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ကပ်သောဂါနှင့်စစ်အုပ်ချုပ်ြှုသအာက်တွင်သနထုိင်သနေသော အြျ ိုးေြီးြျားဆုိင်ောစစ်တြ်း 
ေည် Myanmar Development Observatory ၏ လွှမ်းခခုံမှုရအာက်တွင်ေှိရော 
အရစာပိုင်းလုပ်ငေ်းများအေက် တစ်ခုဖြစ်ေည်။ ဤရလ့လာရတွ့ေှိမှုေည် နိုင်ငံတကာ 
အေုိက်အဝေ်း၊ ြံွ့ဖြိုးတုိးတက်ရေးမိတ်ြက်များနှင့် ဖမေ်မာနုိင်ငံအေပ်ြက်လူမှုအြဲွ့အစည်း 
များအား လက်ေှိအရဖခအရေအေ ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွားရေးအလားအလာအရပါ် 
ရောက်ဆုံးအရဖခအရေနှင့်ကိုက်ညီေည့် အရတွးအဖမင်များကို ေိေှိရစေည်။  UNDP ၏ 
ဤကိေ်းဂဏေ်းအရဖခဖပုရလ့လာဆေ်းစစ်မှုေည် ရအာက်ပါမဏ္ဍိုင်ေုံးေပ်ရပါ် အရဖခခံ၍ 
တည်ရဆာက်ထားေည် -

(၁) စီးပွားသေး ။ ။ ဆင်းေဲမွဲရတမှုနှင့်ဆက်စပ်ေည့်အောများအပါအဝင် စစ်အာဏာ 
ေိမ်းမှုနှင့် ကပ်ရောဂါတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ောအကျ ိုးေက်ရောက်မှုများကို ရဖခော 
ခံဖခင်း၊

(၂) စဉ်ဆက်ြမပတ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်သေးပန်းတိုင်ြျား (SDGs) ။ ။ အဓိကကျရော ြွံ့ဖြိုး 
တိုးတက်ရေးညွှေ်းကိေ်းများ၊ အထူးေဖြင့် ထိခိုက်လွယ်ရောနှင့် ြယ်ချေ်ထားဖခင်း 
ခံေရော လူဦးရေများအတွက် ညွှေ်းကိေ်း၏ ဆုတ်ယုတ်လာမှုကို အကဲဖြတ်ဖခင်း၊

(၃) ပဋိပက္ခ ။ ။ ပဋိပက္ခ၊ ဆင်းေဲမွဲရတမှု၊ လူရေမှုဘဝနှင့် SDGs တို့အကကား ဆက်စပ်မှုကို 
အထူးအာရုံစိုက်၍ ဖြစ်ရပါ်ရဖပာင်းလဲရေရောအရဖခအရေများကို ရစာင့်ကကည့် 
ရလ့လာဖခင်း။

ကပ်ရောဂါနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်မှုရအာက်တွင် ရေထိုင်ရေေရော အမျ ိုးေမီးများစစ်တမ်း 
အတွက် အချက်လက်ရကာက်ယူမှုကို  UNDP နှင့် UN Women မှ တာဝေ်ရပးအပ်ဖပီး 
Myanmar Survey Research မှ တာဝေ်ယူရဆာင်ေွက်ေည်။
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ေိဒါေ်း

စစ်အာဏာေိမ်းဖပီးတစ်နှစ်အကကာတွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၌ ေရဘာထားကွဲလွဲေည့်ဖြစ်ေပ်များအတွင်း လျင်ဖမေ်ရောတိုးတက်မှု 
တစ်စုံတစ်ောကို ကကိုတင်ေိဖမင်နိုင်ေေ် ခက်ခဲလှေည်။ အမျ ိုးေမီးများေည် မိမိတို့၏အောဂတ်များ မျက်စိရေှ့ရမှာက်ပင် 
ရပျာက်ဆုံးေွားေည်ကို စတင်ဖမင်ရေေဖပီဖြစ်ေည်။ ၎င်းတို့ေည် မိမိတို့၏ရေအိမ်တို့မှ ထွက်ခွာေမည်ကို ရကကာက်ေွံ့ 
ရေကကဖပီး ဆယ်စုနှစ်တိုင်ရအာင် အကျ ိုးခံစားခဲ့ေေည့် ဖငိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ော အခွင့်အရေးများေည် 
လျင်ဖမေ်စွာ ရပျာက်ဆုံးလျက်ေှိေည်။

UNDP နှင့် UN Women တို့ေည် မိမိတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စွမ်းရဆာင်ေည်ကိုယ်စီဖြင့် အချင်းချင်းဖြည့်စွက်၍ ဤရလ့လာမှုကို 
ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေည်။ ဤေို့ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုေည် အမျ ိုးေမီးများအရပါ် ကပ်ရဘးနှစ်ခု၏ ေက်ရောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
များစွာလိုအပ်ရေရော ကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်များကို ထွက်ရပါ်ရစခဲ့ေည်။ ဤအချက်အလက်များေည် အြွဲ့အစည်း 
နှစ်ခုလုံးမှ ေှိထားဖပီးရော ကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်များကို ပိုမိုဖပည့်စုံရစဖပီး ရောဂါကပ်ရဘးနှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ 
ကျား၊မ ရေးောအရပါ် ေက်ရောက်မှုေရဘာေဘာဝကို မီးရမာင်းထိုးဖပကာ ကျား၊မ ရေးောအရပါ် တုံ့ဖပေ်နိုင်စွမ်းရော 
အစီအမံများရေးဆွဲေေ်အတွက် ခိုင်မာရောအရဖခခံအုတ်ဖမစ်ကို ရထာက်ပံ့ရပးေည်။

ကပ်သောဂါနှင့်စစ်အုပ်ချုပ်ြှုသအာက်တွင်သနထုိင်သနသော အြျ ိုးေြီးြျားဆုိင်ောစစ်တြ်းေည် မက်ခရုိအဆင့်ြံွ့ဖြိုးတုိးတက်မှု 
များနှင့် အလားအလာလမ်းရကကာင်းများ၏ အမျ ိုးေမီးများအရပါ် အကျ ိုးေက်ရောက်ပုံကို ရလ့လာဆေ်းစစ်ေည်။ 
ဝင်ရငွဆင်းေဲမှု အတိုင်းအတာအတွက်ောမကဘဲ ပို၍ ရယဘုယျကျေည့် ထိခိုက်လွယ်မှု အတိုင်းအတာနှင့် ဤကပ်ရဘး 
နှစ်ခုက အမျ ိုးေမီးများအရပါ် မိေားစုနှင့် တစ်ဦးချင်းအဆင့်တ့ုိတွင် မည်ေ့ုိေက်ရောက်မှုေိှရေရကကာင်းကုိပါ ေိေိှေေ်အတွက် 
ကိုဗစ်(၁၉) နှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ အချေိ်နှင့်တစ်ရဖပးညီဖြစ်ရပါ်ရေရော လူမှုစီးပွားအကျ ိုးေက်ရောက်မှုများကို 
ေိေှိေားလည်ေေ် အရေးကကီးေည်။

ကပ်သောဂါနှင့်စစ်အုပ်ချုပ်ြှုသအာက်တွင်သနထိုင်သနေသော အြျ ိုးေြီးြျားဆိုင်ောစစ်တြ်း၏ ကိေ်းဂဏေ်း အချက်အလက် 
များေည် လုံခခုံရေး၊ ကျေ်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ော ေက်ရောက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ အမျ ိုးေမီးများ၏ ရေထိုင်မှုဘဝ 
အဆင့်အတေ်းတစ်ခုလုံးအရပါ်  စိုးေိမ်ြွယ်ရကာင်းရော ရတွ့ေှိချက်များကို ရြာ်ဖပရေေည်။

အြျ ိုးေြီးြျားေည် အြျ ိုးေြီးြျားနှင့် ြိန်းကသလးြျားအသပါ် အကကြ်းဖက်ြှုကို ြျက်မြင်ကကုံသတွ့သနေေည်။
စစ်တမ်းပါ အမျ ိုးေမီး ငါးရယာက်တွင်တစ်ရယာက်ေည် ကိုဗစ်(၁၉) စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်မှစ၍ ၎င်းတို့ ပတ်ဝေ်းကျင်အတွင်း 
အမျ ိုးေမီး ေို့မဟုတ် မိေ်းကရလးတစ်ဦးအရပါ် အကကမ်းြက်မှုကို ဖမင်ရတွ့ေရကကာင်း၊ ရဖခာက်ောခိုင်နှုေ်းက တူညီရော 
ကာလအတွင်း အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုကို ကိုင်တွယ်ရဖြေှင်းေေ်အတွက် အရထာက်အပံ့ေယူေေ် ကကိုးပမ်းခဲ့ေည့် 
မိေ်းကရလး ေို့မဟုတ် အမျ ိုးေမီးတစ်ဦးကို ေိေှိရကကာင်း ရဖြကကားခဲ့ေည်။

အြျ ိုးေြီးြျားေည် ၎င်းတို့၏ ကျန်းြာသေးနှင့် လူသနြှုဘဝအဆင့်အတန်းြျားနှင့် ဆက်စပ်၍ ြလုံခခုံြှုနှင့်သကကာက်ေံွ့ြှုြျား
ကို ပိုြိုသတွ့ကကုံခံစားလာေေည်။
ကပ်ရောဂါအတွင်း ဖြစ်ရပါ်ရော စစ်အာဏာေိမ်းမှုေည် ရောက်ထပ်ကကီးမားရော ဖပဿောတစ်ခုဖြစ်ေည့် 
‘ရကကာက်ေွံ့မှု’ ကို ဖြစ်ရပါ်ရစခဲ့ေည်။ အမျ ိုးေမီးေုံးဦးလျှင်တစ်ဦးက ညအချေိ်၌ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရေအိမ်အတွင်း လုံခခုံမှု 
ကင်းမဲ့ေည်ဟု ခံစားေေည်။ UNDP ေည် လတ်တရလာတွင် အေပ်ေားများအရပါ် အကကမ်းြက်မှု၏ ထိခိုက်နိုင်စွမ်း 
အညွှေ်းကိေ်း (Civilian Vulnerability to Violence Index - CVVI) ကိုြေ်တီး၍ အေပ်ေားများအရပါ် အကကမ်းြက်မှု 
အတိုင်းအတာကို ဖမို့ေယ်များအတွင်း အဆင့်ခွဲဖခားမှု ဖပုထားေည်။ ထိုအညွှေ်းကိေ်းများနှင့် စစ်တမ်းအချက်အလက် 
များကို ချတိ်ဆက်လိုက်ရောအခါ အကကမ်းြက်မှုအများဆုံးရော ထိပ်ဆုံးဖမို့ေယ် (၁၀၀) တွင် ရေထိုင်ေူတို့ေည် 
၂၀၂၀ ခုနှစ် ရမလမှစ၍ ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါလက္ခဏာများကို ပိုမိုကကုံရတွ့ေရကကာင်း ဖပေရေေည်။ စစ်အာဏာေိမ်းမှုမှ 
စတင်၍ ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများကို လက်လှမ်းမီေေှိေေ် ပိုမိုခက်ခဲလာကကဖပီး လူမှုရေအေုံးစေိတ်ကို ကာမိရစေေ် 
အတွက် မိတ်ရဆွ ေို့မဟုတ် မိေားစုထံမှ ရချးငှားေရကကာင်း အမျ ိုးေမီးများစွာက တင်ဖပခဲ့ကကေည်။ အကကမ်းြက်မှု 
ရတွ့ကကုံေဖခင်းေည် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုညွှေ်းကိေ်းများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှုတိုးဖမင့်လာဖခင်းနှင့် ရောယှက်ရေရကကာင်း ေှင်းလင်းစွာ 
ဖပေရေေည်။
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ကိုဗစ်(၁၉) ကာကွယ်သဆးထိုးနိုင်ေန် ေိောသော အခက်အခဲြျားေှိဖပီး တေားဝင်ေတင်းအချက်အလက်ြျားအသပါ် 
ယုံကကည်ြှုြေှိသကကာင်း အြျ ိုးေြီးြျားက တင်မပကကေည်။
ကိုဗစ်(၁၉) ကပ်ရောဂါ၏ အကျ ိုးေက်ရောက်မှုကို ကကည့်ရှုပါက ဤအချက်အလက်အေစ်အေ အမျ ိုးေမီးများအေက် 
ထက်ဝက်ကော ဒုတိယအကကိမ်ကာကွယ်ရဆးကို ထိုးနှံခဲ့ဖပီး ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုအား လက်လှမ်းမီမှုေည် 
ဆိုးေွားစွာ ကျဆင်းရေရကကာင်း ရြာ်ဖပရေေည်။ ဤအစီေင်ခံစာအေ ကိုဗစ်(၁၉)ရကကာင့် ရေဆုံးခဲ့ေူဦးရေေည် တေားဝင် 
အရေအတွက်ထက် အဆရပါင်းများစွာ ဖမင့်မားေည်။ ကိုဗစ်(၁၉) ဆိုင်ော တေားဝင်အချက်အလက်များေည် ကွဲလွဲမှုများ 
ေှိရေဖပီး အမျ ိုးေမီးများေည် ထိုအေင်းအဖမစ်များအား ယုံကကည်မှုပိုမိုကျဆင်းလာပုံေရကကာင်း ေလဒ်များက ဖပေရေေည်။

အြျ ိုးေြီးြျားေည် ဝင်သငွကျဆင်းြှုကိုသမဖေှင်းေန်အတွက် မပင်းထန်သောသမဖေှင်းသေးယန္တေားြျား၏ အဆိုးဆုံး 
ေက်သောက်ြှုြျားကို ခံစားသနေေည်။
အိမ်ရထာင်စုဆယ်စုအေက် ရလးစုေည် အဆက်မဖပတ်ဝင်ရငွကျဆင်းရေမှုကုိ ရဖြေှင်းေေ်အတွက် ၎င်းတ့ုိ၏ အစားအရောက် 
ပမာဏကို ရလျှာ့ချရေေေည်။ ဤေို့ရောအိမ်ရထာင်စုများ၏ ေုံးပုံတစ်ပုံတွင် အများဆုံးရလျှာ့ချေေူမှာ အမျ ိုးေမီးများပင် 
ဖြစ်ေည်။ မိေားစုများေည် ၎င်းတို့၏ဝယ်ယူမှုကို ရလျှာ့ချဖခင်း၊ စုရဆာင်းထားေည့်ရငွရကကးများမှ ထုတ်ယူဖခင်း (ငယ်ေွယ် 
ရော ပညာတတ်အမျ ိုးေမီးများတွင် အရတွ့အများဆုံးဖြစ်ေည်) နှင့် မိတ်ရဆွများနှင့် ရဆွမျ ိုးများထံမှ ရငွရချးဖခင်းများကို 
ပို၍ မဖြစ်မရေ လုပ်ရဆာင်လာေေည်။ ဤရဖြေှင်းရေးယန္တေားများ၏ ဝေ်ထုပ်ဝေ်ပိုးများေည် အမျ ိုးေားများထက် 
အမျ ိုးေမီးများအရပါ်  ပို၍ ေီးေေ့်ကျရောက်နိုင်ရဖခေှိေည်။

အြျ ိုးေြီးြျား ထက်ဝက်နီးပါးေည် ဝင်သငွြေသော မပုစုသစာင့်သေှာက်ြှုနှင့် အိြ်ြှုကိစ္စြျားကို ပိုြိုလုပ်ကိုင်လာေဖပီး 
အေက်သြွး ဝြ်းသကျာင်းတစ်ခုေေိှေန် အခွင့်အသေးြျား သလျာ့ကျလာေည်။
အိမ်အလုပ်များနှင့် ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်မှုများကို အဖမဲလုပ်ကိုင်ေရော အမျ ိုးေမီးများေည် ယခုအခါ “အချေိ်ေှားပါးမှု” 
ကို ပို၍ရတွ့ကကုံလာေေည်။ ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်မှုတာဝေ်တိုးဖမင့်လာရော အမျ ိုးေမီးငါးဦးအေက် နှစ်ဦးေည် ၎င်းတို့၏ 
အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းတစ်ခုေေှိနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်ရေရကကာင်း ရဖပာဆိုဖပီး ေုံးပုံတစ်ပုံေီးပါးက အိမ်ရထာင်စုအတွင်းေှိ 
ကရလးေူငယ်နှင့် ေက်ကကီးေွယ်အိုတို့ကို ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေေဖခင်းရကကာင့် ဝင်ရငွေရောအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ဖခင်းမေှိ
ရတာ့ရကကာင်း ရဖပာဆို ေည်။

ဖမေ်မာနိုင်ငံေည် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပိုင်း၌ ရောက်ဖပေ်ရကွ့ရေေည့် ဂငယ်ရကွ့ (U-turn) ကို ကကုံရတွ့ရေေဖပီး ယခုေည် 
ကတိကဝတ်များချမှတ်ေေ် အချေိ်ပင်ဖြစ်ေည်။ ကပ်ရဘးနှစ်ခုက ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက်ဖြစ်ရပါ်ရေေည်နှင့်အမျှ 
အမျ ိုးေမီးများ ရောက်ကျကျေ်ေစ်မည့်အန္တောယ်ကို ေပ်တေ့်ေေ်အတွက် ချက်ချင်းအားထုတ်ရဆာင်ေွက်ေေ် လိုအပ်ေည်။

ကုလေမဂ္ဂြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (UNDP) နှင့် ကျား၊မ တေ်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျ ိုးေမီးများ စွမ်းေည်ဖမှင့်တင်ရေး 
ဆိုင်ော ကုလေမဂ္ဂအြွဲ့ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN 
Women) တို့ေည် ဤစစ်တမ်းတွင်အချေိ်ရပးပါဝင်ခဲ့ဖပီး တေ်ြိုးေှိရော အချက်အလက်များကို ရထာက်ပံ့ရပးခဲ့ေည့် 
ဖမေ်မာနိုင်ငံမှ အမျ ိုးေမီး (၂၂၀၀) ဦးကို လှိုက်လှုဲစွာရကျးဇူးတင်ေှိရကကာင်း ရဖပာကကားလိုပါေည်။
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အမျ ိုးေမီးကို ေိေှိမှု (ောခိုင်နှုေ်း) 26
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ပုံများစာေင်း
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ပုံ(၄.၃)။  “၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ကတည်းက မိေားစုဝင်များကကား ရိုက်နှက်ဖခင်း၊ ပါးရိုက်ဖခင်း ေို့မဟုတ် 
ထိုးနှက်ဖခင်းများ ပိုမိုဖြစ်ရပါ်ေည်”  ဖပည်ေယ်/တိုင်းရဒေကကီးနှင့် အေက်အေွယ်အုပ်စုများအလိုက ်
ေရဘာတူညီေည့် ောခိုင်နှုေ်း 25

ပုံ(၄.၄)။  ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုေယူခဲ့ေည့် အမျ ိုးေမီးတစ်ဦးနှင့် ထိုေူမှ 
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ပုံ(၅.၁)။  ယခင်လတွင် ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများေယူဖခင်းအရပါ် အမျ ိုးေမီးများ၏ စိတ်ေရဘာထားများ၊  
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ပုံ(၅.၂)။  ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် ဆက်စပ်ေည့် လက္ခဏာများအား ခံစားခဲ့ေေည့် အိမ်ရထာင်စုဝင် တစ်ဦး  
ေို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပို၍ေှိဖခင်း (ောခိုင်နှုေ်း) 32

ပုံ(၅.၃)။  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါရကကာင့် ရေဆုံးမှုဦးရေ၊ တေားဝင်ကိေ်းဂဏိေ်းနှင့် စစ်တမ်းရဖြဆိုေူများမှ 
တင်ဖပချက်များ 32

ပုံ(၅.၄)။  ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါကာကွယ်ရဆး နှစ်ကကိမ်ကို ထိုးနှံဖခင်းမဖပုေရေးေူများ (ောခိုင်နှုေ်း) 33

ပုံ(၅.၅)။  ကိုဗစ်(၁၉) ဒုတိယအကကိမ်ကာကွယ်ရဆးမထိုးေရေးရော အဓိကအရကကာင်းေင်း (ောခိုင်နှုေ်း) 33

ပုံ(၅.၆)။  အမျ ိုးေမီးများ၏ ကိုဗစ်(၁၉)ဆိုင်ော ေတင်းအချက်အလက်ေင်းဖမစ်များ၊ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် (ောခိုင်နှုေ်း) 34

ပုံ(၅.၇)။  ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ပုဂ္ဂလိက ေို့မဟုတ် ဖပည်ေူ့ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများကို လက်လှမ်းမမီနိုင်ရောရကကာင့် 
ကိုယ်ဝေ်ရဆာင် ေို့မဟုတ် ကရလးမီးြွားမှုဖပဿောေှိဖခင်း (ောခိုင်နှုေ်း) 35

ပုံ(၆.၁)။  အချေိ်နှင့်အမျှ အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွရဖပာင်းလဲမှု (ောခိုင်နှုေ်း) 38

ပုံ(၆.၂)။  အချေိ်နှင့်မျှအိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွကျဆင်းမှုေှိရကကာင်းတင်ဖပထားေည့် ဖမို့ဖပ/ရကျးလက်အလိုက် ောခိုင်နှုေ်း 38

ပုံ(၆.၃)။  ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရငွမေှိကကရော ရဖြဆိုေူောခိုင်နှုေ်း 39

ပုံ(၆.၄)။  အုပ်စုလိုက်အားဖြင့် အမျ ိုးေမီးများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရငွကျဆင်းမှု (ောခိုင်နှုေ်း) 39

ပုံ(၆.၅)။  အချေိ်နှင့်အမျှ ရဖြေှင်းရေးေည်းဗျူဟာများ (ောခိုင်နှုေ်း) 40

ပုံ(၆.၆)။  အချေိ်ကာလအလိုက် ရောင်းချခဲ့ေည့် ပိုင်ဆိုင်မှုအမျ ိုးအစား (ောခိုင်နှုေ်း) 41

ပုံ(၆.၇)။  ရငွရကကးေို့မဟုတ် အဖခားအေင်းအဖမစ်များ ဖပတ်လပ်ရောရကကာင့် လူရေမှုစေိတ်ကာမိရစေေ် အစားရလျှာ့စားဖခင်း၊ 
အချေိ်နှင့်အမျှ (ောခိုင်နှုေ်း) 44

ပုံ(၆.၈)။  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါေီလ တစ်ေက်ရေ့ကတည်းက ရငွရကကးေို့မဟုတ် အဖခားအေင်းအဖမစ်များ 
ဖပတ်လပ်ရောရကကာင့် လူရေမှုစေိတ်ကာမိရစေေ် အစားရလျှာ့စားဖခင်း (ောခိုင်နှုေ်း) 44

ပုံ(၆.၉)။  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါေီလ တစ်ေက်ရေ့ကတည်းက ကျား၊မ အလိုက် အစားအရောက်ရလျှာ့စားဖခင်း 45

ပုံ(၆.၁၀)။  ဝင်ရငွေရောအလုပ်အကိုင်ေှိေည့် အိမ်ရထာင်စုဝင်အေည်းဆုံးတစ်ဦးေှိဖခင်း၊ အချေိ်နှင့်အမျှ  
ဖမို့ဖပ/ရကျးလက်အလိုက် (ောခိုင်နှုေ်း) 46

ပုံ(၆.၁၁)။  ဝင်ရငွေရောအလုပ်အကိုင်ေှိေည့် အိမ်ရထာင်စုဝင်အေည်းဆုံးတစ်ဦးေှိဖခင်း၊ အချေိ်နှင့်အမျှ 
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွအလိုက် (ောခိုင်နှုေ်း) 47

ပုံ(၆.၁၂)။  ဝင်ရငွေရောအလုပ်အကိုင်ေှိေည့် အိမ်ရထာင်စုဝင်အေည်းဆုံးတစ်ဦးေှိဖခင်း၊ အချေိ်နှင့်အမျှ အမျ ိုးေမီးအေက ်
အုပ်စုအလိုက် (ောခိုင်နှုေ်း) 47

ပုံ(၆.၁၃)။  ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ တိုးဖမင့်လာရော အိမ်မှုကိစ္စများကို ရဆာင်ေွက်ဖခင်း၊ ကျား၊မ အလိုက် (ောခိုင်နှုေ်း) 49

ပုံ(၆.၁၄)။  တုိးဖမင့်လာရော ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးတာဝေ်များရကကာင့် လစာေရောအလုပ်ကုိ လုပ်ကုိင်နုိင်စွမ်းမေိှရတာ့ဖခင်း (ောခုိင်နှုေ်း) 51

ပုံ(၆.၁၅)။  အဓိကကျရော အိမ်ရထာင်စုတွင်းဝယ်ယူမှုများ၏ အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ေူ၊ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၂၁ (ောခိုင်နှုေ်း) 52
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အတိုရကာက်ရဝါဟာေများ

CATI ကွေ်ဖပူတာအကူအညီဖြင့် ြုေ်းမှတစ်ဆင့် ရတွ့ဆုံရမးဖမေ်း စစ်တမ်းရကာက်ဖခင်း

CDM အာဏာြီဆေ်ရေးလှုပ်ေှားမှု

CSO ဗဟိုစာေင်းအင်းအြွဲ့

COVID-19 ကိုရိုောဗိုင်းေပ်စ်ရောဂါ ၂၀၁၉

GBV ကျား၊မ အရဖခဖပု အကကမ်းြက်မှု

HVS 2020 ထိခိုက်လွယ်ရော အိမ်ရထာင်စုများအား ရလ့လာမှု စစ်တမ်း (၂၀၂၀) 

HFHS ကကိမ်နှုေ်းဖမင့် အိမ်ရထာင်စုစစ်တမ်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်)

ILO အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ော အလုပ်ေမားရေးောအြွဲ့

MLCS 2017 ဖမေ်မာရေထိုင်မှုအရဖခအရေစစ်တမ်း (၂၀၁၇)

OCHA ကုလေမဂ္ဂ လူေားချင်းစာောမှုဆိုင်ော ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံး

PPSoGS အစိုးေဝေ်ရဆာင်မှုများအရပါ် ဖပည်ေူလူထု၏ ေရဘာထားအဖမင်စစ်တမ်း (၂၀၁၉)

SAC နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရကာင်စီ

SDG စဉ်ဆက်မဖပတ်ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေ်းတိုင်

UN ကုလေမဂ္ဂအြွဲ့

UNDP ကုလေမဂ္ဂြွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်

WFP ကမ္ဘာ့စားေပ်ေိက္ခာအစီအစဉ်
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အစီေင်ခံစာအနှစ်ချုပ်

ကပ်သောဂါနှင့်စစ်အုပ်ချုပ်ြှုသအာက်တွင်သနထိုင်သနသော အြျ ိုးေြီးြျားဆိုင်ောစစ်တြ်းေည် UNDP နှင့် UN Women 
တို့မှ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ခဲ့ဖခင်းဖြစ်ဖပီး အမျ ိုးေမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏အိမ်ရထာင်စုအရပါ် ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှု 
တို့၏ ဆိုးေွားရောေက်ရောက်မှုများကို ထုတ်ရြာ်ရပးေည့် အချက်အလက်အေင်းအဖမစ်အေစ်တစ်ခုဖြစ်ေည်။ 
ဤစစ်တြ်းေည် အာဏာေိြ်းြှုြှစ၍ အြျ ိုးေြီးြျား၏ အမြင်နှင့် အသတွ့အကကုံြျားကို စုသဆာင်းထားေည့် အကကီးြားဆုံး 
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်မဖစ်ေည်။ ဤအချက်အလက်အေစ်ေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိ အမျ ိုးေမီးများ၏ ရဖပာင်းလဲရေရော 
အရဖခအရေကို တိုင်းတာဖပေရပးေည်။ ဤရလ့လာမှုတွင် အရစာပိုင်းစစ်တမ်းများနှင့် ယခင်ေမိုင်းရကကာင်းအေ နှိုင်းယှဉ် 
ရလ့လာမှု အမျ ိုးမျ ိုးကို အေုံးချထားေည်။

အကကြ်းဖက်ြှု၏ အြျ ိုးေြီးြျားအသပါ် ေက်သောက်ြှုြျား

လုံခခုံြှုကင်းြဲ့ေည့်ခံစားချက်ြျား

• ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိအမျ ိုးေမီးများအတွက် လုံခခုံရေးေည် ကကီးမားရောဖပဿောတစ်ေပ်ဖြစ်လာခဲ့ေည်။ အမျ ိုးေမီး 
ေုံးဦးလျှင်တစ်ဦးခေ့်ေည် ရေ့ခင်းအခါ၌ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ေပ်ကွက်/ရကျးေွာတွင် လုံခခုံမှုမေှိဟု ခံစား 
ေရကကာင်း တင်ဖပကကေည်။ ထိုေို့ ြလုံခခုံြှုေည် ဖြို့မပနယ်သမြြျားတွင် ပိုြိုမြင့်ြားဖပီး အကကမ်းြက်မှုကို 
ပိုမိုကကုံရတွ့ေေည့် ဖမို့ေယ်များနှင့် အမျ ိုးေမီးငယ်များက ပိုမိုခံစားေေည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကိေ်းဂဏေ်းအေ ၃.၅ 
ောခိုင်နှုေ်းရော အမျ ိုးေမီးများော ရေ့ခင်းအခါ၌ မလုံခခုံမှုကို ခံစားေရကကာင်း ရြာ်ဖပထားေည့်အတွက် ယခုအခါ 
ထိုအရဖခအရေနှင့် အရတာ်ပင်ကွဲဖပားရေဖပီဖြစ်ေည်။ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ေပ်ကွက်/သကျးေွာြှ အမပင်ထွက်မခင်းကို 
သြးမြန်းသောအခါ အြျ ိုးေြီးထက်ဝက်သကျာ်က လုံခခုံြှုြေှိသကကာင်းတင်မပကကဖပီး အြျ ိုးေြီး ေုံးပုံတစ်ပုံသကျာ်က 
ညအခါ၌ ြိြိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိြ်ြျား၌ပင် လုံခခုံြှုြေှိဟု ခံစားေသကကာင်း စိုးေိမ်ြွယ်ေိေှိေေည်။

ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ချနိ်ြှစ၍ ကိုယ်ထိလက်သောက်အကကြ်းဖက်ြှုအတိုင်းအတာသပါ် စိတ်ေသဘာထားြျား

• ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကိုဗစ်(၁၉) စတင်ချေိ်မှစ၍ အိမ်ရထာင်စုဝင်များအကကား ရိုက်နှက်ဖခင်း၊ ပါးရိုက်ဖခင်း 
ေို့မဟုတ် ထိုးနှက်ဖခင်းများ ပိုေှိလာဖခင်းအရပါ် အမျ ိုးေမီးအများစုက ေရဘာမတူကကရပ။ ေို့ောတွင် 
အမျ ိုးေမီးရလးဦးတွင် တစ်ဦးက ေရဘာတူေည်။ ေုံးဆယ်ရကျာ်အမျ ိုးေမီးများနှင့် တိုင်းရဒေကကီးများတွင် 
ရေထိုင်ရော အမျ ိုးေမီးများက ပို၍ ေရဘာတူညီကကေည်။ အြျ ိုးေြီး ငါးဦးတွင် တစ်ဦးက ကိုဗစ်(၁၉) စတင် 
ချနိ်ြှစ၍ ြိြိတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အြျ ိုးေြီး ေို့ြဟုတ် ြိန်းကသလးတစ်ဦးအသပါ် အကကြ်းဖက်ြှု အမပုအြူြျားကို 
မြင်သတွ့ေေည်။ ေုံးဆယ်ရကျာ်အမျ ိုးေမီးများနှင့် အိမ်ရထာင်ေှင်အမျ ိုးေမီးများေည် အေီးအေားေှိ အကကမ်းြက် 
မှုကို ပိုမိုေတိဖပုမိကကေည်။

အိြ်တွင်းအကကြ်းဖက်ြှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီြှုေယူမခင်း

• အမျ ိုးေမီးများ၏ ရဖခာက်ောခိုင်နှုေ်းေည် ကိုဗစ်(၁၉) စတင်ချေိ်မှစ၍ အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုအတွက် 
ပံ့ပိုးကူညီမှုေယူရော မိေ်းကရလး ေို့မဟုတ် အမျ ိုးေမီးကို ေိေှိဖပီး ဖပည်ေယ်များနှင့် အမျ ိုးေမီးငယ်များတွင် 
ပိုမိုဖမင့်မားေည်။ ပံ့ပိုးကူညီမှုေယူခဲ့ရော အမျ ိုးေမီးအများစုေည် လူထုအေိုက်အဝေ်းအတွင်းေှိ အေက် 
ကကီးေင့်ေူနှင့် ရဖပာဆိုခဲ့ကကေည်။ အသထာက်အကူေယူခဲ့သော အြျ ိုးေြီးြျားအနက် ဖမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးေမီးရေးော 
အြွဲ့ချုပ် ေို့မဟုတ် ေဲတပ်ြွဲ့ကဲ့ေို့ရော တေားဝင်ပံ့ပိုးကူညီြှုေယူမခင်းထက် “အလွတ်ေသဘာ” ပံ့ပိုးကူညီြှု 
(သဆွြျ ိုး၊ ြိတ်သဆွ စေည်) ကိုေယူမခင်းက သလးဆပိုမြင့်ြားေည်။ အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်ကိုရတွ့ကကုံခဲ့ေ
ပါက အရထာက်အကူေယူမည့်ေင်းဖမစ်အားလုံးကို အမျ ိုးေမီးများအား ရြာ်ဖပရစခဲ့ော အမျ ိုးေမီးအများစုက 
အိမ်ဖပင်ပ၌ ရဆွမျ ိုးတစ်ဦးကို ရဖပာဖပကကမည်ဟုရဖြဆိုေည်။ ငါးပုံတစ်ပုံက ကိုယ်ထိလက်ရောက်အကကမ်းြက်မှု
အရတွ့အကကုံကို ေပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးေို့ တင်ဖပမည်ဟု ရဖြဆိုေည်။ လွေ်ခဲ့ရောငါးနှစ်က ေုံးပုံတစ်ပုံရော 
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အမျ ိုးေမီးများေည် အကကမ်းြက်ကို ကကုံရတွ့ေပါက မည်ေူ့ကိုမျှရဖပာဆိုဖခင်းဖပုမည်မဟုတ်ရော်လည်း ယခုအခါ 
ရဖခာက်ောခိုင်နှုေ်းထိ ရလျာ့ကျေွားရောရကကာင့် အေိပညာမြင့်တက်လာဖပီး ဤေို့သောအသတွ့အကကုံြျားအား 
အမခားေူြျားကို တင်မပောတွင် ေှက်သကကာက်မခင်းသလျာ့နည်းလာေညက်ို ညွှေ်ဖပရေေည်။

အြျ ိုးေြီးြျား၏ ကျန်းြာသေးအသပါ် ကိုဗစ်(၁၉) နှင့် စစ်အာဏာေိြ်းြှု၏ 
ေက်သောက်ြှုြျား

