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► ILO brief

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ

အဓိကအချက်များ

လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ်

ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု

 ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးြွားပြစ်ငါးြေ်းေှု ကျ

ဆင်းလာခဲ့ြါသည်။ ဂြိုလ်တုပြင့် မပခရာခံပခင်းေှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်

အတွင်း စီးြွားပြစ်ငါးြေ်းထွက်မသာ သမဘောအမရအတွက်

ထက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်ကေ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာပြင့် ၉ 

ရာခိုင်နှုန်း (သမဘောအစီးမရ ၆၃,၀၀၀) မလျာ့နည်းခဲ့မြကာင်း

ကို ထုတ်မြာ်နိုင်ခဲ့ြါသည်။ ထိုသမဘောေျားသည် ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်အတွင်း ခန့်ေှန်းနာရီသန်းမြါင်း ၅၀ ြကာမအာင် 

အတူတကွ ငါးြေ်းခဲ့ြကဂြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထက် ၅ ရာခိုင်နှုန်း 

မလျာ့နည်းခဲ့ြါသည်။ 

 အာရှနှင့် ြစိြိတ်မေသတွင် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းကဏ္ဍ၌ အလုြ် 

အကိုင်နှင့် အလုြ်ချနိ်ေျား ကျဆင်းေှုကို မတွ့ကကုံခဲ့ရြါသည်။ 

အလုြ်အကုိင်ရရိှေှုနှင့် ငါးြေ်းလုြ်သားတစ်ဦးစီ၏ အလုြ်ချန်ိ 

အေျားဆုံးကျဆင်းေှုအမနပြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၅.၄ ရာခိုင် 

နှုန်းနှင့် ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံတွင် ၉.၁ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။

 မေသတွင်းေှ ြင်လယ်စာတင်ြို့ေှုြောဏ စုစုမြါင်းအမရအ 

တွက် ကျဆင်းသွားပခင်းနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကေ္ဘာ့ြင် 

လယ်စာကုန်သွယ်ေှု ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း 

တစ်လဂြီးတစ်လ ကျဆင်းလာသည့် အဆင့်ေျားနှင့်လိုက်၍ 

နှိုင်းယှဉ်လျှင် ြောဏအေျားဆုံးကျဆင်းေှုသည် ကေ္ဘာ့ကြ်

မရာြါ၏ ြထေလှိုင်းကာလအတွင်းပြစ်မသာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 

ေတ်လနှင့် ဧဂြီလတို့တွင် ပြစ်လာခဲ့ြါသည်။ 

 ငါးြေ်းပခင်းအလုြ်အကိုင်၊ အလုြ်ချနိ်နှင့် ြင်လယ်စာကုန် 

သွယ်ေှု ကျဆင်းလာပခင်းသည် ယာယီဆိြ်ကေ်းြိတ်ပခင်း

ကဲ့သို့မသာ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါနှင့်ဆက်စြ်သည့် ပြည်သူ့ကျန်း 

ောမရး စီေံချက်ေျား၏ တွန်းအားမြကာင့်ေဟုတ်ဘဲ ပြစ်မြါ် 

လာခဲ့ပခင်း ပြစ်ြါသည်။ ငါးြေ်းပခင်းလုြ်ငန်းကို အမပောက်

အေျား ဆက်လက်လုြ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမြးခဲ့ဂြီး ငါးြေ်းသေား

ေျားကို မယဘုယျအားပြင့်တင်းကျြ်မသာ မရာြါေကူးစက်

ရန် သီးပခားခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်ပခင်း (ကွာရန်တင်း) ေှ ကင်း 

လွတ်ခွင့်မြးခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ် ငါးြေ်းေသွားေီနှင့် ပြန်လာ

ဂြီးမနာက် စစ်မဆးေှုေျားကို ပြုလုြ်ရြါသည်။ 

 ြင်လယ်စာထုတ်ကုန်ေျား၏ မရာင်းလိုအားပြဿနာထက် 

ဝယ်လိုအားထိုးကျေှုသည် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းထွက်ကုန်ေျားနှင့် 

ငါးမေွးပေူထုတ်လုြ်ေှုကို ကျဆင်းမစသည့် အဓိကအမြကာင်း

အရင်းပြစ်သည်ဟု ထင်ပေင်ေိြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် 

အာရှနိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံေှ အမေရိကန်ပြည်မထာင်စုနှင့် ဥမရာြ 

သေြ္ဂ (အီးယူ) တ့ုိသ့ုိ ြူးတဲွြင်လယ်စာတင်သွင်းေှုသည် ၁၄.၄ 

ရာခိုင်နှုန်းမလျာ့နည်းကျဆင်းခဲ့ြါသည်။

 အာရှတိုက်အတွင်း စီးြွားပြစ် ငါးြေ်းသူေျားအြကား မြါင်း 

စည်းေှုအမနအထား အလွန်နိေ့်ကျမနဂြီး ၎င်းတို့၏ အလုြ် 

သေားအခွင့်အမရးနှင့် ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မြးေှု ကင်းေဲ့ 

မနပခင်းတို့ကို ြိုေိုဆိုးရွားလာမစြါသည်။ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်း

သေားေျားသည် အလုြ်သေားအြွဲ့အစည်းေျားတွင် ြါဝင်နိုင်
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ခွင့်အတွက် လက်မတွ့တွင် ကန့်သတ်ချက်ေျားကို ရင်ဆိုင် 

ကကုံမတွ့မနြကရဂြီး အဆိုြါကန့်သတ်ချက်ေျားတွင် တရား 

ဝင် ပြစ်သည်ပြစ်မစ၊ ေပြစ်သည်ပြစ်မစ လက်မတွ့အားပြင့် 

အုြ်ချုြ်မဆာင်ရွက်မနမသာ တရားဝင်ပြစ်သည်ပြစ်မစ၊ ေ

ပြစ်သည်ပြစ်မစ လက်မတွ့အားပြင့် အုြ်ချုြ်မဆာင်ရွက်မန

မသာ (ေီြက်တို) ဥြမေအရ တားပေစ်ချက်ေျား၊ သေြ္ဂေျား၏ 

လုြ်ကိုင် နိုင်စွေ်းနှင့် ြထဝီအမနအထားအရ ဆက်သွယ်ချတိ် 

ဆက်နိုင်ေှု အကန့်အသတ်ေျား၊ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားဆန့်ကျင်

မရး သမဘာထားေျား၊ လုြ်ငန်းရှင်ေျား၏ ြိနှိြ်ေှုနှင့် ဥြမေ

လွှေ်းေိုးေှုကင်းေဲ့မနပခင်းတို့ ြါဝင်ြါသည်။

 ငါးြေ်းလုြ်ငန်းကျဆင်းေှုမြကာင့် ပြစ်မြါ်မစခဲ့မသာ ဝင်မငွ

ကျဆင်းပခင်းနှင့် လုြ်ငန်း၊ အလုြ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှုေျားသည် 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ငါးြေ်းသူေျားအတွက် အလွန်အမရး 

တကကီး   မစာလျင်စွာ မပြရှင်းမြးရေည့် ပြဿနာေျားထဲတွင်

ြါရှိြါသည်။ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားကုိ ေှီခိုမနရမသာ ငါး

ြေ်းလုြ်ငန်းေျားတွင် လုြ်သားမေးကွက် တင်းကျြ်လာေှု

မြကာင့် လုြ်အားခအမြါ် အလုြ်သေားေျား၏ လွှေ်းေှုနိုင်ေှု 

တိုးတက်နိုင်ြွယ်ရှိမသာ်လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုြ်အား

ခတိုးလာပခင်းေရှိမြကာင်း ြရုပြုေိခဲ့ြါသည်။ ငါးြေ်းလုြ်ငန်း

ကျဆင်းလာပခင်း (သို့ေဟုတ်) လုံမလာက်မသာသမဘောသား

အမရအတွက်ေရှိပခင်းမြကာင့် ငါးြေ်းသမဘောေျားတွင် အလုြ်

ချန်ိေျားတုိးလာပခင်းသည် တစ်စံုတစ်ရာမသာ လြု်အားခတိုး 

တက်ေှုအား ခုနှိေ်ထားြုံရသည်ဟု ပေင်ရြါသည်။

 မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းသေားေျားအတွက် လုြ်ခလစာနှင့် ဝင်မငွ

ကျဆင်းပခင်းသည် သူတို့၏ ေူရင်းနိုင်ငံေျားရှိ ေိသားစုေျား

ကို ဆင့်ြွားအကျ ိုးသက်မရာက်ေှုရှိမစဂြီး အဆိုြါသက် 

မရာက်ေှုသည် မငွလွှဲမြးြို့ေှု ကျဆင်းပခင်းအပြစ် ထင်ဟြ်

လာေည် ပြစ်ြါသည်။ နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းနှင့် ခရီးသွားလာေှု 

ကန့်သတ်ချက်ေျားသည်လည်း အလုြ်ရှင်ေျားေှ မရှေ့မပြာင်း 

လုြ်သားေျား၏ ေမရရာလှသည့်အမပခအမနကို အခွင့် 

မကာင်းယူ၍ တင်ပြြါ လစာခိုးယူေှုသို့ ဦးတည်လာမစြါ 

သည်။ အလုြ်သေားေျားကကုံမတွ့ခံစားမနရသည့် လစာမြး

ရန် မရှေ့ဆိုင်းခံရပခင်း၊ လစာမလျှာ့ခံရပခင်း သို့ေဟုတ် လစာ

မြးမချေှုေရှိပခင်းတို့အပြင် အလုြ်ေှ ရုတ်တရက်ရြ်စဲခံရပခင်း

တို့ကို အင်တာဗျူးေျားပြင့် သုံးသြ်နိုင်ခဲ့ြါသည်။ ယင်းတို့

အဓိကအချက်များ

မြကာင့် မနရြ်ပြန်မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားနှင့် ဆိုက်မရာက်

နိုင်ငံေျားတွင် မနထိုင်မနသူ နှစ်ေျ ိုးလုံးတွင် သက်မရာက်

ေှုရှိခဲ့ြါသည်။ အလျင်စလိုမနရြ်ပြန်ြကမသာ မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သားေျားသည် ၎င်းတို့၏ လုြ်ခလစာ အပြည့်အဝေရခဲ့

ြကသလို သူတို့၏ ဆုံးရှုံးသွားမသာ လစာေျားကို ပြန်လည်

ရရှိမစေည့် နည်းလေ်းမတွလည်း ေရှိခဲ့ြကြါ။ ဆိုက်မရာက်

နိုင်ငံေျားတွင် မနထိုင်ြကမသာ  မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် 

အမြကာင်းပြချက်ေမြးမသာ လုြ်ခလစာ ပြတ်မတာက်ေှု 

သို့ေဟုတ် အလုြ်ရှင်ေှ သူတို့၏ စာရွက်စာတေ်းေျားကို ထိန်း 

သိေ်းထားခဲ့ပခင်းမြကာင့် ရုန်းထွက်ေရ ြိတ်ေိမနပခင်းတို့ကို 

မတွ့ကကုံခံစားမနခဲ့ြကြါသည်။

 ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရြ်စ်သည် သမဘောမြါ်တွင် အနီးကြ်အလုြ် 

လုြ်ကိုင်မနရပခင်း၊ တစ်ကိုယ်မရအကာအကွယ်မြး ြစ္စည်း 

(PPE) အြါအဝင် ြုံေှန်မထာက်ြံ့ြစ္စည်းြံ့ြိုးေှုေရှိမသာ ေမရ 

ရာလှမသာ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားတွင် ကူးစက်ေှု ြိုေိုပြင်းထန်

မစဂြီး မဆးဘက်ဆိုင်ရာမစာင့်မရှာက်ေှု အခွင့်အလေ်းကို 

ပြတ်မတာင်းပြတ်မတာင်း လက်လှေ်းေှီရရှိေှုသည်လည်း ငါး

ြေ်းလုြ်သားေျားအတွက် မဘးအန္တရာယ်တိုးမစြါသည်။

 အလုြ်လက်ေဲ့ေျားနှင့် ေရှိပြစ်လိုအြ်မသာ အလုြ်သေား

ေျားအား အကူအညီမြးရန် ရည်ရွယသ်ည့် အစိုးရ၏ ကေ္ဘာ့ 

ကြ်မရာြါ သက်သာမလျာ့ြါးမစပခင်း ေူဝါေေျားသည်လည်း 

မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားကို လျစ်လျူရှု (သို့ေဟုတ်) ြယ် 

ထုတ်ထားခဲ့ြါသည်။ နိုင်ငံသားြိုင် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားသည် 

အစိုးရ၏ သက်သာမလျာ့ြါးမရး အစီအစဉ်ေျားတွင် ြါဝင်

ခဲ့မသာ်လည်း ထိုလုြ်ငန်းေျားရှိ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သား 

ေျားကို လူေှုြူလုံမရးအကာအကွယ်နှင့် အလုြ်လက်ေဲ့ခံစား

ခွင့်ေျားေှ အေျားအားပြင့် ြယ်ထုတ်ထားပခင်းခံခဲ့ရြါသည်။

 အထူးသပြင့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် လုြ်သားအင်အား

အေျားစုအပြစ် ြွဲ့စည်းြါဝင်မနမသာ နိုင်ငံေျားတွင် မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သားေျားအမြါ် ကွဲပြားပခားနားမသာ သမဘာထားအပေင်

သည် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း သမဘာထားအပေင်ကို ဆက်လက်

တည်တံ့မစသည့် ေူဝါေေျားနှင့် ြိုေိုကကီးေားမသာ လူေှုမရး

ကွာဟချက်ေျား၏ မရာင်ပြန်ဟြ်ေှုြင်ပြစ်ြါသည်။ ငါးြေ်း

လုြ်သားေျား၏ လူေှုကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ေှုရရှိရန် အခွင့် 

အလေ်းသည် ြုိေုိတရားဝင်ပြစ်မသာ နယ်မပေေျားတွင် အလုြ် 
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ILO brief 3

အဓိကအချက်များ

လုြ်မနမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားကို မြးနိုင်သည့်အခွင့် 

အလေ်းေျားထက် အလွန်နည်းြါးဂြီး မယဘုယျအားပြင့် 

(လုြ်ငန်းလုြ်ရိုးလုြ်စဉ်အရ) အကန့်အသတ် ြိုေိုေျားပခင်း

မြကာင့် ထိုသို့ချန်လှြ်ထားပခင်းသည် ငါးြေ်းသေားေျားအ 

မြါ် အထူးသပြင့်ခက်ခဲမစြါသည်။

 ထို့အပြင် ကိုဗစ်-၁၉ အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်းသည် မရှေ့ 

မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ မနထိုင်ေှုကာလ ြိုေိုတိုးပေင့်လာမစ

သလို ခရီးသွားကန့်သတ်ချက်ေျားနှင့် နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းတို့ 

သည် ၎င်းတို့၏ သွားလာလှုြ်ရှားေှာကို အဟန့်အတားပြစ်

မစခဲ့ြါသည်။ ၎င်းတို့၏ မနထိုင်ေှုကာလြိုေိုတိုးပေှင့်လာပခင်း

သည် လူအေျားမပြာစရာပြစ်သည်အထိ သတိပြုေိမလာက်

မအာင် ေျားပြားသည့် ဝန်မဆာင်ခနှင့် အလုြ်ြါေစ်သက်တေ်း

တိုးရန် အုြ်ချုြ်မရးဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်ေျားကို ပြစ်မြါ်မစ

ဂြီး ေျားစွာမသာလုြ်သားအေျားစုသည် ၎င်းတို့၏ မရှေ့မပြာင်း

သွားလာေှု အမပခအမနကို ေှတ်ြုံတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပခင်း

ေရှိမတာ့ြါ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သား ၅၀၀,၀၀၀ ခန့်သည် ဗီဇာေှတ်ြုံတင်ခွင့်ေရပခင်းနှင့် 

ကုန်ကျစရိတ်ကကီးပေင့်ေှုတို့မြကာင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ 

ြံုေှန်ေဟုတ်သည့် အမပခအမနသ့ုိ မရာက်ရိှသွားခ့ဲဂြီးပြစ်ြါသည်။

 လုြ်ငန်းခွင်၊ ကုန်သွယ်ေှုနှင့် အလုြ်သေားေျား၏ အမလ့အထ 

ဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း၊ စည်းေျဉ်းေျားအမြါ် ကေ္ဘာ့ကြ်

မရာြါ၏ သက်မရာက်ေှုြောဏသည် ြင်လယ်စာဝယ်ယူသူ 

ေျားေှ အလုြ်သေားထုကို ကာကွယ်မြးရန် ဆန္ဒအမလျာက် 

မဆာင်ရွက်သည့် စီြွားလုြ်ငန်းေျား၏ လူေှုတာဝန်ယူေှုနှင့် 

မရရှည်တည်တံ့မစမရး အစီအစဉ်ေျား၏ ေလုံမလာက်ေှုကို  

ထြ်ေံမြာ်ပြြါသည်။ 

 ငါးြေ်းလုြ်ငန်းနှင့် ြင်လယ်စာ ပြုပြင်ထုတ်လုြ်မရးကဏ္ဍ

ေျားတွင် အလုြ်လုြ်မနမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအြါ 

အဝင် အလုြ်သေားေျားအမြါ် စဉ်ဆက်ေပြတ် အာရုံစိုက်

ပခင်းသည် အမရးြါလှြါသည်။ အလုြ်သေားေျားအား ၎င်း

တို့၏ လွတ်လြ်စွာ သွားလာလှုြ်ရှားခွင့်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်

ကန့်သတ်ထားသည့် ေူဝါေေျားအားပြင့် ေျက်ကွယ်ပြုပခင်းခံရ

သည့်မနရာ သို့ေဟုတ် မစာင့်ြကည့်ရန်ခက်ခဲမသာ ငါးြေ်း

သမဘောေျားက့ဲသ့ုိမသာ လုြ်ငန်းခွင်ေျားကုိ အထူးသပြင့် အာရံု 

စိုက်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ အကျြ်အတည်းကာလ တုံ့ပြန်ေှုနှင့် 

ပြန်လည်ထူမထာင်မရးေူဝါေေျားသည် နြိုရှိဂြီးသားအလုြ် 

လိုအြ်ေှုြောဏနှင့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလေ်း၊ အလုြ် 

သေားအခွင့်အမရးနှင့် လူေှုအကာအကွယ်ေျား ေလုံမလာက်

ေှုနှင့် အလုြ်သေားကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေှုနှင့် အလုြ်သေား 

ဥြမေ၏ အာဏာသက်မရာက်ေှု အားနည်းသည့် ကဏ္ဍေျားရှိ 

ြွဲ့စည်းတည်မဆာက်ြုံ ေညီေျှပခင်းေျားကို ကိုင်တွယ်မပြရှင်း

ရန် အခွင့်အလေ်းတစ်ခုပြစ်ြါသည်။ 

 ငါးြေ်းပခင်းနှင့် ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်မရးကဏ္ဍေျားတွင် 

အလုြ်သေားေျားအတွက် အကာအကွယ် မြးေှု ကွာဟချက်

ပြစ်မစသည့် အမပခခံအမြကာင်းတရားေျားကို မပြရှင်းနိုင်

ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သေားစံချနိ်စံညွှန်းေျားကို 

အားမြးပေှင့်တင်သွား မရးအတွက် ေပြတ်အားထုတ်ကကိုးြေ်း

သွားြို့ လိုအြ်ြါသည်။ မကာ်ြိုမရးရှင်းနှင့် အသင်းအြွဲ့

နှင့် ဆိုင်မသာ အမလ့အထေျားတွင် ြွင့်လင်းပေင်သာေှု တိုး

ပေှင့်လာပခင်းအပြင် မေတာအချက်အလက်ေျား စုစည်းပခင်း

နှင့် ထုတ်မြာ်ပခင်းတို့သည် အလုြ်သေားေျားအား ေူဝါေ၏ 

ေျက်ကွယ် အမပခအမနသို့ ေမရာက်ရှိမစမရးအတွက် အဓိက 

အချက် ပြစ်ြါသည်။ မနာက်ဆုံးအမနပြင့် မရှေ့မပြာင်းလုြ် 

သားေျားြါဝင်မသာ အလုြ်သေားေျားအားလုံးအတွက် လူေှု 

ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ေှု တိုးချဲ့မြးပခင်းအြါအဝင် စီးြွားမရး 

လုြ်ငန်းေျားအတွက် ြံ့ြိုးကူညီေှုသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ 

ဆိုးကျ ိုးေျားကို သက်သာမလျာ့ြါးမစမရးအတွက် အမရးကကီး 

ြါသည်။
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ILO brief 4

 နိဒါန်း

အာရှြစိြိတ်မေသရှိ စီးြွားပြစ် ငါးြေ်းပခင်းနှင့် ငါး၊ ြုစွန်မေွးပေူ

ပခင်း၏ စီးြွားမရးနှင့် ယဉ်မကျးေှုဆိုင်ရာအမရးြါေှုသည် ငါးြေ်း 

လုြ်သား ၂၉ သန်း (သို့ေဟုတ်) ကေ္ဘာအနှံ့ရှိ ငါးြေ်းလုြ်သား

အားလုံး၏ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းတို့အတွက် အားထားရှင်သန်ရာပြစ်ဂြီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလအတွင်း ထိုလုြ်ငန်းေျားနှင့် 

၎င်း၏ လုြ်သားထုတို့ ရုန်းကန်ကကိုးြေ်းေှုေျားသည် တစ်ကေ္ဘာ

လုံးဆိုင်ရာ အမရးြါေှုဟု ဆိုလိုသည် (FAO,n.d)။ ဤလုြ်ငန်း

အကျဉ်းသည် အာရှနှင့် ြစိြိတ်မေသရှိ ငါးြေ်းလုြ်ငန်း၏ အလုြ် 

သေားေျားအမြါ် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ သက်မရာက်ေှုအြါအဝင် 

မရှေ့မပြာင်းမရလုြ်သားေျားအမြါ် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ သက်မရာက်

ေှုကို အထူးအာရုံစိုက်၍ အကဲပြတ်ထားြါသည်။1

ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ ြထေအပေင့်ဆုံးကာလသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

တွင် ပြစ်ြွားမနစဉ်အတွင်း ေျားစွာမသာ နယ်စြ်ေျား ြိတ်ထား

ပခင်း၊ မရွ့လျားသွားလာေှုကန့်သတ်ချက်ေျား မနရာအလိုက်ရှိမန

ပခင်းနှင့် မရလုြ်သားေျား၏ အလုြ်တာဝန်ြောဏ၊ ကျန်းောမရး

နှင့် မဘးကင်းလုံခခုံမရးအတွက် စိုးရိေ်ြူြန်ရပခင်းတို့ တိုးြွားလာ

ပခင်းတို့မြကာင့် မေသတွင်း ငါးြေ်းလုြ်ငန်းနှင့် အလုြ်သေားေျား

ကို ဆက်တိုက်အကျြ်အတည်းပြစ်မစခဲ့ြါသည်။ 

မအာက်မြာ်ပြြါ နည်းစနစ်အြိုင်းေျား၏ မဆာင်ရွက်ေှုရလေ်အ 

မနပြင့် ဤစာတေ်းတွင် မေသတွင်းငါးြေ်းပခင်းနှင့် ြင်လယ်စာ 

ကုန်သွယ်ေှုအမြါ် ကိုဗစ်-၁၉ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ မရတိုအကျ ိုး

သက်မရာက်ေှုေျားအမြါ် လက်မတွ့အပေင်ကို အမပခခံမသာြိုင်း 

ပခားစိတ်ပြာချက်တစ်ခုသည် အြိုင်း (၃) ၌ ြါဝင်ြါသည်။ အြိုင်း 

(၄) ၌ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ ြထေနှစ်တွင် ငါးြေ်းသေားေျား၏ အလုြ် 

အကိုင်ရရှိေှုနှင့် လုြ်ငန်းခွင်အမပခအမနတို့တွင် မပြာင်းလဲေှုေျားကို 

အရည်အမသွးဆိုင်ရာ ြိုင်းပခားစိတ်ပြာထားြါသည်။ ဤစာတေ်း 

၏ ြဉ္စေအြိုင်းသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါအတွက် အစိုးရ၏ ေူဝါေဆိုင်

1 ေြကာမသးေီက ILO ၏ ခန့်ေှန်းချက်ချက်ေျားအရ ကေ္ဘာတစ်ဝှေ်းတွင် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားဦးမရ ၁၆၉ သန်းရှိဂြီး ၎င်းတို့အနက် ၇.၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် 
အမရှ့မတာင်အာရှနှင့် ြစိြိတ် မေသတွင်းေှ ပြစ်ြကြါသည်။  ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် နိုင်ငံတကာမရှေ့မပြာင်းလုြ်သား၏  ၇.၁ ရာခိုင်နှုန်းေှာ စိုက်ြျ ိုးမရး၊ 
သစ်လုြ်ငန်းနှင့် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားတွင် လုြ်ကိုင်မနြကြါသည်။ (ILO ၂၀၂၁ ၁ခ)

ရာ တုန့်ပြန်ေှုေျားနှင့် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းနှင့် ငါးြေ်းသေားေျား၏ 

ကျန်းောမရးနှင့် အသက်မေွးေှုေျားအတွက် ယင်းတို့၏ ဆက်စြ်ေှု

ကို ြိုင်းပခားစိတ်ပြာထားြါသည်။ 

မနာက်ဆုံးအြိုင်းသည် ဤစာတေ်းပြင့် မြာ်ထုတ်ထားမသာ ေျား

စွာမသာေူဝါေနှင့် သက်မရာက်ကျင့်သုံးနိုင်ေှု ကွာဟချက်နည်းြါး

မစရန် ရည်ရွယ်သည့် သုံးသြ်ချက်ေျားနှင့် အကကံပြုချက်ေျားကို

မြးြါသည်။ ၎င်းတို့တွင် ြထေအချက်အမနပြင့် ငါးြေ်းလုြ်ငန်း

အတွက် ILO ၏ လုြ်မဆာင်ေှုေျားဆိုင်ရာ ညီလာခံသမဘာတူညီ

ချက်၊ ၂၀၀၇ (နံြါတ်-၁၈၈) ကဲ့သို့မသာ အပခားသတ်ေှတ်စံချနိ်စံ 

ညွှန်းေျားနှင့်အညီ မပြာင်းလဲလာသည့် အေျ ိုးသားအဆင့် ဥြမေေူ

မဘာင်ေျားေှတစ်ဆင့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအမြါ် စနစ်တကျ

ခွဲပခားဆက်ဆံေှုေျား အဆုံးသတ်မစေည့် လုြ်ငန်းအဆင့်ေျား ြါဝင်

ြါသည်။ ေုတိယအမနပြင့် ဤစာတေ်းသည် အာရှတိုက်ရှိ နိုင်ငံ 

သားနှင့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား ငါးြေ်းသေား နှစ်ရြ်လုံးအတွက် 

လွတ်လြ်စွာ သင်းြင်းြွဲ့စည်းခွင့်ကို လက်မတွ့အားပြင့် ြိတ်

ြင်ပခင်းနှင့် စီးြွားပြစ် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားတွင် ထြ်တလဲလဲေ

တရားညှင်းြန်းနှိြ်စက်မနေှုေျားကို ြုံမြာ်ထားြါသည်။ တတိယ

အမနပြင့် ဤစာတေ်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ မခတ်ကာလအတွင်း ေ

တရား ြိနှိြ်ညှင်းြန်းေှုေျားကို တားဆီးရန် (သို့ေဟုတ်) ထိန်းချုြ်

နိုင်ရန် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းတွင် ဆန္ဒအမလျာက် မဆာင်ရွက်သည့် 

ကိုယ်ြိုင်သီးသန့်စည်းေျဉ်းေျား ချေှတ်ကျင့်သုံးရန် ြျက်ကွက်ေှုေျား

ကို ြရုပြုေှတ်သားထားဂြီး ယင်းေှရလေ်အမနပြင့် အဓေ္မအလုြ်

ခိုင်းမစပခင်းပြင့် ထုတ်လုြ်ထားသည့် ြင်လယ်စာေျား တင်သွင်းေှု

ကို တားပေစ်သည့် ကုန်သွယ်ေှုဥြမေအသစ်ကို အာရှ၏ အကကီးဆုံး 

ြင်လယ်စာတင်ြို့ေှုမေးကွက်ပြစ်သည့် အမေရိကန်ပြည်မထာင်စု

ေှ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ြါသည်။



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု

ILO brief 5

 နည်းစနစ်နေင့် ကန့်ေေ်ချက်များ

   ဇယား ၁။  သှေးချယ်ထားသော အာှေနေင့် ပစိဖိေ်သဒေေွင်းနိုင်ငံများအေွက် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ှာ ကိန်းဂဏန်းအချက် 
အလက်များ (သဖသဖာ်ဝါှီ  ၂၀၂၀ - သအာက်ေိုဘာ ၂၀၂၁)

နိုင်ငံ
အတည်ပြုမရာြါ 

ပြစ်ြွားသူဦးမရ
မသဆုံးေှု

မရာြါပြစ်ြွားေှု-

မသဆုံးေှုအချ ိုး (%)

မသဆုံးေှု/၁၀၀,၀၀၀ 

pop

ကမေ္ဘာေီးယား ၁၁၈,၂၂၀ ၂,၇၆၆ ၂.၃၄ ၁၆.၅၄၄

အင်ေိုနီးရှား ၄,၂၄၂,၅၃၂ ၁၄၃,၃၃၃ ၃.၃၈ ၅၂.၄၀၂

ြျြန် ၁,၇၁၇,၉၈၀ ၁၈,၂၃၇ ၁.၀၆ ၁၄.၄၁၉

ပေန်ော ၄၉၇,၇၀၀ ၁၈,၆၂၂ ၃.၇၄ ၃၄.၂၂၅

ြိလစ်ြိုင် ၂,၇၇၂,၄၉၁ ၄၂,၅၇၅ ၁.၅၄ ၃၈.၈၅၃

မတာင်ကိုရီးယား ၃၆၀,၅၃၆ ၂,၈၁၇ ၀.၇၈ ၅.၄၉၅

ထိုင်ဝေ်(တရုတ်) ၁၆,၄၁၂ ၈၄၇ ၅.၁၆ ၃.၅

ထိုင်း ၁,၈၉၃,၉၄၁ ၁၉,၀၇၀ ၁.၀၁ ၂၇.၃၂၁

ဗီယက်နေ် ၉၀၅,၄၇၇ ၂၁,၉၁၀ ၂.၄၂ ၂၂.၅၀၉

ရင်းပေစ် : ကေ္ဘာ့ကျန်းောမရးအြွဲ့- ကိုရိုနာဗိုင်းရြ်စ် (COVID-19) ေက်ရှ်ဘုတ်၊ မအာက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အထိ ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) ၏ အချက်အလက်ကို https://www.

worldometers.info/coronavirus/ country/taiwan/ ေှ ရယူြါသည်။

ဤလုြ်ငန်းအကျဉ်းအတွက် အသုံးပြုသည့် သုမတသနနည်းစနစ်

သည် အဓိကအားပြင့် ြညာမရးနယ်ြယ်နှင့် လူအေျား အာရုံစိုက်

မနမသာ အမြကာင်းတရားနှစ်ရြ်လုံးအတွက် ေြကာေီကထွက်ရှိခဲ့

မသာ စာရွက်စာတေ်းေျား၊ အြွဲ့အစည်းေျားနှင့် သက်ဆိုင်ရာကုန် 

သွယ်ေှုနှင့် အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ေျားကို ခွဲပခေ်း 

စိတ်ပြာသုံးသြ်ချက်၊ ILO ၏ အမရှ့မတာင်အာရှ မေသတွင်း မလှ

မြါ်ေှသည် ကေ်းမပခတိုင်အခွင့်အမရးေျား အစီအစဉ် (Ship to 

Shore Rights South -East Asia) ဧရိယာတွင် ြါဝင်သည့်နိုင်ငံ

ေျား၏ ရင်းပေစ်ပြစ်မသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ြင်လယ်စာဝယ်ယူ

သူေျား ကိုယ်စားလှယ်ေျားပြစ်သည့် အဓိကသတင်းမြးဆယ်ဦးနှင့် 

မတွ့ဆုံမေးပေန်းပခင်းေျားကို အဓိကသုံးသြ်ပခင်းတို့ ပြစ်ြါသည်။2

ဤစာတေ်း၏ အကျုံးဝင်ကာလပြစ်မသာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေတ်လ

ေှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေတ်လအတွင်း အာရှတိုက်ရှိ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်း

လုြ်သားေျားနှင့် အလုြ်သေားေျားဆိုင်ရာ အမလ့အထေျားအမြါ်

2 လူမတွ့မေးပေန်းေှု မပြြကားသူေျားတွင် ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသေြ္ဂေျားေှ ကိုယ်စားလှယ်ေျား၊ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းဆိုင်ရာအတိုင်ြင်ခံေျား၊ အလုြ်သေား
မထာက်ခံအားမြးသည့်အြွဲ့အစည်းေျားနှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာေျားြါဝင်ြါသည်။

တွင် ယုံြကည်စိတ်ချရမသာ အချက်အလက်မကာက်ယူပခင်းကို 

ကန့်သတ်ခံထားရဂြီး အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်း၊ အမရးမြါ်

မရှေ့မပြာင်းသွားလာပခင်း၊ နယ်စြ်ြိတ်ဆို့ပခင်းေျားမြကာင့် ြို၍ြင်

လျှင် အချက်အလက်ရှားြါးခဲ့ြါသည်။ ဤကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်

ေျားသည် အချက်အလက်မကာက်ယူပခင်းကို ြိုေိုခက်ခဲမစခဲ့ဂြီး ြုံ

ေှန်ေဟုတ်မသာ မရှေ့မပြာင်းသွားလာေှုေျားကို ြိုေိုပြစ်မြါ်မစရန် 

အမြကာင်းအရင်းခံပြစ်ခဲ့သပြင့် ထိုအချက်ေျား မြါင်းစြ်ပခင်းသည် 

အစိုးရ၏ မရှေ့မပြာင်းသွားလာပခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ေျားအား 

ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါေတိုင်ေီကထက် ပြည့်စုံေှု ြိုေိုနည်းြါးပခင်းကို ပြစ်

မစခဲ့ြါသည်။

ဤစာတေ်းတွင် မဆွးမနွးခဲ့သည့် နိုင်ငံေျားတွင် မေသတွင်းငါးြေ်း 

လုြ်ငန်းေျားတွင် အလုြ်လုြ်ကိုင်ြကသည့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား 

ေျား၏ အဓိကေူရင်းနုိင်ငံေျားအနက် တချ ို့ပြစ်သည့် ကမေ္ဘာေီးယား၊ 

အင်ေိုနီးရှား၊ ပေန်ော၊ ြိလစ်ြိုင်နှင့် ြိုေိုနည်းြါးမသာြောဏ မစ 
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လွှတ်သည့် ဗီယက်နေ်တို့ ြါရှိဂြီး ထိုနိုင်ငံေျားေှ ြျြန်၊ ကိုးရီးယား 

သေ္မတနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနှင့် ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) တို့ရှိ နိုင်ငံရြ်ပခား ငါး

ြေ်းလုြ်ငန်းေျားတွင် အလုြ်လုြ်ရန် ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် အလုြ် 

သေား ၁၂၅၀၀၀ ဦးခန့် မစလွှတ်ထားြါသည်။ 

ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ အကကိုကာလအတွင်း မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား

သည် ထိုင်း၊ ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံနှင့် ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) တို့ရှိ ငါး

ြေ်းအလုြ်သေားအင်အား၏ သိသာထင်ရှားမသာ အမရးြါသည့် 

အစိတ်အြိုင်းအပြစ် ြါဝင်ခဲ့ြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

တွင် ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမသာ ငါးြေ်းသေားေျား 

(သို့ေဟုတ်) ခန့်ေှန်းမပခ ၆၀,၀၀၀ ခန့်ရှိမသာ အလုြ်သေားေျား 

သည် ပေန်ောနှင့် ကမေ္ဘာေီးယားနိုင်ငံတို့ေှ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား 

ပြစ်ြါသည် (ILO ၂၀၁၉)။ ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

၌ ကေ်းမဝးငါးြေ်းသမဘောေျားမြါ်တွင် မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းသေား 

၃,၈၆၉ ဦးရှိဂြီး ကေ်းမဝးငါးြေ်းလုြ်သားအင်အား၏ ၇၃.၈ ရာခိုင် 

နှုန်းြါဝင်ပခင်း ပြစ်ြါသည်။ ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံ၏ ြိုေိုေျားပြား

