ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (အိုင္အိုအမ္ ျမန္မာ)
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ (IBM)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ (IBM) သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေျပာင္းလဲေန
ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ပံုမွန္ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား တစ္ရွိန္ထိုးတိုးပြား
လာျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈမ်ား က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ ဗီဇာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အာရွတိုက္ရွိ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္းလမ္းခရီးမ်ား၊ ေလလမ္းခရီးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုခ်ိတ္
ဆက္မႈမ်ားေၾကာင့္

ေလဆိပ္မ်ား၊

ကုန္းေျမ

နယ္စပ္မ်ားႏွင့္

ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

နယ္စပ္ေဒသစီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရး

တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္

ရႈပ္ေထြးေသာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားတုိးပြားေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိေရာက္စာြ တံုျပန္ႏိုင္ရန္ IOM သည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး

မူဝါဒမ်ား၊

နည္းဥပေဒမ်ား၊

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္

လိုအပ္ေသာလူသားအရင္းအျမစ္မ်ားေထာက္

ပံ့ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

IOM ၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဆိုင္ရာ
ခ်ဥ္းကပ္ပံု



ဘက္စံုတရားဥပေဒ

စိုးမိုးေရးႏွင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္း
မ်ားဟန္႔တား

တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအတြက္

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း။



ဥပေဒျပဳေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္း
က်င္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
မြန္ေစျခင္းျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ား

ေရြ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္

လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ား

တိုးတက္ေကာင္း
ဆက္စပ္သည့္

တားဆီးတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အစိုးရအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း။

ြဲ ႈဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား မည္သုိေ
႔ ထာက္ပံ့ကူညီပါသနည္း။
IOM အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခမ



ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ ဥပေဒေရးရာမႈေဘာင္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။



ခရီးသြားလာခြင့္

စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား

တရားမဝင္အတုျပဳလုပ္ျခင္းအပါအဝင္

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈမ်ား

ကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေစျခင္း။



ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားအား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမည့္ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း။



ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္အရာရွိမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဝင္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း။



ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။



နယ္စပ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ နည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ (IT) စနစ္မ်ား တိုးျမွင့္ေပးျခင္း။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕

နယ္စပ္ေဒသေတြကို

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအတြက္

ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာမွာ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိေတြအေနနဲ႔ ပိိုၿပီးေကာင္းေကာင္း
မြန္မြန္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ဒီသင္တန္းအစီအစဥ္ဟာ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္အမ်ား
ႀကီးအက်ိဳးရွိမွာပါ။” ဦးေမာင္ေမာင္သန္း (ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား)၊ လူဝင္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာန)
“ဒီလိုမ်ိဳး အေရးပါတဲ့ဘာသာရပ္ကို IOM က အေကာင္းဆံုး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတဲ့
အတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်းဇူး
အထူးတင္ရွိပါတယ္။” ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး) မွ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာ
ၾကားခဲ့ပါသည္။
ဘက္စံုတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားအား ဟန္႔တားတိုက္ဖ်က္
ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း။
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား
လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားႏွင့္

တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္
လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏

အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္ရန္ IOM သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန
ၾကေသာအရာရွိမ်ားအတြက္ ဘက္စံုသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းမွ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာရွိ အရာရွိမ်ားအတြက္ အဓိကနယ္ပယ္
ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးလ်က္
ရွိသည္။ အဆိုပါအရာရွိမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူေမွာင္ခိုကူးမႈ
မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို

ပိုမိုထိေရာက္စာြ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ျဖစ္

ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ လူကုန္ကူးမႈသားေကာင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အသိပညာႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒျပဳေရး၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းမ်ားးႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ား တားဆီးတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ
အား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း။
လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္
ရြက္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွား
သည့္လစ္ဟာမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ IOM မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားကို
ဦးစားေပးေျဖရွင္းႏိုင္မည့္

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

ျမင့္တက္ေစရန္

ေထာက္ပံကူညီေပးေနပါ

သည္။ ဘက္ေပါင္းစံု၊ အဖဲြ႕အစည္း ေပါင္းစံုပါ၀င္ခ်ဥ္းကပ္မည့္နည္းလမ္းတြင္ လူေမွာင္ခိုကူးမႈ
မ်ား၏

ေယဘုယ်အေျခအေနကို

မည္သ႔ဆ
ို က္ႏြယ္ေနသည္၊

ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေရးႏွင့္

၄င္းတိ႔သ
ု ည္

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္

လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားကို တားဆီးမည့္ဥပေဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္

အေထာက္အကူေပးေရး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိ
ပညာမ်ားတိုးပြားေစေရးႏွင့္

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို

အားေပး

ကူညီေပးေရးတိ႔က
ု ို ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားပါသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလုပ္ငန္းအတြက္ IOM ၏ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္း (IOM)

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္လွ်က္
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၃၁၈ (က)၊ အလုံလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
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