
အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ဧရာဝတီတုိင္းရိွ အိမ္ေထာင္စု ငါးစုလွ်င္ တစ္စုသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ 
ရိွသျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးျဖစ္ 
ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား (၈၉%) ျဖစ္   
ၾကၿပီး အဓိက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ (၆၅%) သြားေရာက္ၾကသည္။  ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
ကသာ မိမိ တုိင္းေဒသတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကၿပီး ျပည္ပသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
သြားေရာက္သူ အလြန္နည္းသည္။ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ အမ်ားစု (၆၅%) သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ    
ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အကုိင္ လုပ္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ပဲ သိသာသည့္ အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္ (၄၅%) သည္ ေနရင္းေဒသတြင္ ဝင္ေငြမရသည့္ အိမ္ေထာင့္
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၿခဳံငံုၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ား
စုႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္ ပံုမွန္ဝင္ေငြရ 
သည့္ အလုပ္အကုိင္ ရရိွလာၾကသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္သည့္ အလုပ္
အကုိင္ ရရိွၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ပင္ရင္းေဒသတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ရန္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္း မက္ေလာက္စရာ မရိွ  
ျခင္း ႏွင့္ ဆြေဲဆာင္ႏုိင္သည့္ မက္လံုးမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေျမယာမ့ဲ ႏွင့္ ေျမယာအ 
နည္းငယ္သာ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ မ်ားစြာ ပုိင္
ဆုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္ ပုိ၍ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည္။ 
အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မျပဳမီက တည္ၿငိမ္သည့္ အလုပ္ 
အကုိင္ရိွသူ အနည္းငယ္တုိ႔အနက္ အမ်ားစု (၅၄%) ခန႔က္ စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑ 
တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသသုိ႔ ေရာက္
သည့္အခ်ိန္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ၉% ခန႔က္သာ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
က႑တြင္ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
ႏွင့္ 

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး 
CHIME သုေတသန စီမံကိန္းမွ 

ေတြ႕ရွိရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္၊ 
ပံုစံ ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္း

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) စီမံကိန္း ၏ တစ္စိတ္တေဒသအျဖစ္လုပ္ 
ေဆာင္သည့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခ ခံထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ဤစီမံကိန္းကုိ အုိင္အုိအမ္ (IOM) ၊ University of Sussex ၊ ေမတၱာဖြ႕ံျဖိဳး   
ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္
အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔က ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ
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၊ ေရႊ႕          
ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕အၾကား ဆက္      
ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ 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

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ လယ္သမားမ်ား 
© ေမတၱာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၇/ကုိဦး 



အေျခအေနတြင္ ရိွသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းသည္ ျမင့္မားသည့္ ထြက္
ခြာေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပမာဏကုိ ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူ
ဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ 
တုိင္းျဖတ္ေက်ာ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈ (အမ်ားစုကုိ အေျခခ် ေျပာင္းေ႐ႊ႕သူမ်ား
အျဖစ္ မွတ္ယူ  ႏုိင္) ေၾကာင့္ ဧရာဝတီတုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕  ေျပာင္းသြားလာမႈ ဒုတိယအျမင့္ဆံုး တုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းမွ လူဦးေရ၏ သိသာသည့္ အေရအတြက္ 
ပမာဏသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဦးတည္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကၿပီး အျခားေသာ   
တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူ လူဦးေရထက္ အဆမတန္ မ်ား 
ျပားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္းႏွင့္ ဧရာဝတီ     
တုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆုိင္ရာ CHIME သုေတသန ေတြ႕ရိွခ်က္
မ်ားကုိ တင္ျပသြားပါမည္။ ပထမဦးဆံုး ဧရာဝတီတုိင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား
လာမႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ တြန္းအားမ်ား ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ ပံု
စံမ်ားကုိ တင္ျပပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေငြလႊပုိဲ႔ျခင္း ၊ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလွ်ာ့
ခ်ျခင္း ႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာစဥ္အေတာအ
တြင္း မေသခ်ာ မေရာရာမႈမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တင္ 
ျပသြားမည္။ ၿပီးေနာက္ အနာဂါတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ား
ကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမည္။ 

၁ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ ၊ အတြ ဲ- 3-N ၊ ေမလ ၂၀၁၅။ 

ေနာက္ခံအေျခအေန

“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၂

ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ပံုစံမ်ား  

ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူ (၇၇%) ႏွင့္ ျပည္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူ (၈၄%) 
ရိွေသာ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ အမ်ားစုသည္ 
မိသားစုထံသုိ႔ ေငြလႊပုိဲ႔ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးက ေငြလႊပုိဲ႔ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လႊပုိဲ႔သည့္ ေငြပမာဏ အနည္းငယ္ နည္းပါးသ
ည္ကုိ ေတြ႕ရသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လစာနည္းျခင္း  
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

အေနာက္ဖက္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္  
အက္ဒမန္ပင္လယ္တုိ႔အၾကားတြင္ တည္ရိွသည့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝ 
ကြၽန္းေပၚေဒသသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ ပဲခူးတုိင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း
တုိ႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း
အရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဧရာဝတီတုိင္းသည္ လူဦးေရ 
၆,၁၈၄,၈၂၉ ရိွ၍ ရန္ကုန္တုိင္းၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ လူဦးေရ အထူထပ္
ဆံုး တုိင္းျဖစ္သည္။၁ တစ္စတုရန္း ကီလုိမီတာတြင္ လူဦးေရ ၁၇၆.၅ 
ေယာက္ႏႈန္းေနထုိင္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တတိယလူဦးေရသိပ္ 
သည္းမႈ အျမင့္ဆံုးတုိင္းလည္းျဖစ္သည့္အျပင္ ၈၈% မွာ ေက်းလက္ 
ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္အတြက္ တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုး
တြင္ ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သည့္ လူဦးေရ အနည္းဆံုး တုိင္းလဲျဖစ္သည္။ 