ကျန်းြာသေးဝန်သဆာင်ြှုြျားလက်လှြ်းြီမခင်းအသပါ် စိတ်ေသဘာထားြျား

• ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစီေင်ခံစာပါ အြျ ိုးေြီးြျား၏ ထက်ဝက်ေည် ကျန်းြာသေးဝန်သဆာင်ြှုြျား လက်လှြ်းြီေေှိေန် 
ပိုြိုခက်ခဲလာေည်ဟု တင်မပကကေည်။ တိုင်းရဒေကကီးတွင်ရေထိုင်ကကရော အမျ ိုးေမီးများနှင့် အေက် ၃၁ 
မှ ၃၉ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးေမီးများက ဝေ်ရဆာင်မှုေယူေေ် ပိုမိုခက်ခဲလာရကကာင်းကို အများဆုံးတင်ဖပကကေည်။ 
ငါးောခိုင်နှုေ်းရော အမျ ိုးေမီးများေည် ပုဂ္ဂလိက ေို့မဟုတ် ဖပည်ေူ့ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများကို မေေှိ 
ရောရကကာင့် ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်ဖခင်း ေို့မဟုတ် မီးြွားဖခင်းဆိုင်ော အခက်အခဲများ ေှိခဲ့ကကေည်။ ဖပည်ေယ်များနှင့် 
ဖမို့ဖပရဒေများတွင် ဖြစ်ပွားမှုနှုေ်းပိုမိုဖမင့်မားေည်။ ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်အမျ ိုးေမီး ေို့မဟုတ် နို့တိုက်မိခင်များ 
အတွက်မူ ဖြစ်ပွားမှုနှုေ်းက ၁၁ ောခိုင်နှုေ်းအထိ နှစ်ဆတိုးဖမင့်ေည်။

ကိုဗစ်(၁၉) သောဂါလက္ခဏာြျားအား ခံစားေမခင်း

• အိြ်သထာင်စုငါးစုလျှင် နှစ်စု၌ ကိုဗစ်(၁၉) သောဂါလက္ခဏာြျားအား ခံစားခဲ့ေေူ အနည်းဆုံးတစ်ဦးေှိခဲ့ေည်။ 
ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်ရထာင်စု (၁၁) ေေ်းေှိရောရကကာင့် ထိုေို့ခံစားခဲ့ေေူ အိမ်ရထာင်စု 
၄,၄၄၄,၀၀၀ ခေ့်ေှိမည်ဖြစ်ေည်။ ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါလက္ခဏာခံစားေရကကာင်း တင်ဖပမှုေည် ဖပည်ေယ်များထက် 
တိုင်းရဒေကကီးများတွင် ပိုမိုဖမင့်မားဖပီး ဖမို့ဖပအိမ်ရထာင်စုများ၊ အကကမ်းြက်မှုပိုမိုဖြစ်ပွားရော ဖမို့ေယ်များနှင့် 
ပျမ်းမျှဝင်ရငွအထက်ေှိရော အိမ်ရထာင်စုများတွင် ပိုမိုဖမင့်မားေည်။

ကိုဗစ်(၁၉)သောဂါသကကာင့်သေဆုံးြှု

• အြျ ိုးေြီး (၁.၂) ောခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့အိြ်သထာင်စုတွင် ကိုဗစ်(၁၉)သောဂါသကကာင့်သေဆုံးေူ အနည်းဆုံးတစ်ဦး 
ေှိသကကာင်း တင်မပခဲ့ေည်။ အိမ်ရထာင်စု (၁၁) ေေ်း၏ (၁.၂) ောခိုင်နှုေ်းဆိုလျှင် ကိုဗစ်(၁၉)သောဂါသကကာင့်သေဆုံးေူ 
၁၃၂,၀၀၀ ေှိြည်မဖစ်ဖပီး မြန်ြာနိုင်ငံ ကျန်းြာသေးဝန်ကကီးဌာနြှ တေားဝင်ကိန်းဂဏန်းထက် ခုနစ်ဆနီးပါး မြင့်ြား 
ေည်။

ကိုဗစ်(၁၉) အတွက် ကာကွယ်သဆးထိုးမခင်းအတိုင်းအတာနှင့် ေတင်းအချက်အလက်ေင်းမြစ်

• အမျ ိုးေမီးထက်ဝက်ရကျာ်ေည် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါအတွက် ဒုတိယအကကိမ်ကာကွယ်ရဆးကို မထိုးနှံေရေးပါ။ 
ဝင်ရငွေည်းပါးရောနှင့် ပညာအေည်အချင်းေည်းပါးရော အမျ ိုးေမီးများ၊ ဖပည်ေယ်များထက် တိုင်းရဒေကကီး 
များတွင် ရေထိုင်ရော အမျ ိုးေမီးများေည် ဒုတိယအကကိမ်ကာကွယ်ရဆးအား ထိုးနှံဖပီးစီးမှု အေည်းဆုံးဖြစ်ေည်။ 
တိုင်းရဒေကကီးများတွင် ရေထိုင်ရော အမျ ိုးေမီးဆယ်ဦးအေက် ရဖခာက်ဦးေည် ဒုတိယအကကိမ်ကာကွယ်ရဆးကို 
မထိုးေရေးပါ။ ဒုတိယအကကိမ်ကာကွယ်ရဆးမထိုးေရေးေည့် အဓိကအရကကာင်းေင်းမှာ ၎င်းတို့၏ ေပ်ကွက်/ 
ရကျးေွာေို့ ရဆးရောက်ေှိေေ် ရစာင့်ဆိုင်းရေေရောရကကာင့်ဖြစ်ေည်။ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အမျ ိုးေမီးများ 
အတွက် ကိုဗစ်(၁၉)ဆိုင်ော ေတင်းအချက်အလက်၏ အဓိကေင်းဖမစ်မှာ “အဖခားရော အစိုးေေတင်းအချက် 
အလက်များ” ဖြစ်ရော်လည်း ဤေင်းဖမစ်များအား အေုံးဖပုမှုေည် ေိေိောော ကျဆင်းမှုေှိလာေည်။ 
ဒုတိယအေုံးအများဆုံးေင်းဖမစ်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဖမင့်တက်လာရော “မိေားစုနှင့် မိတ်ရဆွများ” ဖြစ်ေည်။ 
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အစိုးေမဟုတ်ရော Facebook နှင့် လူမှုကွေ်ေက်များအား ကိုဗစ်(၁၉) အချက်အလက်အတွက် အေုံးဖပု 
ဖခင်းေည် အမျ ိုးေမီးများတွင် ေုံးဆဖမင့်တက်လာေည်။ ဤေလဒ်များအေ တေားဝင်ေင်းဖမစ်များအား 
အေုံးဖပုမှု ရလျာ့ေည်းလာဖခင်းကို ညွှေ်ဖပရေေည်။ အစိုးေရုပ်ဖမင်ေံကကားနှင့် ေတင်းစာများအား ကိုဗစ်(၁၉) 
အချက်အလက်အတွက် အေုံးဖပုဖခင်းေည် ရကျးလက်ရဒေနှင့် အေက်ကကီးရော အမျ ိုးေမီးများကကားတွင် 
ပို၍အရတွ့များေည်။ ဖပည်ေယ်များတွင် အမျ ိုးေမီးဦးရဆာင်ရော အိမ်ရထာင်စုများ၌ မိတ်ရဆွနှင့် မိေားစု 
များကို ေင်းဖမစ်အဖြစ် ပို၍အေုံးဖပုကကေည်။ ဤအြွဲ့များအတွက်မူ ဖုန်းြှတစ်ဆင့် အချက်အလက်ေယူောတွင် 
အခက်အခဲေှိနိုင်သောသကကာင့် ၎င်းတို့ေည် နည်းပညာအသမခြခံသော ေင်းမြစ်ြျားကို အားကိုးကကေည်။ 

အြျ ိုးေြီးြျားအသပါ် ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် စစ်အာဏာေိြ်းြှု၏ စီးပွားဆိုင်ော 
အကျ ိုးေက်သောက်ြှုြျား

အိြ်သထာင်စုနှင့် တစ်ဦးချင်းဝင်သငွြျား သမပာင်းလဲြှု

• စစ်အာဏာေိြ်းြှုြှစတင်၍ အိြ်သထာင်စုဝင်သငွကျဆင်းလာသကကာင်း အြျ ိုးေြီးဆယ်ဦးတွင် ခုနစ်ဦးနီးပါးက 
တင်မပကကေည်။ ဤောခိုင်နှုေ်းေည် လွန်ခဲ့သောသမခာက်လတွင်သဆာင်ေွက်ခဲ့ေည့် ဖပည်ေူ့အရဖခခံလိုအပ်ချက် 
စစ်တမ်း၌ တင်မပထားေည်ထက် အနည်းငယ်နိြ့်ကျေည်။ ဤအချက်ေည် အိြ်သထာင်စုြျား သတွ့ကကုံသနေေည့် 
စီးပွားသေးကျဆင်းြှုြှမပန်လည်ဦးသြာ့လာေည့် ပထြဆုံးလက္ခဏာြျား (bottoming out) မဖစ်နိုင်ေည်။ 
ေို့ောတွင် ဖြို့မပနှင့် သကျးလက်သဒေ ကွာမခားချက်ြျား ေိောစွာေှိသနဖပီး ရကျးလက်အိမ်ရထာင်စုများေည် 
၎င်းတို့ဝင်ရငွများ ဆက်လက်ကျဆင်းရေမှုကို ကကုံရတွ့ရေေေည်။ အြျ ိုးေြီးြျား၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်သငွြျားေည် 
အိြ်သထာင်စုဝင်သငွြျားထက် ကျဆင်းြှုအနည်းငယ် သလျာ့နည်းေည်။  ကိုယ်ပိုင်ဝင်သငွ ကျဆင်းြှုေည် 
မပည်နယ်ြျား၊ ဝင်သငွနည်းပါးသော အိြ်သထာင်စုြျားနှင့် အေက်ကကီးသော အြျ ိုးေြီးြျားတွင် ပိုြိုမြင့်ြားေည်။

ကျား၊ြ အေ ဝင်သငွကျဆင်းြှုအား သမဖေှင်းေန် အေုံးမပုေည့် သမဖေှင်းသေးနည်းဗျူဟာြျား 

• ရဖြေှင်းရေးေည်းဗျူဟာများအား အေုံးဖပုေည့်ဖြစ်စဉ်များေည် ဆက်လက်ဖမင့်တက်လျက်ေှိေည်။ လက်ေှိတွင် 
သလးပုံေုံးပုံအထက်သော အိြ်သထာင်စုြျားေည် အစားအသောက်ြဟုတ်သော အမခားဝယ်ယူြှုြျားအား 
သလျှာ့ချလျက်ေှိေည်။ ထို့အဖပင် စုရဆာင်းထားေည့်ရငွရကကးများအား မှီခိုဖခင်း၊ မိေားစု ေို့မဟုတ် မိတ်ရဆွ 
များထံမှရချးယူဖခင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ရောင်းချဖခင်းများကိုလည်း ဖပုလုပ်ရေေေည်။ အချေိ်နှင့်အမျှ 
အေုံးဖပုမှု ရလျာ့ကျလာရော ေည်းဗျူဟာတစ်ခုမှာ ရငွရေးရကကးရေးအြွဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် ရငွရချးေူထံမှ 
ရချးရငွေယူဖခင်းပင်ဖြစ်ေည်။ ဤေို့ရလျာ့ကျေဖခင်းေည် လိုအပ်ချက်မေှိဖခင်းမဟုတ်ဘဲ ရထာက်ပံ့မှု 
ကင်းမဲ့ဖခင်းရကကာင့် ဖြစ်နိုင်ေည်။ မိေားစု/မိတ်ရဆွများထံမှ ရငွရချးဖခင်းနှင့် ရချးရငွေယူဖခင်းေည် 
ကရလးေှိရော အိမ်ရထာင်စုများ၊ ဝင်ရငွေည်းပါးရောအိမ်ရထာင်စုများနှင့် ပညာအေည်အချင်းေိမ့်ကျရော 
အမျ ိုးေမီးများတွင် ပို၍အရတွ့များေည်။ ဆေ့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် စုရဆာင်းထားရောရငွရကကးများအား 
အေုံးဖပုဖခင်းေည် ပို၍ငယ်ေွယ်ရော (၁၈ နှစ်မှ ၃၀) အမျ ိုးေမီးများနှင့် ပညာအေည်အချင်းဖမင့်မားရော 
အမျ ိုးေမီးများတွင် ပို၍အရတွ့များေည်။ အိြ်သထာင်ဦးစီးအြျ ိုးေြီးနှင့် အိြ်သထာင်ြေှိသော အြျ ိုးေြီး 
ြျားက သမဖေှင်းသေးနည်းဗျူဟာအတွက် ပို၍တာဝန်ယူကကေေည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများရောင်းချဖခင်းနှင့် ရချးရငွ 
ေယူဖခင်းတို့ေည် ဖမို့ဖပင်ရဒေများတွင် ရေထိုင်ဖခင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုေှိေည်။ ရချးရငွေယူဖခင်းေည် တိုင်းရဒေကကီး 
တစ်ခုတွင်ရေထိုင်ဖခင်းနှင့် ဆက်စပ်ရေဖပီး ဘဏ်များ ေို့မဟုတ် ရငွရချးရပးေည့်အြွဲ့အစည်းများကို ပို၍ 
လက်လှမ်းမီဖခင်းရကကာင့် ဖြစ်နိုင်ေည်။ သချးသငွေယူသော အိြ်သထာင်စုြျားတွင် အိြ်သထာင်စုဆယ်စုအနက် 
သမခာက်စု၌ သချးသငွကိုေယူေူြှာ အြျ ိုးေြီးြျား မဖစ်ေည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောင်းချေရော အိမ်ရထာင်စုများတွင် 
အိမ်ရထာင်စု ဆယ်စုအေက် ေုံးစု၌ ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများေည် အမျ ိုးေမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်ကကေည်။ 
ဖပည်ေူ့အရဖခခံ လိုအပ်ချက် စစ်တမ်းတွင် အဓိကရောင်းချရောပစ္စည်းများမှာ ရေှေနှင့် လက်ဝတ်ေတောများဖြစ်ဖပီး 
၎င်း၏ရောက်တွင် ခခံရမွးတိေစ္ဆာေ်များနှင့် ဆိုင်ကယ်များဖြစ်ကကေည်။ ရဖခာက်လကကေည့်အထိ စစ်တမ်းတွင် 
ဤပုံစံေည် ထပ်တူေီးပါးအထိ တူညီရေဆဲဖြစ်ေည်။
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ဝင်သငွဆုတ်ယုတ်လာမခင်းသကကာင့် ကျား၊ြ အေ အစားအသောက်သလျှာ့စားမခင်း

• ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရမလမှ လက်ေှိအထိ ကိေ်းဂဏေ်းများအေ ရေထိုင်မှုစေိတ်ကို ကာမိရစေေ်အတွက် အစားအရောက် 
ရလျှာ့စားရော အိမ်ရထာင်စုများေည် ကကားဖြတ်ရဖပာင်းလဲမှုမေှိဘဲ ပုံမှေ်တိုးဖမင့်လျက် ေှိေည်။ လက်ေှိတွင် 
အိမ်ရထာင်စုဆယ်စုလျှင် ရလးစုက အစားအရောက်ကို ရလျှာ့ချရေေေည်။ အစားအရောက်ရလျှာ့စားေူတို့တွင် 
အများဆုံးမှာ ၃၁ နှစ်မှ ၃၉ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးေမီးများဖြစ်ရကကာင်းေိေှိေေည်။ ဝင်ရငွေည်းပါးရောအိမ်ရထာင်
စုများမှ အမျ ိုးေမီးများ၊ အိမ်ရထာင်ေှင်အမျ ိုးေမီးများနှင့် ပညာအေည်အချင်းေိမ့်ကျရော အမျ ိုးေမီးများေည် 
အစားအစာရလျှာ့ချဖခင်းကို ပို၍ဖပုလုပ်ကကေည်။ အစားအစာရလျှာ့ချေရော အိမ်ရထာင်စုများတွင် 
အိမ်ရထာင်စုတစ်ဝက်၌ အမျ ိုးေားနှင့် အမျ ိုးေမီးများက အတူတကွ အစားအစာရလျှာ့ချကကေည်။ ေို့ော၌ 
ထိုအိြ်သထာင်စုတို့၏ ေုံးပုံတစ်ပုံတွင် အြျ ိုးေြီးြျားက ပို၍အစားသလျှာ့စားကကေေည်။

အိြ်သထာင်စုအတွင်း ဝင်သငွေှိေူအသေအတွက်အသပါ် ကိုဗစ်(၁၉) နှင့် စစ်အာဏာေိြ်းြှု၏ 
ေက်သောက်ြှု

• အေည်းဆုံးဝင်ရငွေှိေူတစ်ဦးေှိေည့် အိမ်ရထာင်စုများ၏ ောခိုင်နှုေ်းေည် အချေိ်နှင့်အမျှ ကျဆင်းလျက်ေှိေည်။ 
အေိမ့်ဆုံးကျဆင်းမှုေည် ကိုဗစ်(၁၉)နှင့်ဆက်စပ်၍ ေွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ေည့်အချေိ်အတွင်း၌ ဖြစ်ေည်။ 
စစ်အာဏာေိြ်းဖပီးချနိ်ြှစ၍ မပည်သထာင်စုအဆင့်၌ ဤောခိုင်နှုန်းေည် ဆက်လက်ကျဆင်းလျက်ေှိေည်။ 
ဖြို့မပအိြ်သထာင်စုြျားက မပန်လည်ထူသထာင်လာသော်လည်း သကျးလက်အိြ်သထာင်စုြျားကြူ ဆက်လက် 
ကျဆင်းလျက်ေှိေည်။ ဝင်ရငွပိုမိုဖမင့်မားရော အိမ်ရထာင်စုများေည် ကိုဗစ်(၁၉) မတိုင်ခင် အဆင့်ထိေီးပါး 
ဖပေ်လည်ထူရထာင်လာနိုင်ခဲ့ေည်။ အေက်ရလးဆယ်နှင့်အထက် စစ်တမ်းရဖြဆိုေူများ၏ အိမ်ရထာင်စုများ၌ 
အိမ်ရထာင်စုအတွင်းဝင်ရငွေှိေူောခိုင်နှုေ်းေည် ဆိုးေွားစွာကျဆင်းလျက်ေှိေည်။
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အိြ်ြှုကိစ္စနှင့်မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးတာဝန်ြျား

• အြျ ိုးေြီးထက်ဝက်ခန့်ေည် ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ချနိ်ြှစ၍ အိြ်ြှုကိစ္စြျားပိုြိုြျားမပားလာေည်ဟု ခံစားကကေေည်။ 
အမျ ိုးေမီးအများစု၊ အထူးေမဖင့် ဖြို့မပသဒေနှင့် တိုင်းသဒေကကီးအတွင်းသနထိုင်ေည့် အြျ ိုးေြီးြျားေည် 
ပိုများလာရော အိမ်အလုပ်များ၏ ဝေ်ထုပ်ဝေ်ပိုးများကို ထမ်းရေေေည်။ အြျ ိုးေြီးငါးဦးလျှင်ေုံးဦးက 
ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ချနိ်ြှစ၍ မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးတာဝန်ြျား ပိုြိုြျားမပားလာေည်ဟု သမပာဆိုကကေည်။ တစ်ြေ် 
တိုင်းရဒေကကီးအတွင်းရေထိုင်ေူများ၊ ကရလးေှိရော အိမ်ရထာင်စုများတွင်ရေထိုင်ေူများနှင့် ၃၁ နှစ်မှ ၃၉ 
နှစ်အေွယ်အမျ ိုးေမီးများတွင် ပို၍များဖပားေည်။ မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးတာဝန်ြျား ပိုြိုြျားမပားလာေည့် 
အမျ ိုးေမီးများအေက် ငါးပုံနှစ်ပုံက ဤအချက်ေည် ၎င်းတို့ အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းတစ်ခုေှာရြွဖခင်းအရပါ် 
ထိခိုက်မှုေှိရကကာင်း ရဖပာဆိုခဲ့ေည်။ ၎င်းတွင် ဝင်ရငွေည်းပါးရောအိမ်ရထာင်စုများနှင့် ၃၁ နှစ်မှ ၃၉ နှစ်အေွယ် 
အုပ်စုက ပို၍များဖပားေည်။

ကကီးြားသောဝယ်ယူြှုြျားအတွက် ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်မခင်း

• အဓိကပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်အဓိကချမှတ်ေေူ အမျ ိုးေမီးောခိုင်နှုေ်းေည် နှစ်ဆေီးပါး 
တိုးဖမင့်လာရောရကကာင့် အိြ်သထာင်စုြျားတွင် တန်းတူညီြျှြှုတိုးမြင့်လာသကကာင်း ညွှန်မပသနေည်။ ဖမို့ဖပရဒေ 
အတွင်းရေထိုင်ဖပီး ပျမ်းမျှဝင်ရငွအထက်ေှိေည့် အိမ်ရထာင်စုများေှိ အမျ ိုးေမီးများနှင့် ပညာတတ် အမျ ိုးေမီး 
များက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ောတွင် အကျ ိုးေက်ရောက်မှု ပိုေှိကကေည်။

ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ ရောက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိုးများေည် လျင်ဖမေ်စွာရပျာက်ကွယ်ေွားလိမ့်မည် 
မဟုတ်ရပ။ အမျ ိုးေမီးများေည် လုပ်ငေ်းခွင်တွင်ပါဝင်နိုင်ဖခင်းနှင့် ဝင်ရငွေေှိနိုင်ဖခင်းတို့၌ ရေေှည်ဆုတ်ယုတ်မှုများကို 
ကကု့ရတွ့နိုင်ရဖခေှိေည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများရောင်းချဖခင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်စုရဆာင်းရငွများအား အေုံးဖပုဖခင်းေည် ၎င်းတို့၏ 
စီးပွားရေးအဆင်ရဖပမှုအတွက် ရေေှည်ဂယက်ရိုက်မှုများဖြစ်ရပါ်ရစမည်ဖြစ်ေည်။
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၁။ ေိဒါေ်း
၁.၁။ ။စကားစပ်

လက်ေှိအချေိ်တွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံေည် ပဋိပက္ခပိုမိုဖပင်းထေ်လာရောရကကာင့် နိုင်ငံရေးနှင့် ဖပည်ေူ့ကျေ်းမာရေး 
ကပ်ရဘးရပါင်းစပ်မှုကို ကကုံရတွ့ရေေဖပီး အမျ ိုးေမီးများ၏ ဘဝများေည် အန္တောယ်များစွာကို ကကုံရတွ့နိုင်ေည့် 
အရဖခအရေဖြစ်ရေေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အကကမ်းြက်မှုအတိုင်းအတာ ဖမင့်မားလျက်ေှိဖပီး အချ ို ့က ရေေှည်ပဋိပက္ခများ 
ပိုမိုဖပင်းထေ်လာဖခင်းဖြစ်ကာ အချ ို ့ကမူ အေစ်ထွက်ရပါ်လာဖခင်းဖြစ်ေည်။ ဆုတ်ယုတ်လျက်ေှိရော လူမှုစီးပွားရေး 
အရဖခအရေများနှင့် ရေှေ့ရဖပာင်းရေထိုင်ေမှုများေည်  လူေားချင်းစာောမှုနှင့် အရဖခခံလိုအပ်ချက်အရထာက်အပံ့များ 
လိုအပ်လျက်ေှိေည့် ယခင်က အရထာက်အပံ့ရပးေေ် ေည်ေွယ်ထားဖခင်းမေှိေည့်ဖပည်ေူများကို ေိေ်းရပါင်းများစွာ 
ပိုမိုများဖပားလာရစေည်။ စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်မှု၊ ကျေ်းမာရေးစေစ်ဖပိုလဲမှု၊ ဆင်းေဲမွဲရတမှုဖမင့်တက်လာမှုနှင့် စားေပ်ေိက္ခာ 
မြူလုံမှုတို့ ပိုမိုဆိုးေွားလျက်ေှိေည့် အရဖခအရေအတွင်း၌ ဤစစ်တမ်းကိုရကာက်ယူခဲ့ဖခင်းဖြစ်ေည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 
ဇေ်ေဝါေီလတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၁ ေည် ယခုနှစ်အတွင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ တစ်ောခိုင်နှုေ်း တိုးဖမင့်မည်ဟု 
ခေ့်မှေ်းထားေည်။ ဤအချက်အေ ကပ်ရောဂါနှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှု၏ ရပါင်းစပ်ေက်ရောက်မှုေည် စီးပွားရေးကို GDP 
တိုင်းတာမှုအေ ေုံးဆယ်ောခိုင်နှုေ်းအထိ ရလျာ့ကျမှုဖြစ်ရပါ်ရစခဲ့ေည်။

ကပ်သောဂါအတွင်း ပံ့ပိုးကူညီြှုြျား

ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချေိ်တွင် ေေ်ပုံရငွရထာက်ပံ့ရေးမိတ်ြက်အြွဲ့များ၊ UN အြွဲ့အစည်းများနှင့် အေပ်ြက်လူမှု 
အြွဲ့အစည်း(CSOs)များေည် ကပ်ရောဂါရကကာင့်ဖြစ်ရပါ်ရစမည့် လူမှုစီးပွားရေးနှင့် ကျေ်းမာရေးကပ်ဆိုးများကို ရဖြေှင်းေေ် 
တုံ့ဖပေ်မှုများကို စီစဉ်ခဲ့ေည်။ ထိုအစီအမံများေည် စီးပွားရေးဖပေ်လည်ထူရထာင်ရေးနှင့် ကျား၊မ ရေးော တုံ့ဖပေ်နိုင်စွမ်း 
ေည့်အမူအကျင့်ပုံစံဖြင့် ထိခိုက်လွယ်မှု အဖမင့်ဆုံးအြွဲ့များေို့ ရောက်ေှိရစမည့် လူမှုကာကွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဖပေ်လည် 
ထူရထာင်ရေးအစီအစဉ်များအတွက် ဖမေ်မာနိုင်ငံအစိုးေအြွဲ့အရပါ် ရထာက်ပံ့ရေးတို့ကို အဓိက အရလးထားခဲ့ကကေည်။

ကိုဗစ်(၁၉)တုံ့ဖပေ်မှု၏ အဓိကေည်းဗျူဟာတစ်ခုေည် အစိုးေအြွဲ့နှင့် ေည်းပညာဆိုင်ော မိတ်ြက်ြွဲ့ရဆာင်ေွက်ဖခင်း 
ဖြစ်ဖပီး UN အြွဲ့အစည်းများေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံအစိုးေအြွဲ့အဖပင် CSO များနှင့် အတူလက်တွဲ၍ လူမှုကာကွယ်ရေး 
အစီအစဉ်များကို ချဲ့ထွင်ေေ် ဖမင့်တက်လာရော ကျား၊မ အရဖခဖပုအကကမ်းြက်မှုနှင့် အကာအကွယ်ရပးရေးကိစ္စေပ်များအား 
ကိုင်တွယ်ရဖြေှင်းဖခင်း၊ ထိခိုက်လွယ်မှုအဖမင့်ဆုံးရောအုပ်စုအတွက် အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလိုအပ်ချက်များ ရဖြေှင်းဖခင်း 
နှင့် ကျေ်းမာရေးနှင့် အဖခားဝေ်ရဆာင်မှုများတွင် ရတွ့ဖမင်ေရော ကွာဟချက်များအား ကိုင်တွယ်ရဖြေှင်းဖခင်းတို့ကို ဖပုလုပ် 
ခဲ့ကကေည်။ အထက်ပါကိစ္စေပ်များအားလုံးတွင် အမျ ိုးေမီးများ၏ အဓိပ္ပာယ်ေှိစွာပါဝင်နိုင်မှုနှင့် ရခါင်းရဆာင်မှုများ၊ စွမ်း
ရဆာင်ေည်ဖမှင့်တင်မှုများကို အရေအချာထည့်ေွင်းခဲ့ေည်။ ဖမေ်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အမျ ိုးေမီးရကာ်မတီ (MNCW) နှင့် 
ကျား၊မ ရေးော တေ်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျ ိုးေမီးများစွမ်းပကားဖမှင့်တင်မှုအြွဲ့ (GEWE) စေည့် အြွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် 
ဖပည်ေူလူထုနှင့် CSO များေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံအစိုးေအြွဲ့နှင့် အတူတကွ စတင်ရဆာင်ေွက်လာကကေည်။

စစ်အာဏာေိြ်းြှုြှစ၍ ပံ့ပိုးကူညီြှုြျား

UN နှင့် အဖခားအြွဲ့အစည်းများေည် စစ်အာဏာေိမ်းမှုမှစ၍ အရဖခအရေကိုတုံ့ဖပေ်ေေ် ကကိုးစားရေေည်နှင့်အမျှ 
အရဖခအရေနှင့်ကိုက်ညီရော အရထာက်အပံ့များရပးအပ်နိုင်ေေ်အတွက် ကျား၊မ ကိေ်းဂဏေ်းများ၊ ေုရတေေ 
အချက်အလက်များနှင့် စိစစ်ပိုင်းဖခားမှုများကို ေေှိေေ် အလွေ်အရေးကကီးေည်။ ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိအမျ ိုးေမီးများ၏ အရဖခ 
အရေနှင့် ပိုမိုဆိုးေွားလာရော စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်မှုကို ရဖြေှင်းောတွင် ၎င်းတို့ ရဖြေှင်းေည့်ေည်းလမ်းများအား စူးစမ်း 
ရလ့လာမှုများကို UN အြွဲ့အစည်းများနှင့် အဖခားြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမိတ်ြက်အြွဲ့များက ေိေှိေေ်လိုအပ်ဖပီး ဤေည်းဖြင့် 
အဆိုပါကိစ္စေပ်များအား ကိုင်တွယ်ရဖြေှင်းောတွင် အကူအညီဖြစ်ရစမည်ဖြစ်ေည်

စစ်အာဏာေိမ်းမှုရကကာင့် အရဖခအရေေည် ေိေိောောပိုမိုရှုပ်ရထွးလာဖပီး -
• UN ေည် လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်ေေ် တေားဝင်အစိုးေမိတ်ြက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ေည်။
• အေပ်ြက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများနှင့် စစ်အစိုးေအကကား ကွာဟမှု/ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့ေည်။
• ပိုမိုဆိုးေွားလာရော လူေားချင်းစာောမှုကပ်ရဘးဖြစ်လာဖပီး တုံ့ဖပေ်ေေ်လိုအပ်လာေည်။
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ရအာက်ပါအချက်များအပါအဝင် အာဏာေိမ်းမှုမှစ၍ ရောက်ထပ်ရောစိေ်ရခါ်မှုများဖြစ်ရပါ်လာခဲ့ေည် -
• ဒီမိုကရေစီလုပ်ရဆာင်ချက်များရလျာ့ကျလာဖခင်း
• ကျေ်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဲ့ေို့ရော ကဏ္ဍများတွင် ဝေ်ရဆာင်မှုမလုံရလာက်ဖခင်း
• စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်မှု ပိုမိုဆိုးေွားလာဖခင်း
• အကကမ်းြက်မှုနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပိုမိုဖမင့်တက်လာဖခင်း
• အမျ ိုးေမီးနှင့် ၎င်းတို့၏အြွဲ့အစည်းများ၏ လုံခခုံရဘးကင်းရေးအတွက် စိုးေိမ်ေဖခင်း

ဤအချေိ်တွင် အစိုးေအြွဲ့မဟုတ်ရော ဖငိမ်းချမ်းရေး၊ လူေားချင်းစာောမှုနှင့် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ော ပတ်ေက် 
ေက်ဆိုင်ေူများထံေို့ ေည်းပညာအရထာက်အပံ့များအား ရဖပာင်းလဲရပးအပ်လာကကေည်။

၁.၂။ ဤသလ့လာြှု၏အတိုင်းအတာနှင့် ေည်ြှန်းချက်

ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမျ ိုးေမီးနှင့် မိေ်းကရလးရပါင်း ၂၈ ေေ်းေှိဖပီး UNDP နှင့် UN Women တို့မှ 
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေည့် ကပ်သောဂါနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်ြှုသအာက်တွင် သနထိုင်သနသော အြျ ိုးေြီးြျားဆိုင်ောစစ်တြ်း ေည် 
ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိ အမျ ိုးေမီးများ၏ လက်ေှိစိေ်ရခါ်မှုကို ေတ်မှတ်ရြာ်ထုတ် ရပးေည့် ကိေ်းဂဏေ်းေင်းဖမစ်အေစ်တစ်ခုဖြစ်
ေည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဖပည်ရထာင်စုအဆင့်ကို လွှမ်းခခုံရဆာင်ေွက်ခဲ့ေည့် ဤစစ်တမ်းတွင် 
အမျ ိုးေမီး ၂၂၀၀ ၏ အဖမင်ရှုရထာင့်များကို မှတ်ေားရပးေည်။

လွေ်ခဲ့ရောနှစ်နှစ်အတွင်း ကိေ်းဂဏေ်းရကာက်ယူမှုအတွက် ရဖမာက်များစွာရော စိေ်ရခါ်မှုများေှိခဲ့ရော်လည်း 
ထိုအချေိ်အရတာအတွင်း၌ စစ်တမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကို ရဆာင်ေွက်ခဲ့ကကေည်။ ေို့ောတွင် ကပ်ရဘးနှစ်ခုရကကာင့် အမျ ိုးေမီးများ 
ထိခိုက်ခံေပုံအား ဖပည့်စုံေှင်းလင်းစွာ တိုင်းတာရပးေည့် ကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်များမှာ ေည်းပါးလှေည်။ 
ဤစစ်တမ်း၏ ေည်ေွယ်ချက်ေည် ထိုကွာဟချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရပးေေ်ဖြစ်ေည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ကျား၊မရှုရထာင့်ဖြင့် SDG များအား ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာေေ် လိုအပ်ေည့် ညွှေ်းကိေ်းများအေက် 
တစ်ဝက်ရအာက် (၄၄ ောခိုင်နှုေ်း) ရော ညွှေ်းကိေ်းများော ေေှိခဲ့ေည်။ ထို့အဖပင် ကျား၊မ နှင့် ဆင်းေဲမွဲရတမှု၊ ရုပ်ပိုင်း 
ဆိုင်ောနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော ရနှာင့်ယှက်မှု၊ အမျ ိုးေမီးများအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား လက်လှမ်းမီနိုင်မှု (women’s access 
to assets) ၊ ကျား၊မရေးော နှင့် ပတ်ဝေ်းကျင် စေည့် ေယ်ပယ်များတွင် ပုံမှေ်ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှုအတွက် နှိုင်းယှဉ် 
နိုင်ရော ေည်းပညာများ ကင်းမဲ့ရေေည်။

၁.၃။ ။သနာက်ခံအသကကာင်း

၁.၃.၁။ ။ကိစ္စေပ်ြျားက အြျ ိုးေြီးြျားဆီေို့ ဦးတည်နိုင်ပုံကို ေြိုင်းက သမပာမပသပးေည်။

