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အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤအစီရင္ခံစာသည္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအလို႔ငွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရက္ေရာစြာေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာေရးသူ(မ်ား)၏  ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အျမင္မ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ထင္ဟပ္ေစသည္ဟု မဆိုလိုပါ။

ဤအစီရင္ခံစာကို ဦးေဆာင္သုေတသနျပဳသူ Max Travers မွ Joe Falcone ႏွင့္တြဖဲက္ 
ေရးသားပါသည္။ ေျမျပင္ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ကိုထြယ္ေအာင္ထိန္နန္ႏွင့္ မယမင္းေ႐ႊစင္တို႔က 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ Alison Arbib မွ တည္းျဖတ္မႈျပဳလုပ္ပါသည္။ Stephanie Leombruno က 
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ေလ့လာမႈကိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ားကိုမွတ္သားမႈတြင္ ကူညီခဲ့ပါသည္။ 
Lawrence David သည္ အစီအရင္ခံစာ၏ ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္ကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ၿပီး Julie Brown ႏွင့္ 
Carrie Schwartz တို႔က ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္ထည့္သြင္းျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Erin Klett က 
ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ကိုယူခဲ့ၿပီး က်ယ္ျပန႔ေ္သာ ဦးေဆာင္မႈကို စီမံခန႔ခ္ြခဲဲ့ပါသည္။

ယခုအစီအရင္ခံစာသည္ Verité ၏ ျမန္မာျပည္မွကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားစိုက္မႈမပါဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ား၏အားျဖည့္မႈမ်ားမွ၎၊ မိမိတို႔၏အခ်နိ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ အားေပးသူမ်ား၏ အားျဖည့္မႈမ်ားမွ၎ 
အက် ိဳးရရိွခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အေရးအႀကီးဆုံး အခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိတို႔၏အခ်နိ္ေပးကာ အေတြ႕အႀကဳႏံွင့္ အျမင္မ်ားကို 
ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္မွ်ေဝေပးျခင္းအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွေိၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
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နိဒါန္း
သစ္ေတာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုငိ္ငံရိွ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအဖို႔ လြန္စြာမွ အေရးၾကီးလွပါသည္။ 
သစ္ေတာမ်ားသည္ လယ္ယာေျမကို ကာကြယ္၊ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ 
စိုက္ထင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး  သစ္ေတာက႑၌ အလုပ္မ်ားဖန္တီးေပးသည္။ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအႏၱရာယ္သည္ ထိုသစ္ေတာမ်ားအတြက္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည့္အေျခအေနေရာက္ေနၿပီး ျမန္မာႏုငိ္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိယအျမင့္ဆံုးႏႈန္း၌ ရွေိနေပသည္။  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ 
ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြၾကား အသက္ရွင္ေနထိုင္ရမႈ၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈႏွင့္ 
ေျမယာမဲ့အေျခအေနျမင့္မားမႈ (သို႔မဟုတ္) ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမႈႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားျဖင့္ ရုန္းကန္ေနရဆဲ ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီစနစ္တို႔ေၾကာင့္  
ျမန္မာလူထုသည္ အင္မတန္မွ ထိရွလြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  ျမန္မာႏုငိ္ငံရိွ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ အဖက္ဖက္မွ လူသားမ်ား ခုခံႏိုင္စြမ္းကင္းမဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားကို 
ေကာင္းမြန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ ထားရိွေသာ္လည္း၊ ယင္းအေျခအေန(၂)ရပ္က တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
မည္သို႔မည္ပံု ေပါင္းစပ္၊ ဆံုခ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုမူ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ နည္းပါးၾကသည္။  

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိိဳးမႈႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ာရိွ အလုပ္သမားေရးရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအရအႏၱရာယ္ရိွမႈတို႔၏ 
ဆံုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္(၂)ခု ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ 
ေတြ႔ရိွခ်က္အက်ဥ္းကို တင္ျပထားသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ Verité 
မွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စူးစမ္း၊ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ေသာ သုေတသန စီမံခ်က္ၾကီး၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ 
လူကုန္ကူးခံရလြယ္မႈအျပင္ အျခားအလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဖိႏွပိ္အလဲြသံုးစားလုပ္မႈတို႔အၾကားရိွ 
ခ်တိ္ဆက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။  ယင္းခ်တိ္ဆက္မႈမ်ားကို ယခင္က 
ရွင္းလင္း၊မွတ္သားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ၊ ဆက္ႏြယ္မႈႈ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ယႏၱရားအေပၚ 
အေသးစိတ္သုေတသနအေျချပဳ ေလ့လာျခင္းမ် ိဳး မရိွေသးပါ။ ထုိ႔ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နယ္ပယ္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားေရးရာ နယ္ပယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခရိွျခင္းကို (သို႔မဟုတ္) 
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေျခရိွျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအေပၚ အေသးစိတ္သုေတသနအေျချပဳ 
ေလ့လာမႈမ် ိဳးလည္း မရိွေသးပါ။ Verité ၏ စူးစမ္း၊ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ေသာ သုေနသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ဤခ် ိတ္္ဆက္ႏိုင္ေျခရိွမႈတို႔ကို ပံုေဆာင္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ မတူညီေသာ ပထဝီေနရာေဒသမ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ခံဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားရိွ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအား ေလ့လာကာ ယခုလို အသိပညာကြာဟခ်က္ 
(knowledge gap) အား ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။  

ဤေျပာင္းလဲ၊တိုးတက္၊ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ျမန္မာ့ ႏုငိ္ငံေရး၊ လူမွဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေနာက္ခံ 
အေျခအေနမ်ားထဲမွ အေျခခံက်က် နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္၊ Verité သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ က႑(၂)ရပ္၌ မူရင္းသုေတသနဆုိင္ရာျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈပံုစံျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
အၾကီးစားစိုက္ပ် ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ 
ေတြ႔ရိွရသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အခ်က္မ်ားသည္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကဲြလဲြမႈရိွေသာ္လည္း၊  
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ(၂)မ် ိဳးစလံုး၌ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက အလားအလာေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္ 
(သို႔မဟုတ္) စားဝတ္ေနေရးအခြင့္အလမ္း မရရိွျခင္း၊ ဆက္လက္အသက္ရွင္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ေကာင္းေသာအလားအလာမ်ားကို ဟန္႔တား၊ကန္႔သတ္ေနသည့္ သစ္ေတာဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ ရိွသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ ေနထုိင္ေနရျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
ယင္းလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္းႏွင့္ အေသးစားလယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ရျခင္းတို႔ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသက္ေမြးမႈမျပဳလုပ္ႏုငိ္ျခင္းက 
ေဒသအတြင္းရွလိုပ္သားမ်ားအား ဆိုးရြားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရွေိသာ အလုပ္မ်ားကို 
လက္ခံလုပ္ဖို႔ တြန္းပို႔သည္။   ယင္းသို႔ လက္ခံလုပ္ေဆာင္မႈက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈကို ထပ္မံ 
ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွသည္။ သို႔မဟုတ္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ျဖစ္ေစ ႏုငိ္ငံမ်ားသို႔ျဖစ္ေစ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာေအာင္  တြန္းအားေပးလ်က္ရွ ိၿပီး  ယင္းေဒသ၊ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈကို 
ဆက္လက္ေတြ႔ၾကံဳၾကရသည္။ 
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သုေတသနျပဳစုနည္းႏွင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

Verité ၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ပညာရပ္စာေပမ်ား၊ အစိုးရအစီရင္ခံစာမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္း အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ယခင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအား 
ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားအရ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား အပါအဝင္ 
စာေပအေထာက္အထားမ်ားကို ျပန္လည္္ေလ့လာမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္အတြက္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳျခင္းကို 
ကခ်င္ျပည္နယ္အေပၚ အဓိကထား၍ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ကြင္းဆင္းကာ ၂၀၁၉ မတ္လမွ ဧပရယ္လၾကားႏွင့္ ၂၀၁၉ 
စက္တင္ဘာလမွ ႏုငိ္ဝင္ဘာလအၾကား အဓိက ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ မတူညီေသာ စိုက္ခင္း (၉)ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
ဤျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း လုပ္သား 
စုစုေပါင္း(၁၈)ဦးကို လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ွ
တရားမဝင္ အေသးစားသစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ရပ္မွန္ 
ေလ့လာခ်က္အတြက္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳျခင္းကို ၂၀၁၉ မတ္လႏွင့္ 
ဧပရယ္လအၾကား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ့

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၃) 
ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းခဲ့သည္။ ယင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ- 
စစ္ကိုင္းတိုင္းရိွ ထီးၾကိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကသာျမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ 
ေနာင္ခ် ိဳျမိဳ႕နယ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း (၁၁)ဦးကို 
လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ မိုးညွင္းႏွင့္ 
ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း 
လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမား (၉)ဦးႏွင့္ ၂၀၁၈၊ႏိုင္ဝင္ဘာလ၌ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမား (၂)ဦး အသီးသီးျဖစ္ၾကပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာအတြက္ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပတ္သက္စပ္ဆုိင္ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စုစုေပါင္း (၇၂) ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြး၊ တုိင္ပင္ကာ အႀကံဥာဏ္ရယူခဲ့သည္။ 
ပတ္သက္စပ္ဆိုင္သူ (Stakeholders) မ်ားသည္ မွ်တေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္သေဘာထားမ်ားကို 
ထင္ဟပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပတ္သက္စပ္ဆိုင္သူ (Stakeholders) မ်ားဟုဆိုရာ၌ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္း 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြေရးနယ္ပယ္မွ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးနိမ္ႏွင္းေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာ၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနယ္ပယ္မွ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားတို႔ ပါဝင္သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အလုပ္သမားအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ 
ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။ 
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အသံုးျပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ အရည္အေသြးအေျချပဳျဖစ္ေနျပီး 
ကိုယ္စားျပဳလူအုပ္စုတစ္ခ် ိဳ႕ကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္သည့္နမူနာကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္၊ 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ အမ် ိဳးသားအဆင့္၌ (သို႔မဟုတ္) အခန္းက႑လိုက္ အဆင့္၌ ကိုယ္စားမျပဳပါ။ 
ယခုလို အလ်င္အျမန္ ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္၊ အကဲျဖတ္ရျခင္းသည္ အလုပ္သမားေရးရာ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ပ်႕ံႏွ ံ႔လ်က္ရိွေၾကာင္းကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ ခေရေစ့တြင္းက်၊ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ထပ္မံ၍ 
သုေတသနျပဳလုပ္ရဦးမည့္ အရဲစြန္႔ရမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။   

Verité သည္ ၎၏ လူကုန္ကူးမႈ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢ၏ 
လူကုန္ကူးမႈ-အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးမႈ- တားဆီး၊ႏွမိ္နင္း၊ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး ပရိုတိုေကာ အေပၚအေျခခံထားသည္။ ယင္းပရိုတိုေကာကို ပါလာမို ပရိုတိုေကာ 
(Palermo Protocol) ဟုလည္း ေခၚေဝၚသည္။ ဤပရိုတုိေကာတြင္ အဓမၼခိုင္းေစမႈပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ လူကုန္ကူးမႈအနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ပါရိွသည္။  Verité သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၂၉တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 
အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေပၚတြင္လည္း အမွသီဟဲျပဳထားသည္။ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈဆိုသည္မွာ “လူပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ ခံရမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ကာ 
အတင္းလုပ္ေဆာင္ေစေသာ အလုပ္အားလံုး (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အဆိုပါလူပုဂၢ ိဳလ္မွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းမႈမရိွသည့္ အလုပ္အားလံုး 
(သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုး”ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကိုဆိုလိုသည္။  ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ 
အဓမၼခိုင္းေစမႈ၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ယင္းအႏၱရာယ္ကို ပံ့ပိုးျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိကက်င့္သံုးမႈမ်ားကို 
သံုးသပ္ႏုငိ္ရန္၊ အရိပ္လကၡဏာတစ္ခ် ိဳ႕ကို အဓိကေဖာ္ျပသည့္ ILO၏ မၾကာေသးမီက လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အသံုးျပဳကာ  Verité သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔ (ILO)၏ အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ 
အရိပ္လကၡဏာမ်ား တည္ရိွမႈအတြက္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမႈျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအရိပ္လကၡဏာတစ္ခ် ိဳ႕သည္ 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း (၂)ရပ္ျဖစ္သည့္ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ေသာအလုပ္ႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ(သို႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းခံေစႏုငိ္သည္။ /  အဓမၼခိုင္းေစမႈ အရိပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုသိရိွလိုပါက ဤthis link ေနရာတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ၌ အလုပ္သမားေရး၊ လူမွဳေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား 

အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈပထဝီ
အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား 
လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ၊ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ၏ အလုပ္သမားအင္အားသည္ 
မူလဇာတိေျမအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ား-မ 
ျဖစ္တည္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း ကဲြျပားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အမ် ိဳးသားအလုပ္သမားႏွင့္ 
အမ် ိဳးသမီးအလုပ္သမား (၂) မ် ိဳးလံုးသည္ စိုက္ပ် ိဳးခင္း၌ ရိွေနၾကသည္။ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ျပင္ပမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ္လည္း၊ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလည္း 
စိုက္ပ် ိဳးမႈအတြက္ အလုပ္သမားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း လူေတြ႔ေမးျမန္ရာတြင္ 
ေျဖၾကားခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္က အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈလုပ္ငန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ျပည္တြင္းေနရပ္တိမ္းေရွာင္ေနသူ(IDPs) မ်ားကိုလည္း အလုပ္ခန္႔အပ္ထားသည္။ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာ 
ျပည္တြင္းေနရပ္တိမ္းေရွာင္သူ (IDPs) မ်ားကို ဝိုင္းေမာ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းေနရာမ်ားမွ 
ဖယ္ရွားထားေသာ္လည္း၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ IDP စိုက္ခင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ပဋိပကၡအက် ိဳးဆက္ခံရသည့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အျခားေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေနရာ၌ သံုးေသာ 
“ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား” ဟူသည့္ ေဝါဟာရသည္ စားဝတ္ေနေရး ရွာေဖြရန္ စသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္သေဘာျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရိွ 
ေနရာသစ္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ 
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ျပည္တြင္းေနရပ္တိမ္းေရွာင္သူ (IDPs)မ်ား ဆိုသည္မွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 
၎တို႔၏ေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း 
လုပ္သားအင္အားအမ်ားစုမွာ ျမန္မာျပည္မွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပင္ပမွ 
လာေရာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  
Verité သည္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား၌ရိွေသာ မတူညီေသာအလုပ္သမား အမ် ိဳးအစားမ်ားစြာကို 
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ား၊ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား၊ ရာသီစားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာျပန္ကဲ့သို႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္တြင္ 
အျမဲတမ္းအလုပ္သမား၊ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရာသီစားအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ဤအလုပ္သမားမ်ားသည္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးရာတြင္ ျပင္းထန္ေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ယေန႔ခ်နိ္ထိ၊ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ၌ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
အလုပ္သမားအေရအတြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား မရရိွေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
အလုပ္သမားမ်ား ေသာင္းနဲ႔ခ် ီရိွသည္ဟု  Verité က ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

