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အလုပ်ရ ုဆ  ွေးဆန ွေးပ ွဲနငှ  ်MMN၏ အစီရငခ် စာ “ကပ်ဆရာဂါအနတရာယ်အာွေးဆက ာ်လ ာွေးခခငွ်ေး - 

 က်လက်ဆေထိငုမ်ည်လာွေး (သို  မဟုတ)် ဆေရပ်ခပေ်မည်လာွေး” မိတ ်က်ပ ွဲ 

ထတုခ်ပေ် ဆ ကညာခ က် 

ရက်စ ွဲ  - ၂၀၂၁ ခုနစှ် ဒဇီငဘ်ာလ (၁)ရက်ဆေ   

 ၂၀၂၁ ခုနစှ် န ၀ုငဘ်ာလ (၂၂) ရက်န ေ့ တွင ်မဲနခေါင််န  ွှေ့နခ ာင််းသာွ်းလာခခင််းဆ ုငရ်ာ ကွ ယ်က်(MMN) မှ်

“က ်နရာဂေါအနတရာယ်အာ်းနက ာ်လ ာ်း် ခခင််း - ဆက်လက်န ထ ုငမ်ည်လာ်း (သ ု ေ့မဟုတ)် န ရ ်ခ  မ်ည်လာ်း - 

မဲနခေါငန်  ွှေ့နခ ာင််း် န ထ ုငသ်ူမ ာ်း၏ ဆ ု်းခြတ် ခ က်ခ မှုက ုနလေ့လာခခင််း” အစီရငခ် စာ် မ တ်ဆက် ွဲ်

က င််း ခဲေ့သည်။ အစီရငခ် စာမာှ၊ က ုဗစ်-၁၉ က ်နရာဂေါန ကာငေ့ခ်ြစ်န ေါ်လာနသာ အလု ်နလ ာေ့ခ မှုမ ာ်းနငှေ့ ်

 ယ်စ ်  တ် ဆ ု ေ့မှုမ ာ်းအန ေါ်  န  ွှေ့နခ ာင််းန ထ ုငသ်ူမ ာ်း၏ ဆ ု်းခြတ်ခ က်ခ ခခင််းဆ ုငရ်ာအခ က်အလက်မ ာ်းက ု  

အနသ်းစ တ်် ဆ ််းစစ်နလေ့လာမှုတစ်ရ ်် ခြစသ်ည်။ ထ ုင််းန ငုင် ရှ  ကနမဘာဒ်ီးယာ်းနငှေ့ ် ခမ မ်ာန  ွှေ့နခ ာင််းလု ် 

သာ်းမ ာ်းအခ င ် မ ကာနသ်းမှီက် ခ ည်နတာခ်  သ်ွာ်း ကသညေ့် န  ွှေ့နခ ာင််းလု ်သာ်းမ ာ်းအာ်း် နတွွှေ့ဆ ုနမ်း 

ခမ ််းမှုမ ာ်းတွင််အနခခခ ပ ီ်း၊်က ်နရာဂေါ်ကာလ်အနစာ  ုင််း် ၂၀၂၀် ခုနစှ် အတွင််း ထ ုင််းန ငုင် တွင ်ဆက်လက််

န ထ ုငမ်ည် သ ု ေ့မဟုတ် မူရင််းန ငုင် မ ာ်းသ ု ေ့ ခ  သ်ာွ်းမည််ဟူသညေ့် ဆ ု်းခြတ်ခ က်မ ာ်းက ု ခ မှတ်ရာတွင််အဓ က်

လွမ််းမ ု်းထာ်းသညေ့် အန ကာင််းအရင််းမ ာ်းက  ု ဆ ််းစစ်ခဲေ့သည်။ သုနတတ တွင်် တဉီ်းခ င််းစီ၏်

ဆ ု်းခြတ်ခ က်မ ာ်းက ု် ရှင််းရှင််းလင််းလင််း် နြာ်ခ ထာ်းသည်် သာမက၊် အဆ ု ေါ် ဆ ု်းခြတ်ခ က်မ ာ်း် ခ မှတ်မှုမ်ှ

က ်နရာဂေါကာလ်အတွင််း် မူဝေါဒနရ်းဆွဲရာတွင်် မည်သညေ့်အခ က်မ ာ်း်ထညေ့်သွင််းရ ််လ ုအ ်သည််ဟူသညေ့််

အခ က်မ ာ်းအာ်း်ထငဟ် ်နစသည်။ 

 အွ လ် ုင််း် သုနတတ စာတမ််း် မ တ်ဆက် ွကဲ ု် ထ ုင််းန ငုင် ် အလု ်သမာ်းနငှေ့်် ခ ည်သူ ေ့် က  ််းမာနရ်း်

