကို မည္သည့္ မူ၀ါမ်ားက အားေပးပါသနည္း။၄၊ ၂။ လူမႈေရးအရ ပါ၀င္ခြင့္ကို မည္သည့္ မူ၀ါမ်ားက အားေပးပါသနည္း။

ေနရင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာေသာအခါ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ လူမႈေရးအရ 

ပါ၀င္ခ ြ င့္မ ်ားအတြက္  အဟန္႔အတားမ်ားကို 

ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား 

ခံစားရရ ွိ ႏို င္ရ န္လည္းေကာင္း  ပညာေရးႏ ွ င့္  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရ ွာက္မ ႈ ခံယူရန္အတြက္ 

လည္းေကာင္း ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ သက္ေမြး

၀မ္းေၾကာင္းမႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ားကို 

ရယူရာတြင္ လည္းေကာင္း အတားအဆီးမ်ားကို 

ရင္ဆိုင္ ေနၾကရပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

အေထာက္အ ပ့ံမ ်ား  ကို  ရယူရ န္  အတား

အဆီးမ်ားသည္ က်န္ျပည္သူအမ်ားအျပားလည္း 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရင္ဆိုင္ ႀကဳံေတြ႔ ေနရခ်ိန္တြင္ 

လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ခံရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္

သားေဟာ င္မ ်ားအတ ြ က္  ပို မို ႀ ကီး မားသည့္  

အက်ပ္အတည္းကို ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ 

၄၊ ၂၊ ၁။ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား၄၊ ၂၊ ၁။ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား

ေခတ္ေနာက္က် ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ မူ၀ါမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အေတာ္ မ်ားမ်ား သည္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ 

သို ႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ရရွိရန္ အဟန္႔အတားမ်ားႏ ွ င့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ႏို င္ငံသားျဖစ္ခ ြ င့္မ ွ 

ျငင္းပယ္ခံထားၾကရပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ ဥပေဒ93 အရ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ေခၚ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားကို အမ်ိဳးသား 

လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ဌာနတို႔မွ ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံသားကဒ္ကို ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား 

အေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္ သြားလာလုပ္ကိုင္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈ အထိုက္အေလွ်ာက္ ရရိွၾကပါသည္။ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရိွၾက ပါသည္။ 

93 San Yamin Aung, “‘Smarter’ National ID Cards in the Pipeline”, The Irrawaddy (20 September 2013), available at http://www.irrawaddy.
com/burma/smarter-national-id-cards-pipeline.html.

ဗမာအလုပ္သမားတစ္ဦး လိႈင္သာယာစက္မႈဇံုရွိေကာ္ဖီစက္ရံုတြင္ညဆုိင္းအလုပ္ 

ဆင္းရန္ေရာက္လာပံု။ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဂြၽန္လ ၂၀၁၆ 

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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အစိုးရ အမႈထမ္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရိွၿပီး အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား အထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရိွသည္။94 

ႏိုင္ငံသား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေထာက္အထား အနည္းငယ္ သာပိုင္ဆိုင္ ထားၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အတြက္ 

အဓိကလိုအပ္ေနေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရရိွ ၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတေလွ်ာက္ရိွ ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားတြင္ 

ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္း သား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမွ တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားသည္ မည္သည့္ အေထာက္အထားကိုမွ် မပိုင္ဆိုင္ 

ၾကပါ။ အေထာက္အထား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကိုလည္း အညီအမွ် မခံစားရသျဖင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္း 

အေထာက္အထားမွ် မရိွၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ အေထာက္အထားမ်ားမွာလည္း တလြဲ တေခ်ာ္ျဖစ္ၿပီး အမည္ႏွင့္ ေနရပ္မ်ား မွားယြင္းစြာ 

ေဖၚျပထားျခင္း၊ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံု မွားယြင္းျခင္း၊ မရွိသည့္ ၿမိဳ႕ရြာ အမည္မ်ား ပါရွိေနျခင္း တို႔ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။95  

ထိုအမွားအယြင္းမ်ားေၾကာင့္ အျခားေသာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမို ခက္ခဲေစပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္ နယ္နိမိတ္ ျပင္ပတြင္ ေမြးဖ ြားသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း ႏို င္ ငံသား ျဖစ္ခ ြ င့္ ေလွ ်ာက္ထားရာတြင္ 

အခက္အခမဲ်ားရိွပါသည္။ ဥပေဒအရ ေမြးဖြားၿပီး တစ္လအတြင္းသာ ေမြးစားရင္း ေတာင္းခံခြင့္ ရိွပါသည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းခံရာတြင္လည္း 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္း  ျပသရပါသည္။  အျခားတဖက္  တြင္  လည္း  ဦးတည္ႏို င္ ငံ ျဖ စ္သည့္  ထို င္း ႏို င္ ငံတ ြ င္  ျမ န္မာ  

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ားကို ေမြးစာရင္း ျပဳလုပ္ရန္လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္ရန္လည္းေကာင္း 

ညႊန္ၾကားခ်က္ တိတိက်က် မရိွေသးပါ။96 ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ 

ေသာအခါ သန္းေခါင္စာရင္းေခၚ မိသားစုစာရင္းႏွင့္ ေမြးစာရင္း အထာက္အထားႏွင့္ အတူတကြ ႏိုင္ငံသားကဒ္ကို မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ 

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ ကဒ္ အသစ္ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ ထား 

ရပါမည္။97 ထိုျပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္ပတြင္ ႀကီးျပင္းလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ ရင္ေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည္ပတြင္ 

ေမြးဖြားၿပီး ေမြးစာရင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယား အေထာက္အထားမဲ့ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူ မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသား 

အေထာက္အထား မွတ္ပံုတင္ ရရိွေရးသည္ အလြန္ ခက္ခဲေနပါသည္။ 

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ မရရိွ ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေဟာင္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာေနထိုင္ခြင့္ ဆံုးရႈံး 

သြားပါသည္။ အျခား ပညာသင္ခြင့္ႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္လည္း ဆံုးရႈံးသြားပါသည္။ ေနက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း 

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေဟာင္းမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္မရိွေတာ့ပါ။ 

၄၊ ၂၊ ၂။ ပညာေရး၄၊ ၂၊ ၂။ ပညာေရး

ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အခက္အခမဲ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားလိုေသာအခါ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား 

မ်ား၏ ရင္ေသြးမ်ား ထပ္မံ ႀကဳံေတြ ႔ရေသာ အျခား အခက္အခဲတစ္ခုမွ ႏိုင္ငံျပင္ပ တြင္သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ 

ပညာေရးစနစ္အတြက္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ လက္ခံရန္ မူ၀ါဒ မရိွေသးျခင္း ျဖစ္သည္။98 ဥပမာ ထိုင္းႏုိင္ငံရိွ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

ပညာသင္ၾကား ၾကရသည္။ သို႔ ရာတြင္ ထိုကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာရည္ အဆင့္အတန္းကို ထိုင္းအစိုးရ ကေသာ္လည္းေကာင္း 

ျမန္မာ အစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း စနစ္တက် အကျဲဖတ္ကာ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးျခင္း မရိွေသးပါ။ ထိုကိုယ္ထူကိုယ္ထ 

ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ပါက ေက်ာင္းသင္ရိုးမ်ားနွင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ထိုင္းအစိုးရ သတ္မွတ္သည့္ 

စံမ်ားကို ျပည့္မီရပါမည္။ ေက်ာင္းရံပံုေငြ ရွိရပါမည္။ သင္ၾကားနည္းစနံမ်ား စံခ်ိန္ ျပည့္မီရပါမည္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ 

ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရံပံုေငြ အလံုအေလာက္ မရိွသျဖင့္ ထိုအဆင့္အတန္းမ်ား ျပည့္မီရန္ အလြန္ပင္ ခက္ခလဲြန္းပါသည္။99 ထိုမွ်မက 

ထိုင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ သင္ရိုးမ်ားသည္ ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သမိုင္းအေပၚ မ်ားစြာ 

94 Saw Lindsay and Saw Mort, “Natinal ID Scheme Met with Confusion, Indifference, Fear”, Karen News (4 February 2014), available at 
http://karennews.org/2014/02/national-id-scheme-met-with-confusion-indifference-fear.html/; Human Rights Watch, Discrimination in 
Arakan (2000), available at https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm#P138_37503.

95 Nyan Lynn Aung, “Verifi cation program begins but most migrants frozen out”, Myanmar Times (23 July 2015), available at http://www.
mmtimes.com/index.php/national-news/15625-verifi cation-program-begins-but-most-migrants-frozen-out.html; Napier-Moore and Sheill, 
High Rise, Low Pay: Experience of migrant women in the Thai construction industry (Bangkok, ILO: 2016).

96 Bryant Yuan Fu Yang, Life and Death Away from the Golden Land: The Plight of Burmese Migrant Workers in Thailand, Asian-Pacifi c
Law & Policy Journal, 8, p. 485 (2007), available at http://www.thailawforum.com/articles/Burmese-Migrants-in-Thailand-7.html.

97 Busarin Lertchavalitsakul, “Travelling back home”, New Mandala (21 August 2014), available at http://www.newmandala.org/travelling-
back-home/.

98 BEAM Education Foundation, Migrant Education System Thailand and Myanmar (2012), available at http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/CRC/Discussions/2012/Submissions/BEAMEducationFoundation.pdf.

