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မေဲခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိင်ုရာကွန်ယက် (MMN) ကိ ု၂၀၀၃ ခှုစ် တွင်စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး  ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများအား 
ပံ့ပိုးကူညီေပးေနေသာ NGOများ ၊ အေြခခံေရ ေ ြပာင ်းလုပ ်သားအဖွဲအစည်းများ ှင့ ် သုေတသနအင်စတီကျးရ ှင ်းများ 
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ေဒသဆိုင်ရာကွန်ယက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ MMN ၏ အဓိကရည်မှန်းချက်သည ်မဟာမဲေခါင်ေဒသခွဲ 
(GMS) အတွင်းရိှ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ လူမ ဖူလံုေရး၊ ေကာင်းမွန်စွာေနထုိင်ုိင်ေရး၊ ဂုဏ်သိက ာှင့် လူ့အခွင်းအေရးများကုိြမင့်
တင်ေပးရန်ြဖစ်ပီး ထိုေဒသခွဲရှိ ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများှင့ ် စည်ုံးလ ့ံေဆာ်သူများအကား အြပန်အလှန်ေထာက်ပံ့မ ှင့ ် 
စည်းလုံးညီွတ်မ များကို တည်ေဆာက်ရန်လည်းြဖစ်သည်။ အစီရင်ခံစာအြပည့်အစုံှင့ ် ထိုင်း ှင့် ြမန်မာ ဘာသာအြပင ်
အစီရင်ခံစာအကျ်းချပ်အပါအဝင ်အြခားထုတ်ေဝစာများကိ ု(www.mekongmigratin.org) တွင်ဝင်ေရာက ်ဖတ် ိုင်ပါသည်။ 

မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက်အေကာင်းမဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက်အေကာင်း

ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်အား 
ေကျာ်လ ားြခင်း
ဆက်လက်ေနထိုင်မည်လား (သိုမဟုတ်) 
ေနရပ်ြပန်မည်လား?
မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ဆုံးြဖတ်ချက်ချမ ကိုေလ့လာြခင်း



ကိုဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါသည် ကမ ာတစ်ဝှမ်းရှိ လူသားများ၏ 

အသက်ရှင်ရပ်တည်မ အေပ  မထင်မှတ်သည့် သက်ေရာက်မ များစွာရိှေနသည်။ 

မဟာမဲေခါင်ေဒသရှ ိေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ (ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ

အပါအဝင်) သည် လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ  လက်ခံရရှိရန် အကန့်

အသတ်ရှိြခင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ အာမခံိုင်မ မရှိြခင်းှင့ ် လူဝင်မ အ

ေထာက်အထား ေရရာမ  မရှိြခင်းများေကာင့် ဆုံး ံးနစ်နာမ  အများဆုံးရှိ

ေနေပသည်။ ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ေနစ် ကာလတစ်ေလ ာက် ေရ ေြပာင်းေနထိင်ု

သမူျား၏ အခွင့အ်ေရး ြမင့တ်င်ြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ြခင်းများ လပ်ုေဆာင်ေနသည့် 

ေဒသဆိုင်ရာ လူမ အဖွဲအစည်းများ၏ ေဒသခွဲကွန်ယက်တစ်ခုြဖစ်သည့ ်

မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာ ကွန်ယက်မှ ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား

များ၏ လမူ ဖလူုေံရးကိ ုကာကွယ်ရန်ှင့ ်ခိင်ုမာသည့ ်အေရးယေူဆာင်ရွက်မ များ 

ြပလုပ်ရန် အစိုးများအားတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာအကျ်းချပ်

မိမိတို၏ အေထာက်အထားအေြခြပ စည်းုံးလ ့ံေဆာ်မ 

တရပ်အေနြဖင့ ်ဤပူးေပါင်းသေုတသနစာတမ်းတွင် ေရ ေြပာင်း

အလုပ်သမားများမ ှကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါကို ေကျာ်လ ား

ိုင်ရန် မည်သိုေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ ေရွးချယ်ကာ ရင်ဆိုင်

ေြဖရှင်းေနကသည်ကို ပိုမိုနားလည်ရန်ှင့ ် ရရှိလာသည့  ်

ေတွရိှချက်များကိ ုမဝူါဒဆိင်ုရာ ေဆွးေွးမ များတွင် ထည့သွ်င်း

ိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံရှ ိကေမ ာဒီယား ှင့် ြမန်မာ

ေရ ေြပာင်း အလုပ်သမားများှင့ ်အဆိုပါှစ်ိုင်ငံ၏ေနရပ်ြပန်

လုပ်သားများအား အဓိကထားကာ ကာလရှည်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိ

သည့် အလုပ်သမားေရ ေြပာင်းသွားလာမ ဆိုင်ရာ ြပဿနာများ

ှင့ ် လုံေလာက်မ မရှိသည့် လူမ ကာကွယ်ေစာင့ ်ေရှာက်မ  

များအပါအဝင် မတူကွဲြပားသည့် အြခားအေကာင်းရင်းများ

ေကာင့ ်အလပ်ုသမားများမှ ထိင်ုးိင်ုငတွံင် ဆက်လက်လပ်ုကိင်ု

ေနထိင်ုရန် သိုမဟတ်ု မရူင်းိင်ုငသံိုြပန်ရန် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမ အား 

မည်ကဲ့သိုေရွးချယ် ပုံေဖာ်မ များရှိသည်ကို ဤစာတမ်းတွင ်

ေလ့လာဆန်းစစ်ထားသည်။ အလုပ်အကိုင ်ေလျာ့ချမ များှင့ ်

နယ်စပ်ပတ်ိဆိုမ များေကာင့ ်ကေံတွေနရသည့အ်ခက်အခမဲျား

ကား ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ ဆုံြဖတ်ချက်ချမ သည် 

ကပ်ေရာဂါ ြဖတ်သန်း  ေကျာ ်လ  ားေနစ ်ကာလအတွင ်း  

မူဝါဒချမှတ်ေရးဆွဲမ များအတွက် ထည့်သွင့ ်စ်းစားရမည့  ်

အချက်များကိုလည်း မီးေမာင်းထိုး ေဖာ်ြပပါရှိသည်။

2 ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်အား ေကျာ်လ ားြခင်း



မိမိတိုပူးေပါင်းသုေတသနကို စားပွဲတင်ေလ့လာမ ှင့် 

စနစ်တကျကွင်းဆင်းေမးြမန်းမ များ ပါဝင်ေသာ ေပါင်းစပ်

နည်းလမ်းြဖင့ ်လပ်ုေဆာင်ထားသည်။ စားပဲွတင်ေလလ့ာမ တွင်

သက်ဆိင်ုရာ ဥပေဒများှင့ ်မဝူါဒများ၊ ကမ ာက့ပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွား

မ အေစာပုိင်းကာလတွင် ထုိင်းုိင်ငံရိှ ကေမ ာဒီးယားှင့် ြမန်မာ 

ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများအြပင် ေနရပ်ြပန်များအေပ  

သက်ေရာက်မ များအပါအဝင် အြခားဆက်စပ်သည့် စာတမ်းများကုိ 

ြပန်လည်ဆန်းစစ်မ များြပလုပ်သည်။ MMN ှင့် စီမံကိန်းမိတ်

ဖက်များ ပူေပါင်းကာ  ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ၊ ၎င်းတုိ၏မိ

သားစုဝင်များှင့ ် ေနရပ်ြပန်များ စုစုေပါင်း (၆၂) ဦးှင့ ် 

ထိင်ုးိင်ုင၊ံ ကေမ ာဒီးယားိင်ုငှံင့ ်ြမန်မာိင်ုငတံိုမှ အစိုးရကိယ်ု

စားလှယ်များ၊ ေဒသခံအဖွဲအစည်းများှင့ ် အလုပ်အကိုင  ်

ရှာေဖေွရးေအဂျင်စမီျားမှ စစုေုပါင်း (၁၄)  ဦးတိုကိ ုအဓကိအချက်

အလက်ေပးသူ အြဖစ် အသီးသီးေမးြမန်းြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲသည်။ 

၂၀၂၀ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလှင့် ိုဝင်ဘာလ အတွင်း 

မိမိတို၏ ကွင်းဆင်းလုပ်ေဆာင်မ များြပလုပ်စ် ကိုဗစ်-

၁၉ေကာင့ ်ကန့်သတ်မ များရှိလာကာ ေတွဆုံေမးြမန်းမ နည်း

လမ်းများကိ ု ြဖစ်ပွားိုင်သည့ ်အ ရာယ်များအား ေလျာ့ချိုင်

ေစရန် အသွင်ေြပာင်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲရပါသည်။ သုေတသီများှင့် 

ေြဖဆိုသူများ၏ ကျန်းမာေရးှင့ ် ေဘးကင်းလုံြခံေရးသည ်

မမိတိို၏ သေုတသနလပ်ုေဆာင်မ တစ်ေလ ာက် အဓိကစုိးရိမ်ရ

သည့် အချက်ြဖစ်ခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ 

အ ရာယ်ကိ ုတတ်ိင်ုသမ ေရှာင်ကျ်ဖယ်ရှားိင်ုရန် ကွင်းဆင်း

လုပ်ေဆာင်မ များကို တင်းကျပ်သည့ ်စည်းမျ်းများချမှတ်ကာ 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ မိမိတိုကွင်းဆင်းေလ့လာမ များ ြပလုပ်

သည့်အချန်ိတွင် ထုိင်းှင့် ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံတုိတွင် ကူးစက်မ  န်း 

ြမင့်မားမ  မရိှြခင်းေကာင့် သုေတသနေမးြမန်းမ ကုိ သင့်ေလျာ်ေသာ 

ကိတင်ကာကွယ်မ များှင့်အတူ လူြခင်းေတွဆုံေမးြမန်းခွင့်ရ

ခဲပ့ါသည်။ သိုေသာ် ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကူးစက်မ  ဒတုယိလိှင်းြဖစ်

ေပ ြခင်းေကာင့် ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း အားလုံးကို ရပ်ေဝးမ ှ

ေမးြမန်းြခင်းများြပလုပ်ခဲ့ရသည်။ 

နယ်စပ်ပိတ်ဆုိမ များရိှေနသည့်အေလျာက် ေြဖဆုိသူများ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမ များ မည်သိုေြပာင်းလမဲ ရိှသည်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး 

ေနရာအံှမှ မတကဲွူြပားသည့ ်လပ်ုငန်းများတွင် လပ်ုကိင်ုေနက

ေသာ အလပ်ုသမား၏ အသကံိ ုထင်ဟပ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ 

နမူနာေကာက်ယူြခင်း နည်းလမ်းကိုအသုံးြပခဲ့သည်။ အချက်

အလက်များေကာက်ယူမ တွင် နမူနာအရွယ်အစား ေသးငယ်မ 

ေကာင့ ်မမိတိို၏ ကွင်းဆင်းေလလ့ာမ များသည် လက်ရိှအကပ်

အတည်းကာလအတွင်း ေရ ေြပာင်းအလပ်ုသမား တစ်ဦးချင်း၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းကို ပိုမိုနက်ရှိင်းစွာနားလည်ေစသည်။ 

ရရှိလာသည့်အချက်အလက်များသည် မိမိတိုအေကာင်း

အရာစီစစ်မ  ြပလုပ်ရာတွင် ေရ ေြပာင်းေနထုိင်သူများအေနြဖင့် 

ထိင်ုးိင်ုငတွံင် ဆက်လက်ေနထိင်ုမည် သိုမဟတ်ု ြပည်ေတာ်ြပန်

မည်စသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ြဖစ်ေပ ေစသည့် အဓိက 

အေကာင်းအရင်းများကိ ုထင်ဟပ်ေစပါသည်။ 

သုေတသန နည်းစနစ်
မဲေဆာက်ရှိ ထိုင်း ှင့် ြမန်မာနယ်စပ်တံတား

ပိတ်ထားသည့်ပုံ၊ ိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀။ 
(ဓာတ်ပုံ - MMN/John Hulme)
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ေတွရှိချက်များ
ေမးြမန်းခဲ့သည့်အချက်အလက်များစီစစ်ရာတွင ်ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ၏ ထိုင်းိုင်ငံတွင်ဆက်လက်ေနြခင်း သိုမဟုတ် 

ြပည်ေတာ်ြပန်ြခင်းစသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များကိုြဖစ်ေပ ေစသည့် အဓိကအေကာင်းရင်း (၆) ခု ထုတ်ေဖာ်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအ 

