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အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆုလာဘ္ - အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား1

 မိတ္ဆက္

ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း အာဆီယံေဒသတြင္း၌ရွိေသာ မူရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ေမာင္းႏွင္အား 
တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူဦးေရ ၂၀.၂ သန္းသည္ 
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္ျပီး ထိုဦးေရအနက္မွ ၆.၉ သန္းခန္႔သည္ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ရွိေသာ  
အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခဲ့ၾကသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားျပားရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူအမ်ားစုသည္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေရရာေသခ်ာမႈမရွိဘဲ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ အာဆီယံေဒသတြင္း လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမား 
အမ်ားစုသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈနိမ့္ပါးျပီး လုပ္သားအမ်ားအျပားအသံုးျပဳသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေနၾကသည္။ တရား၀င္အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိသည့္တိုင္ ကြ်မ္းက်င္မႈနိမ့္ပါးသည့္ 
အလုပ္အကိုင္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားကိ ု
ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႔ရသည္။ 

အာဆီယံေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ ေရႊေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစရန္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးနည္းမ်ားကို သံုးသပ ္
စဥ္းစားသည့္အခါတြင္ တိက်ခုိင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စိတ္ျဖာ 
ေလ့လာျခင္းမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေနသည္။ ေဒသတြင္းတြင္ ယာယီႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္  
ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မျမင္သာဘဲ ပုန္းကြယ္ေနေလ့ရွိသည္။ 
ဤေလ့လာမႈသည္ ေဒသတြင္းရွိ ကြ်မ္းက်င္မႈနိမ့္ပါးေသာအလုပ္အကုိင္မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏  
လူမႈစီးပြားအက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္တစ္ရပ္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 သုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ ဩဂုတ္လအတြင္း ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ (၄၅၁ ဦး) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ 
ေနရပ္ျပန္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား စုစုေပါင္း (၁၈၀၈) ဦးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေလးႏုိ္င္ငံစလံုး၏ ေနရာေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ရွိသည့္ ေနရပ္ျပန္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ 
ဆက္စပ္သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လူေတ႔ြေမးျမန္းျခင္း ၉၆ ခုကိုလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
သုေတသနျပဳလုပ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူရင္းႏုိ္င္ငံ၊ ဆိုက္ေရာက္ႏုိ္င္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားအၾကား ႏႈိႈင္းယွဥ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပ၍ 
ေဒသဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။
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စစ္တမ္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖဲြ႔အစည္း (ILO)၊ TRIANGLE in ASEAN  
စီမံကိန္းႏွင့္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိ္င္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္း (IOM) ၏ PROMISE 
(ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ တိုးပြား 
ရရွိျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး)  စီမံကိန္းတို႔က ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 သုေတသန ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

ေလ့လာခဲ့သည့္ မူရင္းႏိုင္ငံ ၄ ႏို္င္ငံတြင္ လႊဲေျပာင္းပို႔ေငြမ်ားသည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွ  
ရရွိသည့္ သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆက္အစပ္အေျခအေနတြင္ ႏုိ္င္ငံအဆင့္စီးပြားေရး၌ လႊဲေျပာင္းပို႔ေငြ၏ 
အေရးပါမႈအေပၚတြင္ အေလးထားလြန္းျခင္းသည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေပၚအေလးထားေသာ သိျမင္နားလည္မႈမ်ားအေပၚ 
ထိခိုက္မႈရွိႏုိ္င္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေလ့လာမႈအေနျဖင့္ အဓိကစိတ္ျဖာေလ့လာနည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
အက်ိဳးရလဒ္ညႊန္းကိန္း (MOI) ကို ေရးဆြဲထားပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မတိုင္မီႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျပီး ေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈကို တိုင္းတာရန္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာညႊန္းကိန္း ၄ ခုႏွင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာညႊန္းကိန္း ၄ ခုကုိ ေပါင္း၍ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုအျဖစ္ တြက္ခ်က္ရယူျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ရလဒ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ MOI ကိုေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္စံမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိုင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းေျဖၾကားသူအဆင့္တြင္ MOI ရမွတ္မ်ားကိုတြက္ခ်က္ျပီး ရမွတ္ ၀ (သုည) 
မွ ၁၀၀ အတြင္း  [၀-၁၀၀] ကို ညႊန္းကိန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။ 

