
အဓိကအခ်က္မ်ား 

မႏၱေလးတုိင္းသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဒသအားလုံးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း  
ႏွင့္ ျပန္လာသည့္ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စု ရာခုိင္ႏႈန္း အျမင့္မားဆုံးေဒသျဖစ္ 
ၿပီးလက္ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားမွာ (အိမ္ေထာင္စု ၃ ခုတုိင္းတြင္ ၁ ခု) ရိွၿပီး ျပန္
လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား (အိမ္ေထာင္စု ၁၀ ခု တြင္ ၁ ခု) ရိွပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ျပည္တြင္း၌ တက္ၾကြစြာေရႊ႕     
ေျပာင္းၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက   
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ေလးဆခန္႕ ပုိမုိေရႊ႕ေျပာင္းသည္။ 

မႏၱေလးတုိင္းတြင္ ေက်းလက္မွ ေက်းလက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ ရာသီအလုိက္   
လည္ပတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ပုံစံမ်ားကုိ အေတြ႕မ်ားသည္။ မေရႊ႕ေျပာင္းမီ ႏွင့္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းျပီး အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသည္ အေရးပါေသာ အခန္း
က႑တြင္ တည္ရိွသည္။ မေရႊ႕ေျပာင္းမီ အလုပ္လုပ္သူ (၅၆%) ရိွေသာ   
မႏၱေလးတုိင္းသည္ အျခားေဒသမ်ား (၃၁-၃၇%) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလုပ္
လုပ္ဆဲ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ရာခုိင္ႏႈန္း အျမင့္ဆုံးေဒသ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အၾကား လႊပုိဲ႔ေငြေပးပုိ႔ျခင္း ျခားနားခ်က္
ကုိ အျခားေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဒသမ်ားထက္ မႏၱေလးတုိင္း    
တြင္ ပုိမုိေတြ႕ရသည္။ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔သည္ လႊပုိဲ႔ေငြ ေပးပုိ႔မႈႏႈန္း ပုိမို
မ်ားျပားသက့ဲသုိ႔ လႊပုိဲ႕ေငြ ပမာဏလည္း ပုိမုိမ်ားျပားစြာ ေပးပုိ႔သည္ကုိ ေတြ႕  
ရသည္။

ျပည္ပ ႏွင့္ ျပည္တြင္း လႊပုိဲ႕ေငြမ်ားကုိ အစားအစာအတြက္ အဓိက အသုံးျပဳ  
ၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ျပည္တြင္း လႊပုိဲ႕ေငြကုိ အသုံး 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ႏွင့္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္းမွ 
ေတြ႕ရွိရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္၊ 

ပံုစံ ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္း

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံး   
ပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း
” (CHIME) စီမံကိန္း ၏ တစ္စိတ္  တေဒသအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသန     
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

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

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ရန္ပုံေငြအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ စားနပ္ရိ
ကၡာဖူလုံေရး 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      
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ ကြျဲပားေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပ ၿဳပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိး     
တက္မႈတုိ႕အၾကား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ CHIME အေနျဖင့္ ေလ့လာစူးစမ္း  
ခ့ဲပါသည္။ 

မႏၱေလးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႕အတြက္ စုစုေပါင္းေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စားျပဳနမူနာ 
(ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂,၈၁၉ ခု) ကုိ ရယူႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္း ႏွင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္မူ သုေတသနေကာက္ကြက္ နမူနာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္
ခြင့္ ပမာဏကြျဲပားျခားနားၿပီး ေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 

၁

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ လက္မႈပညာရွင္တစ္ဦးမွ ယြန္းထည္မ်ားကုိ ေဆးေရာင္ျခယ္သေနစဥ္။ 
© ေမတၱာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၇/ကုိဦး



အလယ္ဗဟုိတြင္ တည္ရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ အၾကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း မႏၱေလးတုိင္းလူဦးေရ၏ ၆၅% သည္ ေက်းလက္ေဒသ
တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ စီးပြားေရးမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ သတၱဳ
တူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ အေျခခံသည္။ ေက်းလက္ေဒသ 
အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ (ဆန္စပါး ၊ ဆီထြက္
သီးႏံွ ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္) သီးႏံွစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ 
သားငါး ေမြးျမဴေရး တုိ႔ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

ဤစာတမ္း အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္တြင္ CHIME ေလ့လာမႈ အျပည့္အစုံထဲမွ  
မႏၱေလးတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ CHIME 
မွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ေဒသအလုိက္ ကြာျခားခ်က္ အမ်ားအျပားကုိ ေတြ႕ရိွရသည့္ အ 
တြက္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအား အာရုံစုိက္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဤ 
စာတမ္းတြင္ မႏၱေလးတုိင္းအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ ႏွင့္ ေရႊ႕     
ေျပာင္းဝင္ေရာက္မႈ ပုံစံမ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ ေဖာ္ျပပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
တြင္ ရာသီအလုိက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား၊ လႊပုိဲ႔ေငြ
၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ ျ်ခင္းဆုိင္ရာ က႑မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ နိဂုံး   
ခ်ဳ ပ္တြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါ 
သည္။  