ဇယား ၁။ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ က႑ရိွ အလုပ္သမား အမ် ိဳးအစား

အလုပ္သမား 
အမ် ိဳးအစား လူမႈ ပထဝ ီ

လုပ္အားခ 
ေပးစနစ္

လုပ္အားခ 
ျဖတ္ေတာက္မႈ 
ၾကံဳေတြ႔ရျခင္း  လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

အၿမဲတမ္း
အလုပ္သ
မား

ကခ်င္ျပည္နယ္ျပင္
ပမွ ဆိုလွ်င္ 
အဓိကအားျဖင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒ
သႀကီးတို႔မွ 
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာ
င္း 
အလုပ္သမားမ်ားျ
ဖစ္ၾကျပီး 
ေဒသခံအလုပ္သမ
ားမ်ားႏွင့္ 
ကခ်င္တိုင္းရင္းသ
ား IDPs 
တစ္ခ် ိဳ႕လည္း 
ရိွၾကသည္။ု

တစ္ႏွစ္ပတ္လည္
လံုးအလုပ္ 
လုပ္ၾကရျပီး ၁၀ 
လတာ 
ထြန္ယက္စိုက္ပ် ိဳး
သည့္ 
ကာလျပီးဆံုးေသာ
အခါ စိုက္ပ် ိဳးပင္ 
အေရအတြက္ႏွင့္ 
သတ္မွတ္ေျမကြက္
ေပၚရိွ 
စိုက္ပ် ိဳးပင္အေလးခ
်နိ္ေပၚ အေျခခံကာ 
၎တို႔၏ 
ႏွစ္စဥ္လုပ္အားခကို 
ရရိွၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
လစဥ္ 
အစားအေသာက္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးကို
လည္း ရၾကသည္။

ေန႔စားအလုပ္ 
သမားဖိုး 
ပိုးသတ္ေဆး/ 
ေပါင္းသတ္ေဆး 
တန္ဖိုး၊ 
အပင္ဆံုးရံႈးမႈ၊ 
စည္းကမ္း 
မလိုက္နာမႈ 
ျပစ္ဒဏ္

ေျမလႊာျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
သစ္ပင္၊ျခံဳပုတ္မ်ား 
ရွင္းလင္းျခင္း၊ 
ေရေလာင္းျခင္း၊ 
အပင္စိုက္ပ် ိဳးျခင္း၊ 
ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ 
ေပါင္းသတ္ေဆးသံုး
စဲြျခင္း၊ 
ေပါင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ 
ရိတ္သိမ္းျခင္း 
စသည္တို႔အပါအဝင္ 
ခဲြတမ္း 
ေျမကြက္ေပၚ 
ထြန္ယက္စိုက္ပ် ိဳးမႈ
ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းတာဝန္အား
လံုး
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ရာသီစား
အလုပ္
သမား

ရာသီစား 
အလုပ္သမားမ်ားသ
ည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾ
ကီးမွ 
လာေရာက္ၾကသည္
။ 
ဤအလုပ္သမားမ်ာ
းမွာ ၎တို႔၏ 
ရာသီစိုက္ခင္းသိမ္း
ခ်နိ္အတြင္း 
ယာယီအလုပ္ရွာေဖြ
ေနေသာ 
လယ္သမားမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) 
လယ္ယာလုပ္သား
မ်ား ျဖစ္ၾကေလ့ 
ရိွသည္။ 

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ 
ျပင္းထန္စြာ 
လုပ္ရေသာအခ်နိ္ 
(ဥပမာ- 
ဆြတ္ခူး၊ရိတ္သိမ္းခ် ိ
န္) အတြင္း 
လုပ္ၾကရသည္။ 
ေန႔တစ္ေန႔ကုန္ရင္ 
ေန႔တြက္ခ 
ရၾကသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ 
ပုတ္ျပတ္ႏႈန္းျဖင့္ 
ရၾကသည္။ 

စည္းကမ္း 
မလိုက္နာမႈ 
အတြက္ ျပစ္ဒဏ္

ဆြတ္ခူးရိတ္သိမ္း 
ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ 
သည့္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ 
ဆြတ္ခူးရိတ္သိမ္း 
ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပိုး 
ရာေနရာသို႔ 
ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကို 
သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ဓာတုေဆးရည္ 
စိမ္ျခင္း၊ 
ထုတ္ပိုးျခင္းႏွင့္ 
ငွက္ေပ်ာကားႀကီး 
မ်ားအေပၚ 
တင္ျခင္း။

ေန႔စား
အလုပ္
သမား

အနီးအနားရြာ 
မ်ားမွ
ေဒသခံမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။
ရံဖန္ရံခါ
ကခ်င္ လူမ် ိဳး
စစ္ေ႐ွာင္ မ်ားက 
ဤစနစ္တြင္ 
လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ 

ေန႔တစ္ေန႔ 
ကုန္လွ်င္ 
ေန႔တြက္ခ 
ရၾကသည္။ 
ေန႔စားအလုပ္သမ
ားမ်ား၏ 
လုပ္အားခကို 
အျမဲတမ္းအလုပ္
သမားမ်ား၏ 
ႏွစ္စဥ္လုပ္အားခ
ထဲမွ  ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ျဖတ္ေတာက္ေလ့ရိွ
သည္။ 

စည္းကမ္း 
မလိုက္နာမႈ 
ျပစ္ဒဏ္္

အၿမဲတမ္း 
အလုပ္သမားမ်ား 
မလုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားကို  
ၿပီးေျမာက္ေအာင္
လုပ္ ေဆာင္ရ 
သည္။ ေပးအပ္ 
တာဝန္မ်ားတြင္ 
အၿမဲတမ္းအလုပ္သ
မားမ်ားမွ  
ပံုမွန္အားျဖင့္ 
တာဝန္ယူ 
လုပ္ေဆာင္ေလ့ 
ရိွသည့္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ား 
ပါဝင္ေနႏိုင္သည္။ 
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ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား အက်ဥ္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ က႑၌ Verité ၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ 
အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ေခါင္းပံုျဖတ္လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနအမ် ိဳးမ် ိဳး ရိွေနေၾကာင္းကို ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ 
ယင္းအေျခအနမ်ားအနက္ တစ္ခ် ိဳ႕မွာ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ကို ညႊန္းျပေနခဲ့သည္။ 
အလုပ္ခန္႔ထားေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားကို 
ခ် ိဳးေဖာက္ေနမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခ် ိဳးေဖာက္မႈ၊ 
အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ၊ အလုပ္ လုပ္ခ်နိ္၊ လုပ္အားခမျဖတ္ေသာ နားေနခြင့္ အစရိွသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ခ် ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔႔ရိွခဲ့သည္။ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားျပိး 
အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈအရိပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ဇယား (၂)၌ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

� ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံုမွ ေခၚယူ၊ ငွားရမ္း ၾကသည္။ 
လူေတြ႔ေမးျမန္သူမ်ားအနက္၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံ အလုပ္သမားမ်ားေျဖၾကားရာတြင္ 
တိုက္ရိုက္ငွားရမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပဲြစားမွတဆင့္ ငွားရမ္းေၾကာင္း ဆိုသည္။ ပဲြစားသံုး၍ ငွားရမ္းသည္မွာ 
ရိွေသာ္လည္း ရွားပါးေၾကာင္း ေျဖာၾကားခဲ့သည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူ (၁၈) ဦးအနက္ 
(၁၅)ဦးမွေျဖၾကားရာတြင္ ၎တို႔ အလုပ္ရရိွရန္ ကုမၼဏီမွစီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ တုိ္က္ရိုက္ခ်တိ္ဆက္ 
ရယူခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထုိသုိ႔ခ်တိ္ဆက္ အလုပ္ရႏိုင္ေၾကာင္းကို သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား 
(သို႔မဟုတ္) အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံမွတဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ၾကားသိရေၾကာင္း 
ဆိုၾကသည္။ 

� အလုပ္သမားေခၚယူေရး (သို႔မဟုတ္) ငွားရမ္းေရး ယႏၱရားႏွင့္ မဆိုင္ေစဘဲ အလုပ္သမားမ်ားကို 
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရာတြင္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွ လိမ္လည္လွည့္ျဖားသည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားကို Verité ၏သုေတသနက 
ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ အလုပ္ စတင္မလုပ္ေဆာင္မီ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေၾကာင္းကို ေၾကလည္၊ေကာင္းမြန္စြာ အသိေပး၊အေၾကာင္းျခင္း မရိွဟု 
အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးက ဆိုသည္။ ထြန္ယက္စိုက္ပ် ိဳးျခင္းႏွင့္ ဆြတ္ခူးရိတ္သိမ္းခ်နိ္ ၁၀ 
လတာအခ်နိ္ကာလျပီးဆံုးမွသာ ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္လုပ္အားခအလံုးအရင္း ရရိွၾကသည့္ 
လူေတြ႔ေမးျမန္ခံ အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ အမွန္တကယ္ထိုက္ထုိက္တန္တန္ 
ရရိွရမည့္ လုပ္အားခ စုစုေပါင္းတြင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။  

� စိုက္ပ် ိဳးခင္းမ်ား၌ အလုပ္ခ်နိ္ႏွင့္ လုပ္အားခစီစဥ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၾကာေညာင္းလွေသာ အလုပ္ 
လုပ္ခ်နိ္၊ သေဘာတူ၊ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ရင့္သီးၾကမ္းတမ္းစြာ အခ်နိ္ပိုလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ လုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ကုန္၌ လုပ္အားခမေပးဘဲ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း 
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စသည့္အေျခအေနမ်ားတစ္ျပိဳင္တည္းက်ေရာက္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ၎တို႔၏ 
အလုပ္စာခ်ဳပ္မ်ားအား လြပ္လပ္စြာ အဆံုးသတ္ခြင့္ မရိွေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ၌ က်င့္သံုးသည့္ လုပ္အားခစနစ္ျဖစ္ေသာ ၁၀ လတာအခ်နိ္ကာလျပီးဆံုးမွတာ 
အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏လုပ္အားခအမ်ားစုကို ရရိွျခင္းႏွင့္ ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္ 
မ်ားစြာေသာလုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈမ်ားရိွျခင္းတုိ႔သည္ အလုပ္သမားမ်ားကို 
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံအလုပ္လုပ္ရေသာ အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ-အလြန္အကၽြ ံ 
အခ်နိ္ပိုအလုပ္ဆင္းရျခင္းႏွင့္ လြပ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ မရိွျခင္း)တုိ႔ကို အတင္းလက္ခံလိုက္ရေစသည့္ 
သက္ေရာက္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ား၌ 
ေရြးခ်ယ္စရာအနည္းငယ္သာရိွရံုမွ်လဲြ၍ ဆြတ္ခူးရိတ္သမ္းခ်နိ္ျပီးဆံုးသည္အထိ စိုက္ပ် ိဳးခင္း၌ 
ေနၾကရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မျပီးဆံုးခင္ ထြက္သြားပါက ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္လုပ္အားခကို 
လက္လႊတ္၊ဆံုးရႈ ံးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

�  ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ေငြးေၾကးျပစ္ဒဏ္ မ်ားသည္ နဂိုကတည္းကမွ နည္းလွေသာ 
လုပ္အားခမ်ားကို ထပ္မံ ေလ်ာ့က်ေစျပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပိုဆိုးေစပါသည္။ 
အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားထံမွ အခ်နိ္ပို အလြန္အကၽြ ံ မရမေနဆင္းလာေအာင္ 
ေန႔စားအလုပ္သမားအတြက္ ေပးရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္အားခကို ျဖတ္ေတာက္ႏႈတ္ယူသည့္ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈအား အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးစရိတ္မ်ားကို ကုန္က်ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း၊ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္သံုးစဲြရမည့္ ဓာတုေဆးပစၥည္းမ်ားကို 
ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွခိဲ့ၾက။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္ေသာ 
ဓာတုေဆးပစၥည္းမ်ားကို မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါ။ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရိွဘဲ 
အလုပ္ရွင္မ်ားကသာ လိုအပ္ေသာ ဤအရာမ်ားကို ဝယ္ျခမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ 
၎ပစၥည္းစရိတ္မ်ားကို အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ႏႈတ္ယူျပန္သည္။ 
ထုိသို႔ႏႈတ္ယူရာတြင္ စာရင္းဇယားအျပည့္အစံု မရိွပါ။  အပင္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ 
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရအလြန္အကၽြသံံုးစဲြျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) လိုတာထက္ပို၍ 
အနားယူသည္ဟု မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ေပးမႈ စသည့္ စည္းကမ္းခ် ိဳးေဖာက္မႈတို႔အတြက္ 
ေငြးေၾကးျပစ္ဒဏ္ (ဒဏ္ေငြ) တပ္ေၾကာင္း အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။ 

