
အဓိကအခ်က္မ်ား 

ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းတုိ႕၏ ဆက္ႏြယ္မႈမွာ ရႈပ္ေထြးျပီး 
ေဒသအလုိက္ အေရးၾကီးသည္။ 

စီးပြားေရးအေၾကာင္းရပ္မ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ၏ အဓိက တြန္းအား 
ျဖစ္ျပီး၊ စုိက္ပ်ိဳ းေရးလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ ပမာဏေသးငယ္သည့္ လယ္ယာ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ခြာေစသည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳ း 
ေရးမဟုတ္ေသာ၊ ကုိယ္ကာယခြန္အားစုိက္ထုတ္ရန္ သိပ္မလုိေသာ ေခတ္ 
ေပၚအလုပ္အကုိင္မ်ား လုပ္ကုိင္လုိေၾကာင္းဆႏၵမ်ားကုိ မၾကာခဏထုတ္ 
ေဖာ္ေျပာဆုိၾကပါသည္။  

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အလုပ္အကုိင္မ်ားမွ ေရွာင္ 
ထြက္ႏိုင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေလ့ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ မႏၱေလးတုိင္း 
ေဒသၾကီးမွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအဖုိ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း 
သည္ အေရးၾကီးေသာ အလုပ္အကုိင္က႑ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လႊပုိဲ႕ေငြလက္ခံရရွိေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ 
၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ လက္ခံရရွိေသာ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ား 
ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသအတြင္း ၀င္ေငြရရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဝင္ေငြရရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လႊပုိဲ႔ေငြအသုံးျပဳမႈ နည္း 
ပါးသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈက ေက်းလက္လူဦးေရ အေျပာင္းအလဲကုိ ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္၊ စုိက္ပ်ိဳ းေရးကုိ အေျခခံေသာ ေက်းလက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တြင္ 
သိသာထင္ရွားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
လည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ႏွင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္းမွ 
ေတြ႕ရွိရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္၊ 

ပံုစံ ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္း

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) စီမံကိန္း ၏ တစ္စိတ္တေဒသအ ျဖစ္ လု
ပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခ ခံထားျခ
င္းျဖစ္သည္။ 

ဤစီမံကိန္းကုိ အုိင္အုိအမ္ (IOM) ၊ University of Sussex ၊ ေမတၱာဖြ႕ံျဖိဳး   
ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္
အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔က ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါ
သည္။ 

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ရန္ပုံေငြအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ အဖြ႕ဲ(LIFT)  မွေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္ သည္။   

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၄ ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
မႏၱေလးတုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္း ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြဦး
ကာလ ႏွင့္ ေႏြရာသီအတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ သုေတသန ျပဳရာတြ
င္ အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရည္အေ
သြးေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ ကြျဲပားေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပ ျဳပီး၊ ေရႊ႕ေျပာ
င္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ တုိ႕အၾကား ဆက္ႏြယ္     
ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ CHIME အေနျဖင့္ ေလ့လာ စူးစမ္းခ့ဲပါသည္။ 

မႏၱေလးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႕အတြက္ စုစုေပါင္းေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စားျပဳ    
နမူနာ (ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃,၁၁၆ ခု) ကုိ ရယူႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္း ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္မူ သုေတသနေကာက္ကြက္ နမူ
နာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပမာဏကြျဲပားျခားနားၿပီး ေျပာင္းလဲေန       
ျခင္းေၾကာင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 

၁
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ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပုံစံမ်ားႏွင့္ တြန္းပုိ႔သည့္ 
အေၾကာင္းတရားမ်ား
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းတုိ႕၏ ဆက္ႏြယ္မႈမွာ ရႈပ္ 
ေထြးျပီး ေဒသအလုိက္ အေရးၾကီးသည္။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ပုံစံ၊ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္တုိ႕မွာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအမ်ားအျပားအတြက္ တူညီမႈမရိွေၾကာင္း CHIME 
ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႕ျပင္ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေျမယာမ့ဲ 
ျဖစ္မႈတုိ႕မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ျဖစ္တည္ေနသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ျမင့္မားျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား 
တြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ နည္းပါးကာ လုပ္အားချဖင့္ လုပ္ကုိင္ၾက 
သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သား အေရအတြက္ မ်ားျပားသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာလုပ္သားမ်ား အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ 
ရာသီအလုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈမွာ ဝင္ေငြထပ္မံရရိွရန္ ျဖစ္ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ စြန္႕ခြာျပီး အျခားက႑ 
မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾက 
သည္။  

