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မဲခြေါငခ်  ွှေ့ခခ ြောင််းသြွော်းလြောခြင််းဆ ိုငရ်ြောကွန်ယက် 

အခ ည်ခ ည်ဆ ိုငရ်ြော ခ  ွှေ့ခခ ြောင််းသြွော်းလြောသမူ ြော်းခန ေ့  

၂၀၂၁ ြိုနစှ် ဒဇီငဘ်ြောလ (၁၈) ရက် 

 

ခမန်မြောန ိုငင်မံှ ခ  ွှေ့ခခ ြောင််းသြွော်းလြောခြင််းဆ ိုငရ်ြော အက  ်အတည််း - 

ခ  ွှေ့ခခ ြောင််းခနထ ိုငသ်မူ ြော်းနငှေ့ ်ဒိုကခသည်မ ြော်း၏ လူ ေ့အြွငေ့အ်ခရ်းမ ြော်းအြော်း အကြောအကွယခ် ်းခြင််း 

မိမိဆန္ဒအလ  ျောက ် လ  ွှေ့လခ ျောင််းသ ျော်း ျောခြင််းမ ျော်းန္ငှ  ်  ူနည််းစုသျော ြရ ်းသ ျော်း ျောမှုမ ျော်း ခ ြု ု ်လနသည ် 

 က်ရှိအြ ိနတ် င ် လ ျောငန်္ငှ ြ်  လသျော ခမနမ်ျောန္ိငုင်သံျော်းမ ျော်းသည် မိမတိို   အသက်ရှင ် ရ ်တည်န္ိငုရ်နန်္ငှ  ်

လ ်း  တ်ရနအ်တ က် အတင််းအက  ်လ  ွှေ့လခ ျောင််း တိမ််းလရှျောငမ်ှုမ ျော်း ခ ြု  ု်လနကကရသည်။ စစ်တ မ် ှ

န္ိငုင်လံတျော်အျောဏျော သမိ််း ိုက် ိုကပ်  ်း အက ည််းတနသ်ည ် စစ်အျောဏျောရှငစ်နစ် စတင ်ိုက်သည ်   ၂၀၂၁ ြုန္စှ် 

လေလေေါ်၀ါရ   (၁) ရက်လန   မစှ၍ ခမနမ်ျောန္ိငုင်တံ င ် အမ ိြု်းသမ ်းမ ျော်း၊ အမ ိြု်းသျော်းမ ျော်းန္ငှ  ် ကလ ်းသူငယ်မ ျော်း 

စုစုလ ါင််း ၃၈၀,၀၀၀ လက ျော် လနရ ်စ န  ြ် ျော  က်လခ ်းြ  ရပ  ်း၊ လ ျောငန်္ငှ ြ်  သည ် ခ ည်သူမ ျော်းသည် တိကု်   မ ျော်းန္ငှ  ်

မတရျော်း ညှဉ်း န််းန္ှ ိ်စက်မှုမ ျော်းမှ   တ်လခမျောက်ရနန်္ငှ ၊် ၎င််းတို  အခ င ် ၎င််းတို  ၏ မိသျော်းစမု ျော်း ငတ်မ တ် 

လြါင််း ါ်းခြင််းန္ငှ  ် ဆင််းရ န္ မ််း ါ်းမှုမှ ကင််း  တ်န္ိငုရ်နအ်တ က် အ ု အ်ကိုင ် အြ င အ် မ််းမ ျော်း ရရှိရန် 

န္ိငုင်တံကျော နယ်စ မ် ဉ်းမ ျော်းကို ခေတ်လက ျော် ြ  ကကရသည်။ 

ခမန်မြောန ိုငင် ံအကကမ််းဖက် စစ်အစ ို်းရခကကြောငေ့၊် ခ ည်ခတြော်ခ န်လြောမညေ့် မည်သတူဉီ်းတခယြောက်၏ လံိုခြံြုံမှုက ိုမျှ 

အြောမြံန ိုငခ်ြင််း မရှ ခ ။ သ ို ေ့ခဖစ်၍ ခမန်မြောန ိုငင် ံနယ်နမ တ ်ခဖတခ်က ြော်ပ ီ်းသမူ ြော်း အြော်းလံို်းအတက်ွ န ိုငင်တံကြော 