ျပဳမႈ ပုိမ်ားသည္။ ျပည္ပ လႊပုိဲ႔ေငြကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မဟုတ္
သည့္ အိမ္ရာျပ ျဳပင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂဝယ္ယူျခင္းတုိ႔    
အတြက္ အသုံးျပ ၾဳကသည္။ ျပည္ပလႊပုိဲ႔ေငြရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္္
စု ၂၆% ႏွင့္ ျပည္တြင္း လႊပုိဲ႔ေငြရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၈% 
တုိ႔သည္ လႊပုိဲ႔ေငြကုိ လယ္ယာ ႏွင့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာထုတ္
ကုန္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွၾကသည္။ 

ၿခံဳငုံအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ မူလေနရပ္ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ       
အိမ္ေထာင္စုတုိ႔၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ အေပါင္းလကၡ
ဏာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ အကန္႔အ 
သတ္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မႏၱေလးတုိင္းရိွ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ
တုိ႕ထံမွ လႊပုိဲ႕ေငြ ရရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ျပည္တြင္း     
ေရႊ႕ေျပာင္းသူရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ မရိွ
သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္ အေျခအေန ပုိမိုေကာင္းမြန္သည္
ဟု ယူဆၾကသည္။ 

၁   ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ အတြ ဲ၂၊ ၂၀၁၅။ 

ေနာက္ခံအေျခအေန

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

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ ၆.၁၆ သန္းရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၁၂% ျဖစ္သည္။၁ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္း 
ၿပီးေနာက္ တတိယလူဦးေရ အမ်ားဆုံးေဒသျဖစ္ၿပီး လူဦးေရသိပ္
သည္းမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးေဒသျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတုိင္းသည္       
ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္တည္ရိွျပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊     
မေကြးတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္   
ေထာင္စုနယ္ေျမတုိ႔ႏွင့္ နယ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္ 
စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအရ (ရန္ကုန္ၿပီးေနာက္) ဒုတိယ အေရးပါ
ဆုံးေနရာအျဖစ္ တည္ရိွသည္။ စီးပြားေရးဇုံ ၄ ခု ရိွၿပီး အထူးသျဖင့္ 
စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္တုိ႕မွ လုပ္သားမ်ား
ကုိ ဆြေဲဆာင္လ်က္ ရိွသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္ တုိင္းေဒသ၏          

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ပုံစံမ်ား

မႏၱေလးတုိင္းရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၃၆% သည္ လက္ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္း
သူ (၃ လ ႏွင့္အထက္ အိမ္မွာ ထြက္ခြာသူ) တစ္ေယာက္စီရိွၿပီး စစ္  
တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဒသေလးခုအနက္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္သည္။ 
မႏၱေလးတုိင္းသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ျပန္လာသည့္ အခ်ိဳးအစား အျမင့္
ဆုံး ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၂ လအတြင္း မႏၱေလး    
တုိင္း၌ အိမ္ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အိမ္ေထာင္စု ၁၀% ရိွသည္
ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပခုကၠ ၿဴမိဳ႕ရိွ  လက္မႈပစၥည္းေစ်းထဲမွ ေစ်းဝယ္ေနေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား။ ©  ေမတၱာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၇/ကုိဦး

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕အနီးတြင္ လယ္သမားတစ္ဦးမွ လယ္ထြန္ေနစဥ္။  
©  ေမတၱာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၇/ကုိဦး