မသာ ကေ်းရိုးတန်းသွား ငါးြေ်းသမဘောေျားတွင် မရှေ့မပြာင်းငါး

ြေ်း လုြ်သား ၁၀,၀၃၂ ဦးရှိဂြီး လုြ်သားအင်အား၏ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း

ရှိြါ သည် (APIL ၂၀၂၀)။3 ြျြန်နိုင်ငံတွင် ေြကာမသးေီက ခန့်ေှန်း

ချက် ( ILO ၂၀၁၇) ၌ ၄၀၀၀ ဦးခန့်ရှိမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား

သည် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းတွင် အလုြ်လုြ်ကုိင်မနြကြါသည်။ ထုိင်ဝေ် 

(တရုတ်) ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အြကေ်းြျဉ်းခန့်ေှန်း မရလုြ်သား 

၃၀၀,၀၀၀ မကျာ်၏ ခန့်ေှန်းမပခ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် မရှေ့မပြာင်း

ငါးြေ်းလုြ်သားေျား ပြစ်ြါသည်။ ၎င်းတို့အနက် ၁၂,၄၇၆ ဦးသည် 

ကေ်းရုိးတန်းနှင့် ကေ်းလွန်ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားတွင် အလုြ်လုြ်မနမသာ

3 တန် ၂၀ နင့်အထက်ရှိမသာ ကေ်းရိုးတန်းသွားသမဘောေျား (ဧဂြီ ၂၀၂၁)
4 ဤစာတေ်းတွင် အသုံးပြုထားမသာ ြင်လယ်စာကုန်သွယ်ေှုမေတာအချက်အလက်ကို တမပြးညီကျင့်သုံးသည့်စနစ်(HS) ကုေ်နံြါတ် ၀၃ နှင့် ကန့်သတ်

ထားဂြီး ြင်လယ်စာအတွက် သီးသန့်သတ်ေှတ်ထားသည့် HS16၏ မေတာအချက်အလက်ေျား ေရရှိနိုင်ခဲ့ြါ။

မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားပြစ်ဂြီး ၂၂,၃၀၂ ဦးသည် ကေ်းမဝးငါးြေ်း

သမဘောအုြ်စုေျားတွင် ရှိြါသည် (Sutton and Siciliano ၂၀၁၈၊ 

Chiang and Rogovin ၂၀၂၀)။ ထိုငါးြေ်းသေားေျား၏ ခန့်ေှန်းမပခ

မလးြုံသုံးြုံသည် အင်ေိုနီးရှားေှ လာမရာက်ြကပခင်းပြစ်ဂြီး ြိုေို

နည်းြါးမသာ ငါးြေ်းလုြ်သားေျားသည် ြိလစ်ြိုင်နှင့် ဗီယက်နေ်

တို့ေှ လာမရာက်ပခင်း ပြစ်ြါသည် (Marschke et.al ၂၀၂၀)။

ဤလုြ်ငန်းအကျဉ်းသည် ငါးြေ်းလုြ်ငန်း အလုြ်အကိုင်ရရှိေှု

အချက်အလက်ေျားကို ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလအတွင်း ငါးြေ်း

လုြ်ငန်းတွင် မပြာင်းလဲေှုေျား၏ အညွှန်းကိန်းအပြစ် ဆန်းစစ်

ြါသည်။ ကုန်သွယ်ေှုမေတာ အချက်အလက်သည်လည်း မေသ

တွင်း စီးြွားပြစ်ငါးြေ်းလုြ်ငန်းတွင် မပြာင်းလဲေှုကို တိုင်းတာ

သည့် အပခားအသုံးဝင်မသာ အညွှန်းကိန်းပြစ်ဂြီး ၎င်း၌ စုစုမြါင်း

ြို့ကုန်တွင် ြင်လယ်စာြို့ကုန်၏ မဝြုံကျြါဝင်ေှုအပြစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်

တွင် အင်ေိုနီးရှား၌ (၁.၉ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ထိုင်း၌ (၀.၈ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် 

ဗီယက်နေ်တွင် (၂.၃ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိြါသည်။4 ဤလုြ်ငန်းအကျဉ်း

ြါ သုမတသနအတွက် (စစ်တေ်းနေူနာမဝစုကို လူဦးမရထက် 

ြိုေိုေျားပြားမစရန် မပြဆိုသူမရွးချယ်၍) နေူနာမကာက်ယူပခင်း

ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငနံှင့် ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) တို့ရှိ 

စီးြွားပြစ် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ ေီေီယာေျား၊ 

သေြ္ဂေျား၊ အလုြ်သေားအခွင့်အမရး မထာက်ခံအားမြးသူေျား၏ 

အဂေဲေပြတ်စိတ်ဝင်စားေှုခံရဂြီး ဥြမေအရ ထိန်းမကျာင်းမြးရေည့် 

အြွဲ့အစည်းေျားနှင့် ကုန်သွယ်ြက်ေျား၏ စိတ်ဝင်စားေှုနိေ့်ကျမန

ဆဲပြစ်မသာ အလွန်ေျားပြားသည့် ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်

သည့်ကဏ္ဍတွင် လုြ်မဆာင်ခဲ့ြါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စီးြွားပြစ် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းကျဆင်းေှုသည် ကေ္ဘာ

အနှံ့ပြစ်ြွားခဲ့ြါသည်။ အလိုအမလျာက် ေှတ်ြုံတင်စနစ် (AIS) ကို 

အသုံးပြု၍ ငါးြေ်းသမဘောအား ဂြိုဟ်တုပြင့်မပခရာခံပခင်းေှ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်အတွင်း စီးြွားပြစ်ငါးြေ်းထွက်မသာ သမဘောအမရအတွက်

ထက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်ကေ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာပြင့် ၉ 

ရာခိုင်နှုန်း (သမဘောစီးမရ ၆၃,၀၀၀) မလျာ့နည်းခဲ့မြကာင်း ထုတ် 

မြာ်နိုင်ခဲ့ြါသည်။ ထိုသမဘောေျားသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း 

ခန့်ေှန်းနာရီသန်းမြါင်း (၅၀) ြကာမအာင် ငါးြေ်းခဲ့ြကဂြီး ၂၀၁၉ ခု

နှစ်ထက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းမလျာ့နည်းခဲ့ြါသည်။ 

ဤမလ့လာေှုတွင် နိုင်ငံအေျားအပြားရိှ အေျ ိုးသားအဆင့်လုြ်သား 

အင်အားစစ်တေ်းေျားေှ အလုြ်အကုိင်နှင့် အလုြ်ချန်ိဆုိင်ရာအချက် 

အလက်ေျားအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကေ္ဘာတစ်ဝှေ်း၌ ငါးြေ်းလုြ် 
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ငန်း၏ အလုြ်အကိုင်ေျား ကျဆင်းလာသည်ကို ထင်ဟြ်မစြါ 

သည်။ အလုြ်အကိုင်ြိုေိုနည်းလာသလုိ အလုြ်ချနိ်လည်း ြိုနည်း 

လာခဲ့ပခင်းပြစ်ြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ငါးြေ်းလုြ်သား 

တစ်ဦးစီ၏ အလုြ်အကိုင်နှင့် အလုြ်ချနိ်ကျဆင်းေှုေှာ ထိုင်းနိုင်ငံ

တွင် ခန့်ေှန်းမပခ -၁၅.၄ ရာခိုင်နှုန်းပြင့် အပေင့်ဆုံးပြစ်ခဲ့ဂြီး ြိလစ်

ြိုင်၌ -၉.၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိြါသည်။ ဗီယက်နေ်၏ အလုြ်အကိုင်ကျ

ဆင်းေှုသည် -၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းပြင့် သိသိသာသာထိုးကျသွားခဲ့ြါ 

သည်။ 

လုြ်ငန်းသံုးခုလံုးတွင် ပြစ်မြါ်မနမသာ တစ်ြတ်အလုြ်ချန်ိကျဆင်း 

ေှု စုစုမြါင်းသည် ြောဏြိုကကီးမသာ်လည်း အလုြ်အကိုင်ရရှိေှု 

ကျဆင်းပခင်းနှင့် စံကိုက်ချနိ်ညှိထားြါသည်။ ြိလစ်ြိုင်နှင့် ထိုင်း 

နိုင်ငံတို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စုစုမြါင်းတစ်ြတ်အလုြ်ချနိ် ကျ

ဆင်းေှုသည် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းနီးြါး အသီးသီးရှိဂြီး 

အလုြ်အကိုင်ရရှိေှု ကျဆင်းနှုန်းသည် သိသာထင်ရှားေှုနည်းမသာ် 

လည်း တူညီသည့်ြုံစံအတိုင်း လိုက်ခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ် လုြ်ငန်း

သုံးခုလုံးအတွက် ဤပခားနားချက်သည် အလုြ်အကိုင်နည်းြါးလာ 

ပခင်းမြကာင့်သာေက အချ ို ့မသာ အလုြ်သေားေျားသည် အလုြ် 

ချနိ် ြိုေိုနည်းြါးလာပခင်းမြကာင့်လည်း အလုြ်ချနိ်ေျား ဆုံးရှုံးရ

မြကာင်း ညွှန်ပြမနြါသည်။

ငါးြေ်းပခင်းသည် ရာသီအလိုက်မဆာင်ရွက်ရမသာ လုြ်ငန်းပြစ်

သပြင့် ဤနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ၏ သုံးလြတ်အလိုက် အလုြ်ချနိ်နှင့် 

အလုြ်အကိုင်မပြာင်းလဲေှု ြိုင်းပခားစိတ်ပြာပခင်းသည် အသုံးဝင်

လှြါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ြိုင်းပခားစိတ်ပြာချက်သည် ကိုဗစ်-၁၉ 

အကျြ်အတည်း၏ ကနဦးလေျားပြစ်မသာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ 

ေုတိယနှင့် တတိယသုံးလြတ်ကာလသည် ယခင်နှစ်က အလားတူ

သုံးလြတ်ကာလေျားထက် သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်ကို 

သိပေင်မစြါသည်။ ြိလစ်ြိုင်နှင့် ဗီယက်နေ်နိုင်ငံတို့တွင် ၂၀၂၀ နှစ်

ကုန်ရှိ အလုြ်အကိုင် (နှင့် ၂၀၂၁ ြထေသုံးလြတ် ပြည့်စွက်မေ

တာ) သည် ၂၀၁၉ အဆင့်သို့ ပြန်ပြစ်လာသည် (သို့ေဟုတ်) မကျာ်

လွန်ခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ် ၂၀၂၀ ၏ မနာက်ဆုံးလေျားတွင် ထိုင်း

နိုင်ငံ၏ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ အလုြ်အကိုင်ေျားသည် နှိုင်းယှဉ်နိုင်

မသာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ အဆင့်ေျားထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးြါး ကျ

ဆင်းသွားဂြီး ၎င်းေှ ထိုင်းငါးြေ်းလုြ်ငန်းသည် အလုြ်အကိုင်ရရှိ

ေှုအဆင့်ကို ငါးြေ်းလုြ်ငန်း၏ ထူးထူးပခားပခား မလျာ့ကျမနသည့် 

(ရာသီအလိုက်) အဆင့်နှင့်တွဲြက်၍ ပြန်လည်စိစစ် ချနိ်ညှိမနခဲ့

မြကာင်းညွှန်ပြြါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ြထေလေျား၏ ထိုင်းငါးြေ်း

လုြ်ငန်းအတွက် အလုြ်အကိုင်အချက်အလက်ေျားသည် ၂၀၁၉ 

ြထေသုံးလြတ်ထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတိတိ မလျာ့နည်းမြကာင်း

ပြသြါသည်။ 

 ဇယား ၂။  နိုင်ငံအလိုက် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှေိ အလုပ်အကိုင်နေင့် ေစ်ပေ်အလုပ်ချနိ်များ (၂၀၁၉-၂၀)

နိုင်ငံ အလုပ်အကိုင်ှှေိမှု ေစ်ပေ်အလုပ်ချနိ်စုစုသပါင်း

၂၀၁၉ ၂၀၂၀
သြပာင်းလဲမှု 

ှာခိုင်နှုန်း (%)
၂၀၁၉ ၂၀၂၀

သြပာင်းလဲမှု 

ှာခိုင်နှုန်း (%)

ြိလစ်ြိုင် ၁,၁၁၁,၇၃၃ ၁,၀၁၀,၅၉၀ -၉.၁ ၄၀,၁၁၆,၄၃၄ ၃၃,၀၈၁,၇၁၈ -၁၇.၅၄

ထိုင်း ၂၁၉,၅၄၅ ၁၈၅,၆၆၂ -၁၅.၄ ၈,၁၆၉,၈၇၄ ၆,၃၅၈,၃၈၂ -၂၃.၁၁

ဗီယက်နေ် ၆၂၂,၆၇၆ ၆၁၂,၆၀၃ -၁.၆ ၂၆,၈၆၃,၀၆၇ ၂၅,၅၄၈ -၄.၈၉
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 ဇယား ၃။ နိုင်ငံအလိုက် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှေိ ေုံးလပေ်အလိုက် အလုပ်အကိုင်ှှေိမှု (၂၀၁၉-၂၀)

အလုပ်အကိုင် Q1 Q2 Q3 Q4

နိုင်ငံ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ (%) ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ (%) ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ (%) ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ (%)

ြိလစ်ြိုင် n/a n/a n/a
၁၀၄၅

၃၁၄
၉၈၇
၂၀၂

-၅.၆
၁၂၁၂
၁၀၇

၉၄၅
၂၂၄

-၂၂.၀
၁၀၇၇

၇၇၇
၁၀၉၉
 ၃၄၄

၂.၀

ထိုင်း
၂၄၀
၃၇၂

၁၉၄
၇၃၃

-၁၉.၀
၂၁၉
၀၅၃

၁၈၄
၂၁၈

-၁၅.၉
၂၀၆
၆၂၉

၁၇၁
၉၇၄

-၁၆.၈
၂၁၂
၁၂၉

၁၉၁,၇၂
၃

-၉.၆

ဗီယက်နေ်
၆၂၇
၄၅၀

၆၂၄
၁၈၁

-၀.၅
၆၂၆
၈၉၃

၅၇၈
၁၇၉

-၇.၈
၆၂၆
၄၆၇

၆၀၄
၆၇၂

-၃.၅
၆၀၉
၈၉၅

၆၄၃,၃၇
၉

၅.၅

n/a= မေတာေရနိုင်ြါ

 ဇယား ၄။ နိုင်ငံအလိုက် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှေိ ေုံးလပေ်အလိုက် အပေ်စဉ်အလုပ်ချနိ်များ (၂၀၁၉-၂၀)

အလုပ်အကိုင် Q1 Q2 Q3 Q4

နိုင်ငံ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ (%) ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ (%) ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ (%) ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ (%)

ြိလစ်ြိုင် n/a n/a n/a
၃၉၄၃၃

၂၆၇
၂၆၈၉၂
   ၉၀၂

-
၃၁.၈

၄၃၇၄၁
    ၃၁၁

၃၃၆၇၄
    ၀၆၇

-၂၃.၀
၃၇၁၇၄
    ၇၂၄

၃၈,၆၇၈,
     ၁၈၅

၄.၀

ထိုင်း
၂၄၀
၃၇၂

၁၉၄
၇၃၃

-၁၉.၀
၈၄၆၂
  ၉၂၀

၅၈၄၄
 ၈၆၇

-
၃၁.၈

၇၇၄၇
  ၁၈၂

၅၇၉၅
  ၄၈၄

-၂၅.၂
၂၁၂
၁၂၉

၆,၇၈၆,၁
        ၃၁

-၁၆.၉

ဗီယက်နေ်
၆၂၇
၄၅၀

၆၂၄
၁၈၁

-၀.၅
၂၉၆၄၂

၆၇၂
၂၅၇၉၆
   ၆၄၉

-
၁၃.၀

၂၇၅၉၉
    ၂၀၃

၂၇၅၉၉
    ၂၀၃

၀.၅
၂၇၂၃၅
   ၅၇၃

၂၅,၁၀၉,
      ၄၄၃

-၇.၈

n/a= မေတာေရနိုင်ြါ

ကမ္ဘာ့ပင်လယ်စာကုန်ေွယ်မှု ၂၀၂၀ ြပည့်နေစ်အေွင်း 
ကျဆင်းလာြခင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ငါးြေ်းလုြ်ငန်းမဆာင်ရွက်ေှု ကျဆင်းလာပခင်း

ကို မေတာအချက်အလက်ရရှိနိုင်မသာ နိုင်ငံေျားအလိုက် ြင်လယ်

စာြို့ကုန်ြောဏ မလျာ့ကျေှုေျားကို စုမြါင်းလိုက်ရုံေျှပြင့် ထင်ဟြ်

ြါသည်။ ယင်းသည် ယခုမလ့လာေှုတွင် နိုင်ငံေျားအလိုက် ြင်လယ်

စာတင်ြို့ေှု၏ အချနိ်ြကာပေင့်စွာ တရိြ်ရိြ်တက်မနသည့် စီးြွားမရး

အလားအလာတွင် အမပြာင်းအလဲတစ်ခုဟု သတ်ေှတ်နိုင်ြါသည်။ 

ထိုင်းနိုင်ငံသည် ထင်ရှားမသာခခင်းချက်ပြစ်ဂြီး ထိုင်းမရြိုင်နက်အ 

တွင်း ငါးအလွန်အကျွြံေ်းေှု၊ ြုစွန်လုြ်ငန်းေှ မရာြါေျား၊ မေသတွင်း 

ပြင်းထန်မသာမေးနှုန်းယှဉ်ဂြိုင်ပခင်း၊ အဓေ္မအလုြ်မစခိုင်းသည့် အ 

မလ့အထတို့သည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းက ြင်လယ်စာတင်ြို့ေှု 

ြောဏကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု ြကာသည့်တိုင်မအာင် ကျဆင်းသွား

မစခဲ့ြါသည်။

အလားတူ၊ ဤလုြ်ငန်းအကျဉ်းတွင် မလ့လာမနခဲ့သည့် နိုင်ငံ

အေျားစု၏ ြင်လယ်စာတင်ြို့ေှု (တန်ြိုး) သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အဆင့်

ေျားထက် တစ်လဂြီးတစ်လ ဆက်တိုက်ကျဆင်းမနဂြီး အပေင့်ဆုံး

သိသာထင်ရှားသည့် ကျဆင်းေှုသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ ြထေ

လှိုင်းအမတာအတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေတ်လနှင့် ဧဂြီလတို့တွင် 

ပြစ်လာခဲ့ြါသည်။ ြျြန်နိုင်ငံ၏ ြင်လယ်စာြို့ကုန်သည် ၂၀၁၉ ခု

နှစ် ေတ်လနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ ြိ

လစ်ြိုင် ြို့ကုန်သည် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ ကိုရီးယား

သေ္မတနိုင်ငံသည် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း 

ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧဂြီလတွင် ြို့ကုန်ေျား ထို့ထက် 
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အိမ်သမွးေိှစ္ဆာန်အစာ

ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလအတွင်း ကေ္ဘာ့အနှံ့ အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန် မေွးပေူေှုတိုးလာပခင်းသည် တိရစ္ဆာန်အစာဝယ်လိုအားကို 

လိုက်ြက်ညီစွာ တိုးတက်ေှုပြစ်မြါ်မစခဲ့ြါသည်။ မေးေကကီးမသာငါးနှင့် ေရည်ရွယ်ဘဲြေ်းေိမသာငါးတို့ကို အဓိကဝယ်ယူ

သူ အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန်အစာလုြ်ငန်းသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလအတွင်း စားသုံးေှုကျဆင်းပခင်းတွင်ေြါဝင်မသာ ထင်ရှား

သည့် ခခင်းချက်ပြစ်ခဲ့ဂြီး အချ ို ့မသာြင်လယ်စာမေးကွက်တွင် ဝယ်လိုအားေျားလာမစြါသည်။

ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါေပြစ်ြွားေီကြင် အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန်ြိုင်ရှင်ေျားက ငါးေှထုတ်လုြ်သည့် ကျန်းောမရးနှင့် ညီညွတ်မသာ၊ 

အသားဓာတ် ပေင့်ေားမသာ တိရစ္ဆာန်အစာကို တိုး၍တိုး၍မပြာင်းလဲအားထားလာမသာမြကာင့် အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန် 

အစားအစာလုြ်ငန်းတွင် ပြစ်မြါ်လာမသာ အမပြာင်းအလဲေျားသည် ြင်လယ်စာမရာင်းချသူေျားကို ထိခိုက်မစခဲ့ြါသည် 

(Blank ၂၀၁၉)။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန်အစားအစာေျား၏ ဝယ်လိုအားပေင့်တက်လာပခင်းသည် မခွး

နှင့် မြကာင်အစားအစာေျား၏ ြျေ်းေျှမေးနှုန်းပေင့်တက်ပခင်းကို ပြစ်မစခဲ့ြါသည်။ ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန်

မစာင့်မရှာက်ပြုစုမရးလုြ်ငန်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက တိုးတက်ေှုနှုန်း ၃ ရာခိုင်နှုန်းပြင့် တသတ်ေတ်တည်း ပေင့်

တက်ပခင်းလာခဲ့မသာ်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တိုးတက်ေှုနှုန်းသည် ၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ထိုးတက်လာခဲ့ြါသည် (Tyler 

၂၀၂၀)။  ြို့ကုန်မေးကွက်အားမကာင်းမသာနိုင်ငံေျားတွင် ြင်လယ်စာမရာင်းချသူေျားသည် အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန် အစားအစာ

နှင့်ဆက်စြ်မသာ ထုတ်ကုန်ေျားထုတ်လုြ်ေှုကို အရှိန်ပေှင့်လုြ်မဆာင်ခဲ့ြကမသာ်လည်း ြင်လယ်စာလုြ်ငန်းတွင် လှုြ်ရှား

သူမဆာင်ရွက်ေှုေျားကို မယဘုယျအားပြင့် အရှိန်မလျာ့ချခဲ့ြါသည်။ ြင်လယ်စာထုတ်လုြ်သူတစ်ဦးပြစ်မသာ ထိုင်းယူနီ

ယံအြွဲ့ (Thai Union Group) သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ တတိယသုံးလြတ်အမတာအတွင်း ၎င်းတို့၏ အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန်

အစားအစာနှင့် ဆက်စြ်ထုတ်ကုန်ေျားတွင် ထိုင်းဘတ်မငွ ၅.၁၅ ဘီလီယံခန့် (အမေရိကန်မေါ်လာ ၁၇၂.၂ ေီလီယံ) နှင့်

ညီေျှမသာ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း အ  မရာင်းတိုးတက်ေှုရရှိခဲ့ြါသည် (Buelva ၂၀၂၁)။ ထို့မြကာင့် ြင်လယ်စာမရာင်းချသူအချ ို ့

သည် အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန်အစားအစာဝယ်လိုအား ပေင့်ေားလာပခင်းမြကာင့် ကေ္ဘာကြ်မရာြါကာလအတွင်း ငါးြေ်းပခင်းနှင့် 

ြင်လယ်စာထုတ်လုြ်ပခင်းကို တိုးပေှင့်လုြ်မဆာင်လာခဲ့ြါသည်။ ဤစာတေ်းအတွက် မတွ့ဆုံမေးပေန်းေှုေျားတွင် မေသ

တွင်းအိေ်မေွးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ အဓိကထုတ်လုြ်သူတစ်ဦးက ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အိေ်မေွးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ

ဝယ်လိုအား ရုတ်တရက်တိုးတက်လာပခင်းသည် ဝယ်ယူသူ၏ အလုြ်သေား ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မရးအစီအစဉ်တွင်

ြါဝင်ဂြီး အလုြ်သေားဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်မလးစားလိုက်နာေှု ြိုေိုမကာင်းေွန်သည့် ဦးစားမြး ငါးြေ်းသမဘောေျားေှ ြင်လယ်

စာမထာက်ြံ့မြးနိုင်ေှုထက် ြိုလွန်ခဲ့ြါသည်။ ယင်းသည် ကျင့်ဝတ်လိုက်နာမသာ ငါးမြးသွင်းသူေျားအား ဆုချးီပေှင့်ရန်စီစဉ်

ထားသည့် ဝယ်ယူေှုအမလ့အထေျားသည် ဝယ်လိုအားကို ပြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် အားနည်းခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုြါသည်။

ြိုေိုကျဆင်းလာခဲ့ဂြီး ြျြန်နိုင်ငံတွင် (၃၀ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ြိလစ်ြိုင် 

နိုင်ငံ (၃၁ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံ (၃၃ ရာခိုင်နှုန်း) 

တို့ပြစ်ခဲ့ြကမသာ်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် (၃ ရာခိုင်နှုန်း) အနည်းငယ်

တိုးလာခဲ့ြါသည်။5 အဆိုြါမလးနိုင်ငံေှ ြင်လယ်စာတင်သွင်းေှု 

သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် စုစုမြါင်း 

၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့ဂြီး အမေရိကန်မေါ်လာ ၅.၂ ဘီလီယံ

နှင့် အလားတူ တန်ြိုးကျဆင်းခဲ့ပခင်းပြစ်ြါသည်။ 

5 ရင်းပေစ် : UN Comtrade ၊ မရွးချယ်ထားမသာ HS ၀၃ ကုေ်ေျားေှ မေတာအချက်အလက်၊ ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံ၏ ြို့ကုန်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လတွင် (၅၁ 
ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ဇူလိုင်လတွင် (၄၄ ရာခိုင်နှုန်း) သိသိသာသာတိုးလာခဲ့ြါသည်။ ၎င်းတို့သည် ြို့ကုန်တန်ြိုး ြိုေိုနည်းြါးပခင်းနှင့်မလျာ်ညီစွာ ရာခိုင်နှုန်း
အတက်အကျ ြိုေိုေျားပြားလာပခင်းမြကာင့် ပြစ်နိုင်ြွယ်ရှိြါသည်။

ြင်လယ်စာကုန်သွယ်ေှုတွင် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ ဝယ်လိုအား

အမြါ် သက်မရာက်ေှုကို ခံစားသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤစာတေ်း

သည် ကေ္ဘာ့အဓိကြင်လယ်စာမေးကွက်နှစ်ခုပြစ်သည့် အမေရိ

ကန်ပြည်မထာင်စုနှင့် ဥမရာြသေြ္ဂတို့၏ ြင်လယ်စာတင်သွင်းေှု

ဆိုင်ရာ အမပြာင်းအလဲကို ဆန်းစစ်ထားြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

တွင် အမေရိကန်ပြည်မထာင်စုနှင့် ဥမရာြသေြ္ဂတို့၏ အင်ေိုနီး

ရှား၊ ဗီယက်နေ်၊ ထိုင်း၊ ြိလစ်ြိုင်၊ ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံနှင့် ြျြန်
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နိုင်ငံတို့ေှ မြါင်းစြ်ြင်လယ်စာတင်သွင်းေှု (HS ကုေ် ၀၃) သည် 

၁၄.၄ ရာခိုင်နှုန်းမလျာ့ကျခဲ့ြါသည်။ ဥမရာြသေြ္ဂ သွင်းကုန်သည် 

အမေရိကန်ပြည်မထာင်စုသွင်းကုန် (-၁၀.၉ ရာခိုင်နှုန်း) ထက် 

ြိုေိုေျားပြားမသာ ရာခိုင်နှုန်း (-၂၂.၁ ရာခိုင်နှုန်း) ပြင့် မလျာ့ကျခဲ့

ြါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် စားသုံးသူမေတာသည် လက်လီအစားအ 

မသာက်ဝယ်လိုအား တစ်ရှိန်ထိုးတက်လာသည်ကို ပြသြါသည်။ 

မေးနှုန်းသက်သာသည့် ငါးေျ ိုးစိတ်ေျားစားသုံးေှု ပြန်လည်ဦးမော့

လာဂြီး စားသုံးသူေျားသည် အိေ်တွင်ချက်ပြုတ်ရန် လက်လီအ

မရာင်းဆိုင်ေျား၌ ငါးနှင့်အသင့်ပြင်ဆင်ဂြီး ြင်လယ်စာြိုေိုဝယ်ယူေှု

မြကာင့်ြင် အနည်းငယ်တိုးတက်လာြါသည် (Love rt.al ၂၀၂၁)။ 

စည်သွြ်ဘူး ြင်လယ်စာထုတ်ကုန်ေျား အထူးသပြင့် တူနာစည်သွြ် 

ဘူးေျားသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ ပြစ်ြွားေှုအစတွင် စားသုံးသူေျား

က စင်မြါ်တွင်အထားခံမသာ အစားအစာေျား သိုေှီးရန် လိုအြ် 

သည်ဟု ထင်ပေင်ယူဆြကသည့်အတွက် ဝယ်လိုအားပေင့်ေားခဲ့ြါ 

သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ ြထေသုံးလြတ်အတွင်း အမေရိကန်ပြည် 

မထာင်စု၌ တူနာစည်သွြ်ဘူး တင်သွင်းေှု (၆) ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့

ဂြီး ဥမရာြသေြ္ဂတွင် တူနာငါးတင်သွင်းေှု (၂၃) ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာ

ခဲ့ြါသည် (IHS Markit ၂၀၂၀)။ 

သ့ုိမသာ် အပခားမသာ တွင်ကျယ်စွာမရာင်းဝယ်မြာက်ကားမနမသာ 

စားမသာက်ကုန်ေျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက အဆိုြါ မပခာက်နိုင်ငံေှ အ

မေရိကန်ပြည်မထာင်စုနှင့် ဥမရာြသေြ္ဂသို့ ြင်လယ်စာတင်ြို့ေှု 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ ြထေနှစ်တွင် ြိုေိုဆုံးရှုံးကကုံ 

မတွ့ခဲ့ရြါသည်။ ဥြောအားပြင့် - ထိုမေးကွက်နှစ်ခုသို့ စီရီရယ် 

မကာက်နှံအစားအမသာက်နှင့် ြျုံေှုန့်တင်ြို့ေှု (HS ကုေ် ၁၉) သည် 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထက် (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့

ြါသည်။ အမေရိကန်ပြည်မထာင်စု၏ အသားတင်တင်သွင်းေှု (HS 

ကုေ် ၀၂) သည် ၁၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့ဂြီး ဥမရာြသေြ္ဂ၏ တင်

သွင်းေှုသည် အနည်းငယ် (-၁.၃ ရာခိုင်နှုန်း) မလျာ့ကျခဲ့ြါသည်။

အမေရိကန်ပြည်မထာင်စုတွင် ြင်လယ်စာအစားအမသာက်ဆိုင်

ေျားသည် စားသုံးသူဝယ်လိုအား ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွား

မြကာင်း အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ြကဂြီး ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ အပေင့်ဆုံး

ကာလ၌ အမေရိကန်ပြည်မထာင်စုတွင် ြင်လယ်စာြေ်းေိသည့်

6 ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ ေုတိယနှင့် တတိယလှိုင်းေျားမြကာင့် ထိခိုက်ခဲ့သပြင့် အချ ို ့မသာ ငါးြေ်းသမဘောေျားကို ဆိြ်ကေ်း
တွင် ြိတ်မလှာင်ထားခဲ့ဂြီး ငါးြေ်းသေားေျားကို မရာြါကူးစက်ပြန့်ြွားေှုကာကွယ်ရန် ‘မရမြါ်တွင်’ သီးသန့်ခွဲထားခဲ့ြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ငါးလုြ်ငန်း
ဦးစီးဌာန၏ အဆိုအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩြုတ်လ ၁၆ ရက်မန့အထိ ငါးြေ်းမနသည့်သမဘောအမရအတွက်သည် ၁၀,၀၅၈ စီးပြစ်ဂြီး ေတ်လ ၃၁ ရက်မန့တွင်
ရှိမသာ ငါးြေ်းသမဘော ၁၀,၁၆၇ စီးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက သမဘော ၁၀၉ စီး မလျာ့ကျခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ်လည်း ဤသို့ မလျာ့နည်းလာေှုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်
ကတည်းကစ၍ ယခင်နှစ်ေျားကထက် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တမပြးညီမလျာ့ကျသွားပခင်း ပြစ်ြါသည်။

ြောဏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမလျာ့ကျမစခဲ့သည့် အမြကာင်းအရင်းခံပြစ်

ခဲ့ြါ သည် (white ၂၀၂၀)။ ဥမရာြသေြ္ဂ ြင်လယ်စာမေးကွက်

တွင် ဝယ်လိုအားကျဆင်းေှုမြကာင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အမစာြိုင်းလ

ေျားတွင် ြင်လယ်စာသွင်းကုန်အတွက် မေးနှုန်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း

မလျာ့ကျခဲ့မြကာင်း မတွ့ရှိခဲ့ရြါသည်( Love et.al ၂၀၂၁)။

အေွားအလာကန့်ေေ်ြခင်းေည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကျ
ဆင်းမှု၏ အဓိကအသြကာင်းအှင်း ြဖစ်မသနြခင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ငါးြေ်းပခင်း အလုြ်အကိုင်၊ အလုြ်ချနိ်နှင့် 

ြင်လယ်စာကုန်သွယ်ေှုကျဆင်းပခင်းသည် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းမဆာင် 

ရွက်ေှုကို ကန့်သတ်ထားသည့် ယာယီဆိြ်ကေ်းြိတ်ပခင်းကဲ့သို့

မသာ ပြည်သူ့ကျန်းောမရးစီေံချက်ေျား၏ တွန်းအားမြကာင့် ပြစ်

မြါ်လာပခင်း ေဟုတ်ြါ။ 

ထိုင်းနိုင်ငတံွင် နယ်စြ်ြိတ်ပခင်း၊ အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်းနှင့် 

ခရီးသွားလာေှုကန့်သတ်ချက်ေျား ရှိမနမသာ်လည်း အစိုးရသည် 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တစ်မလျှာက်လုံး ငါးြေ်းလုြ်ငန်းကို ဆက်လက်

လည်ြတ်ရန် အဓိကအားပြင့် ခွင့်ပြုမြးခဲ့ဂြီး ငါးကို ြဓာနကျမသာ

စားမသာက်ကုန်တစ်ခုအပြစ် ေှတ်ယူခဲ့ြါသည် (Thongtub ၂၀၂၀)။ 

အထက်တွင် မြာ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ြင်လယ်စာတင်ြို့ေှုေျား (ထိုင်း 

ေဟုတ်မသာ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားေှ ထည့်တွက်နိုင်သည့် ြို့ကုန်ေျား

အြါအဝင်) သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အနည်းငယ်ပေင့်တက်ခဲ့

ြါသည်။6

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငရံှိ ငါးြေ်းလုြ်သားေျားသည် မရာြါေကူးစက်ရန် 

သီးပခားခွဲထုတ်မနထိုင်မစပခင်း (ကွာရန်တင်း) သတ်ေှတ်ချက်ေျား

ေှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမသာ်လည်း ငါးြေ်းပခင်းေပြုေီနှင့် ပြန်မရာက်

ဂြီးချနိ်တို့တွင် စစ်မဆးေှုခံယူရန် လိုအြ်ြါသည် (Unite ၂၀၂၀)။ 

ြင်လယ်မရပြင်တွင် ငါးြေ်းထွက်နုိင်ပခင်းပြစ်မစကာေူ ငါးြေ်းသေား 

ေျားသည် စားမသာက်ဆိုင်ေျားနှင့် ြင်လယ်စာမေးေျား ြိတ်ပခင်း 

မြကာင့် မေးကွက်ြိအားေျား ရင်ဆိုင်မနခဲ့ရဂြီး လူနှင့် ကုန်စည် 

ေျားသွားလာေှုအမြါ် ကန့်သတ်ချက်ေျားသည်လည်း ြိလစ်ြိုင်နိုင်

ငံတွင် ြင်လယ်စာမေးနှုန်းေျား ကျဆင်းသွားသည့် အမပခအမနသို့ 

ဆိုက်မရာက်မစခဲ့ြါသည်။ 
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အင်ဒိုနီးှေားနိုင်င၏ံ အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်း ေူဝါေေျားသည် 

ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအလုိက် ချေှတ်ပြဋ္ဌာန်းပခင်းပြစ်ဂြီး နုိင်ငံအေျား 

စုသည် ကိုဗစ်-၁၉ သူတို့၏ကေ်းမပခကို မရာက်ရှိလာသည်နှင့် သူ

တို့၏ ငါးြေ်းဆိြ်ကေ်းေျားကိုြိတ်ကာ ငါးြေ်းပခင်းလုြ်ငန်းေျား ကို 

ယာယီအားပြင့် ရြ်ထားခဲ့ြကမသာ်လည်း အင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံသည် 

