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ပြည်တင်ွး ပြည်ြလြ်ုသားရရွှေ့ရပြာင်းသွားလာပြင်းဆိငု်ရာစီမံအုြ်ြျုြ်မှု ဖံွ့ဖဖိုးရရး (DIILM) စမံီကိန်း  

ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၀၁၆ ြုနှစ်မှ  ဇွန်လ ၂၀၂၁ ြုနှစ်အထိ  

ကုိဗစ်နိုင်တင်း ကမ္ဘာ့ကြ်ရရာဂါကာလအတွင်း DIILM စီမကိံန်းအရနပဖင့် ရရွှေ့ရပြာင်းသွားလာသူများ၏ လိုအြ်ြျက် 
များကုိ တုံ့ပြန်ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးမှုများ 

 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် မမန်မာနိုင်ငံသား ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူ ရောင်ရြေါင်းများစွာသည် ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကမ္ဘာ့ကြေ်ရ ာဂါကာလအတွင်း 

မိမိတို့ရန ြေ် ိှ မိသားစုများေံမြေန်ချင်၍လည်းရကာင်း၊ ယာယီအလုြေ်လက်မဲ့မြစ်သွားမခင်းရ ကာင့်လည်းရကာင်း ေိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ 

မှရန၍ နယ်စြေ်ဂိတ်များသ့ုိ စုပြေုံတိုးရ ှ့ရ ာက်လာ ကသည်။ ILO (အုိင်အယ်လ်အုိ) သည် DIILM (ဒင်းလမ််) စီမံကိန်းမိတ်ြက် အြွဲ့အစည်း 

များနှင့်အတူ ရန ြေ်မြေန်ရ ွှေ့ရမြောင်းလြုေ်သားများ၏ ရေးကင်းလုံပခုံရ းနှင့် ကိုဗစ်နိုင်တင်း ရ ာဂါြေိုးကူးစက်မြေန့်ြေွားရနမှုကို ကာကွယ ်

ေိန်းချုြေ် န်အတွက် လိုအြေ်ချက်များကို ချက်ချင်းတိုးချဲ့ရောင် ွက်ရြေးခဲ့ြေါသည်။ ရနာက်ရမခာက်လအ ကာတွင် ေိုင်းနိုင်ငံနှင့် 
တရုတ်နိုင်ငံမှ ရ ွှေ့ရမြောင်းလြုေ်သား ၁၅၀,၀၀၀ ရကျာ် ရန ြေ်မြေန်လာသလို၊ မရလး ှား၊ ရဂျာ်ဒန်နှင့် အမခားနိုင်ငံများမှလည်း ရ ွှေ့ရမြောင်း 

လုြေ်သား ရသာင်းဂဏန်းရကျာ် ရန ြေ်မြေန်လည်ြေို့ရောင်ခံခဲ့ သည်။ ILO အရနမြင့် ရန ြေ်မြေန် ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူ/ လုြေ်သားရြေါင်း 

၁၀၇,၀၀၀ အား ကိုဗစ်နိုင်တင်းကာကွယရ် းနှင့် တစ်ကိုယ်ရ သံုးြေစ္စည်းများ (သ့ုိမဟုတ်) အစားအစာများကို ြေံ့ြေိုးရြေးခဲ့သည့်အမြေင၊် 

အသွားအလာကန့်သတ်ရ းစခန်းများ၊ အလုြေ်အကိုင်နှင့် အလုြေ်သမား ှာရြွရ းရုံးများအြေါအ င် နယ်စြေ်ရဒသများတွင် ရန ြေ်မြေန် 

ရ ွှေ့ရမြောင်းလုြေ်သားများကို  န်ရောင်မှု/ကူညီမှုများရြေးရနရသာ အစိုး  န်ေမ်းများအတွက်လည်း တစ်ကိုယ်ရ သံုးကာကွယ်ရ းြေစ္စည်း 
(PPE) များ ြေံ့ြေိုးမြည့်ေည်းရြေးခဲ့ြေါသည်။  