မႏၱေလးတုိင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ားစု (၇၈%) သည္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ 
ေျပာင္းၾကသည္။ အဆုိပါ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ တဝက္နီးပါး   
(၄၃%) သည္ မႏၱေလးတုိင္းအတြင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကၿပီး ရန္ကုန္ကုိ       
ဒုတိယေဒသအျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကသည္ (၂၈% ျဖစ္သည္)။ မႏၲေလး
တုိင္းသည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာရင္းျမစ္
မ်ားတည္ရိွရာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသူႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ ဆြ ဲ
ေဆာင္သည္။ ၿခံဳေျပာရလွ်င္ မႏၱေလးတုိင္းအတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္      
ေရာက္သူအေရအတြက္သည္ ထြက္ခြာသူအေရအတြက္ထက္ အနည္း
ငယ္ ပုိမ်ားသည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဒသမ်ားအနက္ မႏၱေလးတုိင္းသည္ ထုိင္း       
ႏုိင္ငံကုိ အဓိကဆုိက္ေရာက္ေဒသအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳ      
သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ (၁၀၈ ဦးတြင္ ၆၉ ဦးသည္) မေလးရွားကုိ ဆုိက္ေရာက္ 
ေဒသအျဖစ္ အမ်ားဆုံးေရႊ႕ေျပာင္းၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ထုိင္း(၁၈ 
ဦး)၊ ေတာင္ကုိးရီးယား (၁၁ ဦး) ႏွင့္ တ႐ုတ္ (၇ ဦး) ျဖစ္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည့္ ပညာေရးတြင္ အဆင့္တစ္ခု ရိွၾကသူမ်ား ျဖစ္   
ေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ရသသည္။ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူ
မ်ား ႏွင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔ကုိ ႏႈင္ိးယွဥ္သည့္အခါ ျပည္ပေရႊ႕          
ေျပာင္းသူတို႔၏ အခ်ိဳးအစားအမ်ားစုသည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔ 
ထက္ အလယ္တန္း သုိ႔မဟုတ္ အထက္တန္းအဆင့္ကုိ ၿပီးေျမာက္သည္
ကုိ  ေတြ႕ရသည္။ မႏၱေလးတုိင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူအမ်ားစု – ျပည္တြင္း  
ႏွင့္ ျပည္ပႏွစ္မ်ိဳးစလုံး – တုိ႔သည္ အလယ္တန္းအဆင့္ ၿပီးေျမာက္ၾက    
ၿပီး မေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားမွာ မူလတန္းအဆင့္သာ ၿပီးေျမာက္သည္ကုိ      
ေတြ႕ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပညာေရးအဆင့္ရိွသူမ်ားသည္ ျပည္ပ 
ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းဘဲ ေနထုိင္ျခင္းထက္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕          
ေျပာင္းျခင္းကုိ ပုိမုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

အိမ္ေထာင္စု အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိ ၾကည့္ပါက လယ္ယာေျမ ပုိင္
ဆုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားျပားသည္ 
ကုိ ေတြ႕ရၿပီး လယ္ယာမ့ဲ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ 
မ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ စီးပြားေရး မေကာင္းသည့္ အိမ္ေထာင္
ဦးစီးရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အထက္တန္း ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ၿပီး 
ေျမာက္သည့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေရႊ႕         
ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

အလုပ္အကုိင္ သုိ႕မဟုတ္ ဝင္ေငြတုိးတက္ေအာင္ရွာေဖြရန္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ၾကသည္ဟု မႏၱေလးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳး
လုံးတို႔ ကုိးကားေျပာဆုိေလ့ရိွၾကသည္။ (အမ်ိဳးသား ၅၁% ႏွင့္ အမ်ိဳး
သမီး ၃၈%) တုိ႔က အလုပ္/ဝင္ေငြကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၏ အဓိက အ       
ေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ အျခား  
ေသာ ပိတ္မိေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေလွ်ာ့နည္းေသာ ဝင္ေငြ ႏွင့္ 
အေၾကြး၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားစသည့္ အေၾကာင္းရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္
သည္ (ဇယားကြက္ ၁)။ အလုပ္/ဝင္ေငြဆုိင္ရာ ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကုိ         
ၾကည့္လွ်င္ မႏၱေလးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔သည္ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈ      
ေၾကာင့္ေျပာင္း ေရႊ႕ျခင္းထက္၊ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္
သည့္ အလုပ္အ ကုိင္ႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ဝင္ေငြရရိွရန္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၃

လုပ္ငန္း (၅၈%)ျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း
တက္သူ (၄၆%) ျဖစ္သည္။ 

မႏၱေလးတုိင္းသည္ မေရႊ႕ေျပာင္းမီ လက္ရိွအလုပ္လုပ္ေနသူ ရာခုိင္ႏႈန္း 
အမ်ားဆုံး (၅၆%) ေဒသျဖစ္ၿပီး အျခားေဒသမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း (၃၁ - 
၃၇%) ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အျမင့္မားဆုံး ျဖစ္သည္။ မေရႊ႕ေျပာင္းမီ လုပ္ 
ကုိင္ၾကသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း ႏွင့္ သစ္ေတာ 

ဇယားကြက္ ၁။ အက်ိဳးရလာဒ္ ကင္းမ့ဲမႈမ်ားျဖင့္ ပိတ္မိေနျခင္း 

ေျဖၾကားသူသည္ မႏၱေလးမွ ကေလး ငါးေယာက္ရိွသူ အသက္ 
၄၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားျဖစ္သည္။ သူ၏ မိသားစုသည္ သူႏွလုံး 
ေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ကပင္ 
ကာလရွည္ ေၾကြးၿမီ ပိလ်က္ရိွသည္။ ယခင္က သူသည္ ထန္း    
တက္သည့္ အလုပ္လုပ္သည္။ ဇနီးႏွင့္ အတူ အလုပ္လုပ္သည္။  
ထန္းတက္သည့္ အလုပ္သည္ ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာ္လည္း ၄င္း      
အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ေစ်းကြက္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္နာမက်န္း 
ျဖစ္သည့္အခါတြင္ ေဆးကုသရန္ မတတ္ႏုိင္ဘဲ အရာရာ အဆုိး 
ဖက္သုိ႔ ဦးတည္ေတာ့သည္။ ေဆးကုရန္ သူပုိင္သည့္ ေျမကုိ        
ေရာင္းခ်ရသည္။ သူတပါးထံမွ အတုိးျဖင့္ ေငြေခ်းၾကရသည္။ ဤ 
သည္ကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ သမီးအႀကီးဆုံးသည္ ရန္ကုန္တြင္ အ   
လုပ္လုပ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ့္သမီးေလးကုိ တစ္ေယာက္ 
တည္း အဲဒီမွာ အလုပ္ေပးမလုပ္ခ်င္ဘူးဆုိၿပီး အိပ္ယာထဲမွာ ငုိၿပီး 
ရင္း ငုိတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။ ယခုအခါ ေျဖဆုိသူသည္ က်န္းမာ 



