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အတျိုရကြောက် စကြော်းလ ု်းမ ြော်းစြောရင််း 

 

COD    Country of destination ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်င ံ

COO Country of origin မူရင်ားန ိုင်ငံ 

DOE Department of Employment (Thailand) အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန (ထ ိုင်ားန ိုင်င)ံ  

ECP Employees’ Compensation Program 

(Philippines) 

အလိုြ်သမာားမျာား နစ်နာမ ရလျာ်ရကကားအစီအစဉ် 

(ဖ လစ်ြ ိုင်) 

ECC Employees’ Compensation Commission 

(Philippines) 

အလိုြ်သမာားရလျာ်ရကကားဆ ိုငရ်ာရကာမ်ရ င်  

(ဖ လစ်ြ ိုင်) 

FEWF Foreign Employment Workers’ Fund (Nepal) ပြညြ်အလိုြ်သမာားရန်ြံိုရင  (နီရြါ) 

FEA Foreign Employment Act (Nepal) ပြညြ်အလိုြ်အက ိုငဆ် ိုင်ရာအကဥ်ြရေ (နီရြါ) 

FER Foreign Employment Rules (Nepal) ပြညြ်အလိုြ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ာနညာ်းဥြရေမျာား(နရီြါ) 

FEB Foreign Employment Board (Nepal) ပြညြ်အလိုြ်အက ိုငဆ် ိုင်ရာအဖ  ွဲ့  (နီရြါ) 

ICT Information communication Technology သတင်ားအချက်အလကဆ်က်သ ယ်ရရား 

နညာ်းြညာ 

IT Information technology သတင်ားအချက်အလကဆ် ိုင်ရာ နညာ်းြညာ 

ILO International Labour Organization အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာအလိုြ်သမာားရရားရာအဖ  ွဲ့အစ

ညာ်း 

MWF Migrant welfare fund ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသကသ်ာရချာင်ချ ရရား 

ရန်ြံိုရင  

NPR Nepali rupee နီရြါရူြီား 

ODWs Occupationally-disabled workers လိုြ်ငန်ားခ င်တ ငာ်း မသန်စ မ်ားပဖစ်သ ာားရသာ 

အလိုြ်သမာား 

OEC Overseas Employment Certificate ပြညြ်အလိုြ်အက ိုင ်သက်ရသခံလက်မ တ ်

OFWs Overseas Filipino workers ပြညြ် ဖ လစ်ြ ိုင်အလိုြ်သမာားမျာား 

OWWA Overseas Workers Welfare Administration 

(Philippines) 

ပြညြ် အလိုြ်သမာား သက်သာရချာငခ်ျ ရရား   

စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားဌာန (ဖ လစ်ြ ိုင)် 

Pag-IBIG Home Development Mutual Fund 

(Philippines) (Pagtutulungan sa Kinabukasan: 

Ikaw, Bangko, Industria at Gobyerno) 

အ မ်ရာဖ ံွဲ့ ဖဖ ျုားရရား အကျ ျုားတူရန်ြံိုရင  (ဖ လစ်ြ ိုင)် 

(Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, 

Bangko, Industria at Gobyerno) 

PhilHealt Philippine Health Insurance Corporation ဖ လစ်ြ ိုင် ကျန်ားမာရရားအာမခရံကာ်ြ ိုရရားရ ငာ်း 

PHP Philippine peso ဖ လစ်ြ ိုင် ြီဆ ို 



 

 

POEA Philippine Overseas Employment 

Administration 

ဖ လစ်ြ ိုင်ပြညြ်အလိုြ်အက ိုင်စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားဌာ

န 

SSS Social Security System (Philippines)/ Social 

Security Scheme (Nepal) 

လူမ ဖူလံိုရရားစနစ် (ဖ လစ်ြ ိုင)် / 

လူမ ဖူလံိုရရားအစီအစဉ် (နီရြါ)  

THB Thai baht ထ ိုင်ား ဘတ် 



 

 

စကြော်းဦ်း 

မကကာရသားမီက ထိုတရ်ေခ  သည  ်အ ိုင်အယ(်လ်)အ ို (ILO) ၏  ကမဘာတစ်လ ာားအလိုြ်အက ိုငန်  င ် လူမ ရရားရာ သံိုားသြ်ချက် 

- အလာားအလာမျာား ၂၀၂၁ (WESO Trends) တ င် က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားကမဘာ ကြ်ရရာဂါရကကာင ် ထ ခ ိုက်လ ယရ်သာ 

အလိုြ်သမာား အမျာားစိုသည ်ဆံိုားရ ံားနစ်နာမ မျာားစ ာကကံျုရတ ွဲ့ ခ  ရဖြီား နဂ ိုရ  ရင်ားစ   မမျှတသည အ်ရပခအရနမျာားသညလ်ညာ်း 

ြ ိုမ ိုဆ ိုားေါားလာခ   သညဟ်ိုရဖာ်ပြထာားသည။် ဤအလိုြ်သမာားမျာားအတ က ်လူမ ကာက ယ်ရစာင ရ်ရ ာက်မ  မရ  ပခငာ်းရကကာင ် 

ြံိုစံတကျမဟိုတ် ရသာလိုြ်ငန်ားကဏ္ဍတ င်လိုြ်က ိုင်ရနသူမျာားအတ က် 

ေင်ရင န  င ်အသကရ်မ ားေမ်ားရကျာငာ်းမ ဆံိုားရ ံားရပခင်ားမျာား ပဖစ်ရြေါ် ခ  သည။်  

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသည ်လူမ ကာက ယရ်စာင ်ရရ ာကရ်ရားအတ က် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုငင်မံျာားအရြေါ် မ ီခ ိုအာားထာားရ 

ရလ ရ  ဖြီား၊ ဤက  သ ို   အခက်အခ ကာလတ င် ဆင်ားရ ေိုကခမျာားြ ိုမ ိုကကံျုရတ ွဲ့ ကကရသည။် ကြ်ရရာဂါရကကာင ် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် သမာားမျာားအာား ယခင်ထက်ြ ို၍ ကူညြံီ ြ ိုားမ မျာားရြားန ိုငရ်န် 

လူမ ကာက ယ်ရစာင ရ်ရ ာက်ရရားရဆာငရ် က်ချက်အမျ ျုားမျ ျုား လ ိုအြ်ရကကာင်ား ထင်ရ ာားရြေါ်လ ငလ်ာသည။် 

မူရင်ားန ိုင်ငံအချ ျုွဲ့သည ် ြံိုမ န်အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရအာက်တ င ် အကျံျုားမေင်ရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား 

သာီးပခာားကူညရီထာကြံ် ရြားရန်န င  ် လူမ ဖူလံိုရရားပဖည ဆ်ညာ်းရဆာင်ရ ကရ်ြားရန် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား 

သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာား တညရ်ထာငခ်  သည။် ဤစာတမ်ားသည ်အာဆယီံ ၃ န ိုင်င ံပဖစ်သည  ်နီရြါ၊ ဖ လစ်ြ ိုငန်  င ် 

ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ ို  တ င ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာား တညရ်ထာင် ပခင်ား၊ စီမံခန  ်ခ  ပခငာ်းန  င ် 

အရကာင်အထညရ်ဖာပ်ခင်ားတ ို  က ို ရဖာ်ပြထာားြါသည။် ရန်ြံိုရင တစ်ခိုချင်ားစီသည ် အာားသာချက် အသာီးသာီးရ  သလ ို 

စ န်ရခေါ်မ  အခက်အခ မျာားလညာ်း ရ  ဖြီား၊ နညာ်းလမ်ားတစ်မျ ျုားတညာ်းပဖင ် အရာအာားလံိုားက ို ရပဖရ င်ားန ိုင်မည ် မဟိုတ်ြါ။ 

အနာဂတ်တ င် ပြညြ်ရ   ပမန်မာရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား ြ ိုမ ိုရကာငာ်းမ န်သည  ်လူမ ကာက ယ ်ရစာင ်ရရ ာကရ်ရား 

ပဖည ဆ်ညာ်းရဆာင်ရ က်ရြားန ိုငရ်န် ပဖစ်န ိုင်ရချရ  သည  ် နညာ်းလမ်ားမျာားန  င ်ြတ်သက်၍ ရဆ ားရန ားရာတ င်  

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားန  င ်စြ်လျဉ်ား၍ လိုြ်က ိုင်ရနကကသူမျာားအတ က် ဤစာတမ်ားက 

အရထာက်အကပူြျုန ိုငြ်ါသည။်  

နီရြါ၊ ဖ လစ်ြ ိုင်န  င ် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ ို  ရ   ILO ရံို ားမျာား၏ အကူအညပီဖင ် ၂၀၂၀ န စ်ကိုန်ြ ိုင်ားရလာကတ် င ်ဤစာတမ်ားက ို ပြျုစို 

ခ  ရသာ အတ ိုင်ြင်ခံပဖစ်သူ Ms Reena Arora အာား ရကျားဇူားတင်ရ  ြါသည။် အထူားသပဖင  ်ပမန်မာန ိုင်ငအံတ က် သတငာ်း 

အချက်အလက်မျာားရြားဖြီား အရထာကအ်ကပူဖစ်ရစရသာ ဤစာတမ်ား ပဖစ်ရပမာက်ရရားအတ က ်ရရ ွဲ့ရပြာငာ်းအလိုြ်သမာား 

သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင န  င ြ်တသ်ကသ်ည  ်အသ ြညာန င ် ဗဟိုသိုတမျာားမျှရေရြားသည  ်အရာရ  /ေန်ထမ်ားမျာားက ို 

ရကျားဇူားတင်ရ  ြါသည။် ထ ို  အပြင် နီရြါန ိုင်ငံ အလိုြ်သမာား အလိုြ်အက ိုင်န  င  ်လူမ ဖူလံိုရရားေန်ကကီားဌာနလက် ရအာကရ်    

ပြညြ်အလိုြ်အက ိုငစီ်မံခန  ်ခ  ရရားဌာနခ  ၏  အတ င်ားေန်လက်ရထာကပ်ဖစ်သူ Dr Thaneshwar Bhusal 

အာားလညာ်းရကာင်ား၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံ အလိုြ်သမာားေန်ကကာီးဌာနလက်ရအာကရ်   အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန၏ 

ပြညြ်အလိုြ်အက ိုငစီ်မံအိုြ်ချျုြ်ရရားဌာန ခ  ၏ ည န်ကကာားရရားမ ားပဖစ်သူ Ms Suchitra Kachornkidakarn 

အာားလညာ်းရကာင်ား၊  ဖ လစ်ြ ိုင်န ိုင်ငမံ  စညာ်းရံို ားလ ံွဲ့ရဆာ်ရရား ဌာနခ  ၏ Mr Jay Teves၊  စီမံက န်ားရရားရာဌာနခ  မ  Ms Joyce 

Dalisay၊ အလိုြ်သမာားရလျာ်ရကကားဆ ိုင်ရာရကာ်မရ င ် (ECC) ည န်ကကာားရရားမ ားပဖစ်သူ Ms Stella Banawis ၊ 

ပြညြ်ဖ လစ်ြ ိုင်န ိုင်ငံသာားမျာားဆ ိုင်ရာအစီအစဉ်၊ PhilHealth ၏ အကကီားတန်ား မန်ရနဂျာ Ms Chona Yap န  င ် Pag-IBIG 

ရန်ြံို ရင  အဖ  ွဲ့ေင်မျာားေန်ရဆာငမ် အစိုအဖ  ွဲ့၏ လက်ရထာက် CEO ပဖစ်သူ Alexander Aguilar တ ို  အာား 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf


 

 

အထူားရကျားဇူားတငရ်  ြါသည။်  

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားအာားလံိုားအရနပဖင ် ရဘားကင်ားလံိုပချံု၍ ကာက ယ်ရစာင ရ်ရ ာက်မ ရဖြီား၊ 

လူမ ဖူလံိုရရားစနစ်မျာားအတ ငာ်း အကျံျုားေင် ခံစာားရရ  ကာ၊ ဤအကျြ်အတညာ်းကာလအတ ငာ်း လူမ အရထာက်အြံ အစိုစိုက ို 

ရရ  ခံစာားန ိုင်ဖြီား၊ ဤစာတမ်ား အရနပဖင ်လညာ်း အနာဂတ်တ င် ပမန်မာ ရရ ွဲ့ရပြာငာ်းသ ာားလာသူမျာားအတ က် ြ ိုမ ိုပြည စံ်ိုသည  ်

လူမ ကာက ယ်ရစာင ရ်ရ ာက်မ  မျာား တညရ်ထာင်ရဆာင်ရ ကရ်ာတ င ်အသံိုားေင်ရသာ လမ်ားည န်ချက်တစ်ရြ်ပဖစ်မညဟ်ို 

ယံိုကကညရ်မျှာ်လင မ် ြါသည။်  

Donglin Li ၊ ဆက်သ ယ်ည  န   င်ားရရားမ ား၊ ILO  ပမန်မာန ိုင်င ံ
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ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား သက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင  -

ပမန်မာန ိုငင်ံအတ က် နီရြါန ိုင်င၊ံ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံန င ၊် ဖ လစ်ြ ိုင်န ိုငင်တံ ို  မ  

ရလ လာအတိုယူဖ ယ်ရဆာင်ရ က်ချက်မျာား 

 

အရ ကြောင််းအရြောအနှစခ် ျုပ် 

ကမဘာအန ံ  ရရာက်ရ  ရနသည ် န ိုင်ငံတကာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားသည် ၎င်ားတ ို  ၏ မ ခင်န ိုင်ငံအြါအေင် 

ပြည်ြန ိုင်ငံမျာား၏ စီားြ ာားရရားက ိုအ ရထာက်အကူပြျုရနသူမျာားပဖစ်ရသာ်လည်ား ပြည ်စံိုလံိုရလာက်သည ် လမူ  

ကာက ယရ်စာင ်ရရ ာက်မ ရအာက်တ င် အကျံျုားေင်ပခင်ားမရ  ဘ  ဖယ်ကကဉ်ခံထာားရသည် (ILO, 2020)။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားမျာားသည် လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်မ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ိုရယူရာတ င် အဓ ကကျသည ် 

ဥြရေဆ ိုင်ရာန င ် လက်ရတ ွဲ့ အတာားအဆီားမျာားစ ာန င ် ရင်ဆ ိုင်ကကရသည်။ အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာ အလိုြ်သမာား 

ရရားရာအဖ  ွဲ့အစည်ား(ILO) အရနပဖင ် အလိုြ်သမာား အာားလံိုားအတ က် လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရား ပြည ်စံို  

လံို ရလာက်သည ်အဆင မ်ျာား တ ိုားချ ွဲ့ကူညီရဆာင်ရ က်ရြားရန် သက်ဆ ိုင်ရာန ိုင်ငံမျာားအတ က် မူေါေြ ို င်ားဆ ိုင်ရာက ို 

ပမ င ်တင်ရဆာင်ရ က်ပခင်ားန င ်အကူအညီမျာားရြားပခင်ားက ို တက်ကကစ ာ ရဆာင်ရ က်လျက်ရ  ြါသည်။ 

လူမ ကာက ယ် ရစာင ်ရရ ာက်ရရား အရပခခံရြ ို င်ခ င ်မျာားတ င် အနည်ားဆံိုားအာားပဖင ် ရအာက်ြါ 

အရပခခံလူမ ဖူလံိုရရား အာမခံချက် မျာား ြါေင်သင ်ြါသည်။1 

(က)  ရရ  န ိုင်မ ၊ လက်လ မ်ားမီန ိုင်မ ၊ လက်ခံန ိုင်မ န င ် အရည်အရသ ား စသည ် စံမျာားန င ် က ိုက်ညီသည ် က ိုယေ်န် 

 ရဆာင် မ ခင်ရစာင ်ရရ ာက်မ  အြါအေင်၊ လ ိုအြ်ရသာ ကျန်ားမာရရားရစာင ် ရရ ာက်မ ြါေင်သည ် 

 န ိုင်ငံအဆင ် အဓ ြပ ါယ်သတ်မ တ်ဖ င ်ဆ ိုထာားသည ် အရထာက်အြံ ြစစည်ားမျာားန င ် ေန်ရဆာင်မ အစိုက ို 

 ရရ  ပခင်ား။ 

(ခ)  အာဟာရ၊ ြညာရရား၊ ပြျုစိုရစာင ်ရရ ာက်ရရားန င ် အပခာား လ ိုအြ်သည ် အရထာက်အြံ ြစစည်ားမျာားန င ် 

 ေန်ရဆာင်မ မျာားက ို ရရ  ရစပခင်ားအြါအေင်၊ အနည်ားဆံိုားအာားပဖင ် န ိုင်ငံအဆင ် အန မ ်ဆံိုားအဆင ် 

 သတ်မ တ် ထာားသည ် က ရလားသူငယ်မျာားအတ က် အရပခခံေင်ရင ဖူလံို ရရား၊ 

(ဂ)  လံိုရလာက်သည ်ေင်ရင ရ ာရဖ န ိုင်စ မ်ားမရ  ရသာ 

အလိုြ်လိုြ်က ိုင်န ိုင်သည ်အသက်အရ ယရ်  သူမျာားအတ က်၊ အထူားသပဖင ် မကျန်ားမာသူမျာား၊ 

အလိုြ်လက်မ  မျာား၊ က ိုယ်ေန်ရဆာင်န င ် မသန်စ မ်ားသည ်အရပခအရနရ  သူ  မျာားအတ က် 

အနည်ားဆံိုားအာားပဖင ် န ိုင်ငံအဆင ် အန မ ်ဆံိုားအဆင ် သတ်မ တ်ထာားသည ် အရပခခံေင်ရင  ဖူလံိုရရား၊ 

                                              
1 ILO ၊ လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရား အရပခခံရြ ိုင်ခ င ်မျာားဆ ိုင်ရာ အကကံပြျုတ ိုက်တ နာ်းချက်၊ ၂၀၁၂ (အမ တ် ၂၀၂) ၊ အြ ိုေ် ၅။  
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(ဃ)  သက်ကကီားရ ယ်အ ိုမျာားအတ က် အနည်ားဆံိုားအာားပဖင ် န ိုင်ငံအဆင ် အန မ ်ဆံိုားအဆင ် သတ်မ တ်ထာားသည ် 

 အရပခခံေင်ရင ဖူလံိုရရား၊ 

ပြည်ြရရာက်ပမန်မာရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က် လူမ ဖူလံိုရရားပဖည ်ဆည်ားရြားမ သည် 

အမျာားအာားပဖင ် လိုြ်သာားလက်ခံသည ်န ိုင်ငံ၏ ဆံိုားပဖတ်ရဆာင်ရ က်မ အတ င်ားရ  ရသာရကကာင ် 

အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်၊ လက်လ မ်ားမီ ရယူန ိုင်ပခင်ား၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်အတ ိုင်ားအတာန င ် 

လ  ရပြာင်ားအကျ ျုားခံစာားန ိုင်ခ င ်န င ်သက်ဆ ိုင်သည ် အမျ ျုားမျ ျုားရသာ စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျာားရြေါ်တ င် 

မ ီခ ိုရနရသည်။  ထ ို  ရကကာင ် လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားန င ်ြတ်သက်၍ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား 

မရရရာရသာ လံိုပခံျုမ မရ  ရသာ အရပခအရနမျာားအတ င်ား ကျရရာက်ရစသည်။ ထ ို  ရကကာင ် အချ ျုွဲ့ န ိုင်ငံမျာားသည် 

ဤက ာဟချက်က ို တစ်စ တ်တစ်ြ ို င်ား ရပဖရ င်ားန ိုင်ရန် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ မျာားဆ ိုင်ရာ 

သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံို  ရင က ို ထူရထာင်၍ ရပဖရ င်ားခ  ကကသည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံ၏ ပြည်ြလိုြ်သာား 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ား စီမံခန  ်ခ  မ ဆ ိုင်ရာ အမျ ျုားသာားစီမံချက် (၂၀၁၈-၂၀၂၂ - NPA) တ င်ရဖာ်ပြထာားသည်မ ာ 

- ပမန်မာန ိုင်ငံအစ ို ားရအရနပဖင ် ပမန်မာရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏ မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် လမူ ဖူ 

လံိုရရား/သက်သာရချာင်ချ ရရားန င ် ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်မ က ို တ ိုားပမ င ်ရဆာင်ရ က်ရြားရန်အလ ို  င ာ သက်သာ 

ရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင တစ်ရြ် ထူရထာင်ပခင်ားက ို စဉ်ားစာားသံိုားသြ်မည်ပဖစ်ရကကာင်ား ရဖာ်ပြထာားြါသည်။  

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင ဆ ိုင်ရာ ဤမူေါေအကျဉ်ားချျုြ်စာတမ်ားသည် 

ပမန်မာန ိုင်ငံ တ င် ရန်ြံိုရင တစ်ရြ်ထူရထာင်ရရားအတ က် လမ်ားည နခ်ျက်အပဖစ် အရထာက်အကူပြျုရနအ်လ ို  င ာ 

အာဆီယံ န ိုင်ငံ ၃ န ိုင်ငံတ င် ထူရထာင်ထာားရ  ရသာ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံို  ဆ ိုင်ရာ အရတ ွဲ့ အကကံျုမျာားန င ် 

ပဖစ်ရြ်ရလ လာမ မျာားအရြေါ်တ င်အရပခခံ၍ ပြျုစိုရရားသာားထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ ထ ို  အပြင် အဆ ိုြါ 

ရန်ြံိုရင မျာားသည် ပမန်မာန ိုင်ငံ၏အရပခရနန င ်က ိုက်ညီဖြီား၊ ထူရထာင်န ိုင်မည ်အလာားအလာမျာားက ိုလည်ား 

ရလ လာတင်ပြထာားြါသည်။ ဤ အကျဉ်ားချျုြ်စာတမ်ားက ို မူကကမ်ားရရားဆ  ပြျုစိုရာတ င်၊ ILO (ပမန်မာ) သည် 

နီရြါ၊ ထ ိုင်ားန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  ရ   ရန်ြံိုရင စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရား တာေန်ရ  သူမျာား၊ (သ ို  မဟိုတ်) ၎င်ားတ ို  ၏ 

ပြည်ြရရာက် အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားအစီအစဉ်ဆ ိုင်ရာ တာေန်ရ  သူ 

အစ ို ားရအရာရ  မျာားန င ် အချက်အလက်သံိုားသြ်ရဆ ားရန ားမ မျာား၊ လူရတ ွဲ့ရဆ ားရန ားမ မျာားက ို ပြျုလိုြ်ခ  သည်။ 

ဤစာတမ်ားသည် ILO ၏ မူေါေအကျဉ်ားချျုြ်စာတမ်ား တစ်ရစာင်ပဖစ်သည ် - 'ကရမဘာေီားယာား၊ လာအ ိုန င ် 

ပမန်မာန ိုင်ငံတ ို  တ င် ထူရထာင်ထာား သည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား သက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံို  ရင ' 

အရြေါ်တ င် အရပခခံရရားသာားပြျုစိုထာားသည်။2 

ဤန ိုင်ငံသံိုားန ိုင်ငံ၏အစ ိုားရမျာားသည် ၎င်ားတ ို  ၏ န ိုင်ငံသာားမျာား ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် လူမ ကာက ယ်ရစာင ် 

ရရ ာက်ရရား ရရ  ရစရန်န င ် လူမ ဖူလံိုရရားအစီအမံမျာားတ င် ြါေင်ခံစာားန ိုင်ခ င ်ရသချာရစရန် 

                                              
2 Policy Brief Issue No. 3. https://www.ilo.org/asia/WCMS_421193/ lang--en/index.htm 

 

https://www.ilo.org/asia/WCMS_421193/lang--en/index.htm
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ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာား န င ် ရစ စြ်သရဘာတူညီမ မျာားက ို အဆက်မပြတ်ရဆာင်ရ က်ရနသလ ို၊ ပြည်ြရရာက် 

န ိုင်ငံသာားမျာားအတ က် အရပခခံ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်မ မျာားက ိုလည်ား တ ိုားချ ွဲ့ရဆာင်ရ က်လျက်ရ  သည် 

(UNDESA, 2018, p. 91)။ ရယဘိုယျအာားပဖင ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာားက ို 

မူရင်ားန ိုင်ငံအစ ို ားရက တည်ရထာင်ရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ အစ ို ားရ၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား၊ 

လိုြ်သာားစို ရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီမျာားန င ် ြိုဂဂလ က ကဏ္ဍ အြါအေင် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   အလိုြ်ရ င်မျာားမ  

ရင ရကကားထည ်ေင်၍ ြံ ြ ို ားရဆာင်ရ က်ကကသည်။  

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် အလိုြ်သမာားရန်ြံိုရင  (FEWF) ဟိုရည်ည န်ားသံိုားစ  ရသာ နီရြါရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား 

သက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင က ို ၂၀၀၈ ခိုန စ်တ င် ထူရထာင်ခ  သည်။ ထူရထာင်ဖြီား ဆယ်စိုန စ်တစ်ခိုအကကာ 

တ င်၊ နီရြါန ိုင်ငံသည် နီရြါရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားရြါင်ား ၄ သန်ားထံမ  ထည ်ေင်ရင မျာားက ို ရကာက်ယူန ိုင်ခ   

သည်။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား ပြည်ြသ ို  သ ာားရရာက်လိုြ်က ိုင်ရန် 

အလိုြ်အက ိုင်ခ င ်ပြျုချက်ရယူသည ်အခါ တ င် ထည ်ေင်ရကကားမျာားက ို ရကာက်ခံခ  ပခင်ားပဖစ်သည်။ လကရ်   

ရန်ြံိုရင သည် အရမရ ကန်ရေေါ်လာ သန်ား ၅၀ ရ  သည်ဟို ၂၀၂၀ ခိုန စ် အစီရင်ခံစာမျာားတ င် ရဖာ်ပြထာားသည်။ 

အလိုြ်သမာားတစ်ဦားတစ်ရယာက်ပခင်ားစီ၏ ထည ်ေင်ရကကားသည် အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁၃ ရေေါ်လာခန  ်ရ  သည်။ 

ရန်ြံိုရင ထူရထာင်ခ  ချ န်မ စ၍၊ ရန်ြံိုရင မ   အကျ ျုားခံစာားခ င ် ၉၀ ရာခ ိုင်န န်ားအာား ရသဆံိုားသ ာားသည ် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ ကျန်ရစ်သူ မ သာားစိုေင် မျာားသ ို   ရြားအြ်န ိုင်ခ  သည်။ လက်တရလာ 

ရပြာင်ားလ ရဆာင်ရ က်မ မျာားရကကာင ်၊ မ သာားစိုမျာားအရနပဖင ် ရေသနတ ရရံိုားမျာား(နီရြါန ိုင်ငံအန ံ  တ င် ၇၅၃ 

ခိုရ  သည်) မ  ရလျာ်ရကကားရင အတ က် ရလျှာက်ထာားန ိုင်ဖြီား၊ က ိုယ်ြ ို င် ဘဏ် အရကာင ်မ  ရလျာ်ရကကားရင က ို 

တ ိုက်ရ ိုက် လက်ခံရယူန ိုင်ပခင်ားရကကာင ် အကျ ျုားထ ရရာက်မ ရ  သည်။ (အလိုြ်ခ င ် ပြျုချက်ရဖြီား၊ 

နီရြါန ိုင်ငံမ ထ က်ခ ာဖြီားရနာက်) စာချျုြ်သက်တမ်ား န စ်န စ် (သ ို  မဟိုတ်) သံိုားန စ် ထက်ြ ို၍ ရနထ ိုင် လိုြ်က ိုင်သူ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က် လက်ရ  အချ န်ထ  သက်တမ်ားတ ိုားပခင်ားန င ်ြတ်သက်၍ မည်သည ် 

နည်ားလမ်ားမျှ မရ  ပခင်ားရကကာင ်၊ ရန်ြံိုရင စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားဘိုတ်အဖ  ွဲ့က ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   သံရံိုားမျာား အာား 

သက်တမ်ားတ ိုားပခင်ား ရဆာင်ရ က်န ိုင်ရန် အစီအစဉ်ချမ တ်ရြားသည်။ ရန်ြံိုရင ၏ထူားပခာားချက်တစ်ခိုမ ာ- 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားထံမ  ထည ်ေင်ရကကားအြါအေင်၊ လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီမျာား၏ အာမခံ 

အြ်ရင မ  ရရ  လာသည ် အတ ိုားမျာားက ိုလည်ား ရန်ြံိုရင အတ င်ားသ ို   ထည ်ထာား ရြားသည်။ ထ ို  အပြင် သ ာားရရာကမ်  

အမျာားဆံိုား ထ ြ်တန်ား ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံ ၁၀ န ိုင်ငံတ င် လိုြ်က ိုင်ရနသည ် နီရြါအလိုြ်သမာားမျာားက ို ဥြ ရေ 

ဆ ိုင်ရာအကူအညီရြားရန်အတ က်လည်ား ရန်ြံိုရင က ို အသံိုားပြျုသည်။ အလိုြ်သမာားဆ ိုင်ရာ 

အပငင်ားြ ာားမ က စစမျာား ရြေါ်ရြါက်လာသည ်အခါတ င် အလိုြ်သမာားမျာားအာား 

က ိုယ်စာားပြျုရပဖရ င်ားရဆာင်ရ က်ရန် န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ချင်ားစီ တ င် ပြည်တ င်ားရရ ွဲ့ရနမျာားက ို င ာားရမ်ား၍ ရန်ြံိုရင မ  

အကူအညီရြားသည်။ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ား ကမဘာ ကြ်ရရာဂါ ရကကာင ် ဘိုတ်အဖ  ွဲ့သည် ရန်ြံိုရင က ို အသံိုားပြျု၍  

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားပခင်ား အစီအစဉ်အြါအေင် 

စ န  ်ဦားတီထ င်လိုြ်ငန်ားမျာားအတ က် ရချားရင မျာားရထာက်ြံ ရြားပခင်ားန င ် လူမ စ တ်ြ ို င်ားဆ ိုင်ရာ 
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ရဆ ားရန ားလမ်ားည န်မ မျာား ပြျုလိုြ်ရြားခ  သည်။  

'ပြည်ြ အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ  လိုြ်က ိုင်သူမျာားအတ က် ရန်ြံိုရင 'ဟိုရခေါ်တ င်ရသာ (ပြည်ြရရာက် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသာား 

မျာားအတ က်) ထ ိုင်ားန ိုင်ငံ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင က ို ၁၉၈၅ ခိုန စ်တ င် ထူရထာင် 

ခ  ြါသည်။ ထူရထာင်ခ  ဖြီားသည ်အချ န်မ စတင်၍၊ ပြဋ္ဌာန်ားဥြရေန စ်ခို ပြင်ဆင်ပခင်ား (၁၉၉၄ န င ် ၂၀၀၁) န င ် 

ပြျုပြင်မ မ်ားမံထာားသည ် အိုြ်ချျုြ်ရရားဆ ိုင်ရာ စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ား (၁၉၉၅) မျာားချမ တ်ပခင်ားပဖင ် မူလ 

အကျ ျုားခံစာား ခ င ်မျာားက ို တ ိုားချ ွဲ့ရြားခ  သည ်အပြင်၊ 

မ မ ဆနဒအရလျာက်အဖ  ွဲ့ေင်ရလျှာက်ထာားပခင်ား/ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားပခင်ား က ို 

ကမ်ားလ မ်ားရဆာင်ရ က်ရြားပခင်ား၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာား 

က ို တ ိုားချ ွဲ့ရြားပခင်ား၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်ကာလအတ ိုင်ားအတာ တ ိုားရြားပခင်ားန င ် ထည ်ေင်ရကကားြမာဏန င ် အကျ ျုား 

ခံစာားခ င ်မျာားက ို ချ န်ည  ရြားခ  သည်။ အလိုြ်သမာားမျာား၏ လက်ရ   ထည ်ေင်ရကကားစနစ်မ ာ တစ်ကက မ်တည်ားရြား 

ရရသာ ထည ်ေင်ရကကားစနစ်ပဖစ်ဖြီား၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံအရြေါ်မူတည်၍ အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁၀ မ  ၁၇ ရေေါ်လာ 

ကကာားပဖစ်သည်။ ၎င်ားသည် အလိုြ်သမာား၏ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် စာချျုြ်သက်တမ်ား ြထမ န စ်န စ်စာအတ က် 

အကျံျုားေင်ဖြီား၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံ၌ ရနာက်ြ ို င်ား ဆက်လက်ရနထ ိုင်လိုြ်က ိုင်ရန် ဆံိုားပဖတ်ြါက ရနာက်ထြ် ၅ 

န စ်တာအတ က် ဆက်လကအ်ကျံျုားေင်သည်။ န ိုင်ငံသာားမျာားအရနပဖင ် ရန်ြံိုရင အတ င်ား ရြားသ င်ားဖြီားသည်န င  ်

စတင်အကျံျုားေင်ဖြီား၊ ပြည်ြမထ ကခ် ာမီ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံအတ င်ား မရတာ်တဆမ ၊ (သ ို  မဟိုတ်) ရသဆံိုားမ ပဖစ်ရြေါ်လျှင် 

ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်မ ရရ  သည်။ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသည် ၎င်ားန ိုင်ငံသာားမျာားအာား အကျ ျုားခံစာားခ င ် 

အမျ ျုားစံိုလင်စ ာရြား ထာားသည ်အပြင်၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် အကျြ်အတည်ားကာလအတ က် 

ရထာက်ြံ စရ တ်န င ် မကျန်ားမာ သည ်အခါ ရဆားေါားကိုသမ  ကိုန်ကျစရ တ်မျာားအတ ကလ်ည်ား 

ရထာက်ြံ ရကကားမျာားရြားသည်။ သ ို  ရသာ်လည်ား နစ်နာရကကား ရတာင်ားဆ ိုရန်အတ က် 

စာရ က်စာတမ်ားပြျုလိုြ်ရပခင်ားစနစ်သည် ရ ြ်ရထ ားဖြီား၊ စာရ က်စာတမ်ား အမျာားအပြာား တင်ပြရန် 

လ ိုအြ်သည ်အတ က်၊ အထူားသပဖင ် ရသဆံိုားသ ာားရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ မ သာားစိုေင် 

မျာားအတ က် အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရယရူန် အခ င ်အလမ်ားမ ာ နည်ားြါားသ ာားသည်။  

ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င်ရ  ရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင သည် 'ပြည်ြအလိုြ်သမာား 

သကသ်ာရချာင်ချ ရရား စီမံအိုြ်ချျုြ်မ ဌာန(OWWA)' ၏ အစ တ်အြ ို င်ားတစ်ခိုပဖစ်ဖြီား၊ ၁၉၇၇ ခိုန စ်တ င် 

ထူရထာင် ခ  သည်။ ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်ရနရသာ မ မ န ိုင်ငံသာားမျာားအာား လူမ ကာက ယ်ရရားရစာင ်ရရ ာကမ်  

ရြားပခင်ားတ င် စံပြန ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံအပဖစ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံအာား သတ်မ တ်ရပြာဆ ိုရလ ရ  ကကသည်။ OWWA အပြင် 

ဖ လစ်ြ ို င် န ိုင်ငံသည် လက်ရ  တ င် ပြည်ြဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာား(OFW) မျာားအာား န ိုင်ငံသာားအာားလံိုား 

အကျံျုားေင်သည ် ကျန်ားမာရရားအာမခံ၊ အမျ ျုားသာားစိုရင အစီအစဉ်န င ် အ မ်ရာရချားရင အစီအစဉ်မျာားတ င် 

ြါေင်ရစပခင်ားအပြင်၊ လိုြ်ငန်ားခ င်ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာ (သ ို  မဟိုတ်) မကျန်ားမာမ မျာားအတ က် 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရရ  ရသာ အမျ ျုားသာားလူမ ဖူလံို ရရားစနစ်တ င်လည်ား ြါေင်ရစသည်။ ၂၀၁၇ ခိုန စ်၌ OWWA 

ရန်ြံိုရင တ င် အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၄၀၅,၂၀၀,၀၀၀ တန်ဖ ို ားြမာဏခန  ်ရ  ခ  သည်။ လက်ရ   OWWA တ င် 
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အဖ  ွဲ့ေင်ရြါင်ား ၂.၅ သန်ားရ  သည်။ ယာယီရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာား လာသူမျာားအပဖစ် ယူဆထာားသည ် 

ပြည်ြဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာား(OFW) ၄.၂ သန်ားခန  ်ရ  သည်၊ (ဤစာရင်ားတ င် အရထာက်အထာားမ   

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား မြါေင်ြါ)။ OWWA အရ၊ ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်မည ် ဖ လစ်ြ ိုင် 

န ိုင်ငံသာားမျာားအတ က် စီစဉ်ရြားရသာ လိုြ်သာားစို ရဆာင်ားသည ် ရအဂျင်စီမျာားအရနပဖင ် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   

အလိုြ်ရ င်ထံမ  ထည ်ေင်ရကကား အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၂၅ ရေေါ်လာ ရကာက်ခံရစဖြီား၊ အပခာား OFW မျာားအာား 

မ မ ဆနဒအရလျာက်ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရစပခင်ားန င ် အဖ  ွဲ့ေင်ပဖစ်ခ င ်ရြားထာားသည်။ ထူရထာင်ဖြီားသည ်  

အချ န်မ စတင်၍၊ OWWA အရနပဖင ် ၎င်ား၏စီမံအိုြ်ချျုြ်မ  တ ိုားတက်ရစရန် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလ မ အချ ျုွဲ့ 

ရဆာင်ရ က် ခ  ဖြီား၊ အစီအစဉ်န င ် အကျ ျုားခံစာားခ င ် အမျ ျုားမျ ျုားက ိုလည်ား ပဖည ်ဆည်ား ရဆာင်ရ က်ရြားခ  သည်။ 

OWWA သည် လက်ရ  တ င် ကမဘာအန ံ   ရံို ားရြါင်ား ၃၄ ရံိုားရ  ဖြီား၊ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င်ား၌ ရေသနတရရံိုား ၁၇ ရံိုားရ  သည်။  

ဖ လစ်ြ ို င်ရန်ြံိုရင သည် အထူားသပဖင ် OFW ၏ မ ီခ ိုသူမျာားအတ က် ြညာသင်ရထာက်ြံ ရကကားမျာားအြါအေင် 

အကျ ျုားခံစာားခ င ် အရပမာက်အပမာားန င ် အစီအစဉ်မျာားက ို ပဖည ်ဆည်ားရြားထာားသည ်အပြင်၊ ရနရြ်တ င် ပြနလ်ည် 

ရြါင်ားစည်ားရရား စီစဉ်ရဆာင်ရ က်မ မျာား၊ OFW မျာားအတ က် ရနရြ်ပြန်လာသည ်အခါတ င် အသက်ရမ ားေမ်ား  

ရကျာင်ားထူရထာင်လိုြ်က ိုင်န ိုင်ရန် လ ိုအြ်သည ် အရထာက်အြံ န င ် ရင ရကကားြံ ြ ို ားမ မျာားက ိုလည်ား ပဖည ်ဆည်ား 

ရဆာင်ရ က်ရြားသည်။ OFW မျာားအတ က် သက်တမ်ားတ ိုားပခင်ားန င ် ပြည်ြတ င် လိုြ်က ိုင်စဉ် ထည ်ေင်ရကကား 

ဆက်လက်ရြားသ င်ားန ိုင်ရစရန် ရဆာင်ရ က်ပခင်ားမ ာ OWWA အတ က် စ န်ရခေါ်မ ပဖစ်န ိုင်ဖြီား၊ OFW မျာားအာား  

သက်ဆ ိုင်ရာ န ိုင်ငံတ င်ားရ   န ိုင်ငံသာားမျာားန င ်တန်ားတူ အခ င ်အရရားမျာားရရ  ရစရန် ကက ျုားစာားရဆာင်ရ က်သည ် 

အမျ ျုား သာားလူမ ကာက ယ် ရစာင ်ရရ ာက်ရရားအစီအစဉ် ၃ ရြ်က ိုလည်ား ရန ာင ်ရန ားရစန ိုင်သည်။ 

ထ ိုအစီအစဉ်သံိုားရြ်မ ာ - ဖ လစ်ြ ို င်ကျန်ားမာရရားအာမခံရကာ်ြ ိုရရားရ င်ား (PhilHealth)၊ အမျ ျုားသာားစိုရင န င ် 

အ မ်ရာရချားရင အစီအစဉ် (Pag-IBIG fund)န င ်၊ လူမ ဖူလံိုရရားအစီအစဉ် (SSS) တ ို  ပဖစ်သည်။ ရအဂျင်စီ 

ဌာနတစ်ခိုချင်ားစီသ ို   သီားပခာားစီ ရင ရြားသ င်ားရဖြီား အချ ျုွဲ့ ဌာနမျာားသည် ေီဂျစ်တယ်စနစ်မျာားပဖင ် 

ရဆာင်ရ က်သည်။ သ ို  ရသာ်လည်ား OFW မျာား၏ ဆက်လက်ြါေင်မ တ င် အဟန  ်အတာားမျာားပဖစ်ရစန ိုင်ရသာ 

စီမံအိုြ်ချျုြ်မ ဆ ိုင်ရာ အခက်အခ မျာားလည်ား ရ  ရန ရသားသည်။  

နီရြါန ိုင်ငံ၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  ၏ ပဖစ်ရြ်မျာားက ို ရလ လာပခင်ားပဖင ် ပမန်မာန ိုင်ငံတ င် ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင တစ်ရြ် ထူရထာင်ရန် နမူနာမျာားက ို ရလ လာရတ ွဲ့ ရ  န ိုင်ြါသည်။ 

ဤန ိုင်ငံသံိုားန ိုင်ငံသည် အစီအစဉ်မျာားရရားဆ  ချမ တ်ပခင်ားန င ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို တ ိုားချ ွဲ့ ပခင်ားအာား အချ န် 

ကာလအရလျာက် အဆင ်လ ိုက၊် တပဖည်ားပဖည်ားချင်ား အရကာင်အထည်ရဖာ်န ိုင်ခ  သလ ို၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်န င ် 

ေန်ရဆာင်မ အမျ ျုားအစာားအလ ိုက် စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရား၊ အတ ိုင်ားအတာန င ် အဆင ်ဆင  ် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလ  မ မျာား 

ပြျုလိုြ်ရဆာင်ရ က်န ိုင်ခ  သည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံတ င် သက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင တစ်ရြ်အရနပဖင ် ကနဦားအဆင ် 

အာားပဖင ်၊ အရပခခံအကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားပဖည ်ဆည်ားရြားရန် ရည်မ နာ်းရဆာင်ရ က်န ိုင်ဖြီား၊ အချ န်ကာလအရလျာက် 

ရန်ြံိုရင မျာားပြာားလာမ န င ်အတူ ရန်ြံိုရင အကျ ျုားရ  ထ ရရာက်မ န င ် အလိုြ်သမာားမျာား၏လ ိုအြ်ချကက် ို 

ရနာက်ဆက်တ   အက ပဖတ်သံိုားသြ်ပခင်ားမျာားပြျုလိုြ်ရရားန င ်ြတ်သက်၍ ရရရ ည်ရည်မ န်ားချကအ်တ က် 
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အစီအစဉ် ချမ တ်န ိုင်သည်။ နီရြါ၊ ထ ိုင်ားန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  ရ   ရန်ြံိုရင မျာားက ို ဥြရေပဖင ် ထူရထာင်ထာားရ  ဖြီား၊ 

ရန်ြံိုရင  က ို စီမံခန  ်ခ  ရန် သက်ဆ ိုင်ရာ ရအဂျင်စီဌာနမျာားသ ို   လိုြ်ြ ို င်ခ င ်အာဏာမျာား 

ရ င်ားလင်ားစ ာသတ်မ တ်အြ်န င်ားထာားဖြီား၊ ရန်ြံိုရင ဆ ိုင်ရာရည်မ န်ားချက်မျာားန င ၊် 

အိုြ်ချျုြ်မ အဖ  ွဲ့တ င်ြါေင်သူမျာားအာား ရ င်ားလင်ားစ ာသတ်မ တ်ရဖာ်ပြထာား သည်။ နီရြါန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသည် 

၎င်ားတ ို  ၏ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့တ င် ယခင်ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားအြါအေင် အမျ ျုားသမီားမျာား 

က ိုယ်စာားပြျုြါေင်ပခင်ားက ိုလည်ား အာမခံရြားထာားသည်။ မည်သည ် ရန်ြံိုရင က ို ထူရထာင်သည် ပဖစ်ရစ၊ န ိုင်ငံ၏ 

န ိုင်ငံသာားမျာားအကကာား ြ င ်လင်ား ပမင်သာမ ပဖင ်ရဆာင်ရ က်၍ ယံိုကကည်မ က ို တည်ရဆာက်ရနမ် ာ 

အရရားကကီားြါသည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ် နီရြါန ိုင်ငံ၏ ကျင ်သံိုားရဆာင်ရ က်မ အချ ျုွဲ့က ို စဉ်ားစာားသံိုားသြ် 

သင ်ြါသည်။ နီရြါန ိုင်ငံသည် ရန်ြံိုရင  အလာားအလာန င ်ြတ်သက၍် 

အချက်အလက်စိုစည်ားရကာက်ယပူခင်ားန င ် ခ  ပခမ်ားစ တ်ပဖာရလ လာပခင်ားတ ို  က ို ြံိုမ န်ရလ လာရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ 

၎င်ားတ ို  က ို အမျာားပြည်သူသ ရ  ရစရန် အစီရင် ခံစာမျာားအပဖစ် ြံိုန  ြ်ထိုတ်ရေရြားရသာရကကာင ် ရရ ွဲ့ဆက် 

တ ိုားတက်ရဆာင်ရ က်ရရားအတ က် အရထာက်အကူ ပဖစ်ရစသည်။ ထ ို  အပြင် ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ် ဥြရေပဖင ် 

ရန်ြံိုရင တစ်ရြ် ထူရထာင်ရန် စဉ်ားစာားသံိုားသြ်သင ်ဖြီား၊ ပြင်ဆင်ထာားသည ် ၁၉၉၉ ပြည်ြ 

အလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာဥြရေ(LROE)အတ င်ား ပြဋ္ဌာန်ားချက်မျာားရြါင်ားစြ် ထည ်သ င်ားန ိုင်သည်။ ထ ို  အတူ ရန်ြံိုရင  

တစ်ရြ် အစီအစဉ်ြံိုစံရရားဆ  ပခင်ား၊ ထူရထာင်ပခင်ားန င ် စီမံခန  ်ခ  ပခင်ားတ င် အမျ ျုားသာားန င ် အမျ ျုားသမီား 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားြါေင်ခ င ်ရရစရရားက ိုလည်ား ရဆာင်ရ က်သင ်သည်။  

နီရြါ၊ ထ ိုင်ားန င ် ဖ လစ်ြ ို င် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာားသည် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် 

သမာား (သ ို  မဟိုတ်) အလိုြ်ရ င်မျာားထံမ  သ သ သာသာ နည်ားြါားရသာ ထည ်ေင်ရကကား ြမာဏက ိုသာ ရကာက်ခံ 

ထာားသည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံသည်လည်ား ထည ်ေင်ရကကား ရြားသ င်ားန ိုင်စ မ်ားက ို ထ န်ားထာားန ိုင်ရန် အပခာားရန်ြံိုရင  

အရထာက်အြံ ရင်ားပမစ်မျာားက ို စဉ်ားစာားသံိုားသြ်န ိုင်ြါသည်။ ထ ိုအရင်ားအပမစ်မျာားတ င် -နီရြါန ိုင်ငံက 

ရဆာင်ရ က် သလ ို - လ ိုင်စင်ရလိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ် ရအဂျင်စီမျာားထံမ  အစ ို ားရက ရရ  ရသာ အာမခံ 

စရြေါ်ရင မျာားမ  ရရ   လာသည ် အတ ိုားမျာားြါေင်န ိုင်သည်။ ထ ို  အပြင် ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ် 

န ိုင်ငံတကာအလ ရ င်မျာား (သ ို  မဟိုတ်) ပြည်တ င်ားြိုဂဂလ ကကဏ္ဍမ  ရန်ြံို  ရင  ရယူထူရထာင်ရန် 

ကနဦားအရင်ားအန ီားအကူအညီရ ာရဖ န ိုင်ဖြီား၊ ဖ လစ်ြ ို င် န ိုင်ငံတ င် ရဆာင်ရ က်သလ ို၊ ရန်ြံိုရင  ရရရ ည်တည်တံ  ရန် 

အရထာက်အကူပြျုရသာ ရင ရကကားအပမတ်အစ န်ား ရရ  ရစရန် တချ ျုွဲ့တေက်က ို ရင်ားန ီားပမ ျုြ်န ံထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ 

ထ ိုင်ားန ိုင်ငံန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် သမာား သက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင  န စ်ခိုစလံိုားသည် 

မ မ ဆနဒအရလျာက် ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားပခင်ားန င ် အဖ  ွဲ့ေင်ပဖစ်ခ င ်က ို ခ င ်ပြျုရြားထာားဖြီား၊ OFW မျာားအရနပဖင ် 

လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီမ တဆင ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ား မရ  သည ်တ ိုင်၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် 

၎င်ားတ ို  အရနပဖင ် အကျ ျုားခံစာားခ င ် ရရ  န ိုင်သည်။ မည်သည ် ရန်ြံိုရင ြံို စံမဆ ို ဤစနစ်သည် 

အလ န်အကျ ျုားရ  ထ ရရာက်န ိုင်ြါသည်။ အဘယ်ရကကာင ်ဆ ိုရသာ်၊ ထည ်ေင်ရကကားဆ ိုင်ရာ အဆင ်အာားလံိုားက ို 