ေကာင်းရင်းများမှာ (၁) မိသားစုအေရး၊ (၂) အလုပ်အကိုင်၏တွန်းအားှင့ ်ဆွဲေဆာင်မ  ှင့် ေငွေကးစိုးရိမ်မ များ (၃) လူမ ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်မ ြပဌန်းချက် ှင့် အြခားအေထာက်အပံ့များ (၄) နယ်စပ်ပိတ်ပင်မ များ (၅) ယုံကည ်စိတ်ချရသည့်သတင်းအချက်အ

လက်များလက်ခံရရှိမ များ (၆) ပုဂ ိလ်ေရး ှင့် လူထုကျန်းမာေရးြပသနာများ ြဖစ်ကသည်။

ေြဖဆိုသူအများစုသည ်၎င်းတို၏မိသားစုဆက်ွယ်မ  ှင့် အလုပ်အကိုင်ေငွေကးကိစ များအား
ထည့်သွင်းစ်းစားသည်ကိ ုအဓိကေြပာဆိုခဲ့သည်

“ကျမရဲမိသားစုကဒီမှာရှိပါတယ ်အဲဒါေကာင့်ြပန်ဖိုမစ်းစားခဲ့ပါ”
[အမျိးသမီး၊ မဲေဆာက်တွင်ေမးြမန်းခဲ့သည့ ်စက်ုံလုပ်သားြမန်မာအမျိးသမီးေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား]

“ကျမရဲမိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့်ကျမကိုြပန်လာေစချင်တာပါ၊ 
အိမ်သားေတွက ကျမအတွက်စိုးရိမ်ကတယ”်

[အမျိးသမီး၊ ြမန်မာြပည်ေတာ်ြပန်၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင်ဖုန်းြဖင့်ေမးြမန်းြခင်းခဲ့သည]်

“တစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်အလုပ်ေတွကေလျာ့နည်းလာတယ်။ အဲဒါေကာင့ ်အိမ်လာဖိုဆုံး
ြဖတ်ခဲ့တာပါ။”

[အမျိးသမီး၊ ကေမ ာဒီးယားြပန်ေတာ်ြပန်၊ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတွင်ေြမးြမန်းခဲ့သည]်

“ကျမေငွးတိုး ၂၅၀၀၀ ဘတ်(USD 830)ေချးခဲ့တယ် အတိုး န်းက ေတာ့ ၁၅ ရက်ကိ ု၂၅၀၀ 
ဘတ် (USD 83)။ အစက နယ်စပ်ေတွပိတ်မယ်လိုကားေတာ ့ကျမအမျိးသားနဲ့တိုင်ပင်ပီး
အိမ်ြပန်ဖုိစ်းစားခ့ဲတယ် ြမန်မာမှာ ကေရာဂါေတွအဲေလာက်ထိမြဖစ်ေသးဘူးဆုိေတာ့ေလ။ 
ဒါေပမ့ဲ ြပန်ေတွးမိဒါက အိမ်ြပန်လုိမရေသးဘူး အေက းေတွကအများကီးြပန်ဆပ်ရအံုးမယ်။”

[အမျိးသမီး၊ ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ စမွန်ပကန်တွင်ေြမးြမန်းခဲ့သည ်ေြမးြမန်း ခဲ့စ်အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ေန]

“ကျမမှာအခုေလာေလာဆယ်အလုပ်မရှိေသာ်လည်း ပိုက်ဆံေချးပီးြမန်မာြပည်မှာရှိတဲ့မိ
သားစုကိုပိုရတယ်။” 

[အမျိးသမီး၊ အလှြပင်ဆိုင်တွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့ ်ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သား ဖန်င တွင်ေမးြမန်းခဲ့သည]်

သိုေသာ်၊ ေလ့လာစိစစ်ချက်များအရ အေကာင်းအရင်းများသည်တစ်ခုှင့်တစ်ခုချတိ်ဆက်
ေနသည် ဥပမာ - ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများသည် အလုပ်အကိုင်အေြခအေနတစ်ခုတည်း
ေကာင့်ဆုံးြဖတ်ချက်ချခဲ့ကသည်မဟုတ်ပါ
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မဲေဆာက် ချစ်ကည်ေရးတံတား အမှတ် (၂) တွင် ေနရပ်ြပန်ေရ ေြပာင်း ေနထိုင်သူများ
အပူချနိ်တိုင်းခံေနစ်၊ ိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀။ (ဓာတ်ပုံ - MMN/John Hulme) 

“ကျေတာ်မှာ ဝင်ေငွမရိှေသာ်လည်း ထုိင်းမှာေနရဒါေြပာတယ်။ ထုိင်းမှာအစားအေသာက်ဖုိး 
ေတွကြမန်မာြပည်ထက်သက်သာတယ ်ဒီမှာကအလုပ်အကိုင်ရှာရတာလဲပိုလွယ်တယ”်

[အမျိးသား၊ ေန့စားလုပ်သည့်ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ မဲေဆာက်တွင်ေမးြမန်းခဲ့သည]်

“အလုပ်အကိုင်မရှိတာ သုံးေလးလရှိပီးြဖစ်ေသာ်လဲ အိမ်ြပန်လိုမရဘူး ဘာြဖစ်လိုလဲဆို
ေတာ့ကျ ေတာ်ရဲမိဘေတွကိုအပူမေပးချင်လိုပါ”

[အမျိးသား ေန့စားလုပ်သည့်ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ မဲေဆာက်တွင်ေမးြမန်းခဲ့သည]်

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမ များသည် တစ်နည်းအားြဖင့် ပုဂ လ်ေရးအေြခအေနများှင့် တကယ့်လက်ရှိ
ြဖစ်တည်မ များြဖင့ ်ဆက်စပ်ေနသည်။ ေအာက်ပါေြဖကားသူ၏ဆုံးြဖတ်ချက်အရ

“ကျမရဲမိသားစုကိုေစာင့်ေရှာက်ဖိုထိုင်းိုင်ငံကေနထွက်ချင်ပါတယ ်ဒါေပမဲ့ ထွက်လိုမရဘူး 
ဘာြဖစ်လိုလဲဆိ ုေတာ့နယ်စပ်ေတွပိတ်ေနလိုပါ။”

[အမျိးသမီး၊ စက်ုံလုပ်သားြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ စမွန်ပကန်တွင်ေမးြမန်းခဲ့သည]်

