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�ပည�တ�င�� �ပည�ပလ�ပ�သ��ရ���ပင��သ��လ�ခင��ဆ��င�ရ စ�မ�အ�ပ�ခ�ပ�မ ဖ��ဖ���ရ� (DIILM) စ�မ�က�န��  

�ဖ�ဖ�ဝ(ရ�လ ၂၀၁၆ ခ�.စ�မ.  ဇ�န�လ ၂၀၂၁ ခ�.စ�အထ�  

 
ေ�� �ေြပာငး်အလပ်သမားအေထာကအ်ပံစ့ငတ်ာများ(MCs)��င့၊် သတငး်အချကအ်လက၊် ဝန်ေဆာငမ်���င့ ် သငတ်န်းေပးစငတ်ာများ 

(GIFTS) - ၂၀၁၉ ခ��စ်မ� - ၂၀၂၀ ဒဇီငဘ်ာလအထ ိ 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲအစည်း (ILO) အေနြဖင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်ကတည်းကစတင်၍ ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာ 

နယ်ပယ်တွင် တက်ကွစာွေဆာင်ရ+က်လျက်ရှိသည့် အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့်အတူ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရ+က်ခဲ့ပီး၊ ြမန်မာေရ(ေြပာင်းအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့် အလုပ်သမားကွန်ရက် တည်ေထာင် 

ိုင်ေရးအတွက်  ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည်။ ကွန်ရက်အေနြဖင့် အေတွအ7ကံများှင့် ေလ့လာေတွရှိချက်များကို အေလးထား မေဝြခင်း၊ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းှင့်၊ ပူးေပါင်းြပလုပ်သည့် စည်းုံးလံေဆာ်မပွဲများကို ေဆာင်ရ+က်ိုင်ခဲ့သည်။  ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေရ(ေြပာင်း 

သွားလာမှင့်ပတ်သက်၍ ဦးေဆာင် အဖွဲအစည်းအချိအြဖစ် ကွန်ရက်အဖွဲဝင်များကို အသိအမှတ်ြပလာကသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်၊  

ိုင်ငံအှံ မဟာဗျဟာကျေသာ တည်ေနရာအမျိးမျိးတွင် ေရ(ေြပာင်းအလုပ်သမားအေထာက်အပံ့စင်တာများကို တည်ေထာင်ေဆာင်ရ+က် 

ိုင်ရန် DIILM စီမံကိန်းက အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများှင့် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည်။ ေရ(ေြပာင်းသွားလာ 

ိုင်ေချရှိသူများ၊ ေနရပ်ြပန် ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများှင့် ၎င်းတို၏မိသားစုဝင်များအေနြဖင့် ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာ တိကျသည့် 

ေနHက်ဆံုးအေြခအေန သတင်းအချက်အလက်များ သိရှိရယူိုင်သည့် ေနရာများတွင် စင်တာများကို တည်ေထာင်ထားရှိပါသည်။ 

စင်တာများတွင် တိုင်ကားမကိစရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ အ7ကံJာဏ်ှင့် ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူြပ အကူအညီများရယူိုင်သည့် 

အြပင်၊ အခက်အခဲ7ကံေတွချနိ်တွင် ေဆွးေွးလမ်းန်မကိုလည်း ရယူိုင်ပါသည်။  

ေရ(ေြပာင်းအလုပ်သမား အေထာက်အပံ့စင်တာများ (MCs) 

 ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး - ြမန်မာိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (CTUM)  

 https://www.facebook.com/mrc.dagon 

 တာချလီိတ်မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် -  ေမာ်ကွမ်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအဖွဲ (MK) 

https://www.facebook.com/mrc.tachileik 

 ြမဝတီမိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ် - Samaritans’ Purse (SP)  

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၇၆၇ ၈၈၉ ၈၀၂ ၊ ၀၉ ၄၄၂ ၅၅၂ ၂၆၀ ၊ ၀၆ ၃၄၄ ၀၀၃ ၂၂ (ထိုင်းိုင်ငံ) 