ပမ င ်တင်ရြားဖြီား၊ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်မ လ ိုအြ်သူမျာားအတ က် ကျယ်ကျယ်ပြန  ပ်ြန  ် 
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ရဆာင်ရ က်ရြားန ိုင်ရသာရကကာင ်ပဖစ်သည်။ မ မ ဆနဒအရလျာက် ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ား ပခင်ားက ို 

အာားရြားဆ  ရဆာင်ရန်အတ က်၊ ရန်ြံိုရင ရည်ရ ယ်ချက်န င ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်ဆ ိုင်ရာ သတင်ားအချက် အလက် 

စည်ားရံိုားလ ံ ရဆာ်မ /ကမ်ြ န်ားမျာားက ို ရဘားကင်ားလံိုပခံျုစ ာရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာရရားဆ ိုင်ရာ ပမ င ်တင်ရဆာင် 

ရ က်ချက်မျာား၊ ပြည်ြတ င် အလိုြ်သမာားမျာား တရာားေင်လိုြ်က ိုင်န ိုင်ရရား စည်ားမျဉ်ားချမ တ်ရဆာင်ရ က်မ မျာားန င ် 

ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရ က်န ိုင်ြါသည်။  

ထ ို  အပြင် ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ် ကနဦားအဆင ်မ ာြင် အီလက်ထရရာနစ်န င ် ေီဂျစ်တယ်နည်ားြညာမျာားရြါင်ား 

စြ်အသံိုားပြျု၍ အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ဆ ိုင်ရာ အစီအစဉ်တစ်ရြ်ရရားဆ   ရဖာ်ရဆာင်န ိုင်ဖြီား၊ နီရြါန ိုင်ငံ၊ ဖ လစ်ြ ိုင် 

န ိုင်ငံန င ် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ ို   ကကံျုရတ ွဲ့ ခ  ရသည ်  ခက်ခ ရသာ အကူားအရပြာင်ားကာလမျာားက ို ရကျာ်လ ာားန ိုင်ြါသည်။  

ပမန်မာန ိုင်ငံသည် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင တစ်ရြ် ထူရထာင်၊ စီမံခန  ်ခ  န ိုင်ရသာ 

တည်ရဆာက်မ ြံို စံန င ် လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာား ရ  ြါသည်။  LROE ဥြရေအရ၊ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာ စီမံ 

ခန  ်ခ  ရရားန င ် ကကီားကကြ်ရရားအဖ  ွဲ့ ထူရထာင်ထာားရ  ဖြီားပဖစ်သည်။ အပခာားတစ်နည်ားအာားပဖင ်၊ လူမ ဖူလံိုရရား 

အကျံျုားေင်မ က ို အဆင ်လ ိုက် ချ ွဲ့ထ င်ရဆာင်ရ က်ရနရသာ လူမ ဖူလံိုရရားအဖ  ွဲ့အရနပဖင ်လည်ား ရန်ြံို  ရင က ို 

ထူရထာင်န ိုင်သည ်အပြင် စီမံခန  ်ခ  ပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) ြူားတ   စီမံခန  ်ခ  န ိုင်သည်။   

အမျ ျုားသာားစီမံချက် (NPA) အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ားက ို ကကီားကကြ်ရဆာင်ရ က်ရသာ ကဏ္ဍစံိုမ ြါေင်သည ် 

နည်ားြညာဆ ိုင်ရာ လိုြ်ငန်ားအဖ  ွဲ့အရနပဖင ်လည်ား ရန်ြံို  ရင ရအာက်တ င် ပဖည ်ဆည်ားရြားမည ်  အကျ ျုားခံစာားခ င ် 

အတ ိုင်ားအတာန င ်ြတ်သက်၍ အကကံဉာဏ်န င ် လမ်ားည န်ချကမ်ျာားက ိုလည်ား ရြားန ိုင်ြါသည်။  

ပမန်မာန ိုင်ငံမ  ပြည်ြသ ို  သ ာားရရာက်လိုြ်က ိုင်မည ်  အလိုြ်သမာားအာားလံိုားအရနပဖင ် အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ သူ 

ကတ်ရရ  ရန် ရေသနတရ အလိုြ်အက ိုင်န င ် အလိုြ်သမာားရ ာရဖ ရရားရံိုား(LEO)၌ မ တ်ြံိုတင်ရန်လ ိုအြ်ဖြီား၊ 

ပြည်ြအလိုြ် သမာားမ တ်ြံိုတင်ကတ် (စမတ်ကတ်ဟို ရခေါ်ရလ ရ  ရသာကတ်) ရရ  ရန် သတ်မ တ်ထာားရသာ LEO 

ရံို ား၌မ တ်ြံိုတင်ရသည်။ နီရြါန ိုင်ငံက  သ ို  ၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားက ရန်ြံိုရင  အတ င်ားသ ို  ရြားသ င်ားရသာ 

ထည ်ေင်ရကကားမျာားက ို အဆ ိုြါရနရာမျာားတ င် ရကာက်ခံန ိုင်သလ ို၊ ပြည်ြအလိုြ် အက ိုင်ေန်ရဆာင်မ  ရအဂျင်စီ 

မျာားကလည်ား ရကာက်ခံန ိုင်ြါသည်။  

ပြည်ြတ င် ရရာက်ရ  ဖြီားပဖစ်သည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားဦားရရအရပမာက်အပမာားက ို ြါေင်ရန ်တ ိုက်တ န်ားအာား 

ရြားန ိုင်ြါက (သ ို  မဟိုတ်) အလိုြ်သမာားမျာား၏ အလိုြ်ရ င်မျာားြါေင်ရစရန် သတ်မ တ်ပြဋ္ဌာန်ားထာားြါက၊ မတည် 

ရင်ားန င်ားရင အရပမာက်အပမာားပဖင ် ရန်ြံိုရင က ို စတင်န ိုင်ဖြီား၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ် အရရအတ က်အချ ျုွဲ့က ို ချက်ချင်ား 

ရရ  ရအာင် ရဆာင်ရ က်န ိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ထ ို  ရကကာင ် ြ င ်လင်ားပမင်သာမ က ို ပမ င ်တင်ရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ 

အကျင ်ြျက် ပခစာားမ က ို ရပဖရ င်ားရြားရသာ မူေါေမျာားပဖင ်ရကျာရထာက်ရနာက်ခံပြျုဖြီား၊ ရန်ြံိုရင ပမ င ်တင်ရန် 

ပမန်မာန ိုင်ငံပြည် တ င်ားန င ် ပြည်ြန စ်ရနရာစလံိုားတ င် အမျာားပြည်သူစည်ားရံိုားလ ံ ံွဲ့ရဆာ်မ မျာား ကျယ်ကျယ်ပြန  ပ်ြန  ် 

ပြျုလိုြ်မည် ဆ ိုြါက၊ ပမန်မာန ိုင်ငံအတ က် ရန်ြံိုရင တစ်ရြ် ထူရထာင်ပခင်ားသည် ရအာင်ပမင်န ိုင်ရချရ  သည်ဟို 

ယံိုကကည်ြါ သည်။  အဓ ကြါေင်သက်ဆ ိုင်သူမျာားအရနပဖင ် အပခာားန ိုင်ငံမျာားမ  နမူနာရကာင်ားမျာားက ိုရလ လာ၍ 
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အရလ  အကျင ်ရကာင်ားမျာားက ို ကျင ်သံိုားပခင်ားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏ အရတ ွဲ့အကကံျုမျာားမ  အသ ြညာမျာားက ို 

ရလ လာန ိုင်သည ် အခ င ်အလမ်ားမျာားရ  ြါသည်။  

 

အ က  ပျုတျိုက်တွေန််းခ က်မ ြော်း  

 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင တည်ရထာင်ပခင်ားန င ်၊ လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရား 

တ ိုားချ ွဲ့ရဆာင်ရ က်ပခင်ားနည်ားလမ်ားမျာားန င ်ြတ်သက်၍ ရအာက်ြါ အကကံပြျုတ ိုက်တ နာ်းချက်မျာားက ို အဆ ိုပြျုအြ်ြါ 

သည်။    

၁။ ရန်ြံိုရင  ရည်ရ ယ်ချက်န င ် ရန်ြံိုရင  စီမံခန  ်ခ  မ တာေန်ယူရဆာင်ရ က်ရသည ် အဖ  ွဲ့အစည်ားတ င် ြါေင်သူ 

မျာားက ို ဥြရေပဖင ် သတ်မ တ်ပြဋ္ဌာန်ားပခင်ား၊ လိုြ်သာားရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားဆ ိုင်ရာ ILO ၏ န ိုင်ငံစံို မူရဘာင် 

အရ၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင (MWF) က ို ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားန င ် 

၎င်ားတ ို  ၏ မ သာားစိုေင်မျာားအာား အရထာက်အကူပြျုရန် အသံိုားပြျုသင ်သည်။ ဥြမာ - မကျန်ားမာပခင်ား၊ ထ ခ ိုက် 

ေဏ်ရာရပခင်ား၊ ရနရြ်ပြန်ြ ို  ပခင်ား၊ အလ  သံိုားစာားပြျုပခင်ားန င ် ရသဆံိုားပခင်ားက စစရြ်မျာားတ င်ပဖစ်သည်။ ရန်ြံိုရင က ို 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားထည ်ေင်သည ် ထည ်ေင်ရကကားအမျာားစို ပဖင ် တည်ရထာင်ထာားပခင်ား ပဖစ်ြါက၊ 

ရန်ြံိုရင က ို အစ ို ားက ြ ို င်ဆ ိုင်သည်ဟိုဆ ိုပခင်ားထက် ထည ်ေင်ထာားသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား မျာားက 

ြ ို င်ဆ ိုင်သည်ဟို ရ ပမင်သင ်ြါသည် (Ruiz et al., 2008, p. 4)။  အစ ို ားရအရနပဖင ်လည်ား ယင်ားအသင်ား အဖ  ွဲ့၏ 

ဘိုတ်အဖ  ွဲ့တ င် အမျ ျုားသမီားန င ် အမျ ျုားသာား ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသည ် ရနရြ်ပြန်သူမျာားအြါအေင် 

လံိုရလာက်သည ် သံိုားြ င ်ဆ ိုင် က ိုယ်စာားပြျုမ မျာားြါေင်ရစရန် ရသချာရဆာင်ရ က်သင ်ြါသည်။ မူေါေရဖာ် 

ရဆာင်ပခင်ားန င ် ည  န  င်ားရဆာင်ရ က်ပခင်ားတ င် အဖ  ွဲ့ေင်မျာား ကျယ်ကျယ်ပြန  ်ပြန  ် ြါေင်ည  န  င်ားရဆ ားရန ားန ိုင်ရန် 

အတ က် ယနတရာားတစ်ခိုလည်ား ရ  သင ်ြါသည်။ အဓ က ြါေင်သက်ဆ ိုင်သူမျာား၏ ြံိုမ န် ည  န  င်ားရဆ ားရန ားပခင်ား 

မျာားအြါအေင် သံိုားြ င ်ဆ ိုင်အဖ  ွဲ့တစ်ဖ  ွဲ့ ပဖင ် စီမံအိုြ်ချျုြ်မည ်  ရန်ြံိုရင က ို ခ င ်ပြျုရြားပခင်ားသည် ပဖစ်န ိုင်ရချရ   

ရသာ ရကာင်ားမ န်သည ်  အရလ အကျင ်တစ်ခိုပဖစ်ြါသည်။  

၂။ ရရ  န ိုင်သည ် ရင ရကကား အရင်ားအပမစ်န င ်အတူ၊ အစြ ို င်ားတ င် အရကာင်အထည်ရဖာ်န ိုင်ဖြီား၊ တစ်ပဖည်ား 

ပဖည်ားချင်ား ချ ွဲ့ထ င် ရဆာင်ရ က်န ိုင်ရသာ ကမ်ားလ မ်ားရြားမည ် ေန်ရဆာင်မ အမျ ျုားအစာားက ို ဦားစာားရြားသည်  

ရန်ြံိုရင  ပဖစ်ရြေါ်ရရားအတ က် ရရရ ည် တ ိုားတက်ရရား အစီအစဉ်တစ်ရြ် ရရားဆ  ပခင်ား။ အဓ က ေန် ရဆာင်မ မျာား 

အရနပဖင ် ပြည်တ င်ား လူမ ဖူလံိုရရား အစီအစဉ်မျာားက လံိုရလာက်သည ် လ မ်ားပခံျုန ိုင်မ  မပြျုန ိုင်ရသာ အရပခအရန 

တ င် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာား၌ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားကကံျုရတ ွဲ့ရသည ် ပဖစ်န ိုင်ရချ အနတရာယ် မျာားက ို 

ရပဖရ င်ား ရြားသည ် ေန်ရဆာင်မ မျာားြါေင်န ိုင်ဖြီား၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား မသ ာားလာမီန င ် သ ာားလာဖြီားပဖစ်ရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားမျာားန င ် အ မ်တ င်ကျန်ရ  သည ်  ၎င်ားတ ို  ၏မ သာားစိုေင် မျာားအတ က် ေန်ရဆာင်မ မျာားက ို ရနာက်ြ ို င်ား 

အဆင ်မျာားတ င် ထည ်သ င်ားန ိုင်ြါသည်။  

၃။ ရန်ြံိုရင န င ် ၎င်ား၏အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားအရကကာင်ားက ို အမျာားပြည်သူြ ိုမ ိုသ ရ  ရအာင် ပြျုလိုြ်ရန် ကျယက်ျယ် 
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ပြန  ်ပြန  ်န င ် အလ မ်ားရေားရေားရရာက်ရ  န ိုင်ရသာ သတင်ားအချက်အလက် ကမ်ြ န်ားမျာားက ို ပြျုလိုြ်ပခင်ား။ 

ရဖ စ်ဘ တ်က  သ ို   ရရ  ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား ြံိုမ န်အသံိုားပြျုသည ်အရာမျာားမ တစ်ဆင ် 

သတင်ားအချက်အလက ် မျာားက ို  အ န်လ ိုင်ားတ င် လ ယ်ကူစ ာ ရယူဖတ်ရ န ိုင်ရန် ရသချာရဆာင်ရ က်ပခင်ား။ 

ထ ို  အပြင် တရာားမေင်လိုြ်ရြ် မျာားက ို ထိုတ်ရဖာ်ရပြာကကာားသည ်မူေါေအြါအေင် ြ င ်လင်ားပမင်သာမ န င ် 

အကျင ်ြျက ် ပခစာားမ တ ိုက်ဖျက်ရရား ယနတရာားမျာားအတ က်စနစ်မျာား ချမ တ်ပခင်ားအြါအေင် 

ရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက်၍ အမျာားပြည်သူ ယံိုကကည်မ  တည်ရဆာက်ရန ်အရရားယူရဆာင်ရ က်ပခင်ား။  

၄။ သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင က ို ကျယ်ပြန  ်သည ်  ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ စီမံခန  ်ခ  ရရားစနစ် (သ ို  မဟိုတ်) 

လူမ ဖူလံိုရရား စနစ်တစ်ရြ်၏ အစ တ်အြ ို င်ားတစ်ခိုအပဖစ် ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရ က်ပခင်ား။ လိုြ်ငန်ားခ င်တ င် လိုြ် 

က ိုင်ရနသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား ေန်ရဆာင်မ မျာား ကမ်ားလ မ်ားန ိုင်ရန် ပြည်ြရ   သံရံို ားမျာားန င ် 

ရကာင်စစ်ေန်ရံို ားမျာားက ို အသံိုားပြျုပခင်ား။ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားရ   အလိုြ်သမာားသံအရာရ  မျာား၊ အကကံရြား ြိုဂဂ ျုလ် 

မျာားန င ် မ တ်ဖက်ပြျုြူားရြါင်ားရဆာင်ရ က်ရာတ င် အရထာက်အကူရြားပခင်ား။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ မျာား န င ် 

၎င်ားတ ို  ၏ မ သာားစိုေင်မျာားအရနပဖင ် ရသစာရင်ားလက်မ တ်န င ် လ ိုအြ်သည ် ဘာသာပြန်ပခင်ားက စစ က  သ ို   ရသာ 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရရ  ရန် လ ိုအြ်သည ် စာရ က်စာတမ်ားမျာားက ို ရယူန ိုင်ရန်အတ က ်ရကာင်စစ်ေန ်ြံ ြ ိုားမ က ို 

ရယူန ိုင်ရန် ရသချာရဆာင်ရ က်ပခင်ား။  

၅။ အကျ ျုားရ  ထ ရရာက်ဖြီား စရ တ်သက်သာရသာ ေန်ရဆာင်မ မျာားရြားန ိုင်သည ် ြိုဂဂလ က ကဏ္ဍန င ် အစ ို ားရ 

မဟိုတ်ရသာ အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားန င ် မ တ်ဖက်ပြျုရဆာင်ရ က်မ က ို စဉ်စာားသံိုားသြ်ပခင်ား။ အစ ို ားရအရနပဖင ် 

ကကီားကကြ်ရရား က ို ရသချာရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ မ တ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားန င ် သရဘာတူစာချျုြ် ချျုြ်ဆ ိုန ိုင်သည်။  

၆။ ပဖည ်ဆည်ားရြားသည ် ေန်ရဆာင်မ မျာားသည် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား၏ သက်သာရချာင်ချ ရရား 

လ ိုအြ်ချက်မျာားန င ်အညီ ပဖည ်ဆည်ားရြားန ိုင်ပခင်ားရသချာရစရန် အလံိုားစံို  အရည်အရသ ားအာမခံချက်ရ  သည ် 

ယနတရာားမျာားက ို ချမ တ်ရဆာင်ရ က်ပခင်ား။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ရမျှာ်မ န်ားထာားသည ်အတ ိုင်ား 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားမရသည ်အရပခအရနတ င် အသံိုားပြျုန ိုင်သည ် တ ိုင်ကကာားမ ယနတရာား၊ ြံိုမ န် စာရင်ားစစ်ပခင်ား 

အပြင် ရန်ြံိုရင ထ ရရာက်မ က ို ခ  ပခမ်ားစ တ်ပဖာရလ လာရန် သိုရတသနန င ် ရလ လာမ မျာားြါေင်ြါသည်။ 

ြ င ်လင်ားပမင်သာမ က ို ပမ င ်တင်ရန်န င ် တ ိုားတက်မျာားက ို အစြျ ျုားပဖစ်ရြေါ်ရစရန်၊ အဆ ိုြါ သတင်ားအချက် 

အလက်မျာားက ို အမျာားပြည်သူသ ရ  ရစရန ်ပဖန  ်ရေရြားပခင်ား။     

၇။ ရန်ြံိုရင အတ င်ား ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား ကျယ်ကျယ်ပြန  ်ပြန  ် ြါေင်န ိုင်ရစရန်န င ် အရင်ားအပမစ် 

တ ိုားြ ာားရစရန် ရန်ြံိုရင သ ို   မ မ ဆနဒအရလျာက်ထည ်ေင်ပခင်ားက ို ကမ်ားလ မ်ားပခင်ား။ မ မ ဆနဒအရလျာက် 

ထည ်ေင်ရကကားမျာား ရြားသ င်ားပခင်ားက ို အာားရြားရန် ရန်ြံိုရင အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားန င ်ြတ်သက်၍ မ မ ဆနဒ 

အရလျာက် အဖ  ွဲ့ေင်အပဖစ်ြါေင်ခ င ်က ို ကျယ်ပြန  ်သည ် ြညာရရားန င ် ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရ က်သင ်ြါသည်။   

၈။ ရန်ြံိုရင အတ င်ားြါေင်ရန်၊ ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရန်န င ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာား ရတာင်ားခံရန် ရလျှာက် 

ထာားပခင်ားအတ က် ရ ို ားရ င်ားဖြီား၊ ထ ရရာက်ရသာ လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာားက ို ကမ်ားလ မ်ားပခင်ား။ လိုြ်ငန်ားစဉ် အစ 

ြထမမ ာြင် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား မထ က်ခ ာမီ၊ ၎င်ားတ ို  ထံမ  လံိုရလာက်ရသာ အချက်အလက်မျာား 
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ရကာက်ယူထာားပခင်ားန င ်အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို က ိုယ်စာားရယူန ိုင်ရန် တရာားေင်အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သူအမည် 

စာရင်ားသ င်ားရန် (သ ို  မဟိုတ်) မ သာားစိုေင်က ိုခ င ်ပြျုချက်ရြားရန် ခ င ်ရြားပခင်ား။ အကယ်၍ တစ်စံိုတစ်ဦား 

ရသဆံိုားရကကာင်ားက ို သံရံို ားက သတင်ားရရ  သည ်အခါန င ်၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်အတ က် ရလျှာက်ထာားပခင်ားက ို 

ကူညီရြားရန် အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သူမျာားန င ် အစဦားဆက်သ ယ်ရန် သက်ဆ ိုင်ရာ အစ ို ားရဌာနက ို တာေန်ခ  ရေ 

သတ်မ တ်ရြားပခင်ား။ လ မ်လည်မ က ို ကာက ယ်ရန် လ ိုအြ်သည ် သတ်မ တ်ချက်မျာားက ို ရ ို ားရ င်ားရအာင် 

ရဆာင်ရ က်ရြားပခင်ားပဖင ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို လ ယ်ကူစ ာ ရယူန ိုင်ရစပခင်ား ရသချာရစရန် စာရ က် စာတမ်ား 

လ ိုအြ်ချက်န င ် သတ်မ တ်ချက်မျာားက ို ကန  ်သတ်ရြားပခင်ား။  

၉။ စမတ်ဖိုန်ားအသံိုားပြျုပခင်ား၊ ဘဏ်န င ်တ ိုက်ရ ိုက်ရင လ  ပခင်ားမျာားအတ က် အြလီရကားရ င်ား (apps) ရရားဆ   

အသံိုားပြျုပခင်ားအြါအေင် အီလက်ထရရာနစ်ေန်ရဆာင်မ မျာားက ို ကမ်ားလ မ်ားရန် သတင်ားအချက်အလကန် င ် 

ဆက်သ ယ်ရရားနည်ားြညာ (ICT) က ို အသံိုားချပခင်ား။  

၁၀။ ရနရြ်ပြန်လာသူမျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏ မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် ရေသတ င်ား (သ ို  မဟိုတ်) ပြည်တ င်ားရ   ခရ ို င်၊ 

နယ်ရပမရေသအသီားအသီားအတ င်ား ေန်ရဆာင်မ မျာား ကမ်ားလ မ်ားရဆာင်ရ က်ပခင်ား။  
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၁။ မျိတ် က်  

ပြည်ြ န ိုင်ငံအသီားသီားသ ို   ရရ  ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားသည် မူရင်ားန ိုင်ငံန င ်၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံန စ်န ိုင်ငံစလံိုား၏ 

စီားြ ာားရရားန င ် ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်မ က ို အရထာက်အကူပြျုသူမျာားပဖစ်ရကကာင်ား န ိုင်ငံတကာက အသ အမ တ်ပြျုထာား 

သည် အတ ိုင်ား၊ ပြည်ြရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရား 

ရသချာရဆာင်ရ က်ရန် လ ိုအြ်ရကကာင်ား အသ အမ တ်ပြျုထာားသည်။ အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာ 

အလိုြ်သမာားရရားရာအဖ  ွဲ့အစည်ား (ILO) အရ၊ န ိုင်ငံအာမခံချက်ပြျုထာားသည ် အမျ ျုားသာား 

လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားအရပခခံရြ ို င်ခ င ်မျာားတ င် အနည်ားဆံိုား အာားပဖင ် ရအာက်ြါအရပခခံ 

လူမ ဖူလံိုရရား အာမခံချက်မျာား3 ြါေင်သင ်ြါသည်။   

(က) ရရ  န ိုင်မ ၊ လက်လ မ်ားမီန ိုင်မ ၊ လက်ခံန ိုင်မ န င ် အရည်အရသ ား စသည ် စံမျာားန င ် က ိုက်ညီသည ် က ိုယ်ေန် 

ရဆာင် မ ခင်ရစာင ်ရရ ာက်မ  အြါအေင်၊ လ ိုအြ်ရသာ ကျန်ားမာရရားရစာင ် ရရ ာက်မ ြါေင်သည ် န ိုင်ငံအဆင ် 

အဓ ြပ ါယ်သတ်မ တ်ဖ င ်ဆ ိုထာားသည ် အရထာက်အြံ ြစစည်ားမျာားန င ် ေန်ရဆာင်မ အစိုက ို ရရ  ပခင်ား။ 

(ခ) အာဟာရ၊ ြညာရရား၊ ပြျုစိုရစာင ်ရရ ာက်ရရားန င ် အပခာား လ ိုအြ်သည ် အရထာက်အြံ ြစစည်ားမျာားန င ် 

ေန်ရဆာင်မ မျာားက ို ရရ  ရစပခင်ားအြါအေင်၊ အနည်ားဆံိုားအာားပဖင ် န ိုင်ငံအဆင ် အန မ ်ဆံိုားအဆင ် သတ်မ တ်ထာား 

သည ် က ရလားသူငယ်မျာားအတ က် အရပခခံေင်ရင ဖူလံို ရရား၊ 

(ဂ) လံိုရလာက်သည ်ေင်ရင ရ ာရဖ န ိုင်စ မ်ားမရ  ရသာ အလိုြ်လိုြ်က ိုင်န ိုင်သည ်အသက်အရ ယရ်  သူမျာားအတ က၊် 

အထူားသပဖင ် မကျန်ားမာသူမျာား၊ အလိုြ်လက်မ  မျာား၊ က ိုယ်ေန်ဆာင်န င ် မသန်စ မ်ားသည ်အရပခအရနရ  သူမျာား 

အတ က် အနည်ားဆံိုားအာားပဖင ် န ိုင်ငံအဆင ် အန မ ်ဆံိုားအဆင ် သတ်မ တ်ထာားသည ် အရပခခံေင်ရင ဖူလံိုရရား၊ 

(ဃ) သက်ကကီားရ ယ်အ ိုမျာားအတ က် အနည်ားဆံိုားအာားပဖင ် န ိုင်ငံအဆင ် အန မ ်ဆံိုားအဆင ် သတ်မ တ်ထာားသည ် 

အရပခခံေင်ရင ဖူလံိုရရား။ ဤလူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားြံိုစံမျာားက ို န ိုင်ငံက ဦားစီားရဆာင်ရ က်သည ်  အဓ က 

စနစ် န စ်ရြ်ပဖင ် ပဖည ်ဆည်ားရဆာင်ရ က်သည်။  

 အချ ျုွဲ့အရပခအရနမျာားတ င် အစ ို ားရ၏ရထာက်ြံ ရကကားအြါအေင် အလိုြ်ရ င်/အလိုြ်သမာား ထည ်ေင် 

ရကကားမျာားပဖင ် ရင ရကကားြံ ြ ို ားထာားရသာ “လူမ အာမခံ/လူမ ဖူလံိုရရား”။  

 န ိုင်ငံအဆင ် အဓ ြပ ါယ်ဖ င ်ဆ ိုသတ်မ တ်ထာားသည ် ေင်ရင /သက်သာရချာင်ချ ရရား 

သတ်မ တ်အဆင ်ထက် လူတ ိုင်ားရကျာ်လ န်ရရ  မ  ရသချာရစရသာ အရထ ရထ အခ န်မျာားပဖင ် 

ရင ရကကားြံ ြ ို ားရြားထာားသည ် "လူမ  အရထာက်အြံ "  

မူရင်ားန ိုင်ငံအမျာားစိုရ   အစ ို ားရမျာားသည် ရင ရကကားအရင်ားအပမစ် အကန  ်အသတ်ပဖင ်သာ ရ  ဖြီား၊ လူမ ကာက ယ် 

                                              
3 ILO ၊ လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရား အရပခခံရြ ိုင်ခ င ်မျာားဆ ိုင်ရာ အကကံပြျုတ ိုက်တ နာ်းချက်၊ ၂၀၁၂ (အမ တ် ၂၀၂) ၊ အြ ိုေ် ၅။  
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ရစာင ်ရရ ာက်ရရား လ ိုအြ်ချက်ရ  ရသာ လူဦားရရမျာားစ ာ ရ  သည ်အတ က်ရကကာင ်၊ ပြည်ြတ င် ရနထ ိုင်လိုြ်က ိုင် 

ရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား ဦားစာားရြားအပဖစ် မပမင်န ိုင်ရတာ ရြ။ ဤအရပခအရနက ို ရပဖရ င်ားရန် 

မူရင်ားန ိုင်ငံအချ ျုွဲ့သည် အထူားသပဖင ် အာရ တ င်၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား သက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင က ို 

တည်ရထာင်ကကသည် (Ruiz et al., 2008, p. 4)။  ILO သည် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား 

ရန်ြံိုရင  (MWF) က ို က ိုယ်ထူက ိုယ်ထ ယနတရာား/စနစ်တစ်ရြ်အပဖစ် အဓ ြပ ါယဖ် င ်ဆ ိုထာားဖြီား၊ မူရင်ားန ိုင်ငံအစ ိုားရ 

မျာားအရနပဖင ် န ိုင်ငံပခာားသာား အလိုြ်ရ င်မျာား၊ လိုြ်သာားစို ရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီ (သ ို  မဟိုတ်) ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားမျာားထံမ  ရရ  သည ် ကနဦား မတည် ရင်ားန ီားရင မျာားက ို အသံိုားပြျု၍ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားရ   

၎င်ားတ ို  ၏ အလိုြ်သမာားမျာားအာား သက်သာရချာင်ချ ရရား အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားန င ် ေန်ရဆာင်မ မျာား 

ပဖည ်ဆည်ားရြားန ိုင်ရသာ ယနတရာားပဖစ်သည်ဟို ဆ ိုထာားသည် (ILO, 2015, pp. 1-2)။ ရန်ြံိုရင မျာားက ို 

နည်ားလမ်ားအမျ ျုားမျ ျုားပဖင ် သံိုားစ  န ိုင် သည်။ ဥြမာ - ပြည်ြမထ က်ခ ာမီ အကက ျုသင်တန်ားရြားပခင်ားန င ် 

ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားပခင်ားမျာားအတ က ် အစီ အစဉ်ရရားဆ  ပခင်ားန င ် ေန်ရဆာင်မ မျာားအတ က် 

ြံ ြ ို ားရန်ရသာ်လည်ားရကာင်ား၊  ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား ရသဆံိုား (သ ို  မဟိုတ်) မသန်စ မ်ားပဖစ်သည ် 

အရပခအရနမျာားတ င် ရလျာ်ရကကားရြားပခင်ား၊ အကျြ်အတည်ားကာလ မျာားတ င် အရရားရြေါ် 

ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ပခင်ား စသည ်အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားရြားရန်ရသာ်လည်ားရကာင်ား အသံိုားပြျုသည် 

(UNDESA, 2018, p. 91)။ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားတ င် လူမ ဖူလံိုရရားအကကံျုားေင်မ တ င် က ာဟချက် မျာားက ို 

ပဖည ်ဆည်ားရန်အတ က်လည်ား အသံိုားပြျုန ိုင်သည်။  

ဤအကျဉ်ားချျုြ်စာတမ်ားတ င် အာဆီယံန ိုင်ငံ သံိုားန ိုင်ငံပဖစ်သည ် နီရြါ၊ ထ ိုင်ားန င ် ဖ လစ်ြ ို င်တ ို  တ င်ရ  သည ်  

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာားအရကကာင်ားက ို သံိုားသြ်ပြထာားဖြီား၊ အထူားသပဖင ် (၁) 

အခရကကားရင တည်ရဆာက်ြံိုန င ် ရန်ြံိုရင စီမံခန  ်ခ  မ ၊ (၂) မူရင်ားန ိုင်ငံတ င် ရရ  န ိုင်သည ် အကျ ျုားခံစာားခ င ် မျာား၊ (၃) 

ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် ရရ  န ိုင်သည ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာား၊ (၄) MWF န င ်ြတ်သက်၍ ေန်ထမ်ားရရ ားချယ်ခန  အ်ြ်  

ပခင်ားန င ် လိုြ်ငန်ားြ ို င်ားစီမံခန  ်ခ  မ ၊ (၅) အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအတ က် ေန်ရဆာင်မ ရြားနည်ားန င ် (၆) ရန်ြံိုရင က ို ကကီားကကြ် 

ရဆာင်ရ က်သည ် သက်ဆ ိုင်ရာန ိုင်ငံမျာားရ   အစ ို ားရအရာရ  မျာားက ရဖာ်ပြသည ် အလာားအလာရ  သည ်  တ ိုားတကမ်  

မျာားအတ က် ရဆာင်ရ က်ရန်နယ်ြယ်မျာားက ို သံိုားသြ်တင်ပြထာားသည်။ ထ ို  အပြင် ရန်ြံိုရင ဆ ိုင်ရာ ရကာင်ားမ န် 

ရသာ အရလ အကျင ်မျာားက ို အက ပဖတ်တင်ပြထာားဖြီား၊ ပမန်မာန ိုင်ငံတ င် MWF တည်ရထာင်ရန်န င ် အရကာင် 

အထည်ရဖာ်ရန် ပဖစ်န ိုင်ရချမျာားက ိုလည်ား ဆန်ားစစ်ရဖာ်ပြထာားြါသည်။ ပဖစ်ရြ်ရလ လာမ မျာားအတ က် 

န ိုင်ငံမျာား က ို ရရ ားချယ်ရန်န င ်၊ ရန်ြံိုရင ကကီားကကြ်ရရားဌာနမ  အစ ို ားရအရာရ  မျာားအတ က် ရမားခ န်ားလ ာမျာားက ို 

ပြင်ဆင်ရန် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက်၍ ရရ  န ိုင်သည ် 

စာရ က်စာတမ်ားအရထာက် အထာားမျာားက ို ILO (ပမန်မာ) က သံိုားသြ်ရလ လာခ  ြါသည်။ ရအာက်ရဖာ်ပြြါ 

ရအဂျင်စီအဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားမ  က ိုယ်စာားလ ယ်မျာားန င ် ၂၀၂၀ ခိုန စ်၊ န ိုေင်ဘာလတ င် အ န်လ ိုင်ား အင်တာဗျူား မျာားက ို 

ပြျုလိုြ်ခ  ြါသည်။  

 ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် စီမံခန  ်ခ  မ ဌာနစ တ၊် အလိုြ်သမာား၊ လူေင်မ ကကီားကကြ်ရရားန င ် လူမ ဖူလံိုရရား 
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ေန်ကကီားဌာန၊ နီရြါန ိုင်ငံ။  

 ပြည်ြ အလိုြ်အက ိုင်စီမံခန  ်ခ  ရရား ဌာနခ  ၊ အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန၊ အလိုြ်သမာားေန်ကကီားဌာန၊ 

ထ ိုင်ားန ိုင်ငံ။  

 ပြည်ြ အလိုြ်သမာားမျာား သက်သာရချာင်ချ ရရား စီမံခန  ်ခ  မ ၊ အလိုြ်သမာားန င ် အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန၊ 

ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ။  

 ဖ လစ်ြ ို င် ကျန်ားမာရရားအာမခံ ရကာ်ြ ိုရရားရ င်ား(PhilHealth)၊ ကျန်ားမာရရားဌာန၊ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ။  

 အလိုြ်သမာားရလျာ်ရကကားဆ ိုင်ရာ ရကာ်မရ င် (ECC)၊ အလိုြ်သမာားန င ် အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန၊ 

ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ။  

 Pag-IBIG ရန်ြံိုရင  – အ မ်ရာဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားရရား အကျ ျုားတူ ရန်ြံိုရင  (ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ)။  

ရအာင်ပမင်န ိုင်ရချ ဆန်ားစစ်ရလ လာရန်အတ က်၊ ILO(ပမန်မာ)သည် အလိုြ်သမာား၊ လူေင်မ ကကီားကကြ်ရရားန င ် 

ပြည်သူ  အင်အာား ေန်ကကီားဌာနလက်ရအာက်ရ   အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာနန င ် လူမ ဖူလံိုရရားအဖ  ွဲ့တ ို  က ို 

ရမားခ န်ားလ ာမျာား ရြားြ ို  ခ  ဖြီား၊ ရပဖဆ ိုချက်မျာားက ို စာပဖင ် လက်ခံရရ  ခ  ြါသည်။  

ပဖစ်ရြ်ရလ လာမ မျာားသည် အဓ ကအာားပဖင ် လူရတ ွဲ့ရမားပမန်ားပခင်ား/အင်တာဗျူားမျာားန င ် ရနာက်ဆက်တ   အချက် 

အလက် စ စစ်ရလ လာမ မျာားမ  ရရ  သည ် သတင်ားအချက်အလကမ်ျာားအရြေါ် အရပခခံထာားပခင်ားပဖစ်ြါသည်။  

 

၂။ နီရပေါနျိုင်င   ဖစ်ရပ်ရလ လြောမှု4 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် အလိုြ်သမာားရန်ြံိုရင  (FEWF) ဟို ရည်ည န်ားသံိုားစ  ရသာ နီရြါရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား 

သက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင က ို ၂၀၀၈ ခိုန စ်တ င် ထူရထာင်ခ  သည်။ ထူရထာင်ဖြီား ဆယ်စိုန စ်တစ်ခိုအကကာ 

တ င်၊ နီရြါန ိုင်ငံသည် နီရြါရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားရြါင်ား ၄ သန်ားထံမ  ထည ်ေင်ရင မျာားက ို ရကာက်ယူန ိုင်ခ   

သည်။5 ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား ပြည်ြသ ို  သ ာားရရာက်လိုြ်က ိုင်ရန် အလိုြ်အက ိုင်ခ င ်ပြျုချက်ရယသူည ် 

အခါတ င် ထည ်ေင်ရကကားမျာားက ိုရကာက်ခံခ  ပခင်ားပဖစ်သည်။ အလိုြ်သမာားတစ်ဦားတစ်ရယာက်ပခင်ားစီ၏ 

ထည ်ေင် ရကကားသည် အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁၃ ရေေါ်လာခန  ်ပဖစ်သည်။6  နီရြါအစ ို ားရထိုတ်ပြန်ခ  သည ်  ၂၀၂၀ ခိုန စ် 

အစီရင်ခံ စာတ င် လက်ရ   နီရြါန ိုင်ငံသာား ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ အရရအတ က်န င ်ြတသ်က၍် 

ရ င်ားလင်ားတ ကျသည ် အချက်အလက် မရ  ရကကာင်ား ရဖာ်ပြထာားသည်။ ၂၀၁၁ ခိုန စ် သန်ားရခါင်စာရင်ားအရ 

                                              
4 ဤပဖစ်ရြ်ရလ လာမ က ို အဓ ကအာားပဖင ် - ၂၀၂၀ ခိုန စ်၊ န ိုေင်ဘာ ၁၁ ရက်၊ နရီြါန ိုင်ငံအစ ိုားရ အလိုြ်သမာား အလိုြ်အက ိုင်န င ် လူမ ဖူလံိုရရားေနက်ကီား  

ဌာနလက် ရအာက်ရ    ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် စီမံခန  ခ်  ရရားဌာနခ  ၏  အတ င်ားေနလ်က်ရထာက်ပဖစ်သူ Dr Thaneshwar Bhusal (PhD) န င ် ဖိုနာ်းပဖင ် အင်တာဗျူား 

ပြျုလိုြ်ရလ လာရဆ ားရန ားခ  ြါသည်။ နရီြါန ိုင်ငံ လိုြ်သာားရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားအစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ (ခတတ မတူ) က ို ဤရနရာတ င် ရယူန ိုင်ြါသည် -  

https://moless.gov.np/wp- content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf 

5 ဤ က နာ်းဂဏနာ်းအရရအတ က်တ င် အစ ိုားရချင်ားည  န   င်ား၍ လိုြ်သာားြ ို  ရဆာင်ပခင်ားစနစ်ပဖင ် က ိုရီားယာားန ိုင်ငံသ ို  ရစလ တ်ရသာ အလိုြ်သမာား ၅၈,၇၀၉ 

ဦားမြါေင်ြါ။ သ ို  မဟိုတ် အ နဒ ယတ င် လိုြ်က ိုင်သည ် နရီြါန ိုင်ငံသာားမျာားမြါေင်ြါ။  

6 ရေသဆ ိုင်ရာ ရင ရကကားလ လ ယ်မ မျာားအာားလံိုား (နရီြါရူြီား (NPR) ၊ ထ ိုင်ားဘတ် (THB) န င ် ဖ လစ်ြ ိုင်ြီဆ ို (PHP) မ  အရမရ ကန ်ရေေါ်လာ(US$) သ ို  ရပြာင်ားလ ပခင်ား) 

မျာားသည် စာရရားသာားရနချ န ် (၂၀၂၀ ခိုန စ် န ိုေင်ဘာလ) တ င် တ က်ချက်ထာားပခင်ားပဖစ်သည်။  

https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf
https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf
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နီရြါန ိုင်ငံသာား ၁,၉၂၁,၄၉၄ ဦားခန  ်သည် နီရြါန ိုင်ငံပြင်ြတ င် ရရာက်ရ  ရနသည်ဟိုသံိုားသြ်ထာားဖြီား၊ 

ဤအရရအတ က်သည် ခန  ်မ န်ားရချအာား ပဖင ် လူဦားရရ ၇.၃ ရာခ ိုင်န န်ားခန  ်ရ  သည်။ နီရြါန ိုင်ငံသည် ၂၀၁၇/၁၈ 

တ င် အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် အလိုြ် လိုြ်က ိုင်ရန် ခ င ်ပြျုချက်ရြါင်ား ၃၅၄,၀၉၈ က ိုခ င ်ပြျုရြားခ  ဖြီား၊ 

၂၀၁၈/၁၉ တ င် ၂၃၆,၂၀၈ ရ  သည်။ ၂၀၁၈/၁၉ တ င် ခ င ်ပြျုချက်ရြားခ  သည ်  အလိုြ်သမာားမျာားထ မ  ၈.၅ 

ရာခ ိုင်န န်ားသာ အမျ ျုားသမီား ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား အတ က်ပဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခိုန စ်တ င် 

ရန်ြံိုရင ြမာဏသည် နီရြါရူြီားရြါင်ား ၆ ဘီလီယံ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ သန်ား ၅၀) ရ  ဖြီပဖစ်သည်ဟို 

ခန  ်မ န်ားထာားသည်။  

ရသဆံိုားသ ာားသည ်ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ ကျန်ရစ်သည ်မ သာားစိုမျာားသ ို   

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားရြားန ိုင်ပခင်ား သည် FEWF ၏ အရကာင်ားဆံိုား အာားသာချက်ပဖစ်သည်ဟို ရ ပမင်ထာားသည်။ 

၂၀၀၈ ခိုန စ်တ င် ထူရထာင်ခ  သည ် အတ က်၊ ရန်ြံိုရင မ  အကျ ျုားခံစာားခ င ် ၉၀ ရာခ ိုင်န န်ားခန  ်က ို ရသဆံိုားသ ာားသည ် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ မ သာားစိုေင်မျာားသ ို   ရြားဖြီားပဖစ်သည်။ ယခင်န စ်မျာားတ င်၊ 

အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရ  သူမျာားအရနပဖင ် နီရြါန ိုင်ငံတ င်ား ရေသနတရအဆင ်တ င်7 ရလျာ်ရကကားအတ က် 

ရလျှာက်ထာားန ိုင်ဖြီား မ သာားစိုမျာားအရနပဖင ် ၎င်ားတ ို  ၏ က ိုယ်ြ ို င် ဘဏ်စာရင်ားသ ို   

တ ိုက်ရ ိုက်ရင လ  ရပြာင်ားရြားပခင်ားမ တစ်ဆင ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို လက်ခံရရ  ကကရသာရကကာင်  လိုြ်ငန်ားစဉ် 

ပမန်ဆန်ထ ရရာက်သည်။ လက်ရ   ရသဆံိုားမ အကျ ျုားခံစာားခ င ်ြမာဏသည် အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၆,၁၅၆ 

ရေေါ်လာရ  သည်။ ဖြီားခ  သည ် ၅ န စ်အတ င်ား ရသဆံိုားသ ာားသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ ၄,၁၄၃ ဦား၏ 

မ သာားစိုေင်မျာားက ရလျာ်ရကကားရင မျာား လက်ခံရရ  ခ  ကကသည်။ ရန်ြံိုရင ၏ အာားနည်ားချက်တစ်ခိုမ ာ - မူရင်ားန ိုင်ငံ 

တ င် ကနဦား စာချျုြ်သက်တမ်ား ၂ န စ် (သ ို  မဟိုတ်) ၃ န စ်ထက် ြ ို၍ ရနထ ိုင်လ ိုရသာ (အလိုြ်လိုြ်က ိုင် 

ရန်ခ င ်ပြျုချက်ရရ  ဖြီား၊ နီရြါန ိုင်ငံမ ထ က်ခ ာလာရသာ) ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် 

အဖ  ွဲ့ေင်သက်တမ်ား တ ိုားခ င ်န င ် ထည ်ေင်ရကကား ထြ်မံရြားသ င်ားခ င ် မရရတာ ပခင်ား ပဖစ်သည်။ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ား 

ကမဘာ ကြ်ရရာဂါရကကာင ် ၂၀၂၀ ခိုန စ်တ င် ဤအချက်က ို ရပဖရ င်ားရဆာင်ရ က်ရန်လ ိုအြ်လာသည်။ 

ကြ်ရရာဂါရကကာင ် နီရြါအလိုြ်သမာား ၁၂၀,၀၀၀ ခန  ်သည် ရနရြ်ပြန်ြ ို  ရြားသည ် အကူအညီမျာားမရရ  ဘ  

န ိုင်ငံရြ်ပခာားတ င် ရသာင်တင်ရနခ  သည်။ ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရရားအတ က် ရန်ြံိုရင မ ရြားရချရန် 

တရာားလ တ်ရတာ်ချျုြ်ကအမ န  ်ချမ တခ်  ရသာ်လည်ား၊ အဖ  ွဲ့ေင်မဟိုတ်သူမျာားအတ က် 

ထ ိုသ ို  ပြျုလိုြ်ရြားပခင်ားသည် ရန်ြံိုရင စည်ားမျဉ်ားမျာားက ို ဆန  ်ကျင်ရာရရာက်သည် ဟို စီမံအိုြ်ချျုြ်ရနသည ် 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဘိုတ်အဖ  ွဲ့က ဆ ိုသည်။ တံို  ပြန် ရဆာင်ရ က်ချက်အရနပဖင ်၊ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့သည် 

ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   သံရံိုားမျာားအာား အလိုြ်သမာားမျာားထံမ  နီရြါရူြီား ၁,၅၀၀ (အရမရ ကန် ၁၃ ရေေါ်လာ) က ို 

ရကာက်ခံ၍ အဖ  ွဲ့ေင် သက်တမ်ားတ ိုားပခင်ားလိုြ်ငန်ားစဉ်က ို ခ င ်ပြျုရန် စီစဉ်ခ  သည်။ အစ ို ားရက 

                                              
7 နရီြါန ိုင်ငံက ို နယ်ြယ် ၇ ခို၊ ခရ ိုင် ၇၇ ခို၊ ရေသနတရအဆင ် ၇၅၃ ခို (ဖမ ျုွဲ့ ကကီား ၆ ဖမ ျုွဲ့၊ ဖမ ျုွဲ့ငယ် ၁၁ ဖမ ျုွဲ့၊ ပမူနစီီြယ်အိုြ်ချျုြ်မ စနစ်ရအာက်ရ  ရသာဖမ ျုွဲ့ ၂၇၆ ဖမ ျုွဲ့ န  င ် ၊  

ရကျားလက်ပမူနစီီြယ်အိုြ်ချျုြ်မ စနစ်ရအာက်ရ  ရသာဖမ ျုွဲ့ ၄၆၀ အြါအေင်) ပဖင ် ြ ိုင်ားပခာားသတ်မ တ်ထာားသည်။ ဤ ရေသနတရ ၇၅၃ ရနရာက ို နရီြါန ိုင်ငံတ င်  

ရေသနတရအဆင ်ဟူ၍ သ ထာားကကသည်။ 
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လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ် ရအဂျင်စီမျာားထံမ  ရကာက်ခံရရ  သည ် အာမခံစရြေါ်ရင မျာားမ  ရရ  လာသည ် 

အတ ိုားမျာား က ို ရန်ြံိုရင အတ င်ားသ ို  ထည ်သ င်ား၍ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ ထည ်ေင်ရကကားမျာားက ို 

ထြ်မံအာားပဖည ်  ရြားသည်။ နီရြါရန်ြံို  ရင ၏ အပခာားအာားသာချက်တစ်ရြ်မ ာ အလိုြ်သမာားဆ ိုင်ရာ 

အပငင်ားြ ာားမ  (သ ို  မဟိုတ်) အလိုြ်ရ င်မျာားက တရာားဥ ြရေချ ျုားရဖာက်သည ်က စစရြ်မျာားတ င် 

နီရြါအလိုြ်သမာားမျာားအာား အကူအညီရြား န ိုင်ရန ်အသ ာားအမျာားဆံိုား ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံ ၁၀ န ိုင်ငံရ   ရေသတ င်ား 

ရရ ွဲ့ရနမျာားက ို င ာားရမ်ားထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားရကကာင ် ရနရြ်ပြန်လာသည ် 

နီရြါန ိုင်ငံသာားအရရအတ က် မျာားပြာားလာမ က ို ရပဖရ င်ားရဆာင် ရ က်ရန်၊ နီရြါန ိုင်ငံသည် 

လူထိုအသ ိုင်ားအေန်ားအတ င်ား ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားရရား အစီအစဉ်အမျ ျုားမျ ျုားအြါအေင် 

စ န  ်ဦားတီထ င်လိုြ်ငန်ားမျာားအတ က် ရချားရင န င ် လူမ စ တ်ြ ို င်ားဆ ိုင်ရာ အကကံရြားလမ်ားည န်မ မျာားအတ က် ရနြံ်ိုရင  

