
 

 
Fishers’ Rights Network သည် စာချုပ်ပါြပဌာန်းချက်များကုိ ြပဌာန်းအတည်5ပရန် ထုိင်းအစုိးရအားေတာင်းဆုိပါသည်။  
Songkhla, Thailand 

 
ITF Fishers’ Rights Network မှ ငါးဖမ်းလုပ်သားေခါင်းေဆာင်များသည် စာချုပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များကုိ ြပဌာန်း အတည်5ပရန် 
ထုိင်းအစုိးရအားေတာင်းဆုိပါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်သားများဘက်မှေတာင်းဆုိချက်မှာ ြပငှာန်းအတည်5ပမ@ တွင် ေရCေ့ြပာင်းလုပ်သား 
များ၏ အေြခခံအခွင့်အေရးကုိ စနစ်တကျချိုးေဖာက်မ@များကုိမီးေမာင်းထုိးထားေသာ စစ်တမ်း ရလဒ် အသစ်၏ ထုတ်ြပန်ချက် 
ကုိ အေြခခံရနြ်ဖစ်ပါသည်။  
 
မတ်လမှဇွန်လ ၂၀၂၁အတွင်း ထုိင်းြပည်နယ်ရှစ်ခုရိှငါးဖမ်းလုပ်သား ၅၂၀ ၏စစ်တမ်းများကုိ အေြခခံထားေသာ FRN ၏ 
သုေတသန5ပမ@၏ေဖာ်ြပချက်မှာ -  

• ထုိင်းနုိင်ငံရိှငါးဖမ်းလုပ်သားများ၏ ၈၇ ရာခုိင်န@န်းတွင် ၎င်းတုိ၏့အလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်မိတတ ူမရိှြကပါ။ 
• ၉၆ ရာခုိင်န@န်းေသာငါးဖမ်းလုပ်သာေတွဟာ သူတုိရဲ့က့န်ထရုိက်စာချုပ်အကုန်ကုိနားမလည်ြကပါ။ 
• ၎င်းတုိရဲ့က့န်ထရုိက်စာချုပ်ကုိနားလည်သေဘာေပါက်ေသာငါးဖမ်းသူလုပ်သား ၃၃ ရာခုိင်န@န်းကအလုပ်အေြခအေန 

သည် ကနထ်ရုိက်စည်းကမ်းချက်များနှင့်မကုိက်ညီေြကာင်းေြပာြကားခ့ဲပါသည်။ 
• ငါးဖမ်းလုပ် ၈၉ ရာခုိင်န@န်းမှာေတာ့ သူတုိစ့ာချုပ်ကုိသူတုိန့ားလည်တ့ဲဘာသာစကားနဲဘ့ာသာြပန်ထားတာမရိှပါဘူး။ 
• ေတွဆံု့ေမးြမန်းခ့ဲသည့် ငါးဖမ်းလုပ်သား ၉၉ ရာခုိင်န@န်းကေတာ့ သူတုိ့စာချုပ်မှာ လက်မှတ်မထုိးမီှ စာချုပ်၏ စည်းကမ်း 

ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကုိအြပည့်အဝနားလည်လုိေြကာင်းနှင့်  မိမိတုိ့မိခင်ဘာသာစကားကုိြပန်ဆုိ ထားေသာ 
မိတတ ူလုိချင်ေြကာင်းေြပာြကားခ့ဲပါသည်။ 

 
FRN ဥကကဌ နှင့်ထုိင်းနုိင်ငံရိှေရCေ့ြပာင်းလုပ်သားေဟာင်းြဖစ်သူ ကုိ Ye Thwe က အစုိးရအား တင်း`သည့် ဥပေဒကုိ အလျင် 
အြမနြ်ပဌာန်းရန် ေတာင်းဆုိလုိက်ပါသည်။ “ထုိင်းနုိင်ငံအေနြဖင့် C188, ILO’s Work in Fishing Convention ကုိ 
အတည်5ပခ့ဲေသာ်လည်း ြမန်မာနှင့ခ်မာငါးဖမ်း လုပ်သားများ အေနြဖင့် ေလးနက်ေသာြပဿနာများက့ဲသုိေ့သာ လုပ်ခခုိးမ@၊ 
စားနပ်ရိကခာလံုေလာက်စွာမရရိှြခင်း သုိမ့ဟုတ် ေသာက်သံုးေရသန့်မရရိှြခင်း ေdကးြမီေနှာငf်ကိးများနှင့် ၊ စာရွက်စာတမ်း 
ထိန်းသိမ်းမ@များ နှင့်အြခားအလုပ်သမားချိုးေဖာက်မ@များကုိ ရင်ဆုိင်ရေသးလျက်ြဖစ်ပါသည်။” 