�

�

အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ နဂိုက သေဘာတူထားျခင္းမရိွသည့္ 
လြန္ကဲေသာ အခ်နိ္ပိုလုပ္ရျခင္း ဒဏ္ကို အထူးသျဖင့္ ခံေနၾကရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို 
အခ်နိ္ပိုဆင္းႏုငိ္သေလာက္ ဆင္းေစရန္ လုပ္အားချဖတ္ေတာက္ႏႈတ္ယူျခင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္- 
လုပ္အားချဖတ္ေတာက္ႏႈတ္ယူသည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ)ကို အတင္းအက်ပ္ အသံုးျပဳေၾကာင္း  
လူေတြ႔ေမးျမန္းခံ အျမဲတမ္းအလုပ္သမားအားလံုးက ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ 
အထက္ပါရွင္းလင္းခ်က္အတုိင္း၊ အခ်နိ္ပိုဆင္းရန္ (သို႔မဟုတ္) လက္ေတြ႔မဆန္ေသာ 
သတ္မွတ္အလုပ္ပမာဏကို ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္ပါက 
ယင္းလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေန႔စားငွားရမ္းထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို 
မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ ယင္းသို႔ေန႔စားသမားမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္လုပ္အားခမ်ားထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ႏႈတ္ယူသြားသည္။  
လူေတြ႔ေမးျမန္းခံ အျမဲတမ္းအလုပ္သမား (၁၃)ဦးက တစ္ေန႔ (၈)နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ 
အခ်နိ္ပိုေၾကးမရဘဲ ပံုမွန္အလုပ္ လုပ္ေနရေၾကာင္း ဆိုထားျပီး (၁၁)ဦးမွာ တစ္ရက္မွ အနားမရဘဲ 
ျမန္မာႏုငိ္ငံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ကာ တစ္ပတ္ (၇)ရက္ ဆက္တိုက္ အလုပ္ လုပ္ရေၾကာင္း 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။   ယင္း(၁၃)ဦးအနက္ (၆)ဦးကို အလုပ္ မစတင္မီ စံႏႈန္းမီအလုပ္ 
လုပ္ရက္တစ္ရက္အတြင္း ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အလုပ္လုပ္ခ်နိ္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္လုပ္ရက္မ်ားကို 
အသိေပး၊အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွခဲ့ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 



သစ္ေတာက႑ႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္ထိစပ္ေသာက႑မ်ား၌ လူကုန္ကူးခံရလြယ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔၏ ဆံုခ်က္မ်ားအား 
ေလ့လာျခင္း
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လူေတြ႔ေမးျမန္ခံသူမ်ား 
အားလံုးေျပာျပသည္မွာ 
၎တို႔အားလံုးသည္ ၎တို႔၏ 
အလုပ္ရွင္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
ကိုအျမဲတေစ ခံၾကရသည္ဟု ဆုိသည္။ 
အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
စိုက္ပ် ိဳးခင္းပရဝုဏ္ျပင္ပသို႔ ညခ်နိ္ 
ထြက္ႏုငိ္ေၾကာင္း Verité 
၏အင္တာဗ်ဴးက ေတြ႔ရိွခဲ့ေသာ္လည္း၊ 
အျမဲတမ္းအလုပ္သမားအမ်ားစုေျပာျပ
သည္မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 
ေန႔ခ်နိ္အတြင္း အျပင္ထြက္ခြင့္မျပဳဟု 
ဆိုထားသည္။ 
စိုက္ပ် ိဳးခင္းျပင္ပသို႔ထြက္ျခင္းကို 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 
ဟန္႔တား၊ပိတ္ပင္မႈမရိွေသာ္ျငားလည္း၊ 
ႏွစ္ကုန္၌ရရိွမည့္ လုပ္အားခ 
ဆံုးရံႈးရမည္ဟူေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈက 
အလုပ္သမားမ်ား၏ ဝင္၊ထြက္ 
သြားလာျခင္းကို ဟန္႔တားေနေလသည္။ 
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�  တစ္ခ် ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္၊ အလုပ္သမားမ်ား ဝင္၊ထြက္ သြားလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အေနျဖင့္  
အမ် ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း အမ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ 
မွတ္ပံုတင္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရိွမျဖစ္အေရးၾကီးေသာ အရာျဖစ္ျပီး 
ေက်ာင္းတက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုငိ္ငံတစ္ဝန္းခရီးသြားလာရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးဝါး (က်န္းမာေရး) ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္လည္းေကာင္း 
လိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ 

�  လက္ခံေျဖၾကားသူ အားလံုးနီးပါး ေျဖၾကားသည္မွာ ၎တို႔သည္ အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္မည့္ 
ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို ထိေတြ႔ေနရေၾကာင္း ဆိုသည္။ Verité အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ 
အျမဲတမ္းအလုပ္သမား၊ ရာသီစားအလုပ္သမားႏွင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမား 
(၁၈) (ႏွစ္ဦးမွလႊ၍ဲ)  သည္ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို လက္ျဖင့္ 
အသံုးျပဳကိုင္တြယ္ၾကရသည္။ တစ္ခ် ိဳ႕စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္သည္အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္လည္း ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို လက္ျဖင့္ကိုယ္တုိင္ 
ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ရေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ပါသည္။  တစ္ခ် ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
ျပႆနာရိွျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေအာ့အန္ျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း ဆိုသည္။ 
တစ္ခ် ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားေျပာျပခ်က္အရ၊ စိုက္ခင္းအလုပ္သမားမ်ား ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်သည္ကိုလည္း 
ၾကားသိရေၾကာင္း သိရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ထဲ၌ 
ဓာတုေဆးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳရန္လိုေၾကာင္းကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ သိရိွထားၾကသည္။ 
တစ္ခ်နိ္တည္း၌၊ ယင္းသို႔ေသာ အလုပ္ကို စ,တင္မလုပ္ေဆာင္မီ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝ အတိအက်ကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္းမရိွၾကပါ။ ထို႔အျပင္ 
က်ေရာက္ႏုငိ္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအား မည္သို႔မည္ပံု တားဆီး၊ေရွာင္ရွားရမည္ ဟူေသာ 
သင္တန္းေပးျခင္းလည္း မရိွပါ။ 

�

အၿမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ နဂိုက 
သေဘာတူထားျခင္းမရိွသည့္ လြန္ကဲေသာ 
အခ်နိ္ပိုလုပ္ရျခင္း ဒဏ္ကို အထူးသျဖင့္ 
ခံေနၾကရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို 
အခ်နိ္ပိုဆင္းႏုငိ္သေလာက္ ဆင္းေစရန္ 
လုပ္အားချဖတ္ေတာက္ႏႈတ္ယူျခင္းမ်ား
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 စိုက္ခင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးမွဳးမ်ားမွ 
ႏႈတ္ျဖင့္ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကား သည့္ သက္ေသသာဓကရိွသည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူ အမ်ားက 
၎တို႔အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေက်နပ္ႏွမိ့္သိမ့္မႈမရိွပါက (သို႔မဟုတ္) မ်ားမ်ားအနားယူပါက 
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ဆဲဆို၊ၾကိမ္းေမာင္းေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္သမား (၁၈)ဦးအနက္ 
(၁၄)ဦးက ၎တို႔အား ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ ႏႈတ္ျဖင့္ ဆဲဆို၊ ၾကိမ္းေမာင္း ေစာ္ကားခဲ့ေၾကာင္း 
ေျပာျပသည္။ ကို္ယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားျခင္းကိုျဖစ္ေစ ကိုယ္ေတြ႔ 
မၾကံဳဖူးေၾကာင္း ေျဖၾကားသူမ်ားက ဆိုထားေသာ္လည္း၊ အမ်ားေျပာျပခ်က္အရ 
တစ္ခ် ိဳ႕စုိက္ပ် ိဳးခင္းမ်ား၌ ထုိသို႔ျဖစ္ပ်က္ေၾကာင္း သိရသည္။ အလုပ္သမား (၄)ဦးေျပာျပခ်က္အရ၊ 
အျခားအလုပ္သမားမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေစာ္ကား ေနသည္အား ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း၊ 
တစ္ျခားသူမ်ားမွတဆင့္ ထိုသို႔ ထိပါးေစာ္ကားေၾကာင္းကို ၾကားသိရေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရသည္။ 

�

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုလုပ္ရပ္သည္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔ 
(ILO) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ “ 
သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ 
အေျခအေနအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳမႈ (သို႔မဟုတ္) 
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို 
ထိခိုက္ေစရန္ ေသခ်ာသည့္ အလုပ္” ဟူေသာ 
အဓိပၸါယ္ထဲ က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

�

 ငွက္ေပ်ာက႑၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား 
ခိုင္းေစျခင္းအပါအဝင္ ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစမႈ အေထာက္အထားကိုလည္း Verité က 
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ (၁၄ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္) 
အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားက စိုက္ပ် ိဳးခင္းမ်ား၌အလုပ္ လုပ္ေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ခ် ိဳ႕ဆုိလွ်င္ 
မၾကာေသးမီကမွ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္လုပ္ေနရေၾကာင္း လူေတြ႔ေမးျမန္းခံ 
အလုပ္သမားအမ်ားစုမွ ဆိုသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ေနရပံုသည္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ကေလးသူငယ္ခိုင္းေစမႈပံုစံမ်ား ေျမာက္ေၾကာင္း 
Verité က ယံုၾကည္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုလုပ္ရပ္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔ (ILO) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ “ 
သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ 
အေျခအေနအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈကို (သို႔မဟုတ္) 
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစရန္ ေသခ်ာသည့္ အလုပ္” ဟူေသာ 
အဓိပၸါယ္ထဲ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

Verité believes this type of employment constitutes the 
worst forms of child labor as it meets the ILO definition for 
“work which, by its nature or the circumstances in which it 
is carried out, is likely to harm the health, safety or morals 
of children.”
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ဇယား ၂။ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈက႑၌ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ အရိပ္လကၡဏာမ်ား တည္ရိွမႈ 
အက်ဥ္းတင္ျပခ်က္

အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈ အရိပ္လကၡဏာ

လုပ္သားေခၚယူစဥ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည္မွ 
လူတစ္ေယာက္၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ 
သေဘာသဘာဝမတူေသာ အလုပ္ကို အလုပ္သမားမွ 
လုပ္ကိုင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ား

အက် ိဳးဆက္ခံစားရေသာ 
အလုပ္သမားအမ်ဳးိအစား

ရင့္သီးၾကမ္းတမ္းစြာ အခ်နိ္ပိုလုပ္ကိုင္ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
နဂိုမူလက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သေဘာတူထားျခင္းမရိွသည့္ 
အလုပ္ကို လုိအပ္သလို ေခၚယူလုပ္ကိုင္ေစျခင္း

အၿမဲတမ္း အလုပ္သမားမ်ား

အလုပ္သမားက လုပ္ရန္သေဘာဆႏၵမရိွသည့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ရေသာ 
အလုပ္

အၿမဲတမ္း အလုပ္သမားမ်ား 
ရာသီစားအလုပ္သမားမ်ား၊ 
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား

လုပ္အားခ မရေသာ (သို႔မဟုတ္) နည္းေသာ အလုပ္ အၿမဲတမ္း အလုပ္သမားမ်ား

အလုပ္စာခ်ဳပ္ကို လြတ္လပ္စြာ အဆံုးသတ္ခြင့္ မရိွေသာ 
(သို႔မဟုတ္) အဆံုးသတ္ခြင့္ နည္းေသာ အလုပ္

အၿမဲတမ္း အလုပ္သမားမ်ား

ဒဏ္ခတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အရိပ္လကၡဏာ
အက် ိဳးဆက္ခံစားရေသာ 
အလုပ္သမားအမ်ဳးိအစား

လုပ္အားခမ်ားအားျဖစ္ေစ ခံစားခြင့္ေပးမည္ဟု 
ကတိျပဳထားသည့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကိုျဖစ္ေစ 
ထိန္ခ်န္ျခင္း

အၿမဲတမ္း အလုပ္သမားမ်ား

တန္ဖိုၾကီးေသာ သက္ေသခံအထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဥပမာ- ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္ 
ထင္ရွားျပရေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား)ကို သိမ္းဆည္းထားျခင္း

အၿမဲတမ္း အလုပ္သမားမ်ား

 အလုပ္သမားမ်ား၏ သြားလာေရးကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား             အၿမဲတမ္း အလုပ္သမားမ်ား

အလုပ္သမားမ်ားအားျဖစ္ေစ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ် ိဳးမ်ားအားျဖစ္ေစ ရင္းႏွ ီးေသာ 
အသိမိတ္ေဆြမ်ားကိုျဖစ္ေစ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အၾကမ္းဖက္ျခင္း

အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ား၊ 
ရာသီစားအလုပ္သမားမ်ား၊ 
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား
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ယခုလို အလုပ္သမားေရးရာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအျပင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳေရးရာ အခ်က္မ်ား 
ဆက္ႏႊယ္ႏွ ီးေႏွာေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားစြာကိုလည္း မွတ္သား၊ရွင္းလင္း သင့္ပါသည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ားသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ ေျမယာပဋိပကၡႏွင့္ 
အထိန္းအကြပ္စည္းကမ္းမဲ့ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမႈ စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးေပးေလသည္။ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ားသည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ေျမဧကေပါင္း (၁၇၆၀၀၀) နီးပါး (စင္ကာပူႏုငိ္ငံ အရြယ္အစားခန္႔မွ်ရွေိသာေျမ) ကို 
သံုးစဲြထားရသည္။  စိုက္ပ် ိဳးမႈအမ်ားစုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး 
ယင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ် ိဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ “အၾကီးစား သစ္ေတာရွင္းလင္းမႈ” ကို 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ Verité ၏ ေဒသခံကၽြမ္းက်င္ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လူေတြ႔ေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားအရ စိုက္ပိ်ဳးေရးကုမၼဏီမ်ားဘက္မွ ေဒသခံမ်ား၏ 
လယ္ယာေျမမ်ားကို အတင္းအဓမၼသိမ္းယူထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ရရွပိါသည္။ 
ယင္းအေထာက္အထားတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ (IDP)မ်ား၏ လြတ္ေနေသာ 
ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ် ိဳးခင္းမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။  ကခ်င္ျပည္နယ္အေျချပဳ 
အရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္း (၁၁) ဖဲြ႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ မဟာမိတ္အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ LSECNG အဖြ ဲ႔မွ 
ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အရ၊ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးေရး ကုမၼဏီမ်ားထံ ၎တို႔၏ေျမမ်ားအား 
အငွားခ်ထားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအနက္ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖိအားေပးခံရျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ 
လိမ္လည္လွည့္ျဖားခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာသိမ္းခံရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ေျမမ်ားကို ကုမၼဏီမ်ားထံ 
အငွားခ်ထားခဲ့ၾကသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ ပိုးသတ္ေဆး သံုးစဲြမႈေၾကာင့္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
စားဝတ္ေနေရးမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ Verité အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့သည့္ 
လယ္သမားမ်ား (တစ္ခ် ိဳ႕မွာ ယခင္က ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား၌ အလုပ္ လုပ္ဖူးသည္) သည္ 
၎တို႔ေက်းရြာရိွ ျပည္သူမ်ား ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအား ရႈရိႈက္မိေသာအခါ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း 
ျပန္လည္းအမွတ္ရ ေျပာျပခဲ့သည္။ ယင္းပိုးသတ္ေဆး၏ စူးရွျပင္းထန္ေသာ အနံ႔မ်ားေၾကာင့္ ထုိသို႔ ခဲြျခား 
ေျပာျပႏုငိ္ခဲ့ပါသည္။  

