
ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုုပ််ခြ��်း 

ကုို�ဖြေ�ေရှှင်းး�ဖြေ����င်းး�

ငွေေ�ငွေ��း မတရား�းလုုပ််ခြ�ေ်းဆုုိုသည်မ်ာ� အဘယ််နည်း်။ 

ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်းသည်် အခြ��းသူတစ််ဦးးအငွေပ်် အ�ဏာ�သးုးရားန်နှ်ှ�််ထိိန်း်�ု�ပ််ရားန် ်န်ည််းလုမ်းတစ််�ုအခြ�စ်် ငွေ�ေငွေ��း�ုိ အသးုးခြပ်�သည်််အ�ါ�ုိ ဆုိိုသည််။ ငွေ�ေငွေ��း  

မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်းသည်် မတရား�းနှှပ်ိ်စ်�်သည််် ငွေပ်ါ�်းသ�်းဆို�်ဆိုးငွေရားးတစ််ရားပ််တေ�် လုမူု�းအ�း ငွေလှု��်ပိ်တ်ထိ�းနှိ�်ုသည််၊ ၎�်းတိ� လွလုေတ်ငွေခြမ��်ငွေခြပ်းရားန် ်ဆိုးုးခြ�တ်သည်််အ�ါ 

ငွေ�း��်းငွေအ��်ငွေန်နှိ�်ုမည််် ၎�်းတိ�၏ စ်ေမ်းရားည််�ုိလုည််း ထိိ�ုိ�်ငွေ���်း ထိိ�ုိ�်နှိ�်ုသည််။ 

၎ေ်းသည် ်မည်မ်ှ အခြ�စ််မ��းသနည်း်။ 

�သစ်ငွေ�တးလုုနှိ�်ု�း၌ အမု�ိးသမးး 16% အထိိမှ� ၎�်းတိ�၏ �ဝတစ််သ�်တ�တေ�် ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်း�ုိ �းစ်�း��မည််ခြ�စ််ပြီးပ်းး1အမု�ိးသ�းမု�းလုည််း �းစ်�းရားနှိ�်ုသည််။

ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်းသည်် အ�းလုးးုငွေသ� လုမုူ-စ်းးပ်ေ�းငွေလု��နှှ�်် တိ�်ုးရား�်း ငွေန်��်�းမု�းသ�မ� အ�းလုးးုငွေသ� လို�်တိမ်းညွေတ်မုမု�းမှ လုမူု�းအငွေပ်် ထိိ�ုိ�်နှိ�်ုသည််။ 

မသန်စ််ေမ်းသူမု�းသည်် အခြ��းသူမု�းအငွေပ်် အ�းထိ�းမှး�ုိရားခြ��်း၊ ငွေ�ေငွေ��းပုိ်�်းဆုိို�်ရား� မှးခြ�မ်းအ�း�ုိးစ်ရား�မု�း�ုိ ရားယူူနှိ�်ုစ်ေမ်းန်ည််းခြ��်း၊ လုမုူ�ူလုးငုွေရားး �းစ်�း�ေ�််မု�း�ုိ  

ရားယူူရားန် ်အဟန် ်အ်တ�းမု�းရိှှိခြ��်းနှှ�်် ငွေ�ေငွေ��း စ်းမးငွေရားး၌ အငွေတအ့��း� န်ည််းပ်ါးခြ��်း �့်သိ� ငွေသ� အငွေ����်းအ�ု�်မု�းငွေ����်် စ်းးပ်ေ�းငွေရားးနှှ�််ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်�းရားနှိ�်ုငွေခြ� 

ပုိ်မု�းနှိ�်ုသည်် 2။

ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်းအငွေ����်း ငွေခြပ်�ဆုိိုသည်််အ�ါ လုမူု�းအငွေန်ခြ��်် �သိ�ငွေအ��်ခြ�စ််ခြ��်းနှှ�်် စိ်တ်�ိစ်းးမုခြ�စ််ခြ��်းမှ� ခြ�စ််ငွေလုရိှ်ှိသည််။

ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်း၏ လု�ခဏာ�မု�း၊ အ�ူအည်းငွေတ��်း�းရားန် ်သေ�းရားမည်််ငွေန်ရား�၊ နှှ�်် အနှတရား�ယ်ူရိှှိငွေ���်း ရိှှိနှိ�်ုသည််် မိသ�းစု်ဝ�် သိ� မဟတ်ု မိတ်ငွေဆိုေ တစ််ဦးး�ုိ  