သံိုားစ  ရန်က ိုလည်ား စဉ်ားစာားသံိုားသြ်လျက်ရ  သည်။   

၂၀၁၈ ခိုန စ်၊ န ိုေင်ဘာလတ င် ထည ်ေင်ရကကား အရပခပြျု လူမ ဖူလံိုရရားအစီအစဉ် (SSS) က ို စတင်ရဆာင်ရ က်ခ   

သည်။ သ ို  ရသာ် ဤအစီအစဉ်တ င် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား ြါေင်န ိုင်မည ်အလာားအလာက ို ရ ာရဖ ကကဆံ 

ပခင်ား မပြျုရရသားြါ။  

 

၂.၁။ အခရ က်းရငွေတညရ် ြောကပ် နုငှ   ်ရန်ပ ုရင ွေ စမီ ခန  ်ခွေွဲမှု  

 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်အလိုြ်သမာားရန်ြံိုရင (FEWF) က ို ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်အက်ဥြရေ (FEA)၊ ၂၀၀၇ 

(၂၀၆၄)8 အရ တည်ရထာင်ခ  ဖြီား၊ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် နည်ားဥြရေ(FER) ၂၀၀၈ (၂၀၆၄)9 န င အ်ညီ 

စီမံအိုြ်ချျုြ်ရဆာင် ရ က်သည်။ အလိုြ်သမာား၊ အလိုြ်အက ိုင်န င ် လူမ ဖူလံိုရရား ေန်ကကီားဌာနသည် 

လိုြ်သာားရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ား စီမံအိုြ်ချျုြ်မ န င ်သက်ဆ ိုင်သည ် က စစရြ်မျာားက ို ဘက်စံိုရထာင စံ်ို  

ဆန်ားစစ်န ိုင်ရန် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားဆ ိုင် ရာအစီရင်ခံစာမျာားက ို ြံိုမ န် ထိုတ်ပြန်လျက်ရ  သည်။ 

နီရြါအလိုြ်သမာားရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားဆ ိုင်ရာအစီရင် ခံစာ ၂၀၂၀ ("၂၀၂၀ နီရြါအစီရင်ခံစာ")10 တ င် 

၂၀၁၇/၁၈ န င ် ၂၀၁၈/၁၉ အရပခအရနမျာားက ို အက ပဖတ်သံိုားသြ် တင်ပြထာားဖြီား၊ "ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် 

သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မ  ရလျာ်ရကကားရြားပခင်ား - သံိုားသြ်ချက်" ဟူသည ် သီားသန  ်ရခါင်ားစဉ်ခ  က ို  

ထည ်သ င်ားရဖာ်ပြထာားသည်။   

၂၀၂၀ ခိုန စ် နီရြါအစီရင်ခံစာအရ၊ ရင်ားပမစ်အမျ ျုားမျ ျုားမ  ရရ  လာသည ် ထည ်ေင်ရကကားမျာားပဖင ် မတည်ထာားသည ် 

ရန်ြံိုရင တ င် -  

                                              
8
 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/78258/99780/F203207605/NPL78258%202.pdf 

9 အင်တာဗျူားတ င် ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်စီမံခန  ခ်  ရရားဌာနခ  ၏  အတ င်ားေနလ်က်ရထာက်ပဖစ်သူက ရဖာ်ပြသည်မ ာ - လက်ရ  တ င် နည်ားဥြရေရြါင်ား  

၁၂ ခိုန င ် လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာားရ  ရကကာင်ား၊ သ ို  ရသာ် ၎င်ားတ ို  အကကာား ဆက်စြ်က ိုက်ညီမ  သ ြ်မရ  ရကကာင်ား ဆ ိုြါသည်။  

https: //w w w.il o. or g/dy n/natl ex/do cs/ELECTR ONIC/9507 7/1 11803/F2 00618437 3/NP L950 77% 20Eng. pd f 

10https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf 

  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/78258/99780/F203207605/NPL78258%202.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95077/111803/F2006184373/NPL95077%20Eng.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95077/111803/F2006184373/NPL95077%20Eng.pdf
https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf
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 ပြည်ြသ ို  ထ ကသ် ာားရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားတစ်ဦားချင်ားစီက ရြားသ င်ားသည ် 

ထည ်ေင်ရကကားမျာား - အလိုြ်အက ိုင် န စ်န စ်စာချျုြ်အတ က် - ၁၅၀၀ ရူြီား (NPR) (အရမရ ကန် ၁၃ 

ရေေါ်လာ)၊ NPR ၂၅၀၀ (အရမရ ကန် ၂၁ ရေေါ်လာ)။  

 လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ်  ရအဂျင်စီမျာား၏ အာမခံစရြေါ်ရင မ  ရရ  လာသည ် အတ ိုား11  

 လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ် ရအဂျင်စီမျာား၏ သင်တန်ားဌာနမျာားအာား လ ိုင်စင်ထိုတ်ရြားပခင်ားန င ် 

သက်တမ်ားတ ိုားရြားပခင်ားမ  ရရ  လာသည ် ရင ရကကား တစ်စ တ်တစ်ြ ို င်ား၊  

 ပြည်ြ အလိုြ်အက ိုင်န င  ်ဆက်စြ်လိုြ်ငန်ားမျာားမ  လက်ခံရရ  သည ် ရန်ြံိုရင မျာား၊  

 နီရြါန ိုင်ငံသာား၊ န ိုင်ငံပခာားသာားတစ်ဦားချင်ားန င ် အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားမ ရရ  သည ် ရထာက်ြံ ရင န င ် 

အပခာားအရထာက်အြံ မျာားြါေင်သည်။  

FEA (အြ ိုေ် ၃၂) တ င် တူညီရသာ ရင်ားပမစ်မျာားက ို ပြဋ္ဌာန်ားရဖာ်ပြထာားသည်။ သ ို  ရသာ် ၂၀၂၀ ခိုန စ် အစီရင်ခံစာ 

တ င် ရင်ားပမစ်တစ်ခိုချင်ားစီမ  ြံ ြ ို ားရြားရသာ ရင ရကကားမျာားက ို ခ  ပခာားရဖာ်ပြထာားပခင်ား မရ  ြါ။ အလိုြ်သမာားရရားရာ 

ဌာနက အလိုြ်သမာားမျာားအာား အလိုြ်အက ိုင် ခ င ်ပြျုချက် ထိုတ်မရြားမီ အခရကကားရင မျာားက ို ရကာက်ခံပခင်ား 

ပဖစ်သည်။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ပြည်ြတ င် လိုြ်က ိုင်ရန်အတ က ်အလိုြ်အက ိုင် ခ င ်ပြျုချက် 

က ို အရင်ဆံိုား ရယူကကရသည်။  

၂၀၂၀ ခိုန စ် န ိုေင်ဘာလအရရာက်တ င်၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင တ င် နီရြါရူြီား 

(NPR) ၆ ဘီလီယံရကျာ် (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ သန်ား ၅၀) ရ  ရနဖြီပဖစ်သည်။ (Prasain et al., 2020)   

 

၂.၂။ မူရင််းနျိငုင်  သျို    ပနလ်ြောသည အ်ခေါတွေင ်ရရှျိန ျိငုသ်ည  ်အက ျိျု်းခ စြော်းခွေင  မ် ြော်း  

 

၂၀၂၀ ခိုန စ် နီရြါအစီရင်ခံစာတ င် ရဖာ်ပြထာားသည်မ ာ - "ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရ င်ား၍ ကိုန်ထိုတ်စ မ်ားအာား 

ရ  ရသာ လိုြ်သာားရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားပဖစ်ရြေါ်ရစရန် ကျယ်ပြန  ်သည ်  လိုြ်ငနာ်း ရဆာင်ရ က်ချက် အမျ ျုားမျ ျုား - 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားက ို ဦားတည်သည ် ကျွမ်ားကျင်မ ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားရရားန င ် လိုြ်ငန်ားခ င် မေင်မီသင်တန်ား" 

အတ က် ရန်ြံိုရင က ို အသံိုားပြျုဖြီား၊ ရလျာ်ရကကားအကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို အဓ ကအာားပဖင ် ရသဆံိုားသ ာားရသာ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ား အလိုြ်သမာားမျာား၏ မ သာားစိုမျာားန င ် ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာ (သ ို  မဟိုတ်) အသည်ားအသန် မကျန်ားမမာ 

ပဖစ်ရနရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအာား ရြားသည်။  

 

က န်ရစ်သ ူအက ျိျု်းခ စြော်းခွေင   ် 

                                              
11 FER (အြ ိုေ် ၂၅) အရ၊ "ဌာနသည် လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီမျာားအတ က် လ ိုင်စင်ခ င ်ပြျုချက်ရြားပခင်ားန င ်အညီ လက်ခံရရ  လာသည ်  အာမခံရင ၏ ၇၅ 

ရာခ ိုင်န နာ်းက ို (FEA ြိုေ်မ ၁၁ ၏ ြိုေ်မခ   (၂) အရ) စာရင်ားရသအြ်ရင ပဖင ် ကူားသနာ်းရရာင်ားေယ်ရရားဘဏ်တ င်အြ်န ထံာားရမည်ပဖစ်ဖြီား ရရ  လာရသာ အတ ိုားက ို 

(နည်ားဥြရေခ   ၁ န င ်အညီ) ရနြံ်ိုရင အတ င်ားသ ို   ရြားသ င်ားရမည်" 
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ရသဆံိုားသ ာားရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား၏ မ သာားစိုအရင်ားအချာမျာားအရနပဖင ် ရထာက်ြံ ရင အပဖစ် 

နီရြါရူြီား (NPR) ၇၀၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၆,၁၅၆ ရေေါ်လာ) က ို ရရ  န ိုင်သည်။ ရသဆံိုားသ ာားရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာား၏ ကရလားသူငယ်မျာားအတ က် အထက်တန်ားြညာရရား ဆက်လက်သင်ယူန ိုင်ရန် ြညာရရား 

ရထာက်ြံ  စရ တ်အတ က် ပဖည ်ဆည်ားရြားရန်လည်ား FEWF က ို အသံိုားပြျုသည်။ ရသဆံိုားဖြီား တစ်န စ်အတ င်ား 

ရလျှာက်ထာားပခင်ား မပြျုြါက၊ မ သာားစိုမျာား အရနပဖင ် နီရြါရူြီား (NPR) ၂၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ရေေါ်လာ ၂၂၀) က ို 

လက်ခံရရ  န ိုင် ြါရသားသည်။  

 

  လုပ်ငန််းတွေင ်ထျိချိုက်ဒဏ်ရြောရရှျိမှု အက ျိျု်းခ စြော်းခွေင   ် 

 

ပြင်ားထန်သည ် ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရရ  ရသာ (သ ို  မဟိုတ်) မသန်စ မ်ားပဖစ်သ ာားရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား 

အရနပဖင ် ေဏ်ရာပြင်ားထန်မ အရြေါ်မူတည်၍ ရင ရကကားရထာက်ြံ မ အပဖစ် (တစ်ကက မ်တည်ားပဖစ်ရသာ အကျ ျုား 

ခံစာားခ င ်အပဖစ်) နီရြါရူြီား (NPR) ၇၀၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၆,၁၅၆ ရေေါ်လာ) က ို ရရ  န ိုင်သည်။ 

သတင်ားအစီရင်ခံစာန င ် နီရြါန ိုင်ငံသာားမျာားဆ ိုင်ရာတရာားလ တ်ရတာ်ချျုြ်သ ို  တ ိုင်ကကာားလာသည ် အမ အရ၊ 

၂၀၂၀ ခိုန စ်တ င် က ိုဗစ်န ိုင်တင်ား ကမဘာ ကြ်ရရာဂါရကကာင ် နီရြါန ိုင်ငံသာား ၁၂၀,၀၀၀ ခန  ်သည် ပြည်ြတ င် 

ရသာင်တင် ရနခ  ကကသည်။ သ ို  ရသာ်လည်ား ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရရားအတ က် ရန်ြံို  ရင မ  

အရထာက်အြံ မျာားက ို မရရ  ခ  ြါ။ FEA အြ ိုေ် ၃၃ တ င် ရသာင်တင်ရနရသာ နီရြါအလိုြ်သမာားမျာားအာား 

ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရန် အတ က် ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာ သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံို  ရင အာား 

အသံိုားပြျုရန် ခ င ်ပြျုရြားထာားပခင်ား ရကကာင ်၊ ၂၀၂၀ ခိုန စ် ဇ န်လတ င် တရာားလ တ် ရတာ်ချျုြ်က 

နီရြါအလိုြ်သမာားမျာားအာား ရနရြ်ပြန်လည် ြ ို  ရဆာင်ရန်အတ က် ရန်ြံိုရင အသံိုားပြျုရန် အစ ို ားရအာား 

ကကာားပဖတ်အမ န  ်တစ်ရြ် ထိုတ်ပြန်ခ  ြါသည် (Prasain et al., 2020)။ သ ို  ရသာ်လည်ား၊ ကနဦား န စ်န စ် 

(သ ို  မဟိုတ)် သံိုားန စ် အလိုြ်စာချျုြ်မျာားဖြီားဆံိုားဖြီား၊ (နီရြါန ိုင်ငံသ ို   ပြန်မလာဘ ) ပြည်ြတ င် 

ဆက်လက်လိုြ်က ိုင်ရနရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် အဖ  ွဲ့ေင် သက်တမ်ားကိုနဆံ်ိုားဖြီား၊ ရန်ြံိုရင မ  

အကျ ျုားခံစာားခ င ်တ င် အကျံျုားမေင်ရကကာင်ားက ို ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့က 

သရဘာထာားထိုတ်ပြန်ြါသည်။ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့၏ အလိုြ်အမ ရဆာင် ည န်ကကာားရရားမ ားပဖစ်သူ  Rajan Shrestha က 

"ေါက ထည ်ေင်ရကကားန   မတည်ထာားတ   ရန်ြံိုရင ပဖစ်ဖြီားရတာ  ပြည်ြမ ာ ရသဆံိုားသ ာားတ   ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

သ ာားလာသူရတ ရ   မ သာားစို (ေါမ မဟိုတ်) ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာ ရသ ာားတ   ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူရတ က ို 

မသန်စ မ်ားမ ဆ ိုင်ရာ ရလျာ်ရကကားလ ိုမျ ျုား သက်သာရချာင်ချ  ရရား အစီအစဉ်ရတ န   သက်ဆ ိုင်ြါတယ်။ 

ဘက်ဂျက်က အကန  ်အသတ်ရ  ဖြီားရတာ ၊ တပခာား ေန်ကကီားဌာနရတ ၊ ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားရရားမ တ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ားရတ န   

ြိုဂဂလ က ကဏ္ဍက ရတ   ရန်ြံိုရင ရတ န   ပဖည ်စ က် ရဆာင်ရ က်ဖ ို  လ ိုြါတယ်။ တရာားလ တရ်တာ်ချျုြ်ရ   

ကကာားပဖတ်အမ န  ်ထိုတ်ပြန် လ ိုက်ရတာ ၊ ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရရား အကူအညီရတ လ ိုအြ်ရနတ  ၊ 
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ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်သက်သာ ရချာင်ချ  ရရား ရန်ြံိုရင ရအာက် အကျံျုားမေင်တ   အရထာက်အထာားမ   

ရနရြ်ပြန်ရတ က ို ေန်ရဆာင်မ ရြားဖ ို   မ တ်ဖက်အဖ  ွဲ့ အစည်ားရတ န   ြူားရြါင်ားရဆာင်ရ က်ဖ ို  အတ က် 

ကျွန်ရတာ်တ ို  က ို လမ်ားဖ င ်ရြားလ ိုက်သလ ိုြါြ ။ ေီရတာ ၊ ကျွန်ရတာ် တ ို   အရနန   အပမနဆံ်ိုား စတင်ရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ 

ရရ ွဲ့ရပြား လိုြ်ငန်ားစီမံချက်ရတ န   ရဆာင်ရ က်ဖ ို  လ ိုြါဖြီ" ဟိုဆ ိုြါ သည်။   

 

ရသ  ု်းမှု အက ျိျု်းခ စြော်းခွေင   ် 

 

၂၀၀၈ ခိုန စ်မ စတင်၍ နီရြါရူြီား ၂.၂၅ ဘီလီယံ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁၉.၈ သန်ား) ရကျာ်က ို မသန်စ မ်ား 

(သ ို  မဟိုတ်) ရသဆံိုားသ ာားသူမျာားအတ က် ရလျာ်ရကကားအပဖစ် ထိုတ်ရြားခ  ဖြီား၊ ဤြမာဏထ မ  ၉၀ ရာခ ိုင်န န်ားက ို 

ရသဆံိုားသ ာားသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ား အလိုြ်သမာားမျာား၏ မ သာားစိုေင်မျာားက ို ရြားအြ်ခ  သည်ဟို ၂၀၂၀ ခိုန စ် အစီရင် 

ခံစာတ င် ရဖာ်ပြထာားသည်။ ဤအချက်က ို ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဌာန၏ အတ င်ားေန်လက်ရထာက်တစ်ဦားက 

အင်တာဗျူားတ င် အတည်ပြျုထာားဖြီား၊ ရသဆံိုားသ ာားသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ မ သာားစိုေင်မျာားက ို 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားရြားပခင်ားသည် ရန်ြံိုရင  ရဆာင်ရ က်ချက်တ င် ထ ရရာကမ်  

အရ  ဆံိုားလိုြ်ငန်ားတစ်ရြ်ပဖစ်သည် ဟို ရဖာ်ပြခ  သည်။ ထ ို  အပြင် FEWF သည် ရသဆံိုားသ ာားသည ်ရိုြ်ကကင်ားက ို 

ခတတ မတူရလဆ ြ်မ  ၎င်ားတ ို  ၏ ရနအ မ် သ ို   သယ်ယူြ ို  ရဆာင်သည ် ဆက်စြ် ကိုန်ကျစရ တ်မျာားအတ ကလ်ည်ား 

ကျခံရြားသည်။  

၂၀၂၀ ခိုန စ်၊ နီရြါအစီရင်ခံစာအရ၊ ရသဆံိုားပခင်ားအရကကာင်ားရင်ားမျာားတ င် အမျာားစိုသည် သဘာေအရလျာက် 

ရသဆံိုားပခင်ား ပဖစ်ရကကာင်ားက ိုရဖာ်ပြထာားဖြီား၊ အပခာားရသဆံိုားရပခင်ားအရကကာင်ားမျာားတ င် န လံိုားရြ်ပခင်ား (သဘာေ 

အရလျာက်ရသဆံိုားပခင်ားဟို ရဖာ်ပြထာားပခင်ား မရ  ြါ)၊ ယာဉ်မရတာ်တဆပဖစ်ပခင်ား၊ က ိုယ ်က ိုယ်က ိုသတ်ရသပခင်ား 

န င ် လိုြ်ငန်ားခ င်ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရပခင်ားတ ို  ပဖစ်သည်။ အစီရင်ခံစာတ င် "[က] အရကကာင်ားပြချက် 

တစ်စံိုတရာမရ  ဘ  ရသဆံိုားမ ြမာဏမျာားပြာားပခင်ားသည် နီရြါအစ ို ားရအတ က် အလ န်စ ို ားရ မ်ရသည ် 

က စစရြ်တစ်ခိုအပဖစ် ကျန်ရစ်ရန သည်" ဟိုရဖာ်ပြထာားသည်။ ရလယာဉ် စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျာားန င ် 

အပခာားအရကကာင်ားမျာားရကကာင ်၊ ရသဆံိုား ကျန်ရစ်သည ် ရိုြ်ကကင်ားမျာားက ို ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ပခင်ားသည် 

စ န်ရခေါ်မ တစ်ရြ်အပဖစ် ရ  ရနရသားသည်။ သ ို  ရသာ် FEB န င ် သံတမန်ရရားရာမစ်ရ င်အဖ  ွဲ့မျာားအကကာား 

ည  န  င်ား ရဆာင်ရ က်ပခင်ားပဖင ် ၂၀၁၈/၁၉ န င ် ၂၀၁၇/၁၈ တ င် ၈၂ ဦား၏ ရိုြ်ကကင်ားမျာားန င ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား 

၁၃၅ ဦားက ို ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရြားန ိုင်ခ  သည်။  

ရသဆံိုားသ ာားသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ ကရလားသူငယ်မျာားအာား ရန်ြံိုရင မ  ြညာသင်ဆိုမျာားက ို 

လည်ား ရြားအြ်န ိုင်ခ  သည်။ ၂၀၁၈/၁၉ တ င်၊ ရကျာင်ားသာားရြါင်ား ၁,၄၃၃ ဦား (အမျ ျုားသမီား ၆၉၁ ဦားန င ် အမျ ျုားသာား 

၇၄၂ ဦား) က ို ြညာသင်ဆိုရြားအြ်န ိုင်ခ  သည ်အတ က်၊ မ သာားစိုေင်ရင ရ ာရဖ သူ မရ  ပခင်ားရကကာင ် ရကျာင်ားထ က် 

ရပခင်ားမျာား မပဖစ်ရြေါ်ရတာ ရြ။  

အင်တာဗျူားတ င် အတ င်ားေန်လက်ရထာက်က ရဖာ်ပြသည်မ ာ - ြိုဂဂလ က ကဏ္ဍရအဂျင်စီအဖ  ွဲ့မျာားသည် 
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ရသဆံိုားသ ာားသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ ရိုြ်ကကင်ားမျာားက ို ရနရပြန်ြ ို  ရန် တာေန်က ို မ မ ဆနဒ 

အရလျာက် ရဆာင်ရ က်ရြားပခင်ားဟို သံိုားသြ်ထာားဖြီား၊ ဤလိုြ်ငန်ားစဉ်က ို စီမံခန  ်ခ  ရန်အတ က် တာေန်သည် 

မည်သည ် ဥြရေဆ ိုင်ရာ တာေန်ရကကာင ်မျှ မဟိုတ်ဘ ၊ နာမည်ဂိုဏ်သတင်ားရကာင်ားအတ က် ရဆာင်ရ က်ပခင်ား 

ပဖစ်သည်ဟို ယူဆထာားသည်။  

FEWF သ ို   ထည ်ေင်ရကကားရြားပခင်ားအပြင်၊ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဌာနတ င် 

စာရင်ားေင် ထာားရသာ အာမခံကိုမပဏီမျာားမ တစ်ဆင ် အသက်အာမခံက ို အနည်ားဆံိုားနီရြါရူြီား ၁ သန်ား 

(အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၈,၇၉၅) ပဖင ် ေယ်ယူရန်လ ိုအြ်သည်။ ဤအာမခံရြေါ်လစီသည် 

မည်သည ်အရကကာင်ားပဖင ်မဆ ို ရသဆံိုားပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) က ိုယ်ခနဓာ ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရပခင်ားမျာား အကျံျုားေင်ဖြီား၊ 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် သက်တမ်ားတစ်ရလျှာက် ဆက်လက် အကျံျုားေင် ခံစာားခ င ်ရ  မည်ပဖစ်သည်။ (FEA, para. 

26 (1)) 

 

မသန်စွေမ််း ဖစ် ခင််းအတွေက် ရငွေရ က်းခ စြော်းခွေင  ရ်ပ်း ခင််း 

 

ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရရ  ၍ (သ ို  မဟိုတ်) မကျန်ားမာ၍ ရနြံ်ိုရင မ  ရလျာ်ရကကားရရ  ရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား အရရ 

အတ က်သည် အလ န်နည်ားြါားသည်။ ၂၀၂၀ ခိုန စ်၊ နီရြါအစီရင်ခံစာတ င် အလိုြ်သမာား ၃၃၅ ဦားသည် ၂၀၁၇-

၁၉ တ င် မသန်စ မ်ား ရထာက်ြံ ရကကားက ို ရရ  ခ  ကကသည်။ ရနာက်ဆံိုား ဆယ်စိုန စ်အတ င်ား၊ ဤအစီအစဉ်မ  

အကျ ျုားခံစာား ခ  ရသည ် ၁,၅၁၃ ဦားတ င် ၁၄၆၆ ဦားသည် အမျ ျုားသာားမျာားပဖစ်ဖြီား၊ ၄၇ ဦားသည် 

အမျ ျုားသမီားမျာားပဖစ်သည်။ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို သတ်မ တ်အစီအစဉ်တ ိုင်ား ရဆာင်ရ က်သည ်ြံို  

မရြါက်ရသာ်လည်ား၊ အစီရင်ခံစာတ င် - "ကျွမ်ားကျင်သူမျာားရကာ်မတီသည် ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာ သ ို  မဟိုတ် 

မကျန်ားမာမ  အရပခအရနပြင်ားထန်မ  အရြေါ် မူတည်၍ ရလျာ်ရကကားက ို အမျာားဆံိုား နီရြါရူြီား ၀.၇ သန်ား 

(အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၆,၁၅၆ ) အထ  ရြားရန် ဆံိုားပဖတ်ခ  သည်" ဟိုရဖာ်ပြထာားသည်။ လက်ခံရရ  သူမျာားတ င် 

ကျာား/မ ပခာားနာားချက်က ို ရဖာ်ပြထာားပခင်ားမရ  ြါ။ သ ို  ရသာ် စာရင်ားမျာားအရ၊ အနည်ားဆံိုားအာားပဖင ် 

ြံိုမ န်လမ်ားရကကာင်ားမျာားမ  တစ်ဆင ်သ ာားရာတ င် အမျ ျုားသမီားမျာား သည် အမျ ျုားသာားမျာားထက် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ နည်ားြါားသည် (ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်ရန် နီရြါန ိုင်ငံမ  အလိုြ် လိုြ်က ိုင်ခ င ် ရရ  ရသာ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား ၈.၅ ရာခ ိုင်န န်ားခန  ်သည် အမျ ျုားသမီားမျာားပဖစ်သည်)။ ဖြီားခ  သည ်  န စ်န စ်အတ င်ား 

မသန်စ မ်ားပဖစ်ရသည ် အဓ က အရကကာင်ားရင်ားမျာားမ ာ - လိုြ်ငန်ားခ င်မရတာ်တဆပဖစ်ပခင်ား၊ ရရာဂါ ရရ  ပခင်ားန င ် 

ယာဉ်မရတာ်တဆပဖစ်ပခင်ားတ ို   ပဖစ်သည်။  

 

 ပန်လည်ရပေါင််းစည််း ခင််း 

 

စာရရားသာားရနချ န်(၂၀၂၀ န ိုေင်ဘာလ)တ င်၊  က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားကမဘာ ကြ်ရရာဂါ စတင်ပဖစ်ြ ာားသည ်အချ န် 
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ကတည်ားက ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ ၉၅,၀၀၀ ခန  ်သည် နီရြါန ိုင်ငံသ ို   ပြန်လာကကသည်။ ရနရြ်ပြန်လာသူဦားရရ 

ဤမျှ မျာားပြာားသည ်ြမာဏန င ်ြတ်သက်၍ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့သည် ရနရြ်ပြန်လာသူမျာား ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားရရား 

အတ က် ရန်ြံိုရင တ ိုားပမ င ်ရရားက ို ရဆာ်ဩစည်ားရံိုားရန် ရည်ရ ယ်ခ  သည်။ အတ င်ားေန်လက် ရထာက်န င ်ပြျုလိုြ် 

သည ် အင်တာဗျူားအရ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့အရနပဖင ် ရြ်ရ ာရေသတ င်ား ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားရရားအတ က် ရန်ြံိုရင ၏ ၁ 

သ ို  မဟိုတ် ၂ ရာခ ိုင်န န်ားက ိုသာ အသံိုားပြျုန ိုင်သည်ဟို ဆ ိုသည်။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား၏ လ ိုအြ်ချကန် င ် 

စ မ်ားရဆာင်ရည်မျာားအရြေါ်မူတည်၍ ရအာက်ြါရဆာင်ရ က်ချက်မျာားအြါအေင် ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားရရားြံိုစံ 

အမျ ျုားမျ ျုားက ို ဆန်ားစစ်သံိုားသြ်ကကြါသည်။  

 ရြ်ရ ာရေသတ င်ား အလိုြ်အက ိုင်အခ င ်အလမ်ားမျာားက ို အဆင်ရပြလ ယ်ကူစ ာ ရရ  ရရား 

ရဆာင်ရ က်ရြားပခင်ား၊ 

 ရေသနတရပမူနီစီြယ်အိုြ်ချျုြ်ရရားအဖ  ွဲ့မျာား၏ ဦားရဆာင်မ ပဖင ် စ န  ်ဦားတီထ င်လိုြ်ငန်ား အစီအစဉ်မျာားပြျုလိုြ် 

ပခင်ား - FEB သည် ရေသနတရပမူနီစီြယ်အိုြ်ချျုြ်ရရားအဖ  ွဲ့မျာားန င ်အတ ူထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရန်စီစဉ်ဖြီား၊ 

တစ်ဦားချင်ားအလ ိုက်ပဖင ် ၃၀ ရာခ ိုင်န န်ား လ မ်ားပခံျုန ိုင်ခ  သည်။ ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားရရားအတ က ်ရေသနတရ 

ပမူနီစီြယ်အိုြ်ချျုြ်ရရားအဖ  ွဲ့ ၂၀ ခန  ်သည် သက်သာရရား အရထာက်အြံ မျာားက ို ရြားန ိုင်ခ  ဖြီား၊ ထ ရရာက် 

ရအာင်ပမင်လျက်ရ  သည်။  

 ရြ်ရ ာရေသ လူမ ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားပခင်ား အစီအစဉ်တ င် လူမ စ တ်ြ ို င်ားဆ ိုင်ရာ ြံ ြ ို ားမ န င ် အကကံရြား 

လမ်ားည န်မ မျာား ြါေင်သည်။  

နီရြါဗဟ ိုဘဏ်သည် ပြည်ြမ  ရနရြ်သ ို   မကကာရသားခင်က (ဖြီားခ  သည ်  ၂ န စ်အတ င်ား) ပြန်လာသည ် အလိုြ် 

သမာားမျာားအာား ရချားရင  (ြံိုမ န်အတ ိုားန န်ား၏တစ်ေက်န န်ားပဖင ်) ြံ ြ ို ားရန် ဘဏ်အာားလံိုားအာား ည န်ကကာားချက်မျာား 

ထိုတ်ပြန်ခ  သည်။  

ပြဋ္ဌာန်ားဥြရေ ( FEA ၏ ြိုေ်မ ၃၃)12 တ င် လက်ရ   အစီအစဉ်ရရားဆ  ချက်မျာားန င ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရဖာ်ပြ 

ထာားဖြီား၊ FER ြိုေ်မ ၂၆ တ င် ြ ို၍ ရည်မ န်ားချက်ကကီားမာားရသာ အစီအစဉ်ရရားဆ  မ ၊ အထူားသပဖင ် မ သာားစို13 

ေင်မျာားအတ က် ရဆားေါားကိုသမ  (သ ို  မဟိုတ်) ြညာရရားဆ ိုင်ရာ အခ င ်အလမ်ားမျာား၊ လိုြ်ငန်ားခ င်မေင်မီ အကက ျု 

                                              
12 FEA (အြ ိုေ် ၃၃) တ င်ရဖာ်ပြထာားသည်မ ာ -  "ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်သက်သာရချာင်ချ ရရားရနြံ်ိုရင  အသံိုားပြျုပခင်ားန င ် လည်ြတ်ရဆာင်ရ က်ပခင်ား -  

 

(1) ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်သက်သာရချာင်ချ ရရားရနြံ်ိုရင က ို ရအာက်ြါရည်ရ ယ်ချက်မျာားအတ က် အသံိုားပြျုရမည် - 

(a)  ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်အတ က် ထ က်ခ ာမည ် အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ကျွမ်ားကျင်မ ဦားစာားရြား သင်တနာ်းမျာားပြျုလိုြ်ပခင်ား၊  

(b) ြိုေ်မ ၇၅ ၏ ြိုေ်မခ   (၁) အရ က ိုယ်အဂဂ ါချ ျုွဲ့ယ င်ားပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) အရကကာင်ားတစ်စံိုတစ်ရာရကကာင ် အလိုြ်သမာားအာား နရီြါန ိုင်ငံသ ို   ပြနြ် ို  ရြားပခင်ားန င ် ၊  

ရနရြ်ပြနရ်ရာက်လာရသာ အလိုြ်သမာား (သ ို  မဟိုတ်) ၎င်ား၏ မ သာားစိုအာား ရလျာ်ရကကားရြားပခင်ားန င ် ရင ရကကားအကူအညီရြားပခင်ား၊  

(c)  ပြည်ြ အလိုြ်အက ိုင်မ  ရနရြ်ပြနလ်ာရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် အလိုြ်အက ိုင်ဦားစာားရြား အစီအစဉ်မျာား မ တ်ဆက်ရဆာင်ရ က်ပခင်ား၊  

(d) ပြည်ြတ င် အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ရနရသာ အလိုြ်သမာား ရသဆံိုားဖြီား၊ ၎င်ား၏ရိုြ်ကကင်ားက ို မည်သူတစ်ဦားတစ်ရယာက်ကမျှ အမ မထာားသည ်အခါ၊ 

ထ ိုရ ိုြ်ကကင်ား က ို နရီြါန ိုင်ငံသ ို   ပြနလ်ည်သယ်ယူပခင်ားန င ် ၎င်ား၏မ သာားစိုက ို ရင ရကကားအကူအညီရြားပခင်ား၊  

(e)  ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် တ ိုားတက်ပမ င ်တင်ပခင်ားဆ ိုင်ရာလိုြ်ငနာ်းမျာားရဆာင်ရ က်ပခင်ား” 

http: //nep alpol i cy net. c om /im ag es/do cu m ents/Lab our % 20and % 20Em ploy m ent/A c ts/2007_For eig n% 20Em ploy ment%20Act.pdf 

13 "ဤအက်ဥြရေ ရည်ရ ယ်ချက်အလ ို  င ာ၊ 'မ သာားစို' ဟူရသာ စကာားရြ်သည် ခင်ြ နာ်း၊ ဇနာီး၊ သာား၊ သမီား (သ ို  မဟိုတ်) မ ခင်၊ ဖခင်န င ် သူ၏ ရယာကခမမျာားက ို  

ဆ ိုလ ိုသည်။" FEA - အြ ိုေ် ၃၂ 

 

http://nepalpolicynet.com/images/documents/Labour%20and%20Employment/Acts/2007_Foreign%20Employment%20Act.pdf
http://nepalpolicynet.com/images/documents/Labour%20and%20Employment/Acts/2007_Foreign%20Employment%20Act.pdf
http://nepalpolicynet.com/images/documents/Labour%20and%20Employment/Acts/2007_Foreign%20Employment%20Act.pdf
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သင်တန်ားအတ က် အမျ ျုားသမီားအလိုြ်သမာားမျာားက ရြားသည ် အခရကကားရင မျာားက ို ပြန်ထိုတ်ရြားပခင်ား၊ ပြည်ြရ   

အမျ ျုားသမီားရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ ကရလားသူငယ်မျာားအတ က် က ရလားသူငယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားဌာန 

မျာားတည်ရထာင်ပခင်ားက ို ရဖာ်ပြထာားသည်။ ၂၀၂၀ အစီရင်ခံစာအရ၊ ဤအကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားမျာားအာား ရြားန ိုင်ပခင်ားမရ  ရသားြါ။  

 

၂.၃။  ျိကုရ်ရြောကန်ျိငုင်  တွေင ်ရရှျိန ျိငုသ်ည ် အက ျိျု်းခ စြော်းခွေင  မ် ြော်း 

မူရင်ားန ိုင်ငံသ ို  ပြန်သည ်အခါတ င် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို အမျာားအာားပဖင ် ရရ  ကကသည်။ အစ ို ားရက စ စစ်ဖြီားရသာ 

ြိုဂဂလ က အာမခံ ကိုမပဏီမျာားမ တစ်ဆင ် ရနာက်ဆက်တ   အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားရြားရကကာင်ားန င် ၊ 

အစ ို ားရအရနပဖင ် လည်ား ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် ကျန်ားမာ ရရားရစာင ်ရရ ာက်မ န င ် 

ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ပခင်ားကိုန်ကျစရ တ်မျာား  အကျံျုားေင်ရစရန် ရနာက်ဆကတ်   

အာမခံအစီအစဉ်အချ ျုွဲ့က ိုရြားထာားရကကာင်ား၊ ပြည်ြအလိုြ် အက ိုင်ဌာန၏ အတ င်ားေန်လက်ရထာက်တစ်ဦားက 

ရဖာ်ပြြါသည် (FEWF ရအာက်တ င် လက်ရ  ၌ ရနရြ်ပြန်လည် ြ ို  ရဆာင် ပခင်ား ကိုန်ကျစရ တ်  

အကျံျုားေင်ပခင်ားမရ  ရသားြါ။) ယ ဉ်ဖြ ျုင်န ိုင်ရသာ ေန်ရဆာင်မ န င ် ရ ားန န်ားအာားသာချက်ရ   ရသာ 

အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားစာရင်ားက ို အစ ို ားရက ထိုတ်ပြန်ဖြီား၊ ရခတ်န င ်အညီ မ မ်ားမံပဖည ်စ က်ရြားသည်။ ဥြမာ - 

ပြည်ြသ ို   သ ာားသူမျာားအတ က် ြိုဂဂလ ကန င ် အစ ို ားရ အာမခံ န စ်မျ ျုားစလံိုား ရရ  န ိုင်ဖြီား၊ အာမခံရကကား နီရြါရူြီား 

၁၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၈.၅) ရအာက် ကျခံရသည်။ ဤအာမခံသည် ရြားသ င်ားဖြီားကာလမ  ရနာက် န စ်န စ် 

အတ င်ား ကက ျုတင်မပမင်န ိုင်ရသာ အရပခအရနမျာားတ င် ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ပခင်ား ကိုန်ကျစရ တအ်တ က် 

အကျံျုားေင်ဖြီားပဖစ်သည်။ မ မ ဆနဒအရလျာက် ထည ်ေင်ရဖြီား၊ မပဖစ်မရန ထည ်ေင်ရပခင်ားမဟိုတ်ရသာ 

ကျန်ားမာရရား အာမခံသည် လိုြ်ငန်ားခ င်ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာ(သ ို  မဟိုတ်) မကျန်ားမာပခင်ားမျာားအတ က်အကျျံုားေင်ကာ၊ 

မကျန်ားမာပခင်ား စတင်ပဖစ်ြ ာားသည ် အချ န်မ စ၍၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် ရဆားကိုသပခင်ား၊ နီရြါန ိုင်ငံသ ို   

ခရီားပြန်ပခင်ား၊ လ  ရပြာင်ားြ ို  ရဆာင်ပခင်ားအထ  ကိုန်ကျစရ တ်မျာားအာားလံိုား အကျံျုားေင်သည်။   

FEWF တ င် ဥြရေဆ ိုင်ရာ အကူအညီအတ က် ြံ ြ ို ားပဖည ်ဆည်ားရြားမ လည်ား ြါေင်သည်။ သက်ဆ ိုင်ရာ 

ပြည်တ င်ား တရာားဥြရေစနစ်အတ င်ား ရတာင်ားဆ ိုမ မျာားန င ်ြတ်သက်၍ အရထာက်အကူပြျုရန် 

သ ာားရရာက်မ အမျာားဆံိုားပဖစ် သည ် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံ ၁၀ န ိုင်ငံတ င် ရရ ွဲ့ရန ၁၀ ဦားက ို FEB က 

င ာားရမ်ားထာားသည်။ FEB သည် စည်ားရံိုားလ ံွဲ့ ရဆာ်မ ဆ ိုင်ရာ ကိုန်ကျစရ တ်မျာားက ို ကျခံရြားသည်။ ဥြမာ။     ။ 

အလိုြ်သမာားစာချျုြ်က ို ထ ထ ရရာက်ရရာက် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရစပခင်ားပဖစ်သည်။ သံရံိုားတ င်ရ  ရသာ 

အလိုြ်သမာားသံအရာရ  မျာား (သ ို  မဟိုတ်) အကကံရြား ြိုဂဂ ျုလ်မျာားက အရပခအရနမျာားက ို ရပဖရ င်ားရန် ြထမဆံိုား 

ကက ျုားစာားရပဖရ င်ားကကသည်။  
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MWF နငှ  ပ်တ်သက်၍ ဝန်ထမ််းရရွေ ်းခ ယ်ခန  ်အပ် ခင််းနငှ   ်လုပ်ငန််းပျိုင််း စီမ ခန  ်ခွေွဲမှု  

 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့က ို FEA ၏ အခန်ား (၈) န င ်အညီ ဖ  ွဲ့စည်ားတည်ရထာင်ခ  ဖြီား၊ အလိုြ် 

သမာား (သ ို  မဟိုတ်) သယ်ယူြ ို  ရဆာင်ရရား စီမံခန  ်ခ  မ  (သ ို  မဟိုတ်) စ ိုက်ြျ ျုားရရားန င ် သမေါယမဆ ိုင်ရာ ေန်ကကာီး 

အာား ဥကက ဌအပဖစ် ခန  ်အြ်ထာားသည်။ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့၏ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားတ င် သက်ဆ ိုင်ရာ ေန်ကကီားဌာနမျာားအြါအေင်၊ 

အမျ ျုားသာားစီမံက န်ား၊ အလိုြ်သမာားန င ် သယ်ယူြ ို   ရဆာင်ရရားစီမံခန  ်ခ  မ ၊ ပြည်ထ ရရား၊ န ိုင်ငံပခာားရရား၊ ဘဏ္ဍာရရား၊ 

ဥြရေ၊ တရာားရရားန င ် လ တ်ရတာ်ရရားရာ၊ အမျ ျုားသမီား၊ ကရလားသူငယ်န င ် လူမ ဖူလံိုရရား ဌာနမျာားမ  က ိုယ်စာား 

လ ယ်မျာားြါေင်သည်။ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့တ င် က ိုယ်စာားလ ယ် န စ်ဦားြါေင်ဖြီား၊ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာ ကျွမ်ားကျင် 

ြညာရ င်မျာားအဖ  ွဲ့၊ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာ စ န်  ဦားတီထ င်အသင်ားအဖ  ွဲ့၊ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာ 

ကျွမ်ားကျင်မ ဗဟ ိုပြျုန င ် လိုြ်ငန်ားခ င်အကက ျုသင်တန်ား၏ ကကီားကကြ်ရဆာင်ရ က်သူ စသည ်အဖ  ွဲ့မျာားမ  အနည်ားဆံိုား 

အာားပဖင ် အမျ ျုားသမီားတစ်ဦား ြါေင်သည်။ အပခာားအဖ  ွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင ် နီရြါ Rastra ဘဏ်၊ နီရြါ 

ကိုန်သည်မျာား န င ် စက်မ လက်မ လိုြ်ငန်ားရ င်မျာားအဖ  ွဲ့ချျုြ်၊ နည်ားြညာဆ ိုင်ရာ ြညာရရားန င ် 

အသက်ရမ ားေမ်ားရကျာင်ားဆ ိုင်ရာ သင်တန်ားရကာင်စီမ  က ိုယ်စာားလ ယ်မျာားအပြင်၊ အလိုြ်သမာားအဖ  ွဲ့ချျုြ် ၄ ဖ  ွဲ့ မ  

ဥကက ဌမျာား (သ ို  မဟိုတ်) အဆ ိုပြျု ထာားသူမျာားြါေင်သည်။  

 

ဝန်ရ ြောငမ်ှုရပ်း ခင််း  

 

၂၀၂၀ ခိုန စ် နီရြါန ိုင်ငံ အစီရင်ခံစာတ င် ရဖာ်ပြထာားသည်မ ာ အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရ  သည ်  

အလိုြ်သမာားမျာားအရန ပဖင ် အလိုြ်အက ိုင်ခ င ်ပြျုချက် ကာလအတ င်ား ရရ  န ိုင်သည ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာား 

(သ ို  မဟိုတ်)  နီရြါန ိုင်ငံသ ို   ပြန်လာ ဖြီား ၁ န စ်အတ င်ား အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရတာင်ားဆ ိုန ိုင်သည်။ FER (အြ ိုေ် 

၂၈) တ င် ရဖာ်ပြထာားသည် မ ာ - ရသဆံိုားသ ာားသည ် အလိုြ်သမာား၏ "အနီားစြ်ဆံိုား ဆက်ခံြ ို င်ခ င ်ရ  သူ" သည် 

ရသဆံိုားသ ာားသည ် အလိုြ် သမာား၏ရသဆံိုားရကကာင်ားအတည်ပြျုဖြီားသည ်ရနာက် ၆ လထက်ရနာက်မကျရစဘ  

အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို ရလျှာက် ထာားန ိုင်သည်။ အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ခ င ်ပြျုချက်သည် ကနဦား ၂ န စ် (သ ို  မဟိုတ်) ၃ န စ် 

စာချျုြ် ကာလအတ င်ားသာ သက်တမ်ားရ  သည်။ ထ ို  ရကကာင ် သတ်မ တ်ကာလထကြ် ို၍ 

ဆက်လက်လိုြ်က ိုင်လျက်ရ  ရသာ အလိုြ်သမာားမျာား အရနပဖင ် ရန်ြံိုရင  အဖ  ွဲ့ေင်မဟိုတ်ရတာ ဘ ၊ 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ိုလည်ား ခံစာားခ င ် မရ  ရတာ ရြ။ အင်တာဗျူားတ င်၊ အတ င်ားေန်လက်ရထာကက် 

ရဖာ်ပြသည်မ ာ - ဘိုတ်အဖ  ွဲ့သည် အဖ  ွဲ့ေင်သက်တမ်ားတ ိုားရြားရန်န င ်၊ ရနာက်ထြ် နီရြါရူြီား ၁၅၀၀ (အရမရ ကန် 

၁၃ ရေေါ်လာ) ထည ်ေင်ရကကားက ို ရကာက်ခံရန် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားရ   သံရံိုားမျာား အာား ခ င ်ပြျုရန် 

ဆံိုားပဖတ်ခ  သည်။ FEB သည် လာမည ်လမျာားတ င် ရပြာင်ားလ မ က ို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန် 

ကက ျုားစာားသ ာားရန်ရ  သည်။ သံရံိုားအရနပဖင ် စီမံခန  ်ခ  ရရားဘိုတ်အဖ  ွဲ့သ ို   ရန်ြံိုရင မျာားလ  ရပြာင်ားရြားသ ာားမည် 

ပဖစ်သည်။  
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ရသဆံိုားမ ပဖစ်သည ်က စစရြ်တ င်၊ အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ခ င ်ပြျုချက်တ င် စာရင်ားသ င်ားရဖာ်ပြထာားသည ် မ သာားစိုေင်သ ို   

ရသဆံိုားရကကာင်ား အရကကာင်ားကကာားရြားန ိုင်သည်။ ဥြမာ။    ။ ပဖစ်ရြ်က ို နီရြါန ိုင်ငံရ   သံရံို ားသ ို   အရကကာင်ားကကာား 

သည်ဆ ိုြါက၊ ၎င်ားတ ို  က ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာဘိုတ်အဖ  ွဲ့ န င ် အလိုြ်သမာားန င ် န ိုင်ငံပခာားရရားရာ ေန်ကကာီး 

ဌာနသ ို    အရကကာင်ားကကာားမည်ပဖစ်သည်။ မ သာားစိုေင်အရနပဖင ် ကနဦား ရတာင်ားဆ ိုမ လိုြ်ငန်ားစဉ်က ို လိုြ်က ိုင်ရန် 

လ ိုအြ်ဖြီား၊ ရေသနတရပမူနီစီြယ်အဖ  ွဲ့ မ တစ်ဆင ် FEB သ ို   ဆက်လက်တင်ပြရန် ၎င်ားတ ို  ရတာ်စြ်ြံို  အရထာက် 

အထာားစာရ က်စာတမ်ားမျာားက ို တင်ပြရမည်ပဖစ်သည်။  

ရလျာ်ရကကားအစီအစဉ်က ို ရရ  ရန် ခတတ မတူသ ို  သ ာားလာရရားန င ်ြတ်သက်သည ် အခက်အခ မျာားက ို 

တံို  ပြန်ရပဖရ င်ား ပခင်ားန င ်ြတ်သက်၍ အစ ို ားရက ရေသနတရအဆင ်တ င် အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရ  သူမျာားအရနပဖင ် 

ရလျာ်ရကကားရလျှာက် ထာားန ိုင်ဖြီား၊ FEB မ တစ်ဆင ် ၎င်ားတ ို  ၏ သက်ဆ ိုင်ရာ လူြိုဂဂ ျုလ်၏ ဘဏ်စာရင်ားမ  

အကျ ျုားခံစာားခ င ် လက်ခံရရ  န ိုင် သည ် ပြဋ္ဌာန်ားချက်က ို ချမ တ်ရြားထာားရကကာင်ား ၂၀၂၀ ခိုန စ် 

နီရြါအစီရင်ခံစာတ င် ရဖာ်ပြထာားသည်။  

ထ ို  အပြင် ၂၀၂၀ နီရြါအစီရင်ခံစာတ င် အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သူ အရရအတ က် န စ်စဉ်တ ိုားြ ာားလာရပခင်ားမ ာ  

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားဦားရရ မျာားပြာားလာပခင်ားန င ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားန င ် 

၎င်ားတ ို  မ သာားစိုေင်မျာားအကကာား ရလျာ်ရကကားအစီအစဉ်မျာားန င ်ြတ်သက်၍ ြ ိုမ ိုသ ရ  လာပခင်ားရကကာင ် 

ပဖစ်ရကကာင်ားရဖာ်ပြထာားသည်။   

 

 ဖစ်နျိငုရ်ခ ရှျိသည ် တျို်းတက်မှုမ ြော်းအတွေက် ရ ြောငရ်ွေက်ရန် နယ်ပယ်မ ြော်း  

 