99 Ibid.
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အေျခခံထားသည္ဟု ခံစားရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း မိဘအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ရင္ေသြးမ်ားကို ထိုင္းေက်ာင္းသို႔ 

မပို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ ၾကပါသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ေရာက္မည့္ အေျခအေန 

အတြက္ ျပင္ဆင္ရာ မေရာက္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။100 လက္ရွိအေနအထားတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာာင္းမ်ားမွ 

တတ္ေျမာက္လာသည့္ ပညာေရးကို ဆက္လက္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ပညာ ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား မရိွေသးသျဖင့္ 

ျပည္တြင္းျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးငယ္ မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ေရာက္ၿပီးမွ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကား 

ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြ ေလွ်ာက္ထား ရာတြင္ လည္းေကာင္း အဟန္႔အတား မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ 

ေနရပါသသည္။ 

၄၊ ၂၊ ၃။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၄၊ ၂၊ ၃။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားအျပားသည္ စိတ္က်န္းမာေရး အပါအ၀င္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ 

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ အနားမကပ္ႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္လည္း အျခားသူမ်ားနည္းတူ လူမႈေရးအရ 

အျပည့္အ၀ပါသင္မႈမရရွိ ႏိုင္ၾကေသးပါ။ ထိုင္းျမန္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေလ့လာ 

ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာစဥ္ အေတြ ႔အႀကဳံမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခ ြ င္ အေျခအေနမ်ားႏ ွ င့္ လံု ၿခ ဳံမ ႈ 

အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ေသာက မ်ားကို မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားပါသည္။101 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို ခံစားေနၾက ရပါသည္။ ဥပမာ လြတ္လပ္စြာ 

သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို အလုပ္ရွင္က တိုက္ရိုက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ သန္႔ရွင္းလံုၿခဳံမႈမရိွသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေနအထား၊ ဥပေဒအရ 

ကာကြယ္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္း အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ခလစာအတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက 

ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာ္ကား ခံရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။102 ထိုအေျခအေန 

မ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွျခင္း မ်ားအတြက္မ်ားစြာ စိုးရိမ္ရပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္း 

ႀကဳံေတြ ႔ေနရသည့္ ရုပ္ ပို င္းႏ ွ င့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ျပသနာမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရကလည္း ထိေရာက္စ ြာ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ က်န္းမာေရး အတြက္ အစိုးရအသံုးစရိတ္မွာလည္း အာဆီယံေဒသအတြင္း103 တြင္ 

အနည္းဆံုး တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔စရိတ္ျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ လက္လွမ္းမွီ 

ေလာက္ေအာင္ စရိတ္စခ ျမင့္တက္ေနျခင္းကပင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ ဆင္းရဲတြင္းနက္က မထြက္ႏိုင္သည့္ 

အေၾကာင္းရင္းတရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။104 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုျဖစ္ေသာ ေျမျပန္႔ႏွင့္ ေတာင္တန္းနယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္လည္း 

ရရွိႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အရည္အေသြး ျခားနားခ်က္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာ ေရႊ႕ေျပာင္း 

လုပ္သားအမ်ားစု၏ ေနရင္းအရပ္ျဖစ္သည့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ အစိုးရ လက္လွမ္းမမီေသာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။105 

မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းကြန္ယက္ အသင္း၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူေတြ႔ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ၾကားသိရသည့္အခ်က္မ်ားအရ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာ လုပ္ကိုင္ ေနစဥ္အတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပေလ့မ

ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ HIV/AIDS ေရာဂါကူးစက္ ျပန္လာပါက ပတ္၀န္းက်င္၏ အထင္ေသးမႈ ခြျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားကို 

ခံရေလ့ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

100 Ibid.
101 Sarah Meyer, Migration and Mental Health on the Thailand-Burma Border: A Mixed Methods Study, Doctoral Dissertation (Baltimore, 

Johns Hopkins University: 2014), available at https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/37944/MEYER-
DISSERTATION-2014.pdf.

102 Ibid., p. 23.
103 ASEAN UP, Overview of healthcare in Myanmar (2013), available at http://aseanup.com/overview-healthcare-myanmar/.
104 WHO South-East Asia Regional Offi ce, Myanmar Health Care System (2012), available at http://www.searo.who.int/myanmar/documents/

HealthinMyanmar_2012_4_healthcaresystem.pdf.
105 MMN, Self-Care and Health Care: How migrant women in the greater Mekong Subregion take care of their health (April 2015), available 

at http://www.mekongmigration.org/Self-Care%20and%20Health%20Care_fi nal.pdf.
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၄၊ ၂၊ ၄။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ  ၄၊ ၂၊ ၄။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ  

ထို႔ျပင္ ေနရပ္ျပန္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားအျပားသည္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲ ေတြ႔ရျခင္းမွာ 

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈမူ၀ါဒမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ေငြအရင္းအႏွီး 

အေထာက္အပ့ံစနစ္ ကင္းမဲ့ေနျခင္း တို ႔ေ ၾကာင့္ ျဖစ္ ၿ ပီး  ထိုအခက္အခဲမ်ား ေၾကာင့္ တိုင္းတပါးသို ႔ တဖန္ထြက္ခ ြာ 

ရွာေဖြစားေသာက္ၾကရျပန္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ လုပ္ခလစာ နည္းပါးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 

ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ 

“ ျမန္မာျပည္မွာ လူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အလံုအေလာက္မရွိလို ႔သာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ 
လုပ္ကိုင္ရတာပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေတာင္ယာလယ္ယာ နဲ႕ တံငါအလုပ္ စတဲ့ သမရိုးက် အလုပ္ ေတြကိုသာ 
လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းဆိုခ်င္တာကေတာ ့ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရက အလုပ္အကုိင္ မ်ားမ်ားဖန္တီး 
ေပး ေစခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္သာ မ်ားမ်ားရွိမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ သူမ်ားတိုင္းျပည္ သြားၿပီး 
အလုပ္လုပ္ကိုင္စရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ 

လုပ္ခလစာျမင့္မားျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ေပါမ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ 

ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ထိုက္သင့္သေလာက္ တန္ဘိုးထား မခံၾကရပါ။106 ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ထိုင္း/ ဂ်ပန္ စသည့္ 

ျပည္ပႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားအား ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ျပည္ပတြင္ ရွာေဖြစေဆာင္းထားသည့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ျမန္မာျပည္ျပန္ကာ 

မိသားစုႏွင့္အတူ ေနလိုၾကသူက မ်ားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးျခင္းႏွင့္ လုပ္ခလစာ 

နဲပါးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ဆိုးရြားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကရပါေတာ့သည္။ 

ျပည္ပေရာက္လုပ္သားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားတန္ဖိုးထား မႈမ်ား မျမင္ေတြ႔ရေသးပါ။ 

ယခင္ အလုပ္အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အထားမပါဘ ဲကၽြမ္းက်င္ အဆင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရိွႏိုင္ေရးမွာလည္း 

အလ ြ န္ ခ က္ ခဲေ ၾကာ င္း  ေ န ရ ပ္ ျ ပ န္  

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားက  မဲေခါင္ေ

ရႊ႕ေျပာင္းကြန္ယက္ ကိုေျပာျပၾကပါသည္။ 

အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံရိွ အလုပ္ရွင္မ်ားကလည္း ထို 

လိုအပ္  ေနသည့္ေထာက္ခံစာမ ်ား ကို  

ထုတ္ေပးေလ့မရွိသကဲ့သို ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အ လု ပ္ သ မား မ ်ား ဖ က္ က လ ည္း  

ေတာ င္း ခံ ရေကာ င္း မ ွ န္း  မသိ ၾကပ ါ ။ 

အခ ်ိ ဳ ႕ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း လု ပ္သားမ ်ားသည္  

ေနရပ္ျပန္ေသာအခါ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္ လိုၾကေသာ္လည္း 

ေင ြအရ င္းအႏ ွီး  အခက္အခဲေ ၾကာ င့္  

ထင္တိုင္းမလုပ္ ႏိုင္ၾကေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္

ငံတြင္ လုပ္ငန္းရွငမ္်ားအတြက္ အတိုးနည္း 

ေင ြေခ ်းစနစ္မ ်ား  နည္းအမ ်ိ ဳးမ ်ိ ဳး ျ ဖ င့္  

စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 

106 Mya Mya Thet and Piriya Pholphirul, The Perception of Myanmar Development on its Return Migrants: Implications for Burmese Migrants 
in Thailand, Journal of International Migration and Integration (June 2015), available at https://www.researchgate.net/publication/282492932_
The_Perception_of_Myanmar_Development_on_its_Return_Migrants_Implications_for_Burmese_Migrants_in_Thailand.

ဗမာအလုပ္သမားတစ္ဦး ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇံုရိွသံထည္ပရိေဘာဂစက္ရံုတြင္အလုပ္လုပ္ေနပံု။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဂြၽန္လ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အဆမတန္ မ်ားျပားလြန္း သည့္အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အာမခံခ်က္ မရွိေသာေနရာမ်ားမွ 

ေခ်းငွားလုပ္ကိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။107

၄၊ ၃။ လူမႈေရးအရ ပါ၀င္မႈကို အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ အဘယ္နည္း၄၊ ၃။ လူမႈေရးအရ ပါ၀င္မႈကို အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ အဘယ္နည္း

မူ၀ ါဒအရ  အားနည္းခ ်က္  ကြာဟခ်က္မ်ားစ ြာ  ရ ွိေနေသာ္လည္း  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းလုပ္သားမ ်ား  လူမ ႈဘ၀တြင္  ပို မို  

ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မၾကာမီ ကာလအတြင္းသိသိသာသာ ျမင္ေတြ႔လာ ရပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ NAP ေခၚ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို 

ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္သည္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ အႀကဳံး၀င္ပါမည္။ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ျပည္တြင္းေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အစိုးရက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသြားမည့္ စီမံခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ 

ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းလည္းျဖစ္သည္။108 ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထို အမ်ိဳးသား 

စီမံကိန္းကို လုိက္နာ အေကာင္အထည္ေဖၚရန ္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္ ထိုစနစ္ကို ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ 

ျပန္လည္ သံုးသပ္ကာ  ေနရပ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား မိမိတို႔ မူလ ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးကို အေထာက္အပ့ံ 

