
အဓိကအခ်က္မ်ား

စီးပြားေရးအေျခအေနနိမ့္ပါးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အရည္အေသြး 
သုေတသန အေသးစိတ္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳရာတြင္ ၇၁% က အေႂကြး
အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည့္အျပင္ လူမ်ားစြာသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာျခင္းကုိ ေႂကြးၿမီ ၊ ေက်းလက္ရိွ ႀကိဳတင္လုပ္အားချဖင့္ အလုပ္အကုိ
င္ခ်ည္ေႏွာင္မႈ၊ အလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက့ဲသုိ႔ ထြက္ေပါက္မရိွသည့္  ျပႆနာ
မ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ 

မိသားစုမ်ားက လက္ရိွအေႂကြးႏြအံတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာမႈျပဳရာတြင္ ကုန္က်မည့္ေငြမ်ားအတြက္ ေခ်းငွားက်ခံၾကၿပီး ယင္းကုိ   ေ
ရရွည္အက်ဳးိရိွမည့္လုပ္ရပ္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၌မူ ၃၈% သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ 
အတြက္ (ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ၊ ပြစဲား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ား 
ထံမွ) ေခ်းေငြယူၾကရသည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၌မူ ၅% 
ခန္႔သာ ေငြေခ်းၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ ေက်းလက္ေဒသရိွ ႀကိဳတင္ယူေငြျဖင့္ ခ်ည္  ေႏွာ
င္သည့္ အလုပ္ခြင္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကေသာ္လည္း ပြဲ
စားမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရသည့္အခါ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ 
အေႂကြးတင္ျခင္း ႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္ မေရရာသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း
မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ေျခလည္းရိွသည္။   

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ အေစာပုိင္း ကုန္က်မႈ
မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ႏွင့္ ၎၏ မိသားစုေနာက္ပုိင္း ရရိွလာသည့္     

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏွင့္ 

ေႂကြးၿမီတင္ရွိျခင္း 
CHIME သုေတသန စီမံကိန္းမွ 

ေတြ႕ရွိရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္၊ 
ပံုစံ ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္း

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္မွာ ” (CHIME) စီမံကိန္း ၏ တစ္စိတ္တေဒသအျဖစ္ လုပ္      ေ
ဆာင္သည့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤစီမံကိန္းကုိ အုိင္အုိအမ္ (IOM) ၊ University of Sussex ၊ ေမတၱာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ 
ေဒးရွင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္  ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊       
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔က ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါသည္။ 

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ရန္ပုံေငြအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ စားနပ္   
ရိကၡာဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ အဖြ႕ဲ(LIFT)  မွေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္သည္။   

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၄ ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလး
တုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္း ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြဦးကာလ ႏွင့္ ေႏြ
ရာသီအတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။  သုေတသနျပဳရာတြင္  အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္  မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လူ 
ေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ ကြျဲပားေသာ နည္း
လမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပ ၿဳပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ
တုိ႕အၾကား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ CHIME အေနျဖင့္ ေလ့လာစူးစမ္းခ့ဲပါသည္။ 

မႏၱေလးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႕အတြက္ စုစုေပါင္းေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စားျပဳနမူနာ 
(ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃,၁၁၆ ခု) ကုိ ရယူႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္း ႏွင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္မူ သုေတသနေကာက္ကြက္ နမူနာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္
ခြင့္ ပမာဏကြျဲပားျခားနားၿပီး ေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 

၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕အနီးအနားမွ လုပ္သားမ်ား။ © ကိုဦး ၂၀၁၇



ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ သုံးပံု
တစ္ပုံသည္ ဆင္းရဲၾကၿပီး ၁၄% ခန္႔က ဆင္းရဲသည္ဟု 
(near-poor) ေခၚဆုိႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရိွသည္။၁ ထုိသုိ႔ 
လႈပ္သာလွည့္သာရိွသည့္ အေျခအေန အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္  
အနာေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊ သီးႏံွပ်က္စီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝ    
ေဘးအႏၲရာယ္က့ဲသုိ႔ေသာ မထင္မွတ္သည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္    
ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ အထိနာတတ္ၾကၿပီး ဆင္းရဲတြင္းထဲသုိ႔ ထုိး
က်သြားတတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ မထင္မွတ္သည့္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ား 
ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ လုပ္ေလ့လုပ္ထရိွသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမွာ 
ေငြေခ်းငွားျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ခက္ခဲသည့္
အခ်ိန္တြင္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ေငြေခ်းငွားျခင္း ျပဳေလ့ရိွၾကၿပီး အိမ္ 
ေထာင္စု ၅ စုလွ်င္ တစ္စုသည္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ 
အစားအစာအတြက္ ေငြေခ်းၾကသည္။၂ အဆုိပါအေလ့အထကုိ 
အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏု္ိင္ငံရိွ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း၏ ၅ 
ပုံတစ္ပုံသည္ ႀကီးမားစြာ အေႂကြးတင္ေနၾကသည္။၃ အဆုိပါ     
အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ၎တုိ႔သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ 

 1 A near-poor person is someone who is above the poverty line of MMK 1,303 per day, but below MMK 1,564 per day. World Bank. 2017. An analysis of poverty in Myanmar (English). 
Washington, D.C.: World Bank Group, p. 10.
 2  Ibid p. 107
 3 Ibid, p.10 
 4 Ibid, p.10

ေနာက္ခံအေျခအေန

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏွင့္ ေၾကြးၿမီတင္ရွိျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၂

ႂကြယ္ဝလာမႈျဖင့္ အစားထုိးသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အၿမဲတေစအ 
ေကာင္းခ်ည္းျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕အတြက္မူ ေျပာင္း
လဲမႈက ေႏွးေကြး သုိ႔မဟုတ္ မထူးျခားသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ျဖစ္
ရပ္အနည္းငယ္တြင္မူ မေအာင္ျမင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ    
ျခင္းေၾကာင့္ ေႂကြးလည္ပင္းခုိက္၍ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားခ်ေရာင္း   
ရသည့္အျဖစ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳရသည္။

၎တုိ႔သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေရရွည္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ    
ျပဳႏု္ိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ၾကရသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ၾက့ံၾက့ံခုိင္ႏုိင္ 
စြမ္းကုိေလ်ာ့ပါးေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိလည္းလုပ္မိႏုိင္သည္။၄ 
CHIME သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာျခင္း နည္းလမ္းကုိ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရန္၊ ဝင္ေငြရေပါက္ရ  
လမ္းတုိးပြားရန္ႏွင့္ ပညာေရး၊ အိမ္ယာႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား 
ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳၾကသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာျခင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု
မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ယူေဆာင္လာသည့္နည္းတူ   
ထပ္မံေႂကြးတင္ျခင္း၊ အေႂကြးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ခံရျခင္း ႏွင့္      
ေခါင္း  ပုံျဖတ္ခံရျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကုိလည္း ယူ  
ေဆာင္လာသည္။