၂၀၂၀ ခိုန စ် နီရြါ အစီရင်ခံစာတ င်၊ ရန်ြံိုရင မ  ရလျာ်ရကကားသည် "ထ တ်လန  ်မ မျာား" က ို န ိုင်န ိုင်နင်ားနင်ား က ိုင် 

တ ယ် ရဆာင်ရ က်ရန် သက်သာရာရခ  ရသာ်လည်ား ကာက ယ်ရရားစီမံချက်မျာားက ို ဆက်လက်ရဆာင်ရ က်ရန် 

အစီအစဉ်န င ် မူေါေမျာား လ ိုအြ်ရကကာင်ား အစ ို ားရက အရလားထာား ရဖာ်ပြထာားသည်။ အဓ က စ န်ရခေါ်မ မျာား 

အရနပဖင ် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားတ င် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားက အမျာားအာားပဖင ် လိုြ်က ိုင်ရလ ရ  ရသာ 

လိုြ်ငန်ားခ င် ရဘားအနတရာယ်သရဘာသဘာေမျာားန င ် ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာက်မ ရယူရာတ င် ကကံျုရတ ွဲ့ရသည ် 

အတာားအဆီားမျာားပဖစ်ရကကာင်ား ရဖာ်ပြထာားသည်။ ထ ို  အပြင် နီရြါန ိုင်ငံသာားမျာားသည် သတ ပြျုမ  မရ  ပခင်ားအပြင် 

အရတ ွဲ့အကကံျုန င ် သတင်ားအချက်အလက်အာားနည်ားပခင်ားရကကာင ် ယာဉ်/လမ်ားမရတာ်တဆမ မျာားစ ာ ကကံျုရတ ွဲ့ရ 

ရကကာင်ား ရဖာ်ပြထာားသည်။ အပခာား စ ို ားရ မ်ဖ ယ်ရာမျာားအရနပဖင ် ရရဓါတ်ခမ်ားရပခာက်ပခင်ား၊ သင ်တင ်သည ် 

အာဟာရန င ် အြူချ န်က ာပခာားမ အပြင် က ိုယ ်က ိုယ်က ိုသတ်ရသပခင်ား စသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ 

ကျန်ားမာရရားဆ ိုင်ရာ ပြဿနာရြ်မျာားပဖစ်သည်။ ထ ို  ရကကာင ် အလိုြ်သမာားေန်ကကီားဌာနသည် နီရြါန ိုင်ငံတ င် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ား အလိုြ်သမာားမျာား ပြည်ြသ ို   မထ က်ခ ာမီ န ိုင်ငံအလ ိုက် လိုြ်ငန်ားခ င်အကက ျုသင်တန်ား အစီအစဉ်န င ် 

စည်ားကမ်ားတင်ားကျြ်သည ် ရဆားစစ်ပခင်ားမျာားက ို တ ိုားပမ င ်ရဆာင်ရ က်ရန် အကကံပြျုထာားသည ်အပြင်၊ 

သက်ဆ ိုင်ရာ မစ်ရ င်အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားအရနပဖင ် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် ကျန်ားမာရရားစခန်ားမျာား 
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ဖ င ်လ စ်ရဆာင်ရ က်ရန် အဆ ိုပြျု ထာားသည်။ ထ ို  အပြင် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် 

ပြည်ြမထ က်ခ ာမီ သင ်ရလျာ်သည ် ကျွမ်ားကျင်မ  မျာားရရ  ရစရန်န င ်၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံန င ် မျာားမကကာရသားမီက 

ချျုြ်ဆ ိုခ  သည ်  န စ်န ိုင်ငံ သ ရဘာတူစာချျုြ်မျာားန င ် နာားလည်မ စာချွန်လ ာမျာားတ င် လိုြ်ငန်ားခ င် 

ြံိုမ န်ရစာင ်ကကည ်ရလ လာမ ၊ စစ်ရဆားမ မျာားန င ်ြတ်သကသ်ည ် ခ ိုင်မာရသာ ပြဋ္ဌာန်ားချက်မျာားြါေင်ရစရနလ်ည်ား 

အစ ို ားရက ဦားစာားရြား ရဆာင်ရ က်ခ  ရကကာင်ား ရဖာ်ပြထာားသည်။  

 

 

၃။ ထျိုင််းနျိုင်င   ဖစ်ရပ်ရလ လြောမှု 14  

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် ရ ာရဖ လိုြ်က ိုင်သူမျာားအတ က်ရန်ြံိုရင ဟို အဂဂလ ြ်ဘာသာစကာားတ င်ရည်ည န်ားသံိုားစ   

သည ် (ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသာားမျာားအတ က်) ထ ိုင်ားန ိုင်ငံရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင က ို 

၁၉၈၅ ခိုန စ်တ င် တည်ရထာင်ခ  ဖြီား၊ ၁၉၈၆ ခိုန စ်တ င် လူရြါင်ား ၄၀,၀၉၉ ဦားက ို လ မ်ားပခံျုန ိုင်ခ  သည်။ တရာားေင် 

က န်ားဂဏန်ားအချက်အလက်မျာားအရ၊ ၂၀၂၀ ခိုန စ် န ိုေင်ဘာလတ င် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသာား ၁၁၃,၆၄၈ ဦားသည် ပြည်ြ 

တ င် လိုြ်က ိုင်ရနကကဖြီား၊ ၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င် ရန်ြံိုရင သ ို   အလိုြ်သမာား ၄၈,၇၄၅ ဦား ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားခ  ဖြီား၊ 

၂၀၁၉ ခိုန စ် တ င် ၄၇,၀၄၇ ဦား ထည ်ေင်ခ  သည်။ ရန်ြံိုရင အတ င်ားသ ို   အလိုြ်သမာားမျာား၏ ထည ်ေင်ရကကားမ ာ 

ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံအရြေါ်မူတည်၍ တစ်ကက မ် ထည ်ေင်ရကကားအရနပဖင ် အရမရ ကန် ၁၀ ရေေါ်လာ မ  ၁၇ ရေေါ်လာ 

ကကာားရ  သည်။  

ရန်ြံိုရင အတ င်ားသ ို  ရြားရချမ  ပြျုလိုြ်ဖြီားသည်န င ် အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရြားသည်။ သက်ဆ ိုင်ရာ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် သမာားသည် ပြည်ြမထ က်ခ ာမီ မရတာ်တဆပဖစ်ပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ င် 

ရသဆံိုားပခင်ားပဖစ်လျှင်၊ ရန်ြံိုရင မ  အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ဆက်လက်ခံစာားခ င ်ရ  သည်။ အကယ၍် 

အလိုြ်သမာားသည် အလိုြ်အက ိုင် သရဘာတူစာချျုြ်အသစ် ထြ်မံချျုြ်ဆ ိုဖြီား၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို   ပြန်မလာဘ  

ပြည်ြတ င် ဆက်လက် ရနထ ိုင်သည် ဆ ိုြါက၊ ြထမ ၂ န စ်စာချျုြ်သက်တမ်ားဖြီားရနာက် ရနာက်ထြ် ၅ 

န စ်အတ က်လည်ား ရန်ြံိုရင  အကျျံုားေင်မ  ဆက်လကရ်  ရသားသည်။ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ င် ရန်ြံိုရင က ို စီမံအိုြ်ချျုြ်ရသာ 

ေန်ထမ်ားမျာား၏ လစာရင က ို ရန်ြံိုရင မ  ထိုတ်ယူသံိုားစ  ပခင်ား မပြျုဘ ၊ အစ ို ားရ၏ လျာထာားရင မ  

ပဖည ်ဆည်ားရြားပခင်ားပဖစ်သည်။ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသည် ၎င်ား၏ န ိုင်ငံသာားမျာားက ို ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င်ရ  စဉ် 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်အမျ ျုားမျ ျုားအြါအေင်၊ ဥြရေအရ အရကကာင်ား ကကာားရမည ် ရရာဂါမျာား ကူားစက်ခံရြါက 

ရထာက်ြံ စရ တ်န င ် ရဆားေါားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာား ရြား ထာားသည်။ ရန်ြံိုရင စတင်သည ် 

ကနဦားကာလမ စတင်၍ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို တစ်ပဖည်ားပဖည်ား တ ိုားချ ွဲ့ရြား လာခ  သည်။ သ ို  ရသာ်လည်ား 

ရတာင်ားဆ ိုမ ပြျုလိုြ်ပခင်ား၊ အထူားသပဖင ် ရသဆံိုားသ ာားသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ မျာား၏ 

                                              
14 ဗီေီယ ို အင်တာဗျူား (Zoom ပဖင ်) ၊ Suchitra Kachornkidakarn ၊ ည နက်ကာားရရားမ ား၊ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားဌာနခ  ၊ အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာ 

ဌာန၊ အလိုြ်သမာားေနက်ကီားဌာန၊ ၂၀၂၀ ခိုန စ် န ိုေင်ဘာလ ၆ ရက်။  
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မ သာားစိုေင်မျာားအရနပဖင ် အလိုြ်သမာား၏ စာရ က်စာတမ်ား မ တတ ူမျာားက ို မရရ  သည ်အခါတ င် ရတာင်ား 

ဆ ိုမ လိုြ်ငန်ားစဉ်သည် အဆင ်ဆင ် ရန ာင ်ရန ားကကန  ်ကကာမ မျာားရ  သည်။  

 

၃.၁။ အခရ က်းရငွေ တည်ရ ြောကမ်ှုပ စု နငှ   ်ရန်ပ ုရင ွေ စမီ ခန  ်ခွေွဲမှု  

 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် ရ ာရဖ လိုြ်က ိုင်သူမျာားအတ က ်ရန်ြံိုရင က ို အလိုြ်အက ိုင်န င ် အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ သူမျာား 

ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရား အက်ဥြရေ ၁၉၈၅ (B.E. 2528)15 ၏ အခန်ား ၆ ပြဋ္ဌာန်ားချက်အရ တည်ရထာင်ခ  ဖြီား၊ 

ပြည်ြသ ို  သ ာားသည ် ထ ိုင်ား အလိုြ်သမာားမျာားန င ်အကျံျုားေင်သက်ဆ ိုင်သည်။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား၏ 

တရာားေင် ဆက်ခံသူအာား အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားရြားန ိုင်ရန် မ မ ဆနဒအရလျာက်အဖ  ွဲ့ေင်ပခင်ား/ထည ်ေင်ရကကားရြား 

သ င်ားပခင်ားက ို ခ င ်ပြျုရန် ထ ိုင်ားအက်ဥြရေက ို ၁၉၉၄ တ င် ပြင်ဆင်ခ  သည်။ ရန်ြံိုရင မ  အကျ ျုားခံစာားခ င ် အကျံျုားေင် 

မ ကာလက ို တ ိုားချ ွဲ့ရြားရန် ၂၀၀၁ ခိုန စ်တ င် ထြ်မံပြင်ဆင်ခ  သည်။  

အက်ဥြရေ ြိုေ်မ ၅၂ ၌ - ရန်ြံိုရင တ င် ရအာက်ြါတ ို  မ  ရကာက်ခံထာားသည ် ရင ရကကား (သ ို  မဟိုတ်) အပခာားြစစည်ား 

ဥစစာမျာားြါေင်သည်ဟို ရဖာ်ပြထာားသည် -  

(၁) အစ ို ားရ ရထာက်ြံ ရကကား၊  

(၂) ဤအက်ဥြရေအရ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်လ ိုင်စင်ရ ရအဂျင်စီမျာား၊ အလိုြ်ရ င်မျာား (သ ို  မဟိုတ်) အလိုြ် 

အက ိုင်ရ ာရဖ သူမျာားပဖင ် တည်ရထာင်ထာားသည ် ရန်ြံိုရင အတ င်ားသ ို   လ  ရပြာင်ားရြားသည ် ရင ရကကားမျာား၊   

(၃) ရန်ြံိုရင အတ ိုား၊  

(၄) အပခာားသူမျာားက လ ေါန်ားထာားသည ်ရင ရကကား (သ ို  မဟိုတ်) အရထာက်အြံ ြစစည်ားမျာား၊  

(၅) ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်လ ိုင်စင်ရရအဂျင်စီမျာားက ရတာင်ားခံပခင်ားမပြျုရသာ အာမခံရင မျာား (အက်ဥြရေ 

ြိုေ်မ ၃၄ အရ၊ အာမခံ  လ  ရပြာင်ားကျရရာက်ပခင်ား)  

ရန်ြံိုရင အတ က် အရင်ားအန ီားန င ် ေင်ရင ဆ ိုင်ရာ အဓ က အရင်ားအပမစ်သည် အလိုြ်သမာားမျာား၏ ထည ်ေင်ရကကား 

န င ် ရန်ြံိုရင မ  ရရ  လာသည ်အတ ိုားမ  ပဖစ်သည်။  

အလိုြ်အက ိုင်ေန်ရဆာင်မ ရအဂျင်စီမျာားမ တစ်ဆင ် သ ာားလာပခင်ားန င ် အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန၏ ြံိုမ န် ရရ ွဲ့ 

ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားဆ ိုင်ရာ လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာားမ တစ်ဆင ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာကကရသာ အလိုြ်သမာား 

အာားလံိုားအတ က် ရန်ြံိုရင သ ို  ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားပခင်ားသည် မပဖစ်မရနပြျုလိုြ်ရပခင်ားပဖစ်သည်။ ဤလိုြ်ထံိုား 

လိုြ်နည်ားမျာား အသံိုားမပြျုဘ  ပြည်ြတ င် လိုြ်က ိုင်ရန် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာရသာ 

ထ ိုင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ရန်ြံိုရင သ ို   ထည ်ေင်ပခင်ားသည် မ မ ဆနဒအရပဖစ်ဖြီား၊ မပဖစ်မရနထည ်ေင်ရပခင်ား 

မဟိုတ်ြါ။ စာရရားသာားရနချ န် တ င် မ မ ဆနဒအရလျာက်ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားသူမျာားသည် 

                                              
15 thailaws.com/law/t_laws/tlaw0071_3.pdf 
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ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ င်ရ  စဉ်သာ ြါေင်ရလျှာက်ထာားန ိုင်ဖြီား၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် ရလျှာက်ထာားပခင်ား မပြျုန ိုင်ြါ။  

ထည ်ေင်ရကကားန န်ားထာားမျာားက ို ေန်ကကီားဌာနဆ ိုင်ရာ စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျာားပဖင ် သတ်မ တ်ထာားသည်။ လကရ်   

တ င် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံအ ရြေါ်မူတည်၍ ထ ိုင်ားဘတ် ၃၀၀၊ ၄၀၀ (သ ို  မဟိုတ်) ၅၀၀ (အရမရ ကန် ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၇ 

ရေေါ်လာ) ရ  ဖြီား၊ ဥရရာြ၊ ရပမာက်အရမရ က၊ ဩစရကတားလျ၊ ဂျြန်၊ ထ ိုင်ေမ်န င ် က ိုရီားယာားစသည ် န ိုင်ငံမျာား 

အတ က် (ထ ိုင်ားဘတ် ၅၀၀ (အရမရ ကန် ၁၇ ရေေါ်လာ)) ရ  ဖြီား၊ အရရ ွဲ့အလယ်ြ ို င်ား၊ စကဂာြူန င ် ရဟာင်ရကာင် 

အတ က် ထ ိုင်ားဘတ် ၄၀၀ (အရမရ ကန် ၁၃ ရေေါ်လာ) န င ် အပခာားန ိုင်ငံမျာားအတ က် ထ ိုင်ားဘတ် ၃၀၀ 

(အရမရ ကန် ၁၀ ရေေါ်လာ) ရ  သည်။ ပြည်ြသ ို   မထ က်ခ ာမီ ထည ်ေင်ရကကား အပြည ်အေရကာက်ခံဖြီား၊ စာချျုြ် 

သက်တမ်ားကာလတစ်ရလျှာက်လံိုားအတ ကအ်ကျျံုားေင်သည်။ အကယ်၍ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသာားသည် 

စာချျုြ်သက်တမ်ား ဖြီားဆံိုားဖြီားရနာက်(စာချျုြ်အသစ်ပဖင ်) ပြည်ြတ င် ဆက်လက်လိုြ်က ိုင်ြါက၊ ၎င်ားသည် 

ရနာက်ထြ်ငါားန စ် ဆက်လက် အကျံျုားေင်သည်။ စာချျုြ်သက်တမ်ားဖြီားဆံိုားချ န်၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသာားသည် 

ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို  ပြန်လာဖြီား၊ တစ်ဖန် အလိုြ်လိုြ်ရန် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသည်ဆ ိုြါက၊ (ယခင် 

အလိုြ်ရ င်န င ်ပဖစ်ရစ (သ ို  မဟိုတ်) အလိုြ်ရ င် အသစ်န င ်ပဖစ်ရစ လိုြ်က ိုင်ရန်ပဖစ်ြါက) ၎င်ားသည် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားအသစ်ပဖစ်ဖြီား၊ ထည ်ေင်ရကကားက ို ထြ်မံရြားသ င်ားရမည်ပဖစ်သည်။  

 

၃.၂။ မူရင််းနျိငုင်  သျို    ပန်လြောသည အ်ခေါတွေင ်ရရှျိန ျိငုသ်ည  ်အက ျိျု်းခ စြော်းခွေင  မ် ြော်း၊  

 

အလိုြ်အက ိုင်န င ် အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ သူမျာား ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားဆ ိုင်ရာ အက်ဥြရေ ၁၉၈၅ (B.E. ၂၅၂၈) 

၏ ြိုေ်မ ၅၃ တ င် ရည်မ န်ားချက် ၃ ရြ်က ို ရဖာ်ပြထာားသည်။  

(၁) နယ်န င်ခံရသည ် ထ ိုင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို   ပြန်လာန ိုင်ရန် ြံ ြ ို ားရြားပခင်ား၊  

(၂) ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ သူမျာား (သ ို  မဟိုတ်) ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်ရန ်သ ာားရရာက်သူမျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏ 

ဥြရေအရ ဆက်ခံခ င ်ရ  သူမျာားက ို ကူညီရထာက်ြံ ရြားပခင်ား၊  

(၃) အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ သူမျာားအာား ၎င်ားတ ို   ပြည်ြသ ို  သ ာားရရာက်လိုြ်က ိုင်ပခင်ားမပြျုမီ၊ ကျွမ်ားကျင်မ  

စစ်ရဆားပခင်ားန င ် သင်တန်ားမျာား ရရ ားချယ်ပြျုလိုြ်ပခင်ားန င ် စီစဉ်ရဆာင်ရ က်ရြားပခင်ား၊  

၂၀၁၇ ရအာက်တ ိုဘာလမ  ၂၀၁၈ ရမလအထ ၊ အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာနသည် ထ ိုင်ားရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား 

(ပြည်ြရရာက်ရ  ရနသည ် အလိုြ်သမာား ခန  ်မ နာ်းဦားရရ ၁၂၀,၀၀၀ ဦားအနက်မ ) ၁၀၈ ဦားအတ က ်ရလျာ်ရကကားမျာား 

ထိုတ်ရြားခ  ဖြီား၊ ထိုတ်ရြားခ  သည ်  ရလျာ်ရကကားြမာဏ စိုစိုရြါင်ားမ ာ ထ ိုင်ားဘတ် ၃,၇၄၅,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ် 

လာ ၁၂၃,၇၆၀) ရ  သည်။ ဤရလျာ်ရကကားမျာားက ို ခ  ပခမ်ားစ တ်ပဖာကကည ်လျှင် ရသဆံိုားမ ရြါင်ား ၆၀ မ - ထ ိုင်ားဘတ် 

၂,၃၈၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၇၈,၆၅၀)၊ မကျန်ားမာမ /ရရာဂါပဖစ်မ  ၁၃ မ  - ထ ိုင်ားဘတ် ၃၁၅,၀၀၀ 

(အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁၀,၄၁၀)၊ မသန်စ မ်ားမ  ၃၅ မ  - ထ ိုင်ားဘတ် ၁,၀၅၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၃၄,၇၀၀) 

တ ို  ပဖစ်သည်။  

လက်ရ   ရရ  န ိုင်သည ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရအာက်ြါ ဥြရေန င ် စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျာားတ င် 



40 

 

 

ပြဋ္ဌာန်ားထာားသည်- 

 လိုြ်ငန်ားခ င် ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရ င်ားရရား၊ ကျန်ားမာရရားန င ် ြတ်ေန်ားကျင် စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားန င ် စီမံခန  ခ်   

ရရားဆ ိုင်ရာ အလိုြ်သမာားေန်ကကီားဌာန စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ား၊ B.E. ၂၅၄၉ (၂၀၀၆)၊  

 ပြည်ြတ င် အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ လိုြ်က ိုင်သူမျာားအတ က် ရန်ြံိုရင  စီမံခန  ်ခ   ရရားဆ ိုင်ရာ အလိုြ်သမာား 

ေန်ကကီားဌာန စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျာား၊ B.E. ၂၅၄၉ (၂၀၀၆)၊  

  ပြည်ြတ င် အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ လိုြ်က ိုင်သူမျာားအတ က် ရင ရကကားလက်ခံပခင်ား၊ 

ရင ရကကားရြားရချပခင်ား န င ်၊ ရန်ြံိုရင ထ န်ားသ မ်ားပခင်ားဆ ိုင်ရာ အလိုြ်သမာား ေန်ကကီားဌာန 

စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျာား၊ B.E. ၂၅၄၉ (၂၀၀၆)။  

 

 ပည်ပမထွေက်ခွေြောမီ (သျို  မဟုတ်) ရနရပ် ပန်လြောသည ်အခေါတွေင ်မသန်စွေမ််း ဖစ် ခင််း 

  

မသန်စ မ်ား အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားဖြီားရနာက် ခံစာားခ င ်ရ  ဖြီား၊ 

ပြည်ြမထ က်ခ ာမီအချ န်၊ ပြည်ြတ င် လိုြ်က ိုင်ရနသည ်အချ န်အတ င်ားန င ်၊ ရနရြ်ပြန်လာသည ်အချ န်မျာားတ င် 

တစ်စ တ်တစ်ြ ို င်ား (သ ို  မဟိုတ်) လံိုားေ မသန်စ မ်ား ပဖစ်သ ာားပခင်ားမျာားအတ က် အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရ  သည်။ ဥြမာ 

အာားပဖင ် အလိုြ်သမာားသည် ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားဖြီား၊ ခရီားထ က်ပခင်ားမတ ိုင်မီ မည်သည ် မ ရတာ်တဆမ  

ရကကာင ်မဆ ို ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရရ  ခ  လျှင် ၎င်ားတ ို  အရနပဖင ် ရဆားကိုသမ ကိုန်ကျစရ တ်အတ က် - တစ်စ တ်တစ်ြ ိုင်ား 

မသန်စ မ်ားမ အတ က် ထ ိုင်ားဘတ်ရင  ၁၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၄၉၅ ရေေါ်လာ) အထ န င ်၊ အဖမ တမ်ား မသနစ် မ်ားပဖစ်မ  

အတ က် ထ ိုင်ားဘတ် ရင  ၃၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၉၉၀) အထ  ရလျာ်ရကကားက ို - အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သည်။ 

ပြည်ြတ င် လိုြ်က ိုင်စဉ် ကာလအတ င်ား ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရရ  ပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) မရတာ်တဆပဖစ်ပခင်ားအတ က် 

ရန်ြံိုရင က ကာက ယ်ရစာင ် ရရ ာက်မ  ရြားထာားသည် - တစ်စ တ်တစ်ြ ို င်ား မသန်စ မ်ားမ အတ က် ထ ိုင်ားဘတ်ရင  

၁၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၄၉၅ ရေေါ်လာ) အထ န င ်၊ အဖမ တမ်ား မသန်စ မ်ားပဖစ်မ အတ က ်ထ ိုင်ားဘတ် ရင  ၃၀,၀၀၀ 

(အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၉၉၀) အထ  ရလျာ်ရကကားက ို အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သည်။ 

 

ရသ  ု်းမှု 

ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်ရနသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားတစ်ဦား ရသဆံိုားသည ်က စစရြ်တ င်၊ ရန်ြံိုရင သည် 

အကျ ျုား ခံစာားခ င ်န စ်ရြ်က ို ရြားထာားသည် - (၁) မ သာားစိုအတ က် ရင ရကကားရထာက်ြံ မ အပဖစ် ထ ိုင်ားဘတ်ရင  

၄၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁၃၂၀)န င ်  (၂) နာရရားရထာက်ြံ စရ တ်အပဖစ် ထ ိုင်ားဘတ် ၄၀,၀၀၀၊ စိုစိုရြါင်ား 

ထ ိုင်ားဘတ ်ရင  ၈၀,၀၀၀(အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၂၆၄၀) က ို ြံ ြ ို ားရြားသည်။ အကယ၍် အလိုြ်သမာားသည် ၎င်ား၏ 

အလိုြ် အက ိုင်သရဘာတူစာချျုြ်သက်တမ်ားကာလအတ င်ားပဖစ်ရသာ်လည်ား ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို  ပြန်လာဖြီား 

ရသဆံိုားမ ပဖစ်ြ ာား ြါက (ဥြမာအာားပဖင ် အ မ်သ ို  အပြန်ခရီားတ င်)၊ ၎င်ား၏မ သာားစိုသ ို   ရြားမည ် ရလျာ်ရကကားမ ာ - 
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ထ ိုင်ားဘတ်ရင  ၃၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၉၉၀) ပဖစ်သည်။  

ကကျိျုတငမ် မငန်ျိငုရ်သြော အရ ခအရနမ ြော်း  

 

အကယ်၍ စစ်ြ  ၊ သဘာေ ရဘားအနတရာယ်၊ သ ို  မဟိုတ် (က ိုဗစ်န ိုင်တင်ား က  သ ို  ရသာ) 

ကမဘာ ကြ်ရရာဂါက  သ ို  ရသာ ကက ျုတင်မပမင်န ိုင်ရသာ အရပခအရနမျာားရကကာင ် အလိုြ်သမာားသည် န ိုင်ငံက ို 

ထ က်ခ ာရမည်ဆ ိုြါက၊ အလိုြ် သမာားသည် ရလျာ်ရကကား ထ ိုင်ားဘတ်ရင  ၁၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၄၉၅ ရေေါ်လာ) 

က ို ခံစာားခ င ်ရ  သည်။ ဤအကျ ျုား ခံစာားခ င ်က ို ရတာင်ားခံန ိုင်ဖြီား၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို   ပြန်လာသည ်အခါတ င် 

လက်ခံရရ  န ိုင်သည်။ (ရနရြ်ပြန်လည် ြ ို  ရဆာင်ပခင်ား/ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို  ပြန်ပခင်ား ဥြမာ 

ရလယာဉ်ကိုန်ကျစရ တ်က  သ ို   အကူအညီတ င် အသံိုားပြျုမည် မဟိုတ်ြါ)။ 

က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားသက်ရရာက်မ ရကကာင ်၊ အလိုြ်သမာား ၃၂၇ ဦားသည် ဤအကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို ရလျှာက် ထာားခ  ဖြီား၊ 

အကျ ျုားခံစာားခ င ် ရရ  ခ  ကကသည်။ ခန  ်မ န်ားရပခအာားပဖင ် စိုစိုရြါင်ား ရရ  ခ  ကကသည ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မ ာ 

ထ ိုင်ားဘတ်ရင  ၄.၈ သန်ား (အရမရ ကန် ရေေါ်လာ ၁၅၉,၀၀၀) ခန  ်ရ  သည်။  

 

၃.၃။  ျိကုရ်ရြောကန်ျိငုင်  တွေင ်ရရှျိန ျိငုသ်ည ် အက ျိျု်းခ စြော်းခွေင  မ် ြော်း  

ရထြောက်ပ  ရ က်း 

အကယ်၍ အလိုြ်သမာား၏ စာချျုြ်သည် ၎င်ား၏ က ိုယ်ြ ို င်မ ာားယ င်ားမ ရကကာင ်မဟိုတ်ဘ  ရစာစီားစ ာ 

ရြ်စ ခံရြါက၊ သယ်ယူြ ို   ရဆာင်ရရား၊ ရနထ ိုင်ရရား၊ အစာားအစာ၊ ရဆားေါားကိုန်ကျစရ တ်န င ် အပခာားလ ိုအြ်သည ် 

ကိုန်ကျစရ တ် မျာားအတ က် ထ ိုင်ားဘတ်ရင  ၃၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၉၉၀ ) ထက်မြ ိုရသာ 

ရထာက်ြံ ရကကားက ို ရန်ြံိုရင မ  ြံ ြ ို ားရြားန ိုင်သည်။ ဤအကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာ (သ ို  မဟိုတ်) 

မသန်စ မ်ားပဖစ်ပခင်ားရကကာင ် ပြည်ြတ င် အခက်အခ  ကကံျုရတ ွဲ့ရနရရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် 

ရြားန ိုင်သလ ို၊ ပြည်ြတ င် အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ဖြီား ရဆားစစ်ချက်/သတ်မ တ်ချက် မရအာင်ပမင်လျှင် (ဆ ိုလ ိုသည်မ ာ 

ပြည်ြမထ က်ခ ာမီ ကနဦား ကျန်ားမာရရား စစ်ရဆားပခင်ားက ို ရအာင်ပမင်ဖြီားရနာက်၊ န ိုင်ငံတ င်ားအလိုြ်အတ က် 

တာားပမစ်ထာားသည ် ရရာဂါတစ်ခိုခိုက ို ကူားစက် ပခင်ား)ရ  လျှင်၊ (သ ို  မဟိုတ်) စစ်ြ  (သ ို  မဟိုတ)် 

ကြ်ရရာဂါအရပခအရနမျာားတ င် အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သည်။ အလိုြ် သမာား၏ မ ာားယ င်ားမ  မဟိုတ်ရကကာင်ားက ို 

သက်ရသပြရန်၊ ရန်ြံိုရင အရ အလိုြ်သမာားအရနပဖင ် ဆ ိုက်ရရာက် န ိုင်ငံတ င် ဥြရေအရ 

အ ရရားယူရဆာင်ရ က်ပခင်ားပဖင ် သရဘာတူစာချျုြ်ရဖာက်ဖျက်ရကကာင်ား ဆ ိုထာားသည ် သက်ရသ (သ ို  မဟိုတ်) 

အလိုြ်ရ င်၏ မ ာားယင်ားမ ပဖစ်ရကကာင်ား ဆံိုားပဖတ်ချက်က ို ရဖာ်ပြသည ်  သက်ရသပြရန် လ ိုအြ်သည်။ အဆ ိုြါ 

ရလျာ်ရကကားက ို က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားရကကာင ် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို  ပြန်ရန် ရလယာဉ်လက်မ တ် (သ ို  မဟိုတ်) ရလယာဉ် 

မရ  ရသာ၊ ပြည်ြတ င် ြ တ်မ ရနရသာ အလိုြ်သမာားမျာားက ိုလည်ား ရြားအြ်သည်။ အလိုြ် 

သမာားမျာားအရနပဖင ်လည်ား ရကာင်စစ်ေန်ရံို ားမျာားတ င်ရ  ရသာ ပြည်ြ အလိုြ်သမာားရံိုားမျာား၌ (၁၁ န ိုင်ငံတ င် 

ရံို ားရြါင်ား ၁၂ ရံို ားရ  သည်) ရန်ြံိုရင မ တစ်ဆင ် ရလျာ်ရကကားရရန် ရလျှာက်ထာားန ိုင်သည်။ ရယဘိုယျအာားပဖင ် 
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ဤအကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို ရရ  ရန်၊ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ရနထ ိုင်ရရား၊ အစာားအစာန င ် ရဆားေါားကိုသမ  

ကိုန်ကျ စရ တ်မျာားက ိုရဖာ်ပြထာားသည ် ရပြစာမျာားက ို ရြားရမည်ပဖစ်သည်။ အကယ်၍ အလိုြ်သမာားသည် 

အစာားအစာ ကိုန်ကျစရ တ် ပြန်ရရန်အတ က် ရပြစာ မရြားန ိုင်ြါက၊ သက်ဆ ိုင်ရာ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   ရန  စဉ် 

ရနထ ိုင်စာား ရသာက်စရ တ်န န်ားက ို တ က်ဖြီား၊ အကျြ်အတည်ားကာလအတ င်ား  အလိုြ်သမာားရ  ရနခ  သည ် 

ရက်အရရအတ က် ပဖင ် ရပမ ာက်၍ ရြားမည်ပဖစ်သည်။  

 

မက န််းမြောမှု  

အလိုြ်သမာားသည် အလိုြ်သစ်စရန် ရစာင ်ဆ ိုင်ားရနသည ်ကာလတ င်လည်ားရကာင်ား၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို   ပြန်ရန် 

ရစာင ်ဆ ိုင်ားရနသည ်ကာလတ င်လည်ားရကာင်ား၊ အလိုြ်ရ င်အာား တရာားစ  ဆ ိုထာားသည ်အမ  ဖြီားဆံိုားရန် 

ရစာင ်ဆ ိုင်ား ရနသည ်ကာလတ င်လည်ားရကာင်ား၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် ကျန်ားမာရရား ပြဿနာမျာား (သ ို  မဟိုတ)် 

မကျန်ားမာမ  ကကံျုရတ ွဲ့ရသည ်အခါတ င်၊ 

ထ ိုအချ န်မျာားအတ င်ားကျခံခ  ရသည ်ရဆားကိုသမ ကိုနက်ျစရ တမ်ျာားအတ က် ရထာက်ြံ  ရကကား 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရအာက်တ င် ရင ပြန်ထိုတ်ရြားပခင်ားက ို ရရ  ခံစာားန ိုင်သည်။ ဤြံ ြ ို ားမ က ို ရရ  ရန်အတ က် 

ရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ ကိုန်ကျစရ တ်ရပြစာန င ် ရဆားလက်မ တ်က ို ရလျှာက်ထာားရာတ င် ြူားတ  တင်ပြရမည် 

ပဖစ်သည်။  

ပြည်ြတ င် အလိုြ်လိုြ်က ိုင်စဉ် အပခာားမကျန်ားမာသည ် က စစရြ်မျာားတ င်၊ ရန်ြံိုရင အရနပဖင ် 

အလိုြ်သမာားသည် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   လူမ ဖူလံိုရရားစနစ် (သ ို  မဟိုတ်) အပခာားကျန်ားမာရရားအာမခံက  သ ို  ၊ 

အပခာားရအဂျင်စီတစ်ခိုခိုမ  ကျန်ားမာရရားအကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို တ ိုက်ရ ိုက် ခံစာားခ င ်ရ  /မရ  န င ်၊ အလိုြ်သမာားသည် 

ကိုန်ကျစရ တ်အတ က် တာေန် ရ  /မရ   ဆ ိုသည်က ို ဆံိုားပဖတ်ရန် အရသားစ တ် စစ်ရဆားမ က ို 

ပြျုလိုြ်မည်ပဖစ်သည်။ ကိုန်ကျစရ တ်အတ က် မည်သည ် လူြိုဂဂ ျုလ်/အဖ  ွဲ့အစည်ားကမျှ ရြားရန်တာေန်မရ  ပခင်ား 

(သ ို  မဟိုတ်) မည်သည ်ရနရာကမျှ ပြန်လည်စ ိုက် ထိုတ်ရြားရန် မတတ်န ိုင်ရသာ မျာားပြာသည ်  

ကိုန်ကျစရ တ်မျာားပဖစ်ြါက၊ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ထ ိုကိုန်ကျ စရ တ်မျာားအတ က် က ိုယ်တ ိုင် 

ရြားရန်တာေန်ရ  မည်ပဖစ်ဖြီား၊ ရန်ြံိုရင အရနပဖင ် ထ ိုင်ားဘတ်ရင  ၃၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၉၉၀) အထ  

အမ န်တကယ် ကိုန်ကျမ အတ က် အလိုြ်သမာားအာား ြံ ြ ို ားကူညီရန ်စဉ်ားစာား သံိုားသြ်မည်ပဖစ်သည်။   

 

တြော်း မစ်ထြော်းသည ် ရရြောဂေါ  

 

အလိုြ်သမာားမျာားအာား အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ခ င ်မပြျုမီ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံ၏ ကျန်ားမာရရားစစ်ရဆားမ  လ ိုအြ်ဖြီား၊ န ိုင်ငံ 

ေင်ခ င ် ြ တ်ြင်သည ် တာားပမစ်ထာားသည ် ရရာဂါမျာား (ဥြမာ တီဘီရရာဂါ) စာရင်ားက ို ရဖာ်ပြထာားသည ်  အရပခ 

အရနတ င်၊ အကယ်၍ အလိုြ်သမာားသည် ပြည်ြမထ က်ခ ာမီ ကျန်ားမာရရားစစ်ရဆားမ က ို 
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ရအာင်ပမင်ရသာ်လည်ား၊ ပြည်ြရရာက်ရ  ချ န်တ င် တာားပမစ်ထာားသည ် ရရာဂါတစ်ခိုခို ကူားစက်ခံရရကကာင်ား 

ရတ ွဲ့ ရ  ရဖြီား၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို   ပြန်လာရြါက၊ ယင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသည် ရန်ြံိုရင မ  

ရလျာ်ရကကားအကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သည်။ ရရာဂါကူားစက်ပခင်ား ရကကာင ် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို  ပြန်လာရသာ 

အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ရန်ြံိုရင တ င်ြါေင်သည ်အဖ  ွဲ့ေင်ကာလ ြထမ ၆ လ အတ င်ားပဖစ်ြါက၊ ရလျာ်ရကကား 

ဘတ်ရင  ၂၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ရေေါ်လာ ၈၃၀)  န င ်၊ အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ဖြီား ၆ လရကျာ်မ  ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို   

ပြန်လာသည ် အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ရလျာ်ရကကားထ ိုင်ားဘတ်ရင  ၂၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ရေေါ်လာ ၈၃၀) 

ရရ  မည်ပဖစ်သည်။  

 

ဥပရဒ ျိုငရ်ြောအရထြောက်အကူ  

 

ဤရန်ြံိုရင သည် ဥြရေဆ ိုင်ရာ အရထာက်အကူအတ က် ြံ ြ ို ားရြားသည်။ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ပြစ်မ ကျူားလ န်ရန် ရည်ရ ယ်ချက်မရ  ဘ  ပြစ်မ ကျူားလ နသ်ည်ဟို 

စ ြ်စ  ခံရပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) ရတ ွဲ့ ရ  ပခင်ား၊  (သ ို  မဟိုတ်) အလိုြ်ရ င်အာား အလိုြ်သမာား 

စည်ားကမ်ားချ ျုားရဖာက်သည ်အတ က် တရာားမ မ ပဖင ် တရာားစ  ရာတ င် ဥြရေဆ ိုင်ရာ အရထာက်အကူရြားပခင်ား၊ 

ဥြမာ လစာမရြားပခင်ားက စစရြ်မျ ျုားတ င်၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသည် ယင်ားအမ မျာား အတ က် ြံ ြ ို ားကူညီရြားန ိုင်သည်။ 

အမ န်တကယ်ပဖစ်သည ်အမ အတ က ် ရေသဆ ိုင်ရာ ရရ ွဲ့ရနင ာားရမ်ားခအပဖစ် ကိုန်ကျစရ တ် ထ ိုင်ားဘတ်ရင  

၁၀၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၄၃,၃၀၀) အထ က ို ရန်ြံိုရင မ  ရရ  န ိုင်သည်။ အလိုြ်သမာားသည် 

က ိုယ်တ ိုင်အမ တ ိုင်ကကာားပခင်ားန င ် ရရ ွဲ့ရနင ာားရမ်ားပခင်ားပြျုန ိုင်သလ ို၊ သံရံို ားအကူအညီက ိုလည်ား ရယူန ိုင်သည်။ 

အမ တ ိုင်ကကာားမ မပြျုမီ၊ အလိုြ်သမာားသည် ဥြရေဆ ိုင်ရာ ြံ ြ ို ားမ ရရန်အတ က် ထ ိုအမ သည် အကျံျုားေင်ပခင်ား 

ရ  /မရ  က ို ဆံိုားပဖတ်ရန်န င ် ခ င ်ပြျုချက်ရရန်အတ က် အလိုြ်သမာားရံိုားသ ို   ဦားစ ာရလျှာက်ထာား သင ်သည်။  

 

၃.၄။ MWF နငှ  ပ်တသ်က၍် ဝန်ထမ််းရရွေ်းခ ယခ်န  ်အပ်  ခင််းနငှ   ်လပ်ုငန််းပျိငု််းစမီ ခန  ်ခွေွဲမှု 

    

အလိုြ်အက ိုင်န င ် အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ သူမျာား ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရား အက်ဥြရေ အြ ိုေ် ၅၄ အရ ရန်ြံိုရင  

အတ က် ဘိုတ်အဖ  ွဲ့က ို တည်ရထာင်ထာားဖြီား၊ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့တ င် အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန (အလိုြ်သမာားေန်ကကာီး 

ဌာန) ၏ ည န်ကကာားရရားမ ားချျုြ်သည် ဥကက ဌအပဖစ်ရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ အလိုြ်သမာားေန်ကကီားဌာနက ခန  ်အြ်သည ် ၆ 

ဦားထက်မြ ိုရသာ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားြါေင်သည်။ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားရံိုား၏ ည န်ကကာားရရားမ ားက ို 

ရံို ားအဖ  ွဲ့ေင်န င ် အတ င်ားရရားမ ားအပဖစ်ခန  ်ထာားသည်။ ြိုေ်မ ၅၅ အရ၊ အဖ  ွဲ့ေင်အာားလံိုားအာား ၃ န စ်သက်တမ်ားပဖင ် 

ခန  ်အြ်ထာားသည်။  အပခာားစ တ်ြါေင်စာားသည ် အဖ  ွဲ့မျာား၏ ြါေင်ပခင်ား မရ  ြါ။ အရထ ရထ စီမံခန  ်ခ  ရရား တာေန် 

န င ်ြတ်သက်၍ ဥကက ဌတစ်ဦားက ို ရရ ားချယ်ဖြီား၊ စီမံခန  ်ခ  မ က ို အလ ည ်ကျစနစ်ပဖင ် ရဆာင်ရ က်သည်။  

လက်ရ  တ င် ရန်ြံိုရင က ို ရဆာင်ရ က်သည ် ေန်ထမ်ား ၆၄ ဦားရ  သည်။ အချ န်ပြည ်ေန်ထမ်ားလစာက ို အစ ို ားရက 
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သီားပခာား ရြားဖြီား၊ စီမံခန  ်ခ  မ အြ ို င်ားက ထူားပခာားသည ် အရပခအရနမျာားတ င် (စီမံက န်ားလိုြ်ငန်ားရဆာင်ရ ကရ်န် 

အတ က် လ ိုအြ်သည ် အြ ိုယာယီေန်ထမ်ားန င ်၊ လ ိုအြ်သည ်အချ န်ြ ိုအလိုြ်အတ က် 

ခ င ်ပြျုချက်အရပခအရနမျာား တ င်)သာ ရန်ြံိုရင မ  ရနာက်ထြ် ြံ ြ ို ားမ က ိုရယူသည်။ ေန်ထမ်ား ၆၄ ဦားတ င် ၆၀ 

သည် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ င်ရ  ဖြီား၊ ၄ ဦား သည် ပြည်ြရ   အလိုြ်သမာားရံိုားမျာားတ င် အရပခချလိုြ်က ိုင်ကကသည်။ ထ ို ၄ ဦားမ  

၂ ဦားသည် ထ ိုင်ားေမ်တ င်လည်ား ရကာင်ား၊ တစ်ဦားသည် အစစရရားတ င်လည်ားရကာင်ား၊ 

ကျန်တစ်ဦားသည်က ိုရီားယာားန ိုင်ငံတ င်လည်ားရကာင်ား အရပခချ လိုြ်က ိုင်ကကသည်။  

 

၃.၅။ ဝန်ရ ြောငမ်ှုရပ်း ခင််း 

 

အလိုြ်သမာားမျာားသည် ထည ်ေင်ရကကား ရြားသ င်ားသည ် အချ န်မ စတင်၍၊ အကျံျုားေင်သည ် မရတာ်တဆမ  

(ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာ၊ ရသဆံိုားမ ၊ စသည်) ပဖစ်ြ ာားဖြီားရနာက် ၂ န စ်အထ  အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သည်။ အြ ိုေ် ၃.၁ တ င် 

ရဖာ်ပြထာားသည ်အတ ိုင်ား၊ ၎င်ားတ ို  ၏ ကနဦားအလိုြ်အက ိုင်သရဘာတူစာချျုြ်ဖြီားဆံိုားဖြီားရနာကလ်ည်ား 

ဆက်လက် အကျံျုားေင်ဖြီား၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် ဆက်လက် အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ြါက ရနာက်ထြ် ၅ န စ်အထ  

အကျံျုားေင် သည်။  

အလိုြ်သမာားမျာားသည် ၎င်ားတ ို  က ိုယ်တ ိုင် အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရတာင်ားဆ ိုြါက၊ သက်ဆ ိုင်ရာ 

စာရ က်စာတမ်ားမျာားန င ် အမ အချက်အလက်မျာားက ို (၎င်ားတ ို   ရနရြ်ပြန်လာလျှင်) ထ ိုင်ားန ိုင်ငံရ   

အလိုြ်သမာားရရားရာဌာနသ ို   လည်ားရကာင်ား၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   ရကာင်စစ်ေန် 

အလိုြ်သမာားရံိုားသ ို  လည်ားရကာင်ား တင်ပြရမည်။ အမ က စစ အမျ ျုားမျ ျုားတ င် လ ိုအြ်ချက်အမျ ျုားမျ ျုားရ  သည်။ 

စီမံခန  ်ခ  မ အြ ို င်ားသည် ရတာင်ားဆ ိုမ က ို ၁၀ ရက်ထက်မြ ိုဘ  ရဆာင်ရ က်သင ်ရသာ်လည်ား၊ လ ိုအြ်သည ် 

စာရ က်စာတမ်ားမျာားအာားလံိုား အပြည ်အစံိုမရရ  ြါက အချ န်ြ ို ကကာ န ိုင်ြါသည်။  

ရသဆံိုားသည ် ပဖစ်စဉ်တ င်၊ အလိုြ်သမာားမ သာားစိုေင်မျာားက ိုယ်တ ိုင်က အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို ရတာင်ားဆ ိုရမည်ပဖစ် 

ဖြီား၊ သက်ဆ ိုင်ရာ စာရ က်စာတမ်ားမျာားက ို ရြားရမည်ပဖစ်သည်။ နီရြါန ိုင်ငံန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံရ   ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ၎င်ားတ ို   ပြည်ြမထ က်ခ ာမီအချ န်ကတည်ားက အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  န ိုင်သူမျာားက ို 

ရဖာ်ပြ ခ  ဖြီားပဖစ်သည်။ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ င် ဤက  သ ို  ရသာ စီစဉ် ရဆာင်ရ က်မ  မရ  ြါ။ 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရတာင်ားဆ ိုရသာ မ သာားစိုေင်မျာားက ခံစာားခ င ်ရ  ရကကာင်ားက ို သက်ရသပြရမည်ပဖစ်သည်။ 

ရတာင်ားဆ ိုမ အတ က် လ ိုအြ်သည ် စာရ က်စာတမ်ားမျာားမ ာ -  

 ရန်ြံိုရင အဖ  ွဲ့ေင် ကတ်ပြာား မ တတ ူ၊  

 အလိုြ်သမာား၏ န ိုင်ငံကူားလက်မ တ် (ြတ်စ်ြ ို  ) မ တတ ူ၊  

 အလိုြ်ခန  ်ထာားမ ဆ ိုင်ရာ သရဘာတူစာချျုြ်၊  

 သက်ရသခံကတ်ပြာား/ အ ိုင်ေီကတ်  
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 အလိုြ်သမာား၏ အ မ်ရထာင်စို မ တ်ြံိုတင်၊  

 လက်ထြ်ပခင်ား သက်ရသခံလက်မ တ်၊  

 ရင ရကကားြံ ြ ို ားမ  လက်ခံရရ  ရန် အပခာားလူ/အဖ  ွဲ့အစည်ားအတ က် လိုြ်ြ ို င်ခ င ်လ  အြ်ပခင်ား (ဥြမာ။    ။ 

မသန်စ မ်ားပဖစ်မ အတ က် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံတ င် ရင ရကကား လက်ခံရယူမည ်  မ သာားစိုေင်)၊  

 သံရံိုားက ပြျုလိုြ်ရြားသည ် (သ ို  မဟိုတ်) တစ်နည်ားနည်ားပဖင ် ရရ  သည ် ရသစာရင်ားလက်မ တ၊် 

အလိုြ်သမာားမျာားသည် ရန်ြံိုရင န င ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားန င ်ြတ်သက်၍ အဓ ကရနရာ ၄ ခိုမ  

ရလ လာသ ရ  ကကသည်။ ၎င်ားတ ို  မ ာ - 

o အလိုြ်သမာားန င ် အလိုြ်အက ိုင်ရံို ားမျာားအြါအေင် DOE ၏ နယ်ြယ်/ခရ ို င်ဌာန၊  

o ခရီားမထ က်ခ ာမီ၊ ပြည်ြမထ က်ခ ာမီသင်တန်ား တက်ရရာက်ရနစဉ်ကာလအတ င်ား၊ သင်တန်ား၏ သင်ခန်ား 

စာတစ်ခိုတ င် ရန်ြံိုရင အရကကာင်ား အရသားစ တ်သင်ကကာားြ ို  ချရြားသည်။   

o DOE ၏ ရဖ စ်ဘ တ်စာမျက်န ာ၊  

o DOE ေက်ဘ်ဆ ိုက်တ ို  ပဖစ်သည်။  

 