    
ကိုဗစ်နုိင်တင်းကြ်ရရာဂါအတွက် အလျင်အပမန် တုံ့ပြန်ရဆာင်ရွက်မှုများ  
 

အလုြေ်သမား၊ လူ င်မှုကကီး ကြေ်ရ းနှင့် မြေည်သူ့အင်အား  န်ကကီးဌာန(MOLIP)လက်ရအာက် ိှ အလုြေ်အကိုင်နှင့် အလုြေ်သမား ှာရြွ 
ရ းရုံး ၇၈ ရုံးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းရကျာင်း ၆ ရကျာင်းသ့ုိ နှာရခါင်းစည်း ၄၀,၀၀၀၊ လက်သန့်ရေး ည်ဗူး ၁,၀၀၀၊ မျက်နှာကာ 

၁,၈၀၀ နှင့် သာမိုမီတာ/အြေူချနိ်တိုင်းကိ ိယာ ၁၅၀ ကို ြေံ့ြေိုးမြည့်ေည်းရြေးခဲ့သည်။1 

ကြေ်ရ ာဂါအတွင်း ရ ှ့တန်းမှ တုံမ့ြေန်ရောင် ွက်ရြေးသူများနှင့် ရန ြေ်မြေန် ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူရြေါင်း ၁၁၀,၈၁၀ ဦးအတွက် 

ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကာကွယ်ရ းနှင့် တစ်ကိုယ်ရ သံုးြေစ္စည်းများ (သ့ုိမဟုတ်) အစားအစာများကို ြေံ့ြေိုးရြေးခဲ့ြေါသည်။  

ကျန်းမာရ းစစ်ရေးသည့်ရန ာများနှင့် ရကျး ွာအုြေ်စုကျန်းမာရ းဌာနများတွင် က င်တိုင်း င်းသား ကျန်းမာရ းအြွဲ့အစည်းကုိ 
ြေံ့ြေိုးကူညီ န် က င်မြေည်နယ်အစိုး သို့ လက်သန့်ရေး ည်ဗူးရြေါင်း ၆၀၀ ကူညီြေံ့ြေိုးရြေးခဲ့သည်။ 

 Samaritan’s Purse က မမ တီမမို့နယ် ှိ အမှတ် (၂)      
မမန်မာ-ေိုင်း နယ်စြေ်ဂိတ်တွင် အရ းရြေါ်ြေစ္စည်းများကို 
ရောက်ြေံ့မြည့်ေညး်ရြေးရနြေုံ။  

 ရမာ်ကမွ်ရဒသြွံ့မြိုးတုိးတက်ရ းအြွဲ့က တာချလီိတ်မမို့နယ် ှိ 
အသွားအလာကန့်သတ်စခန်းတွင် အစားအစာနှင့် 
ရသာက်ရ သန့်များ မြည့်ေည်းရြေးရနြေုံ။ 

                

                                                                 
1 ရနမြေည်ရတာ်ရကာ်စီ (LEO ၂ ရုံး)၊  န်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး (၁၆)၊ မန္တရလးတိငု်းရဒသကကီး (၁၁)၊ ကချင်မြေညန်ယ် (၃)၊ ကယားမြေညန်ယ် (၂)၊ က င်မြေညန်ယ် (၃)၊ 
ချင်းမြေညန်ယ် (၂)၊ စစ်ကုိင်းတိငု်းရဒသကကီး (၈)၊ တနသသာ ီတိငု်းရဒသကကီး (၁)၊ ြေဲခူးတိငု်းရဒသကကီး (၅)၊ မရကွးတိငု်းရဒသကကီး (၇)၊ မွန်မြေညန်ယ် (၄)၊  ခိုင်မြေညန်ယ် (၁)၊ 
 ှမ်းမြေညန်ယ် (၇)၊ ဧ ာ တီတိုင်းရဒသကကီး (၆)  ှိ အလုြ်ေအကိုင်နှင့် အလုြေ်သမား ှာရြွရ းရုံများနှင့်၊   န်ကုန် ှ ိရမမာက်ဒဂံုနှင့ ် န်ကင်း၊ မန္တရလး၊ ေားအံ၊ စက်စဲနှင့ ်ြေုသိမ် ိှ 
MOLIP ၏ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းရကျာင်းများ၊  

