
လူအ့ခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်စးီပွားေရး ထးူခ�န်ဆ ု 

ေဖာငေ်ဒး�ှငး်  
contact@humanrightsandbusinessaward.org 

 

ဤသတငး်ထတု်ြပနခ်ျက်ကို ြမနမ်ာ (ဗမာ), ထိငုး် (ไทย), အဂင်္လိပ် (English), စပိန ် (español), ြပငသ်စ် (français), 

ေပါ်တူဂီ (português), �ု�ှား (русский), အာေရဗီ (اللغة العربیة), တ�ုတ် (简体中文) ,  ေ�ှး�ုိးတ�ုတ ်(繁體中文)  

 

သတငး်ထတုြ်ပန်ချက ်

 
 ေ���ေြပာငး်အလပ်ုသမားအခွင့အ်ေရးကန်ွရက ်အား ၂၀၂၀ ခု�စှအ်တကွ ်

လူအ့ခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်စးီပွားေရး ထးူခ�န်ဆ ု(Human Rights and Business Award) 

ရ�ိှသအူြဖစ ်အမညစ်ာရငး်ထတုြ်ပန်ြခငး် 

 

လူအ့ခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်စးီပွားေရးထးူခ�န်ဆ ုေဖာငေ်ဒး�ှငး် (Human Rights and Business Award)  

ဂျနီဗာ၊ ၁၇ ရက ်�ိဝုငဘ်ာလ ၂၀၂၀ ခု�စှ ်။  

 

ကမ�ာက့လုသမဂ� စီးပာွးေရး�ငှ့လ်ူအ့ခငွ့အ်ေရးများဆိငုရ်ာဖုိရမ် (United Nations Forum on 

Business and Human Rights) ၏ ယေန�့စ်ှပတလ်ညအ်စညး်အေဝးတငွ ်က��်ပ်ုတိုေ့ဖာငေ်ဒး 

�ငှး်အေနြဖင့ ်ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က်အား ၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှအတကွ ်လူအ့ခငွ့ ်

အေရး�ငှ့စီ်းပာွးေရးထးူခ�နဆ် ုလကခ်ရံ�ှိသအူြဖစ် ေ�ကညာလိုကပ်ါသည။် ယငး်ဆသုည ်“စီးပာွး 

ေရး၏ လူအ့ခငွ့အ်ေရးအေပါ်သကေ်ရာကမ်�များအား ရည�်�နး်ေြဖ�ငှး်လုပ်ေဆာငသ်ည့ ်လူအ့ခငွ့ ်

အေရးကာကွယေ်စာင့ေ်�ှာကသ်မူျား၏ ထးူခ�နေ်သာ�ကို းပမ်းလုပ်ေဆာငမ်�” ကို ရနပံ်ေုငခွျီးြမ�င့ေ်င ွ

ေဒါ်လာ ၅၀,၀၀၀ �ငှ့တ်က ွအသအိမတှြ်ပုေပးအပ်သည့ဆ်ြုဖစ်ပါသည။်  ၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှအတကွ ်

ဆရု�ှိသကူိ ုေဖာငေ်ဒး�ငှး် ဘတုအ်ဖဲွ�က ဗီဒယီိကု တဆင် ့ဒေီန ့ ေ�ကညာလိုကရ်ာမှာ ယငး် 

ြမနမ်ာဘာသာ ဗီဒယီိ ုထတဲငွ ်ဆလုကခ်ရံ�ှိေသာ MWRN အဖဲွ�က ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ ေြပာ�ကား 

ချကမ်ျား ပါဝငပ်ါသည။် အဆိပုါ ဗီဒယီိထုတဲငွ ်အဂင်္လိပ် ဘာသာ၊ ထိငုး် ဘာသာ တို ့ြဖင်ေ့ြပာ�ကား 

ချကမ်ျားလညး် ပါဝငသ်ည။်  
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ေဖာငေ်ဒး�ငှး်၏ဘတုအ်ဖဲွ�ဝငမ်ျားြဖစ်သည့ ်(Chris Avery ၊ Regan Ralph �ငှ့ ်Valeria Scorza) တို ့ 

မ ှ“က��်ပ်ုတိုအ့ေနနဲ ့ MWRN ကိ ုထိငုး်�ိငုင်မံာှ�ှိတဲ ့ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားေတအွတကွ ်မ�တေသာ 

နဲ ့ လူသားဆနစ်ာွ ဆကဆ်မံ�ရ�ှိေအာင ်ထးူခ�နေ်ြပာငေ်ြမာကစ်ွာလုပ်ေဆာငေ်ပးမ�အတကွ ်ဂဏုြ်ပုလို 

ပါတယ်။ ဒကီ�စ်ှဆဟုာ MWRN ကိ ုဂဏုြ်ပုြခငး်ြဖစ်�ပီး ထိငုး်�ိငုင်နံဲ ့ ကမ�ာတစ်ဝမ်ှးတိုမ့ှာ ေ���ေြပာငး် 

အလုပ်သမားေတ ွ အလွဲသံးုစားခရံမ�ကိ ု ကျယ်ကျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ဆ်က�်ပီးေတွ� �ကံု ခစံားေနရတာေတွကို 

ရပ်တန ့ဖုိ်အ့တကွ ်ဘာေတထွပ်�ပီးလုပ်ေဆာငဖုိ်က့ျန�်ှိေနေသးတယဆ်ိတုာကိ ုသတေိပးလိုကြ်ခငး်ပဲ 

