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ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေခ်းေငြအခက္အခဲမ်ား၊ ရရွိႏိုင္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအေၾကာင္း သတင္း
အခ်က္အလက္မရွိမႈ၊ အလုပ္တစ္ခုရဖို႔အတြက္ မ်ားျပားသည့္ကုန္က်စရိတ္တို႔ေၾကာင့္ ယခု
ထက္ ပိုမိုအက်ဳိးေက်းဇူးရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုံး႐ံႈးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ တင္းက်ပ္သည့္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမူဝါဒမ်ား၊ စီမံခန႔္ခြဲသည့္စနစ္အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ အဓိကလက္သည္
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တရားခံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္ေျခအရွိဆုံးအ
လႊာသည္

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိႏိုင္ပါလ်က္

ထိုသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိျဖစ္ရ

သည္။ တစ္ဖက္တြင္ မတတ္သာသည့္အဆုံး လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွသြား
ေရာက္လၽွင္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားကို မေပးႏိုင္ၾကသူမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားသည့္ တရား
မဝင္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။
“ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔” အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္သားတင္ပို႔သည့္
ႏိုင္ငံေရာ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံေရာ အက်ဳိးခံစားရေစရန္အတြက္ အထက္ပါအတားအဆီးမ်ားကို
မည္သို႔ ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ မူဝါဒေရးရာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အႀကံျပဳတင္ျပထားသည္။
အျမည္းမၽွတင္ျပရလၽွင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသိ
ရွိေအာင္ သတင္းမ်ားေပးျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္သည့္အခါ လုပ္ငန္းခြင္အဆင္ေျပေစရန္မည့္ မိတ္
ဆက္အစီအစဥ္မ်ားျပဳ

လုပ္ျခင္း၊

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားလက္ခံသည့္စနစ္မ်ားကို

လုပ္သား

ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တလြဲမျဖစ္ေစရန္ညႇိေပးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
ျခဳံေျပာရလၽွင္ ဤအစီရင္ခံစာက တင္ျပလိုသည့္ အခ်က္မွာ လုပ္သားလက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္
၎တို႔၏စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး ျပည္တြင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္
ညီၫြတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္သည္
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္
ေရးဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း

ထိပ္ဆုံးေနရာမွမပစ္ပယ္ဘဲ

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္

အကာအကြယ္ေပးသည့အ
္ စီအစဥ္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္သင့သ
္ ည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမူဝါဒမ်ားသည္ ေဒသ၏ေျပာင္း
လဲတိုးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုလိုက္ဖက္လာေစေရး ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္
ရမည့္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဤအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း
အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းကို

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ႏိုင္ျခင္းသည္

ေဒသ၏

ေပါင္းစည္းမႈကို ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေစမည့္ အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သလို ေဒသတြင္းလုပ္
သားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈကို အားေပးတြန္းတင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဤအစီရင္ခံစာက ျပဆိုထားသလိုပင္ ယခုထက္ပိုၿပီး ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္
ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ သို႔မွသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ေရာ၊
၎တို႔ကိုေစလႊတ္လိုက္သည့္ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုလက္ခံထားသည့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအ
တြက္ပါ ဆတက္ထမ္းပိုး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဆူဒီရ္ ရွက္တီ (Sudhir Shetty)		

မိုက္ကယ္ ႐ူကိုးစကီး (Michal Rutkowski)

Chief Economist			

Senior Director

အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ 		

Social Protection and Jobs Global Practice

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု			

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ယခုအစီရင္ခစ
ံ ာကို လူမက
ႈ ာကြယေ
္ ရးႏွငအ
့္ လုပအ
္ ကိင
ု မ
္ ်ား (Social Protection and Jobs)
ႏွင့္ ကမာၻဘ
႔ ဏ္ကန
ု သ
္ ြယေ
္ ရးႏွင့္ ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ ြမး္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ကမာၻလးံု ဆိင
ု ရ
္ ာက႑မ်ား (Trade
and Competitiveness Global Practices) တိမ
႔ု ွ ေရြးခ်ယ္စေ
ု ဆာင္းထားသည့္ အဖြဲတ
႕ စ္ဖြဲက
႕
ျပင္ဆင္ေရးသားပါသည္။ အဖြဲက
႕ ုိ Mauro Testaverde က ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲဝ
႕ င္အေနျဖင့္
Claire Hollweg ၊ Harry Moroz ႏွင့္ Achim Schmillen တိ႔ု ပါဝင္သည္။ Jesse Doyle၊ Çağlar
Özden၊ Farhan Samanani၊ Michele Tuccio၊ Soonhwa Yi ႏွင့္ Claudia Zambra တိက
႔ု
အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးသည္။ အစီရင္ခစ
ံ ာအတြက္ ေနာက္ခက
ံ းုိ ကားစရာမ်ားကို Claire Hollweg၊
Harry Moroz၊ Farhan Samanani၊ Michele Tuccio ႏွင့္ Claudia Zambra တိက
႔ု ေရးသားၿပီး
ထင္ျမင္ယဆ
ူ ခ်က္စစ္တမ္းကို ေကာက္ယသ
ူ ည့အ
္ ဖြဲက
႕ ေ
ုိ တာ့ Carl Patrick Hanlon က စီမခ
ံ န႔္
ခြဲၿပီး Sharon Felzer၊ Mai Thi Hong Bo၊ Livia Pontes Fialho၊ Diana Ya-Wai Chung ႏွင့္
Jane Zhang တိလ
႔ု ည္း ပါဝင္ပါသည္။
ေရးသားသည့္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကနဦး စတင္ေရးသားစဥ္ကာလအတြင္း အႀကံဉာဏ္လမ္း
ညႊန္မႈမ်ားေပးသည့္ Truman Packard ကိုလည္းေကာင္း၊ အသုံးဝင္သည့္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးသည့္
Manolo Abella ကိုလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ Ahsan Butt ကလည္း အံ့မခန္း
သုေတသနအကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ႏွင့္ အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြး
ေႏြးမႈမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလအတြင္း ေပက်င္း၌က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးတြင္
ကမာၻဘ
႔ ဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွလည္း ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အက်ဳိးေက်း
ဇူးမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုေလ့လာမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို တြက္
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ခ်က္စစ္ေဆးရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သည့္အတြက္ ကမာၻဘ
႔ ဏ္၏ ဌာေနအသင္းမ်ားကိုလည္း
ယခုအစီရင္ခံစာေရးသားသည့္အဖြဲ႕က ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည့္ Felix Schmieding (ကုလ
သမဂၢဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္) ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာကိုျပဳစုေရးသားေနစဥ္အတြင္း ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ Samik Adhikari၊ Andras
Bodor၊ Laurent Bossavie၊ Yoonyoung Cho၊ Gabriel Demombynes၊ Anastasiya
Denisova၊ Camilla Holmemo၊ Manjula Luthria၊ Mattia Makovec၊ Rafael Munoz
Moreno၊ Darian Naidoo၊ Philip O’Keefe၊ Michael Packard၊ Ririn Purnamasari၊
Frederico Gil Sander၊ Rebekah Lee Smith၊ Nikola Spatafora၊ Brasukra Gumilang
Sudjana၊ Mathis Wagner၊ Dewen Wang ႏွင့္ Maria Monica Wihardja တို႔ထံမွ အလြန္
နက္႐ိႈင္းသည့္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးတည့္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာေရးသည့္အလုပ္ကို Sudhir Shetty ႏွင့္ Jehan Arulpragasam တို႔၏
အေထြေထြလမ္းညႊန္မႈေအာက္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေရးသားသည့္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခုအစီ
ရင္ခံစာကို အၾကမ္းဖ်င္းစဥ္းစားသည့္အဆင့္တြင္ အသုံးတည့္အက်ဳိးရွိသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပး
ခဲ့သည့္ အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ပုံစံထုတ္စဥ္းစားသည့္အဆင့္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လွန္သုံးသပ္ေပးသူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ahmad
Ahsan ႏွင့္ Manjula Luthria ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္အဆင့္တြင္ ျပန္စစ္ေဆး
ေပးၾကသည့္ Manjula Luthria၊ Saiyed Shabih Ali Mohib ႏွင့္ Elizabeth Ruppert Bulmer
တို႔ကိုလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အႀကံဉာ ဏ္မ်ားေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးဥပကာရ
တင္ရွိပါသည္။ Maya Razat ႏွင့္ Cecile Wodon တို႔ကိုလည္း ႐ုံးလုပ္ငန္းစီမံေရးရာအကူအညီ
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာေရးသားမႈတြင္ တခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အလႉရွင္
ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Trust Fund for Trade and Development က ပံ့ပိုးထားပါသည္။

အတိုေကာက္မ်ား

ADB

အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္

AEC

အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း

ASEAN

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)

EPS

အလုပ္လုပ္ခြင့္စနစ္

GDP

စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္

ILO

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕

IOM

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း

MOU

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

OECD

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕

OWWA

ပင္လယ္ရပ္ျခားလုပ္သားမ်ား လူမႈဖူလုံေရး စီမံကြပ္ကဲအဖြဲ႕

PEOS

အလုပ္ခန႔္ထားမႈအႀကိဳ လုပ္ငန္းခြင္ အသားက်ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

POEA

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ပင္လယ္ရပ္ျခားအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအးဂ်င္စီ

PPP

ေငြေၾကးတန္ဖိုးတူညီမႈ

REP

ျပည္ေတာ္ျပန္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အစီအစဥ္

UN

ကုလသမဂၢ

xi

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

အေရွေ
႕ တာင္အာရွေဒသ အလုပသ
္ မားမ်ား ေရႊေ
႕ ျပာင္းအေျခခ်လုပက
္ င
ုိ ေ
္ နၾက
အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ လူအမ်ား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈသည္ ပိုမိုအေရးပါေနသည့္ ကိစၥ
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ကမာၻတစ္ဝန္း
ေစလႊတ္ေနသကဲ့သို႔ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကိုယ္တိုင္က ေဒသတြင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
အတြက္ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္ေနသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
ေစလႊတ္မႈသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
ေစလႊတ္မႈ၏ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအႏွံ့မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔
ေရာက္ရွိၾကေသာ္လည္း

အာဆီယံေဒသသားအခ်င္းခ်င္း

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သည့္

အလုပ္သမားအေရအတြက္မွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၅ ႏွင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္
အၾကား ကိုယ့္ေဒသသားအခ်င္းခ်င္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္
ကမာၻ႔ေဒသအနည္းအက်ဥ္းအနက္ အာဆီယံေဒသသည္လည္း တစ္ေနရာအပါအဝင္ျဖစ္သည္
(ပုံ O.1)။ ထို႔ေၾကာင့္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ အမ်ား
အျပားေရာက္ရွိရာ ေဒသတြင္းဆုံခ်က္ေနရာမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ (ပုံ O.2၊ ဇယား (က))။
ယခုအခါ ထိုသုံးႏိုင္ငံတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကသူေပါင္း ၆ ဒသမ ၅ သန္း
အထိေနထိုင္ၾကၿပီး ေဒသတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားစုစုေပါင္း၏ ၉၆

ရာခို္င္ႏႈန္းရွိသည္။
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2

l

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ပ ု ံ O.1
ေဒသတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ေဝစုရယူမႈ ေျပာင္းလဲပုံ၊ ၁၉၉၅-၂၀၁၅
အာဆီယံ
အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိက
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကရစ္ဘီယန္
ေျမာက္အေမရိက
ဥေရာပႏွင့္ အာရွအလယ္ပိုင္း
ဆာဟာရေဒသခြဲ အာဖရိက
ေတာင္အာရွ
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ရာခိုင္ႏႈန္းမွတ္ အေျပာင္း
ရင္းျမစ္- UN 2015a
မွတ္စု။ အာဆီယံ = အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း

ပ ု ံ O.2
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ၂၀၁၅
(က) ဦးတည္သည့္နိုင္ငံအရ

(ခ) မူလမိခင္နိုင္ငံအရ

ျမန္မာ (၃၃%)
ထိုင္း (၅၅%)
အင္ဒိုနီးရွား (၁၈%)

အာဆီယံ
မေလးရွား (၂၂%)

စင္ကာပူ (၁၉%)
ဘ႐ူနိုင္း (၁%)
ကေမာၻဒီးယား
အင္ဒိုနီးရွား
ဗီယက္နမ္
လာအို

(၁%)
(၁%)
(၁%)
(၀%)

ဖိလစ္ပိုင္ (၀%)
ျမန္မာ (၀%)

အာဆီယံ

မေလးရွား (၁၇%)
လာအို (၁၄%)
ကေမာၻဒီးယား (၁၂%)
ဗီယက္နမ္ (၂%)
စင္ကာပူ (၂%)
ထိုင္း (၂%)
ဖိလစ္ပိုင္ (၁%)
ဘ႐ူနိုင္း (၀%)

ရင္းျမစ္ UN 2015a

ကေမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
အဓိကေစလႊတ္ရာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ပုံ O.2 ဇယား(ခ))။
အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ စီးပြားေရးအခြငအ
့္ လမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ အေရွေ
႕ တာင္အာရွေဒသတလႊား
ေရႊေ
႕ ျပာင္းေနထိင
ု ၾ္ ကသည္။ ေဒသတြငး္ ေရႊေ
႕ ျပာင္းအေျခခ်လုပက
္ င
ုိ မ
္ အ
ႈ မ်ားစုတင
ြ ္ လစာပိေ
ု ကာင္း
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သည့အ
္ လုပက
္ ုိ ရွာေဖြေနၾကသည့္ ကၽြမး္ က်င္မန
ႈ မ
ိ ၿ့္ ပီး အမ်ားအားျဖင့္ အေထာက္အထားမဲသ
့ ည့္
ေရႊေ
႕ ျပာင္းလုပသ
္ ားမ်ားပါဝင္သည္။ ယင္းအခြငအ
့္ လမ္းမ်ားသည္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚေပါက္
လာၾကသည္။
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ္
လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္
လုပ္ရန္ ရွည္လ်ားသည့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ေစ
လႊတ္သည္ (MMN ႏွင့္ AMC ၂၀၁၃)။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္သို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေျမာက္အျမားေစလႊတ္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အျပင္ ကမာၻ႔သ
ေဘၤာသားအေရအတြက္အားလုံး၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန႔္၏ မူလမိခင္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ (IOM
2013)။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ဂ်ဳိဟိုေရလက္ၾကားကိုျဖတ္
ၿပီး စင္ကာပူတြင္ ေန႔စဥ္အလုပ္ဆင္းၾကသည္။ ေဒသတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈအမ်ားစုမွာ
ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားစရာမလိုသည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူ
ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကမာၻ႔ထူးခၽြန္သူမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ လြယ္ကူစြာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ားအေပၚ ေကာင္း
က်ဳိးမည္ကဲ့သို႔သက္ေရာက္ႏိုင္ပုံ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခခ်လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အဆိုပါအခက္
အခဲမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္တို႔ကို အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ မတူၾကျခင္းသည္
လစာပိုရေသာ ပိုေကာင္းသည့္အလုပ္ကို ရွာေဖြေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အ
လမ္းေကာင္းမ်ား အလၽွံပယ္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျမဲတမ္းအသုံးမခ်ႏိုင္ရသနည္းဆိုသည့္အ
ခ်က္၊ ယင္းတို႔ကိုအသုံးမခ်ႏိုင္ပါက ၎တို႔လက္လြတ္ဆုံး႐ံႈးလိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔
ကိုရယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရရွိေစမည့္ မူဝါဒတို႔ကို ဤအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား
သည္။

ဤအစီရင္ခံစာ၏ အဓိကအခ်က္မ်ား
၁။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေစလႊတ္မႈ ႀကီးမားသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ကိုယ့္ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ
ၾကသည့္ အေရးပါေသာေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
၂။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားစီးဆင္းမႈ ႀကီးမားေနျခင္းသည္ ေဒသ
အတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရရွိေနသည့္အတြက္
ျဖစ္သည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

