
အဓိကအခ်က္မ်ား 

CHIME ေလ့လာခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ မႏၱေလးတုိင္း ၿပီးေနာက္   
ဒုတိယ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အမ်ားဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စု 
ေလးခုအနက္ တစ္ခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ     
ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ အေရအတြက္ တူညီစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကေၾကာင္း ေလ့
လာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားက့ဲသုိ႔ တက္ၾကြစြာ ျပည္တြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္  အမ်ိဳး
သမီးမ်ားထက္ ေလးဆခန္႔ မ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားအရ စီးပြားေရး ခၽြတ္ခ်ံဳက်သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္  
ရခုိင္ျပည္သူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္    
ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ အျခားေဒသမွ လာေရာက္သူမ်ားထက္ 
ပုိမုိထိရွလြယ္သည့္ ေဘးဒုကၡမ်ား ႀကံဳရျခင္း၊ မေရရာေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား 
ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္ေသာ လုပ္အားခမ်ား ရရိွျခင္းတုိ႔ကုိ ႀကံဳရသည္။ 

အျခားစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားထံသုိ႔ ေငြျပန္ပုိ႔မႈ နည္းပါးသည္။ 
ရခုိင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအၾကား တည္ရိွသည့္ တမူထူးျခားေသာ လႊ႕ဲ 
ပုိ႔ေငြေပးပုိ႔ျခင္း အေလ့အထကုိ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ 

လႊပုိဲ႕ေငြကုိ စားေသာက္စရိတ္၊ ပစၥည္းပစၥယ ဝယ္ယူျခင္း၊ ပညာေရး ႏွင့္          
က်န္းမာေရးတုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳသည္။ အျခားစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ႏွင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္ 

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 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 ၂,၈၁၉ ခု) ကုိ ရယူႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္း ႏွင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္မူ သုေတသနေကာက္ကြက္ နမူနာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္
ခြင့္ ပမာဏကြျဲပားျခားနားၿပီး ေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 

၁

ရခုိင္ျပည္နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ေတာတန္းေက်းရြာအနီးရိွ မိသားစုတစ္စု
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒသဆုိင္ရာ လုံျခံဳေရး ျပသနာမ်ားအရ ကြင္း   
ဆင္းေလ့လာေရး အဖြ႕ဲသည္ က်ပန္း ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္မွ ေက်းရြာ ၄၃ ခု အနက္ ၃၉ ရြာတြင္သာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ 
ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွရရိွသည့္ ဤ    
နမူနာမ်ားအား ေက်းလက္ေဒသလူထုကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မယူ 
ဆႏုိင္ေပ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစ
သည့္ တြန္းအား အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ပုံစံမ်ားကုိ 
CHIME အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ကုိ ဤစာ      
တမ္း အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္တြင္ တင္ျပထားသည္။ ထုိ႕ေနာက္တြင္ လႊပုိဲ႕ေငြ၊   
ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏွင့္ မေရရာမႈမ်ားဆုိင္ရာ က႑မ်ားကုိ ေဖာ္ 
ျပထားသည္။ နိဂုံးခ်ဳ ပ္တြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။  

ေဒသမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ႏိိႈင္းယွဥ္ပါက လႊပုိဲ႔ေငြ လက္ခံရရိွ 
ေသာ ရခုိင္မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အဆုိပါ လႊပုိဲ႔ေငြကုိ ကုန္ထုတ္
လုပ္ငန္းအတြင္း ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေခ် နည္းပါးသည္။ 

၁ ‘စုစုေပါင္း လူဦးေရတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူထားသည့္ လူဦးေရ ၂၀၉၈၈၀၇ ဦး ႏွင့္ သန္းေခါင္ စာရင္း မေကာက္ယူထားေသာ လူဦးေရ ၁၀၉၀၀၀၀ ဦး ပါဝင္သည္။ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္  
အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ အတြ ဲ၃-K, ၂၀၁၅ ေမလ။
၂ ibid.  
၃ Oliver and Aung, 2014

ေနာက္ခံအေျခအေန

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၂

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခတြင္ တည္ရိွသည့္ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ 
ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္း တုိ႔ႏွင့္  
ျပည္တြင္းနယ္နိမိတ္ ထိစပ္လ်က္ ရိွသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္၌ လူဦးေရ ၃.၁၉ သန္း ရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရစုစုေပါင္း  
၏ ၆.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွသည္။၁

ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ လူဦးေရ ၁၀၀ ဦးတြင္ ၈၃ ဦးမွာ ေက်းလက္ေဒသ 
တြင္ ေနထုိင္ၾကျပီး၊ ၂ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဝမ္းစာအ    
တြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ၃ သဘာဝေဘး
ဒဏ္ ရင္ဆုိင္ရျခင္း၊ လူအုပ္စုပဋိပကၡေၾကာင့္ ကာလရွည္စြာ ေနရပ္
စြန္႕ခြာရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း လြန္စြာျမင့္မားသည္။ ရခုိင္    
ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ လြန္စြာနည္းပါးျခင္း ႏွင့္    
အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတုိ႔ အလုပ္အကုိင္ 
ရွာေဖြရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကသည္။ 