ေဒသခံမ်ား ေသြးယိုစီးျခင္းႏွင့္ 
အင္အားခ်နိဲ႔မႈမ်ားရိွေၾကာင္း သတင္း 
မီဒီယာမ်ားမွ အစီရင္ခံထားၾကသည္။ 
တစ္ခ် ိဳ႕ေဒသခံမ်ားသည္ စိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားမ်ား ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းခ်နိ္ 
အတြင္း ေဆးႏွင့္ ထိေတြ႔ခဲ့့မႈေၾကာင့္ 
ေဆးရံုတက္ေရာက္ ကုသခဲ့ရသည္အထိ 
ရိွခဲ့ပါသည္။  တစ္ခ် ိဳ႕ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားဆိုလွ်င္၊ ပိုးသတ္ 
ေဆးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ဟု 
ယူဆရေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ 
ေသဆံုးသည္အထိ ရိွခဲ့သည္။ AERIAL VIEW OF BANANA PLANTATION - KACHIN STATE, 

BURMA

© Hkun Li
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PESTICIDES ARE APPLIED TO BANANA PLANTS IN KACHIN STATE
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ဥပမာ- ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္  စိုက္ခင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အသက္(၅)ႏွစ္ ႏွင့္ (၆)ႏွစ္အရြယ္ 
ကေလး(၂)ဦးသည္ ေဂြထုေက်းရြာအနီးရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း၌သံုးေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ရႈရိႈက္မိကာ 
ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ေရညစ္ညမ္းမႈသည္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အဓိကစိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ 
ေသာက္ေရအျပင္၊ သားငါး တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာေရကို ေသဒခံမ်ားက ေဒသတြင္းရိွ 
ေရအေထာက္အပံ့အေပၚ မီွခိုေနရသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္၊ ေဒသခံမီဒီယာက ဧက ၅၀၀ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းတစ္ခုအနီးရိွ ေခ်ာင္း (၂)ေခ်ာင္း အဆိပ္သင့္လာသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 
အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ ယင္းေခ်ာင္းထဲမ်ားရိွ ငါးမ်ား ေသသြားၾကသည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ား 
ေသာက္သံုးေရအတြက္ သံုးေသာ ေခ်ာင္းနံေဘးႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွ ေရတြင္းမ်ားတြင္လည္း 
ငါးအေသေကာင္းမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။  LSECNG အဖဲြ႔မွ စိုက္ပ် ိဳးေရးသံုးဓာတုေဆးပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
လူသားမ်ားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ား ဖ်ားနာသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း၏ ေအာက္ (ေရစုန္)ဘက္ရိွ ေသာက္သံုးေရ ေသာက္ျပီးေနာက္ ႏြားမ်ား ေသဆံုးျခင္း၊ 
ငွက္ေပ်ာပြင့္ရြက္မ်ား စားျပီးေနာက္ ဝက္မ်ား ေသဆံုးျခင္း၊ ရြာသူ/သားမ်ားမွ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။  ဝိုင္းေမာ္အတြင္းရိွ 
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအနက္ အိမ္ေထာင္စု (၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားျခင္းမရိွသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွတဆင့္ ေရကို ရယူသံုးစဲြၾကေသာေၾကာင့္ 
ပိုးသတ္ေဆးအဆိပ္သင့္မႈဒဏ္ကို အလြယ္တကူခံရသည္။ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈႏွင့္ တဲြဖက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔သည္ ေဒသခံမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ဖူလံုမႈအေပၚ 
ၾကီးမားသည့္အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစသည္။ 
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ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားအနီးရိွ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုသည္ ၎တို႔ဆက္လက္အသက္ရွင္ႏုငိ္ရန္ တစ္ႏုငိ္တစ္ပိုင္ 
စိုက္ပ် ိဳးေရးေပၚတြင္ မီွခိုၾကရသည္။ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈသည္ တစ္မ် ိဳးတစ္မည္တည္းစိုက္ပ် ိဳးသည့္ 
လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ခင္းႏွင့္စိုက္ခင္းပတ္လည္ရိွ ေျမဆီလႊာသည္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ္အခါ စတင္ 
ပ်က္စီးလာပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္-အေျခစိုက္ အပင္စိုက္ပ် ိဳးေရးကုမၼဏီမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ၊ ပ်က္စီးသြားေသာ 
ေျမဆီလႊာ ျပန္ေကာင္းလာေအာင္ ေနာက္ထပ္ ၇ ႏွစ္ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လိုသည္ ဟုသိရသည္။  အနီးပတ္ဝန္းက်င္ 
စိုက္ခင္းမ်ား၌ စိုက္ပ် ိဳးေရးသံုးဓာတုေဆးပစၥည္းမ်ား သံုးစဲြမႈေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာဖံြ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ 
ေကာက္ပဲသီးႏွ ံျဖစ္ထြန္းမႈတို႔အေပၚ ဆိုးက် ိဳးသက္ေရာက္ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးခံခဲ့သည့္ ရြာသူ/သားမ်ားက 
ဆိုသည္။ အျခားဆိုးက် ိဳးမ်ားမွာ ရိုးရာအစဥ္အလာတည္ရိွေသာ သစ္ေတာေျမမ်ား သံုးစဲြႏိုင္မႈကို ဆံုးရံႈးရျခင္း၊ 
ေကာက္ပဲသီးႏွ ံျဖစ္ထြန္းမႈ ေလွ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စားက်က္မလႊတ္ႏိုင္ျခင္း 
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ သစ္ေတာေျမဧရိယာအထိ စိုက္ခင္းသစ္မ်ား တိုးခ်႕ဲျခင္းသည္ စိုက္ထင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ 
သစ္ပမာဏကို ေလွ်ာ့က်ေစႏုငိ္ျပီး အျခားေသာ သစ္ေတာထြက္အသံုးဝင္မ်ားကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိသို႔ 
ေလွ်ာ့က်၊ က်ဆင္းမႈက အားနည္းခ်က္ကို ပ့ံပိုးျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ အလ်င္အျမန္ပ်႕ံႏွ ံ႔လာျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြရလဒ္ျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား 
ဆံုးရံႈးရျခင္းတို႔အား ေပါင္းစပ္ေသာအခါ၊ ေဒသခံျပည္သူအခ် ိဳ႕အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မရိွသေလာက္နည္းပါးလာျပီး 
ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ျဖစ္ေစ တရုတ္ျပည္သို႔ျဖစ္ေစ အလုပ္သစ္ရွာေဖြရန္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရေတာ့သည္။ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားရိွေသာ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား၌ 
အလုပ္ လုပ္ၾကရေတာ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ ဆုိးက် ိဳးမ်ားသည္ 
တစ္ခ် ိဳ႕ေသာသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ အျခားေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေစသည္ဟု အခိုင္အမာ 
ေျပာဆိုေနၾကသည္။  ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူ (IDPs)မ်ား ယခင္က 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ ေျမမ်ားအေပၚ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ား တည္ရိွေနျခင္းက ထိရွလြယ္ေသာ ဤ IDPs 
အုပ္စုကို ၎တို႔ အစဥ္အလာေနထိုင္လာေသာ ေျမေနရာသို႔ ျပန္ရာတြင္ ၾကီးမားေသာ အတားအဆီးတစ္ခု 
ျဖစ္ေနျပီး အနာဂတ္၌ နဂိုမူလအတိုင္း စားဝတ္ေနေရး ျပန္လည္ရရိွေရးကိုလည္း ဟန္႔တားေနပါသည္။ 
အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢ ိဳလ္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္အရ၊ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ 
တိုးခ်႕ဲျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေျမ ျပန္လည္သံုးစဲြခြင့္ ဆံုးရႈ ံးခဲ့ရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သို႔ 
အလုပ္သစ္ ရွာေဖြထြက္ရန္မွာ ေသခ်ာလွသည္ ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ အလ်င္အျမန္ပ်႕ံႏွ ံ႔လာျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြရလဒ္ျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား 
ဆံုးရံႈးရျခင္းတို႔အား ေပါင္းစပ္ေသာအခါ၊ ေဒသခံျပည္သူအခ် ိဳ႕အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မရိွသေလာက္နည္းပါးလာျပီး 
ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ျဖစ္ေစ တရုတ္ျပည္သို႔ျဖစ္ေစ အလုပ္သစ္ရွာေဖြရန္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရေတာ့သည္။ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားရိွေသာ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား၌ 
အလုပ္ လုပ္ၾကရေတာ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ ဆုိးက် ိဳးမ်ားသည္ 
တစ္ခ် ိဳ႕ေသာသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ အျခားေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေစသည္ဟု အခိုင္အမာ 
ေျပာဆိုေနၾကသည္။  ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူ (IDPs)မ်ား ယခင္က 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ ေျမမ်ားအေပၚ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ား တည္ရိွေနျခင္းက ထိရွလြယ္ေသာ ဤ IDPs 
အုပ္စုကို ၎တို႔ အစဥ္အလာေနထိုင္လာေသာ ေျမေနရာသို႔ ျပန္ရာတြင္ ၾကီးမားေသာ အတားအဆီးတစ္ခု 
ျဖစ္ေနျပီး အနာဂတ္၌ နဂိုမူလအတိုင္း စားဝတ္ေနေရး ျပန္လည္ရရိွေရးကိုလည္း ဟန္႔တားေနပါသည္။ 
အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢ ိဳလ္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္အရ၊ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ 
တိုးခ်႕ဲျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေျမ ျပန္လည္သံုးစဲြခြင့္ ဆံုးရႈ ံးခဲ့ရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သို႔ 
အလုပ္သစ္ ရွာေဖြထြက္ရန္မွာ ေသခ်ာလွသည္ ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 



သစ္ေတာက႑ႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္ထိစပ္ေသာက႑မ်ား၌ လူကုန္ကူးခံရလြယ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔၏
ဆံုခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား - 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား၌ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေျခအေနမ်ားကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

ကုမၼဏီတစ္ခုမွအပ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 
ငွက္ေပ်ာက႑၌ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တရုတ္-
ျမန္မာ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွ ီးျမဳပ္ႏွမံႈ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရိွသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။  ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ 
လုပ္ငန္းအား ထိန္းေက်ာင္းရန္ အစိုးရအတြက္ 
ျမန္မာႏုငိ္ငံ၏ အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားစြာအနက္ 
တစ္ခ်က္မွာ စိုက္ပ် ိဳးေရးဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာသိမ္း 
ဆည္းမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  
Verité ၏ ကြင္းဆင္းသုေတသန ေတြ႔ရိွခ်က္ 
မ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္-အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား 
ေျပာျပသည္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ား 
အျပင္ စိုက္ပ် ိဳးခင္းေနရာေဒသ ပတ္လည္ရိွ  
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
စားဝတ္ေနေရးအေပၚ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက် ိဳးမ်ားေၾကာင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပိ်ဳးမႈ 
လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကို ရပ္ဆုိင္းသင့္ေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တရုတ္ပိုင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈေၾကာင့္  အလားတူ 
ေဒသတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး 
ဆိုးက် ိဳးခံစားခဲ့ရသည့္ အိမ္နီးခ်င္း လာအိုျပည္သူ႔ 
သမၼတႏုငိ္ငံတြင္ အစိုးရအရာ ရိွမ်ားသည္ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား တိုးခ်႕ဲ၊ 
ၾကီးထြားလာမႈကို ပိတ္ပင္ရန္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါသည္ Verité ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
အတြင္း ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈ  ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ 
အစီရင္ခံစာမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျပည့္အစံုကို 
အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမား 
ေရးရာ အေျခအေနမ်ားသည္ စိုက္ပ် ိဳးေရး က႑မ်ား 
အလုိက္ လံုးဝ ကဲြလဲြႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈက႑၌ သီးသန္႔ 
ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အလုပ္သမားေရးရာ အေျခ 
အေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေျဖရွင္း 
ေပးႏိုင္ရန္ ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း တင္ျပထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑ 
တစ္ခုလံုး အတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလုိက္နာေစရာတြင္ အသံုးခ်ရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုငိ္ပါသည္။ 

ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ 
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ စည္းကမ္း ထိန္းေက်ာင္း 
ေနမႈ ရိွ၊မရိွ ဆိုသည့္ကိစၥရပ္အေပၚ Verité အေနျဖင့္ 
ကိုင္တြယ္ေလ့လာျခင္း မရိွပါ။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္း 
ထိန္းေက်ာင္းမႈ အမွန္တကယ္ရိွျပီး စံသတ္မွတ္ထား 
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု (SOP) ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ေသာ 
စနစ္ထဲ၌ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒကို ေလးစား 
လိုက္နာေစျခင္းသည္ အေရးၾကီးလွျပီး ငွက္ေပ်ာ 
စုိက္ခင္း အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာ 
အခြင့္အေရးအျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ ရိွေစေရးသည္ 
လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားတည္ရိွရာ ေနရာတစ္ခ် ိဳ႕သို႔ 
အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား သြားေရာက္ျခင္းအား 
တားဆီးထားမႈရိွေၾကာင္း Verité က 
လက္ခံထားသည္။ 

ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ဳိးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ 
ေနၾကသည့္ ေသာင္းနဲ႔ခ် ီေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား 
အမွန္ထြက္ေပၚလာေစရန္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္လာႏုငိ္မည့္ အစိုးရဝန္ၾကီး ဌာနမ်ားကို 
Verité ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ယင္းဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါဇယားကြက္တြင္ 
စီစဥ္လ်ာျပထားသည္။ 



သစ္ေတာက႑ႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္ထိစပ္ေသာက႑မ်ား၌ လူကုန္ကူးခံရလြယ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔၏
ဆံုခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း
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အစိုးရအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အလုပ္္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန အတြက္ 

ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ား၌ ေတြ႔ရိွရေသာ 
အလုပ္သမားေရးရာ ခ် ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမွ 
အလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
အေရးတယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