အဆိုြါကန့်သတ်ေှုအေျ ိုးအစားေျားကို ေချေှတ်ထားခဲ့ဘဲ မယဘု 

ယျအားပြင့် သက်ညှာစွာပြဋ္ဌာန်းသတ်ေှတ်ခဲ့ြါသည် (Sumarsono 

၂၀၂၀)။ သို့ပြစ်၍ အဏ္ဏဝါမရးရာနှင့် မရလုြ်ငန်းဝန်ကကီးဌာနသည် 

အင်ေိုနီးရှား၏ စီးြွားပြစ်ငါးြေ်းလုြ်ငန်းတွင် အမတာ်အသင့်တည် 

ဂငိေ်ေှုရှိမြကာင်း အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ခဲ့ြါသည်။ 

အလားတူ ကိုှီးယားေမ္မေနိုင်ငတံွင် အသွားအလာကန့်သတ်

ပခင်းကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပခင်းေရှိမသာ်လည်း ငါးြေ်းဆီးထုတ်လုြ်ေှုသည် 

အပခားမသာနိုင်ငံေျားကဲ့သို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃.၈ 

ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ ကေ်းရိုးတန်းနှင့် ကေ်းလွန်ငါးြေ်း

လုြ်ငန်းေျားတွင် တကယ်တေ်းအားပြင့် ၂.၂ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့

မြေယ့် ကေ်းမဝးငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ အဆင့်ေျားထက် အတန်ကကီးေားမသာြောဏ ၁၃.၃ 

ရာခိုင်နှုန်းပြင့် ကျဆင်းခဲ့ြါသည် (Statistics Korea ၂၀၂၁)။ 

ထိုင်ဝမ် (ေရုေ်) တွင် တက်ကကထက်သန်မသာ ကန့်သတ်ထိန်း 

ချုြ်မရးေူဝါေေျားတွင် ြါဝင်ခဲ့မသာ်လည်း တယ်လီြုန်းမပခရာခံ

ပခင်း၊ အြူချနိ်စစ်မဆးပခင်းနှင့် လက်လီမရာင်းချသည့် မနရာေျား

တွင် လူအချင်းချင်း ခြ်ခွာခွာမနပခင်းတို့ကို အာရုံစိုက်မဆာင်ရွက်

ခဲ့ြါသည်။ ထို့မြကာင့် ငါးြေ်းဆိြ်ကေ်းေျားနှင့် စားမသာက်ဆိုင်

တို့ကို ေည်သည့်အခါေှ ေြိတ်ခဲ့ြါ။ သို့မသာ်လည်း လတ်ဆတ်ဂြီး 

မအးခဲထားမသာ ြင်လယ်စာေျား ဝယ်လိုအားကျဆင်းပခင်းသည် 

မထာက်ြံ့ေှုကွင်းဆက်တမလျှာက် ထုတ်လုြ်ေှုမနှးမကွးလာပခင်း 

ကဲ့သို့ြင် ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) နိုင်ငံရှိ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားအြကား 

လှုြ်ရှားမဆာင်ရွက်ေှု မလျာ့ကျသွားမစခဲ့ြါသည်(Marschke et.al 

၂၀၂၀)။

သှှေ့သြပာင်းလုပ်ေားများအသပါ် အားထားမေီခိုသနသော

လုပ်ငန်းများအသပါ် နယ်စပ်ပိေ်ြခင်း၏ ေက် သှာက်

မှုများ

ကိုှီးယားေမ္မေနိုင်ငတံွင် နိုင်ငံ၏ နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းေျားသည် မရှေ့ 

မပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သားအသစ်ေျား မထာက်ြံ့ပြည့်ဆည်းပခင်းကို 

7 ပြည်သူ့အကျ ိုးစီးြွားဆိုင်ရာ ဥြမေအတွက် တရားလွှတ်မတာ်မရှ့မနေျား (APIL) နှင့် လူမတွ့မေးပေန်းပခင်း၊ ဧဂြီ ၂၀၂၁။

ကန့်သတ်ခ့ဲပခင်းမြကာင့် ငါးြေ်းသမဘောြုိင်ရှင်ေျားသည် ကုိရီးယား 

နိုင်ငံသားေျားကို ြိုေိုပေင့်ေားသည့် လစာနှင့်ဆုမြကးေျားမြး၍ 

တက်ကကစွာ အလုြ်ခန့်ထားပခင်းကို ပြစ်မစခဲ့ြါသည်။ ကေ်းရိုးတန်း

နှင့် ကေ်းမဝးငါးြေ်း လုြ်သားအင်အား၏ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည့် 

လုြ်ငန်းထဲတွင် ဝင် မရာက်လုြ်ကုိင်မနဂြီးပြစ်မသာ မရှေမ့ပြာင်းလုြ် 

သားေျားအား အေျားအမပြာအရလစာနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်ေျား တိုး

ပေှင့်မြးပခင်းေရှိမြကာင်းသိရြါသည်။7

ထုိင်းနုိင်ငံတွင် လုြ်ခလစာ အမတာ်နည်းြါးပခင်း၊ ငါးအလွန်အကျွ ံ

ြေ်းပခင်းနှင့် လုြ်သားမချွတာမရး နည်းြညာေျားတွင် ရင်းနီှးပေှုြ်နံှေှု 

နည်းြါးပခင်းတို့နှင့် မြါင်းစြ်ပြစ်မြါ်လာသည့် ြင်လယ်စာထုတ် 

ကုန်ေျားအမြါ် မေးနှုန်းကျဆင်းေှုြိအားသည် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စု

နှစ်ေျားအတွင်း ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျား၏ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားမြါ်

တွင် အားထားမနရပခင်းကို ြို၍ြို၍ ကကီးေားမစြါသည်။ ၎င်းသည် 

တင်းကျြ်မသာလုြ်သားမေးကွက် (အလုြ်မနရာလစ်လြ်ေှုေျား

မနဂြီး အလုြ်သေားရရှိနိုင်ေှု ရှားြါးမနမသာလုြ်သားမေးကွက်) 

ကို ပြစ်မြါ်မစခဲ့ဂြီး ကမေ္ဘာေီးယား၊ လာအိုပြည်သူ့ေီေိုကရက်တစ်

သေ္မတနိုင်ငံနှင့် ပေန်ောနိုင်ငံတို့၏ အစိုးရေျားက အန္တရာယ်ေျား

ဂြီး ြကေ်းတေ်းသည်ဟု ေှတ်ယူထားမသာ လုြ်ငန်းဆီသို့ ြုံေှန်

မရှေ့မပြာင်းမနထိုင်ပခင်းကို ြံ့ြိုးမြးရန် တွန့်ဆုတ်မနပခင်းမြကာင့် 

ြိုေိုတင်းြကြ်ေှုကို ပြစ်မြါ်မစခဲ့ြါသည်။ ေြကာမသးေီနှစ်ေျားအ 

တွင်း မသာင်းနှင့်ချမီသာ တံငါသည်အသစ်ေျားကို စုမဆာင်းခဲ့

ဂြီး အေျားစုေှာ ြုံေှန်ေဟုတ်မသာ မရှေ့မပြာင်းမနထိုင်သူေျားပြစ်၍ 

ြိုေို နည်းြါးမသာြောဏကို အိေ်နီးချင်းနိုင်ငံေျားနှင့် ချုြ်ဆိုထား

မသာ အလုြ်သေားမရှေ့မပြာင်းသွားလာပခင်း သမဘာတူညီချက် သို့ 

ေဟုတ် အလုြ်သေားရှားြါးေှုကို မပြရှင်းရန် အထူးသီးပခားအ မရး

မြါ်လုြ်ငန်းစဉ်ေျားေှတစ်ဆင့် စုမဆာင်းခဲ့ြါသည် (ILO ၂၀၁၉)။

ILO ၏ လုြ်သားမေးကွက်ေူဝါေနှင့် လက်မတွ့အမကာင်အထည် 

မြာ်ပခင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉) တွင် မြာ်ပြခဲ့သည့် ထိုင်း

နိုင်ငံ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းအတွက် ဤနာတာရှည်အလုြ်သေားရှားြါး

ေှုသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ အမစာြုိင်းလေျားတွင် 

နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်း အစီအေံေျား

မြကာင့် ြိုေိုဆိုးရွားမစခဲ့ြါသည်။ အချ ို ့မသာ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်း

သေားသည် အေျားအမပြာအရ လုြ်ခလစာြိုေိုရရှိရန် ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့

သည်ဟု သတင်းရရှိခဲ့ဂြီး (Marschke et.al ၂၀၂၀) အပခားသူေျား

သည် ငါးြေ်းဆီးရရှိေှု၏ မဝစုြိုေိုရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုမြေယ့် အလုြ် 

သေားအခွင့်အမရးအားမြးသူေျားက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုြ်ခ
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တုိးမြးပခင်းေရိှမြကာင်း ေှတ်ချက်ပြုြကဂြီး လုြ်ခလစာချန်ိညိှသတ် 

ေှတ်ေှုကို အလုြ်ရှင်ေျားနှင့် သွယ်ဝိုက်မသာနည်းအားပြင့် ဝယ်ယူ

သူေျားက အလုြ်သေားမေးကွက် အင်အားစုထက်ြို၍ ဆက်လက်

ထိန်းချုြ်ထားနုိင်ဆဲပြစ်ြါသည်။8 မေသတွင်း၌ အထူးအဆန်းေဟုတ်

8 နိုင်ငံတကာ သယ်ယူြို့မဆာင်မရး အလုြ်သေားေျား အြွဲ့ချုြ် (ITF) နှင့် လူမတွ့မေးပေန်းပခင်း၊ ဧဂြီ ၂၀၂၁။
9 အာရှနှင့်ဆက်စြ် စကကြံလေ်းေျားတွင် ဝင်မရာက်ခွင့်ပြုထားသည့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားမေးကွက် အခွင့်အလေ်း၊ Sabrina Kouba and Nilim Baruah 

တွင် ြကည့်ြါ (ILO ၂၀၁၉)။

မသာ်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အလုြ်ရှင်ဗီဇာနှင့် အလုြ်ြါေစ်စနစ်

သည် အလုြ်သေားေျား မရွ့လျားသွားလာေှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် 

ကန့်သတ်ထားဆဲပြစ်ဂြီး မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ အမြးအယူ

ညှိနှိုင်းေှုစွေ်းအားကို မလျာ့နည်းမစြါသည်။9

 ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမေ အလုပ်အကိုင်အသပါ် ေက်သှာက်မှုများ

ဤအြိုင်းတွင် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါအမစာြိုင်းလေျား၏ အမထွမထွ

စီးြွားမရးကျဆင်းပခင်းနှင့် ေမရေရာရှုြ်မထွးေှုေျားကို အရင်းခံ၍ 

နိုင်ငံသားနှင့် မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းသေားနှစ်ရြ်စလုံးအမြါ် တိုက်ရိုက်

သို့ေဟုတ် သွယ်ဝိုက်သည့်သက်မရာက်ေှုေျားကို ဆန်းစစ်ထားြါ 

သည်။ ဤအြိုင်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်းနှင့် 

ခရီးသွားေှု ကန့်သတ်ချက်ေျားမြကာင့် ငါးြေ်းသေားေျားအမြါ် 

သက်မရာက်ေှုေျား၊ အလုြ်သေားအခွင့်အမရး ချ ိုးမြာက်ေှုေျား၊ 

ဝင်မငွကျဆင်းေှုနှင့် လုြ်ခလစာခိုးယူေှုေျားနှင့် ကျန်းောမရးမဘး

ကင်း လုံခခုံမရးဆိုင်ရာ မဘးအန္တရာယ်အသစ်ေျားကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ

မြာ်ပြထားြါသည်။ 

အေွားအလာကန့်ေေ်ြခင်းနေင့် နယ်စပ်ပိေ်ြခင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အမစာြိုင်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့ေှု ထိန်းချုြ်

ရန် နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းသည် အာရှနှင့် ြစိြိတ်မေသရှိ စံနှုန်းတစ်ခု

ပြစ်ခဲ့မသာ်လည်း ငါးြေ်းသေားေျားအမြါ် သက်မရာက်ေှုသည် 

အဆိုြါေူဝါေေျားကို တင်းတင်းကျြ်ကျြ် ကိုင်တွယ်ေှုနှင့် လိုက်နာ

ကျင့်သုံးေှုအပြင် ငါးြေ်းလုြ်ငန်း၏ ပြည်တွင်းနှင့် နယ်စြ်ပြတ်

မကျာ် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအမြါ် ေှီခိုမနရေှုတို့အရ ကွဲပြားခဲ့

ြါသည်။

ထုိင်းနုိင်ငံသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် တရုတ်နုိင်ငံပြင်ြ 

ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံထားရမြကာင်း အစီရင်ခံတင်ပြခ့ဲသည့် ြထေ 

ဆုံးမသာ အမရှ့မတာင်အာရှနိုင်ငံ ပြစ်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်

နှစ်၊ ေတ်လတွင် ဝန်ကကီးချုြ်က အမရးမြါ်အမပခအမန မြကညာ

ခဲ့ဂြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မလမြကာင်းခရီးစဉ်ေျား ဆိုင်းငံ့ထား

ရန်၊ ကုန်းလေ်းနယ်စြ်ြိတ်ပခင်းနှင့် မရာြါေကူးစက်ရန် သီးပခား

ခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်ပခင်း (ကွာရန်တင်း) ဆိုင်ရာ သတ်ေှတ်ချက်

ေျားကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧဂြီလအမစာြိုင်းတွင် 

အစိုးရသည် ည ၁၀ နာရီေှ နံနက် ၄ နာရီအတွင်း မနအိေ်ေျားတွင် 

မနထိုင်ရန် သတ်ေှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားမသာ ညေထွက်ရအေိန့်နှင့် 

ေျက်နှာနှင့် နှာမခါင်းစည်းေျား ဝတ်ဆင်ပခင်းနှင့် လူအချင်းချင်း ခြ် 

ခွာခွာမနပခင်း သတ်ေှတ်ချက်ေျားကိုလည်းြဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့ြါသည် 

(Dechsupa et.al. ၂၀၂၀)။ 

အဆိုြါေူဝါေေျားဆိုင်ရာ မြကညာချက်မြကာင့် ကမေ္ဘာေီးယား၊

လာအိုနှင့် ပေန်ောမရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် ထိုင်းနိုင်ငံေှ သူ

တို့၏ ဇာတိနိုင်ငံေျားသို့ မနရြ်ပြန်ြကရန် အစုလိုက် အခြုံလိုက်

လှုြ်ရှားေှုကို ပြစ်မြါ်မစခဲ့ြါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မရှေ့မပြာင်း

သွားလာသူေျားအြွဲ့ (IMO) သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ေတ်လ ၂၂ ရက် 

ေှစ၍ နှစ်ြတ်တာ ကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံေှ ထွက်ခွာသွားသည့် 

မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား ၁၉၃,၄၁၃ ဦးရှိမြကာင်း ခန့်ေှန်းခဲ့ြါသည် 

(IMO ၂၀၂၀ ဃ)။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေတ်လ ၂၄ ရက် တစ်ရက်တည်း

တွင် ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား ၁၅,၀၀၀ ခန့်သည် 

ထိုင်းနိုင်ငံေှ လာအိုပြည်သူ့ေီေိုကရက်တစ်သေ္မတနိုင်ငံသို့ ပြတ်

မကျာ်ဝင်မရာက်ခဲ့ြါသည် (IMO ၂၀၂၀ ခ)။

ကသမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငသံည် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာခွင့် တားပေစ်

ေိန့် ပြဋ္ဌာန်းထားမြေယ့်လည်း ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် ကမေ္ဘာေီးယား

နိုင်ငံသား မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား ၉၀,၀၀၀ ခန့်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်

နှစ် ေတ်လမနှာင်းြိုင်းတွင် နှစ်နိုင်ငံ သမဘာတူညီချက်အရ ကုန်း 

လေ်းနယ်စြ်ေျား ေြိတ်ေီ ထိုင်းနိုင်ငံေှ မနရြ်ပြန်ခဲ့ြကြါသည် 

(Blomberg ၂၀၂၀ က)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မြမြာ်ဝါရီလေှစ၍ ခန့်ေှန်း 

မပခ ၁၅၀,၀၀၀ ခန့်ရှိမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် ထိုင်းနိုင်ငံ

ေှ ကမေ္ဘာေီးယားနိုင်ငံသို့ မနရြ်ပြန်ခဲ့ြကဂြီး (Blomberg ၂၀၂၁) 

နှစ်နိုင်ငံြကား ကုန်းလေ်းနယ်စြ်ကို ဆက်လက်ြိတ်ထားဆဲပြစ်

ြါသည်( GGRAsia ၂၀၂၁)။
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ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ြမန်မာအလုြ်သေား အေျားအပြားသည် ကန့်သတ် 

ချက်ေျားကို ေြကာေီရုြ်သိေ်းေည်ဟု မေျှာ်လင့်ချက်နှင့်အတူ မနရြ် 

ပြန်ခဲ့ြကြါသည်။ သို့မသာ်လည်း အကျြ်အတည်း ြကာရှည်လာ

သည်နှင့်အေျှ ၎င်းတို့၏ေူလမနရြ်တွင် လုံမလာက်မသာ အသက် 

မေွးဝေ်းမြကာင်းေရှိပခင်းသည် ၎င်းတို့အား ပြန်သွားရန် တွန်းြို့ခဲ့ြါ 

သည် (ILO ၂၀၂၀ ဃ)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မြမြာ်ဝါရီ ၁ ရက်မန့ နိုင်ငံမရး

အမပြာင်းအလဲမနာက်တွင် လိုက်ြါလာမသာ တုံ့ပြန်ေှုေျားအြကား

ေှာ ပေန်ော့စီးြွားမရး ယိုင်လဲသွားခဲ့မသာမြကာင့် ယခုကဲ့သို့ ြိအား

တိုးလာပခင်းပြစ်ြါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်လယ်ြိုင်းေှစ၍ ထိုင်း-

ပေန်ောနယ်စြ်အား ဆက်လက်ြိတ်ဆို့ထားဂြီး စစ်တြ်အင်အား

ချထားေှု တိုးပေှင့်လာခဲ့သပြင့် မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားနှင့် ေုက္ခ 

သည်ေျားသည် ြွဲစားေျားကို ေတန်တဆဝန်မဆာင်ခမြးပခင်းအား 

ပြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားေဝင်နယ်စြ်ပြတ်မကျာ်မနရာေျား 

ေှတစ်ဆင့် ဝင်မရာက်မစရန် တွန်းအားမြးခဲ့သည် (Blomberg 

၂၀၂၁)။ ဤမရှေ့မပြာင်းသူေျားသည် အလုြ်သေားမခါင်းြုံပြတ်ပခင်း

ကို ြိုေိုထိခိုက်လွယ်နိုင်ဂြီး ၎င်းတို့၏ ြုံေှန်ေဟုတ်သည့် အမပခအ 

မနမြကာင့် အေျားပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်မသာဝန်မဆာင်ေှုေျားနှင့် 

လူေှုမရးကာကွယ်မစာင့် မရှာက်ေှုေျားဆိုင်ရာ အခွင့်အလေ်းေျားကို 

ရယူနိုင်ေှုေှ ကန့်သတ်ပခင်းခံထားရြါသည်။10

10 ITF နှင့် လူမတွ့မေးပေန်းပခင်း၊ ဧဂြီ ၂၀၂၁။

ထုိင်းနုိင်ငံတွင် ကျန်ရိှမနမသာ ပေန်ောမရှေမ့ပြာင်းလုြ်သားေျားသည် 

ဝင်မငွကျဆင်းပခင်းနှင့် နုိင်ငံမရးမပြာင်းလဲေှုက ရိှနှင့်ဂြီးမသာ ခက်ခဲ

မသာ အမပခအမနကို ြိုဆိုးမစသပြင့် သူတို့ေိသားစုေျားထံ မငွလွှဲြို့

ရာတွင် အခက်အခဲေျား ကကုံမတွ့မနရြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမရးသေား

ေျားက မရှေမ့ပြာင်းလုြ်သားေျားမြကာင့် စေွတ်စခွန် (Samut Sakhon) 

ကဲ့သို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ြင်လယ်စာလုြ်ငန်း ဗဟိုချက်ေအြါအဝင် 

အချ ို ့မသာမေသေျားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ မရာြါကူးစက်ေှု ရုတ်တရက်

ပေင့်တက်လာမစသည်ဟု စွြ်စဲွခ့ဲသပြင့် မရှေမ့ပြာင်းလုြ်သားေျားသည် 

မဝြန်ပြစ်တင်ခံရသည့် ြစ်ေှတ်တစ်ခုပြစ်လာခဲ့ြါသည် (Reuters 

၂၀၂၀; AFP ၂၀၂၀)။ ထိုမနရာတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ၌ 

မရှေမ့ပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သားေျားနှင့် ြင်လယ်စာထုတ်လုြ်မရးအလုြ် 

သေားေျားကို မရာြါကူးစက်ေှုေရှိမအာင် သီးပခားထားသည့် မစာင့် 

မရှာက်ေှုအားနည်းမသာ ဌာနတည်ရှိြါသည်။

ေမလးရှားနိုင်ငံတွင် အလုြ်လုြ်မနမသာ လာအိုမရှေ့မပြာင်းငါးြေ်း

လုြ်သားေျားသည်ကွာလာလေ်ြူရှိလာအိုသံရုံးေှအလုြ်သေားေျား

အား မေးကကီးမသာစင်းလုံးငှားမလယာဉ်ေျားစီးရန် ညွှန်ြကားခဲ့ဂြီး 

မနာက် ထိုင်းနိုင်ငံေှတစ်ဆင့်မနရြ်ပြန်ရန် ကကိုးြေ်းခဲ့ြကြါသည်။ 

အဆိုြါလေ်းမြကာင်းအတိုင်း လိုက်လာခဲ့မသာ အလုြ်သေားအ 

ေျားအပြားသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားေဝင်နယ်စြ်ပြတ်မကျာ်ေှု

ပြင့် အြေ်းခံခဲ့ြကရြါသည် (RFA ၂၀၂၀)။ 

အေွားအလာကန့်ေေ်အလုံပိေ် စည်းကျပ်ြခင်း (ပူသဖာင်းနေင့် အလုံပိေ်ြခင်း)

ထိုင်းအစိုးရသည် ထိုင်းြင်လယ်စာထုတ်လုြ်မရးဗဟို အချက်အချာမနရာအပြစ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံြင်လယ်မကွ့မြါ်ရှိ 

မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား အေျားစုမနထိုင်ရာဂေို့ပြစ်မသာ စေွတ်စခွန်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ေီဇင်ဘာလတွင် “အပေင့်ဆုံးနှင့်

တင်းကျြ်မသာ ထိန်းချုြ်ေှုနယ်မပေ” အပြစ် မြကညာခဲ့ြါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်းအစီအေံေျား

မြကာင့် သက်မရာက်ေှုေျားကို အစီရင်ခံတင်ပြရာတွင် ထိုင်းအလုြ်သေားအခွင့်အ မရးကွန်ယက် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား

လုြ်ငန်းအြွဲ့ (MWG) သည် မရထွက်ြစ္စည်းထုတ်လုြ်မရးစက်ရုံေျား၊ ငါးြေ်းသမဘောေျား၊ ြင်လယ်စာမရာင်းဝယ်သူေျား

နှင့် စားမသာက်ဆိုင်ေျားေှာ အလုြ်လုြ်ကိုင်မနမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ လုြ်ငန်းခွင်နှင့် လူမနေှုအမပခအမနေျား

ကို စာရင်းပြုစုထားခဲ့ြါသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မြမြာ်ဝါရီလတွင် စေွတ်စခွန်၌ အစိုးရေှချေှတ်ခဲ့မသာ “အသွားအလာကန်သတ်အလုံြိတ်စည်းကျြ်ပခင်း 

(ြူမြာင်းနှင့် အလုံြိတ်ပခင်း) ေူဝါေ” သည် ပေန်ောနိုင်ငံေှ အေျ ိုးသေီးမရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေေျား အေျားဆုံးြါဝင်မသာ 

ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်မရး အလုြ်သေားေျားကို အစုလိုက်အခြုံလိုက် ကိုဗစ်-၁၉ စစ်မဆးပခင်းအတွက် ြစ်ေှတ်

ထားခဲ့ြါသည်။ ထုတ်ပြန်ထားသည့်ရလေ်ေျားေှ အလုြ် သေား ၅၀,၀၀၀ တွင် ၇၈၇၈ ဦးသည် ကိုဗစ်-၁၉ မရာြါကူးစက်
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ခံမနရမြကာင်း ထုတ်မြာ်ပြသခဲ့ြါသည် (ဘန်မကာက်ြို့စ် Bangkok Post ၂၀၂၁)။ ထိုင်းအစိုးရသည် စေွတ်စခွန်အား 

အသွားအလာကန့်သတ်ထားဂြီး ေှတ်ြုံတင်ထားမသာ  မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား ၂၆၀,၀၀၀ ဦးနှင့် ၁၄၀,၀၀၀ ဦးထက် ြိုမကာင်း

ြိုနိုင်သည့် အမထာက်အထားေဲ့လုြ်သားေျားကို အသွားအလာကန့်သတ်ထားပခင်းပြင့် တုံ့ပြန်မဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။ ယင်း 

“အသွားအလာကန့်သတ်အလုံြိတ်စည်းကျြ်ပခင်း (ြူမြာင်းနှင့်အလုံြိတ်ပခင်း)” ေူဝါေတွင် အလုြ်ရှင်ေျားေှ မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သားေျားကို သူတို့မနအိေ်ေျားေှ စက်ရုံေျားဆီသို့ သယ်ယူြို့မဆာင်မရး စီစဉ်မြးရန် လိုအြ်ဂြီး အမဝးတွင်မနထိုင်

မသာ လုြ်သားေျားသည် ေိုဘိုင်းြုန်းမပခရာခံအက်ြလီမကးရှင်း (mobile tracking apps) ကို ြုန်းတွင်ထည့်သွင်းထား

ရန် လိုအြ်ြါသည်။ အလုြ်သေားေျားကို အိေ်နှင့် စက်ရုံ ၏အြကားသာ သွားလာနိုင်မစမရးအတွက် အစားအစာမရာင်းချ

သူေျားကိုလည်း စက်ရုံမပေအတွင်းတွင် ရရှိနိုင်မအာင် စီစဉ်မြးထားရြါသည်။ 

မနရာထိုင်ခင်းြံ့ြိုးမြးထားသည့် စက်ရုံေျားသည် “အလုံြိတ်ပခင်း” ေူဝါေကို ကျင့်သုံးရေည်ပြစ်ဂြီး ထိုေူဝါေတွင် အလုြ်ရှင်

ေှစီစဉ်မြးသည့် အမဆာင်တွင်မနထိုင်မသာအလုြ်သေားေျားသည် ‘‘ြူမြာင်း” ေူဝါေြါ အလုြ်သေားသွားလှုြ်ရှားေှု

အတွက် အလားတူကန့်သတ်ချက်ေျားအတိုင်း မနထိုင်ရေည်ပြစ်မသာ်လည်း သူတို့၏ေိသားစုေျားနှင့် သီးသန့်ခွဲထားေည်

ပြစ်ြါသည်။ ြုစွန်ြေ်းလုြ်သားေျားစွာမနထိုင်သည့် Sri Muang ဆရီမောင့်တိုက်ခန်း ြတ်ြတ်လည်တွင် သံဆူးကကိုးေျား

တြ်ဆင်ထားသည့်အပြင် အစိုးရသည် လှုြ်ရှားသွားလာေှုကန့်သတ်ရန် ကကိုးြေ်းမဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည် (MWG ၂၀၂၁)။ 

အလုြ်သေားနှင့် ေိသားစုေျားေှ အစိုးရ၏ ေူဝါေသည် အလုြ်ရှင်ေှမထာက်ြံ့သည့် စားနြ်ရိက္ခာ ေလုံမလာက်သည့်မနရာရှိ 

ေိသားစုေျားအတွက် ငတ်ေွတ်ပခင်းကိုပြစ်မစသည်ဟု အစီရင်ခံခဲ့ြကြါသည်။ 

ငါးြေ်းသေားေျားသည်လည်း မရာြါေကူးစက်ရန် သီးပခားခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်ပခင်း (ကွာရန်တင်း) ကို လုြ်မဆာင်ြကရ

ြါသည်။ စေွတ်စခွန်ဆိြ်ကေ်းသို့မရာက်ရှိလာသူေျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ မရာြါေမတွ့ရှိမြကာင်း စေ်းသြ်စစ်မဆးဂြီးသည်

အထိ သမဘောမြါ်တွင် ဆက်လက်မနထိုင်ရန်လိုအြ်ဂြီး မသးငယ်မသာသမဘောေှ လိုအြ်သည်ေျားကိုရယူ၍ မပခချစရာ

မနရာလြ်ေရှိမလာက်မအာင် ကျဉ်းမပောင်းမသာမနရာေျားတွင် မနထိုင်ြကရြါသည်။

ြင်လယ်စာထုတ်လုြ်ေှု မလျှာ့ချပခင်းမြကာင့် အလုြ်ချနိ်ေျားမလျာ့ကျဂြီး ဝင်မငွကျဆင်းေှုကို ပြစ်မြါ်မစခဲ့ြါသည်။ မရှေ့ 

မပြာင်းလုြ်သားေျားေှ ဝင်မငွသည် တစ်လလျှင် ၃၀၀၀ ဘတ် (အမေရိကန်မေါ်လာ ၉၉) ဝန်းကျင်ရရှိဂြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ 

လစဉ်ြျေ်းေျှဝင်မငွပြစ်မသာ ၁၀,၆၄၀ ဘတ် (အမေရိကန်မေါ်လာ ၃၃၆) ၏ သုံးြုံတစ်ြုံမအာက်သာရရှိမြကာင်း တင်ပြ

ခဲ့ြကြါသည်။ အလုြ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ြကသည့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအတွက် အစိုးရ၏ အလုြ်လက်ေဲ့မထာက်ြံ့မြကး 

ရရှိရန်သည်လည်း အလုြ်ရှင်ေျားေှ လူေှုြူလုံမရးအတွက် ရုံးစာလုြ်ငန်းေျားကို လစ်လျူရှုခဲ့ပခင်းမြကာင့် ခက်ခဲမစခဲ့ဂြီး 

အလုြ်သေားအေျားစုသည် အစိုး၏ အမထာက်အြံ့ရရှိရန် အရည်အချင်းေပြည့်ေီသပြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ြကြါသည်။ 

အာေခံထားမသာ အလုြ်သေားေျားသည်လည်း မထာက်ြံ့မြကးရရှိရန် လူေှုြူလုံမရးေှတ်ြုံတင်အပြင် အလုြ်ရှင်၏ 

မထာက်ခံစာကိုလည်းြဲ အစိုးရထံတင်ပြရန် လိုအြ်မသာမြကာင့် အတားအဆီးေျားရင်ဆိုင်ခဲ့ရြါသည်။ အလုြ်ရှင်အေျား

အပြားသည် လိုအြ်မသာစာရွက်စာတေ်း သို့ေဟုတ် အလုြ်လက်ေဲ့မထာက်ြံ့မြကးအတွက် အချက်အလက်ပြည့်မြးပခင်း၌ 

အကူအညီေျားေမြးခဲ့ြကသည့်အပြင် ဆန္ဒအမလျှာက်နုတ်ထွက်လွှာေျားတွင် အတင်းအကျြ်ြိအားမြး လက်ေှတ်ထိုး

မစပခင်းအားပြင့် အလုြ်သေားေျားေှ စာချုြ်သက်တေ်းေမစ့ေီ အလုြ်ရြ်ဆိုင်းသပြင့် အလုြ်ရှင်ေှ မြးရမသာပြတ်စာ

မလျာ်မြကးမငွရရှိပခင်းကိုလည်း တားဆီးခဲ့ြကမြကာင်း MWG ေှ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ြါသည်။ 

အသွားအလာကန့်သတ်အလုံြိတ်စည်းကျြ်ပခင်း (ြူမြာင်းနှင့် အလုံြိတ်ပခင်း) ေူဝါေသည် အလုြ်သေားေျား၊ အထူးသပြင့် 

မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအမြါ် အြျက်သမဘာမဆာင်မသာ သက်မရာက်ေှုရှိမနမသာ်ပငားလည်း ထိုင်းအစိုးရသည် ၂၀၂၁ ခု



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု
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အင်ဒိုနီးှေားနိုင်ငတံွင် နိုင်ငံ၏ လူဦးမရသိြ်သည်းေှုအေျားဆုံးပြည် 

နယ်ပြစ်သည့် အမနာက်ြျာဗားသို့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေတ်လတွင် 

မရှေမ့ပြာင်းလုြ်သား တစ်သိန်းမကျာ် ပြန်လာခ့ဲပခင်းနှင့် တစ်ဂြိုင်တည်း

ေှာြင် ပြည်နယ်အုြ်ချုြ်မရးေှုးနှင့် အင်ေိုနီးရှားသေ္မတြျ ိုကိုဝီေို

တို့ေှ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားကို ကူးစက်မရာြါြျ ံ့နှံ့ေှု ြိုေိုပြစ်ြွား

ပခင်းေှ ကာကွယ်ရန် ပြန်ေလာြကြို့ တိုက်တွန်းခဲ့ြါသည် (Chew 

၂၀၂၀)။ အေျ ိုးသားအဆင့် အင်ေိုနီးရှားမရှေ့မပြာင်းလုြ်သား ကာ 

ကွယ်မရးဘုတ်အြွဲ့ေှ အစီရင်ခံခဲ့သည်ေှာ ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် 

ပြည်ြမရာက် အင်ေိုနီးရှားမရှေ့မပြာင်းလုြ်သား ၃၃,၅၀၃ ဦးသည် 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေတ်လတွင် မနရြ်ပြန်ခဲ့ြကြါသည် (IOM ၂၀၂၀ 

က)။ ပြည်ြေှ ပြန်လာမသာ အင်ေိုနီးရှားကေ်းမဝး မရလုြ်သားေျား 

သည် ပြည်တွင်းငါးြေ်းသမဘောေျားတွင်  မြးမသာလုြ်ခလစာ

ြိုေိုနည်းြါးမသာ်လည်း မပြာင်းလဲလုြ်ကိုင်ခဲ့ြကမြကာင်း အေျား

အမပြာအရ သိရြါသည်။11

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငတံွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေတ်လတွင် ခရီးသွားလာေှု

ကန့်သတ်ချက်ကို အမကာင်အထည်မြာ်မဆာင်ရွက်ခဲ့ပခင်းသည် 

ေျားစွာမသာ ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံရြ်ပခားသမဘောသားေျားနှင့် မယဘုယျ

အားပြင့် ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံပြင်ြရှိ ကေ်းမဝးငါးြေ်းသမဘောေျားမြါ်

တွင် မသာင်တင်မနသည့် ငါးြေ်းသေားေျားကို ချန်ထားခဲ့ြါသည်။ 

သမဘောသားေျားနှင့် ငါးြေ်းသေားေျားသည် သူတို့ကိုယ်တိုင် လ

မြါင်းေျားစွာ ဆိြ်ကေ်းတွင် မစာင့်ဆိုင်းမနရပခင်းကို ကကုံမတွ့ခဲ့

11 သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်တရားေျှတေှုမြာင်မေးရှင်းနှင့် လူမတွ့မေးပေန်းပခင်း၊ (EJF), ဧဂြီ ၂၀၂၁။

ြကြါသည်။ တရုတ်က စီေံခန့်ခွဲသည့် ြနားေားအလံလွှင့်ထူထား

မသာ သမဘောမြါ်ေှ ြိလစ်ြိုင်ငါးြေ်းသေားေျား၏ အပြစ်အြျက်

သည် စင်ကာြူဆိြ်ကေ်းသို့ ဝင် မရာက်ပခင်းကို ပငင်းဆိုခဲ့ြကသည် 

ငါးြေ်းသေားေျား၏ စိတ်ရှုြ်မထွးေှုနှင့် စိုးရိေ်မြကာင့်ကျေှုေျားကို 

ေှတ်ေှတ်ရရ ြေ်းစားထားခဲ့ြါသည်။ 

ထိုအချနိ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရြ်စ်ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့ေှုသတင်းသည် ကေ္ဘာ

ကိုြတ်၍ မပဗာင်းဆန်မနခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ် ေည်သည့်နိုင်ငံေျှ ေ

ြိုင်သည့်မရြိုင်နက်ထဲတွင် သီးပခားရှမိနဂြီး ကျန်သည့်ကေ္ဘာကကီး

နှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်မနမသာမြကာင့် သတင်းအချက်အလက်

