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UNOPS-managed Livelihoods and Food Security Fund estimates that one in six
Myanmar workers in low-skilled employment is in a situation of forced labour

Yangon, Myanmar - In the first major study on the prevalence of forced labour in Myanmar since
2015, the UNOPS-managed Livelihoods and Food Security Fund (LIFT) shows that one in six
workers in low-skilled employment is in a situation of forced labour due to multiple gaps in
existing labour protection frameworks.

The LIFT-funded report From the Rice Paddy to the Industrial Park: Working Conditions and Forced
Labour in Myanmar’s Rapidly Shifting Labour Market assesses the practical experiences of over
2,400 low skilled workers in relation to freedom of association, wage protection, equal treatment
of women, access to justice and other key labour rights.

The study reveals that despite advances being made in increasing workers’ rights, 91 percent of
interviewed workers had no formal contract and 93 per cent of workers had no access to social
security. This is largely attributed to the decades under neglect - leading up to 2000 - when
workers in Myanmar were left without access to basic rights and unprotected by an outdated
legislative framework. While reforms to labour governance were initiated in 2010, the labour
market itself has continued to be dominated by informality and poor working conditions.

The research findings showed an alarming prevalence of the two elements of forced labour,
‘involuntary work’, experienced by a staggering 63 per cent of workers and ‘threat or menace of
penalty’ among low-skilled workers reported by 19 percent of respondents.

Not being told about dangerous working conditions (32 per cent), working for very low wages (25
percent), degrading living conditions in employer-provided housing (16 per cent) and a job that
differed to what was agreed upon (11 per cent) are named as the most common forms of
involuntary work. These and other findings suggest a high prevalence of exploitative employment
practices and a lack of decent work opportunities for workers which are compounded by
considerable practical restrictions on freedom of association and collective bargaining as well as
by limitations in the reach or effectiveness of available assistance.

The study also provides evidence of the informality of the labour market information system,
with over 50 per cent of workers reporting having found jobs by word of mouth and 47 per cent



securing their employment through direct hire by the employer. Only (1 per cent) of workers
interviewed were recruited through a labour broker (pwe sar in Myanmar language).

The COVID-19 pandemic further accentuated workers’ vulnerabilities with the survey finding that
nearly three-quarters of low-skilled workers (73 per cent) reported some reduction in income
during COVID-19, while (43 per cent) lost their jobs entirely.

Following the 1 February military takeover of government and the current COVID-19 third wave
there has been a further dramatic rise in unemployment amounting to up to 1.2 million job
losses in the second quarter of 2021. The sectors hardest hit are those that are the focus of this
study, construction, garments, tourism and hospitality. All indications are that the unfolding
political and socio-economic crisis will roll back years of hard-fought gains made in expanding
labour protection during recent years, particularly through the suppression of trade unions and
labour organisations.

“The study provides a critical line in the sand for the status of working conditions before the
military’s declaration of a state of emergency and the outbreak of the third wave of COVID-19,”
remarked LIFT Fund Director Katy Webley. “The situation of forced labour in Myanmar was
significant before 1 February, but there were many individuals and organisations working
together to create a momentum of change; the past few months however have seen the situation
deteriorate dramatically.”

Mass loss of employment and increased desperation for income will increase the vulnerability of
Myanmar’s workers to exploitative labour practices and forced labour both in Myanmar and
abroad. The impact of the political situation on workers in Myanmar must continue to be
monitored closely with decisive actions taken to ensure that fundamental labour rights are
safeguarded from abuse. LIFT’s donors remain committed to supporting the resilience and
sustainable livelihoods of poor and vulnerable groups in Myanmar.

The research report can be viewed here: From the Rice Paddy to the Industrial Park: Working
Conditions and Forced Labour in Myanmar’s Rapidly Shifting Labour Market
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၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဩဂုတ်လ ၆ ရက်
UNOPS မှ စီမံခန ့ခဲွ်ေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ��ှင့် စားနပ်ရိက�ာဖူလံေုရးရနပုံ်ေင၏ွ

ခန ့မှ်နး်ချက်အရ က�မ်းကျင်မ�နညး်ပါးေသာ အလပ်ုအကုိင်များ လပ်ုကုိင်ေန�ကသည့ ်ြမနမ်ာလပ်ုသား
ေြခာက်ဦးတွင် တစ်ဦးသည ်အဓမ�အလပ်ုခုိင်းေစမ� ခံေနရသည့် အေြခအေနတွင် �ိှဟုဆုိ