စာခ်ဳပ္၊ လုပ္အားခႏွင့္ အလုပ္ခ်နိ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳမႈ၊ ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမား ေရးရာ 
အစရိွသည့္ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရိွ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ အျဖစ္မ်ား ေၾကာင္း 
Verité က ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ 
ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား အမွန္အကန္ျဖစ္ေစေရး 
အတြက္ အလုပ္သမား ေရးရာ ဥပေဒမ်ား 
ေလးစားလိုက္နာမႈရွ ိ၊မရွ ိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ေအာက္ပါ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အလုပ္သမား မ်ားနားလည္ 
ႏိုင္မည့္ ျပည့္စုံစြာေရးသားထားေသာ အလုပ္စာခ်ဳပ္ 
ထုတ္ေပးထားျခင္း၊ အနိမ့္ဆုံး လုပ္အားခ (minimum 
wage) အမွန္တကယ္ ေပးအပ္ျခင္း၊ 
အလုပ္သမားမ်ားဒဏ္ခတ္ခံရမည္ကို စိတ္ပူစရာ 
မလိုဘဲ နားခ်နိ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္သမား မ်ားကို 
ေသာက္သုံးႏိုင္ေသာ ေသာက္ေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ 
ေရသုံး အကာအကြယ္ ပစၥည္းကိရိယာ (PPE) 
ဝတ္စုံမ်ားကို အခမဲ့ ေပးအပ္ထားျခင္း၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္ 
သမားေရးရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ 
မႈရွ ိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
မွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ား ကို မသိမ္း ဆည္းျခင္း၊ 
အလုပ္သမားမ်ား၌ နစ္နာမႈအတြက္ တိုင္ၾကား 
ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား/ စနစ္မ်ား အမွန္တကယ္ 

ို ထားရွထိားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို 
စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 

စိိုက္ပ် ိဳးေရးက႑ရိွ အလုပ္သမားေရးရာ 
ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာမႈရိွေစရန္ အလုပ္သမား 
ေရးရာ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ျမႇင့္တင္ပါ။  

အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔၌ အရင္း 
အျမစ္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း Verité၏ သုေတ 
သနက ေတြ႔ရိွထားသည္။ ထုိသို႔မလံုေလာက္မႈ 
ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑၌ 
ထိေရာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈမဲ့ျခင္းကို 
ဦးတည္ေစသည္။ စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑၌ ႀကီးၾကပ္ 
စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား သာ၍ 
မ်ားလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိုက္ပ် ိဳး 
လုပ္ကိုင္ေသာ စိုက္ခင္းမ်ားသည္ ေဝးလံ 
ေခါင္ဖ်ားျပီး စစ္ေဆးေရးအရာရိွမ်ား သြားေရာက္ 
ရာ တြင္ အဟန္႔အတားမ်ား ရိွေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားေရးရာ 
စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ရန္ 
အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားေရးသည္ အေရးႀကီး 
လွသည္။ ထုိသို႔ အစီအမံမ်ား ရယူလုပ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ ေအာက္ပါမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ 
ပါသည္။ အလုပ္သမားေရးရာ တဲြဖက္ စစ္ေဆးေရး 
အရာရိွမ်ားကို ခန္႔ထားျခင္း။ အလုပ္သမားေရးရာ 
စစ္ေဆးေရးအရာရိွမ်ားမွ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ 
လခ ရရိွျခင္း။ စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑တြင္ ႀကီးၾကပ္ 
စစ္ေဆးမႈခံရန္ ဆြေဲဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း။ အမ် ိဳး 
သမီးစစ္ေဆးေရးအရာရွကိို အမ် ိဳးသမီး အလုပ္ 
သမားမ်ားအား စစ္ေဆးေစျခင္း။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆး 
ျခင္းက အမ် ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ၎ 
တို႔ႀကံဳေတြ႔ရေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါး ေစာ္ကား 
ျခင္းႏွင့္ အလဲြသံုးစားခံရျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ 
ေတာင့္သက္တာ တိုင္းၾကား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးေရးအရာရိွမ်ားမွ 
ရဲဝန္ထမ္းအကူအညီ ေတာင္းခံလာေသာအခါ 
ယင္းအရာရိွမ်ားကို ရဲအကူအညီ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရး အရာရိွမ်ား လုပ္ငန္း 
ခြင္သို႔ သြားေရာက္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ 
သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

ဇယားကြက္၏ ေခါင္းစဥ္မွာ- အလုပ္သမားေရးရာ 
အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ 
စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑ရိွ ျမန္မာအစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ Verité သည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳခ်က္အက်ဥ္းကို ျမန္မာ 
အစိုးရ၊ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးေရးက႑၌ ပါဝင္သည့္ 
ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေရးဆဲြထားသည္။ 
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လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွမိ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖဲြ႔ အတြက္

အလုပ္သမားလွည့္ျဖားေခၚယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဒသခံကခ်င္္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ရိွရာသို႔ 
သြားေရာက္ကာ အသိအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ား 
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 

Verité သည္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈက႑၌ 
လွည့္ျဖား၍အလုပ္သမားေခၚယူေနသည့္ ျဖစ္ရပ္ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးမႈ 
တားဆီးႏွမိ္နင္းေရးအဖဲြ႔က စိုက္ပ် ိဳးရာ ေနရာ 
ေဒသသို႔ သြားေရာက္ကာ ယင္းေနရာမ်ားရိွ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို 
အလုပ္ေခၚရာတြင္ ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရိွေသာ လွည့္ျဖားမႈ 
နည္းနာမ်ားအေၾကာင္း အျမင္ဖြင့္ ေပးရန္လည္း 
အႀကံျပဳထားသည္။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး 
ႏွမိ္နင္းေရး အဖဲြ႔သည္ ဤပတ္သက္စပ္ဆုိင္သူ 
(stakeholders)မ်ား အား လူကုန္ကူးမႈကိစၥရပ္မ်ား 
တိုင္ၾကားပံု၊ ေဒသတြင္းရိွ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး 
ႏွမိ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖဲြ႔ခဲြရံုးမ်ား ဆက္သြယ္ရမည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပံု၊ လူကုန္ကူးမႈ 
တားဆီးႏွမိ္နင္းေရးအဖဲြ႔၏ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ 
အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္(hotline) ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္း ရံုးမ်ား 
အတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္ေပးပံု 
အစရိွသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း 
ပညာေပးသင့္ပါသည္။  

တစ္ကိုယ္ေရသံုးအကာအကြယ္ပစၥည္းကိရိယာ 
(PPE) ဝတ္စံုမ်ားကို အခမဲ့ ေပးထားမႈ ရိွ၊မရိွ 
စစ္ေဆးပါ။ ထုိ႔ျပင္ ကို္ယ္ဝန္ေဆာင္ အမ် ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး 
သူငယ္မ်ား ပိုးသတ္ေဆးကို ကိုင္တြယ္ေၾကာင္း 
ရိွ၊မရိွ စိစစ္၊ စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါ။ 

ျမန္မာႏုငိ္ငံ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ေကာ္မရွင္ အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
ရရိွရန္ ေလွ်ာက္တင္ထားေသာ ငွက္ေပ်ာ 
စိုက္ပ် ိဳးေရး ကုမၼဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုငိ္ငံ အလုပ္ 
သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား 
လိုက္နာႏိုင္ၾကာင္း ထင္ရွားေစရန္ ေသခ်ာေစပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈဥပေဒကို လိုက္နာမႈ 
ရိွေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ေကာ္မရွင္သည္ ၎ထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားေသာ လက္ရိွလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ားကို အလုပ္္ 
သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 
ဝန္ၾကီးဌာနမွ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးမႈ 
အတြက္ လာေရာက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခိုင္းထားရမည္။ 
ျမန္မာႏုငိ္ငံရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈဥပေဒ အပိုဒ္ ၆၅ (ဍ) ၌၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားကို 
ေလးစားလုိက္နာရန္”မွာ ရင္းႏွ ီးျမဳပ္ႏွသံူ၏ 
တာဝန္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။ သေဘာတူ 
ပါက၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အဖဲြ႔သည္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳ၍ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
သတ္မွတ္ကာ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွသံူအား အလုပ္သမား 
ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစရမည္။ 

အနာဂတ္ျမန္မာ့ စိုက္ပ် ိဳးေရး EIA လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ အတြက္

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား 
အလုပ္သမားေရးရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို လမ္းညႊန္ 
ခ်က္ စာတမ္း၌ ျပည့္စံုစြာ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ပါ။

ယခုျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအား ေရးသားစဥ္၊ 
စိုက္ပ် ိဳးေရးအထူးျပဳ EIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား 
ေရးဆဲြျပီးေျမာက္ျခင္း မရိွေသးပါ။ လာမည့္ 
အခ်နိ္မ်ား၌ EIA လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေရးဆဲြ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔မ်ားမွ 

စိုက္ပ် ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန 
အတြက္ 
ပိုးသတ္ေဆး စည္းမ်ဥ္း၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ 
ရိွေစရန္အတြက္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ားကို 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ (၂၀၁၈) ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာ 
ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၉) တို႔အရ၊ ပိုးသတ္ေဆး 
မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ သံုးစဲြေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ 
ပိုးသတ္ေဆး သံုးေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
အားလံုးသည္ ျပည့္စံုလုံေလာက္ေသာ အျမင္ဖြင့္ 
သင္တန္း တက္ေရာက္ထားမႈ ရိွ၊မရိွကို စစ္ေဆးပါ။ 
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လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား 
အလုပ္သမားေရးရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ 
ခ်က္စာတမ္းမ်ား၌ အျပည့္အစံု ထည့္သြင္း 
ေပါင္းစပ္ျခင္းအား ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္သင့္ 
ပါသည္။ ထိုသို႔ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရာတြင္ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို မည့္သို႔မည္ပံု ေျဖရွင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည့္အေၾကာင္းကို 
အေသးစိတ္ထည့္သြင္း  ေပါင္းစပ္သင့္သည္။ 
ယခုတင္ျပပါ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္၌ အေသး 
စိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ Verité ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္ 
မ်ားသည္ စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑ရိွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး 
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို နားလည္ေစရာတြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန အတြက္

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္၌ 
ေသခ်ာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစရန္ သင္တန္းမ်ားကို 
တိုးျမႇင့္ပါ။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳး လုပ္ငန္း 
တစ္ခ် ိဳ႕ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ေစပါ။ 
ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနသည္ 
ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈႏွင့္အျခားစိုက္ပ် ိဳးေရး စီမံခ်က္ 
တို႔ႏွင့္ တဲြဖက္ျဖစ္ေပၚေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး 
အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို ထုတ္္ေဖာ္သည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) 
အဖဲြ႔အတြက္ သင္တန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ 
ေပးသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၼဏီမ်ားက လုပ္ငန္း 
ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာ ေလးစားလိုက္နာမႈ ရိွ၊မရိွႏွင့္ အလုပ္သမား 
နစ္နာမႈအတြက္ တိုင္ၾကားေရးယႏၱရားတို႔ကို 
အရာရိွမ်ားမွ အျပည့္အဝ သံုးသပ္ႏိုင္ေစရန္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ကိုလည္း 
သင္တန္း ေပးသင့္ပါသည္။ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ကခ်င္-အေျချပဳ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အၾကား၊ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ယခင္သုေတသနႏွင့္ အေရးဆိုတင္ျပမႈမ်ားသည္ 
ေျမယာလုပ္ပို္င္ခြင့္၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ 
ေနေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 
စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အလုပ္သမား 
ေရးရာ အားနည္းခ်က္က လူမႈဝန္းက်င္အေပၚ 
ႀကီးမားေသာထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိက 
အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
ရလဒ္ေကာင္းမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့့္ေၾကာင္း Verité ၏ သုေတသနက 
ျပသေနသည္။ ယင္းက႑၌ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ 
Verité က အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို 
ေအာက္ပါအတို္င္း အႀကံျပဳထားသည္။

� ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ၊စည္းကမ္းမ်ားကို 
ကုမၼဏီမ်ားက လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကို ပိုးသတ္ 
ေဆး အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္ 
သင္တန္းမ်ား ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ 
တစ္ကိုယ္ေရသံုးအကာအကြယ္ပစၥည္းကိရိယာ 
(PPE) ဝတ္စံုမ်ား (ဥပမာ- ႏွာေခါင္းစည္းႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရး ဝတ္စံု)ကို အခမဲ့ရရိွေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ် ိဳး 
သမီးမ်ားျဖစ္ေစ၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ေစ ပိုးသတ္ေဆးကို 
ကို္င္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း မရိွေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေစရန္ စိုက္ပ် ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေရး 
အတြက္ အေရးဆိုတင္ျပပါ။  

� အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ၾကီးဌာနမွ 
ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ် ိဳးမႈက႑၌ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အလုပ္သမားေရးရာ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား 
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လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ အစိုးရမွ ယင္းက႑ကို 
တရားဝင္ျပဳလုပ္၊ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲ အလုပ္ 
သမားေရးရာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ 
မႈမ်ားအား ေတာင့္တင္းခိုင္မာစြာ ထည့္သြင္း 
ေပါင္းစပ္ေပးရန္ အေရးဆို တင္ျပပါ။ 

� ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အလုပ္သမားေရးရာ အေျခ 
အေနမ်ားကို ေနာက္ထပ္ သုေတသန 
ေဆာင္ရြက္ပါ (သို႔မဟုတ္) ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ 
လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အစရိွသည္ 
တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားသိရိွေစရန္ 
ယင္းစိုက္ပ် ိဳးေရးက႑အား 
ဆန္းစစ္၊အကဲျဖတ္သည့္ သုေတသနထဲ 
အလုပ္သမားေရးရာအေျခအေနမ်ားကို 
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ပါ။ 

� ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အထိအေတြ႔ရွ ိၿပီး နားလည္လာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ ၎တို႔အား 
အလုပ္သမားေရးရာ အလဲြသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ 
အလုပ္သမား နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မည္သို႔မည္ပံုတုိင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါ။ 

ကုမၼဏီမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးေရး ကုမၼဏီမ်ားသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွတဆင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔ခံစားခြင့္ရိွသည့္ 
အလုပ္သမားေရးရာအခြင့္အေရးကို 
အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံသင့္သည္။

� အလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ အလုပ္ခန္႔ 
ထားေရးစာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ အစီအမံမ်ား 
ရယူေဆာင္ရြက္ပါ။  

� အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည့္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) 
စာခ်ဳပ္အဆံုးသတ္သြားသည့္တိုင္ အလုပ္ 
သမားတိုင္း  ျမန္မာႏုငိ္ငံဥပေဒအရ

အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ ရရိွေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပ႒ာန္းပါ။

� အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ ႏိုင္ငံသား 
စိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရိွျပီး 
စိုက္ပ် ိဳးခင္း ျပင္ပသို႔ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ 

� အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဥပေဒကခြင့္ျပဳေသာ 
အခ်နိ္ပိုအတိုင္းအတာအတြင္း အလုပ္လုပ 
္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမခံရဘဲ 
နားရက္မ်ားႏွင့္ခြင့္ရက္မ်ား ယူႏိုင္ေၾကာင္း 
အာမခံေပးပါ။ 

� ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အနားယူမႈမ်ား အမွန္ 
တကယ္ရိွေစရန္ အလုပ္သမား အားလံုးကို 
လံုျခံဳျပီး သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ဖန္တီး၊ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။ ေသာက္သံုး 
ႏုငိ္ေသာ ေသာက္ေရ ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးပါ။ တစ္ကိုယ္ေရ အကာ အကြယ္သံုး 
ပစၥည္းကိရိယာ (PPE) မ်ားကို အခမဲ့ ေပးပါ။ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆး အသံုးမျပဳ 
ေစပါႏွင့္။ အလုပ္သမားမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆး 
သံုးနည္း သင္ေပးပါ။ ထုိ႔ျပင္ အလုပ္သမား 
မ်ားသည္ ေဆးကုသခြင့္ ရရွႏိိုင္ပါေစ။ 

္ 

� အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္မ်ားကို 
အလုပ္သမားအျဖစ္ ခိုင္းေစမႈအား 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ 
စိုက္ပ် ိဳးခင္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ 
အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ပညာေရးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
အႏၱရာယ္မမ်ားေသာ အလုပ္မ်ား ( 
အႏၱရာယ္ရိွေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ 
ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳရျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ခၽြန္ထက္ေသာပစၥည္းမ်ား 
ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း တို႔ပါဝင္သည္) 
သို႔လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း အပါအဝင္ 
အဆိုးရြားဆုံးပံုစံျဖင့္ 
ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစမႈအား ေျဖရွင္းရန္ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ပါ။ 
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ဇယားကြက္- အလုပ္သမားေရးရာအေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ 
စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑ရိွ ျမန္မာအစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

တာဝန္ဝတၱရား တာဝန္ရိွ ဝန္ႀကီးဌာန                 ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား

စို္က္ပ် ိဳးေရးက႑ရိွ အဓမၼ 
ခိုင္းေစမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
အလုပ္သမား၊ 
လုပ္အားခ၊ လစာ၊ အခ်နိ္ပိုႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
စသည္တို႔ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္္ငံ၏ 
အလုပ္သမားေရးရာ 
ဥပေဒမ်ားကို 
လိုက္နာလာေအာင္ 
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အား 
ဝန္ၾကီးဌာန

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုမံ်ား 
အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
(၂၀၁၆)

့္ 
၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ 
ဌာနမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ 
သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုး အခေၾကး 
ေငြ ဥပေဒႏွင့္ ယင္းဥပေဒ ကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအမွတ္၂/၂၀၁၈

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အခေၾကးေငြ 
ေပးေခ်ေရး ဥပေဒ

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ 
ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ 
သည့္ ဥပေဒ (၂၀၀၆)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္သမား 
အဖဲြ႔အစည္း ဥပေဒ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ
အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး 
မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၂)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ဥပေဒ

၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ အလုပ္သမား 
ေလ်ာ္ေၾကး အက္ဥပေဒ

ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အတင္း 
အဓမၼခိုင္းေစမႈဆုိင္ရာ ရာဇ 
သတ္ၾကီး ပုဒ္မ ၃၇၄။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ဥပေဒ 
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အလုပ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ 
လူကုန္ကူးျခင္းအပါအဝင္ 
လူကုန္ကူးမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး 
ႏွမိ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕

၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ လူကုန္ကူးမႈ 
တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ

ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ 
အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈဆုိင္ရာ 
ရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ ၃၇၄။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)

ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားကို ေသခ်ာ 
လိုက္နာေစျခင္းႏွင့္ 
ယာခင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

စိုက္ပ် ိဳးပင္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႔၊
စိုက္ပ် ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဥပေဒ (၂၀၁၉)

ပိုးသတ္ေဆး ဥပေဒ (၂၀၁၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈေကာ္မ
ရွင္သည္ ကုမၼဏီမ်ားအား စုိက္ 
ပ် ိဳးေရး က႑၌ ရင္းႏွ ီး ျမွဳပ္ႏွ ံျခင္း 
အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွခံြင့္ကို သေဘာတူ 
ခြင့္ျပဳေပးရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ေကာ္မရွင္၏ 
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာပါအရ၊ 
ကုမၼဏီမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရရိွရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
“အလုပ္သမားေရးရာ 
ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရမည္” 
ဟုဆိုထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ 
ေကာ္မရွင္  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ဥပေဒ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဥပေဒ (၂၀၁၉)

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ေရးအဖဲြ႔သည္ လူမႈ 
ေရးရာထိခိုက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
သိရိွရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အပါအဝင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္အား 
ေဆာင္ရြက္သည္။ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ တရားမဝင္ အေသးစား သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၌ရိွ 
အလုပ္သမားေရးရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အႏၱရာယ္မ်ား
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္တြင္၊ Verité သည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
တရားမဝင္ အေသးစား သစ္ထုတ္လုပ္ေနမႈမွ အလုပ္သမားေရးရာ အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ 
ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈပထဝီ

Verité ၏ အင္တာဗ်ဴးက တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း တစ္ခါတစ္ခရံ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း ျပသေနေသာ္လည္း၊ 
တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီး အမ် ိဳးသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေက်းရြာမ်ားရိွ 
တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီး ႏွစ္မ် ိဳးလံုး ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
ပံုစံျဖင့္ သတင္းမီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ားက ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာဆိုထားသည္။   အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း စိုက္ထင္းႏွင့္မီးေသြးမ်ားအတြက္ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ 
ပါဝင္ေၾကာင္း အမ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။  

လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူ အားလံုးေျဖၾကားသည္မွာ ၎တို႔သည္ ၃-၅ ေယာက္ပါ အဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔၍ 
အလုပ္လုပ္ၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဖဲြ႔တိုင္းတြင္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီ 
ထားရိွၾကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ (သို႔မဟုတ္) ပဲြစားမ်ားသည္ သစ္ထုတ္ေသာ 
အဖဲြ႔မ်ား(အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္)ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ညိႈႏိႈင္း၊ ဆက္ဆံေလ့ရိွျပီး ၎တို႔ဝယ္ယူလိုေသာ 
သစ္အမ် ိဳးအစားႏွင့္ (တန္ခ်နိ္)ပမာဏမ်ားကို ေျပာကာ ေစ်းႏႈန္းကို ညိႈႏႈငိ္း၊သေဘာတူၾကသည္။ 
အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ကို ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပမာဏအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းမွအပ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္  အျခားစီမံခန္႔ခဲြမႈ/ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ လုပ္စရာမလိုသေလာက္ရိွသည္။ 
လက္ခံေျဖၾကားသူ တစ္ဦးမွအပ က်န္ေသာသူအားလံုး ေျပာျပသည္မွာ ၎တို႔သည္ 
တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ပဲြစားမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ အလုပ္ အတူလုပ္ၾကရသည္ဟု ဆုိသည္။ 
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသရိွ 
(ယင္းေဒသ၌ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈ အမ်ားစုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္) သစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ထုတ္လုပ္ေနမႈသည္ 
တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဆက္စပ္တဲြဖက္ေနသည္။  

တရားဝင္ သစ္ေတာက႑သည္ လူေပါင္း ၈၈၆,၀၀၀ နီးပါး (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း အလုပ္သမား၏ ၄ 
ရာခုိုင္ႏႈန္း)ကို အလုပ္ခန္႔ထားသည္။ သို႔ေသာ္၊ ယင္းခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ တရားမဝင္သစ္ေတာက႑၌ 
(သို႔မဟုတ္) MTEထံမွ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၼဏီမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား မပါဝင္ပါ။  
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တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား (အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား) တစ္ေလွ်ာက္ 
က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ပထဝီအေနအထား ကဲြလဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား မရရိွမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်ား-မျဖစ္တည္မႈ၊ အသက္၊ 
တိုင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
မူလေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစရိွေသာ လူမႈပထဝီ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္အဝ 
စိတ္ျဖာ၊သံုးသပ္ထားျခင္း မရိွပါ။ 

ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္

ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ ပရိေဘာဂသံုးသစ္မ် ိဳးမ်ားကို တရားမဝင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဆိုးရြားေသာ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အလဲြသံုးစား၊ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ရိိွေၾကာင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနက 
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ၊ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားခိုင္းေစမႈ အပါအဝင္၊ 
အသက္ ၁၈ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစမႈ ျမႇင့္မားလ်က္ရိွေၾကာင္း သုေတသနက 
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ Verité အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအားလံုးေျပာျပသည္မွာ 
၁၈ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အနည္းဆံုး အေၾကာင္းရင္း ၂မ် ိဳးျဖင့္ တရားမဝင္ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၌ ခိုင္းေစေနသည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ရိွခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ 
အလုပ္သမားခိုင္းေစမႈသည္ အဆံုးရြားဆံုးေသာ ကေလးသူငယ္ခိုင္းေစမႈပံုစံမ်ား ေျမာက္ေၾကာင္း Verité 
က ယံုၾကည္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုလုပ္ရပ္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔ (ILO) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ 
“သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ 
အေျခအေနအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈကို (သို႔မဟုတ္) ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစရန္ ေသခ်ာသည့္ အလုပ္” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ထဲ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ TEAK LOGS STACKED BESIDE A RIVER IN BURMA
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According to the stakeholders interviewed, there is a 
general sentiment among communities that life is more 
difficult than in the past due to lost access to productive 
forest products and extreme heat and dryness, making it 
more difficult to farm.

Verité ၏ကြင္းဆင္းသုေတသနသည္ အလုပ္သမားေရးရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။- 

� သစ္ျဖတ္စက္သံႀကိဳးလႊျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လဲရျခင္း အစရိွေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား - 
အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ သစ္ျဖတ္စက္သံႀကိဳးလႊကို 
ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွသိိျမင္ခဲ့ေၾကာင္း လူေတြ႔ေမးျမန္းခံ 
အလုပ္သမားအမ်ားအျပားက ဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ဥပမာ- အေလးအပင္မ်ား သယ္ေဆာင္၊မ, 
ရျခင္းႏွင့္ ဆိုးရြားလွေသာ ရာသီဥတုေအာက္၌ အလုပ္ လုပ္ၾကရသည္။ 

� သစ္ထုတ္စခန္းမ်ား၌ ရိွစဥ္ အသက္ 
၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 
“ရာဘ” (မယ္တာဖီတမင္း)ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ဘိန္းျဖဴကို သံုးစဲြၾကသည္- 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြမႈသည္ အလြန္အကၽြ ံ 
ဆိုးရြားေနေသာေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈက႑၌ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
အသက္ရွည္ေနထိုင္ႏိုင္မႈ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ 
တိုေတာင္းသြားႏိုင္သည္။ 

�

�

တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈက႑၌ အလုပ္ လုပ္ကိုင္စဥ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ 
ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ပမာဏ ျမႇင့္တက္- 
လက္ခံေျဖၾကားသူ အမ်ားစု ေျပာျပသည္မွာ ဆိုးရြားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွေစေသာ 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဥပမာ- ေျခလက္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ရျခင္း 
(သုိ႔မဟုတ္) ေသဆံုးျခင္း။ ဆက္လက္၍ ေျပာျပသည္မွာ ၎တို႔သည္ သစ္မ်ားကို ထုတ္ရာတြင္ 
မည္သည့္အကာအကြယ္ပစၥည္းကိရိယာ (ဥပမာ- အမာစားဦးထုပ္၊ ဘက္စံုသံုး ယူနီေဖာင္းဝတ္စံုမ်ား၊ 
မ်က္စိကာ မ်က္မွန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္စီးဘြတ္ဖိနပ္) ကိုမွ် မရရိွေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။  

အကယ္၍ ထိခုိက္၊ဒဏ္ရာရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသဆံုးသည္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ နစ္နာမႈေငြေၾကးကို ရရိွရန္ မေသခ်ာလွပါ-
မေတာ္တဆျဖစ္ခဲ့သည္ကို ကိုယ္ေတြ႔သိျမင္ခဲ့ေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံ အလုပ္သမားမ်ားအနက္၊ 
အမ်ားစုေျပာျပသည္မွာ အကယ္၍ အလုပ္သမားက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ေသဆံုးသည္ျဖစ္ေစ နစ္နာသူအလုပ္သမားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ 
နစ္နာေၾကးမ်ား မရရိွေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ အလုပ္သဘာဝကိုက တရားမဝင္ေသာေၾကာင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အကူအညီလွမ္းေတာင္းစရာ လမ္းေၾကာင္း 
အနည္းငယ္သာ ရိွေနသည္။
 အလားအလာေကာင္းေသာ စားဝတ္ေနေရးအခြင့္အေရးမ်ား မရရိွသည့္အခ်က္ အပါအဝင္ 
စီးပြားေရးအခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳးေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းထဲသို႔ အလုပ္သမားမ်ား 
မျဖစ္မေနအတင္းဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း Verité ၏ကြင္းဆင္းသုေတသနက ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္း၊ ယင္းပ်က္စီးျခင္းႏွင့္တဲြဖက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ထိခုိက္မႈမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးျဖစ္ေစေနသည္။ ယင္းသို႔ ထိခိုက္၊ပ်က္စီးမႈမ်ားက 
အနီးအနားရိွေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားရယူသံုးစဲြႏိုင္ျခင္းကို 
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစျပီး အကာအကြယ္ေပးေနေသာ သစ္ေတာ၏ အသံုးဝင္မႈမ်ားကို 
အက် ိဳးခံစားႏိုင္ျခင္း ေလ်ာ့က်ေစေလသည္။ 
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Verité အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
၎တို႔မိသားစုဝင္မ်ား၏ အစားအေသာက္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာမ်ားအေပၚ 
မွခီိုအားထားျပဳေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ Verité မွ အင္တာဗ်ဴးအမ်ားစု လုပ္ခဲ့သည့္ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသရိွ ကသာႏွင့္ ထီးၾကိဳင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အလြန္အကၽြ ံ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ (အထူးသျဖင့္ 
၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ား၌) သည္ အလွ်င္အျမန္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ျဖစ္ေစရာတြင္ 
အဓိကအခန္းက႑၌ ရိွေနျပီး ယင္းလုပ္ရပ္က ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအေပၚ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွသည္။  