ေမးြမန်းချက်များသည ်ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ထိုင်းိုင်ငံ၏ လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ 
စနစ်များလက်လှမ်းမီမ အခက်အခဲများ ှင့် အလုပ်ရှင်မ ှနစ်နာေကးများ သိုမဟုတ် ထည့်သွင်းထား
သည့်လူမ ဖူလုံေရးရန်ပုံေငွမေပးြခင်းများကို မီးေမာင်းထိုးြပထားသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါကိုး
ကာချက်များအရ ထိုြပသနာရပ်များသည်ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ မူရင်းိုင်ငံြပန်ရန်ဆုံးြဖတ်ချ
က်ချမ ကိုြဖစ်ေစပါသည ်-
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“အလုပ်ရှင ်ကကျမေနာက်ဆုံးရရမယ့ ်လစာကိုမေပးတဲ့အြပင်ကျမကိုမြပန်လာဖိုလဲ
ေြပာတယ်၊ ဒါနဲ့ကျမလဲ လက်ဗလာနဲ့အိမ်ြပန်လာခဲ့ရတယ”်
[အမျိးသမီး၊ ကေမ ာဒီးယားြပည်ေတာ်ြပန်၊ စုိက်ပျိးေရးေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား ကမ ာဒီးယားုိင်ငံတွင် ေမးြမန်း ခ့ဲသည်]

“အကျိးခံစားခွင့ ်ေတွေလ ာက်လိုရမှန်းသိခဲ့ရင် ေလ ာက်ခဲ့မှာေပါ့။ ကျမအလုပ်လက်မဲ့
ြဖစ်ခဲတ့ယ်။ စတ်ိေတပွ ူပီးဘာမှာေကာင်းေကာင်းမစ်းိင်ုခဲဘ့ူး အမ်ိဘြဲပန်လာလိက်ုတယ်။”

[ ြမန်မာြပည်ေတာ်ြပန်အမျိးသမီး၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင်ဖုန်းြဖင့်ေမးြမန်ခဲ့သည ်]

“အကျိးခံစားခွင့ ်ေတွရဖိုတစ်ခါးမှမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ အလုပ်ရှင်ကလဲကျမတိုကိုတစ်ခါမှ 
စရင်းသွင်းေပးဒါ လဲမရှိဘူးအချနိ်သက်သက်ြဖန်းဒါလိုဘဲေြပာတယ”်

[အမျိးသမီး၊ အလှြပင်ဆိုင်တွင်အလုပ်အလုပ်သည့်ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ ဖန်င တွင်ေမးြမန်းခဲ့သည]်

သိုေသာ် ထိုင်းိုင်ငံတွင်ဆက်လက်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်သူများထဲတွင် အများစုသည် ထိုင်းိုင်ငံ၏
ကျန်းမာေရးေစာင့ ်ေရှာက်မ စနစ်ေပ ယုံကည်စိတ်ချမ များရှိသည်ကိုေဖာ်ြပသည ်- 

“ထိုင်းိုင်ငံတွင ်ပိုေကာင်းတဲ့ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးစနစ်ရှိတယ”်
[အမျိးသမီး၊ စက်ုံလုပ်သားြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ စမွန်ပကန်တွင်ေမးြမန်းခဲ့သည]်

“မိသားစုဝင်အားလံုးကေတာ့ကျမကုိထုိင်းုိင်ငံမှာဘဲဆက်ေနဖုိေြပာကတယ်။ အဓိကကေတာ့ 
ထိုင်းိုင်ငံပိုပီး ေကာင်းတဲ့ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ဝန်ေဆာင်မ ေတွနဲ့အေထာက်အပံ့
ေတွရှိတယ်”

[အမျိးသမီး၊ ပင်လယ်စာထုတ်လုပ်စက်ုံလုပ်သားြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ ဖန်ငတွင်ေမးြမန်းခဲ့သည]်

ေမးြမန်းမ များတွင် ေရ ေြပာင်းအလပ်ုသမားများသည် လိင်ုးေပ တင်သည့ ်သတင်းများ အေကာင်း
အရာများသည် ၎င်းတုိ၏ဆံုးြဖတ်ချက်ချမ အေပ သက်ေရာက်မ များရိှသည်ကုိမီေမာင်းထုိးြပထားသည်။ 

“ထိုင်းအစိုးရေတွအေနနဲ့ ကျေနာ်တိုကို နယ်စပ်ြပန်ဖွင့်ဒါေတွနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သတင်းေတွ
ေပးသင့်တယ”်
[အမျိးသား၊ ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ စမွန်ပကန်တွင်ေမးြမန်းခဲ့သည ်ေမးြမန်းစ်အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ ်ေနသည်]

“သံုံးထမှံ ဘာသတင်း ဘယ်အေထာက်အပံမှ့မရရိှခဲပ့ါ….အပယ်ခထံား ရသလိခု ံစားရတယ် 
…နယ်စပ် ပိတ် တဲ့သတင်းေတွလဲ ဘာတစ်ခုမှ သံုံးထံမကားရဘူး”

[အမျိးသမီး၊ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးြဖစ်သည်ကေမ ာဒီးယားေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား၊ စမွန်ပကန် တွင်ေမးြမန်း ခဲ့သည်] 

“ဘယ်သတင်းကမှားတယ် မှန်တယ်ဆိုဒါေသြခာမသိရဘူး….သံုံးကေန အချနိ်နဲ့တ
ေြပးညီသတင်းအချက ်အလက်ေတွရရင်ေတာ့ပိုေကာင်းမယ်လိုထင်တယ်။”

[ ြမန်မာြပည်ေတာ်ြပန်အမျိးသမီး၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင်ဖုန်းြဖင့်ေမးြမန်းခဲ့သည]်
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နိဂုံးချပ်

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမ အေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိေသာ အေကာင်းကီးငယ်များေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမ အေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိေသာ အေကာင်းကီးငယ်များ

ေလ့လာေတွရှိချက်များအရ မူဝါဒဆိုင်ရာ အကံြပချက်
အချိကို ေကာက်ချက်ချိုင်ခဲ့ပါသည်။ နံပါ (၁) -ေရ ေြပာင်း
ေနထုိင်သူများသည် အရာရာကုိ ေကျာ်လ ားရန် အသင့်ရိှပီး က့ံ
ခုိင်ေသာဆံုးြဖတ်ချက်ချသူများြဖစ်သည်။ ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် 
အများြပည်သူစုိးရိမ်ပူပန်မ ကားတွင် ေရ ေြပာင်းေနထုိင်သူများ
သည် တကုိယ်ရည်ြဖစ်ေစ၊ မိသားစုလုိက်ြဖစ်ေစ လက်ေတွကျကျ 
တုံ ြပန်မ  ြပပီး ၎င်းတိုတွင ်ရ ှိသည့ ် အခွင့ ်အလမ်းများကို 
ချင့်ချနိ်သုံးသပ်ကာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ကသည်။ 