ရနကု်န၊် ြမနမ်ာ - ၂၀၁၅ ခု�ှစ်မှ စတင်၍ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ အဓမ�အလပ်ုခုိင်းေစခံရမ� ြဖစ်ပွား��နး်ကုိ အဓိက
ေလလ့ာခ့ဲသည့် ပထမဆုံးေသာ ေလလ့ာမ�အရ လက်�ိှအလပ်ုသမား ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး မူေဘာင်များ�ိှ
ကွာဟချက် အများအြပားေ�ကာင့် က�မ်းကျင်မ�နည်းပါးေသာ အလပ်ုအကုိင်များ လပ်ုကုိင်ေန�ကသည့်
လပ်ုသားေြခာက်ဦးတင်ွ တစ်ဦးသည် အဓမ�အလပ်ုခုိင်းေစခံေနရသည့် အေြခအေနတင်ွ�ိှေ�ကာင်း UNOPS မှ
စီမံခန ့ခဲွ်ေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ��ှင့် စားနပ်ရိက�ာဖူလံု ေရးရနပုံ်ေင ွ(LIFT) က ေဖာ်ထုတ်လိက်ုပါသည်။

LIFT ၏ ရနပုံ်ေငပ့ံွပုိးမ�ြဖင့် ြပ�စုထုတ်ြပနေ်သာ စပါးခင်းဆီမှ စက်မ�ဥယျာ�်ဆီသိ� - ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ လ�င်ြမနစွ်ာ
ေြပာင်းလဲေနေသာ လပ်ုသားေဈးကွက်အတင်ွး�ိှ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ရေသာ အေြခအေနများ�ှင့် အဓမ�
အလပ်ုခုိင်းေစမ� (From the Rice Paddy to the Industrial Park: Working Conditions and Forced Labour in
Myanmar’s Rapidly Shifting Labour Market) ဟသူည့် အစီရင်ခံစာတင်ွ လတ်ွလပ်စွာ
အသင်းအပင်းဖ�ဲစည်းခွင့်၊ လပ်ုခလစာ အာမခံချက်�ိှေစရန် ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေပးမ�၊ အမျ�ိးသမီးများအား
တနး်တညီူမ� ဆက်ဆံမ�၊ တရားမ�တမ�အား လက်လှမ်းမီမ�အြပင် အြခားေသာ အဓိကကျသည့်
အလပ်ုသမားအခွင့်အေရးများ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ က�မ်းကျင်မ�နည်းပါးေသာ လပ်ုသားေပါင်း ၂,၄၀၀ ေကျာ်၏
လက်ေတ�ဘဝတင်ွ �ကံ�ေတ�ေနရေသာ အေတ�အ�ကံ�များကုိ ဆနး်စစ် ေလလ့ာထားပါသည်။

အလပ်ုသမားများ၏ အခွင့်အေရးများ တိးုြမ�င့်ရ�ိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ တိးုတက်မ�များ �ိှလာေသာ် လည်း
ေတ�ဆုံေမးြမနး်ခ့ဲသည့် အလပ်ုသမားများ၏ ၉၁ ရာခုိင်��နး်သည် တရားဝင်စာချ�ပ်စာတမ်းြဖင့်
အလပ်ုခန ့ထ်ားခံရြခင်း မဟတ်ုသလို အလပ်ုသမားများ၏ ၉၃ ရာခုိင်��နး်သည် လမူ�ဖူလံေုရး အစီအစ�်များကုိ
လက်လှမ်းမီြခင်း မ�ိှေ�ကာင်း ေလလ့ာမ�က ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤသိ� ြဖစ်ရြခင်းမှာ အဓိကအားြဖင့်
အာဏာ�ှင်အပ်ုချ�ပ်ေရးေအာက်တင်ွ ဆယ်စု�ှစ်�ှင့်ချ၍ီ လျစ်လျ���ခံထားခ့ဲရသြဖင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ
အလပ်ုသမားများသည် ၎င်းတိ�၏ အေြခခံအခွင့်အေရးများကုိ လက်လှမ်းမီရ�ိှြခင်း မ�ိှဘဲ
ေခတ်ေနာက်ကျေနသည့် ဥပေဒမူေဘာင်များေ�ကာင့် ဥပေဒ၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်မ� ကုိလည်း
မရ�ိှခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခု�ှစ်တင်ွ အလပ်ုသမားအပ်ုချ�ပ်ေရးဆုိင်ရာ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ
စတင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ်လည်း လပ်ုသားေဈးကွက်အတင်ွးတင်ွ ကျပနး်အလပ်ုအကုိင်များ�ှင့် ဆုိးရွားေသာ
လပ်ုငနး် ခွင်အေြခအေနများတင်ွ လပ်ုကုိင်ေနရမ�များ ဆက်လက်�ကီးစုိးေနခ့ဲပါသည်။