ြဖစ်ပါတယ”် ဟု ယေနတ့ငွေ်ြပာ�ကားသာွးသည။် 

 

ေ���ေြပာငး်အလပ်ုသမားများကန်ွရက ်(MWRN) ၏ ေအာငြ်မငမ်�များ  

ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် (MWRN) သည ် ြမနမ်ာ�ိငုင်မံှ ထိငုး်�ိငုင်သံို ့ လာ 

ေရာကအ်လုပ်လုပ်ကိငုသ်ည့၊် အများစုမာှ ြမနမ်ာ�ိငုင်မံြှဖစ်သည့၊် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများ၏ အ 

ခငွ့အ်ေရးကိုကာကွယရ်နလ်ုပ်ေဆာငသ်ည့ ်အေြခခလံူမ�အသိငုး်အဝိငုး်များမှ အဖဲွ�ဝငမ်ျားြဖင့ ်အေြခ 

ြပုဖဲွ�စညး်ထားသည့ ်အသငး် အဖဲွ�တစ်ခုြဖစ်သည။် အဖဲွ�ကိ ု၂၀၀၉ ခ�ုစ်ှတငွ ်ထိငုး်�ိငုင်�ံှိစက�ုံ်အလုပ် 

�ုံများ၊ ပငလ်ယစ်ာ စားေသာက်ကနုလ်ုပ်ငနး်၊ စိကုပ်ျိုးေရးလုပ်ငနး်�ငှ့ ် ေဆာကလ်ုပ်ေရးလုပ်ငနး် 

စသညတ်ိုတ့ွင ်ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများအား ေခါငး်ပံြုဖတအ်ြမတထ်တု�်ပီး အလွဲသံးုစားြပုမ�ကို 

ြမငေ်တွ�ရေသာ ြမနမ်ာေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားေခါငး်ေဆာင ် ၉ ဦးတိုမ့ ှ စတငထ်ေူထာငခ်ဲြ့ခငး်ြဖစ် 

သည။် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများအားအကာအကယွေ်ပးရနမ်ာှ ၎ငး်တိုအ့ား စမ်ွးေဆာငရ်ညဖံွ်� �ဖိုး 

တိးုတကေ်အာင ် ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်သည ် အေကာငး်ဆံးုနညး်လမ်းြဖစ်မညဟ် ု ဆံးုြဖတခ်ဲ�့ကသည။် 

ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် (MWRN) ကိ ု ယငး်ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများ 

ကိယုတ်ိငုက်ပင ်ဦးေဆာင၊် လုပ်ကိငုလ်ျက�်ှိသည။်  

ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် (MWRN) သည ်အလုပ်သမားများအား ၎ငး်တို၏့အ 

ခငွ့အ်ေရးများအေ�ကာငး် သငတ်နး်ပိုခ့ျေပးြခငး်၊ အလွဲသံးုစားြပုမ�များကိုစံုစမ်းစစ်ေဆးြခငး်၊ အ 

လုပ်သမားများအား အလပ်ု�ငှမ်ျား�ငှ့ ်တာဝန�်ှိအာဏာပိငုမ်ျား�ငှ့ ်ည��ိ�ငိး်ေပးြခငး်၊ မဝူါဒေြပာငး်လဲ 

ေရးအတကွ် စညး်�ုံးည��ိ �ငိး်လ�ံ�ေဆာ်ြခငး်၊ တရားမ�တမ�လကလ်ှမ်းမှီေရးြမ�င့တ်ငြ်ခငး်တိုက့ိ ု ေဆာင ်

ရွကသ်ည။် အလုပ်သမားများအေနြဖင့ ် လုပ်ငနး်ခငွတ်ိငု�်ကားေရးယ��ရားများ�ငှ့ ် တရားဥပေဒလုပ် 

ငနး်စဥ်များကိ ု အသံးုချ�ိငုရ်န ် အဖဲွ�အစညး်မကှူညေီပးသည။် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရး 

ကနွရ်က ် (MWRN) သည ် လူကနုက်းူမ��ငှ့ ် အဓမ�ခိငုး်ေစမ�တိုက့ိတုားဆးီကာကယွရ်နလ်ညး် လပ်ု 

ေဆာငသ်ည။်  

ြပညပ်တငပိ်ုက့နုက်ိအုဓိကအားထားသည့ ် ထိငုး်�ိငုင်၏ံစီးပာွးေရးကိ ု အမ်ိနးီချငး်�ိငုင်မံျားမ ှ ေ��� 

ေြပာငး်အလုပ်သမားေပါငး် ၄ သန ့ခ်န ့တ်ို ့ြဖင့လ်ညပ်တြ်ခငး်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်တိုအ့နက ်၂.၃ သနး်ေသာ ေ��� 

ေြပာငး်အလုပ်သမားတိုမ့ှာ ြမနမ်ာ�ိငုင်မံြှဖစ်သည။် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က် 



(MWRN) သည ်ထိငုး်�ိငုင်�ံှိ ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများအေပါ် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ ဝနထ်မ်းေရွး 

ချယခ်န ့ထ်ားရာတငွေ်ကာကခ်သံည့�်�နး်ထားများအဆမတနြ်မင့မ်ားြခငး်ေ�ကာင့ ်ေ�ကး�မီြဖင့ဖဲွ်�ေ�ာှင ်

