ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (အိုင္အိုအမ္ ျမန္မာ)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္း
ရသူမ်ား၊ လူေမွာင္ခိုကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ ေမွာင္ခိုနည္းလမ္းျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ အေဖာ္မပါ
ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ကြဲကြာေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ေသာင္တင္ေနသူမ်ား၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ႏိွပ္စက္
ညွဥ္းပန္းခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္

နစ္နာရသူမ်ား၊

ဒုကၡသည္မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခင
ြ ့္ေတာင္းခံသူမ်ား

စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ

အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနနိမ့္က်မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အလုပ္
အကိုင္ရွာေဖြရန္အတြက္

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔

ပြစ
ဲ ားမ်ားမွတဆင့္

ပံုမွန္ႏွင့္

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလွ်က္ရွိပါသည္။

လူေမွာင္ခိုကူးမႈ သည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ IOM ၏
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး
ဆိုင္ရာ



အကူအညီမ်ားကို

ပထဝီေဒသအသီးသီးသို႔္

လႊမ္းျခံဳမႈုတိုးျမွင့္

ကူညီျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမူေဘာင္
တရပ္



ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဌာနမ်ားအား

ပံ့ပုိး

ကူညီျခင္း။
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား

အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားစီမံခန္႔

ခြေ
ဲ ရး ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေရး
ဆိုင္ရာ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲ စံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေရးတို႔တြင္
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအား အကူအညီေပးျခင္း။

IOM ျမန္မာ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား



အဓမၼခိုင္းေစရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။



ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တက္ၾကြစြာေျဖရွင္းေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမွတဆင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း။



ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို

ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ရွိေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား

“ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုနဲ႔ အဆက္အသြယ္မရခဲ့တာ အေတာ့္ကိုၾကာပါၿပီ။ ထိုင္းႏိုင္ငံကို
မထြက္လာခင္တုန္းကေတာ့
အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားေနၿပီး
မိေတာ့ပါဘူး။

အစ္ကိုနဲ႔ဖုန္းေျပာျဖစ္ေသးတယ္။

အဲ့တုန္းကသူက

ဘာေတြေျပာခဲ့လဲဆိုတာကိုေတာင္

ကြ်န္ေတာ္မမွတ္

ကြ်န္ေတာ္သိတာတစ္ခုကေတာ့

အစ္ကိုဟာ

အဲဒီအခ်ိန္မွာ

ငိုေနတယ္ဆိုတာပါဘဲ။
ကြ်န္ေတာ္အိမ္ကိုတန္းျပန္ခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အေမ့စီးပြားေရးျဖစ္တ့ဲ
သစ္သီးေရာင္းတာကိုဘဲ

ကူလုပ္ေတာ့မယ္လို႔စဥ္းစားထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့

မိသားစုေတြကို အံ့ၾသဝမ္းသာသြားေအာင္ လုပ္ခ်င္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ပဲခူးကအိမ္ကို ျပန္
လာမွာကိုဘယ္သူ႔ကိုမွ ေျပာျပမထားပါဘူး။”
ကူညီေပးမႈျဖင့္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ

ေအာင္လြင္ (အမည္လႊဲ)၊ IOM ၏

ေကာင္းမြန္လံုျခံဳစြာ

ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူကုန္ကူးခံရသူတစ္ဦး။

လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးအကူအညီေပးျခင္း
IOM

သည္

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္

လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ႏွင့္

နီးကပ္စြာပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ

ျမန္မာ-ထိုင္း

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲအစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲ စံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲေရး
တို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ IOM ျမန္မာ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၌ လူကုန္ကူး
ခံရသူ

အမ်ိဳးသား

၁,၂၀၀

ေက်ာ္အား

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ၎၊

လူကုန္ကူးခံရသူႏွင့္

လူေမွာင္ခိုကူးခံရသူ ၅၄ဦးအား ထိုင္း၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝႏွင့္
ပါပူအာနယူးဂီနီႏိုင္ငံ တိုမ
႔ ွ၎ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရာတြင္ တိုက္ရိုက္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ လူေမွာင္ခိုခံရသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရ
လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားကို
လာေစရန္အတြက္

တိုက္ရိုက္အကူအညီေပးအပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏွင့္

ကူညီေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

IOM

ပိုမိုအားေကာင္း

ႏိုင္ငံအဆင့္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ
၏

အျခားေသာ

ထိေရာက္ေသာ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းယႏၲရား

ေပၚထြန္းလာေရးတြင္လည္းပံ့ပိုး

လူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း

သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားျဖန္႔ေဝသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လည္းပါဝင္ပါသည္။

အၾကပ္အတည္းမ်ားေပၚေပါက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား
(MICIC)
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ

သည့္

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို

က်ေရာက္

အစိုးရမ်ားႏွင့္အျခားပါဝင္

ပတ္သက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရးကို ရည္ရယ
ြ ္သည့္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္း
စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို

IOM

မွ

စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ

၌္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္
မူရင္းႏွင့္

လက္ခံႏိုင္ငံမ်ား၏

အခန္းက႑မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

မူရင္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ ဂြာတီမာလာ ႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ
ထိုင္းႏွင့္ မကၠဆီကိုတို႔တြင္ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
IOM ျမန္မာအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (၁) ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအစီအမံမ်ား၊ အာမခံႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္စဥ္ႏွင့္ က်ေရာက္ၿပီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ အကူအညီရရွိႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူေဖာ္ထုတ္ျဖန္ေ
႔ ဝျခင္း (၂) သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ e-learning ေလ့လာသင္ယူမႈ
ကို

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၃)

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား

အကူအညီေပးရာတြင္

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန

အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားအား ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း (၄) စံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းစသည္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

IOM

အဖြဲ႔၏

အဓိကမိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွာ

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊

လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၊ UN အဖြ႔အ
ဲ 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။

အီးေမးလ္ - iomyangon@iom.int
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ - www.iom.int
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