လွေ်ခဲ့ရောနှစ်ငါးဆယ်ရကျာ်အတွင်း၌ ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အုပ်ချုပ်မှုေည် ခခင်းချက်တစ်ခုထက် စံနှုေ်းေတ်မှတ်ချက် 
တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ေည်။ ဆယ်စုနှစ်ရပါင်းများစွာကကာရအာင် အမျ ိုးေမီးများေည် အာဏာေှိေည့်ောထူးရေောများမှ 
ြယ်ချေ်ထားခံေဖပီး အမျ ိုးေားများကဲ့ေို့ တူညီရော စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများကို မေေှိခဲ့ရပ။ 
လတ်တရလာ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း၌ စစ်ပုံစံေွင်းခံေဖခင်းနှင့် အမျ ိုးေားဝါဒလွှမ်းမိုးဖခင်းတို့ရကကာင့် လူမှုစံနှုေ်းများအေ 
အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိေ်းကရလးများေည် အိမ်ရထာင်စု၊ မိေားစုနှင့် အဖခားဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးတာဝေ်များကို 
ကကီးကကပ်ေဖပီး အမျ ိုးေားများကမူ ဦးရဆာင်ေူများဖြစ်ကကေည်။ ထိုကာလအတွင်း ရယာက်ျားကကီးစိုးေည့်စိတ်ရေစိတ်ထား
ကို စစ်တပ်ကရေးဆွဲခဲ့ေည့် ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းပုံအရဖခခံဥပရဒက စံဖပေရဘာ ဖပေရေေည်။ ၎င်းတွင် အမျ ိုးေမီးများအား 
မိခင်များအဖြစ် ကကိမ်ြေ်များစွာ ေည်ညွှေ်းထားဖပီး အချ ို ့အလုပ်အကိုင်များကို “အမျ ိုးေားများနှင့်ောေင့်ရတာ်ရော” ဟူ၍ 
ရကကညာထားေည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် လူမှုအြွဲ့အစည်းများနှင့် ကျား၊မရေးောညွှေ်းကိေ်း၂အေ အရေှ့ရတာင်အာေှ ကိုးနိုင်ငံတွင် 
ဖမေ်မာနိုင်ငံကို ခွဲဖခားဆက်ဆံမှု ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ေတ်မှတ်ထားေည်။

စစ်တပ်၏ယခင်နှစ်ငါးဆယ်အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်အတွင်း ကျေ်းမာရေးနှင့်ပညာရေးအတွက် ဘတ်ဂျက်ခွဲရဝမှုေည် GDP ၏ 
တစ်ောခိုင်နှုေ်းမှ ေုံးောခိုင်နှုေ်းအထိဖြစ်ဖပီး စစ်တပ်အတွက်ဘတ်ဂျက်မှာ ၂၀ မှ ၃၀ ောခိုင်နှုေ်းဖြစ်ေည်။ ဤေို့ ေည်းပါးလှ
ရောေင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုေည် အမျ ိုးေမီးများကို ထိခိုက်ရစခဲ့ဖပီး ဖပည်ေူ့ဝေ်ရဆာင်မှုများအား ေယူနိုင်ေည့်အခွင့်အလမ်းများ 
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ကင်းမဲ့ဖခင်းနှင့်အတူ မိခင်နှင့် ရမွးကင်းစကရလး ရေဆုံးမှုနှုေ်းများလည်း ဖမင့်မားခဲ့ေည်။

ယခုလက်ေှိ နိုင်ငံရေးဝရုေ်းေုေ်းကားအရဖခအရေေည် အမျ ိုးေမီးအခွင့်အရေးများ ဆုတ်ယုတ်မှုကို ညွှေ်ဖပရေရုံမက ၎င်းတို့
၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောလုံခခုံမှုကိုပါ တိုက်ရိုက်ဖခိမ်းရဖခာက်မှုေှိရေေည်။ ရလ့လာမှုများအေ ကျား၊မ တေ်းတူညီမျှမှုမေှိဖခင်းေည် 
အမျ ိုးေမီးများအရပါ် အကကမ်းြက်မှုအန္တောယ်ဖမင့်မားဖခင်းနှင့် ဆက်စပ်ရေေည်။၃ ကုလေမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးပညာေှင်ေည် 
“ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိ ကျား၊မ တေ်းတူညီမျှမှုမေှိဖခင်း အတိုင်းအတာေည် လိင်ပိုင်းနှင့် ကျား၊မ အရဖခဖပု အကကမ်းြက်မှုကို 
အထူးဖြစ်ရပါ်ရစေည်”၄ ဟု ရတွ့ေှိခဲ့ေည်။ ဖပည်ေူ့အစိုးေနှင့် အမျ ိုးေမီးအခွင့်အရေးများဆိုင်ော အစုအြွဲ့များေည် 
အမျ ိုးေမီးများကို ဤအကကမ်းြက်များမှ ကာကွယ်ေေ်အတွက် နိုင်ငံရတာ်ဥပရဒတစ်ေပ်ကို ရေးဆွဲလျက်ေှိခဲ့ေည်။၅

ဤရောက်ရကကာင်းဖပေ်ဖခင်းေည် အမျ ိုးေမီးရော အမျ ိုးေားများကိုပါ 
ထိခိုက်ရစေည်။ ကျား၊မ တေ်းတူညီမျှမှုမေှိဘဲ ဖမေ်မာနိုင်ငံေည် 
တည်ဖငိမ်ရအးချမ်း၍ စီးပွားရေးအေ ဖြစ်ထွေ်းရော နိုင်ငံတကာ 
အေိုက်အဝေ်း အြွဲ့ဝင်ဖြစ်နိုင်ရဖခကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်မဟုတ်ရပ။ 
ကံမရကာင်းစွာဖြင့် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ ဆယ်စုနှစ် ကကာေည့် နိုင်ငံရေး 
အကူးအရဖပာင်း၊ ဖငိမ်းချမ်းရေး တည်ရဆာက်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီ 
ေည်းကျ ရေွးရကာက်ပွဲများေည် စစ်တပ်၏အုပ်ချုပ်မှုမှ လွတ်ရဖမာက် 
ဖခင်းကို မရဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့ရပ။ ဤေို့ကျရှုံးခဲ့ေည့် ဒီမိုကရေစီ အကူး 
အရဖပာင်း၌ အမျ ိုးေမီးများအား ချေ်လှပ်ထားဖခင်းေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၌ 
ေက်ေှိုင်းရော အြွဲ့အစည်း အရဖပာင်းအလဲကို မြေ်တီးနိုင်ခဲ့ဖခင်း၏ 
အရကကာင်းေင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ေည်။

၁.၃.၂။ သေတိုကာလ အလားအလာေည် အားေဖွယ်ြေှိသပ။

လွေ်ခဲ့ရော ၁၅ နှစ်ရကျာ်ကို ဖပေ်ကကည့်ရောအခါ၌ ဖမေ်မာနိုင်ငံေည် 
စီးပွားရေးအေ တံခါးပိတ်ထားောမှ ပိုမိုပွင့်လင်းလာခဲ့ဖပီး ထိုခေီးလမ်း 
တစ်ရလျှာက်တွင် စီးပွားရေးကကီးထွားမှုေည် ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 
ဖမင့်မားခဲ့ရောရကကာင့် ဆင်းေဲမွဲရတမှုကို များစွာရလျှာ့ချနိုင်ခဲ့ေည်။ 
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖမေ်မာနိုင်ငံရေထိုင်မှုအရဖခအရေစစ်တမ်းအေ ဆင်းေဲ 
မွဲရတမှုနှုေ်းက ၂၀၀၅ ခုနှစ်၌ ၄၈ ောခိုင်နှုေ်းမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၂၄ 
ောခိုင်နှုေ်းအထိ တစ်ဝက်ရလျာ့ကျခဲ့ေည်။၆  

ေို့ောတွင် ယခုအခါ ဤတိုးတက်မှုအားလုံးနှင့် ေေ်းရပါင်းများစွာ 
ရော ဘဝရဖပာင်းလဲမှုများေည် နှစ်အေည်းငယ်အတွင်း ရောက်ဖပေ် 
လှည့်နိုင်ရဖခေှိရေေည်။ UNDP ၏ ဖပည်ေူ့အရဖခခံ လိုအပ်ချက် 
စစ်တမ်း၇နှင့် လတ်တရလာ ဖပုဖပင်မွမ်းမံထားရော ဆင်းေဲမွဲရတမှု 
အကဲဖြတ်ဖခင်း၈တွင် ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ စီးပွားရေး 
ထိခိုက်မှုများကို ေင်ဆိုင်ရဖြေှင်းရေေေည့် ဖမေ်မာနိုင်ငံအတွင်း 
ထိခိုက်မှုအလွယ်ဆုံးရောေူများ၏ စိတ်ပျက်အားရလျာ့ြွယ် 
အရဖခအရေကို ရြာ်ဖပရေေည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဆင်းေဲမွဲရတမှု 
နှုေ်းေည် နှစ်ဆေီးပါးဖမှင့်တက်မည်ဟု ေုရတေေ ရလ့လာချက်များက 
ညွှေ်ဖပရေေည်။ လူရပါင်းများစွာက ၎င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်များနှင့် 
ဝင်ရငွေင်းဖမစ်များကို ဆုံးရှုံးခဲ့ဖပီး ၎င်းတို့မိေားစုများေည်လည်း 
အစားအရောက်များ ရလျှာ့စားရေေဖပီး လက်ဝတ်ေတောနှင့် 
ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ရောင်းချရေေေည်။ လူရပါင်းများစွာက မိမိ တို့၏ 
စုရဆာင်းရငွများကို ထုတ်ယူဖပီး ရဖြေှင်းရေေရော်လည်း ထိုေူများ 
စွာက စုရဆာင်းရငွများ မကျေ်ေှိကကရတာ့ရပ။ ဤစစ်တမ်းတွင် အထက်ပါရတွ့ေှိချက်များစွာကို အမျ ိုးေမီးရှုရထာင့်မှ 
အချေိ်နှင့်တစ်ရဖပးညီ မွမ်းမံထားေည်။

စစ်တမ်းပါ အမျ ိုးေမီးများအား 
“လွေ်ခဲ့ရော လအေည်းငယ်အတွင်း 
ကိုယ့်ဘဝနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ့်စကား 
နှင့်ကိုယ် ရဖပာဖပရပးပါ” ဟုရမးဖမေ်းခဲ့ 
ော အြျ ိုးေြီးသလးဦးတွင် တစ်ဦးက 
“အမျ ိုးေမီးများေည် အဖပင်ထွက် 
ရောအခါ လုံခခုံရဘးကင်းမှု မေှိပါ” ဟု 
ရဖြဆိုခဲ့ေည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ စစ်တြ်းသတွ သမပာဆိုခဲ့ 
ကကသော အြျ ိုးေြီးြျား

“အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် ရေောေဲ့ အခွင့်အရေး 
ဆိုတာ မေှိဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာ အမျ ိုးေမီးရတွက 
အေုံးမဝင်ေလိုပဲ။” ဧောဝတီတိုင်းြှ အေက် ၅၀ 
အေွယ်သမဖဆိုေူ

“၂၀၂၁ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါေီလကစဖပီး မူးယစ်ရဆးစွဲ 
တဲ့ေူရတွ ပိုများလာတယ်။ အမျ ိုးေမီးရတွလည်း 
မုဒိမ်းမှုေဲ့ ဓားဖပမှုတို့ေဲ့ ေားရကာင်ရတွ ဖြစ်လာ 
ကကတယ်။ အမျ ိုးေမီးရတွေဲ့ဘဝက မလုံခခုံ 
ရတာ့ဘူး” ကချင်မပည်နယ်က အေက် ၂၁ အေွယ် 
သမဖဆိုေူ

“အမျ ိုးေမီးရတွက မလုံခခုံရတာ့ဘူး။ လူဆိုးရတွေဲ့ 
အကကမ်းြက်မှုရတွက ပိုများလာတယ်။” ြွန် 
မပည်နယ်ြှ ၃၂ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ

“အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်ကစလို့ ရမျှာ်လင့်ချက်ရတွ 
ေည်မှေ်းချက်ရတွ အကုေ်ရပျာက်ကုေ်ဖပီး အစစ 
အောော ခက်ခဲလာတယ်။ ပညာရေးစေစ်ကလည်း 
ပိုဖပီးဆိုးဆိုးလာတယ်။ အလုပ်အကိုင်ကလည်း 
ပိုေှားလာတယ်။” ကေင်မပည်နယ်ြှ ၅၅ နှစ်အေွယ် 
သမဖဆိုေူ
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ရောက်အခေ်းများတွင်  ယခု 
ဖပေထားေည့် ခွဲဖခမ်း 
စိတ်ဖြာချက်ကိုးချကအ်တွက် 
အရေးစိတ်ရြာ်ဖပမှု 
(crosstabulations) များကို 
ဖပေပါမည်။

P တေ်ြိုးက ၀.၀၅ ထက် 
ရလျာ့ေည်းရောအခါမှော 
ကိေ်းဂဏေ်းအေ ေိောရော 
ကွာဖခားမှု ေှိေည်ဟု ဆုံးဖြတ်ဖပီး 
ေလဒ်များကို ရြာ်ဖပပါမည်။

၂။ ေည်းစေစ်
ကပ်သောဂါနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်ြှုသအာက်တွင် သနထိုင်သနသော အြျ ိုးေြီးြျားဆိုင်ောစစ်တြ်းတွင် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက် 
အမျ ိုးေမီးရပါင်း ၂၂၀၀ ကို အင်တာဗျူးခဲ့ေည်။ အင်တာဗျူးကို နိုဝင်ဘာလ ရောက်ဆုံးအပတ်နှင့် ဒီဇင်ဘာလ 
ပထမအပတ်တွင် ရဆာင်ေွက်ခဲ့ဖပီး ပျမ်းမျှ မိေစ်နှစ်ဆယ်ကကာဖမင့်ေည်။ တုံ့ဖပေ်မှုနှုေ်းေည် ၅၀.၃ ောခိုင်နှုေ်းေှိေည်။ 
ေမူောဒီဇိုင်းပုံစံ၊ တုံ့ဖပေ်မှုမေှိလျှင်အစားထိုးဖခင်းနှင့် တုံ့ဖပေ်မှုနှုေ်းများကို ရောက်ဆက်တွဲ(၁)တွင် ရတွ့ေှိနိုင်ေည်။

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၂၂၀၀

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
၁။ ဖပည်ေယ် ၅၅၄

တိုင်းရဒေကကီး ၁၆၄၆

၂။ ဖမို့ဖပ ၇၀၀
ရကျးလက် ၁၅၀၀

၃။ အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု ထိပ်ဆုံး ဖမို့ေယ် ၁၀၀ ၁၂၂၈
အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခေည်းပါးရော ဖမို့ေယ် ၉၇၂

၄။ ကရလးမေှိရော အိမ်ရထာင်စု ၆၅၂
ကရလး (၀-၁၇)ေှိရော အိမ်ရထာင်စု ၁၅၄၈

၅။ အမျ ိုးေားဦးရဆာင်ရော အိမ်ရထာင်စု ၁၈၆၃
အမျ ိုးေမီးဦးရဆာင်ရော အိမ်ရထာင်စု ၃၃၇

၆။ ပျမ်းမျှဝင်ရငွရအာက်ေှိရော အိမ်ရထာင်စ၉ု ၁၂၂၉
ပျမ်းမျှဝင်ရငွအထက်ေှိရော အိမ်ရထာင်စု ၉၂၂

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၇။ ၁၈ မှ ၃၀ နှစ် ၆၈၅

၃၁ - ၃၉ နှစ် ၆၁၁
၄၀ နှစ်နှင့်အထက် ၉၀၄

၈။ အဖမင့်ဆုံးပညာအေည်အချင်း - မူလတေ်းနှင့်ရအာက် ၇၃၁
အဖမင့်ဆုံးပညာအေည်အချင်း - မူလတေ်းအထက် ၁၄၆၉

၉။ အိမ်ရထာင်ေှိ ၁၅၅၂
အိမ်ရထာင်မေှိ ၆၄၈

အင်တာဗျူးခဲ့သော 
အြျ ိုးေြီး ဦးသေ

ပဋိက္ခအရဖခအရေများအတွင်း ယုံကကည်စိတ်ချေရောအချက်အလက်များအား ရကာက်ယူဖခင်းေည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ော 
စိေ်ရခါ်မှုများ ပိုမိုဖမင့်မားရစေည်။ ေင့်ရတာ်ရော ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ော ေားလည်ေိတတ်မှုမေှိပါက ေုရတေေဖပုလုပ်မှုေည် 
ရကာင်းကျ ိုးထက် ထိခိုက်မှုကို ပိုမိုဖြစ်ပွားရစေည်။ ဤစစ်တမ်းကို ထိခိုက်မှုမေှိရစရေး ဓရလ့ပုံစံအတွင်း ရဆာင်ေွက် 
ထားဖပီး ဖြစ်နိုင်ရဖခဆိုးကျ ိုးများကို ရအာက်ပါေည်းလမ်းများဖြင့် အေည်းဆုံးရလျှာ့ချထားေည် -
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• ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ောဝိရောဓိများကိုေိေှိေည့် အရတွ့အကကုံေှိဖပီး ေင့်ကျက်ရောေုရတေီများနှင့် အင်တာဗျူးရမးဖမေ်း 
ေူများအား အေုံးဖပုထားဖခင်း

• ေက်ဆိုင်ောဘာောစကားကျွမ်ကျင်မှုနှင့် လူမျ ိုးရေးရောက်ခံေှိရော အင်တာဗျူးရမးဖမေ်းေူများအား မျှတစွာ 
ထားေှိဖခင်း

• ရဒေခံပဋိပက္ခအရပါ် ေုရတေေ၏ ထိခိုက်နိုင်ရဖခေို့မဟုတ် ေုရတေေအရပါ် ထိုပဋိပက္ခ၏ ထိခိုက်နိုင်ရဖခကို 
အချေိ်နှင့်တစ်ရဖပးညီေိေှိဖခင်း

စစ်တမ်းေုရတေီများေည် -

• လုံခခုံရေးအရဖခအရေကို အဆက်မဖပတ်ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာဖပီး၊ အထူးေဖြင့် ရဒေခံေတင်းရပးေူများအား 
ေားဆင်ဖခင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ရဖခအန္တောယ်များအား စိစစ်ပိုင်းဖခားမှုဖပုေည်။

• ေားလည်ေိေှိဖပီးရော ေရဘာတူညီမှုကို ေေှိရကကာင်းရေချာရစေည်။
• ေုရတေေ၏ ေည်မှေ်းချက်များအား ေှင်းလင်းစွာ ရဖပာဖပေည်။
• ကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်၏ လျှ ို့ဝှက်မှုအား ထိေ်းေိမ်းေေ် (encryption စေည့်) ေည်းပညာများကို အေုံးဖပု 

ေည်။
• ေပ်တေ့်ေမည့်အချေိ်ကိုေိေှိေေ်အတွက် ကေ့်ေတ်ချက်တေ်ြိုးကို ေားလည်ေိေှိေည်။
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၃။ ကေ့်ေတ်ချက်များ
၃.၁။ အင်တာဗျူးနည်းပညာြျား၏ အားနည်းချက်ြျား

ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှု ကပ်ရဘးနှစ်ခုအလယ်တွင် 
ဖမေ်မာနိုင်ငံေည် ကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက် ရကာက်ယူမှုတွင်  
ဆိုးေွားရောစိေ်ရခါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်ရေေေည်။ လိုက်ရလျာ 
ညီရထွေှိရော ေည်းပညာများအား ရဖပာင်းလဲ အေုံးဖပုဖခင်းကို 
အလွေ်လျင်ဖမေ်စွာ ရဆာင်ေွက်ရေေေည်။

ကိုဗစ်(၁၉) ေည် ကွေ်ဖပူတာအကူအညီဖြင့် တယ်လီြုေ်းဖြင့် 
စစ်တမ်းရကာက်ယူဖခင်း (CATI) အား စစ်တမ်းများ၌ အေုံးဖပု 
ဖခင်းကို တိုးဖမင့်ရစေည်။ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားရောရကကာင့် 
ရဖြဆိုေူနှင့် အင်တာဗျူးရမးေူတို့အတွက် တူညီရော အလုံ 
ပိတ်ရေောတွင် ရမးဖမေ်းေေ် မဖြစ်နိုင်ရောရကကာင့် ြုေ်းရခါ် 
ဆိုမှုေည် ကျ ိုးရကကာင်းဆီရလျာ်ရော အရဖြတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ေည်။

CATI နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရကာင်းမွေ်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားေည့် ချ ို ့ယွင်းချက်များေှိဖပီး ဤစစ်တမ်းနှင့် အထူးဆက်စပ်ေည့် 
အားေည်းချက်များမှာ -

• ြုေ်းလိုင်းမေှိရော ေို့မဟုတ် လိုင်းမရကာင်းရောရေောတွင် ရေထိုင်ေူများကို ြယ်ချေ်ထားေည်။
• ကျား၊မ အရဖခဖပု အကကမ်းြက်မှု (GBV) အရတွ့အကကုံများစေည့် ထိေှလွယ်ရောရမးခွေ်းများအတွက် 

ရဖြဆိုေူများက ေီးေေ့်ရဖပာဆိုေေ်ခက်ခဲရောရကကာင့် ယုံကကည်စိတ်ချေရော အချက်အလက်များကို မေေှိနိုင်ပါ။ 
အချ ို ့အရကကာင်းအောများကို CATI အင်တာဗျူးများတွင် ရမးဖမေ်း၍မေနိုင်ပါ။

• ရမးခွေ်းများကို ကျစ်လျစ်ဖပည့်စုံစွာ ရမးေေ်လိုအပ်ေည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်အင်တာဗျူးရောအခါမူ ပိုမိုယုံကကည် 
နိုင်ရော တုံ့ဖပေ်မှုများေေှိေေ်အတွက် ရမးခွေ်းများကို ေှည်လျားစွာရမးဖမေ်းနိုင်ေည်။

ထို့အဖပင် ဖုန်းြေှိသောေူြျားကို အင်တာဗျူးြလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဤအချက်ေည် CATI ေည်းပညာ၏ ကမ္ဘာအနှံ့အားေည်းချက် 
ဖြစ်ေည်။ ြုေ်းအင်တာဗျူးများေည် လူမှုအြွဲ့အစည်း၏ အဆင်းေဲဆုံးအပိုင်းများကို ချေ်လှပ်ထားေည့်အန္တောယ်ေှိဖပီး 
ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင်မူ ဤအချက်ေည် အရေအချာပင်ဖြစ်ေည်။ ပုံ(၁)တွင် ဆင်းေဲရောအိမ်ရထာင်စုများက မိုဘိုင်းြုေ်းတစ်လုံး
ကိုင်နိုင်ရဖခ ေည်းပါးရကကာင်း ညွှေ်ဖပရေေည်။

ပုံ(၃.၁)။ ။MLCS ၂၀၁၇။ ဆင်းေဲြွဲသတြှုအသမခအသန (ောခိုင်နှုန်း) အေ ြိုဘိုင်းဖုန်းြေှိသော အိြ်သထာင်စုြျား

၃၁.၅

၁၅.၃

၆.၇

Poor Non poor
insecure

(vulnerable)

Non poor
insecure
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အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်မှစ၍ စိေ်ရခါ်မှုများေည် ပိုမိုဆိုးေွားလာခဲ့ေည်။ ရဖြဆိုေူများအတွက် အချက်အလက်များ 
ရထာက်ပံ့ဖခင်းနှင့် အင်တာဗျူးရမးေူအတွက် ထိုအချက်အလက်များအား စုရဆာင်းရပးဖခင်းတို့တွင် ကကိုတင်ေိေှိထားရော 
အန္တောယ်များေည် အချက်အလက်ရကာက်ယူေေ်အတွက် ပိုမိုခက်ခဲရစခဲ့ေည်။

၃.၂။ ။အမခားကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြှုြျား

ဤအစီေင်ခံေည် စစ်တမ်းမှေလဒ်များအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေည့် စစ်တမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု 
ဖပုရပးေည် (ဇယား ၂)။ စစ်တမ်းအားလုံးေည် မတူညီရော ေည်းစေစ်များေှိကကဖပီး ၎င်းတို့အားနှိုင်းယှဉ်မှုဖပုော၌ ထိုေည်း 
စေစ်များ၏ ကေ့်ေတ်ချက်များကို ေလဒ်များတွင် ဖပည့်စုံေှင်းလင်းစွာ ရြာ်ဖပထားေည်။

ဇယား(၂) ။ ။ ဤအစီေင်ခံတွင်အေုံးမပုေည့် နိုင်ငံသတာ်အဆင့်စစ်တြ်းကိန်းဂဏန်း၏ ေင်းမြစ်ြျား

မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝှြ်းလုံးကို 
လွှြ်းခခုံေည့် အိြ်သထာင်စုစစ်တြ်း

အချက်အလက်စုသဆာင်းေည့် 
ကာလ

နြူနာအေွယ်အစား သဆာင်ေွက်ေည့်အဖွဲ့

၁။ လူရေမှုဘဝနှင့် 
ကျေ်းမာရေးဆိုင်ော 
အရဖခခံအချက်အလက် စစ်တမ်း 
(၂၀၁၅-၂၀၁၆)

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှ ၂၀၁၆ 
ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

၁၃၂၆၀ ကျေ်းမာရေးနှင့် 
အားကစားဝေ်ကကီးဌာေ နှင့် ICF

၂။ ဖမေ်မာနိုင်ငံရေထိုင်မှု 
အရဖခအရေစစ်တမ်း

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှ ၂၀၁၇ 
ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ

၁၃၇၃၀ CSO/UNDP နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်

၃။ ကကိမ်နှုေ်းဖမင့် 
အိမ်ရထာင်စုစစ်တမ်းများ

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရမလ၊ ဇွေ်လ၊ 
ကေဂုတ်လနှင့် ရအာက်တိုဘာလ 
(ရလးကကိမ်)

တစ်ကကိမ်လျှင် ၁၀၀၀ 
ခေ့်

ကမ္ဘာ့ဘဏ်/
ဗဟိုစာေင်းအင်းအြွဲ့

၄။ အိမ်ရထာင်စု၏ 
ထိခိုက်လွယ်မှုစစ်တမ်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာလ ၂၀၁၆ ဗဟိုစာေင်းအင်းအြွဲ့/UNDP

၅။ ဖပည်ေူတို့၏အရဖခခံ 
လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း (၂၀၂၁)

၂၀၂၁ ခုနှစ် ရမလ/ဇွေ်လ ၁၂၀၀ UNDP



17

၄။ အမျ ိုးေမီးများအရပါ် အကကမ်းြက်မှု၏ေက်ရောက်မှု
၄.၁။ အကကြ်းဖက်ြှုကကားတွင်သနထိုင်မခင်း

၄.၁.၁။ ။သနာက်ခံအသကကာင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ် ရြရြါ်ဝါေီလ တစ်ေက်ရေ့ အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်မှစ၍ တစ်နှစ်အကကာတွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံဆိုင်ော ကုလေမဂ္ဂ 
အထူးေံတမေ် Noeleen Heyzer ေည် စစ်တပ်က အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်မှစ၍ အကကမ်းြက်မှုများနှင့် ေက်စက် 
ကကမ်းကကုတ်မှုများ ပိုမိုဖပင်းထေ်လာရောရကကာင့် နိုင်ငံတွင်း ခုခံမှုများ ရပါ်ရပါက်လာေဖပီး ‘အကကမ်းြက်မှုကိုအေုံးဖပု၍ရဖြ
ေှင်းေေ်’၁၀ ဘက်ရပါင်းစုံအရဖခအရေက တွေ်းအားရပးခဲ့ရကကာင်း ရဖပာကကားခဲ့ေည်။ ထို့ဖပင် ဖပီးခဲ့ရောနှစ်အတွင်း အေပ်ေား 
၁,၅၀၀ ခေ့် ရေဆုံးခဲ့ဖပီး ဖပည်တွင်း ရေှေ့ရဖပာင်းရေထိုင်ေူအရေအတွက်ေည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုေ်တွင် ၃၂၀,၀၀၀ ရကျာ်ေှိောမှ 
ယခုအခါ ၄၀၀,၀၀၀ ရကျာ်အထိ တိုးလာေည်ဟုလည်း ရဖပာဆိုခဲ့ေည်။

လွေ်ခဲ့ရောရဖခာက်လ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွေ်လတွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံဆိုင်ော လွတ်လပ်ရော စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုယန္တေား၏ 
အကကီးအကဲဖြစ်ေူ Nicolas Koumjian ေည် “လူရတွကို ညအချေိ်မှာ ကကုံောကျပေ်း ပစ်မှတ်ထားလာတဲ့အခါ အေပ်ေား 
ဖပည်ေူရတွအတွက် ရကကာက်ေွံ့မှုကိုြေ်တီးြို့ ေည်ေွယ်ချက်တယ်ဆိုတာ ညွှေ်ဖပရေပါတယ်။ ဒီလိုရကကာက်ေွံ့မှုရတွက 
လူေားမျ ိုးနွယ်အရပါ် ကျူးလွေ်တဲ့ ောဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်”၁၁ ဟု ရဖပာကကားခဲ့ေည်။ ရအာက်ပါစိစစ်ပိုင်းဖခားမှုေည် အကကမ်း
ြက်မှုကကားတွင်ရေထိုင်ဖခင်း၏ ေက်ရောက်မှုအချ ို ့ကို ဆေ်းစစ်ေေ် ေည်ေွယ်ေည်။

၄.၁.၂။ အေပ်ေားြျားအသပါ် အကကြ်းဖက်ြှု၏ထိခိုက်နိုင်သမခညွှန်းကိန်း

UNDP ၏ အေပ်ေားြျားအသပါ် အကကြ်းဖက်ြှု၏ထိခိုက်နိုင်သမခညွှန်းကိန်း - Civilian Vulnerability to Violence Index 
(CVVI) ေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖမို့ေယ်အဆင့်ေှိ အေပ်ေားများအရပါ် အကကြ်းဖက်ြှုြျားကို ြှတ်ေားသပးေည်။ 

အကကမ်းြက်မှုရကကာင့် အေပ်ေားများ အဓိကထိခိုက်ေေည့် ဖြစ်ေပ်များအတွက် ACLED၁၂ အချက်အလက်ကို အဓိက 
ခွဲဖခမ်းစိတ်ဖြာဖခင်းဖြင့် CVVI ကို တည်ရဆာက်ထားေည်။ ရောက်ထပ်ညွှေ်းကိေ်းနှစ်ခုကို UNDP မှ ြေ်တီးထားခဲ့ဖပီး 
(၁) အေပ်ေားရေဆုံးမှုများနှင့် (၂) ရေေပ်စွေ့်ခွာမှုများဖြစ်ရပါ်ရစေည့်ဖြစ်ေပ်အရေအတွက်များကို ထင်ဟပ်ရစေည်။ 
၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖာ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ေက်သန့အထိ၁၃ အကကမ်းြက်ဖြစ်ေပ်များ ေို့မဟုတ် 
ရေဆုံးမှုအရေအတွက်ကို စုရပါင်း၍ ညွှေ်းကိေ်းအားတိုင်းတာခဲ့ေည်။ ဖမို့ေယ်များတစ်ရလျှာက်တွင် ညွှေ်းကိေ်းများ 
ကွဲလွဲမှုနှင့် ညွှေ်းကိေ်းများအကကား ဆက်စပ်မှုတို့ကို အရဖခခံ၍ CVVI တွင် ညွှန်းကိန်းငါးခုကို ထည့်ေွင်းခဲ့ေည၁်၄  -

• ကျည်/အရဖမာက်/ဒုံးကျည် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု
• ြမ်းဆီးမှုများ
• လုယက်မှု/ပစ္စည်းြျက်ဆီးမှု
• ရေေပ်စွေ့်ခွာရေှေ့ရဖပာင်းမှုများ
• ရေဆုံးမှုများ။

ဖမို့ေယ်အများအဖပားတွင် အကကမ်းြက်ဖြစ်ေပ်များ နှင့်/ေို့မဟုတ် ရေဆုံးမှုများမေှိဖခင်းကို ချေိ်ညှိေေ်အတွက် အညွှေ်း 
ကိေ်းများကို ကိေ်းေှင်ရဖပာင်းလဲေည့် log-transformation အား အေုံးဖပု၍ ဖပေ်လည်ေတ်မှတ်ခဲ့ေည်။ ထို့ရောက် 
ညွှေ်းကိေ်းများအား တေ်ြိုးတေ်းတူအေုံးဖပု၍ ရပါင်းစည်းဖခင်းမဖပုမီ အေည်းဆုံးနှင့်အများဆုံး ကိေ်းများအား ပုံမှေ် 
ေတ်မှတ်ဖခင်း (min-max normalization) ကို အေုံးဖပုေည်။ ဤေို့ဖြင့် ေေှိလာသော CVVI ေည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
သဖသဖာ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ အေပ်ေားြျားအသပါ် အကကြ်းဖက်ြှု၏ ထိခိုက်နိုင်သမခအေ ဖြို့နယ်ြျားကို 
အဆင့်ေတ်ြှတ်နိုင်ခဲ့ေည်။ CVVI ေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိ ဖမို့ေယ်များကို ၁ မှ ၃၃၀ အထိ အဆင့်ေတ်မှတ်ရပးခဲ့ေည်။ 
စစ်တမ်းရဖြဆိုေူများ လက်ေှိရေထိုင်ရေရော ဖမို့ေယ်များကို ရအာက်ပါအတိုင်း ကုဒ်ေံပါတ်များ ေတ်မှတ်ရပးထားေည် -

 ၁။ အကကြ်းဖက်ြှု/ပဋိပက္ခအြျားဆုံး ဖြို့နယ် ၁၀၀
 ၂။ အကကြ်းဖက်ြှု/ပဋိပက္ခ သလျာ့နည်းသော ဖြို့နယ်ြျား
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ရဖမပုံ(၁)ေည် စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ရော ထိပ်ဆုံးဖမို့ေယ် ၁၀၀ ကို ရြာ်ဖပထားေည်။ ဖမို့ေယ် ၃၃၀ အေက် ၂၃၈ ဖမို့ေယ်တွင် 
အင်တာဗျူးဖပုလုပ်ခဲ့ရောရကကာင့် အရေအတွက်တွင် ကွာဟချက်များေှိရေေည်။ အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ အများစုကို 
ေေ်ကုေ်၊ ေှမ်း၊ မန္တရလးနှင့် မရကွးတို့တွင် ရတွ့ေရကကာင်း ရဖမပုံက ေှင်းလင်းစွာ ရြာ်ဖပရေေည်။ အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ 
အဖြစ်ဆုံး ဖမို့ေယ်တစ်ောအေက် တစ်ဖမို့ေယ်မျှ ရေဖပည်ရတာ်တွင် မပါဝင်ရပ။

အကကြ်းဖက်ြှု/ပဋိပက္ခ အမဖစ်ဆုံးဖြို့နယ် ၁၀၀ တွင် သနထိုင်သော အြျ ိုးေြီးြျားေည် သအာက်ပါအချက်ြျားနှင့် ဆက်စပ် 
သကကာင်း စစ်တမ်းကညွှေ်ဖပရေေည် -

• ၎င်းတို့၏ေပ်ကွက်/ရကျးေွာများတွင် လုံခခုံမှုမေှိရကကာင်း ခံစားေေည် - ဤေို့ရဖြဆိုေူေည် အဆိုပါဖမို့ေယ်တွင် 
ရေထိုင်ေူ ၃၃.၁ ောခိုင်နှုေ်းနှင့် အကကမ်းြက်မှုရလျာ့ေည်းရောဖမို့ေယ်များတွင် ရေထိုင်ေူမှာ ၂၆.၃ ောခိုင်နှုေ်း 
ဖြစ်ေည်။

• ရေ့ခင်းချေိ်၌ ၎င်းတို့၏ေပ်ကွက်/ရကျးေွာ ဖပင်ပတွင် လုံခခုံမှုမေှိရကကာင်း ခံစားေေည် - ဤေို့ရဖြဆိုေူေည် 
အဆိုပါဖမို့ေယ်တွင်ရေထိုင်ေူ ၅၉.၄ ောခိုင်နှုေ်းနှင့် အကကမ်းြက်မှုရလျာ့ေည်းရောဖမို့ေယ်များတွင် ရေထိုင်ေူမှာ 
၅၂.၃ ောခိုင်နှုေ်းဖြစ်ေည်။

• ၂၀၂၀ မတ်လမှစ၍ ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါလက္ခဏာများကို ခံစားခဲ့ေေည် - ဤေို့ရဖြဆိုေူေည်  အဆိုပါဖမို့ေယ်တွင် 
ရေထိုင်ေူ ၄၄.၃ ောခိုင်နှုေ်းနှင့် အကကမ်းြက်မှုရလျာ့ေည်းရောဖမို့ေယ်များတွင် ရေထိုင်ေူမှာ ၃၅.၄ ောခိုင်နှုေ်း 
ဖြစ်ေည်။

• ယခင်တစ်လအတွင်း ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများေည် ပိုမိုခက်ခဲလာေည်ဟု ရဖပာဆိုကကေည် - ဤေို့ 
ရဖြဆိုေူေည် အဆိုပါဖမို့ေယ်တွင်ရေထိုင်ေူ ၅၇.၀ ောခိုင်နှုေ်းနှင့် အကကမ်းြက်မှု ရလျာ့ေည်းရော ဖမို့ေယ်များတွင် 
ရေထိုင်ေူမှာ ၄၉.၂ ောခိုင်နှုေ်းဖြစ်ေည်။

• အာဏာေိမ်းချေိ်မှစ၍ ရေ့စဉ်စေိတ်ကိုကာမိရစေေ် မိတ်ရဆွများ ေို့မဟုတ် မိေားစုထံမှ ရငွရချးေေည် - 
ဤေို့ရဖြဆိုေူေည် အဆိုပါဖမို့ေယ်တွင်ရေထိုင်ေူ ၄၇.၀ ောခိုင်နှုေ်းနှင့် အကကမ်းြက်မှု ရလျာ့ေည်းရော ဖမို့ေယ် 
များတွင် ရေထိုင်ေူမှာ ၄၁.၀ ောခိုင်နှုေ်းဖြစ်ေည်။

ဖပည်တွင်းလက်ေက်ကိုင်ပဋိပက္ခရကကာင့် ရေဆုံးေူေည် နိုင်ငံ၏ အချ ို ့အပိုင်းများတွင် ဖမင့်မားလျက်ေှိဖခင်းေည် ဝမ်းေည်း 
စောပင်ဖြစ်ေည်။ ဖပည်ေယ်နှင့် တိုင်းရဒေကကီးအများစုတွင် လက်ေှိထိခိုက်မှုများေှိရေေည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တစ်နိုင်ငံလုံး 
အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေးေရဘာတူညီချက်ေည် ပျက်ဖပယ်ေွားဖပီဖြစ်ဖပီး ဖမေ်မာနိုင်ငံေည် လက်ေှိတွင် ကမ္ဘာရပါ်ေှိ ပဋိပက္ခ
ရကကာင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွင် ပါဝင်ရေေည်။ 
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ရဖမပုံ(၁)။ ။CVVI မှ ဖပည်ေယ်/တိုင်းအေ ေတ်မှတ်ထားရော 
အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခတိုးဖမင့်လာေည့် ထိပ်ဆုံးဖမို့ေယ် (၁၀၀) 

(ရေဖပည်ရတာ်နှင့် ေခိုင်ဖပည်ေယ်တွင် ထိပ်ဆုံးဖမို့ေယ် ၁၀၀ အေက် တစ်ခုမျှ မပါဝင်ပါ)

24 
 

မြေပုံ(၁)။"။CVVI$မှ#ပြည်နယ်/တိုင်းအရ#သတ်မှတ်ထားသော#!
အကြမ်းဖက်မှု/ပဋိပက္ခတိုးမြင့်လာသည့်7ထိပ်ဆုံးမြို့နယ်7(၁၀၀)!!