ျဖစ္ေစရန္ အဖက္ဖက္မွ ျပည့္စံုသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွပါသည္။

ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာစီယံ စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀န္းသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပင္ပတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္သို႔ ျမွင့္တင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ယခင္အစိုးရ၏ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီး ဌာန109 

လက္ေအာက္ခံ အမ်ိဳးသား ကၽြမ္းက်င္မႈ သတ္မွတ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက စတင္ေဖၚေဆာင္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္တြင္ ထိုအမ်ိဳးသား စံသတ္မွတ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ NSSA မွ လက္သမား၊ ဂေဟ၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စားပြဲထိုးအလုပ္အကိုင္မ်ားအ

ပါအ၀င္ လုပ္ငန္း ေပါင္းစံုမွ လုပ္သား ၁၅၇ ဦးအား ၃ရက္သင္တန္းမ်ား ပိုခ်ကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကၽြမ္က်င္မႈ စာေမးပြဲကို 

ေျဖဆိုေစခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္သူမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္မႈ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။110 

ထိုေထာက္ခံခ်က္ သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ အေထာက္အထား 

တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အရာရွိမ်ားကဆိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထို အေထာက္ အထားကို 

သက္သက္ျပရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျပရန္ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားအားလံုးကို ကနဦး အလုပ္၀င္ခါစတြင္ 

တေျပးညလီစာေပးေလ့ရိွၿပီး မိမိတို႔ ကိုင္ေဆာငထ္ားသည္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အထားမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ဦးစြာ သက္ေသထူ 

ေစပါသည္။111

ထိုမွ်မကအစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းအရ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း သံုးႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၿပီးေသာျပည္တြင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အိမ္ေထာက္စုစာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ မ်ားကို ထုတ္ေပး ေနပါသည္။112 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ 

အထက္ပါ အေထာက္အထားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ေနရင္းျမိဳဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျပန္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား 

ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရိွပါသည္။113 ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ေနရင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ 

၀င္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္အေျခခ်သည့္ 

ျပည္ေတာ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း အလားတူ စီမံခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အေထာက္အထားမ်ား 

ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါက ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု အမ်ားက  ယံုၾကည္လွ်က္ရိွပါသည္။ 

107 Julie Earne and Marisa DeAngelis, “Manufacturing Microfi nance in Myanmar”, Myanmar Times (4 March 2016), available at http://www.
mmtimes.com/index.php/opinion/19326-maturing-microfi nance-in-myanmar.html.

108 Ministry of Labour, Employment and Social Security, Five-Year National Plan of Action for the Management of International Labor Migration 
in Myanmar, 2013-2017.

109 Now referred to as the Ministry of Labour, Immigration and Population.
110 Kyaw Phone Kyaw, “Workers get national-level skills certifi cates”, Myanmar Times (20 February 2015), available at http://www.mmtimes.

com/index.php/national-news/13189-workers-get-fi rst-competency-certifi cates.html.
111 Napier-Moore and Sheill, High Rise, Low Pay: Experience of migrant women in the Thai construction industry (Bangkok, ILO: 2016).
112 According to the Bago Region Department of Immigration and National Registration, as explained in “Internal Migrant Workers to Bago 

Region Issued with National ID Cards”, Myitmakha News Agency (29 May 2016), available at http://www.myitmakhamedia.info/internal-
migrant-workers-to-bago-region-issued-with-national-id-cards/.

113 Ibid.
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၄၊ ၄။ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပိိုမိုပါ၀င္မႈကို အားေပးႏိုင္ေစရန္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၄၊ ၄။ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပိိုမိုပါ၀င္မႈကို အားေပးႏိုင္ေစရန္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

မည္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း မည္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း 

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေျမာက္အမ်ားရိွပါသည္။ မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ကြန္ယက္၊ ၈၈ 

မ်ိဳးဆက္ ပြင္းလင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း114 မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေဖၚေဆာင္ အားေပးေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ 

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ျပည့္၀စြာ ပါ၀င္ခံစားခြင့္ရိွေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက 

အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေနရပ္ျပန္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား မိမိတို႔အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးခ် ေ၀ငွႏိုင္ရန္ ေနရာအခင္းအက်င္းမ်ားကို 

ဖန္တီးေပးရန္ လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လိုအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္စည္း ေပးႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွ င့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းျမွင့္ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကြန္ယက္ဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း နားခ် ေျပာဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏အေျခအေနသည္ မ်ားစြာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု အရပ္ဖက္ လူထုအေျချပဳ 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ယံုၾကည္ေနသည့္တိုင္ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသး ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုလွ်က္ရိွပါသည္။ 

၄၊ ၅။၄၊ ၅။ နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္

ေနရပ္ ျပန္ ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းလူမ ႈ အဖြဲ ႔အစည္းတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခ ြ င့္မရရ ွိ 

ရသည့္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံ အေထာက္အထား မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လြတ္လပ္စြာ 

သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ ပညာသင္ယူခြင့္မရရိွျခင္း၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရိွျခင္း တို႔ျဖစ္ သည္။ ထိုအကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းလွ်က္ရိွသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ လူ႕အသုိင္းအ၀ိုင္းတြင္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ မ၀င္ဆန႔္ေတာ့ပါ။ မဲေခါင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 

ကြန္ယက္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို အႀကံျပဳ လိုသည္မွာႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ား လံုၿခဳံမႈအတြက္ 

ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ 

မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အေထာက္ အထားမ်ားကို အရိွန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ 

“မိုးပြင့္” စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ အေရအတြက္ တိုးတက္ေအာင္ အရိွန္တိုးျမွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။115 အထူးသျဖင့္ အလွမ္းေ၀းသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အစုိးရေနျဖင့္ 

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံတုိးခ်႕ဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းပါသည္။116 MMN သည္ ျမန္မာအစုိးရအား 

၁၉၈၂ ႏ္ိုင္ငံသားဥပေဒအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားႏ ွ င့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။117 ႏို င္ ငံသားဥပေဒတြင္ 

ႏို င္ငံသားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိဘမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ ႔ ၁၉၄၈ ခုႏ ွစ္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ ျခင္းကုိ 

“ခုိင္မာသည့္သက္ေသအေထာက္အထား” ျပႏိုင္ရမည္၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား တမ်ိဳးေျပာ ဆိုႏိုင္ရမည္၊ “ေကာင္းမြန္သည့္ 

စရိုက္လကၡဏာရိွရမည္” ဟု ပါရိွပါသည္။118 UN အထူးကုိယ္စားလွယ္က ျမန္မာအစုိးရအား “ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရန္အတြက္ လူမ်ိဳး 

သုိ႔မဟုတ္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ သည့္ မလုိအပ္ေသာ အရာမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္” 

တိုက္တြန္းထားပါသည္။119

114 Information on 88 Generation Peace and Open Society is available at https://www.facebook.com/The88Generation/info.
115 Mrtv, “Moe Pwint Project – Issuing National Registration Cards” (18 January 2015), available at https://www.youtube.com/watch?v=OO-

qN30i8bE.  
116 San Yamin Aung, “‘Smarter’ National ID Cards in the Pipeline”, The Irrawaddy (20 September 2013), available at http://www.irrawaddy.

com/burma/smarter-national-id-cards-pipeline.html; K. Bjorklund, “Myanmar Must Amend Citizenship Law, End Discrimination Against 
Rohingya Muslims” (14 January 2015), available at http://www.freeforallblog.org/myanmar-must-amend-citizenship-law-end-discrimination-
rohingya-muslims/.

117  K. Bjorklund, “Myanmar Must Amend Citizenship Law, End Discrimination Against Rohingya Muslims” (14 January 2015), available at 
http://www.freeforallblog.org/myanmar-must-amend-citizenship-law-end-discrimination-rohingya-muslims/. 

118 Human Rights Watch, Discrimination in Arakan (2000), available at https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm#P138_37503.
119 Ibid.
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ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏိုင္ျခင္းသည္လည္း လူမႈေရး ဖယ္က်ဥ္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ေရးဆြျဲခင္းအား ပ့ံပုိးျခင္းႏွင့္ လူထုအေျချပဳ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ 

ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားရရိွေစရန္ ဆိုက္ေရာက္ႏ္ိုင္ငံ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏ္ိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္လည္း 

အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းပါသည္။120 

ထို႔အျပင္ အလွမ္းေ၀းသည့္ ေနရာရိွေနသူမ်ားအား က်န္းမာေရး လက္လွမ္းမီ၊ တတ္ႏိုင္ သည့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ရွာက္မႈ ျဖစ္ေစရမည္။ ျမန္မာႏွ င့္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စနစ္က်သည့္ 

လႊဲေျပာင္းေရးစနစ္တရပ္ လုိအပ္ၿပီး ထိုအခ်က္က ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အာဆီယံဖိုရမ္မွ 121 အႀကံျပဳခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။122 MMN သည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NAP) ၂၀၁၃-၂၀၁၇ တြင္ ပါ၀င္သည့္ အတိုင္း 

“ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပမထြက္ခြာမီႏွင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ ျခင္းတို႔၌ ထိခုိက္ခံစားရျခင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ-

လူမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား” ပ့ံပုိးေပးရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။123

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး 

ပ့ံပုိးမႈမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈသတ္မွတ္ေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပ့ံမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လုပ္သား ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NAP) ၂၀၁၃-၂၀၁၇ တြင္ ပါရိွသည့္ တိက်သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အတြက္ 

ယႏၱရားမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားရန္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရက 

“အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အာမခံမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ယုံၾကည္အားထားရေသာ 

ယႏၱရားမ်ား” တည္ေဆာက္ျခင္း၊ “ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသားလုပ္သားေစ်းကြက္ ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား” ဆိုင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္၊ “ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သတ္မွတ္ေရး စနစ္မွ ျပန္လာေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား 

ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရရွိလာေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈလက္မွတ္မ်ား 

ထုတ္ေပး ျခ င္း ျဖ င့္ ”  အသိအမ ွတ္ ျပ ဳရ န္ႏ ွ င့္  “ ျ ပ န္လာသည့္  ေရ ႊ ႕ေ ျပာ င္းအလုပ္သမားမ ်ား၏  ကြ ် မ္းက် င္မ ႈမ ်ား ကုိ  

အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္အတြက္ အလုပ္သမားလက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္” ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။124

 

120 BEAM Education Foundation, Migrant Education System Thailand and Myanmar (2012), available at http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/CRC/Discussions/2012/Submissions/BEAMEducationFoundation.pdf.