 

DIILM Update #1 ကုိဗစ်နိုင်တင်း တ့ံုပြန်ရဆာင်ရွကမ်ှုများ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၀ 
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DIILM စီမံကိန်းက ကိုဗစ်နိုင်တင်းကာကွယ်ရရးနှင့် တစ်ကိယ်ုရရသံုးြစ္စည်းများ၊ အစားအစာများကုိ ြ့ံြုိးပဖည့ဆ်ည်းရြးမှု 
(မတ်လ ၂၃ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်အထိ)2 

ရနရာ  

အကျ ိုးြံစားရ 
သည့် အမျ ိုးသား 
အရရအတွက် 

အကျ ိုးြံစားရ 
သည့် အမျ ိုးသမီး 

အရရအတွက ်

အကျ ိုးြံစားရသူ 
စုစုရြါင်း 

 
မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းများက နယ်ရပမရေသအလုိက် 

ရထာက်ြံပ့ဖည့်ဆည်းရြးပြင်း 

ြေဲခူး ၁၂,၃၃၀ ၉,၀၅၄ ၂၁,၃၈၄  

 

ေီးခီး ၂,၈၇၇ ၂,၄၉၄ ၅,၃၇၁  

ရကာရ့သာင်း ၉,၄၈၈ ၇,၅၀၄ ၁၆,၉၉၂  

ရမာ်လမမိုင် ၇၅၀ ၇၅၀ ၁,၅၀၀  

မမ တီ ၂၁,၂၂၅ ၁၄,၀၉၄ ၃၅,၃၁၉  

ရမမာကဒ်ဂုံ ၅ ၅ ၁၀  

ေားအံ၊ သံရတာင်ကကီး ၁,၅၀၀ ၁,၅၀၀ ၃,၀၀၀  

ြေခုက္ကူ ၅၀၀ ၅၀၀ ၁,၀၀၀  

ေု ားသုံးေူ ၄,၆၂၉ ၃,၄၇၅ ၈,၁၀၄  

စစ်ကိုင်း ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ ၂,၀၀၀  

 ှမ်း-ေုိင်းနယ်စြ်ေ ၃,၀၅၁ ၃,၀၅၀ ၆,၁၀၁  

တာချလီိတ် ၄,၉၅၈ ၄,၀၇၁ ၉,၀၂၉  

သေုံ ၅၀၀ ၅၀၀ ၁,၀၀၀  

စုစုရြါင်း ၆၂,၈၁၃ ၄၇,၉၉၇ ၁၁၀,၈၁၀ 
 

 

ကိုဗစ်နုိင်တင်းကြ်ရရာဂါအတွက် ကာလလတ်/ကကားကာလ တုံ့ပြန်ရဆာင်ရွက်မှုများ  

DIILM စီမံကိန်းအရနမြင့် ရအာက်ြေါ အြွဲ့အစည်းများကို  န်ြေုံရငွ ြေံ့ြေိုးကူညီရြေးခဲ့သည်။  

 ကိုဗစ်နိုင်တင်းရ ကာင့် စက်ရုံများမှ အလုြေ်မြေုတခ်ဲ့သည့် အလုြေ်သမား ၂၃ ဦးအတွက် နှာရခါင်းစည်းချုြေ်လုြေ်မခင်းနှင့် လက်သန့် 
စင်ရေး ည်မြေုလုြေ်မခင်း အလုြေ်အကိုင် မြည့်ေည်းေူရောင်ရြေးနိုင် န် ရ ာင်မခည်ဦးအလုြေ်သမားအြွဲ့ကို ြေံ့ြေိုးရြေးခဲ့သည်။ 