၃။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပတြင္ လုပ္သားအလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ရာ၌ အ
ရင္းအႏွီးမ်ားသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ေနရာေျပာင္း
လဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ နည္းေနသည္။
၄။ အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ဆုံး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအ
ေျခခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားေပးသည္။ ျပည္တြင္းမူဝါဒ
မ်ားသည္ ယင္းအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ပုံေဖာ္ရာ၌ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္
သည္။
၅။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား၊ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား တစ္ေနရာမွ တစ္ေန
ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္နည္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အာဆီယံေဒသ
တြင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝသာယာေရးကို တိုးတက္ေစပါလိမ့္မည္။
၆။ ေရႊေ
႕ ျပာင္းအေျခခ်လုပက
္ င
ုိ မ
္ က
ႈ ုိ ထိနး္ ေက်ာင္းသည့စ
္ နစ္မ်ားရွိ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာလုပသ
္ ား ေရႊေ
႕ ျပာင္းလုပက
္ င
ုိ ရ
္ ာတြင္ ကုနက
္ ်စရိတႀ္ ကီးမားသည္ဆေ
ုိ သာ္လည္း
မူဝါဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဆပ
ုိ ါက ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွငး္ ႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
ဤျခဳံငသ
ုံ ုံးသပ္ခ်က္၏ က်န္အခ်က္မ်ားကိုေအာက္ပါအတိင
ု ္း ေကာက္ေၾကာင္းခ်ထားသည္။
၎တို႔မွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္သား
အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဤ
ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္တြင္ (၁) လုပ္သားမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားနည္းပါးသြားျခင္း
ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား မည္မၽွအဆင္ေၿပသြားမည္ကို ရွင္းၿပပါမည္၊ (၂) အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္ အဆင္ေျပေစမည့အ
္ ခ်က္မ်ား မည္ကသ
ဲ့ အ
႔ို သင့္ ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာေဖာ္ထတ
ု ပ
္ ါမည္၊
(၃)အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံတကာလုပ္သား အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတိုခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးၿပီး (၄) လုပ္သားေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာေနာက္ဆုံးအပိုင္းတြင္
ႏိုင္ငံတကာလုပ္သား အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေနသည့္အခ်က္မ်ား
ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ပါဝင္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈသည္ အာဆီယံေဒသ
စီးပြားေရးေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္
သြင္းကုန္ခြန္ေကာက္ျခင္းမွသည္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC)၏ ေဒသတြင္း
ဘုံေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအထိ အက်ဳံးဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ရယူျခင္းျဖင့္ အာဆီယံေဒသသည္
ပူးေပါင္းေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါႀကိဳး
ပမ္းမႈ၏ ရလဒ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သြင္းကုန္အခြန္ေကာက္

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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ယူမႈမ်ား သိသိသာသာက်ဆင္းသြားၿပီး ေဒသတြင္းကုန္သြယ္မႈသည္လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က
ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးကုန္သြယ္မႈ၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္အထိ
ျမင့္တက္လာသည္ (OECD 2016)။ သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ရာႏႈန္းျပည့္
မၿပီးေျမာက္ေသးေခ်။ သြင္းကုန္ခြန္မဟုတ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈအတားအဆီးမ်ား ေျပာပရေလာက္
ေအာင္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အျပန္အလွန္စီးဆင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား စီးဆင္းမႈသည္ ၎ႏွင့္ ၎၏ျပင္ပရွိ
ႏိုင္ငံမ်ားၾကားရွိ စီးဆင္းမႈထက္ ပိုမိုပြင့္လင္းမႈရွိပုံမရေခ် (ASEAN Secretariat and World
Bank 2015; OECD 2016)။ မၾကာေသးခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနတစ္ရပ္အရ ေဒသ
တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္မေပၚလာေသးျခင္းျဖင့္ အာဆီယံ
ႏိုင္ငံမ်ား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တန႔္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ေပါင္းစည္းေရးကို
အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေနသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို မရွိေတာ့လၽွင္ စုစုေပါင္း
ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (GDP)၊ ပို႔ကုန္ႏွင့္ စုစုေပါင္းအလုပ္အကိုင္အေရအတြက္တို႔ကို သိသိ
သာသာျမင့္တက္လာေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား
အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚ လာေစႏိုင္သည္ (ILO and ADB 2014)။
ေပါင္းစည္းမႈကို ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္အခြင့္အလမ္း
ေကာင္းမ်ားအေပၚ

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္

မည္မၽွအက်ဳိးရွိေအာင္

အသုံးခ်ႏိုင္မလဲဆို

သည္က အလုပ္သမားမ်ား မည္မၽွလြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သလဲဆိုသည့္အခ်က္ေပၚတြင္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမူတည္သည္။

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို

အသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္

အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔၊ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္
ႏိုင္ငံသို႔ပင္ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သား အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈကို
အဟန႔္အတားျဖစ္ေစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
တက္ေစပါသည္။ ယင္းအတားအဆီးမ်ားမွာ အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ/
အလုပ္အကိုင္/ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ လုပ္သား၏ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္
လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္း မကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာလက္ဆင့္မကမ္းႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္ခန႔္ထားမႈ
ကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒကဲ့သို႔ အလုပ္အကိုင္ခန႔္ထားမႈအေပၚထားသည့္ တရားေသ
မူဝါဒမ်ား၊ အကန႔္အသတ္မ်ားေသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းသစ္ေခၚယူေရး
စရိတ္ျမင့္မားျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းအတားအဆီးမ်ားမရွိပါက အလုပ္သမားမ်ားသည္
လစာပိုေကာင္းသည့္ အလုပ္ရရွိရန္ အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လြတ္လပ္စြာေျပာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္
ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာ အမ်ားႀကီးပိုရမည့္အလုပ္ကို
ေရြးလိုေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ပါလာမည့္အတားအဆီးမ်ားက ပိုရမည့္လစာထက္
ပိုႀကီးေနသျဖင့္ ယင္းအလုပ္ကို လက္လႊတ္လိုက္ၾကရသည္ကမ်ားသည္ (Hollweg and others 2014)။
အာဆီယအ
ံ ဖြဝ
႕ဲ င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားသည္ ေဒသတြငး္ ေပါင္းစည္းေရးကို ပိမ
ု န
ုိ က္နက္နက္နန
ဲ ဲ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏင
ုိ ရ
္ န္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပသ
္ ားအလြယတ
္ ကူေျပာင္းေရႊႏ
႕ င
ုိ မ
္ က
ႈ ုိ အတား
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

အဆီးျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားအားေလၽွာခ
့ ်ေရး ေျခလွမး္ မ်ားစတင္လမ
ွ း္ လာၿပီျဖစ္သည္ (ပုံ O.3)။
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ

အာဆီယမ
ံ ေ
ူ ဘာင္သေဘာတူညခ
ီ ်က္

(၁၉၉၅)

(1995

ASEAN

Framework Agreement on Services) သည္ ကၽြမး္ က်င္လပ
ု သ
္ ားမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ
တစ္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ွ တစ္ႏင
ုိ င
္ ံ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းအတြက္ ရည္ရယ
ြ သ
္ ည္။ အလုပသ
္ မားမ်ား လြယလ
္ ယ
ြ ္
ကူကေ
ူ ျပာင္းေရႊႏ
႕ င
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ဆက္စပ္သည့အ
္ ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ပင
ုိ း္ တြငစ
္ စ
ု ည္းၿပီး အလုပသ
္ မားမ်ား
ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အာဆီယသ
ံ ေဘာတူညခ
ီ ်က္ (ASEAN Agreement on Movement of
Natural Persons) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ ေဒသတြငး္ ေစ်းကြကျ္ ဖစ္ေပၚလာရန္
ေမၽွာမ
္ န
ွ း္ ထားေသာ ေအအီးစီ၏ အဓိကေထာက္တင
ုိ င
္ ါးခုအနက္မွ တစ္ခမ
ု ာွ ကုနစ
္ ည္မ်ား၊ ဝန္
ေဆာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ရင္းႏွးီ ျမႇပ
ု ႏ
္ မ
ံွ မ
ႈ ်ား လြတလ
္ ပ္စာြ စီးဆင္းေရးႏွငအ
့္ တူ ကၽြမး္ က်င္လပ
ု သ
္ ားမ်ား လြတ္
လပ္စာြ ေျပာင္းေရႊ႕ ႏိင
ု ေ
္ ရးႏွင့္ အရင္းအႏွးီ မ်ား ပိမ
ု လ
ုိ တ
ြ လ
္ ပ္စာြ စီးဆင္းႏိင
ု ေ
္ ရးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏစ
ွ ္
အာဆီယႏ
ံ င
ုိ င
္ မ
ံ ်ား သဟဇာတျဖစ္မေ
ႈ ၾကညာခ်က္ (၂) (Declaration of ASEAN Concord II) တြင္
ေအအီးစီဆင
ုိ ရ
္ ာ ေမၽွာမ
္ န
ွ း္ ခ်က္အျမင္ကုိ တင္ျပခဲရ
့ ာတြင္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈကုိ ျမႇငတ
့္ င္ေဆာင္
ရြကႏ
္ င
ုိ ေ
္ ရးအတြက္ “စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ကၽြမး္ က်င္လပ
ု သ
္ ားမ်ားႏွင့္ ပညာရွငမ
္ ်ား ေျပာင္းေရႊရ
႕
လြယက
္ ေ
ူ အာင္ ပံပ
့ းုိ ေပးမည္” ဟု အာဆီယံ အဖြဝ
႕ဲ င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားက ကတိသစၥာျပဳခဲၾ့ ကသည္။ ၂၀၀၇
ခုႏစ
ွ ္ AEC အေသးစိတအ
္ စီအစဥ္ (2007 AEC Blueprint) တြင္ အဆိပ
ု ါပန္းတိင
ု သ
္ ႔ုိ ေရာက္ရိွ
ေရးအတြက္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည့အ
္ ရာမ်ားကို အတိအက်ျပထားရာ ယင္းအနက္ ဗီဇာႏွင့္ အလုပ္
လုပခ
္ င
ြ လ
့္ က္မတ
ွ တ
္ က
႔ုိ ုိ ထုတေ
္ ပးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြေ
႕ အာင္ ကူညေ
ီ ပးျခင္း၊ အရည္အခ်င္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို တစ္ေျပးညီစသ
ံ တ္မတ
ွ ေ
္ ရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ လုပက
္ င
ုိ ျ္ ခင္းတိ႔ု

ပ ု ံ O.3။
လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းမႈလြယ္ကူေစရန္ အာဆီယံ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ၁၉၉၅-၂၀၁၅
၁၉၉၅

၂၀၀၃

၂၀၀၇

၂၀၀၉

• ဝန္ေဆာင္မွု
မ်ားဆိုင္ရာ

• အာဆီယံ

• အာဆီယံ

• ေရႊ႕ေျပာင္း

• အလုပ္သမားမ်ား

• AEC အသက္

နိုင္ငံမ်ား

အေသးစိတ္

လုပ္သားမ်ား ဆိုင္ရာ

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

စဝင္

အာဆီယံ မူေဘာင္

သဟဇာတ ျဖစ္မုွ

အစီအစဥ္

အာဆီယံ ဖိုရမ္

ဆိုင္ရာ အာဆီယံ

• AEC အေသးစိတ္

သေဘာတူညီခ်က္

ေၾကညာခ်က္ (၂)

• ေရႊ႕ ေျပာင္း

ပထမ အစည္းအေဝး

သေဘာတူညီခ်က္

အစီအစဥ္ ၂၀၂၅

လုပ္သားမ်ား

(AFML)

• AFML ရွစ္ႀကိမ္

ကာကြယ္ေရးႏွင့္

• အာဆီယံ

ေျမာက္ အစည္း

ျမႇင့္တင္ေရး

ဘက္စုံလႊမ္းျခဳံ ရင္းႏွီး

အေဝး

ေၾကညာခ်က္

ျမႇုပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီ

လက္မွတ္ထိုးၿပီး

ခ်က္လက္မွတ္
ထိုးၿပီး

၂၀၁၂

၂၀၁၅

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ AEC Blueprint (၂၀၂၅) တြင္ သက္ေသခံအေထာက္အထားဆိင
ု ရ
္ ာ
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္တစ္ရပ္ထားရွၿိ ပီး ေလၽွာေ
့ ပါ့မမ
ႈ ်ားျပဳလုပရ
္ န္ႏင
ွ ့္ အတတ္
ပညာရွငဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာ အရည္အခ်င္းႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ အသိအမွတျ္ ပဳမႈမ်ား ပိမ
ု ရ
ုိ လ
ိွ ာေစရန္
ေမၽွာမ
္ န
ွ း္ ထားသည္။
သို႔ေသာ္ လုပ္သား အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဤေဒသ၏ ကတိ
ကဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈသိပ္မရွိေသးေခ်။ အတတ္ပညာရွင္
ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အတြင္း အတတ္
ပညာရွင္မ်ား လြယ္ကူစြာေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေစေရး အကူအညီေပးရန္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား သေဘာ
တူထားၾကေသာ

အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ

ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားသည္

ေအအီးစီကေဆာင္ရြက္ေနေသာ

အဓိကအ

ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ စီစဥ္ထားမႈမ်ားမွာ နယ္ပယ္အရ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး လက္ရွိကာလတြင္
ဆရာဝန္၊ သြားဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဗိသုကာပညာရွင္၊ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တို႔သာ အက်ဳံးဝင္ရာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္
မ်ား၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာရွိသည္ (Batalova, Shymonyak, and Sugiyarto 2017)။ အဆိုပါ
အစီအစဥ္တြင္အက်ဳံးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာပင္လၽွင္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္
ႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ခက္ခဲေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး
(ႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်က္) မွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ပဓာနက်ေနဆဲ ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဗီဇာအေရအတြက္ မည္မၽွထုတ္ေပးမည္၊ မည္သည့္ဗီဇာအမ်ဳိးအစားတို႔ကို
ထုတ္ေပးမည္၊ ဗီဇာသက္ေလၽွာက္ထားမႈကို လက္ခံမည္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်မည္ စသည္တို႔မွာ
ဆုံးျဖတ္ရန္မွာ သက္ဆိုင္ရာအာဆီယံႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအလိုက္ႏွင့္သာ ဆက္လက္သက္
ဆိုင္ေနသည္။

သာဓကျပရလၽွင္

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္

အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ ဗိသုကာအပါအဝင္ အလုပ္အကိုင္ ၃၉ မ်ဳိး
တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားသည္။
ထို႔အျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္ လုပ္သားေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းအေပၚ ေအအီးစီက
အာ႐ုံစိုက္ျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္
အာဆီယံေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္ ေဆြးေႏြး
မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈနည္း (သို႔) ကၽြမ္းက်င္မႈအသင့္အတင့္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္မႈကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေအအီးစီ
သည္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေခ်။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္
ေရးဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္ (၂၀၀၇) (ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ဆီဘူးေၾကညာခ်က္) အရ
အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ားအပါအဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္သားေပးပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ လုပ္သားလက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံ
မ်ားသာမက အာဆီယံအဖြဲ႕ ကိုယ္တိုင္၏ တာဝန္မ်ားကိုသတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

အရွိန္ျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဆိုင္ရာ အာဆီယံဖိုရမ္ကို
က်င္းပခဲ့ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕
အစည္း ( အာရွ-ပစိဖိတ္ အာရ္စီအမ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၂၀၁၅) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ဆီဘူးေၾကညာခ်က္သည္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ မလိုသည့္အျပင္ ယင္းေၾကညာခ်က္
တြင္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေပးမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုလည္း
သေဘာမတူရေသးေခ် (Asia-Pacific RCM Thematic Working Group 2015; Martin and
Abella 2014)။

လြယ္ကူစြာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေစမည့္ အတားအဆီးမ်ား
ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းသည္ ေဒသတြင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုေကာင္း
အာဆီယႏ
ံ င
ုိ င
္ မ
ံ ်ားတြင္ အလုပသ
္ မားမ်ားလြယက
္ စ
ူ ာြ ေရႊေ
႕ ျပာင္းႏိင
ု မ
္ က
ႈ ုိ အဟန႔အ
္ တားျဖစ္ေစမည့္
အတားအဆီးမ်ားေလၽွာခ
့ ်ျခင္းသည္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းျခင္းမွ အလုပသ
္ မားမ်ားရရွမ
ိ ည့္ ဘဝ
သာယာဝေျပာမႈကုိ