ဇယားကြက္ ၂ - အႏၱရာယ္မ်ားမႈ ႏွင့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ 

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

အလုပ္ရွာျခင္း၊ လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္
တြင္ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္မ်ားသည္ ‘ေက်းရြာ’ သုိ႔မဟုတ္ 
‘လူမ်ိဳးစု’ အလုိက္ ကြျဲပားျခားနားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ 

ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက္မူ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ျပည္နယ္
/တုိင္း အားလုံးမွ အမ်ိဳးသား သုံးပုံတစ္ပုံ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေလးပုံတစ္
ပုံတုိ႔သည္ ပြစဲား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွာေဖြေပးသည့္ ေအးဂ်င့္တုိ႔ျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး မႏၱေလး    
တုိင္းတြင္ ပုိမုိေတြ႕ရိွရသည္။ 

ဇယားကြက္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ မႏၱေလးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ
တုိ႔ ေျပာျပခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းခရီးစဥ္အတြင္း ရင္ ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရ 
သည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားရိွၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခရီးစဥ္ ေနာက္ပုိင္း    
တြင္လည္း ဆုိက္ေရာက္ေဒသ၌ အလုပ္အကုိင္မေကာင္းမြန္ျခင္း၊ 
ေနရာထုိင္ခင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းစသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားရိွတတ္     
သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားစြာမွာ ညစ္ပတ္ေသာ၊ အဆင့္နိမ့္ေသာ၊ 
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ၊ လုပ္အားခနည္းေသာ၊ အလုပ္သမားဥပေဒ 
အရ အကာအကြယ္မေပးေသာ မေရရာသည့္ အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ 
ၾကျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔က လုပ္အားခတည္ျငိမ္
မႈ ႏွင့္ လႊပုိဲ႔ေငြေပးပုိ႔ႏုိင္စြမ္းတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ တည္ေနရာအေနအထား   
အေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ မႏၱေလး ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရိွသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူတုိ႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္း
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကြျဲပားသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အေရး 
ရိွႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေရအတြက္ ေကာက္ယူမႈ  
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ဆုိက္ေရာက္ေဒ
သေရြးခ်ယ္မႈသည္ ေနထုိင္ရာအရပ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာရိွျခင္း၊ အခြင့္အလမ္း
ရိွျခင္းစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆုံးျဖတ္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
သိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္တည္ေနရာကုိ အေျခခံသည့္ လူမႈေရးအေၾကာ
င္းတရားမ်ားလည္း ရိွသည္။ အရည္အေသြးေကာက္ယူသည့္ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းမႈ ျပဳခ့ဲသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေျဖၾကားခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာသည့္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသ ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ သုံးခု ရိွတတ္ၿပီး  
မိသားစုဝင္မ်ားေရာက္ရိွေနသည့္ေနရာမ်ား၊ လူမႈေရးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ပြစဲားတို႔အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ ပုံစံမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္
ဟု ဆုိသည္။ 

ေရး တုိးတက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မ   
လုပ္ႏုိင္ေသးေပ။ သူသည္ သူ၏ ေဆးဖုိးဝါးခ အတြက္ အုတ္ဖုတ္
လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေဆးဖုိးမွာ သူရသည့္ ေငြေၾကးထက္ တန္ဖုိး ႀကီးျမင့္သည္။ သူ႔ဇနီး
သည္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အတူ သူမ၏ ေက်းရြာသုိ႕ သြား    
ေရာက္ၿပီး အနီးအနား ရြာမ်ားတြင္ ႏွမ္း ႏွင့္ ပဲ ရိတ္သိမ္းျခင္းတုိ႔ျပဳ
လုပ္သည္။ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ ေခါက္ဆြဆုိဲင္မ်ား၊ စား       
ေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား 
တြင္ ေက်းရြာတစ္ခုတည္းမွ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ားအလုပ္လုပ္ၾကသည္
ကုိေတြ႕ရသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လူမႈေရးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး    

မႏၱေလးတုိင္းမွ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး
သည္ လြန္ခ့ဲေသာ ၄ ႏွစ္က ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၉ လခန္႔ အလု
ပ္လုပ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာ အလုပ္အတူလုပ္သူမ်ားက့ဲသို႔     
အိမ္သုိ႔ လႊပုိဲ႔ေငြ ပုိ႔ႏုိင္ရန္၊ ထုိေငြျဖင့္ အိမ္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္  