ဤစာတမ္း အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္တြင္ CHIME ေလ့လာမႈ အျပည့္အစုံထဲမွ 
ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အပုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္
သည္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ CHIME မွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ  
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသအလုိက္ 
ကြာျခားခ်က္ အမ်ားအျပားကုိ ေတြ႕ရိွရသည့္အတြက္ ေဒသတစ္
ခုခ်င္းစီအား အာရုံစုိက္မႈသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ပုံစံမ်ား ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစ 
သည့္ တြန္းပုိ႔မႈမ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္ ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကုိ အဓိက တြန္းပုိ႔သည့္ အေၾကာင္း  
ရင္းမွာ ဝင္ေငြေကာင္းသည့္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရလုိမႈႏွင့္ ေဒသ     
တြင္း အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႕က အလုပ္/ဝင္ေငြကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းရ 
သည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းဟု ေဖာ္ျပသည္။ ၄င္းတုိ႕အနက္ ၂၈  
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္ရွာေဖြခ့ဲေသာ္လည္း အလုပ္မရေၾကာင္း သိ
ရသည္။ ဤသည္မွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဒသမ်ားထဲတြင္ 
အျမင့္မ်ားဆုံးေသာ အခ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 

ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ တုိ႕၏ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မထြက္ခြာမီက လုပ္
ခလစာ ရရိွၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္ခမရသူမ်ားကမူ ရခုိင္၏ စီးပြား 
ေရးခက္ခဲမႈမ်ားကုိ မၾကာခဏ ေျပာျပၾကသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီးမွ ငါးဖမ္းသမားမ်ား 
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ေကာက္႐ုိးစင္းေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လယ္သမားတစ္ဦး 
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စုိက္ပ်ိဳးေျမ အနည္းအက်ဥ္းသာ ပုိင္ဆုိင္သည္ ရခုိင္မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
သည္ ၄ ေျမယာမ့ဲ အိမ္ေထာင္စုမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ေျမယာမ်ားမ်ား ပုိင္    
ဆုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္မ်ားထက္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္း
ရန္ ပုိမုိ တက္ၾကြၾကသည္။ ေျမယာ မ်ားမ်ား ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ေနရပ္
တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေျခ 
နည္းပါးသည္။ မိသားစု အလုပ္အား အငွားအလုပ္ျဖင့္ အစားထုိးႏုိင္ေျခ 
နည္းပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေျမယာမ့ဲ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ 
လြန္စြာ ဆင္းရဲၾကျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ရန္ နည္းလမ္း မရိွၾကေခ်။ အထက္ 
တန္း သုိ႕မဟုတ္ တကၠသုိလ္ပညာေရး ၿပီးေျမာက္ၿပီးေသာ အိမ္ေထာင္
ဦးစီးရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ 
ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အေရအတြက္ 
တူညီသည္။ ဤသည္မွာ ဧရာဝတီတုိင္းႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းတုိ႔ႏွင့္ ျခားနား
သည္။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ အမ်ားစု    
ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ နယ္စပ္ေဒသရိွ   
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားသည္ အတြင္းပုိင္းေဒသမ်ားထက္ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းမႈ ပုိမ်ားၿပီး၊ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ အိမ္နီိးခ်င္း တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ 
ထြက္ခြာၾကသည္။ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တည္ရိွေသာ ရခုိင္ျပည္္နယ္သည္ 
လည္း ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားျပားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
သတိျပဳရန္မွာ သူတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ သုိ႔မဟုတ္ အိႏၵယိ 
သုိ႔ ထြက္ခြာၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ (ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ တရုတ္ တုိ႔က့ဲသုိ႔           
ေသာ) အေတာ္အတန္ ေဝးကြာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔  ေရႊ႕ေျပာင္းၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တူညီေသာ အေရအတြက္တုိ႕သည္ ျပည္   
တြင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကသည္၊ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အနက္          
အမ်ားစု သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း တြင္ (၃၉%) ႏွင့္ ရန္ကုန္သုိ႕      
(၃၆%)  ေရႊ႕ေျပာင္းၾကသည္၊ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕၏ ၁၁% သည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ သုိ႕ ေရႊ႕ေျပင္းၾကျပီး အမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္
သည္။ ျပည္ပသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ားစုမွာလည္း သိသိသာသာပင္     
အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ (၈၃% ျဖစ္ပါသည္)။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ 
တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ေဝးကြာစြာ တည္ရိွေသာ္လည္း CHIME ေလ့လာခ်က္
အရ တရုတ္သုိ႔ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ အျခားစစ္တမ္းေကာက္ယူ    
သည့္ ေဒသမ်ားထက္ ပုိမုိျမင့္မားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၅ 

အရည္အေသြး ေကာက္ယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အလုပ္အ 
ကုိင္ အခြင့္အလမ္းရိွျခင္းႏွင့္ ေနထုိင္ရာအရပ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရိွျခင္း
တုိ႔သည္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသသို႕ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 
အေၾကာင္းအရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ိဳး
ကုိ ေနရပ္ႏွင့္ နီးကပ္ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ရရိွႏုိင္ျခင္းစသည့္ အခ်က္အ   
လက္မ်ားျဖင့္ မရွင္းျပႏုိင္ေပ။ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႕တြင္ 
အျခားေသာစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဒသမ်ားထက္ ရခုိင္ျပည္နယ္
မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားေရာက္ရိွေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။တရုတ္ 
ျပည္ ေရပန္းစားရျခင္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္နယ္စပ္တြင္ တည္ရိွေနျခင္း 
ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ကခ်င္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္္းသူမ်ားေရာက္ရိွေနသူမ်ားဆက္
လက္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၈၂% က လက္ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ သူတုိ႕၏      
ပထမဆုံး အေတြ႕အၾကံဳဟု ေဖာ္ျပသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၃

လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၁၆ ဦးကုိသာ ေတြ႕ရသည္။ ျပန္လာသူ
တုိ႕ထဲတြင္ အိမ္လြမ္းစိတ္ႏွင့္ မိသားစု ကိစၥမ်ားသည္ ျပန္လာေစ   
သည့္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူ မ်ား၏ တစ္ဝက္ခန္႕မွာ မေရႊ႕ေျပာင္းမီက 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ္လည္း ဆုိက္ေရာက္      
ေဒသတြင္ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းလုပ္ကုိင္ၾကေတာ့သည္။ ျပည္တြင္း ေရႊ႕   
ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္  
ထုတ္လုပ္ေရးတုိ႕တြင္ (၂၄%) လုပ္ကုိင္ၾကျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  
အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၃၀%) လုပ္ကုိင္ၾက
သည္။၆ ရခုိင္မွ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းကုိ စြန္႔လႊတ္ၾကသည္။ ျပည္ပ  ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕၏ ၇၀  
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မူလေနရပ္တြင္ရိွစဥ္က စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္ၾကေ
သာ္လည္း ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္မူ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လုပ္ကုိင္ 
ၾကေတာ့သည္။ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

၄ ငါးဧက ေအာက္ရိွေသာ စုိက္ပ်ိဳးေျမပမာဏအား စုိက္ပ်ိဳးေျမ အနည္းအက်ဥ္းဟု ဤေလ့လာမႈက သတ္မွတ္သည္။   
၅ သုိ႕ရာတြင္ မွတ္သားဖြယ္ တစ္ခုမွာ၊ သန္းေခါင္စာရင္း အရ တရုတ္သုိ႕ မႏၱေလးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၈၂၃၉ ဦး ရိွျပီး၊ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၇၈၃၃ ဦးသာ ရိွသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
၆ ‘အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ အလုပ္အကုိင္’ တြင္ ပုဂိၢိဳလ္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ျပီး၊ လုပ္ငန္း စံႏႈန္း ခြျဲခား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ (ISIC) ထဲတြင္ မပါဝင္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 



လႊပုိဲ႕ေငြ အျဖစ္အပ်က္၊ ပမာဏ ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၄

ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အနက္ တက္ၾကြသည့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း
သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အိမ္သုိ႔ေငြေပးပုိ႔ႏုိင္ေျခ 
ပုိမ်ားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ စစ္တမ္း မေကာက္ယူမီ ၁၂ လအတြင္း
တြင္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
လႊပုိဲ႔ ေငြ ေပးပုိ႕ၾကၿပီး ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏    ၄၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ထုိကာလအတြက္ လႊပုိဲ႕ေငြ ေပးပုိ႕ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထက္  
လႊပုိဲ႕ေငြ ေပးပုိ႕ျခင္း နည္းပါးမႈကုိ ရခုိင္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကားတြင္ 
ေတြ႕ရျပီးဤသည္မွာ CHIME ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရသည့္ တစ္ခု
တည္းေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ 

ရခုိင္မွ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ စီးပြားေရး အရ 
ရွင္သန္သူ သုံးဦး အနက္ တစ္ဦးသာလွ်င္ အိမ္သုိ႕ ေငြျပန္ပုိ႕သည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အလုံးစုံ လႊပုိဲ႔  
ေငြႏႈန္းထားမ်ား နည္းပါးရျခင္းသည္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္ မေရရာ 
သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား လုပ္ကုိင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္။ 
CHIME ၏ အရည္အေသြး စစ္တမ္း အင္တာဗ်ဴ းမ်ားအရ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းသူတုိ႔သည္ မေရရာေသာ အလုပ္အကုိင္ကုိ လုပ္ေနၾကရ         
ေၾကာင္း သိရသည္ (ေအာက္ပုိင္းတြင္ ထပ္ၾကည့္ပါ)။ ရခုိင္မွ ျပည္ပ  
ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထက္ 
ေနအိမ္သုိ႔  ပုိမုိ ေငြပုိ႕ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္  ၅၀ % 
ကသာ ေပးပုိ႕ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အျခား ေဒသ
မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားကုိ အသုံးျပ ၾဳကရာတြင္ အိမ္       
ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ဝယ္ယူရာတြင္ အဓိက    
အသုံးျပ ၾဳကသည္။ ဤအခ်က္သည္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ 
ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ လႊပုိဲ႔ေငြသည္ အိမ္ေထာင္စု  
အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိ႔အတြက္ အေရး
ပါသည့္ ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လႊပုိဲ႔ေငြ အသုံးျပဳ
ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု အနည္းငယ္ကသာ ကုန္ထုန္လုပ္ငန္းတြင္   
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ပမွ လႊပုိဲ႕ေငြရရိွသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအနက္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္သာ လႊပုိဲ႔ေငြကုိ  ကုန္
ထုတ္လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳသည္ကုိ ေတြ႕ရျပီး၊ မႏၱေလးတုိင္း 
(၂၆%)၊ ဧရာဝတီတုိင္း (၂၄%) တုိ႕ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလြန္နည္း
ပါးသည္။ ထုိနည္းတူ  ျပည္တြင္း  လႊပုိဲ႔ေငြရရိွသည့္ ရခုိင္မွ           
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအနက္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ မႏၱေလးတုိင္း (၁၈%)၊ 
ဧရာဝတီတုိင္း (၂၉%) တုိ႕ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းပါးသည္။ 