ေိုြန်တီးရြေးခဲ့သည့် အလုြေ်အကိုင်မှ ြေစ္စည်း အရ အတွက် ၇,၄၀၀ ေုတ်လြုေ်နိင်ုခဲ့မြေီး အများမြေည်သူသ့ုိ မြန့်ရ ရ းအတွက် 

ဧ ာ တီတိုင်းရဒသကကီး၊ မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီးနှင့်  န်ကုန်တိုင်းရဒသကကီးအစိုး များ၏ ကိုဗစ်နိုင်တင်းရကာ်မတီသို့ လှူဒါန်း 

ရြေးနိုင်ခဲ့သလို၊  နှာရခါင်းစည်း ၁၅,၀၀၀ ခန့်ကိုလည်း ရ ွှေမြေည်သာစက်မှုဇုန် ိှ စက်ရုံအလုြေ်သမားများသို့ မြန့်ရ ရြေးနိုင်ခဲ့သည်။ 

 မြေည်တွင်းရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူဦးရ  ရောင်ရြေါင်းများစွာ ရနေိုင်လုြေ်ကိုင်ရနသည့် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်အတွင်း ြေိုးသတ် 
ရေးမြန်းမခင်းလုြေ်ငန်းရောင် ွက်နိုင် န် ရစတနာ့ န်ေမ်း ၃၀ နှင့်လုြေ်ကိုင်နိုင်ရ းအတွက် မမန်မာနိုင်ငံလုံးေိုင် ာ အလုြေ် 

သမားသမဂ္ဂများအြွဲ့ချုြေ် (CTUM) ကို ြေံ့ြေိုးကူညီရြေးခဲ့သည်။  

 

ရရွှေ့ရပြာင်းသွားလာသူများကို အရရးကကီးရသာ သတင်းအြျက်အလက်များ ပဖန့်ရဝရြးပြင်း 

DIILM စီမံကိန်း၏ မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများသည် ကမ္ဘာ့ကြေ်ရ ာဂါ ကိုဗစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း ရ ာဂါကာကွယ်တားေီးမခင်း၊ 
ရေးကင်းလုံပခုံစွာ ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာမခင်းနှင့်သက်ေိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအြေါအ င် မမန်မာနိုင်ငံနှင့် ေိုင်းနိုင်ငံ ိှ အစိုး  

မူ ါဒေိုင် ာ ရနာက်ေုံးသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ြေံ့ြေိုးမြည့်ေည်းရြေးခဲ့သည်။ မမန်မာနိုင်ငံ ိှ မိတ်ြက် အြွဲ့အစည်းများက 

ရန ြေ်မြေန် ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူ/လုြေ်သားရြေါင်း ၃၀,၀၀၀ ခန့်အား လက်ကမ်းရ ကာ်မငာများကို မြန့်ရ သလို၊  MAP Radio 

(https://www.facebook.com/mapradiocmms/)က သတင်းအချက်အလက်များကို ၎င်း၏  ကည့်ရှုသူြေ ိတ်သတ်(followers) ရြေါင်း 

၁၂,၀၀၀ သ့ုိ  ှမ်းောသာ၊ မမန်မာောသာမြင့် အွန်လိုင်းမှ ေုတ်လွှင့်ရြေးခဲ့ြေါသည်။  

                                                                 
2 ြေုံနှိြေ်ေုတရ် သည့် တစ်ချနိ်တည်းတွင ်မြန့်ရ ြေံ့ြုိေးရြေးရနြေါသည။်  

https://www.facebook.com/mapradiocmms/
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အနာဂတ်ကာလ ရဆာင်ရွက်မည့်လုြ်ငန်းများ 