သုေတသနေတ��ိှချက်များအရ အဓမ�အလပ်ုခုိင်းေစမ�၏ အစိတ်အပုိင်း�ှစ်ခုြဖစ်ေသာ ‘သေဘာဆ��မပါ�ိှ ဘဲ
လပ်ုကုိင်ရမ�’ �ှင့် ‘အြပစ်ေပးခံရမည်ဟု �ခိမ်းေြခာက်မ� သိ� မဟတ်ု အ��ရာယ်ြပ�မ�” တိ� ြဖစ်ပွားမ���နး် သည်
ထိတ်လန ့ဖွ်ယ်ရာ ြဖစ်ေနေ�ကာင်း ေတ��ိှရပါသည်။ ‘သေဘာဆ��မပါဘဲ အလပ်ုလပ်ုေနရသည်’ ဟု ေြဖဆုိသည့်
အလပ်ုသမားများသည် ၆၃ ရာခုိင်��နး်အထိ �ိှေနသြဖင့် အံဩ့ေလာက်ဖွယ် များြပားေနပါသည်။
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ေြဖဆုိသူများ၏ ၁၉ ရာခုိင်��နး်ကမူ က�မ်းကျင်မ� နည်းေသာ လပ်ုသားများ�ကား ‘အြပစ်ေပးခံရမည် ဟု
�ခိမ်းေြခာက်မ� သိ� မဟတ်ု အြပစ်ေပးခံရသည့် အ��ရာယ်’ ကုိ ရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ�ရသည်ဟ ုဆုိပါသည်။

အ��ရာယ်�ိှသည့် လပ်ုငနး်ခွင်အေြခအေနတင်ွ အလပ်ုလပ်ုရြခင်း (၃၂ ရာခုိင်��နး်) အြပင်
အေတ�ရအများဆုံးေသာ သေဘာဆ��မပါဘဲ လပ်ုကုိင်ရမ� ပုံစံများမှာ ရ�ိှသည့် လပ်ုခလစာ အလနွန်ည်းပါးြခင်း
(၂၅ ရာခုိင်��နး်)၊ အလပ်ု�ှင်မှေပးေသာ အိမ်ရာများသည် ေနထုိင်ရနသ်င့်တင့်ေလျာက်ပတ်သည့် အေြခအေန
မ�ိှြခင်း (၁၆ ရာခုိင်��နး်) �ှင့် ရ�ိှသည့်အလပ်ုသည် မူလသေဘာတထူားသည့်အတိင်ုးမဟတ်ုဘဲ ကွာြခားေနြခင်း
(၁၁ ရာခုိင် ��နး်) တိ� ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေတ��ိှချက်များ�ှင့် အြခားေသာ ေတ��ိှချက်များကုိ �ကည့်လ�င်
ေခါင်းပုံြဖတ်သည့် အလပ်ုခန ့ထ်ားမ� အေလအ့ထများ များြပားစွာ ြဖစ်ေပ�ေန�ပီး သင့်တင့်မ�တေသာ
အလပ်ုအကုိင်အခွင့်အလမ်းများ မ�ိှေ�ကာင်း သိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ ထိ� ြပင် လက်ေတ�တင်ွ အသင်းအဖ�ဲ များ
လတ်ွလပ်စွာ ဖ�ဲစည်းခွင့်�ှင့် လပ်ုသားများ စုေပါင်း၍ ည�ိ��င်ိးေတာင်းဆုိခွင့်များအေပ� �ကီးမားေသာ
ကန ့သ်တ်ပိတ်ပင်မ�များ �ိှေနြခင်း�ှင့် ရ�ိှ�ိင်ုေသာ ကူညီေထာက်ပ့ံမ�များကုိ လက်လှမ်းမီေရး သိ� မဟတ်ု
ထိေရာက်မ��ိှေရးတင်ွ အကန ့အ်သတ်များ �ိှေနြခင်းတိ�က အထက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများကုိ ပုိ၍ပင်
ဆုိးရွားေစလျက် �ိှပါသည်။