(နေပြည်တော်နှင့်-ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်-ထိပ်ဆုံးမြို့နယ်-၁၀၀#အနက်%တစ်ခုမျှ%မပါဝင်ပါ)!
!

စစက်ိုငး်တိုငး် ရနက်ုနတ်ိုငး် ရှမး်ြပညန်ယ ် မေကွးတိုငး် ကချငြ်ပညန်ယ် မွနြ်ပညန်ယ် 
ကေလး (၁) လှိuငသ်ာယာ (၃၉) မူဆယ ်(၆) ေပါက် (၁၄) ဖားကန&် (၃၇) ေရး (၃၀) 
မုရံ%ာ (၂) တာေမွ (၆၆) ေကျာက်မဲ (၁၂) ေတာငတ်ွငး်(ကီး (၂၉) ြမစ%်ကီးနား (၄၄) ကျuိကထ်ိ ု(၄၁) 
ေရ#ဘို (၂၀) ေရ#ြပညသ်ာ (၈၇) လားရှိ'း (၇၀) ဂန#်ေဂါ (၁၇) မိုးေမာက် (၅၄) သထုံ (၅၀) 
ယငး်မာပင် (၁၃) အငး်စိန ်(၅၁) ေတာင&်ကီး (၂၈) ေရစ$ကိu (၁၀) ဗန်းေမာ် (၉၃) ဘီးလငး် (၇၄) 
စစက်ိုငး် (၅၅) စမ်းေချာင်း (၆၄) သီေပါ (၃၂)  ပွင့်ြဖ( (၈၄) မိုးည&ငး် (၄၂) ကယားြပညန်ယ ်
ပုလဲ (၃၃) သက#နး်က'နး် (၇၉) ကွတခ်ိုင် (၆၅) ပခုက%& (၅၇) ကရငြ်ပညန်ယ် ဒီေမာ့ဆို (၇) 
ကနီ (၃) 
 

ဒဂု%ံမိu)သစ(်ေတာငပ်ိုငး်) (၅၉) နမ#တူ (၃၆) နတေ်မာက် (၈၆) ဖာပွန ်(၁၆) လွိuငေ်ကာ် (၁၁) 

ဒီပဲယငး် (၄) 
 

ဒဂု%ံမိu)သစ(်ေြမာကပ်ိုငး်) (၈၃) ေကျးသီး (၉၉) မေကွး (၅၃) ြမဝတ ီ(၁၉) ဖ"ူးဆို (၆၁) 

ခငဦ်း (၅) မရမး်ကုနး် (၉၈) နမ့်ခမး် (၉၀) ေဆာ (၆၉)  ေကာက့ရိတ ်(၆၀) ဧရာဝတီတိုငး် 
တန#်ဆည ်(၈) သာေကတ (၇၆) မိုငး်ကိုင် (၂၆) !မိuင ်(၁၈) ဘားအ ံ(၄၀) ပုသိမ ်(၃၁) 
ေရဦး (၃၀) မဂ#လာဒု ံ(၈၂) ဖယခ်ု ံ(၂၅) ချငး်ြပညန်ယ် !ကာအငး်ဆိပ+်ကီး (၁၀၀) မအူပင ်(၆၃) 
မင်းကင်း (၁၅) ေတာင် ဥက#လာပ (၈၉) မ"#ေလးတိုငး် ထနတ်လန် (၃၄) တနသ$ာရီတိုငး် ေရ#ကည် (၉၁) 
ေြမာင် (၂၂) ေြမာက် ဥက#လာပ (၈၅) ြမငး်&ခ ံ(၉) ဖလမ်း (၄၈) ထားဝယ ်(၄၃) ပဲခူးတိုငး် 
ဝက်လက် (၃၅) လှညး်ကူး (၉၂) ချမး်ြမသာစည ်(၂၄) ဟားခါး (၇၈) ေလာငး်လုးံ (၅၈) ပဲခူး (၄၆) 
ကန#ဘ်လူ (၄၇) လှိuင ်(၄၉) မိုးကုတ် (၂၁) မင်းတပ ်(၃၄) ပုေလာ (၆၈) ြပည ်(၆၂) 
အရာေတာ် (၅၆)  မဟာေအာင်ေြမ (၂၇) မတူပီ (၅၂) သရကေ်ချာငး် (၇၃)  
ထီးချuိင့် (၆၇)  ေတာငသ်ာ (၇၂) ကနပ်ကလ်က ်(၉၇) ေရြဖ% (၈၈)  
ဘုတလင ်(၇၁)  အမရပူရ (၈၀)     
ကသာ (၇၅)  ြပည%်ကီးတခံွန ်(၈၁)    
ေကာလင်း (၇၇)  မတ#ရာ (၂၃)    
ေချာင်းဦး (၉၅)  ေကျာက်ဆည် (၉၄)    
  စ"့်ကိုင် (၉၄)    

!

!
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အကကမ်းြက်မှုဖြစ်ပွားရောဖမို့ေယ်များတွင် ရေထိုင်ေည့် အမျ ိုးေမီးများ
(CVVI အဆင့် ၁ မှ ၁၀၀ အထိ ဖမို့ေယ်များ)

ဆယ်ဦးတွင်ေုံးဦးေည် ရေ့ခင်းအခါ မိမိရကျးေွာ ေို့မဟုတ် ေပ်ကွက်အတွင်း လုံခခုံမှုမေှိဟု ခံစားေေည်။

ဆယ်ဦးတွင်ငါးဦးေည် ရေ့ခင်းအခါ အဖခားရကျးေွာ ေို့မဟုတ် ေပ်ကွက်အတွင်း လုံခခုံမှုမေှိဟု ခံစားေေည်။

ဆယ်ဦးတွင်သလးဦးတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါလက္ခဏာများ ခံစားေေည့် 
အိမ်ရထာင်စုဝင်တစ်ဦးေှိေည်။

ဆယ်ဦးတွင်သမခာက်ဦးေည် ယခင်တစ်လအတွင်း ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများ ေယူေေ ်
ပိုမိုခက်ခဲလာေည်ဟု ရဖပာဆိုကကေည်။

ဆယ်ဦးတွင်ငါးဦးေည် အာဏာေိမ်းချေိ်မှစ၍ အေုံးစေိတ်ကိုကာမိေေ်အတွက ်
မိတ်ရဆွ/မိေားစု ထံမှ ရငွရချးယူခဲ့ေည်။
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၄.၂။ ြလုံခခုံြှုခံစားေမခင်း

၄.၂.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

ဖပီးခဲ့ရောလအေည်းငယ်အတွင်း “ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိအမျ ိုးေမီးများ၏ ဘဝနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေင်.... ရဖပာဖပပါ” ဟူ၍ 
ရမးဖမေ်းရောအခါ အမျ ိုးေမီးရလးဦးတွင်တစ်ဦး (၂၅.၇ ောခိုင်နှုေ်း) က “အခုလိုကာလမှာ အမျ ိုးေမီးရတွ 
အဖပင်ေွားမယ်ဆိုေင် ရဘးကင်းလုံခခုံမှုမေှိရတာ့ဘူး” ဟု ရြာ်ဖပခဲ့ေည်။ ယခင်ထက် တည်ဖငိမ်လာေည့်ကာလအဖပီးတွင် 
လုံခခုံရေးေည် အမျ ိုးေမီးများ၏ဘဝအတွက် အရေးပါလှရော အချက်တစ်ခုဖြစ်လာေည်။ 

အမျ ိုးေမီးများအရပါ် အကကမ်းြက်မှုေည် စစ်တပ်နှင့် 
ဆက်စပ်လျက်ေှိဖပီး အထူးေဖြင့် တိုင်းေင်းေားလူေည်းစု 
အေိုက်အဝေ်းများမှ အမျ ိုးေမီးများအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ော 
ကျူးလွေ်မှု၊ မုဒိမ်းမှုနှင့် ေတ်ဖြတ်မှုများေှိရကကာင်း 
တင်ဖပထားကကေည်။ ယခုကဲ့ေို့ရော အစီေင်ခံ တင်ဖပမှု 
များရကကာင့် ကုလေမဂ္ဂအရထွရထွအတွင်းရေးမှူးချုပ် 
António Guterres ေည် “ဖမေ်မာစစ်တပ်” အား “မုဒိမ်းမှု 
ပုံစံများနှင့် အဖခားလိင်အကကမ်းြက်မှုပုံစံများကို ကျူးလွေ် 
ရကကာင်း ေို့မဟုတ် တာဝေ်ေှိရကကာင်း ခိုင်လုံစွာေံေယ 
ဖြစ်ြွယ်ေှိေည်”၁၅ ဟု စာေင်းထည့်ရြာ်ဖပခဲ့ေည်။ 
စစ်တမ်းပါ အမျ ိုးေမီးများအား ၎င်းတို့၏ ရဘးကင်းမှု 
ခံစားချက်များကို ရယဘုယျအကဲဖြတ်ေေ် ရတာင်းဆို 
ခဲ့ေည်။
 

၄.၂.၂။ သန့နှင့်ညတို့တွင် ြလုံခခုံြှု ခံစားချက်ြျား

ဤစစ်တမ်းတွင် အမျ ိုးေမီးများအား မိမိတို့၏ေပ်ကွက် ေို့မဟုတ် ရကျးေွာတွင် ရေ့ခင်း၌ မည်မျှရဘးကင်းေည်ဟု 
ခံစားေရကကာင်း ရမးဖမေ်းခဲ့ေည် (ဇယား - ၄.၁)။ အြျ ိုးေြီးေုံးဦးတွင်တစ်ဦးနီးပါး (၃၀.၁ ောခိုင်နှုန်း) က သဘးကင်းြှု 
ေှိေည်ဟု ြခံစားေသကကာင်းတင်မပခဲ့ေည်။ ဤေို့လုံခခုံမှုမေှိေည့် ခံစားချက်ေည် ဖမို့ဖပရဒေများ (၃၄.၇ ောခိုင်နှုေ်း)နှင့် 
အကကမ်းြက်မှုနှင့် ပဋိပက္ခပိုမိုဖမင့်မားရောရဒေများတွင် (၃၃.၁ ောခိုင်နှုေ်း) ပိုမိုဖမင့်မားဖပီး ငယ်ေွယ်ရော အမျ ိုးေမီး 
များ၌လည်း ပိုမိုဖမင့်မားေည် (၃၄.၂ ောခိုင်နှုေ်း)။ 

“အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် (ဓားဖပတိုက်မှု၊ ေတ်ဖြတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု 
ရတွရကကာင့်) ရေ့ခင်းေွားလာေတာရတာင် လုံခခုံမှုမေှိရတာ့ဘူး။ 
လိင်ပိုင်းဆိုင်ောကျူးလွေ်မှုရတွက အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် အချေိ် 
မရေွးဖြစ်နိုင်တယ်” သနမပည်သတာ်ြှ ၂၆ နှစ်အေွယ် အြျ ိုးေြီး

“အကကမ်းြက်မှုရတွေဲ့ မုဒိမ်းမှုရတွအရကကာင်းကကားေလို့ ကျွေ်မ 
စိတ်မရကာင်းဘူး” ြန္တသလးြှ ၅၃ နှစ်အေွယ်အြျ ိုးေြီး

“လက်ေှိအရဖခအရေရကကာင့် အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် ကိုယ့်အိမ်မှာ 
ရေေတာရတာင် လုံခခုံမှုမေှိရတာ့ဘူး” 
ေန်ကုန်ြှ ၄၄ နှစ်အေွယ် အြျ ိုးေြီး

ဇယား(၄.၁)။ ကိုယ်ပိုင်ေပ်ကွက်/သကျးေွာတွင် သန့ခင်း၌ သဘးကင်းေည်ဟုခံစားေြှု (ောခိုင်နှုန်း)

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း
မပည်သထာင်စုအဆင့် ၆၉.၉ ၃၀.၁ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၆၅.၃ ၃၄.၇ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၇၂.၀ ၂၈.၀ ၁၀၀%

အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရော ထိပ်ဆုံးဖမို့ေယ် ၁၀၀ ၆၆.၉ ၃၃.၁ ၁၀၀%
အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခေည်းပါးရော ဖမို့ေယ် ၇၃.၇ ၂၆.၃ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈ - ၃၀ ၆၅.၈ ၃၄.၂ ၁၀၀%
၃၁ - ၃၉ ၆၇.၃ ၃၂.၇ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၇၃.၆ ၂၆.၄ ၁၀၀%
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ဤကိေ်းဂဏေ်းများေည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေည့် ဖပည်ေူ့ဝေ်ရဆာင်မှုလုပ်ငေ်းများအရပါ် ဖပည်ေူလူထု၏ 
ေရဘာထားအဖမင်စစ်တမ်း (PPSoGS) နှင့် များစွာကွဲဖပားရကကာင်း ညွှေ်ဖပရေေည်။ အဆိုပါ ၂၀၁၉ စစ်တမ်းတွင် 
အိမ်ရထာင်စု ၂၅၂၀ အား အင်တာဗျူးခဲ့ဖပီး အင်တာဗျူးရဖြဆိုခဲ့ေူတစ်ဝက်မှာ အမျ ိုးေမီးများဖြစ်ကကေည်။ ထိုအချေိ်တွင် 
၃.၅ ောခိုင်နှုေ်းရောအမျ ိုးေမီးများော ရေ့ခင်းအခါ၌ ရဘးကင်းမှုမေှိရကကာင်းခံစားေေည်ဟု တင်ဖပဖပီး ၁၅.၀ ောခိုင်နှုေ်း 
ေည် ညအခါ တစ်ဦးတည်းလမ်းရလျှာက်ေဖခင်းကို ရကကာက်ေွံ့ေည်ဟု ရြာ်ဖပခဲ့ေည် (ပုံ - ၄.၁)၁၆။

၂၀၁၉ ခုနှစ် PPSoGS  မှ ကိေ်းဂဏေ်းများ၁၇

ပုံ(၄.၁)။ စစ်တြ်းခုနှစ်နှင့် အချနိ်အေ သဘးကင်းြှုြေှိဟုခံစားေသကကာင်းတင်မပေည့်အြျ ိုးေြီးြျား (ောခိုင်နှုန်း)

၃.၅

၃၀.၁

၅၆.၃

၁၅.၀

၃၄.၉

၂၀၁၉ - 
ရေ့အခါတွင်

၂၀၂၁ - မိမိ၏ 
ေပ်ကွက်/ 

ရကျးေွာအတွင်း 
ရေ့အခါတွင်

၂၀၁၉ - ညအခါ 
တစ်ဦးတည်း 

လမ်းရလျှာက်စဉ်

၂၀၂၁ - မိမိ၏ 
ေပ်ကွက်/ 

ရကျးေွာဖပင်ပ 
ရေ့အခါတွင်

၂၀၂၁ - 
မိမိအိမ်အတွင်း 

ညအခါတွင်

၎င်းတို့၏ေပ်ကွက်ေို့ြဟုတ်သကျးေွာမပင်ပတွင် လုံခခုံမှုခံစားေဖခင်းကုိ စစ်ရဆးရမးဖမေ်းရောအခါ သဘးကင်းြှုကိုြခံစား 
ေသကကာင်းတင်မပသော အြျ ိုးေြီးြျားေည် ထက်ဝက်သကျာ် (၅၆.၃ ောခိုင်နှုန်း) အထိ မြင့်တက်ခဲ့ေည်။ လုံခခုံမှု 
မေှိေည့်ခံစားချက်ေည် ဖပည်ေယ်များထက် တိုင်းရဒေကကီးများတွင် ပိုမိုဖမင့်မားဖပီး အကကမ်းြက်မှုပိုများရောရဒေများနှင့် 
ငယ်ေွယ်ဖပီး ပညာပိုတတ်ရောအမျ ိုးေမီးများတွင် ဖမင့်မားေည် (ဇယား - ၄.၂)။

ဇယား(၄.၂)။ ကိုယ်ပိုင်ေပ်ကွက်/သကျးေွာမပင်ပတွင် သန့ခင်း၌ သဘးကင်းေည်ဟုခံစားေြှု (ောခိုင်နှုန်း)

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း
မပည်သထာင်စုအဆင့် ၄၃.၇ ၅၆.၃ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၅၂.၆ ၄၇.၄ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၄၀.၇ ၅၉.၃ ၁၀၀%

အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရော ထိပ်ဆုံးဖမို့ေယ် ၁၀၀ ၄၀.၆ ၅၉.၄ ၁၀၀%
အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခေည်းပါးရော ဖမို့ေယ် ၄၇.၇ ၅၂.၃ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈ - ၃၀ ၃၆.၉ ၆၃.၁ ၁၀၀%
၃၁ - ၃၉ ၃၉.၀ ၆၁.၀  ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၅၀.၁ ၄၉.၉ ၁၀၀%

အဖမင့်ဆုံးပညာအေည်အချင်း - မူလတေ်းေို့မဟုတ် မူလတေ်းရအာက် ၄၇.၇ ၅၂.၃ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာအေည်အချင်း - မူလတေ်းအထက် ၃၈.၀ ၆၂.၀ ၁၀၀%
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အြျ ိုးေြီးေုံးပုံတစ်ပုံသကျာ် (၃၄.၉ ောခိုင်နှုန်း) ေည် 
ညအခါ၌ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်သနအိြ်ြျားတွင် သဘးကင်း 
ြှုကို ြခံစားေသကကာင်း စိုးေိြ်ဖွယ်တင်မပကကေည်။ 
တစ်ြေ် ဤေို့ရဘးကင်းမှု မေှိရကကာင်း ခံစားေဖခင်းေည် 
ဖပည်ေယ် (၂၇.၇ ောခိုင်နှုေ်း) ထက် တိုင်းရဒေကကီး (၃၇.၃ 
ောခိုင်နှုေ်း) တွင် ပိုမိုဖမင့်မားေည်။ အဖခား ကိေ်းဂဏေ်း 
အေ ေိောရောကွာဖခားမှုများကို မရတွ့ေပါ။

“အခုဆိုေင် ရေောတစ်ရေောကရေ အဖခားတစ်ရေောကို 
တစ်ရယာက်တည်းေွားြို့ဆိုတာ မလုံခခုံရတာ့ဘူး။ လက်ေှိ 
အရဖခအရေရကကာင့် မိေ်းကရလးရတွကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် 
နှိပ်စက်မှုရတွေဲ့ မုဒိမ်းမှုရတွ အများကကီးေှိရေဖပီး ဒီကရေ 
အေှက်ေတာရတွ၊ ေူတို့ဘဝဆုံးရှုံးတာရတွဖြစ်လာနိုင်တယ်” 
ြသကွးတိုင်းြှ ၅၈နှစ်အေွယ်အြျ ိုးေြီး

“ကချင်ဖပည်ေယ်မှာ နိုင်ငံရေးမတည်ဖငိမ်မှုရကကာင့် အမျ ိုးေမီး 
ရတွအတွက် အိမ်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ဖပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ရယာက် 
တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အုပ်စုလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုံခခုံမှုမေှိရတာ့ဘူး” 
ကချင်မပည်နယ်ြှ ၂၆နှစ်အေွယ်အြျ ိုးေြီး

၄.၃။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ြတ်လြှစ၍ အိြ်တွင်းအကကြ်းဖက်ြှု

၄.၃.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

လွေ်ခဲ့ရောဆယ့်နှစ်လက ကုလေမဂ္ဂအရထွရထွအတွင်းရေးမှူးချုပ် António Guterres ေည် ကိုဗစ်(၁၉) အဖပင်မထွက်ေ 
အစီအမံများ၏ ရဘးထွက်ေလဒ်အဖြစ် အမျ ိုးေမီးများအရပါ်အကကမ်းြက်မှု အေိပ်ေဏ္ဍာေ်ကပ်ရဘး (shadow pandemic) 
ဖြစ်နိုင်ရဖခကို ေတိရပးခဲ့ေည်။ UN Women ၏ အစီေင်ခံစာဖြစ်ေည့် “အေိပ်ေဏ္ဍာန်ကပ်သဘး - ကိုဗစ်(၁၉)အတွင်းအြျ ိုး
ေြီးြျားအသပါ်အကကြ်းဖက်ြှု”၁၈ တွင် နိုင်ငံဆယ့်ေုံးနိုင်ငံမှ စစ်တမ်းအချက်အလက်အေ အမျ ိုးေမီးနှစ်ဦးတွင် တစ်ဦးက 
၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ေို့မဟုတ် ၎င်းတို့ေိေှိရောအမျ ိုးေမီးတစ်ဦးေည် ကိုဗစ်(၁၉)ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားကတည်းက 
အကကမ်းြက်မှုပုံစံကို ကကုံရတွ့ေရကကာင်း ရြာ်ဖပထားေည်။ ဤရေောတွင် ကုလေမဂ္ဂေည် ထိုဖပဿောကို 
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့် တိုက်ထုတ်ေေ်အတွက် အရေးရပါ်ေေ်ပုံရငွများ၁၉ ချရပးထားရကကာင်း ရကကညာထားေည်။ 
အားရကာင်းရောမီဒီယာရြာ်ဖပမှုများက အေိပညာများကို ပိုမိုဖမှင့်တင်ရပးနိုင်ခဲ့ရော်လည်း ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် အမျ ိုးေမီး 
များကို ကူညီေေ် ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုအတွက် အောရောက်ရောလှုံ့ရဆာ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရဖပာင်းလဲရဆာင်ေွက်ေေ် လိုအပ်ရေ 
ရေးေည်။

ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ ဖပစ်မှုဆိုင်ောဥပရဒတွင် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုေားရကာင်များအား ကာကွယ်ရပးေည့် ဥပရဒဟူ၍ 
မေှိရပ။ ဥပမာဆိုေလျှင် မုဒိမ်းမှုေည် ဖပစ်မှုရဖမာက်ရော်လည်း အိမ်ရထာင်တွင်းမုဒိမ်းမှုေည် ဖပစ်မှုမရဖမာက်ရပ။ အမျ ိုး 
ေမီးများအရပါ်အကကမ်းြက်မှုအား အကာအကွယ်ရပးရေးဆိုင်ော ဥပရဒမူကကမ်းကို ရေးဆွဲခဲ့ဖပီး နှစ်ရပါင်းများစွာတိုင်ရအာင် 
ရဆွးရနွးတိုင်ပင်ခဲ့ေည်။ ေို့ရော်လည်း ၂၀၂၀ ရနှာင်းပိုင်းအထိ ထိုဥပရဒကကမ်းအား ရဆွးရနွးရေဆဲပင်ဖြစ်ေည်။

ကပ်ရောဂါနှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုေည် အိမ်တွင်းတင်းမာမှုများအားပိုမိုဆိုးေွားရစေည့် အရဖခအရေများကို ြေ်တီးရပးေည်။ 
မိေားစုများေည် မိမိတို့၏ရေအိမ်များတွင် ချုပ်ချယ်ကေ့်ေတ်ထားဖခင်းခံေရောရကကာင့် ပိုမိုရစာင့်ကကပ်ခံေဖပီး 
မတေားကျင့်မှုများမှ လွတ်ရဖမာက်ေေ် ပိုမိုခက်ခဲရစေည်။ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဝင်ရငွရလျာ့ေည်းမှုတို့ေည် အမျ ိုးေား 
များအား အိမ်ရထာင်ဦးစီးအဖြစ် လူမှုပတ်ဝေ်းကျင်အေ ဖပဋ္ဌာေ်းထားေည့် အခေ်းကဏ္ဍအတွက် လုံရလာက်မှုမေှိေည့် 
အရဖခအရေများကို ဖြစ်ရပါ်ရစေည်။ ကပ်ရောဂါနှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုတို့ရကကာင့် ဖြစ်ရပါ်လာေည့် လူမှုပတ်ဝေ်းကျင်နှင့် 
ေီးေေ့်ခွဲရေေဖခင်းအရဖခအရေများတွင် အဖပုအမူများအရပါ် ပုံမှေ်အားဖြင့် ထိေ်းချုပ်ကေ့်ေတ်နိုင်မှုများလည်း အားေည်း 
လာခဲ့ေည်။

ေက်ေှိုင်းစွာအဖမစ်ဆွဲရေခဲ့ရော ကျား၊မ ပုံရေခွဲဖခားထားမှုေည်လည်း မတေားကျင့်မှုနှင့်ပတ်ေက်၍ အမျ ိုးေမီးများ 
ရဖပာဖပနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်မှုေှိဖပီး အကကမ်းြက်ရောဆက်ဆံရေးများကို ဖြစ်ရပါ်ရစေည်။ “မိခင်ရကာင်း” တစ်ဦးနှင့် 
“ဇေီးရကာင်း” တစ်ဦးဖြစ်ဖခင်းေည် လက်တွဲရြာ်၊ ကရလးများနှင့် မိဘများထံမှ ြိအားများကို ခံနိုင်ေည်ေှိေေ် လိုအပ်ေည်။

ကျူးလွေ်ခံေေူများေည် လူမှုပတ်ဝေ်းကျင်နှင့် ေီးဖခားဖြစ်ရေဖခင်း၊ လက်တုံ့ဖပေ်ဖခင်း၊အဖခားေူများမှ ရဝြေ်ဖခင်းနှင့် 
ကျူးလွေ်ေူမှ ရောက်ထပ်ညှင်းပေ်းနှိပ်စက်ဖခင်း တို့ကိုစိုးေွံ့ရောရကကာင့်  အမျ ိုးေမီးများအရပါ် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှု၏ 
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အချက်အလက်များေည် ေှားပါးလှေည်။ ေို့ောတွင် 
၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ ၁၅ နှစ်မှ ၄၉ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးေမီးများ၏ 
၁၀.၇ ောခိုင်နှုေ်းေည် ယခင် ၁၂ လအတွင်း လက်ေှိ 
ေို့မဟုတ် ယခင်လက်တွဲရြာ်မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့်/
ေို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အကကမ်းြက်မှုကို ခံစားေ 
ရကကာင်းတင်ဖပခဲ့ေည်။၂၀ ၁၅ နှစ်မှ ၄၉ နှစ်အတွင်း 
လက်တွဲ ရြာ်ေှိခဲ့ြူးရော အမျ ိုးေမီးငါးဦးလျှင်တစ်ဦး 
ေီးပါး (၁၇.၀ ောခိုင်နှုေ်း) ေည် ၎င်းတို့၏ ဘဝ 
တစ်ရလျှာက် တွင် လက်တွဲရြာ်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့်/ 
ေို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အကကမ်းြက်မှုကို အေည်းဆုံး 
တစ်ကကိမ် ရတွ့ကကုံခဲ့ေေည်။၂၁

ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ဖြစ်ပွားကတည်းက အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုအတွက် တိုင်ကကားမှုအရေအတွက်ေည် ဖမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ 
တိုင်ကကားမှုဖြစ်ေပ်များေည် အဖပင်မထွက်ေ ကာလအတွင်း၌ ခုေစ်ဆရကျာ်ဖမင့်တက်ခဲ့ဖပီး အများစုမှာ အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်
မှုဖြစ်ေပ်များဖြစ်ရကကာင်း အက္ခောအမျ ိုးေမီးအြွဲ့အစည်းက တင်ဖပခဲ့ေည်။၂၂

၄.၃.၂။ အိြ်တွင်းကိုယ်ထိလက်သောက်အကကြ်းဖက်ြှုအတိုင်းအတာအသပါ် စိတ်ေသဘာထားြျား

ြုေ်းဖြင့်အချေိ်တိုစစ်တမ်းရကာက်ယူမှုအတွင်း ကျား၊မ 
အရဖခဖပုအကကမ်းြက်မှု (GBV) အရပါ် ကိုယ်သတွ့၊ 
အြှန်တကယ် အသတွ့အကကုံြျားကို ရမးဖမေ်းဖခင်းေည် 
“ထိခိုက်မှုမေှိရစရေး” အရဖခခံေရဘာတေားများနှင့် 
ကိုက်ညီမှုေှိမည်မဟုတ်ရပ။ အချ ို ့ရောရဖြဆိုေူများေည် 
စိေ်ရခါ်မှုေှိရော ပတ်ဝေ်းကျင်တွင် ရေထိုင်ရေေဖပီး ြုေ်း 
စစ်တမ်းမှတစ်ဆင့် လုံရလာက်ရော ရစာင့်ရေှာက်မှုကို 
အာမခံရပးနိုင်ဖခင်းမေှိရပ။ ထို့ရကကာင့် စစ်တမ်းပါအမျ ိုးေမီး 
များအား ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ကတည်းက ကိုယ်ထိလက်ရောက် 
အကကမ်းြက်မှုများ ပိုမိုများဖပားလာဖခင်း ေှိ၊မေှိအရပါ် 
၎င်းတို့၏ေသဘာထားအား ရမးဖမေ်းခဲ့ေည်။ ပုံ(၄.၂)တွင် အိမ်ရထာင်စုဝင်များကကားတွင် ရိုက်နှက်ဖခင်း၊ ပါးရိုက်ဖခင်း 
ေို့မဟုတ် ထိုးနှက်ဖခင်းပိုမိုဖြစ်ပွားေည်ဟူရောအချက်အရပါ် ရဖြဆိုေူအများစုက ေရဘာမတူရကကာင်း ရြာ်ဖပထားေည်။ 
ေို့ောတွင် အမျ ိုးေမီးရလးဦးတွင် တစ်ဦး (၂၅.၆ ောခိုင်နှုေ်း) က ထိုအချက်ကို ေရဘာတူခဲ့ေည်။၂၃

“ကိုဗစ်ရကကာင့် အလုပ်ရတွေှားပါးဖပီး အိမ်ရထာင်ရေးဖပဿော 
ရတွလည်း ဖြစ်လာတယ်”
ေှြ်းမပည်နယ်ြှ ၃၈ နှစ်အေွယ်အြျ ိုးေြီး

“အမျ ိုးေမီးရတွ မတေားကျင့်ခံေေင် တိုင်စောရေောမေှိဘူး။ 
မိခင်နှင့် ကရလးအတွက် ဘာအရထာက်အပံ့မှ မေခဲ့ဘူး။ 
ေားြွားမီးယပ်အတွက်လည်း ေွားမဖပေဘူး”
ချင်းမပည်နယ်ြှ ၂၉ နှစ်အေွယ်အြျ ိုးေြီး