ႀကီးမားသည့္ စပါး စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေဒသျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီ
တုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆန္အုိးႀကီးဟု ေက်ာ္ၾကားသက့ဲသုိ႔ အ 
ေရးႀကီးသည့္ အစားအစာရင္းျမစ္ ၊ ဝင္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္
တီး ေပးသည့္ က႑ႀကီးျဖစ္သည့္ ငါးလုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းရာေဒသ   
လည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရတုိက္စားျခင္း၊ ဆားငန္ေရ ဝင္         
ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ ေရႀကီးျခင္း က့ဲသုိ႔ေသာ မုိးေလဝသ ေဖာက္ျပန္   
မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တုိ႔ေၾကာင့္ ေန
ထုိင္သူ လူထုမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ 

အျခား သုေတသနျပဳခ့ဲသည့္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္
လွ်င္ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ရိွေသာ အိမ္ေထာင္
စုအေရအတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္း နည္းပါးသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းရိွ အိမ္     
ေထာင္စုမ်ား၏ ငါးပံုတစ္ပံု၌ အနည္းဆံုး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ   
တစ္ေယာက္ရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အျခားေသာ တုိင္းႏွင့္ ျပည္
နယ္မ်ားတြင္ ေလးပံုတစ္ပံုျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ယင္းအခ်က္ 

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ပန္းေရာင္းေနသူမ်ား 
© ေမတၱာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၇/ကုိဦး

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕အနီး ေလွျဖင့္ ခရီးသြားလာေနျခင္း။ 
© ေမတၱာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၇/ကိုဦး



“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၃

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ QSEM သုေတသနက ခန႔မွ္န္းသည့္ ဧရာဝတီတုိင္းရိွ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွသည္ ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ တူညီသည္ကုိ ေတြ႕ရ
သည္။ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ ျမင့္မား၍ (၈၉%) သုေတသနျပဳခ့ဲသည့္ တုိင္းႏွင့္           
ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ႏႈန္း အျမင့္ဆံုး 
ျဖစ္သည္။ ျပည္ပသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ ျဖစ္စဥ္အနည္းငယ္
၌လည္း အဓိကအားျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ 
ရသည္။ 

ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈက အမ်ိဳး
သားမ်ားထက္ ပုိမ်ားသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ဧရာဝတီတုိင္း၌ အမ်ိဳး  
သမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပုိ၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ မ်ား         
ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကျခင္း      
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအ  
နက္တစ္ခုမွာ ရန္ကုန္တုိင္းရိွ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ ယခင္ကပင္ေန     
ရပ္ေဒသ၌ ဝင္ေငြရွာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္   
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဧရာဝတီတုိင္း
ရိွ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားစြာသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား ႏွင့္ အဝတ္
အထည္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီး ထုိအလုပ္အ 
ကုိင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားအ 
ျဖစ္ မိသားစုဝင္မ်ားကလည္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား
တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမငယ္မ်ားသည္    
၎တုိ႔ ၏ညီအမမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ၎တုိ႔အလုပ္လုပ္
သည့္ စက္႐ံုတြင္ အလုပ္သြင္းေပးၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္း
သုိ႔ေသာ လူမႈေရး ကြန္ယက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ 

ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ မိမိေနထုိင္သည့္ 
တုိင္းေဒသ၏ ျပင္ပသုိ႔ အဓိကသြားေရာက္ၾကသည့္ တစ္ခုတည္း     
ေသာ အုပ္စုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယခုေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ဆံု
ခ့ဲသည့္ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ဧရာဝတီတုိ
င္းအတြင္းရိွ အျခားေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ 
ရသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းမွေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအၾကားရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ ေရပန္းစားေနျခင္းမွာ ေဒသႏွစ္ခု၏ ပထဝီအေနအထားအရ  နီး
ကပ္စြာတည္ရိွေနမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ဧရာဝတီတုိင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေျမယာမ့ဲ သုိ႔မဟုတ္ ေျမ
ယာအနည္းငယ္ပုိင္ဆုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား
လာမႈ ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မႈနည္းပါး  
သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွသူမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ျပဳႏုိင္ျခင္း
သည္ ဧရာဝတီတုိင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းတုိ႔ နီးကပ္စြာ တည္ရိွေနမႈ      
ေၾကာင့္ ခရီးစရိတ္ ကုန္က်မႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ 
သည္။ 

ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ၆၅ ရခုိင္ႏႈန္းသည္     
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ မျပဳခင္က ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္လုပ္ၾကသူ
မ်ား မဟုတ္ပါ ။ ၎တုိ႔ ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္မလုပ္ခ့ဲၾကျခင္း အ      
ေၾကာင္းရင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ေနၾက၍ ေသာ္လည္းေကာင္း (၄၉%) 
သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြမရသည့္ မိသားစုအလုပ္ကုိ လုပ္ရ၍ေသာ္လည္း  

ေကာင္း (၄၁%) ျဖစ္ၾကသည္။ ဝင္ေငြမရသည့္ မိသားစုအလုပ္လုပ္ရ 
သူအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕         
ေျပာင္းထြက္ခြာသူ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
သြားလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္က့ဲသုိ႔ပင္ ဧရာဝတီတုိင္းတြင္လည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ၿပီး ေနာက္ပုိင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ အခ်ိဳးအစား 
သိသိသာသာ ထုိးက်လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္း မျပဳမီ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ ၅၄% ရိွ၍ ဆုိက္     
ေရာက္ေဒသသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ၉% အထိ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ အမ်ားစုမွာ ကုန္ထုတ္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္သူ (၂၀%) ႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္
မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္သူ (၁၇%) ရိွသည္။၂  