၃ .၆။  ဖစန်ျိငုရ်ခ ရှျိသည  ်တျိ်ုးတကမ်ှုမ ြော်းအတွေက ်ရ ြောငရ်ွေကရ်န်နယပ်ယမ် ြော်း  

 

ထ ိုင်ားအလိုြ်သမာားေန်ကကီားဌာနသည် ထ ိုင်ားရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ရနာက်ဆက်တ   အကျ ျုားခံစာား 

ခ င ်မျာားက ို တ ိုားချ ွဲ့ ရဆာင်ရ က်နည်ားမျာားန င ်ြတ်သက်၍ စဉ်ားစာားသံိုားသြ်ရနဖြီား၊ ၂၀၁၀ ခိုန စ်တ င် သတ်မ တ်ထာား 

သည ် ထည ်ေင်ရကကားန န်ားထာားက ို ပြန်လည်ချ န်ည  သင ်/မသင ်က ို သံိုားသြ်လျက်ရ  သည်။ အကျ ျုားရ  ထ ရရာကမ်  

ပဖစ်ရစရန် ရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက်၍ ြံိုမ န်ရလ လာမ မျာားန င ် သိုရတသနမျာားက ို ရဆာင်ရ က်ခ  သည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ 

ဘဏ္ဍာရရားန စ်တ င် ရန်ြံိုရင သည် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို တ ိုားပမ င ်ပခင်ား၊ ရန်ြံိုရင အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအတ က် 

အကျံျုားေင်မ က ိုတ ိုားချ ွဲ့ရြားပခင်ားန င ် 

အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ သူတစ်ဦားချင်ားစီအတ က်ထည ်ေင်ရကကားန နာ်းထာားတ ိုားတက် မ  ပဖစ်န ိုင်ရချက ို 

အက ပဖတ်သံိုားသြ်ရန်အတ က် သိုရတသနအတ ိုင်ြင်ခံမျာားက ို အသံိုားပြျု၍ စီမံက န်ားတစ်ခိုက ို 

အရကာင်အထည် ရဖာ်ရန် စီစဉ်ခ  သည်။ အဖ  ွဲ့ေင်ပဖစ်ရန်ရလျှာက်ထာားပခင်ား၊ ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားပခင်ား၊ 

၎င်ားတ ို   ၏အရပခအရနက ို ရခတ်န င ်အညီပြင်ဆင်ပခင်ား၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရတာင်ားဆ ိုပခင်ားတ ို  အတ က် 

အလိုြ်သမာား မျာားက ိုခ င ်ပြျုရန်အလ ို  င ာ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားဌာနက 

အီလက်ထရရာနစ်ေန်ရဆာင်မ  ကမ်ားလ မ်ားရန်န င ် ရန်ြံိုရင န င ်သက်ဆ ိုင်သည ် အ န်လ ိုင်ား နည်ားြညာက ို 

အဆင ်ပမ င ်ရန် ရည်ရ ယ်ထာားသည်။ စာရရားသာားရနချ န်တ င် အလိုြ်သမာားမျာား၏ ထည ်ေင်ရကကားက ို 

ရင သာားပဖင ် ရကာက်ခံြါသည်။  

 

၄။ ဖျိလစ်ပျိုင်နျိုင်င   ဖစ်ရပ်ရလ လြောမှု  
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ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသည် ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်ရနသည ် ၎င်ား၏န ိုင်ငံသာားမျာားက ို လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်မ  ရြား 

ရာတ င် အရကာင်ားဆံိုားကျင ်သံိုားရဆာင်ရ က်မ မျာားပြျုသည ် နမူနာယူရမည ်  န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံပဖစ်သည်ဟို သံိုားသြ် 

ရလ ရ  သည်။ ၎င်ားတ ို  ၏ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင သည် ပြည်ြအလိုြ်သမာားမျာား 

သက်သာရချာင်ချ ရရားစီမံအိုြ်ချျုြ်ရရား (OWWA)ဌာန၏ အစ တ်အြ ို င်ားတစ်ခိုပဖစ်ဖြီား၊ ၁၉၇၇ ခိုန စ်တ င် စတင် 

တည်ရထာင်ခ  သည ်အတ က် လိုြ်ငန်ားမျာားရဆာင်ရ က်ရနသည်မ ာ န စ်ရြါင်ား ၄၀ ရကျာ်ဖြီပဖစ်သည်။ 

လက်ရ  တ င် အလိုြ်သမာားမျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် အစီအစဉ်ရရားဆ  ပခင်ားန င ် 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျ ျုားစံိုက ို ကမ်ားလ မ်ားထာားသည ်အပြင် ရနရြ်ပြည်သည ်အခါ 

ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားပခင်ားအစီအစဉ်မျာားက ိုလည်ားရဆာင်ရ က် ရြားသည်။ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသည် 

တစ်န စ်ဖြီားတစ်န စ် ရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက်၍ ဖ  ွဲ့စည်ားတည်ရဆာက်မ ြံို စံန င ် စီမံ အိုြ်ချျုြ်ရရားက ို 

တ ိုားတက်မ မျာားက ို ြံိုမ န်ရဆာင်ရ က်ခ  ဖြီား၊ ပြည်ြ ဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာား(OFWs)မျာား၏ လ ိုအြ် 

ချက်မျာားက ိုဆန်ားစစ်အရပဖရ ာဖြီား၊ လ ိုအြ်ချက်အလ ိုက် ၎င်ား၏ေန်ရဆာင်မ မျာားန င ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို 

တ ိုားချ ွဲ့ ရဆာင်ရ က်ရြားသည်။ ယခိုအခါ အဓ ကကျသည ် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားတ င် 

ဖ လစ်ြ ို င်ရကာင်စစ်ေန်မျာားအပဖစ် ကမဘာအန ံ  တ င် ၃၄ ရံိုားရ  ဖြီား၊ မ သာားစိုေင်မျာားန င ် ရနရြ်ပြန်မျာားက ို 

ေန်ရဆာင်မ ရြားရန် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံအတ င်ား ၁၇ ရံိုားက ို တည်ရထာင်ဖြီားပဖစ်သည်။ 

ပြည်ြမထ က်ခ ာမီသင်တန်ားရြားပခင်ား၊ ရသဆံိုားမ န င ် မသန်စ မ်ားပဖစ်မ အတ က် 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားရြားပခင်ားအပြင်၊ မ ီခ ိုသူမျာားအတ က် သက်သာရချာင်ချ ရရားအရထာက်အြံ အစီအစဉ်မျာား၊ 

သင်တန်ားအစီအစဉ်မျာား၊ ြညာရတာ်သင်အစီအစဉ်မျာား ကမ်ားလ မ်ားပခင်ားန င ်၊ ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားရရား 

အစီအစဉ်၊ စ န  ်ဦားတီထ င်စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ားအတ က်ရချားရင မျာားရြားပခင်ားန င ် အသက်ရမ ားေမ်ားရကျာင်ားဆ ိုင်ရာ 

ြံ ြ ို ားကူညီမ  မျာားက ိုလည်ား ကမ်ားလ မ်ားရြားသည်။ OWWA အရ၊ ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်ရန် 

ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသာားမျာားအာား စီစဉ်ရြားရသာ ရအဂျင်စီမျာားအရနပဖင ် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   အလိုြ်ရ င်မျာားထမံ  

ထည ်ေင်ရကကား (အရမရ ကန် ၂၅ ရေေါ်လာ) က ို ရကာက်ခံရဖြီား၊ အပခာား ပြည်ြ ဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာား 

(OFW)မျာားထံမ လည်ား မ မ ဆနဒအရလျာက် ထည ်ေင်န ိုင်သည်  ရရ ားချယ်ခ င ်မျာားရြားထာားသည်။  ၂၀၁၇ ခိုန စ်တ င် 

OWWA ရန်ြံိုရင သည် အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၄၀၅,၂၀၀,၀၀၀ ခန  ် ရ  လာခ  သည်။ ၂၀၁၆ ခိုန စ်တ င် OWWA 

အဖ  ွဲ့ေင်ရြါင်ား ၂.၅ သန်ားရ  ခ  ဖြီား၊ လက်ရ  တ င် ခန  ်မ န်ားရချအာားပဖင ် ယာယီ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားအပဖစ်အကျံျုားေင်ရသာ OFW ဦားရရသည် ၄.၂ သန်ားခန  ်ရ   ကာ၊ အရထာက်အထာားမ   

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူဦားရရမ ာ ၁.၂ သန်ားခန  ်ရ  သည်။  

ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသည် OFW မျာားက ို အာားလံိုားအကျံျုားေင်သည ် ကျန်ားမာရရားအစီအစဉ်အတ င်ား ထည ်သ င်ားရဆာင် 

ရ က်ရန် အဆင ်မျာားချမ တ်ဖြီားပဖစ်သည်။ အာားလံိုားအကျံျုားေင်သည ်ကျနာ်းမာရရားအစီအစဉ်က ို ဖ လစ်ြ ို င်ကျနာ်းမာ 

ရရားအာမခံရကာ်ြ ိုရရားရ င်ား (PhilHealth)၊ အမျ ျုားသာားစိုရင န င ်အ မ်ရာရချားရင အစီအစဉ် (Pag-IBIG fund)၊ 

လူမ ဖူလံိုရရားစနစ် (SSS)တ ို  က ရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ ၎င်ားတ င် အလိုြ်တ င်ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရပခင်ားန င ် မရတာ်တဆ 

ပဖစ်မ မျာားအတ က် ရလျာ်ရကကားရြားပခင်ားြါေင်သည်။ ဤအစီအစဉ်လ မ်ားပခံျုမ မျာားရအာက်တ င် ြါရ န်ြင်ဘယ် 

https://owwa.gov.ph/
https://owwa.gov.ph/
https://www.philhealth.gov.ph/
https://www.philhealth.gov.ph/
https://pagibigfund.gov.ph/
https://www.sss.gov.ph/
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ရက ွဲ့ န ိုင်ငံမျာား၌ လိုြ်က ိုင်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် အကျ ျုားရကျားဇူားမျာားစ ာ ရရ  ရစသည်။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားမျာားသည် ြါရ န်ြင်လယ်ရက ွဲ့ န ိုင်ငံမျာား၏ အမျ ျုားသာားလူမ ဖူလံိုရရားစနစ်အတ င်ား ထည ်သ င်ား 

သတ်မ တ်ခံထာားရပခင်ား မရ  သလ ို၊ အလိုြ်ရ င်မျာားအရနပဖင ်လည်ား မကျန်ားမာရသာ (သ ို  မဟိုတ်) ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာ 

ရရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအာား ကူညီရန် တာေန်ေတတ ရာားက ိုလည်ား ရရ ာင်လ  န ိုင်သည်။ PhilHealth သ ို   ရြားသ င်ား 

ထာားသည ် OFW မျာား၏ ထည ်ေင်ရကကားမျာားသည် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံရ   ၎င်ားတ ို  ၏ မ ီခ ိုသူမျာားအတ က် ကျန်ားမာရရား 

အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်က ိုလည်ား ပဖည ်ဆည်ားရြားထာားသည်။  

အစီအစဉ်၏ ကျယ်ကျယ်ပြန  ်ပြန  ရ်ဆာင်ရ က်မ သည် အထင်ကကီားဖ ယပ်ဖစ်ဖြီား၊ မ ီခ ိုသူမျာားအတ က် အကျ ျုားခံစာား 

ခ င ် ထည ်သ င်ားရြားထာားပခင်ား၊ အထူားသပဖင ် ြညာသင်ရထာက်ြံ စရ တ်န င ် ပြည်တ င်ားတ င် ေင်ရင ရ ာရဖ န ိုင်ရန် 

ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားပခင်ား အစြျ ျုားအစီအစဉ်မျာားသည် နီရြါန င ် ထ ိုင်ား ရန်ြံိုရင မျာားထက် ြ ို၍ကျယ်ပြန  သ်ည်။ 

OWWA န င ် အပခာားအဖ  ွဲ့အစည်ားမျာား ရင်ဆ ိုင်ရသည ် စ န်ရခေါ်မ မျာားမ ာ - ထည ်ေင်ရကကားမျာားရကာက်ခံပခင်ားန င ် 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားရြားပခင်ား ရသချာရဆာင်ရ က်န ိုင်ရန် ဆ ိုက် ရရာက်န ိုင်ငံမျာားရ   OFW မျာားအတ က် အဖ  ွဲ့ေင် 

ပဖစ်မ က ို ထ န်ားထာားရန်ပဖစ်သည်။ OWWA သည် ပြည်ြတ င် တာေန်မျာားချထာားရသာ်လည်ား၊ အလိုြ်သမာားမျာား 

က အခရကကားရင ရြားရချရာတ င် အပခာားရအဂျင်စီမျာားက ၎င်ားတ ို  ၏ ရင လ  ေန်ရဆာင်မ မျာားက ို အသံိုားပြျုရစရန် 

ပြျုလိုြ်ထာားပခင်ားန င ်၊ PhilHealth တ င် (န ိုင်ငံသာားမျာားန င ်တန်ားတူ) အာားလံိုားအရြေါ်တစ်ရပြားညီရကာက်ခံသည ်  

ထည ်ေင်ရကကားစနစ်မ  ေင်ရင ရာခ ိုင်န န်ားအရြေါ်မူတည်၍ရကာက်ခံပခင်ားစနစ်သ ို   ရပြာင်ားလ ပခင်ားတ ို  သည် OFW 

မျာားအကကာား ရေဖန်ရပြာဆ ိုမ မျာားရ  ခ  သည်။ ၎င်ားသည် အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် စီမံခန  ်ခ  ရရားဆ ိုင်ရာ အခက် 

အခ ပဖစ်ရစဖြီား၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံတ င် အလိုြ်ရ င်ထံမ ရရ  သည ် ေင်ရင အရထာက်အထာားက ို ရဖာ်ပြရန်န င ် 

ထည ်ေင်ရကကားက ို တ က်ချက်ရန် လ ိုအြ်သည်သာမက၊ အီလက်ထရရာနစ် ရင လ  စနစ်က ို အလ ယ်တကူ 

မသံိုားန ိုင်ဘ ၊ က ိုယ်တ ိုင်က ိုယ်ကျရင ရြားရချပခင်ားက ို ပြျုလိုြ်ရရသားသည်။ အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရရ  ရန် 

စာရ က်စာတမ်ား မျာားန င ် စာမျာားရြားြ ို  ရပခင်ားသည် ပြည်ြရ   အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် 

ေန်ထိုြ်ေန်ြ ို ားပဖစ်ရစသည်။ ရအဂျင်စီ အချ ျုွဲ့က ရြားရချမ အတ က် အ န်လ ိုင်ား (ဥြမာ။  ။ Pay Maya) က ို 

အသံိုားပြျုခ င ်ရြားထာားရသာ်လည်ား၊ ရအဂျင်စီ အမျာားစိုအရနပဖင ် မ သာားစိုေင်မျာားက ို ချက်လက်မ တ်မျာား 

ထိုတ်ရြားရနဆ ပဖစ်ဖြီား၊ ရင သာားပဖင ်သာ ရဆာင်ရ က် ကကသည်။ ရလာရလာဆယ်တ င် 

လူမ ဖူလံိုရရားစနစ်အတ င်ား OFW ၂၅ ရာခ ိုင်န န်ားသာ ြါေင်ဖြီား၊ ဤက  သ ို   ကျယ်ကျယ်ပြန  ်ပြန  ် ြါေင်မ  

မရ  ပခင်ားရကကာင ် စနစ်တစ်ရြ်လံိုားအရြေါ် ဖခ မ်ား ရပခာက်မ ပဖစ်လာရစန ိုင်သည်။ OWWA သည် 

တည်ရထာင်ဖြီားချ န်မ စ၍ ဆယ်စိုန စ် ၄ စိုအတ င်ား ထည ်ေင်ရကကားန န်ားထာားက ို မတ ိုားပမ င ်ခ  ဘ ၊ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ား 

ကမဘာ ကြ်ရရာဂါက ို တံို  ပြန်သည ်အစီအစဉ်မျာားတ င် ရန်ြံိုရင ၏ သင ်ရတာ်သည ် အရန်ြမာဏ က ို 

အသံိုားပြျုခ  သည်။  

 

၄.၁။ အခရ က်းရငွေတညရ် ြောကမ်ှုပ စု နငှ   ်ရန်ပ ုရင ွေစမီ ခန  ခ်ွေွဲမှု  
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ပြည်ြအလိုြ်သမာားမျာား သက်သာရချာင်ချ ရရားစီမံအိုြ်ချျုြ်မ (OWWA)ဌာန16 သည် ပြည်ြဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ် 

သမာားမျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏မ သာားစိုမျာား၏ လူမ ဘေသက်သာရချာင်ချ ရရားန င ် ရကာင်ားကျ ျုားချမ်ားသာက ို ကာက ယ် 

ရန်န င ် ပမ င ်တင်ရဆာင်ရ က်ရန်တာေန်ရ  ရသာ ဦားရဆာင် အစ ို ားရရအဂျင်စီတစ်ခိုပဖစ်ြါသည်။ 

ထည ်ေင်ရကကားမျာား က ို ရကာက်ခံပခင်ားရကကာင ် အဖ  ွဲ့ေင်မျာားဆ ိုင်ရာ အသင်ားအဖ  ွဲ့တစ်ခိုအပဖစ် 

သတ်မ တ်ထာားသည်။ လက်ရ  တ င် OWWA သည် 

အလိုြ်သမာားန င ်အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန(DOLE)န င ်တ  ထာားသည ် ရအဂျင်စီဌာနတစ်ခိုပဖစ် သည်။ 

အဆ ိုပြျုထာားသည ် ဥြရေပဖစ်သည ် အထက်လ တ်ရတာ်ဥြရေကကမ်ား ၂၀၂ သည် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် 

သမာားမျာားအတ က် သီားပခာားရဆာင်ရ က်ရြားသည ် တစ်ခိုတည်ားရသာဌာနပဖစ်ရရားအတ က် 

ရတာင်ားဆ ိုထာားသည်။ ၎င်ားက ို သမမတေူတာရတားက ရထာက်ခံထာားဖြီား၊ ၂၀၁၉ ဇူလ ိုင်လကတည်ားက 

အလိုြ်သမာား၊ အလိုြ်အက ိုင်န င ် လူ  စ မ်ားအာားအရင်ားအပမစ်ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတကရ်ရားဆ ိုင်ရာ 

အထက်လ တ်ရတာ်ရကာ်မတီက စဉ်ားစာားသံိုားလျက်ရ  သည်။ ဤမူကကမ်ားအာားပဖင ် 

ဖ လစ်ြ ို င်ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရား (POEA) န င ် ပြည်ြအလိုြ်သမာားသကသ်ာ 

ရချာင်ချ ရရားစီမံအိုြ်ချျုြ်မ ဌာန(OWWA)က ို ဖျက်သ မ်ားဖြီား၊ ၎င်ားတ ို  ၏ လိုြ်ငန်ားတာေန်မျာားက ို DOLE သ ို   

လ  ရပြာင်ား တာေန်ရြားမည်ပဖစ်သည် (Patag, 2020)။  

၁၉၇၇ တ င်၊ DOLE စီမံမ ရအာက်တ င် ည န်ကကာားစာ (LOI) အမ တ် ၅၃၇ ထိုတ်ပြန်၍ ဥြရေပဖင ် ပြည်ြအလိုြ် 

သမာားမျာားအတ က် သက်သာရချာင်ချ ရရားန င ်သင်တန်ားဆ ိုင်ရာ ရန်ြံိုရင က ို ြထမဆံိုား တည်ရထာင်ခ  သည်။ 

ဖြီားခ   သည်  ဆယ်စိုန စ် ၄ ခိုအတ င်ား ဥြရေမျာားက ို ပြဋ္ဌာန်ားခ  ဖြီား၊ ရအဂျင်စီအဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားက ို 

ရပြာင်ားလ ဖ  ွဲ့စည်ားခ   သည်။ မကကာရသားမီကထိုတ်ပြန်သည ် ဥြ ရေတစ်ခိုပဖစ်သည်  

ပြည်သူ  သမမတအက်ဥြရေ(RA) အမ တ် - ၁၀၈၀၁ အရ အမျ ျုားသာားရအဂျင်စီဌာနတစ်ခိုအပဖစ် OWWA က ို 

ဖ  ွဲ့စည်ားတည်ရထာင်ခ  ဖြီား၊ ရန်ြံိုရင မ  ယခင် ထိုတ်ယူခ  သည ် ေန်ထမ်ားလစာက  သ ို  ရသာ 

စီမံခန  ်ခ  ရရားကိုန်ကျစရ တ်မျာားအတ က် အစ ို ားရလျာထာားရင မျာားမ  သံိုားစ  ရန် သတ်မ တ်ပြဋ္ဌာန်ားထာားဖြီား၊ ယခိုအခါ 

ရန်ြံိုရင သည် OFW မျာား၏ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားအတ က်သာ အသံိုားပြျုရစသည်။  

အဖ  ွဲ့ေင်ရကကားသည် အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၂၅ ရေေါ်လာပဖစ်ဖြီား၊ ကိုန်ားရပမအရပခစ ိုက် လိုြ်က ိုင်သည ် အလိုြ်သမာား 

မျာားန င ် သရဘဂာသာားအလိုြ်သမာားမျာား၏ အလိုြ်ရ င်မျာားက ရြားရဆာင်ကာ၊ လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ် 

လိုြ်ငန်ား စဉ်အတ င်ား ရကာက်ခံသည်။ မ မ ဆနဒအရလျာက်ထည ်ေင်သည ် အဖ  ွဲ့ေင်မျာားကလည်ား ၂၅ ရေေါ်လာ 

ရြား ရဆာင် သည်။ အဖ  ွဲ့ေင်သက်တမ်ားသည် ၂ န စ်ပဖစ်သည်။  

ထည ်ေင်ရကကား၏ အပခာားအရင်ားအပမစ်မျာားအပဖစ် -  

 ရင်ားန ီားပမ ျုြ်န ံမ န င ် အတ ိုားေင်ရင  (အလ န်နည်ားရသာ ရာခ ိုင်န န်ား) 

                                              
16 ဗီေီယ ို အင်တာဗျူားန င ် ရ င်ားလင်ားတင်ပြမ  (Zoom ပဖင ်)၊ စည်ားရံိုားလ ံွဲ့ရဆာ်ရရားဌာနခ  မ  Mr Jay Teves ၊ စီမံက နာ်းရရားရာဌာနခ  မ  Ms Joyce Dalisay ၊  

ပြည်ြအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားစီမံအိုြ်ချျုြ်မ ဌာန ၊ အလိုြ်သမာားန င ်အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန၊ ၂၀၂၀ န ိုေင်ဘာလ ၁၉  

 

https://owwa.gov.ph/
https://www.officialgazette.gov.ph/1977/05/01/letter-of-instruction-no-537-s-1977/
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 အပခာားအရင်ားအပမစ်မ  ရရ  လာသည ် ေင်ရင ။  

အလိုြ်သမာား၏ အဖ  ွဲ့ေင်သက်တမ်ား န စ်န စ်ဖြီားရနာက်တ င် လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီမျာား၏ ရြားရန် 

တာေန်သည်လည်ား ဖြီားဆံိုားသည်။ ထ ို  ရနာက်တ င် အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ပြည်ြတ င် မ မ ဆနဒအရလျာက် 

အဖ  ွဲ့ေင်အပဖစ် ဆက်လက်ြါေင်န ိုင်သည်။ သ ို  ရသာ်လည်ား ဥြရေတ င် ရ င်ားလင်ားစ ာ ရဖာ်ပြထာားသည်မ ာ - 

လိုြ်သာားစို ရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီက င ာားရမ်ားသည ်က စစရြ်တ င် - အလိုြ်ရ င်သည် မပဖစ်မရန ထည ်ေင်ရကကား 

ရြားရမည်ပဖစ်သည်။  

အကယ်၍ OFW သည် တ ိုားရစ်ဗီဇာပဖင ် ခရီားသ ာားဖြီား၊ ဆ ိုက် ရရာက်န ိုင်ငံတစ်ခိုတ င် အလိုြ်အက ိုင်ရရ  ြါက၊ ၎င်ား 

အရနပဖင ် မ မ ဆနဒအရလျာက် အဖ  ွဲ့ေင်တစ်ဦားအပဖစ် ရလျှာက်ထာားြါေင်န ိုင်သည်။ ၎င်ားတ ို  ၏ အရပခအရနက ို 

တ ိုားရစ်တစ်ဦားမ  အလိုြ်သမာားတစ်ဦားသ ို   ရပြာင်ားလ ဖြီား၊ OWWA တ င် ထည ်ေင်ရကကားရြားရမည်ပဖစ်သည်။  

လက်ရ  တ င် OWWA သည် ကမဘာအန ံ   တည်ရနရာ ၃၄ ခိုပဖင ် ရကာင်စစ်ေန်ရံို ားမျာားတ င် တည်ရ  ရနသည်။ 

မ မ ဆနဒအရလျာက်ြါေင်သည ် အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင ် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားတ င် ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားန ိုင် 

ကကသည်။  

 

၄.၂။ မူရင််းနျိငုင်  သျို    ပန်လြောသည အ်ခေါတွေင ်ရရှျိန ျိငုသ်ည  ်အက ျိျု်းခ စြော်းခွေင  မ် ြော်း17
 

လူမှုအက ျိျု်းခ စြော်းခွေင  မ် ြော်း  

ဤအကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားသည် "လက်ရ  ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရနရသာ" အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအတ က် န စ်န စ်အတ င်ား 

အကျ ျုားေင်ခံစာားခ င ်ရ  ဖြီား၊ (အချ ျုွဲ့က စစရြ်မျာားတ င် ပြည်ြမထ က်ခ ာမီ အချ န်ကာလအြါအေင်) ထည ်ေင်ရကကား 

ရြားသ င်ားဖြီားရနာက် အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရ  သည်။   

 မသန်စ မ်ားမ န င ် ရပခလက်ဆံိုားရ ံ ားမ အတ က် အကျ ျုားခံစာားခ င ် - ပြည်ြတ င် လိုြ်က ိုင်စဉ် မရတာ်တဆ 

ပဖစ်မ ရကကာင ် ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရရ  ပခင်ားအတ က် ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို(PHP) ၁၀၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ 

၂၀၇၈.၇၅) အထ  ရရ  န ိုင်သည်။ မသန်စ မ်ားပဖစ်မ  သရဘာသဘာေအရြေါ်မူတည်၍ အကျ ျုားခံစာားခ င ် 

အစီအမံမျာားရ  သည်။  

 ရသဆံိုားမ န င ်  ရပမပမ ျုြ်သဖဂဂ ျုလ်မ အကျ ျုားခံစာားခ င ် - ရသဆံိုားမ သည် သဘာေအတ ိုင်ားပဖစ်ြါက 

ဖ လစ်ြ ို င် ြီဆ ို(PHP) ၁၀၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၂,၀၇၈.၇၅ ရေေါ်လာ) ထ  ခံစာားခ င ်ရ  သည်။ 

မရတာ်တဆမ ရကကာင ် ရသဆံိုားမ  ပဖစ်ြါက ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၂၀၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၄,၁၅၇.၅၀ 

ရေေါ်လာ) ခံစာားခ င ်ရ  သည်။ ထ ို  အပြင် နာရရားကိုန်ကျစရ တ်အတ က ်  ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၂၀,၀၀၀ 

(အရမရ ကန် ၄၁၅.၇၅ ရေေါ်လာ) ခံစာားခ င ်ရ  သည်။ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားသည် ပြည်ြ မထ က်ခ ာမီ 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သူ အမည်မျာားက ို စာရင်ားရြား သ င်ားန ိုင်သည်။ သ ို  ရသာ် 

                                              
17  https://owwa.gov.ph/index.php/programs-services/social-benefitis တ င်ကကည ်ရ ြါ။ 
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ဖ လစ်ြ ို င်မ သာားစိုဆ ိုင်ရာဥြရေ (အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သူ အဆင ်ဆင ်က ို ရဖာ်ပြ ထာားသည ်ဥြရေ) အရ 

အကျ ျုားခံစာားခ င ် ဆက်ခံရရ  မည ်သူသည် မ သာားစိုေင်ပဖစ်ရမည်။  

 

သက်သြော ရခ ြောငခ် ျိရရ်းအရထြောက်အပ  အစီအစဉ  

 

ဤအကျ ျုားခံစာားခ င် မျာားသည် လက်ရ   ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရနရသာအဖ  ွဲ့ေင်မျာားန င ် ထည ်ေင်ရကကား မရြားသ င်ား 

ရတာ ရသာ အဖ  ွဲ့ေင် န စ်မျ ျုားစလံိုားအတ က် အကျျံုားေင်သည်။  

 ကြ်ရဘားဆ ိုင်ရာ အရထာက်အြံ - သဘာေရဘားအနတရာယ် (ဥြမာ - တ ိုင်ဖိုန်ားမိုန်တ ိုင်ား) န င ် ပြည်တ င်ား 

စစ်က  သ ို  ရသာ(န ိုင်ငံပခာားရရားရာဌာနက ထိုတ်ပြန်သည ် သတ ရြားချက်အဆင ်န င ် မပဖစ်မရန ရဘားကင်ား 

ရာသ ို   ရရ  ွဲ့ရပြာင်ားပခင်ားဆ ိုင်ရာ ရကကပငာချက်မျာား စသည်တ ို  အရြေါ်မူတည်လျက)် အကျြ်အတည်ား 

ရဘားေိုကခ ကကံျုရတ ွဲ့ရသည ် OFW မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် အရထာက်အြံ ။  

 ရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာအရထာက်အြံ  - ထည ်ေင်ရကကားမရြားသ င်ားရတာ ရသာ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအတ က် 

ရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရြားပခင်ား။  

 ကျန်ရစ်သူအကျ ျုားခံစာားခ င ် -  ထည ်ေင်ရကကားမရြားသ င်ားရတာ ရသာ အဖ  ွဲ့ေင်မျာား၏ မ သာားစိုေင်မျာား 

အတ က် အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သည်။ အဖ  ွဲ့ေင်သည် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င် ရသဆံိုားဖြီား၊ ယခင်က OWWA 

အဖ  ွဲ့ေင်ပဖစ်ခ  သည်ဆ ိုြါက၊ အရထာက်အြံ ရရ  န ိုင်သည်။  

 ကယ်ဆယ်ရရား အရထာက်အြံ  - ကိုမပဏီမျာားက ၎င်ားတ ို  ၏လိုြ်ငန်ားက ို ရြ်တန  ်လ ိုက်သည ်အခါတ င် 

ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရန် ရစာင ်ဆ ိုင်ားရနရသာ OFW မျာား၏ တစ်ဦားချင်ားလ ိုအြ်ချက်အလ ိုက် 

အစာား အစာ၊ ကျန်ားမာရရားသံိုားြစစည်ားမျာား၊ ရင မျာားက ို ရန်ြံိုရင မ  ြံ ြ ို ားရြားသည်။ 

(နာားခ ိုရာရနရာလ ိုအြ်သည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် 

အပခာားဖ လစ်ြ ို င်ရအဂျင်စီဌာနမျာားက သီားပခာားတည်ရထာင်ထာား သည ် နာားခ ိုရာရနရာမျာားက ို 

အသံိုားပြျုန ိုင်သည်။)  

 

ပညြောရရ်းနငှ   ်သငတ်န််း အရထြောက်အပ    

OFW မျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏ မ ီခ ိုသူမျာားအတ က် ကာလတ ို သင်တန်ားအစီအစဉ်မျာားြါေင်သည်။  

 အလိုြ်အက ိုင်အတ က် ကျွမ်ားကျင်မ မျာား - လက်ရ  ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားဆ ပဖစ်ရသာ အဖ  ွဲ့ေင် OFW 

မျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏ မ ီခ ိုသူမျာားအတ က် တရာားေင်အသ အမ တ်ပြျုထာားသည ် သင်တန်ားရကျာင်ားမျာားတ င် 

နည်ားြညာန င ် အသက်ရမ ားေမ်ားရကျာင်ားသင်တန်ားရြားရာတ င် သင်တန်ားတစ်တန်ားအတ က် အမျာားဆံိုား 

ြီဆ ို ၁၄,၅၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၃၀၀) အထ  ရင ရကကား အရထာက်အြံ  ရရ  န ိုင်သည်။  
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 သတင်ားအချက်အလက်နည်ားြညာ(IT) သင်တန်ားအစီအစဉ်18 -   OFW န င ် ၎င်ားတ ို  ၏မ သာားစိုေင်မျာား 

၏ IT ကျွမ်ားကျင်မ မျာားက ိုပမ င ်တင်ရန ်အရပခခံက န်ပြူတာသင်တန်ားအစီအစဉ်။ လက်ရ  အရပခအရန 

တ င် က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားရကကာင ် ရြ်ဆ ိုင်ားထာားရသည်။  

 မ ီခ ိုသူမျာားအတ က် ြညာသင်ရထာက်ြံ မ   

o ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်ရရားအတ က် ြညာရရားဆ ိုင်ရာ ြညာသင်အရထာက်အြံ အစီအစဉ် - မည်သည ် 

ရကာလ ြ်ရကျာင်ား (သ ို  မဟိုတ်) တကက သ ိုလ်မျာားတ င်မဆ ို ၄ န စ်မ  ၅ န စ် သင်ကကာားရြမည ် 

ရကျာင်ားြညာအတ က် စာရင်ားရြားသ င်ားရန်ရည်ရ ယ်ထာားရသာ လက်ရ  ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ား 

ဆ ပဖစ်ရသာ OWWA အဖ  ွဲ့ေင်၏ အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သူမျာားန င ် မ ီခ ိုသူမျာားအာား ကမ်ားလ မ်ားသည ် 

ြညာသင်ရထာက်ြံ ရကကားပဖစ်သည်။ ရကျာင်ားြညာသင်န စ် တစ်န စ်အတ က် အမျာားဆံိုား 

ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၆၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁,၂၅၀ ) ရင ရကကားအရထာက်အြံ ။  မ ီခ ိုသူမျာားက ို 

စာရမားြ  ပြျုလိုြ်ဖြီား ဆန်ခါတင် စနစ်ပဖင ် ြညာသင်ရထာက်ြံ မ အတ က် အရကာင်ားဆံိုား ရပဖဆ ို 

န ိုင်သူ ၄၀၀ ဦားက ို ရရ ားချယ်သည်။ မ ီခ ိုသူမျာားအရနပဖင ် ေီဂရီ/ြညာသင်န စ်ဆံိုားသည်အထ  

န စ်စဉ် ရထာက်ြံ ရကကား မျာားရရ  သည်။  

o OFW မ ီခ ိုသူ ြညာသင်ရထာက်ြံ မ  အစီအစဉ် (ODSP)19 - လစဉ် လစာရင  အရမရ ကန် 

ရေေါ်လာ ၆၀၀ န င ်ရအာက်ရရ  ရသာ လက်ရ  ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားဆ ပဖစ်သည ် 

အကျံျုားေင်ခံစာား ခ င ်ရ  ရသာ မ ီခ ိုသူမျာားအာား တစ်န စ်တ င် ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၂၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် 

၄၁၅ ရေေါ်လာ) ြညာရရားဆ ိုင်ရာ ရင ရကကား အရထာက်အြံ ရြားသည်။  

ြညာသင်ဆိုရရ  သူအရနပဖင ် တရာားေင် သတ်မ တ်ထာားရသာ မည်သည ် ရကာလ ြ်ရကျာင်ား 

(သ ို  မဟိုတ်) တကက သ ိုလ်မျာားတ င်မဆ ို ၄ န စ် သ ို  မဟိုတ် ၅ န စ်သင်ကကာားရြားမည ်  

ရကျာင်ားြညာအတ က် စာရင်ားရြားသ င်ားန ိုင်သည်။  

o ြညာ ရရားဆ ိုင်ရာ အသက်ရမ ားေမ်ားရကျာင်ားအရထာက်အြံ အစီအစဉ်20 - အ မ်ရ င်န ိုင်ငံတ င် 

ရသေဏ်န င ်ရင်ဆ ိုင်ရနရသည ် ပြစ်မ ကျူားလ န်သူ OFW မျာားအြါအေင်၊ ရသဆံိုားချ န်တ င် 

လက်ရ   ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရနရသာ OWWA အဖ  ွဲ့ေင်မျာား၏ မ ီခ ိုသူမျာားအတ က် 

ြညာသင် ရထာက်ြံ မ ။  

 ဖ လစ်ြ ို င် ြီဆ ို (PHP) ၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၁၀၄ ရေေါ်လာ) – မူလတန်ားြညာ ရရား 

အတ က် ရထာက်ြံ စရ တ်၊  

 ဖ လစ်ြ ို င် ြီဆ ို (PHP) ၈,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၁၆၅ ရေေါ်လာ) – အထက်တန်ားြညာ ရရား 

အတ က် ရထာက်ြံ စရ တ်၊  

 ဖ လစ်ြ ို င် ြီဆ ို (PHP) ၁၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၂၀၈ ရေေါ်လာ) – ရကာလ ြ်ြညာ ရရား 

                                              
18 https://www.pna.gov.ph/articles/1111012 တ င်ကကည ်ရ ြါ။  

19https://worldscholarshipforum.com/owwa-scholarships-scheme-for-filipino-students  တ င်ကကည ်ရ ြါ။ 

20 https://owwamember.com/educational-livelihood-assistance/ တ င်ကကည ်ရ ြါ။ 

https://www.pna.gov.ph/articles/1111012
https://worldscholarshipforum.com/owwa-scholarships-scheme-for-filipino-students
https://owwamember.com/educational-livelihood-assistance/
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အတ က် ရထာက်ြံ စရ တ်၊  

 ဖ လစ်ြ ို င် ြီဆ ို (PHP) ၁၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၃၁၂ ရေေါ်လာ) –  ကျန်ရစ်သူ 

အကျ ျုားခံစာား ခ င ် ဆက်ခံရရ  သူအတ က်  အသက်ရမ ားေမ်ားရကျာင်ားအရထာက်အြံ ၊ 

 သရဘဂာသာားမျာား  

o သရဘဂာသာားမျာားအာား အဆင ်ပမ င်တင်ရြားပခင်ား အစီအစဉ်21 သည် 

နည်ားြညာဆ ိုင်ရာတ ိုားပမ င ်ရရား န င ် န ိုင်ငံတကာြင်လယ်ရရရကကာင်ားဆ ိုင်ရာစံချ န်စံည န်ားန င အ်ညီ 

ဖ လစ်ြ ို င် သရဘဂာသာားမျာား အတ က် အသ ြညာ၊ ကျွမ်ားကျင်မ န င ် 

ြညာရြ်ဆ ိုင်ရာကျွမ်ားကျင်မ မျာားက ို အဆင ်ပမ င ်တင်ရန် အလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာသင်တန်ားက ို 

ြံ ြ ို ားပဖည ်ဆည်ားရြားပခင်ား။ OWWA မ  ရင ရကကားအရထာက်အြံ  အမျာားဆံိုားြမာဏသည် 

ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၇,၅၀၀ (အရမရ ကန် ၁၅၅ ရေေါ်လာ) ပဖစ်သည်။  

o Mariner’s Dugtong Aral (Bridging) အစီအစဉ် (MDA) 22 - စက်မ အင်ဂျင်နယီာ 

(သ ို  မဟိုတ်) လျှြ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရြ်ပဖင ်ဘ  ွဲ့ရရ  ဖြီား၊ ရရရကကာင်ားအင်ဂျင်နီယာဘ  ွဲ့ယရူန် 

သင်ယူလ ို ရသာ သက်ဆ ိုင်ရာ သရဘဂာသာားမျာားအတ က် ြညာသင်ရထာက်ြံ မ ။  

 

 ပန်လည်ရပေါင််းစည််းရရ်း  

 

OWWA သည် ရနရြ်ပြန်လာသည ် OFW အတ က ်ြံ ြ ို ားေနရ်ဆာင်မ မျာားန င ် အစီအစဉ်မျာား ရြါင်ားစြ်ပဖည ်စ က် 

ရြားဖြီား၊ စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ားဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်ရရားန င ် ရချားရင အစီအစဉ်မျာား23 ကမ်ားလ မ်ားရြားထာားသည်။ ဤြံ ြ ိုား 

အစီအစဉ်မျာားသည် လက်ရ  ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရနရသာ OWWA အဖ  ွဲ့ေင်မျာားန င ် ထည ်ေင်ရကကား 

မရြားသ င်ား ရတာ ရသာ အဖ  ွဲ့ေင် န စ်မျ ျုားစလံိုားအတ က် အကျံျုားေင်သည်။ ဤအစီအစဉ်မျာားက ို OWWA 

ရေသဆ ိုင်ရာ သက်သာ ရချာင်ချ ရရားရံိုား ၁၇ ရံိုားက ကျယ်ကျယ်ပြန  ်ပြန  ် ရဆာင်ရ က်လျက်ရ  သည်။  OWWA 

သည် ရအာက်ြါ တ ို  က ို ပဖည ်ဆည်ား ြံ ြ ို ားရြားသည် – 

 စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ား အကကံရြားလမ်ားည န်မ န င ် စ န  ်ဦားတီထ င်မ ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားရရားသင်တန်ား၊  

 OFW မ သာားစိုမျာားက ို စိုစည်ားရဆာင်ရ က်ရာတ င် ရထာက်ြံ ြ ို  ရဆာင်ရရားဆ ိုင်ရာ အရထာက်အြံ  - 

ဆက်သ ယ်ရြါင်ားစည်ားမ အမျ ျုားမျ ျုားအရြေါ်အရပခခံ၍ ကျန်ရစ်သည ် OFW 

၏မ သာားစိုေင်အစိုအဖ  ွဲ့မျာားက ို ရတ ွဲ့ဆံိုရဆ ားရန ားြ  မျာားပြျုလိုြ်ရြားပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) ြံ ြ ို ားအဖ  ွဲ့မျာားက  သ ို   

အာားရြားပခင်ားန င ် ရြ်ရ ာလူထို စိုစည်ားသင်ားဖ  ွဲ့ရန် ြံ ြ ို ားရဆာင်ရ က်ရြားပခင်ားမျာားအပြင်၊ 

                                              
21 https://owwamember.com/seafarers-upgrading-program တ င်ကကည ်ရ ြါ။ 
22

 https://owwamember.com/mariners-dugtong-aral တ င်ကကည ်ရ ြါ။ 

23 https://www.ofwguide.com/article_item-2607/How-OFWs-can-avail-the-Enterprise-Development- and-Loan-Program-from-OWWA-

and-DTI.html တ င်ကကည ်ရ ြါ။ 

 

https://owwamember.com/seafarers-upgrading-program
https://owwamember.com/mariners-dugtong-aral
https://www.ofwguide.com/article_item-2607/How-OFWs-can-avail-the-Enterprise-Development-and-Loan-Program-from-OWWA-and-DTI.html
https://www.ofwguide.com/article_item-2607/How-OFWs-can-avail-the-Enterprise-Development-and-Loan-Program-from-OWWA-and-DTI.html
https://www.ofwguide.com/article_item-2607/How-OFWs-can-avail-the-Enterprise-Development-and-Loan-Program-from-OWWA-and-DTI.html
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အမျ ျုားသမီားမျာားအတ က်လည်ား သီားပခာားရဆာင် ရ က်ရြားပခင်ားြါေင်သည်။  

 ရင ရကကားစီမံခန  ်ခ  မ ဆ ိုင်ရာ န ီားရန ာဖလ ယ်ြ  မျာား၊  

 ြံ ြ ို ားအသင်ားအဖ  ွဲ့မျာားပဖင ် က န်ရက်ချ တ်ဆက်ရဆာင်ရ က်ပခင်ား၊  

 လူမ  ရရားဆ ိုင်ရာ ပြင်ဆင်ရဆာင်ရ က်ပခင်ား အစီအစဉ်မျာား၊  

 စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ားဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်ရရားန င ် ရချားရင အစီအစဉ်မျာား -  

o စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ား မ တ်ဆက်၊ သီားပခာားစီမံက န်ားအလ ိုက်သင်ကကာားရြားသည ် သင်တန်ားန င ်၊ 

စီားြ ာား ရရားလိုြ်ငန်ား အစီအစဉ် ရရားဆ  ပခင်ားသင်တန်ားမျာားက ို ရြါင်ားစြ်ထာားသည ် အဆင ် ၃ 

ဆင ်ပဖင ် သင်ကကာားရြားရသာ စ န  ်ဦားတီထ င်စီားြ ာားရရား ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်ရရားသင်တန်ား၊  

o ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ၏ Land ဘဏ်န င ် မ တ်ဖက်ပြျု၍၊ OWWA သည် စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ားရချားရင  

အပဖစ် ရင ရချားယူသူ ြိုဂဂ ျုလ်တစ်ဦားချင်ားအတ က် ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၁၀၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၂၀၈၀ 

ရေေါ်လာ) မ  အမျာားဆံိုား ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၂ သန်ား (အရမရ ကန် ၄၁,၅၈၀ ရေေါ်လာ) အထ  ကမ်ားလ မ်ား 

ရြားဖြီား၊ အစိုအဖ  ွဲ့ ပဖင ် င ာားရမ်ားသူမျာားအတ က် အမျာားဆံိုား ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၅ သန်ား (အရမရ ကန် 

ရေေါ်လာ ၁၀၄,၀၀၀) က ို ကမ်ားလ မ်ားရြားသည်။  

o OWWA သည် အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သူမျာားအာား ၎င်ားတ ို  ၏ ရ င်ားလင်ားတင်ပြမ မျာားအာား ပြင်ဆင် 

ရြားပခင်ား၊ အသင်ားအဖ  ွဲ့မျာားန င ် ဆက်သ ယ်ပခင်ား၊ စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ားအစီအစဉ် အရချာ 

သတ်ပခင်ား၊ ကိုန်သ ယ်ရရားန င ် စက်မ လိုြ်ငန်ား၊ စ ိုက်ြျ ျုားရရားန င ် 

စ ိုက်ြျ ျုားရမ ားပမူရရားလိုြ်ငန်ားဆ ိုင်ရာဌာန မျာားန င ် ြူားရြါင်ားရဆာင်ရ က်ပခင်ားမျာားန င ်ြတ်သက၍် 

ကူညီရြားသည်။  

 Balik-Pinas! Balik Hanapbuhay 24 - ဤအစီအစဉ်သည် အခက်အခ ကကံျုရတ ွဲ့ရသည ်/ရနရြ်ရရ ွဲ့ 

ရပြာင်ားခံရသည ် OFW မျာားအာား ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသ ို  ပြန်လာသည ်အခါတ င် ချက်ချင်ား 

ကယ်ဆယ်ရရားမျာား ပဖည ်ဆည်ားရြားရန် ရည်ရ ယ်ထာားသည ် အသက်ရမ ားေမ်ားရကျာင်ားဆ ိုင်ရာ ြံ ြ ို ားမ / 

အရထာက်အြံ အစိုစို (ဥြမာ။    ။ မည်သည ်အရကကာင်ားပဖင ်မဆ ို စာချျုြ် မဖြီားရပမာက်ပခင်ားရကကာင ် 

ရနရြ်ပြန်လာသူမျာား)။ အစြျ ျုားအပဖစ် အမျာားဆံိုား ဖ လစ်ြ ိုင်ြီဆ ို ၂၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၄၁၅ ရေေါ်လာ) 

ရရ  န ိုင် (သ ို  မဟိုတ်) ရနရြ်ပြန်သည ်အခါ အသက်ရမ ားေမ်ားရကျာင်ားလိုြ်ငန်ားအတ က် ရအာက်ြါ 

ြမာဏပဖင ် ရင်ားန ီားပမ ျုြ်န ံရင  မျာား ြံ ြ ို ားရြားပခင်ား -  

o ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၂၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၄၁၅ ရေေါ်လာ) – လက်ရ   ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရန 

ရသာ အဖ  ွဲ့ေင်-OFWs 

o ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၁၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၂၀၈ ရေေါ်လာ) –  ထည ်ေင်ရကကားမရြားသ င်ားရတာ ရသာ 

                                              

24 https://thepinoyofw.com/owwa-balik-pinas-balik-hanapbuhay 

 

https://thepinoyofw.com/owwa-balik-pinas-balik-hanapbuhay
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အဖ  ွဲ့ေင် -OFWs (ထည ်ေင်ရကကားတစ်မျ ျုားထက်ြ ိုရသာသူ) 

o ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၁၀၄ ရေေါ်လာ) –  ထည ်ေင်ရကကားမရြားသ င်ားရတာ ရသာ 

အဖ  ွဲ့ေင် -OFWs (ထည ်ေင်ရကကား ၁ မျ ျုားသာရ  ရသာသူ)  
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၄.၃။  ျိကုရ်ရြောကန်ျိငုင်  တွေင ်ရရှျိန ျိငုသ်ည ် အက ျိျု်းခ စြော်းခွေင  မ် ြော်း 

 

၁။ OFW မျာားအတ က် ရနာက်ဆက်တ   ရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ အရထာက်အြံ  (Medplus) - ဆ ိုက်ရရာက် 

န ိုင်ငံတ င်ပဖစ်ရစ၊ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င်ပဖစ်ရစ (PhilHealth က ပြျုစိုထာားသည ် စာရင်ား/ဇယာားအရ) 

ရသရစ န ိုင်ရလာက်သည ် ရရာဂါစ  ကြ်ရနဖြီား၊ ရဆားရံိုတင်ထာားရရသာ လက်ရ   ထည ်ေင်ရကကား 

ရြားသ င်ားရနသည ် OWWA န င ် PhilHealth အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအတ က် ရနာက်ဆက်တ   ရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ 

အရထာက်အြံ  အတ က ် စီစဉ်ထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ ၎င်ား၏ အမ န န်ားစနစ်အရ PhiHealth 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်န င ်ညီမျှသည ် ရင ရကကားရထာက်ြံ မ က ို ဖီလစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၅၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၁၀၄၀ 