ျမင့တ
္ က္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

ေပါင္းစည္းမႈေၾကာင့္

စီးပြားေရးအခြငအ
့္

လမ္းသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့အ
္ တြက္ အလုပသ
္ မားမ်ားကို အလုပတ
္ စ္ခမ
ု ွ တစ္ခသ
ု ႔ုိ အဆင္
ေျပေခ်ာေမြစ
႕ ာြ ေျပာင္းလာႏိင
ု သ
္ ည္ဟု ကုနသ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးေပါင္းစည္းျခင္း စံပစ
ံု မ
ံ ်ားအရ အစဥ္အဆက္
ယူဆထားသည္။ သိေ
႔ု သာ္ ကုနသ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးတြင္ မေမၽွာလ
္ င့ဘ
္ ဲ ႐ုတတ
္ ရက္ၾကဳံေတြရ
႕ သည့္ အၾကပ္
အတည္းဒဏ္မ်ားႏွင့္ က်င့သ
္ ားရေအာင္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အလုပသ
္ မားမ်ား၏အားထုတမ
္ မ
ႈ ်ား
သည္ အတားအဆီးေပါင္းေျမာက္ျမားစြာေၾကာင့္ ကေမာက္ကမျဖစ္သာြ းႏိင
ု သ
္ ည္ (Hollweg and
others 2014)။ ယင္းအတားအဆီးမ်ားရွေ
ိ နသည္ကုိ အသိအမွတျ္ ပဳၿပီး ကုနသ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးေပါင္းစည္းမႈ
စံပစ
ံု မ
ံ ်ားထဲသ႔ုိ ထည့သ
္ င
ြ း္ လိက
ု ျ္ ခင္းျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းေၾကာင့္ အလုပသ
္ မားမ်ား မည္ကသ
့ဲ ႔ုိ
အက်ဳိးခံစားရလာႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ပိမ
ု ျုိ ပည့စ
္ စ
ံု ာြ သိရႏ
ိွ င
ုိ မ
္ ည့္ ႐ႈေထာင့တ
္ စ္ခု ရရွလ
ိ ာႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
ေအအီးစီက လက္ရေ
ိွ မၽွာမ
္ န
ွ း္ ထားပုအ
ံ ရ ကၽြမး္ က်င္လပ
ု သ
္ ားမ်ား အလြယတ
္ ကူေျပာင္းေရႊ႕ မလုပ္
ကိင
ု ႏ
္ င
ုိ ေ
္ အာင္ ခံေနသည့အ
္ တားအဆီးမ်ားကို ေလၽွာခ
့ ်လိက
ု သ
္ ည့အ
္ ခါတြင္ ကုနသ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးေပါင္း
စည္းမႈက အာဆီယႏ
ံ င
ုိ င
္ မ
ံ ်ားအားလုးံ အေပၚ သိသသ
ိ ာသာ ပိမ
ု ႀုိ ကီးမားေသာ အက်ဳိးမ်ားေပးေၾကာင္း
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာရွိ စီးပြားေရးစံထတ
ု ယ
္ ပ
ူ က
ံု
ေဖာ္ျပေနသည္။ ေဒသတစ္ခလ
ု းံု အေနျဖင့ေ
္ ျပာရလၽွင္
အဆိပ
ု ါအခက္အခဲမ်ားကို ေလၽွာခ
့ ်ႏိင
ု ပ
္ ါက အလုပသ
္ မားမ်ား၏ သာယာဝေျပာမႈသည္ ၁၄ ရာခိင
ု ္
ႏႈနး္ ျမင့တ
္ က္လာမည္ျဖစ္သည္ (Figure O.4a)။ လုပသ
္ ာမ်ားေရႊေ
႕ ျပာင္းရာ၌ အခက္အခဲမ်ား
ေလ်ာ့နည္းသြားသည့အ
္ တြက္ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ ပိျု မင့မ
္ ားေသာ လစာ၊ အလုပအ
္ ကိင
ု ္ အခြင့္
အလမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ အလုပအ
္ ကိင
ု အ
္ ခြငအ
့္ လမ္းသစ္မ်ားသိ႔ု ေျပာင္းေရႊရ
႕ ာ၌ ေရြးခ်ယ္စရာပိမ
ု ်ား
လာျခင္းတိအ
႔ု ေပၚမွ အျမတ္ထတ
ု လ
္ ာႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ ကၽြမး္ က်င္/မကၽြမး္ က်င္ဟ၍
ူ အလုပသ
္ မား
အမ်ဳိးအစားမခြဘ
ဲ ဲ အလုပသ
္ မားအားလုးံ ပိမ
ု လ
ုိ ယ
ြ က
္ စ
ူ ာြ ေရႊေ
႕ ျပာင္းလာႏိင
ု လ
္ ာသည့အ
္ ခါ အာဆီ
ယံႏင
ုိ င
္ အ
ံ ားလုးံ ရွိ အလုပသ
္ မားမ်ားဘဝ သာယာဝေျပာမႈသည္ ပိလ
ု ပ
႔ုိ င္တးုိ တက္လာမည္ျဖစ္သည္။
ေဒသတစ္ခလ
ု းံု အေနျဖင့ေ
္ ျပာရလၽွင္ အကယ္၍ ကၽြမး္ က်င္မျႈ မင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြကသ
္ ာမ

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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ဟုတဘ
္ ဲ အလုပသ
္ မားအားလုးံ အတြက္ အတားအဆီးမ်ားကို ေလၽွာခ
့ ်ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးႏိင
ု ပ
္ ါက အ
လုပသ
္ မားမ်ားဘဝ သာယာဝေျပာမႈသည္ ၂၉ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ပိမ
ု ျုိ မင့တ
္ က္လာႏိင
ု ပ
္ ါသည္ (ပုံ O.4b)။
အလုပ္သမားမ်ားရရွိမည့္ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။ အလုပ္သမား
ေစ်းကြက္ရလဒ္အေပၚ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လုပ္ကိုင္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္
မ်ားျပားလွေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဦးတည္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္
သမားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားထြက္ခြာလာရာ မူလႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္၏ ဘဝသာယာဝေျပာမႈအေပၚ လုပ္သားအလြယ္တကူ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈက
မည္သို႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို ခိုင္လုံသည့္သာဓကမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို
လက္ခံထားရာႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ခန႔္ထားမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား
သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မႀကီးမားလွေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဝင္ေငြျမင့္မားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ

သက္ေသအေထာက္အထားအမ်ားစုအရ

အလုပ္သမားမ်ား

ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ် လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္သားေစ်းကြက္ရလဒ္အေပၚ
သက္ေရာက္မႈမႀကီးမားလွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားသည္ (Docquier, Özden, and Peri 2014;
Longhi, Nijkamp, and Poot 2010)။ အေရွ႕အာရွတြင္လည္း ရလဒ္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ား
တြင္ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈအနည္း

ပ ု ံ O.4။
အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရးေပါင္းစည္းမႈအရ ခန႔္မွန္းေျခေျပာင္းလဲမႈ ေကာင္းက်ဳိးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံအလိုက္
က။ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္ လုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈရွိ

ခ။လုပ္သားအားလုံးဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈရွိ ေလ်ာ့က်

ေလ်ာ့က်အတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား

အတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္လုပ္သားမ်ား
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ငယ္သာရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သာဓကအားျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ ျပည္ပ
မွ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးတိုးလာတိုင္း မေလးရွား ၅ ဦး ပိုအလုပ္ရသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္း
က မေလးရွားအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾက၍ျဖစ္သည္ (Del
Carpio et al. 2015)။ ျပည္ပမွအလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းအလုပ္
သမားတို႔၏ လစာႏႈန္းထားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း လက္ရွိေရႊ႕
ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္မႈ သက္ေရာက္မႈပိုႀကီးမားၿပီး ေကာင္းလည္းမေကာင္းေပ (Özden
and Wagner 2016)။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းခ်ိဳသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္
လုပ္မႈစရိတ္ သက္သာပုံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားမ်ားပိုထုတ္ႏိုင္ၿပီး အက်ုဳိးဆက္အေန
ျဖင့္ အလုပ္သမားလည္း ပိုမိုလိုအပ္လာသည္။
သို႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဦးတည္ရာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေဒသခံအလုပ္သမားတစ္စု အထူး
သျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္ပါးသည့္ အလုပ္သမားအုပ္စုအေနျဖင့္မူ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား
ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကဳံရႏိင
ု သ
္ ည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ယင္းသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေသးအမႊားျဖစ္ၿပီး တင္းက်ပ္သည့္အလုပ္သမားေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရ
ျခင္းျဖစ္သည္။
ပုံမွန္အားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္ပါးသည့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနသည့္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေကာင္းနည္း
မည့္ သို႔မဟုတ္ အဆိုးၾကဳံရႏိုင္မည့္ အလားအလာ ပိုႀကီးႀကီးမားမားရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပညာအရည္အခ်င္းနိမ့္သည့္ ထိုင္း
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ခအသင့္အတင့္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေသာ္လည္း ပညာပိုတတ္သည့္
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္မူ ေကာင္းက်ဳိးသာရွိသည္ (ပုံ O.5)။ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား
အဆင္မေျပျဖစ္ရျခင္းသည္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားေစ်းကြက္မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္
သည္။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးဥပေဒ (အလုပ္ထုတ္ျခင္း၊ ယာယီအလုပ္ခန႔္ထားျခင္းႏွင့္
လုပ္သားအမ်ားေလၽွာ့ခ်ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) ျဖင့္ တင္းက်ပ္ထားသည့္
အလုပ္သမားေစ်းကြက္မ်ားေၾကာင့္

အလုပ္သမားမ်ားသည္

ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား

ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္၊ ကိုယ့္အတြက္အျမတ္ထြက္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍
အလုပ္ေျပာင္းျခင္း၊ ကုမၸဏီေျပာင္းျခင္း၊ ေနရာေဒသေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ရာ၌ ပိုမိုခက္ခဲ
သြားႏိုင္သည္ (Angrist and Kugler 2003; D’Amuri and Peri 2014)။
ဒုတိယအခ်က္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမဟုတ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိ
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လုပ္ကိုင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပထြက္ခြာသြားသည့္
အတြက္ ၎တို႔၏မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ခလစာႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္သေဘာ
ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွလုပ္သားမ်ား သိသိသာသာ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာသြားျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သ
မားရရွိႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေစၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈနည္းသြားကာ ဌာေနပင္ရင္းအလုပ္သမားမ်ား၏
လုပ္ခလစာ ပိုျမင့္သြားႏိုင္သည္။ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားအုပ္စုတစ္စုမွ အလုပ္
သမားအေရအတြက္ ၁၀ ရာခို္င္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ပင္ရင္း

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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ပ ု ံ O.5
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားအျပားရွိရာ ျပည္နယ္ငါးခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအင္အားစုအရြယ္အစား
ႏွစ္ဆျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ခလစာအေျပာင္းအလဲ
0.8
ရာခိုင္ႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ
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ေကာလိပ္

ရင္းျမစ္။ Lathapipat 2014

ဌာေနအလုပ္သမားမ်ား၏ ပ်မ္းမၽွလစာသည္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ျမင့္တက္သြားသည္ (Mishra
2007)။ အလားတူအက်ဳိးဆက္မ်ဳိးကို ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ ေမာ္လ္ဒိုဗာ၊ ပိုလန္ႏွင့္ ပြာတိုရီကိုႏိုင္ငံတို႔တြင္
ေတြ႕ရသည္ (Mishra 2014)။
တတိယအခ်က္မွာ

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား

ကိုယ္တိုင္ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ခလစာမ်ား သိသိ
သာသာ ကြာဟေနသည့္အတြက္ လစာနည္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နယ္
စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လစာပိုေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လစာပို
ေကာင္းသည့္ အခြင့္အလမ္းကိုရရွိေစသည္ (ပုံ O.6) ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမၽွလစာႏႈန္းထားမွာ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၉၄ ရွိၿပီး ၎သည္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ လစာႏႈန္း
ထားထက္ အဆ ၃၀ ပင္ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမၽွတစ္လလုပ္ခသည္ အင္ဒိုနီးရွား၊
ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ထက္ သုံးဆပိုမ်ားသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမဟုတ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားပင္ ေငြလႊဲပို႔ေပးျခင္းမွ အက်ဳိး
ေက်းဇူးခံစားရၿပီး မိသားစုအသုံးစရိတ္ ပိုမိုေခ်ာင္လည္သြားေစကာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုလည္း
ေလ်ာ့က်သြားေစသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပည္ပမွျပန္လႊဲပို႔ေငြ ခန႔္မွန္းေၿခ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းေငြလႊဲပို႔ေပးမႈမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ့
ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ဝရာခို္င္ႏႈန္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ့
GDP ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၃ ရာခို္င္ႏႈန္းရွိသည္ (ပုံ O.7)။ ျပည္ပတြင္
အလုပ္လုပ္ၿပီးရေသာ လုပ္ခလစာေငြကို မိသားစုထံ ျပန္လႊဲပို႔ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ပ ု ံ O.6
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ တစ္လပ်မ္းမၽွလုပ္ခလစာမ်ား

တစ္လပ်မ္းမၽွလစာ (ကန္ေဒၚလာ)
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ရင္းျမစ္။ ILO ၂၀၁၄
မွတ္စု။ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယားတစ္ႏိုင္ငံသာ ၂၀၁၂ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္သည္။
အာဆီယံ = အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း။

ေလၽွာ့ခ်ေပးသည္။ ဝင္ေငြအနည္းဆုံးႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ ႏိုင္ငံ ၇၁ ႏိုင္ငံကို ေလ့လာ
ၾကည့္ရာတြင္ ေငြလႊဲပို႔ေပးမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာသည့္အခါ ဆင္းရဲသည့္မိသားစုအခ်ဳိး
အစားကို ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု Adams and Page (2005) က ခန႔္မွန္း
ထားသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးကို ျပည္ပသို႔ေစလႊတ္ႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု
မ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းမွလြတ္ေျမာက္လမ္း ၂ ဆ သို႔မဟုတ္ ၃ ဆပိုမ်ားသည္ (Ducanes
2015)။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေလ်ာ့ပါးေစသည့္ အလားတူေကာင္းကြက္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္
နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း ေတြ႕ရသည္ (Adams and Cuecuecha 2014; Nguyen 2008)။
ႏိုင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အျပင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တစ္ခုလုံးအေပၚ က်ယ္ျပန္သည့္ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္
ကိုင္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိသူမ်ားသည္ ယင္းေၾကာင့္နစ္နာရသူမ်ားအတြက္ ျပည္လည္
အစားျဖည့္ေပးမေပးကို ယင္းက အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္အတြက္ျဖစ္သည္ (Felbermayr and
Kohler 2009)။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ သက္ေသအေထာက္အထား အမ်ားစုအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခ
ခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဥပမာ
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အျပင္ႏွင့္တူေအာင္ အတုျပဳစမ္းသပ္ခ်က္ျပဳလုပ္ၾကည့္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္
ပါးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဦးေရ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ အမွန္

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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ပ ု ံ O.7
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပန္လႊဲပို႔ေငြမ်ားက GDP တြင္ ပါဝင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း
12

GDP တြင္ ပါဝင္မႈ (%)
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ရင္းျမစ္။ World Bank Bilateral Remittance Matrix (database)

GDP ၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ (Ahsan and others 2014)။
မၾကာေသးခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈအရ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လုပ္သားအင္အားထုတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမရွိပါက ႏိုင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီသည္ သုညဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားမည္ကို
ေတြ႕ရသည္ (Pholphirul, Kamlai, and Rukumnuaykit 2010)။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ ကုန္
ထုတ္စြမ္းအားအေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အထား
အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈနည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ
ေၾကာင္း အားေကာင္းသည့္အေထာက္အထားမရွိေခ်။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သား
မ်ားသည္ ေဒသခံလုပ္သားမ်ား၏ကၽြမ္းက်င္မႈကို တိုးတက္လာေစပုံရသည္။ သာဓကအားျဖင့္
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပမွအလုပ္သမားမ်ားစီးဝင္မႈ သိသိသာသာျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ပညာ
ေရးက႑ေအာင္ျမင္မႈ

အလ်င္အျမန္ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔

တိုက္ဆိုင္စြာေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္

သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ‘ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ’ ဆိုးက်ဳိးရွိလာမည့္ အလား
အလာအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာရွိေသာ္လည္း ယင္းသည္ ပိုပိုသာသာေျပာျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထို
ဆိုးက်ဳိးမွာလည္း ‘ဦးေႏွာက္လည္ပတ္စီးဆင္းမႈ’ ေၾကာင့္ ျပန္ၿပီးေထမိသြားႏိုင္ပါသည္။ အာဆီ
ယံႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ျပည္ပထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္သည့္ႏႈန္းထားသည္ အ
လြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိရာ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ႏွင့္
စင္ကာပူတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ျပည္ပထြက္ၿပီး
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ဆုံး႐ံႈးမႈႀကီးမားသည့္ျဖစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆထားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ျပည္ပသို႔ထြက္လာသည့္ အတတ္ပညာရွင္၏ မူလႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္အသုံး
ခ်မည့္ ယင္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ အကုန္အက်ခံထားခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္လည္း
ဆုံး႐ံႈးလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ၏ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အဘယ္
ေၾကာင့္ ပိုပိုသာသာေျပာဆိုေနရၿပီး ‘ဦးေႏွာက္လွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈ’ သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြမ္း
က်င္မႈျမင့္ အလုပ္သမားမ်ားထြက္ခြာသြားမႈႏွင့္ ပိုလိုက္ဖက္သည့္ စကားလုံးျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျပည္ပထြက္လာသည့္ ကၽြမ္း
က်င္ပညာရွင္တို႔၏ ပညာေရး၊ အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈတို႔ကိုၾကည့္လၽွင္
တစ္ေၾကာင္းဆြဲမဟုတ္ဘဲ အဆင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လမ္းေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး လုပ္ငန္းခြင္
သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံတို႔သည္ ၎တို႔ဇာတိတိုင္းျပည္အတြင္းမွာေရာ ျပင္ပမွာပါ
ရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမွသည္ ၎တို႔၏
မိခင္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ပညာေရးမွရရွိလာမည့္ အက်ဳိးအေပၚ ခံယူခ်က္သေဘာထား ျပန္ေျပာင္းလာႏိုင္
ၿပီး (ယင္းသည္ ျပည္ပတြင္ပိုမိုႀကီးမား) ဌာေနပင္ရင္းအလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ပညာေရးဘက္
တြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလာေအာင္ အားေပးႏိုင္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္
တည္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္လာႏိုင္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အာဆီယံႏိုင္ငံအားလုံးအတြက္
မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အတြက္မွန္ကန္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္အရေတြ႕ရသည္ (Beine,
Docquier, and Rapoport 2008)။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔
မူရင္းႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဆက္လက္ပါဝင္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆက္ရာ
တြင္ အသိပညာ၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ အရင္းအႏွီးတို႔ လႊဲေျပာင္းရသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္
သာေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈျမင့္တက္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံ
ျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားျပားလာေစျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္း
မြန္ေစျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းဆီ ဦးတည္သြားေစသည္ (Docquier and Rapoport 2012)။