နပံါတ် (၂) - ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ အကျပ်အတည်းသည် 
ေရ ေြပာင်းအလပ်ုသမားများအား လမူ ကာကွယ် ေစာင့ေ်ရှာက်မ  
ေပးေရးှင့် ပတ်သက်ပီး မူလရိှပီးသားြပဿနာအရင်းခံများကုိ 
ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ေပးသည်။ ထုိင်းုိင်ငံ၏ လူမ ဖူလံုေရးအေထာက်
အပံမ့ျားကိ ုလက်လှမ်းမီှရန် အကန့်အသန့်များရိှေနြခင်းအြပင် 
အထူး ေထာက်ပံက့ညူေီရး အစအီစ်များမှ ေထာက်ပံက့ညူမီ များ 
မရရှိြခင်းေကာင့် ေရ ေြပာင်းလုပ်သား အများအြပားသည ်
လူထုကျန်းများေရး လမ်း န်မ များှင့် နယ်စပ်ပိတ်ဆိုမ များရှိ
ေနေသာ်လည်း စီးပွားေရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအရ မူရင်း
ိုင်ငံသိုြပန်ရန် ဖိအားများြဖစ်ေစခဲ့သည်။ ေနရပ်မြပန်ိုင်ပဲ 
ကျန်ရှိသူများမှာလည်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပီး ကံ့ ကံ့ခံကာ 
ပုံမှန် မရှိသည့် ေန့စားအလုပ်များ ဝင်ေရာက် လုပ်ကိုင်ြခင်း၊ 
အတိုး န်းြမင့သ်ည့ ်ေချးေငမွျား ေချးယြူခင်း၊ အြပန်အလှန်ကညူီ
ကြခင်းှင့ ် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲအစည်း များ၏အေထာက်
အပံ့များြဖင့ ်အသက်ရှင်ေနထိုင်ကရသည်။ 

နံပါတ် (၃) - မိသားစုေကာင့ ်ထိုင်းိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ရန ်
ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကသူများသည် ကေလးများ၏ ထိုင်းိုင်ငံအေပ  
ခင်သွယ်မ ှင့် ထိုင်းိုင်ငံတွင ်ကာြမင့်စွာ ေနထိုင်ြခင်းေကာင့ ်
အေြခတကျရှိေနမ  စသည့်ခံယူချက်ရှိသူများြဖစ်ေကာင်း 
ထူးြခားစွာ ေတွရှိရပါသည်။ အထူးသြဖင့ ် ငယ်ရွယ်ေသာ 
ေရ   ေ ြပာင ်းေနထိုင ်သူ  မိသားစုမ ျားတ ွင ်  ထိုကဲ့သို ေသာ  
ခံယူချက်များရိှသည်။ ထုိက့ဲသုိေသာ ခံယူချက် အြမင်သေဘာထား
များမှာ ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများသည် ယာယီေနထိုင်သူများ
သာြဖစ်သည ်ဟူသည့်အကာင်းြပချက်ှင့ ်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်
ေနပီး ၎င်းအေကာင်းြပချက် မှာလည်း ေရ ေြပာင်းအလပ်ုသမား
များ၏ ရပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အေရးများှင့် အကျိးခံစားခွင့်များမ ှ
ဖယ်ကျင်ခံရသည့ ်အဓိကအေကာင်းရင်းြဖစ်သည်။ ဥပေဒှင့် 
မူဝါဒများသည် လက်ေတွြဖစ်တည်ေနသည့် ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား
များ၏ ထိင်ုိင်ုငှံင့ ်ဆက်ွယ်ေနမ များကိ ုလစ်လျ မ သင့ေ်ပ။ 

နံပါတ် (၄) - ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများသည် သတင်း
အချက်အလက်ြပည်စုစွံာ မရရိှပ ဲအေရးကီးသည့ဆ်ုံးြဖတ်ချက် 
များချကရသည်။ ထိုေကာင့် အာဏာပိုင်များသည် တရား
ဝင်သတင်းအချက်အလက်များအား ပိုမိုလွယ်ကူ လက်လှမ်း
မှီိုင်ရန် လုပ်ေဆာင်ေပးသင့်သည်။ အထူးသြဖင့ ်ယခုလက်ရှိ 
ကုိဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလတွင် တရားဝင် သတင်းအချက်
အလက်များကုိ ေရ ေြပာင်းေနထုိင်သူများ၏ ဘာသာစကားြဖင့်
ေဖ ြပမ  အနည်းအကျ်းသာ ရိှေနြခင်းသည် ေရ ေြပာင်းေနထုိင်
သူများဆံုြဖတ်ချက်ချမ အေပ  ကီးမားသည့် သက်ေရာက်မ များရိှ
ေနသည်။
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ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားေနစ်ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းမ အား ေလ့လာမ အေပ အေြခခံပီး MMN 

မှ ထိုင်းိုင်င ံေတာ်ဝင်အစိုးရ၏ လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ 

စနစ်များှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ တုံြပန်မ များအတွက် ေအာက်

ေဖာ်ြပပါ ေြပာင်းလဲမ များကို လုပ်ေဆာင်ေပးရန် ေတာင်းဆို

အပ်ပါသည်။

လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 
၁။  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာများအေနြဖင့ ်

ကပ်ေရာဂါ ေကာင့ ်ြဖစ်ပွားသည့ ်ကျန်းမာေရးှင့ ်စီးပွားေရး

အခက်အခဲများကိုေလ ာ့ချိုင်ရန် ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ

အားလုံးအတွက် အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစပီး လိုက်ေရာညီ

ေထွးမ ရှိသည့် လူမ ကာကွယ်ေစာင့ ်ေရှာင့ ်မ  များ စီစ် 

ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။

ထိုင်းိုင်င ံအစိုးရအတွက ်
အကံြပတိုက်တွန်းချက်များ

၂။  ေရ ေြပာင်းေနထိင်ုသမူျား၏ ကျန်းမာေရးအာမခအံစစီ်များ 

ေစျး န်းသက်သာေစရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ေကးများ 

ေလ ာခ့ျြခင်းှင့ ်ေလ ာက်လ ာတင်ြခင်းလပ်ုငန်းစ်များအား 

ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများအားလုံးမှ လက်လှမ်းမှီေစရန ်