ပညာေရး ဥပမာက ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ လူမႈေရး 
ႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။ (ဇယား ၁) ေျဖဆုိသူ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ သားမ်ား ရန္ကုန္သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္
အေၾကာင္းကုိ ၾကားရျပီးေနာက္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ၏ အျပဳအမူအ 
ေျပာင္းအလဲ   အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပသည္။ ယခင္က မည္သူ႔ထံ
တြင္မွ ေငြေခ်းငွား၍ မရခ့ဲေသာ္လည္း ယခုအခါ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား
သည္ ေငြထုတ္ေခ်းရန္ ဆႏၵရိွလာၾကသည္ ဟုဆုိသည္။ သူမအ 
ေနျဖင့္ လူေနမႈေအာက္ေျခအဆင့္အဆင့္မွ အလယ္အလတ္ အ 
ဆင့္သုိ႕ ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ခံစားရသည္ဟုဆုိသည္။ လူမႈေရး 
အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔လည္း ဖိတ္ၾကားခံရျပီး အလွဴေငြထည့္ဝင္ရန္
လည္း ပန္ၾကားခံရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူမ၏ သားမ်ား ေရႊ႕  
ေျပာင္းမႈက သူမကုိ ေက်းရြာအတြင္း ပုိမုိပါဝင္လာေစျပီး ေလးစား 
ခံရေစသည္ဟု  ခံစားရေၾကာင္း သူမက ေျပာသည္။ 

ဤျဖစ္ရပ္မွာ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ဇာတ္

လုပ္ငန္းတြင္ (၁၉%) ႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္း လုပ္ငန္းတြင္ (၂၃%) လုပ္
ကုိင္ၾကသည္။ ၄င္းအလုပ္မ်ားသည္  ရခုိင္မွ  လူမ်ားအတြက္ ဆုိက္    
ေရာက္ေဒသတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ အေျခခံအလုပ္မ်ား ျဖစ္ၾက      
သည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ပလပ္စတစ္ပုံးမ်ား သယ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး © IOM 2016/Muse Mohammad 



ဇယားကြက္ ၁ - အလြန္ဆင္းရဲေစကာမူ မိသားစု နည္းဗ်ဴ ဟာ အျဖစ္ 
ကေလးငယ္အား ပညာေရးတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္း 

အသက္ ၅၆ ႏွစ္ အရြယ္ရိွ ရခုိင္မွ ကေလး ေလးေယာက္၏ ဖခင္    
တစ္ဦးသည္ တံငါအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျပီး ပုံေသမဟုတ္ဘဲ ခန္႕  
မွန္းရန္ ခက္ခဲသည့္ ဝင္ေငြ ကုိ ရရိွသည္။ 

“ငါးဖမ္းလုိ႔ ဝင္ေငြ အမ်ားႀကီး မရဘူး။ ဒီအေတာအတြင္း ငါး    
ဖမ္းလုိ႔ရတ့ဲ ေငြနဲ႕ မိသားစု စားေရး ေသာက္ေရးကုိ ေထာက္
ပ့ံဖုိ႕ မလုံေလာင္ပါဘူး။ တစ္ခါတေလေတာ့လဲ သူမ်ားဆီက 
အတုိးနဲ႕ ပုိက္ဆံေခ်းရပါတယ္။”

သူ၏ အၾကီးဆုံး သားသမီး ႏွစ္ဦးသည္ မေလးရွားႏွင့္ ထုိင္းတုိ႕တြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တတိယေျမာက္ ကေလး
သည္ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ရျပီး အဝတ္အထည္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ မိသားစု
ကုိ ေထာက္ပ့ံေနသည္။ အငယ္ဆုံးသမီးသည္ အေဝးသင္တကၠ    
သုိလ္ တက္ေရာက္ေနျပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အပ္ခ်ဳပ္သမ အျဖစ္  
အလုပ္လုပ္လ်က္ ရိွသည္။ ကနဦးတြင္ သားျဖစ္သူသည္ ဖခင္ႏွင့္ 
အတူ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တြင္ လုပ္ကုိင္ေသာ္လည္း ေၾကြးျမီႏွင့္ ဆင္းရဲ
မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။ သားျဖစ္သူသည္ ပြစဲား
အကူအညီျဖင့္ မေလးရွားသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းသည္။ ပြစဲားအတြက္ ေငြ  
ေၾကးကုိ ထုိင္းသုိ႔ေရာက္ေနသည့္ ညီမ သုိ႔မဟုတ္ အစ္မ ျဖစ္သူက  
ေပးသည္။ ယခု အလုပ္အကုိင္ အတည္တက် မျဖစ္မီ တစ္ႏွစ္အလုိ
က ထြက္ခြာျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အတည္က်သည္ႏွင့္ ေနအိမ္သုိ႕ လႊပုိဲ႕ေငြ     
ေပးပုိ႕ရန္ ေငြအလုံအေလာက္ ရိွလာျပီး၊ ထုိေငြကုိ အငယ္ဆုံး သမီး 
ျဖစ္သူ ၏ ပညာေရး အတြက္ အဓိက အသုံးျပဳသည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္
ရြက္ရန္ သားျဖစ္သူက လုံးဝ သေဘာတူေၾကာင္း၊ မိသားစု အေန    
ျဖင့္ သူ၏ ပညာေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အတြက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွခ့ဲေၾကာင္း
သုိ႕ျဖစ္၍ သူ႕အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္ မျပဳေသးဘဲ အ 
ျခားတုိင္းျပည္၌ အလုပ္ၾကိဳးစား လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖခင္က 
ေျပာျပသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ အျမင္အရ ပညာေရးသည္ ဘဝအဆင့္ 
ျမင့္မားေစရန္ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၅