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ CHIME အစီရင္ခံစာမွ ေႂကြးၿမီ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း    
ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္အတြက္ စီးပြားေရးအရ  
တြန္းအားေပးသည့္ အခ်က္အလက္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ထုိမွ်သာမက ေခ်းငွားျခင္း၊ ႀကိဳတင္ေငြျဖင့္ ခ်ည္ 
ေႏွာင္ထားသည့္ လုပ္သား၊ ေငြလႊပုိဲ႔ျခင္းႏွင့္ မေရရာမႈမ်ား၏   
သက္ေရာက္မႈႏွင့္ မေအာင္ျမင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရွ႕ 
ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စဥ္းစားရန္ထည့္
သြင္းထားသည္။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ 
(LIFT) မွ Mr. Benjamin Harkins ႏွင့္ သက္ႏွင္းေအးတို႔အား ဤ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္
မ်ားေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေန႔စဥ္ဘဝလႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား။ © ကိုဦး ၂၀၁၇



ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဆင္းရဲမြေဲတျခင္းႏွင့္ ေႂကြးၿမီသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာျခင္းကုိ တြန္းအားေပးသည့္ အျပန္အလွန္ယွက္ႏြယ္ေနေသာ 
အခ်က္ ၄ ခ်က္အနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဦးတည္ဝင္ေငြနည္း မိ 
သားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးသုေတသန အေသးစိတ္ေတြ႕ 
ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ေျဖၾကားသူ ၁၉၂ ဦးအနက္ ၁၃၆ဦးက ၎
တုိ႔မိသားစုအတြက္ အဓိကအႀကီးမားဆုံးအခက္အခဲမွာ ေႂကြးၿမီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မိသားစုေႂကြးၿမီမ်ားမွ 
ကင္းလြတ္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္း    
ေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ မွတ္ယူၾကေၾကာင္း မၾကာခဏေတြ႕ရိွ
ရသည္။ ေႂကြးတင္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာရိွသည့္အနက္      
အခ်ိဳ႕မွာ -   

အလုပ္အကုိင္ရွားပါးသည့္ ခက္ခဲေသာ ရာသီတြင္ မိသားစု
စားဝတ္ေနေရးကုိ ေျဖရွင္းရန္၊

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပးေခ်ရန္၊

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ 
သီးႏံွေစ်း အတက္အကျ်ဖစ္ျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝရင္း 
ျမစ္မ်ား အသုံးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သက္ေမြး   
ဝမ္းေက်ာင္းကုိ ထိခုိက္သျဖင့္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးကုိ      
ေျဖရွင္းရန္၊ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္
မ်ားအတြက္ က်ခံရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အရည္အေသြးသုေတသန ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၌ မ်ားစြာေသာ 
ေျဖၾကားသူမ်ားက လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရသည့္ အေျခအေန 
ႏွင့္ ေန႔စဥ္ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားကုိ ေျပာ
ဆုိခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ေန႔စဥ္ဘဝ၌ ႐ုပ္တရက္ ႏွင့္/ သုိ႔ 
မဟုတ္ တျဖည္းျဖည္းေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲဒုကၡမ်ားက 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေစရန္ မည္သုိ႔ တြန္းအားေပးပုံကုိ ေျပာဆုိခ့ဲ  
ၾကသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားစြာက မိသားစုဝင္မ်ား၏ နာမက်န္းျဖစ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရမႈတုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းမာ  
ေရးကုသစရိတ္ေပးႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔႐ုန္းကန္ရေၾကာင္း၊ အက်ဳးိဆက္
အေနျဖင့္ ေငြးေရးေၾကးေရး မည္မွ်ခက္ခဲၾကပ္တည္းလာေၾကာင္း 
ႏွင့္ ေႂကြးႏြတံြင္း နစ္ရပုံတုိ႔ကုိ ရွင္းျပခ့ဲၾကသည္။ (ဇယားကြက္ ၁  
တြင္ၾကည့္ပါ)။၅

ႀကိဳတင္လစာေငြ ထုတ္ယူျခင္းစနစ္ - ဤစနစ္တြင္ ဆင္းရဲသား
မ်ားသည္ ခက္ခဲသည့္ရာသီခ်ိန္မ်ား၌ စားဝတ္ေနေရးေျဖရွင္းရန္
အတြက္ လစာေငြကုိ ေငြသား သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းအျဖစ္ ႀကိဳတင္
ထုတ္ယူ၍ အလုပ္မ်ားသည့္ ရာသီခ်ိန္တြင္ မိမိလုပ္အား (သုိ႔မ   
ဟုတ္ သား၊ သမီးတုိ႔၏လုပ္အား) ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကျခင္း  
ျဖစ္ၿပီး ဤစနစ္သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲသည့္ ေဒသမ်ားရိွ      
ေက်းလက္ေဒသတြင္ တြင္က်ယ္စြာ သုံးစြေဲနၾကသည္။ ယင္းစနစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏွင့္ ေၾကြးၿမီတင္ရွိျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၃

ဇယားကြက္ (၁)  အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္  ေႂကြးႏြံ
နစ္ျခင္းတုိ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနျခင္း

မႏၲေလးတုိင္းမွ အသက္ ၄၇ အရြယ္ရိွ ဦးေအာင္ေက်ာ္*သည္     
ကေလး ၅ ေယာက္ဖခင္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ထန္းတက္ျခင္းျဖင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပ ၿဳပီး ဇနီးသည္ႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ၾက 
သည္။ အလုပ္ပင္ပန္းပုံႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဘဝကုိ ဤသုိ႔ေျပာျပသည္ 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘဝက ဒီလုိပဲ ထန္းေတာထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ေနရတာ 
ဘာမွလဲ မေျပာင္းလဲဘူး။ ကၽြန္ေတာ့အေမ ဆုံးတုန္းကဆုိ အသု
ဘေတာင္မသြားႏုိင္ဘူး။ ကုိယ္သြားေနတုန္း ထန္းတက္ဖုိ႔ လူ
မငွားႏုိင္လုိ႔ေလ။” ယခင္က ေစ်းကြက္ေကာင္းသည့္အတြက္      
ထန္းလုပ္ငန္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ေမြးႏုိင္ေၾကာင္း သုိ႔ရာ
တြင္ ၎ေနမေကာင္းျဖစ္သည့္အခါ ေဆးဖုိးမတတ္ႏုိင္သည့္အ 
တြက္ မကုႏုိင္ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္း စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္ 
တည္းလာေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