စုေပါင္းထားသည့္ MOI ရမွတ္သည္ ေဒသတြင္းအဆင့္တြင္ (၅၈) ျဖစ္ျပီး အျခားေဒသဆိုင္ရာ 
အုပ္စုမ်ားအၾကား ျခားနားမႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ ဤရမွတ္ကို အညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  ျမန္မာ (၅၄) သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၄ ႏိုင္ငံအနက္တြင္ ဒုတိယ 
အနည္းဆံုး ရမွတ္ရွိပါသည္။ အုပ္စုခြဲမ်ားအၾကား ျခားနားမႈမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္မႈအရ MOI ရမွတ ္
ကြာျခားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ၎တို႔ထဲတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားပါ၀င္ျပီး 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား (ညႊန္းကိန္းရမွတ္ ၅၀) ႏွင့္၊ ထိုင္းႏုိ္င္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား (၅၁) သည ္
ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား (၆၀) ႏွင့္ မေလးရွားႏုိ္င္ငံတြင္လုပ္ကိုင္သည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား (၆၁) 
တို႔ထက္ ပိုမုိဆုိ၀ါးေသာ ရလဒ္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရေၾကာင္းညႊန္းဆိုေဖာ္ျပသည္။ ILO ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ယခင္သုေတသနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းဆိုင္ရာ 
တည္ဆဲမူ၀ါဒမ်ားေအာက္တြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရျပီး အက်ိဳးေက်းဇူး ပိုမိုရရွိမည့္ ဆိုက္ေရာက္ႏုိ္င္ငံမ်ားသို႔ 
ပံုမွန္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ (သုိ႔) ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရသည္ 
(ILO၊ ၂၀၁၅)။ 



အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆုလာဘ္ - အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား3

ႏုိ္င္ငံအမ်ားစုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေကာင္းမြန္သည့္အေတြ႔အၾကံဳ 
ရရွိိမႈမွာနည္းပါးျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအၾကား (အမ်ိဳးသမီး = ၅၀/ အမ်ိဳးသား = ၅၇) 
ျခားနားမႈရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားရွိပါသည္။ 
ဤအေျခအေနေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးရန္ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ နည္းလမ္း 
မွတစ္ပါး ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း မရွိေတာ့ေပ။ တရား၀င္ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
မျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆိုုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပ့ံပိုးကူညီေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားကိုးရယူရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား 
ရွိလာေစသည္ (ILO၊ ၂၀၁၇)။  

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မတိုင္မီ အၾကိဳ ျပင္ဆင္မႈမ်ား

ေလ့လာမႈအရ ျပည္ပသုိ႔ မထြက္ခြာမီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳသည့္ လံုေလာက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၆ ဦးတြင္ ၁ ဦး (၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) သာ 
လက္ခံရရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၁ % သာ 
ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အၾကိဳျပင္ဆင္ျခင္းအျဖစ္ ျပည္ပ မထြက္ခြာမီ သင္တန္းကို 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
အၾကဥံာဏမ္်ားႏငွ့ပ္တ္သက၍္ ၎တို႔၏ သငူယခ္်င္း၊   မသိားစ ု( သုိ႔ ) ပြဲစားမ်ားကိသုာ လံုးလုံးအားကိုးၾကသည။္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လတ္တေလာတြင္ 
ဆိုက္ေရာက္ႏုိ္င္ငံမ်ားရွိ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားသည္  ျပည္ပမထြက္ခြာမီသင္တန္းထက္ပို၍ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပံုေပၚျပီး ျပည္ပမထြက္ခြာမီသင္တန္းထက္ အလုပ္သမားဦးေရ 
ႏွစ္ဆေက်ာ္ေက်ာ္ အေပၚထိေရာက္မႈရွိပါသည္ (၄၈% ႏွင့္ ၂၂ %)။ ဤသုိ႔ကြ်မ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ေပးျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဆိုက္ေရာက္ႏုိ္င္ငံမ်ားရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ တိုက္ရိုက္စီစဥ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ျပီး 
ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
ပိုမုိပါ၀င္လာႏုိင္ျပီး အလုပ္ရွင္မ်ားက ေငြစုိက္ထုတ္ေပးေခ်ေသာ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ ပံုစံသို႔ 
ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္အျပင္ အလုပ္ရွင္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ပိုမိုကိုက္ညီေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖစ္စဥ္ 