ဉ ခဒ လို ်ထံို်းလို ်နည််းမ ြော်းနငှေ့အ်ညီ အတင််းအကက ် ခနရ ်ခ န်မ  ို ေ့ခရ်းမူက ို က ငေ့သ် ံို်းရမည်ခဖစသ်ည်။ 

 

မ မ တ ို ေ့ မဲခြေါင ် ခ  ွှေ့ခခ ြောင််းသြွော်းလြောခြင််းဆ ိုငရ်ြောကွန်ယက်မှ အခ ည်ခ ည်ဆ ိုငရ်ြော ခ  ွှေ့ခခ ြောင််းသြွော်းလြောသမူ ြော်း 

ခန ေ့တငွ ်လအျောက် ါအြ က်မ ျော်းအျော်း လတျောင််းဆိုအ ် ါသည်။ 

ခမနမ်ျောန္ိငုင်၏ံ အိမ်န ်းြ င််းန္ိငုင်မံ ျော်းမှ- 

•  ူ  အြ င အ်လရ်းဆိုငရ်ျော တျောဝနဝ်တတ ရျော်းမ ျော်းန္ငှ  ်  ူသျော်းြ င််း စျောနျောလ ျောက် ျော်းမှုဆိုငရ်ျော အလခြြံမူ 

မ ျော်းန္ငှ အ်ည  ခမနမ်ျောန္ိငုင်မံှ လ  ွှေ့လခ ျောင််းလန ုိငသ်ူအျော်း ံု်းကို  က်ြံရနန်္ငှ  ်အကျောအက ယ်လ ်းရန ်

http://www.mekongmigration.org/
mailto:info@mekongmigration.org


 

www.mekongmigration.org 
MMN Secretariat 
info@mekongmigration.org 
Hong Kong Office 
Asian Migrant Centre, c/o Kowloon Union Church, 4 Jordan Road, Kowloon, Hong Kong, Tel: +85223120031, Fax: +85229920111 
Chiang Mai Office 
P.O. Box 195 Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand 
c/o Foundation for Migrants from the Mekong Neighbourhood, 156/118, Moo 10, Canal Road, T. Sunthep, Muang, Chiang Mai 50200 
Thailand  
phone: +66-53283259, fax: +66-53283259 

 

 

• ခမနမ်ျောန္ိငုင်သံို    ခ န ်ည်န္ငှ ု်တ်ခြင််း၊  ို  လဆျောငခ်ြင််းန္ငှ  ် အတင််းအကက ်လ  ွှေ့ ြိုင််းခြင််းမ ျော်းကို 

ရ ်ဆိုင််းရန ် 

• တတိယန္ိငုင်သံို   ခ န ်ည်လနရျောြ  ျော်းရန ် လ  ျောက် ျော်းပ  ်း အရည်အြ င််းခ ည ်မ သူမ ျော်းအျော်း 

UNHCR၊ IOM န္ငှ  ်သံ ံု်းမ ျော်းမှ  ံ  ို်းကူည န္ိငုလ်ရ်း စ စဉလဆျောငရ် က်ရန ်

န္ိငုင်တံကျောအသိုင််းအဝန််းမှ- 

• ခမနမ်ျောန္ိငုင်နံ္ငှ  ် နယ်နမတိ်ြ င််း  ိစ ်လနသည ် န္ိငုင်မံ ျော်းမှ   က်လခ ်းတိမ််းလရှျောင ် ျောသမူ ျော်းအတ က် 

အကျောအက ယမ် ျော်း၊ အလရ်းလ ေါ်လန ုိငရ်န ် လနရျောမ ျော်း၊ စျော်းန ်ရိကချောမ ျော်းန္ငှ  ်လဆ်းဝါ်းကုသမှုမ ျော်း စ စဥ် 

လဆျောငရ် က်လ ်းန္ိငုရ်နအ်တ က် လင လကက်း ံ  ို်းမှုန္ငှ  ် ိုအ ်သည ် အလ ျောက်အ ံ မ ျော်း လ ်းအ ်ရန ်