 ေကာ့ေသာင်းမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး - ပညာေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဖာင်ေဒးရှင်း (FED) 

https://www.facebook.com/mrc.kawthaung.3 

 ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး - အနHဂတ်အလင်းတန်းများဆံုမှတ် (FLC)  

https://www.facebook.com/bago.mrc 

 လိင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး - BusinessKind Myanmar (BKM)  

https://www.facebook.com/Good-Move-Centre-Hlaing-Thar-Yar-1865344773612109

စင်တာတစ်ခုချင်းစီအေနြဖင့် ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာ/ဗဟုသုတှင့် ယုံကည်မ တိုးပာွးေစရန် ကိးစားရာှေဖွ 

ေနေသာ ေရ+ေြပာင်းသွားလာသူများအား အစ် တံခါးဖွင့်ေပးထားပီး၊ စင်တာများ၌ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများအေနြဖင့် အြငင်းပွားမ 

(သုိမဟုတ်) အလွဲသုံးစားြပမ7ကံေတွရသည့်အေြခအေနတွင် အကူအညီရယူိုင်ြခင်းအြပင်၊ အေတွအ7ကံရှိထားေသာသူများှင့် 

ေတွဆံု ေဆွးေွးရန်လိုအပ်သည့်အခါတွင်လည်း အကူအညီရယူိုင်သည်။ စင်တာတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူများအေနြဖင့် 

DIILM Update #5  �ရ���ပင��အလ�ပ�သမ�အ�ထက�အပ�1စင�တ၊  ၂၀၂၁ ဇန�နဝ(ရ�လ



© International Labour Organization 2020 

စင်တာသုိ လာေရာက်၍ အကူအညီရယူသူများကို ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းှင့်၊ သက်ဆိုင်ရာ ေဒသ (ရပ်ကွက်/ေကျးရ+ာ) များသုိ 

သွားေရာက်၍ ဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်း ှစ်မျိးစလံုးကို ေဆာင်ရ+က်ေပးပါသည်။  

၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် DIILM စီမံကိန်းသည် ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများအား သတင်းအချက်အလက်၊ သင်တန်းများှင့် ဝန်ေဆာင်မများ 

(GIFTS) ေဆာင်ရ+က်ေပးရန် ပံုစံအမျိးမျိးြဖင့်တည်ရှိေနသည့် စင်တာများ၏ အေတွအ7ကံများေပအေြခခံ၍ နည်းလမ်းများရှာေဖွပီး၊ 

ေအာက်ပါ ေရှေြပး ေဆာင်ရ+က်ချက်များကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည်။  

 လူမမီဒီယာှင့် အွန်လိုင်းေရဒီယုိမှတစ်ဆင့် ေဘးကင်းလံု�ခံစာွေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ - MAP 

Foundation  https://www.facebook.com/mapfoundation 

 အခါအားေလျာ်စာွြပလုပ်သည့် ေဘးကင်းလံု�ခံစွာ ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာ လပ်ရှားမ/လုပ်ေဆာင်ချက်များ - ထီးခီး၊ 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ဘုရားသုံးဆူမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ လွိင်ေကာ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ FED 

 ကိုဗစ်ိုင်တင်းကာလအတွင်း စက်ုံပိတ်သိမ်းမများေကာင့် အလုပ်အကိုင်ဆံုးံးသွားေသာ အထည်ချပ်စက်ုံ ြပည်တွင်း 

ေရ(ေြပာင်းအလုပ်သမားများအတွက် Cash for work (အလုပ်အကိုင်အတွက်အခေကးေငွ) စီစ် ေဆာင်ရ+က်ေပးမ - ေရ(ြပည်သာ 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး - ေရာင်ြခည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ 

https://www.facebook.com/Yaung-Chi-Oo-Workers-Association-235985156449927 

ရပ�ရ3အ��ခ�ပ စည������ဆင�ရ3က�မမ��- MC ှင့် GIFT စင်တာ 

များသည် ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  ရပ်ရ+ာလူထု 

၏ ေြဖရှင်းေဆာင်ရ+က်ိုင်စွမ်းကို ခိုင်မာအားေကာင်းေစရန် ရည် 

ရ+ယ်လျက်၊ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများ အေတွအ7ကံဖလှယ် 

သည့် ေဆွးေွးပွဲများတွင် ေနရပ်ြပန်လာသူများှင့် ေရ(ေြပာင်း 

သွားလာလိုသူများ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ေဝမရန်၊ ေလ့လာသင်ယူ 