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သာၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေျမပဲေရာင္းသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား အင္တာဗ်ဴ းေမးျမန္းေနစဥ္။ © ေမတၱာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၇/ကုိဦး 



ရာသီအလုိက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္ 

ေျမဝယ္ႏုိင္ရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ဆုိက္ 
ေရာက္ေဒသကုိ ေရာက္ရိွရန္ အတြက္ အျခားေက်းရြာမွ ပြဲ
စားျဖစ္သူအား ရြာသားတစ္ဦးလွ်င္ ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပးရ
သည္။ ေျဖဆုိသူသည္ တစ္လလွ်င္ ၈% အတုိးျဖင့္ ေငြေခ်း 
ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းခရီးကုိ စတင္ခ့ဲသည္။ ပြစဲားက သူ႔အား ငါး    
လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္ရွာေပးသည္။ ပတ္စ္ပုိ႔ေလွ်ာက္လွ်င္ အ 
ခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး ပြစဲားကုိ အသုံးျပ ျဳခင္းျဖင့္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသ 
ကုိ ျမန္ဆန္စြာ ေရာက္မည္ဟု ယူဆခ့ဲေၾကာင္း သူက ေျပာ   
ျပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပြစဲားပုိ႔လုိက္သည့္ သူတုိ႔အုပ္စုထဲမွ ၇      
ေယာက္သည္ ထုိင္းဖက္ျခမ္းရိွ လူဝင္မႈစစ္ေဆးေရး ဂိတ္၏  
ေမးျမန္းသည္မ်ားအား မေျဖဆုိႏုိင္သည့္ အတြက္ သူတုိ႔ အား
လုံး အဖမ္းခံရသည္။ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား     
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဖမ္းခံရျပီး လြတ္ေျမာက္ရန္ ဒဏ္ေၾကး       
ေဆာင္ရသည္။ ဒဏ္ေၾကး ေလ်ာ့နည္းရန္ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ 
ရသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၅

အလုပ္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး ငယ္ရြယ္သူမ်ားသည္ ကာလတုိလယ္ယာ
လုပ္ငန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရိွ လယ္ယာလုပ္ငန္းျပင္ပအလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾက
သည္ကုိ  ေတြ႕ရသည္။ 

မႏၱေလးတုိင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔ၾကားတြင္ ရာသီလုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ပုံစံ
မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ႀကိမ္ႏႈန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ကုိ ေတြ႕ 
ရိွရသည္။ ရခိုင္ႏွင့္ ဧရာဝတီမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ (၈၂% ႏွင့္ ၈၀% အသီး 
သီး)တုိ႔က ၄င္းတုိ႕၏ လက္ရိွေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ျဖစ္ 
သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း မႏၱေလးတုိင္းအတြက္မူ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ကသာ ေဖာ္ျပသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ မႏၱေလးတုိင္းရိွ    
ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၂ ႀကိမ္မွ ၄ ႀကိမ္အထိ ေရႊ႕ေျပာင္းဖူး   
ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး အျခား ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၅ ႀကိမ္အထက္ ေရႊ႕ေျပာင္း
ဖူးေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤသည္က ရာသီအလုိက္ လည္ပတ္        
ေရႊ႕ေျပာင္းတတ္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ပုံစံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေန
သည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ထုိသုိ႔ေသာႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ        
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ိဳးကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္သာမက အျခားေသာအလုပ္ 
က႑မ်ိဳးစုံတြင္လည္း ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသား 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားတြင္ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လုပ္ရုိး
လုပ္စဥ္ ရာသီလုိက္ လည္ပတ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမွေန၍ အျခားေသာ အ   
လုပ္အကုိင္မ်ားဆီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး တစ္ခါတရံတြင္ ျပည္
ပသုိ႔ ရာသီခ်ိန္အလုိက္ မဟုတ္ေသာ အလုပ္တြင္လုပ္ကုိင္ရန္ ကာလ    
ရွည္ၾကာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ 

မႏၱေလးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕သည္ ဆုိက္ေရာက္ ေဒသတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
မဟုတ္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား တြင္ လုပ္ကုိင္ေလ့ ရိွၾကၿပီး ျပည္ပေရႊ႕    
ေျပာင္းသူတုိ႔အေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း
တုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ၾကကာ၂ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနရာ
ထုိင္ခင္း၊ အစားအစာလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္
ကုိင္ၾကသည္။ 

 ၂ ‘အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ အလုပ္အကုိင္’ တြင္ ပုဂိၢိဳလ္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ျပီး၊ လုပ္ငန္း စံႏႈန္း ခြျဲခား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ (ISIC) ထဲတြင္ မပါဝင္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