န္ိငုင်တံကျောန္ငှ  ်လေသဆိုငရ်ျော အေ  ွှေ့အစည််းမ ျော်းမှ- 

• ခမနမ်ျောန္ိငုင်ရံှိ ခ ည်တ င််းလနရ ်စ န  ြ် ျောလနရသူမ ျော်းအတ က် နယ်စ ်ခေတ်လက ျော် ူသျော်းြ င််းစျောနျော 

လ ျောက် ျော်းမှုဆိုငရ်ျော အကအူည မ ျော်းအျော်း ြ က်ြ င််းလ ်းအ ်ရန ်

ASEAN န္ငှ  ်UN မှ- 

• ခမနမ်ျောန္ိငုင်မံှ အတင််းအကက ်လ  ွှေ့လခ ျောင််းခြင််းကိုခေစ်လစသည ် အဓကိ အလခြြံအလကကျောင််းအရင််း ကို 

ဉ ်းစျော်းလ ်း ကိုငတ် ယ်လခေရှင််းရန ်

မဲခြေါငခ်ဒသ ခ  ွှေ့ခခ ြောင််းသြွော်းခြင််းဆ ိုငရ်ြော ကွန်ယက်အဖွဲွှေ့ဝငမ် ြော်းမှ၊ မဲခြေါင ် ခဒသတငွ််း ခမန်မြောန ိုငင်မံှ 

တ မ််းခရှြောင ် ထက်ွခခ ်းလြောသမူ ြော်း၏ အဓ ကဆ ိုက်ခရြောက်န ိုငင်ခံဖစ်ခသြော ထ ိုင််းန ိုငင်အံခနခဖငေ့ ် ထက်ွခခ ်း 

ခရြောက်ရှ လြောသမူ ြော်း လ ိုအ ်သညေ့် ကြောကွယ်ခစြောငေ့ခ်ရှြောက်မှုမ ြော်း ခဆြောငရွ်က်ခ ်းခြင််းခဖငေ့ ် စြောနြောမှုနငှေ့ ်

လက်ခတွွှေ့က သညေ့် တိုန ေ့်ခ န်မှုမ ြော်း ခဆြောငရွ်က်ရန် တ ိုက်တနွ််း အ ် ေါသည်။ 

လရျောက်ရှိ ျောကကလသျော လ  ွှေ့လခ ျောင််းလန ုိငသ်ူမ ျော်းအျော်း ေကုခသည်ခေစ်ခြင််း သို  မဟုတ် လ  ွှေ့လခ ျောင််း 

 ု ်သျော်းခေစ်ခြင််းမ ျော်းကို စ စစ်ကျော စျောရင််းသ င််းခြင််းန္ငှ  ်  ိုအ ်သည  ် စျောရ က်စျောတမ််းမ ျော်း စ စဉ 

လဆျောငရ် က်လ ်းရန ် သျောမက ကိုဗစ်-၁၉ စစလ်ဆ်းခြင််း၊ သ ်းခြျော်း  ျော်းရိှခြင််းန္ငှ  ် လဆ်းဝါ်း ကုသမှုမ ျော်း 

လဆျောငရ် က်လ ်းကျော  ိုအ ် ါက အလရ်းလ ေါ် ကူည မှုမ ျော်းခေစ်သည ် လန ုိငရ်န ် လနရျောခ ငဆ်ငလ် ်းခြင််း၊ 

အဝတ်အ ည်မ ျော်း၊ အစျော်းအလသျောက်မ ျော်းန္ငှ  ် ံခုြံြုလသျော လနရျောမ ျော်း ခ ငဆ်ငလ် ်းရန။်  

 

http://www.mekongmigration.org/
mailto:info@mekongmigration.org


 

www.mekongmigration.org 
MMN Secretariat 
info@mekongmigration.org 
Hong Kong Office 
Asian Migrant Centre, c/o Kowloon Union Church, 4 Jordan Road, Kowloon, Hong Kong, Tel: +85223120031, Fax: +85229920111 
Chiang Mai Office 
P.O. Box 195 Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand 
c/o Foundation for Migrants from the Mekong Neighbourhood, 156/118, Moo 10, Canal Road, T. Sunthep, Muang, Chiang Mai 50200 
Thailand  
phone: +66-53283259, fax: +66-53283259 