ထိ� ြပင် တရားဝင် လပ်ုသားေဈးကွက်သတင်းအချက်အလက်စနစ်တစ်ခု ပုံစံတကျ�ိှမေနသည့်
အေထာက်အထား များကုိလည်း ေလလ့ာမ�တင်ွ ေတ��ိှရပါသည်။ လပ်ုသားများ၏ ၅၀ ရာခုိင်��နး်ေကျာ်သည်
တစ်ဆင့် စကားြဖင့်သာ အလပ်ုရခ့ဲြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း ေြဖဆုိ�ကပါသည်။ ၄၇ ရာခုိင်��နး်ကမူ အလပ်ု�ှင်မှ
၎င်းတိ� ကုိ တိက်ု�ုိက်ဆက်သွယ် ငာှးရမ်းြခင်းေ�ကာင့် အလပ်ုရသည်ဟု ဆုိပါသည်။ ေတ�ဆုံေမးြမနး်ခ့ဲသည့်
အလပ်ုသမားများ၏ ၁ ရာခုိင်��နး်ကသာ ၎င်းတိ�အား အလပ်ုအကုိင်ပဲွစားမှတစ်ဆင့်
အလပ်ုေခ�ယူခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်ဟ ုဆုိပါသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကူးစက်ြပန ့ပွ်ားလာြခင်းကလည်း အလပ်ုသမားများ၏ ထိခုိက်လယ်ွမ�များကုိ ပုိ၍
ထင်�ှားေပ�လင်ွလာေစပါသည်။ စစ်တမ်းေတ��ိှချက်များအရ က�မ်းကျင်မ�နည်းေသာ လပ်ုသားများ၏
ေလးပုံသုံးပုံနးီပါး (၇၃ ရာခုိင်��နး်) သည် ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအတင်ွး ဝင်ေငေွလျာန့ည်းသွားသည်ဟု ဆုိ�ပီး ၄၃
ရာခုိင်��နး်ကမူ အလပ်ုအကုိင်များ လံးုဝဆုံး�� ံးခ့ဲရသည်ဟု ဆုိပါသည်။

ေဖေဖ�ဝါရီ (၁) ရက်ေန ့ စစ်အာဏာသိမ်းမ��ှင့် လက်�ိှြဖစ်ပွားေနသည့် ကုိဗစ်-၁၉ တတိယလ�ိင်းတိ� ေ�ကာင့်
အလပ်ုလက်မ့ဲ��နး်များ တ�ိှနထုိ်းဆက်လက်ြမင့်တက်လာ�ပီး ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒတိုယသုံးလပတ်ကာလအတင်ွးတင်ွ
အလပ်ုအကုိင်ဆုံး�� ံးမ�ေပါင်း ၁.၂ သနး်အထိ �ိှလာပါသည်။ အြပင်းထနဆုံ်းထိခုိက်ခံရသည့် က�များမှာ
ေဆာက်လပ်ုေရး၊ အထည်ချ�ပ်၊ ခရီးသွားလပ်ုငနး်�ှင့် ဧည့်ဝနေ်ဆာင်မ�လပ်ုငနး်က�များ ြဖစ်�ပီး
ထုိက�များကုိ ဤေလလ့ာမ�တင်ွ အဓိကထားေလလ့ာခ့ဲပါသည်။ ြဖစ်ပွားေပ�ေပါက်လာေသာ �ိင်ုငံေရး�ှင့်
လမူ�စီးပွားဆုိင်ရာ အကျပ်အတည်းများေ�ကာင့် မ�ကာေသးမီ�ှစ်များအတင်ွး အလပ်ုသမား
ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်မ� တိးုြမ�င့်ေရးအတက်ွ ခက်ခက်ခဲခဲ �ကိ�းပမ်းရ�ိှထားသည့် ေအာင်ြမင်မ�အများ အြပားကုိ
ြပနလ်ည်ဆုံး�� ံးရလိမ့်မည်ြဖစ်ေ�ကာင်း အေထာက်အထားများအားလံးုက ��နြ်ပေနပါသည်။ အထူးသြဖင့်
အလပ်ုသမားသမဂ�များ�ှင့် အလပ်ုသမား အဖ�ဲအစည်းများကုိ ဖိ�ှပ်ိမ�များမှတစ်ဆင့် ထုိ ဆုံး�� ံးမ�များ
ြဖစ်ေပ�လာမည် ြဖစ်ပါသည်။
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“ယခု ေလလ့ာမ�က စစ်ဘက်မှ အေရးေပ�အေြခအေနေ�ကညာြခင်း�ှင့် ကုိဗစ်-၁၉ တတိယလ�ိင်း
ြဖစ်ပွားြခင်းမတိင်ုမီက အလပ်ုသမားများ ရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ�ခ့ဲရသည့် လပ်ုငနး်ခွင်အေြခအေနများ၏
အေနအထားကုိ ေဖာ်ထုတ်ေပးသည့် အေရး�ကီးေသာ ေလလ့ာမ�တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာ အဓမ�
အလပ်ုခုိင်းေစမ�အေြခအေနက ေဖေဖ�ဝါရီလ (၁) ရက်ေနမ့တိင်ုမီကတည်းက အေရး�ကီးတဲ့ အေြခအေနတစ်ခု
ြဖစ်ပါတယ်။ သိ� ေသာ် အေြပာင်းအလဲတစ်ခုကုိ အ�ိှနရ်ေအာင် လအူများအြပားက
အတတူကွလက်တွဲ�ကိ�းပမ်းေနချနိမှ်ာ လနွခ့ဲ်တဲ့ လအနည်းငယ်အတင်ွး အေြခအေန �ုတ်ြခည်း
ဆုိးရွားြပင်းထနလ်ာတာကုိ ေတ� ြမင်ခ့ဲ�ကရပါတယ်” ဟု LIFT ရနပုံ်ေင၏ွ ��န�်ကားေရးမ�းြဖစ်သူ Katy Webley
က ေြပာ�ကားသွားပါသည်။