 
“ထုိင်းအစုိးရ၏ကတိက၀တ်များသည် သူတုိေ့ရးသားထားေသာစာရွက်များက့ဲသုိပ့ါးလCာပါသည်။ အလုပ်သမားေရးရာ 
ချိုးေဖာက်မ@များ သည်ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်ဆက်လက်ြဖစ်ေပgေနြပီး စာချုပ်များက့ဲသုိလဲ့စနစ်တကျလုိက်နာြခင်းမရိှပါ။ ငါးဖမ်း 
လုပ်သားများအား လအေတာ်ြကာလစာမေပးြခင်း၊ အန တရာယ်ရိှေသာအေြခအေနများနှင့်ရင်ဆုိင်ရြခင်းနှင့်  သူတုိ၏့ မိခင် ဘာသာ 
စကားြဖင့် မဟုတ်ေသာေြကာင်း ၎င်းတုိ၏့ လစာအမှန် သုိမ့ဟုတ် စာချုပ်ပါေဖာ်ြပထားေသာ အြခားြပဌာန်း ချက်များ ကုိ 
ေသချာမသိရိှေြကာင်း ကhန်ု ပ်တုိမ့ြကာခဏြကားရပါသည်။” 

 
“ကhန်ေတာ်ဟာငါးဖမ်လုပ်သား ၁၅ နှစ် ြဖစ်ခ့ဲြပီး တုိးတက်မ@အများြကီးမရိှခ့ဲပါ။ ငါးဖမ်းလုပ်သားအများစုသည် ၎င်းတုိ၏့ အလုပ် 
ခန့်ထားသည့်စာချုပ်မိတတ ူကုိ မိမိ၏ မိခင်ဘာသာစကားနှင့်  မရိှြခင်းေြကာင့်  စည်းကမ်းချက်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကုိ 
နားလည်ရန်လမ်းမရိှနုိင်ပါ။ ေလှ/သေဘငာပုိင်ရှင်များနှင့်  ေရယာဥ်းမlးများအေနြဖင့်  ေရလုပ်သားတုိ၏့ လုပ်ခများမှလိမ်လည် 
လှည့်ြဖားနုိငြ်ပီး ထုိင်းအာဏာပုိင်များအား အလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိုးေဖာက်မ@များကုိ သတင်းမပုိနုိ့ငြ်ခင်း ပုိမုိြဖစ်ေစပါသည်” 
ဟု Thwe ကဆုိပါသည်။ 

 
စစ်တမ်းရလဒ်များတငြ်ပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင် ေရCေ့ြပာင်းငါးဖမ်းလုပ်သားေခါင်းေဆာင်များက ထုိင်းအစုိးရအား 
ေအာက်ပါအတုိင်းေတာင်းဆုိခ့ဲပါသည် -  

• C188 ကုိထိထိေရာက်ေရာက်ြပဌာန်းေစြပီး ငါးဖမ်လုပ်သားအားလံုးတွင် မိမိ မိခင်သာသာြဖင့် ြပန်ဆုိထားေသာ ၎င်း 
တုိ၏့စာချုပ်မိတတ ူရရိှထားေြကာင်းေသချာေစရန်။  

• PIPO စင်တာများအားလံုးမှငါးဖမ်းလုပ်သားများအား ၄င်းတုိအ့လုပ်ရှင်မှတငြ်ပထားေသာ စာချုပ်အားစစ်ေဆးြခင်း နှင့် 
ချိုးေဖာက် မ@များကုိ လံု5ခံေသာေနရာတွင် တုိငြ်ကားနုိင်ခွင့် ေပးြခင်းများကုိ ေသချာေစရန်။ 

