
မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္
နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

မိတ္ဆက္
အာရွ-ပစိဖိတ္၏ တုိးတက္လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ 
လုိအပ္ေနသည့္ လုပ္သား ေစ်းကြက္မ်ားကုိ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားက ပုိ၍ ျဖည့္တင္းေပးလွ်က္ရွိပါသည္။1 ထုိေရႊ႕ 
ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရိွလာၿပီး 
အၿငိမ္းစားမယူမီ ထြက္ခြာသြားရေလ့ ရွိေပသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ 
ယ င္း တို ႔ ၏  မူ ရ င္း ႏို င္ ငံ ႏ ွ င့္  ျ ပ ည္ ပ ႏို င္ ငံ  ႏ ွ စ္ ခု စ လံုး တ ြ င္  
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား၌ သိသာထင္ရွားသည့္ 
ထည့္ဝင္မႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း2 ၎တုိ႔၏ ဘဝသက္တမ္းတေလွ်ာက္ 
အတြက္ လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိမူ ယခုထိတုိင္ 
ျပည့္၀လုံေလာက္စြာ ရရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ ယာယီေနထုိင္ခြင့္အေပၚ 
အေျခခံထားေသာ  ေဘးကင္းလုံ ၿခ ဳံမ ႈမရ ွိသည့္  အလုပ္အကုိင္ႏ ွ င့္  
ေရႊ ႕ေ ျပာင္းသြားလာျခင္း ဆိုင္ရာ မူဝ ါဒမ်ားသည္ အမ်ားအား ျဖင့္ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ျခင္းမရိွေစရန္ 
အဟန္ ႔အတား  ျ ဖ စ္သည္။  တခ်ိ န္တည္းတ ြ င္  အက်ိ ဳး ခံစားခ ြ င့္  
လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား မရိွျခင္းကလည္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ထည့္ဝင္ထားသည့္အရာမ်ားမွ 
အသီးအပြင့္ မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ ခံစားခြင့္ မရေစႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ား 
ျဖစ္ေနေပသည္။ ဤျပႆနာရပ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္ (MMN) သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ 
ဘဝအရည္အေသြးႏွင့္ သုခခ်မ္းသာ တုိးျမင့္ရရွိလာေစေရးအတြက္ 
ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းသြားလာျခင္း  လုပ္ငန္းစဥ္၌  ဤလူမႈကာကြယ္ ေစာင့္  
ေရ ွာ က္ေရး  ႐ ႈေထာ င့္ ကုိ  ဦးတည္၍  သုေတသနတစ္ရ ပ္အ ျဖ စ္  
ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ MMN သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ 
မူ ရ င္း ႏုိ င္ ငံ မ ်ားက  ၎တုိ ႔၏ ႏုိ င္ ငံသား မ ်ား  ႏုိ င္ ငံ ရ ပ္ ျ ခားတ ြ င္  
ေရာက္ရ ွိေနစဥ္ႏ ွ င့္  မိခ င္ ႏို င္ ငံ  သုိ ႔  ျ ပ န္လည္ေရာက္ရ ွိလာသည့္  
အခ်ိ န္မ ်ားတ ြ င္  လူမ ႈကာကြယ္ေစာ င့္ေရ ွာက္ေရး  စီ မံခ ်က္မ ်ားမ ွ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ား ရရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ 

1 ဥပမာအားျဖင့္ ILO ႏွင့္ OECD ၏ ေလ့လာခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ GDP ကုိ ၄.၃ - ၆.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ ေထာက္ပ့ံ ေပးထားပါသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧျပီ-ဂြၽန္လတြင္ 
ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ILO ၏ “TRIANGLE in ASEAN Quarterly Briefi ng Note” တြင္ ေဖၚျပထားၿပီး ဤလင့္ခ္တြင္ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--robangkok/documents/
genericdocument/wcms_614383.pdf ရယူႏုိင္ပါသည္ 

2 လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိသည့္စကားရပ္အား ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေသာ္လည္း ဤ မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္မူ MMN က အစုိးရမ်ား၏ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိသာ အဓိကဦးတည္ ကန္႔သတ္သုံးႏႈန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကုိင္ၾကမည့္ အလုပ္သမားမ်ား ရန္ကုန္၊ ျမန္မာတြင္ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမွ ေပးသည့္ ထြက္ခြါမီ သင္တန္းအား 
တက္ေရာက္ေနၾကပံု. ဓာတ္ပုံ:MMN



အထူး ျ ပ ဳ  ေ လ့လာ ခ ် က္တ စ္ ခု ကုိ  ေဆာ င္ ရ ြ က္ ခဲ့  ပ ါ သ ည္ ။ 
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ 
ရက္တို ႔၌  ကေမာ ၻဒီးယား ႏုိ င္ ငံ  ဖႏ ြ မ္းပင္ ၿ မိ ဳ ႕တ ြ င္  က်င္းပခဲ့ေသာ  
ဒတိုယအႀကိမ္ေျမာက္ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
ေဆ ြးေႏ ြး ပ ြဲ ၌  မိ တ္ဆက္ခဲ့သည့္  “နယ္ နိ မိ တ္မ ်ား ျ ဖ တ္ေက ်ာ္၍ “နယ္ နိ မိ တ္မ ်ား ျ ဖ တ္ေက ်ာ္၍ 
လူမ ႈကာက ြယ္ေစာ င့္ေရ ွာက္ေရး  -  ေရ ႊ ႕ေ ျပာ င္း  လု ပ္သားမ ်ား၏ လူမ ႈကာက ြယ္ေစာ င့္ေရ ွာက္ေရး  -  ေရ ႊ ႕ေ ျပာ င္း  လု ပ္သားမ ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ မဲေခါင္ေဒသ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ မဲေခါင္ေဒသ 
မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား“ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား“ 3 ဆိုသည့္ အစီအရင္ခံစာတြင္ 
မီးေမာင္းထုိး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ MMN သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ 
ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ (CLMVT) တုိ႔၏ အလုပ္သမားေရးရာ 
ပူးေ ပ ါ င္းေ ဆာ င္ ႐ ြ က္ေ ရး  ဝ န္ ႀ ကီး အ ဆ င့္  ညီ လာ ခံ ၌ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ (CLMVT) ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား လူမႈဖူလႈေံရး 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ လႊေဲျပာင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရယူႏုိင္မည့္ ယနၱရားတစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ဆုိသည့္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ရလဒ္ကုိ လက္ခံႀကိဳဆုိလုိက္ပါသည္။4 ထိုရလဒ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
က်င္းပခ့ဲေသာ ၂၃ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံ 
ေၾကျငာစာတမ္းကုိ ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း 
( အာ ဆီ ယံ )  ၏  က န ဦး  ေ ဆာ င္ ရ ြ က္ မ ႈ မ ်ား  အေ ပ ၚ 
တိုးခ ဲ်႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေၾကညာစာတမ္းတြင္ 
ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း လု ပ္သား မ ်ား  အပ ါ  အဝ င္  လူသားအား လံုးသ ည္  
လူ မ ႈ ကာက ြ ယ္ေ စာ င့္ေ ရ ာွ က္ေ ရး ကုိ  တ န္း တူ ညီ မ ွ ် စ ြာ  ရ ရ ွိ  
ခံစား ပုိ င္ခ ြ င့္ ရ ွိသည္ဟု  အသိ  အမ ွတ္ ျပ ဳ  ေဖာ္ ျ ပထားပ ါသည္။ 5 
ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းလုပ္သားမ ်ားအတြက္ လူမ ႈကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္ေရး  
တိုးခ ်ဲ ႕လုပ္ ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားန ွ င့္ အာဆီယံေဒသတြင္း  
ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း လု ပ္သား မ ်ားအတ ြ က္  လူ မ ႈ ဖူ လုံေ ရး  လ ႊဲေ ျ ပာ င္း  
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗီရမ္က်န္းၿမိဳ႕၌ 
က်င္းပခဲ့ေသာ  ၉ႀကိမ္ေ ျမာက္  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္း  အလုပ္သမားဆို င္ရာ  
အာဆီယံအစည္းအေ၀းတြင္လည္း ထပ္ေလာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။6 
 
ဤမူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လႊဲေျပာင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ယနၱ
ရား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ျခင္းကုိ သိရိွလာေစရန္နွင့္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာမူ၀ါဒ 
ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ MMN က ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သုေတသန7 
တြင္ ပါရိွခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အသံမ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္ တြဲအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး7ပါဝင္ေသာ 
မူဝါဒဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကြ်န္ုပ္တုိ ႔၏ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
န ွ င့္ စ ပ္လ ် ဥ္းေသာ  ေဆ ြးေ ႏ ြး ခ ် က္ မ ်ား ကုိလ ည္း  ထည့္သ ြ င္း  
ေဖၚျပထားပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အပုိင္းမ်ားတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအလုိက္ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ 
အဓိက မူဝါဒ ကြာဟခ်က္ မ်ားကုိ မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး အစုိးရမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မ ႈ ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ 
အလုပ္ျဖစ္ေစမည့္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။8

မူဝါဒ ကြာဟခ်က္မ်ားမူဝါဒ ကြာဟခ်က္မ်ား 
ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ

ကေမာ ၻဒီးယား ႏုိ င္ ငံ၏  လုပ္သားေရ ႊ ႕ေ ျပာ င္းသ ြားလာ ျခ င္း ဆုိ င္ရာ  
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ေအာက္ တြင္ ပုဂၢလိက အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံ 
မ်ား၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား လက္လွမ္းမီရရွိမႈ 
ေသခ်ာေစေရးအတြက္ အဓိက တာ၀န္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။9 

အဆုိပါ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမားႏွင့္သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္း
ဝန္ႀကီးဌာန (MOLVT) က စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရၿပီး 
ထို၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကေမာၻဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရပုိင္ခြင့္ 
ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္မႈမ်ား ေသခ်ာစြာ ရရွေိစရန္အတြက္ 
ဆိုက္ရာက္နိုင္ငံမ်ား၏ အစုိးရတာ၀န္ ရိွသူမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း 
တာဝန္ရိွေပသည္။10 MMN ၏ သုေတသနတြင္ ထိုသုိ႔ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္ႏုိင္ေစရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွ င့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမ ွ 
ျ ပ န္လာေသာ  ကေမာ ၻ ဒီးယား  ေ ရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း  လု ပ္သား မ ်ား န ွ င့္  
လူေတြ ႔ေမးျမန္းမ ႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အဆုိပါအလုပ္သမားမ်ားက 
ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားရိွ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သတင္း 
အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာရရွိပါသည္ဟု အစီရင္ခံခ့ဲၾကပါသည္။ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္မွာ - 

3 စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ MMN ၏ “နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား” 
အစီရင္ခံစာကုိ ဤလင့္ခ္တြင္ ရယူႏိုင္သည္။ http://www.mekongmigration.org/wp-content/uploads/2019/09/Book_Social-Protection-Across-Borders_for-Web.pdf

4 ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ အလုပ္သမားႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္းဝန္ၾကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၇ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရက္စြဲပါ  ဖုိင္အား MMN တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 
5 အာဆီယံ “လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံ ေၾကညာစာတမ္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

ေဒသတြင္းမူေဘာငႏွ္င့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္”, စာမ်က္ႏွာ ၃ (မူဝါဒ 1) ကုိ ဤလင့္ခ္တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ https://asean.org/storage/2019/01/26.- November-2018-ASEAN-Declaration-on-Strengthening-
Social-Protection-1st-Reprint.pdf 

6 အာဆီယံ “အလုပ္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ားဆုိင္ရာ ၉ၾကိမ္ေျမာက္ ဖုိရမ္မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား” ၉-၁၀ရက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ https://asean.org/storage/2012/05/Recommendations-of-the-9th-
AFML-9-10-November-2016-Vientiane-Lao-PDR.pdf တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္

7 အထက္မွ MMN ၏ “နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈေရးရာအကာအကြယ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးႁခင္း” ကုိ ၾကည့္ပ
8 အေသးစိတ္အတြက္ ၏ ဝက္ဘ္စက္မ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ “နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈေရးရာအကာအကြယ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းအား စတင္ျဖန္႕ျဖဴးရန္ မရူင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ အခန္းက႑ာမ်ားဆုိင္ရာ ဒတိုယအၾကိမ္ 

မူဝါဒဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ MMN မွ က်င္းပျခင္း” ကုိ ၾကည့္ပါ http://www.mekongmigration.org/?p=7583 တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္ 
9 ပုဂၢလိက အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား သုိ႕ ေစလႊတ္သည့္ ကေမာၻဒီးယားလုပ္သားမ်ားအား စီမံခန္႕ခြျဲခင္း၊ အမိန႕္ခြအဲမွတ္ ၁၉၀၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ပုဒမ္၃၃ တြင္ “အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ ေစလႊတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ သက္ဆုိင္ေသာ လူမႈဖူလႈံေရးစနစ္မ်ားအား လက္ခံႏုိင္ငံ၏ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ရရိွရန္ စီစဥ္ေပးရမည္” 
ထုိစာပုိဒ္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆုိခ်က္အား http://www.mekongmigration.org/wp-content/uploads/2008/05/PDF49.2KB.pdf တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

10 Ibid., ပုဒ္မ၃၄ 

ဖႏြမ္းပင္၊ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ဂ်ပန္သုိ႕ထြက္ခြါမည့္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ 
အလုပ္သမား ႏွင့္ သက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္း ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေပးသည့္ 
မထြက္ခြါမီ သင္တန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား၊ 
ေနထုိင္မႈပံုစံ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႕အား သင္ယူေနၾကပံု ဓာတ္ပုံ:MMN

2 မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္



11 အထက္မွ MMN ၏ “နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး” စာမ်က္ႏွာ ၃၆ တြင္ ၾကည့္ပါ။
12 Ibid.
13 ကေမာၻဒီးယား ေတာ္ဝင္အစုိးရ၊ “ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၏ အလုပ္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားဆုိင္ရာ မူဝါဒအၾကမ္း (တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ဘာသာျပန္)”၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၁ (မူဝါဒ 