121 MMN, Self-Care and Health Care: How migrant women in the greater Mekong Subregion take care of their health (April 2015), available 
at http://www.mekongmigration.org/Self-Care%20and%20Health%20Care_fi nal.pdf.

122 ILO, Recommendations: The 7th ASEAN Forum on Migrant Labour (20-21 November 2014), available at http://ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---asia/---ro-bangkok/documents/meetingdocument/wcms_322400.pdf.

123 Ministry of Labour, Employment and Social Security, Five-Year National Plan of Action for the Management of International Labor Migration 
in Myanmar, 2013-2017, p. 29-30.

124 Ibid.
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အခန္းေလးအခန္းေလး

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ 

လူမႈေရးအရ က်ဥ္ဖယ္ခံရျခင္း လူမႈေရးအရ က်ဥ္ဖယ္ခံရျခင္း ပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္း အေျခအေနပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္း အေျခအေန

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ေန႕စဥ္ ကေမာၻဒီးယား-ထုိင္းနယ္စပ္ကုိျဖတ္သမ္းသြားလာၾကသည္။

ပိြဳင္ပတ္၊  ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၊ ေမလ ၂၀၁၆ 

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၏ မူရင္း၊ တေထာက္နားႏွင့္ 

ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤစာတမ္းတြင္ မူရင္းနိုင္ငံ တစ္ႏ္ိုင္ငံအျဖစ္ ကေမၻာဒီးယား၏ အခန္းက႑ကုိ 

ေဖၚျပထားပါသည္။ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရရိွျခင္းမ်ားက 

ကေမၻာဒီးယားမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းအသာထုတ္ကုန္ (GDP) ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ် ခုႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေနေသာ္လညး္ 

လူမႈ-စီးပြား မညီမွ်ျခင္းက ႀကီးမားသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ လူဦးေရ ၁၅.၃ သန္းတြင္ 

ခန္႔မွန္းေခ် ၃သန္းမွာ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္125 တြင္ ေနထိုင္ေနၾကရၿပီး ၈.၁ သန္းမွာ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအေပၚယံသာရိွသည့္ 

အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။126  

ကေမၻာဒီးယားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အဓိကသြားေရာက္ေသာ ႏ္ိုင္ငံမ်ားမ်ာ မေလးရွား၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ 

စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္္ငံ အလုပ္သမားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈသင္တန္း ၀န္ႀကီးဌာ 

(MOLVT) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေထာက္အထားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၉၅,၄၃၀ ဦး 

ရိွပါသည္။127 ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈ MOU ျဖင့္ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံသုိ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ 

အေထာက္အထားရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၁၅,၄၁၇ ဦး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။128 သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုိင္ေနသည့္ ကေမၻာဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ တရား၀င္ စာရင္းမ်ားထက္ 

အဆမတန္ မ်ားျပားပါသည္။ ပုံမွန္္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ လက္လွမ္းမမွီျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး 

မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာရာတြင္ USD ၇၀၀ 

အထက္ရိွၿပီး လူေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းမွ သြားလာပါက ပုံမွန္ USD ၁၀၀ ေလာက္သာ ကုန္က်မႈရိွပါသည္။129

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမား အေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးေသာ္လည္း  

လတ္တေလာ ေရပန္းစားလာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာပါသည္။ MOLVT က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ TITP 

အစီရင္ခံစာ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမား ၂,၃၃၅ ဦး ရိွၿပီး အမ်ိဳးသား ၁၄၄၅ 

ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၈၉၀ ဦး ပါ၀င္ပါသည္။130 ထုိအစီရင္ခံစာအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ပုဂၢလိက ၀န္ေဆာင္မႈ 

ေအဂ်င္စီမ်ားကို အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈအတြက္ USD ၂,၀၀၀ ႏွင့္ ၈,၀၀၀ ၾကား ေပးၾကရပါသည္။131 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အလုပ္သမားမ်ားအေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမား မ်ားကုိ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ MOLVT က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တင္ ပထမဆုံးလုပ္သား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳ 

ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။132 ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က MOLVT က ပုဂၢလိက အလုပ္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက တဆင့္ 

ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမား မ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဆပ္-ဒီကရီ ၁၉၀ ကုိ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။133 

သုိ႔ေသာ္ ထုိအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 

ေဖၚေဆာင္ေရး ယႏၱရားမ်ားမရိွျခင္းက ကေမၻာဒီးယားတြင္ အဓိကကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ 

125 In October 2015, the World Bank updated the absolute global poverty line to USD 1.90 a day, refl ecting changes in the average price of 
the goods and services people require in 15 developing countries.

126 UNICEF, Social Inclusion and Governance, UNICEF Country Programme 2016-2018, available at http://www.unicef.org/cambodia/
Country_Kit_SIG_Final_A4.pdf.

127 Ministry of Labour and Vocational Training, Department of Employment and Manpower, Annual Report (2015).
128 Ministry of Labour and Vocational Training, Department of Employment and Manpower, Data of Cambodian workers abroad.
129 Max Tunon and Khleang Rim, Cross-border labour migration in Cambodia: Considerations for the national employment policy, ILO Asia-

Pacifi c Working Paper Series (October 2013), available at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/
publication/wcms_228484.pdf.

130 Ministry of Labour and Vocational Training, Department of Employment and Manpower, Annual Report (2015).
131 Ibid.
132 Ministry of Labour and Vocational Training and ILO, Labour Migration Policy for Cambodia 2015-2018 (December 2014), available at 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_145704.pdf.
133 Ministry of Labour and Vocational Training, Sub-Decree 190 on the Management of the Sending of Cambodian Workers Abroad Through 

Private Recruitment Agencies (2011), available at http://caramcambodia.org/uploads/subdecree190%20on%20management%20of%20
sending%20workers%20abroad_eng.pdf.
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ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း အ လု ပ္ မ ်ားသ ည္  ခ ရီးသ ြား အေထာ က္အထား မ ်ာ  ေလ ွ ်ာ က္ထား ရာတ ြ င္  အ ခိ ် န္ ႏ ွ င့္  

ေငြကုန္္ေၾကးက်မ်ားေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ မတရားျပဳျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္္ခံရႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ 

ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကဲ့သုိ႔ပင္ အေေထာက္အထားရိွသူမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထား 

မရိွသည့္ အလုပ္သမား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ မတရားျပဳျခင္းမ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

တေလွ်ာက္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ 

၅၊ ၁ နိဒါန္း၅၊ ၁ နိဒါန္း

ကေမၻာဒီးယားႏ္ိုင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မူ၀ါဒ ၂၀၁၅-၂၀၁၈ တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ 

အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သမား သံအရာရိွမ်ား ခန္႔အပ္သြားရန္ပါရိွေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ 

ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရိွပါသည္။ လက္ရိွတြင္ ကေမၻာဒီးယားအစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားက 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း ထုိကူညီေပးမ်ားမ ႈမ်ားမ ွာ 

တရား၀င္အေထာက္အထားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမ ွ အေထာက္အထားမပါဘဲ 

ထြက္ခြာသြားသူမ်ားအတြက္ ပ့ံပုိး ကူညီမ်ားမရိွေပ။

  ျပန္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမ်ားတြင္ MMN က ေလ့လာခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အလုပ္သမားမ်ားအား ပါ၀င္ခြင့္မေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည့္အခါတြင္ 

ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိ ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားအတြက္ ပ့ံပိုးကူညီမႈ မရွိ ျခင္း မ်ားက 

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမ်ား၏ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမ်ားကုိ 

အိမ္တြင္ ရင္ဆိုင္ရေသာေၾကာင့္ ျပန္လာမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ၄င္းတုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ဆက္လက္ေနထိုင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ 

၅၊ ၂။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္မ်ားမ်ားကုိ အားေကာင္းလာေစသနည္း။၅၊ ၂။ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္မ်ားမ်ားကုိ အားေကာင္းလာေစသနည္း။

၅၊ ၂၊ ၁။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ား၅၊ ၂၊ ၁။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ား

ကေမၻာဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ား 

သည္ အေ၀းေရာက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ နည္းလမ္းစနစ္ 

မရွိျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏ္ိုင္ငံေရး 

အခြ င့္အေရးမ ်ား  ခ ်ိ ဳးေဖာက္ခံေနရျခင္း ျဖ င့္  

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ 

ကေမၻာဒီးယားတြင္ ၁၈ႏွစ္ျပည္ျပီးသူ မည္သူမဆုိ 

အေျခခံဥပေဒအရ အာမခံေပးထားေသာ္လည္း 

ျပည္ပတြင္မဲရုံမရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာပုိ႔ျခင္းျဖင့္ 

မဲေပးခ ြ င့္ မ ်ား  စသည့္  စနစ္မ ်ား  မရ ွိေပ ။ 

အ မ်ိဳးသားေရြး ေကာက္ပြ ဲဥပေဒမ်ားက မဲေပးရန္ 

ႏို င္ ငံ ၏  ျ ပ ည္ န ယ္  ၂ ၅  ခု တ ြ င္  

စာ ရ င္းေ ပး ၾ က ရ သ ည္ ။ 1 3 4  သုိ ႔ေ သာ္  

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမ်ားမွာ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ 

လမ္းေ ၾကာင္းမ ်ား ျဖ င့္  အလုပ္ ျဖ ဳတ္ခံရ ျခင္း  

134 Pech Sotheary and Erin Handley, “Voting abroad impossible: PM”, The Phnom Penh Post (17 February 2016), available at 
http://www.phnompenhpost.com/national/voting-abroad-impossible-pm.

သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္သက္ေသအေထာက္အထားစာတမ္းမ်ား

မရိွပါက မေသခ်ာသည့္အေနအထားမ်ားႏွင့္ဖမ္းဆီးခံရႏုိင္ျခင္း၊ေနရပ္ျပန္ပုိ႕ခံရႏုိင္ျခင္း

မ်ားကုိအျမဲလုိလုိထိတ္လန္႕ေနၾကရသည္။ ပိြဳင္ပတ္၊ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၊ ေမလ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ျပန္မလာၾကေတာ့ေခ်။ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီက ႏိုင္ငံတြင္းမ

ရွိသူမ်ားမဲေပးႏိုင္သည့္ စနစ္က မဲေပးသူမ်ား၏ လိမ္လည္မႈအႏၱရာယ္ ပုိမိုျဖစ္ပြား ေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မဲေပးသူမ်ား 

စာရင္ေပးရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ မဲေပးႏိုင္္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား မရိွေပ။135 အစုိးရကလည္း ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳးက် 

ကုိယ္စား ျပ ဳ  မဲေပး ျခ င္းစန စ္သည္  ႏို င္ ငံတ ြ င္း  မရ ွိ သူမဲေပးသူမ ်ားေ ၾကာ င့္  မကုိက္ညီမ ႈမ ်ား  ျ ဖ စ္ပ ြား ႏို င္ ျ ခ င္းႏ ွ င့္  

ျပည္ပေရာက္ကေမၻာဒီးယားမ်ားက မည္သုိ႔ စာရင္းေပးၿပီး မတူညီေသာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သို႔မဲေပးမည္ စသည့္ 

ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါသည္။136 

ကေမၻာဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းအအလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ပါဝင္အားျဖည့္ထားသည္- ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္ အိမ္သုိ႔ လႊပုိဲ႔ေငြ USD ၂၅၆ သန္းရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ 

ႏ္ိုင္ငံေရးပါတီအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရသကဲ့သုိ႔ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ားမွလည္း 

ဖယ္က်ဥ္ျခင္းခံေနၾကရပါသည္။137 ယင္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မရရွိျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အသံမ်ားကုိ 

မတင္ျပႏိုင္သျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ျပည္ပႏွင့္ မူရင္းႏိုင္ငံႏွစ္ခုစလုံးတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ 

အတားအဆီးမ်ားစြာကုိ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။

၅၊ ၂၊ ၂။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၅၊ ၂၊ ၂။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကဲ့သုိ႔ပင္ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိျခင္း၊ 

တတ္ႏိုင္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ မူ၀ါဒမ်ား 

မရရိွသည့္အတြက္ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း အတြင္း အျပည့္အ၀ ေပါင္းစည္းျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပ။ ကေမၻာဒီးယားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ 

ႏွစ္အနည္းအတြင္း စီးပြးေရးဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားဖြ႔ၿံဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၈တြင္ အစိုးရ၏ အားလုံးပါ၀င္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တ့ံသည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမဟာဗ်ဴဟာ

ခ်ည္းကပ္မႈတြင္ က်န္းမာေရးကုိ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္အျဖစ္ ေဖၚျပထားပါသည္။138  သုိ႔ေသာ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ 

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ လူမႈ-စီးပြား မတူညီသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား မတူညီမႈမ်ား 

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။139 က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္ လာေစရန္ အတားအဆီးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း 

က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကုိယ့္အိတ္ထမွဲာ စုိက္ထုတ္ကုန္က်ေနမႈ ျမင့္မား 

ေနျခင္းႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကြာသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။140 

က်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရယူႏိုင္ေစရန္ က်န္းမာေရး သာတူညီမွ်ွရန္ပုံေငြ (HEF) အပါအ၀င္ ေငြေၾကးအခက္အခမဲ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။141 ထုိ HEF စီမံခ်က္သည္ 

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ မတတ္ႏိုင္သူမ်ားကုိ ေဆး၀ါးကုသျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ လမ္းစရိတ္ႏွင့္ 

အစားအစာမ်ား ပ့ံပုိးေပးထားပါသည္။142  ထုိအစီအစဥ္က က်န္္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ရရိွလာေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေန 

ေသာ္လည္း  ျပ န္လာသည့္ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားက  ထိုအစီအစဥ္ကုိ  မသိရ ွိ ျခ င္း  သုိ ႔မဟုတ္  “ဆင္းရဲသည့္  

အိမ္ေထာင္စုျဖစ္ေၾကာင္း” မည္ကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ မသိေၾကာင္း MMN ကုိ ေျပာျပၾကပါသည္။ ကေမၻာဒီးယား 

ျပည္သူမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ရရွိမႈ မညီမွ်ျခင္းမ်ား ရႈပ္ေထြးမႈ ရွိေနေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ 

ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာစဥ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ရုပ္ပုိင္းစိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရသည့္ 

သေဘာရိွေသာ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွျခင္း ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား မရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ား မရွိပါက 

135 Jonathan Cox, “No Voting Rights for Cambodians Abroad”, Khmer Times (4 October 2016), available at http://www.khmertimeskh.com/
news/16892/no-voting-rights-for-cambodians-abroad/.

136 Pech Sotheary and Erin Handley, “Voting abroad impossible: PM” (2016).
137 Dene-Hern Chen and Khuon Narim, “No Votes for Almost 600,000 Cambodians Working Abroad”, The Cambodia Daily (3 July 2013), 

available at https://www.cambodiadaily.com/elections/no-votes-for-almost-600000-cambodians-working-abroad-33075/.
138 WHO, Cambodia Country Cooperation Strategy (May 2014), available at http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_khm_en.pdf.
139 Ibid.
140 Ibid.
141 The World Bank, “Cambodia: The Rural Poor are Receiving Free Heath Care in Preah Vihear”, (20 August 2013), available at http://www.

worldbank.org/en/news/feature/2013/08/20/cambodia-the-rural-poor-are-receiving-free-heath-care-in-preah-vihear.
142 MMN, Self-Care and Health Care: How migrant women in the greater Mekong Subregion take care of their health (April 2015), available 

at http://www.mekongmigration.org/Self-Care%20and%20Health%20Care_fi nal.pdf.
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ျပန္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ က်န္းမာေကာင္းမြန္သည့္ အသက္ရွင္သန္မႈ ရရွိျခင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ခံေနမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၅၊ ၂၊ ၃။ ကေလးသူငယ္ပ့ံပုိးေပးျခင္း၅၊ ၂၊ ၃။ ကေလးသူငယ္ပ့ံပုိးေပးျခင္း

ကေမၻာဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ 

ပ့ံပုိးေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

သြားလာျခင္းႏွင့္ မိဘမရိွဘဲ ေနထိုင္ေနရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသားသမီး၏ ဖူလုံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း 

ေလ့လာမႈမ်ားက တင္ျပထားပါသည္။143 အခ်ိဳ႕ေလ့လာမႈမ်ားက လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားကုိ အ္ိမ္ေထာင္စုမ်ားက ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးတြင္ 

ပုိမို ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွၾကသည္ဟုေဖၚျပ ထားသည္။144 အျခားသုေတသနမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ေလ်ာ့က်သြားၿပီး မိသားစုတစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္း၀င္ျခင္းမ်ားတြင္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္လ်က္ရွိ

ေၾကာင္း ေဖၚျပၾကပါသည္။145 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ၏ အရြယ္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ 

ေကာင္းမ ြ န္စ ြာ  ေနထိုင္  ရ ွ င္သန္ ျခင္းဆိုင္ရာ  သုေတသနကုိ  ကေမၻာဒီးယား  ဖ ြံ ႔ ၿ ဖိ ဳးေရးဌာနက  ေဆာင္ရ ြက္ခဲ့ရာတြင္  

ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား၏ သားသမီးမ်ားက ေက်ာင္းထြက္မႈမ်ားျပားမႈ ပုိရိွၿပီး စီးပြားေရး က႑မ်ား တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈပုိရိွေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိရပါသည္။146 ကေမၻာဒီးယားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ကေလးမ်ားက မိသားစု၀င္ေငြအတြက္သာ 

ေက်ာင္းထြက္ရျခင္းအျပင္ ငယ္ရြယ္ေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမိသားစုမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရန္လည္း 

ေက်ာင္းထြက္ရေၾကာင္း MMN မိတ္ဖက္မ်ားက ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားက ကေမၻာဒီးယားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 

မိသားစုမ်ား အားလုံးကုိ ကုိယ္စားမျပဳေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားက ကေမၻာဒီးယားရိွ ကေလးမ်ားအားလုံး ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ 

ကေမၻာဒီးယား၏ အေျခခံဥပေဒ ခံစားခြင့္မ်ားအတိုင္း အစုိးရပညာေရးကုိ အခမဲ့ပညာေရး ရရွိေစရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

မိသားစုမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမွပုိမိုပ့ံပုိးေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။147 

 

၅၊ ၃ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ ျမွင္တင္ေနပါသနည္း၅၊ ၃ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားက လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးပါ၀င္ခြင့္ကုိ ျမွင္တင္ေနပါသနည္း

ေတာ္၀င္ ကေမၻာဒီးယားအစိုးရ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မူ၀ါဒ ၂၀၁၅-၂၀၁၈သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ခြင့္ကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ မည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဓိက စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ 