စီးပြားေရး အေၾကာင္းရပ္မ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ၏ အဓိက 
တြန္းအားျဖစ္ျပီး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ ပမာဏ ေသးငယ္ 
သည့္ လယ္ယာလုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ခြာေစ 
သည္၊ တစ္ခါတရံတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑မွပါ ထြက္ခြာေစသည္။ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝင္ေငြနည္းသည့္ လုပ္သားမ်ား 
ႏွင့္ လယ္ေျမအနည္းငယ္သာ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရ 
ေသာ၊ သုိ႕မဟုတ္ မတည္ျငိမ္ေသာ ဝင္ေငြရစရာ လုပ္ငန္းတစ္ခု 
ျဖစ္ဖြယ္ရိွေနသည္။ CHIME ေလ့လာမႈအတြက္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား 
ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားက ေျဖၾကားရာတြင္ ၄င္းတုိ႕အေန 
ျဖင့္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ၊ အေၾကြးသံသရာႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ 

စုိက္ပ်ဳ းိေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ီဒီပီ ၏ ၂၆% ျဖစ္ျပီး၊ တုိင္းျပည္ 
လုပ္သား၏ ထက္၀က္နည္းပါးအား အလုပ္အကုိင္မ်ား ေပး 
လ်က္ရွိသည္၁။ ဤသည္မွာ ေက်းလက္ေဒသရိွ လူအမ်ားစု၏ 
လူမႈဘဝ အဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္သည္၂။ အလုပ္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သာမန္အေနအထားျဖစ္ျပီး 
လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရိွသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ 
အတြင္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ 
မႈ အလြန္ျမင့္မားသည္ကုိ  ေတြ႕ရသည္၃။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ 
မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ 
အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္မွ ျမိဳ႕ျပသုိ႕ လည္းေကာင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
က႑မွ စက္မႈက႑သုိ႕လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ 
လ်က္ ရိွၾက သည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးမွ စက္မႈလက္မႈ 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႕ ဦးတည္ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရး ၾကားကာလ အေျခအေနႏွင့္ တုိက္ဆုိင္လ်က္ ရိွသည္။ 

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္မွာ CHIME သုေတသနစီမံကိန္းမွ ေတြ႕ 
ရိွခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားျပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက ေရႊ႕ေျပာင္း 
ထြက္ခြာေစရန္ မည္သုိ႕မည္ပုံ တြန္းအားေပးျပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ထြက္ခြာမႈက စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚ မည္သုိ႕မည္ပုံ သက္ 
ေရာက္မႈ ရိွသည္ကုိ ရွာေဖြစူးစမ္းထားပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ စုိက္ပ်ိဳး 
ေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈပုံစံ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ဆက္ 
စပ္ေနေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပျပီး၊ မူဝါဒခ်မွတ္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ ကိစၥရပ္ 
က ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးကုိ မည္သုိ႕မည္ပုံ သာတူညီမွ် ေရရွည္ 
တုိးတက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ အခြင့္အလမ္းေပးႏုိင္သည္ကုိ 
တင္ျပထားပါသည္။ 

၁ ကမၻာ့ဘဏ္ ၊  ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရး အလားအလာကုိ ေျဖလႊတ္ၾကည့္ျခင္း ၂၀၁၆ 
၂ ကမၻာ့ဘဏ္ ၊  ျမန္မာ - လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီးပြားေရး သုံးသပ္ခ်က္ ၂၀၁၆ 
၃ ေက်းလက္ေဒသ လူမႈဘဝ အေျပာင္းအလဲကုိ ကန္႕လန္႕ျဖတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခ်က္ ျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသ လူမႈဘဝႏွင့္ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲ - လူမႈစီးပြား ႏွင့္ လူမႈ
ဘဝအေျခအေနမ်ားအား အရည္အေသြးေကာက္ယူျခင္းနည္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ (QSEM)2 က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ရိွေၾကာင္းျပဆုိသည္။ 

