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 ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္းမွ 
ေတြ႕ရွိရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္၊ 

ပံုစံ ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဓိကအခ်က္မ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ထက္  
တည္ၿငိမ္ေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ပုိမုိရရိွ ၾကသည္။ 

တူညီသည့္အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ေစကာမူ ယဥ္ေက်းမႈအရ က်ား၊ မ ျဖစ္   တ
ည္မႈအေပၚမူတည္၍ လုပ္အားခ ခြျဲခားသတ္မွတ္မႈရိွသည္။ ေျဖၾကားသူ အ
မ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕က သူတုိ႕သည္ မူရင္းႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံ
မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားမ်ားရရိွသည့္ လုပ္အားခ ထက္ ပုိနည္းသည့္ 
လုပ္အားခကုိသာ ရရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပ သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ဆုံးျဖတ္မႈတြင္ မိမိသြားေရာက္လိုသည့္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသ
၌ မိသားစု ေဆြးမ်ိဳးမ်ားရိွေနျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး
သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးေသာ လႊပုိဲ႕ 
ေငြပမာဏကုိ ျပန္လည္ေပးပုိ႕ၾကေစကာမူ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အ 
မ်ိဳးသားမ်ားထက္ လႊေဲငြျပန္ပုိ႕ႏုိင္ေခ် နည္းပါးသည္ဟုေဖာ္ျပရန္ အ            ေ
ထာက္အထား ရွားပါးသည္။ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအၾကား က်ား၊ မျဖစ္တည္မႈဆုိင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ ခ်
က္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွ
လာႏုိင္သလုိ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ရိွလာ    
ႏုိင္သည္။

CHIME သုေတသန စီမံကိန္း

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြား
လာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) စီမံကိန္း ၏ တစ္စိတ္တေဒသအျ
ဖစ္      လုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျ
ခခံထား ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤစီမံကိန္းကုိ အုိင္အုိအမ္ (IOM) ၊ University of Sussex ၊ ေမတၱာဖြ႕ံျဖိဳး  
ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္
အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔က ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ
သည္။ 

ဤသုေတသနစာတမ္းကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့့္္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံ 
ေရး ရန္ပုံေငြ (LIFT) ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ျပဳစုထားပါသည္။  

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၄ ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
မႏၱေလးတုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္း ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြဦး
ကာလ ႏွင့္ ေႏြရာသီအတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ သုေတသနျပဳရာ  
တြင္ အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရည္
အေသြးေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာ လူထုေဆြး 
ေႏြးပြမဲ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ ကြျဲပားေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပ ျဳ
ပီး၊         ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ
တုိ႕အၾကား         ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ CHIME အေနျဖင့္ ေလ့လာ 
စူးစမ္းခ့ဲပါသည္။ 

မႏၱေလးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႕အတြက္ စုစုေပါင္းေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စား ျပဳ
နမူနာ (ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃,၁၁၆ ခု) ကုိ ရယူႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္း ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္မူ သုေတသနေကာက္ကြက္ နမူ
နာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပမာဏကြျဲပားျခားနားၿပီး ေျပာင္းလဲေန     ျ
ခင္းေၾကာင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 
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ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ က်ားမျဖစ္တည္မႈပံုစံမ်ား
CHIME သုေတသန စီမံကိန္း၏ ေတြ႕ရိွခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ
သူမ်ား၏ ၄၀% ခန္႕မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ က်ားမ အေရ  
အတြက္ကြျဲပားမႈမွာ ေဒသအလုိက္ကြာျခားသည္။ မႏၱေလး ႏွင့္ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္တြင္ လူငယ္အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ ျ်ခင္းတုိ႕မွာ အထူးဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွ သည္။ ရွမ္းျပည္
နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား
မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမုိမ်ားျပားသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈတြင္ အေရအတြက္
မ်ားျပားျပီး ၊ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာမႈတြင္ အေရအတြက္ ေလ်ာ့
နည္းသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ ၁,၁၅၅ 
ဦးအနက္ ၄၀% ခန္႕မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ တြင္းေရႊ႕ 
ေျပာင္း ထြက္ခြာသူမ်ားအနက္ ၄၈% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး 
၅၂% မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာသူ
မ်ားအနက္ ၂၁% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ၇၉% မွာ အမ်ိဳးသား
မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းနည္းပါးျခင္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္လုံးအတုိင္းအတာ  
ေကာက္ခံထားေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္ (UNDESA 2017) ႏွင့္ 
ကြျဲပားျခားနားမႈရိွႏုိင္ၿပီး အေၾကာင္းအရင္းမွာ CHIME ၏ သတ္မွတ္
ထားေသာ စီမံကိန္းေဒသမ်ားတြင္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ျပည္နယ္ႏွင့္  
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည့္ ျမင့္မား 
ေသာလူဦးေရ အေရအတြက္ မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားသည္ အလုပ္
အကုိင္က႑မ်ိဳးစုံတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး က႑အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္       
လည္း ထြက္ခြာမည့္ႏိုင္ငံမ်ားအားျဖင့္ ကြျဲပားႏုိင္သည္။ ကုန္ထုတ္    
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္ပထြက္ခြာသူ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ တတိယ   
အလုပ္လုပ္ၾကဆုံး အလုပ္အကုိင္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဤအလုပ္မွာ 
ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ အလု
ပ္က႑တစ္ရပ္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ
အတြင္း ေလာေလာဆယ္ ရရိွႏုိင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ 
- အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ လုပ္ကုိင္ ၾကေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ေဆာက္