Verité အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ ထီးၾကိဳင့္၊ 
ေကာလင္းႏွင့္ ကသာ (ယင္းေဒသ 
အားလံုးသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး 
ထဲ၌ရိွသည္) တို႔မွ သဘာဝ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား 
မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆို သည္မွာ စိုက္ထင္း၊ 
ဝါး၊ ဝါးျမစ္မ်ား၊ သစ္ခြပင္မ်ား၊ အေသးစား 
မုဆိုးလိုက္သားေကာင္ပစ္ျခင္း အစ 
ရိွသည္မ်ား အတြက္ သစ္ေတာမ်ားကို 
ထိေရာက္၊အက် ိဳးရိွစြာ 
အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။

 ယခင္ကဆုိလွ်င္၊ ဤေနရာေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသတစ္ဝုိက္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ႀကီးႀကီးမားမား 
ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွစံရာမလုိဘဲ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ သာ၍အလြယ္တကူ ရယူသုံးစဲြႏုင္ိခဲသ့ည္။ သို႔ေသာ္ 
ယခုခ်နိ္တြင္ ေဝးလွေသာေနရာသို႔ မသြားေရာက္ဘဲ ေဖာ္ျပပါသစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို 
ရယူသံုးစဲြရန္မွာ ခက္ခဲလြန္းလွသည္။ အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ ပတ္သက္စပ္ဆိုင္သူ (stakeholders) 
မ်ားေျပာျပခ်က္အရ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္၊သေဘာထား တစ္ခုမွာ- 
အက် ိဳးရိွ၊ျဖစ္ထြန္းေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ရယူသံုးစဲြႏိုင္မႈ ဆံုးရံႈးသြားျခင္းႏွင့္ ပူလြန္းလွျပီး 
ေျခာက္ေသြ႔လြန္းေသာ ရာသီဥတုတုိ႔ေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာျခင္းတို႔သည္ ၎တို႔၏ 
ဘဝကို ယခင္ကထက္စာလွ်င္ ပို၍ ခက္ခဲေစျပီ- ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အျခားသစ္ေတာရိွရာ 
ေနရာမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပသို႔ အလုပ္အခြင့္အလမ္းအတြက္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေစရာတြင္လည္းေကာင္း အနည္းဆံုး အခန္းက႑တစ္ခုမွ်ေတာ့ ရိွသည္ဟု 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက အခိုင္အမာဆိုထားသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေၾကာင္း လူေတြ႔ေမးျမန္းခံ သစ္ထုတ္သူတစ္ခ် ိဳ႕ 
မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာျပသည္။ ျပည္တြင္း၌ဆိုလွ်င္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ဖားကန္သို႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန္ 
သြားေရာက္ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ စိုက္ပ် ိဳးေရး စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း 
(ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား အပါအဝင္) တုိ႔ျဖစ္သည္။  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ က႑ (၂) 
ခုလံုးတြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေခါင္းပံုျဖတ္မႈ တုိ႔ တဲြကပ္၊ ပါရိွေနသည္။

LOGS TRANSPORTED VIA RIVER BARGE IN BURMA
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား - 
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တရား 
မဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈရိွ ငွက္ေပ်ာ 
စိုက္ပ် ိဳးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ျဖစ္ေပၚေသာ အလုပ္သမားေရးရာ 
အေျခအေနမ်ားကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း 
ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ ပရိေဘာဂသံုးသစ္မ် ိဳးမ်ားကို 
တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ျဖစ္ေပၚေသာ ကေလးအလုပ္သမား မ်ားအား 
ခိုင္းေစေနမႈႏွင့္ ထိခုိက္၊ေသဆံုးေသာ ပမာဏ 
ျမင့္မားမႈတို႔ အပါအဝင္   အလုပ္သမားေရးရာ 
အႏၱရာယ္မ်ားစြာကို Verité၏ ကြင္းဆင္း 
သုေတသနက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏုငိ္ငံ 
ေတာ္အစိုးရ၊ ျမန္မာႏုငိ္ငံမွသစ္ တင္သြင္းေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အေနနဲ႔ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားကုိ တိုက္ဖ်က္ရန္ 
အေရးေပၚ စီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးသည္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသည္ 
Verité ၏ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ 
တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ 
အစီရင္ခံစာမွ ရရိွေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာ့ သစ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္၏ 
ရႈပ္ေထြးေသာသဘာဝႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရိွျခင္း တို႔သည္ တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အဓိကစိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။  
ဆိုလုိသည္မွာ ယင္းအလုပ္သမားေရးရာ 
အႏၱရာယ္မ်ားက ျမန္မာ့သစ္မ်ား တရားဝင္ 
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္အထိ 
ပါဝင္ဆက္ႏႊယ္လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 
(MTE)ကေသာ္လည္းေကာင္း၊  MTEထံမွ 
ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ 
ကုမၼဏီမ်ား(ယခုတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ဟု 
လူသိမ်ားသည္) ခိုင္းေစသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
အလုပ္သမားေရးရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၌ 
ႀကီးမားေသာကြာဟခ်က္မ်ား ရိွေနသည္။ 

Verité ၏ကြင္းဆင္းသုေတသန၌ ထုတ္ေဖာ္ 
ထားသည့္ အလုပ္သမားေရးရာ အေျခအေန 
မ်ားသည္ တရားဝင္ျမန္မာ့သစ္ေတာက႑၌ 
ရိွႏိုင္ေျခ ရိွသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားရိွ အလုပ္သမားေရးရာ 
အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ 
သုေတသနေပါင္း မ်ားစြာျပဳလုပ္ရန္ လုိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ သစ္မ်ားကို တရားဝင္သစ္ေတာ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစာရာတြင္ သုေတသန 
မ်ားကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

သစ္ေတာက႑ရိွ အလုပ္သမားေရးရာ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ Veritéသည္ 
ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (MTE)ႏွင့္ 
MTEထံမွ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ 
ကုမၼဏီမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ သစ္ႏွင့္ သစ္သားျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေသာ 
ႏုငိ္ငံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို 
ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပေပးထားသည္။-

အစိုးရအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

� လူကုန္ကူးမႈ၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ ကေလးသူငယ္ 
အလုပ္သမားႏွင့္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားေရးရာ 
ဥပေဒ လိုက္နာျခင္း စသည္တုိ႔ကို 
သစ္တရားဝင္မႈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမ်ားႏွင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳအစီအစဥ္မ်ား (ျမန္မာ့သစ္ 
တရားဝင္မႈအာမခံစနစ္)၌ ထည့္သြင္းေရးကို 
ဥပေဒျပ႒ာန္းကာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ထု႔ ိျပင္ သစ္ေတာက႑၌ 
အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒအား လုိက္နာမႈ 
ရိွ၊မရိွ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာ သည့္စနစ္မ်ားကို ျပ႒ာန္း၊ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အႀကံျပဳပါသည္။

� အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖဲြ႔ 
(ILO) သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ေသာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၂၉ (အဓမၼခိုင္းေစမႈ)၊ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၈၂ (ကေလးအလုပ္ 
သမားမ်ားအား အဆိုးရြားဆံုး ခုိင္းေစမႈ)၊ 
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သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၃၈ (အနိမ့္ဆံုးတရားဝင္ 
အသက္)ႏွင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑ရိွ လူကုန္ကူးမႈ၊ 
အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္ ကေလးအလုပ္ သမား 
ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ သေဘာတူ 
လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ (ILO) သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို အတည္ျပဳ၊ထိန္းသိမ္း 
ကိုင္စဲြသင့္ပါသည္။ 

� တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ေတာက႑ 
ႏွစ္မ် ိဳးလံုး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ႏွင့္ သစ္ 
သားျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္ 
လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာကြင္းဆက္မ်ား၌ေသာ္လည္းေ
ကာင္း လူမႈေရးအႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ 
ရြက္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီပါ။ ယင္းတြင္ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း     (MTE) ေၾကာင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ MTEထံမွ ထပ္ဆင့္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၼဏီမ်ား ေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အလုပ္သမားေရးရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ 
အႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။

� တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ေတာက႑ 
ႏွစ္မ် ိဳးလံုး၌ရိွ အလုပ္သမားေရးရာ အေျခအေန 
မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ မည္သည့္ 
ဝန္ၾကီးဌာနက တာဝန္ရိွသည္ကို ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း ျဖစ္ေစပါ။ ထို႔ျပင္ ယင္းက႑မ်ား၌ 
အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒ ခ် ိဳးေဖာက္ 
ေနမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္၊အကဲျဖတ္၊ ေျဖရွင္းရန္ 
မည္သည့္စနစ္မ်ား ထားရိွထားေၾကာင္း 
နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

� တရားမဝင္က႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို တရားဝင္  သစ္ေတာ 
က႑သို႔ ကူးေျပာင္းလာေအာင္ႏွင့္ တရားဝင္ 
သစ္ေတာ က႑မွ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရယူ 
ခ်င္လာေအာင္ တိုက္တြန္းေပးသည့္ မဟာဗ်ဴ 
ဟာမ်ား ခ်မွတ္၊လုပ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ပံ့ 
ကူညီပါ။ 

� သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရးႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ 
တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္သည့္ အလုပ္ 
သမားမ်ားကို ခိုင္းေစသည့္ 
ေနရာေဒသမ်ား၌ 

အသိပညာလက္လွမ္းရရိွေရး တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ရန္ပံုေငြသစ္အတြက္ အေရးဆိုတင္ျပရန္ 
အႀကံျပဳပါသည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း(MTE) ႏွင့္ MTEထံမွ 
ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ 
ကုမၼဏီမ်ား ထံသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
� အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ 

ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ အျခားေသာ 
အလုပ္သမားေရးရာအခြင့္အေရးမ်ား အလဲြ 
သံုးစားျပဳမႈ စသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ လိုက္နာရမည့္ 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို ေရးဆဲြေဖာ္ေဆာင္ပါ။ 
ထို႔ျပင္ အဆိုပါ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ 
စည္းမ်ဥ္းထဲ၌ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္၊ ေျဖရွင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္းပါ။ 

� မည္သည့္ေနရာ၌ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရိွေနသည္၊ 
အလုပ္သမားမည္မွ်ကို ခိုင္းထားသည္ ဟူေသာ 
လူသိရွင္ၾကား သိရိွသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 
မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
� တရားမဝင္က႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 

ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို တရားဝင္ သစ္ေတာ 
က႑သို႔ ကူးေျပာင္းလာေအာင္ႏွင့္ တရားဝင္ 
သစ္ေတာက႑မွ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရယူ 
ခ်င္လာေအာင္ တိုက္တြန္းေပးသည့္ မူဝါဒ 
မ်ားကို အစိုးရဘက္မွ ခ်မွတ္လာေအာင္ 
အေရးဆိုတင္ျပပါ။ 

� အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့့္ ျမန္မာ့အလုပ္သမား ေရးရာ 
ဥပေဒ လိုက္နာျခင္းတို႔ကို သစ္တရားဝင္မႈ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ 
အစီအစဥ္မ်ား၌ ထည့္သြင္းေပးရန္ႏွင့္ 
ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေသာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာသည့္ စနစ္မ်ားကို ျပ႒ာန္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ 
အေရးဆိုတင္ျပပါ။
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� တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ရိွ ျမန္မာ့ 
သစ္လုပ္ငန္း (MTE) ေၾကာင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ MTEထံမွ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၼဏီမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အလုပ္သမားေရးရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္ႏွင့္ သစ္သားျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား 
တင္သြင္းေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
� ကုမၼဏီမ်ားသည္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ အဓမၼ 
ခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ကေလး 
အလုပ္သမား အစရိွသည္တို႔ကို ပံ့ပိုးျဖစ္ေပၚ 
ေစေသာေနရာမွ သစ္သားဝယ္ယူမႈမ်ားကို 
ကာကြယ္၊တားဆီးရန္ ၎တို႔အေနျဖင့္ 
အထူးဂရုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း 

အမွန္တကယ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္လာေအာင္   
ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာ တရားဝင္ သစ္ 
ထိန္းသိမ္းေရး စည္းမ်ဥ္း (EU)၊ အေမရိကန္၏ 
ေလစီအက္ဥပေဒ (Lacey Act)၊ 
တရားမဝင္သစ္ တားျမစ္ေရးအက္ဥပေဒ 
(ၾသစေၾတးလ်) ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို အတည္ျပဳ၊ကိုင္စဲြပါ။ 
သစ္ႏွင့္ သစ္သားအေျချပဳ 
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ခန္႔မွန္း၊အကဲျဖတ္ျခင္းကို  သက္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒအား ေလးစာလိုက္နာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

� ကုမၼဏီမ်ားက အထူးဂရုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ 
ေၾကာင္းကို ျပသေစျပီး သစ္ႏွင့္ သစ္သား 
ဝယ္ယူမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေသာ သဘာ 
ဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အႏၱရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အာမခံေပး 
သည့္ ဥပေဒကို  တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ 
လုပ္မႈွႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒမရိွသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားက ျပ႒ာန္းသင့္သည္။ 
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နိဂံုး
အဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ လုပ္အားခႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ခ်နိ္ဆိုင္ရာ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစမႈအပါအဝင္ ကေလးအလုပ္သမား၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး 
အႏၱရာယ္မ်ား အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ် ိဳးမႈက႑ႏွင့္ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအႏၱရာယ္ မ်ားစြာကို Verité က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 
ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ ပရိေဘာဂသံုးအပင္မ် ိဳးမ်ားအား တရားမဝင္ အေသးစားထုတ္လုပ္ေနမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းျဖစ္ေပၚေသာ အလုပ္သမားေရးရာ အႏၱရာယ္မ်ားစြားကိုလည္း Verité 
၏ကြင္းဆင္းသုေတသနက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ၊ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအားခိုင္းေစမႈ အပါအဝင္၊ ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစမႈပမာဏ ျမင့္မားေၾကာင္းကို 
သုေတသနက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၌ရိွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈႏႈန္းျမႇင့္မားျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ေသဆံုးမႈႏႈန္း ျမႇင့္မားမႈတုိ႔ကို ႀကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း 
အလုပ္သမားမ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးက ညႊန္းျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အလုပ္သမားတို႔ လုပ္ကိုင္ရသည့္ 
အလုပ္၏ တရားမဝင္ေသာ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုဝင္းမ်ားအေနနဲ႔ 
အကူအညီလွမ္းေတာင္းစရာ လမ္းေၾကာင္း အနည္းငယ္သာ ရိွေနသည္။ 

အဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ကေလးလုပ္သား စသည္တို႔အပါအဝင္ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိ  ဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြင္းဆက္၌ နက္ရႈ ိ  င္းစြာ ဆက္လက ္
ျဖစ္ေပၚေနျပီး လူမႈေရးအရ ေလးစာလုိက္နာေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ဥပေဒလိုက္နာေစေရး စီမံကိန္းမ်ားထံမွပင္ 
ဖံုးကြယ္ေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အခက္ေတြ႔ေစေလသည္။ ယခ ုေ 
ဖာ္ျပပါျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ႏွစ္မ် ိ ဳးလံုးမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ သုေတသန ဆက္လက ္ လုပ္ေဆာင ္ ရမည့္ 
အေၾကာင္းကို ခိုင္လံုေစျပီး ျမန္မာအစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ 
အေရးတႀကီး စီမံလုပ္ေဆာင္ရန္အေရးႀကီးသည္။

A PREVIOUSLY FORESTED HILLSIDE IN UPPER BURMA, NOW BARREN DUE TO DEFORESTATION

© Jose Matheus



သစ္ေတာက႑ႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္ထိစပ္ေသာက႑မ်ား၌ လူကုန္ကူးခံရလြယ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔၏ ဆံုခ်က္မ်ားအား 
ေလ့လာျခင္း

34

Endnotes
1 Global Forest Resources Assessment 2015: How are the world’s forest changing? Food and 
Agriculture Organization, 2015. http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf. Accessed 11 November 2019.