ေဆးကုသစရိတ္အတြက္ ၎တုိ႔ပုိင္ေျမကုိ ေရာင္းခ်ခ့ဲရေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားထံမွ အတုိးျဖင့္ ေငြေခ်းခ့ဲရေၾကာင္းဆုိသည္။ သမီး
အႀကီးဆုံးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္
ခ့ဲသည္။ မိဘႏွစ္ပါးစလုံးက သမီးကုိ သြားခြင့္ျပဳရန္ ဝမ္းနည္းခ့ဲ     
ၾကသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ေလ အိပ္ယာထဲမွာ က်ိတ္ငုိတယ္။ သမီးမိန္းက    
ေလးဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းအလုပ္သြားလုပ္မွာ စိတ္ 
မခ်ႏု္ိင္ဘူး။”

ယခုအခါ အဆုိပါ ေျဖဆုိသူ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနတုိးတက္
လာေသာ္လည္း အလုပ္ပင္ပင္ပန္းပန္း မလုပ္ႏုိင္ေသးေပ။ အုတ္
ဖုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္၍ ေဆးဖုိးရရန္ ႀကိဳးစား       
ေသာ္လည္း လခက ေဆးဖုိးမကာမိေပ။ ဇနီးသည္က ရြာမွအမ်ိဳး 
သမီးမ်ားႏွင့္အတူ အနီးအနားရြာမ်ားသုိ႔ ရထားျဖင့္ သြားေရာက္
၍ ပဲခင္း ၊ ႏွမ္းခင္းမ်ားတြင္ ပ်ဳ းိနႈတ္ လုိက္ေလ့ရိွသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေစရန္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာတြန္း
အားမ်ား

သည္ ဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အတုိင္းအတာ   
တစ္ခုအထိ စားဝတ္ေနေရး စိတ္ေအးေစရန္ အေထာက္အပ့ံျပဳ
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစနစ္က အလြန္အမင္း မညီမွ်သည့္ အလု
ပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးကုိ ျဖစ္ေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ေခါင္း
ပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈသုိ႔ ဦးတည္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အလုပ္ရွားပါးသည့္ ရာသီခ်ိန္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ စားဝတ္ေနေရးအ
တြက္ ႀကိဳတင္လစာေငြအေပၚ မီွခုိေနရၿပီး အလုပ္မ်ားသည့္ ရာ
သီခ်ိန္တြင္ မျဖစ္စေလာက္လစာ သုိ႔မဟုတ္ လစာမရပဲ လုပ္အား 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရသည့္ ႀကိဳတင္လစာေႂကြးျဖင့္ ခ်ည္     ေႏွာင္
ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေႂကြးသံသရာတြင္ မဆုံးတမ္းပိတ္မိ 
ေနၾကသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္    
အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ မိ  
သားစုတစ္စုလုံး ပါဝင္ၾကသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားက ႀကိဳတင္လစာ 
ေငြ ႏွင့္ အေႂကြးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္သည့္ လုပ္အားစနစ္ေၾကာင့္ 

 5 Respondents’ names in all case study boxes have been changed to protect their privacy.

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



ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်ခံျခင္း  

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏွင့္ ေၾကြးၿမီတင္ရွိျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၄

ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ လုပ္သားမ်ား 
သည္ ပြစဲားမ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသုိ႔  
အခေၾကးေငြမ်ားစြာေပးရသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာသူမ်ားထက္ ကုန္က်စရိတ္ပုိမ်ားသည္။ ျပည္ပေရႊ႕     
ေျပာင္းသြားလာသူ အမ်ိဳးသား ၄၃% ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂၈% တုိ႔ 
က ၎တုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ ၾကားခံပြစဲားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ 
ၾကၿပီး အခေၾကးေငြေပးရသည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ
သူမ်ားတြင္ ၾကားခံပြစဲားအသုံးျပဳမႈမွာ ေျပာပေလာက္ေအာင္ မ
မ်ားေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ သြား 
ေရာက္မည့္ေနရာ ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ စီစဥ္ေပးမႈေပၚမူတည္၍ ကြာ 
ျခားသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားက်ခံရန္ 
အတြက္ ေငြ ေၾကးေခ်းငွားရသည္ဟု မိသားစုမ်ားစြာက ေျဖဆုိ
ခ့ဲၾကသည္။ လက္ရိွတင္ရိွေနၿပီးသား ေႂကြးၿမီမ်ားကုိ ျပန္လည္   
ေပးဆပ္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းက ေနရင္းေဒသတြင္ေန
ထုိင္လုပ္ကုိင္၍ ေႂကြးဆပ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းထက္ ပုိမုိအက်ဳးိရိွ
မည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။  

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မိသားစုမ်ား
သည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အေသးစားေခ်းေငြအဖြ႕ဲအစည္း
မ်ား ၊ အစုိးရေခ်းေငြ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ျပန္ပုိ႔ေငြ 
ျဖင့္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအပါအဝင္ ပုဂၢလိကေငြေခ်း
သူမ်ား စသျဖင့္ ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေငြေၾကးေခ်းငွားၾကေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္ ကုန္က်မည့္    
ေငြေၾကးကုိ က်ခံရာတြင္  ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာရသည့္ ကုန္က်စ 
ရိတ္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားက ျပည္
တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားထက္ပုိ၍ ေငြေၾကး ေခ်းငွားႏုိင္
ဖြယ္ ပုိမ်ားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ CHIME သုေတသနအတြက္ 
ေျဖၾကားခ့ဲသည့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ၃၈% 
သည္ (ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ပြစဲားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ 

ဇယားကြက္ (၂) ေႂကြးၿမီႏွင့္ စိတ္ပူပင္ေၾကာင့္ၾက ဂုဏ္ငယ္ရ    
ျခင္း

လွေမသည္ ဧရာဝတီတုိင္းမွ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး 
၈ ေယာက္မိခင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ လူေပါင္းမ်ားစြာထံတြင္  
ေႂကြးတင္ေနခ့ဲၿပီး ေႂကြးျပန္ဆပ္ႏု္ိင္ရန္ မိမိပုိင္ေျမကုိဖ့ဲ၍ ေရာင္း
ခ်ခ့ဲရသည္။ ေငြအျပင္ အခ်ိဳ႕လယ္ရွင္မ်ားကုိလဲ အလုပ္မ်ားသည့္ 
ရာသီခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ေပးရန္ကတိေပးၿပီး ေခ်းယူထားသည့္ 
လုပ္အားအေႂကြးလဲ ရိွေသးသည္။ သူမ၏ ေႂကြးရွင္မ်ားက သူမ
ထံ လာေရာက္ေႂကြးေတာင္းၾကၿပီး အဆူအဆဲခံရေၾကာင္းေျပာ 
ျပသည္။ သူမဘဝ၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းပုံကုိ ဤသုိ႔ေျပာျပခ့ဲသည္ 