ယေန႕အခ်ိန္အခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ကမၻာေပၚရိွ ႏုိင္ငံတကာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေရအတြက္၏ ထက္ဝက္ရိွပါ သည္။
၁ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထံ မီွခုိသူမ်ားအျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျ
ခင္းသာမကဘဲ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လြတ္ လပ္စြာ ေရႊ႕ေျ
ပာင္းထြက္ခြာၾကေၾကာင္း ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္ သမားေရႊ႕ေျပာ
င္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာမႈဆုိင္ရာ ဆုံးျ
ဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအၾကား ကြျဲပားမႈရိွသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈသည္ အမ်ိဳး
သားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကား နည္းလမ္းမ်ားစြာ သက္ေရာ
က္မႈရိွသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ သူတုိ႕သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ
မ်ား ဟုတ္မဟုတ္ ဆုိ သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကြျဲပားစြာ အလုပ္က႑မ်ိဳးစုံတြင္ လုပ္ကုိင္ၾက
သည္။ အထူးသ ျဖင့္ အလုပ္အကုိင္လုံျခံဳမႈ၊ အလုပ္အဆင့္အတန္း
မ်ိဳးစုံႏွင့္ လုပ္ အားခမ်ိဳးစုံအတြက္ လုပ္ကုိင္ၾကျပီး၊ ကြျဲပားျခားနားေ
သာ ေငြလႊ ဲမႈပုံစံမ်ားကုိ အသုံးျပ ၾဳကသည္။၂ ဤျခားနားခ်က္မ်ားမွေ
န၍ က်ား၊ မ ကြျဲပားမႈ အေၾကာင္းတရားမ်ားက မည္သူမ်ား ေရႊ႕ေျ
ပာင္း ထြက္ခြာသည္၊ မည္သည့္ေနရာသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းသည္၊ မည္ 
သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသည္၊ မည္သုိ႔မည္ပုံေရႊ႕ေျပာင္း သည္
တုိ႔အား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မ်ား၏ ေ
ရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္ေစ ႏုိင္ေၾကာင္း 
စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္ေစသည္။ 

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေဒသေလးခုမွ က်ား၊ မ 
ဆုိင္ရာျဖစ္ တည္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ 
CHIME မွ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိတင္ျပျပီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အ
မ်ိဳးသမီးတုိ႔အၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈပုံစံ တူညီမႈႏွင့္ မတူညီမႈ
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ မႈကုိ တြန္း
ပုိ႔ေပးေသာ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လႊေဲငြ ပမာဏႏွ
င့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈအေပၚ က်ား၊ မ အခန္း
က႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ သည္။ ေနာက္
ဆုံးတြင္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ 

 1 https://migrationdataportal.org/themes/gender
 2 https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_and_remittances.pdf 

ေနာက္ခံအေျခအေန

၂ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
 က်ား၊ မျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

ေညာင္ဦး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး (ဝဲ) ႏွင့္ ဟိုပံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ယာ)။ © ကိုဦး ၂၀၁၇



ကမၻာတစ္လႊားရိွ ဖြျံဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ေက်းလက္အလုပ္အကုိင္မ်ား ႏွင့္ 
အ လားတူစြာပင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ နည္းပါးသည့္ 
လုပ္အားခကုိ ရရိွေၾကာင္း ေမးခြန္း ေျဖဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕က ေဖာ္ 
ျပသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားေသာ  
ေနရာမ်ားႏွင့္ အလားတူစြာပင္ တူညီေသာအလုပ္ အကုိင္အတြက္    
လုပ္အားခေပးရာတြင္ ယဥ္ေက်း မႈအရ က်ား၊ မ ခြျဲခားျခင္းရိွေနေၾကာ
င္း မွတ္သားရသည္။ ဤသုိ႕ ျဖစ္ရသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး
မ်ားသည္ ဤမွ်သာ လုပ္ ႏုိင္သည္ဟူေသာ လူမႈအစဥ္အလာအရ ေရွး
ရုိးစြလဲက္ခံထားခ်က္ မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္အတြက္ ျဖစ္
သည္။ “အမ်ိဳးသမီး မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အလုပ္” ဆုိသည္ကုိ အလုပ္ရွ
င္မ်ား (မ်ားေသာ အားျဖင့္ အမ်ိဳးသား မ်ား)က ေပါ့ပါးသည့္ အလုပ္ဟု 
သမားရုိးက် သတ္မွတ္ထားျပီး ပုိမုိနည္းပါးေသာ လုပ္အားခေပးရမည္
ဟု ယူဆ ၾကသည္။ ထုိ႕အတြက္ တူညီေသာ အလုပ္ သုိ႕မဟုတ္ ပုိလု
ပ္ရ ေသာ အလုပ္၊ ကာယအား စုိက္ရျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ရေသာ အလုပ္ ျဖစ္ေစကာမူ ပုိနည္းသည့္ လုပ္အားခကုိသာ ေပးေလ့
ရိွသည္။ ဤသုိ႕ေသာ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ အလုပ္သမားမ်ား မူလေနထုိင္
ရာ အရပ္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာရာ အရပ္ရိွ အလုပ္ေစ်းကြက္မ်ား     
တြင္ ေတြ႕ရသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားမွာ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊    
မိဘမ်ားကုိ ထားရစ္ခ့ဲကာ၊ မိသားစုတစ္ခုထူေထာင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္း
ပါးေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားမွာ ေသးငယ္  
ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ျဖစ္ၾကျပီး၊ မွီခုိသူကေလးငယ္ အခ်ိဳးအစား   
နည္းပါးကာ၊ မီွခုိသူ သက္ၾကီးရြယ္အုိ အခ်ိဳးမွာ ျမင့္မားသည္ကုိ ေတြ႕   
ရသည္။ ထုိသုိ႕ ထြက္ခြာသူမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား မဟုတ္ ၾကဘဲ
၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ သားသမီးမ်ား၊ သုိ႕မဟုတ္၊ အသက္ ငယ္ရြယ္သူ 
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား (ဥပမာ - ေျမးမ်ား) ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသုိ႕ေသာ 
အေျခအေနကုိ ေလ့လာသုေတသနျပဳသည့္ ဧရိယာ တုိင္းတြင္ ေတြ႕ 
ရသည္။ 