မည််သိ� ပ်း်ပုိ်းငွေပ်းမည််တိ� �ုိ ငွေလုလ်ု�ရားန် ်အငွေရားးကြီး�းးပ်ါသည််။ ဤသိ� ဖြခြ��်် ပ်စ််မှတ်ထိ�း�းရားသူမု�းအ�း ၎�်းတိ�၏ ငွေ�ေငွေ��း လုေတ်လုပ််မု ခြပ်န်လ်ုည််ရားယူူရားန် ်အငွေထိ��်အ�ူခြပ်�

နှိ�်ုသည််။

1  Kutin, Russell, Reid (2017), Economic Abuse between intimate partners in Australia: prevalence,  
health status, disability and financial stress, Australian and New Zealand Journal of Public Health

2 www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/support/2021-09/unsw-disability-report-4.pdf 

ဩစ်ငွေ�တးလုု �းုဓန်သဟ�ယူ�ဏ်ာ ABN 48 123 123 124 AFSL နှှ�်် ဩစ်ငွေ�တးလုု �ရား�်ဒစ််လို�်ုစ်�် 234945။

ငွေေ�ငွေ��း မတရား�းလုုပ််ခြ�ေ်း�ုု သတုမူသုရှိာ ုခြ�ေ်း 
၎�်းမှ� ပ်ု း�နှှ�းခြ�စ််ပ်ေ�းငွေန်ငွေသ�်လုည််း ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်း�ုိ သတိမူသိရိှှိခြ��်းမှ� ��်�့နှိ�်ုသည််-

လုအူမု�းအခြပ်�းမှ� ၎�်းတိ�  ငွေ�ေငွေ��း

အ�းခြ��်် မတရား�းလုပ်ု်သည််် 

ငွေပ်ါ�်းသ�်းဆို�်ဆိုးငွေရားး တစ််ရားပ််တေ�် 

ငွေရား��်ရိှှိငွေန်သည််�ုိ သိရိှှိရားန် ်��်�့

��သည််။

ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်းမှ� 

မသိမသ� စ်တ�်ခြ�စ််ပ်ေ�းလု�နှိ�်ုပြီးပ်းး 

အ�ုနိ်�်�လုတစ််�ုအတေ�်း  

ပုိ်ကြီး�းးထိေ�းလု�နှိ�်ုသည််။

အ�ု�ိယူဥ််ငွေ�ုးမုမု�းတေ�် 

အိမ်ငွေထိ��်စု်၏ ငွေ�ေငွေ��း�ိစ်စ

အ�းလုးးု လုတူစ််ဦးး� ထိိန်း်�ု�ပ််သည််

�ုိ လု�်�းသည််ဟ ုယူူဆိုငွေ���်း 

ယူူဆိုနှိ�်ုသည််။

တစ််�ါတစ််ရားး၌ ငွေ�ေငွေ��း�ုိ ပ်ေ�််

ပ်ေ�််လု�်းလု�်း မငွေဆိုေးငွေနှေးရားသည််် 

သးးသန် ်�ိ်စ်စတစ််�ုအခြ�စ််  

အခြမ�်ရိှှိ��သည််။



ငွေေ�ငွေ��း မတရား�းလုုပ််ခြ�ေ်း၏ လု�ခဏာ�အ���ု-

သ�်သည်် ငွေ�ေငွေ��းအ�းခြ��်် မတရား�းလုပ်ု်သည််် ငွေပ်ါ�်းသ�်းဆို�်ဆိုးငွေရားး တစ််ရားပ််တေ�် �ုငွေရား��်ငွေန်သည်် ဟတ်ုမဟတ်ု မငွေသ�ု��ူးလု�း။

သ�််�ုိယ်ူ�ုိသ�် ငွေအ��်ပ်ါငွေမး�ေန်း်မု�း�ုိ ငွေမးပ်ါ-

အဓိ��ုသည််် ငွေ�ေငွေ��း ဆိုးုးခြ�တ်�ု�်မု�း 

နှှ�််ပ်တ်သ�်၍ သ�်် အ��းခြပ်��ု�်�ုိ  

လုုစ််လုု�ရှု�ုသလု�း။

?