လမ္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရခုိင္မွရရိွေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားအရ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ အိမ္သုိ႔ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားမ်ား ေပးပုိ႕ႏုိင္သည္
ကုိ မေတြ႕ရဘဲ မူလေဒသေနသူတုိ႕၏ ဆင္းရဲမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္
သည္ကုိလည္း မေတြ႕ရေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက မိသားစုႏွင့္ လူမႈအဖြ႕ဲ 
အစည္းအား လႊပုိဲ႕ေငြ မ်ားမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေစပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အတြက္မူ ျဖည္းဆည္းေပးႏုိင္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္  
ေစပါသည္။

ရသည္။ အိမ္ေထာင္စုတုိ႔၏ ဆင္းရဲျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူအမ်ိဳး
အစားမ်ားစြာတုိ႔အၾကား ျခားနားခ်က္ အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ရသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ႏွင့္/သုိ႕မဟုတ္ လႊပုိဲ႕ေငြတုိ႕မွ အိမ္ေထာင္စု သက္သာ     
ေခ်ာင္ခ်ိေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ ေကာက္ယူရရိွသည့္ အခ်က္အ 
လက္မ်ားအရ ေဖာ္ျပရန္ မတတ္ႏုိင္ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ေနအိမ္ရိွ မိသားစု
မ်ားအတြက္ လႊပုိဲ႕ေငြသည္ အေရးၾကီးသည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ရိွေန    
ျပီး မိသားစုမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရိွေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ 
ျပသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက လႊပုိဲ႕ေငြကုိ အျမဲတန္း ျဖစ္ေပၚေစသည္ေတာ့ 
မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ရာခုိင္ႏႈန္း အ 
နည္းငယ္သာလွ်င္ လႊပုိဲ႕ေငြကုိ ေပးပုိ႕ႏုိင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ လႊပုိဲ႕ေငြတုိ႕သည္ အိမ္ေထာင္စု
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္ ရုပ္ဝတၳဳနည္းလမ္း မဟုတ္ေသာ        
သြယ္ဝုိက္ နည္းလမ္းျဖင့္လည္း သက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားရန္ 
လုိ အပ္သည္။ ဥပမာ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ အမ်ားအ  
ျပား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္း ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ရွင္းျပခ့ဲသက့ဲသုိ႕ လူမႈအ 
ဆင့္အတန္း တုိးတက္လာျခင္းမ်ိဳးလည္း ေတြ႕ရသည္။ 

၇ ဤေလ့လာမႈတြင္ အိမ္ေထာင္စု လူမႈဖူလုံေရး ညႊန္းကိန္း ေလးခုကုိ အသုံးျပဳသည္ (၁) ဆင္းရဲမႈ အဆင့္/ေလွခါးထစ္ ေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္းမွ ရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုတုိ႕၏ ဆင္းရဲမႈဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ယူဆခ်က္ 
အတုိင္းအတာ (၂) လယ္ေျမ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ပုိင္ဆုိင္မႈတုိ႕အေပၚ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆုိရာမွ ရရိွသည့္ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ညႊန္းကိန္း (၃) ေနအိမ္အရြယ္အစား
အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖဆုိရာမွ ရရိွသည့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ညႊန္းကိန္း ႏွင့္ (၄) အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကုိေပါင္းစပ္ထားေသာ လူမႈဖူလုံေရးညႊန္းကိန္း 
တုိ႕ ျဖစ္သည္။ 

ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ ျ်ခင္း

အလုပ္အကုိင္ မေရရာမႈ

ရခုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူတုိ႔၏  ေယဘုယ်  လႊပုိဲ႔ေငြ    နိမ့္က်ရျခင္း 
အေၾကာင္းသည္ ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္   အလုပ္အကုိင္အေျခအေန 
မေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူတုိ႔ေျပာ 
ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခရီးစဥ္၏ ေဘးအႏၱရာယ္
မ်ား ပါဝင္သည္၊ ခရီးစဥ္ သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ ပြစဲားတုိ႔၏ လိမ္
လည္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ (ဇယားကြက္ ၂)။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ
သူတို႔သည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေနရာသစ္သုိ႔ေရာက္
သည္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ တည္ျငိမ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ သင့္        
ေလ်ာ္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္း ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ နိမ့္က်ေသာ အလုပ္ 
အေျခအေနႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အဆန္းတုိ႕ကုိ ရင္ဆုိင္ရျခင္းတုိ႔   ျဖစ္
သည္။ 