၂။ ထိခိုက်ြှုြေှိသစသေး ။ ။ အရတွ့အကကုံေင့်ကျက်ရော 
အင်တာဗျူး ရမးဖမေ်းေူတို့ေည် အမျ ိုးေမီးများအရပါ် အကကမ်း 
ြက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းေည့် ရမးခွေ်းများ၏ ထိခိုက်နိုင်ရဖခ အကျ ိုး 
ဆက်များကို ရေှာင်ေှားခဲ့ေည် -

• ေားလည်ေိေှိဖပီးရောေရဘာတူညီမှုအား အရေအချာ 
ေယူဖခင်း

• ရမးခွေ်း၏ ေည်ေွယ်ချက်အား ေှင်းလင်းစွာရဖပာကကားဖခင်း
• အချက်အလက်များ၏ လျှ ို့ဝှက်မှုအား ရေချာရစဖခင်း
• ေပ်တေ့်ေမည့်အချေိ်ကို ေိေှိဖပီး ဘယ်ရောအခါမျှ အရဖြ 

အတွက် တွေ်းအားမရပးဖခင်း

ပုံ(၄.၂)။ “၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လတွင် ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ကတည်းက ြိေားစုဝင်ြျားကကား ရိုက်နှက်မခင်း၊ ပါးရိုက်မခင်း 
ေို့ြဟုတ် ထိုးနှက်မခင်းြျား ပိုြိုမဖစ်သပါ်ေည်” ဟူေည့်အချက်အသပါ် ေသဘာထားြျား (ောခိုင်နှုန်း)

၁၆.၃
၉.၃

၂၄.၁

၅၀.၃

လုံးဝ 
ေရဘာတူေည်

ေရဘာ 
မတူပါ

ေရဘာ 
တူေည်

လုံးဝ 
ေရဘာမတူပါ

ေရဘာတူေည် ေရဘာမတူေည်
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ေုံးဆယ်ရကျာ်အမျ ိုးေမီးများနှင့် တိုင်းရဒေကကီးများအတွင်း ရေထိုင်ရောအမျ ိုးေမီးများက အကကမ်းြက်မှုများ 
ဖမင့်တက်လာရကကာင်း ဆိုနိုင်ရဖခပိုများေည် (ပုံ - ၄.၃)။ ေေ်ကုေ်နှင့် မန္တရလးကဲ့ေို့ တိုင်းရဒေကကီးများတွင် ကိုဗစ်(၁၉နှင့် 
စစ်အာဏာေိမ်းမှုအတွင်း ဆင်းေဲမွဲရတမှုေို့ လျင်ဖမေ်စွာ ကျဆင်းေွားခဲ့ရကကာင်း ရတွ့ေေည်။၂၄ တိုင်းရဒေကကီးများတွင် 
ရေထိုင်ရော အမျ ိုးေမီးများက ကိုဗစ်(၁၉) စတင်ကတည်းက အိမ်ရထာင်စုဝင်များအကကား အကကမ်းြက်မှုများ ဖမင့်တက် 
လာေည်ဟု ပိုမိုေရဘာတူနိုင်ရဖခေှိရကကာင်းကို ဤအချက်က တစ်စိတ်တစ်ရဒေ ေှင်းဖပနိုင်ေည်။

ပုံ(၄.၃)။ “၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လတွင် ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ကတည်းက ြိေားစုဝင်ြျားကကား ရိုက်နှက်မခင်း၊ ပါးရိုက်မခင်း 
ေို့ြဟုတ် ထိုးနှက်မခင်းြျား ပိုြိုမဖစ်သပါ်ေည်”  မပည်နယ်/တိုင်းသဒေကကီးနှင့် အေက်အေွယ်အုပ်စုြျားအလိုက် 
ေသဘာတူညီေည့် ောခိုင်နှုန်း

၎င်းတို့၏ ပတ်ဝေ်းကျင်အတွင်း အမျ ိုးေမီးများအရပါ် အကကမ်းြက်မှုကို ေတိဖပုမိဖခင်းနှင့်ပတ်ေက်၍ အမျ ိုးေမီးငါးဦးတွင် 
တစ်ဦး (၂၀.၄ ောခိုင်နှုေ်း) ေည် ကိုဗစ်စတင်ကတည်းက အကကမ်းြက်မှုကို ဖမင်ရတွ့ခဲ့ေေည်။ အေက်ေုံးဆယ်ရကျာ် 
အမျ ိုးေမီးများနှင့် အိမ်ရထာင်ေည် အမျ ိုးေမီးများေည် ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝေ်းကျင်တွင် အကကမ်းြက်မှုကို ေတိဖပုမိနိုင်ရဖခ 
ပိုများေည် (ဇယား ၄.၃)။

ေုံးဆယ်ရကျာ်အမျ ိုးေမီး သလးသယာက်တွင်တစ်သယာက်က ပတ်ဝေ်းကျင်အတွင်း အကကမ်းြက်မှုကို ေတိဖပုမိေည်။

၂၆.၅
၂၂.၉

၂၈.၃
၃၃.၄

၂၀.၂

ဖပည်ေယ် တိုင်း 
ရဒေကကီး

၁၈-၃၀ 
နှစ်

၃၁-၃၉ 
နှစ်

၄၀ နှင့် 
အထက်

ဇယား(၄.၃)။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လတွင် ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ချနိ်ကတည်းက ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေတိမပုြိေည့် 
ြိေားစုဝင်ြျားြှ အြျ ိုးေြီးြျားအသပါ် အကကြ်းဖက်ြှု (ောခိုင်နှုန်း)

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း
မပည်သထာင်စုအဆင့် ၂၀.၄ ၇၉.၆ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈ - ၃၀ ၂၁.၁ ၇၈.၉ ၁၀၀%
၃၁ - ၃၉ ၂၆.၁ ၇၃.၉  ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၁၇.၃ ၈၂.၇ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ေှိ ၂၂.၁ ၇၇.၉ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်မေှိ ၁၆.၁ ၈၃.၉ ၁၀၀%
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၄.၃.၃။ အိြ်တွင်းအကကြ်းဖက်ြှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီြှုေယူမခင်း

ကိုဗစ်(၁၉)ကေ့်ေတ်ချက်များနှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုရကကာင့် အမျ ိုးေမီးများေည် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုများကို 
တင်ဖပေေ်နှင့် ထိုအရဖခအရေများမှ ထွက်ခွာေေ်အတွက် စိေ်ရခါ်မှုများကို ပိုမိုေင်ဆိုင်လာေေည်။ ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် 
စစ်အာဏာေိမ်းမှုဆိုင်ော လုံခခုံရေးအစီအမံများေည် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှု ဖြစ်ေပ်များကို တုံ့ဖပေ်ေေ် ေဲတပ်ြွဲ့၏ 
စွမ်းေည်ကို ရလျာ့ကျရစခဲ့ေည်။ ေွားလာရေွ့လျားမှုကေ့်ေတ်ချက်များရကကာင့် အကူအညီရတာင်းခံနိုင်မှုကိုလည်း 
ကေ့်ေတ်ခဲ့ေည်။ အချ ို ့ရော ဝေ်ရဆာင်မှုရပးအပ်ေူများေည် ၎င်းတို့၏ရုံးခေ်းများကို ပိတ်ဖပီး အိမ်မှအလုပ်လုပ်ကိုင်ကာ 
အွေ်လိုင်းပုံစံေို့ ကူးရဖပာင်းလျက်ေှိေည်။ International Alert၂၅ ေည် အမျ ိုးေမီးအြွဲ့အစည်းများမှ ရပးအပ်ေည့် 
GBV ဝေ်ရဆာင်မှုများနှင့် တိုင်ကကားေေ်ြုေ်းေံပါတ်များကို လူမှုကွေ်ေက်တွင် ထုတ်ဖပေ်ရပးေည့် အစီအမံတစ်ခုကို 
ရဆာင်ေွက်ရေေည်။ ေို့ောတွင် အကူအညီရပးရေးြုေ်းလိုင်းများနှင့် လူမှုကွေ်ေက်ဝေ်ရဆာင်မှုများေည် အမျ ိုးေမီး 
များအတွက် ြုေ်းေှိေေ်လိုအပ်ဖပီး ၎င်းတို့အား မတေားကျင့်ေူမှ မေိေှိရအာင် ေီးေေ့်ြုေ်းရခါ်ဆိုနိုင်ေေ်လည်း လိုအပ်ေည်။ 

ဤစစ်တမ်းတွင် ဖပည်ရထာင်စုအဆင့်၌ ၆.၃ ောခိုင်နှုေ်းရော အမျ ိုးေမီးများေည် ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ချေိ်မှစ၍ အိမ်တွင်း 
အကကမ်းြက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုေယူေည့် အမျ ိုးေမီး ေို့မဟုတ် မိေ်းကရလးကို ေိေှိရကကာင်း ရြာ်ဖပထားေည်။ 
ဤအချက်ေည် (၅.၀ ောခိုင်နှုေ်းေှိရော) တိုင်းရဒေကကီးများထက် (၁၀.၄ ောခိုင်နှုေ်းေှိရော)  ဖပည်ေယ်များတွင် 
ပိုမိုဖမင့်မားဖပီး အမျ ိုးေမီးငယ်များတွင် ပိုမိုဖမင့်မားေည် (ဇယား - ၄.၄)။

ဇယား(၄.၄)။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ချနိ်ြှစ၍ အိြ်တွင်းအကကြ်းဖက်ြှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီြှုေယူေည့် 
ြိန်းကသလး ေို့ြဟုတ် အြျ ိုးေြီးကို ေိေှိြှု (ောခိုင်နှုန်း)

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း
မပည်သထာင်စုအဆင့် ၆.၃ ၉၃.၇ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖပည်ေယ် ၁၀.၄ ၈၉.၆ ၁၀၀%
တိုင်းရဒေကကီး ၅.၀ ၉၅.၀ ၁၀၀%

အမျ ိုးေားဦးရဆာင်ရောအိမ်ရထာင်စု ၆.၉ ၉၃.၁ ၁၀၀%
အမျ ိုးေမီးဦးရဆာင်ရောအိမ်ရထာင်စု ၃.၇ ၉၆.၃ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈ - ၃၀ ၈.၇ ၉၁.၃ ၁၀၀%
၃၁ - ၃၉ ၈.၆ ၉၁.၄  ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၃.၉ ၉၆.၁ ၁၀၀%

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုကို ကကုံရတွ့ခဲ့ေည့် အမျ ိုးေမီးတစ်ဦးကို ေိေှိေည်ဟု ရြာ်ဖပခဲ့ေည့် 
ရဖြဆိုေူ ၆.၃ ောခိုင်နှုေ်းအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုေယူခဲ့ေည့်ရေောကုိ ပုံ(၄.၄) တွင် ရတွ့ေှိနိုင်ေည်။ ထိုအြျ ိုးေြီးြျား၏ 
အြျားစုေည် လူထုအေိုက်အဝန်းေှိ အေက်ကကီးေင့်ေူထံြှ အကူအညီေယူခဲ့ကကေည် (၃၈.၁ ောခိုင်နှုန်း)။ အမျ ိုးေမီး 
များေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးေမီးရေးောအြွဲ့ချုပ် ေို့မဟုတ် ေဲတပ်ြွဲ့ကဲ့ေို့ရော တေားဝင်အရထာက်အပံ့ေင်းဖမစ်များထက် 
“အလွတ်ေရဘာ” ေင်းဖမစ်များကို အေုံးဖပုဖခင်းေည် ရလးဆပိုမိုဖမင့်မားေည်။
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ပုံ(၄.၄)။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ အိြ်တွင်းအကကြ်းဖက်ြှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီြှုေယူခဲ့ေည့် အြျ ိုးေြီးတစ်ဦးနှင့် 
ထိုေူြှ ပံ့ပိုးကူညီြှုအတွက် ေွားသောက်ေည့်အဖွဲ့အစည်းတို့အား ေိေှိြှု (ောခိုင်နှုန်း)

လူရေမှုဘဝနှင့် ကျေ်းမာရေးဆုိင်ော အရဖခခံအချက်အလက်စစ်တမ်း (DHS) (၂၀၁၅-၂၀၁၆) တွင် ေဲတပ်ြဲွ့ထံမှအကူအညီ 
ေယူေည့် အမျ ိုးေမီးေည် တစ်ောခုိင်နှုေ်းောေိှရကကာင်း ရတွ့ေိှေဖပီး အချေ်ိကကာလာေည်နှင့်အမျှလည်း ရဖပာင်းလဲမှုမေိှရပ။၂၆

စစ်တမ်းပါအမျ ိုးေမီးများအား “အကယ်၍ အိမ်ရထာင်စုဝင်တစ်ဦးထံမှ ကိုယ်ထိလက်ရောက်အကကမ်းြက်မှုကို ရတွ့ကကုံ 
ေပါက ေင်မည်ေည့်ရေော၌ အကူအညီေယူမည်ေည်း” ဟု ရမးဖမေ်းခဲ့ော ရဖြဆိုေူများအား ၎င်းတို့အေုံးဖပုနိုင်ေည့် 
ေင်းဖမစ်အားလုံးကို ရြာ်ဖပေေ်တိုက်တွေ်းခဲ့ေည်။ ပုံ(၄.၅)ပါ ေလဒ်များအေ အြျ ိုးေြီးအြျားစု (၃၁.၂ ောခိုင်နှုန်း)ေည် 
အိြ်မပင်ပေှိ သဆွြျ ိုးတစ်ဦးနှင့် စကားသမပာဆိုြည်မဖစ်သကကာင်း သတွ့ေှိေေည်။ အမျ ိုးေမီးများ၏ ငါးပုံတစ်ပုံေည် ၎င်းတို့၏ 
ကိုယ်ထိလက်ရောက်အကကမ်းြက်မှု အရတွ့အကကုံများကို ေပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တိုင်ကကားမည်ဟု ဆိုေည်။

DHS ကာလအတွင်း ၂၀၁၅/၂၀၁၆ တွင် အြျ ိုးေြီး ၃၇ ောခိုင်နှုန်းက ြည်ေူ့ကိုြျှသမပာဆိုြည် ြဟုတ်သကကာင်းသတွ့ေှိေဖပီး 
ထိုကိန်းဂဏန်းေည် ၆.၂ ောခိုင်နှုန်းအထိ သလျာ့ကျေွားေည်။ ဤအချက်ေည် အရတွ့အကကုံများကို အဖခားေူများအား 
ရဖပာဖပေေ်အတွက် ေှက်ေွံ့မှုရလျာ့ကျလာဖခင်းနှင့် အေိပညာဖမင့်တက်လာဖခင်းကို ညွှေ်ဖပနိုင်ေည်။ ေို့ောတွင် 
ဤစစ်တမ်းေည် ရဘးြယ်ထားဖခင်းအခံေဆုံးရော အမျ ိုးေမီးများ (ဥပမာဆိုရော် ြုေ်းမေှိေူများ) နှင့် ရဖပာဆိုနိုင်ဖခင်း 
မေှိခဲ့ရကကာင်း ေတိဖပုေမည်။ အဆိုပါအမျ ိုးေမီးများေည် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်ခံေမှုအရကကာင်းကို အဖခားေူတို့အား 
ရဖပာဖပနိုင်ရဖခေည်းပါးေည်။ ထို့အဖပင် စစ်တမ်းနှစ်ခုေည် မတူညီရော ေည်းစေစ်များကို အေုံးဖပုထားရောရကကာင့် 
နှိုင်းယှဉ်မှုကို အားေည်းရစေည်။

၃၈.၁

၁၇.၁ ၁၆.၂
၁၂.၉

၄.၄ ၄.၀ ၂.၉ ၁.၈ ၁.၅ ၁.၁

ေပ်ေွာေ
ှ ိ

လ
ူကက

ီးေ
ူမများ

ရဆ
ွမျ ိုးေ

ားခ
ျင်း

အ
ိမ်ေီးချင်း

မိတ
်ရဆ

ွ

ပေဟ
ိတ

အ
ြွဲ့/ 

လ
ူမှုဝေ်ထ

မ်းအ
ြွဲ့

ဥပရဒ
ရေ

းဝေ်ရဆ
ာင

်မှု 

ရပ
းေ

ည
့်အ

ြွဲ့အ
စည

်း

ဖမေ်မာန
ိုင်ငံအ

မျ ိုးေ
မီးရေ

းော

အ
ြွဲ့ချုပ

်
ရေ

ှ့ရေ
အ

ဖခား

ေဲတ
ပ်ြွဲ့

၈၄.၃% ေည် “အလွတ်ေရဘာ” 
ေင်းဖမစ်များမှ ဖြစ်ေည်။

၁၅.၇% ေည် တေားဝင ်
ေင်းဖမစ်များမှ ဖြစ်ေည်။
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ပုံ(၄.၅)။ အိြ်တွင်းအကကြ်းဖက်ြှုအား သတွ့ကကုံေပါက အကူအညီသတာင်းခံြည့်သနော (ောခိုင်နှုန်း)

၃၁.၂
၂၁.၈

၁၆.၇
၁၆.၄

၇.၃
၆.၅

၆.၁
၅.၀

၇.၂
၆.၂

ရေအိမ်ဖပင်ပေှိ ရဆွမျ ိုးေားချင်း

ေပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ေွာေူကကီး/လူကကီး

အိမ်ေီးချင်း

ဖမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးေမီးရေးောအြွဲ့ချုပ်

မိဘများ

မိတ်ရဆွ

မည်ေူ့ထံေွားေမည်ကို မေိပါ။

ေဲတပ်ြွဲ့

မည်ေူ့ထံမျှ မေွားပါ။
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၅။ အမျ ိုးေမီးများ၏ ကျေ်းမာရေးအရပါ် ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် 
စစ်အာဏာေိမ်းမှု၏ အကျ ိုးေက်ရောက်မှု
၅.၁။ ကျန်းြာသေးဝန်သဆာင်ြှုြျားအသပါ် စိတ်ေသဘာထားြျား

၅.၁.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုေည် အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိေ်းကရလးများအတွက် ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများေယူော
တွင် စိေ်ရခါ်မှုများကို ြေ်တီးခဲ့ေည်။ ရဆးရုံများတိုက်ခိုက်ခံေဖခင်း၊ ရငွရကကးအတားအဆီးများနှင့် ဝေ်ထမ်းများအတွက် 
ေွားလာမှုအကေ့်အေတ်များနှင့်အတူ ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုေည် ဖပိုလဲလုေီးပါးဖြစ်ရေေည်။ ရဆးရုံများတွင် 
အရဖခခံစက်ကိေိယာများ ကင်းမဲ့ရေဖပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အေည်းအေေ်လိုအပ်ရေေည့် ရအာက်ဆီဂျင်များအား 
စစ်တပ်မှ အပိုင်စီးေိမ်းပိုက်ဖခင်းေည် ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်း၌ ရခါင်းစီးဖြစ်လာခဲ့ေည်။၂၇

အချ ို ့ရောကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုပညာေှင်များေည် 
အာဏာြီဆေ်ရေးလှုပ်ေှားမှု (CDM) ရေှ့ရဖပးတပ်များတွင် 
ရောက်ေှိရေကကေည်။ ဆောဝေ်များေည် စစ်တပ်မှ ၎င်းတို့၏
လုပ်ရြာ်ကိုင်ြက်များအား ဥပရဒမဲ့ ြမ်းဆီထိေ်းေိမ်းရေဖပီး 
ပေဟိတလုပ်ငေ်းများနှင့် ယာယီကျေ်းမာရေး အရထာက် 
အပံ့များအား စီးေင်းတိုက်ခိုက်ဖခင်း၊ ရဆးပစ္စည်းများအား 
ြျက်ဆီးဖခင်း ေို့မဟုတ် ေိမ်းယူဖခင်းတို့ကို ဖပုလုပ်လျက် 
ေှိရကကာင်း ကုလေမဂ္ဂအား အေိရပးတင်ဖပထားေည်။၂၈  
စစ်တပ်ြွဲ့များေည် ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု လုပ်ေား 
များ ေို့မဟုတ် အရထာက်အပံ့များအား  တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖပီး 
၂၀၂၁ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါေီလ တစ်ေက်ရေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ 
ေက်ရေ့အထိ အေည်းဆုံး ေီးဖခား တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ေပ် ၃၅၅ 
ခုဖြစ်ပွားခဲ့ော ထိုကာလအတွင်း၌ အေည်းဆုံး ကျေ်းမာရေးလုပ်ေားရပါင်း ၃၁ ဦး ေတ်ဖြတ်ခံခဲ့ေေည်။၂၉

၅.၁.၂။ ယခင်လတွင် ကျန်းြာသေးသစာင့်သေှာက်ြှုြျား လက်လှြ်းြီေေှိမခင်းအသပါ် စိတ်ေသဘာထားြျား

ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် စစ်အာဏာေိမ်းမှုအတွင်း နိုင်ငံရတာ် 
အဆင့် CATI စစ်တမ်းေုံးခုေည် ယခင်လတွင် 
ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုများ လက်လှမ်းမီေေှိဖခင်း 
အရပါ် အမျ ိုးေမီးများ၏ စိတ်ေရဘာထားများကို 
ရမးဖမေ်းခဲ့ေည်။ ပုံ(၅.၁)အေ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရအာက်တို 
ဘာလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အရစာပိုင်း (အာဏာေိမ်းမှု 
အဖပီး) အထိ ကျေ်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှု ေယူော၌ 
ပို၍ခက်ခဲလာေည်ဟု ရဖပာကကားေူ အမျ ိုးေမီး 
ောခိုင်နှုေ်းေည် နှစ်ဆ ဖမင့်တက်လာခဲ့ေည် (၃၃.၀ 
ောခိုင်နှုေ်းမှ ၆၃.၂ ောခိုင်နှုေ်း)။ 

“စစ်အာဏာေှင်မှ ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစေစ်အရပါ် 
တိုက်ခိုက်မှုများရကကာင့် ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု အခွင့် 
အရေးေည် ရလျာ့ကျလာေည်။ အာဏာြီဆေ်လှုပ်ေှားမှုတွင် 
ဦးရဆာင်ပါဝင်ဖခင်းကို ဒဏ်ရပးေည့်အရေဖြင့် စစ်အာဏာေှင် 
တပ်ြွဲ့များေည် ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ေားများအား 
ရနှာင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ဖခင်း၊ ဥပရဒမဲ့ ြမ်းဆီးထိေ်းေိမ်းဖခင်းနှင့် 
နှိပ်စက်ေတ်ဖြတ်ဖခင်းတို့ကို ဖပုလုပ်လျက်ေှိေည်။ ကျေ်းမာရေး 
ရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ေားများစွာတို့ေည် တစ်ကိုယ်ရေ အန္တောယ် 
များစွာ ေှိရော်လည်း လူောများအား လျှ ို ့ဝှက်စွာဖြင့် ဆက်လက် 
ကုေရပးရေေည်။” ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် 
ကုလေမဂ္ဂ အရထွရထွအတွင်းရေးမှူးချုပ် Tom Andrews ၏ 
ရဖပာကကားချက်

“အမျ ိုးေမီးရတွက ရကျးလက်ရဒေရဆးခေ်းရတွကို မေွားနိုင်ကကလို့ 
ကိုယ်ဝေ်တားြို့ ခက်ခဲလာကကတယ်” ချင်းမပည်နယ်ြှ ၂၄ နှစ်အေွယ် 
သမဖဆိုေူ

“ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်အမျ ိုးေမီးရတွက ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုကို 
မေေှိကကဘူး။ အမျ ိုးေားရတွက မူးယစ်ရဆးေုံးဖပီး အိမ်တွင်းအကကမ်း 
ြက်မှုရတွ၊ အမျ ိုးေမီးရတွအရပါ် နှိပ်စက်ညှဉ်းပေ်းမှုရတွကို ဖပုလုပ်ရေ 
ကကတယ်။ လူောရတွကို ကရလးရမွးရပးြို့လည်း ဘယ်ေူမှ မေှိဘူး။ 
အမျ ိုးေားရတွက ဝင်ရငွမေှိလို့ အမျ ိုးေမီးရတွကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပေ်း 
ရေကကတယ်” ကယားမပည်နယ်ြှ ၃၄ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ

“ေွားလာေတာ ခက်ခဲလို့ အလုပ်ေွားလို့မေဘူး။ အလုပ်ရတွကလည်း 
ေှားပါးလာတယ်။ ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစေိတ်ရတွက ဖမင့်ရတာ့ 
ြျားေင် ရဆးရုံကို မေွားေဲဘူး” ပဲခူးတိုင်းြှ ၄၅ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ
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ပုံ(၅.၁)။ ယခင်လတွင် ကျန်းြာသေးဝန်သဆာင်ြှုြျားေယူမခင်းအသပါ် အြျ ိုးေြီးြျား၏ စိတ်ေသဘာထားြျား၊ 
၂၀၂၀ ြှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် (ောခိုင်နှုန်း)

ဖပည်ေူတို့၏အရဖခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းတွင် ရတွ့ေေည့် အဖမင့်ဆုံးမျဉ်း (၆၃.၂ ောခိုင်နှုေ်း) ေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် 
ကိုဗစ်(၁၉) တတိယလှိုင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ အချက်အလက်ရကာက်ယူဖခင်း၏ ရောက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိုးဖြစ်နိုင်ေည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် အစီေင်ခံစာအေ အနည်းဆုံး ထက်ဝက်သော အြျ ိုးေြီးြျားေည် ကျန်းြာသေးသစာင့်သေှာက်ြှုြျားအား 
ပိုြိုခက်ခဲလာသကကာင်း အေိသပးတင်မပခဲ့ေည်။ ဇယား(၅.၁)တွင် ဖမင်ေရော ကိေ်းဂဏေ်းအေေိောေည့်အချက်မှာ 
တိုင်းရဒေကကီးများတွင် ရေထိုင်ရော အမျ ိုးေမီးများေည် ဖပည်ေယ်များတွင် ရေထိုင်ေည့် အမျ ိုးေမီးများထက် (၅၅.၅ 
ောခိုင်နှုေ်းနှင့် ၄၈.၀ ောခိုင်နှုေ်း) ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုေယူဖခင်းေည် ပိုမိုခက်ခဲေည်ဟု ရဖပာဆိုြွယ်ေှိဖခင်းဖြစ်ေည်။ 
အေက် ၃၁ နှစ်မှ ၃၉ နှစ်ကကား အမျ ိုးေမီးများေည် ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုအား ပိုမိုခက်ခဲလာေည်ဟု ပို၍ 
ရဖပာဆိုကကေည်။

၃၃.၀

၆၃.၂
၅၃.၆

၅၅.၁

၃၃.၉
၃၆.၇

၁၆.၉ ၂.၉ ၉.၇

HVS ၊ ရအာက်တိုဘာ ၂၀၂၀

ယခင်ထက် လွယ်ကူေည်။ ရဖပာင်းလဲမှုမေှိပါ။ ယခင်ထက် ခက်ခဲေည်။

ဖပည်ေူ့အရဖခခံ 
လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း၊ ရမ/ဇွေ် ၂၀၂၁

အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

ဇယား(၅.၁)။ ယခင်တစ်လတွင် ကျန်းြာသေးသစာင့်သေှာက်ြှုေယူမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ေသဘာထားြျား 
(ောခိုင်နှုန်း)

ယခင်ထက်

ပိုခက်ခဲလာေည်။

သမပာင်းလဲြှုြေှိပါ။ ယခင်ထက်

ပိုြိုလွယ်ကူလာေည်။

စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၅၃.၆ ၃၆.၇ ၉.၇ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖပည်ေယ် ၄၈.၀ ၃၉.၁ ၁၂.၉ ၁၀၀%
တိုင်းရဒေကကီး ၅၅.၅ ၃၅.၉ ၈.၇ ၁၀၀%

အကကမ်းြက်/ပဋိပက္ခ ထိပ်ဆုံးဖမို့ေယ် ၁၀၀ ၅၇.၀ ၃၂.၆ ၁၀.၄ ၁၀၀%
အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ ေည်းပါးရော ဖမို့ေယ် ၄၉.၂ ၄၂.၀ ၈.၈ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၅၄.၅ ၃၆.၃ ၉.၂ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၅၉.၅ ၂၇.၂ ၁၃.၃ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၅၀.၃ ၄၁.၄ ၈.၃ ၁၀၀%
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အေက် ၃၁ နှစ်ြှ ၃၉ နှစ်ကကား အြျ ိုးေြီး ၁၀ ဦးတွင် ၆ ဦးေည် ယခင်တစ်လအတွင်း ကျန်းြာသေး 
ဝန်သဆာင်ြှုြျားအား လက်လှြ်းြီေန် ပုံြှန်ထက် ပိုြိုခက်ခဲေည်ဟု ဆိုေည်။

၅.၂။ ကိုဗစ်၁၉။ ကူးစက်ြှု၊ သေဆုံးြှု၊ ကာကွယ်သဆးထိုးနှံြှုနှင့် ေတင်းအချက်အလက်ြျား

၅.၂.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

အာဏာေိမ်းမှုမတိုင်ခင်က အမျ ိုးေမီးများေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံ ကျေ်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှုပညာေှင် ခုေစ်ဆယ့်ငါး 
ောခိုင်နှုေ်းအထိ ပါဝင်ဖပီး ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါ တုံ့ဖပေ်ရေး၏ ရေှ့တေ်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ကကေည်။  အမျ ိုးေမီးများေည် 
၎င်းတို့၏ ေပ်ေွာများတွင် တက်ကကစွာ ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ရေဖပီး ြျားောရေရော မိေားစုဝင်များအတွက် ဖပုစု 
ရစာင့်ရေှာက်ရပးေူများအဖြစ် အရေးပါရော တာဝေ်များကို ထမ်းရဆာင်ရေပါေည်။ ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစေစ်
ေည် ပေမ်းပတာဖြစ်ရေဖပီး ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါစမ်းေပ်စစ်ရဆးမှုကို အေည်းငယ်ောဖပုလုပ်ကကေည်။ အဓိကအားဖြင့် 
ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုတွင် ြရိုြေဲဖြစ်ကာ စမ်းေပ်စစ်ရဆးဖခင်း မေှိရောရကကာင့် တေားဝင် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါဖြစ်ပွားမှု 
အရေအတွက်က ေိေိောော ရလျာ့ကျရေေည်ဟု ယူဆေေည်။

၅.၂.၂။ ကိုဗစ်(၁၉)သောဂါလက္ခဏာြျားကို ခံစားခဲ့ေေူြျား

အိြ်သထာင်စုငါးစုတွင်နှစ်စု (၄၀.၄ ောခိုင်နှုန်း) ၌ ကိုဗစ်(၁၉) 
သောဂါလက္ခဏာြျားခံစားေေူ အနည်းဆုံးတစ်ဦးေှိခဲ့ေည်။ 
ဤအချက်ေည် ရဖြဆိုေူများ၏ အေိရပးတင်ဖပမှုအရပါ် 
အရဖခခံထားဖပီး စြ်းေပ်စစ်သဆးြှုအသပါ် အသမခခံထားေည့် 
တေားဝင်သောဂါေှာသဖွမခင်းေလဒ် ြဟုတ်ပါ။ ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် 
အိမ်ရထာင်စုရပါင်း ဆယ့်တစ်ေေ်းခေ့် ေှိရောရကကာင့် 
ထိုောခိုင်နှုေ်းေည် ၄,၄၄၄,၀၀၀ အိမ်ရထာင်စုကို ဆိုလိုဖခင်း 
ဖြစ်ေည်။

ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါလက္ခဏာများအားခံစားခဲ့
ေရကကာင်း တင်ဖပဖခင်းေည် ဖပည်ေယ်များထက် တိုင်းရဒေ 
ကကီးများတွင် ပိုမိုဖမင့်မားဖပီး ဖမို့ဖပအိမ်ရထာင်စုများ၊ အကကမ်းြက်မှုဖမင့်မားရော ဖမို့ေယ်များတွင် ရေထိုင်ေူများနှင့် 
ပျမ်းမျှဝင်ရငွအထက်ေှိရော အိမ်ရထာင်စုများတွင် ပိုမိုဖမင့်မားေည် (ပုံ - ၅.၂)။ ပညာအေည်အချင်းဖမင့်မားရော အမျ ိုးေမီး 
များရေထိုင်ေည့် အိမ်ရထာင်စုများေည် ရောဂါလက္ခဏာခံစားခဲ့ေေူေှိေည့် အိမ်ရထာင်စုများ ပို၍ဖြစ်ရေရကကာင်းလည်း 
ေတိဖပုမိပါေည်။ ပညာအေည်အချင်းပို၍ဖမင့်မားရော အမျ ိုးေမီးများေည် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါလက္ခဏာများအား ေတ်မှတ် 
ရြာ်ထုတ်ောတွင် ပို၍ေတိေှိဖခင်းကို ညွှေ်ဖပဖခင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ေည်။

“ကိုဗစ်(၁၉)က အမျ ိုးေမီးရတွကို စိတ်ရောကရောက် 
ရစတယ်။ ကိုဗစ်(၁၉)ရကကာင့် မိေားစုဝင်ဆုံးရှုံးေတဲ့ 
အတွက် စိတ်ြိစီးမှုရတွေှိလာတယ်။” ေန်ကုန်တိုင်းြှ 
အေက် ၃၀ အေွယ်သမဖဆိုေူ

“ကိုဗစ်(၁၉)ရကကာင့် ရဆးရုံ၊ ရစျး၊ စတိုးဆိုင်နှင့် ရစျး 
ဆိုင်တေ်းကကီးရတွမှာ ဝေ်ထမ်းရတွရလျှာ့ချလိုက်ကကရတာ့ 
ဝေ်ထမ်းရတွက ဝင်ရငွမေှိကကရတာဘူး။ အရကကးရတွ 
ပိုများဖပီး မိေားစုတင်းမာမှုရတွ ပိုဆိုးလာတယ်။” 
ပဲခူးတိုင်းြှ ၃၂ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ
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ပုံ(၅.၂)။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် ဆက်စပ်ေည့် လက္ခဏာြျားအား ခံစားခဲ့ေေည့် 
အိြ်သထာင်စုဝင် တစ်ဦး ေို့ြဟုတ် တစ်ဦးထက်ပို၍ေှိမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

ပုံ(၅.၃)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကိုဗစ်(၁၉)သောဂါသကကာင့် သေဆုံးြှုဦးသေ၊ တေားဝင်ကိန်းဂဏိန်းနှင့် 
စစ်တြ်းသမဖဆိုေူြျားြှ တင်မပချက်ြျား