ရန် ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊ အလုပ်သမားများ အချင်းချင်း ေဆွးေွးေြပာ 

ဆိုရန် တနဂေွစကားဝိုင်းများြပလုပ်ေပးြခင်း၊ လူကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်ိုင်ြခင်းမရှိသူများကို မက်ဆင်ဂျာအပါအဝင် လူမမီဒီ 

ယာမှတစ်ဆင့် ေဘးကင်းလံု�ခံစာွ ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်း 

သတင်းစကားများ အဆင့်ဆင့် ြဖန်ေဝေပးြခင်းကို ပံ့ပိုးေဆာင် 

ရ+က်ေပးပါသည်။ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူတစ်ဦးချင်းစီမှ အနည်း 

ဆံုး အြခားသူ ၁၀ ဦးထံသုိ သတင်းစကား တစ်ဆင့်ြဖန်ေဝေပး 

ြခင်းြဖင့်၊ ေရ(ေြပာင်းသွားလာလိုသူ ေသာင်းဂဏန်းခန်သုိ 

သတင်းစကား ေရာက်ရှိိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ် ှစ်ကုန်ပိုင်းခန် 

တွင်၊ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူေပါင်း ၁၁,၉၁၈ ဦးသည် ရပ်ရ+ာ 

အေြခြပစည်းုံးေဆာင်ရ+က်သည့် ပွဲအစီအစ်များသုိတက် 

ေရာက်ပါဝင်ခဲ့ကသည် (အမျိးသမီး ၄၈ %၊  အမျိးသား ၅၂ %)။  

 

စင�တသ��လ�ရက�သ6မ��က��ဝန��ဆင�မ�ပ��ခင��- 

ေရ(ေြပာင်း အလုပ်သမားများကို ဥပေဒဆိုင်ရာအ7ကံJာဏ်၊ 

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားေပးကူညီမ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မှင့် 

ေဘးကင်းလံု�ခံစာွ ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များအပါ အဝင်၊ 

လိုင်စင်ရေအဂျင်စီများ၏ ရပ်တည်မအေြခအေန အတည် 

ြပချက်၊ လုပ်သားစုေဆာင်းခအေသးစိတ်ှင့် ရရှိိုင်သည့် 

အလုပ်အကိုင်များအေကာင်းကို ပံ့ပိုးြဖည့်ဆည်းေပးပါသည်။  

 

စည�����လ�8�ဆ�မကမ�ပ�န��မ��– MC ှင့် GIFT စင်တာများမှ 

တစ်ဆင့် ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများှင့် ေထာက်ခံအားေပးသူ 

များသည် ပို၍ေဘးကင်းလံု�ခံပီး၊ အကျိးေကျးဇူးပိုမိုရရှိေစေသာ 

ေရ(ေြပာင်းသွားလာမအေတွအ7ကံများ ေသချာရရှိေစရန်၊ 

ဥပေဒ၊ မူဝါဒများှင့် လက်ေတွကျင့်သုံးမများကို ြပြပင်ေဆာင် 

ရ+က်ြခင်းအား အဆိုြပခဲ့ကသည်။ စည်းုံးလံေဆာ်မများ 

အတွက် အ7ကံြပချက်များကို မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများှင့် 

အတူ ပူးေပါင်း ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ပီး၊ ေဆွးေွးညိိင်းမများြပလုပ်၍ 

သုံးပွင့်ဆိုင် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများအကား မေဝြခင်း၊ အများ 

ြပည်သူဆိုင်ရာ အခမ်းအနHးများြပလုပ်၍ ြပည်သူများအကား 

သတင်းစကား မေဝြခင်းတိုကို ြပလုပ်ခဲ့သည်။   

 

 

သင�တန��မ��- ေရ(ေြပာင်းသွားလာလိုသူ ၅,၇၉၃ ဦး (အမျိးသမီး 

၄၇ %၊ အမျိးသား ၅၃%) သည် MC ှင့် GIFT စင်တာများတွင် 

သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး၊ လုပ်သားစုေဆာင်းြခင်း လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများ၊ ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းတွင်ပါဝင်သည့် ကုန်ကျ 

စရိတ်များ၊ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးများှင့် တာဝန်ဝတရား 

