ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ
ျပသနာအား ေျဖရွင္းျခင္း
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈဆုိ

ဤသည္မွာ မည္မွ် အျဖစ္မ်ားသနည္း။

သည္မွာ အဘယ္သို႔နည္း။
ၾသစေၾတးလ်တြင္ အမ်ဳးသမီ
ိ
း 16% အထိသည္ ၎တို႔၏ ဘ၀အသက္တာ၌
အျခားေသာ ပုဂဳလ္
ၢ ိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚပါ၀ါ လႊမ္းမိုးမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေငြေၾကးျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈအား 1 ၾကိမ္ ေတြ႕ ၾကံဳခံစားၾကရႏိုင္ျပီး၊

ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္ေစရန္အတြက္ငွာ ေငြေၾကးအား နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္

အမ်ဳးသားမ်ားအေပၚသိ
ိ
ု႔လည္း ဤသည္မွာ သက္ေရာက္မႈ ရွႏိိ ုင္ေပသည္။

အခါတြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈဟူသည့္ အရာ ျဖစ္ေပၚေပသည္။
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈသည္ လူအမ်ားအား ႏိုင္လိုမင္းထက္ဆန္ေသာ

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈသည္ အားလံုးေသာ လူမႈ-စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား

ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္း ပိတ္ေလွာင္ထားႏိုင္ျပီး၊ အကယ္၍ ဤဆက္ဆံေရးမွ

ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေနာက္ခံအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွေသာ၊ ထို႔ျပင္ လိင္ခံယူစိတ္ အမ်ဳးမ်
ိ ဳးမွ
ိ ေသာ

ရုန္းထြက္ရန္ ၎တို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္တိုင္ ၎တို႔၏ လံုျခံဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ

ပုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ားအေပၚသို႔လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွႏိိ ုင္ေပသည္။ မသန္စြမ္းသည့္ သို႔မဟုတ္ နာတာရွည္

ရွေကာင္
ိ
း ရွႏိိ ုင္ေပသည္။

က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားသည္ ပံုမွန္လူထုထက္ပို၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈအား ပိုမို သိသာစြာ ေတြ႕ ၾကံဳခံစားရႏိုင္ေျခ ရွေပသည္
ိ
။

ေငြေၾကးျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
၎၏ ပ်႕ံ ႏွ႔တ
ံ ည္ရမႈ
ွ ိ သည္ လူထုအၾကား၌ ရွေသာ္
ိ
ျငား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေတြ႕ျမင္ႏုင
ိ ္ရန္ ခက္ခဲႏုင
ိ ္ေပသည္ -

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၌
ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င္မႈ
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္း
က်ေရာက္လ်က္ရသည္
ွိ
ကို ေတြ႕ ျမင္ႏုင
ိ ္ရန္
ခက္ခဲတတ္ေပသည္။

1.

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င္မႈသည္ မသိမသာျဖင့္
စတင္ကာ အခ်န္ိ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမို
ၾကီးထြားဆိုးရြားလာတတ္သည္။

Kutin, Russell, Reid (2017) ၊ Economic Abuse between intimate partners in Australia: prevalence,

health status, disability and financial stress (ၾသစေၾတးလ်ရွ အတြ
ိ
င္းက်က် တြဖက္
ဲ ပါတနာမ်ားအၾကား

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ - ပ်႕ႏွ
ံ ႔တ
ံ ည္ရမႈ
ွ ိ ၊ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ မသန္စြမ္းမႈအေျခအေန ႏွင့္

အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္
ပုဂဳလ္
ၢ ိ တစ္ဦးတည္းမွ အိမ္ေထာင္စု၏
ေငြေၾကးစီမံမႈမ်ား အားလံုးကို
ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းအား လက္သင့္ခံႏုင
ိ ္ဖြယ္
အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေကာင္း
သတ္မွတ္ထားတတ္ၾကသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေငြေၾကးအား
ပြင့္လင္းစြာ ေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း မျပဳသင့္သည့္
သီးသန္႔ ပုဂဳလ္
ၢ ိ ေရး ကိစၥတစ္ခုအေနႏွင့္
သတ္မွတ္ထားတတ္ၾကျပန္သည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္
လူအမ်ားအေနႏွင့္ ရွက္ရ႕၊ြ ံ စိတ္ထိခိုက္မႈကို ခံစားရသည္မွာ ပံုမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ား) ၊ လူထုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ဂ်ာနယ္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ၏ လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာသိရထားရန္
ွိ
၊
အကူအညီရရွရန္
ိ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရထားရန္
ွိ
ႏွင့္ ၎အႏၱရာယ္အတြင္း က်ေရာက္ႏုင
ိ ္ေျခရွသည္
ိ
့ မိသားစု၀င္
သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအား မည္သို႔ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးသင့္ေၾကာင္း
ကို ေလ့လာသင္ယူထားရန္ အေရးၾကီးလွေပသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ၎အား
ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည့္ သားေကာင္မ်ားအား ျပန္လည္နလန္ထူလာေစရန္ ႏွင့္ ၎တို႔၏
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈအား ျပန္လည္ရရွႏိိ ုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးျဖင့္ ႏုင
ိ ္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ၏ အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
လကၡဏာမ်ား သင္သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ ခံရေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္း ရွ၊ ိ မရွ မေသမခ်ာ
ိ
ျဖစ္ေနပါသလား။
သင့္ကိုယ္သင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားအား ေမးျမန္းၾကည့္ပါ -