“လူေတြကေလ ဟုိက ဒီကလာၿပီး အေႂကြးေတာင္းၾကတာမ်ား 
ငုိလုိက္ရတာ ဆုိတာေလ ျပန္ေတာင္ မေျပာခ်င္ဘူး။ ဟုိလူ႔         
ေတာင္းပန္လုိက္ ဒီလူ႔ေတာင္းပန္လုိက္နဲ႔။ အေႂကြးျပန္မဆပ္ပဲ 
ေနလုိ႔မွမရတာ။ ဒုကၡေရာက္လုိက္တာမ်ားဆုိတာ။ လယ္လုပ္   
ေပးရမယ့္ေႂကြးကလဲ ၁၂ ဧကေလာက္ရိွေတာ့ ေကာက္ရိတ္ 
ခ်ိန္လဲက်ေရာ လယ္ရွင္ကလာေခၚပါေလေရာ။ ဒါေပမယ့္  ကုိ
ယ္က တျခားအေႂကြးေပးရမယ့္ လယ္ထဲမွာ လုပ္ႏွင့္ေနၿပီ။ လယ္
ရွင္အခ်င္းခ်င္းလဲရန္ေတြျဖစ္ေပါ့။ ကၽြန္မ သမီးေလး ၂ ေယာက္ 
ရန္ကုန္ကုိ အလုပ္ထြက္လုပ္ေတာ့မွပဲ အစစအဆင္ေျပသြား      
ေတာ့တယ္။ ခုဆုိတျခားလယ္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္စရာမလုိေတာ့
ဘူး။ အရင္ကေတာ့ ႐ူးမတတ္ပဲ။ ခုေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာသြားၿပီ။ 
က်ပ္တည္းေပမယ့္ ကေလးအငယ္ေတြကုိေတာ့ ေက်ာင္းထား 
ေပးတယ္။ သူတုိ႔ ပညာမတတ္ရင္ ဒုကၡေရာက္မယ္ေလ။ ဒါ့       
ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းထားႏုိင္ဖုိ႔ စဥ္းစားရတယ္။”

ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရႏုိင္သည့္ အေျခအေနထဲတြင္ ပိတ္
မိေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာမ့ဲ ရြာသားမ်ားအ         
ေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ အထက္ပါအေျခအ  
ေနမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ အဆုိပါ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ 
ႏွင့္ အေႂကြးႏြနံစ္ေနသည့္ သံသရာအျဖစ္ဆုိးမွ လြတ္ေျမာက္  
ႏုိင္မည့္ အဓိကနည္းလမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း မ်ားစြာေသာသူ
မ်ားက တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္နည္းလမ္းအျဖစ္လည္း 
ေကာင္း ရႈျမင္ၾကသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျပဳရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကး     
ေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါအေႂကြးထပ္တင္ၾကရေသာ္လည္း ေရရွည္   
တြင္ ကနဦးရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သူ၏ တုိးပြားလာမည့္ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ပြင့္လန္းလာမည့္ အခြင့္အ 
လမ္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆင္ေျပသြားၾက   
သည္။ အမွန္စင္စစ္၌မူ ဇယားကြက္ (၂) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုိင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အ 
ေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ မိသားစုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လူမႈေရး
အဆင့္အတန္း ႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိမ်ားစြာ တုိးတက္ေကာင္း
မြန္လာေစသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမည့္သူမ်ားက ၎တုိ႔      
ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္အခါတြင္ အဆုိပါ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ရည္မွန္းေလ့ရိွၾကသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရြာငံေဒသရွိ အိမ္တစ္အိမ္၌။ © ကိုဦး ၂၀၁၇



စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံရသည့္ အလုပ္သမား 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ
ရိွ ခ်ည္ေႏွာင္မႈရိွေသာ လုပ္သားအျဖစ္မွ ႐ုန္းထြက္ရန္ လမ္းစအ 
ျဖစ္ ရႈျမင္ၾကေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေ
ရႊ႕           ေျပာင္းသြားလာမႈျပဳရန္ ပြစဲားမ်ားကုိ အားကုိးရသည့္အ
ခါခ်ည္ ေႏွာင္မႈရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ က်ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ အေျခ
အေနမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ အုိင္အုိအမ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
ဆုိင္ရာ ေဝါဟာရအဘိဓါန္ (၂၀၁၁) အရ ခ်ည္ေႏွာင္မႈရိွေသာ 
လုပ္သားဆုိသည္ကုိ “အလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္ ေ

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏွင့္ ေၾကြးၿမီတင္ရွိျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၅

ဇယားကြက္ (၃) ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ အေႂကြး     
ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း

အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ရခုိင္မိခင္ ၏ သမီးငယ္ အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္အရြယ္ရိွ ဇင္ေလးသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ၅ လက ေဆြမ်ိဳးတစ္     
ေယာက္၏ အသိမိတ္ေဆြ ပြစဲားတစ္ေယာက္၏ အကူအညီျဖင့္ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အ  
လုပ္လုပ္လုိေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ ပြစဲားကုိ ရြာသားမ်ားက ဆက္
သြယ္ခ့ဲၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပြစဲားက ေငြေၾကးတစ္စုံတရာ 
ေတာင္းခံခ့ဲျခင္း မရိွပဲ အလုပ္ရမွသာလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ျပန္ေပးရ
မည္ဟု ဆုိသည္။ သူမ ရြာမွထြက္သြားကတည္းက အဆက္အ 
သြယ္ မရေတာ့သည့္အတြက္ မိခင္မွာ အလြန္စိတ္ပူေနသည္။  
အဆက္အသြယ္ျပန္ရသည့္အခါ သမီးငယ္ကုိ ပြစဲားကလိမ္သြား 
ေၾကာင္း သိရသည္။

ပြစဲားက လိမ္ၿပီး ကၽြန္မသမီးရဲ႕ လစာေတြ အကုန္ႀကိဳ ထုတ္သြား
တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ သမီးကေလ “အေမ ေရသန္႔စက္ရုံမွာလုပ္ 
ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြစဲားက ကၽြန္မတုိ႔လစာေငြေတြကုိ အကုန္   
ႀကိဳထုတ္သြားတယ္။ လစာမရဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး 
(စုစုေပါင္း ၁၂ ေယာက္) တ႐ုတ္တစ္ေယာက္ အကူအညီနဲ႔        
စက္ရုံကေန ထြက္ေျပးၾကတယ္။ ကံေကာင္းလုိ႔ ရခုိင္တစ္          

ရွင္မ်ားထံမွ)  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္အတြက္ ေငြေၾကးေခ်းငွား
ခ့ဲၾကၿပီး ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္ ေငြေၾကး     
ေခ်းငွားသူ ၅% သာရိွသည္။  