အျခားေသာ တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ ဧရာဝတီတုိင္းမွ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသ၌ ပံုမွန္အလုပ္
အကုိင္ ရရိွမႈ ပုိမုိမ်ားျပားသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ 

 2 ‘အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား’ ဆိုသည္မွာ စက္မႈအဆင့္အတန္းရွိ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ (Industrial Standard Industry Classification (ISIC) ) မပါဝင္  
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။



ဇယားကြက္ (၁) အေႂကြးႏွင့္ မ်က္ႏွာငယ္ျခင္းမွသည္ စိတ္ခ်မ္း
သာျခင္းဆီသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း။

ေျဖၾကားသူမွာ ဧရာဝတီတုိင္းမွ အသက္ (၅၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ရိွ က     
ေလး (၈) ေယာက္မိခင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ အေႂကြးရွင္အေတာ္
မ်ားမ်ားထံတြင္ အေႂကြးတင္ေနခ့ဲၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္ 
မိမိပုိင္ေျမကြက္ကုိေရာင္းခ်ခ့ဲရသည္။ထုိအေႂကြးမ်ားအျပင္ သူႀကိဳ
တင္ ေခ်းငွားယူထားသည့္ ႀကိဳတင္လုပ္အားခအတြက္လယ္စုိက္
ခင္းထဲဝင္ရန္ အလုပ္အေႂကြးမ်ားလည္းရိွပါသည္။ ထုိအလုပ္ရွင္
မ်ားက သူမထံသုိ႔ လာေရာက္ကာ ဆူပူစကားမ်ားရန္ျဖစ္ခ့ဲသည္
ဟု ဆုိပါသည္။ သူ႔ဘဝ၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းပံု အေၾကာင္းကုိ         
ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၄

“ဟုိကလာလုိက္၊ ဒီကလာလုိက္နဲ႔ လူေတြက ကြၽန္မကုိအေႂကြးလာ  
ေတာင္းၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ငုိခ့ဲရလဲဆုိတာကုိ မေျပာခ်င္ 
ေတာ့ပါဘူး။ ဟုိလူ႔ကုိေတာင္းပန္ရ၊ ဒီလူ႔ကုိေတာင္းပန္ရနဲ႔ ဒုကၡအေတာ္ 
ႀကီးခ့ဲရတယ္။ ဘယ္သူမွ ကုိယ့္ကုိအလြတ္မေပးဘူးေလ။ ဟုိလယ္  
ကြင္းထဲသြားလည္း သူတုိ႔ကရန္လာေတြ႕၊ ဒီလယ္ကြင္းထဲ သြားေတာ့ 
လည္း သူတုိ႔က စကားလာမ်ားနဲ႔ ကြၽန္မ အေတာ့ကုိ စိတ္ဆင္းရဲခ့ဲရ 
တာ။ လယ္ထဲအလုပ္ဝင္ေပးဖုိ႔အေႂကြးက ၁၂ ဧကစာေလာက္ရိွ    
တယ္။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ သူတုိ႔ကလာေခၚၾကတာပါ့။ ဒါေပ    
မယ့္ တစ္ေယာက္ကလာၿပီ ဆုိရင္ ကြၽန္မတုိ႔က အျခားတစ္ေယာက္
ရဲ႕လယ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနၿပီ။ အျခားလယ္ပုိင္ရွင္ေတြက ကြၽန္မတုိ႔ 
ကုိ အျပစ္ေျပာၾကတာေပါ့။ ကြၽန္မသမီးႏွစ္ေယာက္ ရန္ကုန္ကုိအလုပ္
သြားလုပ္ေတာ့ အေျခအေနအားလံုး အဆင္ေျပလာတယ္။ ေကာက္
စုိက္ဖုိ႔၊ စပါးရိတ္ဖုိ႔ မပူပင္ရေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေတာ့ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာ
သာေနရပါၿပီ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ႐ူးမတတ္ပါပဲ။ အခက္အခဲေတြၾကား
က ကြၽန္မရဲ႕ က်န္တ့ဲကေလးေတြကုိ  ေက်ာင္းထားရတယ္။ သူတုိ႔ပညာ
မတတ္ရင္ ဒုကၡေရာက္ၾကရမွာေလ။  ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိေက်ာင္းထား 
ေပးဖုိ႔  စဥ္းစားရတယ္။”

သုေတသနျပဳခ့ဲသည့္ အျခားေသာ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ အ 
လုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း တုိးတက္မႈကုိ ရွာေဖြျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ 
သည္ ဧရာဝတီတုိင္းမွ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ
သူႏွစ္မ်ိဳးလံုး (အမ်ိဳးသား ၆၂% ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၇% တုိ႔က ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
သြားလာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အလုပ္/ဝင္ေငြေၾကာင့္ဟု   
ေျဖၾကားခ့ဲၾကသည္)  မၾကာခဏ ေျဖၾကားသည့္ အေျဖပင္ျဖစ္သည္။    
အထက္တြင္ ျပဆုိခ့ဲသည့္အတုိင္း ဧရာဝတီတုိင္းသည္ သုေတသနျပဳ
လုပ္ခ့ဲသည့္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အလုပ္လု
ပ္ရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမုိေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည့္ တစ္ခုတည္း 
ေသာေဒသျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသည္လည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာရျခင္း
၏ တြန္းအား တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