လုပ္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း စသည့္ ကာယလုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသည့္         
ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ အလုပ္ ထဲတြင္ ေဆာက္လုပ္  
ေရး (၂၃%) ႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းလုပ္ငန္း (၁၉%)ကုိ အဓိကေတြ႕ရ 
သည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ သည့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ တူး 
ေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း(၂၄%)တြင္ လုပ္ကုိင္ၾကေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားမွာ ျပည္တြင္း      
ျပည္ပ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္    
အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆြေဲဆာင္မႈ
ရိွသည့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည္ကုိ ေတြ႕ရ
သည္။ ငယ္ရြယ္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေရအတြက္မွာ ၾကီးထြားလာ     
ျပီး မူလလယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သည့္ အစဥ္အလာကုိ စြန္႕လႊတ္
ကာ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားဆီသုိ႕ ေလွ်ာက္လွမ္း
လာၾကေၾကာင္း၊ မူလလုပ္ငန္းမ်ားကုိမူ အသက္ၾကီးသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ ခ်န္ထားခ့ဲၾကေၾကာင္း CHIME အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပ  
သည္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီတုိင္းမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အမ်ားစုသည္   
ရန္ကုန္ရိွ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံႏွင့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လာ 
ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ထုိအလုပ္မ်ားမွာ မိသားစုအတြက္ ဂုဏ္သိ
ကၡာရိွျပီး စိတ္ခ်ရေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု သူတုိ႔က ယူဆၾကသည္။ 
ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ရရိွၾက သည့္ အမ်ိဳးသမီး ၾကီးငယ္မ်ား
သည္ ေက်းရြာမ်ားရိွ သူတုိ႔၏ ညီအစ္မမ်ား သုိ႕မဟုတ္္ သက္တူရြယ္
တူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သူတုိ႔ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည့္ စက္ရုံမ်ားတြင္ အ
လုပ္သြင္းေပးေလ့ရိွၾက သည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ၄င္းတုိ႕၏ လူမႈေရးကြန္ယက္
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေက်းရြာမွ ျမိဳ႕ျပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာလာသည့္ ငယ္
ရြယ္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ား တုိးပြားလာသည္။ 

ေမးခြန္းေျဖဆုိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားက သူတုိ႕သည္ အမ်ိဳး 
သားမ်ားထက္ နည္းပါးသည့္ လုပ္အားခကုိ ရရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾက   
သည္။ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြရရိွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား 
တြင္အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾက သည္ (၈၁% ျဖစ္သည္)။ 

၃ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
 က်ား၊ မျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္တြင္ CHIME အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းေနျခင္း © ကိုဦး ၂၀၁၇