• ထုိင်းေအဂျင်စီများကုိ အလုပ်ခန့်ထားမ@စာချုပ်ပါြပဌာန်းချက်များကုိ ြပဌာန်းအတည်5ပြပီး ေရCေ့ြပာင်းေရလုပ်သား 
တုိ၏့ အခွင့်အေရးကုိကာကွယ်ရန် ကူညီေပးဖုိ့ တုိ့ ြဖစ်ပါသည်။  



 
ြမန်မာငါးဖမ်းလုပ်သားနှင့် FRN ေခါင်းေဆာင် Aung San က “ ကhန်ေတာ် ၉-၁၀ နှစ်ေလာက်ငါးဖမ်းခ့ဲတယ်။ ဒါေပမယ့် 
ကhန်ေတာ်အခုထိ ကhန်ေတာ့်စာချုပ်နဲပ့တ်သက်ြပီး ဘာမှမသိခ့ဲဘူး။ ကhန်ေတာ့်ရဲကုိ့ယ်ပုိင်စာချုပ်ကုိကုိင်ထားြပီး ကhန်ေတာ့်ရဲ ့
အလုပ်သတ်မှတ်ချက်ေတွကုိ ေဖာ်ြပချက်နဲအ့ညီြဖစ်ေစချင်ပါတယ်” လုိ့ဆုိပါသည်။  
 

ကေမဘာဒီးယား FRN အဖဲွဝ့င် Soh Kun က “ ကhန်ေတာ်ရဲစ့ာချုပ်နှင့် သတ်မှတ်ချက်များကုိမှန်ကန်စွာနားလည် ဖုိ့လုိအပ်ပါတယ်။ 
ဒါမှကhန်ေတာ် အသံုးချမခံရမှာပါ။ ခမာဘာသာနဲ ့အလုပ်စာချုပ်ရိှရင် အနာဂတ်မှာ ကhန်ေတာ်ြပဿနာတစ်ခုခုရိှရင် ကhန်ေတာ် 
ကုိယ်တုိင်တငြ်ပလုိရမှာပါ” လုိဆုိပါသည်။ 
 
ယေန ့ITF ငါးလုပ်ငန်းဌာန၏ ဥကကဌ Johnny Hansen က ထုိင်းအစုိးရ၏ ၂၀၁၉ တွင် C188 ကုိအတည်5ပခ့ဲေသာ်လည်း အဓိက 
ကျေသာသေဘာတူညီချက်ြပဌာန်းချက်များကုိ ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်းနှင့်  ပတ်သက်၍ မှတ်ချက် 
ေပးခ့ဲသည်။ 
 
“လက်ရိှထုိင်းအလုပ်သမားဥပေဒနှင့် အလုပ်သမားစစ်ေဆးြခင်းများသည်ငါးဖမ်းလုပ်သားများအားေခါင်းပံုြဖတ်ြခင်းနှင့် အလုပ် 
သမား အခွင့်အေရးအလဲွသံုးစားမ@များမှ အကာအကွယ်ေပးသင့်ေသာသေဘာတူစာချုပ်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာစံန@န်းများနှင့ ်
မကုိက်ညီပါ” ဟု Hansen ကဆုိပါသည်။ “ILO နှင့်အြခားအဖဲွအ့စည်းေတွကလည်း ထုိင်းအစုိးရနှင့်အတူ C188 ကုိ 
မှန်ကန်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရနနှ်င့် လုိက်နာေစမ@များကုိ ေသချာေစရန်လုပ်ေဆာငေ်နဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ထုိင်းတွင် 
အလုပ်သမားနှင့်  ေရCေ့ြပာင်းေရလုပ်သားများ၏ အခွင့်အေရးများကုိအြပည့်အဝကာကွယ်နုိင်ရန် အေရးတြကီးလုိအပ်ေနေြကာင်း 
ယေနတ့ငြ်ပခ့ဲေသာရလဒ်များကရှင်းလင်းစွာြပသေနပါတယ်” ဟု Hansen ကဆုိပါသည်။ 
 