မ�ကိခုရံြခငး်၊ အချိနပိ်အုဓမ�ဆငး်ခိငုး်ြခငး်၊ တရားမဝငလ်ုပ်အားခြဖတေ်တာကြ်ခငး်၊ ေနစရိတမ်ရ�ှိ 

ြခငး်၊ �ိငုင်ကံးူလကမ်ှတအ်သမ်ိးခံရြခငး်�ငှ့ ်ေရွ�လျားသာွးလာမ�ကန ့သ်တြ်ခငး် စသညတ်ိုအ့ပါအဝင ်

�ိငုင်တံကာတငွအ်သအိမတှြ်ပုထားေသာ လူအ့ခငွ့အ်ေရးများ�ငှ့ ်အလုပ်သမားစံချိနစံ်��နး်များ အား 

အလွဲသံးုစားြပုခေံနရမ�ေပါငး်အေြမာက်အများတိုက့ို မတှတ်မ်းတင�်ိငုခ်ဲသ့ည။် ထိငုး်�ိငုင်သံည ်

လတတ်ေလာအတငွး် ေ���ေြပာငး်ြခငး်�ငှ့အ်လုပ်အကိငုလ်ုပ်ငနး်စဥ် စညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းပိုငး်ဆိငုရ်ာ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးများကိ ု မိတဆ်ကလ်ုပ်ေဆာငခ်ဲေ့သာ်လညး် အာဏာသက်ဝငစိ်းုမိးုေစမ�မာှလံု 

ေလာကမ်�မ�ှိပါ။ ထိငုး်ဥပေဒသည ်ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများအား ၎ငး်တိုက့ိယုပိ်ငု ်သမဂ�များ မဖဲွ� 

စညး်�ိငုရ်န ်ဆကလ်ကတ်ားြမစ်ပိတ်ပငထ်ားသည။်  

အချို�ေသာ လုပ်ငနး်များတငွ ်အထးူသြဖင့ ်အလုပ်လုပ်ကိငုရ်သည့အ်ေနအထားများမှာ အ��ရာယ်�ှိ 

သည။် “စက်ပစ�ညး်များေ�ကာင့ ်ေြခ၊လက ်ြပတေ်တာကြ်ခငး် [အစိးုရ လုပ်ငနး်ခငွဆ်ိငုရ်ာေဘးကငး် 

မ�] များ�ှိ�ပီး တာဝန�်ှိသမူျားသည ် ေဘးကငး်ေရးအတကွ ် စကပ်စ�ညး်များကိေုစာင့�်ကည့စ်စ်ေဆး 

သည့အ်လုပ်ကိ ုေကာငး်မွနစ်ာွမလုပ်ေဆာငေ်နပါ” ဟု ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က် 

(MWRN) ၏ ေခါငး်ေဆာငြ်ဖစ်သ ူေအာငေ်ကျာ်က ၂၀၁၉ ခု�စ်ှတငွ ်ေြပာြပခဲသ့ည။် အချို� လုပ်ငနး် 

�ငှမ်ျားမှာ လုပ်ငနး်ခငွအ်တငွး်ထခိိကုမိ်ေသာဒဏရ်ာရအလုပ်သမားများအား ေလျာ်ေ�ကးေပးရန ်

ပျကက်ွကခ်ဲသ့ည။်  

ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် (MWRN) သည ် ေထာင�်ငှ့ေ်သာငး်ချီေသာ ေ��� 

ေြပာငး်အလုပ်သမားများအားအကအူညေီပးရန ်ေအာငေ်အာငြ်မငြ်မငြ်ဖင့ ် �ကားခဝံငေ်ရာကေ်စစ့ပ် 

လုပ်ေဆာငေ်ပး�ိငုခ်ဲ�့ပီး၊ ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများအေနြဖင့၎်ငး်တို၏့ အခွင့အ်ေရးကိေုတာငး်ဆိ ု

�ိငုရ်န ် ခနွအ်ားေပးြမ�င့တ်င�်ိငုခ်ဲသ့ည။် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က် (MWRN) 

သည ် ထိငုး်�ိငုင်�ံှိအလုပ်�ငှမ်ျားအား ၎ငး်တို၏့ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်ေလအ့ထများကိ ု တိးုတက် 

ေကာငး်မနွလ်ာေအာင�်ငှ့ ် ထိငုး်ထကွက်နုမ်ျားအား ြပညပ်မ ှ ဝယယ်ူသမူျားအေပါ် ဖိအားေပး�ိငုခ်ဲ ့

ြခငး်များမတှစ်ဆင့ ်ကစိ�အေြမာကအ်များတိုတ့ငွ ်စကမ်�လုပ်ငနး်စံချိနစံ်��နး်များကိ ုတိးုတကေ်ကာငး် 

မနွလ်ာေစခဲသ့ည။် သိုေ့သာ်လညး် ကမံေကာငး်စွာြဖင့ ် ကမု�ဏအီေြမာကအ်များတိုသ့ည ်

လုပ်ငနး်ခငွအ်ေြခအေနများတိးုတက်ေကာငး်မနွေ်စရန ် တရားဥပေဒဆိငုရ်ာကစုားမ�ရယူလကလ်ှမ်း 

မှီ�ိငုရ်နေ်ပးအပ်မည့ ်အလုပ်သမားများ�ငှ့စ်ညး်ေ�ာှငေ်သာသေဘာတူညခီျကမ်ျားအစား တတယိပါ 

ဝငလ်ုပ်ေဆာငသ်ည့ ် စစ်ေဆးသမူျား�ငှ့ ် ဆ��သေဘာအေလျာကလ်ုပ်ေဆာငသ်ည့သ်ေဘာတူည ီ

ချကမ်ျားအေပါ် အဓိကမှီခိုအားထားလျက�်ှိေနဆ ဲြဖစ်သည။်  

 