ရေေါ်လာ) အထ  ရထာက်ြံ ရြား သည်။  

၂။ ကယ်ဆယ်ရရား အရထာက်အြံ  -  ဆ ိုကရ်ရာက်န ိုင်ငံတ င် မရမျှာ်လင ်ဘ  ကိုမပဏီလိုြ်ငန်ားရြ်ဆ ိုင်ား 

ပခင်ားက  သ ို   အရရားရြေါ်အရပခအရနတ င်၊ OFWs မျာား ရနရြ်ပြန်ြ ို  ပခင်ားက ို ရစာင ်ဆ ိုင်ားရနစဉ် ကာလတ င် 

အစာားအစာ၊ ကျန်ားမာရရားသံိုားြစစည်ားမျာား၊ အပခာားလူြိုဂဂ ျုလ်ဆ ိုင်ရာလ ိုအြ်ချက်မျာားအတ က် ရထာကြံ်  

ရကကားက ို OWWA က ပဖည ်ဆည်ားရြားသည်။ နာားခ ိုရာရနရာ လ ိုအြ်သည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား 

အရနပဖင ် အပခာားရအဂျင်စီမျာားက ပဖည ်ဆည်ားရြားရသာ နာားခ ိုရာရနရာမျာားက ို အသံိုားပြျုန ိုင်သည်။  

၃။ အစီအစဉ်ရရားဆ  ပခင်ား - OWWA သည် ပြည်ြတ င်ရ  သည ်ရံို ားမျာားမ တစ်ဆင ် ေန်ရဆာင်မ မျာားက ို 

ပဖည ်ဆည်ားရြားပခင်ားအြါအေင် တန်ဖ ို ားမျာားပြန်လည်ထ နာ်းသ မ်ားရဆာင်ရ က်ပခင်ားန ီားရန ာဖလ ယြ်  ၊ 

ရင ရကကား စီမံခန  ်ခ  မ ၊ စ န  ်ဦားတီထ င်စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ား ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်ရရားသင်တနာ်း၊ 

နည်ားြညာကျွမ်ားကျင်မ သင် တန်ားမျာားက ိုလည်ား ြံ ြ ို ားရြားသည်။  

၄။ ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ပခင်ား အစီအစဉ် - OWWA သည် အခက်အခ ရတ ွဲ့ရနရသာ OFW မျာားန င ် 

ရိုြ်ကကင်ားမျာားက ို ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသ ို  ပြန်ရရာက်ရန် ြံ ြ ို ားကူညီရြားသည်။ န ိုင်ငံရရားမဖင မ်သက်မ မျာားန င ် 

သဘာေရဘားအနတရာယ်မျာားပဖစ်ရြေါ်သည ်အရပခအရနတ င် အရရားရြေါ်ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရြားပခင်ား 

က ို DFA န င ် အပခာားရအဂျင်စီမျာားန င ် ည  န  င်ား၍ ြူားရြါင်ားရဆာင်ရ က်သည်။ အခက်အခ ကကံျုရတ ွဲ့ရနရ 

သည ် အလိုြ်သမာားမျာားက ို တ ိုားချ ွဲ့ရဆာင်ရ က်ရြားသည ်   ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ဖြီားရနာကြ် ိုင်ား 

ေန်ရဆာင်မ မျာားတ င် ရအာက်ြါတ ို   ြါေင်သည် - 

(၁) ရလဆ ြ်ဆ ိုင်ရာ အကူအညီ၊  

(၂) OWWA Halfway Home တ င် ယာယီရနရာထ ိုင်ခင်ား/စခန်ား၊  

(၃) လူမ စ တ်ြ ို င်ားဆ ိုင်ရာ အကကံရြားလမ်ားည န်မ ၊  

(၄) သက်ဆ ိုင်ရာ နယ်ြယ်ရေသမျာားသ ို   သ ာားလာရန်အတ က် သယ်ယူြ ို  ရဆာင်ရရား ေန်ရဆာင်မ န င ် 

သယ်ယူြ ို  ရဆာင်ခ၊  

 (၅) ရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ လ  ရပြာင်ားြ ို  ရဆာင်မ /ေန်ရဆာင်မ မျာား၊  

 



56 

 

 

 

၄.၄။ MWF နငှ  ပ်တသ်က၍် ဝန်ထမ််းရရွေ်းခ ယခ်န  ်အပ် ခင််းနငှ   ်လပ်ုငန််းပျိငု််း 

စမီ ခန  ်ခွေွဲ ခင််း  

 

OWWA ဘိုတ်အဖ  ွဲ့တ င် DOLE ၏ အတ င်ားရရားမ ားသည် ဥကက ဌအပဖစ်န င ်၊ OWWA စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားမ ားသည် 

ေိုတ ယဥကက ဌအပဖစ် ြါေင်သည်။ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအပဖစ် - န ိုင်ငံပခာားရရားဆ ိုင်ရာ အတ င်ားရရားမ ား၊ ဘဏ္ဍာရရားဆ ိုင်ရာ 

အတ င်ားရရားမ ား၊ ဘတ်ဂျက်န င ် စီမံခန  ်ခ  ရရားဆ ိုင်ရာ အတ င်ားရရားမ ား၊ ဖ လစ်ြ ို င် ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်စီမံအိုြ်ချျုြ် 

ရရား (POEA)၏ စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရားမ ားတ ို  ြါေင်သည်။ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့တ င် ကိုန်ားရပမအရပခစ ိုက်န င ် ြင်လယ်ပြင်အရပခ 

စ ိုက် လိုြ်ငန်ားကဏ္ဍန စ်ရြ်စလံိုားမ  ယခင် OFW န စ်ဦားန င်  လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ် ရအဂျင်စီန စ်ခိုမ  က ိုယ်စာား 

လ ယ်န စ်ဦား အြါအေင်၊ အမျ ျုားသမီားက ိုယ်စာားလ ယ်တစ်ဦားြါေင်သည်။  

ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံအတ င်ားတ င် OWWA  ရံို ား ၁၇ ရံိုားရ  ဖြီား၊ ကမဘာအန ံ  တ င် ပြည်ြရံိုားရြါင်ား ၃၄ ရံိုားရ  သည်။  OWWA 

တ င် အမျ ျုားသာား ဌာနချျုြ်မျာား၊ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံရ   ရေသဆ ိုင်ရာ ရံိုားမျာား၊ ပြည်ြရံိုားမျာားတ င် တာေန်ထမ်ားရဆာင်သူ 

ြံိုမ န်ေန်ထမ်ားရြါင်ား ၄၀၀ ခန  ်ရ  သည်။ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားက ို တံို  ပြန်ရဆာင်ရ က်ရာတ င် OWWA သည် အရရားရြေါ် 

ယာယီ အလိုြ်သမာားမျာားက ို င ာားရမ်ားခန  ်အြ်ထာားသည်။  

       

၄.၅။ ဝန်ရ ြောငမ်ှုရပ်း ခင််း 

 

မ သာားစိုေင်မျာားအရနပဖင ် OWWA ရေသဆ ိုင်ရာရံိုားမျာားတ င် အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို ရတာင်ားဆ ိုင်န ိုင်သည် (မ သာားစို 

ေင်မျာားအရနပဖင ် ရသဆံိုားရကကာင်ားသ ရြါက ရသဆံိုားရကကာင်ားက ို အရကကာင်ားကကာားအသ ရြားရန် 

တာေန်ရ  သည်)။ မ သာားစိုေင်မျာားအရနပဖင ်ရသစာရင်ားလက်မ တ၊် 

လက်ထြ်ပခင်ားသက်ရသခံလက်မ တ်က  သ ို  ရသာစာရ က်စာတမ်ား မျာားက ို တင်ပြရန်လ ိုအြ်သည်။ OWWA 

သည် OFWs မျာား၏ မ သာားစိုေင်မျာားက ို ရင ရြားရချရာတ င် ချက်လက် မ တ်ြံိုစံပဖင ်ရြားရချရလ ရ  ဖြီား၊ 

တစ်ခါတရံ ရင သာားပဖင ်ရြားရချမ ပြျုသည်။  

မျာားပြာားရ ြ်ရထ ားရသာ ရင ရကကားလ  ရပြာင်ားမ မျာားအတ က် ရတာင်ားဆ ိုမ လိုြ်ငန်ားစဉ် ကကာချ န်သည် အမျာားဆံိုား 

အာားပဖင ် ၁၅ ရက်ကကာသည်။ ရေသတ င်ားရံို ားမျာားအရနပဖင ် စာရ က်စာတမ်ားမျာားက ို စ စစ်အတည်ပြျုရန၊် အထာူး 

သပဖင ် ရသဆံိုားသည ်က စစရြ်တ င် ရက်ရြါင်ား ၃၀ ခန  ်ကကာရလ ရ  သည်။  

ရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ အရထာက်အြံ အတ က်၊ ထ ခ ိုကေ်ဏ်ရာ (သ ို  မဟိုတ်) မကျန်ားမာမ ပဖစ်သည ်အချ နမ်  

တစ်န စ်အတ င်ား ရတာင်ားဆ ိုမ မျာားက ို ပြျုလိုြ်ရမည်ပဖစ်ဖြီား၊ ရသဆံိုားမ အကျ ျုားခံစာားခ င ်အတ က် 

ရသဆံိုားသည ်ရက် မ စတင်၍ ၃ န စ်အတ င်ား ရတာင်ားခံရမည်။  

 

၄.၆။  ဖစန်ျိငုရ်ခ ရှျိသည  ်တျိ်ုးတကမ်ှုမ ြော်းအတွေက ်ရ ြောငရ်ွေကရ်န်နယပ်ယမ် ြော်း 
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ကနဦား စာချျုြ်သက်တမ်ားကိုန်ဆံိုားဖြီားရနာက်ြ ို င်ား အဖ  ွဲ့ေင်အပဖစ် ဆက်လက်ထ န်ားသ မ်ားရန် စနစ်/ယနတရာား 

မျာားသည် စ န်ရခေါ်မ မျာား ကကံျုရတ ွဲ့ရသည်။ လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီက ို အသံိုားမပြျုဘ  လကရ်   

အလိုြ်ရ င်န င ် စာချျုြ်သက်တမ်ားတ ိုား ချျုြ်ဆ ိုသူ OFW မျာားအရနပဖင ် အဖ  ွဲ့ေင်သက်တမ်ားဆက်တ ိုားရန် OWWA 

သ ို   အရကကာင်ားကကာား/တင်ပြရန်န င ် အလိုြ်ရ င်ထံမ ထည ်ေင်ရကကားရကာက်ခံရနက် ို ရသချာအကကံပြျုထာားသည်။ 

သ ို  ရသာ်လည်ား အလိုြ်သမာားသည် ပြည်ြရံိုားသ ို   အရကကာင်ားကကာားတင်ပြရန်န င ်  ကက ျုတင်ရင ရြားရန် 

တာေန်ရ  ဖြီား၊ ရင ပြန်ထိုတ်ရြားမ က ို ရနာက်မ  ပြန်ရန ိုင်ပခင်ားရကကာင ်၊ အလိုြ်သမာားအမျာားစိုသည် 

အရကကာင်ားကကာားပခင်ားမပြျုြါ။ န စ်ရြါင်ား ၄၀ ရကျာ် ကကာသည ်တ ိုင် OWWA အစပြျုကတည်ားက 

ထည ်ေင်ရကကားန န်ားထာား အရမရ ကန် ၂၅ ရေေါ်လာသည် တစ်သတ်မ တ်တည်ားရ  ရနသည်။ ဤြမာဏက ို 

ချ န်ည  ရန် လ ို/မလ ို  OWWA က စဉ်ားစာားသံိုားသြ် လျက်ရ  သည်။ က ိုဗစ်အစီအစဉ်မျာားသည် 

အလ န်မျာားပြာားသည ် အသံိုားစရ တ် လ ိုအြ်ရသာရကကာင ်၊ အနာဂတ် အတ က် 

ရန်ြံိုရင ပဖည ်တင်ားန ိုင်မည ်နည်ားလမ်ားန င ်ြတသ်က်၍ သက်ဆ ိုင်ရာရအဂျင်စီဌာနမျာားအာား အာားသ န် ခ န်စ ိုက် 

ရဆာင်ရ က်ရစသည်။  

 

 

၅။ နီရပေါနျိုင်င ၊ ထျိုင််းနျိုင်င နငှ ် ဖျိလစ်ပျိုင်နျိငုင်  ရ  ွှေ့ရ ပြောင််းအလုပ်သမြော်း 

မ ြော်း သက်သြောရခ ြောင်ခ ျိရရ်းရန်ပ ုရငွေ ျိငုရ်ြော အရတွေွှေ့အ က ျုမ ြော်းအရပေါ် 

အရ ခခ ၍ ရအြောင် မင်နျိုငရ်ခ  ခွေွဲ ခမ််းစျိတ် ဖြောရလ လြောမှု၊  

ပမန်မာန ိုင်ငံ၏ အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာနမ  လက်ခံရရ  သည ် ပြန်စာအရ၊ ပြည်ြရရာက် ပမန်မာ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသည် လက်ရ  တ င် မည်သည ် ရန်ြံိုရင က ိုမျှ ရရ  ခံစာားရပခင်ား မရ  ြါ။ 

သက်သာရချာင် ချ ရရားရန်ြံိုရင တည်ရထာင်ပခင်ားန င ် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ား ရအာင်ပမင်န ိုင်ရချက ို 

အက ပဖတ်ပခင်ားန င ် ြတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခိုန စ်အတ က် NPA ရအာက်တ င် လိုြ်ြ ို င်ခ င ်တစ်ရြ်ြါေင်သည်။ လကရ်   

က ိုဗစ်ကြ်ရရာဂါ ကာလအတ င်ား ပမန်မာရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားစ ာ၏ 

အခက်အခ ပဖစ်ရနသည ်အချ န်န င ်လည်ား အချ န်က ိုက် ပဖစ်ရနြါသည်။ ယင်ားလိုြ်ြ ို င်ခ င ်က ို ရရ ွဲ့ဆက၍် 

ရကာင်ားစ ာ ဆက်လက်ရဆာင်ရ က်န ိုင်ြါသည်။ ဤအကျဉ်ား ချျုြ်စာတမ်ားသည် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင  ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားရရားလိုြ်ငန်ားစဉ်က ို အရထာက် 

အကူပြျုရန်ရည်ရ ယ်ထာားဖြီား၊ စီားြ ာားရရားန င ် တရာားဥြရေဆ ိုင်ရာ ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်ရရားအာား အရထာက်အြံ  

ပြျုရန် အလ ို  င ာ ရအာင်ပမင်န ိုင်ရချအာား အရသားစ တ်ခ  ပခမ်ားစ တ်ပဖာရလ လာမ  လ ိုအြ်မည်ပဖစ်သည်။  

ရလ လာဖ ယ်ရာအမျာားစိုက ို နီရြါန ိုင်ငံ၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  ၏ ပဖစ်ရြ်ရလ လာမ မျာားမ  ကကည ်ရ  

ရလ လာန ိုင်ဖြီား၊ ၎င်ားတ ို  က ို ပမန်မာန ိုင်ငံတ င် ကျင ်သံိုားန ိုင်ြါသည်။ ြထမအချက်အရနပဖင ်၊ ၎င်ားတ ို  ၏ 



58 

 

 

ရန်ြံိုရင မျာား န င ်ြတ်သက်၍ အစီအစဉ်မျာားက ို တစ်ပဖည်ားပဖည်ားချင်ား အဆင ်လ ိုက် 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ားန င ် အကျ ျုားခံ စာားခ င ်မျာားအာား တ ိုားချ ွဲ့ ပခင်ားက ို အချ န်ကာလအရလျာက် 

ရဆာင်ရ က်သည်က ို ရတ ွဲ့ရသည်။ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသည် ရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက်၍ န စ်ရြါင်ား ၄၀ ရကျာ် 

ရဆာင်ရ က်ခ  ဖြီား၊ ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားရရားအတ က် အချ န်ယူရဆာင်ရ က်ခ  သည ်  အတ က် အလ န်ကျယ်ပြန  သ်ည ်  

အစီအစဉ်မျာား ရနရာတကျရ  ဖြီားပဖစ်သည်။ အစ ို ားရသည် စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရား၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်အဆင ်မျာားန င ် 

ေန်ရဆာင်မ အမျ ျုားအစာားမျာားက ို တ ိုားတက်ရစရန် ဥြရေသစ်မျာားက ို မကကာခဏ ပြဋ္ဌာန်ားရလ ရ  သည်။ 

ဆယ်စိုန စ်တစ်စိုရကျာ်ကကာဖြီားပဖစ်သည ် နီရြါ ရန်ြံိုရင သည် ရသဆံိုားမ  အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို ြံ ြ ို ားရြားရန် 

အရလားထာားဦားတည်ထာားဖြီား၊ ေန်ရဆာင်မ တ ိုားတက်ရစရန် အရ  န်အဟိုန်ပဖင ် ရဆာင်ရ က်ခ  ရသာ ရကကာင ် 

ပြည်ြတ င် ရဆ မျ ျုားရင်ားချာတစ်ဦား ရသဆံိုားသည ်အခါ ကျန်ရစ်သည ် မ သာားစိုမျာားအရနပဖင ် အဓ က 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရရ  ကကသည်။  

နီရြါန ိုင်ငံ၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  ၏ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာား 

အာားလံိုားက ို ဥြရေပဖင ် ပြဋ္ဌာန်ားတည်ရထာင်ထာားဖြီား၊ စီမံအိုြ်ချျုြ်ရန် ရအဂျင်စီဌာနမျာားအရြေါ် ပြဋ္ဌာန်ားဥြရေြါ 

အခ င ်အာဏာမျာားအြ်န င်ား၍၊ ရည်ရ ယ်ချက်မျာား၊ အလိုြ်အမ ရဆာင်အဖ  ွဲ့မျာားဖ  ွဲ့စည်ားပခင်ား စသည်တ ို  က ို 

ရ င်ားလင်ားစ ာ ရဖာ်ပြထာားသည်။ ပမန်မာ အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာန၏ ည န်ကကာားရရားမ ားချျုြ်က 

မ တ်ချက်ပြျုသည ်အတ ိုင်ား၊ ပမန်မာန ိုင်ငံတ င် မည်သည ်ရန်ြံိုရင တည်ရထာင်မ မဆ ို ဥြရေပဖင ်ြင် ပြဋ္ဌာန်ား 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန် လ ိုအြ်ရကကာင်ားဆ ိုြါသည်။ နီရြါန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င်၊ ဘိုတ်အဖ  ွဲ့သည် ကဏ္ဍ 

အမျ ျုားမျ ျုားန င ် ရအဂျင်စီအမျ ျုားမျ ျုားမ  ယခင် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူက ိုယ်စာားလ ယ်မျာားန င ် အမျ ျုားသမီားက ိုယ်စာား 

လ ယ်မျာားြါေင်ရစရန် ရသချာရဆာင်ရ က်သည်။ ရန်ြံိုရင က ို စီမံအိုြ်ချျုြ်သည ် နည်ားဥြရေန င ် စည်ားမျဉ်ားစည်ား 

ကမ်ားမျာားက ို အလိုြ်သမာားေန်ကကီားဌာန (သ ို  မဟိုတ်) တူညီရသာ ဌာနမျာားက ပြဋ္ဌာန်ားဖြီား၊ 

အမျာားပြည်သူသ ရစရန် ထိုတ်ပြန်ရြားသည်။ မည်သည ်ရန်ြံိုရင  တည်ရထာင်မ မဆ ို၊ န ိုင်ငံသာားမျာားအကကာား 

ယံိုကကည်မ  တည်ရဆာက်ရန် အရရားကကီားြါသည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံတ င်၊ ၁၉၉၉ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာဥြရေ 

(LROE) (ဥြရေအမ တ် ၃/၉၉) အတ င်ား ရန်ြံိုရင တည်ရထာင်ပခင်ားက ို ထည ်သ င်ားပြဋ္ဌာန်ားန ိုင်ဖြီား၊ ရန်ြံိုရင  

ေီဇ ို င်ားရရားဆ  ပခင်ား၊ ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်ရရား န င ် စီမံခန  ်ခ  ရရားအြ ို င်ားတ င် အမျ ျုားသာားန င ် 

အမျ ျုားသမီားမျာားြါေင်မ က ိုလည်ား ရသချာရဆာင်ရ က်န ိုင်သည်။  

အလိုြ်သမာားေန်ကကီားဌာနန င ် LROE ပဖင်  တည်ရထာင်ထာားသည ် ပမန်မာန ိုင်ငံတ င် တည်ရ  ဖြီားပဖစ်သည်  ဖ  ွဲ့စည်ား 

တည်ရဆာက်ြံိုန င ် လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာားက ို ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင  ရဖာ် 

ရဆာင်မ န င ် စီမံခန  ်ခ  မ တ င် အသံိုားပြျုန ိုင်သည်။ LROE အရ ဖ  ွဲ့စည်ားတည်ရထာင်ဖြီားပဖစ်သည ် စီမံခန  ်ခ  မ န င ် 

ကကီားကကြ်ရရားရကာ်မတီအရနပဖင ် MWF က ို စီမံခန  ်ခ  ရန ်တာေနယ်ူန ိုင်ဖြီား၊ ကဏ္ဍစံိုမ နည်ားြညာဆ ိုင်ရာ လိုြ်ငနာ်း 

အဖ  ွဲ့အရနပဖင ် ရန်ြံိုရင  အတ ိုင်ားအတာအြါအေင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ားန င ်ြတ်သက်၍ အကကံဉာဏ်န င်  

လမ်ားည န်ချက်မျာားက ို ရြားန ိုင်သည်။ MOLIP ရအာက်တ င်ရ  ရသာ လူမ ဖူလံိုရရားအဖ  ွဲ့သည် လူမ ဖူလံိုရရား 

လ မ်ားပခံျုမ က ို တစ်ပဖည်ားပဖည်ားချင်ား ချ ွဲ့ထ င်ရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ ရန်ြံိုရင က ို တည်ရထာင်ရာတ င် တက်ကကသည ်  
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အြ ိုင်ားမ  ြါေင်ရဆာင်ရ က်န ိုင်ဖြီား၊ တ  ဖက်စီမံခန  ်ခ  န ိုင်သည်။ လူမ ဖူလံိုရရားအဖ  ွဲ့ (SSB) ၏ ည န်ကကာားရရားမ ားချျုြ် 

က ရဖာ်ပြသည ်အတ ိုင်ား၊ SSB သည် ရန်ြံိုရင က ို တည်ရထာင်ရန်န င ် ထ န်ားသ မ်ားရန် ဗဟ ိုဌာန (သ ို  မဟိုတ်) 

အဓ ကဌာနအပဖစ် ရဆာင်ရ က်န ိုင်သလ ို၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ အပခာားလ ိုအြ်ချက်မျာားအတ က် 

အပခာား ရည်မ န်ားထာားသည ် အစီအစဉ်မျာားက ိုလည်ား ရဖာ်ရဆာင်သင ်ြါသည်။ လက်ရ   လိုြ်ငန်ားစဉ်အရ၊ 

ပြည်ြသ ို   သ ာား ရရာက်လိုြ်က ိုင်မည ်  အလိုြ်သမာားအာားလံိုားအရနပဖင ် အလိုြ်အက ိုင်ရ ာရဖ သူကတ်ပြာား ရရ  ရန် 

ရေသနတရ အလိုြ်အက ိုင်န င ် အလိုြ်သမာားရ ာရဖ ရရားရံိုား(LEO)၌ မ တ်ြံိုတင်ရန်လ ိုအြ်ဖြီား၊ 

ပြည်ြအလိုြ်သမာားမ တ်ြံိုတင် ကတ ် ရရ  ရန်လည်ား သတ်မ တ်ထာားရသာ LEO ရံို ားမျာား၌မ တ်ြံိုတင်ရသည်။ 

အဆ ိုြါရနရာဌာနမျာားအရနပဖင ် MWF န င ်ြတ်သက်၍ သတင်ား အချက်အလက်မျာားက ိုပဖန  ရ်ေန ိုင်သလ ို၊ 

ထည ်ေင်ရကကားမျာားက ို ရကာက်ခံရန် ရနရာမျာားအပဖစ်လည်ား ရဆာင်ရ က်န ိုင်သည်။ 

ပြည်ြတ င်ရရာက်ရ  န င ်ဖြီားပဖစ်ရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား ဦားရရ အရပမာက်အပမာားရ  ပခင်ားရကကာင ်၊ 

ရန်ြံိုရင တ င် ထည ်ေင်လာမည ်သူမျာားက ို အာားရြားပခင်ား၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား အလိုြ်သမာားမျာားအာားြါေင်ရစပခင်ား 

(သ ို  မဟိုတ်) အလိုြ်ရ င်မျာား ြါေင်ရဆာင်ရ က်ပခင်ားတ ို  ရ  ြါက၊ MWF အရနပဖင ် ရတာင ်တင်ားခ ိုင်မာရသာ 

ရန်ြံိုရင တစ်ရြ်က ို တည်ရထာင်န ိုင်ဖြီား၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်အချ ျုွဲ့က ို ချက်ချင်ား လက်ငင်ား ရရ  ခံစာားန ိုင်ရန် 

ရဆာင်ရ က်န ိုင်ြါသည်။  

က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားကမဘာ ကြ်ရရာဂါရကကာင ် ရန်ြံိုရင တစ်ရြ်သည် အကျြ်အတည်ားကာလအတ င်ား ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားမျာားအာား ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရြားရာတ င် မည်မျှတန်ဖ ို ားရ  ရကကာင်ားက ိုရဖာ်ပြရနဖြီား၊ 

ထ ိုင်ားန ိုင်ငံ န င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ ရန်ြံိုရင ရအာက်တ င် က ိုယ်တ ိုင် မ ာားယ င်ား/ြျက်က က်မ  ရကကာင ်မဟိုတ်ဘ  

အလိုြ်အက ိုင် ဆံိုားရ ံ ားဖြီား၊ အ မ်/ရနရြ်သ ို   ပြန်လ ိုရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ရထာက်ြံ ရကကားက ို 

အကျံျုားေင်ခံစာား ခ င ်ရ  သည်။ ရန်ြံိုရင တည် ရထာင်ရာတ င်၊ ထ ိုင်ား အလိုြ်သမာားရရားရာဌာနသည် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ လ ိုအြ်ချက်က ို ရပဖရ င်ားရဆာင်ရ က်ရြားရန် 

ကျန်ားမာရရားန င ်အာားကစာားေန်ကကီားဌာန၊ အရထ ရထ အိုြ်ချျုြ်ရရား ဦားစီားဌာန၊ လူမ ေန်ထမ်ား၊ ကယဆ်ယ်ရရားန င ် 

ပြန်လည်ရနရာချထာားရရားေန်ကကာီးဌာန၊ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားရကာ်မတီ မျာားန င ် တက်ကကစ ာ 

ည  န  င်ားရဆာင်ရ က်ခ  သည်။ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံရ   ပမန်မာအလိုြ်သမာားသံအရာရ  မျာားသည်လည်ား 

ပမန်မာရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏ လ ိုအြ်သည ်အကူအညီမျာားက ို ရထာက်ြံ ရြားရန်၊ အထူားသပဖင ် ရနရြ် 

ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ပခင်ားန င ်ြတ်သက်၍ ထ ိုင်ားအာဏာြ ို င်အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားန င ် ည  န  င်ားရဆာင်ရ က်ခ  သည်။ 

ဤက  သ ို   ည  န  င်ားရဆာင်ရ က်မ သည် သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင အတ က် အလ န်အရရားကကီားဖြီား၊ ပမန်မာ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားက ို ကူညီြံ ြ ို ားရာတ င် အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာန၏ လက်ရ  စ မ်ားရဆာင် 

န ိုင်ရည်အတ င်ားရ  သည ် လိုြ်ငန်ားတာေန်ပဖစ်သည်။ လက်ရ   က ိုဗစ်န ိုင်တင်ား အကျြ်အတည်ားကာလတ င် အလိုြ် 

သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာနသည် အရထာက်အထာားမ   ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားက ို မ တ်ြံိုတင်ရြားရန် 

ရဆာင်ရ က်ရနဖြီား၊ အဆ ိုြါ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားအရနပဖင ် အထူားေန်ရဆာင်မ မျာားက ို လက်လ မ်ားမ ီ  

ရရ  န ိုင်ြါသည်။ အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာနသည် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား တရာားေင် 
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လမ်ားရကကာင်ားမျာားမ တစ်ဆင ် ြ ို  ရဆာင်ပခင်ားအရြေါ်အရလားထာားဦားတည်ထာားရသာ်လည်ား၊ မ မ ဆနဒအရလျာက် 

အဖ  ွဲ့ေင်အပဖစ်ြါေင်ပခင်ားတ င် လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားလ ိုအြ်သည ် အရထာက်အထာားမ   ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

သ ာားလာသူမျာားအာား  ြါေင်ခ င ်ပြျုမည်ပဖစ်သည်။ အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာနအရနပဖင ် ြံိုမ န် ရရ ွဲ့ 

ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ား၏တန်ဖ ို ားက ို အရလားထာားဖ အာားရြားရဆာင်ရ က်ရန် လ ိုအြ်ရနရသားသည်။ ဆ ိုက်ရရာက် 

န ိုင်ငံမျာားတ င် ြံိုမ န်စနစ်တကျရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားဆ ိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာားတည်ရထာင်ပခင်ားတ င် ြံ ြ ို ားကညီူ 

ရြားပခင်ားပဖင ် လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားက ို ပမ င ်တင်န ိုင်သလ ို၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား ပြည်ြ 

တ င်လိုြ်က ိုင်စဉ် လူမ ဖူလံိုရရားအစီအစဉ်မျာားအတ င်ား အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရရ  ရစန ိုင်ရကကာင်ားက ို SSB က အသ  

အမ တ်ပြျုထာားြါသည်။  

နီရြါန ိုင်ငံသည် ရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက်၍ အလာားအလာမျာားက ို ရလ လာရာတ င် ရကာင်ားမ န်သည ်အရလ အကျင ် 

မျာားရ  ဖြီား စနစ်တကျ ကျင ်သံိုားရဆာင်ရ က်ခ  သည်။ ဤရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက်၍ ခ  ပခမ်ားစ တ်ပဖာထာားရသာ 

အချက် အလက်မျာားြါေင်သည ်အစီရင်ခံစာက ို အမျာားပြည်သူဖတ်ရ ရလ လာန ိုင်ရန ်ပဖန  ်ရေရြားသည ်အတ က် 

တ ိုားတက်  မ အတ က် ရရ ွဲ့ရပြားရဆာင်ရ က်ချက်မျာားက ို ဦားတည်ရစြါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာမျာားသည် 

သင ်ရတာ်သည ် ရပြာင်ားလ  ရဆာင်ရ က်မ မျာားန င ် မူေါေဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်ရရားအတ က ်အရထာက်အထာားအရပခပြျု 

အချက်အလက် သာမက၊ ြ င ်လင်ားပမင်သာမ န င ် တာေန်ခံမ က ိုြါ ပမ င ်တင်ရြားသည ်အတ က် 

ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားသူမျာားန င ် အမျာားပြည်သူအကကာား ယံိုကကည်မ က ိုလည်ား တ ိုားြ ာားရစြါသည်။  

နီရြါ၊ ထ ိုင်ားန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  ၏ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာား၏ အဓ က 

အချက်မ ာ ထည ်ေင်ရကကား ထည ်ေင်န ိုင်ရလာက်သည ် သင ်ရတာ်သည ် ရင ြမာဏက ိုသာ သတ်မ တ်ထာားပခင်ား 

ပဖစ်သည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ် ပမန်မာအလိုြ်သမာားမျာား၏ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာမ  ကိုန်ကျစရ တ်မျာားန င အ်ညီ 

ထည ်ေင်ရကကားြမာဏက ို စဉ်ားစာားသံိုားသြ်ရန်လ ိုအြ်ြါသည်။ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင် လ ိုင်စင်ရရအဂျင်စီမျာား 

အတ က်စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျာား(၂၀၁၄)ြိုေ်မ ၁၅ အရ၊ သီားပခာားပြဋ္ဌာန်ားထာားသည ်ေန်ကကီားဌာနဆ ိုင်ရာ 

စည်ားမျဉ်ား စည်ားကမ်ားမျာားမရ  ြါက၊ အခရကကားရင သည် အလိုြ်သမာားလစာ၏ ၄ ဆထက်မြ ိုရဟို 

သတ်မ တ်ပြဋ္ဌာန်ား ထာားသည်။ ဤြမာသည် အလ န်ပမင ်ရနရသားဖြီား၊ အလိုြ်သမာား၏ တစ်န စ်လစာရင ၏ 

သံိုားြံိုတစ်ြံို ပဖစ်သည်။25  

                                              

25
 ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသ ို   ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာရနအ်တ က် အမျာားဆံိုား လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားခက ို ပမနမ်ာကျြ်ရင  ၁၅၀,၀၀၀ (US 100 ရေေါ်လာ) သတ်မ တ်ထာားဖြီား၊ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ဗီဇာ၊ အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ခ င ်ပြျုချက်န င ် ရဆားကိုသမ အာမခံအတ က် ထြ်မံ၍ ထ ိုင်ားအစ ိုားရသ ို   ထ ိုင်ားဘတ် ၃၆၀၀ (US 

၁၁၆ ရေေါ်လာ) ရြားရသည်။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအခ င ်အရရားဆ ိုင်ရာ အဖ  ွဲ့အစည်ားအချ ျုွဲ့၏ ရပြာကကာားချက်အရ၊ လက်ရတ ွဲ့တ င် ရရ ွဲ့ရပြာင်ား  

အလိုြ်သမာားအချ ျုွဲ့သည် ထ ိုင်ားသ ို  သ ာားရန ် ပမနမ်ာရင ကျြ် ၈၀၀,၀၀၀ (US ၅၂၇ ရေေါ်လာ) ရကျာ်ရြားရရကကာင်ား ဆ ိုြါသည်။ (MMN, 2019, p. 67)။ 

အလာားတူြင် မရလားရ ာားသ ို   ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာရနအ်တ က် လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားခက ို US ၈၅၀ ရေေါ်လာ သတ်မ တ်ထာားရသာ်လည်ား၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား  

အလိုြ်သမာားမျာားသည် ဗီဇာရလျှာက်ခပြျုလိုြ်ရြားရသာ ပမနမ်ာန ိုင်ငံရ   ေနရ်ဆာင်မ ကိုမပဏီသ ို   ထြ်ရဆာင်ားရင အပဖစ် ခန  မ် နာ်းရချ US ၇၅ ရေေါ်လာ ရြားရ 

သည ်အပြင် ပြည်ြမထ က်ခ ာမီ မပဖစ်မရနပြျုလိုြ်ရသည ် ရဆားစစ်ချက်အတ က် US ၅၆ ရေေါ်လာရြားရသည် (ibid., p. 68)။ ဂျြနန် ိုင်ငံတ င် ြ ို၍မျာားသည ်  

ေင်ရင ရ ာရဖ န ိုင်ရသာ်လည်ား၊ လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည ်ရအဂျင်စီမျာားသည် US ၂၈၀၀ ရေေါ်လာအထ  ရကာက်ခံန ိုင်ဖြီား၊ အစီရင်ခံစာမျာားအရ၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား  

အလိုြ်သမာားမျာားသည် လက်ရတ ွဲ့တ င် US ၃၈၀၀ ရေေါ်လာမ  ၄၀၀၀ ထ ရြားရရကကာင်ားရဖာ်ပြထာားသည်(ibid., p. 68)။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသည် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာရနအ်တ က် ကက ျုတင်ရင မျာားက ို ရြားရချရန ်ရချားရင မျာား ရယူကကရလ ရ  သည်။  
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လူမ ဖူလံိုရရားအဖ  ွဲ့၏ ည န်ကကာားရရားမ ားမျာားက ရပြာဆ ိုသည်မ ာ - ြံိုမ န်လမ်ားရကကာင်ားမျာားမ တစ်ဆင ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

သ ာားလာ၍ အလိုြ်အက ိုင်ရရ  န ိုင်ရန် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာမ ကိုန်ကျစရ တ်မျာားက ို တတ်န ိုင်သည ်န န်ားထာား 

ထာားရ  ရန်လ ိုအြ်ရကကာင်ား ဆ ိုြါသည်။  

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားတ င် ပမင ်မာားသည ်ကိုန်ကျစရ တမ်ျာားရ  ရနဖြီား၊ အထူားသပဖင ် သက်သာရချာင်ချ ရရား 

ရန်ြံိုရင  ရည်ရ ယ်ချက်၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားန င ်ြတ်သက်၍ ရ င်ားလင်ားသည ်အချက်အလက်၊ ရ ို ားရ င်ားလ ယက်ူ 

သည ် ရလျှာက်ထာားမ ဆ ိုင်ရာ လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာားန င ်ြတ်သက်၍ လံိုရလာက်သည ် သတင်ားအချကအ်လက် 

မျာားမရ  ြါက၊ ကိုန်ကျစရ တ်မျာား ပမင ်တက်လာဖြီား၊ သတ်မ တ်ထာားသည ် န န်ားထာားမျာားန င ် ဆန  ်ကျင်ရနမည် 

ပဖစ်သည်။  နီရြါန ိုင်ငံတ င်၊ အစ ို ားရက စီမံသည ် လ ိုင်စင်ရရအဂျင်စီမျာား၏ အာမခံစရြေါ်ရင မျာားမ  ရရ  လာသည ် 

အတ ိုားမျာားက ို ရန်ြံိုရင တ င် ေင်ရင အပဖစ် အစ ို ားရက ပဖည ်တင်ားရြားသည်။  ပမန်မာန ိုင်ငံအစ ို ားရက လ ိုင်စင်ရ 

ရအဂျင်စီမျာားထံမ  အာမခံ စရြေါ်ရင အပဖစ် ပမန်မာကျြ်ရင  သန်ား ၅၀ (အရမရ ကနရ်ေေါ်လာ ၃၂,၉၀၀)  ရကာကခံ် 

ဖြီား၊ အစ ို ားရဘဏ်စာရင်ားသ ို   ထည ်သ င်ားသည်။ နီရြါန ိုင်ငံက ို နမူနာယူမည်ဆ ိုြါက ရရ  လာမည ်အတ ိုားက ို ရနြံ်ိုရင  

အတ က် အသံိုားပြျုန ိုင်ြါသည်။ ထ ို  အပြင် န ိုင်ငံတကာအလ ရ င် (သ ို  မဟိုတ်) ပြည်တ င်ား ြိုဂဂလ ကကဏ္ဍမ  

ရန်ြံိုရင အတ က် ကနဦား ရင်ားန ီားပမ ျုြ်န ံမ က ို စတင်ပြျုလိုြ်န ိုင်ဖြီား၊ ဖ လစ်ြ ို င်မ ာက  သ ို   ရင်ားန ီားပမ ျုြ်န ံမ ပြျုြါက၊ 

အပမတ်ရင မျာားရရ  ဖြီား ရန်ြံိုရင  ရရရ ည်ရြ်တည်န ိုင်ြါမည်။  

ထ ိုင်ားန ိုင်ငံန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာား၏ 

အဓ ကအချက်တစ် ခိုမ ာ ၎င်ားတ ို  သည် မ မ ဆနဒအရလျာက်အဖ  ွဲ့ေင်ပဖစ်ခ င န် င ် 

ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားခ င ်ပြျုထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ ဖ လစ်ြ ို င် အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် 

တ ိုားရစ်ဗီဇာက  သ ို  ရသာ အပခာားလမ်ားရကကာင်ားမျာားမ တစ်ဆင ်  ရရ ွဲ့ရပြာင်ား သ ာားလာဖြီား အလိုြ်ရရ  ြါက၊ 

ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမ ရန၍ ရန်ြံိုရင အတ င်ားသ ို   ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားပခင်ားက ို ရရ ား ချယ်န ိုင်သည်။ 

လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားပခင်ားေန်ရဆာင်မ က ို အသံိုားမပြျုရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား မ မ  

ဆနဒအရလျာက်အဖ  ွဲ့ေင်ပဖစ်ခ င ်က ိုကမ်ားလ မ်ားပခင်ားသည် ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားပခင်ားအတ ိုင်ားအတာက ို 

တ ိုားတက် ရစဖြီား၊ ၎င်ား၏န ိုင်ငံသာားမျာားအာား ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်မ ရြားရန် ကကီားမာားကျယ်ပြန  သ်ည ်  

လ မ်ားပခံျုမ က ို ပဖစ်ရစ သည်။   

မ မ ဆနဒအရလျာက်ြါေင်ပခင်ားက ို အာားရြားပခင်ားသည် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာန ိုင်ရချရ  သူမျာားက ို 

အသ အပမင်ပမ င ်တင် ရြားသည ် ကမ်ြ န်ားမျာားမ တစ်ဆင ် ြညာရြားရန်လ ိုအြ်ရံိုသာမက၊ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားအရနပဖင ် ၎င်ားတ ို   ၏ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို လ ယ်ကူစ ာ ရယူန ိုင်သည ် 

လိုြ်ငန်ားစဉ်တစ်ရြ်လည်ား လ ိုအြ်ြါသည်။ အဘယ် ရကကာင ်ဆ ိုရသာ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား 

၎င်ားတ ို  ၏ ေင်ရင တစ်စ တ်တစ်ရေသက ို ရင်ားန ီားပမ ျုြ်န ံလ ိုစ တ် ရ  လာရအာင်၊ ၎င်ားတ ို  အာား 

တ ိုက်တ န်ားအာားရြားရာတ င် လက်ရတ ွဲ့ရအာင်ပမင်မ မ တ်တမ်ားမျာားက ို ရဖာ်ပြရန် လ ိုအြ်ြါသည်။ ဤက  သ ို   

ြညာရြားအမျ ျုားအစာားက ို တည်ရ  ဖြီားပဖစ်သည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားအရင်ားအပမစ် စင်တာမျာားမ တစ်ဆင ် 

သတင်ားပဖန  ်ရေရြားန ိုင်သလ ို၊ ရဘားကင်ားလံိုပခံျုစ ာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာရရားက ိုပမ င ်တင်ရန် 
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ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာန ိုင်ရချရ  သူမျာားန င ် တက်ကကစ ာ ရဆာင်ရ က်လျက်ရ  သည ်  အလိုြ်သမာားအဖ  ွဲ့အစည်ားမျာား၊ 

CSO အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားန င ်မ တ်ဖကပ်ြျုြူားရြါင်ားရဆာင်ရ က်ပခင်ားပဖင ်လည်ားရကာင်ား၊ 

ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်ရနသည ် အလိုြ်သမာားမျာားက ို စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားပဖင ် ထ န်ားသ မ်ားရဆာင်ရ က်ရရား 

ကမ်ြ မ်ားမျာားပြျုလိုြ်၍လည်ားရကာင်ား၊ လူထိုမီေီယာကမ်ြ န်ားမျာားပဖင ်လည်ားရကာင်ား အသ ြညာရြားန ိုင်ြါသည်။  

အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာန ၏ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားဌာနခ  ၏ ရပဖကကာားမ တ င်၊ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ပြည်ြမထ က်ခ ာမီ သတင်ားအချက်အလက်မျာားရြားရာတ င် 

ရသချာဂရိုစ ိုက်ရြားရန် လ ိုအြ်ရနရသားရကကာင်ား၊ ဥြမာ အကူအညီရြား ေန်ရဆာင်မ မျာား၊ 

အရပခခံအခ င ်အရရားန င ် အာမခံအစီအစဉ်မျာားန င ်ြတ်သက်သည ် သတင်ားအချက်အလက်မျာား ပဖစ်သည်။ 

အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာနက ပဖန  ်ပဖူားသည ် သတင်ားအချက်အလက်မျာားအာား ရရ ွဲ့ရပြာင်ား 

အလိုြ်သမာားမျာားက အထူားအရလားထာား ကကည ်ရ ရလ လာရန် ကက ျုားြမ်ားရဆာင်ရ က်ချက်တ င် သက်သာရချာင်ချ  

ရရား ရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက်သည ် သတင်ားအချက်အလက်မျာားက ို ထည ်သ င်ားရဆာင်ရ က်န ိုင်ြါသည်။  

နီရြါ၊ ထ ိုင်ားန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  အပြင်၊ အာရ န ိုင်ငံအရတာ်မျာားမျာားရ   ဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားတ ိုားတက်မ န င ် အစ ို ားရအရပခခံ 

အရဆာကအ်အံိုအဆင ်ဆင ်တ င် ပြည်ြ၌ အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ရနသည ် ၎င်ားတ ို  ၏န ိုင်ငံသာားမျာားအာား ကာက ယ် 

ရစာင ်ရရ ာက်ရန်အတ က် သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မျာားက ို ထူရထာင်ထာားဖြီား၊ တစ်ချ န်တည်ားတ င် ဆ ိုက် 

ရရာက်န ိုင်ငံမျာား၌ ၎င်ားတ ို  ၏ န ိုင်ငံသာားမျာားအတ က် လူမ ဖူလံိုရရားအစီအစဉ်မျာားတ င် ြါေင်ရရား၊ လူမ ဖူလံိုရရား 

လ  ရပြာင်ားအကျ ျုားခံစာားခ င ်န င ် အရထ ရထ လူမ ကာက ယ် ရစာင ် ရရ ာက်ရရားမျာားရသချာရစရန် ဆ ိုက်ရရာက် 

န ိုင်ငံ၏ အစ ို ားရမျာားန င ် စည်ားရံိုားလ ံွဲ့ရဆာ်မ မျာား ရဆာင်ရ က်ြါသည်။  နီရြါ၊ ထ ိုင်ားန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  သည် 

ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားတ င် ၎င်ားတ ို  ၏ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားအစီ 

အစဉ်မျာားအတ င်ား၊ အထူားသပဖင ် ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာက်မ အစီအစဉ်မျာားအတ င်ား ြါေင်ရရားအတ က် ဆ ိုက ်

ရရာက်န ိုင်ငံမျာားန င ် နည်ားလမ်ားမျ ျုားစံို ပဖင ် ြူားရြါင်ားရဆာင်ရ က်ဆ ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံ လူမ ဖူလံိုရရားအဖ  ွဲ့၏  

ည န်ကကာားရရားမ ား၏ရပြာကကာားချက်အရ၊ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားတ င် ၎င်ားန ိုင်ငံသာားမျာားအတ က် ဥြရေပဖင ် 

ပြဋ္ဌာန်ားထာားသည ်အတ ိုင်ား၊ တူညီသည ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို အရထာက်အထာားရ   ပမန်မာရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် 

သမာားမျာားက ရရ  ခံစာားရမည်ဆ ိုြါက၊ လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားတ င် က ာဟချက်မျာားစ ာက ိုရပဖရ င်ား 

န ိုင်လ မ ်မည်ဟို ဆ ိုြါသည်။ ၎င်ားက ထြ်မံ ရ င်ားလင်ားရပြာဆ ိုသည်မ ာ - ပမန်မာန ိုင်ငံသည် မရလားရ ာားန ိုင်ငံ၏ 

လူမ ဖူလံိုရရားအဖ  ွဲ့ (SOCSO)န င ် သရဘာတူစာချွန်လ ာ(MoC)တစ်ရြ် ရရားထ ိုားရန် ြူားရြါင်ားည  န  င်ား ရဆာင်ရ က် 

ခ  ဖြီား၊ ဤသ ရဘာတူစာချွန်လ ာအာားပဖင ် မရလားရ ာားန ိုင်ငံရ   ပမန်မာရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသည် 

အလိုြ်တ င် ထ ခ ိုက်မ အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို လက်ခံရရ  န ိုင်မည်ပဖစ်သည်။ MoC အရ၊ မ ရလားရ ာားန ိုင်ငံ၏ 

လူမ ဖူလံိုရရားအစီအစဉ် ရအာက်တ င် အလိုြ်ရ င်မျာားအရနပဖင ် 

အလိုြ်တ င်ထ ခ ိုက်မ အကျ ျုားခံစာားခ င ်အစီအစဉ်သ ို   ထည ်ေင်ရကကားရြား သ င်ားရမည်ပဖစ်သည်။  

ပမန်မာ ပြည်ြရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသည် လက်ရ  ပမန်မာန ိုင်ငံ၏ လူမ ဖူလံိုရရားအစီအစဉ်ရအာကတ် င် 

အကျံျုားေင်မ  မရ  ဘ  ထည ်ေင်ရကကား ရြားသ င်ားရပခင်ားလည်ား မရ  ြါ။ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသည် ၎င်ားတ ို  ၏ 
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အမျ ျုားသာားလူမ  ဖူလံိုရရားစနစ်မျာားအတ င်ား ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားြါေင် ရရား ရဆာင်ရ က်ရာတ င် 

အခက်အခ အတာားအဆီား မျာားရ  ခ  ရသာ်လည်ား၊ တ ိုားတက်မ မျာားပြျုလိုြ်န ိုင်ခ  သည်။ ၎င်ားတ ို   

ရလ လာခ  ရသည ်သင်ခန်ားစာမျာားသည် ပမန်မာ န ိုင်ငံအတ က် တန်ဖ ို ားရ  ရသာ ရလ လာစရာမျာားပဖစ်န ိုင်ြါသည်။ 

အဘယ်ရကကာင ်ဆ ိုရသာ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသည် ၎င်ားတ ို  ၏ အမျ ျုားသာားလူမ ဖူလံိုရရားစနစ်က ို ချ ွဲ့ထ င်ရာတ င်၊ 

အထူားသပဖင ် ြထမဆံိုားသရဘာတူစာချျုြ် သက်တမ်ား အဖြီား၊ န စ်ရြါင်ားမျာားစ ာ ပြည်ြတ င် 