မ်ားထက္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအၾကားတြင္ ပုိမုိ မ်ားျ
ပားသည္။ ၃ စီးပြားေရးအရ ရွင္သန္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာ
သူမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာ
သူ ၆၉% ႏွင့္ ျပည္တြင္း ထြက္ခြာသူ ၆၆% တုိ႕က လြန္ခ့ဲသည့္ ၁၂ 
လ အတြင္း ေနအိမ္သုိ႕ လႊေဲငြျပန္ပုိ႕ ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊ႕ေျပာ
င္းလုပ္သား အမ်ိဳးသား ၈၃% ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၇၇% တုိ႕က လႊေဲငြ 
ျပန္ပုိ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လႊေဲငြျပန္ပုိ႕မႈ နည္းပါး သ
ည္ဟု ယူဆရန္ အေထာက္အထား နည္းပါးသည္။ အမ်ားဆုံး လႊေဲ
ငြေပးပုိ႕မႈ ျဖစ္စဥ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား တြင္  
ပုိမုိျမင့္မားေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳး
မ်ိဳးအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ က်ား၊ မ ျဖစ္ တည္မႈတစ္
ခုသည္ အျခား က်ားမျဖစ္တည္မႈ တစ္ခုထက္ လႊေဲငြ ပုိမုိေပးပုိ႕ႏုိင္ျ
ခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ မႏၱေလးတုိ
င္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ရရိွသည့္ အခ်က္အ လက္မ်ားအရ အ
မ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လႊေဲ
ငြေပးပုိ႕မႈ ျဖစ္စဥ္ ပုိမုိ ျမင့္မားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အုပ္စလုိက္အေ
နျဖင့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာသူမ်ား၏ လႊေဲငြေပးပုိ႕မႈ
မွာ နိမ့္ကျ်ပီး (၃၂%) ေယဘုယ် လႊေဲငြေပးပုိ႕မႈ (၆၆%) ၏ တစ္
ဝက္မွ်ပင္ မရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရ သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လႊေဲငြေပးပုိ႕မႈျဖစ္စဥ္ ႏႈ
န္းထားမ်ား တူညီေနရျခင္းမွာ အံၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အခ်
က္အလက္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း
ထြက္ခြာရျခင္းမွာ အလုပ္ရွာေဖြရန္ ႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ သည့္ အလု
ပ္အကုိင္ရရိွရန္ တြန္းအားေပးခံရေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထုိ႕ျပင္ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ အခ်ိဳး အစားအမ်ားစု
မွာ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ တစ္ဦးတည္း ေသာ သမီးမိန္းကေ
လးမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ သုိ႕ ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေ
ရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေယ
ဘုယ်အားျဖင့္ နည္းပါးသည့္ လႊေဲငြပမာဏ ကုိသာ ေပးပုိ႕ၾကေၾကာ
င္း ေတြ႕ရိွရသည္။ သုိ႕ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား
မ်ားႏွင့္ တူညီေသာ ပမာဏ သုိ႕မဟုတ္ ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ ပမာဏ
ကုိ ေပးပုိ႕ၾကသည္ကုိ ျခြင္းခ်က္အေန ျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။

ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားသည္ တူညီေသာေနရာမွ ျပည္ 
တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ က်ား၊ မ ျဖစ္ တည္
မႈအလုိက္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လႊေဲငြပုိမုိေပးပုိ႕ႏုိင္သည္။ ရခုိင္ ျပည္နယ္
မွ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္မူ ျခြင္း ခ်က္အေ
နျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။ သူတုိ႕၏ ပ်မ္းမွ် လႊေဲငြေပးပုိ႕မႈ ပမာဏမွာ ျပ
ည္ပ ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား အ ၾကားတြင္ 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဆန္႕က်င္ဖက္ အေနျဖင့္ ရခုိငျပည္နယ္မွ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာသူမ်ား ျဖစ္လာၾ
ကေသာအခါတြင္ ၄င္းတုိ႕၏ ပ်မ္းမွ်လႊေဲငြ ေပးပုိ႕မႈ ပမာဏမွာ ျမင့္
မားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤသည္ မွေန၍ ရခုိင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ပထြက္ခြာေရာက္ ရိွရာ အရပ္မ်ားတြင္ ပုိမုိအတ
ည္တကျ်ဖစ္ျပီး လုပ္အားခ ပုိမုိရရိွ သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရိွၾကသ
ည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာေစရန္ 
အဓိက တြန္းပုိ႕ေပးေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ အလုပ္အကုိင္ ျဖစ္ 
သည္။ ပညာေရးႏွင့္ မိသားစု အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္လည္း ေယ
ဘုယ် အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ထပ္မႈမွ တစ္ဆင့္ 
မိသားစုဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း သမားရုိးက် အေၾကာင္းတရားမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား အၾကားတြင္ အေရအတြက္တူညီသည္။ 
ဤသုိ႕ေသာ ‘ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ကြင္းဆက္’ ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာသူ
မ်ားအၾကား ေဘးကင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာႏုိင္မႈ အျဖစ္ အသုံးျပဳ 
ၾကသည္။ CHIME သုေတသန အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း    
ထြက္ခြာမႈမ်ားတြင္ ေယဘုယ် ေတြ႕ရေလ့ရိွသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူတုိင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ
မ်ား မဟုတ္ေပ။ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္း
ရန္ ဆုံးျဖတ္မႈသည္ မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႔အေပၚတြင္ တည္
မီွတတ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ အမ်ိဳးသားမ်ား
သည္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ 
ရယူေလ့ရိွၾကသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႕၏ သမီးမိန္းကေလး
မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္တတ္သည္။ အ   
ေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား သည္ အကာအကြ
ယ္ ပုိမုိလုိအပ္ျပီး အေရးၾကီး အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ
ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု လူမႈေရးစံ
နႈန္းမ်ားအရ နားလည္ ခံထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖ
င့္ သမီးမိန္းကေလး မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိခင္ျဖစ္သူမ်ား ပါဝင္တတ္ 
ၾကျပီး၊ သား ေယာက္်ားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာမႈအတြက္ ဖခင္မ်ား 
ပါဝင္တတ္ေၾကာင္း CHIME မွ ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက       
ေဖာ္ျပသည္။ 