၅.၂.၃။ ကိုဗစ်(၁၉)သောဂါသကကာင့် သေဆုံးြှုြျား

ရေဆုံးမှုနှင့် ပတ်ေက်၍ ကျေ်းမာရေးဝေ်ကကီးဌာေ၏ တေားဝင်ကိေ်းဂဏေ်းများတွင် ရဆးကုေရေးရေောများ၌ ရေဆုံး 
ေူများ ေို့မဟုတ် မရေဆုံးခင် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါအတွက် စစ်ရဆးခဲ့ေူများော ပါဝင်ေည်။ စစ်တမ်းတွင် အြျ ိုးေြီး 
ြျား၏ ၁.၂ ောခိုင်နှုန်းေည် ၎င်းတို့၏အိြ်သထာင်စုတွင် အနည်းဆုံးလူတစ်ဦးက ကိုဗစ်(၁၉)သကကာင့် သေဆုံးခဲ့သကကာင်း 
သဖာ်မပခဲ့ေည်။၃၀ ကိုဗစ်(၁၉)ရကကာင့်ရေဆုံးမှုအား စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖခင်းေည်၊ အထူးေဖြင့် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ ကျေ်းမာရေး 
ဝေ်ရဆာင်မှုတွင် ကကုံရတွ့ရေေရော စိေ်ရခါ်မှုအရဖခအရေများတွင် ခက်ခဲမှုေှိနိုင်ေည်။ ရဖြဆိုေူများေည် သေဆုံးေေည့် 
တိကျသောအသကကာင်းအေင်း ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ရော်လည်း အိမ်ရထာင်စုအတွင်း ရေဆုံးေူေည် အေည်းဆုံး ကိုဗစ်(၁၉)
ရကကာင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ေည်ဟု ရဖြဆိုကကေည်။

စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုအတွင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ တစ်ေက်) ကျေ်းမာရေးဝေ်ကကီးဌာေ၏ တေားဝင်ရေဆုံးမှု 
ကိေ်းဂဏေ်းမှာ ၁၉,၁၁၁ ဦး ေှိေည်။ အိမ်ရထာင်စု ၁၁ ေေ်း၏ ၂.၁ ောခိုင်နှုေ်းဆိုလျှင် ကိုဗစ်ရကကာင့် သေဆုံးေူ ၁၃၂,၀၀၀ 
ေှိြည်မဖစ်ဖပီး ကျန်းြာသေးဝန်ကကီးဌာန၏ တေားဝင်ကိန်းဂဏန်းထက် ခုနှစ်ဆနီးပါးေှိေည်။၃၁

၄၀.၄

၃၄.၂
၄၂.၄

၄၈.၉
၃၆.၄

၄၄.၃
၃၅.၄

၃၇.၄
၄၆.၆

၃၄.၈
၄၈.၃

ဖပည်ရထာင်စု

ဖပည်ေယ်

ဖမို့ဖပ

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက်

ထိပ်တေ်း အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ ဖမို့ေယ် ၁၀၀

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် ရအာက်

တိုင်းရဒေကကီး

ရကျးလက်

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက်

အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ ေည်းပါးရော ဖမို့ေယ်များ

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက်

ကျေ်းမာရေးဝေ်ကကီးဌာေ
တေားဝင်အချက်အလက်များ

အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း

၁၄၀,၀၀၀

၁၂၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၀

၈၀,၀၀၀

၆၀,၀၀၀

၄၀,၀၀၀

၂၀,၀၀၀

၀
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ပုံ(၅.၄)။ ကိုဗစ်(၁၉)သောဂါကာကွယ်သဆး နှစ်ကကိြ်ကို ထိုးနှံမခင်းြမပုေသေးေူြျား (ောခိုင်နှုန်း)

ပုံ(၅.၅)။ ကိုဗစ်(၁၉) ဒုတိယအကကိြ်ကာကွယ်သဆးြထိုးေသေးသော အဓိကအသကကာင်းေင်း (ောခိုင်နှုန်း)၃၂

၅၂.၉

၄၀.၇
၅၇.၁

၅၆.၆
၄၇.၆

၅၈.၆
၄၄.၈

၅၆.၀

၂၂.၈
၁၆.၅

၁၅.၄
၉.၉

၆.၉
၆.၅

၄.၉
၄.၅

၃.၈
၃.၂
၃.၁

၂.၆

၄၉.၈

ဖပည်ရထာင်စု

ဒုတိယအကကိမ်ထိုးနှံေေ် ရစာင့်ရေပါတယ်

ဤရကျးေွာ/ေပ်ကွက်တွင် ကာကွယ်ရဆးများ မေေှိနိုင်ပါ

ေှိေင်းစွဲရောဂါ/ရဆးဝါးများအရပါ် ရဘးထွက်ဆိုးကျ ိုးကို စိုးေိမ်ပါတယ်

ကျွေ်မေည် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်တယ်

ကာကွယ်ရဆးေွားထိုးေေ် အားလပ်ချေိ်မလုံရလာက်ပါ

ရဆးထိုးေမှာရကကာက်တယ်

ကာကွယ်ရဆးထိုးစင်တာက ရဝးတယ်

အဖခား

ကျွေ်မမှာကိုယ်ဝေ်ေှိရေပါတယ်

ထိုးရပးရေရော ကာကွယ်ရဆးများကို မယုံပါ

ေက်ကကီးေွယ်အိုများကိုော ကာကွယ်ရဆးထိုးရပးပါတယ်

ကာကွယ်ရဆး မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်

ဖပည်ေယ်

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် ရအာက်

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက်

ထိပ်တေ်း အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ ဖမို့ေယ် ၁၀၀

တိုင်းရဒေကကီး

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက်

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက်

အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ ေည်းပါးရော ဖမို့ေယ်များ

၅.၂.၄။ ကိုဗစ်(၁၉)သောဂါကာကွယ်သဆးထိုးမခင်း

စစ်တမ်းတွင် အမျ ိုးေမီးထက်ဝက်ရကျာ် (၅၂.၉ ောခိုင်နှုေ်း) ေည် ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါကာကွယ်ရဆး ဒုတိယအကကိမ်ကို 
ထိုးနှံဖခင်းမဖပုေရေးရပ။ ဝင်သငွနည်းပါးသော၊ ပညာအေည်အချင်းနည်းပါးသော နှင့် တိုင်းသဒေကကီးြျားတွင် သနထိုင်သော 
အြျ ိုးေြီးြျားေည် ဒုတိယအကကိြ်ကာကွယ်သဆးထိုးဖပီးနိုင်သမခ အနည်းဆုံးမဖစ်ေည် (ပုံ - ၅.၄)။

တိုင်းသဒေကကီးအတွင်းသနထိုင်သော အြျ ိုးေြီး ဆယ်ဦးတွင်သမခာက်ဦး ေည် ဒုတိယအကကိြ်ကာကွယ်သဆးကို 
ြထိုးေသေးပါ။

အဘယ့်ရကကာင့်ဒုတိယအကကိမ်ကာကွယ်ရဆးအား မထိုးေရေးရကကာင်းရမးဖမေ်းောတွင် ရအာက်ပါအရကကာင်းေင်းများကို 
ရြာ်ဖပခဲ့ကကေည် (ပုံ - ၅.၅)။



34

၅.၂.၅။ ကိုဗစ်(၁၉)နှင့်စပ်လျဉ်းသောေတင်းအချက်အလက်ြျားအား အြျ ိုးေြီးြျား ေေှိေည့်သနော

ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါ ေတင်းအချက်အလက်များအား ေေှိေေ် အမျ ိုးေမီးများ အေုံးဖပုရေေည့် ေတင်းေင်းဖမစ်အားလုံးကို 
ရမးဖမေ်းေေ်အတွက် HVS ၂၀၂၀ တွင် သြးမြန်းခဲ့ေည့် တူညီသောသြးခွန်းြျားကို ဤစစ်တြ်းတွင် မပန်လည်သြးမြန်းခဲ့ေည်။ 
ပုံ(၅.၆)အေ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ အမျ ိုးေမီးများအတွက် အဓိက ေတင်းအချက်အလက်ေင်းဖမစ်မှာ “အဖခားအစိုးေ 
အြွဲ့အချက်အလက်များ” ဖြစ်ဖပီး ၎င်းတွင် MRTV နှင့် MWD ကဲ့ေို့ရော ရုပ်ေံလိုင်းများနှင့် ဖမေ်မာ့အလင်းနှင့် ရကကးမုံ 
ကဲ့ေို့ရော ေတင်းစာများ ပါဝင်ေည်။ ေို့ောတွင် ဤေင်းဖမစ်များအား အေုံးဖပုမှုေည် ၆၈.၁ ောခိုင်နှုေ်းမှ ၅၂.၁ ောခိုင်နှုေ်း 
အထိ ကျဆင်းေွားခဲ့ေည်။

ေတင်းအချက်အလက်အတွက် ဒုတိယရေပေ်းအစားဆုံးေင်းဖမစ်မှာ မိေားစုနှင့် မိတ်ရဆွများဖြစ်ဖပီး ၎င်းေည် ၃၄.၀ 
ောခိုင်နှုေ်းမှ ၄၇.၅ ောခိုင်နှုေ်းအထိ တိုးဖမင့်လာခဲ့ေည်။ အစိုးေြဟုတ်သော Facebook နှင့် လူြှုကွန်ေက်ြျားအား 
အေုံးမပုေူေည် ၁၁.၂ ောခိုင်နှုန်းြှ ၃၉.၃ ောခိုင်နှုန်းအထိ ေုံးဆမြင့်တက်လာခဲ့ေည်။ ကျေ်းမာရေးဝေ်ကကီးဌာေနှင့် 
ဖပေ်ကကားရေးဝေ်ကကီးဌာေတို့၏ Facebook စာမျက်နှာကဲ့ေို့ရော အစိုးေ Facebook များအေုံးဖပုမှုေည် (၂၀၂၀ တွင် 
၂၅.၆ ောခိုင်နှုေ်းနှင့် ၂၀၂၁ တွင် ၂၂.၁ ောခိုင်နှုေ်း) အရတာ်အတေ် တည်ဖငိမ်မှုေှိေည်။ ဤေလဒ်ြျားေည် တေားဝင် 
ေတင်းေင်းမြစ်ြျားအား အေုံးမပုြှုြေှိသတာ့မခင်းကို ညွှန်မပသနေည်။

ပုံ(၅.၆)။ အြျ ိုးေြီးြျား၏ ကိုဗစ်(၁၉)ဆိုင်ော ေတင်းအချက်အလက်ေင်းမြစ်ြျား၊ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
(ောခိုင်နှုန်း)၃၃

အဖခား အစိုးေ 
အချက်အလက်များ

မိတ်ရဆွ ေို့မဟုတ် 
မိေားစု

အစိုးေ မဟုတ်ရော 
Facebook နှင့် 
လူမှုကွေ်ေက်

အစိုးေ Facebook

HVS ၂၀၂၀ အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း ၂၀၂၁

အထက်ပါတစ်ခုမျှ 
မဟုတ်ပါ။

၆၈.၁

၅၂.၁

၃၄.၀

၄၇.၅

၁၁.၂

၃၉.၃

၂၅.၆
၂၂.၁

၂.၀
၈.၅

အြျ ိုးေြီး ဆယ်ဦးတွင်ငါးဦးက အစိုးေရုပ်ေံလိုင်းြျားနှင့် အစိုးေေတင်းစာြျားကို ကကည့်ရှုကကေည်။

အြျ ိုးေြီး ဆယ်ဦးတွင်ငါးဦးက ြိတ်သဆွြျား၊ ြိေားစုြျားနှင့် သဆွးသနွးကကေည်။

အြျ ိုးေြီး ဆယ်ဦးတွင်သလးဦးက အစိုးေြဟုတ်သော လူြှုကွန်ေက်ကို စစ်သဆးကကေည်။

ကိုဗစ်(၁၉)။ ေတင်းအချက်အလက်ေင်းမြစ်ြျား
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ပုံ(၅.၇)။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ ပုဂ္ဂလိက ေို့ြဟုတ် မပည်ေူ့ကျန်းြာသေးဝန်သဆာင်ြှုြျားကို 
လက်လှြ်းြြီနိုင်သောသကကာင့် ကိုယ်ဝန်သဆာင် ေို့ြဟုတ် ကသလးြီးဖွားြှုမပဿနာေှိမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

အမျ ိုးေမီး
အားလုံး

ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်/
နို့တိုက်မိခင်

ဖပည်ေယ် တိုင်း
ရဒေကကီး

ဖမို့ဖပ ရကျးလက်

၄.၈

၁၁.၁

၈.၂

၃.၆

၇.၀

၃.၈

အစိုးေရုပ်ေံလိုင်းနှင့် ေတင်းစာများအား အေုံးဖပုဖခင်းေည် ရကျးလက်ရဒေများနှင့် အေက်ကကီးရော အမျ ိုးေမီးများတွင် 
ပို၍အရတွ့များေည်။ မိတ်ရဆွများနှင့် မိေားစုအား ေတင်းေင်းဖမစ်အဖြစ် အေုံးဖပုဖခင်းေည် ဖမို့ေယ်များနှင့် 
အမျ ိုးေမီးဦးရဆာင်ရော အိမ်ရထာင်စုများတွင် ပို၍အရတွ့များေည်။ လူမှုကွေ်ေက်ေည် ပို၍ငယ်ေွယ်ရော၊ ဖမို့ဆေ်ရော၊ 
ပညာအေည်အချင်းဖမင့်မားရောနှင့် အိမ်ရထာင်မေှိရော အမျ ိုးေမီးများအတွက် နှစ်ေက်ရောရေွးချယ်မှုဖြစ်ေည် (ဇယား 
က-၅.၁ မှ က-၅.၃)

၅.၃။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ ကိုယ်ဝန်သဆာင်နှင့် ြီးဖွားမခင်းဝန်သဆာင်ြှုြျားအား လက်လှြ်းြီေေှိြှု

၅.၃.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံေည် အေက်ေှင်ရမွးြွားေူ 
၁၀၀,၀၀၀ လျှင် ရေဆုံးေူ ၂၈၂ ဦး၃၄ဖြင့် အရေှ့ရတာင် 
အာေှတွင် မိခင်ရေဆုံးမှုနှုေ်းအဖမင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ေည်။ 
လက်ေှိတွင် ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစေစ် ဖပိုပျက်ရေ 
ေဖြင့် ဤအရဖခအရေေည် တိုးတက်ရကာင်းမွေ်နိုင်ရဖခ 
မေှိပါ။ အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်မှစ၍ UNFPA ေည် 
“ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် အမျ ိုးေမီး ၆၈၈,၄၂၂ ဦးေည် 
လက်ေှိကိုယ်ဝေ်ရဆာင်ရေကကဖပီး ၎င်းတို့အရေဖြင့် 
ေင့်ရလျာ်ရော အရေးရပါ်ေားြွားရစာင့်ရေှာက်မှုများ 
ေေှိနိုင်စွမ်းမေှိပါက ရောက်လတွင် ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင် 
ရော မိခင်ရေဆုံးမှု ၂၄၈ ဦးေီးပါးေှိနိုင်ေည်ဟု ခေ့်မှေ်း 
ထားေည်”၃၅ ဟု ရဖပာဆိုထားပါေည်။ ရနှာင့်ရနှးကကေ့်ကကာမှုများနှင့် အရေးရပါ်ရစာင့်ရေှာက်မှုများဆီေို့ ေွားရောက်ေေ် 
ရကကာက်ေွံ့ဖခင်းေည် ဖပဿော၏ အရကကာင်းခံဖြစ်ေည်။

၅.၃.၂။ ကိုယ်ဝန်သဆာင် ေို့ြဟုတ် နို့တိုက်ြိခင်ြျားြှ ကျန်းြာသေးဝန်သဆာင်ြှုြျားအား လက်လှြ်းြီ 
ေေှိြှု

ကိုယ်ဝေ်ရဆာင် ေို့မဟုတ် နို့တိုက်မိခင်များအတွက၃်၆ ပုဂ္ဂလိက ေို့မဟုတ် ဖပည်ေူ့ကျေ်းမာရေး ဝေ်ရဆာင်မှုများကို 
လက်လှမ်းမမီနိုင်ရောရကကာင့် ဤစစ်တမ်းတွင် အမျ ိုးေမီး ၄.၈ ောခိုင်နှုေ်းေည် ကိုယ်ဝေ်ရဆာင် ေို့မဟုတ် ကရလး 
မီးြွားမှု ဖပဿောေှိခဲ့ဖပီး ၎င်းေည် ၁၁.၁ ောခိုင်နှုေ်းအထိ ဖမင့်တက်လာေည် (ပုံ - ၅.၇)။

“ရဆးရုံ ရဆးခေ်းရတွ မေှိတဲ့အတွက် ဒုက္ခေည်စခေ်းထဲမှာေှိတဲ့ 
ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်မိခင်ရတွ အတွက် ပိုခက်ခဲတယ်။” 
ကယားမပည်နယ်ြှ ၅၃ နှစ်အေွယ် အြျ ိုးေြီး

“ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်မိခင်ရတွ ကာကွယ်ရဆးထိုးြို့မဖြစ်နိုင်ကကဘူး။ 
မီးြွားတဲ့အချေိ် ရဆးရုံေွားြို့ကလည်း ခက်ခဲတယ်။ ဘယ်ပဲ 
ေွားေွား မလုံခခုံရတာ့ဘူး။” စစ်ကိုင်းတိုင်းြှ ၄၇ နှစ်အေွယ် 
အြျ ိုးေြီး
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အမျ ိုးေမီးအားလုံးအတွက် ကိေ်းဂဏေ်းေည် ဖပည်ေယ်များနှင့် ဖမို့ဖပရဒေများတွင် ဖမင့်မားေည် (ပုံ - ၅.၇)။ ေမိုင်း 
ရကကာင်းအေ ဖပည်ေယ်များတွင် ေေှိနိုင်ရော ကျေ်းမာရေးအရထာက်အပံ့များေည် ပို၍ေည်းပါးေည်။ ယခင်လအတွင်း 
ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုအားလုံးကို လက်လှမ်းမီေေှိမှုအရပါ် စိတ်ေရဘာထားများအေ တိုင်းရဒေကကီးေှိ အမျ ိုးေမီးများက 
အေည်းဆုံးဖြစ်ေည်။ တိုင်းရဒေကကီးအတွင်းေှိ ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများေည် ဖမင့်မားရောရေောမှစတင်ခဲ့ရော်လည်း 
လွေ်ခဲ့ရောလအေည်းငယ်တွင် လက်လှမ်းမီေေှိမှုေည် အထူးဖပဿောဖြစ်လာခဲ့ေည်။

ကိုယ်ဝန်သဆာင် ေို့ြဟုတ် လက်ေှိ ကိုယ်ဝန်သဆာင် ေို့ြဟုတ် နို့တိုက်ြိခင်ြျားအနက် ဆယ်ဦးတွင် တစ်ဦးေည် 
ပုဂ္ဂလိက ေို့ြဟုတ် မပည်ေူ့ကျန်းြာသေးဝန်သဆာင်ြှုြျားကို လက်လှြ်းြြီသောသကကာင့် ကိုယ်ဝန်သဆာင် ေို့ြဟုတ် 

ကသလးြီးဖွားြှုမပဿနာေှိခဲ့ေည်။
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၆။ အမျ ိုးေမီးများအရပါ် ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် 
အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ စီးပွားရေးအကျ ိုးေက်ရောက်မှုများ
၆.၁။ အိြ်သထာင်စုဝင်သငွသမပာင်းလဲြှုြျား

၆.၁.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

လွေ်ခဲ့ရောဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းေှိ အလွေ်အမင်းဆင်းေဲမွဲရတမှုေည် ကျဆင်းလာခဲ့ေည်။ ထို့ရောက် 
ကိုဗစ်(၁၉) ဖြစ်ရပါ်လာဖခင်းနှင့်အတူ များစွာရော အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုများ၊ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့် အထူးေဖြင့် 
အမျ ိုးေမီးများအတွက် အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ရပါ်လာခဲ့ေည်။ အားေည်းရောလူမှုကာကွယ် 
ရစာင့်ရေှာက်ရေးစေစ်များေည် အဆင်းေဲဆုံးလူများစွာကို အကာအကွယ်မေှိဘဲ ဖြစ်ရစခဲ့ေည်။  ကပ်ရောဂါေည် 
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၉၆ ေေ်းကို အလွေ်အမင်းဆင်းေဲမွဲရတမှုေို့ တွေ်းပို့မည်ဖြစ်ဖပီး ၎င်းတို့အေက် အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိေ်းကရလးရပါင်း ၄၇ ေေ်းပါဝင်လိမ့်မည်ဟု ခေ့်မှေ်းထားေည်။ ဤအချက်ရကကာင့် အရမေိကေ်ရဒါ်လာ ၁.၉၀ ေို့မဟုတ် 
၎င်းရအာက်ဝင်ရငွဖြင့် ရေထိုင်ေမည့် အမျ ိုးေမီးနှင့် မိေ်းကရလး စုစုရပါင်း ၄၃၅ ေန်းေှိလာမည်ဖြစ်ေည်။၃၈

ကပ်ရောဂါရကကာင့် ဖြစ်ရပါ်လာရော ဆင်းေဲမွဲရတမှု ဖမင့်တက်လာဖခင်းေည် ကျားမရေးော ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု ကွာဟချက်ကို 
ဖမင့်မားရစမည်ဖြစ်ေည်။ ဆိုလိုေည်မှာ အမျ ိုးေမီးများေည် အမျ ိုးေားများထက် အလွေ်အမင်းဆင်းေဲဖခင်းေို့ တွေ်းပို့ 
ခံေမည်ဖြစ်ေည၃်၉။ အထူးေဖြင့် အမျ ိုးေမီးများတွင် ၎င်းတို့၏ ဖြစ်ထွေ်းမှုနှင့် မိေားစုတည်ရထာင်မှု ဖမင့်မားေည့် အေက် 
၂၅ မှ ၃၄ နှစ်အကကား အပိုင်းအဖခားတွင် ဤေို့ဖြစ်နိုင်ေည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ အလွေ်အမင်းဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု
အတွင်း အေက် ၂၅ နှစ်မှ ၃၄ နှစ်ကကား အမျ ိုးေားဦးရေ (၁၀၀) ေှိတိုင်း  အေက် ၂၅ နှစ်မှ ၃၄ နှစ်ကကား အမျ ိုးေမီး (၁၁၈) 
ဦးေှိမည်ဟု ခေ့်မှေ်းထားေည်။

ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဆင်းေဲမွဲရတမှုနှုေ်းကို ၄၈ ောခိုင်နှုေ်းမှ ၂၄ ောခိုင်နှုေ်းအထိ 
ထက်ဝက်ရလျှာ့ချခဲ့ေည်။၄၀ ေို့ရော်လည်း ဤတိုးတက်မှုများေည် နှစ်အေည်းငယ်အတွင်း ဆုတ်ယုတ်ေွားမည့် 
အလားအလာေှိရေပါေည်။ UNDP ၏ ဖပည်ေူ့အရဖခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်း၄၁နှင့် မကကာရေးမီက ဖပေ်လည်မွမ်းမံထားရော 
ဆင်းေဲမွဲရတမှုအကဲဖြတ်ဖခင်း၄၂တို့တွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိ ထိခိုက်လွယ်မှုအေှိဆုံးေူတို့ေည် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါ နှင့် 
စစ်အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ော အကျ ိုးေက်ရောက်မှုများအား ကကုံရတွ့ရေေဖပီး ေင်ဆိုင်ရဖြေှင်းေေ် ကကိုးစား 
ရေေေည့် စိတ်ဆင်းေဲြွယ်အရဖခအရေကို ရြာ်ဖပရပးရေေည်။ ဆင်းေဲမွဲရတမှုအကဲဖြတ်ဖခင်းတွင် ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူ 
အများဆုံးေည် ဧောဝတီတိုင်းရဒေကကီးတွင် ရေထိုင်ကကဖပီး ၎င်း၏ရောက်တွင် ေေ်ကုေ် နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့ဖြစ်ရကကာင်း 
ရြာ်ဖပထားေည်။ ေေ်ကုေ်ဖမို့၏ လူဦးရေေည် အလွေ်များဖပားဖပီး လတ်တရလာတွင် ရေထိုင်ေူများစွာက ဆင်းေဲမွဲရတမှု 
တွင်းေက်ထဲတွင် ကျရောက်ရေရောရကကာင့် ေေ်ကုေ်ဖမို့ေှိ ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူတို့အား ဆင်းေဲမွဲရတမှုမျဉ်း၏ အထက်ေို့ 
ဆွဲတင်ေေ် ေေ်ပုံရငွများစွာလိုအပ်ေည်။

၆.၁.၂။ အိြ်သထာင်စုဝင်သငွသမပာင်းလဲြှုြျား

၂၀၂၀ ခုနှစ် အိမ်ရထာင်စုများ၏ထိခိုက်လွယ်မှုစစ်တမ်း (HVS) အတွင်း ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်(၁၉) စတင်ဖြစ်ပွားချေိ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ HVS စစ်တမ်းဖပုလုပ်ေည့် ရောက်ရဖခာက်လအထိတွင် များစွာရောအိမ်ရထာင်စုများေည် 
ဝင်ရငွကျဆင်းမှုကို ကကုံရတွ့ခဲ့ေရကကာင်း (၈၃.၃ ောခိုင်နှုေ်း) ပုံ(၉.၁) တွင် ညွှေ်ဖပရေေည်။ ဖပည်ေူ့အရဖခခံလိုအပ်
ချက်စစ်တမ်းတွင် အာဏာေိမ်းမှုအဖပီး ဝင်ရငွကျဆင်းမှု ေှိ၊မေှိကို ရမးဖမေ်းခဲ့ော ရလးပုံတစ်ပုံ (၇၃.၆ောခိုင်နှုေ်း) က 
ကျဆင်းမှုေှိခဲ့ရကကာင်း ရြာ်ဖပခဲ့ေည် (ပုံ - ၆.၁)။ စစ်တမ်းပါအမျ ိုးေမီးများကို အာဏာေိမ်းဖပီးကတည်းက ၎င်းတို့၏ 
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ကျဆင်းမှု ေှိ၊မေှိ ရမးဖမေ်းခဲ့ော ၆၇ ောခိုင်နှုေ်းအထိ ောခိုင်နှုေ်းအေည်းငယ် ကျဆင်းခဲ့ေည်။ 
ဤအချက်ေည် ရအာက်ဆုံးထိ ထိုးကျဖခင်း၏ ပထမလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ေည်။ ဤစစ်တမ်းေည် ဝင်ရငွကျဆင်းရေ 
ဆဲဖြစ်ရော လူ့အြွဲ့အစည်း၏ အချ ို ့အစိတ်အပိုင်းများကို အဖပည့်အဝ မရောက်ေှိနိုင်ဖခင်းရကကာင့် လည်းဖြစ်နိုင်ေည်။ 
ပုံ(၆.၂)ေည် ၎င်းတို့၏ဝင်သငွြျား အဆက်ြမပတ်ကျဆင်းသနြှုကိုသတွ့ကကုံသနေေည့် သကျးလက်အိြ်သထာင်စုြျားကို ဖမို့ဖပ/
ရကျးလက် ဖခားေားချက်ဖြင့် ေိောစွာ ရြာ်ဖပရပးထားေည်။
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ပုံ(၆.၁)။ အချနိ်နှင့်အြျှ အိြ်သထာင်စုဝင်သငွသမပာင်းလဲြှု (ောခိုင်နှုန်း)၄၃

ပံု(၆.၂)။ အချန်ိနှင့်ြျှအိြ်သထာင်စုဝင်သငွကျဆင်းြှုေိှသကကာင်းတင်မပထားေည့် ဖြို့မပ/သကျးလက်အလုိက် ောခုိင်နှုန်း

အမျ ိုးေမီးေုံးဦးတွင်တစ်ဦး(၃၆.၁ ောခိုင်နှုေ်း)ေည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရငွမေှိရကကာင်း တင်ဖပခဲ့ေည်။ ၎င်းေည်ဖပည်ေယ် 
များတွင် ပိုမိုဖမင့်မားဖပီး၊ ရကျးလက်ရဒေရေအမျ ိုးေမီးများနှင့် အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွေည်းပါးေူတို့တွင် ပို၍ ဖမင့်မားေည် 
ပုံ(၆.၃)။

၈၃.၃

၁၄.၉

၁.၈

၇၃.၆

၁၈.၁
၈.၃

၆၇.၀

၂၉.၁

၃.၉

HVS ၊ ရအာက်တိုဘာလ 
၂၀၂၀

HVS ၊ ရအာက်တိုဘာလ 
၂၀၂၀

ဝင်ရငွရလျာ့ကျလာေည် ရဖပာင်းလဲမှုမေှိပါ ဝင်ရငွတိုးလာေည်

ဖပည်ေူတို့၏ 
အရဖခခံလိုအပ်ချက် 

စစ်တမ်း၊ ရမ/ဇွေ် ၂၀၂၁

ဖပည်ေူတို့၏ 
အရဖခခံလိုအပ်ချက် 

စစ်တမ်း၊ ရမ/ဇွေ် ၂၀၂၁

အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း၊ 
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း၊ 
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

ဖမို့ဖပ

၈၆.၁

၇၇.၀ ၇၈.၁
၇၄.၈

၆၃.၃

၇၁.၅

ရကျးလက်
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ပံု(၆.၃)။ ကုိယ်ပုိင်ဝင်သငွြေိှကကသော သမဖဆုိေူောခုိင်နှုန်း

ပံု(၆.၄)။ အုပ်စုလုိက်အားမဖင့် အြျ ိုးေြီးြျား၏ ကုိယ်ပုိင်ဝင်သငွကျဆင်းြှု (ောခုိင်နှုန်း)

၃၆.၁

၆၃.၀

၇၀.၆
၆၀.၇

၆၈.၁
၅၄.၂

၅၅.၄
၆၂.၇

၆၇.၆

၄၀.၄
၃၄.၇

၃၁.၆
၃၈.၃

၄၀.၃
၂၈.၇

၄၁.၇
၂၅.၅

၃၇.၈

ဖပည်ရထာင်စု

ဖပည်ရထာင်စု

ဖပည်ေယ်

ဖပည်ေယ်

ဖမို့ဖပ

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက်

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက်

၁၈-၃၀ နှစ်

၁၈-၃၀ နှစ်

တိုင်းရဒေကကီး

တိုင်းရဒေကကီး

ရကျးလက်

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက်

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက်

၃၁-၃၉ နှစ်

၃၁-၃၉ နှစ်

၄၀ နှင့် အထက်

၄၀ နှင့် အထက်

အဆိုပါဖြစ်ေပ်များအား အချက်အလက်များမှ ြယ်ေှင်းလိုက်ရောအခါ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရငွမေှိရော အမျ ိုးေမီးများအတွက် 
ေလဒ်များအေ ၆၃ ောခိုင်နှုေ်းက အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်မှစ၍ ကျဆင်းလာရကကာင်း၊ ၃၂.၃ ောခိုင်နှုေ်းက ယခင်အတိုင်းော 
ဖြစ်ရကကာင်း၊ ၄.၇ ောခိုင်နှုေ်းက ဖမင့်တက်လာရကကာင်း ရဖပာကကားခဲ့ေည်။ အမျ ိုးေမီးများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရငွရလျာ့ေည်းမှု 
ေည် ၎င်းတို့အိမ်ရထာင်စု၏ ဝင်ရငွရလျာ့ေည်းမှုရလာက် မဖမင့်မားရပ။

ပုံ(၆.၄)တွင် အမျ ိုးေမီးများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရငွကျဆင်းမှုေည် ဖပည်ေယ်များတွင် ပိုမိုဖမင့်မားဖပီး အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ 
ေည်းပါးရော အိမ်ရထာင်စုများနှင့် အေက်ကကီးရောအမျ ိုးေမီးများတွင် ပို၍ဖမင့်မားေည်။

အိြ်သထာင်စု ဆယ်စုတွင်ခုနစ်စု က အာဏာေိြ်းဖပီးကတည်းက အိြ်သထာင်စုဝင်သငွကျဆင်းြှုကို သတွ့ကကုံခဲ့ေည်။

အြျ ိုးေြီး ဆယ်ဦးတွင်သမခာက်ဦး က အာဏာေိြ်းဖပီးကတည်းက ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝင်သငွကျဆင်းြှုကို 
သတွ့ကကုံခဲ့ေည်။
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၆.၂။ ဝင်သငွကျဆင်းြှုကို ကူညီသပးေည့် သမဖေှင်းသေးယန္တေားြျား

၆.၂.၁။ အချနိ်နှင့်အြျှ ကျား၊ြ အလိုက် သမဖေှင်းသေးနည်းဗျူဟာြျား

အမျ ိုးမျ ိုးရောစစ်တမ်းများေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံအိမ်ရထာင်စုများက ၎င်းတို့၏ဝင်ရငွကျဆင်းမှုကို ရထာက်ကေ်ထားေေ် 
အေုံးဖပုရော ေည်းဗျူဟာများကို ရဖခောခံခဲ့ကကေည်။ ပုံ(၆.၅)ေည် မတူညီရောေည်းလမ်းများအတွက် အလားအလာလ
မ်းရကကာင်းအချက်အလက်များကို ေှင်းလင်းစွာ ရြာ်ဖပရပးေည်။၄၄ လက်ေှိတွင် အိမ်ရထာင်စုများ၏ ရလးပုံေုံးပုံရကျာ် (၇၆ 
ောခိုင်နှုေ်း) ေည် အစားအရောက်မဟုတ်ရော ဝယ်ယူမှုများကို ရလျှာ့ချလျက်ေှိေည်။ အဖခားေည်းလမ်းများအရေဖြင့် 
ထိုေူတို့ေည် ၎င်းတို့၏စုရဆာင်းရငွများအား မှီခိုဖခင်း (၄၆.၁ ောခိုင်နှုေ်း)၊ မိေားစု ေို့မဟုတ် မိတ်ရဆွများထံမှ 
ရချးယူဖခင်း (၄၄.၄ ောခိုင်နှုေ်း) နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ရောင်းချဖခင်း (၃၆.၉ ောခိုင်နှုေ်း) တို့ကို ဖပုလုပ်လျက်ေှိေည်။ 
အချေိ်နှင့်အမျှ အေုံးဖပုမှုရလျာ့ေည်းလာရော ေည်းဗျူဟာတစ်ခုမှာ (မျဉ်းအကေ့် -dashed line ဖြင့် ရြာ်ဖပထားေည်) 
ရငွရေးရကကးရေးအြွဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် ရငွရချးေူထံမှ ရချးရငွေယူဖခင်းဖြစ်ေည်။ ဤေို့ရလျာ့ေည်းလာေဖခင်းမှာ 
ဘဏ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် ရငွေားထုတ်ယူဖခင်းနှင့် ရချးရငွအရပါ် ကေ့်ေတ်ချက်များေှိရေဖပီး လုပ်ငေ်းလည်ပတ်နိုင်မှု 
အကေ့်အေတ်များ ဆက်လက်ဖြစ်ရပါ်ရေရောရကကာင့် အရထာက်အပံ့ (supply) ဖပတ်လပ်ဖခင်းရကကာင့် တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်းဖြစ်ေေည်။ ေို့ောတွင် အချ ို ့ရောေူများေည် ရချးရငွထုတ်ယူဖပီး အတိုးရပးေေ် မတတ်နိုင်ကကရပ။ ထို့ရကကာင့် 
မေှိမဖြစ်မဟုတ်ရော အောများကိုော ရလျှာ့ချေေ် ရေွးချယ်လိုက်ကကပုံေေည်။ ပုံ(၆.၅)တွင် အစားအရောက်မဟုတ်ရော 
ေုံးစွဲမှုကို ရလျှာ့ချဖခင်းေည် ပိုမိုဖမင့်မားလာဖပီး ယခုအခါ အိမ်ရထာင်စုရလးစုတွင်ေုံးစုက ဤေည်းလမ်းကို ကျင့်ေုံး 
ရေရကကာင်း ရြာ်ဖပရေေည်။