ရည္မွန္းခ်က္ ၁၁.၁)။ 

“က ြ ် န္ေတာ္ကေတာ့  ေ ရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း လု ပ္ သား မ ်ား အတ ြ က္  
အာမခံအစီအစဥ္ေတြ  အက်ိဳး ခံစားခ ြ င့္  ေတြနဲ ႔  ပတ္သက္တဲ့  
သတ င္းအ ခ ် က္အလက္ေတ ြ ကုိ  ဘာ မ ွ မ ရ ရ ွိ ခဲ့ ပ ါ ဘူး… . 
ဒီသတ င္းအခ ် က္  အလက္ေတ ြ ကုုိသာ  ရ ရ ွိ ခဲ့ မ ယ္ ဆို ရ င္  
ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အသံုးဝင္မွာျဖစ္ျပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ကုိလည္း 
ပုိမုိရရိွခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။” 11

အစုိးရ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သာ မ န္  ကေ မာ ၻ ဒီး ယား  ႏုိ င္ ငံ သား  အ န ည္း င ယ္ သာလ ွ ် င္  
အေတြ႔အႀကံဳရိွခဲ့ၾကၿပီး ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွသည့္အခ်ိန္မွသာ 
ထုိ အ ရာ မ ်ား ၏  အေ ရး ပ ါ ပံု ကုိ  နား လ ည္ ခဲ့ ရ သ ည္ ဟု  
သုေတသနေမးျမန္းျခင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားအမ်ားစုက 
ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ 
၎တုိ႔ထည့္ဝင္ ေနရသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ယင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခံစားခြင့္မ်ားအား 
လံုးဝဥႆုံ သိရိွျခင္း မရိွၾကေပ။

“ကြ်န္ေတာ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ ွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့အခ်ိန္မ ွာ 
ဂ ် ပ န္ ႏုိ င္ ငံ ရဲ့  အာ မ ခံအ စီအ စ ဥ္ မ ်ား ႏ ွ င့္  ပ တ္သ က္တဲ့  
သ တ င္း အ ခ ် က္ အ လ က္ေ တ ြ ကုိ  မ ရ ရ ွိ ခဲ့ ပ ါ ဘူး ။ 
ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ ႔  ပတ္သက္ၿ ပီး  အလုပ္ရ ွ င္နဲ ႔ 
အလု ပ္အကုိ င္ ဝ န္ေဆာ င္ မ ႈ  ေအဂ ် င္ စီကလည္း  တစ္ခ ါ မ ွ 
ေျပာျပခဲ့ျခင္းမရိွပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ အတြက္ ဒအီာမခံ အစီအစဥ္ေတြမွာ 
စားရင္းသြင္းထားခဲ့သလား၊ မသြင္းထားခဲ့ဘူးလား ဆုိတာကုိလဲ 
မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စာရင္းသြင္းထားလိမ့္မယ္ေတာ့ ထင္ပါတယ္။ 
လ စ ဥ္ေ တာ့  အ လု ပ္ ရ ွ င္ က  က ြ ် န္ေ တာ့  လ စာ ထဲ က 
ျဖတ္ေတာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုိ အစီအစဥ္အတြက္ 
ထည့္ဝင္ထားခဲ့လဲ ဆုိတာကုိ ရွင္းရ ွင္းလင္းလင္း မသိခဲ့ပါဘူး။ 
အလုပ္ရွင္ကလည္း ဘယ္တုန္းကမွ ရွင္းမျပခဲ့ပါဘူး။” 12

ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း အ လု ပ္ သ မား မ ်ား အ ၾ ကား  နား လ ည္ မ ႈ 
အကန္႔အသတ္ရိွေနျခင္းသည္ ကေမာၻဒီးယား အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေအဂ်င္စီမ ်ားက လူမ ႈကာကြယ္ေစာင့္ေရ ွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ 
အေရးႀကီး ပုံႏ ွ င့္ လိုအပ္ေသာ ကူညီပ့ံ ပုိးမ ႈမ ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ျပသေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ 
ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားရိွ သံရံုးမ်ားႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမ်ားရိွ ကေမာၻဒီးယား 
အလုပ္သမားသံအရာရ ွိ  မ ်ားကလည္း  သတင္းအခ ်က္အလက္  
ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးပါက လက္ရိွ အေျခအေန 

ကေမာၻဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးမ ွ ရရံု၊ ထုိင္း ႏုိ င္ ငံတြင္ 
ငါးဖမ္းပုိက္အား ျပင္ေနသည့္ပံု ဓာတ္ပုံ: MMN/John Hulme

ထက္  တိုးတ က္ေကာ င္း မ ြ န္လာ မ ည္  ျ ဖ စ္သ ည္ ။  M M N  က 
ေတ ြ ႔ ဆံုေ မး ျ မ န္း ခဲ့ေ သာ  ကေ မာ ၻ ဒီး ယား  ေ န ရ ပ္ ျ ပ န္  
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကလည္း အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ 
ပုိ မိုတာ၀န္ယူ  လု ပ္ေဆာင္သင့္သည္  ဆိုသည့္  အဆို ျပ ဳခ ် က္ ကို  
သေဘာတူလက္ခံၾကပါသည္။ 

“ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ကေမာၻဒီးယားသံရံုးႏွင့္ MOLVT က ကြ်ႏ္ုပ္ကုိ 
ဂ်ပန္ ႏုိ င္ ငံရဲ ႕  အာမခံအစီအစဥ္ေတြမ ွာ  စာရင္းသ ြ င္း ျခ င္းနဲ ႕ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရရိွေစရန္အတြက္ အကူအညီေတြေပးႏုိင္ပါတယ္ 
ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကုိ 
ကူညီေပးဖုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူေတြျဖစ္တဲ့ အျပင္ ဂ်ပန္အစုိးရန႔ဲ 
အဆက္အသြယ္ရိွသူမ်ားလဲ ျဖစ္ပါသည္။” 

ေနရပ္သုိ႔ျပန္လာသည့္အခါ ရရိွသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားနွင့္
စပ္လ်ဥ္းၿပီး MMN က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔မွ 
ေနရပ္သုိ႔ျပန္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ကေမာ ၻ ဒီးယား ႏုိ င္ ငံ၏  ဖ ြံ ႔ ၿ ဖိ ဳးလာေသာ  လူမ ႈ ဖူ လုံေရးစနစ္မ ်ားႏ ွ င့္  
ရင္းႏ ွးီက ြ ် မ္း၀ င္မ ႈ  မရ ွိ ၾကေပ။  ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းလုပ္သားမ ်ားအတြက္  
နိုင္ငံ၏လူမႈဖူလုံေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္အား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ဖူလုံေရးရန္ပုံေင ြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား ရိွေနေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံ၏ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရိွေသးေပ။13 ျပည္ပမွရရိွလာသည့္ 
လူမ ႈဖူလုံေရး ခံစားခ ြ င့္မ ်ားအား လႊဲေျပာင္းရယူခ ြ င့္ႏ ွ င့္စပ္လ်ဥ္း ျ ပီး 
ထုိင္းႏိုင္ငံမွျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 
၎တုိ႔ေပးသြင္းထားေသာ အၿငိမ္းစား (ပင္စင္) အက်ိဳးခံစားခြင့္အစီအစဥ္မွ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ 
တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ တစ္ေပါင္းတစည္း ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ ရွိသည္ကုိ 
မသိရိွၾကေပ။ ထိုသို႔ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္သည္ကုိ သိရိွသူမ်ားအတြက္မူ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ယူရန္အတြက္ မည္သုိ႔လႊေဲျပာင္းထုတ္ယူ
ႏုိင္ဆိုသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရိွမေနသည့္အတြက္ ထုတ္ယူ ခြင့္မရဘဲ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဆုံးရုံွးေနရပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
လူမႈဖူလံုေရး အက်ိဳး ခံစားခြင့္ကုိ CLMTV ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား လႊေဲျပာင္းအ
က်ိဳးခံစားခြင့္ရွေိစမည့္ ယႏၱရား တည္ေထာင္ေရး အစီအစဥ္ သည္ 
ယခုအေ ျ ခအေန မ ်ား ကုိ  ျ ပ န္လ ည္ ကု စား ႏို င္ လိ မ့္ မ ည္ ျ ဖ စ္ ၿ ပီး  
ကေမာၻဒီးယားႏွ င့္ အျခားမူရင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ လူမႈ ဖူလုံေရးစနစ္မ်ား 
တုိး တ က္ လာေ စ ရ န္  အားေ ပး ရာေ ရာ က္ လိ မ့္ မ ည္ ဟု လ ည္း  
ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ကနာဂါဝ၊ ဂ်ပန္ရွိ ကေမာၻဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအိမ္သုိ႕ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အလည္အပတ္
သြားေရာက္စဥ္ ဓာတ္ပုံ: MMN

3နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္



ျမန္မာႏိုင္ငံျမန္မာႏိုင္ငံ

ျ မ န္ မာ ႏုိ င္ ငံ တ ြ င္  ေ ရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း အ လု ပ္ သ မား မ ်ား အတ ြ က္  
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရရိွေစေရး ပ့ံပုိးေပးရန္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
ပုဂ ၢလိကအလုပ္အကုိင္ရ ွာေဖ ြေရး  ေအဂ် င္ စီမ ်ား  လုိက္နာရမည့္  
စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိအက် မရိွေသးေသာ္လည္း ဤကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာမည့္က်င့္၀တ္သည္ ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ေ
ဆာင္ခ်က္အျဖစ္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။14 ထုိ ႔ေၾကာင့္ MOU 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ထုိင္း ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာမည့္သူမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ 
န ည္း ပညာအ လု ပ္သ င္အ ျ ဖ စ္  သ ြားေ ရာ က္ လု ပ္ ကုိ င္ ၾ က မ ည့္  
ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း လု ပ္ သား မ ်ား အ တ ြ က္  ျ ပ ည္ ပ မ ထ ြ က္ ခ ြာ မီ  
ႀ ကိ ဳတ င္ ျ ပ င္ဆင္ ျ ခ င္း ဆို င္ ရာ  လမ္းည ႊ န္သင္ ႐ုိးည ႊ န္းတမ္းတ ြ င္  
ထုိသတင္းအခ ်က္အလက္မ ်ား ကုိ  ထည့္သ ြ င္းေပးထားပ ါသည္။ 
ထုိ သုိ ႔ေဝမ ွ ်ေပးထားေသာ္လည္း  MMN အေန ျဖ င့္  ျ ပ ည့္ စုံေသာ  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ မေတြ႔ရိွရေပ။    
 

“ကြ်ႏ္ုပ္က [ဂ်ပန္]၏ ပင္စင္အစီအစဥ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံနဲ ႔ 
အလုပ္အကုိင္အာမခံေတြအတြက္ ထည့္ဝင္ ေၾကးေပးရမယ္ဆုိတာကုိ 
သိရ ွိထားခဲ့ ပ ါတယ္။  ဒ ါေပမဲ့  ဘယ္ေလာက္  ထည့္၀င္ေ ၾကး  
ေပးရမလဲဆုိတာကုိ ေတာ့ မသိခဲ့ပါဘူး” 15 

အလားတူပင္ MMN က ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ား ၊ ထုိင္း ႏို င္ငံမ ွ 
ေန ရ ပ္ သုိ ႔ ျ ပ န္ လာေ သာ  ေ ရ ႊ ႕  ေ ျ ပာ င္း လု ပ္ သား မ ်ား ႏ ွ င့္  
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္လည္း ျပည္ပသုိ႔ မထြက္ခြာမီ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ 
ရရွိ ႏို င္ေသာ လူမႈ ကာကြယ္ေေစာင့္ေရ ွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
အမ်ားအားျဖင့္ မသိရိွေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွ ရပါသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္ကေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာ[ထုိင္းလူမႈဖူလုံေရးစနစ္]ကုိ 
လူ မ ႈ ဖူ လံုေ ရးက တ္  ရ ရ ွိ ၿ ပီးေတာ့ မ ွ  သိ ခဲ့ ရ  တာ ျ ဖ စ္ ၿ ပီး  
ကုိယ့္ရ႕ဲလစာျဖတ္ေတာက္မႈကေန ထည့္၀င္ေၾကး ေပးရတယ္ဆုိတာ 
သတိျပဳမိလာခဲ့ပါ တယ္။” 16

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ႏုိုင္ငံသားစိစစ္ေပးခဲ့ေသာ 
ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း လု ပ္သား မ ်ားက  လူ မ ႈကာက ြ ယ္ေ စာ င့္ေ ရ ွာ က္ေ ရး  
ကိ စ ၥ ရ ပ္ မ ်ား ဆို င္ ရာ  သတင္းအခ ် က္အလက္မ ်ား  ေ ၀ မ ွ ် ရ န္  
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ဆုံးရံုွးခဲ့သည္ဟု ညည္းတြားခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အလုပ္သမားသံအရာရိွမ်ား၏ တာ၀န္နွင့္၀တၱရားမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ေဖၚ ျပထားမ ႈ မရ ွိသည့္အတြက္ ေရ ႊ ႕ေ ျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုက 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ျပႆနာမ်ား ေတြ႔ႀကဳံရသည့္အခါမ်ားတြင္ အကူအညီရယူရန္ သံရံုးမ်ားသုိ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈ မရွိ ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦး၏ 
ေျဖၾကားခ်က္မွာ - 

14 ဥပမာအားျဖင့္ အပုိဒ္ ဃ (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈေအးဂ်င့္မ်ားသည္ “ MOLIP [အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန] ၏ ၾကီးၾကပ္မႈ၊ ILO၊ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအားလံုးမွ မထြက္ခြါမီသင္တန္းတြင္အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းစာခ်ဳပ္ အေသးစိတ္၊ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ 
အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား၊ တုိင္ၾကားေရးယနၱရားမ်ား၊ လူမႈဖူလႈံေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားအား ရယူျခင္း …” ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္အကုိင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
၏ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ကုိ ၾကည့္ပါ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-yangon/documents/genericdocument/wcms_622961.
pdf တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္

15 အထက္မွ MMN ၏ “နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ” စာမ်က္ႏွာ ၆၀ ကုိ ၾကည့္ပါ
16 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၅၈

ခ်င္းမုိင္၊ထုိင္း၌ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားတက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲပံု. ဓာတ္ပု:ံ MMN