ေျားသည် အကကီးတန်းသမဘောသားေျား ေျှမဝသည့်အတိုင်း ကန့် 

သတ်ခံထားရြါသည်။ သမဘောမြါ်ရှိ စီေံခန့်ခွဲသူ တရုတ်လူေျ ိုး

နှင့် ြိလစ်ြိုင်၊ အင်ေိုနီးရှားနှင့် (ပေန်ော) သမဘောသားေျားအြကား 

ဘာသာစကား အတားအဆီးသည် [ငါးြေ်းသေား Anthony] Medina 

ကိုဗစ်-၁၉ ြျ ံ့နှံ့ေှုကိုတားဆီးရန် ရြ်တန့်မနမသာ ကေ္ဘာတစ်ခု

အတွက် အသင့်ပြင်ဆင်ေထားနိုင်ခဲ့ြါ (Santos ၂၀၂၀)။ 

ကိုှီးယားေမ္မေနိုင်ငတံွင် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ ဇာတိနိုင်ငံ

ေျား၌ အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်းနှင့် ခရီးသွားလာေှုကန့်သတ် 

ချက်ေျားသည် ၎င်းတို့ကို သမဘောမြါ်တွင် သို့ေဟုတ် ဆိြ်ကေ်း

တွင် မသာင်တင်ကျန်ရစ်မစခဲ့ြါသည်။ အလုြ်သေားအခွင့်အမရး 

မထာက်ခံအားမြးသူေျားက မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားအေျားအပြား

သည် စည်းေျဉ်းနှင့်ေကိုက်ညီမသာ ြုြ္ဂလိကအလုြ်သေားရှာမြွ 

နှစ် ဇွန်လေှစ၍ မနာက်ထြ် ပြည်နယ်ဆယ်ခုတွင် အလားတူအစီအေံေျားကို အမကာင်အထည်မြာ်ခဲ့ြါသည် (Associated 

Press ၂၀၂၁)။ ကျန်းောမရးဝန်ထေ်းေျားေှလည်း မဆာက်လုြ်မရးလုြ်ငန်းခွင်ေျားနှင့် စက်ရုံေျားရှိမရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား

သည် ကျန်းောမရးလေ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်ေှု ြျက်ကွက်ခဲ့ပခင်းနှင့် မရာြါပြစ်ြွားေှုအ မရအတွက် ပေင့်

တက်လာပခင်း၏ အမြကာင်းအရင်းခံပြစ်မနသည့်အတွက် မဝြန်ပြစ်တင်ခဲ့ြကြါသည်။ စေွတ်စခွန်ကို မဘာင်အတွင်း 

ကန့်သတ်ထိန်းချုြ်ေှု၏ မအာင်ပေင်မသာစံနေူနာအပြစ် ညွှန်ပြနိုင်မရးအတွက် ထိုင်းအစိုးရသည်  ယခုအခါ မဆာက်လုြ်

မရးယာယီစခန်းေျားနှင့် စက်ရုံေျားကို အလုြ်သေားေျား၏ ဝင်မငွရရှိေှု သို့ေဟုတ် သူတို့၏ အလုြ်မနရာေှထွက်ခွာပခင်းကို 

တားပေစ်မစသည့် အလုြ်သေားမနထိုင်ရာမနရာေျားကို အဝင်အထွက်ထားေှုကို မတာင်းဆိုထားြါသည်။ 

၁။  ထိုင်းယူနီယံအြွဲ့သည် ငါးမသတ္တာ ၃၀,၀၀၀ ဗူး၊ ခရက်ကာဘီစကွတ်နှင့် သမရစာမသတ္တာ ၂၆၀၀ နှင့် မအးခဲြင်လယ်ကကတစ် ၆၃၀ 

ကီလိုြရေ်တို့အား စေွတ်စခွန်ရှိ သီးပခားခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်ပခင်း(ကွာရန်တင်း)ကိုလုြ် မဆာင်မနမသာ အလုြ်သေားေျားအတွက် မြးြို့

ခဲ့မြကာင်း အေျားအမပြာအရသိရြါသည်။ (ထိုင်းယူနီယံ ၂၀၂၁ က)



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု
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မရးမအြျင်စီေျားနှင့် ညိှနိှုင်းထားမသာစာချုြ်ပြင့် ကုိရီးယားသေ္မတ 

နိုင်ငံသို့ လာမရာက်ြကပခင်းပြစ်မြကာင်း ေှတ်ချက်ပြုခဲ့ြကဂြီး ထို့

အတွက်မြကာင့် ထိုငါးြေ်းသေားေျားသည် ကိုရီးယားသေ္မတ 

နိုင်ငံကို ဝင်မရာက်ရန် သတ်ေှတ်ထားမသာ ဗီဇာေရှိြကြါ။ ယင်း 

အမပခအမနမြကာင့် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါစတင်စဉ်ကာလတွင် ၎င်းတို့ 

၏ စာချုြ်သက်တေ်းကုန်ဆုံးခဲ့သည့် ငါးြေ်းသေားအေျားအပြား 

သည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံေျားသို့ ေပြန်နိုင်ြကမတာ့သလို- ဥြောအား 

ပြင့် ဗီယက်နေ်နှင့် အင်ေိုနီးရှား- ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံသို့ ဝင်

မရာက်ပခင်းကိုလည်း တားပေစ်ခံခဲ့ရြါသည်။ ယင်းအစား လူဝင်ေှု 

ကကီးြကြ်မရး၏ အမဆာက်အအုံေျားတွင် ထိန်းသိေ်းခံခဲ့ရြါသည်။ 

ဘူဆန်စင်တာတွင် ထိန်းသိေ်းထားသည့် မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေား

ေျားနှင့် မတွ့ဆုံနိုင်ခဲ့မသာ သုမတသီေျားေှ မပခချစရာြင်မနရာ

လြ်ေရှိမသာ အမပခအမနတွင် အလုြ်သေား ၄၀ ဦးအထိ ချုြ်

မနှာင်ထားမြကာင်း အစီရင်ခံခဲ့ြါသည်။12

ဤလုြ်ငန်းအကျဉ်းအတွက် လူမတွ့မေးပေန်းခဲ့သည့် အလုြ်သေား

အခွင့်အမရး အားမြးမထာက်ခံသူေျားနှင့် ဥြမေပြင့် စည်းေျဉ်း 

ထိန်းသိေ်းသူေျားေှ အလုြ်ရှင်ေျား သို့ေဟုတ် လုြ်သားသစ်စု 

မဆာင်းသူေျား၏ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားကို တတိယနိုင်ငံေျားေှ

တစ်ဆင့် ေီနိုင်ငံရှိ သမဘောေျားမြါ်တက်နိုင်မရးအတွက် နယ်စြ်

ကန့်သတ်ချက်ေျားကို မရှာင်တိေ်း၍ ြို့မြးပခင်းဆိုင်ရာ ဥြောမြး

ပြစ်ရြ်ေျားကို အစီရင်ခံခဲ့ြါသည်။ အမရှ့မတာင်အာရှေှ မရှေ့မပြာင်း

မရလုြ်သားေျားကုိ တရုတ်သမဘောမြါ်တက်နုိင်မရးအတွက် မတာင် 

အာြရိကသို့မလယာဉ်ပြင့် ြို့မဆာင်ခဲ့မြကာင်း အေျားအမပြာအရ 

သတင်းေျား ထွက်မြါ်ခဲ့မသာ်လည်း အသွားအလာကန့်သတ်ပခင်း

ကာလအတွင်း သမဘောေျားဆီသို့ တတိယနိုင်ငံလေ်းမြကာင်းေျား

ေှ မခါ်ယူခဲ့သည့် ငါးြေ်းသေားအမရအတွက်အား ေသိရြါ။13

ထိုင်ဝမ် (ေရုေ်) တွင် အလုြ်လုြ်မနမသာ မရှေ့မပြာင်းမရလုြ်သား

ေျားအတွက် အင်ေိုနီးရှား၊ ြိလစ်ြိုင်နှင့် ဗီယက်နေ် နိုင်ငံေျား၏ 

နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းတို့သည် အခက်အခဲအသစ်ေျားကို ပြစ်မြါ်လာမစ

ခ့ဲသည်။ ကေ်းမဝးငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ အလုြ်သေားေျားသည် ၎င်းတ့ုိ၏ 

ေိသားစုေျားကုိ ေမတွ့ဆံုရဘဲ စာချုြ်သက်တေ်းေျား မကျာ်လွန်ကာ 

ြင်လယ်အတွင်း ြကာပေင့်စွာမနခဲ့ြကရြါသည် (Marschke et.al 

၂၀၂၀)။

ငါးြေ်းဆိြ်ကေ်းေျားကို ြွင့်ထားမစကာေူ အပခားမသာနိုင်ငံေျား

ေှ သမဘောပြင့် လာမရာက်ခဲ့မသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် 

12 APIL နှင့် လူမတွ့မေးပေန်းပခင်း၊ ဧဂြီ ၂၀၂၁။
13 APIL နှင့် မတာင်အာြရိကမရမြကာင်းသွားလာေှုမဘးကင်းလုံခခုံမရးအာဏာြိုင်အြွဲ့ (SAMSA), ဧဂြီ ၂၀၂၁။

မရာြါေကူးစက်ရန် သီးပခားခွဲထုတ်မနထိုင်မစပခင်း (ကွာရန်တင်း)

ကို ၁၄ ရက်ြကာ  သဘောမြါ်တွင်ပြစ်မစ ဟိုတယ်ေျားတွင်ပြစ်မစ 

ေပြစ်ေမနမဆာင်ရွက်ြကရဂြီး အဆိုြါကိစ္စသည် လစာနှစ်ြတ်စာ

နစ်နာမစသည်ဟု ဆိုလိုြါသည် (Marschke et.al ၂၀၂၀)။

အဆိုြါ မရာြါေကူးစက်ရန် သီးပခားခွဲထုတ်မနထိုင်မစပခင်း (ကွာ

ရန်တင်း) ကာလေျားအတွင်း ငါးြေ်းသေားေျားသည် သမဘော

မြါ်ရှိ မသးငယ်ဂြီး၊ မေွ့ရာနှင့် အိြ်ရာခင်းေရှိသည့် သက်မတာင့်

သက်သာေရှိမသာ အခန်းေျားတွင် ဆက်လက်မနြကရဂြီး အချ ို ့ေှာ 

အစာနှင့်မရြံ့ြိုးေှု လုံမလာက်ေှုေရှိမြကာင်း သတင်းြို့လာခဲ့ြါသည် 

(Carvalho ၂၀၂၀)။ 

ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) ကုေ္ပဏီေျားေှ အေျားအားပြင့် အဆင်မပြမစေည့် 

အလံေျားကို အသုံးပြုပခင်းသည် ဆိြ်ကေ်းဝင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်

ေျား တုိးပေှင့်လာေှုအြကားတွင် မရှေမ့ပြာင်းလုြ်သားေျား၏ တရားဝင် 

ေှုအမပခအမနကို ရှုြ်မထွးမစခဲ့ြါသည်။ ထိုလုြ်သားေျားသည် ထုိင်

ဝေ် (တရုတ်) သ့ုိ မပြာင်းမရှေလု့ြ်ကုိင်ခ့ဲြကဂြီး ထုိင်ဝေ်သမဘောြုိင်ရှင်

ေျားေှ အလုြ်ခန့်ထားမြးခဲ့ြကမသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် အပခား

နိုင်ငံေျား၏ အလံလွှင့်ထူထားမသာ သမဘောေျားတွင် အလုြ်လုြ်ခဲ့

ြကသည်ဟု ပြစ်မနခဲ့ြါသည်။ ရလေ်အမနပြင့် ထိုင်ဝေ် ရှိ ဆိြ်ကေ်း

ေျားကို ပြန်လည်ဝင်မရာက်လာမသာအချနိ်တွင် မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်း

လုြ်သားေျားသည် စည်းေျဉ်းသတ်ေှတ်ချက်အရ နိုင်ငံပခားသမဘော

မြါ်တွင်ရှိမနပခင်းမြကာင့် ေရှင်းလင်းမသာ လူဝင်ေှုကကီးြကြ်မရး 

လေ်းမြကာင်းေျားကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အမစာ

ြိုင်းတွင် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား ၁၄၀ မကျာ်သည် ဝင်ခွင့်ြါေစ်ေရှိပခင်း

မြကာင့် မကာင်းရှုံ  (Kaohsiung) ဂေို့၏ ချကီျင်း (cijin) ဆိြ်ကေ်း

တွင် မသာင်တင်ခဲ့ြကြါသည်။ သမဘောမြါ်တွင် တစ်လနီးြါးကြ်

မနခဲ့ဂြီးမနာက် ၎င်းတို့အား “တရားေဝင် ဝင်မရာက်လာသူေျား” 

အပြစ်အေျ ိုးအစားသတ်ေှတ်ဂြီး ပြည်နှင်ေဏ်မြးခဲ့ြါသည်။ ြိလစ်

ြိုင်ငါးြေ်းသေားနှစ်ဦးသည် မနရြ်ပြန်ရန် သူတို့သမဘောေှ ထွက်

ခွာခဲ့မသာ်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလတွင် “တရားေဝင် ဝင်

မရာက်ေှု” အတွက် ြေ်းဆီးခံခဲ့ရဂြီး မလဆိြ်တွင် ရက် ၂၀ ြကာ

မအာင် ထိန်းသိေ်းခံခဲ့ရြါသည် (Chia-nan ၂၀၂၀)။ အေျ ိုးသား

အဆင့် လူဝင်ေှုကကီးြကြ်မရးမအြျင်စီေှ ၎င်းတို့ကို တရားေဝင် 

ဝင်မရာက်လာသူေျားအပြစ် သတ်ေှတ်ဂြီး ပြည်နှင်ေဏ်ကျခံမစခဲ့

ြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧဂြီလတွင် အပခားြိလစ်ြိုင်ငါးြေ်းသေား

တစ်ဦးသည် မကာင်းရှုံ ဆိြ်ကေ်းရှိ သူ၏သမဘောမြါ်ရှိ အခန်း 
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တစ်ခန်းတွင် မသာ့ခတ်ခံထားရမြကာင်း သတင်းြို့ခဲ့ဂြီးမနာက် 

အလုြ်အကိုင်ြွဲစားေျားေှတစ်ဆင့် အာဏာြိုင်ေျားဆီသို့ လွှဲမပြာင်း

မြးအြ်ခဲ့ြါသည် (HWRG ၂၀၂၀)။

အလုပ်ေမားအခွင့်အသှး အကာအကွယ်သပးမှုကင်းမဲ့

ြခင်းေည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှုကို ပိုမိုဆိုးှေား

သစြခင်း

အာရှတိုက်ရှိ စီးြွားပြစ် ငါးြေ်းသူေျားအြကား မြါင်းစည်းေှုအမန 

အထား အလွန်နိေ့်ကျလျှက်ရှိြါသည်။ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းသေား

ေျားကို နိုင်ငံအေျားစုတွင် အြွဲ့အစည်းြွဲ့စည်းပခင်းကို အေည်ခံ

ခွင့်ပြုထားခဲ့မသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ အလုြ်သေားအြွဲ့အစည်းေျား

တွင် ြါဝင်နိုင်စွေ်းကို တရားဝင်ပြစ်သည်ပြစ်မစ၊ ေပြစ်သည်ပြစ်မစ 

လက်မတွ့အားပြင့် အုြ်ချုြ်မဆာင်ရွက်မနမသာ (ေီြက်တို) ဥြမေ

အရ တားပေစ်ချက်ေျား၊ သေြ္ဂေျား၏ လုြ်ကိုင်နိုင်စွေ်းနှင့် ြထဝီ

အမနအထားအရ လက်လှေ်းေီေှုကန့်သတ်ချက်ေျား၊ မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သား ဆန့်ကျင်မရးသမဘာထားေျား၊ အလုြ်ရှင်ေျား၏ ြိနှိြ်ေှု

နှင့် တရားဥြမေအရ အမပခအမန ထိန်းချုြ်နိုင်ေှု အားနည်းပခင်းတို့

ြါဝင်မသာ သိသာထင်ရှားဂြီး လက်မတွ့ကျမသာ ကန့်သတ်ချက်

ေျားကို ရင်ဆိုင်ြကရြါသည်။

အင်ဒိုနီးှေားနိုင်ငတံွင် ဥြောအားပြင့် ကျယ်ပြန့်မသာကေ်းရိုးတန်း

လုြ်ငန်းရှိ ငါးြေ်းလုြ်သားေျားကို အင်ေိုနီးရှားသမဘောသားသေြ္ဂ 

Kesatuan Pelaut Indonesia ၏ တစ်စိတ်တစ်ြုိင်းအပြစ် လူနည်းစု

ပြင့် ြွဲ့စည်းထားဂြီး သုံးဦးသုံးြလှယ်ြါမသာ ေူဝါေမဆွးမနွးြွဲေျား

တွင် ြါဝင်မသာ်လည်း အလုြ်ရှင်ေျားနှင့် အလုြ်သေားသေြ္ဂတို့ 

မဆွးမနွးညှိနှိုင်းေှု သမဘာတူညီချက်ေျား ေရရှိြကြါ။

ကိုှီးယားေမ္မေနိုင်င၌ံ APIL နှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် တရား

ေျှတေှုမြာင်မေးရှင်း (EJF) တို့ေှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လတွင် ပြုလုြ်

မသာ စုံစေ်းစစ်မဆးေှုတစ်ခုတွင် ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံ၏ ကေ်း

မဝးငါးြေ်းသမဘောမြါ်ရှိ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းသေားေျားသည် ကေ္ဘာ့ 

ကြ်မရာြါေတုိင်ေီနှင့် ပြစ်ြွားစဉ်ကာလ နှစ်ရြ်စလံုးတွင် “အြကေ်း 

ြက် တုိက်ခုိက်ေှုေျားနှင့် ဥြမေေ့ဲလုြ်ရြ်ေျား” ခံစားခ့ဲရမြကာင်းမတွ့

ရိှရြါသည်။ သမဘောအစီး ၄၀ ကုိ စံုစေ်းစစ်မဆးေှုအမြါ် အမပခခံ၍ 

APIL နှင့် EJF တို့ေှ စစ်တေ်းမကာက်ယူခဲ့သည့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား 

ေျား၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမကျာ်သည် ကိုယ်ထိလက်မရာက်မစာ်ကားေှု

ေျား ကကုံမတွ့ခဲ့ြကဂြီး ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် နှုတ်အားပြင့် မစာ်ကား

ခံရမြကာင်း တင်ပြချက်အရ မတွ့ရှိရြါသည်။ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်

မကျာ်မသာ ငါးြေ်းသေားေျားသည် တစ်မန့လျှင် ၁၈ နာရီထက်

ြို၍ အလုြ်လုြ်ရမြကာင်း အစီရင်ခံခဲ့ြကြါသည်။ အလုြ်သေား

ေျားသည် ၎င်းတို့ကို ဤရုန့်ရင်းြကေ်းတေ်းမသာ ြတ်ဝန်းကျင်ေျား

ေှ လွတ်မပောက်ပခင်းကို အဟန့်အတားပြစ်မစရန် ၎င်းတို့၏ ြတ်စ်

ြို့ေျားကို ထိန်းချုြ်ထားပခင်းနှင့် လစာထဲေှပြတ်မတာက်ထားပခင်း

တို့ကို ကကုံမတွ့ခဲ့ရြါသည် (Chase ၂၀၂၁)။ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံ အစိုးရသည် 

မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား ကကုံမတွ့ခံစားရမသာ လူ့အခွင့်အမရးချ ိုး 

မြာက်ေှုေျားအတွက် မတာင်းြန်ချက်နှင့် ကိုင်တွယ်မပြရှင်းေည့် 

စီေံချက်ြုံြကေ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ြါသည်။ အဏ္ဏဝါနှင့် မရလုြ်ငန်း 

ဝန်ကကီးဌာန (MOF) က မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ ေူရင်းနိုင်ငံေျား

နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ြက် နားလည်ေှုစာချွန်လွှာေျားကို အမကာင်အထည် 

မြာ်ေည့် အစီအစဉ်ေျား၊ လူသိထင်ရှားမရှေ့မပြာင်းလုြ်သား လူ

သစ်စုမဆာင်းပခင်းစနစ် တည်မထာင်ပခင်းနှင့် မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်း

သေားေျား၏ အမပခအမနစစ်မဆးေှု အမရအတွက်ကို တစ်နှစ်လျှင်

တစ်ကကိေ်ေှ နှစ်ကကိေ်သို့ တိုးပေှင့်ပခင်းတို့ြါဝင်မသာ အစီအေံေျား

ကို ထုတ်ပြန်မြကညာခဲ့ြါသည်။ MOF သည် အမလးချနိ်တန် ၂၀ 

သို့ေဟုတ် တန် ၂၀ အထက်ရှိမသာ ငါးြေ်းသမဘောေျားအတွက် 

ယာယီမနရာထိုင်ခင်း စံချနိ်စံညွှန်းေျား ချေှတ်ကျင့်သုံးသွားရန်ကို

လည်း ကတိပြုခဲ့ြါသည် (Jin ၂၀၂၀)။ 

ထိုင်းနိုင်ငတံွင် အဓိကအပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ အလုြ်သေားစံချနိ်စံ 

ညွှန်းေျားကိုချ ိုးမြာက်ဂြီး မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျား၏ သေြ္ဂ

ြွဲ့စည်းခွင့် သို့ေဟုတ် ဦးမဆာင်ခွင့်ကို ြိတ်ြင်ပခင်းခံရြါသည်။ 

ဤကန့်သတ်ချုြ်ချယ်ေှုေျား ရှိမသာ်ပငားလည်း ကမေ္ဘာေီးယား

နှင့် ပေန်ောမရလုြ်သားေျားသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူြို့ 

မဆာင်မရး အလုြ်သေားေျားအြွဲ့ချုြ် (ITF) ၏ ြံ့ြိုးေှုပြင့် ထိုင်း

ဆိြ်ကေ်းမတာ်မတာ်ေျားေျားတွင် ငါးြေ်းသေားေျား အခွင့်အမရး

ကွန်ရက် (FRN) ကို တည်မဆာက်လျှက်ရှိြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်

နှစ်တွင် FRN သည် သမဘောြိုင်ရှင်ေျားနှင့် ကျန်းောမရးနှင့် မဘး

ကင်းလုံခခုံမရး သမဘာတူညီချက်ေျား ညှိနှိုင်းမဆွးမနွးရန် စီစဉ်

နိုင်ခဲ့ဂြီး ထိုသမဘာတူညီချက်ေျားတွင် မဆးဝါးနှင့် အမပခခံမရှးဦး 

သူနာပြုစုနည်းြစ္စည်းေျား မထာက်ြံ့မြးပခင်း၊ သမဘောသားေျား

အတွက် မဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမရး မလ့ကျင့်မြးေှု၊ တစ်ကိုယ်

ရည်သုံးြစ္စည်းေျား အသုံးပြုနိုင်ခွင့်၊ နာေကျန်းခွင့်မြးရန်နှင့် 

သမဘောေှ ကေ်းမပခပြန်မရာက်သည့်အခါ အပြင်းအထန်ေဏ်ရာ

ရမသာ သို့ေဟုတ် နာေကျန်းပြစ်မနမသာ ငါးြေ်းသေားေျားကို 
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ချက်ချင်း မဆးကုသမြးရန် လိုအြ်ချက်တို့သည် ပြဋ္ဌာန်းချက်ေျား

အပြစ် ြါဝင်ြါသည်။ ထိုအလုြ်သေားသေြ္ဂနှင့် အလုြ်ရှင်တို့ြကား 

သမဘာတူညီချက်ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အေျားစုသည် ေှတ်တေ်းေှတ်ရာ

အပြစ် တည်ရှိဆဲပြစ်မသာ်လည်း အေျားအားပြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဥြမေ

တွင် ပြဋ္ဌာန်းသတ်ေှတ်ထားမသာ လိုအြ်ချက်ေျားေဟုတ်ြကြါ။ 

ေည်သို့ြင်ဆိုမစကာေူ ဤသမဘာတူညီချက်ေျားသည် အြေါနှစ်ရြ်

14 ITF နှင့် လူမတွ့မေးပေန်းပခင်း၊ ဧဂြီ ၂၀၂၁။

ပြင့် ထင်ရှားြါသည်- (၁) ယင်းတို့အား ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မရှေ့မပြာင်း

မရလုြ်သားေျားအမနပြင့် လက်လှေ်းေီခဲ့သည့် ြထေဦးဆုံးအလုြ် 

သေားသေြ္ဂနှင့် အလုြ်ရှင်တို့ မဆွးမနွးညှိနှိုင်းပခင်း သမဘာတူညီ

ချက်ေျားအပြစ် အေှတ်သညာပြုြါသည်။ (၂) ယင်းတွင် အလုြ်ရှင်

ေျားနှင့် ငါးြေ်းသေားေျားတို့သည် သမဘာတူညီချက်အရ အပငင်း 

ြွားေှုေျားကို ရက်မြါင်း ၃၀ အတွင်း မပြရှင်းအဆုံးသတ်ရန် သတ် 

ေှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။14

ေသဘောြဖင့် ကုန်စည်ပို့သဆာင်သှး - ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ကွာဟချက်

စီးြွားပြစ်ငါးြေ်းြကမသာ ငါးြေ်းသေားေျားသကဲ့သို့ြင် ကေ္ဘာ့ြင်လယ်ကူးကုန်စည်တင်သမဘောေျားပြင့် ကုန်စည်ေျား

ြို့မဆာင်မြးမသာ သမဘောသားေျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ အကျ ိုးသက်မရာက်ေှုေျားကို ထိခိုက်လွယ်ြက

ြါသည်။ ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် ကေ္ဘာတစ်ဝှေ်းရှိ ြင်လယ်ကူးသမဘောသား (၄၀၀,၀၀၀) သည် ၎င်းတို့၏ သမဘောေျားမြါ်တွင် 

လမြါင်းေျားစွာြကာမအာင် တစ်ချနိ်တည်းေှာြင် မသာင်တင်မနခဲ့ြကဂြီး သမဘောသားမတာ်မတာ်ေျားေျားသည်  ၎င်းတို့၏ 

အလုြ်ကန်ထရိုက်စာချုြ်ေျား သက်တေ်းကုန်ဆုံးချနိ် မတာ်မတာ်မကျာ်လွန်သည်အထိ သမဘောမြါ်တွင် ရှိမနခဲ့ရြါသည်။ 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူြို့မဆာင်မရး အလုြ်သေားေျားအြွဲ့ချုြ် (ITF) ေှ သမဘောသား ၉၂၆ ဦးကို မကာက်ယူထား

မသာ စစ်တေ်းအရ (၅၉) ရာခိုင်နှုန်းမသာ သမဘောသားေျားသည် သမဘောသားလဲလှယ်ေှုကို စီစဉ်နိုင်ပခင်းေရှိမသာမြကာင့် 

၎င်းတို့၏ အလုြ်ကန်ထရိုက်စာချုြ်ေျားကို သက်တေ်းတိုးခဲ့ြကရသည်ဆိုသည်ကို မတွ့ရှိရြါသည်။ အဆိုြါစစ်တေ်း

တွင် (၂၆) ရာခိုင်နှုန်းမသာ သမဘောသားေျားသည် နိုင်ငံတကာသမဘာတူစာချုြ်အရ အပေင့်ဆုံးခွင့်ပြုကာလ (၁၁) လ

ထက်ြိုြကာပေင့်စွာ သူတို့၏ သမဘောမြါ်တွင်ရှိမနခဲ့ြကဂြီး အချ ို ့ေှာ ၁၈ လမလာက်ြကာမအာင် သမဘောမြါ်တွင်ရှိမနြက

ြါသည်(McDonald ၂၀၂၁)။  

ငါးြေ်းသေားေျားကဲ့သို့ြင် သမဘောသားအေျားစုသည် နိုင်ငံပခားအလံတင်ထားမသာ သမဘောေျားမြါ်တွင် အလုြ်လုြ်

ရန်အတွက် ဇာတိပြစ်မသာ ြိလစ်ြိုင်၊ အိန္ဒိယ၊ ရုရှားပြည်မထာင်စုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ေှ မရှေ့မပြာင်းလုြ်ကိုင်သူေျား ပြစ်

ြါသည်။ မလယာဉ်ြျသံန်းေှုေျားကို တားပေစ်ေိန့်သည် သမဘောေှဆင်းနိုင်သည့် သမဘောသားေျားကို သမဘောဆိုက်ကြ်ရာ 

ဆိြ်ကေ်းနိုင်ငံေျားတွင် ေြကာခဏဆိုသလို မသာင်တင်မစြါသည် (Northam ၂၀၂၁)။

သမဘောသားေျားတွင် ၎င်းတို့၏ သေြ္ဂပြစ်မသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူြို့မဆာင်မရး အလုြ်သေားေျား အြွဲ့ချုြ် 

(ITF) ေှတဆင့် ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသေြ္ဂနှင့် အလုြ်ရှင်တို့ မဆွးမနွးညှိနှိုင်းေှု သမဘာတူစာချုြ်တစ်ခု ရှိြါသည်။ ကေ္ဘာ့ကြ်

မရာြါပြစ်ြွားေှု အမစာြိုင်းလေျားတွင် ေိန်းေတ်သမဘောကုေ္ပဏီ Maersk နှင့် ညှိနှိုင်းမဆွးမနွးေှုေှ Maersk သမဘောေျား

အားလုံးမြါ်ြါရှိမသာ သမဘောသားေျားအတွက် အနိေ့်ဆုံးအလုြ်သေားစံချနိ်စံညွှန်းေျားချေှတ်ပခင်းကို ရလေ်အပြစ်ရရှိ

ခဲ့မြကာင်း ITF ကိုယ်စားလှယ်ေျားက ေှတ်ချက်ပြုခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါ သမဘာစာချုြ်တွင် မရာြါေကူးစက်ရန် သီးပခား 

ခွဲထုတ်မနထိုင်မစသည့် (ကွာရန်တင်း) ကာလအတွင်း သမဘောသားေျားအတွက် ဟိုတယ်မနရာထိုင်ခင်းအပြင် မလယာဉ်

နှင့် သမဘောကူးမပြာင်းေှုေျားလည်း ြါဝင်ခဲ့ြါသည် (Coyne ၂၀၂၁)။ အင်ေိုနီးရှား၊ ြျြန်၊ ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနှင့် 

ဗီယက်နေ်တို့ ြါဝင်မသာ အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံမြါင်း ၉၇ နိုင်ငံေှ အတည်ပြုလက်ေှတ်မရးထိုးခဲ့သည့် ILO ၏ ြင်လယ်မရမြကာင်း 

အလုြ်သေားဆိုင်ရာ သမဘာတူညီချက် ၂၀၀၆၊ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း (MLC ၊ ၂၀၀၆) ပြင့် သမဘောသားေျားအတွက် 

အနိေ့်ဆုံးအလုြ်သေား စံချနိ်စံညွှန်းေျားကိုလည်း အမပခခံအုတ်ပေစ်အပြစ် ြုံမြာ်ြံ့ြိုးမြးခဲ့ြါသည်။   



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု
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ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငါးြေ်းအလုြ်သေားအင်အားသည် သမဘောပြင့်ကုန်စည်ြို့မဆာင်မရး အလုြ်သေားအင်အားထက် အ 

ြကေ်းအားပြင့် အဆ ၂၀ ခန့် ြိုကကီးမနမသာ်လည်း၁ ငါးြေ်းသေားေျားသည် သမဘောြိုင်ရှင်ေျား၊ ဝယ်ယူသူေျားနှင့် လက်လီ

မရာင်းချသူေျားပြင့် ချုြ်ဆိုထားမသာ ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သမဘာတူစာချုြ်နှင့် အကျုံးဝင်ေမနြါ။ ဤကွာဟချက်သည် အြွဲ့

အစည်း၏ အဆင့်အတန်းပေင့်ေားေှုနှင့် သမဘောပြင့် ကုန်စည်ြို့မဆာင်ပခင်းလုြ်ငန်းနှင့် အလုြ်သေားအြွဲ့အစည်းေျား၏ 

လှုြ်ရှားမဆာင်ရွက်ေှုေျားနှင့် ဆက်စြ်ြတ်သက်နိုင်ဂြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဘောကုန်စည်ြို့မဆာင်မရး လုြ်ငန်းရှင်ေျား

အသင်း (ICS) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူြို့မဆာင်မရး အလုြ်သေားေျားအြွဲ့ချုြ် (ITF)  တို့ေှတစ်ဆင့် အလုြ်သေား

အုြ်ချုြ်ေှုအတွက် အမထာက်အကူပြုကိရိယာအစုံအလင်ကို စီစဉ်ထုတ်လုြ်ထားပခင်းအပြင် ထိမရာက်မသာ လူေှုမရးမဆွး 

မနွးေှုေျားကို ထိန်းသိေ်းြံ့ြိုးထားြါသည်။ ကေ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာစီးြွားပြစ် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဘော 

ကုန်စည်ြို့မဆာင်မရးလုြ်ငန်းရှင်ေျားအသင်း (ICS) နှင့် အလားတူမသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငါးြေ်းသမဘောြိုင်ရှင်ေျား 

အြွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ြွဲ့စည်းနိုင်ပခင်း ေရှိြါ။

အထက်မြာ်ပြြါအတိုင်း ြင်လယ်မရမြကာင်းအလုြ်သေားဆိုင်ရာ သမဘာတူညီချက် ၂၀၀၆ (MLC 2006) ကို အြွဲ့

ဝင်နိုင်ငံမြါင်း ၉၇ နိုင်ငံေှ အတည်ပြုလက်ေှတ်မရးထိုးဂြီးပြစ်မသာ်လည်း အလားတူပြစ်မသာ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းအတွက် 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သေားစံချနိ်စံညွှန်းေျား - ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ အလုြ်အကိုင်ေျားဆိုင်ရာ သမဘာတူညီချက်၊ ၂၀၀၇ 

(အေှတ် ၁၈၈) ေှာ ယမန့အထိ အတည်ပြုလက်ေှတ်မရးထိုးသည့်နိုင်ငံ ၁၉ နိုင်ငံသာ ရှိြါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာေှာ ဆန်းစစ်

ထားမသာ နိုင်ငံေျားထဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းတွင် အလုြ်သေားနှိြ်စက်ညှင်းြန်းေှုေျားကို တိုက်

ြျက်ရန် ဥမရာြသေြ္ဂနှင့် ILO တို့ ညီညီညွတ်ညွတ်ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်မသာ စည်းရုံးလှုံ့မဆာ်ေှုတစ်ခုကို လိုက်နာမသာ

အားပြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်  ထိုသမဘာတူညီချက်ကို အတည်ပြုလက်ေှတ်ထိုးြို့ရန် လိုက်မလျာမြးသည့် တစ်ခုတည်းမသာ

နိုင်ငံပြစ်ြါသည်။

အဆိုြါကွာဟေှုသည် ILO သမဘာတူညီချက်ေျား၊ ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုြ်ချုြ်ေှုအမထာက်အကူပြုကိရိယာေျားနှင့် အမြး 

အယူညှိနှိုင်းေှုေျားထက်မကျာ်လွန်၍ ေူဝါေအပြန်အလှန်မဆွးမနွးေှုေျား၊ အစိုးရနှင့်ြုြ္ဂလိကဆိုင်ရာစည်းေျဉ်းေျား၊ ေီေီ

ယာအာရုံစူးစိုက်ေှုနှင့် သုမတသနလုြ်ငန်းေျားကို လွှေ်းခခုံြါဝင်ြတ်သက်မစြါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလ

အတွင်း ဤကွာဟချက်သည် ေူဝါေချေှတ်သူေျားနှင့် ြင်လယ်မရမြကာင်းကုန်စည်ြို့မဆာင်မရးအတွက် ဘက်မြါင်းစုံ

ြါဝင်မသာ မအြျင်စီေျား၏ ြိုေိုအာရုံစိုက်ေှုနှင့် ရင်းနှီးပေှုြ်နှံေှုတို့ကို အကျ ိုးသက်မရာက်မစြါသည်။ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ 

အလုြ်အကိုင်ပြဿနာေျားသည် အပေင်အားပြင့် ကုန်စည်သမဘော၏ မရယက်လေ်းမြကာင်းတစ်မလျှာက် ကကိုးပြင့်ဆွဲ

ခံထားသလို ရှိမနြါသည်။ 

ILO နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ြင်လယ်မရမြကာင်းသွားလာမရးအြွဲ့တို့ေှ အကကံဉာဏ်ေျားနှင့်အတူ ကေ္ဘာ့ကျန်းောမရး 

အြွဲ့၏ “ကုန်စည်တင်သမဘောေျားနှင့် ငါးြေ်းမရယာဉ်ေျားမြါ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်ေှု ပြည်သူ့ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ 