အေသးစိတ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ ဆင္း
ရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ အေႂကြးႏြမွံ လြတ္ေျမာက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုး 
ျပဳၾကသည္။ ေႂကြးတင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ - အလုပ္အကုိင္ 
ရွားပါးသည့္ ရာသီမ်ားတြင္ စားဝတ္ေနေရး ေျဖရွင္းရန္၊ ပညာေရး ႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ စ 
ရိတ္စသည္ျဖင့္မ်ားစြာရိွသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အလုပ္
ရွင္မ်ား ၊ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေငြတုိးေခ်းသူ
မ်ားစသည္ျဖင့္ အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာထံမွ ေငြေခ်းငွားၾကၿပီး နည္းလမ္းမ်ိဳး
စံုျဖင့္ ျပန္ဆပ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ဇယားကြက္(၁) တြင္ ေဖာ္ျပထား  
သည့္ျဖစ္စဥ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ အလုပ္မ်ားသည့္ရာသီခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္
မည္ ဟူေသာ ကတိကဝတ္ျဖင့္ လုပ္ခႀကိဳတင္ ထုတ္ယူသည့္ အေလ့
အထ ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထုိျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လူအမ်ားသည္ အ
လုပ္အကုိင္ ရွားပါးသည့္ ကာလမ်ားတြင္ လယ္ရွင္မ်ား (အလုပ္ရွင္) ထံ
မွ လုပ္ခႀကိဳယူ၍ ေန႔စဥ္ စားစရိတ္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ေႂကြးသံသရာတြင္ 
ပိတ္မိကုန္ၾကသည္ ကုိေတြ႕ရသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ အေႂကြးျဖင့္ 
ခ်ည္ေႏွာင္ခံရသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ၾကရၿပီး အလုပ္ရွင္အေပၚ မီွခုိရသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳး က်ေရာက္လွ်က္ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ငါးဖမ္းသမား 
မိသားစု ေတြ႕ႀကဳံရသက့ဲသုိ႔ အက်ပ္အတည္းမ်ိဳး ေတြ႕ႀကဳံၾကရတတ္
သည္။ ေျဖၾကားသူ၏ ခင္ပြန္းသည္ ကုန္သည္တစ္ေယာက္၏ ငါးဖမ္း 
ေလွတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ ထုိကုန္သည္က လုပ္ခကုိ အလံုးအရင္း  
ျဖင့္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကတိျပဳထား     
သည့္အခ်ိန္အတုိင္း မည္သည့္အခါမွ် ေငြ ႀကိဳတင္ ထုတ္ေပးျခင္း မရိွ
ပါ။ ေျဖၾကားသူ၏ ခင္ပြန္းသည္ အဆုိပါ ကုန္သည္ထံတြင္ ၉ ႏွစ္ေက်ာ္ 
အလုပ္လုပ္ခ့ဲၿပီး အျခားေသာ ကုန္သည္မ်ား ေပးသည့္ လုပ္ခထက္     
နည္းသည္ကုိ သိေသာ္လည္း အလုပ္ထြက္ျခင္း မရိွပါ။ 

အျခားေသာ လူမႈေရးတြန္းအားမ်ားႏွင့္အတူ ေမာင္၊ ညီမမ်ား၏ ပညာ 
ေရးကုိ ေထာက္ပ့ံရန္ သုိ႔မဟုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ မိသားစုဝင္
မ်ားအား ေဆးကုသရန္ စသျဖင့္ စီးပြားေရး တြန္းအားမ်ားအေၾကာင္း 
မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုိင္း အယူအဆ အေတြးအေခၚ အသစ္မ်ား ႏွင့္ လူမႈေရး နားလည္ 
တတ္ကြၽမ္းမႈ စသည္တုိ႔အပါအဝင္ ေခတ္မီွ အလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ လူ 
ေနမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္လုိလားမႈ ကုိလည္း ေျပာျပၾကသည္။ 

"သူတုိ႔က ပုိၿပီး အျမင္က်ယ္လာၾကတယ္။ ဗဟုသုတေတြ စံုလာ
တယ္။ အရင္တုန္းကဆုိ လူေရွ႕သူေရွ႕ စကားေျပာရဲ ဖုိ႔မေျပာနဲ႔ 
တစ္ေယာက္တည္းေတာင္ ခရီးသြားဖူးတာ မဟုတ္ဘူး။  အခု    
ေတာ့ ေျပာရဲဆုိရဲ ၊ သြားရဲ လာရဲ ရိွလာတယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္
ဆံေရး ေကာင္းလာတယ္။ ႐ုိးရာဓေလ့ကုိလည္း ေလးစားၾကပါ
တယ္။ ယဥ္ေက်းမႈကေန မေသြဖည္ သြားၾကပါဘူး။  ( ဧရာဝတီ
တုိင္းမွ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ (သားႏွစ္ေယာက္အား ဆုိလုိသည္) 
ဆရာဝန္ေတြလုိ႔ ထင္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ ႐ုပ္ရည္က သန႔ျ္ပန႔ေ္နတာ
ကုိး ၊ ၿပီးေတာ့ ေဆး႐ံုမွာ ေဆးပစၥည္းေတြ ေရာင္းတယ္ေလ။ အ 
ႀကီးေကာင္က (သားအႀကီးကုိဆုိလုိသည္) ႐ံုးတက္ရင္ရွပ္အကႌ်