၀ က်ကီ်းဌာ ် က ယု်စာ်းလှယမ် ာ်း၊် ကနမဘာဒ်ီးယာ်းန ငုင် ် အလု ်သမာ်းနငှေ့်် အသက်နမွ်း၀မ််းနက ာင််း်

သငတ် ််းဆ ုငရ်ာ် ၀ က်ကီ်းဌာ ် က ယု်စာ်းလယှ်မ ာ်း၊် ထ ုင််းန ငုင် ရှ ် ကနမဘာဒ်ီးယာ်း် သ အမတ်၊် န ငုင် အသီ်းသီ်းမှ်

သ အမတ်မ ာ်း၊ ကုလသမဂဂအြွဲွှေ့မ ာ်း် ခြစ် ကသညေ့်် ILO, IOM, UN Women မှ် က ုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်း ၊် ADB 

ကဲေ့သ ု ေ့နသာ် ြငွေ့ပ်ြ  ်းတ ု်းတက်နရ်းနအဂ ငစ်ီမ ာ်း၊် ICRC ကဲေ့သ ု ေ့နသာ် လူသာ်းခ င််း် စာ ာနထာက်ထာ်းမှု်

အြွဲွှေ့အစည််းမ ာ်းအခ င်် န  ွှေ့်နခ ာင််းသွာ်းလာမှုဆ ုငရ်ာ် စည််း  ု်းလု ်နဆာ်မှုမ ာ်း် လု ်နဆာငန်  ကသညေ့််

အရ ်ဘက်အြွဲွှေ့အစည််းမ ာ်း်အ ေါအဝင််လူဦ်းနရ်၈၀်နက ာ်် ေါ၀ငတ်က်နရာက််ခဲေ့သည်။ 
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MMN ၏်သုနတသ ်နတွွှေ့ ရှ ခ က်မ ာ်းက ု်တငခ် သွာ်းခဲေ့သညေ့််MMN နဒသဆ ုငရ်ာ်ည  နှု င််းနရ်းမှု်Ms. Reiko 

Harima မှ်သုနတတ ်နတွွှေ့ ရှ ခ က်မ ာ်း်အရ၊်န  ွှေ့နခ ာင််း်န ထ ုင််းသူမ ာ်းသည််“တဉီ်း်ခ င််းနသာ်လည််းနကာင််း၊်

မ သာ်းစုလ ုက်် နသာ်လည််းနကာင််း် က ်နရာဂေါ် ကာလအတွင််း် နတွွှေ့  က  ရသညေ့်် ခ ဿ ာမ ာ်းအတွက််

လျှငခ်မ ပ် ီ်း် လက်နတွွှေ့က သညေ့်် ဆ ု်းခြတ်ခ က်် ခ မှတ်သူမ ာ်း”် ခြစ်န ကာင််း် နခ ာ ကာ်းခဲေ့သည်။် ထ ု ေ့အခ င််

“က ်နရာဂေါသည်် န  ွှေ့နခ ာင််း် န ထ ုင််းသူမ ာ်းနငှေ့်် ၎င််းတ ု ေ့် မ သာ်းစုမ ာ်းအတွက်် လူမှု် ကာကွယ််

နစာငေ့န်ရှာက်မှုနငှေ့်် တ်သကပ် ီ်း်ရှ ရင််းစွဲ် ခ ဿ ာမ ာ်းက ု်  မု ု် ကကီ်းထွာ်းနစန ကာင််း”်နငှေ့််“က ်နရာဂေါန ကာငေ့််

စ ု်းရ မ််  ူ  မ်ှုမ ာ်း ကာ်း် လ ုအ ်သညေ့်် တရာ်းဝင်် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းက ု် န  ွှေ့နခ ာင််း် န ထ ုငသ်ူမ ာ်း်

 ာ်းလည််း် တတ်ကျွမ််းသညေ့်် ဘာသာစကာ်းခြငေ့်် မရရှ ခခင််းန ကာငေ့်် န  ွှေ့နခ ာင််း် န ထ ုငသ်ူမ ာ်းမှ် ကက  တင််

ဆ ု်းခြတ်ခ က်ခ မှတ်န ငုရ် အ်တွက််အခက်အခဲမ ာ်း်ရှ န ကာင််း”်ထ ်နလာင််း်နခ ာ ကာ်းခဲေ့သညေ့်။ 

 က ်နရာဂေါကလအတွင််း် န  ွှေ့နခ ာင််းအလု ်် သမာ်းမ ာ်း၏် ဆ ု်းခြတ်ခ က်ခ မှုမ ာ်းအာ်း် နလေ့လာ်