စီစ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။

၃။  ထိုင်းလူမျိး အလုပ်သမားများအပါအဝင ်ေရ ေြပာင်းအလုပ်

သမားများမှ လူမ ဖူလုံေရးစနစ်ကို ပိုမိုလက်လှမ်းမှီေစရန ်

လူမ ဖူလုံေရး စနစ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ပီး၊ လူမ ဖူလုံေရး 

ြပဌာန်းချက် B.E 2533 အခန်း (၄) အရ အလုပ်သမား ခွဲြခား 

သတ်မှတ်ချက်များြပလုပ်ကာ အလွတ်သေဘာ စီးပွားေရး

က  များှင့် ယာယီ သိုမဟုတ် ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း

က  များတွင် လုပ်ကိုင်ေနသည့် အလုပ်သမားများအား 

လူမ ဖူလံုေရးခံစားခွင့်မှ ဖယ်ကျင်ထားြခင်းကုိ ဖျက်သိမ်းသည့် 

ေတာ်ဝင်ြပဌာန်းချက်တရပ ်အလျင်အြမန် ထုတ်ြပန်ရန်။

ချင်းမိုင်ရှ ိေဆာက်လုပ်ေရးဆိုဒ်တစ်ခုတွင ်ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ အနားယူေနစ်၊ 
ိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀။ (ဓာတ်ပုံ - MMN/John Hulme)
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၄။  ရသင့် ရထိုက်သည့် အကျိးခံစားမ များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ 

ေြပာင်းလ ဲသယ်ေဆာင်သွားိင်ုေရး (exportability of due 

benefits) အပါအဝင် သတင်းအချက်အလက်များကို 

ေရ ေြပာင်းေနထုိင်သူများ၏ ဘာသာစကားြဖင့် ထုပ်ြပန်ုိင်ရန်၊ 

လမူ ဖလူုေံရးုံးများတွင် ဘာသာြပန်ထားရိှေပးြခင်းများှင့ ်

လူမ ဖူလုံေရးစနစ်အား ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများှင့ ်

ပိုမိုရင်းနီးမ များရှိေစရန် စာရင်းသွင်း မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့ ်

အကျိးခံစားမ  ရရိှေရးလုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ကုိ တည့်မှတ်ေပးရန်။

၅။  ပွင့လ်င်းြမင်သာမ  ရိှေစရန်အတွက် အလပ်ုသမားများမှ ၎င်း

တုိ၏လူမ ဖူလံုေရးအေြခအေနှင့် ထည့်သွင်းေငွ မှတ်တမ်းများ 

ေစာင့်ကည့ ်ကပ်မှတ်ိင်ုသည့ ်အွန်လိင်ုးပလက်ေဖာင်းအား 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်။ အဆုိပါ ပလက်ေဖာင်း

သည် ထိုင်းအလုပ်သမားများသာမက ေရ ေြပာင်းအလုပ်သ

မားများအပါအဝင် ၎င်းစနစ်အေပ  ယုံကည်စိတ်ချမ  

ပိုမိုတိုးပွားေစရန်ြဖစ်သည်။ 

၆။  အလုပ်သမားများအား မှန်ပုံတင်ေပးရန ်ပျက်ကွက်ြခင်းှင့် 

၎င်းတို၏ လမူ ဖလူုေံရးအတွက် ထည့သွ်င်းေငမွျား လမ်ိလည်

လှည့်ြဖားသည့် အလုပ်ရှင်များအား ပိုမို ထိေရာက်သည့ ်

အေရးယူမ များ ြပလုပ်ရန်။ အ ေရးယူေဆာင်ရွက်မ များ 

လုပ်ေဆာင်ရာတွင် အလုပ်ရှင်များမှ ၎င်းတို၏တာဝန်

၀တ ရားများ ပျက်ကွက်ြခင်းအား စုံစမ်းစစ်ေဆးရန်ှင့်တ

ရာစွဲဆိုရန် လူမ ဖူလုံေရး ြပဌာန်းချက် B.E. 2533 ပုဒ်မ (၆) 

တွင ်ေဖာ်ြပပါရှိသည့် ရှိရင်းစွဲ အာဏာအြပည့်အ၀ အသုံးြပ 

လုပ်ေဆာင်သွားရန်။

၇။  ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများအတွက် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်၊ 

ဘဏ်ေချးေငွှင့် ေငွလ ဲဝန်ေဆာင်မ များကို ပိုမိုလွယ်ကူ

ေစရန်။ ဤကဲ့သိုေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့ ်လူမ ကာကွယ်ေစာင့်

ေရှာက်ေရးကုိ ပုိမုိထိေရာက်ေစပီး ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား

များှင့် ၎င်းတို၏ မိသားစုဝင်များကို ကပ်ေရာဂါကာလ

အတွင်း ဆက်လက်ရှင်သန ်ေကျာ်လ ားိုင်ရန် အေထာက်

အကူြဖစ်ေစမည ်ြဖစ်သည်။

ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားအခွင့်အေရးများကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရး 
၈။  အလုပ်သမားကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အက်ဥပေဒ B.E. 

2541 ြပဌာန်းချက်အရ အလပ်ုရှင်မှ နစ်နာေကးေပးအပ်ြခင်း 

ဆို င ် ရာတာဝန ်၀တ  ရားမ ျားကို  ေလးစားလိုက ်နာမ   

ရိှေစရန်ှင့ ်ပျက်ကွက်သမူျားကိ ုြပဌာန်းချက် အက်ဥပ ေဒပါ 

သတ်မှတ်ြပစ်ဒဏ်အရ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မ  ြပရန်။ 

၉။  ြပည်ပအလုပ်သမား စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ေတာ်ဝင်ြပဌာန်း