အလုပ္သမားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အကုန္အက်
သိသိသာသာမ်ားျပားေနဆဲ
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မတူကြဲျပားမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေရႊ႕
ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလာက္ေလာက္လားလားရွိသည္ဟု နားလည္ႏိုင္ပါ
သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ေဒသ၏အထင္ႀကီးစရာတိုးတက္မႈတြင္ တစ္ဖက္တစ္
လမ္းမွ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိၾကေသာ္လည္း ေဒသတြင္းဝင္ေငြကြာျခားမႈႏွင့္ သက္ႀကီးလူဦးေရ
မ်ားျပားမႈတို႔ ရွိေနေသးျဖစ္ရာ အာဆီယံေဒသအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈမွာ လူ
ႀကိဳက္မ်ား ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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ပ်မ္းမၽွလစာႏႈန္းထားသည္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ လစာႏႈန္းထားထက္ အဆ ၃၀ ေက်ာ္မ်ားသည္
(ILO, 2014)။ ဝယ္ယူႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အခ်ဳိးကိုက္ျဖစ္ေအာင္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ တစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီ
အရ ေဒသတြင္းမညီမၽွမႈသည္လည္း အလားတူႀကီးမားလ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕
ေျပာင္းအေျခခ် လုပ္ကိုင္မႈအမ်ားဆုံးရွိရာ ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံကလြဲၿပီး က်န္အားလုံးတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္ရာႏိုင္ငံသည္ အလုပ္သမားေစလႊတ္ရာ မိခင္ႏိုင္ငံ
ထက္ လူတစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီတြင္ အနည္းဆုံးႏွစ္ဆျမင့္သည္ (ပုံ O.8)။ လူဦးေရအသက္ႀကီးမႈႏႈန္း
မတူညီမႈမ်ားသည္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ (၎တို႔ေလာက္နီးနီးျဖစ္သည့္) မေလးရွား
ႏိုင္ငံတို႔ရွိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အသက္ေရာက္ လူဦးေရသည္ ေရွ႕လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအ
တြင္း ေလ်ာ့က်က်ဳံ႕ဝင္လာမည္ျဖစ္ရာ ပိုမိုငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသည့္လူမ်ားရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းနို္င္ငံ၏ မဇၩိမအသက္မ်ဥ္းမွာ ၎တို႔ဆီ လာေရာက္လုပ္ကိုင္
သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထြက္ခြာလာရာ ပင္မႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ မဇၩိမအသက္မ်ဥ္းမ်ား
ထက္ ပိုျမင့္သည္ (ပုံ O.9)။
သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္းရွိ လုပ္သားအလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မႈကို တားဆီးေနသည့္ အခ်က္
မ်ားေၾကာင့္ လူအခ်ိဳ႕သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခား
သူမ်ားကိုလည္း တရားမဝင္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္လာေအာင္ ဦးေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း
လမ္းပိတ္ေနၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွရမည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားလည္း ရသင့္သ
ေလာက္မရျဖစ္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္
မားျခင္းသည္ အဆင္းရဲဆုံးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္
ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ အမ်ား
အျပားလိုအပ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္
သားမ်ား တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားေစႏိုင္သည္။
ဤအေျခအေနမ်ားတြင္

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္

အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္သည့္လမ္း

ေၾကာင္းကို မေရြးခ်ယ္ေတာ့ဘဲ အလုပ္ဗီဇာမဟုတ္သည့္ အျခားဗီဇာမ်ားျဖင့္ မိမိသြားလိုသည့္
ႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို သက္တမ္းေက်ာ္ေအာင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ျခင္း
မ်ားျဖင့္ တရားမဝင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၾကသည္။ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္း
ျဖင့္

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သည့္

အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသားမ်ားသည္

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရာတြင္ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္ေရာက္သူမ်ားထက္ ေငြကုန္ေၾကးက်
ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၾကသည္ (ပုံ O.10)။ တရားမဝင္ခိုးဝင္ျခင္းသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။
လုပ္သားမ်ား ကုမၸဏီတစ္ခုမွတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုမွတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံမွ
တစ္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ ကုန္က်သည့္စရိတ္သည္ အလုပ္
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ပ ု ံ O.8
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံ၏ အႀကီးဆုံးေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈလမ္းေၾကာင္း ၁၀ ခုတြင္
လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံတို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းက် GDP အခ်ဳိး
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ရင္းျမစ္။ UN ၂၀၁၅a၊ World Development Indicators (database)
မွတ္စု။ ေရျပင္ညီမ်ဥ္းသည္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားရွိ တစ္ဦးခ်င္းက် GDP တို႔၏ တူညီမႈကို
ညႊန္းသည္ (ေငြေၾကးႏွစ္ရပ္ၾကား ယူနစ္တန္ဖိုး တူညီမႈအပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္)။ (၂၀၁၁ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာေစ်းမ်ားကို ကိန္းေသထား)

ပ ု ံ O.9
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံေဒသ၏ အဓိကေရႊ႕ေျပာင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိ မဇၩိမအသက္
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သမားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အတားအဆီးမ်ား၏အတိုင္းအဆကို ေဖာ္ျပေနျဖင္းပင္ျဖစ္သည္။
ယင္းအတားအဆီးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၌ကုန္က်သည့္ စရိတ္စကမ်ားပါဝင္ၿပီး ၎တို႔မွာ အလုပ္
အကိုင္ရွာေဖြျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒ၊ ေနရာေဒသအကြာအ
ေဝး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အလုပ္လိုအပ္ခ်က္မကိုက္ညီျခင္း စသည္တို႔တြင္ ကုန္က်ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားေပးရသည့္ အလားတူ
ကုန္က်စရိတ္မ်ဳိးေပးေနရသည့္အျပင္

အပိုရင္ဆိုင္ရသည့္

အခ်က္မ်ားလည္းရွိေသးသည္။

ယင္းမွာ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားသစ္စုေဆာင္းခကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးရ
သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ တင္းက်ပ္ထားသည့္ လူဝင္မႈမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်ရသည့္ သြယ္
ဝိုက္ကုန္က်စရိတ္၊ လူဝင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေနရစဥ္အတြင္း မရ
ရွိသည့္ လစာစရိတ္တို႔မွရမည့္ အခြင့္အလမ္းစရိတ္ (opportunity costs) တို႔ပါဝင္သည္။
အလုပ္သမားမ်ား ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ပသို႔ျဖစ္ျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္
က်သင့္သည့္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ရင္းရသည့္ပမာဏကို ခန႔္မွန္းၾကည့္ႏိုင္သည္။ အမွန္
တကယ္ အလုပ္အကိုင္စီးဆင္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားအၾကား ေတြ႕ရွိ
လစာႏႈန္းထားကြာျခားမႈ (၎တို႔ကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ပမာဏ) တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္
ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ-ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လစာႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္မားေနေသာ္
လည္း အလုပ္သမားအနည္းငယ္သာ ထိုႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကပါက လုပ္သားအလြယ္တကူ
စီးဆင္းႏိုင္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ စရိတ္စကပမာဏ ျမင့္မားဖြယ္ရာရွိသည္။

ပ ု ံ O.10
မေလးရွားရွိ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိးေယာက္်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ပ်မ္းမၽွေရႊ႕ေျပာင္း
ေငြကုန္က်စရိတ္
800
700

အေမရိကန္ေဒၚလာ

600
500
400
300
200
100
0

တရားဝင္

တရားမဝင္

လယ္ယာလုပ္သား

တရားဝင္

တရားမဝင္

ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပသ
္ ား

ရင္းျမစ္။ World Bank ၂၀၁၆
မွတ္စု။ ၂၀၁၄ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း US$1=Rp 11,865
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တစ္နည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းကေပးသည့္ အခ်က္ေပးမႈျဖစ္သည့္ လစာႏႈန္း
ထားျမင့္မားမႈကို သိရသည့္အခါ အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အလမ္းကို မည္မၽွေကာင္းေကာင္းအရ
ယူႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပျခင္းျဖင့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈ စရိတ္စကအတိုင္း
အတာကို ခန႔္မွန္းႏိုင္သည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုတံခါးဖြင့္ဆက္ဆံလာၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခ
ခ်လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုေခတ္မီသည့္စနစ္မ်ား က်င့္သုံးလာသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတ
ကာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ စရိတ္စကနည္းေလ့ရွိသည္။
အာဆီယံတြင္ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္သား အလြယ္တကူ
ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈတြင္ ရင္းရသည့္ပမာဏ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္ (ပုံ O.11)။ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
တုန္းက မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ဝင္လာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကုန္က်သည့္ စရိတ္စကမ်ားသည္
တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွလစာ၏ သုံးဆႏွင့္ညီမၽွၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္မူ ယင္းစရိတ္သည္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွ
လစာ၏ ၅ ဆႏွင့္ညီမၽွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္
သည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာမူ ယင္းစရိတ္မွာ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွလစာထက္ ၁၁ ဆေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္
ညီမၽွသည္။ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္သား အလြယ္တကူေရႊ႕ေျပာင္း
ႏိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ရျခင္းမွာ ယင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တံခါးဖြင့္ဆက္
ဆံျခင္း၊ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ
ဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ တည္ေနရာအေနအထားအရ
အလယ္ဗဟိုက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားလက္ခံရာ အဓိက ေနာက္ထပ္တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာမူ ေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္မ်ားမွာ အလြန္ကိုေခတ္ေနာက္က်ေနေသးၿပီး တရားမဝင္အလုပ္သမား
အေရအတြက္ ျမင့္မားသလို ႏိုင္ငံတကာမွလုပ္သားမ်ား လာေရာက္ရာတြင္လည္း စရိတ္စက
လည္းႀကီးသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေစလႊတ္ရာ အဓိကႏိုင္ငံမ်ားသည္
ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ လူဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္းက်ပ္သည့္စည္းမ်ဥ္း
မ်ား ျပ႒ာန္းေလ့ရွိသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းမႈစရိတ္စက ျမင့္မားျခင္းကို
ၾကည့္လၽွင္ ထိုအခ်က္ကိုသိႏိုင္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း မည္သည့္ႏိုင္ငံသို႔မဆို ေရႊ႕
ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ပါေစ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွလစာထက္ ေလး
ငါးဆယ္ဆမ်ားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိသည္ျဖစ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
၏ ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္အတြက္ ေနရပ္သစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈကို အခက္
အခဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လုပ္သားအလြယ္တကူေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈတြင္ ရင္းရသည့္ပမာဏျဖင့္ တိုင္း
တာမႈအရသိရသည့္ လုပ္သားအလြယ္တကူေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေစသည့္အ
ခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူး
အျပည့္အဝမရေအာင္ တားဆီးထားသည္။

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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ပ ု ံ O.11

တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွလုပ္ခလစာတြင္

ပါဝင္သည့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းမႈစရိတ္မ်ား

၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီက အာဆီယံေဒသ၏ ႏိုင္ငံတကာလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းမႈစရိတ္စကမ်ား
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ရင္းျမစ္-Hollweg ၂၀၁၆

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုရွာေဖြရင္း ႏိုင္ငံျခားသို႔သြားေရာက္ၾကသည့္ အ
လုပ္သမားမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္ကို ေလၽွာ့ခ်ေပးၿပီး လုပ္သားအလြယ္တကူေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈကို
အဟန႔္အတားျဖစ္ေစသည့္အခ်က္မ်ား ေလၽွာ့ခ်ေပးျခင္းသည္ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းေရးအ
တြက္ လုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားပိုဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္
သည္။ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေလၽွာ့ခ်မည္နည္း။

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခ
ခ်လုပ္ကိုင္မႈစရိတ္ကို ျမင့္တက္ေစ
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္မ်ားသည္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္သားလက္ခံ
သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ တစ္ခါတစ္ရံ အေရွ႕ ႏွင့္ အေနာက္ ျဖစ္
ေနတတ္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပလည္သြားေစပါသည္။ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္း
ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လုပ္သားလက္ခံရာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း
ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းလုပ္သားေရာ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္လုပ္သားေရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးလိုအပ္ေနသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျပည္သူတို႔၏သေဘာထားကိုလည္း သတိထားၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံ
တို႔၏ျပည္သူတို႔သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္သည့္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ သံသယ
ျဖင့္ သတိထားေကာင္းထားေနႏိုင္ၾကသည္။ လုပ္သားလက္ခံရာႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္

20

l

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

လည္း လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အသုံးျပဳၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ား ရရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယား၊
လာအိုႏွင့္ ျမန္မာကဲ့သို႔ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္ျခင္း
ေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြား
ေရးသမားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရျခင္းႏွင့္ ေနရပ္သို႔ေငြျပန္ပို႔ျခင္း စသည္တို႔မွတဆင့္ ေကာင္း
က်ဳိးမ်ားရရွိႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္
ဆုံး႐ံႈးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ မိမိတို႔ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
စိုးရိမ္ပူပန္စရာလည္းရွိသည္ (Ratha, Yi, and Yousefi 2016)။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လစာႏႈန္း
ထားမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေသာ္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေငြအ
ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္သုံးရေလ့ရွိသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ် လုပ္ကိုင္မႈစနစ္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုစနစ္ကို ထိန္းေက်ာင္း
အုပ္ခ်ဳပ္ပုံႏွင့္ အစိတ္အပိုင္း ၄ ပိုင္းျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ယင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားေစလႊတ္ရာႏိုင္ငံ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတို႔၏ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
• ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို ထိန္းေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆိုသည္မွာ ယင္းစနစ္ကို စနစ္
တက်စီစဥ္ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္က်င့္ထုံးဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္တို႔ျဖစ္ၿပီး လုပ္သားေစလႊတ္
ေသာႏိုင္ငံႏွင့္

လုပ္သားလက္ခံေသာႏိုင္ငံတို႔အၾကား

ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္

သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္
သားလက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္တြင္ ပါဝင္ေနသူဇာတ္
ေကာင္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ ေရႊ႕
ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစီမံကိန္း၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ၊ လုပ္သားႏွင့္
အျခားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္အပါအဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေပး
သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ေအာင္ညႇိေပး
ထားသည္။
• မည္သူ႔ကို ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ေပးမည္၊ ဝင္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေရအတြက္
မည္မၽွ ဝင္ခြင့္ေပးမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေရအတြက္ကန႔္သတ္ခ်က္ႏွင့္ လူသားသစ္ရွာေဖြ
မႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း အလုပ္သမားလက္ခံေရးအပိုင္းက ဆုံးျဖတ္သည္။ လုပ္သားလက္ခံ
သည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ ေရႊ႕
ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို မၾကာခဏဖန္တီးေပးသည္။ အထူး
သျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းေသာ ေအာက္ေျခသိမ္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တခ်ိဳ႕ေသာ

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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ႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ တခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းက႑ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစားအ
တြက္သာ ႏိုင္ငံ၏ဝင္ေပါက္မ်ားမွ ဝင္ခြင့္ေပးမည္ စသည္ျဖင့္ကန႔္သတ္ႏိုင္သည္။ လုပ္သား
ေစလႊတ္ရာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာစနစ္မ်ားကလည္း ႏွစ္နို္င္ငံသေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားရယူကာ အဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
• လူအေရအတြက္ကန႔္သတ္ေရးအပိုင္းသည္ လူမည္မၽွဝင္ခြင့္ျပဳမည္ကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊
ျပည္ပမွလာေရာက္သည့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္အေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္ေစ
ျပဳလုပသ
္ ည္။ ယင္းသိက
႔ု န႔သ
္ တ္ရာတြင္ ဦးေရမည္မၽွဝင္ခင
ြ ့္ျပဳမည္ဟု ကန႔သ
္ တ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊
အလုပ္ရွင္ႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား

အခြန္မည္မၽွေပးေဆာင္ရမည္ဟူ၍ျဖစ္ေစ

ႀကိဳက္သည့္ပုံစံျဖင့္ ကန႔္သတ္ႏိုင္သည္။
• လူသစ္စုေဆာင္းေရးအပိုင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို တူရာတူရာ
ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရက လုပ္သားသစ္
ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေသာ္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္သားသစ္ရွာေဖြမႈကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ
ေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားက ဝန္ေဆာင္ခယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးကာ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၌ အမ်ားအျပားေတြ႕ရသည္။
• အလုပ္အကိုင္ခန႔္ထားမႈအပိုင္းတြင္ အလုပ္ခန႔္ထားျခင္းဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္
သမားမ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား
အလုပ္ခန႔္ထားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လူဝင္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားသည္ ဝင္ေပါက္မ်ားမွ
လူအဝင္လက္ခံျခင္းအပိုင္းႏွင့္ အေတာ္ေလးဆက္စပ္သည္။ ဝင္ေပါက္မ်ားက အလုပ္ခန႔္
ထားသည့္ သက္တမ္းကာလမ်ားကို ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အမ်ားဆုံး
အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။ သက္တမ္းပိုမိုၾကာရွည္စြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ မွီခိုသူမ်ားကိုပါ
ေခၚေဆာင္လာခြင့္စာခ်ဳပ္မ်ား စသည္တို႔ကို လိုက္ေလ်ာေပးတတ္ၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္
အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ထိုသို႔လိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနစဥ္
အေတာအတြင္း ရရွိႏိုင္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားထဲတြင္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေပး
ထားျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ကိုမႀကိဳက္လၽွင္ ေနာက္တစ္ဦးထံ ေျပာင္းလဲလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လူမႈဖူလုံေရး
ခံစားခြင့္မ်ားရရွိပိုင္ခြင့္၊ အဆိုပါအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက တိုင္တန္း
ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေပးထားျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံက
ျပည္ပတြင္အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္