ေနာက္ခံအေျခအေန

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၂

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ (ဝဲ) ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ (ယာ) မွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား။ © ကိုဦး ၂၀၁၇

မီရွီဂန္တကၠသိုလ္မွ Dr. Benjamin Belton အား ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 



က႑တြင္ လုပ္ကုိင္ခ့ဲသူမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ ျပီးေနာက္ပုိင္း၌ 
မူလစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈ နည္းပါးသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ျငားလည္း ေလ့လာမႈေတြ႕ရွိခ်က္အရ စုိက္ပ်ဳ းိေရးလုပ္ငန္း 
အလုပ္အကုိင္က႑သည္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာသူ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ အဓိက အလုပ္အကုိင္ ျဖစ္ 
သည္။ အဆုိပါေလ့လာမႈမွ အခ်ဳ႕ိေသာရာသီအလုိက္ ႏွင့္ ယာယီ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ ပုံမွန္လုပ္ေနက် အလုပ္မ်ား မဟုတ္ 
ေသာ အျခားေသာ အလုပ္အကုိင္က႑မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ 
ရွိၾကျပီး တခါတရံ တြင္အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ေရရွည္လုပ္ကုိင္ 
ၾကသည္။ 

အရည္အေသြး သုေတသနအတြက္ ေမးျမန္းရာတြင္ ဆင္းရဲသည့္ 
ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုက တစ္စုံတစ္ဦးကုိ  ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာရန္ ဆုံးျဖတ္ေစလႊတ္ေသာအခါမ်ား၌ အေၾကြးတင္တတ္ေၾကာင္း  
ေျဖဆုိၾကသည္။ ေျမယာမ့ဲ အလုပ္သမားမ်ားအား အရည္အေသြး 

အေႂကြး ကတိခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လုိ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီး၊ ဤသည္တုိ႕ေၾကာင့္  ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာရန္ 
ဆုံးျဖတ္ရေၾကာင္း ေျဖဆုိၾကသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳ းိေရး အလုပ္အကုိင္မ်ားမွ 
ေရွာင္ထြက္ႏိုင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေလ့ ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ 
မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးမွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအဖုိ႕ 
စုိက္ပ်ဳ းိေရးလုပ္ငန္းသည္ အေရးၾကီးေသာ အလုပ္အကုိင္က႑ ျဖစ္ 
ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ CHIME ေလ့လာမႈက စစ္တမ္းေကာက္ ယူခ့ဲ 
ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား၏ ၆၃% မွာ မူလက စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ငါးဖမ္း ႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာ 
က႑မ်ားစြာ ကြျဲပားလာျပီး၊ ၄င္းတုိ႕၏ ၁၈% သည္သာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ငါးဖမ္းႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကေတာ့သည္။ အျခား 
ေသာ က႑မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ခ့ဲသူမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက စုိက္ပ်ိဳးေရး 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၃



အခ်ိဳ႕ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ မိသားစု 
မ်ားက ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈဘဝရရိွရန္ ကာယလုပ္အားျဖင့္ 
လုပ္ကုိင္ရမႈနည္းပါးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ 
ၾကရန္ ဆုံးျဖတ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းသည္ စက္ကိရိယာ အသုံးျပ ျဳခင္းမရိွဘဲ ျပင္းထန္ေသာ 
ကာယစုိက္ထုတ္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ေန 
ပူပူေအာက္တြင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကုိင္ရသည့္အျဖစ္မွ လြတ္ 
ေျမာက္လုိၾကေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားက ေဖာ္ျပ 
သည္။ ထုိ႕ျပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ အဆင္ေျပသည့္ 
ေခတ္မီ ျမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝကုိရရိွကာ ပညာေရး နွင့္ တုိးတက္မႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွလုိေၾကာင္း ေျဖဆုိ 
ၾကသည္။ ဤလူမႈအေၾကာင္းရပ္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္မထားရန္ အေရး 
ၾကီးပါသည္။ 