များ၊ ေဆွးေွးညိိင်းနည်းှင့် တိုင်ကားမြပလုပ်နည်း၊ အေြခ 

အေနအမျိးမျိးတွင် ဆက်သွယ်ိုင်မည့်သူများအေကာင်း၊ ေရ( 

ေြပာင်းသွားလာြခင်းအတွက် ြပင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများှင့်  

အိမ်ြပန်ရန်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်နည်းများအြပင် ေငွေကး 

စီမံခန်ခွဲနည်းများကိုလည်း သင်ယူေလ့လာိုင်ခဲ့ကသည်။  

 

တ��င�က�မ�ပလ�ပ��ခင�� - MC ှင့် GIFT စင်တာများ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရ+က်ြခင်းြဖင့်၊ ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းလုပ်ငန်းစ်တွင် 

ေခါင်းပံုြဖတ်ခံရသည့် ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူ ၂,၉၀၅ ဦး (အမျိး 

သမီး ၃၁ %၊ အမျိးသား ၆၉%) ကို ဥပေဒ အကူအညီ 

ေပးိုင်ခဲ့သည်။ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများ7ကံေတွရသည့် 

ေခါင်းပံုြဖတ်ြခင်းတွင် လုပ်သားစုေဆာင်းမအတွက် အခေကး 

ေငွပိုေပးရြခင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ 

လှည့်စားခံရြခင်း၊ သုိမဟုတ် ဆိုက်ေရာက်ိုင်ငံတွင် လုပ်ခ 
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အြပည့်အဝ မရရှိြခင်း၊ သုိမဟုတ် မတရား အလုပ်ထုတ်ခံရြခင်း 

တိုပါဝင်သည်။ မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် ေရ(ေြပာင်း 

သွားလာသူများအား ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ေဆာင်မေအဂျင်စီ 

များှင့် တိုက်ုိက်ေစ့စပ်ညိိင်းရန်၊ သုိမဟုတ် MOLIP ၏ တိုင် 

ကားမယ�ရား သုိမဟုတ် ဆိုက်ေရာက်ိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ 

ယ�ရားသုိ အမတိုင်ကားိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည်။ 

ရလဒ်အေနြဖင့်၊ ၂၀၂၀ ှစ်ကုန်ခန်တွင် အမတိုင်ကားထားသည့် 

ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများသုိ ေလျာ်ေကး ြမန်မာကျပ်ေငွ ၄၈၆ 

သန်း ေပးိုင်ခဲ့သည်။  

 

အက6အည��ပ�ဖ�န��လ��င��ဝန��ဆင�မမ�� – မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း 

များအေနြဖင့် ဖုန်း၊ ဗိုက်ဘာ၊ မက်ဆင်ဂျာမှတစ်ဆင့် အကူအညီ 

ဝန်ေဆာင်မများေပးိုင်ခဲ့သည်။ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများအေန 

ြဖင့် ေပျာက်ဆံုးသွားေသာမိသားစုဝင်များကို ရာှေဖွြခင်း၊ ေရ( 

ေြပာင်းသွားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍လက်ရှိမူဝါဒများကို ေလ့လာ 

စစ်ေဆးြခင်းှင့်၊ ုပ်ပိုင်း (သုိမဟုတ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲ 

သုံးစားြပခံရသည့် အေြခအေနများတွင် အ7ကံJာဏ်ရယူြခင်း 

အတွက် ဆိုက်ေရာက်ိုင်ငံများရှိ ပံ့ပိုးကူညီသည့်အဖွဲများ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရမည့်သတင်းအချက်အလက်များကို 

ေတာင်းခံရန် ဤဝန်ေဆာင်မများကို အသုံးြပကပါသည်။  
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  ၂၀၁၉ .င1� ၂၀၂၀ ခ�.စ�တ�င� အက���ခ�စ�ရသ6မ��စရင�� 

ရငး်ြမစ် - ေ��ေြပာငး်အလ�ပ်သမားအေထာက်အပံ့စငတ်ာများ၏ ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာမ� အချက်အလက်များ 

MC ဝနေ်ဆာင်မများ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ စုစုေပါင်း ကျား/မ 
ရပ�ရ3အ��ခ�ပ စည������ဆင�ရ3က�မမ�� 