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုသည္ (ပံု ၁ တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း) ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းထက္  
ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (၈၀ %)ခန္႔ကိုအသံုးျပဳျပီး ၎သည္ (ပ်မ္းမွ် ၁၅ ရက္ျဖင့္) ပိုမို 
ျမန္ဆန္ျပီး (ပ်မ္းမွ် ၂၅၈ US ေဒၚလာျဖင့္) ပို၍ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
ၾကံဳေတြ႔ႏုိ္င္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္၊ သင္တန္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည ္
အကန္႔အသတ္ရွိျပီး (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပို၍အကန္႔အသတ္ရွိျပီး) ရွားပါးသည့္ 



4

အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ရႏုိ္င္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုသာ ရွာေဖြ 
အသံုးျပဳရေတာ့သည္။ အမ်ားစုအတြက္ ဤအေျခအေနသည္ မတတ္သာသည့္ အဆံုးက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ျပီး 
ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္မႈ အနည္းဆံုးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လာရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

ပံု ၁ -  ပံုမွန္ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းျပ ေျမပံု 
(ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္) 

Viet Nam

Lao PDR

Malaysia

Myanmar

Thailand

Cambodia

Regular channel Irregular channel

Malaysia

96% 4%
91% 9%

73% 27%

19% 81%

91% 9%

56% 44%

2% 98%



အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆုလာဘ္ - အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား5

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ၃.၁ လစာႏွင့္ ညီမွ်ေသာလစာကို ေပးရသည္။ မေလးရွားႏုိ္င္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
လုပ္ကိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၃၄ (သုိ႔) ၃.၆ လစာကိုေပးရသည္။ အျခားႏုိ္င္ငံသားမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေငြနည္းပါးစြာရရွိျပီး 
လုပ္သားစုေဆာင္းခကိုလည္း အဆမတန္မ်ားျပားစြာ ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ကုန္က်စရိ္တ္ျမင့္မားသြားသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားသည့္အတြက္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား အေနျဖင့္ ေခ်းေငြရယူၾကရသည္။ ထိုေခ်းေငြ/အေၾကြးကို ျပန္ဆပ္ရန္ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဆက္လက္ 
လုပ္ကိုင္ေနရျပီး အက်ိဳးဆံုးရံႈးမႈ ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 

ဆိုက္ေရာက္ႏုိ္င္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားသည္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပီး ေပးသည့္အခေၾကးေငြ/လုုပ္ခ 
မ်ားသည္လည္း ဥပေဒအရျပ႒ာန္းထားသည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အျပင ္
လုပ္ရသည့္ အလုပ္ပမာဏႏွင့္မညီမွ်ပါ။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
ေန႔တိုင္းလိုလို (တစ္ရက္ ၁၀ နာရီ)၊ (တစ္ပတ္ ၆.၄ ရက္) အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာလုပ္ကိုင္ၾကရျပီး ရရွိသည့္ 
လစာမွာ (တစ္လ US ေဒၚလာ ၁၇၆) သာရျပီး ထုိ္င္းႏုိ္င္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏို္င္ငံ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံစလံုးရွိ အနည္းဆံုး 
အခေၾကးေငြေအာက္တြင္ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးၾကား လစာကြာျခားခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအၾကားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ၃၆ % ပို၍ရရွိသည္ (ပံု ၂)။  က်ား/မ ကြဲျပားမႈအလိုက္ လစာ 
ကြဲျပားစြာေပးျခင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ပံု ၂ - မူရင္းႏုိ္င္ငံအလိုက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ 
ပ်မ္းမွ်လစဥ္၀င္ေငြ (n=1,808) (US$).
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လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားပါ၀င္သည္ ့
အေရအတြက္မွာနည္းပါးပါသည္ (အားလံုးျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ၁၈ %)။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ ျပည့္မီရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ားစုသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အတားအဆီးမ်ား (သုိ႔) ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စာရြက္စာတမ္း 
လိုအပ္ခ်က္၊ အနည္းဆံုးျပည့္မီရမည့္ကာလႏွင့္ လုုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ဖယ္ထုတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 
အလုပ္ရွင္မ်ားက စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ မရွိသည့္အခါ အေျခအေန/ျပႆနာမ်ား ပိုမိုဆိုး၀ါးသြားျပီး 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမွ ကင္းကြာသြားေတာ့သည္။ 