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာရျခင္း၏ တြန္းအားမ်ား 

 ဧရာဝတီႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ တုိ႔နီးကပ္စြာ တည္ရိွမႈႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
မဟုတ္ေသာ က႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေနမႈ 
တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔သ္ည္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မျပဳမီက ပံုမွန္မရိွေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား၌ 
လုပ္ကုိင္ခ့ဲၾကရၿပီး ဆုိက္ေရာက္ေဒသ၌ ပံုမွန္ ဝင္ေငြရိွ၍ တည္ၿငိမ္ေသာ 
အလုပ္အကုိင္ ရရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  



ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာစဥ္ကာလအတြင္း မေရရာမႈႏွင့္  
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ သည္းခံရျခင္း 

“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၅

ေလ့လာမႈအရ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုသည္ ေန 
အိမ္သုိ႔ ေငြျပန္ပုိ႔မႈ မ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႔ေငြပုိ႔ရာတြင္ ျပည္
တြင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕သူ (၇၇%)  ႏွင့္ ျပည္ပ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သူ(၈၄%)  အမ်ိဳး
သမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္မ်ိဳးလံုး က ပုိ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးေ႐ႊ႕  
ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေပးပုိ႔ေငြသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အနည္းငယ္  
ပုိနည္းသည္ကုိေတြ႕ရသက့ဲသုိ႔ အမ်ိဳးသမီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားစြာကုိ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
လုပ္ခလစာ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ၃

ဧရာဝတီတုိင္းတြင္းရိွ လႊပုိဲ႔ေငြ လက္ခံရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား (အထူး 
သျဖင့္ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ လႊပုိဲ႔ေငြ ရရိွၾကသူမ်ား) သည္ 
အစားအစာအတြက္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပ ၾဳကသည္။ သုေတသနျပဳခ့ဲသည့္ 
တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ဧရာဝတီတုိင္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေ႐ႊ႕ 
ေျပာင္းမ်ား၏ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားကုိ အရင္းအႏီွးအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈ ဒုတိယအမ်ား
ဆံုးတုိင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထံမွ လႊပုိဲ႔ေငြ    
လက္ခံရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၂၄ မွ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအၾကားသည္ 
အဆုိပါေငြမ်ားကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ျပန္လည္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွၾက      
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စု
မ်ားက လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားျဖင့္ အေႂကြးဆပ္ျခင္း ၊ အိမ္ေထာင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္
ယူျခင္း၊ အိမ္ျပန္ျပင္ျခင္း ၊ ေျမဝယ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ လူေနမႈအဆင့္ 
အတန္း ျမင့္မားေစမည့္ အသံုးျပဳမႈမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါ ဇယား
ကြက္(၂) ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျပန္ေျပာင္း      
ေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ 

 3   CHIME အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၊ က်ား၊ မေရးရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားအေၾကာင္း က်ား၊မေရးရာ ရႈေထာင့္မွ ပံုစံမ်ားအေသးစိတ္ ထည့္သြင္း
ထားပါသည္။ 

ေငြလႊပုိဲ႔ျခင္း  

ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလွ်ာ့ခ ျ်ခင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု 
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး 
ေကာက္ယူရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေျချပဳ၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား
လာျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ား၏ အိမ္ေထာင္စု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး 
တုိ႔အေပၚ ပံုမွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း 
ေတြ႕ရိွရသည့္   အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေနရပ္ရိွ  မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္     
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ခံစားႏုိင္ေစရန္ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားက  
အေရးပါသည့္  တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပ့ံပုိးပါဝင္ေနေၾကာင္း     ေတြ႕ရ
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ား၏ လႊပုိဲ႔ေငြ
မ်ားသည္  ပမာဏ နည္းပါးသည့္အတြက္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္        
ျပည္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ား၏ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားေလာက္ သက္ေရာက္မႈ မရိွေၾကာင္း      
ေတြ႕ရသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ဧရာဝတီတုိင္းသည္         
ျပည္တြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ား အမ်ားစုထြက္ရိွရာ ေဒသျဖစ္သည့္အျပင္ အျခား 
ေသာ သုေတသနျပဳခ့ဲသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ ေငြလႊပုိဲ႔မႈ ျမင့္မား 
သည့္ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါအခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳခင္ 
အိမ္ေထာင္စု စီးပြားေရး၌ ပါဝင္မႈအခန္းက႑က့ဲသုိ႔ေသာ အျခားအေၾကာင္း  
ျခင္းရာမ်ား စုေပါင္းလုိက္သည့္အခါ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ေယာက္ အ  
ေနျဖင့္ မိသားစုအေပၚ ေထာက္ပ့ံမႈ အတုိင္းအတာ၊ အိမ္ေထာင္စု၏ ေ႐ႊ႕  
ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား မည္သုိ႔မည္ပံု လက္ခံစီစဥ္ပံု စသည္တုိ႔သည္ ေန 
ရပ္ရိွ မိသားစု၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေပၚ မတူကြျဲပားသည့္ သက္         
ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 

အျဖဴနဲ႔ ေဘာင္းဘီရွည္ ဝတ္ရတယ္။  ေဖြးသန႔ေ္နတာပါပဲေတာ္ 
…. ကြၽန္မသားေတြကုိ အ့ဲလုိ သန႔သ္န႔ျ္ပန္ျပန႔ ္ဝတ္စားထားတာ 
ျမင္ရတာ စိတ္ခ်မ္းသာလုိက္တာ။  (ဧရာဝတီတုိင္းမွ အသက္ 
၆၂ အ႐ြယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး)"

