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၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ (၃) ရက္ - (အေရးေပ  ထုတ္ျပန္ေပးရန္) 
 

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္  
ကုိဗစ္-၁၉ ၏ သက္ေရာက္မွုမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 

 
ကုိရိုနာဗုိင္းရပ္စ္(Covid-19) ကပ္ေရာဂါသည္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ လူသားမ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မုွ 

အေပ  မေမ်ွာ္လင့္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) အတြင္း 
ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရိွျခင္း၊ အလုပ္ 
အကုိင္လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းနွင့္  မေရရာေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားေၾကာင့္ လက္ရိွ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကပ္အတည္းတြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ ထိခုိက္ခံစားမႈ အမ်ားဆုံး ခံစားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္  မဲေခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာကြန္ယက္ (MMN) က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားနွင့္ လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အစီအမံမ်ားကုိ မူရင္း 
နုိင္ငံမ်ားနွင့္ ဆုိက္ေရာက္နုိင္ငံနွစ္ခုစလုံးရွိ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ေပး 
ရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည။္  
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ ဲ (GMS) သည္ စီးပြားေရးအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ နယ္စပ္ 
ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားအေပၚ မွီခုိေနရျခင္းေၾကာင့္  ယခုျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အၾကပ္အတည္းကုိ တံု႔ျပန ္
ေျဖရွင္းရာတြင္ သီးျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားနွင္ ့ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထုိင္းနုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း၌ အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယားနွင့္ လာအုိနိုင္ငံတို႔က ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၄ သန္းေက်ာ္မွီခိုလုပ္ကုိင္ေနရေသာ 
အဓိက ဆိုက္ေရာက္နုိင္ငံျဖစ္ေပသည္။ ကုိဗစ-္၁၉ ကူးစက္ေရာဂါနွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္း၊ ျမန္မာနွင့္ 
ကေမာၻဒီးယားနုိုင္ငံ အစုိးရမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လက္ရိွေနရာတြင္ ေနထိုင္ရန္နွင့္ မိခင္နုိ္င္ငံ 

မ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလာျခင္း မျပဳၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစု 

သည္ ထုိင္းန္ုိင္ငတံြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ပါက အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာနိုင္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ လုံေလာက္မႈ 
မရိွျခင္းနွင့္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္လာနိုင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မိခင္နုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အႀကိတ္အနယ္ ျပန္ေနၾကပါသည္။ မတ္လ 
၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငသံည္ “အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား အျမန္ဆုံးျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေရးနွင့့္ ကူးစက္မႈ 
ျမင့္တက္ေနျခင္း ကာကြယ္ရန္” အေရးေပၚ အမိန္႔ဒီကရီမ်ား ေၾကညာခ့ဲသည္။ 1 

                                                 
1 Regulation Issued under Section 9  of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency 

Situations B.E. 2548 (2005)(No.1) Available at http://www.mfa.go.th/main/contents/files/news3-20200329-

164122-910029.pdf 
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မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေရးေပၚ အမိန္႔ဒီကရီ မတိုင္မီ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား အားလုံးကုိ 

ပိတ္ထားခ့ဲေသာ္လည္း မ်ားျပားလွေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား နယ္စက္ကုိ ႀကိဳးစားျဖတ္သန္းေနသည့္ 

အတြက္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ဖြင့္ေပးခ့ဲရပါသည္။ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထုိင္းနိုင္ငံမ ွ ထြက္ခြာသြားသည္ဟု ထ္ုိင္းအစုိးက ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ မေသခ်ာမေရရာေသာ 
နယ္စပ္ပိတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚျဖစ္ပြားေနေသာ အခ်္ိန္ကာလတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားအၾကား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
တရား၀င္ မဟုတ္သည့္ ေနရာမ်ားမွ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။   
 

မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းအစုိးရသည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ၄င္းတုိ႔ 
သားသမီးမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ခြင့္နွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳရန္ လူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္  လူမွုဖူလုံေရးရန္ပံုေငြ (SSF) တြင္ 
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္ ့ အသိေပးခ်က္ မူၾကမ္းမ်ားကုိလည္း ထ္ုိင္းအစုိးရအဖြ႔ဲက 
အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။ 

 