CHIME သုေတသန၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ား
အရ ဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေငြေၾကးေခ်းငွားသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆုိေသာ္ ေငြေခ်းျခင္း ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၎
တုိ႔အတြက္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အႀကီးမားဆုံး 
ႏုိင္ငံေတာ္ေခ်းေငြစနစ္မွာ ျမန္မာ့စုိက္ပ်ဳ းိေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ
ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေသာ စုိက္ပ်ဳ းိစရိတ္ ေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး ေျမယာ 
ပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားေပၚ မူတည္၍ ေခ်းေငြထုတ္ေပး   
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနည္းငယ္အဆင္ေျပေသာ အိမ္    
ေထာင္စုမ်ားသာ လက္လွမ္းမီွသည့္ သေဘာရိွသည္။ ထုိနည္း
တူစြာပင္ ကမၻာ့ဘဏ္ (၂၀၁၆) ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ေျမယာမ့ဲ
မ်ား ၊ အမ်ဳးိသမီးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ေခ်းေငြရရိွရန္ အခ
က္အခဲမ်ားစြာ ရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ မၾကာေသးခင္က 
ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းလုိက္သည့္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ သည္ 
မိသားစုမ်ား ႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑ တုိးျမင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္ 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ မ်ား၏ ၃၀% ခန္႔က 
သာ ေငြေၾကး ေခ်းငွားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီွ   
ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ (ကမၻာ့ဘဏ္ ၂၀၁၆) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေလ့
လာေတြ႕ရိွခ့ဲရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အဆုိပါေတြ႕ရိွခ်က္ႏွင့္  
ကုိက္ညီသည့္အျပင္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားအေန     
ျဖင့္ ေခ်းေငြရယူႏုိင္ရန္အခက္အခဲ ရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။        
ေခ်းေငြအစီအစဥ္ အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြး   
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးတည္၍ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ 
ငန္းမ်ားမွ ေက်းလက္ေဒသ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ေငြေခ်းယူခ့ဲၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါေငြကုိ ေရႊ႕  
ေျပာင္းသြားလာရန္အတြက္ အသုံးျပဳခ့ဲေၾကာင္း  အိမ္ေထာင္စု
မ်ားစြာက ေျဖၾကားခ့ဲၾကသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရး ကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေတြ႕ 
ရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ က်ခံေပး 
ႏုိင္သည့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ ၾကားခံပြစဲားမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ 
အေရးပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈက ပြစဲားမ်ားအေနျဖင့္    
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာစရိတ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္က်ခံေပးမႈ မည္ေရြ႕  
မည္မွ်ရိွသည္ကုိ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအခ်ိဳ႕ 
တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာစရိတ္မ်ားကုိ က်ခံေပးထားၿပီး စာခ်ဳပ္
ခ်ဳ ပ္ဆုိ အလုပ္လုပ္၍ လစာျဖင့္ ခုႏိွမ္သြားေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

ေၾကးေရးအရ အထူးသျဖင့္ ေႂကြးၿမီ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္လစာ   
ေငြထုတ္ယူျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏လုပ္အားျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေပးဆပ္ရျခင္း” ဟူ၍ ဖြင့္ဆုိသည္။  ေႂကြးၿမီေၾကာင့္ ခ်ည္ေႏွာင္
မႈတစ္စုံတရာ ရိွလာပါက ေႂကြးယူသူ (သုိ႔မဟုတ္ ၎ပုဂၢိဳလ္၏ 
အုပ္ထိန္းမႈေအာက္ရိွ တစ္စုံတစ္ဦး) သည္ ေႂကြးရွင္ထံတြင္       
ေႂကြးေၾကသည္အထိ အာမခံသေဘာေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ေပးရ
သည္။ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္သည္ လုပ္
အားခအနည္းငယ္ သုိ႔မဟုတ္ လုံးဝမရပဲ ခုိင္းေစျခင္း ခံရႏုိင္ၿပီး  
၎တုိ႔တင္ရိွသည့္ ေႂကြးၿမီႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတရာ စီမံႏုိင္
စြမ္း မရိွေပ။

အရည္အေသြး သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ အေႂကြးျဖင့္   
ခ်ည္ေႏွာင္မႈ ႏွင့္ မေရရာသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္မႈဟူ၍    
လုပ္သားႏွစ္မ်ဳ းိ ႏွစ္စားရိွသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေတြ႕ဆုံ    
ေမးျမန္းမႈမ်ားအရ အေႂကြးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သည့္ လုပ္သားပုံစံ
မွာ စုိက္ပ်ဳ းိေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးေလ့သုံးထရိွၿပီး အခ်ဳ႕ိ    
ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေန    
သည္။ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရန္အတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္း  
ေကာင္း၊ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း အေပါင္
အျဖစ္ထား၍ လုပ္အားျဖင့္ အေႂကြးဆပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အ     
ခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံရေသာ အ    
လုပ္သမားမ်ားအတြက္မူ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ မရိွ    
ေသာ္ ထြက္ခြာရန္ မလြယ္ကူဘဲ သတ္မွတ္ကာလၿပီးဆုံးသည္
အထိ လုပ္ေပးရသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ကုိ သိမ္းဆည္းထားေလ့ရိွၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ကာလ 
ကုန္ဆုံးသည္အထိ မေပးပဲ ထိန္းထားေလ့ရိွသည္။ 
(ဇယားကြက္ ၃ တြင္ ဥပမာကုိၾကည့္ပါ)။



ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏွင့္ ေၾကြးၿမီတင္ရွိျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

လႊပုိဲ႔ေငြမ်ား

၆

ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ၿပီး ဘယ္သြားမလုိ႔လဲ လုိ႔လာေမးတယ္။ အ့ဲရ 
ခုိင္အကုိႀကီးကပဲ ငါးလုပ္ငန္းစက္ရုံမွာ အလုပ္သစ္ရွာေပး     
တယ္။” 

အျခားေျဖၾကားသူတစ္ဦး မ်ိဳးလြင္မွာ ဖခင္ က်န္းမာေရးမ           
ေကာင္းသျဖင့္ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းသည့္အတြက္ ရန္ကုန္       
ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ ရခုိင္အ 
မ်ိဳးသားျဖစ္သည္။ ပြစဲားမွတစ္ဆင့္ အလြန္လစာနည္းသည့္ 
လုံျခံဳေရးအလုပ္တစ္ေနရာကုိ ရရိွခ့ဲသည္ (ေနစား စရိတ္ၿငိမ္း 
တစ္လ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္)။ ကုမၸဏီက သူ႔မွတ္ပုံတင္ကတ္    
ျပားကုိသိမ္းထားၿပီး သတ္မွတ္ကာလအျပည့္ အလုပ္မလုပ္
ပါက လစာအျပည့္မရေၾကာင္း သိရိွပါသည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္    
လက္မွတ္ေရးထုိးေစသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူ
ညီခ်က္အတုိင္း အပတ္စဥ္ လစာေငြ မရွင္းေပးသည့္အတြက္ 
အလုပ္မွ နႈတ္ထြက္ခ့ဲရၿပီး လစာ ႏွွင့္ မွတ္ပုံတင္ကတ္လဲ ျပန္
မရေပ။