ႀကိဳတင္စီစဥ္ေပးသည့္အခ်က္

မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ပမထြက္ခြာမီ ႀကိဳတင္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ခန႔္ထားမႈ
စာခ်ဳပ္အားစိစစ္ေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းမွထြက္ခြာၿပီးေနာက္ မိမိအလုပ္လုပ္မည့္ႏိုင္ငံတြင္ခန႔္
ထားသည့္ မိခင္ႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားေရးရာသံအရာရွိ တစ္ဆင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားပါဝင္သည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

• ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္အပိုင္းသည္

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား

ျပည္ေတာ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္

သည္။ ထိုအဆင့္တြင္ ရက္ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အျပစ္
ဒဏ္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ေနရပ္ရင္းသို႔ျပန္ၾကသူမ်ားကို ဆုေပးရန္လည္းေကာင္း အိမ္ရွင္
ႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားသည့္ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္မ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ေနသည့္ မိမိႏိုင္ငံမွ မိမိ
လူမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရေစရန္အတြက္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက
ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္ပေရာက္မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္
ျပန္လာၾကသည့္ မိမိႏိုင္ငံမွအလုပ္သမားမ်ား မိခင္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္
အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္အလို႔ငွာ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားကအသုံးျပဳသည့္ ျပန္လည္လက္ခံႀကိဳဆိုေရး
မူဝါဒမ်ား စသည္တို႔အားလုံးပါဝင္သည္။
• ဥပေဒျပဌာန္းလိုက္နာေစမႈအပိုင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ႀကီး
ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ထိုအပိုင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ား တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခ
ခ်လုပ္ကိုင္လာေစရန္အလို႔ငွာ ျပည္ပသို႔လူထြက္ခြာမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းသို႔လူဝင္ေရာက္မႈဆိုင္
ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ လုပ္သားရွာေဖြစုေဆာင္းရာ၌ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ
ေဆာင္ရြက္ေစရန္အလို႔ငွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း
ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ဆက္ဆံေစေရး
အလုပ္ရွင္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္
ကိုင္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို အစိုးရဌာနအသီးသီးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ဥပေဒကိုလိုက္နာေစမႈ၊
အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို ပစ္မွတ္ထားရာတို႔၌
လည္းေကာင္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားပါဝင္သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္၏

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီရွိ

အလုပ္မျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္

အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈတြင္ စရိတ္စကမ်ားျမင့္တက္
ေစသည္ (ပုံ O.12)။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ စရိတ္စကမ်ားသည္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး
႐ႈပ္ေထြးသည့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္ကို မထင္ဟပ္
သည့္ လူအေရအတြက္ကန႔္သတ္ခ်က္တို႔ကို အရင္းခံၿပီး ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္သား
သစ္ရွာေဖြရသည့္ကုန္က်စရိတ္

အထူးသျဖင့္

ၾကားမွအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီအား

ေပးရသည့္ဝန္ေဆာင္ခမွာ အေတာ္ေလးမ်ားျပားလွသည္။ အလုပ္ခန႔္ထားသည့္ သက္တမ္း
ကာလမ်ား တိုလြန္းသည့္အခါ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အတိုင္းပင္ တင္းက်ပ္လြန္းသည့္ အလုပ္ရွင္
အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈမွရရွိမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို
ကန႔္သတ္လိုက္သည္။

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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မ်ားျပားလွေသာ စရိတ္စကမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျပည္ပတြင္အလုပ္ခန႔္ထား
သည့္ သက္တမ္းကာလအတြင္း ၎တို႔အကာအကြယ္ရျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္သည္။ ေမၽွာ္
လင့္ထားသည္ထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္

အထူးသျဖင့္

စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္ထက္နည္း

သည့္ သို႔မဟုတ္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္လုပ္ခႏွင့္ ခံစားခြင့္
မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း တကယ္မရသည့္ အလုပ္သမားတို႔၏
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အရင္းအႏွီးႀကီး
ရသည္။
လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားအကာအကြယ္ေပးေရးစနစ္၏ တစ္စိတ္တစ္
ေဒသအျဖစ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးဦး မထြက္ခြာမီ အရင္းအႏွီးႀကီးတတ္သည္။ ယင္း
တို႔ထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားရန္ပုံေငြအတြက္ ထည့္ဝင္ရသည့္ထည့္ဝင္ေၾကး၊ လိုအပ္သည့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ ေပးရသည့္အခြင့္အလမ္း စရိတ္တို႔လည္းပါဝင္သည္။
အကယ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ တတ္ေျမာက္လာ
ခဲ့သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုအသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမရလၽွင္လည္း ၎တို႔အတြက္ နစ္နာ
သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ဥပေဒျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းမႈတို႔သည္ စနစ္
ႀကီးတစ္ခုလုံး၏ အျခားေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလုံးရွိ စရိတ္စကအတက္အက်အေပၚ သက္
ေရာက္မႈရွိသည္။
ဥပေဒသည္ မရွင္းလင္းသည့္အခါ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာတာဝန္မ်ား ထပ္ေနသည့္ (သို႔မ
ဟုတ္) အခ်င္းခ်င္းအံေခ်ာ္ေနသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ဥပေဒအေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းသည့္အခါ အေကာင္းဆုံးဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္တို႔ကိုပင္
ထိခိုက္ၿပီး အထက္ေဆြးေႏြးမႈပါ နယ္ပယ္တစ္ခုစီတြင္ စရိတ္စကပမာဏမ်ားကို ျမင့္တက္လာေစ
သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္ရွိ အလုပ္မျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းမႈမ်ားကို အဓိကျပႆ
နာႀကီးငါးရပ္အျဖစ္ အုပစ
္ ခ
ု ြဲျခားႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ၎တိမ
႔ု ွာ ႏိင
ု င
္ ရ
ံ ပ္ျခားတြင္ အလုပအ
္ ကိင
ု ရ
္ ွာေဖြလ်က္
ရွိၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစသည့္ ျပႆ
နာမ်ားျဖစ္သည္။
• ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ရာ၌ အခက္
အခဲမ်ား မၾကာခဏရွိတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက လက္ခံႏိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ
အေရအတြက္အေပၚ ကန႔္သတ္မႈမ်ားသည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မၾကာ
ခဏဆိုသလို တလြဲျဖစ္ေနတတ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း
သို႔ဝင္လာသည့္

ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္ပါးသည့္

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏

အေရအတြက္ကို

ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္
မႈတစ္ခု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲဖြံ႕ ၿဖိဳးလာသည့္တိုင္
ထင္ရွားသည့္ကာလမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၉-၂၀၁၅၊ ၂၀၀၅-၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၁-၁၆ တို႔၌)
အတြက္ စည္းၾကပ္မႈကို ျပန္မျပင္ဘဲထားခဲ့သည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ပ ု ံ O.1 2
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈစနစ္ႏွင့္ ၎၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျမင့္တက္ေနသည့္စရိတ္မ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ
ေရွ႕ေနာက္မညီ မရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒ၊ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ တာဝန္မ်ားမွသည္
အလုပ္မျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္သို႔ ဦးတည္သြားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈစနစ္၏ တျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း
လည္ပတ္မႈရပ္ဆိုင္းတတ္သည္။

အလုပ္ခန႔္ထားမႈ

ျပည္ဝင္ခြင့္မ်ား

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ျပည္ဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ျပန္လည္ထြက္ခြာျခင္း
အေရးယူမႈႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား

ျပည္ဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္

အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

အျပစ္ေပးမႈအေပၚ အလြန္အကၽြံ

အခေၾကးေငြကဲ့သို႔ေသာ ပိုက္ဆံ

ျပင္ရခက္လြန္းပါက

အားျပဳပါက အိမ္ျပန္မည့္ လုပ္သား

ေပးရသည့္စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေပရွည္ၿပီး

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

မ်ားကို ပိုမိုနစ္နာေစသျဖင့္ တရား

ရွုပ္ေထြးပါက အခြင့္အလမ္း စရိတ္

သင့္သေလာက္ရနိုင္ေပ။

မဝင္လုပ္သားမ်ားသည္ အိမ္မျပန္

လည္း က်သင့္နိုင္သည္။

အလုပ္လုပ္ခြင့္

ဘဲ ဆက္ေနျဖစ္ေအာင္ အားေပး

သက္တမ္းတိုးရာ၌

ေနသလိုျဖစ္သည္။

ဦးေရကန႔္သတ္ျခင္း

ေငြေၾကးအရေရာ အခြင့္အလမ္း

မိမိဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
ေသခ်ာမသတ္မွတ္သလို စီးပြားေရး

အရပါ ကုန္က်ဆုံးရွုံးနိုင္သည္။
ကာကြယ္ေပးျခင္း

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကန႔္သတ္မႈမ်ား

ျပည္ပေရာက္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ
ျပည္ပတြင္ ၾကာရွည္သြားေရာက္

မသက္ဆိုင္သည့္အခါ

အကာအကြယ္ကို မရရွိနိုင္ျခင္း

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္သားမ်ား

မလိုလားအပ္ေသာ စရိတ္စကမ်ား

ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား

သည္ မိခင္နိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္

က်ေအာင္လုပ္မိတတ္သည္။

အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား သင့္

သည့္အခါ မည္သို႔ျပန္ဝင္ဆံ့ေအာင္

သေလာက္မရနိုင္ေပ။ ေစလႊတ္

လုပ္ရမည္မသိ ျဖစ္ေနနိုင္သည္။

လုပ္သားရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း
ႀကီးၾကပ္မႈမရွိျခင္း၊ သတင္းအခ်က္
အလက္မရျခင္းမ်ားေၾကာင့္
လုပ္သားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တို႔ကို
ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္
ျမင့္တက္သြားေစတတ္သည္။

သည့္နိုင္ငံမ်ားရွိ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး
ျဖစ္လြန္းေသာ ကာကြယ္ေရး
စနစ္မ်ားေၾကာင့္
ေငြေၾကးအရေရာ အခြင့္အလမ္း
အရပါ ကုန္က်ဆုံး႐ံႈးနိုင္မႈ
ျမင့္မားနိုင္သည္။

ျပန္လည္ဝင္ဆန႔္မွု
ျပည္ေတာ္ျပန္လုပ္သားမ်ားသည္
မိမိနိုင္ငံရွိ လုပ္သားေဈ းကြက္ႏွင့္
အဆက္ျပတ္ေနတတ္သျဖင့္
အလုပ္ရွာရာတြင္
အခက္ေတြ႕ရသည္။

ဥပေဒအသက္ဝင္မႈ
ဥပေဒအသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ ညႇိႏွိုင္းမွုအားနည္းၿပီး ပစ္မွတ္ထားမႈညံ့ဖ်င္းပါက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈစနစ္တစ္ခုလုံးတြင္
ကုန္က်စရိတ္မ်ား တက္စရာသာရွိသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားကာကြယ္မႈမ်ားကို အလုပ္ရွင္ဘက္က ခ်ိဳးေဖာက္သည္မ်ားကို
လ်စ္လ်ဴရွုသည့္အခါမွာ လိုမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ား
1. စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မတုံ႔ျပန္ျခင္း
2. သတင္းအခ်က္အလက္ ေခါက္ခ်ိဳးမညီမႈမ်ား
3. ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း
4. အခေၾကးေငြအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏိႈက္ထုတ္ရယူျခင္း
5. ေရတိုခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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• ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ ေခါက္ခ်ဳိးမညီမၽွ
ျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ဤေခါက္
ခ်ဳိးမညီမၽွမႈကို ေလၽွာ့ခ်ရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္
အလုပ္သမားပြဲစားမ်ားအေပၚ မ်ားစြာမွီခိုေနၾကရသည္။ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားသည္
ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္
အေရးပါေသာ ၾကားခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အဆိုပါသုံးႏိုင္ငံတို႔ၾကား
လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား (MoUs)
အရ ဖန္တီးထားသည့္ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုက္
နာရသည္။
• အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္
ေခါက္ခ်ဳိးမညီမၽွမႈမ်ားအေပၚမွ အျမတ္ထုတ္ၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြ
မ်ား ေတာင္းယူၾကသည္။ အလုပ္သမားပြဲစားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
အၾကား ပြဲစားလုပ္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈသက္သက္အတြက္ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ခံ
သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားရွိ

လုပ္ခလစာကြာဟမႈအေပၚမွ

ေငြပမာဏေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို

ကိုယ့္အိတ္ထဲထည့္ပစ္ၾကသည္ (Ahsan and others 2014)။ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္
သြားလိုၾကသည့္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ထိုင္းတြင္
အလုပ္သမားပြဲစားခမွာ ေဒၚလာရာခ်ီ၍ျမင့္မားသည္ (Jalilian and Reyes 2012)။
• ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိသလို

ထိုႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအၾကားတြင္လည္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိၾကေခ်။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
၌ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အဓိကေအဂ်င္စီမ်ား၏ တာဝန္ပိုင္းတြင္
ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္ၿပီး၊ အလုပ္သမား
မ်ားလည္း တစ္ခုခုအေရးအေၾကာင္းရွိသည့္အခါ မည္သည့္ေအဂ်င္စီထံ ခ်ဥ္းကပ္အကူအညီ
ေတာင္းရမည္ကို ဇေဝဇဝါျဖစ္ရကာ၊ ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ေနရသည့္ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္မ်ား
လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အာဆီယံ၌ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအ
ၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာ္
ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ အလုပ္
ရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏အသံႏွင့္ သေဘာဆႏၵမ်ား ပါဝင္မႈကင္းမဲ့ေလ့ရွိသည္။
• ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ ကာလတိုအက်ဳိးအ
ျမတ္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ စရိတ္စကမ်ားအေပၚတြင္သာ အေလးထားေလ့ရွိၾက
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေရရွည္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ
တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းထားသည္။ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမပါသည့္ ေရႊ႕
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ား ရံဖန္ရံခါ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတို႔ကို ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အမည္ခံမူဝါဒအျဖစ္ အသုံးျပဳ
လ်က္ရွိသည္။ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳး
မႈအတြက္ အလားအလာရွိသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးတို႔ကို ပို၍အေျခခံက်က် စတင္စဥ္းစားရေပ
မည္။ သို႔ရာတြင္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ မိမိႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားကို အကူအညီေပးရန္ႏွင့္
၎တို႔၏ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈကို အဆက္အသြယ္ျပဳေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာမူ ဥမမည္
အေျခအေနမၽွသာရွိေသးသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ
အတြက္ အဟန႔္အတားျဖစ္ေနသည္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ေပးႏိုင္
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္တစ္ခုလုံးရွိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ စနစ္၏အစိတ္အ
ပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္
အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
မ်ားကို ေစလႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္မျဖစ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ
စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာစနစ္၏ ရင့္က်က္မႈရွိမရွိႏွင့္ ယင္းတို႔၏ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအဆင့္မ်ားအေပၚ မူတည္၍
သင့္ေလ်ာ္သည့္မူဝါဒမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားပါသည္။
ဤအပိုင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္တြင္ပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီ
တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မည္သို႔မည္ပုံ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္၍ရႏိုင္ေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးထား
ပါသည္။ ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်လို႔ရႏိုင္သည္။
ျပည္တြင္းအလုပ္သမားေစ်းကြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုလည္းေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာ၏ အသားေပးတင္ျပခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းအလုပ္သမားေစ်း
ကြက္သည္ ေဒသတြင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားထက္ မိခင္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းက႑
မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာမ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစၿပီး ျပည္တြင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်သြားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားတြင္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ရွိ ေလွနံဓားထစ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္းမ်ားပါဝင္ရာ
သာဓကအားျဖင့္၊ ယာယီလုပ္သားမ်ားအသုံးျပဳမႈအေပၚ ကန႔္သတ္မႈႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ရာတြင္
အကုန္အက်သက္သာေစျခင္း၊