ဤအစီအမံမ်ားကုိ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ထုိအစီအမံမ်ားသည္ ကုိဗစ-္၁၉ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ဆုံးရႈံးသြားသူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အကူအညီမ်ား မျဖစ္ခဲ့ေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သမားမ်ားသည္ အေထာက္အထားမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ SSF တြင္ အက်ံဳး၀င္မႈမရိွဘဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသာ ပံုစံတက်မဟုတ္သည့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရေသာေၾကာင့္ ထုိအစုိးရ 
၏ အစီအမံမ်ားသည္  ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားစြာအတြက္ အက်ံဳး၀င္ ရရုိွႏုိင္မႈ မရွိေပ။    

 
ထုိနည္းတူ အေထာက္အထားရိွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဆုိင ္

ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ေပးခ့ဲေသာ္လည္း အေထာက္အထားမရိွေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားစြာသည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ 
အခက္အခဲမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားေပသည္။ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ပင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္နွင္ ့ ဗီဇာသက္တမ္းတုိးျခင္းတုိ႔နွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိထိ 

ေရာက္ေရာက္မေဖာ္ျပနုိင္ျခင္းမရိွသက့ဲသ့ုိ ထုိင္းလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ မူရင္းနိုင္ငံသံရံုးမ်ား အပါအ၀င္ 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိငမ္်ားသည္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ေနၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ အထင္ျမင္လြ ဲ
ေစမည့္ သတင္းမ်ားေပးပုိ႔ခဲပ့ါသည္။ 
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 မိခင္နုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္လာၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနွင့္ ရင္ဆုိင ္

ၾကရသည္။ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယားနွင့္ လာအုိနုိင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ မိခင္နိုင္ငသ့ုိံျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလုံးကုိ ပထမဦးဆုံး ေနအိမ္မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား (quarantine) 
ျပဳလုပ္ေစခ့ဲၿပီး မၾကာမီကပင္ အစုိးရကသတ္မွတ္ထားသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္မႈေနရာမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္မွု စင္တာမ်ားတြင္ ထားရိွျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 

လ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားနွင္ ့ပတ္သတ္၍ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ မရရိွၾကေပ။ ၄င္းတုိ႔၏ 
ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းလုံျခံဳသည့္ ခရီးသြားလာမႈမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးျခင္းသည္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည့္ 
ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္လာၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ေဒသအလိုက္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနၾကေပသည္။ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာ၌ စနစ္တက် 
လႈပ္ရွားသြားလာမႈကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သကဲ့သ့ုိ ေၾကာက္ရြံမႈေၾကာင့္ သိသေလာက္တတ္သေလာက္ျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ေနသည့္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားကုိ စုိးရိမ္သိမ္ငယ္မႈမ်ား ပိုမုိျဖစ္ေပၚနိုင္ေစပါသည္။ 
ရပ္ရြာလူထုသည္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမမီွသည့္အျပင္ ေက်းလက္ေဒသရွိ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ျပည့္စံုလုံေလာက္မႈလည္း ရွိမေနေပ။ 
 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အေျမာက္အမ်ား ေနရပ္ျပန္လာျခင္းသည္ မူရင္းနုိင္ငံမ်ား၏ ေသးငယ္ေသာ 
အဆင့္နွင္ ့ ႀကီးမားေသာအဆင့္ နွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစ 
ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ ၄င္းတုိ႔ မိခင္နိုင္ငံ၏ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား 
မရွိေတာ့သည့္အတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အပါအ၀င္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား  ရရိွရန္ 

အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ရုတ္တရက္ ေနအိမ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာ 

ေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရးနွင္ ့ ေနထုိင္ေရးအတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ 
Covid-19 အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကာင့္ ၾကာရွည္စြာရပ္တန္႔ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက လႊဲပုိ႔ေငြမ်ား ဆုံးရႈံးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ၿပီး GMS အတြင္းရွိ မူရင္းနိုင္ငံမ်ား၏ အဓိက စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာနိုင္ေပသည္။  
 
အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား 
အထက္ေဖာ္ျပပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ MMN သည္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္ပါသည္။  
 

၁။ ထုိင္းက်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအားလုံးကုိ ယင္းတို႔၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ 

ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေစဘဲ ကူးစက္ေရာဂါ၏ ရွုပ္ေထြးမုွမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခမ့ဲက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရယူနုိင္သည္ဟု 
အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးေၾကျငာရန္။ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ နွစ္ရပ္စလုံး 

http://www.mekongmigration.org/
mailto:info@mekongmigration.org
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phone: +66-53328298, fax: +66-53811202 

 

 အတြက္ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ အက်ပ္အတည္းသည္ အားလုံးအတြက္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ 
အေရးေပၚ လုိအပ္ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပ ေနေပသည္။  
 