ထြက္ခြာေရာက္ရိွမည့္ေနရာတြင္ မိသားစု ေဆြးမ်ိဳးမ်ား ရိွေနျခင္း 
သည္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာသူမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား         
အတြက္ အေရးၾကီးသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေရႊ႕ေျပာင္း     
ထြက္ခြာသူ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ ထြက္ခြာေရာက္ရိွမည့္ ေနရာ၏ လုံျခံဳ
စိတ္ခ်ရမႈကုိ အေလးေပးၾကသည္၊ ဥပမာ တစ္စုံတဦး၏ အကူအညီ 
ျဖင့္ ေနထုိင္ရန္ ေနရာရရိွေရးကုိ အေရးၾကီးကိစၥအျဖစ္ စဥ္းစားၾက 
သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈကုိ စီစဥ္ေပးႏုိင္သည့္ ပြစဲားမ်ားအားသိ
ရိွျခင္းသည္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားအတြက္ ပုိ၍အေရးၾကီး 
ျပီး၊ အမ်ိဳးသား ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားအတြက္ အေရးအၾကီးဆုံး 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပထြက္ခြာသူမ်ား တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
ပြစဲားကုိ ပုိမုိအသုံးျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္ (အမ်ိဳးသမီး ၂၈% ႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အမ်ိဳးသား ၄၃% ျဖစ္ သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္)။ အမ်ိဳး
သမီး ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား သည္ သူတုိ႕ေနရပ္ရိွ မိသားစု ေဆြ
မ်ိဳးမ်ားကုိ သတင္းအခ်က္ အလက္ ရင္းျမစ္အျဖစ္အျဖစ္ အသုံးျပ ၾဳက
သည္ (အမ်ိဳးသမီး ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ ၃၁%၊ အမ်ိဳးသား 
ျပည္ပထြက္ခြာသူ ၂၂%။ အမ်ိဳးသမီး ျပည္တြင္းထြက္ခြာသူ ၄၆%၊  
အမ်ိဳးသား ျပည္တြင္း ထြက္ခြာသူ ၃၉% ျဖစ္သည္)။ 

တြန္းပုိ႕မႈ အေၾကာင္းတရား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား

လႊပုိဲ႔ေငြမ်ား

 ၃ ဤေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

ျခံဳငုံေဖာ္ျပရလွ်င္ လႊေဲငြေပးပုိ႕မႈမွာ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ

၄ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
 က်ား၊ မျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (LIFT) 
မွ Mr. Benjamin Harkins ႏွင့္ သက္ႏွင္းေအးတို႔အား ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္     
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည့္
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 



အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသား မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္အားခ ပုိမုိရရိွ
သည့္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကုိင္ ေနရာမ်ားသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာၾကသ
ည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ သုိ႕ရာ တြင္ အႏၱရာယ္မ်ားျပီး မေရရာေသာ အ
လုပ္အကုိင္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ လႊပုိဲ႕ေငြမပုိ႔ ေဆာင္ ႏုိင္သည့္  အေျခ
အေနထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေနအိမ္သုိ႕ ေငြအစား ပစၥည္းပစၥယမ်ား ေပးပုိ႕ႏုိင္ ေ
ခ် ပုိမ်ားသည္။ ၄ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ တူ
ညီေသာ ေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေရာက္ရိွရာ ေနရာ
ဌာနအလုိက္ ေနအိမ္သုိ႕ လႊေဲငြပမာဏ ပုိနည္းစြာ ေပးပုိ႕ၾက ေစကာမူ
၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ (ေငြသားအစား) ေနအိမ္ လုိအပ္ ခ်က္အတြ
က္ ပစၥည္းပစၥယမ်ား ေပးပုိ႕လုိမႈ ပုိမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ သုိ႕ျဖစ္
၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လႊေဲငြေပးပုိ႕မႈ တစ္ခုတည္းကုိသာ ၾကည့္ျပီး၊ ေငြ
ပမာဏ နည္းပါးသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ချ်ခင္းမွာျပီး ျပည့္စုံျခင္း မရိွေၾကာ
င္း ဤအခ်က္က ေထာက္ျပသည္။ 

အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႕ သမီးမိန္းကေလးမ်ား၏ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ဝ
င္ေငြရရိွမႈ မ်ားအေပၚ ဂုဏ္ယူၾကသည္ကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ သုေတသ
နက ေတြ႕ရိွ ေဖာ္ျပသည္။ 

အမ်ိဳးသားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာျခင္းကလည္း လူမႈေရးအ ေျပာ
င္းအလဲကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အသက္ၾကီး အမ်ိဳးသား
မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္သူ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားအေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္ ၊ ထုိ႕ျ
ပင္ ဇနီးမ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ားအေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္း လာျခင္းမ်ိဳးလည္း ရိွ 
သည္။ 