ကေမၻာဒီးယား လုပ္သားေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ ါဒ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ႏ ွ င့္ ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္မ ွ န္းခ ်က္မ်ားႏ ွ င့္ အခ်ိန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အျခားအမ်ိဳးသား မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မူ၀ါဒက 

“အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူမ်ားကုိ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္နိုင္ငံ ႏွစ္နိုင္ငံစလုံး၌ ထိခုိက္မႈလြယ္ကူေသာ က႑မ်ားထက္ 

အက်ိဳးရ ွိသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရွိရန္ႏ ွ င့္ ယင္းတုိ ႔၏ ကြ်မ္းက်င္မ ႈမ်ားကုိ ျမ ွ င့္တင္ေပးျခင္း ျဖင့္ ေကာင္းမ ြန္သည့္ 

အလုပ္အကိုင္မ်ားရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး” ဟူ၍ ေဖၚျပထားပါသည္။148 ထိုမူ၀ါဒက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ အလုပ္သမား 

မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္လိုအပ္သူမ်ားကုိ ပ့ံပိုးေရးျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၏ အမ်ိဳးသား အလုပ္အကုိင္္မူ၀ါဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ 

ထိုအခ်က္မွာ ျပည္ပထြက္ခြာျခင္းမွာ လူဦးေရ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၌ ေပါင္းစည္း 

ေဆာင္ရြက္ေရး က႑ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားဖြ႔ံ ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၈ ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိပါသည္။149 

အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးဆက္မ်ား စကားရပ္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လာသည့္အခါ အမ်ိဳးသားစီးပြါးေရးတြင္ 

143 Hing Vutha, Lun Pide, and Phann Dalis, The Impacts of Adult Migration on Children’s Well-being: The Case of Cambodia, Cambodia 
Development Resource Institute (July 2014), available at http://www.cdri.org.kh/webdata/download/otherpapers/Migration%20and%20
child%20well-being_CDRI.pdf.

144 Ibid, p. 4.
145 Ibid.
146 Ibid.
147 Royal Government of Cambodia, Education for All 2015 National Review Report: Cambodia, available at http://unesdoc.unesco.org/

images/0022/002297/229713e.pdf.
148 Ministry of Labour and Vocational Training and ILO, Labour Migration Policy for Cambodia 2015-2018 (December 2014), p. 5, available 

at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_145704.pdf.
149 Ibid.
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ပါ၀င္ခ ြ င့္ရေစရန္  အဓိက  ျဖစ္သည္။  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္း  သြားလာျခင္း  တစ္ခုတည္းကသာ  အသက္ေမြးေ ၾကာင္းအတြက္  

တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း မျဖစ္ေစဘဲ စစ္မွန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားရွိေစရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ား၏ 

အသက္ေမြးမႈအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေပမည္။ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း

မူ၀ါဒသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအဆင့္အတိုင္းအတြက္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား 

လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားပါ၀င္ခြင့္မ်ား ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံၿပီး ျမွင့္တင္ေပးသည့္ မူ၀ါဒျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းအား အေကာင္

အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကုိ အနာဂတ္တြင္္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္လိမ့္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၅၊ ၄။ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပိိုမိုပါ၀င္မႈကို အားေပးႏိုင္ေစရန္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၅၊ ၄။ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပိိုမိုပါ၀င္မႈကို အားေပးႏိုင္ေစရန္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

မည္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသနည္းမည္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသနည္း

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ CSO မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ျမင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

ထုိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမည့္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအား ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစုိးရဌာနမ်ားအား စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လာျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပ့ံပုိး ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္္ေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ပါ၀င္ခြ င့္ ျခင္းအား အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရာျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕ေဒသခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွ င့္ 

ကြန္ယက္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အသံမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ အျခားပါ၀င္သက္ဆုိင္သူ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း ေပးပါသည္။ ဥပမာ- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပန္လာေသာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ ကေမၻာဒီးယား အိမ္အကူအလုပ္သမား ကြန္ယက္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 

“ အိ မ္အကူအလု ပ္သမား မ ်ား၏  အခ ြ င့္အေရး မ ်ား ၊  လု ပ္ င န္း ခ ြ င္  အေ ျ ခအေနႏ ွ င့္  ေန ထို င္ မ ႈအေ ျ ခအေနမ ်ား  

ကေမာၻဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းငါးဖမ္းအလုပ္သမား ငါးဖမ္းပုိက္ျပင္ေနပံု။

ရရုန္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မတ္လ ၂၀၁၆  

(မူရင္းဓာတ္ပံု၊ John Hulme/MMN)
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တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးတြင္ အသံတသံတည္းျဖစ္ေရး” ျဖစ္သည္။150 ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားက 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ စိတ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ကူညီေျဖရွင္းရာတြင္  ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား  

ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းေရးစြမ္းအားမ်ား တုိးျမင့္လာေစပါသည္။ 

၅၊ ၅။ နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား၅၊ ၅။ နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ပုိမိုရရိွေစရန္ MMN သည္ ေတာ္၀င္ကေမၻာ

ဒီးယားႏ္ိုင္ငံအစိုးရအား ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္ရရိွေစရန္ႏွင့္ အင္ဒိနီုးရွားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏ္ိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ 

အျခားႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သုိ ႔ အခ်ိ ဳးက်ကုိယ္စား ျပ ဳမဲေပး ျခင္းစနစ္ ျဖင့္  အေ၀းေရာက္မဲေပး ျခင္းစနစ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ 

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။151 အစိုးရက ျပည္ပ ေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား 

နိုင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သံရုံးမ်ားႏွင့္ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ား၌ ပါ၀င္မဲထည့္ခြင့္ရရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

အစုိးရအေနႏွင့္ မဲေပးသူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မဲလိမ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္္ ျပည္ပမဲေပးျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးစစ္နစ္ကုိ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား လ်ာထားရန္လည္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းပါသည္။ အေ၀းေရာက္မဲေပးျခင္းစနစ္တြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပါးကုိ စိတ္၀င္စားမည့္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရိွေရး အာမခံသည့္ စနစ္ျဖစ္ရေပမည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွေစရန္ ကေမၻာဒီးယားအစုိးရသည္ 

ျပန္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ရရႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးသာတူညီမွ် ရန္ပုံေငြ 

(HEF) ကဲ့သုိ႔ စီမံခ်က္မ်ားမွ “ဆင္းရဲသည့္ အိမ္ေထာင္စု” အတြက္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားရရိွေစရန္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည္မ်ားကုိ 

အသိေပးမႈမ်ား ပုိမိုေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကေမၻာဒီးယားအစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ား တိုးတက္လာေစေရး အတြက္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ 

တိုက္တြန္းအႀကံျပဳပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ MMN သည္ ကေမၻာဒိီးယားအစုိးရအား ကေမၻာဒီယားနိုင္ငံတြင္ မိဘမ်ားမရိွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ကေလးမ်ားကုိ 

ပ့ံ ပုိးေပးရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။ ထုိပ့ံ ပုိးကူညီမ ႈတြင္ ကေမၻာဒီးယား၏ အေျခခံဥပေဒပါအတိုင္း အျပည့္အ၀ 

ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အစိုးရပညာေရး တြင္ အခမ့ဲသင္ၾကားနိုင္ေရးကိ ုေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ေစေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။ 

150 Cambodia Domestic Workers Network, “Formed in 2012, CDWN aims to attain 1,000 members by 2017, including migrant Cambodia 
domestic workers in Malaysia” (28 March 2015), available at http://www.idwfed.org/en/affi liates/asia-pacifi c/cambodia-domestic-workers-
network-cdwn.

151 Pech Sotheary and Erin Handley, “Voting abroad impossible: PM”, The Phnom Penh Post (17 February 2016), available at http://www.
phnompenhpost.com/national/voting-abroad-impossible-pm.
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နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၆၊ ၁။ နိဂုံးခ်ဳပ္၆၊ ၁။ နိဂုံးခ်ဳပ္

လူအမ်ားစုမွာ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၏ ဘ၀ အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 

အလုပ္လုပ္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေငြေပးပုိ ႔ ျခင္း၊ 

အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ား ယူေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရးကုိ မ်ားစြာပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ္

လည္း ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရံႈးေနရပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သည္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား 

အလုပ္ခ်င္သည့္ အလုပ္မ်ား၌ အမ်ားအား ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ ၾကရၿပီး အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာမ်ားကုိသာ ရရွိ ၾကပါသည္။ 

ဆိုက္ေရာက္ႏို င္ ငံအစုိးရမ်ားက  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္း  အလုပ္သမားမ ်ားအတြက္  ယာယီျဖစ္ေရးကုိ  အေျခခံ ၿ ပီး  မူ၀ ါဒမ ်ားကုိ  

ေရးဆြဲျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းက လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပါ၀င္ခြင့္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ပံ့ပုိးအတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားထက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေစရန္ မူ၀ါဒျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ 

ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈက အလြန္တရာ နည္းပါးေနပါသည္။ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားရိွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အလုပ္သမားမ်ားအား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မႈမွာ အားနည္းလ်က္ရိွၿပီး မူရင္းႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ 

နိုင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ရပါက ေကာင္းမြန္သည့္ အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အားနည္းလ်က္ရိွပါသည္။

 ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းသူမ်ား၏ စစ္မ ွ န္ေသာအေျခအေနအရ ျပည္ပတြင္ အၿမဲေနထိုင္မည့္သူမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 

အိမ္သုိ႔ျပန္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း စနစ္တက်ျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားအားျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 

မဲေပးခြင့္ အတားအဆီးမ်ားက မူရင္းေနထိုင္ရာရပ္ရြာမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားႏွင့္ အရွက္ရသိမ္ငယ္မႈျဖစ္ ျဖစ္ေစသည့္ 