၂၊ ထုိင္းနုိင္ငံနွင့္ မူရင္းနုိင္ငံမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါနွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ကမ္ပိန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေစေရး ညိွႏိႈငး္ 
ေဆာင္ရြက္ရန။္ ပါ၀င္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ - Covid-19 ျပန္႔ပြားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္မႈမ်ား၊ ဖ်ားနာသည့္အခါ က်န္မာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ မည္သုိ႔ 
ဆက္သြယ္နုိင္သည္၊ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ  အခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ နယ္စပ္ပိတ္ထားမႈမ်ား၊ လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအၾကား မည္သုိ႔ ခပ္ခြာခြာေနရမည္ဆုိသည့္ 
အခ်က္မ်ားနွင္ ့သီးသန္႔ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ သီးျခားေနထိုင္မႈကန္႔သတ္မႈဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ား ၀င္ေငြရုတ္တရက္ဆုံးရံႈးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 

ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရရိွနုိင္ေသာ ပံ့ပိုးေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သင့္ 

ေပသည္။  
 

၃။ ထုိင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနနွင္ ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားနွင့္ အိမ္အကူ 

အလုပ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္  
ထိုင္းဘာသာနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၏ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးနွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ေပးရန္။   

 

၄။ ထုိင္းအစုိးရအေနသည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္။ အစုိးရ၏ 

အေရးေပၚဒီကရီအမိန္႔အရ “ေရာဂါကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ကုိ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားပိတ္သိမ္းျခင္း” 
အမိန္႔ေပးထုတ္ျပန္ရာတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားနွင့္ အျခားထုိကဲ့သ့ုိ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ပိတ္ထားသင့္ေပသည္။2 လူဦးေရ ထူထပ္သည့္ 
ေနရာမ်ားနွင္ ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုံေလာက္မႈ မရွိေသာေနရာမ်ားသည္ “ကပ္ေရာဂါ 
လွ်င္ျမန္စြာကူးစက္ျမန္ေစနိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္” ေစေသာေၾကာင့္ Covid-19 က့ဲသို႔ ကပ္ေရာဂါမ်ိဳးကုိ 

လ်ွင္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြားနုိင္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ လ၀ူင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေခတၱထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ 
အျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ဖယ္ရွားျခင္း (သုိ႔) ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း 

                                                 
2 Ibid., Clause 2. 
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 သာျဖစ္ျပီး ယခုလက္ရွိ နယ္စပ္မ်ားပတ္ထားျခင္းနွင့္ ကမာၻအႏံွ႔ ခရီးသြားလာေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန ္သင့္ေတာ္မႈမရိွေပ။  

 
၅။ ထ္ုိင္းအစုိးရသည္ အလုပ္နွင့္ ၀င္ေငြဆုံးရံႈးမႈနွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ပုံစံတက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသာ 
လုပ္ငန္းက႑ရိွ လုပ္သားမ်ားနွင့္  အေထာက္အထားမရိွေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ 
အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးအတြက္ အက်ိဳးရိွသည့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အေရးေပၚပ့ံပုိးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 
 
၆။ ထုိင္းနုိင္ငံနွင့္ မူရင္းနုိင္ငံတုိ႔၏ အလုပ္သမားနွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ား ျပန္လာရာ၌ ညိွႏိႈင္း၍ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စစ္ေဆးျခင္း၊ သီးသန္႔ထိန္းသိမ္း 
ကန္႔သတ္ျခင္းနွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူဦးေရ ကန္႔သတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 
၇။ မူရင္းနုိင္ငံမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေသခ်ာဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရရိွနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈနွင္ ့ သီးသန္႔ထိန္းသိမ္းကန္႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ပ့ံပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မူရင္းနိုင္ငံမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္လာေသာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမခံရေစေရး ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ မွန္ကန္တိက် 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးရမည္၊  

 
၈။ မူရင္းနုိင္ငံမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသဂိတ္မ်ားတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ 
ယင္းတို႔၏ေနရပ္ေဒသသုိ႔ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ ျပန္နိုင္ရန္အတြက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

 
၉။ မူရင္းနုိင္ငံမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အိမေ္ထာင္စုစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း အေျခအေန 

နွင့္ သက္ဆုိင္မႈ မရိွေစဘဲ ၄င္းတို႔အား ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေသခ်ာစြာ ရရိွေစေရး 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း လုိအပ္မႈမ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္။  