4 မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္



“က ြ ် ႏ္ု ပ္အေနနဲ ႔  ထုိ င္း ႏုိ င္ ငံ မ ွာ  အက်ိ ဳး ခံ စား ခ ြ င့္ မ ်ားေတ ြ 
ေတာင္းယူတဲ့အခါမွာ သံရံုးက အကူအညီေပးဖုိ႔ မေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးပါဘူး။ 
ကြ်န္ုပ္က စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ျပည့္တဲ့အထိ အလုပ္မလုပ္ဖူးခဲ့တဲ့အတြက္ 
သံရုံးကုိ အကူအညီေတာင္းလုိ႔ မရႏုိင္ဘူး ထင္ပါတယ္။” 17

ျ မ န္ မာ ႏုိ င္ ငံ မ ွ  ေ ရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း လု ပ္သား မ ်ားသ ည္  ထုိ င္း ႏုိ င္ ငံ ၏ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီ အစဥ္မ်ားကုိ ရယူရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ 
အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ႀကဳံၾကရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ MMN 
၏ သုေတသနေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လူ ဝ င္ မ ႈ ၾ ကီး ၾ က ပ္ေ ရး စ န စ္တ စ္ ခု မ ွ  အ ျ ခား စ န စ္တ စ္ ခု သုိ ႔ 
ေျပာင္းလဲသြားရသည့္အခါ သီးျခားအခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မဲေဆာက္ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံ
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ၄င္းတို႔၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 
အေ ထာ က္ အ ထား ကုိ  ရာ သီ ခ ်ိ န္ အ လု ပ္ သ မား အ ျ ဖ စ္  
ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္အခါ လူမႈဖူလုံေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရိွသည့္ 
အေျခအေန ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခအေနႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးက ယခင္ သူမခံစားခြင့္ရခဲ့သည့္ 
အက ်ိ ဳး ခံ စား ခ ြ င့္ မ ်ား  ဆံုး ရ ွုံး ခဲ့ ရသ ည့္  အေ ၾကာ င္း ကုိ ဖ ြ င့္ ဟ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

“ က ် မ  ယာ ယီ ႏုိ င္ ငံ ကူး လ က္ မ ွ တ္ ကုိ င္ေ ဆာ င္ တု န္း က 
လူမႈဖူလုံေရးစနစ္မာွ စာရင္းသြင္းခ့ဲျပီး ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာေအာင္ 
ထည့္ဝင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။ အ့ဲေနာက္ ကြၽန္မရဲ႕ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာက 
ကြၽန္မရ့ဲ ယာယီ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကေန နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 

အလုပ္သမားလက္မွတ္ကုိ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါတယ္… အ့ဲဒီေတာ့ 
ဒီစနစ္ေအာက္မာွရိွတ့ဲ  ကြၽန္မရ့ဲအက်ိဳးခံစားခြင့္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ 
ဆံုးရံုွးခဲရ့ပါတယ္။ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္လက္မွတ္က မဲေဆာက္ေဆးရံုမွာ 
သံုးလခံ က်န္းမာေရး အာမခံအစီအစဥ္ကုိသာ ဝယ္ယူလုိ႔ ရပါတယ္။ 
အရင္တုန္းကေတာ့ လူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္ကေန အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 
ရရွိခ့ဲပါတယ္။ ကြၽန္မ ေဆးရံုတက္ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူခ့ဲတုန္းက 
က်မရဲ႕လူမႈဖူလုံေရးကတ္ကုိ အသံုးျပဳခ့ဲၿပီး ကုန္က်စရိတ္ တစ္ခုကုိမွ် 
မေပးခ့ဲရပါဘူး။” 18

 
သုေတသန အေမးအေျဖတြင္ပါဝင္ခ့ဲၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုက 
ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ ျပည္တြင္း၌ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ စီမံခ်က္မ်ား၏ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
မသိရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

“ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးနဲ ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ဘာမွမသိပါဘူး။ ဘယ္သူကမွ ထည့္ဝင္ ေၾကးကုိ ေကာက္ခံျခင္း 
မရွိသလုိ ဘယ္သူကမွလည္း ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ ႔ပတ္သက္ၿပီး 
မေျပာျပၾက ပါဘူး။” 19 

ျ ပ ည္ ပတ ြ င္  အလု ပ္ လု ပ္ ကုိ င္ ခဲ့ ဖူး သ ည့္  အ ျ ခားေ န ရ ပ္ ျ ပ န္  
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကလည္း ယင္းတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားကုိ 
ေျပာခဲ့ၾကသည္။ 

မဲေဆာက္၊ ထုိင္းရိွ အေသးစား ပရိေဘာဂစက္ရံုမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတစ္ဦး ဓာတ္ပုံ: MMN

17 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၆၄
18 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၇၅ 
19 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၇၆

5နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္



“ ျ မ န္မာအစုိးရ  လူမ ႈ ဖူ လံုေရးနဲ ႔  က်န္းမာေရးအာမခံေတ ြ ကုိ  
ထုိင္းနိုင္ငံမွာလုိ ေထာက္ပ့ံေပးရင္ အလုပ္သမား ေတြ ပုိမုိေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး 
က်န္းမာလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” 20

ေန ရ ပ္ ျ ပ န္ လု ပ္သား မ ်ား  ဆုိ က္ေ ရာ က္ ႏုိ င္ ငံ မ ်ားက  ရ ရ ွိ သ ည့္  
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ရရိွေစရန္ ျမန္မာအစုိးရသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
လႊဲေျပာင္းရယူႏုိင္မည့္ ယႏၱရားမ်ားထူေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
အမ်ားစုအတြက္မူ ပင္စင္ေငြမ်ား တစ္ေပါင္းတည္း ျပန္လည္ထုတ္ယူရသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အကူအညီ မလိုအပ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ အလုပ္ 
အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံက 
အကူအညီေတာင္းခံၾကရသည္။ MMN က ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေနရပ္ျပန္အ
လုပ္သမားတစ္ေယာက္သာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ကူညီေပးခဲ့သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႔အႀကဳံကုိ 
ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။

“က်မအေနနဲ ႔ တစ္ေပါင္းတစည္းထဲ ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြ င့္ကုိ 
ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔အတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့တာမ်ိဳး မရိွခဲ့ပါဘူး။ 
အလုပ္အကုိ င္ဝ န္ေဆာ င္မ ႈ  ေအဂ ် င္ စီက  ကြ ၽ န္ မအတ ြ က္  
စာရြက္စာတမ္း အားလံုးကုိ ျဖည့္စြက္ေပးၿပီး မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ 
မေပးခဲ့ရပါဘူး။” 21

သုိ႔ေသာ္ အျခားေနရပ္ျပန္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦး ေျပာျပသည္မာွ 
ကုမၸဏီက တစ္ေပါင္း တည္း ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ ပင္စင္အတြက္ ကူညီေပးရန္ 
ျမန္မာက်ပ္ ၁၅၀၀၀ မွ ၂၀၀၀၀ (USD ၁၀-၁၃) ဝန္ေဆာင္ခ ေပးရန္ လာေ
ရာက္ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆိုခ့ဲျခင္းမ်ိဳးရိွခ့ဲသည္။22 ကေမာၻဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္
သားမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
အမ်ားစုသည္ ယင္းတို႔ထည့္ဝင္ထားေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ပင္စင္ စီမံခ်က္မွ 
အက်ိ ဳး ခံစားခ ြ င့္  ျ ပ န္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ ျခ င္းမ ်ား ကုိ  မသိရ ွိ ခ့ဲပ ါ ဟု  
ေျပာ ျပ ခ့ဲ ၾကပ ါသည္။  ေင ြေ ၾကး  ျ ပ န္လည္  ထုတ္ယူ ႏို င္သည္ကုိ  
သိ ရ ွိ သူအ ခ ်ိ ဳ ႕ကလည္း  ယင္း တို ႔ ၏  ေ မ ွ ်ာ္လ င့္ ခ ် က္ မ ်ားအား  
စြန္႔လႊတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