ရအာက်ြေါ ရ  ှည်ရောင် ွက် မည့် လုြေ်ငန်းစဉ်များနှင့်ြေတ်သက်၍ စည်းရုံးလှုံ့ရော်မှုမြေုနိုင် န်အတွက် DIILM စီမံကိန်းအရနမြင့် 

အရမခအရန အ ြေ် ြေ်ကို အနီးကြေ် ရစာင့် ကည့်ရလ့လာသံုးသြေ် န် ေက်လက် ရောင် ွက်သွားမည်မြစ်သည်။  

 မမန်မာနိုင်ငံနှင့် ေိုက်ရ ာက်နိုင်ငံများတွင် လူမှုကာကွယ်ရစာင့်ရ ှာက်မှု ြေံ့ြေိုးမှုအစီအစဉ်များအတွင်း ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူများ 

အကျုံး င်၍ အကျ ိုးခံစားခွင့်   ိှရစ န်။ 

 အသွားအလာေိန်းချုြေ်ကန့်သတ်မှု၊ ရေးစစ်ရေးမှု ကုန်ကျစ ိတ်များကို ကျခံမခင်း မ ိှရစေဲ၊ လက် ိှမြစ်ရြေါ်ရနသည့် လုြေ်သား 
 ှားြေါးမြေတ်လြေ်မှုကို ရေးေွက်ေိုးကျ ိုးမ ိှ မြည့်ေည်းရြေးနိုင် န် ေိုက်ရ ာက်နိုင်ငံများသ့ုိ  ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူများအား 

သွားလာခွင့်မြေုသည့်  ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာမခင်းေိုင် ာ မူ ါဒများ။ 

 ILO စီမံကိန်းများအ ကား ြေူးရြေါင်းရောင် ွက်မှုမှတစ်ေင့် အလုြေ်အကိုင်များြန်တီးရြေးမခင်း၊ အရသးစားလုြေ်ငန်းများတည်ရောင် 

နိုင် န် ြေံ့ြေိုးကူညီမခင်းမြင့် ရန ြေ်မြေန်ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူ/လုြေ်သားများအတွက် အသက်ရမွး မ်းရကျာင်း အခွင့်အလမ်းများ 

တိုးြေွား များမြေားရအာင် ရောင် ွက်ရြေးမခင်း။  
 ရန ြေ်မြေန် ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူ/လုြေ်သားများအတွက် အသက်ရမွး မ်းရကျာင်းသင်တန်းနှင့် အမခားြေညာရ းများ ြေိုမိုသင်ယူ 

တတ်ရမမာက် န် ရောင် ွက်ရြေးမခင်း။  

 မြေည်တွင်း (လမ်းတံတား) အရမခခံအရောက်အဦးများ မြေုမြေင်/တည်ရောက်မခင်းနှင့်၊  ာသီဥတုရမြောငး်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်မြေီး  ှင်သန် ြ်ေ 

တည်နိုင်သည့် လူမှုအသုိက်အ န်းများ မြစ်ရြေါ်တိုးတက်ရ းအတွက် အရောက်အကူမြေုရသာ ‘လုြေ်အားအတွက်ရငွသား (cash for 

work) စီမံကိန်း’ များ ရောင် ွက်မခင်း။  

ပြည်တွင်း ပြည်ြလုြ်သားရရွှေ့ရပြာင်းသွားလာပြင်းဆိုင်ရာ စီမံအုြ်ြျုြ်မှုဖွံ့ဖဖိုးရရး (DIILM) (၂၀၁၆-၂၀၂၁) စီမံကိန်း အရနမြင့် လုြေ်သား 

ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာမခင်း စီမံအုြေ်ချုြေ်မှုေိုင် ာ ဥြေရဒနှင့် မူ ါဒေိုင် ာ မူရောင် ခိုင်မာအားရကာင်းရစ န် မမန်မာနိုင်ငံတွင် သံုးြေွင့်ေိုင် 
မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများ၊ အ ြေ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများနှင့် ြေူးရြေါင်းရောင် ွက်လျက် ိှြေါသည်။ မမန်မာမြေည်သူများသည် ရ ွှေ့ရမြောင်း 