လႊပုိဲ႕ေငြ

ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အၾကား လႊပုိဲ႔ေငြ ေပးပုိ႔ျခင္း ျခား
နားခ်က္ ပုံစံမ်ားကုိ (အျခားေသာေဒသမ်ားထက္) မႏၱေလးတုိင္းတြင္ 
ပုိမုိ ေတြ႕ရသည္။ စီးပြားေရး အရ တက္ႂကြသည့္ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ
တုိ႔သည္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔ထက္ လႊပုိဲ႕ေငြ ေပးပုိ႔မႈႏႈန္း ပုိမိုမ်ား 
ျပားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသား ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္း
သူ အမ်ိဳးသမီး ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႕သည္ စစ္တမ္းမေကာက္ယူမီ လြန္ခ့ဲ  
ေသာ ၁၂ လအတြင္းတြင္ အိမ္သုိ႕ လႊပုိဲ႕ေငြေပးပုိ႕ခ့ဲၾကသည္။ ျပည္    
တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူ တုိ႕ အနက္ ၅၉% ႏွင့္ ၆၄% သာ ေတြ႕ရသည္။ 
ဤေတြ႕ရိွခ်က္ အရ ျပည္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
သည္ လႊပုိဲ႕ေငြ ပုိမုိ ေပးပုိ႕ၾကသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သို႕ရာတြင္ ျပည္ပ 
မွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတုိ႕၏ လႊေဲငြ ေပးပုိ႕မႈ ျဖစ္စဥ္မွာ ထပ္တူနီး 
ပါး ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

ဇယား ၁ တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အုပ္စုအလုိက္ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၂ လ အ 
တြင္း ေပးပုိ႔သည့္ လႊပုိဲ႔ေငြပ်မ္းမွ်တန္းဖုိးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။        
မႏၱေလးတုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔တည္ေနရာႏွင့္ ေနထုိင္ 

မႏၱေလးတုိင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ားစု တုိ႕သည္ အျခားေလ့လာ       
သည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္မတူညီဘဲ မေရႊ႕ေျပာင္းမီကပင္ စီးပြားေရးအရ     
တက္ႂကြရွင္သန္မႈ ရိွၾကသည္။ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔၏ ၆၅     
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မေရႊ႕ေျပာင္းမီက စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း ႏွင့္ သစ္  
ေတာတုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ဆုိက္ေရာက္ ေဒသတြင္မွာ ၃၀      
ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လုပ္ကုိင္ေတာ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အျခား   
ေလ့လာသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထုိေဒသမ်ားအတြက္ ျပည္
တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔၏ လယ္ယာက႑တြင္ လုပ္ကုိင္မႈႏႈန္းနည္းပါး 
ေသာ္လည္း မႏၱေလးတုိင္း၏ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကမူ စုိက္
ပ်ိဳးေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရိွၿပီး အမ်ိဳး
သား၊ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ တက္ 
ၾကြစြာလုပ္ကုိင္ၾကသည္။

မႏၱေလးတုိင္းတြင္ ေက်းလက္မွ ေက်းလက္သုိ႔ သိသာထင္ရွားသည့္  
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ပြားသည္။ အထူးသျဖင့္ ရာသီအလုိက္   
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ မႏၱေလးတုိင္းအတြင္း        
ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားစြာသည္ လယ္ယာလုပ္  
ငန္း၌ ရာသီအလုိက္လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ဤသုိ႔လုပ္ကုိင္ၾက 
သည့္ပုံစံသည္ အျခားေလ့လာမႈေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရိွသည္။ 
ရာသီအလုိက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပကၡဒိန္အတြင္း ၄င္းတုိ႔၏      
ေရႊ႕ ေျပာင္းမႈက ပုံမွန္လည္ပတ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ မႏၱေလး
တုိင္းအတြင္းရိွ  ျပန္လာၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ ရာသီ      
လုိက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေန
သည္။ ျပန္လာသူ အမ်ားစုသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္တြင္ ရာသီလုိက္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳ ပ္ကာလုပ္ကုိင္ၾကၿပီး အလုပ္ၿပီးဆုံးသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္  
ရာသီခ်ိန္ကုန္ဆုံးသည့္အခါ အိမ္ျပန္လာၾကရသည္။ ျပန္လာသူတုိ႔ 
သည္ အသက္အားျဖင့္ ၂၈ ႏွစ္ခန္႔ ျဖစ္ၾကၿပီး အျခားေဒသမ်ားရိွ ျပန္
လာသူတုိ႔ထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အသက္အနည္းငယ္ပုိႀကီးၾကသည္။ 
ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခ့ဲသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အသက္ႀကီးသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္က့ဲသုိ႔ေသာ အစဥ္အလာ 



မူရင္းေဒသတြင္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ ျ်ခင္း

မ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမႈအေျခအေနမွ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ၿပီး ပရိေဘာ 
ဂ ပုိင္ဆုိင္မႈ တုိးတက္လာေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား  
ထံမွ လႊပုိဲ႕ေငြရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူ လႊေဲငြမရရိွေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ထူးမျခားနား အေျခအေနတြင္သာ ရိွေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရသည္။ 