အတားအဆီးမ်ား ရိွေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မူရင္းေနရာ၌ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ 

လုိအပ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈမ်ား ရရိွေစရန္ အတားအဆီးမ်ားကလည္း ျပန္လာေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း လူမႈ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားမွ ဆက္လက္ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပါ၀င္ခြင့္ကုိ ေဒသတြင္းရိွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အားလုံး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။152 Hutchison et al. ၏ စိတ္ပညာရႈေထာင့္မွ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ခံရၿပီး ေနထိုင္ရျခင္းသည္ “လူမႈအစုအဖြဲ႔တစ္ခုအတြက္ 

အေျခခံက်သည့္ လူမႈစိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္းအျပင္ အလုပ္အကုိင္နိုင္သည့္ 

အေျခအနမ်ား ျဖစ္ေပးလာၿပီး၊ ေဒါသႀကီးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အရာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ 

စိတ္ပူပန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစျခင္း၊ စဥ္းစားခ်က္ မ်ားႏွင့္ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ား အလြန္အကၽြံျဖစ္လာျခင္း” တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။153 

မမာမက်န္း ျဖစ္ ျခင္းမ ်ားမ ွာ  အေျခခံ ျပည္သူ ႔၀န္ေဆာင္မ ႈမ ်ား ျဖစ္သည့္  ပညာေရး ၊  က်န္းမာေရး  ေစာင့္ေရ ွာက္မ ႈႏ ွ င့္  

တရားမွ်တေရးယႏၱရားမ်ား ရရိွမႈမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ စုစည္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ထက္ပုိ၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစပါက ေဖၚျပမထားသည့္ ေရရွညအ္က်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ပုိမိုျဖစ္ေပၚေစမည ္ျဖစ္သည္။ Anicef 

ႏွင့္ Lanphier တုိ ႔ ေထာက္ျပခဲ့သည့္ “လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ ႔ ႀကီး ျပင္းခဲ့သည့္ 

လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေပသည္။”154 အျခားတဘက္တြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကေလးမ်ား လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တန္းတူရရိွခပဲါက ၄င္းတုိ႔သည္ သူတို႔၏ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြက္ တန္ဖုိးရိွၿပီး  မရိွမျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား 

ျဖစ္လာပါသည္။

152 Paul Hutchison, Dominic Abrams, and Julie Christian, “The Social Psychology of Exclusion” in Dominic Abrams, Julie Christian and David 
Gordon (eds.), Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research (Chichester, John Wiley & Sons: 2007), p. 29.

153 Ibid.
154 Paul Anisef and Michael Lanphier, The World in a City (Toronto, Toronto University Press: 2003), p. 8.
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 NGO ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ ေဒသႏၱရႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစုိးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကုိ စည္းရုံးလႈ ႔ံေဆာ္ရန္ႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ ေဒသတြင္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာဆိုခြင့္ရိွသူမ်ား ရိွလာပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေျပာဆိုစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ားသည္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလမဲ်ားအတြက္ 

အစဥ္မၿမ ဲေျပာင္းလမဲႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀သည့္ အသံမ်ားကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  အခ်ိ ဳ ႕  ေဒသႏၱရႏ ွ င့္  ႏို င္ ငံေတာ္အဆင့္  အစိုးရမ်ားက  အေထာက္အထားမ်ား  ျပ ဳလုပ္ေပးေရး ၊ 

ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး မ်ားတြင္ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ မူ၀ါဒမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားက ရံဖန္ရံခါမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားက အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစျခင္းထက္ 

ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း မ်ားကုိသာ ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ လက္ရိွ အာရွေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ 

ကိစၥရပ္မ်ားမွာ နိမ့္က်သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ ဆုိက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူမႈအသုိင္း 

အ၀ုိင္းတြင္ ၄င္းတုိ႔အား ခြဲျခားဆက္ဆံ ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားတြင္္ ပါ၀င္ခြင့္မွာ 

အေရးတႀကီး အာရုံထား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။     

၆၊ ၂။ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား၆၊ ၂။ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ အေရးႀကီးသည့္ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တစ္ခုခ်င္းက 

ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားက ေအာက္ပါ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပးအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

 မူရင္းနိုင္ငံမ်ားရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပန္လာသူမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ မူရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္မႈအေပၚ အေျခတည္ၿပီး တိုက္ရိုက္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

MMN မိတ္ဖက္မ်ားကလည္း ယင္းတို႔၏ သုံးသပ္မႈမ်ားအေပၚ စုစည္းၿပီး အႀကံျပဳတိုက္တြန္းမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

MMN ႏွင့္အတူ ဤစာတမ္းအတြက္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားက 

တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ ဂရုျပဳ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနထိုင္သူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္၊ တန္ဖိုးထားၿပီး ႏို င္ငံသားမ်ားႏ ွ င့္ တန္းတူ သေဘာထားကာ ရပ္ရ ြာ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္လုပ္ကုိင္နိုင္ရန္္ လုိအပ္သည့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းေရးကုိ ေရွ႕ရႈသည့္ 

အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

ေတာ္၀င္ထိုင္းအစိုးရသုိ႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္္းခ်က္မ်ား - ေတာ္၀င္ထိုင္းအစိုးရသုိ႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္္းခ်က္မ်ား - 

• ထိုင္ႏ္ိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀ေသာ ပါ၀င္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေစရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား အတြက္ ေရွရွည္နည္းဗ်ဴ ဟာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြရဲန္။   

• ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ား မရွိသည့္ 

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ လူ႔အရင္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား 

ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရိွသည့္ ရိွၿပီးသား ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္ရာရန္။ 

• ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ 

ရရိွေစရန္အတြက္ ယႏၱရားမ်ား ဖန္တီးေပးရန္။ 

• သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ CSOမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္ အတားအဆီးမ်ားကုိ 

ေက်ာ္လႊား ရယူႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္။

• ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ပညာေရးမ်ား ပ့ံ ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ 

အသုိင္းအ၀န္းအတြင္း တရား၀င္ပါ၀င္သူမ်ားအျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ရပ္ရြာမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္။ 
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• ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္လူထုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈရွိႏိုင္မည့္ 

ေနရာမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္။ 

ဂ်ပန္္အစုိးသုိ႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ဂ်ပန္္အစုိးသုိ႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား 

• ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းရွိ ပြဲမ်ားတြင္ လူမႈေရး ေပါင္းစည္းမႈ 

ျမွင့္တင္နိုင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္။

• ဂ်ပန္ႏြယ္ဖြားမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အထူးေနထိုင္ခြင့္ေပးရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 

ဇနီးမ ်ား  အျဖစ္လည္းေကာင္း  ဂ်ပန္ နို င္ ငံသားမ ်ားႏ ွ င့္  ရရ ွိလာသည့္  ကေလးမ်ားကုိ  ျပ ဳ စုပ ်ိ ဳးေထာင္သည့္  

မိခင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ဓေလ့ထုံးစံအဆင့္အတန္းျဖင့္ သတ္မွတ္စဥ္းစားျခင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးၿပီး ယင္းတို႔၏ 

အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္။ 

• ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္းဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေစေရး 

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒကုိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ 

အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေနမွအပ ကေလး မ်ားကုိ မိဘမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 

ေနထုိင္သည့္ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားကိ အထူးေနထိုင္ခြင့္မ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈကုိ 

ျမွင့္တင္ရန္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံျဖင့္ ေပါင္းစည္းယွဥ္တြဲေနထ္ိုင္းျခင္း မူ၀ါဒကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္။  

• ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၊ NGO မ်ား၊ ပုဂၢလိက အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကူညီေရး အဖြဲ႔မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္။  

• ဂ်ပန္ႏ္ိုင္ငံျပင္ပမွ မတရားခြဲျခားဆက္ဆံ ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာမ်ား ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းျခင္းဆိုင္ရာ 

ဥပေဒ ၂၀၁၆ ကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံျခင္းကုိ 

တိုက္ဖ်က္ရန္။ 

• နည္းပညာပညာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာသင္တန္းသားမ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္ရာတြင္ 

လက္ရိွလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လြယ္ကူမႈရိွေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာ သင္တန္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။

  
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

• ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

လြယ္ကူေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

• လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အက်ုိးသက္မႈရွိေနသည့္ ၁၉၈၂ ႏ္ိုင္ငံသားဥပေဒကုိ 

လုိက္နာက်င့္သုံးရာတြင္ လြယ္ကူရွင္းလင္းမႈရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

• ျမန္မာေရ ႊ ႕ေ ျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏ ွ င့္ ၄င္းတုိ ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ တရား၀င္ႏ ွ င့္ သင့္ေတာ္သည့္ 

ပညာေရးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိရန္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ေဆာင္ရ ြက္ရန္ ၊  သင္ရိုးညႊ န္းတမ္းမ ်ား  ေရးဆြဲေရးကုိ  ပံ့့ ပုိးရန္ႏ ွ င့္  ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ ငံမ ်ားရ ွိ  လူထုအေျခ ျပ ဳ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္။ 

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြျဲခင္း အမ်ိဳ းသားစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၁၇၏ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ 

ေဖၚေဆာင္ရန္။

▪ “ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မထြက္ခြာမီႏွင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာျခင္းတုိ႔တြင္ ႀကံဳေတြ႔ ခံစားရသည္မ်ားအတြက္ 

စိတ္ပုိင္း-လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား” ပ့ံပုိးေပးရန္။ 
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▪ “ခံစားခြင့္မ်ား၊ အာမခံမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ရရိွရန္အတြက္ ယုံၾကည္အားထား ရသည့္ ယႏၱရားမ်ား” 