အဂင်္လိပ်ဘာသာ �ငှ့ ်ထိငုး်ဘာသာ တို ့ြဖင့ ်ရယဖူတ်���ိငုေ်သာ ေဖာ်ြပပါအစီရငခ်စံာ၏ အခနး် ၅ တငွ ်

ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် (MWRN) ၏ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ် ေအာငြ်မငမ်�အချို� 

တိုက့ိေုဖာ်ြပထားသည ် : “ပငလ်ယလ်ုပ်ငနး် ေြပာငး်လဲမ�များအတကွအ်ချိနတ်န�်ပီ : ထိငုး်�ိငုင် ံ ပင ်

လယစ်ာထတုက်နုစ်ကမ်�လကမ်�လုပ်ငနး်များတငွ ် အဓမ�ခိငုး်ေစြခငး်ကိ ု တားဆးီရနအ်တကွ ် ေ��� 

ေြပာငး်အလုပ်သမားများ၏ စေုပါငး်အခငွ့အ်ေရးများအဘယ်ေ�ကာင့လ်ိုအပ်သည”်၊ အြပညြ်ပည ်

ဆိငုရ်ာအလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးဖုိရမ် (International Labor Rights Forum)၊ မတလ် ၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှ။ 

ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် (MWRN) ၏ ည��ိ�ငိး်ေရးမ�းြဖစ်သ ူ Suthasnee 

Kaewleklai ၏ေြပာဆိမု�ကိတုငဆ်က်ထားေသာ ေဖာ်ြပပါဗီွဒယီို : “ေနတ့ဓဝူ အခငွ့အ်ေရးများ” ကိ ု

လညး်�ကည့�်�ပါ။  

 

ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် (MWRN) သည ်ဝကဘ်ဆ်ိကုမ်�ှိေသာ်လညး် ြမနမ်ာ 

�ငှ့ ်ထိငုး် �စ်ှဘာသာြဖင့�်ကည့�်��ိငုေ်သာ Facebook စာမျက�်ာှ�ှိသည။်  
https://www.facebook.com/mwrnorg 
 

ထိငုး်ကမု�ဏီများမှ အလပ်ုသမားအခွင့အ်ေရးကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကသ်မူျားအေပါ် 

ထပိါးေ�ာှင့ယ်ကှသ်ည့ ်တရားစွဆဲိမု�များ 
နာနတ်သးီလုပ်ငနး်ြဖစ်သည့ ်သဘာဝသစ်သးီကုမ�ဏ ီ(Natural Fruit Company) ၊ Thammakaset 

�ကကေ်မးွြမူေရးလုပ်ငနး် အပါအဝင ်အချို�ထိငုး်ကမု�ဏမီျားသည ်၎ငး်တို၏့ အလွဲသံးုစားြပုမ�များ 

ေဖာ်ထတုခ်ရံ�ပီးေနာက ်(ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ်MWRN မ ှဝနထ်မ်းအပါအ 

ဝင)် အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးစညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်သမူျားအား အမ�များစာွြဖင့ ် တရားစွဲဆိထုားသည။် 

ယငး်တရားစွဲဆိမု�များသည ်အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်လူအ့ခငွ့အ်ေရးကာကယွ်ေစာင့ေ်�ှာက်သမူျားအား 

ထပိါးေ�ာှင့ယ်ကှရ်န၊် �ခမ်ိးေြခာကရ်န�်ငှ့ ်အသတံိတ�်�တပိ်တရ်န ်အာမခမံေစသည့ ် �ကို းပမ်းမ�များ 

ြဖစ်ေ�ကာငး် အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ လွတ�်ငမ်ိးချမ်းသာခငွ့အ်ဖဲွ� (Amnesty International) ၊ လူအ့ခငွ့ ်

အေရးေစာင့�်ကည့ေ်ရးအဖဲွ� (Human Rights Watch) ၊  လူအ့ခငွ့အ်ေရးအတကွ ်အြပညြ်ပညဆ်ိငု ်

ရာ အသငး်ချုပ် (FIDH - International Federation for Human Rights) �ငှ့ ်တစ်ကမ�ာလံုးဆိငုရ်ာ 

ကနုသ်ယွ်သမဂ�များ�ငှ့ ် အြခားစသည် ့ �ိငုင်တံကာလူအ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွ�များမ ှ ြပငး်ြပငး်ထနထ်နေ်ဝ 

ဖနထ်ားသည။် FIDH သည ်Thammakaset �ကကေ်မးွြမူေရးလုပ်ငနး် မ ှလူအ့ခငွ့အ်ေရးကာကွယ် 

ေစာင့ေ်�ှာက်သမူျား၊ အလုပ်သမားများ�ငှ့ ် စာနယ်ဇငး်သမားများအေပါ် ဆကလ်ကလ်ုပ်ေဆာငေ်န 

ေသာ တရားေရးဆိငုရ်ာ ထပိါးေ�ာှင့ယ်ကှစ်ွဲဆိမု�များကိ ုမတှတ်မ်းတငေ်ဖာ်ြပသည့ ်“Thammakaset 

