
 

 

၁၆ရက္ ဂ်ဴလုိင္လ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္: မဲေခါင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ က႑စံု သက္ဆုိင္သူမ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ ဗီယက္နမ္၊ 
ကေမာၻဒီးယား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား  အကာအကြယ္ ေပးျခင္းဆုိင္ရာ   
နည္းလမ္းမ်ား  အေပၚ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း 
 
ဂ်ဴလုိင္လ ၈ရက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္  တုိက်ိဳျမိ ႕ဳတြင္ မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ ႏွင့္  
က်ိဳတုိတကၠသုိလ္တုိ႕မွ ပူးတြဲျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ သက္ဆုိင္သူအမ်ိဳးစံု ပါဝင္သည့္ အလုပ္ရံု  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ား မွ လုိက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္ အားလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္ျငိမ္းစနစ္၊ အလားအလာရိွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား တိက်မွန္ကန္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးရန္လုိအပ္ေနျခင္း အျပင္ ကြန္ယက္ခ ဲ်႕ထြင္ျခင္း၏ အေရးၾကီးပံုမ်ား အစရိွသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ 
 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ လွ်င္ျမန္စြာ ေလ်ာ့နည္းလာေနသည့္ လုပ္သားအင္အား ကြာဟမႈအား ျဖည့္တင္းရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေနျခင္းေၾကာင့္ မဲေခါင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ျဖင ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ား ျမင့္တက္ 
လာမည္ဆုိသည့္ တင္ကူးသိျမင္မႈျဖင့္ စီစဥ္ခ့ဲပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သင္စနစ္ (TITP) ေအာက္တြင္ ဗီယက္နမ္ 
(၇၂၆၃၇)၊ ျမန္မာ (၃၆၉၂) ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား (၃၃၂၈)1 ရိွသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ၏ 
ၾကီးမားသည့္ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ 
ထပ္ေဆာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃၄၅၀၀၀အား ၾကိဳဆုိသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဆုိသည့္  ေၾကျငာခ်က္ 
အျပီးတြင္ ယခုရိွသည့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မမ်ားသည့္ အေရအတြက္သည္ အလြန္လွ်င္ျမန္သည့္ ႏႈန္း ျဖင့္  
ျမင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ ဤ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ မူဝါဒအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ 
တင္းက်ပ္သည့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ခ့ဲျပီး 'သတ္မွတ္ထားေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား' 
ဆုိသည့္ ေနထုိင္ခြင့္ဗီစာ အမ်ိဳးအစား အသစ္အား ဖန္တီးခ့ဲပါသည္။ ဂ်ပန္မွလည္း အစီအစဥ္အသစ္အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခြၽန္လႊာအား ဗီယက္နမ္၊ 
ကေမာၻဒီးယား  ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲပါသည္။2 
 
ဤ တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ အညီ MMN မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ အျမင္မ်ားမွ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 
စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ႏွင့္ အလားအလာမ်ားအား သက္ဆုိင္သူ ၃၅ေယာက္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဗီယက္နမ္ သံရံုး၊ ဗီယက္နမ္ လူအင္အား အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းဆုိင္ရာ အသင္း (VAMAS)၊ 
ကေမာၻဒီးယား အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (ACRA)၊ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (MOEAF)၊ ပူးတြဲအစုိးရဌာန အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ဂ်ပန္မွ အရပ္ဖက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အလုပ္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ 
 
TITP အားေဆြးေႏြးရာတြင္ အစီအစဥ္၏ ေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ "အလုပ္သင္မ်ား" 
မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႕၏အလုပ္သမား အခြင္အေရးအား အျပည့္အဝ 

 
1 Figures as of 2018. Source: Immigration Services Agency. 
2 MoC’s on the Basic Framework for Information Partnership for Proper Operation of the System pertaining to 
Foreign Human Resources with the Status of Residence of “Specified Skilled Worker", were signed with Cambodia, 
Myanmar and Vietnam on 25 March 2019, 28 March 2019, and 1 July 2019 respectively. 