ဆက်လကရ်နထ ိုင်လိုြ်က ိုင်ရနရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ထည ်ေင် ရကကားရကာက်ခံရာတ င် 

အခက်အခ န င ် စ န်ရခေါ်မ မျာား ကကံျုရတ ွဲ့ ခ  ရသည ်အပြင်၊ လ  ရပြာင်ား အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာား ရရ  ရစရန် 

ဆ ိုက် ရရာက်န ိုင်ငံမျာားန င ် အကက တ်အနယ် ရဆာင်ရ က်ခ  ရရသာရကကာင ်ပဖစ်သည်။  

ပမန်မာန ိုင်ငံတ င် သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင တစ်ရြ် ထူရထာင်ပခင်ားသည် ပြည်ြတ င် အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ရန 

သည ် န ိုင်ငံသာားမျာားအတ က် လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားက ို ပမ င ်တင်ရာတ င် ရအာင်ပမင်န ိုင်ရချရ  သည ် 

နည်ားလမ်ားတစ်ရြ်ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအချကမ်ျာားြါေင်သည ် ရန်ြံိုရင တစ်ရြ် 

အတ က် မူရဘာင်တစ်ရြ်က ို စဉ်ားစာားသံိုားသြ်သင ်ြါသည် - ြ င ်လင်ားပမင်သာမ န င ် တာေန်ခံမ ရ  ရသာ အဖ  ွဲ့ 

အစည်ားမျာား တည်ရထာင်ပခင်ား၊ အကျင ်ြျက်ပခစာားမ က ို တ ိုက်ဖျက်ရန် ရဆာင်ရ က်ချက်မျာား 

ချမ တ်ကျင ်သံိုားပခင်ား၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာန ိုင်ရချရ  သူမျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် 

ြညာရြားပခင်ားအစီအစဉ်န င ် သတင်ား အချက်အလက် ကမ်ြ န်ားမျာားပြျုလိုြ်ပခင်ား၊ ရ ို ားရ င်ားလ ယ်ကူရသာ 

လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာားကမ်ားလ မ်ားပခင်ား၊ ရန်ြံိုရင  ည  န  င်ားရဆာင်ရ က်မ တ င် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား၏အသံက ို 

ထည ်သ င်ားစဉ်စာားပခင်ား၊ တစ်ဆင ်ဖြီားတစ်ဆင ် တ ိုားတက်ရရား ပမ င ်တင်ရဆာင်ရ က်န ိုင်မည ်  

ရနာက်ဆက်တ  ရလ လာမ မျာားန င ် သိုရတသနမျာား ရြါင်ားစြ်ရဆာင် ရ က်ပခင်ားတ ို  ပဖစ်သည်။  

ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ်လည်ား အစြ ို င်ားမ ာြင် အီလက်ထရရာနစ်န င ် ေီဂျစ်တယ်နည်ားြညာမျာားအသံိုားပြျုသည ် 

စနစ်တစ်ရြ်က ို တည်ရထာင်န ိုင်သည ် အရနအထာားတ င်ရ  ြါသည်။ ယခိုအခါ နီရြါ၊ ထ ိုင်ားန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ 

တ ို  သည် ၎င်ားတ ို  ၏ စနစ်မျာားက ို ေီဂျစ်တယ်နည်ားြညာသ ို   စတင် ရပြာင်ားလ ရဆာင်ရ က်ရနဖြီပဖစ်သည်။ လိုြ်ထံိုား 

လိုြ်နည်ားမျာားသည် ရ ို ားရ င်ားလ ယ်ကူသင ်ဖြီား၊ အဖ  ွဲ့ေင်စာရင်ားရြားသ င်ားန ိုင်ရန် နည်ားြညာက ို 

အသံိုားပြျုသင ်ြါသည်။ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင ် ၎င်ားတ ို  ၏ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို စစ်ရဆားရလ လာန ိုင်ရန်အပြင်၊ 

ရင ရြားရချမ ပြျုပခင်ားန င ် စာရ က်စာတမ်ားမျာားတင်သ င်ားပခင်ားက ို အဆင်ရပြရချာရမ ွဲ့ရအာင် 

ရဆာင်ရ က်ရြားသင ်ြါသည် (UNDESA, 2018, p. 92, ISSA, 2014, pp. 46-48, Olivier, 2017, pp. 4-5)။ 

က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားက ို တံို  ပြန်ရပဖရ င်ားမ တ င် န ိုင်ငံ အမျာားစိုသည် 

လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရားအကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားအာား ရြားရချမ တ ိုားတက်ရစရန် ရခတ်မီ တ ိုားတက်သည ် 

နည်ားလမ်ားရြါင်ားမျာားစ ာက ို အသံိုားပြျုရနဖြီပဖစ်သည်။ ရင ရြားရချရရား ေန်ရဆာင်မ ရြားသူမျာားက ို အသံိုားပြျုပခင်ား၊ 

ေီဂျစ်တယ်ရင သာားလ  ရပြာင်ားမ ယနတရာား/နည်ားလမ်ားမျာားအသံိုားပြျုပခင်ား၊ အ န်လ ိုင်ားန င ် မ ိုဘ ိုင်ား နည်ားြညာက ို 

အသံိုားပြျုပခင်ား၊ အရပခခံ ရင စာရင်ားန င ်၊ ရြ်ရေားမ  ရင စာရင်ားဖ င ်ပခင်ားလိုြ်ငန်ားစဉ်မျာားက ို ကျင ်သံိုား 

ပခင်ားတ ို  ပဖစ်သည် (Gentilini et al., 2020, pp. 18-24)။ ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ်လည်ား ဆင ်က ပဖစ်ရြေါ်လာသည ် 
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ပြဿနာမျာားက ို ရရ ာင်ကကဉ်န ိုင်ရန် အစကနဦားမ ာြင် ICT နည်ားြညာက ို ထ ထ ရရာက်ရရာက်အသံိုားပြျုန ိုင်သည ် 

စနစ်ကျင ်သံိုား၍ အကျ ျုားရကျားဇူားရရ  န ိုင်ြါသည်။   

Pag-IBIG ရန်ြံိုရင က  သ ို   ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံက ြံ ြ ို ားရြားသည ် အပခာား လူမ အရထာက်အြံ ြံို စံမျာား (ရနာက်ဆက်တ   

က ိုကကည ်ရ ြါ) သည်လည်ား အစ ို ားရက မူလရဆာင်ရ က်သည ် ရန်ြံိုရင က ို ြိုဂဂလ ကသ ို  လ  ရပြာင်ားရြားပခင်ား နမူနာ ြံိုစံ 

တစ်ခိုပဖစ်သည်။ သ ို  ရသာ် ယခိုအခါတ င် သံိုားြ င ်ဆ ိုင်က ိုယ်စာားလ ယ်မျာားြါေင်သည ် ြိုဂဂလ က လိုြ်ငန်ားတစ်ခို 

အပဖစ် ရြ်တည်ရနြါသည်။ ပမန်မာန ိုင်ငံ လူမ ဖူလံိုရရားအဖ  ွဲ့၏ ရပဖကကာားမ တ င်၊ ၎င်ားသည် အဆ ိုြါ 

သက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင အာား စီမံခန  ်ခ  ရန်တာေန်ရ  ရသာ အဓ က ဌာနတစ်ခိုပဖစ်ရကကာင်ား ရဖာ်ပြြါသည်။ 

ဤအရပခအရနသည် စ န်ရခေါ်မ ရ  န ိုင်ြါသည်။ အဘယ်ရကကာင ်ဆ ိုရသာ် လူမ ဖူလံိုရရားဥြရေ (၂၀၁၂) က ို 

ထြ်မံပြင်ဆင်ရန် လ ိုအြ်ရသာ ရကကာင ်ပဖစ်သည်။ SSB အရနပဖင ် ပမန်မာန ိုင်ငံအတ င်ား န ိုင်ငံသာားမျာားအာား 

လူမ ဖူလံိုရရား အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို တ ိုားချ ွဲ့ရန် အရ  န်အဟိုန်ပဖင ်ရဆာင်ရ က်ဆ ပဖစ်ရသာ်လည်ား၊ Pag-IBIG 

ရန်ြံိုရင သည် က  ပြာားပခာားနာားရသာ ဖ  ွဲ့စည်ား တည်ရဆာက်ြံိုတစ်ရြ်အတ က် ပဖစ်န ိုင်ရချက ို 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရ  သည်။  

နီရြါအစ ို ားရသည် သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင တ င် 

ကမ်ားလ မ်ားထာားသည ်အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားထက်ရကျာ်လ န ် ၍ မ မ ဆနဒအရလျာက်ြါေင်သည ်စနစ်ပဖင ် 

အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရ  သည ်  အပခာားြံိုစံမျာားက ိုလည်ား ကမ်ားလ မ်ားရန် ြိုဂဂလ က အာမခံကိုမပဏီမျာားန င ် 

အတူြူားရြါင်ားရဆာင်ရ က်လျက်ရ  ြါသည်။ ဤြံိုစံ ကနဦားရဆာင်ရ က်ချက်မျာား က ိုလည်ား မကကာရသားမီက 

ပမန်မာအစ ိုားရက ရဆာင်ရ က်ရနြါသည်။ အလိုြ်သမာားည န်ကကာားရရားဦားစီားဌာနမ  ည န်ကကာားရရားမ ားချျုြ်၏ 

ရပြာကကာားချက်အရ၊ ပြည်ြတ င်လိုြ်က ိုင်စဉ် ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရရ  မ အတ က် အကျ ျုားခံစာား ခ င ်ရရ  ရန် အာမခံ 

ေယ်ယူလ ိုရသာ ပမန်မာန ိုင်ငံမ  ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသည် လက်ရ  တ င် ပမန်မာ  အာမခံလိုြ်ငန်ားက 

ကမ်ားလ မ်ားထာားသည ် အာမခံရြေါ်လစီရအာက်တ င် မ မ ဆနဒအရလျာက် ထည ်ေင်ရကကား 

ရြားသ င်ားန ိုင်သည်ဟိုဆ ိုြါသည်။ ၆ လ အာမခံ အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်အတ က် ပမန်မာရင ကျြ် ၁၅,၀၀၀ 

(အရမရ ကန် ၁၁.၂၅ ရေေါ်လာ) ရြားရန်လ ိုအြ်ဖြီား၊ တစ်န စ် အာမခံ အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်အတ က် ပမန်မာရင ကျြ် 

၃၀,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၂၂.၅၀ ရေေါ်လာ) ရြားရန် လ ိုအြ်သည်။ န ိုင်ငံန င ် အလိုြ်အက ိုင် အမျ ျုားအစာားအလ ိုက် 

ရရ ားချယ်ခ င ်ရ  သည ်အရပခအရနတ င်၊ ပြည်ြ မထ က်ခ ာမီ အသက် အာမခံက ိုလည်ား ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား 

မျာားက ေယ်ယူန ိုင်သည်။ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ား ကမဘာ ကြ်ရရာဂါရကကာင ်၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံသည် တာားပမစ်ကန  ်သတ်မ မျာား 

ပဖင ် စည်ားကမ်ားတင်ားကျြ်ထာားပခင်ားရကကာင ်၊ န ိုင်ငံြ ို င် ပမန်မာ အာမခံလိုြ်ငန်ား(MIE) သည် ထ ိုင်ားန ိုင်ငံရ   ပမန်မာ 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား၏လ ိုအြ်ချက်က ို လ မ်ားပခံျုန ိုင်ရန်န င ်  အနည်ားဆံိုား ၆ လ သက်တမ်ားရ  ရသာ အရမရ  

ကန်ရေေါ်လာ တစ်သ န်ား အကာအက ယ်ြါရသာ ကျန်ားမာရရားအာမခံအစီအစဉ်၏ လ ိုအြ်ချက်န င ်က ိုကညီ်ရစရန် 

ခရီားသ ာားန င ်ကျန်ားမာရရားအာမခံ(Travel and Health Insurance)အစီအစဉ် တစ်ရြ်က ို စတင်မ တ်ဆက် 

ခ  ြါသည် (Myanmar Times, 7 Jan 2021)။ နရီြါန ိုင်ငံသည်လည်ား ကက ျုတင်မပမင်န ိုင်ရသာ အရပခအရန 

မျာားတ င် ရနရြ်ပြန်လည်ြ ို  ရဆာင်ရရားအတ က် ြိုဂဂလ ကအာမခံ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ကမ်ားလ မ်ားထာား 



65 

 

 

ြါသည်။ သ ို  ရသာ် ဤအကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားသည် လက်ရ  သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင ရအာက်တ င် အကျံျုားေင် 

ပခင်ား မရ  ြါ။ ပမန်မာန ိုင်ငံအရနပဖင ် သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင မ တစ်ဆင ် အဆ ိုြါအကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို 

တစ်ဆင ်ဖြီားတစ်ဆင ် ကမ်ားလ မ်ားရဆာင်ရ က်ပခင်ားမပြျုန ိုင်မီ ကနဦား ရဆာင်ရ က်ချက်အချ ျုွဲ့အပဖစ် စတင်ရန် 

စဉ်ားစာားသံိုားသြ်န ိုင်ြါသည်။  

နီရြါန ိုင်ငံ၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံန င ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ ို  မ  ပဖစ်ရြ်ရလ လာမ မျာားအရ၊ ရရ ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား သက်သာ 

ရချာင်ချ  ရရားရန်ြံိုရင  တည်ရထာင်ရာတ င် စ န်ရခေါ်မ အမျ ျုားမျ ျုားရ  ရကကာင်ား ရတ ွဲ့ရြါသည်။ ဥြမာ။   ။ ြံိုစံတစ်မျ ျုား 

တည်ားပဖင ် အာားလံိုားရပဖရ င်ားရဆာင်ရ က်နည်ားသည် စီမံခန  ်ခ  ရန် လ ယက်ူန ိုင်ရသာ်လည်ား၊ ရနထ ိုင်မ စရ တ်၊ လစာ၊ 

ကျန်ားမာရရား ရစာင ်ရရ ာက်မ အကျ ျုားခံစာားခ င ် အမျ ျုားမျ ျုား က  ပြာားပခာားနာားရသာ န ိုင်ငံမျ ျုားစံိုရ   ရရ  ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် 

သမာားမျာားအာား စီမံခန  ်ခ  သည ်အခါတ င် သင ်ရတာ်က ိုက်ညီမ မရ  ြါ။  ရန်ြံိုရင က ကမ်ားလ မ်ားမည ်  အကျ ျုားခံစာား 

ခ င ်မျာားသည် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံအချ ျုွဲ့ ရ   ရနထ ိုင်မ စရ တ်န င ်န  င်ားယ ဉ်လျှင် အရတာ်န မ ်ရနန ိုင်ြါသည်။ ေင်ရင  

ရင်ားပမစ်အရပခခံရသာ ထည ်ေင်ရကကားစနစ်က ို ပြည်ြတ င် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန်မ ာ ခက်ခ န ိုင်ြါသည်။ 

အဘယ်ရကကာင ်ဆ ိုရသာ် ေင်ရင  အရထာက်အထာားပြရန်လ ိုအြ်မ ၊ ထည ်ေင်ရကကားတ က်ချက်နည်ားအမျ ျုားမျ ျုား 

သည် လိုြ်ငန်ားစဉ်က ို ရ ြ်ရထ ားရစန ိုင်ရသာရကကာင ်ပဖစ်သည်။ အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရရ  ရန် ရတာင်ားဆ ိုမ လိုြ်ငန်ားစဉ် 

မျာားသည် အလ န်ရ ြ်ရထ ားန ိုင်ဖြီား၊ မျာားပြာားလ သည ် စာရ က်စာတမ်ားလ ိုအြ်ချက်မျာားရကကာင ် ပြင်ဆင်ရန်၊ 

လိုြ်ငန်ားစဉ်အတ ိုင်ား ရဆာင်ရ က်ရန်၊ သတင်ားအချက်အလက်ြ ို  ရန် (ဥြမာ။    ။ သက်ဆ ိုင်ရာဌာနမျာားသ ို   

သ ာားရရာက်၍ စာြ ို  ရပခင်ား) မပြျုလိုြ်န ိုင်ရသာ  အကျံျုားေင်ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က ်ေန်ရလားရစြါ 

သည်။ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံရ   ရကာင်စစ်ေန်ရံို ားတ င် သက်ဆ ိုင်ရာ က ိုယ်စာားလ ယ်မျာားရ  သည ်တ ိုင်၊ ထ ိုရံို ားမျာားသည် 

ရံိုားချ န်အတ င်ားသာဖ င ်သည ်အပြင်  အလိုြ်ခ င် (သ ို  မဟိုတ်)အ မ်န င ် ရေားက ာသည ်အခါ 

အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ဆက်သ ယ်ရပြာဆ ိုရာတ င် အခက်အခ  ပဖစ်န ိုင်ြါသည်။ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမ  

ပမန်မာန ိုင်ငံရ  ရံို ားမျာားသ ို   ဆက်သ ယ် ရဆာင်ရ က်ရာတ င်လည်ား အချ န် ပခာားနာားမ ရကကာင ် 

အခက်အခ ရ  န ိုင်ြါသည်။ ICT နည်ားြညာက ို အသံိုားပြျုသည ် တ ိုင်ရအာင်၊ ရမားခ န်ားမျာားက ိုရပဖကကာားပခင်ား 

(သ ို  မဟိုတ်) အကူအညီရြားပခင်ားတ င် လူြိုဂဂ ျုလ်အကူအညီ မြါဘ  အသံိုားပြျုရန်မ ာ အခက်အခ ရ  န ိုင်ြါသည်။ 

ပဖစ်ရြ်ရလ လာမ မျာားတ င် ရတ ွဲ့ ရ  ရသည ်အတ ိုင်ား၊ ဆ ိုက်ရရာက် န ိုင်ငံမျာားတ င် အကျံျုားေင်မ က ို 

သက်တမ်ားတ ိုားရဆာင်ရ က်ရာတ င်လည်ား စ န်ရခေါ်မ မျာားရ  န ိုင်ြါသည်။ အဘယ် ရကကာင ်ဆ ိုရသာ် ၎င်ားသည် 

ယာယီအကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်က ိုသာ ဦားတည်သ ာားန ိုင်ရသာရကကာင ်ပဖစ်သည်။   

အထူား အာားသာချက်မျာားန င ် တီထ င်ကကံဆမ မျာားက ို ရလ လာရတ ွဲ့ ရ  ရသည်။ နီရြါရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာားက ို 

ကူညီရန် ရေသတ င်ားရရ ွဲ့ရနမျာားန င ် ည  န  င်ားရဆာင်ရ က်သည ် နီရြါန ိုင်ငံ၏ ကျင ်သံိုား မ ၊ ထ ိုင်ားန ိုင်ငံ၏ ကနဦား 

န စ်န စ်သက်တမ်ားစာချျုြ်ပြည ်ဖြီား ရနာက်ထြ် ၅ န စ် သက်တမ်ားတ ိုား အကျ ျုားခံစာားခ င ်၊ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံ၏ 

ပြည်ြ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသာမက၊ ရနအ မ်တ င်ကျန်ရစ်သည ် မ ီခ ိုသူမ သာားစိုအတ က် အကျ ျုားရ  ရစ 

သည ် ကျယ်ပြန  ်သည ်  အစီအစဉ်ရဆာင်ရ က်မ မျာားန င ် အရပခခံအရဆာက်အအံိုမျာားအြါအေင် ရနရြ်ပြန် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားရရား အစီအစဉ်တ ို  ပဖစ်သည်။ ရန်ြံိုရင တစ်ရြ် 
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စတင် တည်ရထာင်ရာတ င် ဤအချက်အာားလံိုားသည် ရအာင်ပမင်န ိုင်ရချ နည်ားြါားန ိုင်ရသာ်လည်ား၊ 

အနာဂတ်ကာလ ရရ ွဲ့ဆက်ရဆာင်ရ က်ရန်အတ က် ရကာင်ားမ န်သည ် ကျင ်သံိုား ရဆာင်ရ က်ချက်မျာားြါေင်သည ် 

လမ်ားပြရပမြံို  တစ်ရြ်အပဖစ် အရထာက်အကူပြျုန ိုင်ြါသည်။   
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၆။ အ က  ပျုတျိုက်တွေန််းခ က်မ ြော်း  

၁။ ရန်ြံိုရင  ရည်ရ ယ်ချက်န င ် ရန်ြံိုရင  စီမံခန  ်ခ  မ တာေန်ယူရဆာင်ရ က်ရသည ် အဖ  ွဲ့အစည်ားတ င် ြါေင်သူ 

မျာားက ို ဥြရေပဖင ် သတ်မ တ်ပြဋ္ဌာန်ားပခင်ား၊ လိုြ်သာားရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာပခင်ားဆ ိုင်ရာ ILO ၏ န ိုင်ငံစံို မူရဘာင် 

အရ၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင (MWF)က ို ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားန င ် 

၎င်ားတ ို  ၏ မ သာားစိုေင်မျာားအာား အရထာက်အကူပြျုရန် အသံိုားပြျုသင ်သည်။ ဥြမာ - မကျန်ားမာပခင်ား၊ ထ ခ ိုက် 

ေဏ်ရာရပခင်ား၊ ရနရြ်ပြန်ြ ို  ပခင်ား၊ အလ  သံိုားစာားပြျုပခင်ားန င ် ရသဆံိုားပခင်ားက စစရြ်မျာားတ င်ပဖစ်သည်။ ရန်ြံိုရင က ို 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားထည ်ေင်သည ် ထည ်ေင်ရကကားအမျာားစို ပဖင ် တည်ရထာင်ထာားပခင်ား ပဖစ်ြါက၊ 

ရန်ြံိုရင က ို အစ ို ားက ြ ို င်ဆ ိုင်သည်ဟိုဆ ိုပခင်ားထက် ထည ်ေင်ထာားသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာား မျာားက 

ြ ို င်ဆ ိုင်သည်ဟို ရ ပမင်သင ်ြါသည် (Ruiz et al., 2008, p. 4)။  အစ ို ားရအရနပဖင ်လည်ား ယင်ားအသင်ား အဖ  ွဲ့၏ 

ဘိုတ်အဖ  ွဲ့တ င် အမျ ျုားသမီားန င ် အမျ ျုားသာား ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသည ် ရနရြ်ပြန်သူမျာားအြါအေင် 

လံိုရလာက်သည ် သံိုားြ င ်ဆ ိုင် က ိုယ်စာားပြျုမ မျာားြါေင်ရစရန် ရသချာရဆာင်ရ က်သင ်ြါသည်။ မူေါေ ရဖာ် 

ရဆာင်ပခင်ားန င ် ည  န  င်ားရဆာင်ရ က်ပခင်ားတ င် အဖ  ွဲ့ေင်မျာား ကျယ်ကျယ်ပြန  ်ပြန  ် ြါေင်ည  န  င်ားရဆ ားရန ားန ိုင်ရန် 

အတ က် ယနတရာားတစ်ခိုလည်ား ရ  သင ်ြါသည်။ အဓ က ြါေင်သက်ဆ ိုင်သူမျာား၏ ြံိုမ န် ည  န  င်ားရဆ ားရန ားပခင်ား 

မျာားအြါအေင် သံိုားြ င ်ဆ ိုင်အဖ  ွဲ့တစ်ဖ  ွဲ့ ပဖင ် စီမံအိုြ်ချျုြ်မည ် ရန်ြံိုရင က ို ခ င ်ပြျုရြားပခင်ားသည် ပဖစ်န ိုင်ရချရ  ရသာ 

ရကာင်ားမ န်သည ် အရလ အကျင ်တစ်ခိုပဖစ်ြါသည်။  

၂။ ရရ  န ိုင်သည ် ရင ရကကား အရင်ားအပမစ်န င ်အတူ၊ အစြ ို င်ားတ င် အရကာင်အထည်ရဖာ်န ိုင်ဖြီား၊ တစ်ပဖည်ား 

ပဖည်ားချင်ား ချ ွဲ့ထ င် ရဆာင်ရ က်န ိုင်ရသာ ကမ်ားလ မ်ားရြားမည ်  ေန်ရဆာင်မ အမျ ျုားအစာားက ို ဦားစာားရြားသည်  

ရန်ြံိုရင  ပဖစ်ရြေါ်ရရားအတ က် ရရရ ည် တ ိုားတက်ရရား အစီအစဉ်တစ်ရြ် ရရားဆ  ပခင်ား။ အဓ က 

ေန် ရဆာင်မ မျာားအရနပဖင ် ပြည်တ င်ား လူမ ဖူလံိုရရား အစီအစဉ်မျာားက လံိုရလာက်သည ် လ မ်ားပခံျုန ိုင်မ  

မပြျုန ိုင်ရသာအရပခအရနတ င် ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာား၌ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားကကံျုရတ ွဲ့ရသည ် 

ပဖစ်န ိုင်ရချအနတရာယ်မျာားက ို ရပဖရ င်ား ရြားသည ် ေန်ရဆာင်မ မျာားြါေင်န ိုင်ဖြီား၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ား မသ ာားလာမီန င ် 

သ ာားလာဖြီားပဖစ်ရသာ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် သမာားမျာားန င ် အ မ်တ င်ကျန်ရ  သည ်  ၎င်ားတ ို  ၏မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် 

ေန်ရဆာင်မ မျာားက ို ရနာက်ြ ို င်ားအဆင ် မျာားတ င် ထည ်သ င်ားန ိုင်ြါသည်။  

၃။ ရန်ြံိုရင န င ် ၎င်ား၏အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားအရကကာင်ားက ို အမျာားပြည်သူြ ိုမ ိုသ ရ  ရအာင် ပြျုလိုြ်ရန် ကျယက်ျယ် 

ပြန  ်ပြန  ်န င ် အလ မ်ားရေားရေားရရာက်ရ  န ိုင်ရသာ သတင်ားအချက်အလက် ကမ်ြ န်ားမျာားက ို ပြျုလိုြ်ပခင်ား။ 

ရဖ စ်ဘ တ ် က  သ ို   ရရ  ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား ြံိုမ န်အသံိုားပြျုသည ်အရာမျာားမ တစ်ဆင ် သတင်ားအချက် 

အလက်မျာားက ို အ န်လ ိုင်ားတ င် လ ယ်ကူစ ာ ရယူဖတ်ရ န ိုင်ရန် ရသချာရဆာင်ရ က်ပခင်ား။ ထ ို  အပြင် 

တရာားမေင်လိုြ်ရြ်မျာားက ို ထိုတ်ရဖာ်ရပြာကကာားသည ်မူေါေ အြါအေင် ြ င ်လင်ားပမင်သာမ န င ် အကျင ်ြျက် 

ပခစာားမ တ ိုက်ဖျက်ရရား ယနတရာား မျာားအတ က်စနစ်မျာား ချမ တ်ပခင်ားအြါအေင် ရန်ြံိုရင န င ်ြတ်သက၍် 

အမျာားပြည်သူ ယံိုကကည်မ  တည်ရဆာက် ရန် အရရားယူရဆာင်ရ က်ပခင်ား။  
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၄။ သက်သာရချာင်ချ ရရားရန်ြံိုရင က ို ကျယ်ပြန  ်သည ်  ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ စီမံခန  ်ခ  ရရားစနစ် (သ ို  မဟိုတ်) 

လူမ ဖူလံိုရရား စနစ်တစ်ရြ်၏ အစ တ်အြ ို င်ားတစ်ခိုအပဖစ် ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရ က်ပခင်ား။ လိုြ်ငန်ားခ င်တ င် လိုြ် 

က ိုင်ရနသည ် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအာား ေန်ရဆာင်မ မျာား ကမ်ားလ မ်ားန ိုင်ရန် ပြည်ြရ   သံရံို ားမျာားန င ် 

ရကာင်စစ်ေန်ရံို ားမျာားက ို အသံိုားပြျုပခင်ား။ ဆ ိုက်ရရာက်န ိုင်ငံမျာားရ   အလိုြ်သမာားသံအရာရ  မျာား၊ အကကံရြား ြိုဂဂ ျုလ် 

မျာားန င ် မ တ်ဖက်ပြျုြူားရြါင်ားရဆာင်ရ က်ရာတ င် အရထာက်အကူရြားပခင်ား။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူ မျာား န င ် 

၎င်ားတ ို  ၏ မ သာားစိုေင်မျာားအရနပဖင ် ရသစာရင်ားလက်မ တ်န င ် လ ိုအြ်သည ် ဘာသာပြန်ပခင်ားက စစ က  သ ို  ရသာ 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရရ  ရန် လ ိုအြ်သည ် စာရ က်စာတမ်ားမျာားက ို ရယူန ိုင်ရန်အတ က် ရကာင်စစ်ေန ်ြံ ြ ိုားမ က ို 

ရယူန ိုင်ရန် ရသချာရဆာင်ရ က်ပခင်ား။  

၅။ အကျ ျုားရ  ထ ရရာက်ဖြီား စရ တ်သက်သာရသာ ေန်ရဆာင်မ မျာားရြားန ိုင်သည ် ြိုဂဂလ က ကဏ္ဍန င ် အစ ို ားရ 

မဟိုတ်ရသာ အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားန င ် မ တ်ဖက်ပြျုရဆာင်ရ က်မ က ို စဉ်စာားသံိုားသြ်ပခင်ား။ အစ ို ားရအရနပဖင ် 

ကကီားကကြ်ရရား က ို ရသချာရဆာင်ရ က်ဖြီား၊ မ တ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားန င ် သရဘာတူစာချျုြ် ချျုြ်ဆ ိုန ိုင်သည်။  

၆။ ပဖည ်ဆည်ားရြားမည ်  ေန်ရဆာင်မ မျာားသည် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား၏ သက်သာရချာင်ချ ရရား 

လ ိုအြ်ချက် မျာားန င ်အညီ ပဖည ်ဆည်ားရြားန ိုင်ပခင်ားရသချာရစရန် အလံိုားစံို  အရည်အရသ ားအာမခံချက်ရ  သည ်  

ယနတရာားမျာားက ို ချမ တ်ရဆာင်ရ က်ပခင်ား။ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ရမျှာ်မ န်ားထာားသည ်အတ ိုင်ား 

အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာား မရသည ် အရပခအရနတ င် အသံိုားပြျုန ိုင်သည ်  တ ိုင်ကကာားမ ယနတရာား၊ 

ြံိုမ န်စာရင်ားစစ်ပခင်ားအပြင် ရန်ြံိုရင  ထ ရရာက်မ က ို ခ  ပခမ်ားစ တ်ပဖာရလ လာရန် သိုရတသနန င ် 

ရလ လာမ မျာားြါေင်ြါသည်။ ြ င ်လင်ားပမင်သာမ က ို ပမ င ်တင်ရန်န င ် တ ိုားတက်မျာားက ို အစြျ ျုားပဖစ်ရြေါ်ရစရန၊် 

အဆ ိုြါ သတင်ားအချက်အလက်မျာားက ို အမျာားပြည်သူ သ ရ  ရစရန် ပဖန  ်ရေရြားပခင်ား။     

၇။ ရန်ြံိုရင အတ င်ား ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား ကျယ်ကျယ်ပြန  ်ပြန   ်ြါေင်န ိုင်ရစရန်န င ် အရင်ားအပမစ် တ ိုားြ ာား 

ရစရန် ရန်ြံိုရင သ ို   မ မ ဆနဒအရလျာက်ထည ်ေင်ပခင်ားက ို ကမ်ားလ မ်ားပခင်ား။ မ မ ဆနဒအရလျာက် 

ထည ်ေင်ရကကားမျာား ရြားသ င်ားပခင်ားက ို အာားရြားရန် ရန်ြံိုရင အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားန င ်ြတသ်က၍် 

မ မ ဆနဒအရလျာက် အဖ  ွဲ့ေင်အပဖစ် ြါေင်ခ င ်က ို ကျယ်ပြန  ်သည ်  ြညာရရားန င ် 

ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရ က်သင ်ြါသည်။   

၈။ ရန်ြံိုရင အတ င်ားြါေင်ရန်၊ ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရန်န င ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာား ရတာင်ားခံရန် ရလျှာက်ထာား 

ပခင်ားအတ က် ရ ို ားရ င်ားဖြီား၊ ထ ရရာက်ရသာ လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာားက ို ကမ်ားလ မ်ားပခင်ား။ လိုြ်ငန်ားစဉ် အစ ြထမ 

မ ာြင် ရရ ွဲ့ရပြာင်ားသ ာားလာသူမျာား မထ က်ခ ာမီ၊ ၎င်ားတ ို  ထံမ  လံိုရလာက်ရသာ အချက်အလက်မျာား ရကာကယ်ူ 

ထာားပခင်ားန င ်အကျ ျုားခံစာားခ င ်က ို က ိုယ်စာားရယူန ိုင်ရန် တရာားေင်အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရ  သူအမည်စာရင်ားသ င်ားရန် 

(သ ို  မဟိုတ်) မ သာားစိုေင်က ိုခ င ်ပြျုချက်ရြားရန် ခ င ်ရြားပခင်ား။ အကယ်၍ တစ်စံိုတစ်ဦား ရသဆံိုားရကကာင်ားက ို  

သံရံိုားက သတင်ားရရ  သည ်အခါန င ်၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်အတ က် ရလျှာက်ထာားပခင်ားက ို ကူညီရြားရန် 

အကျ ျုားခံစာားခ င ် ရ  သူမျာားန င ် အစဦားဆက်သ ယ်ရန် သက်ဆ ိုင်ရာ အစ ို ားရဌာနက ို တာေန်ခ  ရေ 

သတ်မ တ်ရြားပခင်ား။ လ မ်လည်မ က ို ကာက ယ်ရန်လ ိုအြ်သည ် သတ်မ တ်ချက်မျာားက ို ရ ို ားရ င်ားရအာင် 
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ရဆာင်ရ က်ရြားပခင်ားပဖင ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို လ ယ်ကူစ ာ ရယူန ိုင်ရစပခင်ား ရသချာရစရန် စာရ က်စာတမ်ား 

လ ိုအြ်ချက်န င ် သတ်မ တ်ချက်မျာားက ို ကန  ်သတ ်ရြားပခင်ား။  

၉။ စမတ်ဖိုန်ားအသံိုားပြျုပခင်ား၊ ဘဏ်န င ်တ ိုက်ရ ိုက်ရင လ  ပခင်ားမျာားအတ က် အြလီရကားရ င်ား ရရားဆ   အသံိုားပြျုပခင်ား 

အြါအေင် အီလက်ထရရာနစ်စနစ်ေနရ်ဆာင်မ မျာားက ို ကမ်ားလ မ်ားရန ်သတင်ားအချက်အလက်န င ် ဆကသ် ယ် 

ရရားနည်ားြညာ (ICT) က ို အသံိုားချပခင်ား။  

၁၀။ ရနရြ်ပြန်လာသူမျာားန င ် ၎င်ားတ ို  ၏ မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် ရေသတ င်ား (သ ို  မဟိုတ်) ပြည်တ င်ားရ   ခရ ို င်၊ 

နယ်ရပမရေသအသီားအသီားအတ င်ား ေန်ရဆာင်မ မျာား ကမ်ားလ မ်ားရဆာင်ရ က်ပခင်ား။  
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ရနြောက် က်တွေွဲ -  ပည်ပရှျိ ဖျိလစ်ပျိုင်အလုပ်သမြော်းမ ြော်းအတွေက် 

လူမှုကြောကွေယ်ရစြောင ်ရရှြောက်ရရ်း ကနဦ်းရ ြောင်ရွေက်ခ က်မ ြော်း 

ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသည် ပြည်ြရ   ဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် လူမ ကာက ယ်ရစာင ်ရရ ာက်ရရား ကနဦား 

ရဆာင်ရ က်ချက်အမျ ျုားမျ ျုားရ  ခ  ဖြီား၊ ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား ရန်ြံိုရင က ပဖည ်ဆည်ားရြား 

သည ်ေန်ရဆာင်မ မျာားက ို ြ ိုမ ို ပြည ်စံိုရစခ  သည်။ အဓ က ရရ ွဲ့ရပြားရဆာင်ရ က်ချက် ၃ ရြ်က ို ရအာက်တ င်ရဖာ်ပြ 

ထာားသည်။  

 

၁။ PhilHealth – အြော်းလ ်ုးအက  ျု်းဝငရ်သြော က န််းမြောရရ်းရစြောင ရ်ရှြောကမ်ှု လ မ််း ခ ျုမှု  

 

၂၀၀၄ ခိုန စ်တ င်၊   ပြည်ြအလိုြ်သမာားသက်သာရချာင်ချ ရရား စီမံအိုြ်ချျုြ်မ  (OWWA) သည် 

အမျ ျုားသာားကျန်ားမာ ရရားအာမခံအစီအစဉ် (ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င် 

အာားလံိုားအကျံျုားေင်ရသာကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာက်မ  ပဖည ်ဆည်ား ရြားသည ်အစီအစဉ်)န င ် 

ရြါင်ားစြ်ခ  ရသာရကကာင ်၊ ဖ လစ်ြ ို င်အမျ ျုားသာားကျန်ားမာရရားအာမခံအစီအစဉ်တ င် 

ပြည်ြဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာား (OFW) မျာားြါေင်ခ  သည်။ လ ိုအြ်ချက်အရနပဖင ် OFW အာားလံိုားသည် န ိုင်ငံမ  

ထ က်ခ ာခ င ် မရမီ၊ PhilHealth သ ို   တစ်န စ်စာ ထည ်ေင်ရကကား ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၉၀၀ (အရမရ ကန် ၁၉ ရေေါ်လာ) 

ရြားရမည် ပဖစ်သည်။ ကနဦားအရနပဖင ် ဤထည ်ေင်ရကကားက ို ဖ လစ်ြ ို င်ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်စီမံအိုြ်ချျုြ်ရရား 

(POEA)မ တစ်ဆင ် ရြားခ  သည်။ ဤလိုြ်ငန်ားစဉ်က OFW မျာားအာား န ိုင်ငံမ ထ က်ခ ာခ င ်ရြားရသာ ပြည်ြအလိုြ် 

အက ိုင်သက်ရသခံလက်မ တ်(OEC) မထိုတ်ရြားမီ၊ ထည ်ေင်ရကကားလက်ခံရရ  မ က ို ရသချာရစသည်။ OFW မျာား 

အတ က် ကျန်ားမာရရားအာမခံသည် တစ်န စ်စာ ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၂,၄၀၀ (အရမရ ကန် ရေေါ်လာ ၅၀) ပဖစ်ဖြီား၊ 

ခခင်ားချက်အရနပဖင ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံမ  ပြည်ြသ ို   ြထမဆံိုားအကက မ် ထ က်ခ ာသူမျာားမ အြ မပဖစ်မရနထည ်ေင်ရ 

ပခင်ားမဟိုတ်ြါ။  

OFW မျာားအ ရနပဖင ် PhilHealth သ ို   တ ိုက်ရ ိုက်ရြားရချရန် လ ိုအြ်လာသည ်အပြင်၊ OEC မပဖစ်မရန 

ထိုတ်ရြားရန် မလ ိုအြ်ရတာ ရသာရကကာင ်၊ ၂၀၁၅ ခိုန စ်တ င် ဤစနစ်က ို ရပြာင်ားလ ခ  သည်။ အန စ်ချျုြ်အာားပဖင ၊် 

ဥြရေြါ ရည်မ န်ားချက်အတ ိုင်ား PhilHealth သည် မ မ ဆနဒအရလျာက်ြါေင်န ိုင်သည ် အစီအစဉ်ပဖစ်လာခ  ဖြီား၊ 

မပဖစ်မရန ထည ်ေင်ရသည ် အစီအစဉ်မဟိုတ်ရတာ ြါ။ ၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င်၊ အာားလံိုားအကျံျုားေင်ရသာ ကျန်ားမာရရား 

ရစာင ်ရရ ာက်မ ဥြရေမူကကမ်ားက ို လက်မ တ်ရရားထ ိုားအတည်ပြျုခ  ဖြီား၊ ဥြရေအပဖစ် ပြဋ္ဌာန်ားခ  သည်။ 

ဤဥြရေအရ၊ OFW အာားလံိုားသည် အမျ ျုားသာားကျန်ားမာရရားအစီအစဉ်ရအာက်တ င် "တ ိုက်ရ ိုက်" 

ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားသူမျာား ပဖစ်ရမည်ပဖစ်ဖြီား၊ ယခင်အချ န် OFW မျာားသည် PhilHealth အစီအစဉ်တ င် 

"အထူားအမျ ျုားအစာားရအာက်တ င်" ြါေင်စဉ်က တစ်န စ်စာအတ က် ြံိုရသန န်ား ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၂,၄၀၀ 

(အရမရ ကန် ရေေါ်လာ ၅၀) ရြားရမည ်အစာား PhilHealth သ ို   လစဉ် လစာရင ၏ ၃ ရာခ ိုင်န န်ားက ို ရြားရသည်။ 

ြါရ န်ြင်လယ်ရက ွဲ့ န ိုင်ငံအမျာားစို (UAE န ိုင်ငံအာားလံိုား မဟိုတ်ဘ ၊ အဘူေါဘီန င ် ေူဘ ိုင်ားမ လ  ၍) သည် 

ရရ ွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ကျန်ားမာရရား ရစာင ်ရရ ာက်မ  မရြားထာားြါ။ 
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ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသာားအာားလံိုားအရနပဖင ် ကျန်ားမာရရား ရစာင ်ရရ ာက်မ အကျံျုားေင်ခံစာားခ င ်ရ  ရသာ 

အာားလံိုားအကျံျုားေင် သည်  ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာက်မ စနစ်ရအာက်တ င်၊ PhilHealth ၌ 

ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားသူ အမျ ျုားအစာား န စ်ရြ်ရ  ြါသည် - တ ိုက်ရ ိုက်ရြားသ င်ားသူန င ် သ ယ်ေ ိုက်ရြားသ င်ားသူ 

ဟူ၍ပဖစ်သည်။ တ ိုက်ရ ိုက်ရြားသ င်ားသူမျာား တ င် OFW မျာားြါေင်သည်။ တ ိုက်ရ ိုက်ရြားသ င်ားသူအာားလံိုားအတ က် 

ရင ရြားသ င်ားသည ်အစီအစဉ်က ို သတ်မ တ်  ရြားသည်။ ၂၀၁၉ တ င်၊ ထည ်ေင်ရကကားန န်ားထာားက ို အရပခခံလစာ၏ 

၂.၇၅ ရာခ ိုင်န န်ား စတင်ရကာက်ခ  ဖြီား၊ ၂၀၂၀ ခိုန စ်တ င် ၃ ရာခ ိုင်န န်ားန င ်၊ ၂၀၂၁ ခိုန စ်တ င် ၃.၅ ရာခ ိုင်န န်ားသ ို   

အသီားသီား တ ိုားပမ င ်ရကာက်ခံခ  သည်။ PhilHealth ရအာက်တ င် OFW မျာားအြါအေင် 

တ ိုက်ရ ိုက်ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားသူမျာား၏ မ ီခ ိုသူမျာားလည်ား အကျံျုားေင် သည်။ မ ီခ ိုသူမျာားအရနပဖင ် အသက် 

၂၁ န စ်ရအာက်ရ  သူမျာား၊ အလိုြ်အက ိုင်မရ  ရသာ ဇနီား/ခင်ြ န်ားန င ်၊ အသက် ၆၀ အထက် မ ဘမျာားြါေင်သည်။ 

သ ို  ရသာ်လည်ား၊ မ ီခ ိုသူအရနပဖင ် ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာက်မ  ရယူဖြီား၊ အဖ  ွဲ့ေင်က ၎င်ား၏ 

မပဖစ်မရနရြားသ င်ားရမည ်  ထည ်ေင်ရကကားက ို မရြားသ င်ားြါက၊ ရကကားကျန်န င ် ပြစ်ေဏ် ကျခံ ရမည်ပဖစ်သည်။ 

ပြည်ြအလိုြ်သမာားမျာားအတ က ် POEA က သတ်မ တ်ထာားသည ် အနည်ားဆံိုား လိုြ်ခလစာမ ာ တစ်လ 

အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၄၀၀ (ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၂၀,၈၀၀ ခန  ်) ပဖစ်ရသာရကကာင ်၊ အနည်ားဆံိုားလိုြ်ခလစာ 

ရ ာရဖ သူမျာားအရနပဖင ် PhilHealth သ ို   တစ်န စ်စာ ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၇,၄၈၈ (အရမရ ကန် ၁၅၅ ရေေါ်လာ) ရြားရမည် 

ပဖစ်သည်။ ရအဂျင်စီဌာနသည် ကနဦားရြားရချမ အပဖစ် ြီဆ ို ၂,၄၀၀ (အရမရ ကန ်၅၀ ရေေါ်လာ) ခ င ်ပြျုရြားဖြီား၊ ၃ 

လတစ်ကက မ် အရစ်ကျရြားရချမ က ို ခ င ်ပြျုရြားထာားသည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ်တ င် ထည ်ေင်ရကကားန န်ားထာားမျာားက ို 

အပမင ် ဆံိုားလစာန န်ား ြီဆ ို ၇၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁,၄၅၀) န င ်အထက် ြမာဏရြေါ်အရပခခံ၍ 

တ က်ချက်မည် ပဖစ်ဖြီား၊ ၂၀၂၄/၂၅ တ င် အပမင ်ဆံိုားလစာန န်ား ြီဆ ို ၁၀၀,၀၀၀ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၂,၀၈၀) 

ရြေါ်အရပခခံ၍ တ က် ချက်မည်ပဖစ်သည်။  
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၂၀၂၀ ခိုန စ်၊ ဧဖြီလတ င် ထိုတ်ရေခ  ရသာ၊  PhilHealth  ၂၀၂၀-၀၀၁၄ ရကကပငာစာအရ အာားလံိုားအကျံျုားေင်ရသာ 

ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာက်မ  ဥြရေက ို အရကာင်အထည်ရဖာ်ထာားဖြီား၊ OFW အာားလံိုားအရနပဖင ် ေင်ရင  

အရထာက်အထာားက ို တင်ပြရမည်ပဖစ်ဖြီား၊ အာမခံရကကားမျာားက ို ေင်ရင အရထာက်အထာားရြေါ်အရပခခံ၍ 

တ က်ချက်မည်ပဖစ်သည်။ ပြည်ြရင ရကကားပဖင ် ရရ  လာသည ် လစာမျာားက ို ြထမဦားစ ာ အရမရ ကန်ရေေါ်လာသ ို   

ရပြာင်ားလ ဖြီား၊ ထ ိုမ တစ်ဆင ် ြီဆ ိုသ ို   ထြ်မံရပြာင်ားလ ကာ၊ ထည ်ေင်ရကကားအတ က် အရပခခံြမာဏက ို 

သတ်မ တ် ရြားမည်ပဖစ်သည်။ (ြင်လယ်ပြင်တ င်လိုြ်က ိုင်သည ် OFW မျာားက ို လစဉ်ရကာက်ခံမည်ပဖစ်ဖြီား၊ 

၎င်ားတ ို  ၏ သက်ဆ ိုင်ရာ ရအဂျင်စီမျာားက ၎င်ားတ ို  ၏လစာမ  လစဉ် အလ ိုအရလျာက် 

န တ်ယူသ ာားမည်ပဖစ်သည်။) (PhilHealth Circular 2020-0014, Sec.V.D. ). 