သ�််���်ငွေ��်��်သည်် ငွေ�ေငွေ��းမု�း�ုိ 

သိ� မဟတ်ု မိသ�းစု် ငွေ�ေငွေ��းမု�း�ုိ လု့�ိဝှ�်ထိ�း

ပ်ါသလု�း။

မိသ�းစု် စ်းးပ်ေ�းငွေရားးတေ�် လုပ်ု်�မငွေပ်း�့  

သ�််အ�း အတ�်း အလုပ်ု်လုပ်ု်�ုိ�်းသလု�း။

သ�််���်ငွေ��်��်သည်် အိမ်ငွေထိ��်စု် ဝ�်ငွေ�ေ

အ�းလုးးု�ုိ မည််သိ�သးုးစ်ေ့ရားန် ်ထိိန်း်�ု�ပ််ပ်ါသလု�း။

သ�််���်ငွေ��်��်သည်် သ�်သးုးစ်ေ့သည်််အရား�

�ုိ ငွေစ်��််��ည်််သလု�း သိ� မဟတ်ု ငွေစ်ုးဝယ်ူငွေ�ေ

ခြ�တ်ပုိ်�်းအ�းလုးးု�ုိ ခြပ်သ�ုိ�်းသလု�း။

ငွေ�ေသးုးစ်ေ့ရားန် ်သ�် ခြ��်းဆုိို�း�့်�ူးသလု�း သိ� မဟတ်ု 

သ�်�ုိယ်ူတိ�်ု သိ� မဟတ်ု သ�််�ငွေလုးမု�း

အတေ�် အငွေခြ��း သးုးစ်ေ့ငွေ�ေ�ုိ ငွေတ��်းရားန်လိ်ုပု်ါ

သလု�း။

အိမ်ငွေထိ��်စု် ဝ�်ငွေ�ေအငွေပ်် မ့ငွေဝ�ု�းငွေပ်းခြ��်းမှ  

သ�််အ�း တ�းခြမစ််�့်�ူးသလု�း။

သ�််အ�း ငွေ�ေငွေ��း အလ့ုအလှုယ်ူအငွေန်ခြ��်် 

အလုပ်ု်မု�း သိ� မဟတ်ု 'အ�ေ�််အငွေရားးငွေပ်းခြ��်းမု�း' 

လုပ်ု်�ုိ�်း�့်သလု�း။

သ�််အမည််ခြ��်် ငွေ�ေငွေ�ုးရားန် ်သိ� မဟတ်ု 

အငွေ��းဝယ်ူ�တ်ခြပ်�းလုပ်ု်ရားန် ်အတ�်းလုပ်ု်�ုိ�်း

�့်သလု�း။

သ�််���်ငွေ��်��်သည်် သ�််အ�း အလုပ်ု်ရားရိှှိခြ��်း 

သိ� မဟတ်ု အလုပ်ု်သေ�းခြ��်းမှ တ�းခြမစ််�့်�ူးလု�း။

သ�််�ုိယ်ူပုိ်�်ငွေ�ေ�ုိ ရှှိ�ခြ��်း သိ� မဟတ်ု သးုးစ်ေ့ခြ��်း

�ုိ ရားပ််ဆုိို�်းရားန် ်သ�််အ�း �ိအ�းငွေပ်း�့်�ူးသလု�း။
သ�််���်ငွေ��်��်သည်် �ငွေလုးစ်ရိားတ်ငွေပ်းရားန် ်

သိ� မဟတ်ု �ငွေလုးထိိန်း် �ူငွေပ်းရားန် ်ခြ��်းဆုိိုပ်ါ

သလု�း။

အ�ူအည်�ုုီ မည်သု်�ငွေတ�ေ်း�ံမည််

အ�ယ်ူ၍ သ�် သိ� မဟတ်ု သ�်သိသည်််တစ််ငွေယူ��်ငွေယူ��်သည်် ငွေ�ေငွေ��း မတရား�းလုပ်ု်ခြ��်း ��း�ငွေတင့ွေန်လု့�် သိ� မဟတ်ု မငွေသ�ု�ငွေသးငွေန်လု့�် သ�် ရားယူူနှိ�်ုသည်််  