ထာ်းသညေ့် MMN ၏ သုနတသ တွင်် ထ ုင််းန ငုင် အစ ု်းရနငှေ့ ် မရူင််းန ငုင် မ ာ်းအတွက်် နတွွှေ့ ရှ သညေ့််

သငခ် ််းစာမ ာ်းက ု လက်နတွွှေ့် အနကာငအ်ထည်နြာ်န ငုရ် ်် မူဝေါဒအ က ခ  ခ က် ၂၄ ခ က် ေါရှ  ေါသည်။်

အစီရငခ် စာ၏အဓ ကအ က ခ  ခ က်မ ာ်းတငခ် ရာတွင််MMN ဉီ်းနဆာငန်ကာ်မီတီ်ဉ ကက ဌ်Mr. Brahm Press မှ်

ထ ုင််းန ငုင် ရှ  န  ွှေ့နခ ာင််းန ထ ုငသ်ူအာ်းလ ု်း် လဝူငမ်ှုအနထာက်အထာ်း မည်သ ု ေ့ ငရှ် နစကာမ ူ က ုဗစ်-၁၉ 

နရာဂေါစစ်နဆ်းခခင််း၊ ကုသခခင််းနငှေ့ ် ကာကွယ်နဆ်းထ ု်းခခင််းနငှေ့စ် ်လ ဉ်း၍ ခ ည်သူ ေ့က  ််းမာနရ်း 

နစာငေ့န်ရှာက်မှုမ ာ်းက ု ရယူခွငေ့ရ်ရှ နစနရ်းအတွက် အဆငေ့ဆ်ငေ့လ်ု ်နဆာငသ်ွာ်းရ ”်် နငှေ့်် “က  မ်ာနရ်း 

နစာငေ့န်ရှာက်မှု ခ  လု ်ခ   အ်တွင််း် အာဏာ  ုငမ် ာ်းမှ် လူ၀ငမ်ှုအနထာက်အထာ်းစစ်နဆ်းမှုမ ာ်း် ခ  လ ု်မည််

မဟုတ်န ကာင််းက ု်အမ ာ်းခ ည်သူသ ရှ နစရ ်် န ကခငာခခင််းမ ာ်း် ခ  လု ်ရ ”််အနလ်းန ်း် နခ ာ ကာ်းခဲေ့သည်။်

ထ ု ေ့အခ င််“န  ွှေ့နခ ာင််းန ထ ုငသ်ူမ ာ်း၏်ယ ု ကည်မှုက ု်ရရှ ထာ်းနသာ်က  ််းမာနရ်းလ ု်သာ်းမ ာ်းနငှေ့််အရ ်ဘက််

အြွဲွှေ့အစည််းမ ာ်းမှတဆငေ့်် ကာကွယ်နဆ်းထ ု်းခခင််းအစီအစဥ်မ ာ်း် ခ  လ ု် ေါက် ကာကွယ်နဆ်းထ ု်းနှ ေ့န ်းသညေ့််

လု ်င ််းစဉ်  ုမ ု်နအာငခ်မငမ်ည််ခြစ်န ကာင််း”်က ုလည််း်ထ ်နလာင််း်နခ ာ ကာ်းခဲေ့သည်။် 

အစီရငခ် စာ၏ အခခာ်းနသာ အဓ က အ က ခ  ခ က်မ ာ်းအန ခြငေ့်် ထ ုင််းအစ ု်းရမှ် န  ွှေ့နခ ာင််းအလု ်သမာ်း်

မ ာ်းအတွက် လွတ်ပင မ််းခ မ််းသာခွငေ့မ်ဝူေါဒမ ာ်းက  ု တတ်န ငုသ်မျှ လွယ်ကူ် သက်သာစွာရရှ နစရ န်ငှေ့််   ုမ ု်

လွမ််းခခ  မှု် ရှ နစရ ််အခ င၊်် န  ွှေ့နခ ာင််းလု ်သာ်းမ ာ်း ာ်းလည်နသာ ဘာသာစကာ်းခြငေ့်် အခ   န်ငှေ့တ်စ်နခ ်းညီ 

သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်း ခြ ေ့န်ဝ်းခခင််းက ု် အနလ်းထာ်း် လု ်နဆာငရ် ်် တ ုက်တွ ််းထာ်းသည်။်