မေရရာမႈမ်ား ၊ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ႏွင့္ မေအာင္ျမင္မႈ
၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ေတြ႕ရသည္။ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိ က်ခံေပး 
ၿပီး ေနာက္ပုိင္း လစာမွ ျပန္လည္နႈတ္ယူျခင္းသည္ လုပ္ေလ့  
လုပ္ထရိွေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္
သည္ အလုပ္သမားကုိ ေႂကြးႏြတံြင္ ယာယီက်ေရာက္ေစၿပီး 
မိသားစုမ်ားက အဆုိပါအေျခအေနကုိ ေကာင္းစြာသိျမင္၍ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာမႈ၏ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ေငြျပန္ဆပ္ရ   
သည့္အတြက္ မိသားစုအတြက္ အက်ိဳးရိွေစရန္ အခ်ိန္အတုိင္း
အတာတစ္ခုအထိ ေစာင့္ဆုိင္းရမည္ကုိ သိရိွၾကသည္။ လိမ္
လည္မႈမ်ားမွာ အၿမဲတေစျဖစ္ပြားေနျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း    
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ျဖစ္ပြားခ့ဲပါက ေရႊ႕   
ေျပာင္းသူသည္ ဆုိက္ေရာက္ေနရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းထံမွေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံမွေသာ္လည္းေကာင္း 
ကူညီပ့ံပုိးမႈ မရလွ်င္ ထိခုိက္မႈျပင္းထန္သည္။ 

လက္ခံရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ယင္းေငြကုိ အိမ္သုံး
ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ အိမ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျမဝယ္ 
ျခင္း၊ အေႂကြးဆပ္ျခင္း၊ ေဆးဖုိးေပးျခင္း၊ အငယ္မ်ား ပညာ 
ေရးအတြက္ သုံးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းမွ 
အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က သူမ၏ 
သားႏွစ္ေယာက္ေပးပုိ႔သည့္ေငြကုိ အေႂကြးဆပ္ျခင္း၊ အိမ္
အမုိး မုိးျခင္း၊ အိမ္ျပင္ျခင္း၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ 
ေဆးကုျခင္း၊ အငယ္မ်ား ပညာေရးအတြက္ သုံးစြျဲခင္းစသည္
တုိ႔ျဖင့္ မိသားစုအတြက္ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္  
ေစခ့ဲသည္ဟု ရွင္းျပခ့ဲသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ဧရာဝတီ    
တုိင္းမွာ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားက ရန္ကုန္သုိ႔ 
သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ သမီးျဖစ္သူထံမွ ေပးပုိ႔ေငြ 
ျဖင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ သမီးအငယ္၏ ပညာ  
ေရးအတြက္ သုံးျခင္း ႏွင့္ အေႂကြးဆပ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခ့ဲ        
ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူက ရွင္းျပရာတြင္ - 

“သမီးထြက္သြားၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြရိွတာေပါ့။    
ေနေရးထုိင္ေရး အဆင္ေျပလာတယ္။ ဘဝကုိ ေအးေအး 
ေဆးေဆး ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္လာတယ္။ အိမ္အတြက္ လုိတာ 
ေလးေတြလဲ ဝယ္ႏု္ိင္လာတယ္။ ပုိက္ဆံေလးဘာေလး        
နည္းနည္းပါးပါး စုႏုိင္လာတယ္။ ဝဝလင္လင္ စားႏုိင္လာ
တယ္။ အေႂကြးရိွလားဆုိေတာ့ ရိွေတာ့ရိွတယ္။ နည္းနည္း
ပါ။အလုပ္သြားလုပ္တ့ဲ သမီးက လစဥ္ေငြပုိ႔ေပးတယ္ေလ။ 
ပမာဏက သိပ္မမ်ားေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း အေႂကြး 
ဆပ္ႏုိင္လာတယ္။ သူ႔ညီမေလးအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီး လုိအပ္သမွ်ကုိလည္း သူပဲအကုန္အက်ခံတယ္။ 
အဝတ္အစားအသစ္ လုိခ်င္တယ္ဆုိလဲ ဝယ္ေပးတာပဲ။” 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားက ပညာေရးတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွျခင္း 
ျဖင့္ ပုိမုိဝင္ေငြေကာင္းသည့္ အလုပ္အကုိင္ရရိွၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္း
ပါးမႈ ႏွင့္ အေႂကြးသံသရာကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံ       
ၾကည္ၾကသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အလြန္ဆင္းရဲ
သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၌ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး ႏွင့္
/သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးအတြက္ ေမာင္ႏွမသား
ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ပ့ံပုိး အနစ္နာခံၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကုိ 
အေထာက္အထားအျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။

ေငြေခ်းငွားသည့္အခါ အထူးသျဖင့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ       
လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေနျဖင့္ စာ
ခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ခံရႏုိင္ဖြယ္ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္   
ထုတ္ခံရႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အရည္အေသြးသု   
ေတသန ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏   
လုပ္သားလုိအပ္ခ်က္ကုိ ပြစဲားမ်ားကၾကားခံ ျဖည့္တင္း     
ေပးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အဆုိပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 

CHIME သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာျခင္း ျပ ၿဳပီးသည္ႏွင့္ ေရႊေ့ျပာင္းသူတစ္ေယာက္
သည္ ခ်က္ျခင္းဝင္ေငြရရိွ၍ အိမ္သုိ႔ ျပန္လႊပုိဲ႔ႏုိင္ျခင္း အ 
လြန္ရွားပါးသည္။ ပြစဲားခေပးရျခင္း၊ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ အ
လုပ္အကုိင္ အေျခတကျ်ဖစ္ေစရန္ စီမံရျခင္းတုိ႔ ၿပီးဆုံးမွ
သာ လွ်င္ အိမ္သုိ႔ ေငြျပန္ပုိ႔ႏုိင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတစ္ေ
ယာက္အေနျဖင့္ အနည္းဆုံး ၅ - ၆ လခန္႔ၾကာမွသာ အိမ္
သုိ႔   ေငြစတင္လႊပုိဲ႔ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ား 