ငါးဖမ္းသမား၏ ဇနီးျဖစ္ျပီး သားသမီး ေျခာက္ေယာက္ရိွသူ       အ
သက္ ၃၉ ႏွစ္ရိွ ဧရာဝတီတုိင္းသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ခင္ပြန္း ျဖစ္
သူအေနျဖင့္ သုံးလခန္႔ၾကာျမင့္သည့္ ခရီးတစ္ၾကိမ္ထြက္တိုင္း အိ
မ္ေထာင္စု ေငြေရးေၾကးေရးကုိ မည္သုိ႕ ေျဖရွင္းရေၾကာင္း၊ တစ္ခါ
တရံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိေပးရန္ လက္ဝတ္ရတနာ မ်ား ေပါ
င္ႏံွရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ သူမေဆာင္ရြက္ရသည့္ တာဝန္ ဝတၱ
ရားမ်ားကုိ ယခုက့ဲသုိ႕ ေဖာ္ျပသည္။ 

က်ားမအခန္းက႑အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

က်ားမျဖစ္တည္မႈ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းအေပၚ မူ
တည္၍ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း က်
ယ္ျပန္႕စြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းမွ ေန၍ က်ား၊ 
မ အခန္းက႑ကုိ သုိ႕မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ခြေဲဝ ေနရာေပးမႈ ႏွင့္ အိ
မ္ေထာင္စုတြင္း ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္း ေစသ
ည္ဟု ေျပာဆုိရန္ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလ
မ္းအသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးသည္မွာ ရွင္းလင္းေသခ်ာပါ သည္။ ေရႊ႕ေျပာ
င္းထြက္ခြာသူ ငယ္ရြယ္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
မွာ အလုပ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေပ။ ျမိဳ႕ျပ မ်ားသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ထြ
က္ခြာသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားမွာ စက္ရုံမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ား တြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရရိွသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ၄င္းတုိ႕အေ
နျဖင့္ အႏၱရာယ္မ်ားျပီး မေရရာ ေသာ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား အေပၚ
တြင္ သည္းခံရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႕ေစကာမူ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈမွေန
၍ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရး၊ တစ္ကုိယ္ရည္ ဖြ႔ျံဖိဳးတုိးတ
က္မႈ၊ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈ၊ ႏွင့္ လူေနမႈပုံစံတုိ႕အတြက္ အခြင့္အလမ္းသ
စ္မ်ားကုိ ေတြ႕ ၾကံဳခံစား ရသည္။  တစ္ျပိဳင္တည္းတြင္ မိသားစုတြင္းရိွ 
၄င္းတုိ႕ ၏ လူမႈအဆင့္ အတန္းသည္လည္း ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ မိသား
စုမ်ား

အကုန္လုံး ကၽြန္မလုပ္ရတာေပါ့။ ကၽြန္မပဲ အားလုံး ကၽြန္မ 
ဘာသာ ဆုံးျဖတ္ရတယ္။ သူျပန္ေရာက္ေတာ့မွ ကၽြန္မ ဆုံးျ
ဖတ္ခ်က္ေတြ ျပန္ ေျပာျပလုိက္တယ္။ သူကလဲ ကၽြန္မဆုံးျ
ဖတ္တာေတြကုိ သေဘာတူပါတယ္၊ ဘာလုိ႕ လဲဆုိေတာ့ 
ကၽြန္မက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွားေတြ လုပ္တာ မွ မဟုတ္တာ
။ သူမရိွရင္ ကၽြန္မက အိမ္ေထာင္ဦးစီးပဲ။ ကၽြန္မ ေငြလုိရင္ 
ကၽြန္မၾကိဳက္သေလာက္ ေငြထုတ္လုိ႕ ရတယ္။ သူက ခြင့္ျ
ပဳတယ္၊ ကၽြန္မက မျဖဳန္းတီးလုိ႕ေလ […] 

[…] ကေလးေတြအတြက္ လူမႈေရး ဖိတ္တာေတြက သူ႕နာ
မည္နဲ႕ လာတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူ႕ကုိယ္စား ကၽြန္မပဲ သြားရ
တာေပါ့။ သူျပန္ေရာက္ရင္ လူမႈေရးေတြ ကၽြန္မ ဘယ္လုိ
လုပ္ရတယ္ဆုိတာ ေျပာျပရတယ္။ သူနဲ႕ ကၽြန္မ ၾကားမွာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ အျမဲေနပါတယ္။

 ၄ ကံမေကာင္းစြာပင္ လႊေဲငြ အမ်ိဳးအစား တန္ဖုိးကုိ ခန္႕မွန္းရန္အတြက္ နမူနာအရြယ္အစားမွာ အလြန္ေသးငယ္ပါသည္။ 

၅ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
 က်ား၊ မျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာ။ © ကုိဦး ၂၀၁၇



အႀကီးမက အရင္တုန္းက ဆံပင္အရွည္နဲ႔။ ခုေတာ့ ဆံတုိဂုတ္ဝဲကုိ 
ေျဖာင့္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝတ္စားတ့ဲ ပုံစံလဲေျပာင္းသြား တယ္။ 
အရင္ကဆုိ ႐ုိး႐ုိးပဲဝတ္တာ၊ ခုေတာ့ စကတ္တုိေတြ ဘာေတြနဲ႔
......။ ကၽြန္မသမီးအငယ္က ေက်ာင္းသူေလ..သူက ခုက တည္း
က ေခတ္ဆန္ေနၿပီ။ အၿမဲတမ္း ေဘာင္းဘီပဲ ဝတ္တယ္။ အကႌ်အ 
ဆင္ေရြးတာလဲ မတူေတာ့ဘူး။ ခုဆုိ အသီးပုံ အဆန္းေတြ ဘာ      
ေတြနဲ႔ ....ရန္ကုန္မွာ ဝတ္ၾကတယ္ ဆုိလား။ ( ဧရာဝတီတုိင္းမွ       
အသက္ ၅၀ အရြယ္ ေျဖဆုိသူ ေဒၚသႏၱာ*) 