 

အသိအမွတ္ျပဳျပီး အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိ ႕ဳ ပါဝင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ 
TITP ေအာက္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွ  ၎တုိ႕၏အလုပ္ရွင္ထံမွ "ထြက္ေျပးျခင္း" ကိစၥရပ္မ်ား 
အားလည္း ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း ကြန္ယက္ 
(SMJ) မွ Mr Torii Ippei "ထြက္ေျပးသူမ်ား" ဆုိသည့္ အသံုးအႏႈန္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွ အမွားျပဳလုပ္သည့္ 
အဓိပါၸယ္သက္ေယာက္ေရာက္ေနသည့္ အတြက္ အသံုးျပဳရန္မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းကုိ တုန္႕ျပန္ အၾကံေပးခ့ဲပါသည္။ 
သူမွ ေျပာဆုိသည္မွာ "ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ အေနနဲ႕ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိဖုိ႕လုိပါတယ္- အခု အေျခခံက်တ့ဲ 
 ျပႆနာက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္နဲ႕ အလုပ္ေျပာင္းခြင့္ မေပးတ့ဲ 
စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ "ထြက္ေျပးျခင္း" ဟာ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ မေကာင္းတ့ဲအရာလုိ႕ မျမင္ပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား 
အားလံုးဟာ အလုပ္ကုိ ေျပာင္းႏုိင္တ့ဲ အခြင့္အေရးရိွပါတယ.္.. ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 'ထြက္ေျပးတ့ဲအခါ' 
သူတုိ႕က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား အားလံုးက်င့္သံုးေနတ့ဲ အခြင့္အေရးကုိပဲ က်င့္သံုးတာျဖစ္ပါတယ္။" 
 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ CSO မ်ားမွလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရသည့္  ျပႆနာအခ်ိ ႕ဳတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
၎တုိ႕၏ ဘာသာစကားျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အလုပ္အကုိင္စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ထုိးရာတြင္ မူရင္းျဖစ္သည့္ 
ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္တြင္မပါသည့္ စာပုိဒ္မ်ားအား ပါဝင္ေနျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
ဥပမာတစ္ခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးမွ သူမ၏ ဘာသာစကားျဖစ္ေရးထားသည့္ စာခ်ဳပ္အား 
လက္မွတ္ထုိးရာတြင္ သူမအေနျဖင့္ ကုိယ္ဝန္ရိွခ့ဲပါက ေနရပ္သုိ႕ ျပန္ရမည္ဆုိသည့္  စာပုိဒ္ပါဝင္သည္။ မတူကြဲျပားမႈ 
ႏွင့္ ပါဝင္ေစမႈအရိွန္ျမႇင့္တင္ျခင္း အတြက္ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲမ်ား အသင္းမွ Mr Kazuomi Aoyagi က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ 
"ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဟာ လူသားေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ရ့ဲ ခ်စ္ခြင့္၊ မ်ိဳးပြါးခြင့္ ႏွင့္ မိသားစုထူေထာင္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျငင္းဆုိျခင္းမျပဳသင့္ပါဘူး။" 
 
ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား ႏွင့္ ျမန္မာ ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားစုေဆာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
က်ိဳတုိတကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ Wako Asato မွ TITP အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထုိ သံုးႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဆင္တူသည့္ MoC မ်ား ေရးထုိးခ့ဲေသာ္လည္းဗအလုပ္သမားစုေဆာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
သံုးႏုိင္ငံအၾကားတြင္ လြန္စြာကြာဟေနျခင္းသည္ စုိးရိမ္စရာမ်ားအျဖစ္ ေဝမွ်ခ့ဲပါသည္။ ၾကီးမားသည့္ 
ကြဲျပားခ်က္တစ္ခုမွာ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္ေၾကးကြာဟခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
အလုပ္အကုိင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၀၀ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၀၀ ထက္ပုိျပီး ေကာက္ခြင့္မရိွပါ။ ကေမာၻဒီးယားတြင္မူ ထုိက့ဲသုိ႕ တရားဝင္သက္မွတ္ထားသည့္ 
ႏႈန္းထားမရိွပါ။ ဝန္ေဆာင္ခ အဆမတန္ေပးရျခင္းမ်ားသည္    ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ပုိ 
ပိေစသည့္အတြက္  ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႕အလုပ္မ်ားမွ ထြက္ခြါရန္ျပီး ပုိ၍လစာေကာင္းသည့္ 
အလုပ္အခြင့္အေရးမ်ားအား ရွာေဖြရန္မွာ ဖိအားေပးေနသည့္ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ပါေမာကၡ 
Wako Asato မွ ယုံၾကည္သည္မွာ 'သတ္မွတ္ထားေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား' ဆုိသည့္ ေနထုိင္ခြင့္ဗီစာ အမ်ိဳးအစား 
အသစ္ေအာက္တြင္  အလုပ္သမားစုေဆာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား အၾကားတြင္ 
ကြာျခားႏုိင္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစီအစဥ္အသစ္၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ 
 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ တုိက္႐ုိက္ေခၚယူ အလုပ္ခန္႕အပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ အခ်ိ ႕ဳမူရင္း 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ဂ်ပန္အစုိးရမွ 
မူရင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုိအစီအစဥ္အား မည္သုိ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အေပၚ ၎တုိ႕အေနျဖင့္ 
အေသးစိတ္က်က်ပါဝင္ျခင္းအား ေရွာင္လႊဲလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေၾကာင္းကုိလည္း အရိပ္အျမြက္ ေဖာ္ျပခ့ဲ 
ျပီးျဖစ္သည္။  
 