ချက် B.E 2560 ှင့်အညီ ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ၏ 

ိင်ုငကံူးလက်မှတ်များှင့ ်အလပ်ုလပ်ုပိင်ုခွင့လ်က်မှတ်များ

ကိ ုသမ်ိးယေူသာ အလပ်ုရှင်များအား ထေိရာက်သည့ ်အေရး

ယူေဆာင်ရွက်မ များ ြပလုပ်ရန်။ ဤကဲ့သို အေြခအေနများ 

ကံေတွေနသည့် ေရ ေြပာင်း အလုပ်သမားများအတွက ်

လုပ်ငန်း ေြပာင်းလဲခွင့်ကို လွယ်ကူသက်သာစွာ ေဆာင်ရွ

က်ိုင်ရန် တပိင်တည်း လုပ်ေဆာင်ရန်။

၁၀။  အလုပ်လုပ်ပုိင်ခွင့်လက်မှတ် ှင့် ဗီဇာ သက်တမ်းတုိးြခင်း

အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များေလ ာ့ချရန်ှင့် လူဝင်မ ကီး

ကပ်ေရး မူဝါဒဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား 

ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ နားလည်သည့်ဘာသာ 

စကားြဖင့် အချနိ်ှင့ ် တေြပးညီေပးအပ်ိုင်ေရး စီစ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။

ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ 
ကုန်တင်သေ  ဘာေပ သို 
ဘိလပ်ေြမအိတ်များ 
တင်ေဆာင်ေနစ်၊ ိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀။ 
(ဓာတ်ပုံ - MMN/John Hulme)

9ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်အား ေကျာ်လ ားြခင်း



ပင်လယ်စာစက်ုံလုပ်သားများ လူြပည့်ကပ်ေနသည့ ်ကားေပ သို အလျင်အြမန် ေြပးတက်ေနကစ်၊ ရေနာင်း၊ ိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀. 
(ဓာတ်ပုံ - MMN/John Hulme)

10 ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်အား ေကျာ်လ ားြခင်း



ကိုဗစ်-၁၉ အတွက်သီးြခားအစီအမံများ
၁၁။  ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ လူဝင်မ  အေထာက်အထားအေြခအေန မည်သိုပင်ရှိေစကာမ  လူထုကျန်း

မာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် စပ်လျ်းသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါစစ်ေဆးေပးြခင်း၊ ကုသေပးြခင်းှင့ ်

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးြခင်းများကို အခမဲ့လက်ခံရရှိေစရန်။ ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ လူဝင်မ 

အေထာက်အထား အေြခအေနများကို စစ်ေဆးမည် မဟုတ်ေကာင်း၊ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကိ ု

အြပည့်အ၀ လ ိဝှက်ထားမည် ြဖစ်ေကာင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံ ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများကို 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးဌာနမှ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မ များ ြပလုပ်မည် မဟုတ်ေကာင်း အများြပည်သူ 

သိရှိေစရန် ေကြငာချက် ထုတ်ြပန်ေပးရန်။ ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ ယုံကည်မ ကို ရရှိထားေသာ 

ကျန်းမာေရးလုပ်သားများှင့ ်အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲအစည်းများမှတဆင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းအစီအ

စ်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်။

၁၂။  ေရ ေြပာင်းေနထိင်ုသ ူအားလုံးအတွက် လုေံလာက်ေသာ အစားအေသာက်များအပါအဝင် လုြံခစံတ်ိချရပီး 

ေလအဝင်အထွက်ေကာင်းမွန်ကာ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်သည့်အေဆာက်အအုံများတွင် လိုအပ်သည့ ်

ထိမ်းသိမ်းေစာင့်ကည့်မ  (Quarantine) အခမဲ့ စီစ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။

၁၃။  ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများသည် မိမိတိုမူရင်းိုင်ငံသိုြပန်ရန် တွန်းအားေပးခံရြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူရန် တားဆီးပိတ်ပင်ြခင်းများ မြပလုပ်ရန်သာမက ေရ ေြပာင်း

အလုပ်သမားများကို အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့ ်ေပးသည့် လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့ ် မူဝါဒများချမှတ်ပီး 

တတ်ိုင်သ၍ ေငွေကးကုန်ကျမ  ေလျာ့နည်းေစေရး စီစ်ေဆာင်ရွက်ရန်။

၁၄။  အလုပ်သမားှင့် လူထုကျန်းမာေရး စစ်ေဆးမ များကို အရှိန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေဘးကင်းလုြံခေံရး အစအီမမံျားကိအုလပ်ုခွင်၌ တင်းကပ်စွာလိက်ုနာေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ ဤကဲသ့ို 

လုပ်ေဆာင်ရာတွင် အလုပ်ရှင်များမှ အလုပ်သမားများအား အကာအကွယ်ပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်

သင့ေ်လ ာ် ေကာင်းမွန်ေသာ ှစ်ေခါင်းစည်းှင့ ်လက်သန့်ေဆးရည်များ အခမဲေ့ပးရန်။ အလပ်ုသမားများမှ 

၎င်းတို၏အလုပ်ရှင်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေဘးကင်းလုံြခံမ  အစီအမံများကိုလိုက်နာြခင်း မရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို အခမဲ့ ဖုန်းေခ ဆိုတိုင်ကားိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရွက်ရန်။

၁၅။  ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့အ်ေရးကီးေသာ အေကာင်းအရာများအား သင့ေ်လျာ်ေသာ 

ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ ဘာသာစကားများြဖင့်အသိေပး အေကာင်းကားရန်။ အဆိုပါသတင်း

အချက်အလက် များေပးအပ်ရာတွင် နာမကျန်းြဖစ်ပါက မည်သိုလပ်ုေဆာင်ရမည်ှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

များကို မည့်သိုဆက်သွယ်ရမည်၊ အသွားအလာကန့်သတ်မ များှင့် နယ်စပ်ဂိတ် ပိတ်ထားမ ဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆံုးရ သတင်းအချက်အလက်များ၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခွာ၍ ေနထုိင်ြခင်းှင့် တကုိယ်ရည် သီးသန့် 

ေနထုိင်ြခင်း၊ ေစာင့်ကည့်ထိန်းသိမ်မ တွင် လုိအပ်သည့်အရာများှင့် ဝင်ေငွုတ်တရက် ဆံုးံုးသွားသည့် 

ေရ   ေ ြပာင ်းအလုပ ်သမား  များအတွက်  ေထာက်ပံ့ေရးအစီအမံမ ျား  အပါအဝင ်  ကိုဗစ ်-၁၉ 

ြပန့်ပွားမ ကိုတာဆီးရန် ကိတင်ကာကွယ်မ ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပီး

၁၆။  ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ အများစု အသုံးြပသည့် Facebook ကဲ့သိုေသာ မီဒီယာများ၊ ေရ ေြပာင်း