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္      
ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ကနဦးအခက္အခဲမ်ား၊ ကုန္က်စ   
ရိတ္မ်ား ႏွင့္ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ အေႂကြးျပန္ဆပ္ႏုိင္
လာျခင္း၊ အစားအစာဖူလုံလာျခင္း၊ ေမာင္ႏွမမ်ားအား 
ပညာသင္ေပးႏုိင္လာျခင္း၊ သက္ႀကီးမိဘမ်ားကုိ      
ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္လာျခင္းႏွင့္ လူမႈေရး အဆင့္အတန္း
တုိးတက္လာျခင္းစသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူႏွင့္ ၎တုိ႔ 
မိသားစုရရိွသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း 
အစားထုိးသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းသုိ႔ အစဥ္ျဖစ္ေန  
သည္မဟုတ္ပဲ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ ေအာက္ေျခအ   
ဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္အလုပ္အကုိင္က႑မဟုတ္       
ေသာ က႑မ်ားရိွ လုပ္ခနည္းသည့္ အလုပ္အကုိင္
မ်ားတြင္ ပိတ္မိေနၾကသူမ်ားအတြက္မူ အေျပာင္းအ



ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏွင့္ ေၾကြးၿမီတင္ရွိျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၇

လဲမွာ ေႏွးေကြးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲ မရိွျခင္းျဖစ္   
ႏု္ိင္သည္။  

မေအာင္ျမင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ျဖစ္ရပ္အနည္း
ငယ္ ႏွင့္ ယင္း၏ အိမ္ေထာင္စုအေပၚ အက်ဴ းိဆက္မ်ားကုိ 
ဇယားကြက္ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ရခုိင္ေဒသမွ အသက္ 
၃၉ ႏွစ္အရြယ္ ေရႊတြင္းတူးသမားတစ္ေယာက္၏ ျဖစ္ရပ္က   
မတူညီေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ မတူညီသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္အခါ အိမ္ေထာင္စုအေပၚ သက္       
ေရာက္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႏုိင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ပထမအ      
ႀကိမ္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္က ေငြအ     
ေျမာက္အမ်ား ရရိွႏုိင္မည္ ဟူသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ မိသားစု
ပုိင္ေျမကုိ ေပါင္ႏံွ၍ ကုန္က်စရိတ္ကုိ က်ခံခ့ဲသည္။ ၈ လၾကာ 
သည့္အခါ ေရႊ႕ေျပာင္းသူသည္ စုေဆာင္းေငြ ၂၀၀,၀၀၀ သိန္း
က်ပ္ျဖင့္ ျပန္လာခ့ဲသည္။ ၎ေငြမ်ားအနက္ ေငြ ၅၀,၀၀၀    
က်ပ္ကုိ အေပါင္ခံသူထံမွ ျပန္ေရြးရန္ အသုံးျပဳခ့ဲၿပီး က်န္ေငြ 
၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ကုိ မိသားစု တစ္လခြခဲန္႔ ေန႔စဥ္ စားေသာက္
ရန္ သုံးစြခ့ဲဲသည္။  ေနအိမ္မွာ ယုိယြင္း ပ်က္စီးေနသည့္ အ   
တြက္ အိမ္သစ္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ မိတ္ေဆြ ၆ ေယာက္ပါဝင္သည့္ 
အုပ္စုျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခ့ဲသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသရိွ အလု
ပ္အကုိင္အေျခအေနတုိ႔မွာ မေသခ်ာမေရရာသည့္ ထိခုိက္    
ႏုိင္ေျခမ်ား ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားတည္ရိွေနသည့္အတြက္ ေနရ
င္းေဒသတြင္ က်န္ရစ္ခ့ဲသူမိသားစုဝင္မ်ားစြာအား ေတြ႕ဆုံေမး 
ျမန္းရာတြင္ အလုပ္မရေသးသည့္ကာလ၊ ပုံမွန္ မဟုတ္ေသာ 
ဝင္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူအေနျဖင့္ မေတာ္တဆထိ    
ခုိက္မႈျဖစ္လာပါက မိသားစုအေပၚ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ေစသည္
ဟု ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ လမ္းေၾကာင္း       
ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား ရင္ဆုိင္ရေလ့ရိွသည့္ အခက္
အခဲတစ္ခုမွာ ဆုိက္ေရာက္ေဒသ၌ မူလေမွ်ာ္မွန္းထားသည္  
ႏွင့္ မတူညီသည့္ အလုပ္အကုိင္ ႏွင့္ ေနထုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား 
ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနျဖစ္လာပါက ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း
မထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကုန္က်ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ ျပင္ အ 
လုပ္မရခင္စပ္ၾကား ကာလ သုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ လ
စာေငြရရိွမႈ ပုံစံမ်ားေၾကာင့္ ပုိမုိခက္ခဲႏုိင္သည္။ အခ်ဳ႕ိေသာ      
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရျခင္းႏွင့္ အေႂကြး
မ်ား ပုိမ်ားလာျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစသည္။ 

ဇယားကြက္ (၄) မေရရာမႈ ႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသာေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာျခင္းမ်ား၏ တန္ေၾကး

ေဒၚအိေခ်ာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္  
အမ်ိဳးသမီးႀကီးျဖစ္သည္။ သူမတြင္ ကေလး ၆ ေယာက္ရိွၿပီး 
၂ ေယာက္မွာ အိမ္ေထာင္က်သြားၿပီျဖစ္သည္။ သားအလတ္ 
၂ ေယာက္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနၿပီး အ
ငယ္ ၂ ေယာက္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သူမ၏ 
သားအႀကီးက ဦးေလးျဖစ္သူ၏ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ထုိင္း 
ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္သည္။ သားျဖစ္သူသည္ အစ
တြင္ တုိ႔ဟူးဆုိင္၌ အလုပ္လုပ္ခ့ဲၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဆး     

သုတ္သည့္ အလုပ္ကုိလုပ္ရာ ဝင္ေငြပုံမွန္မရိွေသာေၾကာင့္ 
က်န္မိသားစုဝင္မ်ား ကသီလင္တ ျဖစ္ရ သည္။

“ကၽြန္မတုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္လယ္ မရိွေတာ့ဘူး။ စီးပြားေရးအဆ
င္မေျပေတာ့ သားႀကီးက ထုိင္းကုိ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၃ ႏွစ္က ထြ
က္သြားတယ္။ ေငြအရင္းအႏီွးကလဲ မရိွေတာ့သူမ်ားဆီက 
၁၀% တုိးနဲ႔ ေခ်းငွားရတယ္။ သားက ေငြနည္းနည္း ေတာ့
ပုိ႔ေပးတယ္ ဒါေပမယ့္ အတုိးေပးတာနဲ႔ ကုန္ေရာ။ သူလဲ အ
ဆင္မေျပေတာ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေငြမပုိ႔ႏုိင္တာနဲ႔ ကၽြန္
မတုိ႔လဲ ရိွတ့ဲလယ္ ေလးေရာင္းၿပီး အေႂကြးဆပ္လုိက္
ရတယ္။ ေနာက္မုိ႔ဆုိ အတုိးနဲ႔ေပါင္းၿပီး အေႂကြးကမ်ားသထ
က္မ်ားလာတာေလ။”