 

၄,၉၆၅ 

 

၅၁%    ၄၉% 

၆,၉၅၃ 

 

၄၆%    ၅၄% 

 

၁၁,၉၁၈ 

၄၈%     ၅၂% 

 

သင�တန�� 

 

၃,၈၄၄ 

 

၄၆%    ၅၄% 

၁,၉၄၉ 

 

၄၈%    ၅၂% 

 

၅,၇၉၃ 

၄၇%     ၅၃% 

 

တ��င�က�မ�ပလ�ပ��ခင��  

၁,၈၅၇ 

 

၃၄%    ၆၆% 

၁,၀၉၃ 

 

၂၆%    ၇၄% 

 

၂,၉၅၀ 

၃၁%     ၆၉% 

 

စင�တသ��လ�ရက�သ6မ��က�� 

ဝန��ဆင�မ�ပ��ခင��-  

၉၁၂ 

 

၄၉%    ၅၁% 

၆၈၉ 

 

၄၅%    ၅၅% 

 

၁,၆၀၁ 

၄၇%     ၅၃% 

 

ဖုန်းလိုင်းဝန်ေဆာင်မ 

 

၂၂၂ 

 

၃၃%    ၆၇% 

၄,၇၅၈ 

 

၂၈%    ၇၂% 

 

၄,၉၈၀ 

၂၉%     ၇၁% 

 

စုစုေပါင်း ၁၂,၉၁၄ ၁၇,၃၁၂ ၃၀,၂၂၆ ၄၃% မ : ၅၇% 

က�� 
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 �ရ���ပင��အလ�ပ�သမ�မ��က�� သတင��အခ�က�အလက��ပ��ခင��  

 

ပ��.�ပ�မ�ဒ�ယ - 

MC ှင့် GIFT စင်တာများသည် ေဘးကင်းလံု�ခံစာွ ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်း၊ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးများ၊ လူမဖူလံုေရး၊ ေရ(ေြပာင်း 

သွားလာြခင်းကုန်ကျစရိတ်၊ စာရ+က်စာတမ်းြပလုပ်ြခင်း၊ နည်းဥပေဒှင့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများအေကာင်း သတင်းအချက်အလက်များ 

ပါဝင်သည့် လက်ကမ်းစာေစာင်များကို ေဝမေပးခဲ့သည်။ လက်ကမ်းစာေစာင်များတွင် ြမန်မာိုင်ငံှင့် ဆိုက်ေရာက်ိုင်ငံများရှိ အစိုးရ 

ဝန်ေဆာင်မများ၊ အလုပ်သမားသံအရာရှိများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲအစည်းများအတွက် ဆက်သွယ် 

ိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ လက်ကမ်းစာေစာင်များကို စင်တာများတွင် ေဝမေပးြခင်းအြပင်၊ ရပ်ရ+ာတွင်း 

သွားေရာက် ေဆာင်ရ+က်စ်ကာလအတွင်းှင့် အထူးအခမ်းအနHးပွဲများတွင်လည်း ေဝမေပးခဲ့သည်။ လက်ကမ်းစာေစာင် ၅၀,၀၀၀ ေကျာ် 

ကို ေရ(ေြပာင်းသွားလာလိုသူများှင့် ၎င်းတို၏ မိသားစုများကို ေဝမေပးိုင်ခဲ့သည်။  

 

အ�န�လ��င�� �ရဒ�ယ��.င1� လ6မမ�ဒ�ယ  

ထိုင်းိုင်ငံအေြခစိုက် MAP ေဖာင်ေဒးရှင်းသည် ထိုင်းိုင်ငံအတွင်းရှိ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများကို ြမန်မာဘာသာှင့် ရှမ်းဘာသာ 

အသုံးြပ၍ ေနHက်ဆံုးရ သတင်းအချက်အလက်များကို ေဝမေပးရန် ေရဒီယုိလိုင်းကို အသုံးြပပါသည်။ DIILM စီမံကိန်း ပံ့ပိုးမြဖင့်၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံတွင် ေရ(ေြပာင်းသွားလာလိုသူများှင့် ေနရပ်ြပန် ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများအတွက် အစီအစ်အချိကို တိုက်ုိက်ထုတ်လင့် 