 
၁၀။ မူရင္းနိုင္ငံမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားေၾကာင့္ 
၀င္ေငြဆုံးရံုွးသြားသည့္အတြက္ ထိုမိသားစုမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ပ့ံပုိး 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအလုိက္ Covid-19 ကူးစက္မႈ 
ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားျပီး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ အလုပ္သမားအားလုံး 
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 အတြက္ ကယ္ဆယ္ပ့ံပုိးေရးအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္ အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။  

 
၁၁။ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားအသင္း ASEAN လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာ၌  ဗုိင္းရပ္စ္ျပန္႔ပြားမႈကို 
ေလ်ာ့နည္းေစရန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ အခြင့္အေရး 
မ်ား မထိခုိက္ေစေရးအတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ 

 
Covid-19 ျပႆနာသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ အလြန္ထိခိုက္ခံစားနိုင္သူမ်ားအတြက္ 
အစုိးရမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ရပ္ကုိ အစုိးရက ပ့ံပိုးေပးရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္လ်က္ 

ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပလ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရာဂါမ်ားသည္ နယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ား၊ လူမ်ား၏ 
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေျခအေနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားကုိ အေလးမထားေသာ ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပသည္။ MMN သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြရဲွိ အစုိးရအားလုံးကုိ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးမူေဘာင္ေပၚတြင္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္း လုိက္ပါ 
သည္။ အစုိးရမ်ားသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Covid-19 အက်ပ္အတည္းကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ဤေရာဂါ 
ရပ္တန္႔သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အေရးေပၚ 
အာဏာက်င့္သုံးရာတြင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ထားျခင္း၊ မွ်တမႈရွိေစျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ေဘးကင္း 
လုံၿခံဳမႈကုိသာအေရးေပးသင့္ၿပီး အစြန္းေရာက္အာဏာမ်ားအသုံးမျပဳသင့္ေပ။         

 
မေဲခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္ (MMN) အေၾကာင္း  
မေဲခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာကြန္ယက္ MMN သည္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လူထုအေျချပဳ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားနွင္ ့ သုေတသန အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ မဟာမဲေခါင္ေဒသ (GMS) အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ျခင္းနွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတူအကြလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
ေဒသခြကဲြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ MMN သည္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနမ်ား၊ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ 
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးနွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းက႑မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ MMN ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
မူရင္းနုိင္ငံနွင့္ ဆက္ေရာက္နုိုင္ငံ နွစ္ခုစလုံးတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး နယ္ပယ္က႑အလုိက္ ထူးျခားသည့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရိွၾကလ်က္ အေျခခံ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္လည္း နီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ MMN ၏ အေၾကာင္းကုိ ပိုမိုသိရွိလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ MMN ၏ webpage : www.mekongmigration.org 
တြင္ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ 
 
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္နွင့္ ပါတ္သက္၍ ပုိမိုသိရိွလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္-  
Ms. Reiko Harima, MMN ေဒသခြတဲာ၀န္ခ ံ(အဂၤလိပ္ဘာသာ - ဂ်ပန္ဘာသာ), reiko@mekongmigration.com 
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MMN Secretariat 

info@mekongmigration.org 

Hong Kong Office 

c/o Asian Migrant Centre, Flat 6, 13/F, Block A, Fuk Keung Industrial Building, 66-68 Tong Mi Road, Prince Edward, Kowloon, Hong Kong 
phone: +852-23120031, fax:852-2992-0111 

Chiang Mai Office 

c/o MAP Foundation, 63/31 Moo 8, U-mong, Soi 4 (P.O. Box 153 Chiang Mai University 50200) , Thailand  

phone: +66-53328298, fax: +66-53811202 

 

 Ms. Yanin Wongmai, MMN စီမံကိန္းတာ၀န္ခ ံ(ထုိင္းဘာသာ - အဂၤလိပ္ဘာသာ), yanin@mekongmigration.org 
Mr. Brahm Press, အမူေဆာင္ဒါရုိက္တာ, MAP Foundation (အဂၤလိပ္ဘာသာ - ထိုင္းဘာသာ), 
brahm.press@gmail.com 
Mr. Sokchar Mom, အမူေဆာင္ဒါရုိက္တာ, Leagal Support for Children and Women, Cambodia (Khmer and 
English), sokchar_mom@lscw.org 
Ms. Thet Thet Aung, ဒါရုိက္တာ, Future Light Center, Myanmar(ျမန္မာဘာသာ), thet2aung2012@gmail.com  
(သုိ႔မဟုတ္) MMN အတြင္းေရးမူွးရံုးမွတဆင့္ဆက္သြယ္နုင္ပါသည္  + ၆၆ (၅၃) ၂၈၃၂၅၉  
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