၂၀၂၀ ခိုန စ်တ င်၊ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ားကမဘာ ကြ်ရရာဂါပဖစ်ြ ာားပခင်ားရကကာင ်၊ ဥြ ရေအတ င်ား ရပြာင်ားလ မ မျာား၏ 

သက်ရရာက်မ က ို နာားမလည်ရသာ၊ ရိုတ်တရက်မည်သ ို  လိုြ်ရမည်က ို မသ ရသာ OFW မျာားသည် ရပြာင်ားလ မ  

မျာားအတ က် စည်ားရံိုားလ ံွဲ့ရဆာ်ခ  ကကသည်။ ရလေ်အာားပဖင ် အာားလံိုားအကျျံုားေင်သည ် ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာကမ်  

ဥြရေက ို ဥြရေပြျုလ တ်ရတာ်က ပြင်ဆင်သည ်အချ န်မရရာက်မချင်ား OFW မျာားအတ က် PhilHealth တ င် 

မ မ ဆနဒအရလျာက်ထည ်ေင်န ိုင်ရကကာင်ားက ို ဖ လစ်ြ ို င်သမမတက ရကကပငာခ  သည်။ ဤရပြာင်ားလ မ မျာားရကကာင ်၊ 

PhilHealth သ ို   ထည ်ေင်ရကကားမျာားသည် တစ်စတစ်စ ရလျာ ြါားခ  သည်။  

တ ိုက်ရ ိုက်ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားသူမျာားအရနပဖင ် PhilHealth အဖ  ွဲ့ေင်ပဖစ်ထာားပခင်ားရကကာင ် OFW န င ် 

၎င်ားတ ို  ၏ အနီားကြ်မ သာားစိုေင်မျာားသည် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င် ရဆားရံိုန င ် ဆရာေန်ကိုန်ကျစရ တ်မျာားအာား 

ခိုန  မ်ခံစာားခ င ် ရ  သည်။ ဥြမာ၊ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င် ရဆားကိုသကိုန်ကျစရ တ် ြီဆ ို ၃၄,၀၀၀ (အရမရ ကန ်၇၀၇၅ 

ရေေါ်လာ) ကိုန်ကျဖြီားရသာ အဆင ် ၃ ရ  သည ် ရင်သာားကင်ဆာရ  ရသာ လူနာအရနပဖင ် ြီဆ ို ၁၄,၀၀၀ 

(အရမရ ကန် ၂၉၀ ရေေါ်လာ) ထက်မြ ိုရသာ ရင က ိုသာ ရြားရန်လ ိုသည်။ OFW သည် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံတ င် 

န ိုင်ငံသာားန င ်တန်ားတူ တူညီသည ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရရ  န ိုင်ဖြီား၊ ပြည်ြတ င် 

ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာက်မ ကိုန်ကျစရ တ် အရထာက် အကူပြျုရန် ြီဆ ိုရင ပဖင ် တူညီသည ် ရလျာ်ရကကားက ို 

ရတာင်ားခံန ိုင်သည်။ PhilHealth မ  ရလျာ်ရကကားရတာင်ားခံ န ိုင်ရန်အတ က် ထည ်ေင်ရကကား ၆ လ 

ရြားသ င်ားထာားရန်လ ိုအြ်ဖြီား၊ လ ိုအြ်သည ် စာရ က်စာတမ်ားမျာားက ို တင်သ င်ား ထာားရမည် ပဖစ်သည်။ ပြည်ြတ င် 

ကရလားရမ ားရသာ အမျ ျုားသမီား OFW အရနပဖင ် ခ  ရမ ားပခင်ားအတ က် ြီဆ ို ၁၉,၀၀၀ (အရမရ  ကန် ၃၉၅ ရေေါ်လာ) 

က ို ရရ  န ိုင်ဖြီား၊ ရ ို ားရ ို ားရမ ားဖ ာားပခင်ားအတ က် ြီဆ ို ၈,၅၀၀ (အရမရ ကန် ၁၇၅ ရေေါ်လာ) က ို ရရ  န ိုင်သည် (Interview, 

Ms. Yap (fn 12))။  

OFW မျာားသည် လ ိုအြ်သည ်စာရ က်စာတမ်ားမျာားက ို PhiHealth မက်ဆင်ဂျာကပဖစ်ရစ၊ PhilHealth (သ ို  မဟိုတ)် 

ဖ လစ်ြ ို င် န ိုင်ငံတ င်ားရ   ၎င်ားတ ို   ရနထ ိုင်ရာ ရေသတ င်ားရံို ားမျာားသ ို   စာထည ်၍ပဖစ်ရစ ရြားြ ို  န ိုင်သည်။ PhilHealth 

သည် ရလျာ်ရကကားရင က ို ချက်လက်မ တ် ြံို စံပဖင ် ရြားမည်ပဖစ်ဖြီား၊ ချက်လက်မ တ်က ို လက်ခံရယူရန ်OFW က 

မ သာားစိုေင်တစ်ဦားဦားက ို သတ်မ တ်န ိုင်သည်။ မ တ်ြံိုတင်ပခင်ား လိုြ်ငန်ားစဉ်အတ င်ား၊ OFW သည် ၎င်ားတ ို  ၏ မ ီခ ိုသူ 

မျာားက ို သတ်မ တ်စာရင်ားသ င်ားန ိုင်ဖြီား၊ ၎င်ားတ ို  အရနပဖင ် ရလျာ်ရကကား/ရြားရချမ  ထိုတ်ယူသည ်အခါ (သံသယ 

မရ  ြါက) ရဆ မျ ျုားရတာ်စြ်ရကကာင်ား သက်ရသအရထာက်အထာားရဖာ်ပြရန်မလ ိုဘ  မည်သူမည်ေါပဖစ်ရကကာင်ား 

သက်ရသခံအရထာက်အထာားသာ ရဖာ်ပြရန်လ ိုသည်။  
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PhilHealth က ို ၂၀၁၃ ခိုန စ်တ င် တည်ရထာင်ခ  ပခင်ားရကကာင ်၊ အကျံျုားေင် န န်ားထာားမျာားသည် အချ ျုွဲ့ရသာ မကျနာ်း 

မာမ န င ် သက်ဆ ိုင်ရာ ကိုသမ  အမျ ျုားအစာား အနည်ားငယ်အတ က်သာ တ ိုားပမ င ်ထာားသည်။ ဥြမာ - ရကျာကက်ြ် 

ရဆားပခင်ားသည် သတ်မ တ်ထာားသည ် ကိုသမ အမျ ျုားအစာားအနည်ားငယ်အတ င်ားြါေင်ဖြီား၊ အကျံျုားေင်မ  ၉၀ ယနူစ် 

မ  ၁၂၀ သ ို  ပမင ်တက်ခ  ဖြီား၊ အကက မ်ကက မ် ရပြာင်ားလ ခ  သည်။ ရကာ်မတီသည် စနစ်က ို အခါအာားရလျာ်စ ာ သံိုားသြ် 

စစ်ရဆားဖြီား၊ လ ိုအြ်သည ် လမ်ားည န်ချက်မျာားက ို ထိုတ်ပြန်သည်။ ကျန်ားမာရရား ရင ရကကားဆ ိုင်ရာမူေါေမျာား 

န င ်ြတ်သက်၍ လမ်ားည န်ချက်မျာားပြင်ဆင်ရာတ င် ရကာ်မတီသည် အထူားရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ 

အသင်ားအဖ  ွဲ့မျာား ထံမ  အကကံဉာဏ်မျာားရယူပခင်ားန င ်၊ အပခာားရဆ ားရန ားြ  မျာားတ င် အလိုြ်ရ င်အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားန င ် 

အဓ က အလိုြ် သမာားအဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားက ိုလည်ား ြါေင်ရဆ ားရန ားရစသည်။ OFW မျာားန င ်ြတ်သက်၍ မူေါေမျာား 

မူကကမ်ားရရားဆ   ရာတ င်၊ ဥြ ရေပြျုလ တ်ရတာ်သည် သက်ဆ ိုင်ရာ လိုြ်ငန်ားကဏ္ဍ န စ်ခို (သ ို  မဟိုတ်) သံိုားခိုမ  OFW 

က ိုယ်စာား လ ယ်မျာားန င ် ရတ ွဲ့ဆံိုရဆ ားရန ားသည်။ PhilHealth သည် ရဆ ားရန ားည  န  င်ားမ မျာားအတ ကလ်ည်ား 

ဖ တ်ရခေါ်ထာားဖြီား၊ အပခာားအရပခအရနမျာားန င ်ြတ်သက်၍ ေန်ရဆာင်မ အဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားက ို 

ြါေင်ရဆ ားရန ားရစသည်။  

PhilHealth အတ က် ပြည်ြ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသာားမျာားအစီအစဉ် အကကီားတန်ားမန်ရနဂျာက 

အမျ ျုားသာားကျန်ားမာရရား အာမခံအစီအစဉ်၏ အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားန င ်ြတသ်က်၍ OFW မျာားအာား ြညာရြားရန် 

ပြည်သူလူထိုအာား သတင်ား အချက်အလက်ရြား ကမ်ြ န်ားမျာား စတင်မ တ်ဆက်ရန်လ ိုအြ်ရကကာင်ား 

ရဖာ်ပြသည်။ က ိုဗစ်န ိုင်တင်ား ပဖစ်ြ ာားပခင်ားရကကာင ်၊ သူမ၏ ရံိုားခန်ားသည် အ န်လ ိုင်ား (ဇ န်ားမ်) ပဖင ် 

အစည်ားအရေားပြျုလိုြ်ခ  ဖြီား၊ OFW မျာားစ ာန င ် ဆက်သ ယ်န ိုင်ခ  သည်။ ထ ို  အပြင် ရြ်ရ ာလူထိုရခါင်ားရဆာင်မျာားန င ် 

ရတ ွဲ့ဆံိုရဆ ားရန ားရန် ကက ျုားစာားခ  ဖြီား၊ OFW မျာားအာား အဖ  ွဲ့ေင်အပဖစ်ဆက်လက်ရ  ရစရန် အသ ြညာရြားရနန် င ် 

တ ိုက်တ န်ားအာားရြားရန် ရရေီယ ိုမ  တစ်ဆင ် ရပြာကကာားပခင်ားပဖင ် ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံရ   ၎င်ားတ ို  ၏ 

မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာက်မ  ရရ  ရရား ရသချာရစရန် လ ိုအြ်ရကကာင်ားက ို 

အ ရလားထာားရပြာကကာားန ိုင်ခ  သည်။  

စာရရားသာားရနချ န် (န ိုေင်ဘာလ ၂၀၂၀ ခိုန စ်) တ င် လက်ရ   ခန  ်မ န်ားရချ OFW ၄.၂ သန်ားမ  OFW ၁၈၀,၀၀၀ ခန  ်သာ 

PhilHealth သ ို   ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရရသားသည်။ ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားသူမျာားသည် အဓ ကအာား ပဖင ် 

ယခင်က PhilHealth ေန်ရဆာင်မ  ရယူခ  ရသူမျာား (သ ို  မဟိုတ်) ရဆားရံိုတက်ရရာက်ကိုသမ  အကျ ျုားခံစာားခ င ် 

ရရ  ခ  သည ်  မ ီခ ိုသူရ  သူမျာားပဖစ်သည်။ OFW မျာားက အမျာားဆံိုား အကကံပြျုသည်မ ာ န စ်စဉ် ြံိုရသန န်ား ပြန်ထာားရြား 

ရန်ပဖစ်သည်။ မ ီခ ိုသူမရ  သည ် OFW မျာားအတ င်ား ထည ်ေင်ရကကားရြားပခင်ားန င ်ြတ်သက၍် 

အတ ိုက်အခံမျာားရ  ဖြီား၊ ရရ ာင်ဖယ်ရနပခင်ားသည် အာားလံိုားအကျံျုားေင်သည ် ကျန်ားမာရရားရစာင ်ရရ ာကမ်  

အရပခခံမူမျာားန င ် ဆန  ်ကျင်ရာ  ရရာက်ြါသည်။  

အသက် ၆၀ ရရာက်ရ  ဖြီပဖစ်ရသာ (သ ို  မဟိုတ်) အသက် ၆၀ ရကျာ်ဖြီား အလိုြ်လိုြ်က ိုင်ရနဆ ပဖစ်ရသာ အနည်ား 

ဆံိုား  ထည ်ေင်ရကကား လရြါင်ား ၁၂၀ ရြားသ င်ားခ  သူမျာားအတ က် PhilHealth က "တစ်သက်တာ အဖ  ွဲ့ေင်" ပဖစ်ခ င ် 

က ိုလည်ား ကမ်ားလ မ်ားထာားြါသည်။ အဖင မ်ားစာားယူသည ်အခါ တစ်သက်တာအဖ  ွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင ် 

ထည ်ေင်ရကကား ထြ်မံရြားသ င်ားရန် မလ ိုရတာ ရသာ်လည်ား၊ ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားဆ ပဖစ်ရသာ 

အဖ  ွဲ့ေင်မျာားတန်ားတူ အကျ ျုား ခံစာားခ င ်မျာားက ို ရရ  ြါသည်။  
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OFW မျာားသည် PhilHealth သ ို   အဖ  ွဲ့ေင်ရကကားရြားသ င်ားရာတ င် တရာားေင် ရင ရကကားရကာက်ခံသည ် 

ရအားဂျင ်မျာား မ တစ်ဆင ် ရြားသ င်ားရမည်ပဖစ်သည်။ ပြည်ြတ င် တရာားေင် ရင ရကကားရကာက်ခံသည ် 

ရအားဂျင ်မျာားသည် ရေသတ င်ား လ  ရပြာင်ားရင ေန်ရဆာင်မ  ကိုမပဏီမျာားန င ် ချ တ်ဆက်ရဆာင်ရ က်ကကဖြီား၊ 

အရရ ွဲ့အလယ်ြ ို င်ားရေသ တ င် လိုြ်ငန်ားအမျာားစို ရ  ကကသည်။ OFW မျာားသည် လူမ ဖူလံိုရရားစနစ်တ င် 

အစ တ်အြ ို င်ားအပဖစ်ြါေင်ရန် ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရန်လ ိုအြ်သလ ို၊ PhilHealth အတ က်လည်ား သီားသန  ် 

ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရမည် ပဖစ်သည်။  

PhilHealth သည် ပြည်ြအလိုြ်သမာားမျာား၏ရြားရချမ အတ က် အီလက်ထရရာနစ်ြံိုစံ တ ိုားချ ွဲ့ရဆာင်ရ က်ပခင်ားမ  

အကျ ျုားရကျားဇူားရရ  န ိုင်ရသာ်လည်ား၊ နည်ားြညာအသစ်က ို အသံိုားပြျုရာတ င် အချ နယ်ူခ  ရဖြီား၊ ခ င ်ပြျုချကအ်တ က် 

ဗျူရ ိုကရရစီဆန်ရသာ အခက်အခ မျာားန င ် ရင်ဆ ိုင်ခ  ရသည်။ ပြည်ြရ   ရံို ားမျာားတ င် က ိုယ်စာားလ ယ်မျာား 

ထာားရ  ရန် ဆနဒရ  ခ  ဖြီား၊ အ မ်အကူအလိုြ်သမာားမျာားက ို ကူညီရန် ရဟာင်ရကာင်သ ို   

က ိုယ်စာားလ ယ်မျာားရစလ တ်ရန် ကက ျုားြမ်ားခ  ရသာ်လည်ား၊ န ိုင်ငံပခာား ရရားရာဌာန၏ ခ င ်ပြျုချက်မ ာ 

အချ န်ဆ ိုင်ားခ  သည်။ PhilHealth အတ က် ပြည်ြ ဖ လစ်ြ ို င်န ိုင်ငံသာားမျာားအစီအစဉ်ဆ ိုင်ရာ 

အကကီားတန်ားမန်ရနဂျာက ယံိုကကည်ထာားသည်မ ာ- OFW မျာားအရနပဖင ် ေန်ထမ်ားမျာားန င ် လူက ိုယ်တ ိုင် 

ဆက်သ ယ်ရပြာဆ ိုန ိုင်ဖြီား၊ ရင ရြားရချမ မျာားက ို ဖမ ျုွဲ့တ င်ားသ ို  သ ာားစရာမလ ိုဘ  စမတ်ဖိုနာ်း 

အြလီရကားရ င်ားမ တစ်ဆင ် ရင ြ ို  ပခင်ား၊ ရင လက်ခံပခင်ား ပြျုလိုြ်န ိုင်သည ်အပြင်၊ အရကကားေယ်ကတ် 

ပဖင ်ြါရြားရချန ိုင်မည်ဆ ိုြါက၊ထည ်ေင်ရကကားန န်ားထာားမျာား 

ြ ို၍တ ိုားတက်မျာားပြာားလာမည်ဟိုယံိုကကည်ထာားသည်။  
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၂။ လမူှုဖူလ ရုရ်းစနစမ် ှထျိချိုကဒ်ဏရ်ြောနငှ   ်မက န််းမြောမှုအတွေက ်အလပ်ုနငှ  စ်ပ်လ ဉ်းသည  ်

ရလ ြ်ောရ က်း၊  

 

အလိုြ်သမာားမျာား နစ်နာမ ရလျာ်ရကကားအစီအစဉ် (ECP) သည် အပခာားန ိုင်ငံမျာားတ င်ရ  ရသာ အလိုြ်သမာားရလျာ် 

ရကကားအစီအစဉ်န င ် အလာားတူပဖစ်ဖြီား၊ လူမ ဖူလံိုရရားစနစ်၏ အစ တ်အြ ို င်ားတစ်ခိုပဖစ်ရသာ  အလိုြ်သမာား 

ရလျာ်ရကကား ဆ ိုင်ရာရကာ်မရ င် (ECC) က စီမံအိုြ်ချျုြ်သည်။ အရပခခံအာားပဖင ် OFW မျာားက ို လ မ်ားပခံျုမ  

မပြျုရသာ် လည်ား၊ OFW မျာားအတ က် လူမ ူဖူလံိုရရားစနစ်တ င်ြါေင်ပခင်ားက ို မပဖစ်မရနပြျုလိုြ်သည ်အခါတ င်၊ 

SSS ဖ  ွဲ့စည်ားြံို  ရအာက်တ င် တည်ရ  လာရသာရကကာင ်၊ ECP သည် OFW မျာားအတ က် အကျံျုားေင်မ က ို 

တ ိုားချ ွဲ့ရဆာင်ရ က်ခ  သည်။ SSS ထည ်ေင်ရကကား တစ်လ ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၃၀ (အရမရ ကန် ၀.၆၀ ရေေါ်လာ)  

ခန  ်သည် ECP အတ င်ား ရန်ြံိုရင အပဖစ် ေင်ရရာက်သည်။ လိုြ်ငန်ားခ င်မရတာ်တဆပဖစ်မ ရကကာင ် မသန်စ မ်ား 

(သ ို  မဟိုတ်) ရသဆံိုား (သ ို  မဟိုတ်) ECC က ထိုတ်ပြန်ထာားရသာ လိုြ်ငန်ားခ င်ရရာဂါစာရင်ားတ င် ရဖာ်ပြထာားသည ် 

မကျန်ားမာမ  ပဖစ်ြ ာား သည ် အလိုြ်သမာားမျာားအတ က် ECP က အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားရြားထာားသည်။ 

အပခာားမကျန်ားမာမ မျာားန င ် ြတ်သက်၍၊ အကျ ျုားခံစာားခ င ်ရတာင်ားခံသူသည် 

လိုြ်ငန်ားခ င်အရပခအရနမျာားရကကာင ် ရရာဂါရရ  န ိုင်သည ်  အနတရာယ်မျာားရ  ရကကာင်ားက ို 

သကရ်သအရထာက်အထာားပြရမည်ပဖစ်သည်။ ECC ကရဖာ်ပြထာားသည ် အကျ ျုား ခံစာားခ င ်မျာားတ င် 

ရအာက်ြါအချက်မျာားြါေင်သည် -  

 ေင်ရင ဆံိုားရ ံ ားမ  အကျ ျုားခံစာားခ င ်၊  

 ရဆားကိုသေန်ရဆာင်မ ၊ အသံိုားအရဆာင်ြစစည်ားမျာားန င ် အရထာက်အြံ မျာား၊  

 ပြျုစိုရစာင ်ရရ ာက်သူ ရထာက်ြံ စရ တ်၊ 

 ပြန်လည်ထူရထာင်ပခင်ား ေန်ရဆာင်မ ၊ 

 ရသဆံိုားမ  အကျ ျုားခံစာားခ င ်၊  

 နာရရားအကျ ျုားခံစာားခ င ်၊  

 အလိုြ်သမာားမျာား နစ်နာမ ရလျာ်ရကကားရကာ်မရ င်၏ အလျင်အပမန်တံို  ပြနရ်ဆာင်ရ က်သည ်အဖ  ွဲ့အစီ 

အစဉ်သည် အလိုြ်န င ်ြတ်သက်၍ အရရားရြေါ်အရပခအရန ထ ခ ိုက်ခံစာားရရသာ အလိုြ်သမာားမျာား၊ 

(သ ို  မဟိုတ်) လိုြ်ငန်ားခ င်မရတာ်တဆပဖစ်မ  (သ ို  မဟိုတ်) ရိုတ်တရက်ပဖစ်ရြေါ်ရသာ လိုြ်ငန်ားခ င်ရရာဂါ 

(သ ို  မဟိုတ်) ရသဆံိုားမ မျာားတ င် ြါေင်ရဆာင်ရ က်ရသည ် ၎င်ားတ ို  ၏ မ သာားစိုေင်မျာားအတ က် 

လူမ စ တ်ြ ို င်ားဆ ိုင်ရာ အကကံရြားလမ်ားည န်မ ၊ SSS သ ို   EC ရလျာ်ရကကားရတာင်ားခံတင်ပြရာတ င် 

အရထာက် အကူရြားပခင်ားြံိုစံမျာားပဖင ် ချက်ချင်ား အကူအညီရြားရသာအစီအစဉ်ပဖစ်သည်။  

 အလိုြ်န င ်စြ်လျဉ်ား၍ မကျန်ားမာပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရပခင်ားရကကာင ် အလိုြ်အက ိုင်ဆံိုားရ ံား 

သ ာားရသာ လိုြ်ငန်ားခ င်တ င်ား မသန်စ မ်ားပဖစ်သ ာားရသာအလိုြ်သမာား (ODW) မျာားအတ က် KaGabay 

အစီ အစဉ်သည် ရအာက်ြါတ ို  က ို ပဖည ်ဆည်ားရြားသည် -  

o ရိုြ်ြ ို င်ားဆ ိုင်ရာပြန်လည်ထူရထာင်ရရား - ODW မျာားအတ က် ရဆားကိုသမ ဆ ိုင်ရာ 

အရထာက် အကူြစစည်ားမျာား အြါအေင် ရိုြ်ြ ို င်ား (သ ို  မဟိုတ်) လိုြ်ငန်ားခ င်ဆ ိုင်ရာ 
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ရရာဂါကိုထံိုား ေန်ရဆာင်မ မျာား၊  

o ODW မျာားအရနပဖင ် လိုြ်ငန်ားြ ို င်ားဆ ိုင်ရာ စ မ်ားရဆာင်န ိုင်ရည်ရ  သရလာက်၊ ကျွမ်ားကျင်မ  

အသစ်မျာားက ို ဆည်ားြူားရယူန ိုင်ရန်အလ ို  င ာ အလိုြ်ပြနလ်ည်ခန  ်ထာားပခင်ားအတ က် 

ကျွမ်ားကျင်မ သင်တန်ား၊  

o ODW မျာားအရနပဖင ် အ မ်တ င်ား စီားြ ာားရရားလိုြ်ငန်ားမျာားက ို တည်ရထာင်ရန် 

စ န  ်ဦားတီထ င်စီားြ ာားရရား သင်တန်ားမျာားမ တစ်ဆင ် တရာားေင်အသ အမ တ်ပြျုထာားသည ် 

သင်တန်ားရကျာင်ားမျာား၊  

ECP မ  ရရ  သည ် အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားသည် OWWA ကပဖည ်ဆည်ားရြားသည ် အရထာက်အြံ မျာားန င ်မဆ ိုင်ဘ  

သီားသန  ်ပဖစ်သည်။ သ ို  ရသာ် PhilHealth က ပဖည ်ဆည်ားရြားပခင်ား မရ  သည ်အရပခအရနမ သာ၊ 

အကျံျုားေင်ခံစာားန ိုင် သည်။ ရလျာ်ရကကားရတာင်ားဆ ိုမ မျာားက ို SSB ရံို ားခ  သ ို  ၊ သတ်မ တ်ထာားသည ် 

မရတာ်တဆပဖစ်ြ ာားသည ် အချ န်မ  သံိုားန စ်တာ ကာလ အတ င်ား ရတာင်ားဆ ိုမ ပြျုရမည်။  

စာရရားသာားရနချ န်တ င် OFW မျာားအတ က် ECP အကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားသည် အကျ ျုားသက်ရရာက်မ မရ  ရသားဘ ၊ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ားက စစရြ်မျာားက ိုလည်ား ပြည ်စံိုစ ာ သ ရပခင်ား မရ  ရသားြါ။  

ယခင်က OFW မျာားသည် SSS တ င် မ မ ဆနဒအရလျာက်ြါေင်န ိုင်ကကသည်။ လူမ ဖူလံိုရရားအတ က် ရြါင်ားစည်ား 

ြါေင်မ  လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျာားသည် OFW မျာားအတ က် ရ ို ားရ င်ားလ ယ်ကူခ  သည်။ သီားသန  ် ရလျှာက်လ ာက ို 

ပဖည ်စ က်ဖြီား ရဖာ်ပြြါ စာရ က်စာတမ်ားမ တတ ူမျာားန င ် ြူားတ  တင်ပြရသည် - ရမ ားစာရင်ား၊ ရဆားရကကာပခင်ား 

(ဘာသာရရား)သက်ရသခံလက်မ တ်၊ ယာဉ်ရမာင်ားလ ိုင်စင်၊ သက်တမ်ားမကိုန်ရသားရသာ န ိုင်ငံကူားလက်မ တ၊် 

လိုြ်ငန်ားကျွမ်ားကျင်ထ န်ားသ မ်ားရရားရကာ်မရ င်(PCR)ကတ်ပြာား (သ ို  မဟိုတ်) သရဘဂာသာားမ တ်ြံိုတင်ကတ်တ ို  ပဖစ် 

သည်။ ဤစာရ က်စာတမ်ားမျာား မရ  ြါက၊ အပခာားသတ်မ တ်ထာားသည ် စာရ က်စာတမ်ား ၂၅ မျ ျုားရကျာ်စာရင်ားမ  

န စ်မျ ျုားက ို တင်ပြန ိုင်ြါသည်။ ရနာက်ဆံိုားအချက်အာားပဖင ်၊ ဖ လစ်ြ ို င် လူမ ဖူလံိုရရားစနစ်ရအာက်တ င် ဖ လစ်ြ ိုင် 

န ိုင်ငံသာားမျာားအာား အကကံပြျုလမ်ားည န်ချကမ်ျာား တ ိုက်ရ ိုက်ရြားန ိုင်သည ် ပြည်ြရံိုားမျာားစ ာရ  သည်။ (ISSA, 2014, 

pp. 34-35). 

၂၀၁၈ ခိုန စ် န ိုေင်ဘာ ၂၈ ရက်တ င် ဥြရေပြျုလ တ်ရတာ်က အတည်ပြျုဖြီား၊ ၂၀၁၉ ခိုန စ် ရဖရဖာ်ေါရီလ ၇ ရက် 

ရန  တ င် သမ္္တ ေူတာရတားက လက်မ တ်ရရားထ ိုားထိုတ်ပြန်ရသာ ၂၀၁၈ ခိုန စ် လူမ ဖူလံို ရရားအက်ဥြရေဟို ရခေါ် 

တ င်ရသာ ပြည်သူ  သမမတအက်ဥြရေ - ၁၁၁၉၉ အရ၊ OFW မျာားအတ က် လူမ ဖူလံိုရရားစနစ်တ င် မပဖစ်မရန 

ြါေင်ရမည်ပဖစ်သည်။ လက်ရ  တ င် ကိုန်ားရပမအရပခစ ိုက် လိုြ်က ိုင်ရသာ OFW မျာားသည် က ိုယ်တ ိုင်လိုြ်ငနာ်း 

လိုြ်က ိုင်သူဟို အရပခအရနရဖာ်ပြဖြီား၊ အလိုြ်သမာားရြားရမည ်န န်ားန င ် အလိုြ်ရ င်ရြားရမည ်န န်ား န စ်မျ ျုားစလံိုားက ို 

ရြားသ င်ားရနခ  ရသည်။ န ိုင်ငံပခာားရရားရာဌာန (DFA) န င ် အလိုြ်သမာားန င ်အလိုြ်အက ိုင်ရရားရာဌာန (DOLE) တ ို   

သည် ဥြရေက လိုြ်ြ ို င်ခ င ်အြ်န င်ားထာားသည်န င ်အညီ OFW မျာား၏ သက်ဆ ိုင်ရာ အ မ်ရ င်န ိုင်ငံမျာားန င ် န စ်န ိုင်ငံ 

အလိုြ်သမာားရရားရာ သရဘာတူစာချျုြ်မျာားချျုြ်ဆ ိုဖြီား၊ ကိုန်ားရပမအရပခစ ိုက်လိုြ်က ိုင်သူ OFW မျာား၏ 

အလိုြ်ရ င် မျာားက လ ိုအြ်သည ် SSS ထည ်ေင်ရကကားရြားရန် ရစ စြ်ည  န  င်ားရဆာင်ရ က်ခ  သည်။  

၂၀၁၉ ခိုန စ်၊ ဩဂိုတ်လ ၂၇ ရက်တ င်၊ ပြည်ြဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာား (OFW) မျာားက 

လူမ ဖူလံိုရရားထည ်ေင်ရကကား ရြားသ င်ားရပခင်ားအာား ြယ်ဖျက်ရြားရန် တရာားလ တ်ရတာ်ချျုြ်သ ို   
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အသနာားခံစာတင်သ င်ားခ  သည်။ ဤရဆာင်ရ က် ချက်သည် PhilHealth စနစ်က  သ ို  ၊ 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်သက်ရသခံလက်မ တ် (OEC) ထိုတ်မရြားမီ၊ SSS ထည ်ေင်ရကကား ရြားသ င်ားရသည ် 

သတ်မ တ်ချက်က ို ြယ်ဖျက်ပခင်ားသ ို   ဦားတည်ရစခ  သည်။ အကျ ျုားဆက်အာားပဖင ် ကိုန်ားရပမအရပခစ ိုက် OFW 

အလိုြ်သမာား ၄ သန်ားခန  ်တ င် SSS  ၌ ခန  ်မ န်ားရပခအာားပဖင ် ၁.၁၉ သန်ားခန  ်သာ ြါေင် ကကရတာ ရသာရကကာင ် ၃၀ 

ရာခ ိုင်န န်ားသာ ကျန်ရ  ရတာ သည်။  
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၃။ Pag-IBIG ရန်ပ ုရင ွေ – မ ဖစမ်ရန စရုင ွေအစအီစဉနငှ   ်အ ျိမ်ရြောရခ ်းရငွေ 

 

Pag-IBIG (အရ ည်ရကာက်အာားပဖင ် Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya at Gobyerno) 

ရန်ြံိုရင ၊ မူရင်ား အဂဂလ ြ်အရခေါ်အာားပဖင ် - အ မ်ရာဖ ံ ွဲ့ ဖဖ ျုားရရားအကျ ျုားတူရနြံ်ိုရင က ို ဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာားမျာား 

အတ က် အမျ ျုားသာားစိုရင န င ် ရင ရကကားတတ်န ိုင်ရသာ ရနရာထ ိုင်ခင်ား 

ရင ရကကားအရထာက်အြံ အစီအစဉ်တစ်ရြ် အပဖစ် တည်ရထာင်ခ  သည်။ ကနဦား၌ အစ ို ားရက 

စီမံအိုြ်ချျုြ်ရသာ်လည်ား၊ Pag-IBIG သည် ယခိုအခါ အလိုြ်ရ င် က ိုယ်စာားလ ယ်တစ်ဦား၊ 

အလိုြ်သမာားက ိုယ်စာားလ ယ်န စ်ဦားန င ်၊ အစ ို ားရက ိုယ်စာားလ ယ်တစ်ဦားြါေင်ရသာ သံိုားြ င ် ဆ ိုင် 

အိုြ်ချျုြ်ရရားအဖ  ွဲ့က စီမံအိုြ်ချျုြ်သည ် ြိုဂဂလ ကရန်ြံိုရင  တစ်ရြ်ပဖစ်ရနဖြီပဖစ်သည်။ ၎င်ားက ို စကဂာြူန င ် 

မရလားရ ာား၏ ရနာင်ရရားဗဟ ိုရန်ြံိုရင  (Central Provident Funds) အရြေါ်တ င် နမူနာယူ၍ တည်ရထာင် 

ထာားပခင်ားပဖစ်သည်။  

၂၀၁၀ ခိုန စ်၊ ဇန်နေါရီလ ၁ ရက်ရန  တ င် စတင်အကျ ျုားသက်ရရာက်ရသာ ပြည်သူ  သမမတအက်ဥြရေ အမ တ် 

၉၆၇၉ အရ ပြည်ြဖ လစ်ြ ို င်အလိုြ်သမာားမျာား (OFW) အပြင် ြိုဂဂလ ကန င ် အစ ို ားရေန်ထမ်ားအာားလံိုားအတ က ်

ရန်ြံိုရင တ င် မပဖစ်မရန ြါေင်ရန် သတ်မ တ်ပြဋ္ဌာန်ားထာားသည်။  

Pag-IBIG အဖ  ွဲ့ေင်သည် ရအာက်ြါအကျ ျုားခံစာားခ င ်မျာားက ို ခံစာားခ င ်ရ  သည်။  

 

စုရငွေ 

 

OFW အဖ  ွဲ့ေင်ရြားသ င်ားသည ် ထည ်ေင်ရကကားမျာားက ို ၎င်ား၏ စိုစိုရြါင်ား စိုရင တန်ဖ ို ား (TAV) (သ ို  မဟိုတ်) စိုရင  

စာရင်ားသ ို   ထည ်သ င်ားရြားဖြီား၊ အမျ ျုားသာားအစ ို ားရက အပြည ်အေ တာေန်ယ ူအာမခံရြားသည်။  

အဖ  ွဲ့ေင်မျာား၏ စိုရင မျာားသည် န စ်စဉ်အပမတ်ရေစို ရရ  ဖြီား အခ န်ကင်ားလ တ်ခ င ်ရ  သည်။ အပမတ်ရေစိုန နာ်းသည် 

န စ်ကိုန်တ င် ရန်ြံိုရင ၏ အသာားတင် အပမတ်ရြေါ်မူတည်၍ က ာပခာားသည်။ ၂၀၀၉ ခိုန စ်အတ က်၊ Pag-IBIG က 

စိုစိုရြါင်ား အပမတ်ရေစို ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၈.၅ ဘီလီယံ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၁၇၆.၅ သန်ား) ရရ  ရကကာင်ား 

ရကကပငာဖြီား၊ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအာား ၎င်ားတ ို  စိုရင အရြေါ် အပမတ်ရေစို ၅ ရာခ ိုင်န န်ားက ို ရြားခ  သည်။  

Pag-IBIG စိုရင သည် လ  ရပြာင်ားခံစာားန ိုင်ခ င ်ရ  သည်။ ဆ ိုလ ိုသည်မ ာ - အလိုြ်ရ င် ရပြာင်ားလ လျှင်ပဖစ်ရစ၊ ပြည်ြ 

တ င်လိုြ်က ိုင်ပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) က ိုယ်တ ိုင် လိုြ်ငန်ားလိုြ်က ိုင်ပခင်ား (သ ို  မဟိုတ်) အလိုြ်လက်မ  ပဖစ်သည ်တ ိုင် 

ရအာင်၊ အဖ  ွဲ့ေင်အမည်ပဖင ် ဆက်လက်ရ  ရနန ိုင်သည်။  

အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင ် ရန်ြံိုရင တ င် အဖ  ွဲ့ေင်အပဖစ် န စ် ၂၀ ထည ်ေင်ဖြီား၊ စိုစိုရြါင်ား လရြါင်ား ၂၄၀ ထည ်ေင်ရကကား 

ထည ်သ င်ားဖြီားရနာက်တ င် ၎င်ားတ ို  ၏ စိုစိုရြါင်ား စိုရင  တန်ဖ ို ားက ို ရတာင်ားခံခ င ်ရ  သည်။ 

ရအာက်ြါအရပခအရနမျာား ရကကာင ် န စ် ၂၀ သက်တမ်ား မရစ မီ၊ စိုရင မျာားက ို ထိုတ်ယူန ိုင်ြါသည်။  

 အဖင မ်ားစာား  
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 န ိုင်ငံမ  အဖြီားတ ိုင် ထ က်ခ ာပခင်ား၊  

 ခနဓာက ိုယ် အဖမ တမ်ား (လံိုားေ) မသန်စ မ်ားပဖစ်သ ာားပခင်ား၊  

 ရူားသ ြ်ပခင်ား၊  

 ရသဆံိုားပခင်ား၊  

 ကျန်ားမာရရားအရပခအရနရကကာင ် အလိုြ်မ  ရြ်နာားရပခင်ား၊  

 ၁၀ န စ် (သ ို  မဟိုတ်) ၁၅ န စ် ဆက်တ ိုက် ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားဖြီားရနာက် ပြန်လည်ထိုတ်ယူရန ်

ဆံိုားပဖတ်ပခင်ား၊  

အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင ် ၎င်ားတ ို  ၏ ေင်ရင မ  စိုရဆာင်ားရာတ င် Pag-IBIG သည် ရဘားကင်ားလံိုပခံျုသည ်ရနရာ 

ပဖစ်သည်ဟို သံိုားသြ်ရလ ရ  သည်။ အရကကာင်ားမ ာ ၎င်ားတ ို  သည် န စ် ၂၀ ကာလတစ်ရလျှာက်တ င် တစ်န စ် ၄ ရာခ ိုင် 

န န်ားခန  ် ေင်ရင ရန ိုင်ရသာရကကာင ်ပဖစ်သည်။  

 

ကြောလတျိုရခ ်းရငွေ 

အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင ် အရရားရြေါ် ရင လ ိုအြ်မ က ို ရပဖရ င်ားရန် ရန်ြံိုရင မ ကမ်ားလ မ်ားရသာ (၈၀ ရာခ ိုင်န န်ားအထ ) 

ကာလတ ိုရချားရင က ို ရယူန ိုင်ြါသည်။ Pag-IBIG သည် ကာလတ ိုရချားရင  ၄၅-၅၀ ဘီလီယံက ို ရချားင ာားရြားခ  ဖြီား 

ပဖစ်သည်။  

 

 

အျိမ်ရြောရခ ်းရငွေ 

 

စည်ားကမ်ားလ ိုက်နာရသာ အဖ  ွဲ့ေင်ရကာင်ားတစ်ဦားအရနပဖင ် ရန်ြံိုရင မ  အတ ိုားန န်ားနည်ားြါားစ ာပဖင ် Pag-IBIG 

အ မ်ရာရန်ြံိုရင က ို ရယူန ိုင်ဖြီား၊ ရင ပြန်ဆြ်ရမည ် ကာလမ ာ န စ်ရြါင်ား ၃၀ အထ  ရရ  န ို င်သည်။ ဤရချားရင  

အစီအစဉ်၏ အတ ိုားန န်ားသည် ၃-၄ ရာခ ိုင်န န်ားသာရ  ဖြီား၊ ပြင်ြရ ားက က်အတ ိုားန န်ား ၆-၇ ရာခ ိုင်န န်ားန င ်န  င်ားယ ဉ် 

ြါက သက်သာသည်။ Pag-IBIG အ မ်ရာရန်ြံိုရင သည် ြမာဏနည်ားနည်ားပဖင ် သ င်ားရရသာ လစဉ် အရစ်ကျ 

ရြားရချမ က ို လက်ခံရသာရကကာင ်၊ လစာ နည်ားြါားစ ာ ရရ  သည ် ေန်ထမ်ားမျာားအရနပဖင ်လည်ား အကျ ျုားခံစာားခ င ် 

ရန ိုင်သည်။ Pag-IBIG သည် အ မ်ရာရချားရင  ရယူသူရြါင်ား ၁ သန်ားရကျာ်သ ို   ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၇၀ ဘီလီယံ 

(အရမရ  ကန်ရေေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံ) ခန  ်က ို ထိုတ်ရချားရြားခ  သည်။  

ထ ို  အပြင် Pag-IBIG တ င် ကြ်ရဘားကယ်ဆယ်ရရားအစီအစဉ်ြါေင်ဖြီား၊ အဖ  ွဲ့ေင်တစ်ဦားအရနပဖင ် သဘာေ ရဘား 

အနတရာယ် ထ ခ ိုက်ြါက ၎င်ားအစီအစဉ်မ  ရင ရချားယူန ိုင်သည်။  

ကနဦား လစဉ် ထည ်ေင်ရကကားန န်ားထာားသည် ြီဆ ို ၂၀၀ (အရမရ ကန် ၄ ရေေါ်လာ) ကျသင ်ဖြီား၊ Pag-IBIG 

ေက်ဘ်ဆ ိုက်မ တစ်ဆင ် အ န်လ ိုင်ားစနစ်ပဖင ် မ တ်ြံိုတင်န ိုင်သည်။ ဥြရေအရ၊ လစဉ် ထည ်ေင်ရကကားသည် ေင်ရင  

၏ ၂ ရာခ ိုင်န န်ားပဖစ်ဖြီား၊ အမျာားဆံိုားသတ်မ တ်ထာားသည ်ြမာဏမ ာ ြီဆ ို ၅,၀၀၀ (အရမရ ကန် ၁၀၄ ရေေါ်လာ) 

ပဖစ်သည်။ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင ် စိုရင က ို တ ိုားပမ င ်ရန် ထည ်ေင်ရကကားမျာားက ိုလည်ား လ တ်လြ်စ ာ တ ိုားပမ င ထ်ည ်  
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ထာားန ိုင်သည်။ ြျမ်ားမျှရြားရချမ အရနပဖင ် တစ်လ ြီဆ ို ၁၀၀ (အရမရ ကန် ၂ ရေေါ်လာ) ရြားရဖြီား၊ ရေသတ င်ား 

အလိုြ်သမာား၏ အလိုြ်ရ င်မျာားအရနပဖင ် တူညီသည ် ြမာဏက ို ရြားရန်လ ိုအြ်သည်။ သ ို  ရသာ် ၎င်ားတ င် OFW 

မျာား အကျံျုားမေင်ြါ။ ထည ်ေင်ရကကားမျာားက ို Pay Maya (သ ို  မဟိုတ် PayPal) အသံိုားပြျု၍ အီလက်ထရရာနစ်စနစ် 

ပဖင ် အဆင်ရပြသည ် န န်ားထာားအနည်ားငယ်က ိုရြားန ိုင်ဖြီား၊ အဖ  ွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင ် လစဉ်ပဖစ်ရစ၊ တစ်န စ် န စ်ကက မ် 

(သ ို  မဟိုတ်) ရလားကက မ်ပဖစ်ရစ ရြားရချန ိုင်သည်။  

Pag-IBIG ၏ စိုရင အစီအစဉ်အသစ်ပဖစ်သည ် "Pag-IBIG 2" 26 သည် ၅ န စ်အစီအစဉ်ပဖစ်ဖြီား၊ OFW မျာားအကကာား 

ရရြန်ားစာားရနသည်။ န စ် ၂၀ ကကာမ  ထိုတ်ရြားရသာ P1 အစီအစဉ်န င ်မတူဘ ၊ ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားသူမျာား 

အရနပဖင ် အပမတ်ရေစိုက ို န စ်စဉ် ထိုတ်ယူခ င ်ရ  သည်။  

၂၀၁၉ ခိုန စ် န ိုေင်ဘာလအရရာက်တ င်၊ Pag-IBIG ၌ လက်ရ   ထည ်ေင်ရကကားရြားသ င်ားရနရသာ OFW ရြါင်ား တစ် 

သန်ားရ  ခ  ဖြီား၊ ဖ လစ်ြ ို င်ြီဆ ို ၄.၅ ဘီလီယံ (အရမရ ကန်ရေေါ်လာ ၉.၃ သန်ား) က ို ထိုတ်ရချားရြားခ  သည်။ 

အ မ်ရာရချားရင ရရ  ရသာ အဖ  ွဲ့ေင် ၁၀ ရာခ ိုင်န န်ားအနက်မ ၊ ၂၅ ရာခ ိုင်န န်ားသည် OFW မျာားပဖစ်သည်။  

က မ််းကျို်းစြောရင််း 

Anderson, K..; Barbone, L. 2013. International experience on protection of labour migrants’ rights and its  

application to Kyrgyzstan, Institute of Public Policy and Administration, Working Paper No. 22 (Bishkek, 

Kyrgyz Republic, University of Central Asia). 

Buan, L. 2019. “OFWs run to Supreme Court to contest mandatory SSS contributions,” Aug 27, Rappler. 

Del Rosario, T. 2008. Best practices in social insurance for migrant workers: The case of Sri Lanka, ILO 

Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, Working Paper No.12 (Bangkok, ILO). 

Gentilini, U.; Almenfi, M.; Orton, I, et al. 2020. Social protection and jobs responses to COVID-19:A real-

time review of country measures, “Living paper” version 13 (18 September) (Washington D.C., World 

Bank). 

Government of Nepal, Ministry of Labour, Employment and Social Security. 2020. Nepal Labour 

Migration Report 2020. (Kathmandu). 

Hirose, K; Nikač, M.; Tamagno, E. 2011. Social security for migrant workers: A rights-based approach. 

(Hungary, ILO). 

International Labour Organization (ILO). 2015. Establishing Migrant Welfare Funds in Cambodia, Lao PDR 

and Myanmar, Policy Brief Issue No. 3 (Bangkok). 

—. 2020. Social protection for migrant workers. 

International Social Security Association (ISSA). 2014. Handbook on the extension of social security 

                                              
 26 https://www.pagibigfund.gov.ph/Membership_ModifiedPagIBIG2.html   

 

https://www.researchgate.net/publication/315796020_International_Experience_on_Protection_of_Labour_Migrants%27_Rights_and_its_Application_to_Kyrgyzstan
https://www.researchgate.net/publication/315796020_International_Experience_on_Protection_of_Labour_Migrants%27_Rights_and_its_Application_to_Kyrgyzstan
https://www.rappler.com/nation/ofws-run-supreme-court-contest-mandatory-sss-contributions
https://www.ilo.org/asia/media-centre/newsletters/WCMS_160547/lang--en/index.htm
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635
https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf
https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf
https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_168796/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/WCMS_421193/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/WCMS_421193/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/WCMS_421193/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/social-protection/lang--en/index.htm
https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/publications/2-handbook-extension-migrants-26562.pdf
http://www.pagibigfund.gov.ph/Membership_ModifiedPagIBIG2.html


81 

 

 

coverage to migrant workers (Geneva). 

Khadka, U. 2020. “Nepal plans to reintegrate returning workers: Given power and funds, local 

governments can care for returnees better,” 15 July, Nepali Times. 

Kulke ,U. 2006. Filling the gap of social security for migrant workers: ILO’s strategy, Section VII: Protecting 

social security rights: Unilateral measures (International Labour Organization (ILO), Geneva).  

Levitt, P.; Viterna, J.; Mueller, A.; Lloyd, C. 2017. Transnational social protection: Setting the agenda, 

Oxford Development Studies, 45:1, 2-19 (Oxford, U.K., Oxford University); DOI: 

10.1080/13600818.2016.1239702. 

Mekong Migration Network (MMN). 2019. Social Protection Across Borders: Roles of Mekong Countries 

of Origin in Protecting Migrants’ Rights (Chiang Mai). 

Ministry of Labour (MOL), Thailand. 2018. “Suggest! Thai Workers Register Fund to Help Job Seekers to 

Work Abroad Extremely Beneficial! Paid one time protection throughout the employment period”. 

Myanmar Times. 2020. “Myanmar govt launches insurance for workers employment in Thailand”, 7 Jan. 

2021. 

The Nation. 2020. “Overseas Thai workers urged to join fund to avail of compensation in emergencies .” 

The Nation. 2020. “Big jump in Thai labourers heading overseas for work.” 

Olivier, M. 2017. Social protection for migrant workers abroad: Addressing the deficit via country-of-

origin unilateral measures? (International Organization of Migration (IOM), Geneva). 

Van Panhuys, Clara. & Aoul, Samia Kazi & Binette, Geneviève., 2017. Migrant access to social protection 

under Bilateral Labour Agreements: A review of 120 countries and nine bilateral arrangements , Extension 

of Social Security (ESS). Working Paper No. 57 (Geneva, ILO). 

Patag, K.J. 2020 “Duterte wants speedy creation of OFW agency stuck for funding woes,” Phil Star. 

Prasain, S.; Mandal, C. K. 2020. “Supreme Court orders government to use welfare fund to repatriate 

Nepali workers stranded abroad” June 17, Kathmandu Post. 

Robles, R. 2020. “Overseas Filipino workers won’t have to pay health insurance premiums for now: Duterte”, 

South China Morning Post. 

Ruiz, N; Agunias, D.R. 2008. Protecting temporary workers: Migrant welfare funds from developing 

countries, 

Migration and Development Brief No. 7, 24 Oct. (Washington D.C., World Bank). 

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Division for Inclusive Social 

Development. 2018. Report on the World Social Situation 2018 - Promoting inclusion through social 

protection, Chapter VI: International migrants: carrying their own weight (New York, NY). 

https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/publications/2-handbook-extension-migrants-26562.pdf
https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/publications/2-handbook-extension-migrants-26562.pdf
https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-plans-to-reintegrate-returning-workers/
https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-plans-to-reintegrate-returning-workers/
https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-plans-to-reintegrate-returning-workers/
https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=1490
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600818.2016.1239702
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600818.2016.1239702
http://www.mekongmigration.org/?p=12848
http://www.mekongmigration.org/?p=12848
http://www.mekongmigration.org/?p=12848
https://www.mol.go.th/en/news/suggest-thai-workers-register-fund-to-help-job-seekers-to-work-abroad-extremely-beneficial-paid-one-time-protection-throughout-the-employment-period/
https://www.mol.go.th/en/news/suggest-thai-workers-register-fund-to-help-job-seekers-to-work-abroad-extremely-beneficial-paid-one-time-protection-throughout-the-employment-period/
https://www.mol.go.th/en/news/suggest-thai-workers-register-fund-to-help-job-seekers-to-work-abroad-extremely-beneficial-paid-one-time-protection-throughout-the-employment-period/
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-govt-launches-insurance-workers-employed-thailand.html
https://www.nationthailand.com/in-focus/30392653
https://www.nationthailand.com/news/30393051
https://publications.iom.int/books/social-protection-migrant-workers-abroad-addressing-deficit-country-origin-unilateral-measures
https://publications.iom.int/books/social-protection-migrant-workers-abroad-addressing-deficit-country-origin-unilateral-measures
https://publications.iom.int/books/social-protection-migrant-workers-abroad-addressing-deficit-country-origin-unilateral-measures
https://ideas.repec.org/p/ilo/ilowps/994955792602676.html
https://ideas.repec.org/p/ilo/ilowps/994955792602676.html
https://ideas.repec.org/p/ilo/ilowps/994955792602676.html
https://www.philstar.com/business/2020/10/27/2052632/duterte-wants-speedy-creation-ofw-agency-stuck-funding-woes
https://kathmandupost.com/author/sangam-prasain
https://kathmandupost.com/author/chandan-kumar-mandal
https://tkpo.st/3e9BgjA
https://tkpo.st/3e9BgjA
https://tkpo.st/3e9BgjA
https://www.scmp.com/author/raissa-robles
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3082838/duterte-suspends-mandatory-health-insurance-premiums-overseas
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11010
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11010
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/Chapter-VIInternational-migrants-carrying-their-own.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/Chapter-VIInternational-migrants-carrying-their-own.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/Chapter-VIInternational-migrants-carrying-their-own.pdf


82 

 

 

World Bank Group. 2019. Potential responses to the COVID-19 outbreak in support of migrant workers 

“Living Paper” Version 10 (June 19, 2020) (Washington D.C.). 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33625
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33625