Watch”  - ဟူသည့ ် အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့ ် လညး်ေကာငး်၊ ထိငုး်ဘာသာြဖင့ ် လညး်ေကာငး် ဝင ်

ေရာကေ်လလ့ာ�ိငုေ်သာ ဝကဘ်ဆ်ိကုစ်ာမျက�်ာှတစ်ခ�ုှိသည။် ၂၀၁၈ ခ�ုစ်ှတငွ ်ကမ�ာက့လုသမဂ�၊ 

https://laborrights.org/sites/default/files/publications/ILRF_TimeforaSeaChange.pdf
https://laborrights.org/sites/default/files/publications/TimeforaSeaChange_THAI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hRWbfKntS08
https://www.facebook.com/mwrnorg
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-thammakaset-watch
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-thammakaset-watch
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-thammakaset-watch
https://www.fidh.org/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/thailand-thammakaset-watch


စီးပာွးေရး�ငှ့လ်ူအ့ခငွ့အ်ေရးဆိငုရ်ာလုပ်ငနး်အဖဲွ� (United Nations Working Group on 

Business and Human Rights) မ ှ ထိငုး်ကမု�ဏမီျားမ ှ ယငး်သို ့ တရားစွဲဆိမု�များအေပါ် 

��တခ်ျေ�ကာငး်�ငှ့ ်တရားဝငခ်ိငုလ်ံုေသာလူအ့ခငွ့အ်ေရး လုပ်ေဆာငခ်ျက�်ငှ့ ်လွတလ်ပ်စာွထတုေ်ဖာ် 

ေြပာဆိမု�တိုက့ိ ုဆန ့က်ျငသ်ည့ ်နညး်ကရိိယာအြဖစ် အသံးုြပုေနြခငး်ြဖစ်ေ�ကာငး် ေြပာ�ကားခဲသ့ည။် 

၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှတငွ ်လုပ်ငနး်အဖဲွ�က : “ကမု�ဏ�ီှိ လုပ်ငနး်ခငွအ်ေြခအေနများ အေ�ကာငး် ခိငုလ်ံုေသာ 

စိးုရိမ်မကငး်မ�များကိထုတုေ်ဖာ်သည့ ် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများ၊ လူအ့ခငွ့အ်ေရးကာကယွေ်စာင့ ်

ေ�ာှက်သမူျား၊ ပညာ�ငှမ်ျား�ငှ့ ်စာနယ်ဇငး်သမားများအား Thammakaset �ကကေ်မးွြမူေရးလုပ် 

ငနး်မ ှ ေကာငး်မနွေ်သာအေြခအြမစ်မဟုတဘ် ဲ အသေရဖျကမ်��ငှ့ ် တရားစွဲဆိေု�ကာငး် သတငး်အ 

ချကအ်လကမ်ျားဆကလ်ကရ်�ှိေနြခငး်အေပါ် လွနစ်ာွကရိကထြဖစ်ရသသည”် ဟုေ�ကညာခဲသ့ည။်  

 

ထိငုး် ကမု�ဏီ�ငှ့ ် ေ���ေြပာငး်အလပ်ုသမားအခွင့အ်ေရးကန်ွရက ် (MWRN) တို၏့ 

အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား  
 

၎ငး်၏ ထတုက်နုမ်ျားတငွ ်Chicken of the Sea ၊ John West ၊ Petit Navire �ငှ့ ်Rügen Fisch စ 

သည့ ် �ိငုင်တံကာထတု်ကနုအ်မတှ်တဆံပ်ိ များပါဝငသ်ည့ ် ပငလ်ယစ်ာထတုလ်ုပ်ေရးကမု�ဏြီဖစ် 

သည့ ်ထိငုး်သမဂ� (Thai Union) ကုမ�ဏသီည ်၎ငး်၏အလပ်ုသမားများ၏အခငွ့အ်ေရးကိ ု ြမ�င့တ်င ်

ရန�်ငှ့ ် လူမ�ေရးေစစ့ပ်ေြပာဆိမု�များကိြုမ�င့တ်ငရ်န ် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က် 

(MWRN) �ငှ့ ် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကလ်ျက�်ှိသည။် ၂၀၁၅ ခ�ုစ်ှတငွ ် Thai Union ကမု�ဏ ီ သည ်

“က��်ပ်ုတို၏့ ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားဝနထ်မ်းများအား အသပိညာေပးရနမ်ှာ ဘာသာစကား �ငှ့ ်

ယဥ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာြပဿနာရပ်များကိုရငဆ်ိငုေ်ကျာ်လ�ား�ပီး ထိငုး်ဥပေဒေအာကတ်ငွ ် ၎ငး်တို၏့ 

အခငွ့အ်ေရးကိ ုအသေိပးြခငး်မာှ အခရာကျသြဖင့ ် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမား လုပ်ငနး်ဆိငုရ်ာြပဿ 

နာရပ်များတွင ်ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က ် (MWRN) ၏နကန်ေဲသာက�မ်းကျငမ်� 