မဆာင်ရွက်ေှုပေှင့်တင်ပခင်း” လေ်းညွှန်စာတေ်းတွင် ငါးြေ်းမရယာဉ်ေျားသာေက သမဘောပြင့်ကုန်စည်ြို့မဆာင်မရးအတွက်

လေ်းညွှန်ချက်ေျားြါဝင်ြါသည် (WHO ၂၀၂၀)။ ဥြောအားပြင့် ၂၀၂၀၊ ကုလသေြ္ဂစာတေ်းပြစ်မသာ ြင်လယ်မရမြကာင်း

လူ့အခွင့်အမရးအန္တရာယ်ေျားနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါဆိုင်ရာ သမဘောသားလဲလှယ်ေှုအကျြ်အတည်းတွင် ငါးြေ်း

လုြ်ငန်းကို ရည်ညွှန်းပခင်းေရှိသကဲ့သို့ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းသည်တခါတရံ ြကြ်ေတ်ထိန်းသိေ်းရေည့်ကဏ္ဍေှ လုံးဝပြတ်မတာက်

ထားပခင်းခံရြါသည် (United Nations Global Compact et al. ၂၀၂၁)။

၁။  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သမဘောကုန်စည်ြို့မဆာင်မရးလုြ်ငန်းရှင်ေျားအသင်းေှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၌ ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုြ်သားအင်အားတွင် 

သမဘောသားဦးမရေှာ ၁.၈၉ သန်းရှိခဲ့မြကာင်းခန့်ေှန်းထားြါသည်။ FAO ေှ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်တွင် ကေ္ဘာအနှံ့ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျား၌ 

အလုြ်လုြ်ကိုင်မနသူဦးမရ ၃၉ သန်းရှိခဲ့မြကာင်း ခန့်ေှန်းထားြါသည်။



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု
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ကမ္ဘာ့ကပ်သှာဂါကာလအေွင်း ဝင်သငွကျဆင်းမှုနေင့် 

လုပ်ခလစာခိုးယူမှုများ

ငါးြေ်းလုြ်ငန်းသက်ဝင်လှုြ်ရှားေှု ကျဆင်းပခင်းမြကာင့် ပြစ်မစ 

မသာ ဝင်မငွကျဆင်းပခင်းနှင့် အလုြ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှုေျားသည် ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်တွင် ငါးြေ်းမရလုြ်သားေျားအတွက် အလွန်အမရးကကီး 

ပြဿနာေျားထဲေှ တစ်ခုပြစ်ခဲ့ြါသည်။ လုြ်ခလစာတိုးတက်ေှုကို 

ေှတ်တေ်းတင်ထားရှိသည့်မနရာ-  ထိုင်းနိုင်ငံေှ အလုြ်သေားသေြ္ဂ 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးေှ အချ ို ့မသာ သမဘောြိုင်ရှင်ေျားသည် ငါး

ြေ်းသေားေျားကို ငါးြေ်းဆီးရရှိေှု၏ ရာခိုင်နှုန်းြိုေိုေျားပြားစွာမြး 

ခဲ့ြကြါသည်- ၎င်းတို့သည် လုံမလာက်မသာအေှုထေ်းေရှိသပြင့် 

သမဘောေျားမြါ်တွင် အလုြ်တာဝန်တိုးလာပခင်းမြကာင့်သာ ပြစ် 

သည်ဟု ေှတ်ချက်မြးခဲ့ြါသည်။15

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မအာက်တိုဘာလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ IOM ေှ မကာက် 

ယူထားမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား အားမြးမထာက်ခံသူေျား၏ စစ် 

တေ်းတွင် ဝင်မငွကျဆင်းပခင်းနှင့် အလုြ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှုကို အဓိက

စိတ်ြူြန်စရာအမြကာင်းအပြစ် အဆင့်အတန်းသတ်ေှတ်ထားြါ 

သည်။ သို့မသာ် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းနှင့်ြတ်သက်မသာ အမသးစိတ်

အချက်အလက်မေတာကို ေရရှိနိုင်ြါ။ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါမြကာင့် 

ထိခိုက်ခံရသည့် အမရှ့မတာင်အာရှရှိ အပခားလုြ်ခလစာနည်းမသာ 

လုြ်ငန်းေျားတွင် လုြ်ကိုင်မသာ အလုြ်သေားေျားသည် သိသိသာ 

သာ ဝင်မငွကျဆင်းပခင်းေျား၊ အလုြ်အကိုင်ဆုံးရှုံးေှုနှင့် အပခားကိစ္စ

ရြ်ေျားတွင် ငတ်ေွတ်ပခင်း သို့ေဟုတ် အစာမရစာေလုံမလာက်ေှု 

စသည်တို့ကို အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ြကြါသည်။16

မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သားေျားအတွက် လုြ်ခလစာနှင့် ဝင်မငွကျ

ဆင်းပခင်းမြကာင့် ေူရင်းနိုင်ငံေျားတွင် မနထိုင်ြကမသာ ၎င်းတို့၏ 

ေိသားစုေျားအမြါ် ဆင့်ြွားသက်မရာက်ေှုေျား ရှိခဲ့ြါသည်။ ငါးြေ်း

လုြ်သားေျားအြါအဝင် မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျား၏ မငွလွှဲမြး

ြို့ေှုေျားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ေှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထိ ပြည်တွင်းအသားတင်

ထုတ်ကုန် (ြျေီီြီ) ၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအမနပြင့် နှိုင်းယှဉ်ြကည့်

ရာ ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏အစီရင်ခံချက်အရ ကေ္ဘာတစ်ဝှေ်းတွင် မငွလွှဲမြး

ြို့ေှုသည် ၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းမလျှာ့နည်းခဲ့မြကာင်း ညွှန်ပြြါသည်။ ဤ 

စာတေ်းြါ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သားေျားအတွက် ေူရင်းနိုင်ငံေျား 

အြကားတွင် ပေန်ောနိုင်ငံသို့မငွလွှဲမြးြို့ေှုေျားေှာ ြျေီီြီ၏ ၄.၃ ရာ 

ခိုင်နှုန်းေှ ၂.၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ အင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံ

15 ITF နှင့် လူမတွ့မေးပေန်းပခင်း၊ ဧဂြီလ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်။
16 ဥြောအားပြင့်-အလုြ်သေားအခွင့်အမရးအြွဲ့အစည်း၊ အဝတ်အစားမထာက်ြံ့မရးကွင်းဆက်ရှိ ငတ်ေွတ်မခါင်းြါးေှု၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ

အတွင်း အလုြ်သေားေျား၏ အစာအာဟာရရရှိမရးဆိုင်ရာ စစ်တေ်းြါမတွ့ရှိချက်ေျားကိုြကည့်ြါ။

သို့ မငွလွှဲမြးြို့ေှုေှာ ြျေီီြီ၏ ၁.၀ ရာခိုင်နှုန်း ေှ ၀.၉ ရာခိုင်နှုန်းသို့ 

မလျာ့ကျခဲ့ြါသည်။ ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံသို့ မငွလွှဲမြးြို့ေှုေှာ ြျေီီြီ၏ ၉.၉ 

ရာခိုင်နှုန်းေှ ၉.၆ ရာခိုင်နှုန်းသို့မလျာ့ကျခဲ့ဂြီး ကမေ္ဘာေီးယားနိုင်ငံ၏ 

မငွလွှဲမြးြို့ေှုေှာ ြျေီီြီ၏ ၅.၉ ရာခိုင်နှုန်း ေှ ၄.၉ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ထိုး

ကျခဲ့သည် (World Bank, n.d)။ 

ရုတ်တရက် နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းေျားနှင့် ခရီးသွားလာေှုကန့်သတ်ပခင်း

ေျားနှင့်လိုက်၍ အလုြ်ရှင်ေျားသည် အလုြ်သေားေျား၏ ေမရရာ

လှမသာအမပခအမနေျားကို အခွင့်မကာင်းယူသည့်အတွက်မြကာင့် 

ေျားစွာမသာမရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားက လုြ်ခလစာခိုးယူခံရပခင်း

ကို  အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ြကြါသည်။ အမရှ့မတာင်အာရှတွင် အလုြ်

လုြ်ြကမသာ မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျား ၃၀၉ ဦးကို ILO ေှ ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ် ေတ်လနှင့် ဧဂြီလတို့တွင် စစ်တေ်းမကာက်ယူခဲ့ြါသည်။ 

မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် ရုတ်တရက်အလုြ်ေှရြ်စဲပခင်းအပြင် 

“လုြ်ခလစာကို မရှေ့ဆိုင်းပခင်း၊ မလျှာ့ချပခင်း သို့ေဟုတ် လုြ်အားခေ

မြးပခင်း” တို့ မတွ့ကကုံခဲ့ရမြကာင်း အင်တာဗျူးေျားတွင် ထုတ်မြာ်

မပြာြကားခဲ့ြါသည် (ILO ၂၀၂၀ ြ)။  မနရြ်ပြန်သည့်အလုြ်သေား

ေျားအတွက် ြေ်းဆီးပခင်း၊ နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းေျားနှင့် အလုြ်အကိုင် 

ဆုံးရှုံးေှုေျားကို မြကာက်ရွံ့ပခင်းတို့မြကာင့် လုြ်ငန်းစဉ်ေျားကို 

ကေန်းကတန်းလုြ်ရခဲ့ြါသည်။ ထို့မြကာင့် လုြ်အားခေျားအပြည့် 

အဝေရခဲ့ြကမသာ အလုြ်သေားေျားသည် ၎င်းတို့ချက်ချင်းထွက်

ခွာခဲ့ရပခင်းနှင့် အလုြ်ရှင်ေျားကို ဆက်သွယ်ရန် နည်းလေ်းေရှိပခင်း

တို့မြကာင့် ၎င်းတို့၏ ဆုံးရှုံးသွားမသာလုြ်အားခေျားကို ပြန်မထေိ

ရန် နည်းလေ်းေျားေရှိမြကာင်း မပြာပြခဲ့ြကြါသည်။

ဆိုက်မရာက်နိုင်ငံေျားတွင် မခတ္တမနထိုင်ခဲ့ြကမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ် 

သားေျားသည်လည်း အမြကာင်းပြချက်ေမြးဘဲ လုြ်ခလစာပြတ် 

မတာက်ခံရပခင်းေျား ကကုံမတွ့ခဲ့ြကြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ကုန်ထုတ် 

လုြ်မရး အလုြ်သေားပြစ်မသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားတစ်ဦးသည်

အလုြ်လုြ်ရက် ၁၃ ရက်စာအတွက် လုြ်ခမငွကို ထိုင်းဘတ်မငွ 

၇,၅၀၀ (ယူအက်စ် မေါ်လာ ၂၃၄) ေှ ၃,၅၀၀ (ယူအက်စ်မေါ်လာ 

၁၀၉) အထိ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ြိုမသာ လုြ်အားခပြတ်မတာက်

ခံခဲ့ရမြကာင်း ထုတ်မြာ်မပြာြကားခဲ့ြါသည် (ILO ၂၀၂၀ ြ)။ ထို့

အပြင် အချ ို ့မသာမခတ္တမနထိုင်သည့် အလုြ်သေားကိုလည်း ထိုသို့

ပြုလုြ်ရန် အတင်းအကျြ်လုြ်ခဲ့ြကြါသည်။ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ 

အိေ်အကူလုြ်ငန်းအထိ အလုြ်သေားေျားသည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံ



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု

ILO brief 21

ကူးလက်ေှတ်နှင့် တရားဝင်စာရွက်စာတေ်းေျားကို အလုြ်ရှင်ေျား

က ထိန်းသိေ်းထားသည့်အတွက်မြကာင့် မနရြ်ပြန်ရန်ေပြစ်နိုင်

ပခင်းပြစ်မြကာင်း ထုတ်မြာ်မပြာဆိုခဲ့ြါသည်။ ဆိုက်မရာက်ရာ 

နိုင်ငံေျားတွင် ြိတ်ေိမနခဲ့မသာ ဤအလုြ်သေားေျားသည် ၎င်း

တို့၏ တရားဝင်ပြစ်မသာအမပခအမနနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝင ် မငွရင်းပေစ် 

အတွက် လက်ရှိအလုြ်ရှင်ေျားအမြါ် ေှီခိုမနခဲ့ရြါသည်။ ထိုင်း

နိုင်ငံရှိ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သားတစ်ဦးေှ ဥြမေက ခွင့်ပြုမသာ 

အနည်းဆုံးမန့စဉ်လုြ်အားခထက်ြိုနည်းမသာ- တစ်ရက်လုြ်အား

ခ ၁၀၀ ဘတ် (ယူအက်စ်မေါ်လာ ၃  မေါ်လာ) မြးပခင်းကို သတိ

တရေှတ်ေိမနခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ် အလုြ်ရှင်ေျားက အလုြ်သေား

ေျား၏ သက်မသခံစာရွက် စာတေ်းေျားကိုထိန်းချုြ်ထားပခင်းကို 

မထာက်ဆရသပြင့် ငါးြေ်းသေားေျားသည် ထိုေျှမသာ လုြ်အားခ

ေျားကို လက်ခံဂြီး အလုြ်ဆက်လုြ်မနခဲ့ြကရြါသည် (ILO ၂၀၂၀ 

ြ)။ 

ကျန်းမာသှးနေင့် သဘးကင်းလုံခခုံမှု အကာအကွယ်များ

ကို ဦးစားသပးမှုမှေိြခင်း

ငါးြေ်းပခင်းကို အန္တရာယ်ေျားမသာ အလုြ်အကိုင်တစ်ခုအပြစ်

အသိအေှတ်ပြုခဲ့မြေည့် သမဘောအေျားစုမြါ်တွင် အနီးကြ်လုြ် 

ကိုင်ရပခင်းေျား၊ တစ်ကိုယ်မရသုံး အကာအကွယ်မြးြစ္စည်း (PPE) 

အြါအဝင်  ြုံေှန်မထာက်ြံ့ြစ္စည်းေျားမြးေှုေရှိပခင်းနှင့် မလေှတစ် 

ဆင့် ကူးစက်မသာဗိုင်းရြ်စ် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလအတွင်း ကျန်း 

ောမရးမစာင့်မရှာက်ခွင့်ကို ပြတ်မတာင်းပြတ်မတာင်းသာရရှိပခင်း

တို့သည် ငါးြေ်းလုြ်သားေျားအတွက် အန္တရာယ်မတာ်မတာ်တိုး

လာမစြါသည် (Siamhan and Trirath ၂၀၂၀)။ 

၎င်းတို့၏ သမဘောေျားမြါ်တွင် ကြ်မနခဲ့ရမသာ ငါးြေ်းသ မဘော

အေှုထေ်းေျား၏ အကျြ်အတည်းပြဿနာနှင့်ြတ်သက်၍ ေီေီယာ

အစီရင်ခံစာေျားသည် ငါးြေ်းလုြ်သားေျားအတွက် အလုြ်ရှင်ေျား

နှင့် အစိုးရေျားက အမရးမြါ်လုြ်မဆာင်ချက်ေျား၏ သက်မရာက်

ေှုကို ရုြ်ြုံေျားပြင့် သာဓကမဆာင်မြာ်ပြခဲ့ြကြါသည်။ အထက်

တွင် မြာ်ပြထားဂြီးလည်းပြစ်မသာ ြနားေားအလံလွှင့်တင်ထား

မသာသမဘောမြါ်တွင် မသာင်တင်မနမသာ သမဘောအေှုထေ်းေျား 

သည်  အဝတ်မလျှာ်ခန်း၏ြကေ်းပြင်မြါ်နှင့် ေီးြိုမချာင်တစ်ခုတွင်ရှိ

မနသည်ဟု ပေင်ရမသာစားြွဲေျားမအာက်တွင် အိြ်စက်မနြကသည်

ကို အေျားအမပြာအရ မတွ့ရြါသည်။ သူတို့သည် သူတို့ေှာရှိမသာ 

အစားအစာအနည်းငယ်ကို မရမနွးအိုးနှင့် အြူ မြးမနြကြါသည်။ 

“ကျွန်မတာ်တို့ေှာ စစ်ထားတဲ့မရမနာက်ထြ်ေရှိမတာ့ြါ၊ လက်မဆး

ကန်ေှ ထွက်လာတဲ့မရကို ဆူမအာင်တည်မြေည့် အညိုမရာင်

နဲ့ သံမချးမရာင်ပြစ်ဂြီး  အရသာေမကာင်းဘူး” လို့ သမဘောသား

အေှုထေ်းအြွဲ့သားေျားနှင့် သူတို့၏လစာကို ေှီခိုမနြကမသာ အိေ်

ေှာ ကျန်မနခဲ့သည့် သူတို့၏ေိသားစုေျား၏ ကံြကေ္မာကို စိတ်ြူြန်

မနမသာ (ငါးြေ်းသေား အန်တိုနီ) Medina က မပြာပြခဲ့ြါသည်။ 

နိုဝင်ဘာလတွင် သူတို့၏စာချုြ်ဂြီးဆုံးဂြီပြစ်ဂြီး ြင်လယ်ပြင်၌ 

သီးပခားခွဲထုတ်မနရစဉ်အချနိ်တွင် အလုြ်လုြ်ပခင်းအတွက် သူတို့

လုြ်ခရလိေ့်ေည်ဟုတ်ေဟုတ် ေမသချာလှြါ။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှေန် 

(Xiamen) ဆိြ်ကေ်းဂေို့ရှိ ြိလစ်ြိုင်မကာင်စစ်ဝန်ရုံးက သမဘော

အေှုထေ်းေျားအတွက် မထာက်ြံ့မရးြစ္စည်းေျား မြးြို့ထားဂြီး

ပြစ်မသာ်လည်း... [သို့မသာ်] မထာက်ြံ့မရးြစ္စည်းေျား ြုံေှန်ြို့နိုင်

ရန် သယ်ယူြို့မဆာင်မရးတွင် အခက်အခဲေျားပြစ်မြါ်မနြါသည် 

(Santos ၂၀၂၀)။

အင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလတွင် တရုတ်အလံလွှင့်ထူ

ထားမသာ သမဘောတစ်ခုမြါ်၌ အင်ေိုနီးရှားလူေျ ိုး မရှေ့မပြာင်းငါး

ြေ်းသေား ၂ ဦး မသဆုံးပခင်းကိုပြမသာ ဗီေီယိုတစ်ခုသည် နာကျည်း 

ေှုကို စတင်ပြစ်မြါ်မစခဲ့ြါသည်။ ထိုဗီေီယိုတွင် အလုြ်သေား

ေျား၏ ခန္ဓာကိုယ်ေျားကို သေုေ္ဒရာထဲသို့ ြစ်ချမနပခင်းကို ပြထား

ြါသည် (Wijaya and Henschke ၂၀၂၀)။ သုံးလြကာဂြီးမနာက် 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဩြုတ်လ၌ ြိုင်ရှင်တစ်ဦးတည်းပြစ်မသာ တရုတ်

နိုင်ငံြိုင် တလျင်း (Dalian) ြင်လယ်ကူးငါးြေ်းလုြ်ငန်းသမဘော

တစ်စီးမြါ်တွင် အပခားအင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံသား သမဘောအေှုထေ်း 

အြွဲ့ဝင်နှစ်ဦးမသဆုံးခဲ့မြကာင်းကို စူးစေ်းမလ့လာမသာြျာနယ်

လစ်သေားေျားက မြာ်ထုတ်ခဲ့ြါသည် Fishing (Gokkon and 

Jacobson ၂၀၂၀)။ ထိုသမဘောသည် ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံမရ

ြိုင်နက်ထဲတွင် တရားေဝင်လုြ်မဆာင်မနပခင်းမြကာင့် ြေ်းဆီးခံခဲ့

ရဂြီး အထက်တွင်ကိုးကားခဲ့မသာ  APIL/EJF စုံစေ်းစစ်မဆးေှု၏ 

အမြကာင်းအရာတစ်ရြ်ပြစ်ခဲ့ြါသည် (Putri ၂၀၂၀)။ ယင်းပြစ်ရြ်

ဆိုးကို တုံ့ပြန်ပခင်းအမနပြင့် အင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံပခားမရး ဝန်ကကီး

က နှိြ်စက်ညှဉ်းြန်းေှုနှင့် လူမသဆုံးေှုတို့အတွက် တာဝန်ရှိသည့် 

ကုေ္ပဏီကို အင်ေိုနီးရှားနှင့် တရုတ်အစိုးရတို့က ြူးတွဲစုံစေ်းစစ်မဆး

ေှု ြွဲ့စည်းမဆာင်ရွက်သွားေည်ဆိုသည်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ဂြီး တလျင်း

ြင်လယ်ကူးသမဘောအုြ်စုေှ အင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံသား ငါးြေ်းသေား 

၈၈ ဦးသည် သူတို့နိုင်ငံသို့ ပြန်ြို့ခံခဲ့ရြါသည် (Gokkon ၂၀၂၀)။

ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံ၌ အစိုးရက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ေတ်လတွင် ြုံေှန် 

ကိုဗစ်-၁၉ စေ်းသြ်စစ်မဆးပခင်းကို နိုင်ငံပခားသားေျားအားလုံးခံယူ
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ရန် အလိုရှိခဲ့သပြင့် ဗီဇာသက်တေ်းကုန်ဆုံးမနဂြီး စေ်းသြ်စစ်မဆး

ေှုကို မရှာင်လိုပခင်းပြစ်နိုင်မသာ နိုင်ငံပခားသားအလုြ်သေားေျား

ကို ကျန်းောမရးစနစ်ဆီသို့ တင်ပြရန်တိုက်တွန်းခဲ့ဂြီး ၎င်းတို့၏ 

အမထာက်အထားေျားကို မြာ်ပြေည်ေဟုတ်မြကာင်း ထုတ်ပြန်

ထားြါသည် (Choon ၂၀၂၁)။ ထိုင်း၊ စင်ကာြူနှင့် မေသတွင်းရှိ 

အပခားမနရာေျားက့ဲသ့ုိ လုြ်ခနည်းမသာမရှေမ့ပြာင်းအလုြ်သေားေျား 

သည် ပေင့်ေားမသာ မရာြါကူးစက်ေှုအန္တရာယ်ေျားနှင့် ရင်ဆိုင်မနရ

ဂြီး ြိုေိုတင်းကျြ်မသာအစီအေံေျားကို လိုက်နာမနခဲ့ြကရြါ သည်။ 

ဤေူဝါေကို ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂဗိတိန်သံအေတ်ကကီးနှင့် 

အတူ သံတေန်အသိုင်းအဝိုင်းေှ မဝြန်ခံခဲ့ရဂြီး ဤေူဝါေသည် ခွဲ 

ပခား ဆက်ဆံပခင်းပြစ်သည်ဟု အခိုင်အောဆိုထားြကြါသည် (Kim 

၂၀၂၁)။

ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) သမဘောအုြ်စုတွင်ရှိမသာ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်း

လုြ်သားေျားသည် တရားဝင်အေျ ိုးသားကျန်းောမရး အာေခံကတ် 

(NHI) ေျား ကိုင်မဆာင်ထားမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအတွက် 

အစိုးရေှမြးမသာ ကိုဗစ်-၁၉ စေ်းသြ်စစ်မဆးပခင်းနှင့် တစ်ကိုယ် 

 မရသုံး ကာကွယ်မရးဝတ်စုံ (PPE) ရရှိမရးတွင် ဥြမေမရးရာအ 

တားအဆီးေျား ရင်ဆိုင်ကကုံမတွ့ခဲ့ရြါသည်။

တရားဝင်ကတ်ေျား ကိုင်မဆာင်ပခင်းေရှိဘဲ အသစ်မရာက်ရှိလာ

မသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၊ ြုံေှန်ေဟုတ်မသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ် 

သားေျား၊ ကေ်းမဝးသမဘောအုြ်စုရှိ ငါးြေ်းသေားေျားနှင့် အလုြ် 

ေျားြကား အလုြ်သေားေျားကို ေျက်နှာနှင့် နှာမခါင်းစည်းေျား 

လွယ် လွယ်ကူကူရနိုင်ခွင့်အြါအဝင် အမပခခံပြည်သူ့ကျန်းောမရး 

မစာင့်မရှာက်ေှု အစီအေံေျားေှ စင်စစ်အားပြင့် ြယ်ထုတ်ပခင်းခံထား 

ရသည် (HRWG ၂၀၂၀)။ ကေ်းရိုးတန်းငါးြေ်းပခင်းလုြ်ငန်းတွင်ရိှ

မသာ မရှေမ့ပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သားေျားကုိ အလုြ်ရှင်ေျားေှ ပြည်သူ့ 

ကျန်းောမရးအာေခံတွင် စာရင်းမြးသွင်းထားသင့်မသာ်လည်း ကေ်း 

ရိုးတန်းငါးြေ်းလုြ်ငန်း၏ လုြ်သားအင်အားတစ်ဝက်ေှာ ပြည်သူ့ 

အာေခံတွင် စာရင်းသွင်းထားပခင်းေရှိသည်ကို Control Yuan - 

အစိုးရစာရင်းစစ်မအြျင်စီ- ေှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧဂြီတွင် မတွ့ရှိခဲ့ြါ 

သည် (Chiang and Rogovin ၂၀၂၀)။ စာရင်းသွင်းထားမသာ သူ 

ေျားအတွက်တွင်လည်း အေျားစုေှာ အလုြ်ရှင်ေျားက မနေမကာင်း 

၍ အလုြ်ေလုြ်နိုင်သည့်အချနိ်ကို လက်ခံမြးေည်ေဟုတ်မသာ 

မြကာင့် မဆးရုံေျားသို့သွားြို့ရန် ေတတ်နိုင်ြကရပခင်းပြစ်မြကာင်း 

ထုတ်မြာ်မပြာြကားခဲ့ြကြါသည်။ ကေ်းမဝးငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားရှိ 

အလုြ်သေားေျားေှာ ပြည်သူ့အာေခံတွင် စာရင်းေသွင်းထားပခင်း 

မြကာင့် NHI ကတ်ေျားအတွက် အရည်အချင်းေပြည့်ေီပြစ်ခဲ့ရဂြီး 

ဤအလုြ်သေားေျားကို PPE လိုအြ်ချက်၏အပြင်တွင် ချန်ထား 

ခဲ့ြါသည်။ အခေဲ့ကိုဗစ်-၁၉ စေ်းသြ်စစ်မဆးေှုတစ်ခုရရှိရန် အစိုးရ 

က နိုင်ငံသားပြစ်ေှု သက်မသခံအမထာက်အထားတင်ပြရန် သတ် 

ေှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းမြကာင့် ြုံေှန်ေဟုတ်မသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ် 

သားေျားသည်လည်း စစ်မဆးေှုခံယူရန် အခက်အခဲေျားနှင့် ရင်ဆိုင်

မနရြါသည် (Aspinwall ၂၀၂၁)။

ထိုင်းနိုင်ငံ၌၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧဂြီလတွင် IOM ေှ မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သားေျားအြကား ကိုဗစ်- ၁၉ မရာြါ၏ သက်မရာက်ေှုေျားနှင့် 

အသိြညာဗဟုသုတသိရှိေှုဆိုင်ရာ အလျှင်အပေန်အကဲပြတ်ေှုတစ်ခု 

လုြ်မဆာင်ခဲ့ရာတွင်  မရာြါလက္ခဏာနှင့် မရာြါကာကွယ်ရန်တစ်

ကိုယ်မရနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမရးအမြကာင်း သိရှိနားလည်ေှု

အဆင့်ေျားပေင့်ေားခဲ့ြကသည်ကို မတွ့ရှိခဲ့ရြါသည် (IOM ၂၀၂၀ င၊ 

မအာက်မြာ်ပြြါ ြုံ-၃ တွင် ြကည့်ြါ)။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ၌ ILO 

မေသတွင်း အကဲပြတ်ေှုတစ်ခုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ မရာြါဆိုင်ရာ သိရှိ

နားလည်ေှုအဆင့်ေျားနှင့်ြတ်သက်၍  အလားတူရလေ်ေျား မတွ့

ရှိခဲ့ရြါသည်။ သို့မသာ် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ 

၅၇ ရာခိုင်နှုန်းေှာ PPE ေလုံမလာက်ေှုနှင့် စစ်မဆးပခင်းနှင့် ကုသ

ပခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အမရးေျားကန့်သတ်ခံထားရမြကာင်း အစီရင်ခံ

တင်ပြခဲ့ြါသည်။ 

စီးြွားပြစ်ငါးြေ်းသမဘောေျားမြါ်တွင် အလုြ်ြိပခင်းေှာ ငါးြေ်းပခင်း 

၏ သမဘာသဘာဝနှင့် ငါးေျား၏ လှုြ်ရှားသွားလာေှုတို့မြကာင့် 

တစ်စိတ်တစ်မေသအားပြင့် သာေန်ပြစ်မနကျ အစဉ်အလာတစ်

ခု ပြစ်ြါသည်။ သို့မသာ် လုြ်ငန်းမကာင်းစွာလည်ြတ်ရန် လူေလုံ 

မလာက်သည့် အမပခအမနပြစ်နှင့်ဂြီးမသာ ထိုင်းသမဘောေျားမြါ်

တွင် အေှုထေ်းအင်အားမလျှာ့ချခဲ့ပခင်းသည် အန္တရာယ်ေျားမသာ အ 

မပခအမနတစ်ရြ်ကို ြို၍ဆိုးမစခဲ့ြါသည်။ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ အကကို

ကာလအတွင်း အလုြ်ချနိ်ထိန်းချုြ်ေှုတွင် တိုးတက်ေှု၏ အကျ ိုးရ 

လေ်အမနပြင့် ထိုင်းနိုင်ငံေှ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းသေားေျားသည် တစ် 

မန့အလုြ်ချနိ်နာရီ ၂၀ လုြ်မနရမြကာင်း ထြ်ေံသတင်းြို့မနြကြါ 

သည် (ILO ၂၀၁၉၊ ITF နှင့် မတွ့ဆုံမေးပေန်းခန်း၊ ဧဂြီလ၊ ၂၀၂၁)။



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု

ILO brief 23

  ပုံ (၃)။ ၂၀၂၀ ြပည့်နေစ် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ှာ ကျန်းမာသှးနေင့်သဘးကင်းလုံခခုံသှး အစီအမံများနေင့်ပေ်ေက်၍ 

သှှေ့သြပာင်းလုပ်ေားများ၏ ေိှေိနားလည်မှု အဆင့်များ

ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ှာ သယဘုယျ
ေိှေိနားလည်ြခင်း

သတိေေူေိ

အလွန်မကာင်းေွန်စွာ သိရှိနားလည်ပခင်း                                

ရင်းပေစ်: IOM ၂၀၂၀ င

ေသိြါ

အနည်းငယ်မသာ သိရှိနားလည်ပခင်း သာေန်သိရှိနားလည်ပခင်း မကာင်းစွာသိရှိနားလည်ပခင်း

ကိုဗစ်-၁၉ သှာဂါလက္ခဏာ
ဆိုင်ှာ

ေိှေိနားလည်ြခင်း
(ဖျားနာြခင်း, သချာင်းဆိုး

ြခင်း, အေက်ရှုှခက်ခဲြခင်း)

ကိုဗစ်-၁၉ သှာဂါ 
ကာကွယ်သှးဆိုင်ှာ 

အစီအမံများအား
ေိှေိနားလည်ြခင်း 

(လက်သဆးြခင်း၊ နောသခါင်း
စည်းေပ်ြခင်း၊ ခပ်ခွာခွာသန

ြခင်း)

လက်သဆးြခင်း အသလ့အထ
များကို ေိှေိနားလည်ြခင်း 
(ကမ္ဘာ့ကျန်းမာသှးအဖွဲ့
ကကီး WHO ၏ ေစ်ဆင့်

ပပီး ေစ်ဆင့် ကိုင်ေွယ်သြဖ
ှေင်းနည်းကို လိုက်နာလျက်

ဆပ်ြပာနေင့် အနည်းဆုံး
စက္ကန့်  ၂၀ ြကာသအာင်

လက်သဆးြခင်း)

 ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမေ အလုပ်အကိုင်အသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ မူဝါဒ၏ ေုန့်ြပန်မှုနေင့် ေက်သှာက်မှုများ

ဤအြိုင်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့ေှုကို ထိန်းချုြ်ဟန့်တား 

ေည့် အစိုးရေူဝါေေျား၏ ငါးြေ်းလုြ်သားေျားအမြါ် အကျ ိုးသက် 

မရာက်ေှုေျားအား အထူးသပြင့် မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သားေျား

အမြါ် သက်မရာက်ေှုရှိမသာ ြုံစံနှစ်ခုကို အာရုံစိုက်၍ ဆန်းစစ်ြါ 

သည်။ ြထေအမနပြင့် သတင်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်ပခင်းမြကာင့် 

ဤလုြ်ငန်းအကျဉ်းတွင် ဆန်းစစ်ထားမသာ နိုင်ငံေျားတွင် အလုြ် 

လက်ေဲ့နှင့် ေရှိေပြစ်လိုအြ်မသာ အလုြ်သေားေျားကို ကူညီမြး

ရန် ရည်ရွယ်ထားမသာ အစိုးရ၏ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကယ်ဆယ်မရး 

ထိန်းသိေ်းြကြ်ေတ်ပခင်းေျားသည် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားကို လစ် 

လျူရှု (သို့ေဟုတ်) ြယ်ထုတ်ခဲ့ြါသည်။ ေုတိယအမနပြင့် အမရး

မြါ် လုြ်မဆာင်ေှုေျားတွင် - အထက်၌မြာ်ပြထားသည့် မလာ့ခ်

မေါင်းချပခင်းနှင့် နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းတို့အပြင် လူဝင်ေှုကကီးြကြ်မရး 

စည်းေျဉ်းေျားနှင့် မနထုိင်ခွင့်နှင့် အလုြ်ဗီဇာသက်တေ်းတုိးပခင်းေျား 

တွင် ယာယီမပြာင်းလဲေှုေျား ြါဝင်ြါသည်။ မနာက်ဆုံးအမနပြင့် 

ဤကဏ္ဍသည် ထိုင်းနိုင်ငံအား ကာလအြိုင်းအပခားတစ်ခုအတွင်း 

တိုးတက်ေှုမလ့လာသည့် နိုင်ငံအမနပြင့် အသုံးပြုထားဂြီး ကေ္ဘာ

အနှံ့ေှ ြင်လယ်စာဝယ်ယူသူေျား၏ လုြ်မဆာင်ချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ 

တန်ြိုးကွင်းဆက်တစ်မလျှာက် ငါးြေ်းလုြ်သားေျားကို ကေ္ဘာ့ကြ်

မရာြါ၏သက်မရာက်ေှု မလျာ့ြါးမစမရးအတွက် သီးသန့်စည်း 

ေျဉ်းေျားပြင့် အားထုတ်ကကိုးြေ်းေှုေျားကို သုံးသြ်ထားြါသည်။



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု
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ကိုဗစ်-၁၉ ေက်ောသလျာ့ပါးသစသှး အစီအမံများမေ 

ဖယ်ထုေ်ထားြခင်းခံှသော သှှေ့သြပာင်းငါးဖမ်းေမား

များ

နိုင်ငံသားြိုင် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေျားသည် အစိုးရ၏ သက်သာမလျာ့ 

ြါးမစမရး အစီအေံေျားတွင် လွယ်လင့်တကူြါဝင်နိုင်ခဲ့မသာ်လည်း 

သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်မသာ လုြ်ငန်းေျားရှိ မရှေမပြာင်းငါး

ြေ်းသေားေျားကို သူတို့၏ မရှေ့မပြာင်းသွားလာေှုအမပခအမနကို 

ထည့်သွင်းေစဉ်းစားဘဲ အေျားအားပြင့် ြယ်ထုတ်ခံခဲ့ရြါသည်။ 

ဥြောအားပြင့် ဖိလစ်ပိုငရ်ှိ အမသးစားငါးြေ်းလုြ်သားေျားနှင့် ၎င်း

တို့၏ အသိုင်းအဝိုင်းေျားေှာ ရည်ေှန်းထားမသာ အစိုးရအမထာက်

အြံ့ေျား လက်ခံရရှိြကြါသည်။ ေီေီယာေှ ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံသား 

ငါးြေ်းသေားေျားအတွက် သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် မထာက်ြံ့ရန် 

ဘဏ္ဍာမငွစီးဆင်းေှုေျားနှင့်ြတ်သက်၍ အမသးစိတ်ေမကျနြ်ချက်

ေျားကို အစီရင်ခံခဲ့ြါသည် (Coro ၂၀၂၀)။ 

သို့မသာ် ကိုှီးယားေမ္မေနိုင်ငတံွင် မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းလုြ်သား 