 

 

စိတ် ိုင််းဆိုငရ်ျော ေဏရ်ျော ရိှသမူ ျော်း၊ မသနစ် မ််းမ ျော်းအခ င ်  ိြိုက်အ  ယ်ဆံု်း သူမ ျော်းန္ငှ  ် ကိယု်ဝနလ်ဆျောင ်

အမ ိြု်းသမ ်းမ ျော်းအတ က်  ိုအ သ်ည ် အကူအည မ ျော်းကို အ ူ်းလဆျောငရ် က်လ ်းရန။် 

 က်ရိှခေစ်  ျော်းလနသည ်  က်နက်ကိငု ်  ဋ ိကခလကကျောင  ်   က်လခ ်း တိမ််းလရှျောငလ်နရသည ် အမ ိြု်းသမ ်းမ ျော်း၊ 

အမ ိြု်းသျော်းမ ျော်းန္ငှ  ် ကလ ်းသူငယ်မ ျော်းမှ အန ်းစ ်ဆံု်း   တ် မ််းကို အသံု်းခ ြုန္ိငုရ်နန်္ငှ ၊်  ုိင််းန္ိငုင်သံို   

လရျောက်ရှိ ျော ါက  က်ြံ  ျော်းရှိရန။် 

 ုိင််းန္ိငုင်တံ င််း  ု ်သျော်းမ ံုလ ျောကမ်ှု ကကြံုလတ ွှေ့လနရကျော တိုင််းခ ည်ခ န ်ည်ေ င လ် ်း ိုက်ခြင််းလကကျောင  ်

ခ ည်တ င််း စ ်း  ျော်းလရ်း  ု ်ငန််းမ ျော်းတ င ်  ု ်သျော်း  ိုမိ ုိုအ ်မှုန္ငှ  ် ရငဆ်ိုငရ်မည်ခေစသ်ည ်အတ က် 

ေကုခသည်မ ျော်းန္ငှ  ် လ  ွှေ့လခ ျောင််း လန ုိငသ်ူမ ျော်း ဝငလ်င ၊   တ်  ်ြ င န်္ငှ  ် ဂုဏသ်ကိချော ရိှသည ်  ု ်ငန််းမ ျော်း 

 ု ်ကိုငြ် င လ် ်းခြင််းခေင  ်  ုိင််းန္ိငုင်၏ံ  ု ်သျော်း  ိုအ ်ြ က်မ ျော်းကို ခေည ်တင််း လ ်းန္ိငုမ်ည်ခေစ်သည်။ 

ဝငလ်င ရသည ်  ု ်ငန််းမ ျော်း  ု ်ကိငုြ် င ရ်ခြင််းလကကျောင  ် ုိင််းန္ိငုင် ံအစို်းရန္ငှ  ်န္ိငုင်တံကျော အသိုင််းအဝန််းအလ ေါ် 

မှ ြိုမှုမ ျော်း ည််း လ  ျော နည််း လစမည်ခေစ်သည်။ ခမနမ်ျောန္ိငုင်သံျော်းမ ျော်း  ုိင််းန္ိငုင်သံို   အလ ျောက်အ ျော်းမ   

ဝငလ်ရျောက်ခြင််းလကကျောင်  ေမ််းဆ ်းခြင််း၊  ိန််းသိမ််းြံရခြင််းန္ငှ  ်ခမနမ်ျောခ ည်သို   ခ န ်ည်  ို  လဆျောငြ်ံရခြင််းမ ျော်းအျော်း 

လန  စဉန္ငှ အ်မ  သတင််းမ ေ ယျောမ ျော်းမှတဆင  ် သိရိှရ ါသည်။ အခေစ်မှနမ်ျှော  က်ရိှအလခြအလနတ င ်

ခမနမ်ျောန္ိငုင်သံျော်းမ ျော်းအတ က ် လရ ်းြ ယ်ရန ် နည််း မ််း နည််း ါ်း  န််းခြင််းလကကျောင  ်    စျော်းမ ျော်းန္ငှ  ် လမှျောငြ်ိုမ ျော်း 