ြဖင့ေ်ဆာငရွ်က�်ိငုရ်န ်၎ငး်ကနွရ်က�်ငှ့ ်က��်ပ်ုတို ့ မိတဖ်ကပ်းူေပါငး်လုပ်ေဆာငခ်ဲြ့ခငး်ြဖစ်သည”် ဟု 

ေ�ကညာခဲသ့ည။် Thai Union ကမု�ဏသီည ် ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားြဖစ်ေစ၊ ထိငုး်အလုပ်သမား 

ြဖစ်ေစ ၎ငး်တို၏့အလုပ်သမားများအားလံုးအေနြဖင့ ်ေဘးကငး်လံုြခံု ေသာ၊ တရားဝငေ်သာ အလုပ် 

အကိငုရ်�ှိ�ပီး မ�တစာွ�ငှ့ ်ဂဏုသ်ကိ�ာ�ှိ�ှိဆကဆ်ခံရံေ�ကာငး်ေသချာေအာင ်ေဆာငရွ်ကမ်ညဟ် ုက 

တကိဝတြ်ပုေ�ကးေ�ကာ်ခဲသ့ည။်  

 

COVID-19 ကမ�ာက့းူစကြ်မန်ကပ်ေရာဂါ၏ ထခုိိကသ်ကေ်ရာကမ်� 



COVID-19 ကမ�ာက့းူစကြ်မနက်ပ်ေရာဂါသည ် ထိငုး်�ိငုင်�ံှိ ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအေြမာကအ် 

များတိုအ့တွက ် ေသးွပျကဖွ်ယရ်ာြဖစ်ရသညဟ်ု ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က် 

(MWRN) မ ှအစီရငခ်ထံားသည။် အများစတုိုသ့ည ်အလုပ်အကိငုဆ်ံးု�� ံး�က�ပီး ၎ငး်တို၏့မိသားစု 

များကိ ု မေထာကပံ်�့ိငု�်ကပါ။ အများစတုိုသ့ည ် စီးပာွးေရးဆိငုရ်ာအေထာကအ်ပံေ့ပးမ�များကိမုရ�ှိ 

�ကပဲ အချို�တိုမ့ာှ ၎ငး်တိုရ့ပိငုခ်ငွ့�်ှိသည့ဘ်�ာေရးဆိငုရ်ာအကအူညမီျားကိရုယူရာတငွလ်ဲ အခက ်

အခမဲျား�ကံု ေတွ� �ကရသည။် အချို�စီးပာွးေရးလုပ်ငနး်များမာှ ၎ငး်တို၏့ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားဝန ်

ထမ်းများ�ငှ့ ် စာချုပ်ဖျကသ်မ်ိးလ�ငေ်ပးရမည့ ် ေလျာ်ေ�ကးကိမုေပးလိုေသာေ�ကာင့ ် ဝနထ်မ်းများ 

အား ��တထ်ကွစ်ာကိအုတငး်အဓမ�တငခ်ိငုး်ခဲသ့ည။်  

 

ေ���ေြပာငး်အလပ်ုသမားအခွင့အ်ေရးကန်ွရက ် (MWRN) အေ�ကာငး် သေဘာထား 

မှတခ်ျကမ်ျား  
 

ေဖာငေ်ဒး�ငှး်၏ အ�ကေံပးကနွရ်က်အဖဲွ�ဝငမ်ျားမ ှ ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က် 

(MWRN) အေ�ကာငး်သေဘာထားမတှခ်ျကမ်ျားကိ ု ၎ငး်တိုအ့ဖဲွ�အစညး်၏အြမငမ်ဟုတပဲ် ၎ငး်တို ့ 

ကိယုပိ်ငုထ်ငြ်မငယ်ဆူချကမ်ျားြဖင့ေ်ြပာ�ကားခဲမ့�များတငွ ်ေအာကပ်ါတိုပ့ါဝငသ်ည။်  

• Dr. Harpreet Kaur ၊ စီးပာွးေရး�ငှ့ ်လူအ့ခငွ့အ်ေရး က�မ်းကျငပ်ညာ�ငှ၊် ကမ�ာက့လုသမ 

ဂ� ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကေ်ရးစီမံကနိး် - အာ�ေှဒသဆိငုရ်ာ (United Nations Development 

Programme – Asia Regional Hub) : “ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားေတွရဲ ့ အခငွ့အ်ေရးကို 

အကာအကွယေ်ပးတဲ ့ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် (MW RN) ရဲလ့ုပ်ငနး် 

ေတဟွာ တကယ့က်ိစံုပါပဲ။ ဒအီဖဲွ�ဟာ အမျိုးမျိုးေသာပါဝငဆ်ကစ်ပ်သကဆ်ိငုသ်ေူတနွဲ ့ အ 

လုပ်လုပ်�ပီး ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားေတအွတကွ ်အေထာက်အပံန့ဲ ့ စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်မ�ေတ ွ

ကိ ုဘကစံ်ေုထာင့စံ်ကုေနပံပိ့းုေပးေနတာြဖစ်ပါတယ”်  

• Joan Carling ၊ တွဖဲက်�ကားဝငလ်ုပ်ေဆာငသ် ူ ၊ Indigenous People’s Major Group 

(IPMG) for Sustainable Development : “ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က် 

(MWRN) ရဲ ့  ခိငုမ်ာတဲက့တကိဝတြ်ပုလုပ်ေဆာငမ်�နဲ ့ ဇဲွလံုလ့ကိ ုက�နမ်အားကျတယ်။ အဒဲ ီ