Burmese

သင္၏ ပါတနာသည္ သင့္အား အလုပ္အကိုင္
ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္ထြက္
အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔အား တားျမစ္ဖူးပါသလား။

သင္ႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားမွ သင့္အား ပိုက္ဆံရွာေဖြျခင္း
သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ေငြအား သံုးစြျခင္
ဲ းကို
တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ဳးကိ
ိ ု သင္ ေတြ႕
ၾကံဳခံစားဖူပါသလား။

သင္၏ပါတနာသည္ ကေလး
ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေငြေပးရန္ သို႔မဟုတ္
ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အကူအညီေပးရန္
ျငင္းဆန္ပါသလား။

အိမ္ေထာင္စု၏ ၀င္ေငြအားလံုးကို မည္သို႔
အသံုးျပဳမည္ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္၏ ပါတနာမွ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသလား။

သင္ မည္သည္အတြက္ ေငြေၾကး သံုးစြခဲဲ ့ေၾကာင္းကို
သင့္ ပါတနာမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ျပဳပါသလား၊
သို႔မွမဟုတ္ ေစ်း၀ယ္ေျပစာမ်ား အားလံုးကို

သင့္အေနႏွင့္ ေငြေၾကး ကိုင္တြယ္သံုးစြခြဲ င့္မရွ ိ
ျဖစ္ဖူးပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္သင္
သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးမ်ားအတြက္ အေျခခံ
အသံုးစရိတ္မ်ား ရရွရန္
ိ ေငြေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
သင္ ျပဳလုပ္ရပါသလား။

၎တို႔ထံ ျပသရန္ သင့္အား ေစခိုင္းပါသလား။

အိမ္ေထာင္စု ၀င္ေငြတြင္ ထည့္၀င္ပါ၀င္ျခင္းမွ သင္
တားဆီးခံရဖူးပါသလား။

ေငြေၾကးရရွရန္
ိ အတြက္ တာ၀န္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးရမႈ သို႔မဟုတ္
“လိုက္ေလ်ာေပးရမႈမ်ား” သင္
ေတာင္းဆိုခံရဖူးပါသလား။

သင့္အမည္ျဖင့္ ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္
ခရစ္ဒစ္ကဒ္ ထုတ္ယူရန္ သင္ အတင္းအၾကပ္
ေစခိုင္းခံရဖူးပါသလား။

သင္၏ ပါတနာသည္ ၎တို႔၏ ေငြေၾကးမ်ား
သို႔မဟုတ္ မိသားစု၏ ေငြေၾကးမ်ားအား လွ်ဳ႕ိ
၀ွက္ထားပါသလား။

အဓိကက်သည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္
သင္၏ ထင္ျမင္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
လ်စ္လ်ဴရႈခံရပါသလား။

မိသားစု လုပ္ငန္းတြင္ အခေၾကးေငြမရရွဘဲ
ိ
အလုပ္လုပ္ရန္ သင္ ဖိအားေပးခံရပါသလား။

အကူအညီ မည္သို႔ ရယူရမည္နည္း။

• အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္ သိရသည္
ွိ
့ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈအား ေတြ႕ ၾကံဳခံစားေနရခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ျပီး မေသမခ်ာျဖစ္ေနေသးလွ်င္ သင္
ရယူႏုင
ိ ္ေသာ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရွေပသည္
ိ
။

• ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ 1800RESPECT ထံ 1800 737 732 သို႔ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အၾကံျပဳေထာက္ခံလိုပါသည္။ ဤသည္မွာ အခမဲ့ျဖစ္ျပီး၊ ပုဂဳလ္
ၢ ိ ေရး လွ်ဳ႕ိ ၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈရေသာ
ွိ
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

• အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္ စကားျပန္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာျပန္တစ္ဦးအား အလိုရလွ
ွ ိ ်င္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈ (TIS National) ထံ 131 450 သို႔ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုျပီး၊ သင္ လိုအပ္ေသာ
ဘာသာစကားအား ေဖာ္ျပကာ ၎တို႔အား 1800RESPECT ထံ 1800 737 732 သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ TIS National အား အခမဲ့ ရရွႏိိ ုင္ပါသည္။

• ေနာက္ထပ္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုအေနႏွင့္ 1800RESPECT ထံ 1800 737 732 သို႔ သင္ ေခၚဆိုျပီး၊ စကားျပန္တစ္ဦးအား ေတာင္းဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္။ အတိုင္ပင္ခံျဖစ္သူမွ စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္
ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ေသာ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရရွလိ
ိ ုပါက ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ျပသနာ ေျဖရွင္းျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္အား CommBank website တြင္ သင္ ဖတ္ရႈႏုင
ိ ္ပါသည္။