တည္ေထာင္ထားရန္။ 

▪ “အမ်ိဳ းသားလုပ္သားေစ်းကြက္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္၌ အလုပ္အကုိင္ခြင့္အလမ္းမ်ား” ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ေပးရန္။ 

▪ “ ျပန္လာသည့္ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဆိုက္ေရာက္ႏ္ိုင္ငံမ ်ားတြင္ ရရ ွိခဲ့သည့္ ကြ်မ္းက်င္မ ႈမ ်ားကုိ 

ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ျခင္း စနစ္မ်ားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း” ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္။ 

▪ “အလုပ္သမားလက္ခံသည့္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ရရွိလာသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္” 

ညိွႏိႈင္းရန္။

ေတာ္၀င္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ အစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားေတာ္၀င္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ အစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

• ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္ရရိွေစရန္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားက အေ၀းေရာက္မဲေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္ 

သံရုံးမ်ားႏွင့္ ေကာင္စစ္၀န္ရုံး၌ ပါ၀င္မဲထည့္ခြင့္ရရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္။

• မဲေပးသူမ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္ ႏွင့္ မဲလိမ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္္ ျပည္ပမဲေပးျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္မ်ား 

တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား လ်ာထားသုံးစြဲရန္။

• ျပန္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ရရႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးသာတူညီမွ် 

ရန္ပုံေငြ (HEF) ကဲ့သုိ ႔ စီမံခ်က္မ်ားမ ွ “ဆင္းရဲသည့္ အိမ္ေထာင္စု” အတြက္ ပ့ံ ပုိးမ ႈမ်ားရရွိေစရန္ မည္သုိ ႔ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည္မ်ားကုိ အသိေပးမႈမ်ား ပုိမိုေဆာင္ရြက္ရန္ ရပ္ရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္္ရြက္ရန္။ 

• အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ား တိုးတက္ လာေစေရးအတြက္ 

ဦးစားေပးသတ္မွတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္။ 

• ကေမၻာဒီယားနိုင္ငံတြင္ မိဘမ်ားမရိွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ကေလးမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။ 

ထုိပ့ံပုိးကူညီမႈတြင္ ကေမၻာဒီးယား၏ အေျခခံဥပေဒပါ အတိုင္း အျပည့္အ၀ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အစိုးရပညာေရးတြင္ 

အခမဲ့သင္ၾကားနိုင္ေရးကုိ ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ

လူမႈဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ုိးမ်ိဳး155   

၁။ 

အလုပ္လက္မဲ့၊ ကြ်မ္းက်င္မႈနည္းပါးျခင္းမ်ား၊ ၀င္ေငြနည္းပါးျခင္း၊ ည့ံဖ်င္းေသာ အိမ္ယာ၊ ရာဇ၀တ္မႈ ထူေျပာေသာ၀န္းက်င္မ်ား၊ ဆုိး၀ါးေသာ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု ၿပိဳကြဲျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္မ်ားကုိ အတုိေကာက္ 

စကားရပ္။ (SEU၊ ၁၉၉၇)156

၂။
လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းမွာ မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစုေပါင္းၿပီး တဦးခ်င္းႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဆိုးက်ိဳး၀ကၤပါအတြင္း 

က်ေရာက္ေစမႈျဖစ္သည္။ (DSS၊ ၁၉၉၉၊ စာ ၂၃)

၃။

လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းမွာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုတြင္ ပထ၀ီ၀င္ အေန အထားအရ ေနထိုင္ေနေသာ္လည္း ထုိလူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ 

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ကဲ့သုိ႔ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း သုိ႔ အုပ္စုလုိက္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ (Scottish Executive)

၄။
အေျခခံအားျဖင့္ နိုင္ငံသားတိုင္း ရရိွခံစားနိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွခြင့္ မရသည့္ ဆင္းရဲျခင္း။ ထုိလအယူအဆမွာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမွ အယူအဆႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (NPI, Howarth et al., 1998)

၅။
တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ၄င္းတုိ ႔၏ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ လူမႈေရး မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ မညီမွ်မ ႈမ်ားေၾကာင့္ အစြန္းတဘက္ဆီ ေရာက္ေစေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ (ESRC, 2004)

၆။
တစ္စုံတစ္ေယာက္အား လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းမႈ ျပဳရာတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား 

မရရိွေစရန္ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားသည့္ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ (Walker and Walker, 1997, p. 8) 

၇။

ၿ ဗိတိသွ ် လူ ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းရ ွိ လူမ ႈဆက္ဆံေရး၊ လူမ ႈေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏ ွ င့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရရ ွိ ျခင္း သုိ ႔မဟုတ္ 

တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္း။ ယခုသုံးႏႈန္းထားသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းကုိ ‘ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံ’ ကုိ ဆိုလုိျခင္းထက္ ‘ျဖစ္စဥ္္တစ္ရပ္’ကုိ 

ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိအရာက ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ စႏွစ္တက် ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထက္အကူျပဳေနပါသည္။ (Gordon et al., 

2000, p. 73)

၈။ 

လူတစ္ဦးအား လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမွာ (က) သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ သည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းတြင္ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ 

အေျခခ်ေနထိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ (ခ) သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္သည့္ 

ထုိုိလူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း၏ နိုင္ငံသားမ်ားကဲသုိ့႔ ပုံမွန္ပါ၀င္ခြင့္ မရျခင္းႏွင့္ (ဂ) သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမက လုပ္ေဆာင္ရန္ပါ၀င္လိုျခင္း။ (Burchardt 

et al., 2002, pp. 30, 32)

၉။
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခြင့္ မရျခင္း လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းျခင္းမ်ားမရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းအား 

မရိွျခင္း။ (Room, 1995)

၁၀။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမွာ ဆင္းရဲျခင္းထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ အယူအဆ ျဖစ္ၿပီး ရုပ္၀တၳဳဆိုင္ရာ နိမ့္က်မ်ားသာမက စီးပြားေရး၊ 

လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဘ၀မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ 

အခ်ိဳ႕ထူးျခားမႈမ်ားကုိ ပုံေဖၚျခင္း၊ ကင္းကြာေစျခင္းႏွင့္ ခပ္တန္းတန္းျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ (Duffy, 1995)

၁၁။

လူမႈေရးဆုိင္ရာဖယ္က်ဥ္ျခင္းမွာ လူမႈေရးကတိက၀တ္မ်ား ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။157 လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းအဆင့္တြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

ေပါင္းစည္းေရးတြင္ မလုံ ေလာက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။ တသီးပုဂၢလအဆင့္၌ လူမႈေရးု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆက္ဆံမႈမ်ား 

တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ (Silver, 2006)

155 Adapted from table in Ruth Levitas, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd, and Demi Patsios, The Multi-Dimensional 
Analysis of Social Exclusion, Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International Study of Poverty 
and Bristol Institute for Public Affairs University of Bristol (January 2007), p. 21, available at http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/
http:/www.cabinetoffi ce.gov.uk/media/cabinetoffi ce/social_exclusion_task_force/assets/research/multidimensional.pdf (accessed 
on 11 June 2016).

156 For citations in this table, see original table in Levitas, et al. Mekong Migration Network added two defi nitions to this table. See nos. 
11 and 14 and accompanying citations.

157 Hilary Silver, “Social Exclusion” in George Ritzer (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology: SE-ST (Oxford, Blackwell: 2006), 
p. 4411.
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၁၂။

လူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ အာဏာ၊ အရင္း အျမစ္မ်ားႏွင့္ ရွိၿပီးသားတန္ဖိုးမ်ား တျဖည္းျဖည္း 

အလွမ္းေ၀းေစၿပီး တဆင့္ နိမ့္က်သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမွ စုေပါင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ (Estivill, 2003, p. 19)

၁၃။ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ႀကီးမားစြာ စုေပါင္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဘက္ေပါင္းစုံဆိုးက်ိဳး နာတာရွည္ေရာဂါ။158 (Burchardt et al., 1999)

၁၄။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမွာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ဘက္ေပါင္းစုံ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

နိုင္ငံေရးက႑မ်ားတြင္ လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း လူအမ်ားစု ရရွိေနသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မ်ားကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားက 

တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဘ၀ အရည္အေသြးႏ ွ င့္ လူမ ႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုလုံး သာတူညီ မွ ်စ ြာ ေပါင္းစည္းေရးတုိ ႔ ကုိ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ (Levitas et al., 2007)

158 Ruth Levitas, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd, and Demi Patsios, The Multi-Dimensional Analysis of Social 
Exclusion, Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International Study of Poverty and Bristol 
Institute for Public Affairs University of Bristol (January 2007), p. 25.
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www.mekongmigrati on.org
P.O. Box 195, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 THAILAND

Tel/Fax: +66 53 283259
Email: info@mekongmigrati on.org

The Mekong Migration Network (MMN) is a subregional network of migrant 
support NGOs, migrant grassroots groups and research institutes. The 

central goal of MMN is to promote the welfare, well-being, dignity and human 
rights (especially labour, women’s and family rights) of migrants in the GMS, and 
to build mutual support and solidarity among migrants and advocates within the 
GMS. To achieve this goal, MMN jointly carries out research, advocacy, capacity 
building and networking.

အၿမဲတမ္း ယာယီျဖစ္ေနျခင္းအၿမဲတမ္း ယာယီျဖစ္ေနျခင္း

မဲေခါင္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ မဲေခါင္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ခြင့္မရိွျခင္းအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ခြင့္မရိွျခင္းအတြက္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စမ္းစစ္ျခင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စမ္းစစ္ျခင္း

မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္ (MMN)မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္ (MMN)
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ

Toyota Foundation မွ ပ့ံပုိးေပးထားသည္။ Toyota Foundation မွ ပ့ံပုိးေပးထားသည္။ 