ဇယားကြက္ ၂ - ေႏွာင္ႀကိဳးဖြ႕ဲ အလုပ္အကုိင္ ပြစဲားတုိ႕၏ လိမ္လည္မႈ 
(labour brokers)

အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ မိခင္ျဖစ္သူမွ ေမြးဖြားသည့္ အသက္ ၁၈ႏွစ္     
အရြယ္ သမီးျဖစ္သူသည္ လြန္ခ့ဲေသာ ငါးလခန္႔က လူ ၁၂ ဦးပါ အုပ္
စုႏွင့္အတူ ရခုိင္မွ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသည္။ သူတုိ႕၏ ပြစဲားျဖစ္
သူသည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ အ
လုပ္ရလုိသျဖင့္ ရြာသားမ်ားက သူ႕အား ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ပြစဲားက 
ပြစဲားခ မေတာင္းေပ၊ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ သမီး ျဖစ္သူသည္ 
ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေပးဆပ္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ သမီး ျဖစ္သူ ရြာမွ ထြက္
သြားျပီးေနာက္ ငါးလခန္႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားသည္။ မိခင္ျဖစ္
သူမွာ လြန္စြာစိတ္ပူခ့ဲသည္။ သမီးျဖစ္သူထံမွ သိရေသာအခါမွ ပြစဲား    
ျဖစ္သူက လိမ္လည္ခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။

“သမီးက ဘာေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္လုိ႔ မရသလဲ ဆုိ
ရခုိင္သည္ CHIME လူမႈဖူလုံေရး ညႊန္းကိန္း ေလးခုလုံးတြင္ အနိမ့္
ဆုံး အဆင့္သုိ႔  ေရာက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရျပီး ၇ အဆင္းရဲဆုံး အိမ္      
ေထာင္စု အမ်ိဳးအစား အမ်ားဆုံး ရိွရာေဒသအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံ



ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၆

၈ `ဤေလ့လာမႈတြင္ “မတည္ျငိမ္ေသာ အလုပ္အကုိင္” ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မွာ အလုပ္အကုိင္ ရရိွမႈ ႏွင့္ ဝင္ေငြ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ တည္ျငိမ္ေအာင္ မဖန္တီးႏုိင္သည့္ အလုပ္မ်ိဳးကုိ ဆုိလုိသည္။ 

ေျပာင္းသြားလာသူ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္  ဆုိက္ေရာက္ေဒသတြင္ 
မတည္ၿငိမ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။  ဤသည္မွာ 
အျခားေဒသမ်ားမွ လူမ်ားထက္ သိသာစြာ ျမင့္မားသည္ (မႏၱေလး 
တုိင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔မွတုိ႕၏ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၁-၄%   ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၈-၁၃% ဟူသည့္ မတည္ျငိမ္ေသာ အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ရမႈ ႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာ ျမင့္မားသည္)။  
ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူတုိ႔သည္ အျခားေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာသူတုိ႔ထက္ မေရရာေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ၾကရၿပီး မတည္ၿငိမ္      
သည့္ ဝင္ေငြရၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ မတည္ျငိမ္ေသာ အလုပ္မွ အတည္
တက် အလုပ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္မႈတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အလုပ္
သမားတုိ႔၏ အခ်ိဳးအစားရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။ သုိ႕ 
ေသာ္ သူတုိ႔သည္ (ေဖ်ာ္ေျဖေရး အေျခခံ အလုပ္က့ဲသုိ႔ေသာ) အျခား 
အလုပ္ပုံစံမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္တတ္ၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ ကနဦးအက်ိဳးရလာဒ္ကင္းမ့ဲမႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္
မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ေဘးဒုကၡမ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ မိသားစုတုိ႔  အ
တြင္း ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း အစား
ထုိးလာၾကသည္၊ သုိ႔ေသာ္ အျမဲတန္းေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ မေရရာေသာ
၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ၊ လုပ္အားခ နည္းပါးေသာ၊ ေအာက္ေျခအဆင့္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ားတြင္       
ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈ၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏွင့္ လွည့္ဖ်ား
ခံရမႈတုိ႔အား ကုစားရန္ နည္းလမ္းရွာမေတြႏုိင္ဘဲ ျဖစ္တတ္ၿပီး ကု
စားေျပာင္းလဲရန္အတြက္မူ ေႏွးေကြးစြာသာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တတ္သည္။ 
ဤသည္မွ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အတိဒုကၡမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။

ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူတုိ႕၏ မူလေနရပ္မွ မိသားစု အမ်ားအ 
ျပားက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူတုိ႕၏ အလုပ္မရိွသည့္ ကာလမ်ား၊ မ 
တည္ၿငိမ္ေသာ လစာမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္   
ေပၚသည့္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔     
ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈထဲမွ တစ္ခုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္က ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ အလုပ္အေျခအေနႏွင့္ လူမႈအေနအထားတုိ႔၏ 
ကြာျခားခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွေန၍ မျမင္ႏုိင္ေသာေပးဆပ္ရမႈကုိ ျဖစ္ 
ေပၚေစတတ္္သည္။ ျဖစ္စဥ္ အနည္းစုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မေအာင္ျမင္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ရခုိင္တြင္ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂမ်ား ေရာင္းခ်ရျခင္းႏွင့္ 
ေၾကြးၿမီျမင့္တက္ျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ကုိ   
ေတြ႕ရသည္ (ဇယားကြက္ ၄)။  