ပံု(၆.၅)။ အချန်ိနှင့်အြျှ သမဖေှင်းသေးနည်းဗျူဟာြျား (ောခုိင်နှုန်း)၄၅

29.5

အစားအရောက်မဟုတ်ရော အေုံးစေိတ်ကို ရလျှာ့ချေည်။
ရငွရကကးအြွဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် ရငွရချးေူထံမှ ရချးရငွယူေည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောင်းေည်။
စုရဆာင်းထားရော ရငွများကို အားထားေည်။
မိေားစု/ေူငယ်ချင်းများထံမှ ရချးယူထားေည်။

HFHS ၊ 
ရမလ ၂၀၂၀

HFHS ၊ 
ဇွေ်လ ၂၀၂၀

HFHS ၊ 
ကေဂုတ်လ ၂၀၂၀

ဖပည်ေူ့အရဖခခံ 
လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း၊

ရမ/ဇွေ် ၂၀၂၁

HFHS ၊ ရအာက်တို 
ဘာလ ၂၀၂၀

အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း၊ 
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၅၂.၀

၃၄.၀

၁၉.၀
၂၄.၀

၉.၀

၂၆.၀

၃၃.၀

၃၈.၀

၁၄.၀

၅၀.၀

၃၂.၀

၅၀.၀

၆၈.၁

၃၆.၀

၂၈.၈

၂၆.၅

၂၇.၄

၃၆.၉

၄၄.၄

၄၆.၁

၇၆.၀

၄၀.၀

၃၅.၀

၂၄.၀

၁၅.၀

၃၅.၀
၃၀.၀

၂၄.၀

၇.၀
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ပံု(၆.၆)။ အချန်ိကာလအလုိက် သောင်းချခ့ဲေည့် ပုိင်ဆုိင်ြှုအြျ ိုးအစား၄၆ (ောခုိင်နှုန်း)

ရေှေနှင့် လက်ဝတ်ေတော ရမွးဖမူရေးတိေစ္ဆာေ်များ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရနွောေီကတည်းက ဖပည်ေူတို့ေည် ဝင်ရငွထွက်ရငွအေုံးမျှရစေေ် ကကိုးစားရုေ်းကေ်ော၌ အေားမေဖြစ်ရေဖခင်း 
ေည် ဝမ်းေည်းြွယ်အရဖခအရေတစ်ခုဖြစ်ေည်။

အထက်ပါေည်းဗျူဟာများအား အေုံးဖပုေည့် အမျ ိုးေမီးများနှင့် အိမ်ရထာင်စုများ၏ အရေးစိတ်ကို ဇယား (က-၆.၁) မှ 
(က-၆.၅) တွင် ရြာ်ဖပထားေည်။ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ဝိရေေလက္ခဏာများကို ရအာက်ပါအတိုင်းရတွ့ေှိနိုင်ေည် -

• ြိေားစု၊ြိတ်သဆွြျားထံြှ သငွသချးမခင်း။ ။ကရလးေှိရောအိမ်ရထာင်စုများ၊ အကကမ်းြက်မှု ပိုမိုဖမင့်မားရော 
ဖမို့ေယ်များတွင် ရေထိုင်ေူများ၊ အမျ ိုးေားဦးရဆာင်ေည့် အိမ်ရထာင်စုများ၊ ဝင်ရငွေည်းပါးေူများနှင့် ပညာ 
အေည်အချင်းေည်းပါးရော အမျ ိုးေမီးများ၊

• သချးသငွေယူမခင်း။ ။ကရလးေှိရောအိမ်ရထာင်စုများ၊ ဝင်ရငွေည်းပါးေူများနှင့် ပညာအေည်အချင်းေည်းပါးရော 
အမျ ိုးေမီးများ၊

• အစားအသောက်ြဟုတ်သောဝယ်ယူြှုြျားအား သလျှာ့ချမခင်း။ ။အေက် ၃၁ မှ ၃၉ နှစ် အေွယ်အမျ ိုးေမီးများ၊ 
ပညာအေည်အချင်းေည်းပါးရော အမျ ိုးေမီးများ၊

• ပိုင်ဆိုင်ြှုြျားသောင်းချမခင်း။ ။ဖမို့ဖပရဒေများ၊ ကရလးေှိရောအိမ်ရထာင်စုများ၊ အမျ ိုးေားဦးရဆာင်ေည့် 
အိမ်ရထာင်စုများ၊ ဝင်ရငွေည်းပါးေူများနှင့် အေက် ၃၁ မှ ၃၉ နှစ် အေွယ်အမျ ိုးေမီးများ၊ 

• စုသဆာင်းသငွြျားအား အေုံးမပုမခင်း။ ။ပညာအေည်အချင်းပို၍ ဖမင့်မားရော (အေက် ၁၈ မှ ၃၀) ငယ်ေွယ်ရော 
အမျ ိုးေမီးများ။

ပုံ(၆.၅)တွင် ဖမင်ရတွ့ေေည့်အတိုင်းပင် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ရောင်းချဖခင်းေည် ပို၍အေုံးများလာေည့် ေည်းဗျူဟာတစ်ခု 
ဖြစ်ေည်။ အချနိ်ကာလအလိုက် သောင်းချလိက်ေည့််ပစ္စည်းြျားြှာ တူညီသနဆဲမဖစ်ေည်။ ဖပည်ေူ့အရဖခခံလိုအပ်ချက်တွင် 
ယခင်ရဖခာက်လ၌ ရောင်းချခဲ့ေည့် အဓိကပစ္စည်းများမှာ ရေှေနှင့် လက်ဝတ်ေတောများဖြစ်ဖပီး ၎င်း၏ရောက်တွင် တိေစ္ဆာေ်နှင့် 
ဆိုင်ကယ်များဖြစ်ကကေည်။ ဤစစ်တမ်းတွင်လည်း အထက်ပါအချက်ေည် တူညီရေဆဲဖြစ်ေည် (ပုံ - ၆.၆)။

၆၈.၁

၂၂.၆
၁၆.၁

၆၉.၆

၂၇.၃
၁၅.၆

ဖပည်ေူ့အရဖခခံ လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း၊ ရမ/ဇွေ် ၂၀၂၁

အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

ဤစစ်တမ်း၏ ထူးဖခားရောရှုရထာင့်မှာ အထက်ပါ ရဖြေှင်းရေးေည်းဗျူဟာများအတွက် ဝေ်ထုပ်ဝေ်ပိုးအများစုကို 
မည်ေူက ထမ်းရဆာင်ရေရကကာင်း ေတ်မှတ်ရြာ်ထုတ်နိုင်ဖခင်းပင်ဖြစ်ေည်။ ဤအချက်ေည် ရဖြဆိုေူအမျ ိုးေမီးများ၏ 
အဖမင်ရှုရထာင့်ဖြစ်ဖပီး အဖခားရော အိမ်ရထာင်စုဝင်များအား အင်တာဗျူးရမးဖမေ်းခဲ့ဖခင်းမေှိရကကာင်းနှင့် ၎င်းတို့မှ 
ဖပဿောများဖြင့် ဝေ်ပိရေပုံေေည့် ေည်းဗျူဟာတစ်ခုတည်းအတွက်ော ဖြစ်ရကကာင်းကို ေတိဖပုေေ် လိုအပ်ေည်။

ဇယား(၆.၁)တွင် အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်မှစ၍ ရချးရငွေယူခဲ့ေည့်အိမ်ရထာင်စု 
များ၌ ၆၃.၂ ောခိုင်နှုေ်းရော ဖြစ်ေပ်များတွင် အိမ်ရထာင်စုမှ အမျ ိုးေမီး တစ်ဦးက 
ရချးရငွကို ေယူခဲ့ဖခင်းဖြစ်ရကကာင်း ရြာ်ဖပထားေည်။ များရောအားဖြင့် ရငွရကကး 
အရေးစိတ်စီမံခေ့်ခွဲမှုကို အမျ ိုးေမီးများက ရဆာင်ေွက်ကကဖပီး ေယူထားရော 
ရချးရငွများေည် ခက်ခဲရောအချေိ်ကာလကို ရကျာ်ဖြတ်နိုင်ေေ်အတွက် အရေး 
စားရချးရငွများ ဖြစ်နိုင်ေည်။

“အမျ ိုးေမီးရတွက ရချးရငွရတွယူဖပီး 
စီးပွားရေးရတွ လုပ်ကကတယ်။ ဒါရပမယ့် 
အခုရတာ့ ေူတို့က စားဝတ်ရေရေး 
အတွက် ရုေ်းကေ်ရေကက ေဖပီး အရကကး 
ရတွလည်း ပိရေကကတယ်။” ြန္တသလးြှ 
အေက် ၅၅ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ
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အချက်အလက်များအား ပို၍အရေးစိတ် စစ်ရဆးောတွင် (ဇယား က-၆.၆ မှ က-၆.၉)၄၇ အိမ်ရထာင်ဦးစီး ေို့မဟုတ် 
အိမ်ရထာင်မေှိရော အမျ ိုးေမီးများေည် ရဖြေှင်းရေးေည်းဗျူဟာများအတွက် ပို၍တာဝေ်ယူေနိုင်ရဖခေှိရကကာင်း ရတွ့ေှိ 
ေေည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများရောင်းချဖခင်းနှင့် ရချးရငွေယူဖခင်းတို့ေည် ဖမို့ဖပရဒေများတွင်ရေထိုင်ဖခင်းနှင့် ဆက်စပ်ရေေည်။ 
ရချးရငွေယူဖခင်းေည် ဘဏ်များ ေို့မဟုတ် ရငွရချးရပးေည့် အြွဲ့အစည်းများ/ပုဂ္ဂိုလ်များေို့ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု ပိုမိုလွယ်ကူ 
နိုင်ေည့် တိုင်းရဒေကကီးတွင် ရေထိုင်ဖခင်းနှင့် ဆက်စပ်ရေေည်။

ဇယား(၆.၁)။ ကျား၊ြ အလိုက် သမဖေှင်းသေးနည်းဗျူဟာြျား (ောခိုင်နှုန်း)

အြျ ိုးေြီး ပူးတွဲ အြျ ိုးေား
ရငွရကကးအြွဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် ရငွရချးေူထံမှ ရချးရငွေယူဖခင်း ၆၃.၂ ၂၄.၄ ၁၂.၄
အစားအရောက်မဟုတ်ရော ဝယ်ယူမှုကို ရလျှာ့ချဖခင်း ၃၉.၁ ၄၆.၈ ၁၄.၁
ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ရောင်းချဖခင်း ၂၇.၃ ၆၂.၉ ၉.၈
စုရဆာင်းရငွများအား အေုံးဖပုဖခင်း ၂၃.၄ ၆၆.၂ ၁၀.၄

 သချးသငွေယူခဲ့သောအိြ်သထာင်စုြျားအနက် အိြ်သထာင်စုဆယ်စုတွင်သမခာက်စု ၌ သချးသငွကို အြျ ိုးေြီးက 
ထုတ်ယူခဲ့ေည်။

အစားအသောက်ြဟုတ်သောဝယ်ယူြှုအား သလျှာ့ချခဲ့ေည့်အိြ်သထာင်စုြျားအနက်
အိြ်သထာင်စုဆယ်စုတွင်သလးစု ၌ အြျ ိုးေြီးြျားက ပို၍သလျှာ့ချေေည်။

ပိုင်ဆိုင်ြှုြျားအား သောင်းချခဲ့ေည့် အိြ်သထာင်စုြျားအနက် အိြ်သထာင်စုဆယ်စုတွင်ေုံးစု ၌
ထိုပိုင်ဆိုင်ြှုြျားက အြျ ိုးေြီးြျား၏ ပိုင်ဆိုင်ြှုြျားမဖစ်ေည်။

စုသဆာင်းသငွြျားအား အေုံးမပုခဲ့ေည့်အိြ်သထာင်စုြျားအနက် အိြ်သထာင်စုဆယ်စုတွင်နှစ်စု ၌ 
ထိုစုသဆာင်းသငွြျားေည် အြျ ိုးေြီးြျားပိုင်ဆိုင်ေည့်သငွြျားမဖစ်ေည်။

အိြ်သထာင်စုအတွင်း ေင်ဆိုင်သမဖေှင်းြှု
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၆.၃။ အစားအသောက်စားေုံးြှုကိုသလျှာ့ချမခင်း

၆.၃.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

အာဏာေိမ်းမှုမတိုင်မီက ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် ဖပည်ေူ ၂.၈ ေေ်းေည် စားေပ်ေိက္ခာြူလုံမှုမေှိဟု ယူဆခဲ့ေည်။ ေုံးလမှ 
ရဖခာက်လအတွင်း ရောက်ထပ်ရော ဖပည်ေူရပါင်း ၁.၅ ေေ်းမှ ၃.၄ ေေ်းေည် စားေပ်ေိက္ခာမြူလုံေည့် အန္တောယ်ေှိရေဖပီး 
နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းမှ ဖြစ်ရပါ်ရစေည့် စီးပွားရေးရနှာင့်ရနှးမှုရကကာင့် အရထာက်အပံ့များလိုအပ်နိုင်ေည်ဟု WFP 
က ခေ့်မှေ်းထားေည်။၄၈ လတ်တရလာခေ့်မှေ်းချက်များအေ ပျမ်းမျှ ေုံးေေ်းရောဖပည်ေူတို့ေည် လူေားချင်းစာောမှု 
အရထာက်အပံ့များကို လိုအပ်လျက်ေှိေည်။၄၉

ဤေို့ဖြစ်ေဖခင်းမှာ ဆင်းေဲရောဖပည်ေူတို့ေည် အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဝင်ရငွများ ဆုံးရှုံးခဲ့ဖပီး စားေပ်ေိက္ခာဝယ်ယူေေ် 
ပိုမိုခက်ခဲလာရောရကကာင့်ဖြစ်ေည်။ အာဏာေိမ်းဖပီးကတည်းက ဆေ်ရစျးေည် ငါးောခိုင်နှုေ်းနှင့် ဆီရစျးေည် ၁၈ 
ောခိုင်နှုေ်း ဖမင့်တက်ခဲ့ေည်။ ေခိုင်၊ ကချင်နှင့် ချင်းဖပည်ေယ်တို့တွင် ၎င်းထက်ပင် ပို၍ဖမင့်တက်ရကကာင်း မှတ်တမ်းတင် 
ထားေည်။ အစားအစာတွင် ဆေ်နှင့်ဆီက အရေးကကီးရောရကကာင့် ရစျးနှုေ်းများ ဆက်လက်ဖမင့်တက်ပါက အိမ်ရထာင်စု 
များ၏ စားေပ်ေိက္ခာြူလုံမှုကို ပို၍ထိခိုက်မည်ဖြစ်ေည်။

၆.၃.၂။ အစားအသောက်သလျှာ့စားမခင်း

ပုံ(၆.၇)တွင် စားေပ်ေိက္ခာမြူလုံမှု တိုးဖမင့်လာဖခင်းကို 
ဖပေထားေည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကေဂုတ်လမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
ဒီဇင်ဘာလအထိ နိုင်ငံရတာ်အဆင့် စစ်တမ်းများတွင် 
တူညီသောသြးခွန်းကို သြးမြန်းခဲ့ော လူသနြှုစေိတ် 
ကာြိေန်အတွက် အစားအစာသလျှာ့စားေည့် အိြ် 
သထာင်စုြျား ပုံြှန်တိုးမြင့်သနေညက်ို ရတွ့ေှိေေည်။

လက်ေှိတွင် အိြ်သထာင်စုဆယ်စုတွင်သလးစုက အစား 
အစာကိုသလျှာ့ချသနေည်။ ယခင်ရြာ်ဖပခဲ့ေည့်အတိုင်း 
CATI စစ်တမ်းများတွင် အဆင်းေဲဆုံး အိမ်ရထာင်စုများ 
အား အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လွတ်ေွားခဲ့ရောရကကာင့် 
ရလျှာ့တွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖပီး ကိေ်းဂဏေ်းများအား 
တိုးဖမှင့်တွက်ချက်ဖခင်း (weighting) ဖြင့်လည်း ၎င်း 
အတွက် အဖပည့်အဝ မှေ်ကေ် နိုင်မည်မဟုတ်ရပ။
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ကိေ်းဂဏေ်းဆိုင်ော ေိောထင်ေှားရော ဖခားေားချက်များအေ ပုံ(၆.၈)တွင်  အစားအသောက်သလျှာ့စားြှု အမြင့်ဆုံးနှုန်းကို 
အေက် ၃၁ ြှ ၃၉ နှစ်အေွယ် အြျ ိုးေြီးြျား (၄၉.၉ ောခိုင်နှုန်း) မှ အစီေင်ခံတင်ဖပထားရကကာင်း ရတွ့ေှိေေည်။ ဤအမျ ိုး 
ေမီးများေည် အိမ်ရထာင်ကျဖပီး ကရလးများနှင့်ရေထိုင်ေူ ေို့မဟုတ် အိမ်တွင်း၌ ေက်ကကီးေွယ်အိုမိဘများနှင့် ရေထိုင် 
ေူများ ဖြစ်နိုင်ေည်။ ပုံ(၆.၈)တွင် ဝင်ရငွေည်းရောအိမ်ရထာင်စုများ၊ အိမ်ရထာင်ေှင်အမျ ိုးေမီးများနှင့် ပညာအေည်အချင်း 
ေိမ့်ကျရော အမျ ိုးေမီးများေည် အစားအစာစားေုံးမှုကို ရလျှာ့ချနိုင်ရဖခပိုများရကကာင်း ေှင်းလင်းစွာ ဖပေထားေည်။

ပံု(၆.၇)။ သငွသကကးေ့ုိြဟုတ် အမခားအေင်းအမြစ်ြျား မပတ်လပ်သောသကကာင့် လူသနြှုစေိတ်ကာြိသစေန် 
အစားသလျှာ့စားမခင်း၊ အချန်ိနှင့်အြျှ (ောခုိင်နှုန်း)

ပံု(၆.၈)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖာ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ကတည်းက သငွသကကးေ့ုိြဟုတ် အမခားအေင်းအမြစ်ြျား 
မပတ်လပ်သောသကကာင့် လူသနြှုစေိတ်ကာြိသစေန် အစားသလျှာ့စားမခင်း (ောခုိင်နှုန်း)

၁၁.၀

၂၄.၀

၃၇.၀
၃၈.၇

၄၀.၆

ကမ္ဘာ့ဘဏ် 
ကကိမ်နှုေ်းဖမှင့် ကေဂုတ် 

၂၀၂၀

ကမ္ဘာ့ဘဏ် 
ကကိမ်နှုေ်းဖမှင့် 

ရအာက်တိုဘာ ၂၀၂၀

အိမ်ရထာင်စု 
ထိခိုက်လွယ်မှု 

စစ်တမ်း 
ရအာက်တိုဘာ ၂၀၂၀ 

(CSO&UNDP)

ဖပည်ေူတို့၏
အရဖခခံ လိုအပ်ချက် 

စစ်တမ်း၊
ရမ/ဇွေ် ၂၀၂၁

အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း၊ 
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၄၀.၆

၃၅.၅
၄၃.၀

၄၆.၃
၃၀.၀

၃၂.၅
၄၉.၉

၄၁.၂

၄၅.၄
၃၃.၈

၄၃.၂
၃၄.၂

ဖပည်ရထာင်စု

 ကရလးမေှိရော အိမ်ရထာင်စု

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက်

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် ရအာက်

၁၈-၃၀ နှစ်

အိမ်ရထာင်ေှိ

 ကရလး(၀-၁၇) ေှိရော အိမ်ရထာင်စု

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက်

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက်

၃၁-၃၉ နှစ်
၄၀ နှင့် အထက်

အိမ်ရထာင်မေှိ
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ပံု(၆.၉)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖာ်ဝါေီလ 
တစ်ေက်သန့ကတည်းက ကျား၊ြ အလုိက် 
အစားအသောက်သလျှာ့စားမခင်း

အစားရလျှာ့စားေူတို့တွင် ကွဲဖပားဖခားေားမှု ေှိ၊မေှိအား စစ်ရဆးကကည့်ောတွင် ပုံ(၆.၉)အေ ၅၄.၂ ောခိုင်နှုန်းသော 
အိြ်သထာင်စုြျားတွင် အြျ ိုးေားနှင့် အြျ ိုးေြီးတို့ေည် ၎င်းတို့၏ အစားအသောက်စားေုံးြှုကို အတူတကွသလျှာ့ချသကကာင်း 
ရတွ့ေှိေေည်။

“အရဖခအရေက အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် ပိုခက်ခဲတယ်။ လစာလည်း 
မေှိရတာ့ လုပ်ငေ်းအရကကာင်း စိတ်ပူေတယ်။ ေူတို့က မီးပူရချာင် 
ကိုလည်း စီမံေရေးရတာ့ မီးပူရချာင်စေိတ်ကို စိတ်ပူေတယ်။”  ပဲခူးြှ 
၄၉ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ

“အမျ ိုးေမီးရတွက ကိုဗစ်ရကကာင့် မိေားစုကို ရကာင်းရကာင်းထား 
ချင်ရပမယ့် လူရေမှုစေိတ်ကဖမင့်တက်လာရတာ့ စိတ်ဓာတ်ရတွ 
ကျေတယ်။ နိုင်ငံရေးမတည်ဖငိမ်လို့ မိဘရတွက ေူတို့ကရလး မလုံခခုံ 
မှာကို စိုးေိမ်ေတယ်။” ြန္တသလးြှ ၄၇ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ

“ကိုဗစ်ရကကာင့် အလုပ်ကမေှိရတာ့ အစားအရောက်အတွက် 
ရုေ်းကေ်ရေေတယ်။ ကရလးရတွကလည်း ရကျာင်းမေွားနိုင်ကကဘူး။” 
ေခိုင်မပည်နယ်ြှ ၃၃ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ

ပူးတွဲ, 
၅၄.၂

အမျ ိုးေား, 
၁၁.၂

အမျ ိုးေမီး, 
၃၄.၆

ေို့ောတွင် အိြ်သထာင်စုေုံးပုံတစ်ပုံ (၃၄.၆ ောခိုင်နှုန်း)တွင် အြျ ိုးေြီးြျားက အစားအစာကို ပို၍သလျှာ့စားပုံေေည်။ 
အေက်အေွယ်အုပ်စု စေဖြင့် အချက်အလက်အား ခွဲဖခား၍ စစ်ရဆးရော်လည်း ကိေ်းဂဏေ်းအေ ေိောရောကွဲဖပားမှု 
မရတွ့ေပါ။

၆.၄။ လစာေသောအလုပ်အကိုင်အသပါ် ေက်သောက်ြှု

၆.၄.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အမျ ိုးေမီးများေည် ကိုဗစ်(၁၉) ရကကာင့် ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ေည့် အစားအရောက်ဝေ်ရဆာင်မှု၊ 
လက်လီရောင်းချမှုနှင့် ခေီးေွားလာရေးကဲ့ေို့ရော လုပ်ငေ်းအများအဖပားတွင် အချ ိုးအစားမမျှစွာ များစွာပါဝင်ရေေည်။ 
အလုပ်အကိုင်ေှိရောအမျ ိုးေမီးများ၏ ၄၀ ောခိုင်နှုေ်း (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ေေ်းရပါင်း ၅၁၀ ရောအမျ ိုးေမီးများ) ေည် 
ဆိုးေွားစွာထိခိုက်ရော လုပ်ငေ်းကဏ္ဍများတွင် လုပ်ကိုင်ရေကကဖပီး ထိုကဏ္ဍများတွင် အလုပ်အကိုင်ေှိရော အမျ ိုးေားများ၏ 
၃၆.၆ ောခိုင်နှုေ်းေှိေည်။၄၉ စီးပွားရေးလုပ်ငေ်းများ ကျဆင်းလာေည်နှင့်အမျှ အမျ ိုးေမီးများေည် အလုပ်ဖပုတ်ဖခင်းနှင့် 
အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆုံးရှုံးဖခင်းတို့၏ ထိခိုက်မှုကို အထူးခံစားကကေေည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလုပ်အကိုင်ေှိရော 
အမျ ိုးေမီးများ၏ ၅၈ ောခိုင်နှုေ်းေည် အလွတ်ေရဘာအလုပ်အကိုင်များတွင် လုပ်ကိုင်ရေကကဖပီး ခေ့်မှေ်းတွက်ချက်မှုများ 

အေ ကပ်ရောဂါ၏ ပထမလတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးေှိ တေားဝင် 
အလုပ်အကိုင်မေှိရော လုပ်ေားများ (informal workers) 
ေည် ၎င်းတို့ဝင်ရငွ၏ ပျမ်းမျှ ၆၀ ောခိုင်နှုေ်းကို ဆုံးရှုံး 
ခဲ့ရကကာင်း ေိေှိေေည်။၅၀

ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် အမျ ိုးေမီးများ အတွက် လုပ်ခလစာေရော 
လုပ်ငေ်းများေည် လစာေည်းပါးရော အလုပ်အကိုင် 
ပုံစံများော အဓိက ေှိကကဖပီး ဤေို့ဖြစ်ေဖခင်းေည် အမျ ိုး 
ေမီးများအတွက် ‘ေင့်ရလျာ်ရော’ အလုပ်အကိုင်များ 
ေေှိေေ် ကေ့်ေတ်ထားေည့် ခွဲဖခားဆက်ဆံရော လူမှုရေး 
စံနှုေ်းများရကကာင့် အဓိက ဖြစ်ေည်။
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များစွာရော လုပ်ငေ်းကဏ္ဍများတွင် ကျား၊မ လစာကွာဟချက်များေည် အရတာ်များဖပားရေဖပီး အမျ ိုးေမီးအုပ်စုများက 
နှစ်ရပါင်းများစွာ ရထာက်ခံအားရပးမှုများ ဖပုလုပ်ခဲ့ရော်လည်း ဖမေ်မာနိုင်ငံ အလုပ်ေမားဥပရဒများေည် လုပ်ငေ်းခွင် 
အတွင်း ကျား၊မ အရဖခဖပု ခွဲဖခားဆက်ဆံဖခင်း ေို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော ရနှာင့်ယှက်မှုများကို တားဖမစ်ရပးဖခင်းမေှိပါ။၅၁

စစ်အုပ်ချုပ်ရေးေို့ ဖပေ်လည်ရောက်ေှိဖခင်းေည် မကကာ 
ရေးမီနှစ်များအတွင်း အလုပ်ေမားအခွင့်အရေးများအား 
တိုးဖမှင့်ရေးတွင် အကကိတ်အနှယ်တိုက်ခိုက်ကာ ေေှိခဲ့ေည့် 
တိုးတက်မှုများကို ဆုတ်ယုတ်ရစခဲ့ဖပီးဖြစ်ေည်။ ၎င်းေည် 
ခေ့်မှေ်းရဖခ အလုပ်ေမား ၁.၂ ေေ်းခေ့်ကို အလုပ်အကိုင် 
ဆုံးရှုံးရစခဲ့ဖပီး ၎င်းတို့အေက် ၅၈၀,၀၀၀ ေည် အမျ ိုးေမီး 
များ ဖြစ်ကကေည်။၅၂

အလုပ်ေမားများ၏ အခွင့်အသေးများကို အကာအကွယ် 
ရပးနိုင်ေေ်လည်း အရေးယူရဆာင်ေွက်ေင့်ေည်။ မပည်ေူ 
လူထု၏ ခုခံြှုအသပါ် ထိန်းချုပ်ေည့်အသနမဖင့် စစ်တပ် 
ေည် အလုပ်ေြားေြဂ္ဂြျားနှင့် အေပ်ဖက်လူြှု အဖွဲ့ 
အစည်း ၁၇ ခုကို “တေားြဝင်အလုပ်ေြားအဖွဲ့အစည်း 
ြျား” အမဖစ် သကကညာခဲ့သောသကကာင့် အလုပ်ေြား ေြဂ္ဂ 
အဖွဲ့ြျားေည် လက်တစ်ဆုပ်စာော ကျန်ေှိသတာ့ေည်။၅၃

၆.၄.၂။ အလုပ်အကိုင်ြျားြှဝင်သငွေေှိမခင်း

ဤစစ်တမ်းတွင် အမျ ိုးေမီးများအား ရအာက်ပါအချေိ်အပိုင်းအဖခားများတွင် အိမ်ရထာင်စုဝင်တစ်ဦးဦးေည် အလုပ်အကိုင် 
တစ်ခုခုမှ ဝင်ရငွ ေှိ၊မေှိကို ရမးဖမေ်းခဲ့ေည် -

• ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် စတင်ခဲ့ရော ကိုဗစ်(၁၉) မတိုင်မီ
• ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါေီလ တစ်ေက်ရေ့၊ အာဏာေိမ်းမှုမတိုင်မီ
• လက်ေှိအချေိ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ

ပုံ (၆.၁) အေ အေည်းဆုံးဝင်ရငွတစ်ဦးေှိေည့် အိမ်ရထာင်စုောခိုင်နှုေ်းေည် အချေိ်နှင့်အမျှ ကျဆင်းလျက်ေှိေည်။ 
အဆိုးေွားဆုံးကျဆင်းမှုကို ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် ဆက်စပ်၍ အဖပင်မထွက်ေေည့်ကာလအတွင်း ရတွ့ေေည်။ အာဏာေိမ်းမှု 
ဖြစ်ကတည်းက ဖပည်ရထာင်စုအဆင့်ောခိုင်နှုေ်းများေည် ဆက်လက်ကျဆင်းရေရော်လည်း ဖြို့မပအိြ်သထာင်စုြျားေည် 
အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ မပန်လည်ထူသထာင်လာကကဖပီး သကျးလက်အိြ်သထာင်စုြျားကြူ ဆက်လက်ကျဆင်းခဲ့ေည်။

“ကိုဗစ်(၁၉)ရကကာင့် အမျ ိုးေမီးရတွ ပိုက်ဆံေှာေတာ ပိုခက် 
လာဖပီး အဖပင်ေွားေင်လည်း မလုံခခုံမှုရတွ ပိုဖြစ်လာတယ်။ 
အမျ ိုးေားရတွထက် အမျ ိုးေမီးရတွက ပိုဖပီး ဓားဖပတိုက်ခံ 
ေရဖခေှိတယ်။” ကချင်မပည်နယ်ြှ ၂၈ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ

“အေင်ကထက် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းရတွပုိေည်းလာတယ်။ 
ဘွဲ့ေရတွက ေူတို့ပညာရေးေဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ရတွကို လုပ် 
ရေေတယ်။” ြွန်မပည်နယ်ြှ ၂၂ နှစ်အေွယ် သမဖဆိုေူ

“တစ်ချ ို့ကရလးရတွက ရကျာင်းရတွပိတ်ရေကကလ့ုိ ပညာရေးမဖပီး 
ဘဲေဲ့ အလုပ်လုပ်ရေေတယ်” ြန္တသလးြှ ၄၇ နှစ်အေွယ် သမဖဆိုေူ

“ရကျာက်ရတာမှာ အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် အလုပ်အကိုင် 
ေှားပါးဖပီး ဝင်ရငွမေှိကကရတာ့ဘူး။” ေခိုင်မပည်နယ်ြှ ၃၂ နှစ်အေွယ် 
သမဖဆိုေူ

ပံု(၆.၁၀)။ ဝင်သငွေသောအလုပ်အကုိင်ေိှေည့် အိြ်သထာင်စုဝင်အနည်းဆံုးတစ်ဦးေိှမခင်း၊ အချန်ိနှင့်အြျှ ဖြို့မပ/
သကျးလက်အလုိက် (ောခုိင်နှုန်း)

မတ်လ ၂၀၂၀ မတိုင်မီ 
(ကိုဗစ် မတိုင်မီ)

အာဏာေိမ်းဖခင်း မတိုင်မီ 
(ရြရြာ်ဝါေီလ ၁ ေက် ၂၀၂၁)

ဖပည်ရထာင်စု  ဖမို့ဖပ ရကျးလက်

ယခု (ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁)

၉၅.၈

၈၈.၅ ၈၉.၉၉၃.၁

၈၅.၃
၈၃.၆

၉၁.၉

၈၃.၈
၈၀.၆
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ပံု(၆.၁၁)။ ဝင်သငွေသောအလုပ်အကုိင်ေိှေည့် အိြ်သထာင်စုဝင်အနည်းဆံုးတစ်ဦးေိှမခင်း၊ အချန်ိနှင့်အြျှ 
အိြ်သထာင်စုဝင်သငွအလုိက် (ောခုိင်နှုန်း)

ပံု(၆.၁၂)။ ဝင်သငွေသောအလုပ်အကုိင်ေိှေည့် အိြ်သထာင်စုဝင်အနည်းဆံုးတစ်ဦးေိှမခင်း၊ အချန်ိနှင့်အြျှ 
အြျ ိုးေြီးအေက်အုပ်စုအလုိက် (ောခုိင်နှုန်း)

ပုံ(၆.၁၁)တွင် ဝင်ရငွဖမင့်မားေည့်အိမ်ရထာင်စုများေည် ကိုဗစ်(၁၉)မတိုင်မီ အဆင့်ေီးပါးအထိ ဖပေ်လည်ထူရထာင်လာ 
ခဲ့ရကကာင်း ဖပေရေေည်။ ပုံ(၆.၁၂)တွင် ရဖြဆိုေူက အေက်၄၀ နှင့်အထက် အေက်ကကီးေူအမျ ိုးေမီးဖြစ်ပါက ၎င်းတို့၏ 
အိမ်ရထာင်စုများေည် ဆိုးေွားရော ကျဆင်းမှုများကို ကကုံရတွ့ရေေရကကာင်း ဖပေရေေည်။

မတ်လ ၂၀၂၀ မတိုင်မီ 
(ကိုဗစ် မတိုင်မီ)

မတ်လ ၂၀၂၀ မတိုင်မီ 
(ကိုဗစ် မတိုင်မီ)

အာဏာေိမ်းဖခင်း မတိုင်မီ 
(ရြရြာ်ဝါေီလ ၁ ေက် ၂၀၂၁)

အာဏာေိမ်းဖခင်း မတိုင်မီ 
(ရြရြာ်ဝါေီလ ၁ ေက် ၂၀၂၁)

ယခု (ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁)

ယခု (ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁)

ဖပည်ရထာင်စု

ဖပည်ရထာင်စု ၁၈-၃၀ နှစ် ၃၁-၃၉ နှစ် ၄၀ နှင့် အထက်

ဝင်ရငွ အေိမ့် ဝင်ရငွ အဖမင့်
၉၈.၀

၉၂.၉
၉၅.၄

၉၃.၁

၈၅.၃
၈၃.၆၉၀.၄

၈၁.၅
၇၇.၂

၉၇.၃

၉၀.၀ ၉၀.၂

၉၀.၁

၈၃.၆

၇၆.၄

၈၉.၅

၈၅.၃

၈၀.၅

၉၆.၅

၉၃.၁

၈၉.၁

အင်တာဗျူးအဆုံးတွင် အမျ ိုးေမီးများေည် အလုပ်အကိုင်အရဖခအရေများနှင့် အလားအလာများအရပါ် အလွေ်အမင်း 
စိတ်ပျက်မိရကကာင်း မှတ်ချက်ဖပုခဲ့ေည် (ဇယားတစ်ခုလုံးအတွက် အခေ်း ၇ ကိုကကည့်ပါ)။
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ဇယား(၆.၂)။  ယခင်လအနည်းငယ်အတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အြျ ိုးေြီးြျား၏ဘဝနှင့် စပ်လျဉ်းဖပီး ကိုယ့်စကားနဲ့ 
ကိုယ် သမပာမပသပးပါ။