20 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၇၇ 
21 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၇၈
22 Ibid.
23 Ibid. 
24 ဥပမာအား ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားဌာန  (DOLAB) စာရြက္စာတမ္း အမွတ္ ၂၄၅၆ / QLLĐNNNBCAĐNA ၂၁ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏွင့္ DOLAB စာရြက္စာတမ္း အမွတ္ ၁၁၂၃ /LĐTBXHQLLĐNN 

၆ရက္ ဧျပီလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္ သင္တန္းသားမ်ားအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ ေစလႊတ္ျခင္းအတြက္ စီမံထားရိွမႈမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။ (ဗီယက္နမ္ ဘာသာစကားျဖင့္) 
25 VAMAS “ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေစလႊတ္သည့္ ဗီယက္နမ္ေအဂ်င္စီမ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္း”, ၂၀၁၈ခုႏွစ္, https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/188/Text%20

of%20the%20code.pdf တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 
26  ဥပမာအေနျဖင့္ VAMAS မွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးသည့္ “မေလးရွားသုိ႕ သြားေရာက္မည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္အေျခခံဗဟုသုတ ႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ကူပစၥည္း (ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားျဖင့္) 

http://vamas.com.vn/Portals/0/Document/MaLaysia%20camnang.pdf တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္; ႏွင့္ VAMAS, ““ဂ်ပန္သုိ႕ သြားေရာက္မည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အေျခခံ ဗဟုသုတ ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကူ ပစၥည္း (ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားျဖင့္) ”, http://vamas.com.vn/Portals/0/Document/Japan.pdf တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

27 အထက္မွ MMN ၏ “နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈေရးရာအကာအကြယ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးႁခင္း” စာမ်က္ႏွာ ၁၁၂ ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

ဟႏြုိင္း၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ဂ်ပန္သုိ႕ ထြက္ခြါေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကမည့္ 
အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမွ ေပးသည့္ 
ဘာသာစကားသင္တန္းအား တက္ေရာက္ေနၾကစဥ္ ဓာတ္ပုံ: MMN

ကုိမတ္စု၊ ဂ်ပန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးဓာတ္ပုံ:MMN/ John Hulme

“က ြ ် န္ေတာ္ တုိ ႔  အမ ်ား စုက  ဒီ [ ထုိ င္း ပ င္ စ င္ ]  စ န စ္ မ ွာ  
ထည့္ဝ င္ခဲ့ေ ၾကးေပးခဲ့ေပမ ယ့္  ဘာမ ွ ျ ပ န္ မရခဲ့တဲ့  အတြက္  
အလႈလုပ္တယ္လုိ႔ပဲ သေဘာထားလုိက္ပါတယ္” 23

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ

ဗီယက္နမ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည့္ 
ႏုိ င္ ငံသားမ ်ား၏  အခ ြ င့္  အေရးအား  ကာကြယ္ေစာ င့္ေရ ွာက္ရ န္  
က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အစုိးရဌာန 
မ်ားႏ ွ င့္ အလုပ္အကုိင္ ဝန္ေဆာင္မ ႈေအဂ်င္စီမ ်ားကုိ တာဝန္မ်ား 
အပ္ႏွင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ 
ႏုိ င္ ငံ ရ ပ္ ျ ခား မ ွ  လူ မ ႈကာက ြ ယ္ေ စာ င့္ေ ရ ွာ က္ေ ရး  ရ ရ ွိေ စ ရ န္  
အကူအညီေပး ျ ခ င္း န ွ င့္  စ ပ္လ ် ဥ္း ၿ ပီး  ဆုိ က္ေရာက္ ႏုိ င္ ငံ မ ်ား၏ 
လူမႉေရးအာမခံမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ တိတိက်က် ပံ့ပုိးေပးရန္ 
စည္းမ ် ဥ္း မ ်ား  ခ ်မ ွ တ္ထားရ န္  လုိအပ္ပ ါ  သည္။ 24 ဗီယက္န မ္  
လူစြမ္းအားေထာက္ပ့ံေရးအဖြ႕ဲ (VAMAS) မွ လုိက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္25 ကုိ 
ေရးဆ ြဲ ျ ပ ႒ာ န္း ခဲ့ ၿ ပီး  သက္ ဆို င္ ရာ  ဆုိ က္ေ ရာ က္ ႏို င္ ငံအ လုိ က္  
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား  ပါ၀င္ေသာ  လက္ကမ္းစာေစာင္မ ်ား ကုိ  အစဥ္လုိက္  
ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။26 သုိ႔ေသာ္ MMN ၏ သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္အရ 
ေဝမွ်ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ နည္းလမ္းႏွင့္ 
အခ်ိန္ ကုိက္ညီမႈတုိ႔မွာ ပုိမုိျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေပေသးသည္။ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာခဲ့သည့္ ဗီယက္နမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ 
မွတ္ခ်က္မွာ - 

“ကြ ် န္ေတာ္  ရရ ွိခဲ့သည့္  က်န္းမာေရးအာမခံ ၊  အလုပ္သမား  
ထိခုိက္နစ္နာမႈအာမခံႏွင့္ ပင္စင္အာမခံမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ရရွိခဲ့တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက ရွင္းလင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္ေတြေတာ့ မပါ၀င္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လဲ 
ဟုိေရာက္ၿပီး ကုိယ္တိုင္က္ုိယ္က် ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ အခါမွသာ လံုးဝကုိ 
သေဘာေပါက္ နားလည္သြားပါတယ္” 27

6 မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္



28 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၉၈
29 ပုဒ္မ ၂ (၁ ဆ) လူမႈဖူလႈံေရး အာမခံ (No. 58/2014/QH13) ကုိ ၾကည့္ပါ ၁ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္
30 အထက္မွ MMN ၏  “နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈေရးရာအကာအကြယ္မ်ား  ေထာက္ပ့ံေပးႁခင္း” စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄ ကုိ ၾကည့္ပါ
31 Ibid.
32 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၁၃၇

အျခားအလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခ်က္မွာ - 

“ကြ်န္ေတာ္က [ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အာမခံအစီအစဥ္မ်ား အေၾကာင္း] ကုိ 
အလုပ္ခန္႔ခန္႔ထားျခင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ အခါမွသာ 
သိခဲ့ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ကုိ ျဖတ္ေတာက္ေငြမ်ားအေၾကာင္း 
ရွင္းျပေပမယ့္ ေသခ်ာ အာရုံစိုက္ၿပီး နားမေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ယခင္ 
ဘယ္သူကမွလည္း [ဂ်ပန္ကအာမခံအစီအစဥ္မ်ား အေၾကာင္း] ကုိ 
ေျပာျပခဲ့ျခင္း မရိွပါဘူး။  ဂ်ပန္စာ ေလ့လာေနစဥ္ အတြင္းမွာေတာင္ 
မရိွခဲ့ပါဘူး။” 28