 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေယဘုယ် သေဘာတူညီခ်က္မွာ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား 
၎တုိ႕ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား "ေအာက္ဆံုးသုိ႕ အျပိဳင္သြားျခင္း" ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးအား ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံအား  ဥပမာအားျဖင့္ ၾကည့္ရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္စာခြၽန္လႊာအရ ဂ်ပန္သုိ႕လာမည့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္  ဝန္ေဆာင္ေၾကးအား ေပးရန္မလုိအပ္ဘဲ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ က်သင့္ခံရသည့္ အေပၚတြင္ ျမန္မာ၊ 
ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားမွ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမ်ားမွလည္း 
ဝန္ေဆာင္ေၾကးစရိတ္ျငိမ္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခ့ဲျပီး လက္ရိွတြင္မူ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိလည္းေျပာခ့ဲၾကပါသည္။ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမ်ားမွ လုိက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္ အပါအဝင္ အလုပ္သမားစုေဆာင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကုိလည္း တုိးျမႇင့္ခ့ဲပါသည္။ 
ဗီယက္နမ္တြင္ လုိက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္အား လုိက္နာသည့္ အေပၚမူတည္၍ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးသည့္ စနစ္အား 
VAMAS မွ ထူေထာင္ခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးသည့္အတြက္ အလံုးစုံ စံႏႈန္းထားမ်ား တုိးတက္လာေစသည့္ 
အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏုိင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္  ေအဂ်င္စီမ်ား 
အၾကား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသံုးဝင္သည့္ ကိရိယာ အျဖစ္ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။ 
 
မဲေခါင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဂ်ပန္သုိ႕ အလုပ္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအား  
ေျဖရွင္းရာတြင္ တက္ေရာက္လာသူအမ်ားစုမွ မီးေမာင္ထုိးျပသည္မွာ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
က႑အစံု သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား ပုိမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္ေနသည္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
 ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္လံုး တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အလံုးစံုေသာအကာအကြယ္ 
ရရိွျခင္းအား ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ပုိမုိေလးနက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ လုိလား  စိတ္ဝင္စားသည့္အေၾကာင္း 
တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေဖာ္ျပေျပာဆုိခ့ဲပါသည္။ 
 
MMN အေၾကာင္း 
 
မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္ (MMN) သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ 
၎တုိ႕မိသားစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးေနသည့္ ေဒသခြဲကြန္ရက္ ျဖစ္ျပီး အရပ္ဖက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ သုေတသနအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားပါသည္။ MMN ၏ ပူးတြဲ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ပူးေပါင္း သုေသသနျပဳျခင္း၊ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ 
ကြန္ရက္ခ ဲ်႕ထြင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ MMN အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွျပီး ေအာက္ေျခအဆင့္မွ  ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ နီးကပ္သည့္ အဆက္အသြယ္ရိွျပီး 
ဤနယ္ပယ္တြင္လည္း ထူးျခားသည့္ကြၽမ္းက်င္မႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားပါသည္။ MMN ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိသိရိွလုိပါက 
MMN ၏ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.mekongmigration.org တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

  
 
 
 
 
 
 



 

ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ  ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ပုိမုိသိရိွလုိပါက ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားထံ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္ 
   

§ Reiko Harima ၊   ေဒသဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ညိွႏိႈင္းေရးမႉး၊ 
မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္ (MMN) (အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ ဂ်ပ န္ဘာသာ): 
reiko@mekongmigration.org သုိ႕မဟုတ္ +81 (0) 80 38042244 သုိ႕ ေခၚဆုိႏုိင္ပါသည္ 

§ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ Wako Asato၊ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ ဂ်ပ န္ဘာသာ): 
asato.wako.4c@kyoto- u.ac.jp                                                                                     

§ Sokchar Mom ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ဥပေဒေရးရာအေထာက္အပ့ံ (LSCW)၊  ကေမာၻဒီးယား (အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ ခမာဘာသာ): 
sokchar_mom@lscw.org 

§ ေဒၚသက္သက္ေအာင္၊ ဒါ႐ုိက္တာ၊ အနာဂတ္အလင္းတန္းဆံုမွတ္၊ ျမန္မာ (ျမန္မာဘာသာ): 
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