သွားလာမခင်းကို မိမိတိုေ့ လုံပခုံရ းအတွက် အားေား ာအမြစ်ရ ာ၊ အသက်ရမွး မ်းရကျာင်းအတွက်ြေါ အသက် ှင် ြေ်တည်ရ း 

နည်းလမ်းတစ်ခုအမြစ ် အသံုးမြေုခဲ့သည်မှာ ကာလ ကာမမင့်ခဲ့မြေီမြစ်သည်။ လုြေ်သားရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာမခင်း စီမံအုြေ်ချုြေ်မှုကို တိုးတက် 

ရအာင်ရောင် ွက်မခင်းမြင့် ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာမှု အရတွ့အကကုံများသည် အမျ ိုးသမီးများအတွက်ရ ာ အမျ ိုသားများအတွက်ြေါ 

အကျ ိုးရကျးဇူးများ ြေိုမို  ိိှရစမြေီး၊ မမန်မာနိုင်ငံ ြွံ့မြိုးတိုးတက်ရ းအတွက် ရကာင်းစွာ အရောက်အကူမြေုနိုင်ြေါသည်။ DIILM စီမံကိန်းနှင့် 
သံုးြေွင့်ေိုင် မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများသည် (၁) အဓိကကျရသာ ဥြေရဒနှင့် မူ ါဒများြွံ့မြိုးတိုးတက်ရ းအတွက် ြေံ့ြေိုးရောင် ွက် န်၊ (၂) 

ြေုံစံတကျမဟုတ်ရသာ ကဏ္ဍ ိှ အလုြေ်သမားများအြေါအ င် ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူအားလုံးအတွက် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်ရသာ 

အလုြေ်အကိုင် မမှင့်တင်ရောင် ွက်ရြေး န်၊ (၃) ရ ွှေ့ရမြောင်းသွားလာသူများကိုရြေးရသာ  န်ရောင်မှုများ ြေိုမိုလွှမ်းပခုံမိရစ န်နှင့် အ ည် 

အရသွးမြေည့် ရစ န်တိးုမမှင့်ရောင် ွက် န်၊ (၄) မူ ါဒေက်စြေ်ကိုက်ညီမှု ခိုင်မာအားရကာင်းရစ န်အတွက် ြေူးရြေါင်းရောင် ွက်လျက် 

 ိှြေါသည်။  

 

DIILM စီမံကိန်းကိ ုအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့် စားနြ်ရိက္ခာဖူလုံရရး ရန်ြုံရငွအဖွဲ့အစည်း (LIFT) က ရန်ြုံရငွြံ့ြိုးရြးြါသည်။  

 
 

သတင်းအြျက်အလက်ြုိမိုသိရိှလုိြါက-  

Jacqueline Pollock 

နည်းြေညာအကကံရြေးအ ာ ိှ (Migration) 

အီးရမးလ် - pollock@ilo.org  

 

 ILO ေက်သွယ်ညိှနှိုင်းရ းအ ာ ှိရံုး၊ မမန်မာနုိင်ငံ  

+၉၅ ၁ ၂၃၃၆၅၃၈၊ ၂၃၃၆၅၃၉ 

+၉၅ ၉ ၄၂၁၁၂၆၈၆၉  

သ့ုိေက်သွယ်ရမးမမန်းနိုင်ြေါသည်။ 

https://www.ilo.org/yangon/areas/labour-
migration/lang--en/index.htm  

အမှတ် (၁) (က)၊ ကန်ေဲ့ (သစ္စာ) လမ်း၊ 
 န်ကင်းမမို့နယ်၊  န်ကုန်၊ မမန်မာ။  
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