ဗမာမိန္းကေလးက ဗမာမိန္းကေလးေပါ့ေအ။ ထမီ ဝတ္ရမွာေပါ့။ 
ဗမာလုိ ဆံပင္ပုံစံထားရမွာေပါ့။ ကၽြန္မဆံပင္ ပုံစံကုိၾကည့္ပါလား။ 
...... ကၽြန္မသမီးက ဒီေႏြက်ရင္တ့ဲ သူ႔ဆံပင္ ႏွစ္ေျမာင္းေလာက္   
ေဆးဆုိးခ်င္တယ္တ့ဲ။ နင့္အေဖက ဒီတုိင္းၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး 
လုိ႔ေျပာထားရတယ္။ သူက ဘာျပန္ေျပာလဲဆုိေတာ့ ႏွစ္ေျမာင္း     
တည္းပါ အေမရယ္၊ အေဖ့ကုိ ေျပာေပးပါလားတ့ဲ။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မလဲ  အ
ရဲစြန္႔ၿပီး ရွင့္သမီးက သူ႔ဆံပင္ ႏွစ္ေျမာင္းေလာက္ ေဆးဆုိးခ်င္
တယ္၊ ရွင့္ကုိ ေျပာေပးပါလုိ႔ က်ဳပ္ကုိ ေျပာေနတယ္လုိ႔ေျပာရတယ္
။ ..... သူ႔အေရာင္က အနီလုိလုိ ၊ အဝါ လုိလုိ ေရႊေရာင္လုိလုိပါပဲ။ 
တစ္ေျမာင္း ႏွစ္ေျမာင္းေလာက္ပါ။ သိပ္လဲ မသိသာပါဘူး။ တစ္  ခ်
က္ၾကည့္ရုံနဲ႔ သတိမထားမိဘူးရယ္။ က်ဳပ္ တစ္ခ်က္ေတာ့ ၾကည့္
လုိက္ပါေသးတယ္။ မဆုိးပါဘူး။ သူမ်ား ေတြလုိ တစ္ေခါင္းလုံး နီ
ရဲေနေအာင္ ဆုိးတာမွ မဟုတ္တာ။ တစ္ေျမာင္း၊ ႏွစ္ေျမာ
င္း             ေလာက္ပဲဟာ။ ဒီေန႔ေခတ္ ကေလးေတြ ဆုိေတာ့ နား
လည္ေပး ရတာေပါ့။ (ဧရာဝတီတုိင္းမွ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ အ
မ်ဳးိသမီး) 

အဆုိပါ အမ်ိဳးသမီးအေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိ
င္ျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ လူ
မႈေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးတစ္ေယာက္၏ တာဝန္ကုိ ယူ
ရျခင္း စသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခု ရရိွေၾကာင္း ေ
တြ႕ရသည္။ ဤသုိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကုိ အျခားေသာ အေျခအေန
မ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ဤသည္မွာ အျမဲတန္း 
အေျခအေနအျဖစ္ က်ားမ ျဖစ္တည္မႈ စံႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း
ဟု ေျပာဆုိရင္ မလြယ္ကူပါ။ ယခု အေျခ အေနတြင္ က်ား၊ မ အခ
န္းက႑မွာ ယာယီ ျဖစ္ႏုိင္ျပီး ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ျပန္ေရာက္လာသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ယခင္အတုိင္း ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသည္။ 

တစ္ခါတရံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ သူမ်ား၏ အစဥ္အလာ က်ား
မျဖစ္တည္မႈ ပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲေစသည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အေျပာ
င္းအလဲ အေပၚ မူတည္၍ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ဤ
သုိ႕ေသာ တင္းမာမႈမ်ိဳးသည္ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ ခြာသူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏ ဖခင္မ်ားအၾကား ျဖစ္တတ္ ၾကသည္။ 
ဆံပင္ေဆးဆုိးျခင္း၊ စကတ္အတုိမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖန္စီရွပ္
အကၤ်  ီမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းတုိ႕ကုိ ဖခင္မ်ား အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳ လုိျခင္း မ
ရိွေပ။ ဤျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ေခတ္သစ္ လူမႈ ဘဝတန္ဖုိး
မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာျပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာ
သူတုိ႕၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ ရြာသူရြာသားမ်ား အား ျမင္ေတြ႕ေစပါသည္
။ သုိ႕ရာတြင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ေရွးရုိးစြ ဲရြာသူ ရြာသားမ်ား၏ ထိတ္လန္႕မႈ 
ႏွင့္ သေဘာမတူမႈ တုိ႕ကုိ မၾကာခဏ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ဤသည္
တုိ႕မွာ အေျပာင္းအလဲကုိ လက္ခံျခင္းအျဖစ္ CHIME သုေတသနက 
ေဖာ္ျပေစကာမူ (ဇယားကြက္ ၂ ကုိ ၾကည့္ပါ) က်ားမျဖစ္တည္မႈ 
စံႏႈန္းမ်ား၏ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚမႈကုိ လူထုအၾကား ခုိင္မာစြာ ျဖစ္ေပၚေ
စရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