ေကာက္ယူမႈ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၄င္းတုိ႕သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ 
လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အေႂကြးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သည့္ အလုပ္သံသရာ 
တြင္ လည္ပတ္ေနရေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ 
ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေပးပါမည္ ဟူေသာ ခံဝန္ 
ခ်က္ျဖင့္ အလုပ္ကင္းမ့ဲ ခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကိဳတင္လုပ္ခေငြ ယူၾကရသည့္ 
အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးက အလုပ္ 
တြင္း ေခါင္းပုံျဖတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ 
ေျဖဆုိသူမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းမွာ ဤသံသရာမွ လြတ္ 
ေျမာက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ အလား 
တူစြာပင္၊ လယ္ေျမအနည္းငယ္သာ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း 
ဆင္းရဲတြင္းႏွင့္ အေၾကြးသံသရာအတြင္း က်ေရာက္ေနၾကသည္ဟု 
သူတုိ႕ကုိယ္သူတုိ႕ ယူဆၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ စုိက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္း 
ခ်ိန္မဟုတ္ေသာ ကာလမ်ား၊ သီးႏံွပ်က္စီးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရခ်ိန္မ်ား၊ 
သဘာဝေဘးဒဏ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္မ်ားတြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိ 
ေငြေခ်းယူရျပီး၊ ျပန္ဆပ္ရန္ မတတ္ႏုိင္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ။ ။ အေၾကြးႏွင့္ ဂုဏ္သိမ္ငယ္ျခင္းမွသည္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈသို႔ ။

ဧရာ၀တီတိုင္းမွ အသက္ (၅၂) နွစ္အရြယ္ ေဒၚေစာသက္*၏ ျဖစ္ရပ္မွာ အဆုိပါျပႆနားကုိ ျပသေနပါသည္။ ထုိစစ္တမ္းေျဖၾကားသူ  
အမ်ိဳးသမီးတြင္ သားသမီး (၈) ေယာက္ ရွိပါသည္။ သူသည္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အေၾကြးေပးဆပ္ရန္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ထုိအေၾကြး မ်ားကို       
ေပးေခ်ရန္အတြက္ မိမိပိုင္ေျမကြက္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ ထုိအေၾကြးမ်ားအျပင္ သူႀကိဳတင္ စရံယူထားသည့္  လယ္စုိက္ခင္းထဲ
၌ အလုပ္လုပ္ေပးရန္ အလုပ္အေၾကြးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထုိအလုပ္ရွင္မ်ားသည္ သူထံသုိ႔လာေရာက္ကာ ဆူပူေသာင္း က်န္းခဲ့သည္
ဟု ဆုိပါသည္။ သူ႔ဘ၀ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းပုံကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း  ေျပာျပခဲ့သည္။

“ဟုိကလာလုိက္၊ ဒီကလာလုိက္နဲ႔ လူေတြက ကၽြန္မကုိ အေၾကြးလာေတာင္းၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ငုိခဲ့ရလဲဆုိတာကုိ မေျပာ
ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ဟုိလူ႔ကုိေတာင္းပန္ရ၊ ဒီလူ႔ကုိေတာင္းပန္ရနဲ႔ ဒုကၡ အေတာ္ႀကီးခဲ့ရတယ္။ ဘယ္သူမွ ကုိယ့္ကုိအလြတ္မေပး ဘူးေလ။ 
ဟုိလယ္ကြင္းထဲသြားလည္း သူတုိ႔ကရန္လာေတြ႕၊ ဒီလယ္ကြင္းထဲ သြားေတာ့လည္း သူတုိ႔က စကားလာမ်ားနဲ႔ ကၽြန္မ အေတာ္ ငုိခဲ့
ရတယ္။ လယ္ထဲအလုပ္၀င္ေပးဖုိ႔အေၾကြးက ၁၂ ဧကစာေလာက္ရွိတယ္။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ သူတုိ႔က လာေခၚ ၾကတာပါ့။    
ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ကလာၿပီဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕ လယ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနၿပီ။ အျခား လယ္ပုိင္ရွင္ေတြက 
ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အျပစ္ေျပာၾကတာေပါ့။ ကၽြန္မသမီးႏွစ္ေယာက္ ရန္ကုန္ကုိအလုပ္သြားလုပ္ေတာ့ အေျခအေန အားလုံးက အဆင္ေျပ  
လာတယ္။ ေကာက္စုိက္ဖုိ႔၊ စပါးရိတ္ဖုိ႔ မပူပင္ရေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေတာ့ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရပါၿပီ။ ဒါေပ မယ့္ အရင္တုန္းကဆုိ 
႐ူးမ တတ္ပါပဲ။ အခက္အခဲေတြၾကားက ကၽြန္မရဲ့ က်န္တဲ့ကေလးေတြကုိ  ေက်ာင္းထားရတယ္။ သူတုိ႔ ပညာ မတတ္ရင္ ဒုကၡေရာက္ 
ၾကရမွာေလ။  ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ  ေက်ာင္းထားေပးဖုိ႔  စဥ္းစားရတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၄

လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ ထုတ္ပိုးေနျခင္း။ ဟိုပံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ © ကုိဦး ၂၀၁၇

* ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရိွသည့္ နာမည္မ်ားအားလုံးသည္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ပုဂၢိဳ လ္ေရးရာကုိ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ အမည္လႊေဲျပာင္း အသုံးျပဳထားပါသည္။ 



သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ။ ။ သမီး၏ ေခတ္မီေသာ အလုပ္၀န္းက်င္ကို ဂုဏ္
ယူေနသည့္ မိခင္ 

ရန္ကုန္ရိွ စက္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သမီးသုံးေယာက္ရိွ သည့္ 
အျခား အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ မိခင္တစ္ေယာက္က ၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈ
စနစ္တြင္ ေနထုိင္ေနၿပီး မိသားစုကုိ ေထာက္ပ့ံေနသည့္ သမီးမ်ားအ
တြက္ မည္မွ်ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ 
မိမိ၏ သမီးသံုးေယာက္က မိသားစုကို ေထာက္ပ့ံေပးေနမႈအား ဂုဏ္
ယူ၀င့္ၾကြားခ့ဲၿပီး၊ သမီးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပဘ၀ ႏွင့္ မိဘ မ်ား ေက်းလက္ဘ၀ 
ကြာျခားပံုကိုပင္ ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ သမီးမ်ားရိွရာ      
ၿမိဳ႕သို႔ တစ္ခါမွ လည္ပတ္ေရာက္ရိွခ့ဲဖူးျခင္း မရိွေပ။ 

“သူတို႔က အဲဒီၿမိဳ႕ေပၚမွာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊  သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေနႏိုင္     
တယ္ေလ။ ဒီမွာဆိုရင္ ထမင္းတစ္နပ္စားရဖို႕အေရး ရႊ႕ံေတြထဲ အ 
လုပ္လုပ္ရတယ္။ ဟိုမွာဆို သူတို႔က လမ္းေပၚ ေၾကာ့ေၾကာ့ေမာ့ေမာ့
နဲ႔ ဖိနပ္ကို  တဖတ္ဖတ္ခါၿပီးသြားႏိုင္တယ္။ ဒီမွာက ရႊ႕ံထဲမွာ ရုန္း       
ကန္ရတယ္။”

ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းက ေက်းလက္ လူဦးေရ အေျပာင္းအလဲကုိ  
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ အမ်ား 
စုသည္ ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး (မၾကာခဏ ဆုိသ 
လုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ ၾကသည္)၊ အမ်ားစုမွာ 
ျပည္တြင္း ျမိဳ႕ျပေနရာမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ျပည္ပသုိ႕ ထြက္ခြာရန္ အတြ
က္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကုိ စြန္႕ခြာၾကေၾကာင္း CHIME ေလ့လာခ်
က္က ေတြ႕ရိွသည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ လူဦးေရ
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွခ့ဲျပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ မ်ားအရ ထပ္မံ၍ 
လည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ ျဖစ္ သည္။ ဤအခ်က္က 
စုိက္ပ်ိးေရးက႑ကုိ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည့္ ငယ္ရြယ္သူ မ်ားမွာ ကာယအားျဖင့္ စုိ
က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုိက္ ညီသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည့္
အတြက္ ျဖစ္သည္။ CHIME ေလ့လာမႈ၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္
အရ မိသားစုမ်ားစြာက ေျပာသည္မွာ ျပင္ပ သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာ 
ၾကျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတုိ႕၏ လူမႈအသုိင္းအ ဝုိင္းအတြင္း လူဦးေရ       
ေလ်ာ့က်မႈ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားက စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ အလုပ္သမား  
ရွားပါးမႈကုိ ေျပာဆုိၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားရိွသည့္        
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကမူ လူအမ်ားအျပားထြက္ခြာသြားၾကသည့္ အ     
တြက္ ေက်းရြာလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရ    
သည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျပာၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
သည္ က်ား၊ မျဖစ္တည္မႈ အခန္းက႑အေပၚတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ 
ေပၚေစသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား ေက်းရြာမွ ထြက္ခြာၾကသည့္အခါ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ပုိမုိယူလာၾကရျပီး ဦးေဆာင္သူ ေနရာသုိ႔  
ေရာက္ရိွၾကသည္ဟု အခ်ိဳ႕က အစီရင္ခံ ၾကသည္။ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လႊပုိဲ႕ေငြလက္ခံရရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားမွ ၂၀% ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ လက္ခံရရွိေသာ လႊပုိဲ႔ေငြ 
မ်ားျဖစ္ ေက်းလက္ေဒသအတြင္း ၀င္ေငြရရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 
ကုိင္ၾကသည္။ စီးပြားေရးအရ တက္ၾကြစြာလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာသူ၏ ၆၆% သည္ မိသားစု၀င္မ်ားအား လႊပုိဲ႔ေငြမ်ား 
ပုံမွန္ပုိ႔ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ 
ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာသူရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ႏွစ္မ်ဳ းိလုံး၏ မိသားစုမ်ားသည္ ရ
ရွိသည့္ လႊပုိဲ႔ေငြအား စားသုံးမႈအတြက္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပ ၾဳကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္   ေနာက္ဆုံး ၁၂ လ အတြင္း ေလ့လာခ်က္မ်ား 
အရ  လႊပုိဲ႔ေငြရရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ၂၀% သည္ လက္ခံရရွိ    
ေသာ လႊပုိဲ႔ေငြအားအသုံးျပ ျဳခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသအတြင္း ၀င္ေငြ 
ရရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စုိက္
ပ်ဳ းိေရး ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သလုိ စုိက္ပ်ဳ းိေရး ႏွင့္  
မသက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ  ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားမွ လႊပုိဲ႔ ေငြလ
က္ခံရရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ (၂၂%) ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာသူမ်ားမွ လႊပုိဲ႔ေငြလက္ခံရရွိေသာ အိမ္ေထာင္ မ်ား (၁၇%) ထက္ 
ေက်းလက္ေဒကအတြင္း ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အနည္းငယ္
ပုိမုိလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ လႊပုိဲ႔ေငြ   
လက္ခံရရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္  လႊပုိဲ႔ေငြအားအသုံးခ ျ်ပီး       
ေက်းလက္ေဒသအတြင္း ၀င္ေငြရရွိ ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ 

ရန္ ပုိ၍အလားအလာရွိၾကသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာသူမ်ား၏ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ၁၈-၂၉% ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
သည္ ေက်းလက္ေဒသအတြင္း ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္
ကုိင္လ်က္ၾကျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လႊပုိဲ႔ေငြလက္ခံရရွိေသာ အိမ္           
ေထာင္စုမ်ားမွ ၃-၁၃% သာ ေက်းလက္ေဒသအတြင္း ၀င္ေငြရရွိ   
ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၅

ဟိုပံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ © ကုိဦး ၂၀၁၇

CHIME ေလ့လာမႈစာတမ္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ လုပ္အားခမ်ား 
ႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာအၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း   
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္အမ်ားစုတြင္ ေက်း
လက္ေဒသ၌ လုပ္သားရွားပါးျခင္း ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေနအထားတြင္     
လုပ္ခႏႈန္းထားသည္ စက္မႈလယ္ယာအတြက္ အႀကီးမားဆုံးတြန္းအား
မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ အဆုံးသတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္
သည္။၄ 