ေဆာင်ရ+က်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ရပ်ရ+ာအေြခြပ ေရဒီယုိထုတ်လင့်မှင့်ပတ်သက်၍ အစီအစ်များအေနြဖင့် FM99MHz(ရှမ်းဘာသာ)၊ 

FM102.5MHz (ြမန်မာဘာသာ)ြဖင့် MAP ေရဒီယုိ ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်Hှ (https://www.facebook.com/mapradiocmms/) တွင် 

ထုတ်လင့်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် MAP သည် ထိုင်းိုင်ငံေရဒီယုိလိုင်း  (AM1476KHz)  ေပတွင်လည်း ရှမ်းဘာသာြဖင့် ထုတ်လင့် 

ေပးလျက်ရှိပီး၊ ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်Hှ (https://www.facebook.com/AM1476KHz) တွင်လည်း ေလ့လာကည့်ိုင်ပါသည်။ မူဝါဒ၊ 

ဥပေဒှင့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမှင့်သက်ဆိုင်သည့် အေရးကီးေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း MAP 

ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်Hှ (https://www.facebook.com/mapfoundation/) ှင့် MC ၊ GIFT ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်Hှများတွင်လည်း မေဝ 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

က�န�ရက�ခ��တ�ဆက��ဆင�ရ3က�မမ��.င1� မ�တ�ဖက�အဖ�Fအစည��မ�� အစည��အ�ဝ�   

MCs/GIFTS များသည် သီးြခားေဆာင်ရ+က်ေနြခင်းမဟုတ်ဘဲ၊ စင်တာအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်မေဝြခင်းအြပင် စင်တာတစ်ခု 

ချင်းစီအေနြဖင့် ြပည်တွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့်လည်း ညိိင်းေဆာင်ရ+က်ပါသည်။ ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ 

မာှ- အလုပ်အကိုင်ှင့်အလုပ်သမားရှာေဖွေရးုံး၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ လူကုန်ကူးမတားဆီးှိမ်ှင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ၊ 

လူမဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာကိစရပ်များအလိုက် ိုင်ငံတကာ အန်ဂျအုိီအဖွဲအစည်းများှင့် 

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများတိုြဖစ်သည်။ ကွန် ရက်ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရ+က်ြခင်းေကာင့် စင်တာများအေနြဖင့် ထိေရာက်သည့် 

အမလဲေြပာင်းေပးြခင်းစနစ်များကို ေဆာင်ရ+က်ိုင်ြခင်း အြပင်၊ ေရ(ေြပာင်းအလုပ်သမားများ၏ လိုအပ်ချက်များကို 

ြပည်တွင်းအေြခအေနှင့်ကိုက်ညီစာွ ေြဖရှင်းေဆာင်ရ+က်ေပးိုင်ေရးအတွက် ပိုမိုစည်းုံးေဆာင်ရ+က်ိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအြပင် 

ြပည့်စံုေကာင်းမွန်၍ ညိိင်းေဆာင်ရ+က်မရှိသည့် ဝန်ေဆာင်မများကိုလည်း ြဖည့်ဆည်း ေပးိုင်ခဲ့သည်။  

 
 ►FED၏ေဘးကငး်လံ�ြခံ စွာေ��ေြပာငး်သာွးလာြခငး်ဆိ�ငရ်ာ                ►ြမနမ်ာေ��ေြပာငး်သာွးလာသ%များအတကွ် CTUM က တိ�င�်ကားမ�ေြဖ'(ငး်ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး် 
အသအိြမငြ်မ)င့တ်ငေ်ပးြခငး်သငတ်နး်         
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မဲေဆာကခ်�ိ�င၊် ထိ�ငး်2ိ�ငင် ံ  
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MC .င1� GIFT စင�တမ��က�� ပ�1ပ����ပ��ခင�� 

ေရ(ေြပာင်းအလုပ်သမားအေထာက်အပံ့စင်တာများအတွက် လိုအပ်ချက်များှင့် ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများအတွက် လိုအပ်သည့် အြခား 

ဝန်ေဆာင်မများကို ြမန်မာေရ(ေြပာင်းအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့် အလုပ်သမားကွန်ရက် အစည်း 