ေလ့လာမႈအရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မေရရာမေသခ်ာသည့္ 
၊ လစာ ပံုမွန္မရသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရ 
ျခင္း ႏွင့္ အလိမ္ခံရပါက တုိင္ၾကားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း မရိွသည့္ အေျခအေန 
တြင္ ပိတ္မိတတ္ပံုမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
မ်ားအေနျဖင့္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္ ေငြစုေဆာင္း၍ အိမ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပး
ပုိ႔ႏုိင္ရန္ ၊ ေနေရးထုိင္ေရး အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္ ၊ နားခ်ိန္ ၊ လံု
ၿခဳံမႈ ၊ ႏွင့္ အစားအစာ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ညႇႏိႈင္ိးရန္ စသည့္ မေရရာ မေသခ်ာမႈ
မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာ
င္းသြားလာျခင္းမ်ားက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူႏွင့္ မိသားစုအတြက္ လူေနမႈ အဆင့္ 
အတန္းျမင့္မားလာေစသက့ဲသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္ နိမ့္က်သည့္ အ  
ေျခအေန သုိ႔က်ေရာက္ရသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္မူ လူမႈ     
ေရး အရ နိမ့္က်လာမႈမ်ား ေတြ႕ရေပသည္။ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား 
ႏွင့္ အလုပ္ ႏွင့္ အလုပ္ရွင္၏ စိတ္ေနသေဘာထားေၾကာင့္ မ်က္ႏွာငယ္ရပံု
မ်ား ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း သည္
သာလွ်င္ အေႂကြးမ်ား ျပန္ဆပ္ႏုိင္မည့္၊ မိမိတုိ႔ လုိအပ္သည့္ ေငြေၾကးကုိ 
ရႏုိင္မည့္ ၊ မိသားစု သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အဆင္ေျပေစမည့္ တစ္ခုတည္း 
ေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ရႈျမင္၍ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ၾကရပံုကုိ ဇယားကြက္ 
(၃) ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈတြင္ နမူနာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယားကြက္ (၂) လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားသည္ မိသားစုအတြက္ တုိးတက္မႈကုိ တ
စ္ျဖည္းျဖည္း ေဆာင္က်ဥ္းလာသည္။ 

ဧရာဝတီတုိင္းမွ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဖခင္ျဖစ္သူက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  
တြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သည့္ သမီး၏ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားျဖင့္ အိမ္သံုး  
ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ အေႂကြးဆပ္ျခင္း ၊ သမီးငယ္၏ ပညာေရးကုိ  
ေထာက္ပ့ံျခင္း တုိ႔ျဖင့္ မိသားစုဘဝ တစ္ျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လာပံုကုိ 
ေျပာျပသည္။ 

သမီး ထြက္သြားၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝတစ္ျဖည္းျဖည္း တုိးတက္
လာတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး ေနလုိ႔ရလာတယ္။ အိမ္အတြက္ လုိ
တာေလးေတြ နည္းနည္းပါးပါးလဲ ဝယ္ႏုိင္လာတယ္။ အခုဆုိ ေငြနည္း
နည္းပါးပါးလဲ စုႏုိင္လာၿပီ။ ဝဝစားႏုိင္ၿပီ။ အေႂကြးရိွလား လုိ႔ေမး ရင္ေ
တာ့ ရိွတာေပါ့ဗ်ာ …. ဒါေပမယ့္ အရင္ထက္စာရင္ေတာ့ နည္းသြားပါ 
ၿပီ။ အလုပ္သြားလုပ္တ့ဲ သမီးက လစဥ္ ေငြပုိ႔ေပးတယ္။ အမ်ားႀကီး မ
ဟုတ္ေပမယ့္ အေႂကြးေတာ့ ဖ့ဲဆပ္လုိ႔ရပါတယ္။ သူ႔ညီမေလး ပညာေ
ရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း အကုန္လုပ္ေပးတယ္။ သူ႔ညီမက တစ္ခုခု လုိ
ခ်င္ၿပီ ဆုိရင္ အဝတ္ေတြ ဘာေတြေပါ့ဗ်ာ … ခ်က္ျခင္း ဝယ္ေပးတာပဲ။ 



“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၆

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဇယားကြက္ (၄) ခင္ပြန္းသည္ ခရီးသြားခုိက္ ဇနီးသည္က အိမ္ေထာင္စုအား 
စီမံခန႔ခ္ြအုဲပ္ခ်ဳ ပ္ျခင္း 

ကေလး ၆ ေယာက္မိခင္ အသက္ ၃၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ငါးဖမ္းေလွသူႀကီး၏ ဇနီး 

ဇယားကြက္ (၃) အလုပ္ရွင္၏ ႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈကုိ ခံရျခင္း 

ဧရာဝတီတုိင္းမွ အသက္ ၆၀ အ႐ြယ္ ျပန္ေရာက္လာသည့္ ေ႐ႊ႕  
ေျပာင္းသူတစ္ေယာက္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေတြ႕အ   
ႀကဳံမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္စာ စုေဆာင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ
င္းအလုပ္ရွင္ သူေဌးက လစာေကာင္းေကာင္းေပးသက့ဲသုိ႔ ၎၏ 
သားျဖစ္သူ ရွင္ျပဳရာတြင္ ေကာင္းစြာ ပ့ံပုိးေပးေသာ္လည္း သူေဌး
၏ အိမ္တြင္းသုိ႔ ဝင္ခြင့္မေပးသည့္အျပင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ၫႊန္ျပရာ  
တြင္လည္း ေျခေထာက္ျဖင့္သာ ၫႊန္ျပ (ေစာ္ကားႏိွမ့္ခ်သည့္ အ   
ျပဳအမူ) သည္။  ေျဖဆုိသူက ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ၊ ေစာ္ကားခံ 
ရမႈမ်ား ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာ 
သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ အဖမ္းခံရမည္
ကုိ စုိးထိတ္ေနရသည့္  အားငယ္မႈမ်ားကုိ  ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲ
သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖင့္ မိသားစု 
အက်ိဳးေက်းဇူးရိွမည္ကုိ သိေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ လစာ 
ေကာင္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၎၏ သားသမီး 
မ်ားအား အဆုိပါ အလုပ္ရွင္သူေဌးထံတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္
ရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲသည္ ။ 