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနစဥ္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဗီယက္နမ္သံရံုးမ်ား ႏွ င့္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမ်ား၌ ခန္ ႔အပ္ထားေသာ 
အလုပ္သမားသံအရာရ ွိမ ်ားထံမ ွ အကူအညီေတာင္းခံ ႏုိ င္ပ ါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း MMN က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေနရပ္ျပန္ ဗီယက္နမ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အပါအဝင္ 
ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီ 
မ ်ား ႏ ွ င့္  ႀ ကီး ၾ က ပ္ေ ရး  အ ဖ ြဲ ႔ အ စ ည္း မ ်ား ကုိ သာ  ပို ၍ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လုိေပသည္။

စ စ္တ မ္းေကာ က္ ယူ ခဲ့သ ည့္  အ ျ ခားေသာ  မူ ရ င္း ႏုိ င္ ငံ မ ်ား ႏ ွ င့္  
တူညီမႈမရွိသည့္အခ်က္မွာ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
လူမႈဖူလုံေရးစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ထားၿပီး မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရသည့္ 
လူမႈဖူလုံေရး အာမခံစီမံခ်က္တြင္ ဖ်ားနာျခင္း၊ မီးဖြားခြင့္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ 
အၿငိမ္းစားအက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူမိသားစု အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ထုိစီမံခ်က္သည္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ျပည္ပ
သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ 
ဥ ပေ ဒ စ ည္း ၾ က ပ္ မ ႈေ အာ က္ ရ ွိ  အ လု ပ္ သ မား မ ်ား အတ ြ က္  
ေဖ ၚေဆာင္ထားေသာ  စီ မံ ခ ် က္ ျ ဖ စ္သည္။ 29 ဤ  စီ မံ ခ ် က္သည္  
မျဖစ္မေနထည့္ဝင္ရမည့္ သေဘာသဘာ၀ျဖစ္ေသာ္လည္း MMN ၏ 
သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္အ႐ ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ စာရင္းသြင္းႏႈန္းမွာ နည္းပါးေနဆဲပင္ျဖစ္ 
သည္။  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသည့္ ေနရပ္ျပန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတ
စ္ဦး ရွင္းျပခ်က္မွာ - 

“ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဗီယက္နမ္ႏ္ုိုင္ငံရ႕ဲ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စီ မံခ ်က္ေတြမ ွာ  မပ ါ၀င္ခဲ့ပ ါဘူး ။  ဘယ္သူ ႔အတြက္မ ွလည္း  
မလုိအပ္သလုိ ဘယ္လိုစာရင္းသြင္းရမယ္ဆိုတာလည္း မသိပါဘူး။ 
ဘယ္သူက မွလည္း ဒီကိစၥကုိ ေျပာမျပၾကပါဘူး။” 30 

ဟႏ ြုိ င္း ၊  ဗီယက္နမ္ရ ွိ  အလုပ္အကုိင္ဝ န္ေဆာင္မ ႈ  ေအဂ ် င္ စီမ ွ 
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္းေက်ာင္းဓာတ္ပုံ: MMN

ဟႏြုိင္း၊ ဗီယက္နမ္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားတစ္ဦး ဓာတ္ပုံ: MMN

 
လက္ရွိ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
မူရင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ ႏုိင္ငံ ႏွစ္ခုလံုးရိွ လူမႈေရးအာမခံအစီအစဥ္မ်ား၌ 
ထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ရွိေနသည့္အတြက္ ထုိအေျခအေနအရ ဥပေဒကုိ 
က ် င့္ သုံး ရာ တ ြ င္  ျ ပႆ နာ ရ ွိ လာ ႏုိ င္ ပ ါ သ ည္ ။  ထုိ ကဲ့ သုိ ႔ 
ႏ ွ စ္ ႀ ကိ မ္ေပးသ ြ င္းေနရသည့္  ကိစ ၥ ရ ပ္ ကုိ  ဗီယက္န မ္  ႏို င္ ငံ ႏ ွ င့္  
ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
တုိး ျမ ႇ င့္ ျခင္းအား ျဖင့္  ေရ ွာင္လႊဲ  ႏုိ င္မည္  ျဖစ္ပ ါသည္။  MMN က 
ေမး ျ မ န္း ခဲ့ေသာ  အျခားေနရ ပ္ရ န္  ေရ ႊ ႕ေ ျ ပာ င္း လု ပ္သားတစ္ ဦး  
ေျပာျပသည္မွာ -

“ကြ် န္ေတာ္ကေတာ့ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံရဲ႕ လူမႈေရးအာမခံအစီအစဥ္မွာ 
စာရင္းသြင္းမထားပါဘူး။ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံနဲ ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို ႔ရဲ ႕ 
အာမခံအစီအစဥ္ေတြၾကားမွာ ဆက္စပ္မႈလည္း မရိွပါဘူး။” 31 

 
ဗီယက္နမ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ 
အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ယင္းတြင္ မျဖစ္မေန ထည့္ဝင္ရသည့္ ျပည္ပအလုပ္
အကုိင္ပံ့ပုိးေရးရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားျခင္းပင္သည္။ ထိုရန္ပံုေငြကုိ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳလ်က္ရိွၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
နာမက်န္း ျဖစ္ ျခင္း ၊  ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရ ွိ ျခင္း ၊  ေသဆံုး ျခင္းတို ႔အား  
ကူညီပ့ံပုိးေပးျခင္း သုိ ႔မဟုတ္ အျခားထူးျခားသည့္ အေျခအေနမ်ား 
အတြက္လည္း အသုံးျပဳပါသည္။ MMN က လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ထုိရန္ပုံေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်ိဳ႕က ၄င္းတုိ႔၏ 
ထည့္၀င္မႈမ်ားကုိ “ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း” သုိ႔မဟုတ္ “အလႉေငြေပးျခင္း” 
ကဲ့သုိ႔ သေဘာထားၾကေၾကာင္း အတုိင္းအတာအထိ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕က 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ားကုိ မသိရိွသကဲ့သုိ႔ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ထည့္ဝင္ေၾကး 
ေပးသြင္းခဲ့ၾကရသည္ကုိပင္ မသိရိွၾကေပ။
 

“က ြ ် န္ေတာ့အေ န နဲ ႔  ထ ည့္ ၀ င္ေ ၾ ကး  ထ ည့္ ခဲ့ ရသလား ၊ 
မထည့္ခဲ့ရဘူးလားဆိုတာကုိ  မမ ွတ္မိေတာ့ပါဘူး။  ဒါေပမယ့္  
အ လု ပ္ အ ကုိ င္ ဝ န္ေ ဆာ င္ မ ႈ  ေ အ ဂ ် င္ စီ က တ ဆ င့္  
ထည့္ဝင္ေၾကးေပးခဲ့ရတယ္လုိ႔ေတာ့ ထင္ပါ တယ္။ ထည့္၀င္ေၾကးကုိ 
အ ျ ခားေ င ြေ ပးေ ခ ် မ ႈ ဆို တဲ့  ေ ခ ါ င္း စ ဥ္ေ အာ က္ ပ ါ 
ထည့္သြင္းထားႏိုင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။” 32

