IOM MYANMAR

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (အိုင္အိုအမ္ ျမန္မာ)
ပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ
CAMP COORDINATIONလုAND
CAMP MANAGEMENT (cccm)

လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။
ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားလွေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကိုၿဖတ္ေက်ာ္ကာ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ ရွိေနခဲ့သည့္ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာေနထိုင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ထူးျခားေသာ ဝိေသသလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်ိဳ႕တဲ့နိမ့္က်ေသာ လူမႈစီးပြားေရးအေနအထားမ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လံုျခံဳမႈမရွိ
သည့္အေျခအေနတို႔၏ တြန္းပို႔ၿခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံသားအေျမာက္အမ်ားသည္ လုပ္အားခသက္သာၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈနိမ့္ေသာ လုပ္သားမ်ား အလိုရွိေနၾက
သည့္ထိုင္းႏိုင္ငံ၊
လာေနေသာ
သူမ်ားလာကာ

မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္

တရုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား

ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကပါသည္။
ပိုမိုေဝးလံေသာ

အရပ္ေဒသမ်ားဆီသို႔

သို႔ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိ အရွိန္ရ

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ရန္

တတ္ႏိုင္ေသာ

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈပံုစံ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္လည္း ဦးတည္ရာအရပ္ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးတို႔အရပိုမို၍ အမ်ိဳးအစားကြဲျပား

စံုလင္လာဖြယ္ရာရွိေပသည္။

IOM မွ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား





ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား

ေထာက္ပံ့ကူညီေရးဗဟိုဌာန

(MRC)

မ်ားအားေထာက္ပံ့

ကူညီျခင္း။
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာနိုင္ရန္အတြက္ ၿပည္ပမထြက္ခာြ မွီ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း။
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး

ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ

အလုပ္အကိုင္ရရွိနိုင္ရန္

(သိ႔မ
ု ဟုတ္) မိမိဘာသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ အသက္ေမြး




ပညာကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္။
အလုပ္သမားေရးရာ သံအရာရွိမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမွင့္တင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။
လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းၿခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေနထိုင္ၿခင္း ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
အေပၚ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔



အတြက္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးျခင္း။
အလုပ္သမား ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ား
အာဆီယံ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း။

လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေပၚ IOM ၏ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား
IOM အေနျဖင့္ လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားၿခင္း ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကနယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ
(၁) လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၿခင္းကို ေဘးအနၲရာယ္ကင္းၿပီး တရားဝင္လမ္းေၾကာင္း
ႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ၿခင္းဆိုင္ရာ

အသိသတိၿဖင့္

လူစ
႔ ြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား

ၿဖစ္ေစရန္ေသခ်ာေစေရး၊ (၂) ကြ်မ္းက်င္မႈေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းတို႔ျဖင့္

လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္း

သြားလာမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕အၿပင္ IOM သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္
သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏိုင္ငံတကာသို႕လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းၿခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအမ်ဳိးသား
အဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၇ ကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း
ႏိုင္ငံ၏

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္

ဆက္စပ္လွ်က္

တိုးတက္လာေစရန္၊

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားႏွင့္

ေဒသတြင္းအဆင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈခ်ဲ႕ထြင္ရန္တို႔အတြက္ IOM သည္ ျမန္မာအစိုးရအား ကူညီပံ့ပိုးေပး
လွ်က္ရွိပါသည္။ IOM သည္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအ
႔ င္အား
ဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) တိုအ
႔ ျပင္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ
မွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္လည္း အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ IOM သည္
(၁)

ျပည္ပေရာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏

အခြင့္အေရး

ကိုေသခ်ာစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စနစ္တက် လုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း
ၿခင္းမွ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား မ်ားနိုင္သမ်ွမ်ားမ်ားရရွိေစနိုင္ရန္အလိုဌ
႔ ာ အလုပ္သမားေရးရာ
သံအရာရွိမ်ားအား

စြမ္းေဆာင္ရည္

ၿမင့္တင္ေပးျခင္း၊

(၂)

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း

စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မတရား ၿပဳမူဆက္ဆံၿခင္းခံရမႈမ်ားအား တိုင္ၾကားနိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခု
အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေရးဗဟိုဌာန (MRC) မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ (၃) ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
၏ အဓိက မူလေနရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ကို
အားေပးျမွင့္တင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပညာေပးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးသင္ေထာက္ကူ (IEC) မ်ား ျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ / ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ

မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္းက်ယ္ျပန္႔

စြာေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ေဒသတြင္း လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းၿခင္း ႏွင့္ ဆို္င္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဦးတည္ရာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒီယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္
(CLMTV) မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းလွ်က္ အဆိုပါ
(CLMTV)

ႏိုင္ငံမ်ား၏

တင္ရန္ရည္ရယ
ြ ္၍

ရြက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
ထိုစီမံခ်က္သည္
မွ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး

ႏွစ္ရွည္ကာလစံုစီမံခ်က္ကို
(SDC)

ကေမာၻဒီးယား၊

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား

၏

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္
လာအို၊

အားေပးျမွင့္

ဆြစ္ဖြံၿ႔ ဖိဳးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္
ျမန္မာ

အထူးသျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
ႏွင့္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ား

ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ား၊ လံုျခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ၾကြယ္ဝ
တိုးပြားေစျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းေနထိုင္
လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားပိုမို တိုးတက္လာေစၿပီး မူလဇာတိ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း
ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤစီမံခ်က္ကို အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ႏွင့္

ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊

ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္

လက္ခံျခင္းတိုအ
႔ တြက္တာဝန္ရွိေသာ

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊

တာဝန္ရွိေသာ

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊

ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးေသာ

အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္
ျပင္ပတစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊

အစိုးရ

မဟုတ္ေသာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္း (NGO) မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းလက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ ပဏာမအဆင့္တြင္
(၁) သုေတသနႏွင့္ ဗဟုသုတ အသိပညာဖြံၿ႔ ဖိဳးေရး၊ (၂) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထြက္ခြာခ်ိန္အႀကိဳသင္တန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္
သင္တန္းမ်ား စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ပိုခ
႔ ်ျခင္း၊ (၃) ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈတြင္

IOM

အဖြ၏
႔ဲ

အဓိကမိတ္ဖက္အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွာ

အလုပ္သမာဝန္ႀကီးဌာန၊

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

ျပည္သူ႔

အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ UN အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၊ INGO မ်ား၊ LNGO မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္း (IOM)

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္လွ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာရံုး
၃၁၈ (က)၊ အလုံလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
ဖုန္း -

၂၁၀၅၈၈၊ ၂၃၀၁၉၆၀ ~ ၆၂၊
၀၉၉၇၃၂၃၆၆၇၉၊ ၀၉၉၇၃၂၃၆၆၈၀။
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