အဖဲွ�အစညး်ဟာ အကျိုးအြမတန်ဲ ့ စီးပာွးေရးဖံွ� �ဖိုးတိးုတကမ်�အတကွ ်အကန ့သ်တခ်ေံနရတဲ ့

အခငွ့အ်ေရးရပိငုခ်ငွ့�်ှိသမူျားနဲဖဲွ့�စညး်ထားတဲအ့ဖဲွ�အစညး်ြဖစ်ပါတယ်”  

• Maddalena Neglia ၊ အ�ကးီအက၊ဲ တစ်ကမ�ာလံုးဆိငုရ်ာေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်�ငှ့ ်

လူအ့ခငွ့အ်ေရး၊ လူအ့ခငွ့အ်ေရးအတကွ ်အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ အသငး်ချုပ် (International 

Federation for Human Rights) : “ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးကနွရ်က် 



(MWRN) ဟာ (ထိငုး်အစိးုရ၊ ဗမာအစိးုရနဲ ့ ထိငုး်ကမု�ဏ)ီ စတဲအ့ဖကဖ်ကက်ေန အခကအ်ခ ဲ

စိနေ်ခါ်မ�ေတွ�ှိတာေတာငမ် ှ ဆယစ်�ုစ်ှတစ်စထုကပိ်ုတဲက့ာလအ�ကာထေိအာင ် ေ���ေြပာငး် 

အလုပ်သမားေတကွိ ုအကအူညေီပးတဲေ့နရာမာှ ေကာငး်မနွစ်ွာလုပ်ေဆာငခ်ဲပ့ါတယ်။ သတူို ့ 

အဖဲွ�အစညး်ကေန ထိငုး်�ိငုင်မံာှ၊ သတူိုအ့ဖဲွ�အတွက ် အငမ်တနအ်��ရာယမ်ျားတဲ ့ ပတဝ်နး် 

ကျငမ်ာှ အလွဲသံးုစားြပုမ�ေတကွိ ုလှစ်လှပ်ေဖာ်ထတု�်ပီး ထခိိကုခ်ရံ တဲသ့ေူတအွတကွ် ကု 

စားမ�ေတေွပးတဲ ့ထးူခ�နေ်ြပာငေ်ြမာက်တဲ ့လုပ်ရပ်ေတကွိ ုက�နမ် မျကဝ်ါးထငထ်င ်ေတွ� ြမင ်

ခငွ့ရ်ခဲတ့ယ်”   

• Mauricio Lazala ၊ ဥေရာပ�ုံး၏ လကေ်ထာက�်�န�်ကားေရးမ�း�ငှ့ ် အ�ကးီအက၊ဲ 

စီးပာွးေရး လုပ်ငနး်�ငှ့ ်လူအ့ခငွ့အ်ေရးဆိငုရ်ာ အရငး်အြမစ်ဗဟိုဌာန (Business & Human 

Rights Resource Centre) : “ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကနွရ်က ် (MWRN) ရဲ ့ 

ထးူြခား တဲအ့ရညအ်ေသးွများအနက ်တစ်ခကုေတာ ့ကနွရ်ကက်ိ ု ြမနမ်ာေ���ေြပာငး်အလုပ် 

သမားကေန ဖဲွ�စညး်တညေ်ထာငထ်ားြခငး်ြဖစ်�ပီး အဒဲေီ���ေြပာငး်အလုပ်သမားေတွကိယု် 

တိငုက်ပဲ အဖဲွ�အစညး်ရဲ ့ လုပ်ငနး်ေတကွိ ုပဲက့ိငုြ်ခငး်ြဖစ်ပါတယ်”  

 

၂၀၂၀ ခု�စှ ်ဆအုတကွ ်ဆန်ကာတငစ်ာရငး်ဝငမ်ျားအားလံးု  
 

ေဖာ်ြပပါသည ်၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှ၊ လူအ့ခငွ့အ်ေရး�ငှ့ ်စီးပာွးေရးလုပ်ငနး် ထးူခ�နဆ်အုတကွ ်ေဖာငေ်ဒး�ငှး် 

၏ အ�ကေံပး ကနွရ်က်အဖဲွ�ဝငမ်ျားမ ှ အမညစ်ာရငး်ဆနက်ာတင ် တငသ်ငွး်လာေသာ အဖဲွ�အစညး် 

များအားလံုး၏ စာရငး်ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်တိုတ့စ်ဖဲွ�ချငး်စီတိုသ့ည ် �ိငုင်တံကာအသအိမတှြ်ပုခံယူ 

ထိကုေ်သာ အေရးပါသည့လ်ုပ်ငနး်များကိေုဆာငရွ်ကေ်န�ကသညြ်ဖစ်သည။်  

• Alliiance Voahary Gasy (မာဒါဂတ်စကာ�ိငုင်)ံ  

• Awaj Foundation (ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်�ိငုင်)ံ 

• Crude Accountability (ကာဇက်စတန�်ိငုင်/ံတာခ်မနန်စ�တန�်ိငုင်/ံအဇာဘိငုဂ်ျန�်ိငုင်)ံ  

• Ecolur (အာမနး်နးီယား�ိငုင်)ံ 

• ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားများအခငွ့အ်ေရး ကနွရ်က ်- Migrant Workers Rights Network 