“ေရလုပ်သားေတွက တကမဘာလံုးဆုိင်ရာပင်လယ်စာေထာက်ပ့ံေရး ကွင်းဆက်တွင် ေရ့ှတန်းမှာရိှေနြပီး စားသံုးသူများကလည်း 
သူတုိဝ့ယ်ယူေသာထုတ်ကုန်များသည် အလုပ်သမားမတရားကျင့် မ@ သုိမ့ဟုတ်ေခါင်းပံုြဖတ်ြခင်းတုိ ့မှအမှနတ်ကယ် လွတ်ေြမာက် 
ရန်ေတာင်းဆုိေနြကပါတယ်။ ထုိင်းနုိင်ငံအေနြဖင့်အေြခခံအလုပ်သမားအခွင့်အေရးဆုိင်ရာြပဌာန်းချက်များကုိ ြပဌာန်းအတည်5ပ 
ထားေြကာင်း နှင့်  ဆိပ်ကမ်းစစ်ေဆးမ@များသည် ချိုးေဖာက်သူများကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန်နှင့် အြပစ်ေပးရန် ထိေရာက်ေသာ နည်းလမ်း 
ြဖစ်ေြကာင်း ြပသရန်အခွင့်အေရးရိှပါတယ်” ဟုလည်းသူထည့် သွငး်ေြပာဆုိခ့ဲပါတယ်။ 

 
FRN ၏တငြ်ပချက်အရ ထုိင်းနုိင်ငံ၏ PIPO စစ်ေဆးေရးစင်တာများသည် အလုပ်သမားမတရားကျင့် မ@ နှင့်ချိုးေဖာက်မ@များကုိ 
ေဖာ်ထုတ်တငြ်ပနုိင်သည့် အေရးြကီးေသာေနရာြဖစ်ပါသည်။ PIPO စစ်ေဆးေရးစင်တာတွင် အလုပ်ခန့်ထားမ@စာချုပ်များကုိ 
ြမန်မာဘာသာနှင့် ခမာဘာသာသုိ ့ဘာသာြပန်ရန် ၀နထ်မ်းများနှင့အ်ရင်းအြမစ်များရိှေစြပီး ၄င်းတုိ၏့အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းခွင် 
အေြခအေနနှင့်လုပ်ခများသည် သူတုိ၏့အလုပ်ခန့်စာချုပ်ထဲပါအတုိင်းကုိက်ညီမ@ရိှေစဖုိ ့ ေသချာေစရနေ်ရလုပ်သားများအား   
ေတွဆံု့ ေမးြမန်းရန် လံု5ခံေသာေနရာတစ်ခုထားေပးပါ။ 
 
ြပီးပါြပီ။ 
 
ပုိမုိသိရိှလုိပါကဆက်သွယ်ရန် - 
Kanakon Kithisathon 
+66 (0) 74-314-262  
frncampaigner.itf@gmail.com 
www.justiceforfishers.org 
 
 
အယ်ဒီတာများအတွက်မှတ်စုများ 
 
FRN သည်ေရလုပ်သားများအားစီမံခန့်ခဲွမ@ြကီးြကပ်မ@မှကင်းလွတ်သည့်  လံု5ခံေသာေနရာတွင် သူတုိ၏့ မိခင်ဘာသာစကား (ဗမာ 
သုိမ့ဟုတ် ခမာ) ြဖင့်မျက်နှာချင်းဆုိင်ေတွဆံု့ေမးြမန်းခ့ဲသည်။ ေမးခွန်း (၁၀) ခုစစ်တမ်းသည်ပျမ်းမsအားြဖင့်  ငါးမိနစ် မှ ဆယ် 
မိနစ် ခန့်ြကာြပီး၊ လုပ်ငန်းအေတွအ့tကံအမျိုးမျိုးရိှေသာေရလုပ်သားများပါဝင်သည်။ ၄၈% သည် ငါး နှစ် သုိမ့ဟုတ် ထုိထက်နည်း 
ေသာငါးဖမ်းသက်တမ်းနှင့်  ၃၈% က ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ြကာ, နှင့်  ၁၄% မှာ ၁၀ နှစ်နဲ ့အထက်ြဖစ်ပါသည်။ စစ်တမ်းများကုိ Ranong 
တွင် (၂၇%)၊ Songkhla တွင် (၃၃%) Trat တွင် (၃၆%) နှင့်အြခားြပည်နယ်များတွင် (၄%) တွင5်ပလုပ်ခ့ဲြပီး ြဖင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းြဖင့် အွန်လုိင်းေဖာင့် မှတဆင့် မှတ်တမ်းတင်ခ့ဲပါသည်။ 