ေျားအပြစ် လုြ်ကိုင်ြကမသာ ြိလစ်ြိုင်လူေျ ိုးေျား (နှင့် အပခားသူ 

ေျား) ကို ကိုရီးယားအစိုးရ၏ သက်သာမလျာ့ြါးမစမရး အစီအေံ

ေျားေှ အေျားအားပြင့် ြယ်ထုတ်ထားပခင်းခံရြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်

နှစ် မေလတွင် အစိုးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ သက်သာမလျာ့ြါးမစမရး ရံြံု 

မငွ၏ ကုိရီးယားဝေ် ၁ သန်း (အမေရိကန် မေါ်လာ ၉၀၀) ကုိ အိေ် 

မထာင်စုေျားအား မြးမဝခ့ဲမသာ်လည်း အဂေဲတေ်းမနထုိင်ခွင့် ဗီဇာ 

ကုိင်မဆာင်ပခင်း (သ့ုိေဟုတ်) ကုိရီးယားနုိင်ငံသားေျားနှင့် လက်ထြ်

ထားပခင်းေရှိလျှင် နိုင်ငံသားအပြစ် ခံယူထားပခင်းေရှိသူေျားသည် 

ရံြုံမငွခံစားခွင့်ေရရှိြါ။ နိုင်ငံရြ်ပခားတွင် အလုြ်လုြ်ကိုင်မနြက 

မသာ ြိလစ်ြိုင်လူေျ ိုး ငါးြေ်းလုြ်သားေျားသည် ၎င်းတို့၏ ဆိုက် 

မရာက်နိုင်ငံတွင် မထာက်ြံ့ေှုေရရှိခဲ့ေှသာလျှင် ြိလစ်ြိုင်အစိုးရေှ 

ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် မထာက်ြံ့မသာဝင်မငွအတွက် အရည်အချင်း

ပြည့်ေီေည် ပြစ်ြါသည်။

ထိုင်ဝမ် (ေရုေ်) ၏ ကိုဗစ်-၁၉ သက်သာမလျာ့ြါးမစမရးအစီအေံ

ေျားသည် နိုင်ငံသားေျားအားလုံး၊ နိုင်ငံသားေျားနှင့် လက်ထြ်ထား

မသာ အတည်တကျမနထိုင်သူ နိုင်ငံပခားသားေျား သို့ေဟုတ် ေည်

သည့်ြတ်စြို့ကိုေဆို ကိုင်မဆာင်သူ နိုင်ငံပခားသားေျားကို ကူြွန်

ေျားမြးခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ် အဆိုြါအစီအစဉ်တွင် အပခားမသာ 

အတည်တကျမနထိုင်သည့် နိုင်ငံပခားသားေျားအားလုံးကို ြယ် 

17 ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ေတ်လအထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုြ်အကိုင်ရှာမြွမရးဦးစီးဌာနသည် ြုံေှန်မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျား ဦးမရေှာ ၁.၉၆ သန်းရှိသည်ဟု အစီရင်ခံ
မသာ်လည်း မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားအေျားစုသည်ြုံေှန်အမပခအမနေရှိဘဲ အလုြ်ခန့်ထားမြကာင်းကို  အသိအေှတ်ပြုထားြါသည်။

ထုတ်ခဲ့ဂြီး၊ မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားအေျားစုကို ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ

ကာလအတွင်း မငွမြကးအမထာက်အြ့ံေမြးဘဲ ချန်ထားခဲ့ြါသည် 

(Marschke et.al ၂၀၂၀)။

ထိုင်းနိုင်ငသံည် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းသည် သီးပခားခွဲထွက်ပြစ်မနမြ

ေယ့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအတွက် ပြည့်စုံမသာလူေှုြူလုံမရး

စနစ်တွင် အလုြ်လက်ေဲ့မထာက်ြံ့မြကး ြါဝင်မနမသာ်လည်း 

ကေ္ဘာ့ကုလသေြ္ဂက ခန့်ေှန်းထားမသာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ြုံေှန်နှင့် ြုံ

ေှန်ေဟုတ်သည့် မရှေ့မပြာင်းသွားလာသူ ၃.၉ သန်းသည် အစိုးရ

ေှ ြံ့ြိုးမြးမသာ စီးြွားမရးလှုံ့မဆာ်ေှုမြးမငွနှင့် မထာက်ြံ့မြကး

ေျားေှ လက်မတွ့အားပြင့် ြယ်ထုတ်ပခင်းခံခဲ့ရဂြီး ၎င်းတို့ကို ထိုင်း

နိုင်ငံသားေျားအတွက် ကန့်သတ်ထားြါသည် (Promchert-choo 

၂၀၂၀၊ ILO ၂၀၂၀ က၊ ILO ၂၀၂၀ ခ၊ ကေ္ဘာ့ကုလသေြ္ဂ ၂၀၁၉)။17

မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားအတွက် ကျန်းောမရးမစာင့်မရှာက်ေှု

နှင့် နာေကျန်းခွင့်ယူစဉ်လစာခံစားခွင့်တို့အတွက် အခွင့်အလေ်း

ေျားကို ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဥြမေသည် ခွင့်ပြုမြးထားြါသည်။ သို့ရာတွင်

ြုံေှန်ေဟုတ်မသာ အလုြ်လုြ်သူေျားအတွက်နှင့် ခံစားြိုင်ခွင့်

ေျားအမြကာင်းကိုေသိသူ သို့ေဟုတ် အာဏာြိုင်ေျားနှင့် ထိမတွ့

ဆက်ဆံရန် ဝန်မလးမနြကသူေျားအတွက် ဤခံစားြိုင်ခွင့်ေျားရရှိ

ရန် ခက်ခဲမနြကြါသည် (ILO ၂၀၂၀ က)။ ထို့အပြင် မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သားေျား၏ အလုြ်ရှင်ေျားသည် အေျ ိုးသားလူေှုြူလုံမရးစနစ်

ေှ ဥြမေအရြယ်ထွက်မနနိုင်ဂြီး ယင်းအစားတူညီမသာြုြ္ဂလိက

အာေခံကို ဝယ်ယူနိုင်ြါသည်။ သို့မသာ် လက်မတွ့တွင် ြုြ္ဂလိက

အာေခံစနစ်ေျားသည် ငါးြေ်းလုြ်သားအေျားစုကို လုံမလာက်စွာ

အကာအကွယ်ေမြးနိုင်ဘဲ နိုင်ငံမတာ်အဆင့်စနစ်ရှိ ခံစားြိုင်ခွင့်

ေျားေှလည်း ြယ်ထုတ်ထားပခင်းခံရြါသည်။ 

ငါးြေ်းသေား (၄၇၀) ဦးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ြင်လယ်စာလုြ်ငန်းရှိ ပြုပြင်

ထုတ်လုြ်မရးအလုြ်သေားေျားနှင့်ပြုလုြ်ခဲ့မသာ ၂၀၁၉၊ ILO ၏ 

မလှမြါ်ေှသည် ကေ်းမပခတိုင် အခွင့်အမရးေျားအစီအစဉ် (Ship to 

Shore Rights) စစ်တေ်းတစ်ခုတွင် “ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်

မရးရှိ အလုြ်သေားေျားအားလုံးသည် အလုြ်ခံစားြိုင်ခွင့်ေျား၏ 

အနည်းဆုံးတစ်ခုကို သူတို့ရရှိမြကာင်း သိမနြကမသာ်လည်း ၄၃ 

ရာ ခိုင်နှုန်းမသာ ငါးြေ်းလုြ်သားေျားသည် သူတို့၏ လက်ရှိအ လုြ်

ေှာ အလုြ်ခံစားြိုင်ခွင့်တစ်စုံတစ်ရာ [ကျန်းောမရးမစာင့် မရှာက် 

ေှု ရြိုင်ခွင့်အြါအဝင်]ရှိသည်ကို သူတို့ေသိခဲ့မြကာင်း ထုတ်မြာ်

ခဲ့ြါသည်” (ILO ၂၀၂၀ င၊ ၂၁)။ ယင်းကွာဟချက်ထဲသ့ုိ မရှေမ့ပြာင်း
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သွားလာသူေျားကုိ မထာက်ြ့ံမရးအြဲွ့အစည်းေျားနှင့် ILO အြါအဝင် 

နိုင်ငံတကာအလှုရှင်ေျားေှ အစားအစာ၊ တစ်ကိုယ်မရသန့်ရှင်းမရး

သုံးြစ္စည်းေျားနှင့် မဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမရး အစီအေံေျားနှင့် 

ကျန်းောမရး မစာင့်မရှာက်ေှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ေျား

ကို ြံ့ြိုးကူညီေှုေျားနှင့်အတူ မပခလှေ်းစတင်မနဂြီ ပြစ်ြါသည် (ILO 

၂၀၂၁ က)။

အေွားအလာကန့်ေေ်ထားြခင်းေည် သ ှ့ှေ သြပာင်းလုပ် 

ေားများအေွက် သနထိုင်မှု ခွင့်ေက်ေမ်းေိုးြခင်းကို 

ြဖစ်သပါ်သစြခင်း

ဆိုက်မရာက်နိုင်ငံအချ ို ့ပြစ်မသာ အထူးသပြင့် ဂျပန်နေင့် ကိုှီး

ယားေမ္မေနိုင်ငေံျားသည် ေတ်လမနာက်ဆုံးအြတ်ေှာ ၎င်းတို့၏ 

နယ်စြ်ေျားကို ြိတ်ထားဂြီးမနာက် ဇွန်လေှ စက်တင်ဘာလအထိ 

အဆင့်လိုက် ပြန်လည်ြွင့်လှစ်ပခင်းကုိ မဆာင်ရွက်ခဲ့ြကြါသည်။ 

အဆိုြါနိုင်ငံေျားတွင် မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားအြါအဝင် နိုင်ငံ 

တကာဧည့်သည်ေျားကို ကန့်သတ်ရန် ၎င်းတို့၏ ဗီဇာစနစ်ေျား

ကို အသုံးပြုခဲ့ြကြါသည်။ ထိုင်ဝမ် (ေရုေ်) အာဏာြိုင်ေျားသည် 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မြမြာ်ဝါရီလ အမစာြိုင်းမလာက်ကတည်းက 

လွန်ခဲ့မသာ ၁၄ ရက်အတွင်း တရုတ်ပြည်ေကကီးကို သွားမရာက်

လည်ြတ်ခဲ့မသာ နိုင်ငံတကာအလုြ်သေားေျား ဝင်မရာက်ပခင်းကို 

ြိတ်ြင်ခဲ့ြါသည်။ 

ဆိုက်မရာက်နိုင်ငံေျားကလည်း “အစိေ်း မရာင်လေ်းမြကာင်း” (အ 

ကန့်အသတ်ပြင့် ဝင်မရာက်နိုင်မသာလေ်းမြကာင်း) သို့ေဟုတ် 

နှစ်နိုင်ငံြကားခွင့်ပြုထားမသာ ခရီးသွားေျားေှ စီးြွားမရးလုြ်ကိုင်

ပခင်း သို့ေဟုတ် လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ပခင်း ပြုလုြ်နိုင်သည့် မနရာ၊ 

အြိုင်းအပခားေျားပြင့် လှုြ်ရှားသွားလာနိုင်မအာင် စီစဉ်မဆာင်ရွက်

မြးမနစဉ် အပခားသူေျား၏ ခရီးလာေှုကို ကန့်သတ်ထားခဲ့ြါသည်။ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေီဇင်ဘာလတွင် ြျြန်နှင့် ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံ

ေျားသည် ထိုကဲ့သို့မသာ သမဘာတူညီချက်ကို မြာ်မဆာင်ခဲ့ဂြီး 

အမထွမထွခရီးသွားခွင့်အား ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) နှင့် ဗီယက်နေ်နိုင်ငံ

တို့နှင့်လည်းြဲ သမဘာတူညီေှုရရှိခဲ့ြါသည်။ ဆိုက်မရာက်နိုင်ငံေျား

ထဲေှ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ခခင်းချက်တစ်ခုပြစ်ခဲ့ဂြီး ၎င်းနိုင်ငံ၏ ကေ္ဘာ့

ကြ်မရာြါကို ကိုင်တွယ်မပြရှင်းေှု ကဏ္ဍေျားအတွက် အစြိုင်း၌ 

အသိအေှတ်ပြုခံရမသာ်လည်း မနာက်ြိုင်းတွင် ၎င်း၏ နယ်စြ်ြိတ်

ပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ခွင့်ေျားကို အာဏာတည်မစရန် အပြင်းအထန် 

ကကိုးြေ်းခဲ့ရြါသည် (Hunter ၂၀၂၁)။ 

အင်ဒိုနီးှေားနေင့် လာအိုြပည်ေူ့ဒီမိုကှက်ေစ်ေမ္မေနိုင်ငတံို့ အြါ 

အဝင် လုြ်သားမစလွှတ်မြးမသာနိုင်ငံေျားသည် ၎င်းတို့၏ ဗီဇာ

စနစ်ေျားကို တင်းကျြ်ခဲ့မသာမြကာင့် ယခင်ထုတ်မြးမသာဗီဇာ

ေျား တရားေဝင်ပြစ်ပခင်း သို့ေဟုတ် ဗီဇာေလိုဘဲခရီးသွားနိုင်မသာ 

သူေျားအတွက် ကကိုတင်၍ ဗီဇာကိုမလျှာက်ထားရန် လိုအြ်ခဲ့ြါ 

သည် (Benton et al. 2021)။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေတ်လနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေတ်လအတွင်း မအာက်စ်စ

ြို့ေ်တက္ကသိုလ် ကိုဗစ်-၁၉ အမြါ် အစိုးရ၏ တုံ့ပြန်ေှုမပခရာမကာက်

သူ (OxCGRT) ေှ မပခရာခံထားမသာနယ်စြ်နှင့် မရှေ့မပြာင်းသွားလာ

ပခင်း ထိန်းချုြ်ေှုေူဝါေေျားသည် ဤစာတေ်းတွင် ဆန်းစစ်ထား

မသာ နိုင်ငံေျားအတွင်း နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာပခင်းထိန်းချုြ်ေှု၏ 

တင်းကျြ်ေှုကို ပြသြါသည် (ဇယား ၂ တွင် ြကည့်ြါ)။ ဇယား(၂) ရှိ 

ကိန်းြဏန်းေျားသည် ယခင်သုံးလြတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားမသာ ေူ

ဝါေေျားမပြာင်းလဲေှုကို ရည်ညွှန်းဂြီး ရေှတ် ၀.၀၀ သည် မပြာင်းလဲ

ေှုေရှိပခင်းကို ကိုယ်စားပြု၍ ရေှတ် ၄.၀၀ သည် ခရီးသွားထိန်းချုြ်

ေှု၏ အတင်းြကြ်ဆုံးမသာ အမပခအမနေျား၏ သတ်ေှတ်ချက် 

(သို့ေဟုတ် ပြန်လည်သတ်ေှတ်ချက်) ကို ကိုယ်စားပြုြါသည်။ 

ကေ္ဘာတစ်ဝှေ်းတွင် အတင်းကျြ်ဆုံး ခရီးသွားကန့်သတ်ချက်အချ ို ့

ကို ချေှတ်ထူမထာင်ခဲ့ဂြီးပြစ်မသာမြကာင့် ဤစာတေ်းတွင် ဆန်း 

စစ်ထားသည့် ဆိုက်မရာက်နိုင်ငံေျားသည် ယခုကာလအတွင်း

မပြာင်းလဲေှုအနည်းငယ်ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ ြျြန်နှင့် ကိုရီးယား 

သေ္မတနိုင်ငံေျားသည် ခရီးသွားထိန်းချုြ်ေှုေျား +၃.၀၀ တွင် ထိန်း 

ထားခဲ့ဂြီး၊ ထိုင်ဝေ် (တရုတ်) သည် ၎င်း၏ ထိန်းချုြ်ေှုကို +၃.၀၀ 

ေှ +၄.၀၀ သို့ တိုးပေှင့်ခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အလွန် 

အေင်းတင်းကျြ်ေှုေျား စတင်ခဲ့ဂြီးမနာက်ြိုင်းတွင် အစီအေံေျားကို 

အနည်းငယ်မပြမလျှာ့မြးခဲ့သည် (University of Oxford, n.d.)။

အလားတူစွာြင် ကိုှီးယားေမ္မေနိုင်ငံသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ

ကာလအတွင်း နယ်စြ်ြိတ်ထားမသာမြကာင့် မသာင်တင်မနမသာ 

ငါးြေ်းသေားေျားအြါအဝင် မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားအတွက် ဗီဇာ 

စည်းေျဉ်းေျားကို ယာယီအားပြင့် မပြမလျှာ့မြးခဲ့ြါသည်။ ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်၊ ဧဂြီလတွင် အစိုးရသည် ၎င်းတို့အား ရက် ၅၀ သက်တေ်း

တိုးပခင်းကို  ခွင့်ပြုမြးခဲ့မသာ်လည်း ထိုသက်တေ်းတိုးကာလအ 

တွင်း အလုြ်သေားေျားကို အလုြ်လုြ်ရန်ခွင့်ေပြုခဲ့ြါ (Ock ၂၀၂၀ 

ခ)။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် အစိုးရက မရှေ့မပြာင်းသွားလာ 

ခွင့်ဗီဇာကို သုံးလအထိ တိုးပေှင့်မြးခဲ့ဂြီး မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား

ကို ရာသီမြါ်အလုြ်တွင်လုြ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမြးခဲ့ြါသည် (Yonhap 

၂၀၂၀)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မြမြာ်ဝါရီလတွင် ဤအစီအေံေျားကို ၂၀၂၂ 
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ခုနှစ် မြမြာ်ဝါရီလအထိ တိုးချဲ့အကျုံးဝင်မစခဲ့မသာ်လည်း ေှတ်ြုံ 

တင်ေထားမသာ မရှေ့မပြာင်းမနထိုင်သူေျား သို့ေဟုတ် ဥြမေအရ

ခွင့်ပြုထားမသာ အလုြ်ခွင်မပြာင်းလဲေှုအေျားဆုံးအမရအတွက်သို့

မရာက်ရှိဂြီးမသာ အလုြ်သေားေျားအတွက် သက်တေ်းတိုးပခင်းကို 

ြွင့်ေထားြါ (Khoa ၂၀၂၁)။ မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားအခွင့်အမရး 

အားမြးလှုြ်ရှားသူေျားသည် ေှတ်ြုံေတင်ထားမသာ မရှေ့မပြာင်း

အလုြ်သေားမတွကို နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မနထိုင် လုြ်ကိုင်ခွင့်

ပြုရန် အစိုးရကို မတာင်းဆိုထားဂြီး သက်တေ်းကုန်ဆုံးမနသည့် 

ဗီဇာပြင့် အလုြ်သေားေျားကို ၎င်းတို့၏ ြါေစ်ေျားသက်တေ်းတိုး

မဆာင်ရွက်ပခင်းကို ခွင့်ပြုမြးေည့် ဥြမေပြဋ္ဌာန်းေှုကို အဆိုပြုထား

ြါသည် (Ock ၂၀၂၁)။

ထိုင်ဝမ် (ေရုေ်) ၌ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ 

ေတ်လ၌ ကာလတိုဗီဇာခွင့်ပြုမြးခဲ့ဂြီး ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလ

တစ်မလျှာက်လုံး သူတို့ကို တရားဝင်အလုြ်လုြ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြု

မြးြါသည်။ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားေှာ သုံးလအလုြ်လုြ်ခွင့် 

ြါေစ်မလျှာက်ထားရန် လိုအြ်မသာ်ပငားလည်း ထိုင်ဝေ် (တရုတ်)

တွင် အနည်းဆုံး ၁၂ နှစ် အလုြ်လုြ်ခဲ့ြူးမသာသူေျားသာလျှင် 

မလျှာက်ထားနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ေတ်လတွင် ကန်ထရိုက်စာချုြ်ေျား 

သက်တေ်းဂြီးဆုံးမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားအေျားအပြားသည် အ 

ဆိုြါ အလုြ်ြါေစ်ကိုပြန်လည်မလျှာက်ထားရန် အရည်အချင်းေ

ပြည့်ေီပြစ်ခဲ့ြကဂြီး အစိုးရက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလတွင် ထိုေူဝါေ

ကို ပြင်ဆင်ချက်ထုတ်ခဲ့သည့်တိုင်မအာင် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား 

သည် ဤအမြကာင်းမြကာင့် ဝင်မငွအရင်းအပေစ်တစ်ခုေှေရှိဘဲ ခါး 

စည်းခံခဲ့ြကြါသည် (HRWG ၂၀၂၀)။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧဂြီလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အလိုအမလျာက်ဗီဇာ

သက်တေ်းတိုးပခင်း ြုံေှန်လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ယာယီမနထိုင်ေှုအ 

မပခအမနနှင့် နိုင်ငံတွင်းမရာက်ရှိမနခဲ့မသာ မရှေ့မပြာင်းမနထိုင်သူ 

ေျားအတွက် အတည်ပြုခဲ့ြါသည်။ ထိုလေှာြင် ငါးလုြ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနသည် လာအိုပြည်သူ့ေီေိုကရက်တစ်သေ္မတနိုင်ငံ၊ ပေန်ောနိုင်ငံ

နှင့် ကမေ္ဘာေီးယားနိုင်ငံတို့ေှ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းသေားေျားအတွက် 

ေှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ေျားကို မြကပငာခဲ့ြါသည် (ILO ၂၀၂၀ 

ခ)။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေီဇင်ဘာတွင်  ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရသည် လာအို

ပြည်သူ့ေီေိုကရက်တစ်သေ္မတနိုင်ငံ၊ ပေန်ောနိုင်ငံနှင့် ကမေ္ဘာေီးယား

နိုင်ငံတို့ေှ အရည်အချင်းပြည့်ေီမသာ ြုံေှန်ေဟုတ်သည့် မရှေ့မပြာင်း

 ဇယား ၃။ နိုင်ငံအလိုက် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှေိ ေုံးလပေ်အလိုက် အလုပ်အကိုင်ှှေိမှု (၂၀၁၉-၂၀)

နိုင်ငံ
၂၀၂၀

Q1

၂၀၂၀

Q2

၂၀၂၀

Q3

၂၀၂၀

Q4

၂၀၂၁

Q1

စုစုသပါင်း

သြပာင်းလဲမှု

မူှင်းနိုင်ငံများ

ကမေ္ဘာေီးယားနိုင်ငံ +၃.၀၀ -၁.၀၀ +၀.၀၀ +၀.၀၀ +၀.၀၀ +၂.၀၀

အင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံ +၄.၀၀ +၀.၀၀ -၁.၀၀ +၀.၀၀ +၀.၀၀ +၃.၀၀

ပေန်ောနိုင်ငံ +၃.၀၀ +၀.၀၀ +၁.၀၀ +၀.၀၀ +၀.၀၀ +၄.၀၀

ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံ +၄.၀၀ +၀.၀၀ -၂.၀၀ +၀.၀၀ +၂.၀၀ +၄.၀၀

ဗီယက်နေ်နိုင်ငံ +၄.၀၀ -၁.၀၀ +၀.၀၀ +၁.၀၀ +၀.၀၀ +၄.၀၀

ဆိုက်သှာက်နိုင်ငံများ

ြျြန်နိုင်ငံ +၂.၀၀ +၁.၀၀ -၂.၀၀ +၃.၀၀ +၀.၀၀ +၄.၀၀

ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံ +၃.၀၀ +၀.၀၀ -၁.၀၀ +၁.၀၀ +၀.၀၀ +၃.၀၀

ထိုင်ဝေ်(တရုတ်) +၃.၀၀ -၁.၀၀ +၀.၀၀ +၀.၀၀ +၀.၀၀ +၂.၀၀

ထိုင်းနိုင်ငံ +၄.၀၀ +၀.၀၀ +၀.၀၀ -၁.၀၀ +၀.၀၀ +၃.၀၀

ေှတ်ချက်-၀.၀၀ ရေှတ်သည် အမပြာင်းအလဲေရှိပခင်းကိုကိုယ်စားပြုဂြီး ရေှတ် ၄.၀၀ သည် အတင်းကျြ်ဆုံးေူဝါေေျား (ပြန်လည်) စတင်ပခင်းကို ကိုယ်စားပြု

ြါသည်။ အရင်းအပေစ်- University of Oxford, n.d.
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လုြ်သားေျားကို ၎င်းတို့၏ အမပခအမနကို တရားဝင်ပြစ်မအာင် 

ပြုလုြ်ရန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂ နှစ်ြကာ တရားဝင်အလုြ်လုြ်ရန် 

ခွင့်ပြုေည်ဆိုသည်ကို မြကညာခဲ့ြါသည် (Wongsamuth ၂၀၂၀)။

ဤ ၂ နှစ်သက်တေ်းတုိးနှင့်အတူ သတိပြုေိမလာက်မအာင်ပြစ်မသာ 

ဝန်မဆာင်ခတိုးလာပခင်းနှင့် အုြ်ချုြ်မရးဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်ေျား

လည်းအတူြါလာရှိဂြီး အစိုးရေှပြဋ္ဌာန်းထားမသာ ကျန်းောမရး

စစ်မဆးခံေှုအြါအဝင် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားေှ စုစုမြါင်းကုန် 

ကျမငွသည် ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် (၈,၆၈၀) ဘတ် (အမေရိကန်

မေါ်လာ ၂၇၇) ပြစ်သပြင့် ယင်းသည် ၎င်းတို့အား ဝန်ထုတ်ဝန်ြိုး

ပြစ်မစခ့ဲြါသည် (MWG ၂၀၂၁)။ အလုြ်သေားအမရးမထာက်ခံအား 

မြးသူေျား၏ မပြာဆိုချက်အရ ဤဝန်မဆာင်ခမငွြောဏေှာ မရှေ့ 

မပြာင်းလုြ်သားအေျားစုအတွက် ေတတ်နိုင်မသာြောဏပြစ်ဂြီး 

ြွဲစားေျား သို့ေဟုတ် အလုြ်ရှင်ေျားထံတွင် အမကကးြိုနက်မစေည့် 

အပြစ်သို့ ၎င်းတို့အား တွန်းြို့နိုင်ြါသည်။ ထို့အပြင် အလုြ်သေား 

ေျား၏ ေျားပြားမသာအစိတ်အြိုင်းေှာ ၎င်းတို့၏ အလုြ်ရှင်ေျား၏ 

မထာက်ခံမြးေှုေရှိပခင်းမြကာင့် ေှတ်ြုံတင်နိုင်ပခင်းေရှိြကဘဲ ယင်း

သည် ၎င်းတို့အား လုြ်သားနှိြ်စက်ညှဉ်းြေ်းေှုကို ြိုေိုထိခိုက်လွယ် 

ပခင်းအလားအလာကို ပြစ်မစြါသည် (Blomberg ၂၀၂၀ ခ)။ လက် 

လှေ်းေေီမသာ ဗီဇာသက်တေ်းတိုးေှတ်ြုံတင်ပခင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ် 

ပေင့်ေားပခင်း စသည်တို့မြကာင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် မရှေ့  

မပြာင်းလုြ်သားေျား ၅၀၀,၀၀၀ ဦးေှာ ြုံေှန်ေဟုတ်မသာအမပခ 

အမနသို့ မရာက်ရှိသွားဂြီး ဤအတားအဆီးေျားမြကာင့် ၁.၅ သန်း

အထိသည် ဥြမေအရ ြုံေှန်ေဟုတ်မသာအမပခအမနသို့ မရာက်ရှိ

သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိမြကာင်း မရှေ့မပြာင်းသွားလာေှုလုြ်ငန်း

အြွဲ့ေှ ခန့်ေှန်းထားြါသည် (The Momentum ၂၀၂၁)။

ေူရင်းနိုင်ငံေျား၏ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအမြါ် ကန့်သတ်ချက်

ေျားေှာ အလားတူြုံစံအတိုင်း လိုက်ြါမဆာင်ရွက်မနခဲ့ြါသည်။ 

ကမေ္ဘာေီးယားအစုိးရသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧဂြီလတွင် ၁၄ ရက်အြကာ 

ြနွေ်းြင်နှင့် တခွန်မော်တို့တွင် မလာ့ ခ်မေါင်းချပခင်းတစ်ခု စတင်

ခဲ့ြါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်နယ်ေျားအြကား ခရီးသွားလာပခင်းကို 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧဂြီလတွင် ၁၄ ရက်အြကာ ြိတ်ြင်ထားြါသည်။ 

ဤကဲ့သို့ မဆာင်ရွက်ချက်ေျားမြကာင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ေတ်လ

နှင့် ဇွန်လြကား နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာေှုထိန်းချုြ်ပခင်းေျားတွင် 

အတိုင်းအတာအေှတ် +၂.၀၀ ပြင့် လုံးဝဥဿုံမပြာင်းလဲပခင်းကို 

အကျ ိုးဆက်အပြစ် ရရှိခဲ့ြါသည် (University of Oxford, n.d.)။ 

အင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားေဟုတ်မသာသူေျား ဝင်မရာက်

ပခင်းကို တားပေစ်ထားပခင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ PCR စေ်းသြ်စစ်မဆး

ပခင်း ရလေ်  (မရာြါေရှိ) အနုတ်လက္ခဏာနှင့် အြေလိြ်ဘာသာပြင့် 

မရး သားထားမသာ တရားဝင်မထာက်ခံချက်တစ်ခုတို့ကို တင်ပြ

ရန် သတ်ေှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားမသာ အလုြ်သေားေျားကို ခခင်းချက်

အနည်းငယ်ပြင့် တားဆီးထားပခင်းကို မဆာင်ရွက်မသာ်လည်း ဤ

ညွှန်ြကားချက်ေျားသည် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာေှု ထိန်းချုြ်ပခင်း

တွင် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါေပြစ်မသာအမပခအမနနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက 

လုံးဝဥဿုံ မပြာင်းလဲပခင်း၏အနိေ့်ြိုင်းပြစ်မသာ အတိုင်းအတာ 

+၁.၀၀ ကို အကျ ိုးဆက်အပြစ်ရရှိခဲ့ြါသည်။ အလားတူ ပေန်ောနိုင်ငံ 

၏ နယ်စြ်ကန့်သတ်ချက်ေျားသည်  နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာေှု 

ထိန်းချုြ်ပခင်းေျားတွင် မပြာင်းလဲေှု +၂.၀၀ အဆင့်ကိုတုံ့ပြန်ေှုရခဲ့သ 

လို ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံတွင်ရှိမသာသူေျားသည် +၁.၀၀ မပြာင်းလဲေှုပြင့် 

ြါဝင်ခဲ့ဂြီး၊ ဗီယက်နေ်ရှိ ခရီးသွားကန့်သတ်ချက်ေျားသည်လည်း 

လုံးဝဥဿုံမပြာင်းလဲေှုအဆင့် +၁.၀၀ ကို ရရှိခဲ့ြါသည် (University 

of Oxford, n.d.)။

ပင်လယ်စာဝယ်ယူေူများေည် ြပဿနာများကို အေိ 

အမေေ်ြပုသော်လည်း ေုိးေက်မှုေည် သနောင့်သနေးလျက် 

ှေိသနြခင်း - (ထိုင်းနိုင်ငံကို ြဖစ်ှပ်ေစ်ခုအသနြဖင့် သလ့ 

လာြခင်း)

ကေ္ဘာအနှံ့ အစားအစာလက်လီမရာင်းချသူေျား - ထိုင်းြင်လယ်စာ

ဝယ်ယူသူေျားနှင့် လုြ်ငန်းအုြ်စုေျားသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလ

အတွင်း ငါးြေ်းသေားေျားနှင့် ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်မသာ 

အလုြ်သေားေျားရင်ဆိုင်မနြကရမသာ အခက်အခဲေျားကို အသိ 

အေှတ်ပြုမသာ်လည်း အဆိုြါစိန်မခါ်ေှုေျားကိုတုံ့ပြန်ရန် ကကိုးြေ်း

ေှုေျားေှာ အကန့်အသတ်ရှိမနခဲ့ြါသည်။ အစိုးရနှင့် ြုြ္ဂလိကကဏ္ဍ

ေျား၏ တုံ့ပြန်ေှုေျားေှကျန်ရှိခဲ့မသာ အမတာ်အတန်ကကီးေားမသာ 

ကွာဟချက်ေျားကို ပြည့်ဆည်းမြးြါရန် အန်ြျအီို (အစိုးရေဟုတ် 

မသာ အြွဲ့အစည်းေျား) ေျားကို ြန်ြကားထားြါသည်။ ဤကဏ္ဍ 

တွင် ထိုင်းနိုင်ငံကို ပြစ်ရြ်ေှန်မလ့လာေှုတစ်ခုအမနပြင့် အသုံးပြု 

ထားဂြီး ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလအတွင်း ငါးြေ်းသေားေျား ရင်ဆိုင် 

မနြကရမသာအခက်အခဲေျားကို ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်မသာ 

လုြ်ငန်း၏ တုံ့ပြန်ေှုေျားမြါ်တွင် အာရုံစိုက်ထားြါသည်။

ကေ္ဘာ့အကကီးဆုံး တူနာငါးထုတ်လုြ်သူေျားပြစ်မသာ ထိုင်းယူနီယံ 

အစားအစာသည် ၎င်း၏ ေျားစွာမသာငါးြေ်းလုြ်သားထု၏ လို 

အြ်ချက်ေျားကို ြိုေိုအာရုံစိုက်ကာတုံ့ပြန်ေှုအတွက် ချးီကျူးေှုေျား 
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ရရှိခဲ့ဂြီး ြုံနှိြ်ထုတ်မဝမသာ သမဘာထားအပေင်မဆာင်းြါးတွင် 

လုြ်ငန်း၏စီးြွားမရးမော်ေယ်ေှ အလုြ်သေားေျားအမြါ် အကျ ိုး 

သက်မရာက်ေှုေျားကို ေီးမောင်းထိုးပြခဲ့ြါသည်။

ကေ္ဘာတစ်ဝှေ်းစီးြွားမရးလုြ်ငန်းေျားအတွက် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ

ကာလတစ်မလျာက် မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားအား ကူညီြံ့ြိုး

မြးပခင်းသည် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာသာေက ထိမရာက်မသာ စီေံခန့်ခွဲ

ေှု၏ မေးခွန်းတစ်ခုပြစ်ြါသည်။ ကျွန်စနစ်နှင့် နှိြ်စက်ညှင်းြန်းေှု

ေျားအြါအဝင် နိုင်ငံတကာမထာက်ြံ့မရးကွင်းဆက်၏ အေည်း

စက်ထင်ပခင်းေျား၊ ေျှမဝနိုင်မသာ ရင်းပေစ်ေျား၏ တန်ြိုးကကီးမသာ

ြျက်စီးပခင်း၊ စီးြွားမရးတုံ့ဆိုင်းေှုနှင့် ြို့ကုန်ြိတ်ဆို့ေှုေျား၏ ဂခိေ်း 

မပခာက်ေှု၊  အလုြ်သေားစရိတ်ေျား ပြတ်မတာက်ရန် ြိအားမြးေှု

ပေင့်တက်လာစဉ်အတွင်း ဤမရတိုမတွးမတာချက်ေျားသည် ြုံေှန်

ထက် ကကီးေားေျားပြားမသာမြးဆြ်ရပခင်းနှင့်အတူ ပြစ်လာမြ

လိေ့်ေည်။ စီးြွားမရးမခါင်းမဆာင်ေျားသည် အလုြ်သေားအားလုံး

အတွက် တန်းတူညီေျှမသာ အလုြ်အကိုင်လုံခခုံေှုမြးပခင်းအားပြင့် 

၎င်းတို့၏ ရှယ်ယာရှင်ေျား၊ ၎င်းတို့၏ အလုြ်သေားေျားနှင့် လူ့အြွဲ့ 

အစည်းတို့အတွက် အဓေ္မအလုြ်မစခိုင်းေှု ပြန်လည်ရှင်သန်လာ 

ပခင်းကို တွန်းလှန်ရန်တာဝန်ရှိြါသည် (McBain  ၂၀၂၀)။

ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်မရးလုြ်ငန်း ဦးမဆာင်

သူေျားေှ “ြိုေိုမကာင်းေွန်မအာင် ပြန်လည်တည်မဆာက်ရန်” သို့ေ 

ဟုတ် “ပြန်လည်မတွးမခါ်ရန်” လူထုကို ကတိကဝတ်ပြုထားပခင်း 

ေရှိမသးြါ။ ဥြောအားပြင့1်8 - ကေ္ဘာအနှံ့ အဝတ်အထည်လုြ်ငန်း

တွင် ပြစ်မြါ်မနသည့်အတိုင်း၊ ဤလုြ်ငန်း၏ သက်မရာက်ေှုေှာ 

ယင်း၏ ကုန်ြစ္စည်းမြးသွင်းသူေျား၊ ယင်း၏ အလုြ်သေားေျားနှင့် 

ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလအလွန် ကေ္ဘာကကီး၏ ြတ်ဝန်းကျင်စသည်