ဗီယ က္ န မ္အ စုိး ရသ ည္  လူ မ ႈေ ရးအာ မ ခံ စီ မံ ခ ် က္ မ ်ား ဆို င္ ရာ  
ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဆိုေသာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား 
လည္း ရွိ ခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားေနသည့္ 
အခ်ိန္အထိ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာ တူညီမႈမ်ား ရိွမေနေသးေပ။



Mekong Migration Network (MMN) 

www.mekongmigration.org 
အီးေမးလ္: info@mekongmigration.org

မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ရက္ (MMN) သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနေသာ NGO 
မ်ား၊ အေျခခံေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေသာ 
ေဒသဆိုင္ရာကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) အတြင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 
ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ရန္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

MMN အတြင္းေရးမႉးအဖြ႔ဲ၊ ေဟာင္ေကာင္ရံုး
အာရွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားစင္တာ မွတဆင့္
၄ ေဂ်ာ္ဒန္လမ္း၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကုိလြန္း၊ ေဟာင္ေကာင္
ဖုန္း- (၈၅၂) ၂၃၁၂၀၀၃၁

MMN အတြင္းေရးမႉးအဖြ႔ဲ၊ ခ်င္းမုိင္ရံုး
စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္ ၁၉၅၊ ခ်င္းမုိင္တကၠသုိလ္
ခ်င္းမုိင္ ၅၀၂၀၀ ထုိင္းႏုိင္ငံ
ဖုန္: (၆၆)-(၀) ၅၃-၂၈၃၂၅၉ 

အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား
MMN သည္ နယ္နိမိတ္မ်ား ျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား သုေတသန ေလ့လာမႈႏ ွ င့္ ေနာက္ဆက္တြဲ မူဝါဒဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပ ြဲမ ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လက္လွမ္းမီ တိုးတက္ရရွိေစရန္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ေရးသားေဖၚျပအပ္ပါသည္။

မူရင္းႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားအတြက္ - မူရင္းႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားအတြက္ - 

၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳမႈမ်ားေသာ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားတြင္ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ၿပီး 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သာမ်ား နားလည္လြယ္သည့္ ပုံစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

၂။ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိေရာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ စည္းၾကပ္ရန္။၂။ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိေရာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ စည္းၾကပ္ရန္။ အလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လက္လွမ္းမီရရွိေရး အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ တာဝန္၀တၱရားမ်ားအား ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအျပင္ 
ေကာက္ယူသည့္ ကုန္က်စရိတ္ပံုစံမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။

၃။ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံအစုိးရမ်ားကုိ စည္းရံုးလံ ႈ ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။၃။ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံအစုိးရမ်ားကုိ စည္းရံုးလံ ႈ ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရ ွာက္ေရး ရယူရာ၌ ႀကံ ဳေတြ ႔ရေသာ 
အခက္အခဲအဆီးအတားမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံအစုိးရမ်ားကုိ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 
အေထာက္အထားတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသုိ ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္အခါ လူမႈဖူလုံေရး အက်ိဳးခံစားခြ င့္မ်ား ဆုံးရႈံးမ ႈ မရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိ ႈ င္းမ ႈမ်ားကုိ 
ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္သင့္ ပါသည္။

၄။ အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ား/ေကာင္စစ္ဝန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲအစည္းမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ၄။ အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ား/ေကာင္စစ္ဝန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲအစည္းမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အသုိင္းအ၀န္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမိုနားလည္လာေစရန္နွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ေလးစားမႈရွိစြာျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေ၀မွ်ရန္ အလုပ္သမားသံအရာရိွမ်ား/ ေကာင္စစ္၀န္ အရာရိွမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ 
ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၅။ အလုပ္သမားသံအရာရိွမ်ား/ေကာင္စစ္ဝန္အရာရိွမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္၀တၱရားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပရန္။၅။ အလုပ္သမားသံအရာရိွမ်ား/ေကာင္စစ္ဝန္အရာရိွမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္၀တၱရားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပရန္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ဆ္ိုက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီရရွိေစေရးတြင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားသံအရာရွိ မ်ားနွင့္ ေကာင္စစ္၀န္အရာရွိမ်ား၏ 
အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပေပးထား သင့္သည္။ မူရင္းႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ တာ၀န္မ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

၆။ အားလုံးအတြက္ အက်ံဳး၀င္မႈရိွေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္။၆။ အားလုံးအတြက္ အက်ံဳး၀င္မႈရိွေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး ျပည္ပတြင္ပါ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရယူ ႏိုင္သည့္ အားလုံးအတြက္ အက်ံဳး၀င္မႈရိွေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးသင့္ပါသည္။

၇။ လြယ္ကူစြာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ား ထူေထာင္ရန္။၇။ လြယ္ကူစြာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ား ထူေထာင္ရန္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ထည့္၀င္ ထားသည့္ လူမႈဖူလုံေရးစီမံခ်က္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားမွ တဆင့္ အလြယ္တကူ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။

၈။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအတြက္ ဖူလုံေရးရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္နိုင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရန္။၈။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအတြက္ ဖူလုံေရးရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္နိုင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရန္။ ဆိုက္ရာက္ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
ဖူလုံေရးရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္အဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

၉။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေစရန္ သုိ ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရွိေစရန္ ရည္မွန္ခ်က္ထား၍ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။၉။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေစရန္ သုိ ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရွိေစရန္ ရည္မွန္ခ်က္ထား၍ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံ ေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရိွေစရန္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာ
င္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ေနရာစလုံးတြင္ ထည့္၀င္မႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ိဳး မရိွေစရန္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံေကာ္မတီ 
ေအာက္၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႊဲေျပာင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြ႔ဲစည္း ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ - အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ - 

၁။ ျပည္ပမထြက္ခြာမီ လမ္းညႊန္သင္တန္းမ်ား/အႀကိဳသင္တန္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ကုိက္ညီမႈ ရွိရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစေရး ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္ရန္ အလားအလာ ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပည္ပသုိ႔မထြက္ခြာမီ မွန္ကန္တိက်ၿပီး ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ေသခ်ာစြာ 
ရရိွေစရန္ အႀကိဳသင္တန္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကုိက္ညီေစရန္နွင့္ သင္တန္းအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ 
ထည့္၀င္ရမည့္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားရိွ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ 
ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားပါက သံရုံးမ်ားႏွင့္ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ားက ပ့ံပုိးေပးေသာ ျပည္ပဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအား မည္သုိ႔ ရယူႏိုင္သည္စေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပါ၀င္ သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္/ျပည္ပဆိုက္ေရာက္ သင္တန္းမ်ား၊ ေနရပ္ျပန္လာျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးရာ၌ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
ေသခ်ာစြာ ရရိွပါက ပုိမို၍ထိေရာက္မႈ ရိွမည္ ျဖစ္သည္။

၂။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ အကူအညီမ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္နွင့္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားကုိ ရရွိေစျခင္းအပါအ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကူညီ ပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။


