
	  

 
 
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်  
 
IOM X ၏ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများအတွက် ပထမဦးဆံုး ဗီွဒီယုိများ  
 
နေပြည်တော်၊ မြန်မာ၊ မေလ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၈  -- သတင်းအချက်အလက်သည် အင်အား 
ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် ယနေ့ IOM X ၏ ပထမဆုံး “ကောင်းမွန်သော ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာ 
နေထိုင်ရေးဆီသို”့ ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ အဓိကသတင်းစကားဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းတိုများတွင် 
ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း မပြုမီ သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် လမ်းညွှန်ချက် 
များ  အဘယ့်ကြောင့် ရှာဖွေသင့်သည် နှင့် IOM  မြန်မာ၏ မယ်ရွှ ေ့ပြောင်း 
ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာ အပါအဝင် ရှာဖွေနိုင်သည့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းထားသည်။    
 
IOM X သည် လူကုန်ကူးမှ ုနှင့် အမြတ်ထုတ်မှ ုများကို ကာကွယ်ရန်  နိုင်ငံတကာ 
ရွှ ေ့ပြောင်းသွားခြင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ၏ 
လှ ုပ်ရှားမှ ုဖြစ်သည်။ “ကောင်းမွန်သော ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ရေးဆီသို”့ ဗွီဒီယို 
ဇာတ်လမ်းတွဲများကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှ ုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား 
ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတော်အဆင့် စီမံချက်နှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်နှင့် 
အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံး များနှင့် ရွှ ေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထောက်ပံ့ကူညီရေး 
ဗဟိုဌာနများမှတစ်ဆင့် မြန်မာ ရွှ ေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို သတင်းအ ချက်အလက်များ 
အထောက်အကူပေးရန် ထုတ်လုပ် ထားပြီး ယင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ဗွီဒီယိုထဲတွင် 
ထည့််သွင်းဖော်ပြထားသည်။  
 
“ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းမပြုခင် သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေတဲ့ ရွှ ေ့ပြောင်း 
သူတွေဟာ ပိုမိုအောင်မြင်မှ ုတွေကို တွေ့ကြုံရပါတယ်”ဟု IOM X အစီအစဉ်  ခေါင်းဆောင် 
ဖြစ်သူ တာရာဒါမော့က ဆိုသည်။ “ဒါပေမယ့် အားထားယုံကြည်လောက်တဲ့ 
သတင်းအချက်အလက်ရဖို့ အမြဲတမ်းလယွ်ကူတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာနက် အသုံး 
ပြုသူ  မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးတက်များပြားလာတာကို သတိထားမိပြီး IOM X ရဲ့ 
“ကောင်းမွန်သော ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ရေးဆီသို”့  ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေတစ်ဆင့် 
ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာလိုသူတွေအနေနဲ့ ရွှ ေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထောက်ပံ့ကူညီရေး ဗဟိုဌာန 
များ ဒါမှမဟုတ် ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က မယ်ရွှ ေ့ပြောင်းဆီ သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှ ု 
လိုက်ခြင်း က သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် သူတို့မိသားစုအတွက် ကောင်းမွန်သော သို့မဟုတ် 
ဆိုးရွားသော ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်ကို ဖြစ်စေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ 
ပြသတာပါ။” 
 
ဗွီဒီယို ၈ ကားပါဝင်တဲ့ “ကောင်းမွန်သော ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ရေးဆီသို”့  
ဇာတ်လမ်းတွဲ တွင် ဇာတ်လမ်းလေးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်ခုစီကို မတူညီသော 
ရှ ုထောင့်နှစ်ခုမှ တင်ဆက်ထားသည်။  
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ပထမဇာတ်လမ်းသည် အရုပ်စက်ရုံအလုပ်သမ ချိုဇင်နှင့် သူမ၏ သမီးဖြစ်သူ ခက်ခက်စု၏ 
ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် မုဆိုးမဖြစ်ခဲ့ရသော ချိုဇင်သည် 
သမီးငယ်ကို သူမ၏ မိခင်ထံအပ်နှ ံစောင့်ရှောက်စေကာ အရုပ်စက်ရုံတွင် 
သွားရောက်အလုပ်လုပ်မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချခဲ့သည်။ သူမ၏ ရွှ ေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကိ ု
အဟောသိကံမဖြစ်စေရန် ချိုဇင်နှင့် သူမ၏ မိခင်သည် လွှ ဲပို့ငွေထဲမှ ခက်ခက်စု၏ 
ပညာရေးအတွက် အသုံးစရိတ်သီးခြားဖယ်ထုတ်သုံးစွဲသည်။  
 
ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွင် ဇေယျာထွန်းသည် ရွှ ေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထောက်ပံ့ကူညီရေး 
ဗဟိုဌာနသို့ သွားရောက်ပြီးနောက် အောင်မြင်သည့် ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းကို တွေ့ကြု ံရသည်။ 
ယင်းကဲ့သို့ လုံခြုံစိတ်ချရသော ရွှ ေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းဖြစ်စေရန် လိုအပ်သော 
သတင်းအချက်အလက် ရှာဖွေလိုစိတ်သည် သူ၏သူငယ်ချင်း ခန့်လင်း ရွှ ေ့ပြောင်း 
သွားလာရန် ကြိုးစားစဉ် တရားဝင်လိုင်စင်မရှ ိသော ပွဲစားနှင့် ဆက်သွယ်ရာမှ 
အလိမ်ခံရသည့် အတွေ့အကြုံကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။  
 
တတိယဇာတ်လမ်းမှာ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ယဉ်မေ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ 
ရွှ ေ့ပြောင်းထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ သူမနှင့် သူမ၏ ဖခင်သည် သူမရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာရန် 
လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို အွန်လိုင်းတွင် 
ရှာဖွေခဲ့သည်။ သူမထွက်ခွာသည့်အခါတွင်လည်း စောအေးသည် သူမ၏ 
စာရွက်စာတမ်းများကို မိတ္တူတစ်စုံကူး၍ ရွာတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။  
 
စတုတ္ထဇာတ်လမ်းမှာ ဖခင်နှင့် စိတ်ဆိုး၍ နေအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားသော နေလင်း 
အကြောင်းဖြစ်သည်။ ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာရန် ရုတ်တရက် ဆုံးဖြတ်လိကု်ရ သော်လည်း 
နေလင်းသည် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်လမ်းညွှ န်သင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး 
ယင်းသင်တန်းမှ ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အမြတ်ထုတ်မခံရစေရန် 
မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကို သင်ယူခဲ့သည်။ သူ၏မိခင် မြင့်မြင့်ကြည်သည် သားဖြစ်သူကို 
လွမ်းဆွတ်သော်လည်း အမြတ်ထုတ်မခံရစေရန် မထွက်ခွာခင် လိုအပ်သော 
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှ ုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲသ့ဖြင့် စိတ်သက်သာရာရသည်။  
 
ဗွီဒီယိုများတွင်ဖော်ပြထားသည့် လုံခြုံစိတ်ချရသော ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်အားလုံးကို IOM မြန်မာ၏ မယ်ရွှ ေ့ပြောင်း ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် 
ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းစာမျက်နှာတွင် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အပြန်အလှန် ပြောဆိုခြင်း 
စနစ်ကိ ု ထည့်သွင်းထားပြီး အသုံးပြုသူများကို ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 
ခေါင်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ရှာဖွေသော အချက်အလက် ရရှ ိစေရန် 
လမ်းညွှ န်သွားမည်။  
 
မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းရရှ ိရန် 
ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ သန်းခေါင်စာရင်းအရ 
ပြည်ပသို့ ပြောင်းရွှ ေ့နေထိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၄.၂၅ သန်းရှ ိသည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ 
[1] ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား အရေအတွက်မှာ ၉.၄ သန်းခန့်ရှ ိပြီး 
လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၁၇ ရာခိငု်နှ ုန်းခန့် ဖြစ်သည်။[2] 
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မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွှ ဲပို့ငွေ အများစုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထိုင်းနိုင်ငံမှ 
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွှ ဲပို့ငွေ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၈၅ ဘီလီယံရှ ိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် 
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှ ေ့ပြောင်းလုပ်သားတစ်ဦးသည် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန် 
ဒေါ်လာ ၁၅၀ မှ ၃၁၀၀ အကြား လွှ ဲပို့ကြသည်။[3] မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဒေသနှစ်ခုကို 
လေ့လာချက်အရ ပြည်တွင်းရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာသူများသည် ပျမ်းမျှ တစ်နှစ်လျှင် 
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ခန့် လွှ ဲပို့ကြသည်။[4] 
 
၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ရန်ကုန်မြို့တငွ် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀၀၀ ကျော်ကို 
လေ့လာချက်အရ ၅၃ ရာခိုင်နှ ုန်းသော ဖြေကြားသူများသည် ပြည်ပသို့ 
သွားရောက်အလုပ်လုပ်မည် ဆိုပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့် ဗီဇာ နှင့် 
အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်ရှင် အလုပ်ခန့်ထားရေး သဘောတူစာချုပ်လိုအပ်သည်ကို 
သိရှ ိကြသည်။[5] 
 
တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရန် စီစဉ်ရသည့် ကုန်ကျစရိတ်သည် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 
အပါအဝင်) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၅ - ၅၈၅ အတွင်းရှ ိသည်။ သို့သော် အချို့သော 
ရွှ ေပြောင်းသွားလာသူများသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 
၃ ဒေါ်လာခန့်သာ ပေးရသည်။[6] ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာသူများစွာမှာ ယင်းကုန်ကျစရိတ်ကို 
ကြိုတင်ပေးချေနိုင်ခြင်း မရှ ိသဖြင့် အကြွေးတင်ကြရသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် 
မြန်မာရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာသူများသည် ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ - ၅၀၀ ခန့် 
တင်ကြလေ့ရှ ိသည်။ များသောအားဖြင့် ရွှ ေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများသည် ၎င်းတို့တင်ရှ ိသော 
ကြွေးမြီပမာဏ နှင့် မည်မျှကြာကြာ ပေးဆပ်ရမည် ဆိုသည်ကို သတိထားမိခြင်း မရှ ိပေ။[7] 
 
တရားမဝင် ရွှ ေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကြောင့် အကယ်၍ အမြတ်ထုတ်ခြင်း ခံရပါက 
အာဏာပိုင်များကို သတင်းပို့တိုင်ကြားလျှင် ၎င်းတို့ကိုပါ တရားဥပဒေကြောင်းအရ ပြန်လည် 
အရေးယူမည်ကို ကြောက်ရွှ ံ့ကြသည့်အတွက် ၎င်းတို့သည် အမြတ်ထုတ်ခံရနိုင်ချေ 
ပိုမိုမြင့်မားသည်။  
 
IOMX.org/mm တွင် “ကောင်းမွန်သော ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ရေးဆီသို”့ ဗွီဒီယို 
ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကြည့်ရှ ုပါ။  
 
မယ်ရွှေ့ပြောင်းသည် ရွှ ေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးမည့် 
ဖေ့ဘုတ် အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုခြင်း စနစ်ဖြစ်သည်။ Facebook.com/MissMigration 
တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှ ုနိုင်ပါသည်။  
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IOM X သည် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (IOM) ၏ လုံခြုံစိတ်ချရသော 
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကို အားပေးရန်  နှင့် လူကုန်ကူးမှ ု၊ အမြတ်ထုတ် မှ ုတို့ကို တားဆီးရန် လူထုပါဝင်သည့် 
လှ ုပ်ရှားမှ ုများအား အားပေးရန် ဆန်းသစ်သည့် လှ ုပ်ရှားမှ ု ဖြစ်သည်။ ဤလှ ုပ်ရှားမှ ုသည် မီဒီယာ နှင့် 
နည်းပညာတို့၏ အင်အား နှင့် လူသိများမှ ုကို အသုံးပြု၍ လူငယ်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ရပ်လုံးက 
— ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် အမြတ်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လူများကို ရောင်းခြင်း ၊ ဝယ်ခြင်း 
စသည့် လူကုန်ကူးမှ ုများကို ဆန့်ကျင်လာစေရန် ဖြစ်သည်။ 
 
IOM X သည် ၎င်း၏လှ ုပ်ရှားမှ ုများအတွက် သတင်းစကားများကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ရန် ၊ ရလာဒ်အခြေပြု 
မူဘောင်ဖြစ်သည့်  ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှ ုအတွက် ဆက်သွယ်ရေး (C4D) နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ 
အသိပညာပေးခြင်းမှသည် အမူအကျင့် ပြောင်းလဲရေးသို့ ဦးတည်လုပ်ဆောင်သည်။ ဤလှ ုပ်ရှားမှ ုကို 
အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ (USAID) နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်။ ပိုမိုသိလိုပါက  IOMX.org 
တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှ ုနိုင်ပါသည်။  
 
အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ (USAID) သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှ ိ နိုင်ငံများတွင် 
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှ ု ပပျောက်ရေးနှင့် 
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဓိကဦးစီးဆောင်ရွက်နေသော အမေရိကန် အစိုးရ 
အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။  USAID ၏ အာရှဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်သည်  ဘန်ကောက်တွင် 
အခြေစိုက်၍ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အစီအစဉ်များကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အာရှတွင်း နှစ်နိုင်ငံ 
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများကို အထောက်အပံ့ပေးခြင်းအပြင် ရုံးဖွင့်လှစ်ထားခြင်း မရှ ိသည့် 
နိုင်ငံများတွင်လည်း အစီအစဉ်များကို ကြီးကြပ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေသတွင်းလူကုန်ကူးမှ ု နှင့် 
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှ ု၊ ငှက်ဖျားနှင့် HIV/AIDS ကဲ့သို့သော ကူးစက်ရောဂါများအား 
တိုက်ဖျက်ခြင်း စသည့် နယ်နမိတ်ဖြတ်ကျော် ကိစ္စရပ်များကို  ဦးတည်လုပ်ဆောင်သည်။ ပိုမိုသိရှ ိလိုပါက 
ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာ  www.usaid.gov/asia-regional သို့မဟုတ်  တွစ်တာ  @USAIDAsia တို့တွင် 
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှ ုနိုင်ပါသည်။  
 
အကိုးအကားများ  
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