ျဖစ္သူ အမ်ိဳးသမီး က ခင္ပြန္းျဖစ္သူ တစ္ခါေလွထြက္လွ်င္ သံုးလၾကာ 
သည့္အေတာအတြင္း  အိမ္၏ ေငြေရး ေၾကးေရးကုိ ဦးစီးရပံု၊ အလုပ္
သမားမ်ားအား လစာေငြ ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ လုိအပ္ပါက လက္ဝတ္ 
ရတနာမ်ား ေပါင္ႏံွရ ပံုကုိေျပာျပခ့ဲသည္။ သူမ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာျပသည္ -

“အကုန္လံုး(တစ္အိမ္ေထာင္လံုးကိစၥ) ကြၽန္မလုပ္ရတယ္။ ကုိယ့္
ဘာသာ အကုန္ဆံုးျဖတ္ပဲ။ သူျပန္လာရင္ေတာ့ ကြၽန္မ ဘာေတြ 
လုပ္ထားတယ္ဆုိတာ ျပန္ေျပာျပတာေပါ့။ ကြၽန္မ ဘာမွ အမွားမ
လုပ္တ့ဲအတြက္ သူကလဲ ကြၽန္မ လုပ္တာေတြကုိ သေဘာတူပါ
တယ္။ သူခရီးထြက္ရင္ ကြၽန္မပဲ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေလ။ ဘဏ္အ 
ေကာင့္ထဲက ကြၽန္မထုတ္ခ်င္သေလာက္ ထုတ္လုိ႔ရတာေပါ့။    
ကြၽန္မ သံုးျဖဳန္းေနတာ မဟုတ္တ့ဲအတြက္ သူက အကုန္ ခြင့္ျပဳ 
ထားပါတယ္။ ဖိတ္စာေတြက သူ႔နာမည္နဲ႔လာေပမယ့္ ကြၽန္မက 
သူ႔ကုိယ္စား သြားေပးရတယ္။ သူျပန္လာေတာ့ ကြၽန္မ လူမႈေရး
မွာ ဘာေတြလုပ္ထားလဲဆုိတာ သူ႔ကုိ ျပန္ေျပာျပရတယ္။ ကြၽန္
မတုိ႔ၾကားမွာ အၿမဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာပါတယ္။ ဘာမွ ဖံုး    
ကြယ္ထားတာ မရိွဘူး။”

အေသးစိတ္  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း     
ေၾကာင့္ က်ား၊ မေရးရာ အခန္းက႑မ်ား ေျပာင္းလဲ လာျခင္း ၊ လုပ္
သားရွားပါးျခင္း တုိ႔ႏွင့္အတူ ေခ်းေငြ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး စနစ္မ်ား ေကာင္း
မြန္ တုိးတက္လာျခင္း ၊ ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား 
တြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွလာျခင္း ၊ လူမႈေရး အခမ္းအနား တက္ေရာက္မႈ ပံု
စံေျပာင္းလဲလာျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ ရပ္႐ြာလူထုအဆင့္တြင္ မ်ားစြာ       
ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားက အဆုိပါ အ  
ေျပာင္းအလဲမ်ားအား လက္ခံညႇႏိႈင္ိးရေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ         
ေတြ႕ရိွရသည္။ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ က်ား၊ မ အခန္းက႑ မ်ားသုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္အား ခြေဲဝပံုမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈ ေျပာင္း
လဲသြားသည္ဟု ေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လင္းလာ 
သည္ကုိမူ ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း
မ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္တစ္မ်ိဳးတည္း မဟုတ္ပါ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ  
ျခင္း မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ ပညာေရး ၊ ကုိယ္ရည္ကုိ
ယ္ေသြး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္း၊ အဝတ္အစား ႏွင့္ လူေနမႈပံုစံမ်ား စ 
သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွလာသည့္ အျပင္ မိသားစုအတြင္း ၎တုိ႔
၏ ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳး
သားမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းက လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား       
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေက်း႐ြာရိွ ကာလသားမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ 
ငန္းမ်ားကုိ ယခုအခါ လူငယ္မ်ား ၊ ဇနီးမ်ား ႏွင့္ မိခင္မ်ားက ဝင္ေရာက္
လုပ္ကုိင္ရသည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ ဇယားကြက္ (၄) တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ 
သည္။ 