ေနထိုင်သူများ ဘာသာစကားြဖင့် ြဖန့်ေဝေသာ သတင်းစာများ၊ ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများှင့ ်

အမဲတေစ ထိေတွေနရသည့် နယ်စပ်ေရးရာှင့် အစိုးရုံးများတွင် သတင်းအချက်အလက်များကို 

အချနိ်ှင့်တေြပးညီရယူိုင်ေရး စီစ် ေဆာင်ရွက်ရန်။ ကိုဗစ်-၁၉ အေြခအေနှင့် တားြမစ်ကန့်သတ်ချ

က်များှင့်စပ်လျ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချနိ်ှင့်တေြပးညီရယူိုင်ြခင်းအားြဖင့ ်

ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများသည ်မှန်ကန်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များကိ ုချမှတ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

11ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်အား ေကျာ်လ ားြခင်း



မူရင်းိုင်ငံများအတွက ်
အကံြပတိုက်တွန်းချက်များ

ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကိ ုကူညီေထာက်ပံ့မ များ ေပးအပ်ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမ ှထိုင်းိုင်ငံရှ ိ၎င်းတို၏
ိုင်ငံသားများအား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ များ ြပလုပ်ရန်အြပင် ေရးေပ  ေထာက်ပံ့ကူညီမ  လိုအပ်ေနသူများကို အချနိ်မှီ 
ကူညီေထာက်ပံ့ိုင်ရန ်သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၊ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲအစည်း များှင့် အနီးကပ်ပူေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန ်
မိမိတို MMN မှာေတာင်းဆိုအပ်ပါသည်။ မိမိတို MMN မှ အထူးေတာင်းဆိ ုလိုသည့်အချက်များမှာ-
၁၇။  သက်ဆိင်ုရာအာဏာပိင်ုများအေနြဖင့ ်ထိင်ုးအစိုးရှင့ပ်ေူပါင်းေဆာင်ရွက်ပီး အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးညသီတင်း အချက်အလက်များ

ေပးိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရွက်ရန်။
၁၈။  မူဝါဒချမှတ်သူများအေနြဖင့ ်အလွယ်တကူ ကူးေြပာင်း သယ်ေဆာင်ိုင်ေသာ လူမ ဖူလုံေရးယ ရား (mechanism for the 

portability of social security) အား အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်ေနမ အား ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ရန်။
၁၉။  ယခုလက်ရှိအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း မိမိတိုိုင ်ငံသား ေရ ေြပာင်းေနထိုင ်သူများအား ကူညီေထာက်ပံ့မ  များ 

တိုးချဲေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး သံတမန်ေရးရာ လုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရန်။
၂၀။  အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရးေအဂျင်စီများမ ှအလားအလာရှိေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများအား အနာဂတ်ေရ ေြပာင်း သွားလာြခင်း

ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများှင့် ပတ်သက်ပီး တိကျမှန်ကန်သည့်သတင်း အချက်အလက်များ ေပးရန်ှင့် အကန့်အသတ်မရှိ 
ေရ ေြပာင်းသွားလာမ  ရပ်ဆိုင်းခံထားရသူများအား သွင်းေငွများြပန်လည်ေပးအပ်ရန်။ 

ေနရပ်ြပန်ြခင်း၊ တဖန်ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း၊ တဖန်ြပန်လည်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်း
၂၁။  သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအေနြဖင် ့ေနရပ်ြပန် ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများတွက ်လုံေလာက်ေသာ အစားအေသာက်များ

အပါအဝင် လုံြခံစိတ်ချရပီး ေလအဝင်အထွက်ေကာင်းမွန်ကာ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်သည့ ်အေဆာက်အအုံများတွင ်လိုအပ်သည့် 
ထိမ်းသိမ်းေစာင့်ကည့်မ  (Quarantine) အခမဲ့ စီစ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။

၂၂။  သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များ ှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖဲွအစည်းများမှ ေနရပ်ြပန်ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများအတွက် လူမ ေရးရာ 
ကူညီေထာက်ပံ့မ များှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းဆိုင်ရာအေထာက်အပံ့များေပးရန်။

၂၃။  မူဝါဒချမှတ်သူများအေနြဖင့် ေနရပ်ြပန်ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများအား လူထုကျန်းမျာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ လွယ်ကူစွာလက်
လှမ်းမီှ ရရိှေစရန်ှင့ ်လမူကူာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်မ  အေထာက်အပမံျား၊ ေငသွားေထာက်ပံမ့  များအပါအဝင် လိအုပ်သည့စ်ာရွက်
စာတမ်းများေတာင်းဆိုမ ကို ေြဖေလျာ့ေပးရန်။

၂၄။  အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရး ေအဂျင်စီများအေနြဖင့ ်လိုအပ်ေသာကုန်ကျစရိတ်များကိ ုအလုပ်ရှင်များမ ှအလုံးစုံ ကုန်ကျခံသည့် 
အခမဲ့ လုပ်သားစုေဆာင်းခ စနစ် (Zero-recruitment Model) ကို ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့ ်
အလားအလာရှိေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများအား မှန်ကန်တိကျသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချနိ်ှင့်တေြပးညီ 
ေပးိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရွက်ရန်။

www.mekongmigration.org
Email: info@mekongmigration.org

မဲေခါင်ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာကွန်ယက ်(MMN) သည် မဲေခါင်ေဒသခွဲများြဖစ်သည့ ်ထိုင်း၊ လာအို၊ ကေမ ာဒီးယား၊ 

ဗီယက်နမ် အစရှိသည့်ိုင်ငံများ ှင့် တုပ်ေတာင်ပိုင်းေဒသများ ရှိေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးများကို 

ကာကွယ်ရန် ှင့ ်ပိမုိေုကာင်းမွန်လာေအာင်လုပ်ေဆာင်ေပး ေနသည့် လူထုအေြခြပအဖဲွအစည်းများ၏ ေဒသခဲွကွန်ယက်ြဖစ်သည်။

Hong Kong Secretariat Office
c/o Asian Migrant Centre 4 Jordan Road, 
Jordan, Kawloon, HONG KONG
Tel: + 852 23120031

Chiang Mai Secretariat Office
c/o Foundation for Migration from the Mekong 
Neighbourhood 156/118 Moo 10, Canal Road, 
T. Suthep, A. Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel: + 66 (53) 283259
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