အ�မ့် ဝန်င်ွေဆို��်မုမု�း ရိှှိပ်ါသည််။ အငွေရားးငွေပ််အငွေခြ�အငွေန်ခြ�စ််ပ်ေ�းလု့�် သိ� မဟတ်ု သ�် ငွေ�း��်းသည််ဟ ုမ�းစ်�းရားလု့�် �ုန်း်န်းပ်ါတ် 000�ုိ အပြီးမ့ ဆို�်သေယ်ူပ်ါ။

• ဦးးဆိုးုး�ုန်း်ငွေ�်ရားမည်််ငွေန်ရား�အခြ�စ်် �ုန်း် 1800RESPECT န်းပ်ါတ် 1800 737 732�ုိ �ုန်း်ငွေ�်ရားန် ်�ွနှ်ပ်ု်တိ�  အ��းခြပ်�သည််။ 

 ၎�်းသည်် လု့�ိဝှ�်ငွေဆို��်ရားေ�်ငွေပ်းသည််် အ�မ့် ဝန်င်ွေဆို��်မုခြ�စ််ပြီးပ်းး ဓန်သဟ�ယူ�ဏ်ာ၏ ဝန်င်ွေဆို��်မု မဟတ်ုပ်ါ။

• အ�ယ်ူ၍ သ�် စ်��းခြပ်န် ်သိ� မဟတ်ု ��သ�ခြပ်န်ဆုိ်ိုသူ လိုအုပ််လု့�် တယ်ူလုး�ုန်း် ��သ�ခြပ်န်နှ်ှ�််စ်��းခြပ်န် ်ဌာ�န် (TIS National) �ုိ �ုန်း် 131 450 ခြ��်် ဆို�်သေယ်ူပြီးပ်းး  

သ�် လိုအုပ််သည််် ��သ�စ်��း�ုိ ငွေခြပ်�ခြပ်ပြီးပ်းး 1800RESPECT �ုိ �ုန်း် 1800 737 732 ခြ��်် သူတိ� �ုိ ဆို�်သေယ်ူ�ုိ�်းပ်ါ။ TIS National �ုိ အ�မ့် ရားရိှှိနှိ�်ုသည််။

• ငွေန်��်တစ််န်ည််းအ�းခြ��်် သ�် 1800RESPECT �ုိ�ုန်း် 1800 737 732 ခြ��်် �ုန်း်ငွေ�်ဆုိိုနှိ�်ုပြီးပ်းး စ်��းခြပ်န် ်တစ််ဦးး�ုိ ငွေတ��်းပ်ါ။

 အ��းငွေပ်းပု်ဂို္ဂို�လ်ုသည်် အစ်းအမးမု�း�ုိ လုပ်ု်ငွေဆို��်ငွေပ်းပ်ါလိုမ််မည််။

• အ�ယ်ူ၍ သ�် အခြပ်�အမူနှှ�််ပ်တ်သ�်ပြီးပ်းး စုိ်းရိားမ်ပူ်ပ်န်င်ွေန်လု့�် အ�မ့်နှှ�််လု့�ိဝှ�် လုပ်ု်ငွေဆို��်ငွေပ်းသည််် ပ်း်ပုိ်းမု ရားရိှှိနှိ�်ုသည််။ အမု�ိးသ�းမု�းအတေ�်  

အ��းငွေပ်းငွေဆိုေးငွေနှေးခြ��်း လုဲ့ငွေခြပ်��်းဝန်င်ွေဆို��်မု (Men’s Referral Service) 1300 766 491 �ုိ �ုန်း်ဆို�်ပ်ါ သိ� မဟတ်ု ntv.org.au။

ပ်း်ပုိ်းမုအငွေ����်း ပုိ်မုိသိရိှှိရားန်အ်တေ�် https://www.commbank.com.au/support/next-chapter.html

ပုိ်၍အငွေသးစိ်တ်�ုငွေသ� လုမ်းညွနဲ်�်ု�်အတေ�် CommBank ဝ�်ဘ်ဆုုို�်ရိှှိ သတိမူသိရိှှိခြ��်းနှှ�်် ခြပ်န်လ်ုည််ရားယူူမုလုမ်းညွနဲ်�ုိ်�တ်ပ်ါ။

http://ww.1800respect.org.au/
http://ntv.org.au
https://www.commbank.com.au/support/next-chapter.html
https://www.commbank.com.au/support/recognise-and-recover.html