ဇယားကြက္ ၅ - ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ေၾကြးၿမီဆီသုိ႕ ေလွ်ာကျ်ခင္းမ်ား

အသက္ ၂၀ အရြယ္ရိွ ေျဖဆုိသူသည္ ရခုိင္မွ မိသားစုဝင္ ၈ ဦး ရိွေသာ 
ဆင္းရဲသည့္ မိသားစုမွ ျဖစ္သည္။ သူ႕အစ္ကုိသည္ မိသားစု ေငြေၾကး 
အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပြစဲားမွ တစ္ဆင့္ ထုိင္းသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္း
သည္။ သူသည္ အျခား ရြာသားမ်ားႏွင့္ အတူ ထုိင္းသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းရာ
တြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပးရသည္။ ထုိ႕အတြက္ သူ၏ 
မိဘမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ကုန္က်စရိတ္ အတြက္ မိတ္ေဆြ မိသားစု 
ထံမွာ ေငြ ၃၀၀၀၀၀ က်ပ္ ေခ်းယူရသည္။ အစ္ကုိျဖစ္သူသည္ သံစက္
ရုံတစ္ခုတြင္ အလုပ္ရျပီး လႊပုိဲ႕ေငြ ႏွစ္ၾကိမ္ ေပးပုိ႕ခ့ဲျပီး၊ မိသားစုအေန 
ျဖင့္ ေခ်းယူမႈကုိ စတင္ ေပးဆပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သံလုံး တစ္

ဇယားကြက္ ၃ -  မေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အေျခအေနမ်ား 

ရခုိင္မွ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
သည္ ရန္ကုန္ရိွ ေျခညွပ္ဖိနပ္ စက္ရုံတါင္ အလုပ္ရသည္။ ဖိနပ္ 
ေကာ္ကပ္သည့္ အလုပ္ကုိ လုပ္ရသည္။ အေငြ႕အသက္မ်ား     
အလြန္ျပင္းထန္ၿပီး သူမကုိ နာမက်န္း ျဖစ္ေစသည္။သုိ႔အတြက္ 
ႏွစ္ရက္ အနားယူရျပီး အလုပ္ရွင္က သူမ၏ လစာေငြမွ လုပ္
အားခ ျဖတ္ေတာက္သည္ (၃၆၀၀၀ က်ပ္)၊ ထုိ႕ေနာက္ ထုတ္
လုပ္မႈအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအားေပးသည့္ အပုိေဆာင္း     
ေငြကုိလည္း ျဖတ္ေတာက္သည္။ 

“ကၽြန္မမွာ ေရြးစရာ မရိွဘူး။ ေကာ္နံ႕ေတြ ေဆးနံ႕ေတြက 
အရမ္းျပင္းတယ္။ ဓာတုအနံ႕အသက္ေတြက လူငယ္ေတြ 
အတြက္ မ်ိဳးပြားေစတာေတြ ထိခုိက္ေစတယ္လုိ႔ ေျပာၾက
တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔  ႏွာေခါင္းေတြကုိ   အျမဲဖုံးထားရတယ္။ 
အဝတ္အစားေတြ ေကာ္နဲ႔ ကပ္မိျပီး  စုတ္ျပဲကုန္တယ္။ 
အလုပ္ပ်က္ရင္  လုပ္အားခ ျဖတ္တယ္။   ကၽြန္မတုိ႕မွာ 
ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ရတ့ဲ ေဘာက္ဆူး ရိွတယ္။ လုိအပ္တ့ဲ 
ဖိနပ္အေရအတြက္ျပည့္ရင္  ေငြ ၂၀၀၀ အပုိရတယ္။ လုိ 
အပ္ခ်က္ျပည့္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ရင္ အပုိေငြ မရေတာ့ဘူး။” 

စက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လစဥ္ အစုိးရ လူမႈဖူလုံေရး
စနစ္ကုိ စီစဥ္ေပးေသာ္လည္း၊ ၆ လ - ၇ လ ၾကာမွသာ သူမ 
အေနျဖင့္ လူမႈ ဖူလုံေရး ကဒ္ ရရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမသည္ 
ဆရာဝန္ထံ မျပႏုိင္ဘဲ အျပင္ ေဆးဆုိင္တြင္ ေဆးဝယ္ေသာက္ 
ရသည္။ စက္ရုံသည္ အလုပ္သမားတုိ႕ တစုံတရာ မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လြန္ခ့ဲေသာ 
ႏွစ္လက အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမတစ္ဦး မေတာ္တဆ ျဖစ္ျပီး   
ဒဏ္ရာရသည္။ ေျဖဆုိသူက အဆုိပါအလုပ္သမအား ေလ်ာ္  
ေၾကးမေပးဘဲ အလုပ္ထုတ္လုိက္သည္ဟု သံသယ ရိွသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ားအျပားသည္ အႏၱရာယ္ရိွျပီး လုပ္အားခ ခ်ိဳးႏိွမ္
ကာ၊ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမရိွသည့္၊ 
မေရရာေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ၾကရသည္။ ဤအလုပ္မ်ိဳး 
(ဇယားကြက္ ၃ ႏွင့္ ၄ ကုိၾကည့္ပါ)ကုိ ရခုိင္ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အၾကား   
ေတြ႕ရေလ့ရိွျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ၏ လုပ္အားခႏွင့္ လႊပုိဲ႔ေငြပုိ႔ႏုိင္
စြမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။ 