ေျဖဆုိသူမ်ားစြာက ထြက္ခြာေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ဇာတိရပ္႐ြာတြင္ 
လုပ္သားရွားပါးမႈျဖစ္ေစၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အေရးႀကီး       
သည့္ လူမႈေရး အခမ္းအနားမ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ေျဖ   
ၾကားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနရပ္က်န္ မိသားစုမ်ားကမူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား
လာျခင္းေၾကာင့္ ရပ္႐ြာလူမႈေရး အခမ္းအနား ၊ ပြလဲမ္းသဘင္မ်ားတြင္ 
ကူညီ လုပ္အားေပးမည့္သူ နည္းပါးသြားျခင္းကုိ ပုိမုိအေလးထား ေျပာ
ဆုိၾကသည္။ ယင္းအခ်က္က ေနရပ္ရိွ ရပ္သူ႐ြာသားမ်ားအေပၚ ဝန္ပိ  
ေစၿပီး လူမႈေရး ပြလဲမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား 
က်င္းပသည့္အခါ  ပုိမုိတာဝန္ယူရေၾကာင္း၊  အလုပ္မ်ားစြာလုပ္ရ         
ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ လုပ္သား ရွားပါးမႈေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ား ထိခုိက္ေၾကာင္းကုိမူ မိသားစုအနည္းငယ္ကသာ ေျပာဆုိခ့ဲၾက
သည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေစလႊတ္သည့္ မိသား 
စု အမ်ားစုမွာ ေျမယာမ့ဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာ အနည္းငယ္သာ ပုိင္
ဆုိင္သူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ ရပ္႐ြာလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
အား ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားစြာက ယခင္ေက်းလက္ေဒသ      
သုိက္ဝန္းစုိေျပသည့္ လူေနမႈ ဘဝပံုစံကုိ လြမ္းဆြတ္တမ္းတစြာ ေျပာ 
ဆုိၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ ရပ္႐ြာအ  
ေပၚ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈအား အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္ေျပာဆုိၾက
သည္။ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားက မဂၤလာေဆာင္မ်ား ၊ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား စသည့္ လူမႈေရး ပြလဲမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ 
ရပ္႐ြာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳပံု ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ 
ၾကသည္။ 

ေလ့လာမႈတြင္ အထူးထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရသည့္အခ်က္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
သူ ႏွင့္ ေနရပ္က်န္ ရပ္သူ႐ြာသားမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ 
သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လူမႈေရး ႏွင့္ ရပ္႐ြာတြင္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား 
ဆုိင္ရာ ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း ႀက့ံ
ႀကံ႕ခံ ေျဖရွင္းၾကေၾကာင္း ၊ အေျပာင္းအလဲကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွေစ
ရန္ ညႇႏိႈင္ိးလုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 



အေထာက္အထားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆီသုိ႔ - CHIME ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္အခ်က္မ်ား      
သိရိွႏုိင္သနည္း။ 

အိုင္အိုအမ္ - ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း

လိပ္စာ – အမွတ္ ၅၀ (ခ)၊ သီရိမဂၤလာ ၂ လမ္း၊ ၈ ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ။ 
ဖုန္း - +၉၅ ၉ ၇၃၂၃၆၆၇၉ – ၈၀၊ +၉၅ ၁ ၅၃၂၂၇၉၊ ၅၂၃၅၀၉          ဖက္စ္ - +၉၅ ၁၅၃၂၂၇၉          

အီးေမးလ္ – iomyangon@iom.int 

ေလ့လာမႈအရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ရလာဒ္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေဒသအလုိက္ ကြျဲပားျခားနားခ်က္မ်ား ေတြ႕ရ 
သည့္အတြက္  ေဒသအလုိက္ သီးျခား ပံုစံေရးဆြထဲားသည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြ
က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဧရာဝတီတုိင္းမွ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ ပံုမွ
န္ဝင္ေငြမရိွသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္မရိွသည့္ အေျခအေနမွ မိသားစုအတြက္ ပံုမွန္ဝင္ေငြပ့ံပုိးေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ကူး 
ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎တုိ႔အား ပုိမုိအားေကာင္းေစသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု       
ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေတြ႕ႀကဳံရသက့ဲသုိ႔ မိသားစု၏ ဖိအားမ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားၾကျခင္းမ်ားကုိ        
လည္း ရင္ဆုိင္ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေလွ်ာ့
ခ်ႏုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ကြန္ယက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း က့ဲသုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္၍       
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ၏ ေကာင္းေသာအေတြ႕အႀကဳံမ်ား ၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွေစရန္ ေထာက္ပ့ံသင့္ပါသည္။ 

ေယဘူယ်အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အနာဂါတ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္  မေအာင္ျမင္သည့္  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်၍ ေ႐ႊ႕          
ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ၊ အက်ိဳးမ်ားေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ျဖစ္ေစရန္ တုိးျမင့္        
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ပုိမုိခံစားရရိွေစျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ သက္သာေစျခင္း စ   
သည္တုိ႔ ထည့္သြင္းေရးဆြသဲင့္သည္။ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ ရပ္႐ြာလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားမႈမ်ားမွာ ကြျဲပားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က 
ရပ္႐ြာ လူမႈအသုိက္အဝန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စုိးရိမ္ပူပန္ၾက၍ အခ်ိဳ႕က လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားက ရပ္႐ြာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳ
ပံုကုိ အားရေက်နပ္ၾကသည္။ CHIME သုေတသနမွ အဓိက စူးစမ္းေလ့လာသည့္ ေမးခြန္းမွာ ေငြလႊပုိဲ႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား
လာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ 
႐ြက္ႏုိင္ရန္ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေက်းလက္ - ၿမိဳ႕ျပ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီးကုိ ေထာက္
ပ့ံကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အစီအမံမ်ား အား ေသခ်ာစြာနားလည္ႏုိင္ရန္ ၊ ေရးဆြရဲန္အတြက္ ထပ္မံ၍ သုေတသန ေလ့
လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနပါေသးသည္။   

၇

၁။

၂။

၃။

၄။

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။

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ Dr. Priya Deshingkar, Dr. Julie Litchfield and Dr. Wen-Ching Ting တို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
CHIME သုေတသနစာတမ္းကို အေျခခံထားပါသည္။ 