တင္းမာမႈ ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကုိ လက္ခံ လာမႈ

၆ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
 က်ား၊ မျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

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

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာ။ © ကုိဦး ၂၀၁၇



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) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လႊေဲငြေပးပုိ႕ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရိွသည္၊ သုိ႕ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ နည္းပါးစြာ ေပးပုိ႕ၾကသည္။ အ   
ေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ အမ်ားစု ျဖစ္ၾကျပီး၊ တစ္စိတ္တပုိင္းအားျဖင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း     
ထြက္ခြာသူမ်ားထက္ လုပ္အားခ ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ 
လုပ္အားခကုိ ရရိွၾကသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ ၾကသည္ကုိ ေထာက္
ရႈ၍၊ လုပ္အားခ တန္းတူ ရရိွေစေရး က့ဲသုိ႕ေသာ ပုံစံတကျ်ဖစ္သည့္ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အားျဖင့္ ေနအိမ္မ်ားသုိ႕ လႊေဲငြပမာဏ ပုိမုိ ျမင့္မားစြာ ေရာက္ရိွေစႏုိင္ျပီး၊ အိမ္ေထာင္စု စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးကုိ ပ့ံပုိးေစႏုိင္မည္   
ျဖစ္ပါသည္။ 

(၂) ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ခြာမႈ ရပ္ဝန္း တစ္ခုလုံးမွ ေန၍ အမ်ိဳးသမီးတုိ႕၏ စြမ္းအားျမွင့္တင္မႈဆုိင္ရာ အနာဂတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ိဳးကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ျခင္း၊ သက္ၾကီးပညာေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ပညာသင္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္ေစျခင္း တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖင့္ မူလေနရာ အရပ္ႏွင့္ ထြက္ခြာေရာက္ရိွရာ အရပ္မ်ားရိွ အမ်ိဳးသမီး
တုိ႕အား စြမ္းအားျမွင့္ တင္ေပးႏုိင္ျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ မူလေနရာ အရပ္ရိွ ေက်းရြာမ်ား၏ ရပ္ေရး ရြာေရ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပုံစံတက် 
ပါဝင္လာေစရန္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္ မူလေနရာ အရပ္ႏွင့္ ထြက္ခြာေရာက္ရိွရာ  
အရပ္မွ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေပၚ မီွခုိၾကသည္က မ်ားပါသည္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း မထြက္ခြာမီႏွင့္ ထြက္ခြာမႈ ျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္ အတြင္း
တြင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္း ကူညီျခင္း၊ မွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေဝျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကြန္ယက္မ်ား 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအား ျဖည့္ဆည္း သင့္ပါသည္။ 

(၃) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု CHIME သုေတသနက ေဖာ္ျပပါသည္
။ ျပည္တြင္း ထြက္ခြာမႈတြင္ အဓိက အခန္းမွ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခု အခ်က္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ
မႈ မူဝါဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ မ်ားစြာ အေရးၾကီးသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕   
ေျပာင္း ထြက္ခြာမႈကုိ အာရုံစုိက္ေရးမွာ အဓိကက်သည္။ သုိ႕မဟုတ္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒ ေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား  
တြင္ ကြက္လပ္တစ္ခု အျဖစ္ က်န္ရစ္ခ့ဲႏုိင္သည္။ 

(၄) ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ မိသားစုမ်ား အေပၚတြင္ CHIME ၏ အေရအတြက္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း မွေန၍ လူကုန္ကူးျခင္း 
က့ဲသုိ႕ေသာ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း မ်ိဳးတြင္ ဆီေလ်ာ္ေသာ အေကာက္အကူ ေပးျခင္းမ်ိဳး မရရိွႏုိင္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ က်ားမျဖစ္တည္မႈ
ကုိ အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကုိ အမ်ိဳးသားမ်ား ထက္ ပုိမုိ ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ အမ်ားမွာ လူကုန္ကူး
မႈ၏ သားေကာင္မ်ား အျဖစ္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ ၾကရေၾကာင္း အျခားေသာ သုေတသနမ်ားက ေဖာ္ျပပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း မထြက္ခြာမီ 
ႏွင့္ ထြက္ခြာေနစဥ္ အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က်ားမျဖစ္တည္မႈကုိ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ျခင္းမ်ိဳး ႏွင့္ လူ
ကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ိဳးမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ အထူး ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ မိသားစုဝင္မ်ား ေရႊ႕  
ေျပာင္းထြက္ခြာ ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ခ့ဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္လည္း ထုိသုိ႕ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ိဳးမ်ားမွ အ 
ကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ အထူး စီမံအားထုတ္ သင့္ပါသည္။ 

အေထာက္အထားမွ လုပ္ေဆာင္မႈ ဆီသုိ႕ - CHIME ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ ဘာေတြကုိ သိရိွနားလည္ ႏုိင္သလဲ။

၇

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။