တို့တွင် ရိုက်ခတ်ြါသည်။

မယဘုယျအားပြင့် လုြ်ငန်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ေှုေျားသည် အစိုးရ၏ 

ဦးမဆာင်ေှုကိုလိုက်နာမနြကဂြီး အလုြ်သေားေျား၏ ကာကွယ်

မစာင့်မရှာက်မရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၏အနိေ့်ဆုံးမသာသတ်ေှတ်

18 ဥြောအားပြင့်၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧဂြီလ ၁၈ ရက်မန့၊ AP သတင်းေှာ မြာ်ပြမသာThomas Adamson နှင့် Francoise Mori တို့ မရးသားထားသည့် “ဗိုင်းရြ်စ်
သည် ပြန်လည်မတွးမခါ်ပခင်းကို ေပြစ်ေမနတွန်းအားမြးမနစဉ် ြက်ရှင်လုြ်ငန်း၏ ဆင့်ကဲမပြာင်းလဲေှုေျား” မကာက်နုတ်ချက်

19 ကေ္ဘာ့ကျန်းောမရးအြွဲ့စည်း၏အဆိုအရ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ စုစုမြါင်းမရာြါကူးစက်သူ၏ ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေား
ေျား ပြစ်ြကြါသည်။ ၎င်းကိုမရာြါပြစ်ြွားေှုစုစုမြါင်း၏ အနည်းစုဟုပေင်ရမသာ်လည်း မရှေ့မပြာင်းသွားလာသူေျားသည် အချ ိုးအစားေေျှတစွာ ကူးစက်
ခံရပခင်းပြစ်ြါသည်။ ကမေ္ဘာေီးယားနိုင်ငံ၊ လာအိုေီေိုကရက်တစ်သေ္မတနိုင်ငံနှင့် ပေန်ောနိုင်ငံတို့ေှ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားဦးမရ ၁,၀၀၀ တိုင်းတွင် ၂၂.၀၄ ဦး
သည် မရာြါကူးစက်ပခင်းခံခဲ့ရြါသည် (ကေ္ဘာ့ကုလသေြ္ဂ မရှေ့မပြာင်းသွားလာေှုကွန်ယက် ၂၀၂၁)။ ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်မရးကဏ္ဍ၏ သီးသန့်
ကိန်းြဏန်းေျားကို ေရရှိနိုင်ခဲ့ြါ။ မရာြါကူးစက်ေှုနှုန်းသည် လုြ်ငန်းခွင်၌ လူအချင်းချင်းခြ်ခွာခွာမနေှုေရှိပခင်း၊ မယဘုယျအားပြင့် လူစုလူမဝးနှင့်
မနထိုင်ရသည့် အမပခအမနေျားနှင့် ကျန်းောမရးအသိြညာမြးေှုနှင့် PPE တို့အတွက် အခွင့်အလေ်းေျား အားနည်းမနပခင်းတို့ အြါအဝင်ပြစ်မသာ 
မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျား ရင်ဆိုင်မနရသည့် အန္တရာယ်ေျားကို ထင်ဟြ်ပြြါသည်။

20 ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်စွဲြါ ထိုင်းယူနီယံနှင့်အီးမေးဆက်သွယ်ေှု

ချက်ေျားထက်မကျာ်လွန်၍ အစီအေံေျားကို သိသိသာသာ ြွံဂြိုးတိုး 

တက်မစခဲ့မသာ မစတနာဝန်ထေ်းအသင်းအြွဲ့ေျား ေရှိမသးြါ။ ဤ

လုြ်ငန်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ေှုသည် ြိုကကီးမသာြို့ကုန်ေျက်နှာစာနှင့် အ 

ေျားြိုင်ကုေ္ပဏီေျား၏ တုံ့ပြန်ေှုေျားနှင့် အမသးစား သို့ေဟုတ် အ 

လတ်စား ြုြ္ဂလိကစီးြွားမရးလုြ်ငန်းေျားေှ တုံ့ပြန်ေှုေျားအြကား 

သိသာထင်ရှားမသာ ကွဲပြားေှုေျားအြါအဝင် ကုေ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ 

၏ တစ်စုံတစ်ခုမသာအဆင့်အထိ စွေ်းမဆာင်နိုင်ေှုနှင့် ဆန္ဒတို့ကို 

ချန်ထားခဲ့ြါသည်။

ကုေ္ပဏီ၏ တုံ့ပြန်ေှုေျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ အသိြညာမြးေှု

နှင့် အချ ို ့မသာကိစ္စေျားတွင် အလုြ်သေားေျားကို PPE မထာက်ြံ့

ပခင်းနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ စေ်းသြ်စစ်မဆးပခင်းေျားကို အာရုံစိုက်ခဲ့

ြကြါသည် (ထိုင်းယူနီယံ ၂၀၂၁ ခ၊ ထိုင်း PBS သတင်း ၂၀၂၁)။ 

ထူးပခားသည်ေှာ၊ ၎င်း၏ အလုြ်သေားေျားြကားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

မရာြါ ကူးစက်ေှုကို မတွ့ရှိထားမသာ်လည်း "ြူမြာင်းနှင့် အလုံ

ြိတ်ပခင်း" ေူဝါေမြကာင့် ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်သည့် စက်ရုံ

အားလုံး နီးြါးသည် ဆက်လက်ြွင့်လှစ်ဂြီး လည်ြတ်မနြါသည် 

(Prachachat ၂၀၂၁)။19 ထိုင်းယူနီယံအြွဲ့သည် အလုြ်ရှင်ေှမြး

ထားမသာ အမဆာင်ေျားနှင့် စက်ရုံအြကား သယ်ယူြို့မဆာင်မရး

မနစဉ်အတွင်း အလုြ်သေားေျားအြကား လူအချင်းချင်း ခြ်ခွာခွာ

မနပခင်းကို တိုးတက်မကာင်းေွန်လာမစရန်အတွက် မနာက်ထြ်

ဘတ်စ်ကားေျား ြံ့ြိုးမြးခဲ့ြါသည်။20 အလုြ်ရှင်မြးထားမသာ 

မနရာထိုင်ခင်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်မရးဆိုင်ရာ အစီအေံ

ေျား ေည်သို့ကျင့်သုံးမနသည်ကိုမတာ့ လုြ်ငန်းေှအစီရင်ခံပခင်းေရှိ

ြါ။ Nautilus အေှတ်တံဆိြ်မအာက်တွင် စည်သွြ်ဘူးြင်လယ်စာ 

ထုတ်ကုန်ေျားကို ထုတ်လုြ်သည့် ြတ္တယားအစားအစာလုြ်ငန်း

အုြ်စုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလွန်

ချးီကျူးခံရသည့် “သီးပခားခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်သည့် စက်ရုံ (ကွာရန်

တင်း)”  အမဆာက်အအုံ၏ မနာက်ကွယ်ေှကုေ္ပဏီပြစ်ဂြီး ၎င်း၏ 

အလုြ်သေားေျားအြကား ကိုဗစ်- ၁၉ မတွ့ရှိခဲ့ဂြီးမနာက် စက်ရုံ

ကို ကုတင် ၆၀၀ ဆံ့ သီးပခားခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်သည့် (ကွာရန်
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တင်း) အမဆာက်အအုံအပြစ်သို့မပြာင်းလဲခဲ့ဂြီး ထိုသို့မဆာင်ရွက်

ပခင်းသည် ၎င်း၏အသင်းအြွဲ့အလိုက် လူေှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူေှုအ 

တွက် အားထုတ်ကကိုးြေ်းေှုေျား၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းပြစ်ြါသည် 

(Taylor ၂၀၂၁)။ သီးပခားခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်သည့် (ကွာရန်တင်း) 

အမဆာက်အအုံေျားကို တည်မဆာက်ရန် ထုတ်လုြ်ေှုကို အေျား

အမပြာအရ ရက်အနည်းငယ်ြကာ ြိတ်ထားခဲ့ဂြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

မြမြာ်ဝါရီလတွင် ကျင့်သုံးခဲ့မသာ "ြူမြာင်းနှင့် အလုံြိတ်ပခင်း" 

ကိုင်တွယ်မပြရှင်းနည်းပြင့် ေြကာေီပြန်လည်စတင်ခဲ့ြါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ မရာြါကူးစက်ခံရမသာ အလုြ်သေားေျားနှင့် အိေ် 

မထာင်စုေျားအတွက် ကုေ္ပဏီေျားကလည်း စေွတ်စခွန်တွင် သီးပခား

ခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်သည့်ခံမနရမသာ ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်

မရး လုြ်သားေျားအားလှူေါန်းမသာ အစားအစာနှင့် အချ ိုရည်

ေျား စီစဉ်မြးပခင်းကဲ့သို့ အမပခခံလူသားချင်းစာနာမထာက်ထား

ေှု အကူအညီအချ ို ့ကို မရာြါကူးစက်ခံရမသာ အလုြ်သေားေျား 

မြးအြ်ပခင်းအားပြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ြကြါသည် (Wongsamuth  ၂၀၂၁ 

ခ)။21 အချ ို ့မသာကုေ္ပဏီေျားသည် ကေ္ဘာအနှံ့ ကူးစက်ခံရမသာ လူ့ 

အြွဲ့အစည်းေျားဆီသို့ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်ေျားကို လှူေါန်းပခင်း 

ေျား ပြုလုြ်ခဲ့ြကြါသည်။ သို့မသာ်လည်း ငါးြေ်းလုြ်ငန်းနှင့် ၎င်း၏ 

အသင်းအြွဲ့ေျားသည် ကိုယ်တိုင်သီးပခားခွဲထုတ်မစာင့်ြကည့်ခံရန် 

လိုအြ်မနမသာ အလုြ်သေားေျားအတွက် မဆးခွင့်ဆိုင်ရာခံစား

ခွင့်ေျား သို့ေဟုတ် ဝင်မငွဆုံးရှုံးပခင်းအတွက် နစ်နာမြကးတို့နှင့်စြ် 

လျဉ်း၍  ပြတ်သားမသာေူဝါေေျားကုိ မြာ်မဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ခ့ဲြါ

21 ဥြောအားပြင့် “ထိုင်းနိုင်ငံတွင် CP အစားအမသာက်ေှ မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားနှင့် မဆးဝန်ထေ်းဆီသို့ အစားအမသာက် အကူအညီေျားလှူေါန်း
ပခင်း”၊ ြကက်၊ ဘဲ မေွးပေူမရးမနရာ၊ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်၊ “ထိုင်းယူနီယံေှ ကိုဇစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသည့် လူ့အြွဲ့အစည်းအတွက် ထိုင်းဘတ်မငွ
တစ်သန်းတန်ြိုးရှိ SEALECT ထုတ်ကုန်ေျားလှူေါန်းပခင်းနှင့် ြတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်”၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧဂြီလ ၂၀ ရက်နှင့် CPF “CP 
အုြ်စုနှင့် CP အစားအမသာက်ေှ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ အမြါ် ကိုင်တွယ်မပြရှင်းေှုေျားကို အကူအညီမြးရန် ကိုဗစ်သက်သာမလျာ့ြါးမရးကကိုးြေ်း
အားထုတ်ေှုအဆင့်ဆင့်ပြုလုြ်ပခင်းဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်” ၂၀၂၁ ခုနှစ် မြမြာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်။

သည်။ အရည်အချင်းပြည့်ေီမသာ အလုြ်သေားေျားအတွက် လူေှုြူ 

လုံမရးရြိုင်ခွင့်ေျား ရယူနိုင်ရန် တစ်စုံတစ်ရာ အားထုတ်ကကိုးြေ်း

မြးေှုေျ ိုးလည်းြဲ ေရှိခဲ့ြကြါ။ 

ြင်လယ်စာအထူးလုြ်ငန်းအြွဲ့ - အမရးြါမသာ ြင်လယ်စာ လက် 

လီ ပြန့်ချသိူေျားနှင့် ပြုပြင်ထုတ်လုြ်သူေျားေှ ြန်တီးခဲ့မသာ ဆန္ဒ

အမလျာက်မဆာင်ရွက်သည့် ြုြ္ဂလိကစည်းေျဉ်းအစီအစဉ် - သည် 

၂၀၂၁ ခုနှစ် မြမြာ်ဝါရီလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ြင်လယ်စာမထာက်ြံ့

မရး ကွင်းဆက်တမလျှာက်အမပခအမနေျား တိုးတက်မကာင်းေွန်

မစမရးကတိကို အသစ်တြန်စတင်ခဲ့မသာ်လည်း ၎င်း၏ အချက် 

(၁၀) ချက်ြါ လုြ်ငန်းမဆာင်ရွက်ေှုအစီအစဉ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကို အုြ်စု၏ အစီအစဉ်ေျား၏ အဟန့်အတားတစ်ခုအပြစ်သာ 

ရည်ညွှန်းထားဂြီး အလုြ်သေားေျားနှင့် သမဘောြိုင်ရှင်ေျား၏ 

ကုန်ကျစရိတ်ေျားကို မြာ်ပြထားပခင်းေရှိြါ (ြင်လယ်စာအထူး 

လုြ်ငန်းအြွဲ့ ၂၀၂၁)။ ထိုင်းနိုင်ငံ CSO ညွှန့်မြါင်းအြွဲ့နှင့် အပခား

မသာ လုြ်သားအခွင့်အမရးမထာက်ခံအားမြးသူေျားေှ ကေ္ဘာအနှံ့

ေှ ဝယ်ယူသူေျားသည် (အဓေ္မအလုြ်မစခိုင်းပခင်းနှင့် မခါင်းြုံပြတ်

ပခင်းကို ရြ်တန့်ရန် “တိုးတက်ေှုမနှာင့်မနှးမနပခင်း” ကို ပြုလုြ်

မနြကမြကာင်းနှင့် အလုြ်သေားေျား၏ လစာနှင့် ကျန်းောမရး 

မစာင့်မရှာက်ေှုအခွင့်အလေ်း၏ တိုးတက်မကာင်းေွန်ေှုကို တာဝန်

ယူရန်လိုအြ်မြကာင်း မစာေကတက်ခဲ့ြကြါသည် (Wongsamuth 

၂၀၂၁ ဃ၊ Rogovin ၂၀၂၁)။

ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါအကကိုကာလအတွင်း လုြ်ငန်းေျား၏ လုြ်သား

ဆိုင်ရာ အမလ့အထေျားနှင့် ပြုပြင်မပြာင်းလဲမရး ကတိကဝတ်

ေျားကို အာရုံစိုက်ထားမသာ်လည်း “ကွယ်လျှင်မေ့သည်” ဟူမသာ

ဆိုရိုးစကားသည် ကိုဗစ်-၁၉ မခတ်တွင် စီးြွားပြစ်ငါးြေ်းလုြ်ငန်း 

၌ ေှန်ကန်မနသည်ဟု ပေင်ရြါသည်။ ယင်းသည် အစိုးရေျားနှင့် 

အလုြ်ရှင်ေျားအမနပြင့် ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မြးေှု ေရှိမသာ

လုြ်ငန်းေျားရှိ မရှေ့မပြာင်းငါးြေ်းသေားေျားအတွက် နှစ်ခါပြန်ေှန်

ပခင်းပြစ်ြါသည်။

သို့မသာ် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းနှင့် ငါးြေ်းသေားေျားအမြါ် ကေ္ဘာ့ကြ်

မရာြါ၏ သက်မရာက်ေှုကို ဂြီးပြည့်စုံဂြီး အမရအတွက်အရ 

တိုင်းတာပခင်းသည် တိကျရန်ခက်ခဲြါသည်။ လုြ်ငန်း၏ တိုင်း 

တာေှုစနစ်နှင့် အမလ့အထေျားသည် နိုင်ငံမတာ်အဆင့်တွင် 

ေြကာခဏ နားလည်ရန်ခက်ခဲဂြီး လုြ်သားအမလ့အထေျားနှင့်

ြတ်သက်၍ ေီေီယာအစီရင်ခံပခင်းနှင့် တရားဝင်အချက်အလက်

ကို ဤလုြ်ငန်းအကျဉ်းတွင် အကျုံးဝင်သည့် နိုင်ငံေျားအနက်ေှ

တစ်ခုပြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံေှာသာလျှင် ေျားစွာရရှိနိုင်ပခင်းသည် 



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု

ILO brief 30

သတိပြုြွယ်မကာင်းြါသည်။ ဤနိုင်ငံေျားတွင် ငါးြေ်းလုြ်ငန်း

ေှ အလုြ်အကိုင်နှင့်ြတ်သက်သည့် ဂြီးပြည့်စုံဂြီး အဓိြ္ပါယ်ရှိမသာ 

မေတာအချက်အလက်- ဥြောအားပြင့် လုြ်ငန်းခွင်အမပခအမန 

လုြ်သားအခွင့်အမရး ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ေှုေျားနှင့် လုြ်ခလ 

စာနှင့်ြတ်သက်သည့် မေတာအချက်အလက်ေျား - ေရှိေှုသည် သု 

မတသီေျားတွင် တိုင်းတာရေည့် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ သက်မရာက်

ေှုနှင့် ယှဉ်ရေည့် အမပခခံေျဉ်းအတိုင်းအတာေရှိြါဟု ဆိုလိုပခင်းပြစ်

ြါသည်။ 

အာရှတိုက်ရှိ ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ လုြ်သားဆိုင်ရာအမလ့အထနှင့်

ြတ်သက်၍ မယဘုယျအားပြင့် မေတာအချက်အလက်နည်းြါး

ေှုသည် ခက်ခဲသည့်အမပခအမနအတွက်  မေတာမကာက်ယူပခင်းနှင့် 

ခွဲပခေ်းစိတ်ပြာကို မဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြစ်ြါသည်။ 

ဤမေတာအချက်အလက်သည် အမပခခံပြစ်ဂြီး ယုံြကည်စိတ်ချရ

မသာလုြ်ငန်း၏ လုြ်သားအင်အားနှင့် သတ်ေှတ်တာဝန်ေျားနှင့် 

စည်းကေ်းချက်ေျားအရ သူတို့အလုြ်လုြ်ကိုင်မနေှုတို့နှင့် စြ်လျဉ်း

သည့် သတင်းအချက်အလက်ေျားထက် ြိုေိုရှာမြွရလွယ်ကူဂြီး 

အေျားအားပြင့် မကာက်ယူရရှိနိုင်သည် ပြစ်ြါသည်။ ယင်းကို 

အဓိကအားပြင့် ဥြမေပြင့်ထိန်းမကျာင်းသူေျားနှင့် ဝယ်ယူသူေျား

အပြင် ေီေီယာ၊ အလုြ်သေားအြွဲ့အစည်းေျားနှင့် သုမတသီ ေျား၏ 

ကကိုးြေ်းအားထုတ်ေှုေျားေှတစ်ဆင့် ေပြစ်ေမနမပြာင်းလဲရေည်ပြစ်

ြါသည်။

ေည်သို့ြင်ဆိုမစကာေူ အချက်မလးချက်သည် အထက်ြါ ခွဲပခေ်း 

စိတ်ပြာေှုအရ သိသာထင်ရှားြါသည်။ ြထေအချက်အမနပြင့် ငါး

ြေ်းလုြ်ငန်း လှုြ်ရှားသက်ဝင်ေှုနှင့် ကုန်သွယ်ေှုကျဆင်းလာပခင်း

သည် ၂၀၂၀ နှစ်လယ် အမစာြိုင်းကာလတွင် သိသာထင်ရှားခဲ့ဂြီး 

နှစ်အလိုက်ကုန်သွယ်ေှုြောဏ၊ တန်ြိုးနှင့် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းလှုြ်ရှား

သက်ဝင်ေှုကို အမဝးေှခန့်ေှန်းပခင်းတို့အြါအဝင်သည် ၂၀၁၉ ခု

နှစ်၏ အဆင့်ေျားထက် မနာက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ြါသည်။ ဤလုြ်ငန်း 

အကျဉ်းတွင် ဆန်းစစ်ထားမသာ နိုင်ငံေျားေှ အမေရိကန်ပြည် 

မထာင်စုနှင့် ဥမရာြသေြ္ဂမေးကွက်ေျားဆီသို့ သွင်းကုန်တင်ြို့ေှု 

သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ခန့်ေှန်းမပခအားပြင့် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း 

ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ (ြုံ ၂ တွင် ြကည့်ြါ)။ 

ေုတိယအချက်အမနပြင့် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းအေျားစုသည် အသွားအ 

လာကန့်သတ်ပခင်း သို့ေဟုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ေူဝါေေျားကို လိုက်နာ

ကျင့်သုံးရေှုအနည်းငယ်ကိုေျှ ေခံစားရဘဲ ၎င်းတို့ကို ယခင်ကကဲ့သို့ 

လုြ်ငန်းလည်ြတ်ခွင့်ပြုထားမသာမြကာင့် မရာင်းလိုအားပြဿနာ

ထက် ဝယ်လိုအားထိုးကျပခင်းသည် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းသက်ဝင်ကျ 

ဆင်းရပခင်း၏ အဓိကအမြကာင်းအရင်းပြစ်မြကာင်း သိသာထင် 

ရှားြါသည်။ မရှေ့မပြာင်းသွားလာသူေျားအတွက် အလုြ်အကိုင်အ 

မပခအမနမြါ်တွင် နယ်စြ်ြိတ်ပခင်းနှင့် ရှုြ်မထွးေှုေျားသည် ရှင် 

သန်မနထိုင်ေှုေျား - အထူးသပြင့် ကေ်းမဝးငါးြေ်းသေားေျားအ 

ြကား-ကို ဗရေ်းဗတာပြစ်မစသည့်အပြင် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ အလုြ် 

အကိုင်ေျားအတွက် လုြ်သားမေးကွက်ေျားကို အမနှာက်အယှက် 

ပြုခဲ့ြါသည်။ သို့မသာ် ြုံေှန်အားပြင့် အလုြ်သေားေျား၏ လုြ်ခ 

လစာအမြါ် လွှေ်းေိုးနိုင်ေှု တိုးတက်လာပခင်းကို ပြစ်မကာင်းပြစ်

မစနိုင်သည့် လုြ်သားမေးကွက်တင်းကျြ်ေှုသည် ငါးြေ်းလုြ်ငန်း 

မဆာင်ရွက်ေှု ကျဆင်းလာပခင်းနှင့် လက်ရှိအမပခအမနကို အ

မနှာက်အယှက်ပြုေိေှာ စိုးရိေ်ပခင်းတို့မြကာင့် ပြန်မထပခင်းခံရသည်

ဟု ပေင်ေိြါသည်။ 

တတိယအချက်အမနပြင့် ငါးြေ်းသေားေျားအတွက် ဥြမေအကာ 

အကွယ်ေျားနှင့် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ သီးသန့်မထာက်ြံ့မြကးေျား

ကို နိုင်ငံသားေျားနှင့် မရှေ့မပြာင်းသွားလာပခင်း ေဟုတ်သည့်သူေျား

အတွက် ခခုံငုံလျှက် ရရှိနိုင်ြါသည်၊ ဤသို့ အလုြ်သေားေျားကို 

နှိုင်းယှဉ်ေရမအာင် ပခားနားလွန်းမသာ ပြုေူဆက်ဆံပခင်းသည်- မရှေ့ 

မပြာင်းသွားလာသူေျားပြင့် လုြ်သားထု၏ အေျားစုအပြစ် ြွဲ့စည်း

ထားမသာ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသေ္မတနိုင်ငံရှိ ငါးြေ်းလုြ်ငန်း

ေျားတွင် သတိပြုေိမလာက်မအာင်ထင်ရှားဂြီး ခွဲပခားဆက်ဆံပြုေူ

ပခင်းကို ဆက်လက်တည်တံ့မစမသာ ြိုေိုေျားပြားမသာ လူေှုမရး

ကွာဟချက်နှင့် ေူဝါေေျား၏ ထင်ဟြ်ချက်ပြစ်ြါသည်။ ငါးြေ်း

သေားေျား၏ လူေှုဆိုင်ရာကာကွယ် မစာင့်မရှာက်ေှု အခွင့်အလေ်း

သည် မယဘုယျအားပြင့် ြိုေိုတရားဝင်ပြစ်မသာကဏ္ဍေျားတွင် 

အလုြ်လုြ်မနမသာ မရှေ့မပြာင်းသွားလာသူေျားအတွက် မြးသည့်

အခွင့်အလေ်းေျားထက် ြိုေိုကန့်သတ်ခံရပခင်း (လုြ်ရိုးလုြ်စဉ် 

လုြ်ငန်းအားပြင့်) သို့ေဟုတ် ြိုေိုအားနည်းမနမသာမြကာင့် ဤချန် 

လှြ်ထားပခင်းသည် ငါးြေ်းသေားေျားအမြါ် တရားေျှတေှု ေရှိြါ။

မနာက်ဆုံးအချက်အမနပြင့် အလုြ်အကိုင်၊ ကုန်သွယ်ေှုနှင့် အ 

လုြ်သေားအမလ့အထေျားဆိုင်ရာ စည်းေျဉ်းေျားအမြါ် ကေ္ဘာ့

ကြ်မရာြါ၏ သက်မရာက်ေှုြောဏသည် ြင်လယ်စာဝယ်ယူသူ 

ေျား၏ ဆန္ဒအမလျာက် အသင်းအြွဲ့အလိုက် လူေှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူ

ေှုနှင့် မရရှည်တည်တံ့ေှုအစီအစဉ်ေျား၏ ၎င်းတို့၏ လုြ်သားထုကို 

အကာ အကွယ်မြးရန်အတွက် ေလုံမလာက်ေှုကို ထြ်ေံထုတ်မြာ်

ခဲ့ြါသည်။ မေသတွင်းေှ အဓိကလုြ်ငန်းတစ်ခု၏ ြဏာေမပခလှေ်း

မဆာင်ရွက်ချက်တွင် နိုင်ငံ၏ ဥြမေမရးရာေူမဘာင်အားမကာင်း

လာမစရန် ကတိကဝတ်ေျားနှင့် အလုြ်သေားေျားအတွက် ထိ



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု
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ထိမရာက်မရာက်လိုက်နာမဆာင်ရွက်ေှုတို့ကို ၎င်း၏ ဦးစားမြး

စာရင်း၏ မနာက်ဆံုးေှာထားရိှြါသည်။ (ြင်လယ်စာ အထူးလုြ်ငန်း 

အြွဲ့ ၂၀၂၁)။ ယင်းသို့ ကိုယ့်စည်းကေ်းကုိယ်ြျက်ကွက်ေှုသည် ကုန် 

သွယ်ြက်ေျားအတွက်နှင့် အထူးသပြင့် အမေရိကန်ပြည်မထာင်စု

အတွက် အမရးကကီးလာခဲ့ဂြီး ၎င်းတွင် သေ္မတဘိုင်ေင် အစိုးရကို 

မတာင်းဆိုထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုနှင့်အတူ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

ေတ်လ၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် အမေရိကန်ပြည်မထာင်စု အထက် 

လွှတ်မတာ် ဥြမေေူြကေ်းအေှတ် ၁၂၆၀ ၌ -

အမေရိကန်ပြည်မထာင်စုသို့ အဓေ္မအလုြ်မစခိုင်းေှုကို အသုံးပြု၍ 

ထုတ်လုြ်ထားမသာ သို့ေဟုတ် ြေ်းဆီးထားမသာ ြင်လယ်စာ 

သို့ေဟုတ် ြင်လယ်စာထုတ်ကုန်ေျား တင်သွင်းေှုေရှိမစမရးမသချာ

မစရန် ြင်လယ်စာသွင်းကုန်ေျား စိစစ်ပခင်းဆိုင်ရာ စည်းေျဉ်းစည်း 

ကေ်းေျားကုိထုတ်ပြန်ရန်နှင့် အဓေ္မအလုြ်မစခုိင်းေှုေျားကုိ အသံုးပြု 

၍ြေ်းဆီးပခင်း သို့ေဟုတ် ထုတ်လုြ်နိုင်ြွယ်ရှိမသာ သွင်းကုန်ေျား

အား မရွးထုတ်ခွဲပခားနိုင်ရန် ြင်လယ်စာတင်သွင်းေှု မစာင့်ြကည့်

စစ်မဆးမရးြရိုြရေ်၏ မေတာေျားကို အသုံးပြုပခင်းအတွက် ေဟာ 

ဗျူဟာတစ်ရြ်ကို မြာ်မဆာင်ရန် ယူအက်စ်တီအာ (ယူအက်စ်

ကုန်သွယ်ေှုကိုယ်စားလှယ်) ကို ယူအက်စ်ကုန်သွယ်ြက်နိုင်ငံေျား

အား ြင်လယ်စာမပခရာခံပခင်းနှင့် မရရှည်တည်တံ့ေှုအစီအစဉ်ေျား

ကို ြွံ့ဂြိုးတိုးတက်မအာင်မြာ်မဆာင်ပခင်းတွင် ြါဝင်ကကိုးြေ်းလာ 

မအာင်စည်းရုံးမြးရန် ညွှန်ြကားပခင်း - တို့ ြါဝင်ြါသည်။22

အကကံြပုချက်များ

ကိုဗစ်-၁၉ အကျြ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်မပြရှင်းရန် ILO သည် 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သေားစံချနိ်စံညွှန်းေျားကို အမပခခံ၍ 

ေဏ္ဏို င်မလးရြ်ြါဝင်သည့် ေူဝါေေူမဘာင်တစ်ရြ်ကုိ အဆုိပြုခ့ဲြါ 

သည်။

 (၁) စီးြွားမရးနှင့်အလုြ်အကိုင်ေျားကို လှုံ့မဆာ်ပခင်း၊

 (၂)  စီးြွားမရးလုြ်ငန်းေျား၊ အလုြ်အကိုင်ေျားနှင့် ဝင်မငွ

ေျားကို ြံ့ြိုးမြးပခင်း၊

 (၃)  လုြ်ငန်းခွင်ရှိ အလုြ်သေားေျားကို အကာအကွယ်မြး

ပခင်းနှင့်

 (၄)  လူေှုမဆွးမနွးေှုေျားေှ အမပြရှာပခင်းကို အားထားပခင်း 

(ILO ၂၀၂၀ (စ) ကို ြကည့်ြါ)။

22 The Wyden/Crapo အဓေ္မအလုြ်မစခိုင်းပခင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုြ်ပြင်ဆင်ချက်ကို https//www.finance.senate.gov/imo/media/docMay% 
2027% 20Trade % 20Amendment %20 Section %20by %20 Section %20 (FINAL).pdf တွင် ရရှိနိုင်ြါသည်။

ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါသည် ကေ္ဘာ့လူဦးမရ၏ ကျန်းောမရးအပြင် စီးြွား 

မရးနှင့် လူေှုဘဝမြျာ်ရှေင်ေှုတို့ကို ထိခိုက်ေှုဆက်လက်ပြစ်မစပခင်း 

မြကာင့် ထိုေဏ္ဏိုင်မလးရြ်အတိုင်း ရင်းပေစ်ေျားနှင့် လှုြ်ရှားမဆာင် 

ရွက်ေှုေျားကို ဆက်လက်စုစည်းမြာ်မဆာင်မရးသည် ငါးြေ်းပခင်း

နှင့် ြင်လယ်စာထုတ်လုြ်မရးကဏ္ဍေျားအြါအဝင် အလုြ်အကိုင်

နှင့် အသက်မေွးဝေ်းမြကာင်းေှုေျားအား အကာအကွယ်မြးရန် 

အဓိကမသာ့ချက်အပြစ် တည်ရှိမနြါသည်။ အဆိုြါကဏ္ဍေျားတွင် 

အလုြ်လုြ်ကိုင်မနြကမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအြါအဝင် အ 

လုြ်သေားေျားအမြါ် စဉ်ဆက်ေပြတ်အာရုံစိုက်ပခင်းသည် အမရး 

ြါလှဂြီး အထူးသပြင့် အလုြ်သေားေျားကို ၎င်းတို့၏ လွတ်လြ်

စွာသွားလာေှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်သတ်ထားမသာေူဝါေေျား

ပြင့် “ေပေင်ကွယ်ရာ” ေှာ အတင်းအကျြ်ခိုင်းမစမသာ မနရာေျား 

သို့ေဟုတ် မစာင့်ြကည့်ရန်ခက်ခဲမသာ ငါးြေ်းသမဘောေျားကဲ့သို့ အ 

လုြ်မနရာေျားကို ြိုေိုအာရုံစိုက်ရေည် ပြစ်ြါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါသည် ရှိနှင့်ဂြီးသား ေညီေျှေှုေျားကို 

ြိုေိုဆိုးရွားလာမစဂြီး ေူဝါေဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မဆာင်ရွက်ေှုေျားသည် 

မထာက်ြံ့ြစ္စည်းေျားကို ြံ့ြိုးကူညီေှု အလိုအြ်ဆုံးအလုြ်သေား

ေျားနှင့် စီးြွားမရးလုြ်ငန်းေျားထံမရာက်ရှိမြကာင်း မသချာမစရန် 

လုြ်မဆာင်ရေည်။ တစ်ချနိ်တည်းေှာြင် ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်ေှုနှင့် 

ပြန်လည်ထူမထာင်မရးေူဝါေေျားသည် အထူးသပြင့် အလုြ်သေား 

အကာအကွယ်မြးပခင်းနှင့် အလုြ်သေားဥြမေေျား အသက်ဝင်၊ 

အာဏာတည်ေှု အားနည်းသည့်မနရာေျားပြစ်မသာ ငါးြေ်းလုြ် 

ငန်းနှင့် ြင်လယ်စာကဏ္ဍေျားတွင် ယခင်ရှိဂြီးသား အလုြ်လိုအြ်ေှု 

ြောဏနှင့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလေ်း၊ အလုြ်သေားအခွင့်အမရး

နှင့် လူေှုအကာအကွယ်ေျား ေလုံမလာက်ေှုနှင့် ြွဲ့စည်းတည် 

မဆာက်ြုံဆိုင်ရာ ေညီေျှေှုေျားကို ရင်ဆိုင်မပြရှင်းရန် အခွင့်အလေ်း

တစ်ရြ် ပြစ်ြါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သေားစံချနိ်

စံညွှန်းေျားကို လက်ခံကျင့်သုံးေှု အားမြးပေှင့်တင်ရန် စဉ်ဆက်

ေပြတ် အားထုတ်ကကိုးြေ်းေှုေျားသည် အလုြ်သေားေျားအတွက် 

အမပခခံပြစ်မသာ အကာအကွယ်မြးေှု ကွာဟချက်ကို မပြရှင်းရန် 

အတွက် လိုအြ်ြါသည်။ အသင်းအြွဲ့ြွဲ့စည်းေှု အမလ့အထေျား 

တွင် ြွင့်လင်းပေင်သာေှုတိုးပေင့်လာပခင်းသည် အလုြ်သေားေျား 

အထူးသပြင့် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ လုြ်သားေျား၏ မေတာအချက် 

အလက်ေျား မကာက်ယူပခင်းနှင့် ထုတ်မြာ်ေှုေျား တိုးတက်မကာင်း 

ေွန်မအာင်ပြုလုြ်ပခင်းကဲ့သို့ြင် ထိုအလုြ်သေားေျားကို ကေ္ဘာ့ကြ်

မရာြါနှင့် ယင်း၏ မနာက်ဆက်တွဲကာလအတွင်း ေူဝါေေျက်ကွယ်
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အမပခအမနသ့ုိ မရာက်ရိှေသွားမစရန် အမရးြါလှြါသည်။ ြုြ္ဂလိက 

စီးြွားမရးလုြ်ငန်းေျားအတွက် ြံ့ြိုးကူညီေှုေျားသည် မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သားေျားအြါအဝင် အလုြ်သေားေျားအားလုံးကို လူေှုကာ

ကွယ်မစာင့်မရှာက်ေှုေျား တိုးချဲ့ပခင်းကဲ့သို့ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ ဆိုး

ကျ ိုးသက်မရာက်ေှုကို မလျာ့ြါးသက်သာမစပခင်းအတွက် အဓိက

မသာ့ချက် ပြစ်ြါသည်။

အမရှ့မတာင်အာရှတွင် ၁၄ ကကိေ်မပောက် အမရှ့မတာင်အာရှနိုင်ငံ

ေျားအြွဲ့ (အာဆီယံ-ASEAN) ၏ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားဆိုင်ရာြို

ရေ် (AFML) ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အွန်လိုင်းစနစ်ပြင့် 

ကျင်းြခဲ့ဂြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ၏ (မရှေ့မပြာင်းသွားလာေှု