မှတဆင  ်  ုိင််းန္ိငုင်တံ င််းသို   ဝငလ်ရျောက်လနကကရသည်။ လမှျောငြ်ိခုေင  ် သ ျော်း ျောခြင််းမျှော   ိြုွှေ့ ဝှက် လဆျောငရ် က ်

ရခြင််းလကကျောင  ် လ  ွှေ့လခ ျောင််း လန ုိငသ်ူမ ျော်း၏ အသက်အန္တရျောယ် စို်းရိမ်မှုမ ျော်း ခေစ်လ ေါ်လစသည်။ လမှျောငြ်ိုခေင  ်

သ ျော်း ျောရမည ် အလခြအလနမ ျော်းလကကျောင  ် ူကုနက်ူ်းသူမ ျော်းမှ အဆို ါအလခြအလနအျော်း အြ င လ်ကျောင််းယူမှုမ ျော်း 

ခေစ်လ ေါ်လစန္ိငုသ်ည်။ 

 ုိင််းန္ိငုင်အံစို်းရမှ  ု ်သျော်းသစ်မ ျော်းအျော်း MOU စနစ်ခေင  ် ခ န ်ည် က်ြံရန ် ကကြို်း မ််းမှုအျော်း ကကိြုဆိ ု

လ ျောက်ြံ ါသည်။ သို  လသျော်၊  ုိင််းန္ိငုင်တံ င ် ံုခြံြုမှုန္ငှ  ်အသက်လမ ်း ဝမ််းလကကျောင််းမှု  ိုအ ်လနသူ အမ ျော်းစုမှ 

အဆို ါ စနစ်အျော်း  က် ှမ််းမှ န္ိငုမ်ှု မရှသိည ်အတ က် လ  ွှေ့လခ ျောင််းလန ုိငသ်ူ အလရအတ က်အလ ေါ် 

သက်လရျောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်လ ။ ကိုဗစ်-၁၉ ကမျ္ော က ်လရျောဂါကျော  မတိုငမ်  ခမနမ်ျောန္ိငုင်သံို   

ခ နသ် ျော်းကကသမူ ျော်းအျော်း ၎င််းတို  ရိှန္ငှ ပ်  ်း အလ ျောက်အ ျော်းမ ျော်း ကိုငလ်ဆျောငက်ျော  ုိင််းန္ိငုင်သံို   ခ န ်ည် 

ဝငလ်ရျောက်ြ င လ် ်းခြင််းသည်  ိုအ ်လနသူမ ျော်းအတ က်  ိုမို ိလရျောက်သည ် လဆျောငရ် က်ြ က်ခေစ်မည် 

ခေစ်သည်။ 

http://www.mekongmigration.org/
mailto:info@mekongmigration.org
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ခမနမ်ျောန္ိငုင်သံျော်းမ ျော်း ကကံြုလတ ွှေ့လနရသည ်  ှု ်လ  ်းသည ် အလခြအလနမ ျော်းန္ငှ  ် အခ ည်ခ ည်ဆိုငရ်ျော 

လ  ွှေ့လခ ျောင််းသ ျော်း ျောသူမ ျော်းလန  အျော်း အသိအမှတ်ခ ြုလသျောအျော်းခေင ၊် နယ်စ ် ခေတ်လက ျော် ျောသူအျော်း ံု်း၏ 

 ူ  အြ င အ်လရ်းကို အလ ်း ျော်းကျော ခမနမ်ျောန္ိငုင်မံှ လ  ွှေ့လခ ျောင််း ျောသူမ ျော်းန္ငှ  ်  တ်သက်ပ  ်း  က်ရိှ 

ခေစ်လ ေါ်လနသည ် အလခြအလနမှနအ်ျော်း  ိလရျောက်စ ျော ကိုငတ် ယ်လခေရှင််းန္ိငုမ်ည  ်  က်လတ ွှေ့က သည ် 