မူရင််းန ငုင် အတွက် ည   ်ကာ်းထာ်းသညေ့််အ က ခ  ခ က်မ ာ်းထဲတွင််မူ၀ေါဒနရ်းဆွဲသူမ ာ်းမှ်အလယွတ်ကူ် 
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ကူ်းနခ ာင််း် သယ်ယူန ငုမ်ညေ့်် လမူှုြူလ ုနရ်း် ယနတယာ်းမ ာ်းက ု် ဆက်လက်် လု ်နဆာငရ် န်ငှေ့၊်် ထ ုင််းန ငုင် ရှ ်

န  ွှေ့နခ ာင််းအလ ု်သမာ်းအတကွ််   ေ့  ု်းကူညီမှုမ ာ်း်တ ု ေ့ခမ ငေ့န် ငုရ် ််သ တမ နရ်းရာ် နဆာငရွ်က်မှုမ ာ်း် ခ  လ ု်ရ ််

တ ုက်တွ ််း်အ က ခ  ထာ်း ေါသည်။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မဲနခေါငန်  ွှေ့်နခ ာင််းသွာခခင််းဆ ုငရ်ာကွ ယ်က်် (MMN)က ု် ၂၀၀၃် ခုနစှ်တွင်် စတငတ်ည်နထာငခ်ဲေ့ပ ီ်း်

န  ွှေ့်နခ ာင််းလ ု်် သာ်းမ ာ်း် အာ်း  ေ့  ု်းကူညီန နသာ် NGOမ ာ်း၊် အနခခခ ်န  ွှေ့်နခ ာင််းလု သ်ာ်းအြွဲွှေ့အစည််း်

မ ာ်းနငှေ့်် သုနတသ အင်် စတီက  ်းရှင််းမ ာ်း်  ေါ၀ငန်ဆာငရွ်က်လ က်ရှ နသာ် နဒသဆ ုငရ်ာက ွယ်က််

တစ်ခုခြစ်သည်။်MMN၏်အဓ ကရညမ်ှ ််းခ က်သည််မဟာမဲနခေါင််နဒသခွ(ဲGMS)်အတွင််းရှ ် န  ွှေ့်နခ ာင််း်

လု ်သာ်းမ ာ်း၏် လူမှုြလူ ုနရ်း၊် နကာင််းမွ စ်ွာန ထ ုငန် ငုန်ရ်း၊် ဂုဏသ် ကခာနငှေ့်် လူ ေ့အခွင်ေ့အနရ်းမ ာ်းက ု်

ခမ ငေ့တ်ငန် ်းရ ခ်ြစ်ပ ီ်း် ထ ု်နဒသခွဲရှ ် န  ွှေ့နခ ာင််းလု ်သာ်းမ ာ်းနငှေ့်် စည််း  ု်းလှု ွှေ့နဆာ်သူမ ာ်းအ ကာ်း်

အခ  အ်လှ န်ထာက ် ေ့မှုနငှေ့်် စည််းလ ု်းညီ် ညွတ်မှုမ ာ်းက ု် တည်နဆာက်ရ လ်ည််းခြစသ်ည်။်အစီရငခ် စာ်

အခ ညေ့်အစ ုနငှေ့်် ထ ုင််းနငှေ့်် ခမ မ်ာ် ဘာသာအခ ငအ်စီ် ရငခ် စာအက ဥ််းခ   ်အ ေါမ၀င်် အခခာ်းထုတ််နဝစာ်

မ ာ်းက ု်(www.mekongmi်graviton.org)တွင််၀င််နရှာက်ြတ် ှုန ငု ်ေါသည်။် 

အစီရငခ် စာအခ ညေ့်အစ ု် 

အက ဥ််းခ   ်နငှေ့ ်အ က ခ  ခ က်မ ာ်း အဂဂလ  ်ဘာသာ၊်ထ ုင််းဘာသာ၊်ခမ မ်ာဘာသာ 

ဆက်သွယ်ရ အ်ခ က်အလက်် 

အစီရငခ် စာမ တ်ဆက ်ွဲနငှေ့ ်တသ်တ်ပ ီ်း  မု ုသ ရှ လ ု ေါက နအာက ်ေါ ုဂဂ  လ်မ ာ်းက ုဆက်သွယ်န ငု ်ေါသည် - 

Ms. Reiko Harima, MMN Regional Coordinator, at reiko@mekongmigration.org (အဂဂလ  ်ဘာသာ 

(သ ု ေ့) ဂ   ဘ်ာသာ)်(သ ု ေ့) WhatsApp +852 93692244; နငှေ့ ်

Ms. Wichita Jantawong, MMN Project Coordinator (ထ ုင််းဘာသာ နငှေ့ ်အဂဂလ  ဘ်ာသာ) : 

wichitra@mekongmigration.org. 
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