အမပခအမနကို ထည့်သွင်းေစဉ်းစားဘဲ) အလုြ်သေားေျားအားလုံး

အမြါ်  ဆိုးကျ ိုးသက်မရာက်ေှုကိုတုံ့ပြန်ရန် မရှေ့မပြာင်းသွားလာေှု၏ 

အဆင့်တိုင်း၌ ကျား-ေမရးရာ လိုအြ်ချက်အလိုက် မဆာင်ရွက်မြး

ပခင်းေူဝါေေျားနှင့် ြဏာေမပခလှေ်းေျားအပြင် ဆက်စြ်ဘတ်ြျက်

ေျားကိုလည်းြဲ တိုးပေှင့်မြးရန် ထြ်ေံမတာင်းဆိုခဲ့ြါသည်။ ၁၄ 

ကကိေ်မပောက် AFML ေှ ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါကာလအတွင်း မရှေ့မပြာင်း

လုြ်သားေျားအား ကာကွယ်မြးရန်နှင့် ပြန်လည်ထူမထာင်မရး

ကာလအတွင်းနှင့် ကေ္ဘာကြ်မရာြါအလွန် အနာြတ်ကာလတို့

တွင် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားကို ချန်ေထားခဲ့မစမရး မသချာမစ

ရန် ဆက်လက်မဆာင်ရွက်ရေည့် လိုအြ်ချက်ေျားကို ကိုင်တွယ်

မပြရှင်းသည့် အကကံပြုချက်ေျားအပြင် (အာဆီယံ ၂၀၂၁) မအာက်

မြာ်ပြြါ အကကံပြုချက်ေျားသည် ငါးြေ်းကဏ္ဍနှင့် ြင်လယ်စာပြုပြင် 

ထုတ်လုြ်ပခင်းကဏ္ဍေျားရှိ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ အမသးစိတ် 

လိုအြ်ချက်ေျားကို ေီးမောင်းထိုးပြြါသည်။ ထိုအကကံပြုချက်ေျား

ကို အစိုးရေျား၏ ဦးမဆာင်ေှုနှင့် အလုြ်သေားေျားနှင့် အလုြ်ရှင်

ေျား၏ အြွဲ့အစည်းေျားအြါအဝင် လူေှုမရးေိတ်ြက်ေျား၏ ြံ့ြိုး 

ကူညီေှုေျားပြင့် အမကာင်အထည်မြာ်သွားရန် လိုအြ်ြါလိေ့်ေည်။ 

အလုြ်ရှင်ေျားနှင့် လုြ်ငန်းအသင်းအြွဲ့ေျားကိုလည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

အကျြ်အတည်းအမြါ် ၎င်းတို့၏ တုံ့ပြန်မဆာင်ရွက်ေှုေျား ကျယ်

ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုြ်မဆာင်လာမစရန်နှင့် အလုြ်သေားေျား၏ လုိအြ် 

ချက်ေျားကို ေပြစ်ခင်ကတည်းက ကကိုတင်ကိုင်တွယ်မပြရှင်းမြး

ြကရန် ြန်ြကားထားြါသည်။ ြို့ကုန်တန်ြိုးသည် အမရှ့မတာင် 

အာရှရှိ ငါးြေ်းပခင်းနှင့် ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း 

ေျားတွင် အမရးကကီးမသာမြကာင့် ဝယ်ယူသူေျားသည် အမရးြါ

မသာ မေးကွက်ြိအားကို အသုံးချ၍ အလုြ်သေားေျားအတွက် 

တိုးတက်မကာင်းေွန်မသာ အမပခအမနရမအာင် ဆွဲမဆာင်သွားရ

ေည် ပြစ်ြါသည်။

 ငါးဖမ်းြခင်းနေင့် ပင်လယ်စာြပုြပင်ထုေ်သှး ကဏ္ဍများေွင် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်သနြကသော သှှေ့သြပာင်းလုပ်ေားများနေင့် ပေ် 

ေက်ေည့် သဒောအချက်အလက်သကာက်ယူြခင်းနေင့် ထုေ် 

သဖာ်ြခင်းေို့ကို ေိုးေက်သကာင်းမွန်သစြခင်း။

 ILO ၏ နိုင်ငံတကာမရှေ့မပြာင်းမနထိုင်ေှု စာရင်းအင်းအချက် 

အလက်ေျားစုစည်းထားသည့် မေတာမဘ့စ်တွင် မရှေ့မပြာင်း

အလုြ်သေားေျား၏ အလုြ်အကုိင်နှင့်ြတ်သက်သည့် လက်ရိှ 

ဆုိက်မရာက်နုိင်ငံသည် လုြ်သားအင်အားစစ်တေ်းေျားနှင့် အုြ် 

ချုြ်မရးေှတ်တေ်းေျားအမြါ် ထုံးစံအတိုင်း ေှီခိုမနရြါသည်။ 

ေုတိယေှီခိုခံအချက်သည် တရားဝင်ပြစ်မအာင် ပြုလုြ်ပခင်း

လုြ်ငန်းစဉ်အမြါ်ေှီခိုမနရဂြီး အထူးသပြင့် အလွန်မရှေ့မပြာင်း 

သွားလာနိုင်ဂြီး လက်လှေ်းေီရန်ခက်ခဲမသာ ငါးြေ်းသေားေျား 

ကဲ့သို့မသာ လူဦးမရေျားအတွက် ၎င်းလုြ်ငန်းစဉ်ေှ ဂြီးပြည့်စုံ

မသာ အစီရင်ခံစာတစ်ခုရရှိရန် ခက်ခဲမနသည့်အမပခအမနသို့  

မရာက်ရှိမနမြကာင်း လူတိုင်းသိြကြါသည်။ ယုံြကည်စိတ်ချ

ရမသာ အချက်အလက်ေျားရရှိနိုင်ေှုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ

အတွင်း အချက်အလက်မကာက်ယူေှုကို ကန့်သတ်မသာ

မဘာင်တစ်ခုအတွင်း ထိန်းချုြ်ပခင်းအစီအေံေျားမြကာင့် ြို၍ 

ဆိုးရွားလာခဲ့ြါသည်။ မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားအတွက် 

ြုိေုိထိမရာက်မသာ ပြည်သူ့ဝန်မဆာင်ေှုေျား မြးအြ်ပခင်းနှင့် 

အလုြ်သေားနှင့် လူေှုြူလုံမရးမစာင့်မရှာက်ေှုတို့ကို ြံ့ြိုး

မြးရန် ြိုေိုခိုင်ောမသာ မေတာအရင်းအပေစ်ေျားကို ြွံ့ဂြိုး

တိုးတက်လာမအာင် မဆာင်ရွက်သင့်ဂြီး ခွင့်ပြုချက်ေရှိဘဲ 

သတင်းအချက်အလက်ေျား ရယူေှုတားပေစ်သည့်စနစ် ြိုင်း

ယားမဝါလ်ကိုလည်း လူဝင်ေှုကကီးြကြ်မရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း

သတ် ေှတ်ချက်ေျားနှင့်အတူ တင်းတင်းကျြ်ကျြ် ထိန်းသိေ်း

ထား ရြါေည်။

 အလုပ်ေမား သှှေ့သြပာင်းေွားလာြခင်းဆိုင်ှာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု

အား အသကာင်အထည်သဖာ်ှာေွင် အထူးအားြဖင့် ကိုဗစ်-

၁၉ ေုံ့ြပန်မှုနေင့် ြပန်လည်ထူသထာင်သှး ကာလအေွင်း ေုံး

ပွင့်ဆိုင် ြပဋ္ဌာန်းဖွဲ့စည်းြခင်းနေင့် အှပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ

နေင့် ေိုင်ပင်အကကံဉာဏ်ှယူြခင်း။

 အလျင်အပေန် အလိုက်သင့်တုံ့ပြန်ေှု ြိုေိုမကာင်းေွန်မသာ 

ဥြမေေူမဘာင်ေျားကို ြံ့ြိုးရန် အစိုးရ၊ အလုြ်ရှင်ေျား၊ အလုြ် 

သေားေျားနှင့် အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်းေျား (CSOs) ေျား၏ 
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သာတူညီေျှ ကိုယ်စားပြုေှုတို့ြါရှိသည့် လူတန်းစားအလွှာ 

မြါင်းစုံြါဝင်မသာ မဆွးမနွးြွဲေျားသည် ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါ

တုံ့ပြန်ေှုနှင့် ပြန်လည်ထူမထာင်မရးေူဝါေ မရးဆွဲအမကာင် 

အထည်မြာ်ပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အြိုင်းပြစ်သင့်ြါ 

သည်။ ေိတ်ြက်ေျားနှင့် အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်းေျားသည် 

အထူးသပြင့် ငါးြေ်းပခင်းနှင့် ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်

မရးကဏ္ဍေျားရှိ အလုြ်သေားေျား၏အကျ ိုးကို ကိုယ်စား

ပြုပခင်းပြစ်မသာ်လည်း မေသအတွင်းရှိ နိုင်ငံအေျားအပြား

တွင် အကကံဉာဏ်ရယူမဆွးမနွးပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်ေှ မဘးထွက်

မနရဆဲပြစ်ဂြီး ၎င်းသည် အလုြ်သေားမရှေ့မပြာင်းသွားလာ

ေှုဆိုင်ရာ ပြဿနာေျားမြါ်တွင် အစိုးရအာဏာြိုင်ေျား

ေှ အထက်ေှမအာက်သို့ ဥြမေပြုပခင်းကို ပြစ်မစခဲ့ြါသည်။ 

မရှေ့မပြာင်းသွားလာေှု ေူဝါေမြါ်တွင် လူေှုမဆွးမနွးြွဲေျားကို 

ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မဆာင်ရွက်လာပခင်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာလအတွင်း မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားကို လျစ်လျှူရှုေ

ခံရမစမရး ပြည်သူ့ကျန်းောမရးစီေံချက်အြါအဝင် တိုက်ရိုက် 

သို့ေဟုတ် သွယ်ဝိုက်ခွဲပခားဆက်ဆံမသာ သက် မရာက်ေှုကကုံ 

မတွ့မစသည့် ေူဝါေဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ေှုေျား ေခံစားရမစမရး မသ 

ချာမစရန် အထူးအမရးကကီးြါသည်။

 အလုပ်ေမား ကာကွယ်သစာင့်သှောက်မှုေွင် အသြခခံကွာဟ 

ချက်များကို သြဖှေင်းှန် ငါးဖမ်းြခင်းနေင့် ပင်လယ်စာြပုြပင်

ထုေ်လုပ်သှးကဏ္ဍှေိ သှှေ့သြပာင်းလုပ်ေားများနေင့် ဆက်စပ်

ေည့်အဓိက အြပည်ြပည်ဆိုင်ှာ စံချနိ်စံညွှန်းများကို အေည် 

ြပုလက်မေေ်သှးထိုးြခင်း။

 ထိုင်းနိုင်ငံသည် ငါးြေ်းလုြ်ငန်းေှ အလုြ်အကိုင်ေျားဆိုင်ရာ 

ညီလာခံသမဘာတူညီချက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် (အေှတ်၊ ၁၈၈) ကို 

အတည်ပြုလက်ေှတ် မရးထိုးပခင်းဆီသို့ အပြုသမဘာမဆာင်

မသာ မပခလှေ်းလှေ်းမနဂြီ ပြစ်ြါသည်။ ညီလာခံသမဘာတူ

ညီချက်သည် ၎င်းတို့ ရင်ဆိုင်ကကုံမတွ့ရသည့် အဓိကကျသည့် 

အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလေ်း၊ အလုြ်သေားအခွင့်အမရးနှင့် 

လူေှုအကာအကွယ်ေျား ေလုံမလာက်ေှုကို တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်

ပြုေူမသာမြကာင့် သမဘာတူညီချက်ေျားြါ အချက်ေျားကုိ 

အပြည့်အဝအမကာင်အထည်မြာ်ပခင်းသည် ငါးြေ်းသေားေျား 

အတွက် လုြ်ငန်းခွင်အမပခအမနေျား တုိးတက်မကာင်းေွန်လာ 

မအာင် ပြုလုြ်ပခင်းတွင် အဓိကပခားနားချက်တစ်ခုပြစ် မြါ်မစ

ြါေည်။ အာရှတုိက်ရိှ မရှေမ့ပြာင်းငါးြေ်းသေားေျားအတွက် ေူရင်း

နုိင်ငံေျားနှင့် တပခားမသာဆုိက်မရာက်နုိင်ငံေျားသည် သူတို့၏ 

အလုြ်သေားအခွင့်အမရးကို ြိုေိုမကာင်း ေွန်စွာကာကွယ်မြး

ရန် သမဘာတူညီချက် အေှတ် ၁၈၈ နှင့် အပခားဆက်စြ်သည့် 

ILO သမဘာတူညီချက်နှင့် ညှိနှိုင်း ချက်ေှတ်တေ်းေျားပြစ်

သည့် အလုြ်အကိုင်အတွက် မရှေ့ မပြာင်း သွားလာေှုဆိုင်ရာ 

သမဘာတူညီချက် ပြန်လည်ပြင် ဆင်- ၁၉၄၉ ခုနှစ် (အေှတ် 

၉၇)၊ မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားဆိုင်ရာ (မနာက်ဆက်တွဲ

ပြဋ္ဌာန်းချက်ေျား) သမဘာတူညီချက်- ၁၉၇၅ ခုနှစ် (အေှတ် 

၁၄၃) ြုြ္ဂလိက အလုြ်အကိုင်ရှာမြွမရး မအြျင်စီေျားဆိုင်ရာ 

သမဘာတူညီချက်- ၁၉၇၇ ခုနှစ် (အေှတ် ၁၈၁) နှင့် ၂၀၁၄ ခု

နှစ် ညှိနှိုင်းချက်ေှတ်တေ်းေှ အဓေ္မအလုြ်ခိုင်းမစပခင်းဆိုင်ရာ 

သမဘာတူညီချက် - ၁၉၃၀ ခုနှစ်အထိကိုလည်းြဲ အတည်ပြု

လက်ေှတ်မရးထိုးနိုင်မရး ကကိုးြေ်းမဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။

 သှှေ့သြပာင်းအလုပ်ေမား အမျိုးေမီးနေင့် အမျိုးေားအေွက် 

၎င်းေို့၏ အလုပ်ခန့်ထားမှုနည်းလမ်းေည် စည်းမျဉ်းကိုက်

ညီမှု မည်ေို့ပင်ှေိသစကာမူ အလုပ်ေမားအခွင့်အသှး ကာ

ကွယ်သစာင့် သှောက်မှုကို ေိုးချဲ့သပးြခင်း။

 မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် သင့်တင့်မလျှာက်ြတ်မသာ 

လုြ်ငန်းခွင်အမပခအမနေျားနှင့် လုြ်ခလစာရရှိေှု မသချာ

မစရန် အလုြ်သေားအခွင့်အမရး ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ေှု

ဆိုင်ရာ လွှေ်းခခုံနိုင်ေှုကို ငါးြေ်းပခင်းနှင့် ြင်လယ်စာပြုပြင် 

ထုတ်လုြ်မသာ အလုြ်သေားေျားအားလုံးဆီသို့ တိုးချဲ့သင့်

ြါသည်။ အေျ ိုးသေီးေျား အချ ိုးအစား ေေျှတစွာြါရှိမန သည့် 

တရားေဝင် အလုြ်လုြ်ကိုင်မနမသာ  မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေား

ေျားအား ၎င်းတို့၏အလုြ်သေား အခွင့်အမရးေျားကို ပြဋ္ဌာန်း

ဥြမေအရ အကာအကွယ်မြးနိုင်ေှု အလှေ်းေီမသာ အကွာ

အမဝးေှ ြယ်ထုတ်ထားပခင်းသည် မခါင်းြုံပြတ်ပခင်းနှင့် နှိြ် 

စက်ညှင်းြန်းပခင်းအတွက် ၎င်းတို့၏ ထိခိုက်လွယ်ေှုကို တိုး

ပေှင့်မစြါသည်။ ငါးြေ်းပခင်းနှင့် ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်

ပခင်းကဏ္ဍအတွက် သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သေားဥြမေေျားကို 

ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ထိုသို့ေဟုတ်လျှင် ဆင့်ြွားဥြမေပြဋ္ဌာန်းကျင့် 

သုံးပခင်းနှင့် အလုြ်ရှင်၏ လိုက်နာေှုြိုေိုကျယ်ပြန့်လာမစ

ရန် ဥြမေ၏ အာဏာတည်ေှု တိုးပေှင့်ပခင်းကိုလည်းြဲ အလုြ် 

သေားကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ေှု၏ အလွှာစုံလွှေ်းခခုံနိုင်ေှုကို 

ြိုေိုအမထာက်အကူပြုရန် လုြ်မဆာင်သင့်ြါသည်။ 
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 သှှေ့သြပာင်းအလုပ်ေမားများအေွက် အထူးအားြဖင့် ကိုဗစ်-

၁၉ ေုန့်ြပန်မှုနေင့် ြပန်လည်ထူသထာင်သှး ကာလအေွင်း 

လူမှုကာကွယ်သစာင့်သှောက်မှု အကျိုးခံစားခွင့်များ လက်လေမ်း 

မီမှုကို ချဲ့ထွင်သပးြခင်း။

 အာရှတိုက်ရှိ ဆိုက်မရာက်နိုင်ငံေျားသည် ေြကာမသးေီ

ဆယ်စုနှစ်ေျားအတွင်း ၎င်းတို့၏ လူေှုြူလုံမရးကာကွယ်

မစာင့်မရှာက်ေှုစနစ်ေျား ြွံ့ဂြိုးတိုးတက်မရးတွင် သိသာထင် 

ရှား မသာ မအာင်ပေင်ေှုေျား ပြုလုြ်နိုင်ခဲ့ဂြီး သန်းနှင့်ချသီည့် 

ထိခိုက်လွယ်မသာ အလုြ်သေားေျားအား ဝင်မငွဆုံးရှုံးေှုနှင့် 

ဆက်စြ်ပြစ်မြါ်လာမသာ စိတ်တုန်လှုြ်ေှုေျားနှင့် ြိအားေျား

ကို မလျာ့ြါးသက်သာမစမရး ြံ့ြိုးမြးရန် အစိုးရမထာက် 

ြံ့မြကးရရှိနိုင်မရး အခွင့်အလေ်းေျားကို စီစဉ်မြးနိုင်ခဲ့ြါ 

သည်။ သို့မသာ်လည်း ြုံေှန်ေဟုတ်သည့်အလုြ် လုြ်ကိုင်ေှု၊ 

အလုြ်ရှင်ေျားေှ ေှတ်ြုံတင် မြးထားပခင်းေရှိေှုနှင့် ခံစားြိုင်

ခွင့်ေျား ရရှိပခင်းအတွက် လက်မတွ့ကျမသာအတားအဆီး

ေျားမြကာင့် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားအေျားစုသည် လွှေ်းခခုံနိုင်ေှု

ေှ ြယ်ထုတ်ခံထားရပခင်းကို ကိုဗစ်-၁၉ ေှ ေီးမောင်းထိုးပြခဲ့

ြါသည်။ လူေှုြူလုံမရးကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ေှုကို တစ်ကေ္ဘာ

လုံးအနှံ့ လွှေ်းခခုံနိုင်မရးအတွက် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ 

အရည်အချင်းပြည့်ေီေှုနှင့် စာရင်းသွင်းနိုင်ေှုကို တိုးချဲ့မြးပခင်း

ေှတစ်ဆင့်လုြ်မဆာင်မစသင့်ဂြီး ထိုသို့မဆာင်ရွက်မနစဉ်အ 

တွင်း မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် ၎င်းတို့၏ အကျ ိုးခံစား 

ခွင့်ေျားကို ပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးချနိုင်သည်ကို မသချာမစရန် 

မဆာင်ရွက်မြးရေည်။

 သှှေ့သြပာင်းလုပ်ေား အမျိုးေမီးများနေင့် အမျိုးေားများ

အားလုံးအေွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်သှးအစီအမံများကို ှ ှေိ

သှးအေွက် အေားအဆီးများကိုဖယ်ှေားြခင်း။

 မနထိုင်ခွင့်ြါေစ်သက်တေ်းတိုးပခင်း၊ လူေှုြူလုံမရး မထာက်ြံ့ 

မြကးေျားနှင့် အပခားမသာပြည်သူ့ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ မဆာင် 

ရွက်ချက်ေျားကဲ့သို့မသာ ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်ေှုအစီအေံေျားကို 

အရည်အချင်းပြည့်ေီမသာ မရှေ့မပြာင်းလုြ်သား အေျ ိုးသေီး

ေျားနှင့် အေျ ိုးသားေျားေှ အလွယ်တကူရရှိနိုင်မရး မသချာ

မစရန် အခွင့်အလေ်းေျားရယူနိုင်မရးအတွက် အတားအဆီး

ေျားကုိ ြယ်ရှားြစ်သင့်ြါသည်။ အစုိးရ၊ အလုြ်ရှင်ေျား၊ အလုြ် 

သေားေျားနှင့် အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်းေျား (CSOs) တို့ သာ 

တူညီေျှကိုယ်စားပြုေှုြါဝင်မသာ လူတန်းစားအလွှာစုံြါဝင်

သည့် လူေှုမဆွးမနွးြွဲေှတစ်ဆင့် စရိတ်ကကီးပေင့်ပခင်း၊ မထာက် 

ြံ့မရးြစ္စည်းေျားကို မနရာအမရာက် သို့ေဟုတ် အွန်လိုင်း

ေှတစ်ဆင့်အသုံးပြုရန် အခွင့်အလေ်းေရှိပခင်းနှင့် ဘာသာ 

စကားလုိအြ်ချက်က့ဲသ့ုိမသာ အတားအဆီးေျားကုိ မြာ်ထုတ် 

မဆွးမနွးနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မရး ေူဝါေ

ေျား မနရာတကျရှိမနမသာ်လည်း အခွင့်အလေ်းေျား ရယူ

နိုင်မရးတွင် လက်မတွ့ကျမသာ အတားအဆီးေျားသည် မရှေ့ 

မပြာင်းလုြ်သားေျားကို တန်းတူညီေျှဆက်ဆံေှု ေရမစရန် 

အမြကာင်းရင်းခံပြစ်ခဲ့ြါသည်။

 သှှေ့သြပာင်းလုပ်ေားများအေွက် လွေ်လပ်စွာအေင်းဖွဲ့စည်း

နိုင်ခွင့်နေင့် အလုပ်ေမားေမဂ္ဂနေင့် အလုပ်ှေင်ေို့ သဆွးသနွး

ညှိနှိုင်းနိုင်ခွင့်ကို သေချာသစှန်နေင့် အလုပ်ေမားများလုပ်ပိုင် 

ခွင့်ှှေိြခင်းအေွက် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ှာ အေားအဆီးများကို 

ကိုင်ေွယ်သြဖှေင်းြခင်း။

 ငါးြေ်းပခင်းနှင့် ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်မရး ကဏ္ဍရှိ 

မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအတွက် အလုြ်သေားသေြ္ဂတွင် အ 

သင်းဝင်ဂြီး မေျှာ်ေှန်းထားမသာ ြိုေိုမကာင်းေွန်သည့် လုြ်ခ 

လစာနှင့် လုြ်ငန်းခွင်အမပခအ မနေျားအတွက် ညှိနှိုင်းေှု

ပြု လုြ်နိုင်စွေ်းသည် ကန့်သတ်ချက်ေျားစွာ ရင်ဆိုင်မနရဆဲ 

ပြစ်ြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားသည် 

သူတို့၏ သေြ္ဂေျားကို ြွဲ့စည်းပခင်း သို့ေဟုတ် ဦးမဆာင်

ပခင်းတို့ ေလုြ်နိုင်ြကသည့်အတွက် ယင်းသည် လက်မတွ့

တွင် ၎င်းတို့၌ သေြ္ဂြွဲ့စည်းရန် အလွန့်အလွန်နည်းြါးမသာ 

အခွင့်အလေ်းသာရှိသည်ဟု ဆိုလိုြါသည်။ ထို့အပြင် အချ ို ့

မသာ အလုြ်ရှင်ေျား၏ ဂခိေ်းမပခာက်ေှုနှင့် ြိနှိြ်ေှုေျားအပြင် 

၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ေျားအတွက် အသုံးပြုရန် ြွဲ့စည်း

မဆာင်ရွက်သည့် မဆွးမနွးညှိနှိုင်းနိုင်ပခင်း ေလုြ်နိုင်မသာ 

အလုြ်သေားမရးရာမကာ်ေတီေျားအား စုမြါင်းတည်မထာင်

ကာ ြူးမြါင်းစည်းရုံးမရးလုြ်ြို့အတွက် လုံလစိုက်ကကိုးြေ်း

တည်မထာင်ြကေှုေျားကိုလည်း မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားေှ ရင် 

ဆိုင်ကကုံမတွ့မနခဲ့ရြါသည်။ အသင်းအြွဲ့လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် အ 

လုြ်သေားသေြ္ဂနှင့် အလုြ်ရှင်တို့ မဆွးမနွးညှိနှိုင်းပခင်းအ 

တွက် အမပခခံအခွင့်အမရးေျားကို နားလည်သမဘာမြါက်ေှု 

တိုးပေှင့်နိုင်ရန် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား၏ အသင်းြွဲ့စည်းခွင့်

ဆိုင်ရာ အခွင့်အမရးေျားအမြါ် ဥြမေမရးရာနှင့် လက်မတွ့
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တွင် ပြစ်နိုင်မချရှိမသာ ကန့်သတ်ချက်ေျားအားလုံးကို ြယ် 

ြျက်သင့်ဂြီး အဆိုြါအခွင့်အမရးေျားကို ချ ိုးမြာက်ပခင်းအား 

တင်းတင်းကျြ်ကျြ် အမရးယူရြါေည်။

 သှှေ့သြပာင်းလုပ်ေားများထံမေ အထူးေြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေုံ့ြပန် 

မှုနေင့် ြပန်လည်ထူသထာင်သှးကာလအေွင်း လုပ်ခလစာ ခိုး

ယူမှုေားဆီးြခင်းနေင့် ြပန်လည်ကုစားသပးြခင်း။

 ဥြမေအရ အနိေ့်ဆုံးလုြ်ခလစာ သတ်ေှတ်ချက်ထက်မလျာ့ 

နည်း၍ လုြ်ခလစာမြးပခင်း၊ တရားေဝင်လုြ်ခလစာ ပြတ်

မတာက်ေှု ပြုလုြ်ပခင်း၊ လုြ်ခလစာမြးမချေှု မရှေ့ဆိုင်းပခင်းနှင့် 

အလုြ်ရြ်စဲချနိ်တွင် လုြ်ခလစာေမြးပခင်းစသည့် ြုံစံေျား

နှင့်ရှိမနမသာ အလုြ်သေားအခွင့်အမရး အလွဲသုံးစားပြုပခင်း

ေျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျား

အြကား ြို၍ြင်လျှင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြစ်လာခဲ့ဂြီး အထူး

သီးသန့်အာရုံစိုက်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ လုြ်ခလစာကာကွယ်

မြးေှု ဥြမေေူမဘာင်သည် ြိုေိုခိုင်ခံ့မသာ အကာအကွယ်မြး

ေှုနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးေှုဆိုင်ရာ အစီအေံေျား မနရာတကျရရှိ

မစမရး မသချာမစရန်အတွက် အားမကာင်းလာရန် လိုအြ်

ြါသည်။ ထို့အပြင် လုြ်အားခနှင့် ဆက်စြ်မသာ အလွဲသုံးစား 

ပြုေှုေျားအတွက် ေမြးမချရမသးမသာ လုြ်အားခေျား ပြန် 

လည်ရရှိမရးနှင့်အလွဲသုံးစားပြုေှုအတွက် ဘဏ္ဍာမလျာ်မြကး 

မငွေျားကဲ့သို့ ြုံစံေျားပြင့် မကျနြ်ြွယ်မသာ ကုစားနိုင်ခွင့် 

ေျားကို တိုးပေှင့်သင့်ြါသည်။ 

 လုပ်ငန်းအေင်းအဖွဲ့များနေင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍေို့၏ ပဏာမ

သြခလေမ်းသဆာင်ှေက်ချက်များအသပါ် လိုက်နာသဆာင်ှေက်မှု 

များကုိ ေက်ကကစွာသဖာ်သဆာင်ေင့်ပပီး ၎င်းေ့ုိ၏ အလုပ်ေမား 

ထုအေွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေုံ့ြပန်မှုနေင့် ြပန်လည်ထူသထာင်သှး မူ

ဝါဒများကို အသကာင်အထည်သဖာ်သဆာင်ှေက်ြခင်း။

 ဆန္ဒအမလျာက် စီးြွားမရးလုြ်ငန်းေျား၏ လူေှုတာဝန်ယူ

ေှုနှင့် စက်ေှုလုြ်ငန်းေျားေှ ဦးမဆာင်သည့် မရရှည်တည်တံ့

ခိုင်ဂေဲေှု အစီအစဉ်ေျားတွင် ရင်းနှီးပေှုြ်နှံခဲ့မသာ်လည်း ဤ

ြဏာေလုြ်မဆာင်ချက်ေျားသည် အလုြ်သေားေျားအတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်ေှုနှင့် ပြန်လည်ထူမထာင်မရး ေူဝါေေျား

အမြါ် အေျားအားပြင့် နှုတ်ဆိတ်မနြကြါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ 

တုံ့ပြန်ေှုေျားသည် ကုေ္ပဏီေျား၏ လုြ်သားထုအြကား မရာြါ

ြျ ံ့နှံ့ပြစ်ြွားေှု တုံ့ပြန်ပခင်းနှင့် အဓိကပြဿနာေျားအပြစ် ြါ 

ဝင်မနမသာ အလုြ်ရြ်နားကာလအတွင်း လုြ်ခလစာမြး

ေှု၊ ကိုဗစ်-၁၉ စေ်းသြ်စစ်မဆးပခင်းနှင့် ကာကွယ်မဆးထိုး

ပခင်း၊ ပြုစုကုသပခင်းနှင့် ကွာရန်တင်း၊ မဆးခွင့်နှင့် အပခား

မသာ ခွင့်အေျ ိုးအစားေျား ကျင့်သုံးေှုနှင့် အရည်အချင်းပြည့်ေီ

သည့် အလုြ်သေားေျားအတွက် လူေှုြူလုံမရးအခွင့်အလေ်း

ေျား ြံ့ြိုးမြးပခင်းတို့အမြါ် ရှင်းလင်းပြတ်သားမသာ ေူဝါေ

ေရှိပခင်း စသည့် တစ်ြိုင်းတစ်စစီပြစ်မနမသာကုေ္ပဏီေျား၏ 

ကိုယ်ြိုင်ဆုံးပြတ်ခွင့်ေျားအတွက် အေျားအားပြင့် ချန်ထား

မြးခဲ့ြါသည်။ 

 ဝယ်ယူေူများမေ ကေိြပုထားသော အှင်းအြမစ်ှောသဖွသှး

မဟာဗျူဟာများအားြဖင့် အလုပ်ေမားစံချိန်စံညွှန်းများကို

ထိန်းေိမ်းသပးသော သပးေွင်းေူများအေွက် ဆုချီးြမှင့်ြခင်း

စနစ်ကို ေိုးချဲ့ြခင်း။

 ဝယ်ယူသူေျားသည် ကုိဗစ်-၁၉ တ့ံုပြန်ေှုနှင့်ပြန်လည်ထူမထာင် 

မရးေူဝါေေျားတွင် မရှေ့မပြာင်းလုြ်သားေျားအားလုံးြါဝင်ပခင်း 

အြါအဝင် သင့်တင့်မကာင်းေွန်မသာ အလုြ်အကိုင်ေျားကို 

ပေှင့်တင်မြးသည့် ဥြမေနှင့် ေူဝါေအမပြာင်းအလဲေျားအတွက် 

ခိုင်ခိုင်ောောနှင့် ပြတ်ပြတ်သားသား မထာက်ခံအားမြးသင့်

ြါသည်။ ဝယ်ယူသူေျားသည် မြးသွင်းသူေျား စုမဆာင်းရန်

နှင့် ၎င်းတို့အြကား ဆန္ဒအမလျာက် လိုက်နာမဆာင်ရွက်

သည့် ြဏာေမပခလှေ်းေျားတွင် စစ်ေှန်စွာြါဝင်ေှု ပေှင့်တင်

မြးရန်အတွက် ေက်လုံးမြးသည့် အစီအစဉ်ေျားကို တိုးချဲ့

နိုင်ြါသည်။ ဝယ်ယူသူေျားသည် အလုြ်သေား စံချနိ်စံညွှန်း

ေျား ြိုေိုမကာင်းေွန်မအာင်မဆာင်ရွက်ပခင်းတွင် တိုင်းတာနိုင်

မသာ တိုးတက်ေှုမြါ်တွင်အမပခခံ၍ နှစ်မြါင်းေျားစွာ ရင်းပေစ်

ရှာမြွေှုဆက်ဆံမရးကို ကတိကဝတ်ပြုသင့်ြါသည်။ ဝယ်ယူ

သူေျားသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သေားစံချနိ်စံညွှန်း

ေျားနှင့်အညီ အလုြ်သေားဥြမေကို ပြုပြင်မပြာင်းလဲထား

ဂြီး ယင်းကိုထိမရာက်စွာ လိုက်နာကျင့်သုံးမသာ နိုင်ငံေျား

နှင့် ဦးစားမြးရင်းပေစ် ရှာမြွေှုဆက်ဆံမရးေျားကိုလည်း မြာ်

မဆာင်နိုင်ြါသည်။ 
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 ြဖစ်သပါ်သနဆဲ ကမ္ဘာ့ကပ်သှာဂါ၏ ရိုက်ခေ်မှုသြကာင့် အစား 

အစာအေွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ှာ ကုန်ေွယ်မှုပုံစံများေွင်ြဖစ် 

သပါ်လာသော အသြပာင်းအလဲများနေင့် လုပ်ငန်းများနေင့်အလုပ် 

ေမားများအသပါ် ေက်သှာက်မှုများအား ေုသေေနြပုြခင်း

နေင့် သစာင့်ြကည့်စစ်သဆးြခင်း။

 ကေ္ဘာ့ကြ်မရာြါသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ဆက်လက်ပြစ် 

ြွားမနသပြင့် ယင်း၏သက် မရာက်ေှုေျားကို အထူးသပြင့် 

အမရှ့မတာင်အာရှတွင် ခံစားမနရဂြီး ထုိမနရာတွင် ကာကွယ် 

မဆးထိုးနှုန်း နိေ့်ကျမနပခင်းသည် စီးြွားမရးပြန်လည်နာလန်

 ထူပခင်းကို  မနှာင့်မနှးမစဂြီး လွတ်လြ်စွာသွားလာခွင့် အထူး 

သပြင့် မရှေ့မပြာင်းအလုြ်သေားေျားအတွက်ကို ဆက်လက် 

၍ ကန့်သတ်ထားြါသည်။ ြင်လယ်စာလုြ်ငန်း၏ အနာြတ်

အတွက် ဤအချက်သည် ေည်သည့်အဓိြ္ပါယ်သက်မရာက်

သည်ဆိုသည်ကို ဆက်လက်မစာင့်ြကည့်ရဦးေည် ပြစ်ြါ 

သည်။ ငါးြေ်းပခင်းေှ ြင်လယ်စာပြုပြင်ထုတ်လုြ်ပခင်းအထိ 

မထာက်ြံ့မရးကွင်းဆက်နှင့် တစ်သားတည်းပြစ်မနမသာ အ 

လုြ်သေားေျား၏ အနာြတ်သည်လည်း ေမရရာေှုေျားပြင့် 

ဆက်လက်ရှိမနဆဲ ပြစ်ြါမတာ့သည်။
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စည်း (ILO) ၏ တစ်ဦးတည်းတာဝန်ရှိပခင်းပြစ်ဂြီး ဥမရာြသေြ္ဂ၏ 

ထင်ပေင်ယူဆချက်ေျား လုံးဝထင်ဟြ်မနေည်ေဟုတ်ြါ။



လှိုင်းထန်သောပင်လယ်များ - အသှေ့သောင်အာှေနိုင်ငံများမေ ငါးဖမ်းလုပ်ေားများအသပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ေက်သှာက်မှု
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ဤစာမစာင်ကို ဥမရာြသေြ္ဂ၏ ဘဏ္ဍာမငွအမထာက်အြံ့ပြင့် 

ထုတ်လုြ်ထားြါသည်။ ဤမနရာတွင် မြာ်ပြထားမသာ အပေင်

ေျားသည် ဥမရာြသေြ္ဂ၏ တရားဝင်သမဘာထားကို ထင်ဟြ်ရယူ

ပခင်းသည် ေည်သို့ေှ ေပြစ်နိုင်ြါ။