လခေရှင််းလဆျောငရ် က်မှုမ ျော်း  ု ်လဆျောငန်္ိငုရ်န ်လမ ျော် င  ်ါသည်။ 

အျောဏျောသမိ််းပ  ်းလနျောက် ခမနမ်ျောန္ိငုင်မံှ လ  ွှေ့လခ ျောင််း ျောသူမ ျော်းန္ငှ  ်  တ်သကသ်ည ် အလသ်းစိတ် 

အြ က်အ က်မ ျော်း  ါရှိလသျော သုလတတနစျောလစျောငအ်ျော်း  ျောမည ် န္စှ်သစတ် င ်  ုတ်ခ နသ် ျော်းရနရိှ် ါသခေင  ်

မိမိတို  ၏ ဝကဆ်ိုေ ် စျောမ က်န္ျှော (www.mekongmigration.org) တ င ် ဝငလ်ရျောက်ေတ် ှုန္ိငုရ်န ်

ေိတ်လြေါ်အ ် ါသည်။ 

 

 

မ လြါငလ်  ွှေ့ လခ ျောင််းသ ျောခြင််းဆိုငရ်ျောက နယ်က် (MMN)ကုိ ၂၀၀၃ ြုန္စ်ှတ င ် စတငတ်ည်လ ျောငြ်  ပ  ်း လ  ွှေ့ လခ ျောင််း ု ်သျော်းမ ျော်းအျော်း 

 ံ  ုိ်းကူည လနလသျော NGOမ ျော်း၊ အလခြြံ လ  ွှေ့ လခ ျောင််း ု ်သျော်းအေ  ွှေ့အစည််း မ ျော်းန္ငှ  ် သုလတသနအငစ်တ က  ်းရှင််းမ ျော်း  ါ၀ငလ်ဆျောင ်

ရ က်  က်ရှိလသျော လေသဆိုငရ်ျောက နယ်က် တစ်ြုခေစ်သည်။ MMN၏ အဓိကရည်မှန််းြ က်သည် မဟျောမ လြါင ် လေသြ  (GMS) 

အတ င််းရှိ လ  ွှေ့ လခ ျောင််း ု ်သျော်းမ ျော်း၏  ူမှုေူ ုံလရ်း၊ လကျောင််းမ နစ် ျောလန ိုငန်္ိငုလ်ရ်း၊ ဂုဏသိ်ကချောန္ငှ  ်  ူ  အြ င် အလရ်းမ ျော်းကုိ 

ခမှင တ်ငလ် ်းရနခ်ေစ်ပ  ်း  ို လေသြ  ရှိ လ  ွှေ့လခ ျောင််း ု ်သျော်းမ ျော်းန္ငှ  ် စည််း ံု ်း ှုံွှေ့လဆျ်ောသူမ ျော်းအကကျော်း အခ နအ် ှနလ် ျောက် ံ မှုန္ငှ  ်

စည််း ံု်းည  ည တ်မှုမ ျော်းကို တည်လဆျောက်ရန ်ည််းခေစ်သည်။ အဆို ါရည်မှန််းြ က်မ ျော်း ခေစ်လခမှျောက်န္ိငုလ်ရ်းအတ က် MMN သည် 

သုလတသန၊ စည််း ံု ်း ှုံွှေ့လဆျ်ောလရ်း၊ စ မ််းရည်ခမှင တ်ငလ်ရ်းန္ငှ  ်က နယ်က်ြ ိတ်ဆက်မှုမ ျော်းကုိ  ူ်းတ   ု ်လဆျောင ် က်ရှိသည်။  

ဆက်သ ယ်ရနအ်ြ က်အ က် 

အြ က်အ က်မ ျော်း ုိမုိသိရှိ ို ါက၊ လအျောက် ါ ုဂိ္ြု ်ကိုဆက်သ ယ်န္ိငုသ်ည် -  

Ms. Reiko Harima, MMN Regional Coordinator, at reiko@mekongmigration.org (အဂဂ ိ ် ျောသျော (သုိ  ) 

ဂ  န ်ျောသျော) (သုိ  ) WhatsApp +852 93692244;  

Ms. Wichita Jantawong, MMN Project Coordinator ( ိုင််း ျောသျော န္ငှ  ်အဂဂ ိ ် ျောသျော) 

: wichitra@mekongmigration.org. 
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