တာ ေျပာျပတယ္။ ပြစဲားက လိမ္ျပီး သမီးရဲ႕ လစာအား
လုံးက  ႀကိဳထုတ္သြားတယ္။ အေမ၊ သမီးက ေရသန္႕ 
စက္ရုံမွာ လုပ္ရတာတ့ဲ။ ဒါေပမ့ဲ ပြာစားက လစာေတြ အ
ကုန္လုံးကုိ ၾကိဳထုတ္သြားတယ္။ လစာမရဘူး။ ဒီေတာ့ 
သမီးတုိ႕ အကုန္လုံး ထြက္ ေျပးၾကတယ္။”

ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူတုိ႔သည္ မတည္ၿငိမ္ေသာ ၈ အလုပ္အ 
ကုိင္ကုိ အျခားေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူတုိ႔ထက္ လုပ္ေဆာင္
ရေျခ ရိွသည္ဟု CHIME အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္မွ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၃၃% ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ 



အေထာက္အထားမွ လုပ္ေဆာင္မႈဆီသုိ႕ - CHIME ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ ဘာေတြကုိ သိရိွနားလည္ ႏုိင္သလဲ။

၇

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ 
ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားအ  
တိုင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

       • အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု
       • ေဒသအလိုက္ အစီရင္ခံစာ (ဧရာဝတီတိုင္း၊        
            မႏၱေလးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္)
       • ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အစီရင္ခံစာ (က်ား၊ မ ျဖစ္       
            တည္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပက႑၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး
            မႈ ႏွင့္ ေၾကြးၿမီ၊ လႊဲပို႔ေငြ၊ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ 
            မ်ား)

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိ
လိုပါက iomyangon@iom.int သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း   
ႏိုင္ပါသည္။

၁။

၂။

၃။

၄။

ခု သူ႕ေျခေထာက္ေပၚ က်ေရာက္ၿပီး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရခ်ိန္
မွ စ၍ လႊပုိဲ႕ေငြ ေပးပုိ႕ျခင္း ရပ္တန္႕ သြားေတာ့သည္။ သူသည္ 
ထုိင္းတြင္ ရိွေနေသာ္လည္း  အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ပဲ ဘာမွမ 
ေပးပုိ႔ႏုိင္ေတာ့ေပ။ မိသားစုအေနျဖင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ ျခံကုိ ေပါင္ႏံွ  
ၾကရေတာ့သည္။ 

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 

ဤေလ့လာမႈတြင္ ေဒသအလုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ပုံစံ ႏွင့္ ရလာဒ္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထား တင္ျပထားသည္။ ေဒသအ
လုိက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ျပီး၊ ေဒသအလုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အရိွန္အဟုန္မွေန၍ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကိစၥရပ္မ်ားသုိ႔ ဦး
တည္ စီမံၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ 

ရခုိင္မွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက ရခုိင္ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕သည္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အသုံးျပ ၿဳပီး 
မတည္ျငိမ္ေသာ၊ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား၌ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ သူတုိ႕၏ ေရႊ႕  
ေျပာင္းမႈသည္ မိသားစုမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ရာတြင္ အကန္႕အသတ္ရိွသည္။ ရခုိင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အေနျဖင့္ 
မေရရာေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ေနရျခင္း၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ လုပ္အားခ ရေနျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆက္
လက္ သုေတသနျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ အစုိးရ အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္ ရရိွေစရန္ အာမခံႏုိင္မည့္ အစီအမံ
မ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အလုပ္သမား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမွ ေဒသ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွေစေရးအတြက္ တုိး 
ျမွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။.

ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မေအာင္ျမင္ျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ႏွင့္ မိသားစုတုိ႕အတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး     
ေအာင္ျမင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚရန္ အနာဂတ္ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အက်ိဳးရိွစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေရး 
ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး တုိ႕ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ 

အလုံးစုံေသာ ရခုိင္ေရႊ႕ေျပာင္းသူ တုိ႕သည္ အျခားေဒသမွ လူတုိ႕ထက္ လႊပုိဲ႕ေငြ ေပးပုိ႕ႏုိင္မႈ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ေပးပုိ႕ႏိုင္မႈ ပမာဏ 
နည္းပါးသည္။ ဤသည္မွာ ရခုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕၏ ဆုိက္ေရာက္ေဒသ တြင္ အလုပ္အကုိင္ မေရရာမႈ ႏွင့္ မတည္ျငိမ္မႈ 
တုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ႏွင့္ သူတုိ႕၏ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေနျဖင့္ လႊပုိဲ႕ေငြ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ 
မိသားစုအတြက္ စီမံခန္႕ခြႏုိဲင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လယ္သမားတစ္ဦး © IOM 2016/Muse Mohammad

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