2 See for example: The Rise of Environmental Crime. UNEP and Interpol, 2016. http://unep.
org/documents/itw/environmental_crimes.pdf; Mujica, Jaris. Precariedad y Trabajo Forzoso en la 
Extracción de Madera. ILO and Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2015. http://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_427032.pdf; The 
Intersection Between Environmental Degradation and Human Trafficking. U.S. Department of State, 
June 2014. https://2009-2017.state.gov/documents/organization/228266.pdf; and The Nexus of 
Illegal Gold Mining and Human Trafficking in Global Supply Chains. Verité, 2016. https://www.verite.
org/wp-content/uploads/2016/11/Verite-Report-Illegal_Gold_Mining-2.pdf. Accessed 25 Feb 2020.

3 “Annex II: The definition of trafficking in persons and mandate for the Global Report.” United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2016. https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/Annex_II_-_Definition_and_mandate.pdf. Accessed 20 Feb 2020.

4 “CO29- Forced Labour Convention, 1930 (No. 29).” NORMLEX, International Labour Organization 
(ILO), 1930. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C029. Accessed 20 Feb 2020.

5 Guidelines Concerning the Measurement of Forced Labour. International Labour Office, 
Department of Statistics. 20th International Conference of Labour Statisticians, Geneva, Oct 2018. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-stat/documents/meetingdocument/
wcms_648619.pdf. Accessed 25 Feb 2020.

6 Hard to See, Harder to Count- Survey guidelines to estimate forced labour of adults and 
children. International Labour Organization, 1 Jun 2012.  http://ilo.org/global/topics/forced-labour/
publications/WCMS_182096/lang--en/index.htm Accessed 25 Feb 2020.

7  Using a conservative estimate of each permanent worker being responsible for six acres (based 
on Verité interviews with workers), combined with minimum estimates by the government of 60,000 
acres and maximum estimates from LSECNG of 142,000 acres, the number of permanent workers 
could fall between 10,000 and 23,666. However, this number does not include the thousands 
and day laborers and seasonal workers who have been reported to work on banana plantations 
in differing parts of the year. These estimates have not been validated but do begin to illustrate to 
volume of workers potentially laboring on these plantations.

8 According to the Minimum Wage Law (2013) Notification No. 2/2018, for businesses which 
employ ten or more employees, the daily minimum wage is MMK 4,800 (USD 3.33) per day. 
According to the Burma minimum wage of MMK 4,800 per day, even the highest monthly allowance 
(noted by workers) of MMK 105,000 (USD 72.83) does not meet the national minimum wage. 
Additionally, the Payment of Wages Law (2016) stipulates that the period of time for receiving a 
paycheck shall not exceed one month. Therefore, all permanent workers should, at a minimum, 
receive the equivalent of MMK 4,800 per days worked after each month in order to be compliant 
Burma labor law. None of the workers interviewed by Verité met this criterion.

9 According to the interviews with permanent workers, 10 of 13 workers reported to paying 100 
percent of the costs associated with pesticides and herbicides. Two workers reported that the costs 
for pesticides and herbicides were shared between them and the management at 50 percent each. 
In every case, the pesticides and herbicides were purchased by the Chinese employer, and workers 
were unaware of their actual cost and had to accept the rate the employer charged. One interviewee 
noted that they were aware that a bottle of herbicide cost around MMK 4,500 (USD 3.12) but 



သစ္ေတာက႑ႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္ထိစပ္ေသာက႑မ်ား၌ လူကုန္ကူးခံရလြယ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔၏ ဆံုခ်က္မ်ားအား 
ေလ့လာျခင္း

35

Chinese employers deducted MMK 6,500 (USD 4.51) per bottle. Only one worker reported that the 
management bared all of the costs of pesticide and herbicide use costs.

10  The typical daily rate for a day laborer is approximately MMK 5000 – 12000 (USD 3.47 – 8.32).

11 According to Burma’s Leave and Holidays Act (1951), each employee is entitled to one paid rest 
day per week.

12 Jenssen, Thale Solnordal. “Half a million identities.” Relief Web, 8 Jun 2017.  
https://reliefweb.int/report/myanmar/half-million-identities. Accessed 20 Feb 2020.

13  The translator interviewed by Verité did not perform manual labor.

14 Under the Pesticides Law (2016), children 16 and under are forbidden from handling pesticides

15 R190- Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999 (No.190). NORMLEX, ILO, 1999. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R190. 
Accessed 25 Feb 2020.

16 Nan Lwin. “Infographic: China’s Plantation Greed.” The Irrawaddy. 8 Mar 2019.

17 Bhagwat, Tejas, and Andrea Hess, Ned Horning, Thiri Khaing, Zaw Min Thein, et al. “Losing a 
jewel—Rapid declines in Myanmar’s intact forests from 2002-2014.” PLOS One, 12(5): e0176364, 
2017.

18 Win, Thin Lei. “FEATURE: Conflict and powerful companies stoke land disputes in Myanmar’s 
Kachin.” Reuters, 23 Feb 2016. https://www.reuters.com/article/myanmar-land/feature-conflict-
and-powerful-companies-stoke-land-disputes-in-myanmars-kachin-idUSL8N1622WY; Khaing, Htun. 
“Kachin IDPs fear land grab in the villages they once called home.” Frontier Myanmar, 19 Jan 2018. 

https://frontiermyanmar.net/en/kachin-idps-fear-land-grabs-in-the-villages-they-once-called-home.; 
Win, Thin Lei. “Land grabs rampant in conflict-ridden Kachin State.” Relief Web, 23 Feb 2016. 

https://reliefweb.int/report/myanmar/land-grabs-rampant-conflict-ridden-kachin-state. Accessed 25 
Feb 2020. 

19 Land Security and Environmental Conservation Networking Group (LSECNG). Green Business 
Dilemma. 2019. Myitkyina, Kachin State, Myanmar. Report on file with Verité.

20 Focus Discussion Group. November 2019. Waingmaw.

21 Jangma, Elizabeth. “Five From China Charged Over Illegal Banana Plantation in Myanmar 
Protected Forest.” Radio Free Asia, 20 May 2019. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/five-
from-china-charged-over-illegal-banana-plantation-05202019162743.html. Accessed 20 Feb 2020.

22 The incident was never reported by media outlets and could not be corroborated by other 
interviews conducted by Verité 

23 Fishbein, Emily. “‘All the fish died’: Kachin communities alarmed at impact of banana 
plantations.” Frontier Myanmar, 22 Mar 2019. https://frontiermyanmar.net/en/all-the-fish-died-
kachin-communities-alarmed-at-impact-of-banana-plantations. Accessed 25 Feb 2020.

24 Fishbein, Emily. “‘All the fish died’: Kachin communities alarmed at impact of banana 
plantations.” Frontier Myanmar, 22 Mar 2019. https://frontiermyanmar.net/en/all-the-fish-died-
kachin-communities-alarmed-at-impact-of-banana-plantations. Accessed 25 Feb 2020.

25 The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Waingmaw Township Report. The 
Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Labour, Immigration and Population, Department 



သစ္ေတာက႑ႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္ထိစပ္ေသာက႑မ်ား၌ လူကုန္ကူးခံရလြယ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔၏ ဆံုခ်က္မ်ားအား 
ေလ့လာျခင္း

36

of Population, Oct 2017. https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/TspProfiles_
Census_Waingmaw_2014_ENG.pdf. Accessed 27 Sep 2019.

26 Nyein, Nyein. “Chinese-Backed Banana Plantations in Myanmar’s Kachin State Prompt Fear 
of Environmental Damage, Land Loss.” The Irrawaddy, 4 Dec 2019. https://www.irrawaddy.com/
features/chinese-backed-banana-plantations-myanmars-kachin-state-prompt-fear-environmental-
damage-land-loss.html. Accessed 25 Feb 2020.

27 Springate-Baginski et al. “Working together for a better Kachin landscape.” The Water Security 
Research Centre, School of International Development, University of East Anglia, Dec 2016. https://
wle-mekong.cgiar.org/wp-content/uploads/Working-Together-Kachin-summary-paper.pdf. Accessed 
25 Sep 2019.

28 Interviews with Kachin-based civil society representatives. November 2019. Myitkyina (2) and 
Waingmaw (1).

Focus Discussion Group. November 2019. Waingmaw.

29 Interviews with Kachin-based civil society representatives. November 2019. Myitkyina (2) and 
Waingmaw (1).

30 Email communications with Kachin-based civil society organization. February 2020.

31 Nachemson, Andrew and Lun Min Mang, Thomas Kean. “Government greenlights new gas 
project.” Frontier Myanmar, 17 Dec 2019. https://mailchi.mp/frontiermyanmar.net/government-
greenlights-new-gas-project?e=d9fb76c585 Accessed 25 Feb 2020.

32 “Lao Government Vows to Enforce Ban on Concessions for New Banana Plantations.” Radio Free 
Asia, 14 May 2019.https://www.rfa.org/english/news/laos/bananas-05142019145031.html Accessed 
25 Feb 2020.

33 The following list of relevant labor laws is specific to the agricultural sector and violations 
identified by Verité in the present case study. For a comprehensive list of labor laws, see the 
International Labor Organization’s (ILO) Guide to Myanmar Labor Law (2017)

34 McPherson, Poppy. “Chainsaw injuries in Myanmar tied to illegal logging.” Mongabay Series: 
Global Forests, Mekong Forest Trade. 12 Feb 2017. https://news.mongabay.com/2017/02/chain-saw-
injuries-in-myanmar-tied-to-illegal-logging/. Accessed 28 Jan 2020. 

Wang, Anna and Genevieve Melmaker. “A fight to control chainsaws in Myanmar could turn tide on 
illegal logging.” Mongabay Series: Global Forests, Mekong Forest Trade, 4 May 2017. https://news.
mongabay.com/2017/05/a-fight-to-control-chainsaws-in-myanmar-could-turn-the-tide-on-illegal-
logging/. Accessed 28 Jan 2020.

35 McPherson, Poppy. “Chainsaw injuries in Myanmar tied to illegal logging.” Mongabay Series: 
Global Forests, Mekong Forest Trade, 12 Feb 2017. https://news.mongabay.com/2017/02/chain-saw-
injuries-in-myanmar-tied-to-illegal-logging/. Accessed 28 Jan 2020.

Wang, Anna and Genevieve Melmaker. “A fight to control chainsaws in Myanmar could turn tide on 
illegal logging.” Mongabay Series: Global Forests, Mekong Forest Trade, 4 May 2017. https://news.
mongabay.com/2017/05/a-fight-to-control-chainsaws-in-myanmar-could-turn-the-tide-on-illegal-
logging/. Accessed 28 Jan 2020.

Freudenthal, Emmanual. “Burning down the house: Myanmar’s destructive charcoal trade.” 
Mongabay Series: Global Forests, Mekong Forest Trade, 26 Oct 2017. https://news.mongabay.
com/2017/10/burning-down-the-house-myanmars-destructive-charcoal-trade/. Accessed 28 Jan 
2020.



သစ္ေတာက႑ႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္ထိစပ္ေသာက႑မ်ား၌ လူကုန္ကူးခံရလြယ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈတုိ႔၏ ဆံုခ်က္မ်ားအား 
ေလ့လာျခင္း

37

36 Interview with Forest Governance Expert. November 2018. Yangon.

37 EITI Report for the Period April 2015-March 2016 (Final). Myanmar Extractive Industries 
Transparency Initiative (MEITI), 2019, P. 30.

38 Although the 2014 Burma government census reveal 54.2 percent of all employment in Burma 
is the “agriculture, forestry, and fishing sectors”, this information is not further disaggregated to 
reveal information specific to the forestry sector. Similarly, the 2019 EITI report reveals approximately 
886,000 workers employed in the forestry sector, but does not disaggregate data based on gender, 
age, ethnic group, or state/region of origin

39 R190- Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999 (No.190). NORMLEX, ILO, 1999. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R190. 
Accessed 25 Feb 2020.

40 Interviews with environmental activists from Katha, Kawlin, and Htigyaing Townships. November 
2018. Interview Location: Htigyaing and Katha.

41 Interviews with environmental activists from Katha, Kawlin, and Htigyaing Townships. November 
2018. Interview Location: Htigyaing and Katha.

42 nterviews with environmental activists from Katha, Kawlin, and Htigyaing Townships. November 
2018. Interview Location: Htigyaing and Katha.

43 Myanmar Forest Sector Legality Study. NEPCon, Sep 2013. https://www.nepcon.org/library/
report/myanmar-forest-legality-study. Accessed 25 Feb 2020.

Attributions
Cover photo, pp. 8, 11, 16, 17: © Hkun Li

p. 27: ©shutterstock.com/ronemmons

p. 29: ©https://www.shutterstock.com/g/Wandel+Guides

p. 33: © Jose Matheus

The photos included in this report are used solely to illustrate the locations and situations in which labor, 
social and environmental conditions are being discussed. Any human subjects shown in the photos do not 
represent any specific person or group of people referenced in the text.