အလပ်ုအကုိင်အများအြပား တ�ပိ�င်တည်း ဆုံး�� ံးရမ��ှင့် ဝင်ေငရွ�ိှရန် အသည်းအသန�်ကိ�းပမ်း�ှာေဖွရမ�များ
တိးုပွားလာြခင်းသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ အလပ်ုသမားများ �ကံ�ေတ�ခံစားေနရသည့် ေခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ေသာ
အေလအ့ထများ�ှင့် ြပည်တင်ွးြပည်ပ အဓမ�အလပ်ုခုိင်းေစခံရမ�တိ�အား ထိခုိက်လယ်ွမ� ကုိသာ
တိးုပွားလာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ အလပ်ုသမားများအေပ� �ိင်ုငံေရးအေြခအေန၏
သက်ေရာက်မ�အား အနးီကပ် ဆက်လက်ေစာင့်�ကည့်ေလလ့ာသွားရမည်ြဖစ်�ပီး အေြခခံအလပ်ုသမား
အခွင့်အေရးများ ချ�ိးေဖာက်ခံရြခင်းမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေပး�ိင်ုရန် တိကျြပတ်သားစွာ
ဆုံးြဖတ်လပ်ုေဆာင်မ�များ လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ LIFT ၏ အလ��ှင်များသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ
ဆင်းရဲ�မ်ွးပါးသူများ�ှင့် ထိခုိက်လယ်ွေသာ လအူပ်ုစုများ၏ �က့ံ�က့ံခံရင်ဆုိင်�ိင်ုစွမ်း�ှင့်
ေရ�ှည်လပ်ုကုိင်စားေသာက်�ိင်ုေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ�များ ရ�ိှေရးအတက်ွ
ဆက်လက်ပ့ံပုိးကူညီသွားမည်ဟ ုခုိင်မာစွာ ကတိြပ�ထားပါသည်။

သုေတသနအစီရင်ခံစာကုိ ဤေနရာတင်ွ ဖတ်���ိင်ုပါသည်

ထပ်မံသိလိသုည်များ�ိှပါက ဆက်သွယ်ရန ်-

Elizaveta Zalkind
Communications Specialist
Tel: (+95) 9 25 984 6815
Email: elizavetaz@unops.org

Hsu Mon Aung
Communications Analyst
Tel: (+95) 9 44 800 7372
Email: hsumona@unops.org
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https://www.lift-fund.org/en/myanmar-forced-labour-study-rice-paddy-industrial-park