မိသားစုအေျခအေန ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူအေပၚ မူ
တည္သည္မွာ မသိသာလွေသာ္လည္း မိသားစုမ်ားသည္ သူတုိ႔ေပး
ပုိ႔သည့္ လႊပုိဲ႔ေငြအေပၚမ်ားစြာ မီွခုိၾကရသည္။ မႏၱေလးတုိင္းတြင္ ျပည္
ပေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထံမွ လႊပုိဲ႔ေငြ လက္ခံရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
သည္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထံမွ လႊေဲငြရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္
စုမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္ အေျခအေန ပုိ
မိုေကာင္းမြန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူ ရိွသည့္ အိမ္  
ေထာင္စုမ်ားသည္ လႊပုိဲ႔ေငြ ရရိွၾကေစကာမူ အေျခအေနမ ေကာင္းဟု 
ယူဆၾကသည္။ 

သုိ႕ျဖစ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၏ အိမ္ေထာင္စု သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအ     
ေပၚ ပုံမွန္သက္ေရာက္မႈကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
CHIME မွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း
မႈသည္ အိမ္ေထာင္စု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အေပၚ အနည္းငယ္သာ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ျဖစ္ရပ္ အမ်ားစုတြင္ 
အဆုိပါ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူ မ်ားမွာ ရာသီအလုိက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ျပီး၊ မႏၱေလးတုိင္းရိွ အိမ္ 
ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေရတုိအေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း၊ အိမ္ 
ေထာင္စုတုိ႔၏ လူမႈဖူလုံေရး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး တုိးတက္ေကာင္း
မြန္ေစရန္ အတြက္မူ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္  
အနည္းငယ္မွ်သာ ပုိမုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၆

 ၃ ဤေလ့လာမႈတြင္ အိမ္ေထာင္စု လူမႈဖူလုံေရး ညႊန္းကိန္း ေလးခုကုိ အသုံးျပဳသည္ (၁) ဆင္းရဲမႈ အဆင့္/ေလွခါးထစ္ ေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္းမွ ရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုတုိ႕၏ ဆင္းရဲမႈဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ယူဆခ်က္ အတုိင္းအတာ (၂) လယ္ေျမ၊ စီး
ပြားေရး ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ပုိင္ဆုိင္မႈ တုိ႕အေပၚ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆုိရာမွ ရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ညႊန္းကိန္း (၃) ေနအိမ္အရြယ္ အစား၊ အရည္အေသြး ဆုိင္ရာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖဆုိရာမွ ရရိွ
သည့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ညႊန္းကိန္း ႏွင့္ (၄) အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လူမႈဖူလုံေရး ညႊန္းကိန္းတုိ႕ ျဖစ္သည္။ 

သည့္ ကာလအေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ နည္းပါးသည့္ လႊဲ
ပုိ႔ေငြပမာဏကုိ ေပးပုိ႔ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး
တုိ႔၏ လႊပုိဲ႔ေငြကုိ နည္းပါးသည္ဟု အၿမဲယူဆ၍ မရေပ။ အေၾကာင္း
မွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ေငြသားေပးပုိ႔မႈ ရိွေသာ္လည္း (ေငြသားအစား) 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးပုိ႔တတ္ၾကသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္ (ထုိေပးပုိ႔ မႈမ်ိဳး
သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ မပါဝင္ေပ)။ 

ဇယား ၁ - လြန္ခ့ဲေသာ ၁၂ လအတြင္း မႏၱေလး ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕ 
ထံမွ ရရိွေသာ ပ်မ္းမွ် လႊပုိဲ႕ေငြ (ျမန္မာက်ပ္) 

ျပည္တြင္း

ျပည္ပ

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး

၂၅၅,၀၀၀ ၁၅၀,၀၀၀

၆၀၀,၀၀၀ ၅၂၅,၀၀၀

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား ေငြေၾကး ရရိွေစသည့္      
နည္းလမ္းအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ 
ေထာင္စု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ရလာဒ္တုိ႔မွာ ရႈပ္ေထြးသည္။၃ စစ္
တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆင္းရဲမႈအဆင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိ
မ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ (ဆုိက္ေရာက္ေဒသ၌) ေရႊ႕ေျပာင္းသူရိွျခင္းတုိ႔အ 
ၾကား ထင္ရွားသည့္ ဆက္စပ္မႈကုိ မေတြ႕ရေခ်။ ဤအခ်က္မွာ အ့ံၾသ 
စရာေတာ့ မဟုတ္ေပ၊ အေၾကာင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက မူလေဒသရိွ  
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကုိ သက္ေရာက္ေစႏုိင္
သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း    
ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး မူရင္းေဒသရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အ 
က်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္ဟု အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္မူ အခ်ိန္ယူ 
ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