အေဝးများမှ တစ်ဆင့် ေဆွးေွးေဖာ်ထုတ်ပီး၊ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများအတွက် ဝန်ေဆာင်မများကို ေဆာင်ရ+က်ေပးရန်၊ DIILM စီမံကိန်း 

အေနြဖင့် ေဆာင်ရ+က်ေပးမည့် ဝန်ေဆာင်မအမျိးအစား၊ သင့်ေလျာ်သည့် ဝန်ေဆာင်မ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းနည်းလမ်း၊ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရ+က် ချက်များှင့် ဝန်ေဆာင်မအသုံးြပြခင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနည်းလမ်းများှင့်ပတ်သက်၍ 

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများအကား ေဆွးေွးပွဲများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးြခင်း၊ အမလဲေြပာင်းေပးြခင်း၊ 

အကျိးခံစားရသူအချက်အလက်များ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ဤသက်ဆိုင်ရာအမများကို စာရ+က်စာတမ်းြပင်ဆင်ြခင်းများှင့်ပတ်သက်၍ 

သီးြခားသင်တန်းများကိုလည်း ြပလုပ် ေပးခဲ့ပါသည်။ ပံုမှန် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ+က်ချက်များကို 

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများှင့်ေဆာင်ရ+က်ြခင်းအြပင်၊ လက်ေတွအေြခအေနှင့်ကိုက်ညီစာွ တံုြပန်ေဆာင်ရ+က်ိုင်ရန်ှင့် 

ပိုမိုခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလ့လာိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ ှင့် ေဆွးေွးညိိင်းလျက် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးပံုစံ(ေဖာင်) 

များကိုလည်း ေခတ်ကာလှင့်အညီ မွမ်းမံြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ ထိုအြပင် DIILM စီမံကိန်းသည် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများအား မူဝါဒှင့် 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ေဝမေပးြခင်းအြပင်၊ ေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ေဒသဆိုင်ရာှင့် 

ကမ�ာလံုးဆိုင်ရာ အလားအလာများ၊ တံုြပန်ေြဖရှင်းေဆာင်ရ+က်ချက်များကို လည်း ေဝမေပးခဲ့သည်။ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးှင့် 

အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ+က်ချက်အေသးစိတ်အစီရင်ခံြခင်းှင့် ေငွ ေကးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းများှင့်ပတ်သက်၍ 

တစ်ဦးချင်းသင်တန်းများကိုလည်းေပးခဲ့ပါသည်။  

 

 

 

 

�ပည�တ�င�� �ပည�ပလ�ပ�သ��ရ���ပင��သ��လ�ခင��ဆ��င�ရ စ�မ�အ�ပ�ခ�ပ�မဖ��ဖ���ရ�(DIILM) စ�မ�က�န��ကို အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းှင့် 

စားနပ်ရိကာဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွအဖွဲအစည်း (LIFT) က ရန်ပံုေငွ ပံ့ပိုးေပးပီး၊ ေရ(ေြပာင်းသွားလာသူများအတွက် ဝန်ေဆာင်မများှင့် 

လုပ်သားေရ(ေြပာင်းသွားလာြခင်းစီမံအုပ်ချပ်ေရး မူဝါဒဆိုင်ရာ မူေဘာင်ကို ခိုင်မာအားေကာင်းေစရန် ြမန်မာိုင်ငံရှိ သုံးပွင့်ဆိုင်မိတ်ဖက် 

အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ+က်ပါသည်။  

 

 

သတင��အခ�က�အလက�ပ��မ��သ�ရ.�လ��ပ(က-  

 

 ILO ဆက်သွယ်ညိိင်းေရးအရာရိှံုး၊ ြမန်မာိုင်ငံ  

+၉၅ ၁ ၂၃၃၆၅၃၈၊ ၂၃၃၆၅၃၉ 

+၉၅ ၉ ၄၂၁၁၂၆၈၆၉  

သုိဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

https://www.ilo.org/yangon/areas/labour-

migration/lang--en/index.htm  

အမှတ် (၁) (က)၊ ကနဘ်ဲ့ (သစာ) လမ်း၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကနု်၊ ြမန်မာ။  
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No. 1(A) Kanbae (Thitsar) Road, 
Yankin Township, Yangon, 
Myanmar 

+95 1 2336538, 2336539 
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