ျပ႒ာန္းလုပ္ထုံးလုပ္ဟန္မ်ားေျဖေလၽွာ့မႈ

စသည္တို႔ျဖစ္သည္

(World Bank 2014)။ ဤမူဝါဒမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ေဒသအလိုက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား
ရရွိႏိုင္မႈအားလုံးကို ကူညီေလၽွာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာ
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ လုပ္သားေစလႊတ္
ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ားျပဳသည့္ ႏွစ္ဖက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးရွိ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို လမ္းညႊန္
ေပးႏိုင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေရးအစီအစဥ္တစ္ခုသည္ ေရႊ႕
ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ေရတိုႏွင့္ေရရွည္ ဦးတည္ခ်က္ႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ ခ်မွတ္
သင့္ေသာအရာျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူ ေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အျခင္းအရာမ်ားအားလုံးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ
မူဝါဒညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလုံးကို လႊမ္းျခဳံေလာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန႔္ျပည့္စုံသင့္သည္။
လုပ္သားလက္ခံမႈ အဓိကျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴ
ဟာတစ္ခုရွိမည္ဆိုပါက မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို မည္သို႔႐ႈျမင္သည္၊
ေရရွည္စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္
မႈအဆင့္မ်ားကို အံကိုက္ေစရန္ မည္သို႔မည္ပုံ အစီအစဥ္ဆြဲသည္ဆိုျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အ
လုပ္ရွင္မ်ားကိုေရာ အျခားအလုပ္သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကိုေရာ ရွင္း
ရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ဳိးရွိပါက လုပ္သားအခ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင့္ ကၽြမ္း
က်င့္မႈနိမ့္လုပ္သားမ်ားအေပၚ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္မ်ားကို သိရွိ
ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ၎ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတို႔အား အကူအညီေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း သိသာ
ထင္ရွားေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အာရွ၏ျဖစ္စဥ္ကိုျပန္ၾကည့္လၽွင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
ေရာက္ရွိလာမႈအေပၚ ယာယီျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ယူဆလ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ
စနစ္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းသာခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းသည္ ေဒသ
ႀကီး၏ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းျဖစ္တည္မႈ သြင္ျပင္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ပို၍ပို၍ သက္ေသ
ထင္ရွားလာျခင္းကိုၾကည့္လၽွင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာအလုပ္သမား အေထာက္
အကူေပးေရးမူဝါဒမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ႏိုင္သည္။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ ေရရွည္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုရွိပါက မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ မည္
သည့္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အတန္
ငယ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ရွင္းၿပထားရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွသာလၽွင္ ၎တို႔သည္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေပၚ မည္သို႔ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္တန္ရာသည္ဟု
အသိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္သားအဓိကေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္
မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုရွိပါက မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ပထြက္အလုပ္
လုပ္ျခင္းအေပၚ မည္သို႔႐ႈျမင္သည္၊ ၎တို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ မိမိတို႔ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္
သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား မည္သို႔ခ်မွတ္သည္ကို တန္းခနဲ
ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုရွိပါက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

တြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္ပထြက္လုပ္ကိုင္မႈကို အသုံးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရရွည္ဦး
တည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎မဟာဗ်ဴဟာထဲတြင္ ျပည္ပ
ေရာက္ မိမိလူမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ထိကပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ျပည္ေတာ္ျပန္လာသူမ်ားကို မိခင္ႏိုင္ငံ
အတြင္း ျပန္လည္အေျခက်ေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္ႏွင့္ ကေမာၻဒီး
ယားႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုခ်မွတ္ရာတြင္
ရခဲ့သည့္အေတြ႕အၾကဳံတို႔သည္ သာဓကမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
လုပက
္ င
ို မ
္ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴ ဟာတစ္ခက
ု ို ၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ စတင္မတ
ိ ဆ
္ က္ခဲသ
့ ည္။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒ (၂၀၀၈-၂၀၁၂) အတြက္ ပထမဆုံးေသာ အေျခခံအစီအစဥ္သည္
အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္
ေသာ ေရရွည္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ (Ministry of Justice
2009) ။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပ၍ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ကာ ေအဂ်င္စီအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုခ်မွတ္ၿပီး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည့္နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။
ဒုတိယအစီအစဥ္ (၂၀၁၃-၂၀၁၇) တြင္ ပစ္မွတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပထမဆုံးအေျခခံ
အစီအစဥ္၏ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခု ပါဝင္ခဲ့သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္ႏွစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ
အတြက္ အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒ (၂၀၁၀-၂၀၁၅) သည္ အလုပ္
သမားေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ

မူဝါဒအတြက္

အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို

ထူ

ေထာင္ၿပီး၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၈ မူဝါဒသည္ ယင္းတို႔ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္
အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသည့္ေအဂ်င္စီမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ပါသည္။
ပထမဆုံးမဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းႏွင့္မတူဘဲ၂၀၁၅-၂၀၁၈ မူဝါဒစာတမ္းကို အျခားေသာအမ်ဳိးသား
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္ကူးရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သင္းဖြဲ႕ဆိုင္ရာမူေဘာင္။ ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားသည့္ သင္းဖြဲ႕ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားသည္
အခ်ိန္ကုန္လွသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လုပ္သားလက္ခံ
သည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ (စင္ကာပူ) ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ (ဖိလစ္ပိုင္) တို႔
သည္ ရွင္းလင္းစြာသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ သင္းဖြ႕ဲ ဆိင
ု ရ
္ ာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပက
္ င
ို ္
မႈဆိုင္ရာစနစ္မ်ား၏ နမူနာေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္
ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ ဝန္
ႀကီးဌာနတြင္း ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရး၊
အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားအင္အားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
လိုက္နာေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ ေရႊ႕
ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

အကိုင္ဦးစီးဌာနအတြင္းတြင္

ပါဝင္ၾကသည္။

ဖိလစ္ပိုင္
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ႏိုင္ငံျခားအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ

(POEA) သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ယူ၍ ပင္လယ္
ရပ္ျခားလုပ္သားမ်ား လူမႈဖူလုံေရးစီမံကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ (OWWA) သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္
လုပက
္ င
ို သ
္ မ
ူ ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈ ေပးေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ယူျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ
ယင္းတို႔၏အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ပီျပင္စြာသတ္မွတ္ထားသည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈမ်ား။ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
ႏွင့္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစႏိုင္သည္။
ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈအတြက္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ တူလည္းတူ၊ ကြဲလည္းကြဲၾကသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈလုပ္
ငန္းစဥ္၌ အားနည္းခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ေလ့ရွိသည္။ ဤအားနည္းခ်က္မ်ားကိုေလၽွာ့ခ်မည့္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ အကန႔္အသတ္
ေၾကာင့္ မလူးသာမလြန႔္သာျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာ
ခၽြန္လႊာမ်ားသည္ တူညီသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားမွ ဆိုးက်ဳိးမ်ားခံစားရႏိုင္ေသာ္လည္း ေစ
လႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ား သဟဇာ
တျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္သင္းဖြဲ႕ဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားဘက္ညီေစရန္ အေရး
ပါသည့္အခ်က္မ်ားကို ေပးပါသည္။ စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တြင္ ဤသေဘာတူ
ညီမႈမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ လတ္တေလာညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို တရားဝင္ျဖစ္သြားေစပါ
သည္။ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ေအာင္ျမင္မႈရွိမရွိသည္ အခ်က္သုံးခ်က္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ
ေထြျဖစ္ေအာင္ က်င့္သုံးႏိုင္မႈရွိမရွိေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ၎အခ်က္မ်ားမွာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးလာသည့္
အလုပ္သမားေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္

လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္
မႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္မူေဘာင္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ
တို႔ျဖစ္သည္ (KNOMAD 2014)။ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား စံနမူနာစာခ်ဳပ္မ်ား၊ (ေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ လုပ္ခလစာေငြ အလိုအေလ်ာက္ထည့္သြင္းေပး
ေရးအတြက္ စနစ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ) လုပ္ခလစာမထိခိုက္ေစေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ နားလည္မႈစာ
ခၽြန္လႊာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာေျပာျပထားျခင္း၊ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံ
မ်ားႏွင့္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ အစိုးရဌာနမ်ား ပါဝင္ကူညီျခင္း၊
က်ား-မ က႑ပါေနသည့္ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာေသာအ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္အစီအမံမ်ားအားလုံးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ
ညီမႈမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားေရးထိုးရာတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ေသာက႑မ်ားျဖစ္ၾက
သည္ (Wickramasekara 2015)။
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ျပည္ဝင္ခြင့္မ်ား
ျပည္ဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား။ လုပ္သားဝင္ေရာက္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ
ၿပီး အဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားခ်ိန္တြင္ စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံး
ျဖစ္သည္။ နား႐ႈပ္စရာေကာင္းၿပီး မ်က္စိလည္ေစသည့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေလၽွာက္ထားရသည့္
စနစ္မ်ားသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုဖန္တီးကာ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ စရိတ္မ်ားကို
တိုးေစၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္အေပၚ ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ပိုမိုရွင္းလင္းျမင္သာေ
အာင္လုပ္ျပျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလၽွာက္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားလိုအပ္သည္၊ မည္သို႔
မည္ပုံ ေရြးခ်ယ္သည္တို႔ကို အလုပ္ရွင္မ်ားေရာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားေရာ သိရွိနားလည္
ထားေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ခြင့္တင္ထားရာတြင္ မည္သည့္
အဆင့္အထိ ေရာက္ေနၿပီ၊ မည္မၽွနီးစပ္ၿပီ စသည္ျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတို႔ ကိုယ္
တိုင္သိရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားမည္ဆိုပါက စနစ္အေပၚ

ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိလာေစၿပီး မည္

သည့္အဆင့္တြင္ တစ္ေနတတ္မွန္းသိရပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္ “စိတ္ဝင္စားမႈေဖာ္ျပျခင္း” ဟုေခၚသည့္ စနစ္တစ္ခုကို အသုံးျပဳထား
သည္။ ၎တို႔ႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ကနဦး
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းကိုက္ညီေသာ ေလၽွာက္လႊာတင္ထားသူမ်ားအနက္မွ သတ္မွတ္
ခ်က္ႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစနစ္သည္ ကန
ဦးစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေလၽွာက္လႊာသက္တမ္းသတ္မွတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ
မ်ား၏ ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရာ၌ အေထာက္အကူေပးထားပါသည္ (Bedford and
Spoonley 2014)။ ျပည္အဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ေစမည့္ ရွင္းလင္းေသာ
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားထားျခင္းသည္ လုပ္သားစီးဝင္မႈလမ္းေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ အလုပ္သမား
အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ပစ္မွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ကၽြမ္းက်င့္မႈအနိမ့္စား၊
အလတ္စားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ား မတူညီသည့္
အလုပ္သမားမ်ားကိုခြဲျခားရန္ လုပ္ခလစာႏွင့္ ပညာေရးသတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ ေကာင္းစြာခြဲ
ျခားသတ္မွတ္ထားေသာ

စီးဝင္မႈသုံးမ်ဳိးရွိပါသည္။

ဤစီးဝင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္

အလုပ္ခန႔္အပ္မႈ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေဖာ္ယွဥ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုအက်ဳိးခံစား
ခြင့္ရွိေသာ အလုပ္ခန႔္အပ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ဝင္
ေရာက္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတကြျဖစ္သည္။
လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ျပဳစုထားသည့္စာရင္းမ်ားသည္ လုပ္သားေစ်းကြက္အတြင္း
က႑အလိုက္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးမည့္စနစ္က လိုက္ပါအ
လုပ္လုပ္ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကူညီေပးသည့္ အသုံးဝင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္
သည္။ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္စာရင္းကိုၾကည့္ၿပီး မည္သည့္လုပ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းဝင္
ေရာက္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေပၚလြင္သြားႏိုင္သည္။ စာရင္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားအင္အားစစ္

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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တမ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း
တိုင္ပင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ပမာဏႏွင့္အရည္အေသြးသာဓကကို အသုံးခ်သည့္ အလုပ္သမားေစ်း
ကြက္ရွားပါးမႈကို ထုတ္ေဖာ္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားေစ်းကြက္ရွားပါးမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းသည္
ႏိုင္ငံအတြင္းဝင္ေရာက္သည့္စနစ္ႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တို႔အၾကားရွိ တုံ႔ျပန္မႈကြင္းဆက္
တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မည္သည့္အလုပ္
အမ်ဳိးအစားတြင္ လူလိုအပ္ေနေၾကာင္းသိရွိၿပီး ထိုအလုပ္မ်ားရေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္လာပါသည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားကို ခန႔္ထား၍မရႏိုင္သည့္ အလုပ္
မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္ေရာ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္ေရာ လုပ္သားအင္အားႏွစ္ရပ္စလုံးရွိ ကြာဟ
ခ်က္ကို က်ဥ္းေျမာင္းသြားေအာင္ ထိုလုပ္သားလိုအပ္ခ်က္စာရင္းမ်ားကိုၾကည့္၍ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ၎တို႔၏မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အလုပ္
သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ လူဝင္မႈက႑တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေၾကာင္း ထိုစာရင္းမ်ားေၾကာင့္
ဘဝင္က်သြားႏိုင္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္
စာရင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္စရာမလိုေတာ့သျဖင့္ အလုပ္သမားေခၚယူ
သည့္ကိစၥတြင္ အလုပ္တြင္ပါသည္။ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္စာရင္းမ်ားကို ဩစေတးလ်၊ နယူး
ဇီလန္၊ ယူေကႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလာခဲ့ပါသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားစာရင္းသည္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္
လူႀကိဳက္မ်ား၍ အလုပ္ရရန္ခက္ခဲၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို သိရွိေစကာ
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူဝါဒမ်ားႏွစ္ရပ္စလုံးကို အ
သိေပးရန္အသုံးျပဳပါသည္။
လူဦးေရကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား။ လူဦးေရကန႔္သတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူဝင္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရအတြက္ကို အမ်ားဆုံးသတ္
မွတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဦးေရအလိုက္ အခြန္ေကာက္ျခင္းအသြင္ျဖင့္ ပိုအေတြ႕ရမ်ားသည္။
ဦးေရမည္မၽွခြင့္ျပဳမည္ဟု သတ္မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း
ေကာင္းလက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ကင္းကြာမသြားသင့္ေပ။ လုပ္သားဦးေရကန႔္သတ္ရာတြင္ ကိုယ့္
ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္ကိုၾကည့္ကာ ဆုံးျဖတ္သင့္သလို ေျပာင္းလဲေနသည့္စီးပြားေရး
အေနအထားႏွင့္လည္း သဟဇာတျဖစ္သင့္သည္။
လူဦးေရကန႔္သတ္မႈခ်မွတ္ရာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွရသည့္အခ်က္မ်ား၊ (စီမံကိန္း
ႏွင့္

ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္)

အခ်ိန္တိုင္းေျပာင္းလဲေနသည့္

အလုပ္သမားေစ်းကြက္

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊
သတင္းအခ်က္အလက္ကဲ့သို႔ေသာ

ဆန္းသစ္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားမွလာသည့္ တိုင္းတာ၍ရေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို အားျပဳသင့္
သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ သမဂၢမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဆက္
စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွရသည့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ အႀကံဉာဏ္္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီးလၽွင္ ျပည္
တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည့္

အလုပ္သမားမ်ားေၾကာင့္

မိမိဘက္က

နစ္နာမႈေသာ္လည္း
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ေကာင္း၊ အမ်ားဆုံးမည္မၽွဝင္ခြင့္ျပဳမည္ကိုလည္းေကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ
သုေတသန အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာကာ
သက္ဆိုင္ရာဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အႀကံဉာ ဏ္မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းသည့္ တာဝန္
ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္သုံးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ အဆိုပါလြတ္လပ္သည့္သုေတသနအဖြဲ႕
ထံမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားထံသို႔ အႀကံျပဳ
တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္သမားေခၚယူခန႔္အပ္ျခင္း။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားအပါ
အဝင္ အလုပ္သမားသစ္ ေခၚယူခန႔္အပ္သည့္လုပ္ငန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ တာဝန္ယူႀကီး
ၾကပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈစရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္သလို ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
လုပ္ကိုင္သူမ်ားကိုလည္း ပိုမိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားထပ္တိုးျခင္းႏွင့္

လိုက္နာမႈရွိမရွိေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္

ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္

အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ ဝန္ေဆာင္
မႈ ေကာင္းေကာင္းေပးေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ထိေရာက္မႈ
ရွိမရွိက စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားေပၚ မူတည္ေနပါသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္
မရမီ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ အကယ္၍ ေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ လိုင္စင္ပါစည္း
ကမ္းခ်က္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ထိုသင္တန္းကို ျပန္တက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္
မရရွိမီ လုပ္ငန္းခြင္အသားက်ေရး ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ရၿပီး၊ လုပ္ငန္း
လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးရာတြင္လည္း ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းတစ္ခုကို ဆက္လက္တက္
ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုံးတြင္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏
ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအ
တြက္ တာဝန္ယူရသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား ဖန္တီးေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္း
စားႏိုင္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္မည္ဆိုတိုင္း
လည္း အတိအက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရွိမရွိႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ မပါဝင္မပတ္သက္
ေအာင္ ဟန႔္တားသလိုျဖစ္မျဖစ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ တရားလြန္တင္းက်ပ္သည့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ တရားမဝင္ပြဲစားမ်ားကို တစ္စခန္းထလာေစႏိုင္ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရယူႏိုင္ေရးသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအ
ၾကားရွိ တြဲဆက္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး၊ အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ား
အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ပိုမိုနည္းပါးေစကာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေခါက္ခ်ဳိးမညီမၽွမႈ
ကို ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမို
ရရွိေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္တို႔မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားျဖစ္လာဖြယ္ရွိ သူမ်ားအား
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည့္
ေျပာင္း

အေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ

အစိုးရအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း

ေရႊ႕

အေသးစိတ္သတင္း

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

l

33

အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုရီးယား၏ EPS တြင္ ႏိုင္ငံျခား
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