(MWRN) (ထိငုး်�ိငုင်)ံ - ထးူခ�နဆ်ရု�ှိသ ူ 

• Oil-Workers’ Rights Protection Organization Public Union (အဇာဘိငုဂ်ျန�်ိငုင်)ံ  

• Reporter Brasil (ဘရာဇီး�ိငုင်)ံ  

• Le Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgétaire 

(ROTAB) (�ိငုဂ်ျာ �ိငုင်)ံ  

https://www.facebook.com/Alliance-Voahary-Gasy-182047391868929/
http://awajfoundation.org/
https://crudeaccountability.org/
http://ecolur.org/
https://www.facebook.com/mwrnorg/
https://www.facebook.com/mwrnorg/
http://www.nhmt-az.org/
https://reporterbrasil.org.br/
http://rotabniger.net/
http://rotabniger.net/


• Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida 

“Atcolhua” (မကစီ်ကိ ု�ိငုင်)ံ 

• Wassa Association of Communities Affected by Mining (WACAM) (ဂနး်နား �ိငုင်)ံ  

 

 

ေဖာငေ်ဒး�ှငး်အေ�ကာငး်  
ဘာသာစကား ၈ မျိုးြဖင့ ် ဝငေ်ရာကဖ်တ�်��ိငုေ်သာ ဝကဘ်ဆ်ိကု် : 

www.humanrightsandbusinessaward.org 

 

လူအ့ခငွ့အ်ေရး�ငှ့ ် စီးပာွးေရးလုပ်ငနး်ထးူခ�နဆ် ု ေဖာငေ်ဒး�ငှး်သည ် လွတလ်ပ်ေသာ၊ အကျိုးအ 

ြမတအ်တကွ်မဟုတေ်သာ ေဖာငေ်ဒး�ှငး်အဖဲွ�အစညး်ြဖစ်သည။် ၎ငး်၏အမှီသဟဲကငး်မ�ကိေုသချာ 

ေစရန ်ေဖာငေ်ဒး�ငှး်သည ်မညသ်ည့အ်စိးုရ သိုမ့ဟုတ ်ကမု�ဏထီမံ ှလ�ဒါနး်ထည့ဝ်ငြ်ခငး်များကိမု� 

လကမ်ခပံါ။ ေဖာငေ်ဒး�ငှး်၏ ကမ�ာတစ်ဝမ်ှးမ ှဘတုအ်ဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်အ�ကေံပးကနွရ်က်အဖဲွ�ဝငမ်ျား 

ကိ ု ဤဝက်ဘဆ်ိကုစ်ာမျက�်ာှ တငွ ် စာရငး်ြပုစေုဖာ်ြပထားသည။် contact@humanrightsandbusi 

nessaward.org ကိဆုကသ်ယွပ်ါ။  

ေ���ေြပာငး်အလုပ်သမားအခငွ့အ်ေရးကွနရ်က ် သည ် �စ်ှစဥ်ေပးအပ်သည့ ် ထးူခ�နဆ်ကုိတုတိယ 

ေြမာကလ်က်ခရံ�ှိသြူဖစ်သည။် ၂၀၁၉ ခ�ုစ်ှအတကွ ်ထးူခ�နဆ်လုကခ်ရံ�ှိခဲသ့မူာှ အစ�ေရး ေနရာယူ 

ထားသည့ ်ပါလစ်စတိငုး်နယေ်ြမေဒသများြဖစ်သည့ ်(Occupied Palestinian Territory) များတွင ်

အစ�ေရးများ�ငှ့ ် �ိငုင်ေံပါငး်စံကုမု�ဏမီျားမ ှ �ိငုင်တံကာလူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာဥပ 

ေဒ�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာလူအ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒ ချိုးေဖာကမ်�များကိ ုမတှတ်မ်းတင�်ပီး ေလလ့ာေစာင့�်ကည့် 

ခဲသ့ည့ ်Al-Haq  အဖဲွ�အစညး်ြဖစ်သည။်၂၀၁၈ ခ�ုစ်ှအတကွ ်ထးူခ�နဆ်လုကခ်ရံ�ှိခဲသ့မူှာ ဓါတသ်တ� ု 

တးူေဖာ်ေရး�ငှ့ ် စတးီကုမ�ဏမီျား၊ အထးူသြဖင့ ် �ိငုင်ေံပါငး်စံုတငွက်မု�ဏမီျား�ှိသည့ ် Vale ေကာ်ပို 

ေရး�ငှး် မ ှကျူးလွနသ်ည့ ်လူအ့ခငွ့အ်ေရး�ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာအလွဲသံးုစားြပုမ�များကိ ုေြဖ�ငှး် 

ရန ် ဘရာဇီး�ိငုင်၏ံ ေဝးလံေခါငပ်ါးေသာေဒသများ�ှိ ေဒသခမံျား�ငှ့န်းီကပ်စာွလုပ်ေဆာငသ်ည့ ်

Justiça nos Trilhos အဖဲွ�အစညး်ြဖစ်သည။်  

http://www.wacamgh.org/
http://www.humanrightsandbusinessaward.org/
https://www.humanrightsandbusinessaward.org/board-advisory-network/
mailto:contact@humanrightsandbusinessaward.org
mailto:contact@humanrightsandbusinessaward.org
https://www.humanrightsandbusinessaward.org/award-recipient/al-haq/
https://www.humanrightsandbusinessaward.org/award-recipient/2018-justica-nos-trilhos/