ေဇယ်ာဦးမွာ ရခုိင္ေဒသရိွ မိသားစုဝင္ ၈ေယာက္ရိွေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမွ အသက္ ၂၀ အရြယ္ အမ်ိးသားျဖစ္သည္။  
၎၏ အကုိမွာ မိသားစု စီးပြားေရးေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ 
သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေန သည္ဟုဆုိသည္။ ပြစဲား
အကူအညီျဖင့္ တျခားရြာသားမ်ားႏွင့္ အတူေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲ
သည္။ ကုန္က်စရိတ္တစ္ေယာက္လွ်င္ ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ေ
ပးရသည့္အ   တြက္ မိဘမ်ားက မိတ္ေဆြႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား
ထံမွ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ေခ်းငွားခ့ဲရသည္။ အကုိမွာ သံမဏိ
စက္ရုံတြင္ အလုပ္ရသည္။ အေႂကြးတစ္ခ်ဳ႕ိတစ္ဝက္         
ျပန္ဆပ္ႏုိင္ရန္ ေငြႏွစ္ႀကိမ္ လႊပုိဲ႔ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္  လုပ္ငန္း
ခြင္တြင္ ေျခေထာက္ေပၚ သံေခ်ာင္းျပဳတ္က်သည့္အတြက္ 
ျပင္းထန္စြာထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီးေနာက္ ေငြမပုိ႔ႏု္ိင္ေတာ့ေပ။ 
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆက္
လက္ေနထုိင္ေနၿပီး ေငြလဲ မပုိ႔ႏုိင္သည့္အတြက္ မိသားစု
မွာ အိမ္ႏွင့္ ေျမကုိ  ေပါင္ႏံွထားရသည္။

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္
ဘာသာျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားအတိုင္း ရရွိ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

       • အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု
       • ေဒသအလိုက္ အစီရင္ခံစာ (ဧရာဝတီတိုင္း၊ မႏၱေလး  
            တိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္)
       • ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အစီရင္ခံစာ (က်ား၊ မ ျဖစ္တည္မႈ
            ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပက႑၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ ေၾကြး
            ၿမီ၊ လႊဲပို႔ေငြ၊ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား)

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလို
ပါက iomyangon@iom.int သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါ
သည္။



CHIME သုေတသနက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ အေႂကြးသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အလားအလာရိွသည့္ နည္း   
လမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည္။ အဆင္းရဲဆုံး ၊ ထိခုိက္လြယ္ဆုံးေသာ အေႂကြးႏြတံြင္နစ္ေနသည့္ အိမ္ေထာင္
စုမ်ားမွာမူ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မျပဳ/ျပဳႏုိင္ျခင္းမရိွ သည့္အတြက္ အနာဂါတ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တု႔ေိရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြျခင္း၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ အက်ဳးိရိွေသာ ေရႊ႕  
ေျပာင္းသြားလာျခင္းလမ္းေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျပဳသင့္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာစရိတ္ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားျခင္းသည္ 
ေက်းလက္မိသားစုမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အခက္အခဲျဖစ္သည္။ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္သည့္ ၾကားခံပြစဲား
မ်ားအေပၚ မီွခုိရျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဥပမာ ေစ်းနႈန္းသင့္တင့္သည့္ ၾကားခံပြစဲားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္   
သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္      
သည္။ 

ေက်းလက္ေဒသ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈ တုိးတက္လာေနေသာ္လည္း (World Bank QSEM 2016) ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ေခ်းေငြစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ မရိွေသး   
ေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ ပ့ံံပုိးေပးမည့္ ေခ်းေငြစနစ္မရိွျခင္း၊ လက္ရိွ ေငြေခ်းသည့္စနစ္တြင္ ျပန္လည္ေပး      
ဆပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားက လက္ေတြ႕လုိက္နာရန္ အဆင္မေျပျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ေရႊ႕  
ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ေခ်းေငြကာလ ၊ ျပန္ေပးဆပ္ရမည့္ ပုံစံႏွင့္ အခ်ိန္ကာလစသျဖင့္ စီ
စဥ္ထားသည့္  ေခ်းေငြစနစ္ ရိွပါက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္ လမ္းသစ္ျဖစ္ေစၿပီး အတုိးနႈန္းႀကီးျမင့္သည့္   
ေငြေခ်းသမားမ်ားအေပၚ မီွခုိရျခင္းေလ်ာ့နည္းလာကာ အေႂကြးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ခံရသည့္ အျဖစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ
မည္။ အိမ္ေထာင္စုအားလုံးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမည့္သူ ရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား 
အေနျဖင့္  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမျပဳပဲ အေႂကြးႏြတံြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္
သင့္သည္။

CHIME ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ပုံမွန္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳ၍ အိမ္သုိ႔ေငြလႊသဲည့္အခါ ေငြလႊခဲေစ်းႀကီးျမင့္ေၾကာင့္ အ
ထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ ေငြလႊခဲပုိႀကီးျမင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အကယ္၍ ေငြလႊခဲေစ်းသက္ 
သက္သာသာျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာေငြလႊႏုိဲင္မည္ဆုိပါက မိသားစုမ်ားထံသုိ႔ ေငြမ်ားမ်ား၊ မၾကာမၾကာ 
လႊႏုိဲင္ေပမည္။

CHIME သုေတသနအရ မိသားစုေႂကြးၿမီမ်ား စီမံကုိင္တြယ္ရာတြင္ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားက အေရးပါေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္
ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား လႊပုိဲ႔ေငြမ်ား ပုိမုိထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ေစရန္ ၊ ေႂကြးဆပ္
သည့္အျပင္ အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္း စသည့္တုိ႔ကုိပါ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစ
ရန္ ပ့ံံပုိးကူညီသင့္သည္။

CHIME သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအရ မေအာင္ျမင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ားသည္ မိသားစုအေပၚ မ်ားစြာ
ထိခုိက္ေစေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေခ်းငွားရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပုိမုိဆုိး
ရြားေစေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မေအာင္ျမင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္         
ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးျမင့္ေပးျခင္း၊ လူမႈဖူလုံေရး အကာအကြယ္မ်ား လြယ္လင့္တကူ ရရိွႏုိင္ေစေရး၊       
ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ကုစားေပးႏုိင္မည့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ထိ         
ေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေရတုိထိခုိက္ႏုိင္ေျခမ်ား  
ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ပုိမုိလွ်င္ျမန္စြာ ေငြစတင္လြႏု္ိဲင္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာျခင္း၏ အက်ဳးိေက်းဇူးမ်ားကုိ ပုိမုိတုိးပြားေစမည္။

အေထာက္အထားမွသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈဆီသုိ႔ - CHIME ၏ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ        
မည္သည္တုိ႔ သိရိွႏုိင္သနည္း ။

၁။

၂။

၃။

၄။

(က)

(ခ)

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.int၈