၎တို႔၏မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေပးေသာ အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုရွိပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ အလုပ္
ေၾကာ္ျငာသည့္

JobStreet.com

မွတစ္ဆင့္

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ရရွိႏိုင္မည့္

အလုပ္အကိုင္

အခြင့္အလမ္းမ်ား စာရင္းတစ္ခုကိုတင္ေပးထားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္စဥ္းစားလ်က္ ရွိေသာ
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ထိေတြ႕မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ အလုပ္
ခန႔္အပ္ျခင္းမျပဳမီ လုပ္ငန္းခြင္အသားက်ေစေရး ေဆြးေႏြးမႈသင္တန္း (PEOS) တြင္ ျပည္ပတြင္
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အလုပ္ရွာေဖြမႈ၊ တရားမဝင္အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းမႈ၊ အလုပ္
အကိုင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာအခေၾကးေငြႏွင့္ မရွိမျဖစ္လို အပ္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံအလိုက္ တိက်သည့္သီးသန႔္အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ားပါဝင္သည္။ PEOS
သည္ အလားအလာရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္
ေသာ္လည္း ေငြေၾကးကုန္က်စရာမလိုဘဲ အြန္လိုင္းမွပင္ၿပီး ေျမာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေမာ္႐ိုကို
ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး အမ်ဳိးသားေအဂ်င္စီသည္ ကၽြမ္းက်င္သည့္
အလုပ္သမားမ်ား

ခန႔္အပ္ျခင္းကိုအားေပးၿပီး

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေမာ္႐ိုကိုလူငယ္မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ မွတ္ပုံတင္ေပးပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိေရးသည္ အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရး ေအဂ်င္စီ
မ်ားကိုႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ျခင္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္ေသာေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ခံ
သည့္အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားအားလုံးသည္ အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရးေအဂ်င္စီ
မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံး
ျပဳႏိုင္သည္။ ပုဂၢလိကအလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေပး
ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ အာဆီယံရွိ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ရွိေသာ
ေအဂ်င္စီမ်ားကို

ျပည္သူ႔ေအဂ်င္စီမ်ားသည္

ပုံမွန္စစ္ေဆးရန္

မၾကာခဏျဖစ္တတ္သည္။

ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္

ဤကိစၥကို

အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရး

အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရး
အရင္းအျမစ္မ်ားမလုံေလာက္မႈ

စရိတ္စကနည္းနည္းျဖင့္

ေအဂ်င္စီမ်ားအေၾကာင္း

ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အရာမွာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အမ်ားျပည္သူရရွိႏိုင္ရန္ ဖန္တီးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ စင္
ကာပူ ႏိုင္ငံရွိ ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊
အလုပ္သမားျမဲၿမံမႈႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္
ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္အကူမ်ား၏ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရးေအဂ်င္စီ
မ်ား၏ အလုပ္ေလၽွာက္ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းျပဆိုျခင္း၊ အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္
သမား ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရ
မည့္ စနစ္တစ္ခုကို ေၾကညာထုတ္ျပန္ထားသည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ စနစ္တစ္ခုသည္ အဆိုပါ
ေအဂ်င္စီမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားဆိုင္ရာအသင္းမ်ားကို က်င့္ဝတ္မ်ားခ် မွတ္ရန္၊
ေအဂ်င္စီတစ္ခုခ်င္းစီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို

အဆင့္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္

ဤအဆင့္သတ္မွတ္

ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကိုထုတ္ေဝရန္ အားေပးတိုက္တြန္းႏိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္
သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) သည္ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ အလုပ္သမားေခၚယူစုေဆာင္း ေရး
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အတူ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက
ေဆာင္ရြက္ထားသကဲ့သို႔

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေကာင္းမြန္သူမ်ားအား

၎တို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

အတြက္ လူသိရွင္ၾကားဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား အလြယ္တကူရရွိ
ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္အသစ္လဲလွယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္
ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားေပးႏိုင္သည္။

အလုပ္ခန႔္အပ္ျခင္း
အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား။ က်က်နနေရးဆြဲထားသည့္ အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို
လုပ္သားမ်ားဝင္ေရာက္လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ တိုင္းတာသတ္မွတ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအရ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားရန္ျဖစ္သည္။ ယင္း
တို႔တြင္

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါရွိၿပီး

လြယ္ကူစြာသက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္။

လက္ခံရာအိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ား
အား အလုပ္လုပ္ခြင့္သက္တမ္းကာလပိုတိုးေပးျခင္း၊ မွီခိုသူမိသားစုဝင္မ်ားကို ေခၚယူခြင့္မ်ားေပး
ျခင္းအပါအဝင္ ပိုမိုရက္ေရာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးႏိုင္ပါသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ မတူညီေသာကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္အလုပ္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဤနမူနာပုံစံကိုက်င့္သုံးပါသည္။ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈတိုးသည့္အခါ
ဆုခ်သည့္အေနျဖင့္ ပိုမိုရက္ေရာသည့္ အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္
ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား တျခားအလုပ္ရွင္ထံ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္
အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားႏိုင္
သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားသား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို အလုပ္ရွင္
တစ္ဦးတည္းထံ၌သာ အလုပ္လုပ္ခိုင္းေလ့ရွိၾကသည္ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ေတြ႕ရသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္၌ ထိုသို႔ခ်ည္ေႏွာင္ထား
ျခင္းမွာ

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ပို၍အဆင္ေျပသည့္ အတြဲအဖက္ကို

အတားအဆီးျဖစ္ေစၿပီးလၽွင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ႏို
င္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အလုပ္ရွင္မ်ားက မတရားဆက္ဆံျခင္းကို ခံရေစႏိုင္ပါ
သည္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္အခြင့္မွာ အလုပ္ရွင္မ်ား၏လက္ထဲမွာရွိသည္။
ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ EPS စနစ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားသည္ သုံးႀကိမ္
အထိ အလုပ္မ်ားေျပာင္းႏိုင္ၾကၿပီး၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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အလြန္ျမင့္မားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ မည္သူ႔ထံမွာသာလုပ္ရမည္
ဟူ၍ ကန႔္သတ္ခ်က္မရွိေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္တစ္မ်ဳိးကို ေပးၾကပါသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား။

မထြက္ခြာမီ

လုပ္ငန္းခြင္အသားက်ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏
သည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားအလုပ္အကိုင္ေတြ႕အၾကဳံကို

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါ

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား

၎တို႔ႏိုင္ငံ

ရပ္ျခားသို႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမျပဳမီ ႀကိဳတင္၍ လုပ္ငန္းခြင္အသားက်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ား
အား ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား၊ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည့္
ႏိုင္ငံအေၾကာင္းႏွင့္

ရရွိႏိုင္ေသာတိုင္ၾကားမႈစနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ပိုမိုေပးႏိုင္ရန္

ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။

သိရွိေစၿပီး

၎တို႔အား

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္

ေရႊ႕

ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ဗဟုသုတကို ပိုမိုတိုးတက္ေစေရး ယင္း၏ကတိျပဳေဆာင္
ရြက္မႈအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးခံရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ အစီအစဥ္မ်ား
ႏွင့္အတူ

ေဖာ္ထုတ္သိရွိရေသာ

အေလ့အက်င့္ေကာင္းအခ်ိဳ႕တြင္

အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ

အျမင္တစ္ခု၊ သင္ယူမႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွထြက္ခြာျခင္း၌ ၿပီးဆုံးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစ
ရန္အလို႔ငွာ ဆိုက္ေရာက္ကာလအလြန္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳေဆြးေႏြးမႈ သင္တန္းတစ္ခုဖန္တီး
ျခင္း၊

အလုပ္ေခၚယူသူမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္းမ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ေဒသႏၲရအဆင့္၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း
တို႔ပါဝင္ေစရန္ ေဒသခံအစိုးရ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္
(Asis and Agunias 2012)။ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတန္းတစ္ခုအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္
အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ

ဂရိတ္တားမလန္းေဒသႏွင့္

အေရွ႕

ဂ်ားဗား ဘလစ္စတာခ႐ိုင္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သည့္ အိမ္အကူဝန္ထမ္းမ်ားကို
ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာေပး သင္တန္းေပးသည့္ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တစ္ခုသည္ ေငြလႊဲေပးပို႔
သည့္အႀကိမ္ေရပမာဏကို တိုးတက္ေစခဲ့ျခင္းမရွိသည့္တိုင္ က်န္ရွိေနသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား
အၾကား ဝင္ေငြထြက္ေငြစီမံခန႔္ခြဲပုံ၊ ေငြစုေဆာင္းျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဗဟုသုတႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအ
ေျခခ်ေနထိုင္သူ၏ မျဖစ္မေနအာမခံေငြအေၾကာင္း သိရွိမႈမ်ားတိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္ (Doi,
McKenzie and Zia 2014)။ မွတ္သားသင့္သည္မွာ ထိေရာက္မႈမ်ားကို ေရႊ႕ ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္
ကိုင္သူႏွင့္ မိသားစုဝင္တို႔ သင္တန္းေပးခံရခ်ိန္တြင္ အမ်ားဆုံးၾကားသိရၿပီး၊ မိသားစုဝင္သာ
လၽွင္ သင္တန္းေပးခံရၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူသာလၽွင္ သင္တန္းေပးခံရခ်ိန္
မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈမ်ား ၾကားသိရမႈနည္းပါးခဲ့သည္။
ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
လုပ္ကိုင္မႈစရိတ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေခ်းေငြမ်ားေပးေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္
သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ဗီယက္နမ္အပါအဝင္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္

မထြက္ခြာမီ

ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားကို

စတင္လ်က္ရွိၾကသည္။ တခ်ိဳ႕လည္း စတင္ၿပီးၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခ်င္ေအာင္
မက္လုံးမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္လိုၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစရန္ဖန္တီးရာ၌ ထိေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းအႀကံျပဳလ်က္ ေငြေၾကးဆိုင္
ရာအခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ ပိုမ်ားေအာင္ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း
သာဓကအခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္ (Angelucci 2015; Bryan, Chowdhury, and Mobarak 2014)။
သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းမွမထြက္ခြာမီ ေခ်းေငြမ်ားခ်ေပးသည့္အေတြ႕အၾကဳံသည္ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း မွတ္သားသင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မႈတြင္ ျပႆနာမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္
ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မႈ လုံးဝမရွိသျဖင့္ ရပ္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားရွိထားပါသည္ (Martin
2009)။ ဆန႔္က်င္ဖက္အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စည္း႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္မႈမ်ားသည္ ျပည္ပ
ထြက္ခြာအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစျခင္းရွိဟန္မတူေပ (Beam, McKenzie and
Yang 2015)။

ျပန္လည္ထြက္ခြာျခင္း
အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ျခင္းမ်ား။ အေရးယူမမ
ႈ ်ားႏွင့္ ထြကခ
္ ာြ ေရးဆြေ
ဲ ဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္
ေရႊေ
႕ ျပာင္းအေျခခ်လုပက
္ င
ုိ သ
္ တ
ူ စ္ဦး၏ အလုပသ
္ က္တမ္းကုနဆ
္ းံု ခ်ိန၌
္ မိမသ
ိ ေဘာအေလ်ာက္
ေနရပ္ျပန္ေရးကို အားေပးျမႇငတ
့္ င္ရန္ လက္ခထ
ံ ားသည့အ
္ မ
ိ ရ
္ င
ွ ႏ
္ င
ုိ င
္ မ
ံ ်ား၌ အတူတလ
ဲြ ပ
ု က
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္
ရြကႏ
္ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားမွာလိပ
ု င္ အခ်ိနက
္ က
ုိ ေ
္ နရပ္ျပန္ေရးကို အားေပး
ျမႇငတ
့္ င္ရန္ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်သည့ဆ
္ ေ
ဲြ ဆာင္မမ
ႈ ်ားအျပင္ လုပခ
္ မ်ားကိလ
ု ည္း
အလုပသ
္ မားမ်ား ၎တိ႔ု မိခင္ႏင
ုိ င
္ သ
ံ မ
႔ုိ ျပန္မခ်င္း မျဖစ္မေန စုေဆာင္းရယူထားရမည့အ
္ စီအစဥ္
တစ္ခ၌
ု သိမး္ ယူထားျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ထည့ဝ
္ င္ထားေစျခင္းမ်ားျပဳျခင္း ခံရႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ကိရ
ု းီ ယား
ႏိင
ု င
္ ၌
ံ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားသည္ ျပည္ပထြကခ
္ ာြ မႈကတိကဝတ္ျပဳ အာမခံေငြ၌လည္းေကာင္း၊ အလုပ္
သမားမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ကန
ု က
္ ်စရိတ္ အာမခံေငြတင
ြ လ
္ ည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ထည့ဝ
္ င္ထား
ရန္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။ အလုပရ
္ င
ွ ၏
္ လစဥ္ထည့ဝ
္ င္မသ
ႈ ည္ အလုပသ
္ မားမ်ား ကိရ
ု းီ ယားႏိင
ု င
္ မ
ံ ထ
ွ က
ြ ္
ခြာခ်ိန္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အလုပရ
္ င
ွ ေ
္ ျပာင္းခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြကရ
္ ရွႏ
ိ င
ုိ ၿ္ ပီး၊ ေနရပ္ျပန္စရိတ္
အာမခံေငြသည္ အလုပခ
္ န႔အ
္ ပ္မက
ႈ ာလ ၿပီးစီးသည့အ
္ ခ်ိနတ
္ င
ြ သ
္ ာ ရရွႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ အလားတူပင္
ကေနဒါ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ရာသီအလိက
ု စ
္ က
ုိ ပ
္ ်ဳိးေရးအလုပ္ သမားမ်ားအစီအစဥ္တင
ြ ္ အလုပသ
္ မ်ားမ်ားသည္
မျဖစ္မေနစုေဆာင္းထားရသည့္ ေငြစအ
ု စီအစဥ္တစ္ခတ
ု င
ြ ္ ထည့ဝ
္ င္ရၿပီး ၎တိေ
႔ု နရပ္ မိခင္ႏင
ုိ င
္ ံ
သိျ႔ု ပန္ခ်ိနတ
္ င
ြ သ
္ ာ ျပန္ထတ
ု ေ
္ ပးသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ရန္ပေ
ံု ငြမ်ားကို သိမး္ ယူထားျခင္းသည္ မိမတ
ိ ႔ုိ
အလုပသ
္ မားမ်ား၏ အလုပလ
္ ပ
ု ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ သက္တမ္းကုနဆ
္ းံု ခြငျ့္ ပဳသည့္ မ႐ိးု သားေသာအလုပရ
္ င
ွ ္
မ်ား၏ အလုပခ
္ န႔အ
္ ပ္ျခင္းခံရေသာ ေရႊေ
႕ ျပာင္းအေျခခ်လုပက
္ င
ုိ သ
္ မ
ူ ်ားအတြက္ ဆုးံ ႐ံးႈ ႏိင
ု ေ
္ ျချမင့မ
္ ား
ေစပါသည္ (OECD 2013)။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္ ဤမူဝါဒမ်ား၏ အစီအစဥ္ပစ
ံု ထ
ံ တ
ု ပ
္ သ
ံု ည္ အေရးပါလွပါ

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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သည္။ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆြေ
ဲ ဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္လည္း ရွပ
ိ ါသည္။
ဤသိေ
႔ု သာဆြေ
ဲ ဆာင္မပ
ႈ စ
ံု တ
ံ င
ြ ္

အခြနေ
္ ငြျပန္ေပးျခင္းမ်ား၊

အနာဂတ္အလုပခ
္ န႔အ
္ ပ္မအ
ႈ တြက္

အာ မခံေပးျခင္း၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ ပိေ
႔ု ဆာင္ေရး၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စာရြကစ
္ ာတမ္းျပင္ဆင္မႈ
မ်ားတြင္ အကူအညီေပးျခင္းတိပ
႔ု ါဝင္ပါသည္ (OECD 2013) ။ ကိရ
ု းီ ယားႏိင
ု င
္ ရ
ံ ိွ EPS အလုပသ
္ မား
မ်ားသည္အလုပခ
္ န႔ထ
္ ားမႈအတြငး္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္
အကိင
ု အ
္ ႀကံဉာဏ္မ
္ ်ားရယူျခင္း၊ မိခင္ႏင
ုိ င
္ ၌
ံ ကိရ
ု းီ ယားအလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားႏွင့္ သင့ေ
္ လ်ာ္သည့္ အလုပ္
အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ကိရ
ု းီ ယားႏိင
ု င
္ က
ံ အလုပအ
္ ကိင
ု အ
္ ခြငအ
့္ လမ္းမ်ားတိးု ခ်ဲရ
႕ န္ အားေပး
ထားသည့္ ေနရပ္ျပန္သမ
ူ ်ားကြနရ
္ က္တင
ြ ္ ပါဝင္ခင
ြ မ
့္ ်ားကို အခမဲရ
့ ရွႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
ျပည္ပေရာက္မိမိအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္

ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း။ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္

ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ မိမိလူမ်ဳိးေရႊ႕ေျပာင္းအေခ်ခ်သူမ်ားႏွင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ ထိေတြ႕ဆက္
ဆံျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိႏိုင္သည္။ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ေငြေၾကးႏွင့္အသိပညာ
အတတ္ပညာမ်ား ယူေဆာင္လာၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ရွိေနဆဲ မိမိလူမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္း
သည္ ႏိုင္ငံတြင္းက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျပန္လည္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ အရင္းအ
ျမစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ထြက္ခြာရမည့္အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအဆက္အသြယ္ဆိုင္ရာ အရင္း
အျမစ္မ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပေရာက္မိမိလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္မသြား
ေရးမူဝါဒမ်ားသည္ စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားပင္ ျပန႔္ပြား
ေစသည့္

ျပည္ပေရာက္မိမိလုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာကြန္ရက္မ်ားကို

ကူညီတည္ေဆာက္ေပးပါ

သည္(Dickerson and Özden, forthcoming) ။ အာဂ်င္တီးနား၏ ရပ္ေဝးသုေတသနႏွင့္
သိပၸံပညာရွင္မ်ားအစီအစဥ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ ေျပာင္းလဲေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ အီသီယိုး
ပီးယားႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစီ
အစဥ္မ်ားသည္ မိခင္ႏိုင္ငံ၌ အကူအညီေပးရန္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ျပည္ပေရာက္ မိမိ
လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံတြင္
ျပည္ပတြင္

လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏

အခ်က္

အလက္မွတ္တမ္းတစ္ခုရွိၿပီး၊ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလားအလာရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို
သိရွိရန္ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္ (McKenzie and Yang 2015)။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ‘ပင္လယ္ရပ္ျခား
အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ား အကူအညီေပးေရးဌာန’ သည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္
ဗဟုသုတကြန္ရက္မ်ားဖန္တီးေရး၌ ပါဝင္ပါ သည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခား အိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာဝန္
ႀကီးဌာနရွိ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနခြဲသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေရးတြင္ အႀကံဉာ ဏ္
မ်ားေပးပါသည္ (Thimothy and others 2016)။ ေနရပ္ျပန္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် လုပ္ကိုင္
မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနသည့္ မူဝါဒမ်ားကို
ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ဇနီး
ခင္ပြန္း သို႔ဟုတ္ မွီခိုသူမ်ားအတြက္ အခြန္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္
ေနထိုင္ခြင့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္ျပန္လာျခင္းကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းပါသည္ (Dickerson and Özden,
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forthcoming)။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေနရပ္ျပန္ကၽြမ္းက်င္သူအစီအစဥ္ (REP) ၏ မၾကာေသးမီက
ထိေရာက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ အဆိုပါမူဝါဒတစ္ခု၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
ရလဒ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားသည့္ တိုင္းတစ္ပါးေရာက္ မေလးရွားလူမ်ဳိးမ်ား
အတြက္ ေနရပ္ျပန္လာေရး ဆြဲေဆာင္မႈေပးသည့္ ဤအစီအစဥ္သည္ လက္ရွိအလုပ္ကမ္းလွမ္း
မႈတစ္ခုျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ေျခ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မဆိုစေလာက္
ဘ႑ာေရး ထိေရာက္မႈတစ္ခုျဖင့္သာ တိုးျမႇင့္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ (Del Carpio and
others 2016)။ ဤအစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္သည့္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္
ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ရွင္းလင္းေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ပစ္မွတ္
ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရသုံးေငြတစ္ရပ္
ႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာအစီအစဥ္အေျခအေနမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း
မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (Dickerson and Özden, forthcoming)။
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း။ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္အလုပ္သမားမ်ားအား
ယင္းတို႔၏အလုပ္သမားေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ မည္သို႔အကူအညီ
ေပးႏိုင္မည္နည္းဆိုျခင္းအေပၚ သုေတသနပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ား
သည္ ေနရပ္ျပန္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ျပန္လာခ်ိန္တြင္ အလုပ္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္း သို႔
မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးမည့္ အသက္ဝင္ေသာ အလုပ္
သမားေစ်းကြက္မူဝါဒမ်ားအပါအဝင္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ကမ္းလွမ္းႏိုင္
ပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္မႈပုံစံသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြရန္ အဆက္အသြယ္မ်ား မ်က္ျခည္
ျပတ္လ်က္ရွိၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေနရာတစ္ခုအ
တြင္းသို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအ
စီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသနအနည္းငယ္သာလၽွင္ လုပ္ေဆာင္ထား
ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ တရားဝင္စာရင္းစစ္တစ္
ခုက အေရးပါေသာအခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႕ရွိထားသည္။

ဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစျခင္း
ဥပေဒလိုက္နာေစေရးဆိုင္ရာ

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း-

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ား

ေလးစားလိုက္နာေစေရးတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္နယ္စပ္ေဒသ ဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရး ညႇိ
ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိေသာေအဂ်င္စီမ်ားအ
ၾကား အခ်က္အလက္မ်ား ညႇိႏိႈင္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ မိမိႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေရႊ႕
ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား မွန္ကန္သည့္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမပါရွိဘဲ ျပည္တြင္းသို႔ဝင္
ေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရျခင္းကို နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ထက္ ပိုမိုလိုအပ္ကာ ယင္းသည္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ထိေရာက္ေသာ္လည္း လာအိုႏွင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရွည္လ်ားလွ
သည့္နယ္စပ္ေဒသမ်ားတစ္ေလၽွာက္တြင္ ကုန္က်စရိတ္လည္း ပိုမိုမ်ားျပားတတ္ပါသည္။ တရား

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

ဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားပါရွိသည့္

အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ

l
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အလုပ္ရွင္မ်ားအသုံးျပဳေစေရးႏွင့္

အျခားႏိုင္ငံမွဝင္ေရာက္လာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံေစ
ေရးစသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ထိေရာက္ႏိုင္ပါ
သည္။ (ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္၎တို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားကို မၾကာခဏကိုင္တြယ္ခဲ့ရသည့္) အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ
စီမံခန႔္ခြဲေရးတာဝန္ယူရသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ (ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ အဝင္
အထြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ခဲ့ရသည့္) နယ္စပ္ဥပေဒေလးစား
လိုက္နာမႈကို တာဝန္ယူရသည့္ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရး ပူးတြဲႀကိဳးပမ္း
မႈမ်ားကို တာဝန္ယူမည့္ ဤအသိအျမင္ဗဟုသုတတို႔ကို ရႏိုင္သမၽွရယူႏိုင္ပါသည္။ ေအဂ်င္စီ
မ်ားအားလုံးတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ပ်က္ေစသည့္စနစ္မ်ားသည္ ဥပေဒေလးစားလိုက္နာမႈကို
လမ္းညႊန္ေပးရန္ ဆုံး႐ံႈးႏိုင္ေျခရွိမႈ အေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွတစ္ဆင့္
ဆုံး႐ံႈးႏိုင္ေျခကို အကဲျဖတ္ခ်င့္တြက္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေလးစားလိုက္နာမႈ ပ်က္ကြက္ရသည့္အ
ေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွာေဖြသိရွိေရးတို႔တြင္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်
သည့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္

နည္းပါးသည့္ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမၽွ အထိေရာက္ဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ေစရန္ ပို၍ပင္အေရးႀကီးပါသည္။
ဥပေဒေလးစားလိုက္နာမႈအပိုင္း ပစ္မွတ္ထားျခင္း။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအ
ျပင္ အလုပ္ရွင္မ်ားကလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဥပေဒမ်ား ေလးစားလိုက္နာေစေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားလိုက္နာမႈကို

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါ

သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားထက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္
ေရးဆိုင္ရာ

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

အေရးယူခံရႏိုင္ေၿခ

ပိုမိုႀကီးမားေလ့ရွိသည္။

ကိုရီးယားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ အေရးယူမႈမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ေလး
စားလိုက္နာမႈ ပိုမိုခိုင္ျမဲေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားၾကသည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ တရားေရး
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေရွာင္တခင္စီးနင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ကာ တရား
ဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိသည့္

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို

အလုပ္ခန႔္အပ္ထား

ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား သို႔မ
ဟုတ္ EPS ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခံရသူမ်ားသည္ ဒဏ္
ေငြခ်မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ EPS တြင္ ပါဝင္ခြင့္ဆုံး႐ံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စစ္ေဆးေရးမႉးမ်ား
သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကားရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို ႀကိဳတင္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစား
ၾကသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ထပ္ခါထပ္ခါက်ဴးလြန္သူတတ္သူမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားႏွင့္
အတူ အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚတြင္ ဒဏ္ေငြအေျမာက္အမ်ားခ်မွတ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာေစေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္
ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ လိုက္နာသူမ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားသည့္မူဝါဒမ်ားလည္း ပါဝင္
သင့သ
္ ည္။ ဝင္ေငြျမင့မ
္ ားသည့္ႏင
ို င
္ အ
ံ ခ်ိဳတ
႕ င
ြ ္ ဤ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္အတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ
သို႔မဟုတ္ ကမကထျပဳသည့္အစီအစဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ဤစနစ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမွသည္ အခြင့္အလမ္းဆီသို႔

ရာအလုပ္ခန႔္အပ္မႈႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားလိုက္နာမႈ၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳ
ထားသည့္ အလုပ္ေလၽွာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာသမိုင္းမွတ္တမ္း၊ ၎တို႔၏အလုပ္သမားခန႔္အပ္မႈ၊
၎တို႔၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားခန႔္
အပ္မႈႏွင့္ သင္တန္း စသည္တို႔ကိုအကဲျဖတ္ပါသည္ (OECD 2013)။ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္
သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္
အသိအမွတ္ျပဳအလုပ္ရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ အလုပ္ေခၚယူမႈတစ္ခုတြင္ ဝင္ေရာက္
ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ အလုပ္သမားေစ်းကြက္စစ္ေဆးမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿပီး၊ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသည္
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံအလိုက္သီးသန႔္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (လုပ္သားလက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား)
• လုပ္သားလက္ခံမည့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ျပည္
တြင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်

လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာစနစ္မ်ားကိုေဖာ္

ေဆာင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
• တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ

အလြန္နည္းပါးျခင္းႏွင့္

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္

ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဝင္ေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးေပၚအဆင့္ျမင့္စနစ္တစ္ခု
တို႔ႏွင့္အတူ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏
ယုံၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္
ေစာင့္ရွာက္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
• တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈျမင့္မားၿပီး၊ ႏိုင္ငံအတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္စနစ္မွာ စင္
ကာပူႏိုင္ငံေလာက္ အဆင့္ျမင့္ျခင္းမရွိသည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္
ေရးစနစ္ကို စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီရန္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား
ႏွင့္ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
• တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈျမင့္မားမႈႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း
မရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူအေျမာက္အမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ေစေရး၊ ကုန္က်စရိတ္
မ်ားျပားၿပီး အခ်ိန္ကုန္လြန္းသည့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုေလၽွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဥပ
ေဒတြင္တည္ရွိသည့္တိုင္ လက္ေတြ႕တြင္မရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈစနစ္၏ စိတ္
ခ်ယုံၾကည္ရမႈကို လိႈက္စားလ်က္ရွိေသာ စည္းၾကပ္ေငြမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး ရန္ပုံေငြတစ္
ရပ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးတို႔ကို လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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• ျပည္သူမ်ားအၾကား ပုဂၢလိကက႑ အလုပ္ခန႔္အပ္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ
ေသာ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထား၊ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအ
ေပၚအေျချပဳထားသည့္ ေဝစုမ်ားႏွင့္ စည္းၾကပ္ေငြမ်ားျဖင့္ အတန္အသင့္႐ႈပ္ေထြးေသာ စနစ္
တစ္ခုက စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစၿပီး ယင္း၏ရည္မွန္းခ်က္ကို အေထာက္အ
ကူျပဳေရးအတြက္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအလိုက္သီးသန႔္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား)
• လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အတူ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
• ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ျမင့္မားစြာေဖာ္ေဆာင္ထား
သည့္ ကူညီပံ့ပိုးေသာစနစ္တစ္ခုရွိၿပီး ယင္းသည္ အျခားေသာလုပ္သားတင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
အတြက္ စံျပတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနအေပၚတြင္တည္ေဆာက္ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္
အလုပအ
္ ကိင
ု ရ
္ ွာေဖြေရးေအဂ်င္စမ
ီ ်ားကိႀု ကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေနရပ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပက
္ င
ို ္
သူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားေဝမၽွျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားအ
ပါအဝင္ ယင္း၏ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈကို အကဲျဖတ္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ဆက္
လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
• အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္ တာ
ဝန္ရွိေသာေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္လည္းေကာင္း၊
တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား
အတြက္ အျပင္ျပန္ထြက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္ေစရန္လည္း
ေကာင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
• ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ပထြက္လုပ္ကိုင္ခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေရးအ
တြက္ထားရွိသည့္ လက္ရွိမူဝါဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္းရွိမရွိ
ဆုံးျဖတ္ရန္ ၎မူဝါဒတို႔ကို အကဲျဖတ္ဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤမူဝါဒမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ခ်ီးမြမ္းထိုက္သည့္တိုင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားတြင္
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားထံ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာပါမည္
ဟု အာမခံသည့္အေနျဖင့္ ေပးရသည့္စေပၚေငြ (၎ေငြကို ေအဂ်င္စီမ်ားက ျပန္ထုတ္မေပး
သည္ကမ်ားသည္) ကိစၥ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ ၎သည္ ေအဂ်င္စီမ်ား
အား လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္မႈ
ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုရွိပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကူညီလမ္းညႊန္ႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။
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• စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းေနေသးသည့္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အေနျဖင့္
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည့္အရာမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မိမိ
တို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ မည္သို႔အံကိုက္ပါဝင္ႏိုင္မည္ကို
စဥ္းစားျခင္း၊ အကုန္အက်ပိုသက္သာ၍ တရားဝင္မႈပိုျဖစ္ေစမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအစီအ
စဥ္မ်ားကိုပုံေဖာ္ျခင္း၊ တတ္သိပညာႏွင့္အရင္းအႏွီးမ်ား မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ယူေဆာင္လာ
ႏိုင္ေအာင္ ျပည္ပေရာက္ မိမိလုပ္သားအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားဖန္တီးျခင္းတို႔
ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိုကူညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဌာနမ်ား၊
ျပည္ပမထြက္ခြာမီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အစီအစဥ္ကဲ့သို႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုး
တက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာ၌ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို နမူနာယူၾကည့္ႏိုင္
ပါသည္။

ေဒသတြင္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး႐ုံးသည္

အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းမၽွေဝေပးရာ ဌာနႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို
ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး႐ုံးသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ အေလ့အ
က်င့္မ်ားအေၾကာင္းကို အသိေပးရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အေရးပါသည့္
အစိတ္အပိုင္းမ်ားဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၌ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးရန္ အာဆီယံ
ႏွင့္ ကမာၻ႔အျခားႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားကို စု
ေဆာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္
အတူ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူဆိုင္ရာ အာဆီယံဖိုရမ္ႏွင့္ ဆီးဘူးေၾကညာခ်က္တို႔၏
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုအသုံးခ်၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်အလုပ္သမားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံနမူနာစာခ်ဳပ္မ်ားကိုပင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္
ေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လြယ္ကူသည့္
မူေဘာင္ျဖစ္ရမည္။

အဆုံးတြင္

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္

လုပ္သားလက္ခံသည့္

အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အလုပ္ခန႔္အပ္မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေလာင္း
လ်ာမ်ားအားေပးရန္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပၚတယ္တစ္ခုကို ဖန္
တီးေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
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မွတ္စုမ်ား
၁ အာဆီယံေဒသတြင္း ကုန္သြယ္ေရးေပါင္းစည္းမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းအေနျဖင့္ ကိုယ့္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံခ်င္း
ကုန္သြယ္ရာတြင္ သြင္းကုန္ခြန္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစီးဆင္းရာတြင္ အခြန္
မဟုတ္သည့္ ပိတ္ဆို႔နည္းမ်ားကိုေျဖေလၽွာ့ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရး ပိုမိုေခတ္မီ
သည့္အစီအမံမ်ားစတင္က်င့္သုံးျခင္း စသည္တို႔ကို စံအျဖစ္ထားထားသည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္
ေဘာင္ဝင္သည့္ ကုန္သြယ္မႈမိုဒယ္မ်ားလိုမဟုတ္ဘဲ ယခုမိုဒယ္တြင္ လုပ္သားမ်ားသည္ မည္သည့္
အခက္အခဲမွမရွိဘဲ အလုပ္အကိုင္ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည္ဟု မယူဆထားပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ္
လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္စရိတ္မွာ ႀကီးသည္။
၂ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းရာ၌ ခန႔္မွန္းကုန္က်စရိတ္ ပမာဏအတိအက်သည္ ယူဆထားခ်က္အခ်ိဳ႕ေပၚတြင္
မူတည္ေနသည္။ ထိုသို႔အကဲဆတ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ ႏိႈင္းရေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈစရိတ္မ်ား
ကို ႏိင
ႈ ္းယွဥ္ျခင္းက တစ္ခတ
ု ည္းသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ပမာဏထက္ပၿို ပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိင
ု ္
သည္။
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