မူရင္းေဒသရိွ မိသားစုတုိ႕၏ လူမႈဖူလုံေရးတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္  
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက အနည္းငယ္သာ သက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာ
မႈက လႊပုိဲ႔ေငြ ေပးပုိ႔ေသာ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စု

မႏၱေလးတုိင္းရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ျပည္ပ ႏွင့္ ျပည္တြင္းက ေပး
ပုိ႔သည့္ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားကုိ အစားအေသာက္အတြက္ အဓိကအသုံးျပ ၾဳက 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း လႊပုိဲ႔ေငြကုိ အစားအစာအတြက္ အသုံး 
ျပဳမႈ ပုိမ်ားသည္။ ျပည္ပ လႊပုိဲ႕ေငြကုိ အိမ္ေထာင္စု အသုံးအေဆာင္
မ်ား၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ အိမ္မြမ္းမံျခင္းတုိ႕အတြက္ အသုံးျပ ၾဳကသည္။ ျပည္ပ 
လႊပုိဲ႔ေငြ ရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ျပည္တြင္း လႊပုိဲ႔ေငြ 
ရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ 
ထုတ္ကုန္ ႏွင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံၾက
သည္။ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ လႊပုိဲ႔ေငြ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ ပညာေရးႏွင့္   
က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကအသုံးျပ ၾဳကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရ   
သည္။ ျပည္ပ လႊပုိဲ႕ေငြ ရရိွမႈသည္ မ်ားျပားသည့္ ပမာဏ ျဖစ္ေသာ္
လည္း၊ အိမ္ေထာင္စု အခ်ိဳ႕သည္ သူတုိ႕ လက္ခံရရိွသည့္ လႊပုိဲ႕ေငြ
ကုိ မစုေဆာင္းမိၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ေန႔စဥ္ဘဝလႈပ္ရွားမႈျမင္ကြင္း။ © ေမတၱာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၇/ကုိဦး



CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားအတိုင္း ရရွိႏိုင္ပါ
သည္။ 

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

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက iomyangon@iom.int သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

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 
၇

အေထာက္အထားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆီသုိ႔ - CHIME ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္အခ်က္မ်ား 
သိရိွႏုိင္သနည္း။

ေလ့လာမႈအရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ရလာဒ္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေဒသအလုိက္ ကြျဲပားျခားနားခ်က္မ်ား ေတြ႕ရ 
သည့္အတြက္  ေဒသအလုိက္ သီးျခား ပံုစံေရးဆြထဲားသည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ 

မႏၲေလးတုိင္းမွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ရာသီအလုိက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းက ေနရပ္မွ အိမ္ေထာင္စု၏ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ မႏၲေလးတုိင္းတြင္ ရာသီအလုိက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ
သည္ အိမ္ေထာင္စု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ နည္းဗ်ဴ ဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္သက့ဲသုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔ ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း   
ေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း ယင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပံုစံသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ လံုးဝမရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုက့ဲသုိ႔ပင္ အိမ္၏ သက္
သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအား ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ေစျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရာသီအလုိက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ျဖစ္
သည့္အတြက္ မိသားစုဝင္မ်ားအၾကား မၾကာခဏ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ရျခင္း ၊ လူမႈဝန္းက်င္ရိွ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေဂဟလုပ္ေဆာင္
မႈမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေနေစျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားလည္း ရိွသည္။ ထုိမွ်သာမက ရာသီအလုိက္ လွည့္ပတ္သြားလာေနသည့္ ေ႐ႊ႕ 
ေျပာင္းျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလွ်ာ့ခ ျ်ခင္းအတြက္ မည္သုိ႔မည္ပံု အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္သည္ကုိ ပုိမုိေလ့လာရန္ လုိအပ္သည္။ 

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေနာင္လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ မေအာင္ျမင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္    
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူကုိယ္တုိင္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ လံုၿခဳံစိတ္ခ် တတ္ႏုိင္သမွ် အက်ိဳးရိွေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖစ္ေစရန္ ဦးတည္      
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

အျခားေသာ ေဒသမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ မႏၲေလးတုိင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားဆုိင္ရာ ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက ေ႐ႊ႕  
ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားသည္ မည္မွ် အႏၲရာယ္မ်ား၍ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား ေရာႁပြန္း  
ေနသည္ကုိ သက္ေသျပေနသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားလုပ္ရသည့္ လုပ္အားခနိမ့္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားဆုိင္ရာအခ်က္အလက္
မ်ား ႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေသာ ပြစဲားမ်ားအေပၚ မီွခုိရျခင္း ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
သြားလာသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ ျ်ခင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အဆင့္အတန္းမ်ား တုိးတက္ေစျခင္း ၊ အကယ္၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
အေနျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ားရိွပါက တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါ
သည္။ 

၁။

၂။

၃။

၄။

ဤအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ Dr. Priya Deshingkar, Dr. Julie Litchfielf and Dr. Wen-Ching Ting တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ CHIME သုေတသနစာတမ္း
ကုိ အေျခခံထားပါသည္။ 