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအားလံုး၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ အလုပ္အကိုင္ကာလအတြင္း  အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ (၄၉%)။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမား ၅ ဦးတြင္ ၂ ဦးသာ အကူအညီရွာေဖြရယူႏိုင္သည္ (၃၉ %)။ အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ 
အဆိုပါ အကူအညီရွာေဖြရယူသူမ်ားသည္ တရား၀င္ ပံုစံတက်ရွိေသာ အကူအညီထက္ သူငယ္ခ်င္း (သို႔) 
မိသားစုထံသို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခဲ့ျပီး ၁၁ % သာ ၎တို႔၏နစ္နာမႈမ်ားကို ေက်နပ္စြာျဖင့္ 
ေျဖရွင္းႏုိ္င္ခဲ့သည္။

လႊဲေျပာင္းပို႔ေငြမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအကူအညီ 

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအားလံုးနီးပါး (၉၅ %) သည္ မူရင္းႏုိ္င္ငံသုိ႔ ေငြမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျပီး ပ်မ္းမွ် 
အားျဖင့္ ထို္င္းႏ္ိုင္ငံမွ တစ္လ US ၂၂၂ ေဒၚလာ ႏွင့္ မေလးရွားႏုိ္င္ငံမွ US ၁၅၄ ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားအနည္းစုသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ( ၈ %) (သုိ႔္) ဆိုက္ေရာက္ႏုိ္င္ငံတြင္ (၁၈ %) ဘဏ ္
စာရင္းဖြင့္ၾကသည္။ တရား၀င္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍စာရြက ္
စာတမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ 
ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  

ျပန္လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား မိခင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ရသည့္ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား (၈၄%) တြင္ အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵျဖင့္ ျပန္ရန္ဆံုး 
ျဖတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စည္းကပ္တင္းက်ပ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိပါက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္း (သုိ႔) မေလးရွားတြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ 
ဆက္လက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္မည္ဟု သံုးသပ္ယူဆရပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ မူရင္းႏုိ္င္ငံမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ၀င္ေငြအေပၚ ေကာင္းက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
မတိုင္မီ ရရွိသည့္လစာထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ေက်ာ္ (၂၈ US ေဒၚလာမွ ၅၉ US ေဒၚလာ)  ရရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္ 
(ပံု ၃)။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္၀င္ေငြ ၄၂ 
ေဒၚလာ ပိုမိုရရွိလာသည္။



အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆုလာဘ္ - အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား7

ပံု ၃ ။ မူရင္းႏုိ္င္ငံအလိုက္ေဖာ္ျပထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမတိုင္မီ ရရွိသည့္လစာႏွင့္ 
ျပန္လာျပီးေနာက္ရရွိ သည့္ လစဥ္၀င္ေငြေျပာင္းလဲမႈ (n=1,808) (US$).
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 နိဂံုးခ်ဳပ္ 

ဤေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ အာဆီယံေဒသအတြင္း လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖင့္ လူမႈစီးပြားအက်ိဳး 
ေက်းဇူးရရွိမႈကို အမ်ားဆံုးမျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိိျခင္း၊ ေၾကြးျမီးကင္းျပီး သတ္မွတ္ 
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြရရွိကာ ျပန္လာသည့္အခါတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားရရွိသည္ဆိုပါက 
အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ရလဒ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားပိုမိုရရွိေစရန္ 
ဖြြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျပာင္းအလဲ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားပိုမိုရရွိေစရန္ အထူးသျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကး 
ေငြရရွိရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆိုက္ေရာက္ႏ္ိုင္ငံမ်ား၌ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ အဓိကအေရးၾကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
(သုိ႔) မီးဖြားခြင့္၊ ခြင့္ရက္/အားလပ္ရက္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခံထားရသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို တရား၀င္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ 
အေရးၾကီးေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို အၾကံျပဳပါသည္။ သို႔မွသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြာလာျခင္းမွ 
အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံခ်က္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အာဆီယံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ စြန္႔စားသြားလာရသည့္အေျခအေနကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစကာမူ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးရမည္ (သုိ႔) ဆိုးက်ိဳးရမည္ကို သံုးသပ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္စြမ္း နည္းပါးပါသည္။ 
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ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို တုိးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား 
ကိုေျပာင္းလဲျခင္းထက္ မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ လုပ္သားစုေဆာင္း 
သည့္ေအဂ်င္စီမ်ား စသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 
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