4. See, for example, Michigan State University, Center for Economic and Social 
Development, and the International Food Policy Research Institute. �� ��� � ��� �� ��
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အိုင္အိုအမ္ - ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
လိပ္စာ - အမွတ္ (၅၀/ခ)၊ သီရိမဂၤလာ ၂ လမ္း၊ ၈ ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ။
ဖုန္း - +၉၅ ၉ ၇၃၂၃၆၆၇၉ - ၈၀၊ +၉၅ ၁ ၅၃၂၂၇၉၊ ၅၂၃၅၀၉         ဖက္စ္ - +၉၅ ၁ ၅၃၂၂၇၉         

အီးေမးလ ္– iomyangon@iom.int

(၁) CHIME ေလ့လာခ်က္အရ  ေက်းလက္ေဒသမ်ား မွ   ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္အဓိက အေၾကာင္း 
အရင္းမွာ စုိက္ပ်ဳ းိေရးက႑တြင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္   လုပ္အားခနည္းပါးျခင္း၊ တည္ျငိမ္မႈမရွိျခင္း၊  အာမခံခ်က္မရွိျခင္း ႏွင့္ ကာယလုပ္ 
အားျဖင့္ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကုိင္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၂) ဤသုိ႔ ဆက္လက္ျပီး လူငယ္မ်ားသည္ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာၾကျပီး ေက်းလက္လူဦးေရမွာ ဆက္ 
လက္၍ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနျပီး သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသာ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္လူထု ႏွင့္ 
စုိက္ပ်ဳ းိေရးက႑အား ကူညီ ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စဥ္းစားရန္လုိအပ္ျပီး လူဦးေရ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ 
ျဖစ္ေစမည့္ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားအျဖစ္ စုိက္ပ်ဳ းိေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳေစျခင္း၊ သီးႏံွအမ်ဳးိမ်ဳ းိ စုိက္ပ်ဳ းိေစျခင္း၊ 
လယ္ယာလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမွင့္တင္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ က်န္ရွိသူ 
လူအမ်ား ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

(၃) ေက်းလက္ေန မိသားစုမ်ားအတြက္ လႊပုိဲ႔ေငြသည္ အေရးပါေသာ ၀င္ေငြျဖစ္သည္။ အဆုိပါရရွိေသာ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားကုိ 
လယ္ယာ ေခတ္မီတုိးတက္ေစျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳ းိေရး ထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳ းိေရး က႑တြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေလ်ာ္ညီစြာ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္းဟူေသာ ေဖာ္ျပပါ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းဗ်ဴ ဟာ အတြက္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအသုံးျပဳသင့္သည္။ ေလ့လာမႈ 
အရ လႊပုိဲ႔ေငြလက္ခံရရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား မွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လႊပုိဲ႔ေငြအား အသုံးခ ျ်ပီး ေက်းလက္ေဒသအတြင္း ၀င္ေငြ 
ရရွိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ လည္းေကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ စုိက္ပ်ဳ းိေရး (သုိ႔) စုိက္ပ်ဳ းိေရး ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ 
၀င္ေငြရရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား မိသားစု၀င္မ်ားမွ လက္ခံရရွိေသာ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားအားပုိမုိအသုံးခ ျ်ပီး လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားမ်ား ဖန္တီးေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။

အေထာက္အထားမွ လုပ္ေဆာင္မႈဆီသုိ႕ - CHIME ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ ဘာေတြကုိ သိရိွနားလည္ ႏုိင္သလဲ။

၆

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားအတိုင္း ရရွိ ႏိုင္ပါ
သည္။ 

       • အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု
       • ေဒသအလိုက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (ဧရာဝတီတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္)
       • ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (က်ား၊ မ ျဖစ္တည္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပက႑၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္              
           ေၾကြးၿမီ၊ လႊဲပို႔ေငြ၊ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား)

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက iomyangon@iom.int သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