ောခိုင်နှုန်း
“အလုပ်အကိုင်ကမရကာင်းရတာ့ အမျ ိုးေမီးရတွက ဝင်ရငွမေှိကကဘူး။” ၁၄.၁
“အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် အလုပ်ေှာြို့ခက်တယ်။” ၁၃.၅
”အမျ ိုးေမီးရတွက အလုပ်အကိုင်ရတွ ဆုံးရှုံးကုေ်လို့ အခက်အခဲရတွ အများကကီး ကကုံရတွ့ရေေတယ်။” ၁၂.၅
“လက်ေှိနိုင်ငံရေးအရဖခအရေေဲ့ ကိုဗစ်(၁၉)ရကကာင့် အမျ ိုးေမီးရတွေဲ့ လူမှုရေးေဲ့ စီးပွားရေးက ပိုမိုဖပီး 
ခက်ခဲလာတယ်။”

၈.၁

စက်ရုံရတွလည်း ပိတ်ကကရတာ့ အလုပ်မေှိတဲ့ အမျ ိုးေမီးရတွ ပိုပိုဖပီးများလာတယ်။” ၇.၁

အလုပ်ေှာေေ် ရဖပာင်းရေှေ့ဖခင်း ေို့မဟုတ် အဖခားရော ရစ့ရဆာ် 
မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဏာေိမ်းဖပီးရောက်ပိုင်း ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိ 
အဖခားဖမို့ေယ်ေို့ အိမ်ရထာင်စုဝင်များ ရဖပာင်းရေှေ့ဖခင်း ေှိ၊ မေှိ 
ရမးဖမေ်းခ့ဲေည်။ အိြ်သထာင်စုေံုးောခုိင်နှုန်းတွင် (ကျားြအလုိက် 
ကွဲမပားြှုြေှိဘဲ) သမပာင်းသေှေ့ေွားေူေှိေည်။ ဤောခိုင်နှုေ်းေည် 
ယခင်သမခာက်လခန့်က မပည်ေူ့အသမခခံ လိုအပ်ချက်စစ်တြ်း 
တွင် သဖာ်မပခဲ့ေည့်အတိုင်းပင်မဖစ်ေည်။ 

နိုင်ငံေပ်ဖခားေို့ ရဖပာင်းရေှေ့ရေထိုင်ေူ အိမ်ရထာင်စုအရေအတွက် 
ေည် မရဖပာပရလာက်ရအာင် ေည်းပါးေည် (၀.၁ ောခိုင်နှုေ်း)။ 
ဖပည်ပေို့ရေှေ့ရဖပာင်းေွားလာမှုကို တင်းကကပ်စွာ ကေ့်ေတ် 
ချုပ်ချယ်ထားဖပီး ေယ်စပ်များစွာကို ပိတ်ပင်ထားေည်။ 
ေို့ောတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးများတွင် တေ်းစီရေေူေည် များစွာေှိဖပီး ကလိမ်ကကျစ်ကျရော ပွဲစားများေည် အေည်း 
အေေ် ဖြစ်ရေေူများကို လိမ်လည်ေေ် အဆင်ေင့်ဖြစ်ရေကကေည်။၅၅

အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးဖခင်းနှင့်ပတ်ေက်၍ အမျ ိုးေားများ၏ အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးေေ် အလားအလာေည် အေည်းငယ်ပို၍ 
ဖမင့်မားေည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားကတည်းက အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ေေူ ပျမ်းမျှအမျ ိုးေား 
ဦးရေေည် ၀.၆ (ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်ရထာင်စုနှစ်စုလျှင် အမျ ိုးေားတစ်ဦးနှုေ်း) ဖြစ်ဖပီး အမျ ိုးေမီးဦးရေေည် ၀.၄ 
ဖြစ်ရောရကကာင့် အေည်းငယ်ရလျာ့ေည်းေည်။

၆.၅။ အိြ်အလုပ်နှင့် လစာြေသော မပုစုသစာင့်သေှာက်ြှု

၆.၅.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

ကွာေေ်တင်းစီမံချက်များရကကာင့် ဖပည်ေူများ အိမ်တွင် 
ရေေဖခင်း၊ စာေင်ရကျာင်းများနှင့် ရေ့ထိေ်းကရလး 
ရကျာင်းများ ပိတ်ေဖခင်း တို့ဖြစ်ရပါ်ရောအခါ လစာ 
မေရော ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများ၏ 
ဝေ်ထုပ်ဝေ်ပိုးများေည် အမျ ိုးေားရော အမျ ိုးေမီး 
များအတွက်ပါ ထိေ်းမနိုင်ေိမ်းမေရအာင် များဖပားလာ 
ခဲ့ေည်။၅၆ ေို့ရော် ကိုဗစ်(၁၉) မဖြစ်ပွားခင်ကပင် 
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းေှိ အမျ ိုးေမီးများေည် လစာမေေည့် 
ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေး အလုပ်များကို အမျ ိုးေားများ 
ထက် ေုံးဆပိုမိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ေေည်။၅၇ စာေင်ရကျာင်း 
များနှင့် ရေ့ထိေ်းကရလးရကျာင်းများ ပိတ်ထားေဖခင်း၊ 
ဖပင်ပအကူအညီများ ေေှိနိုင်မှုရလျာ့ေည်းဖခင်းတို့ရကကာင့် 

“ကိုဗစ်(၁၉)ေဲ့ နိုင်ငံရေးအရဖခအရေရတွရကကာင့် အလုပ် 
မလုပ်နိုင်လို့ စိတ်ပျက်မိတယ်။ တစ်ချ ို ့လူရတွက အဖခား 
ရေောရတွကို ရဖပာင်းရေှေ့ကုေ်ကကဖပီ။ ဒါရပမယ့် တေားဝင် 
မဟုတ်ရတာ့ ေူတို့ြမ်းခံေတယ်။” တနေသာေီတိုင်းြှ ၂၉ 
နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ

“ကိုဗစ်ေဲ့ နိုင်ငံရေးအရဖခအရေရတွရကကာင့် အလုပ်အကိုင် 
ရတွ ေှားပါးလာတယ်။ အဖခားနိုင်ငံကိုလည်း ရဖပာင်းရေှေ့လို့ 
မေဘူး။ မိေားစုလုပ်ငေ်းကလည်း မရကာင်းရတာ့ မရပျာ် 
ေှေင်ဘူး။” ြွန်မပည်နယ်ြှ ၂၃ နှစ်အေွယ်သမဖဆိုေူ
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အမျ ိုးေမီးများအတွက် လရပါင်းများစွာ အပိုအလုပ်များကို ဖပုလုပ်ခဲ့ေေည်။ အလုပ်လုပ်ရေရော မိခင်များအတွက်မူ အလုပ် 
တစ်ြက်နှင့်အတူ ကရလးဖပုစုရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် ရကျာင်းပညာရေးတာဝေ်များကိုပါ မျှတရအာင် ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေေည်။

ကျား၊မ ခွဲဖခားဆက်ဆံဖခင်းေည် အမျ ိုးေမီးများ၏ စွမ်းရဆာင်နိုင်ရေးအတွက် အဓိက အတားအဆီးဖြစ်ေည်။ ကျား၊မ 
အရဖခဖပု အလုပ်ေမားများ ခွဲဖခားဖခင်းေည် အမျ ိုးေမီးများ စွမ်းရဆာင်ေည်ဖမှင့်တင်ရေးအတွက် အဓိကအတားအဆီး 
တစ်ခုဖြစ်ေည်။ အမျ ိုးေမီးများေည် လစာမေရော အိမ်အလုပ်များကို လုပ်ရဆာင်ေေ် အချ ိုးအစားမမျှတစွာ တာဝေ်ယူ 
ေရောအခါ အချေိ်ဆင်းေဲမှုဖြစ်ရပါ်လာဖပီး လုပ်ေားအင်အားတွင် အမျ ိုးေမီးများ ပါဝင်နိုင်စွမ်းကို အကေ့်အေတ် 
ဖြစ်ရစေည်။ 

၆.၅.၂။ အိြ်တွင်းအိြ်ြှုကိစ္စြျား

အိမ်တွင်းအိမ်မှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရမးဖမေ်းရောအခါ သတွ့ဆုံသြးမြန်းခံေေည့် အြျ ိုးေြီးြျား၏ ထက်ဝက်နီးပါး (၄၈.၃ 
ောခိုင်နှုန်း) ေည် ကိုဗစ်(၁၉) သောဂါ စတင်ခဲ့ေည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ အိြ်ြှုကိစ္စြျား တိုးလာေည်ဟု ခံစားခဲ့ေဖပီး 
ကရလးေှိရော အိမ်ရထာင်စုတွင် ၅၁.၁ ောခိုင်နှုေ်းအထိ တိုးလာေည် (ဇယား - ၆.၃) ။ အမျ ိုးေမီးအများစု (၅၀.၂ 
ောခိုင်နှုေ်း) က အပိုအိမ်မှုကိစ္စများကို ဖပုလုပ်ေေ် အမျ ိုးေမီးများတွင် ဝေ်ထုပ်ဝေ်ပိုးဖြစ်ရေေည်ဟု ထင်ဖမင်ကကေည်။ 
အထူးေဖြင့် ဖမို့ဖပရဒေများတွင် ရေထိုင်ရော အမျ ိုးေမီးများနှင့် တိုင်းရဒေကကီးများတွင်ရေထိုင်ရော အမျ ိုးေမီးများက 
ဤေို့ခံစားခဲ့ေေည် (ပုံ - ၆.၁၃)။

ဇယား(၆.၃)။ ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ခဲ့ေည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ အိြ်သထာင်စုအတွင်းေှိ အိြ်ြှုကိစ္စြျား 
(ောခိုင်နှုန်း)

တိုးမြင့်လာေည် ြသမပာင်းလဲပါ စုစုသပါင်း
မပည်သထာင်စုအဆင့် ၄၈.၃ ၅၁.၇ ၁၀၀%

ကရလးမေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၄၂.၂ ၅၇.၈ ၁၀၀%
ကရလး (၀-၁၇)ေှိရော အိမ်ရထာင်စု ၅၁.၁ ၄၈.၉ ၁၀၀%

ပံု(၆.၁၃)။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ တုိးမြင့်လာသော အိြ်ြှုကိစ္စြျားကုိ သဆာင်ေွက်မခင်း၊ ကျား၊ြ အလုိက် 
(ောခုိင်နှုန်း)

၂၃.၆
၃၄.၈

၁၉.၂ ၁၆.၅ ၂၇.၀ ၂၅.၁ ၁၃.၈

၂၆.၂
၂၅.၀

၂၆.၇ ၂၁.၆
၂၈.၃ ၂၇.၅

၁၇.၇

၅၀.၂ ၄၀.၂
၅၄.၁ ၆၁.၉

၄၄.၇ ၄၇.၄
၆၈.၅

ဖပည်ရထာင်စု ဖပည်ေယ် ဖမို့ဖပ အမျ ိုးေား 
ဦးစီးရော 

အိမ်ရထာင်စု

တိုင်းရဒေ 
ကကီး

ရကျးလက် အမျ ိုးေမီး 
ဦးစီးရော 

အိမ်ရထာင်စု

အမျ ိုးေမီး အမျ ိုးေား ပူးတွဲ
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ကသလးေှိသော အြျ ိုးေြီး ဆယ်ဦးတွင်ငါးဦးက ကိုဗစ်(၁၉)မဖစ်ပွားချနိ်ြှစ၍ အိြ်ြှုကိစ္စြျားကို 
တိုးမြှင့်လုပ်သဆာင်သကကာင်း တင်မပခဲ့ေည်။

၆.၅.၃။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးတာဝန်ြျား

အမျ ိုးေမီးများေည် ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ချေိ်မှစ၍ အိမ်မှုကိစ္စများ 
ထက်ပင် ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးတာဝေ်များ တိုးဖမင့်လာမှုကို 
ရတွ့ကကုံခဲ့ေေည်။ အြျ ိုးေြီးငါးဦးတွင် ေုံးဦး (၆၁.၈ ောခိုင်နှုန်း) 
က မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးတာဝန်ြျား တိုးမြင့်လာေည်ဟု ဆိုေည်။ 
တစ်ြေ် တိုင်းရဒေကကီးများတွင် ရေထိုင်ေူများ၊ ကရလးေှိရော 
အိမ်ရထာင်စုများနှင့် အေက် ၃၁ မှ ၃၉ နှစ်ကကား အမျ ိုးေမီးများ 
အတွက် ပို၍တိုးဖမင့်လာခဲ့ရကကာင်း ဆိုခဲ့ေည် (ဇယား ၆.၄)။

ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးတာဝေ်များ တိုးဖမင့်လာရော အမျ ိုးေမီးများ၏ 
ငါးပုံနှစ်ပုံ (၃၉.၈ ောခိုင်နှုေ်း) က ၎င်းတို့၏ အေက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း
ဖပုနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်ရစေည်ဟု ဆိုေည်။၅၈

ဇယား(၆.၄)။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လြှစ၍ ကသလးြျား၊ ေက်ကကီးေွယ်အိုြျား ေို့ြဟုတ် အမခားအိြ်သထာင်စုဝင်ြျား 
အတွက် မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးတာဝန်ြျား (ောခိုင်နှုန်း)

တိုးမြင့်လာေည် ြသမပာင်းလဲပါ စုစုသပါင်း
မပည်သထာင်စုအဆင့် ၆၁.၈ ၃၈.၂ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖပည်ေယ် ၅၂.၀ ၄၈.၀ ၁၀၀%
တိုင်းရဒေကကီး ၆၅.၁ ၃၄.၉ ၁၀၀%

ကရလးမေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၅၅.၀ ၄၅.၀ ၁၀၀%
ကရလး (၀-၁၇)ေှိရော အိမ်ရထာင်စု ၆၅.၀ ၃၅.၀ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈ - ၃၀ ၆၄.၅ ၃၅.၅ ၁၀၀%
၃၁ - ၃၉ ၇၀.၉ ၂၉.၁ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၅၅.၉ ၄၄.၁ ၁၀၀%

အမျ ိုးေမီးေုံးပုံတစ်ပုံေီးပါး (၃၁ ောခိုင်နှုေ်း) က ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးတာဝေ်များရကကာင့် လစာေရောအလုပ်ကို လုပ်၍ 
မေရတာ့ရကကာင်း ရဖပာကကားခဲ့ေည်။ ဤေို့ရဖပာကကားခဲ့ေူများတွင် ဝင်ရငွေည်းပါးရော အိမ်ရထာင်စုများ (၃၄.၆ ောခိုင်နှုေ်း) 
နှင့် တစ်ြေ် ၃၁ နှစ်မှ ၃၉ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးေမီးများ (၃၈.၅ ောခိုင်နှုေ်း) က ပိုများေည်။
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ကရလးများ၊ ေက်ကကီးေွယ်အိုများ ေို့မဟုတ် အဖခားအိမ်ရထာင်စုဝင်များအား ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ေေ် တာဝေ်ယူေေည့် 
အမျ ိုးေမီးများေည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ဖမင့်တက်လာခဲ့ေည်။

ဇယား(၆.၅)။ တိုးမြင့်လာသော မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးတာဝန်ြျားသကကာင့် ဝင်သငွတစ်ဝက်သကျာ်သလျာ့နည်းခဲ့ 
ေမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း
မပည်သထာင်စုအဆင့် ၅၀.၈ ၄၉.၂ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖပည်ေယ် ၆၃.၇ ၃၆.၃ ၁၀၀%
တိုင်းရဒေကကီး ၄၇.၇ ၅၂.၃ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၅၅.၂ ၄၄.၈ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၄၄.၄ ၅၅.၆ ၁၀၀%

ပံု(၆.၁၄)။ တုိးမြင့်လာသော မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးတာဝန်ြျားသကကာင့် လစာေသောအလုပ်ကုိ လုပ်ကုိင်နုိင်စွြ်းြေိှ
သတာ့မခင်း (ောခုိင်နှုန်း)

၃၁.၀
၃၄.၆

၂၇.၁
၂၃.၇

၃၈.၅
၃၁.၇ ၃၅.၆

၂၄.၈

ဖပည်ရထာင်စု အိမ်ရထာင်စု 
ဝင်ရငွ 

ပျမ်းမျှရအာက်

၁၈-၃၀ နှစ် အဖမင့်ဆုံး 
ပညာရေး- 
မူလတေ်း 
ေို့မဟုတ် 
ရအာက်

အိမ်ရထာင်စု 
ဝင်ရငွ 

ပျမ်းမျှအထက်

၃၁-၃၉ နှစ် ၄၀ နှင့်
အထက်

အဖမင့်ဆုံး 
ပညာရေး- 
မူလတေ်း 
အထက်

ဆယ်ဦးတွင်ေုံးဦးက လစာေသောအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်းြေှိသတာ့ပါ။

ဆယ်ဦးတွင်သလးဦးက အေက်သြွးဝြ်းသကျာင်းကို ထိခိုက်ခဲ့ေည်။

ဆယ်ဦးတွင်ငါးဦးက လစာထက်ဝက်သကျာ်သလျာ့ကျခဲ့ေည်။

မပုစုသစာင့်သေှာက်သေးအတွက် ဆုံးရှုံးြှုြျား
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၆.၆။ အိြ်တွင်း၌ ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်မခင်း

၆.၆.၁။ သနာက်ခံအသကကာင်း

အိမ်ရထာင်စုအတွင်း အာဏာနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖခင်းေည် ကျား၊မ တေ်းတူညီမျှမှု၏ အရေးကကီးရော ရှုရထာင့် 
တစ်ခုဖြစ်ေည်။ အိမ်ရထာင်စုအတွင်း ကျား၊မ တေ်းတူညီမျှမှုမေှိဖခင်းနှင့် လူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်း ကျား၊မ တေ်းတူညီမျှမှု 
မေှိဖခင်းတို့ေည် အဖပေ်အလှေ် အကျ ိုးေက်ရောက်မှုေှိရစေည်။ ကျား၊မ တေ်းတူညီမျှမှုေည် ၎င်းကိုယ်၌က ြွံ့ဖြိုး 
တိုးတက်ရေး ပေ်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ဖပီး “မည်ေူတစ်ဦးတစ်ရယာက်မျှ ချေ်လှပ်ထားဖခင်းမေှိရစရေး” ဟူရော အယူအဆကို 
ခခုံငုံ၍ စဉ်ဆက်မဖပတ်ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ေေှိရစေေ် အရေးကကီးရောအချက်တစ်ခုဖြစ်ေည်။ ြွံဖြိုးတိုးတက်မှု၊ 
ကျေ်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဆင်းေဲမွဲရတမှုနှင့် လစာေရောအလုပ်နှင့် အိမ်မှုကိစ္စများခွဲရဝဖခင်းတို့အရပါ် အိမ်ရထာင်စုတွင်း 
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖခင်း၏ အကျ ိုးေက်ရောက်မှုေှိရကကာင်း ေက်ရေအရထာက်အထားများေှိေည်။၅၉

၆.၆.၂။ အချနိ်နှင့်အြျှ ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်မခင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖခင်းက အချေိ်နှင့်အမျှ မည်ေို့ရဖပာင်းလဲလာရကကာင်းအား စစ်ရဆးေေ်အတွက် ဖမေ်မာနိုင်ငံ DHS 
စစ်တမ်း ၂၀၁၅/၂၀၁၆ တွင် ရမးဖမေ်းခဲ့ေည့် ရမးခွေ်းများကို ဤစစ်တမ်းတွင် ဖပေ်လည်ရမးဖမေ်းခဲ့ေည်။

ပံု(၆.၁၅)။ အဓိကကျသော အိြ်သထာင်စုတွင်းဝယ်ယူြှုြျား၏ အဓိကဆံုးမဖတ်ချက်ချြှတ်ေူ၊ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၂၁ 
(ောခုိင်နှုန်း)                      

ပုံ(၆.၁၅)တွင် အဓိကပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူေေ်အတွက် အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ေူေည် အမျ ိုးေမီးများဖြစ်ရကကာင်း 
တင်ဖပမှုေည် ၁၉ ောခိုင်နှုေ်းမှ ၃၃.၈ ောခိုင်နှုေ်းအထိ ေှင်းလင်းစွာ တိုးဖမင့်လာရကကာင်း ရြာ်ဖပထားေည်။ တစ်ြေ် 
ြယ်ချေ်ထားဖခင်းအခံေဆုံးရော အမျ ိုးေမီးများကို CATI အင်တာဗျူးများတွင် ချေ်လှပ်ထားဖခင်းရကကာင့် ဤရဖပာင်းလဲမှု 
ေည် ရြာ်ဖပထားေကဲ့ေို့ ကကီးမားမှုမေှိဖခင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ေည်။ ေို့ောတွင် အိမ်ရထာင်စုအတွင်း တေ်းတူညီမျှမှု အချ ို ့ 
တိုးဖမင့်လာဖခင်းကို အမှေ်တကယ် ရတွ့ကကုံခဲ့ကကေည်။ ဖမို့ဖပရဒေတွင်ရေထိုင်ရော၊ ပျမ်းမျှအထက် ဝင်ရငွ ေှိရောနှင့် 
ပညာအေည်အချင်းပိုမိုဖမင့်မားရော အမျ ိုးေမီးများေည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ောတွင် အကျ ိုးေက်ရောက်မှု ေှိနိုင်ရဖခ 
ပိုများေည် (ဇယား - ၆.၆)။

၂၀၁၅/၂၀၁၆ ၂၀၂၁

အများအားဖြင့်ပူးတွဲ၊ ၅၆.၀ အများအားဖြင့်ပူးတွဲ၊ ၃၇.၈

အမျ ိုးေမီး
ရဖြဆိုေူ၊

၁၉.၀
အမျ ိုးေမီး ရဖြဆိုေူ၊

၃၃.၈အဖခားတစ်ရယာက်၊ ၆.၀
အဖခားတစ်ရယာက်၊

၆.၀

 အများအားဖြင့် 
ခင်ပွေ်း၊
၁၉.၀

 အများအားဖြင့် 
ခင်ပွေ်း၊ ၂၂.၄

ရဖြ
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ဇယား(၆.၆)။ အိြ်သထာင်စုအတွင်းအဓိကဝယ်ယူြှုြျားအတွက် ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်ေူ (ောခိုင်နှုန်း)

သမဖဆိုေူ အြျ ိုးေား ပူးတွဲ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၃၆.၀ ၂၃.၈ ၄၀.၂ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၅၀.၃ ၂၁.၀ ၂၈.၇ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၂၉.၇ ၂၅.၁ ၄၅.၂ ၁၀၀%

အမျ ိုးေားဦးရဆာင်ရောအိမ်ရထာင်စု ၃၄.၈ ၂၄.၈ ၄၀.၄ ၁၀၀%
အမျ ိုးေမီးဦးရဆာင်ရောအိမ်ရထာင်စု ၆၀.၇ ၂.၉ ၃၆.၄ ၁၀၀%

ပျမ်းမျှဝင်ရငွရအာက်ေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၃၁.၃ ၂၆.၇ ၄၂.၀ ၁၀၀%
ပျမ်းမျှဝင်ရငွရအာက်ေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၄၄.၁ ၁၉.၄ ၃၆.၅ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် ရအာက် ၃၃.၆ ၂၆.၃ ၄၀.၁ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၄၀.၇ ၁၈.၉ ၄၀.၄ ၁၀၀%
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အေက်အေွယ်ကိစ္စေပ်ြျား
မြန်ြာနိုင်ငံေှိ Generation Z ေည် အကကမ်းြျင်းအားဖြင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရမွးြွားေူများဖြစ်ဖပီး ဖမေ်မာနိုင်ငံ 
တွင် အရေးကကီးဖပီး ထူးဖခားရော  လူဦးရေဖြစ်ေည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် -

• နိုင်ငံရေးအကျဉ်းေားများအား လွှတ်ရပးခဲ့ေည်။
• စာေယ်ဇင်းဆင်ဆာအား ရလျှာ့ရပါ့ရပးခဲ့ေည်။
• နိုင်ငံရေးပါတီများေည် ပွင့်လင်းဖမင်ောစွာ လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့ေည်။

ဤမျ ိုးဆက်ေည် ဆယ်ရကျာ်ေက် အရစာပိုင်းများဖြစ်ကကေည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ ယခင်မကကုံြူးခဲ့ေည့် 
ပွင့်လင်းဖမင်ောမှုေည် Generation Z ကိုရမွးြွားရပးခဲ့ဖပီး ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် အေွင်ကူးရဖပာင်းရေးတစ်ေပ်ကို 
ဖြစ်ရပါ်ရစခဲ့ေည်။ ဤမျ ိုးဆက်ေည် အင်တာေက်အေုံးဖပုပုံ၊ ဆိုေှယ်မီဒီယာရပါ်တွင် ဆက်ေွယ်ရဖပာဆိုပုံတို့ကို 
လျင်ဖမေ်စွာရလ့လာေင်ယူခဲ့ဖပီး ဒီမိုကရေစီနှင့် နိုင်ငံေားအခွင့်အရေးဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲများ၊ နှီးရနှာ 
ြလှယ်ပွဲများ ကျင်းပေေ် ရလ့လာေင်ယူခဲ့ေည်။ ယခုအခါ ၎င်း၏အြွဲ့ဝင်များေည် ဆောဝေ်များ၊ ေူောဖပုများ၊ 
အနုပညာေှင်များ၊ ဘဏ်လုပ်ငေ်းေှင်များ၊ မီးေထားလုပ်ေားများ၊ ဆောများ၊ LGBTQ တက်ကကလှုပ်ေှားေူများ၊ 
အလုပ်ေမားေမဂ္ဂများနှင့် ရကျာင်းေားများဖြစ်ကကဖပီး အများစုေည် စစ်အစိုးေလက်ထက်တွင် ဆန္ဒဖပပွဲများကို 
ပါဝင်စုစည်းခဲ့ကကေည်။

စစ်တမ်းတွင် ရတွ့ဆုံရမးဖမေ်းခဲ့ေည့် အေက် ၁၈ နှစ်ြှ ၃၀ အေွယ် အြျ ိုးေြီးြျားအတွက်၊ ဤအေက်အေွယ် 
အုပ်စုေည် ရအာက်ပါအချက်များကို သတွ့ကကုံနိုင်သမခအေှိဆုံးဖြစ်ေည်-

• ရေ့ခင်းဘက်တွင် ၎င်းတို့၏ေယ်ရဖမအတွင်းနှင့် ဖပင်ပ၌ မလုံခခုံမှုကို ခံစားေေည်။
• ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ချေိ်မှစ၍ အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုေယူေေ် ကကိုးပမ်းခဲ့ေည့် 

မိေ်းကရလး ေို့မဟုတ် အမျ ိုးေမီးကို ေိေှိေည်။
• အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်မှစ၍ လူရေမှုစေိတ်ကိုကာမိရစေေ် စုရဆာင်းရငွများကို အေုံးဖပုခဲ့ေည်။
• (အစိုးေမဟုတ်ရော) လူမှုကွေ်ေက်ကို အေုံးဖပု၍ ကိုဗစ်(၁၉)နှင့်ပတ်ေက်ရော အချက်အလက်များကို 

ေယူခဲ့ေည်။

ထိုေူတို့ေည် ရအာက်ပါအချက်များကိုမူ သတွ့ကကုံနိုင်သမခအနည်းဆုံးဖြစ်ေည် -
• ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးတာဝေ်များအတွက် လစာေရောအလုပ်ကို ေပ်တေ့်လိုက်ေေည်။
• အာဏာေိမ်းဖပီးချေိ်မှစ၍ ရငွရကကး ေို့မဟုတ် အဖခားအေင်းအဖမစ်များ ဖပတ်လပ်ရောရကကာင့် လူရေမှု 

စေိတ်ကိုကာမိရစေေ် အစားအရောက်ရလျှာ့စားေေည်။

အေက်ေုံးဆယ်သကျာ် အြျ ိုးေြီးြျား
ဤစစ်တမ်းရကာက်ယူချေိ်တွင် အေက် ၃၁ မှ ၃၉ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးေမီးများ၏ ၈၄.၆ ောခိုင်နှုေ်းေည် အိမ်တွင် 
ကရလးေှိကကေည်။ ဤအေက်အေွယ်အုပ်စုေည် ကရလးများနှင့် မိဘများအတွက် အဓိက ဖပုစုရစာင့်ရေှာက် 
ေူများဖြစ်ေည်။ ထိုေူတို့၏ လက်ေှိအရဖခအရေေည် စိတ်ပျက်စောနှင့် ြိစီးမှုအေှိဆုံးများ ဖြစ်နိုင်ေည်။

ဤစစ်တမ်းတွင် အေက် ၃၁ နှစ်ြှ ၃၉ နှစ်အေွယ် ဖမေ်မာအမျ ိုးေမီးများေည် ရအာက်ပါအချက်များကို ရတွ့ကကုံနိုင်
ရဖခအများဆုံးဖြစ်ေည် -

• ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုများအား လက်လှမ်းမီမှုေည် ပိုမိုခက်ခဲလာရကကာင်း ရဖပာဆိုကကေည်။
• ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ကတည်းက အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုများ တိုးဖမင့်လာေည်ဟူေည့် ရြာ်ဖပချက်ကို 

ေရဘာတူေည်။
• ၎င်းတို့ပတ်ဝေ်းကျင်တွင် ဖြစ်ပွားရော အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုကို ေတိဖပုမိေည်။
• အစားအရောက်စားေုံးမှုကိုရလျှာ့ချဖခင်း၊ အစားအရောက်မဟုတ်ရော ဝယ်ယူမှုများအား ရလျှာ့ချဖခင်း 

ေို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ရောင်းချဖခင်း စေည်တို့ကို ဖပုလုပ်ေေည့် အိမ်ရထာင်စုများတွင် ရေထိုင် 
ကကေည်။

• ကိုဗစ်(၁၉)စတင်ကတည်းက လစာမေရော ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများ တိုးဖမင့်လာ 
ရောရကကာင့် လစာေရောအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမေှိပါ။
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၇။ ကိုယ့်စကားနှင့်ကိုယ်ရဖြကကားဖခင်း

“ကူညီရဖြကကားရပးတဲ့အတွက် 

ရကျးဇူးအများကကီးတင်ပါတယ်။ 

အင်တာဗျူးဖပီးေွားပါဖပီ။ 

အေင်လအေည်းငယ်အတွင်း 

ဖမေ်မာနိုင်ငံမှာေှိတဲ့ 

အမျ ိုးေမီးရတွေဲ့ဘဝကို

ကိုယ့်စကားေဲ့ 

ကိုယ်ရဖပာဖပရပးပါ။”

ောခိုင်နှုန်း
ဒီလိုအချေိ်ရတွမှာ အမျ ိုးေမီးရတွအဖပင်ထွက်ေင် ရဘးကင်းလုံခခုံမှုမေှိဘူး။ ၂၅.၇

အလုပ်အကိုင်ရတွကမရကာင်းရတာ့ အမျ ိုးေမီးရတွက ဝင်ရငွမေှိကကဘူး။ ၁၄.၁

အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် အလုပ်ေှာြို့ခက်ခဲတယ်။ ၁၃.၅

အမျ ိုးေမီးရတွ အလုပ်ဆုံးရှုံးကကရတာ့ အခက်အခဲရတွအများကကီး ေင်ဆိုင်ေတယ်။ ၁၂.၅

လက်ေှိနိုင်ငံရေးအရဖခအရေေဲ့ ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါရကကာင့် အမျ ိုးေမီးရတွေဲ့ လူမှုရေးောေဲ့ စီးပွားရေးရတွက ပိုဖပီး 
ခက်ခဲလာတယ်။

၈.၁

စက်ရုံရတွပိတ်ေရတာ့ အလုပ်မေှိတဲ့ အမျ ိုးေမီးရတွ ပိုပိုများလာတယ်။ ၇.၁

အကုေ်အတူတူပါပဲ။ ဘာမှမရဖပာင်းလဲပါဘူး။ အားလုံး ေူတို့အလုပ်ေဲ့ေူတို့ အဆင်ရဖပကကပါတယ်။ ၄.၇

ကျေ်းမာရေးဌာေရတွမှာ ဆောဝေ်ရတွမေှိကကရတာ့ဘူး။ ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်မိခင်ရတွေဲ့ တဖခားြျားောတဲ့ 
အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုေြို့က ခက်ခဲလာတယ်။

၂.၈

လမ်းမှာ စစ်ရဆးရေးဂိတ်ရတွ အများကကီးေှိတဲ့အတွက် ေယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးေဲ့ ခေီးေွားလာမှုရတွက အဆင်မရဖပဘူး ၃.၀

ဒီလိုအရဖခအရေမှာ အမျ ိုးေမီးရတွက အမျ ိုးေားရတွလို အဖပင်ထွက်ဖပီး အလုပ်စလုပ်ရေေတယ်။ ၂.၃

ေယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးက မရကာင်းရတာ့ လုပ်ငေ်းရတွလည်ပတ်ြို့က ပိုခက်ခဲလာတယ်။ ၁.၅

အမျ ိုးေမီးရတွက အမျ ိုးေားရတွလို အခွင့်အလမ်းရတွ မေကကဘူး။ ၁.၀

ေူတို့ကအခုမှအလုပ်စလုပ်ကကေတယ်။ ၀.၈

အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရတွ အများကကီးေှိရစချင်တယ်။ ၀.၆

အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုရတွေဲ့ အိမ်တွင်းဖပဿောရတွ ပိုများလာတယ်။ ၀.၇

လက်ေှိနိုင်ငံရေးအရဖခအရေရကကာင့် အမျ ိုးေမီးရတွက အိမ်မှာရေေင်ရတာင် ရဘးကင်းလုံခခုံမှုမေှိရတာ့ဘူး။ ၀.၆

အမျ ိုးေမီးရတွက အလုပ်အကိုင်တစ်ခုေှာလို့ေတယ်ဆိုရပမယ့် လစာရတွက ရလျာ့ေည်းေွားတယ်။ ၀.၄

အမျ ိုးေမီးရတွအတွက် အကကမ်းြက်မှုဖြစ်ေင် အကူအညီေွားရတာင်းလို့ေတဲ့ရေောမေှိဘူး။ ၀.၂

အမျ ိုးေမီးရတွက ပညာအေည်အချင်းေဲ့ ဗဟုေုတ ပိုေည်းကကတယ်။ ၀.၂

CDM ထဲမှာပါရေကကတဲ့ အမျ ိုးေမီးရတွက ရဖပးလွှားဖပီး ရတာထဲမှာပုေ်းရေကကေတယ်။ ၀.၂
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၈။ ေိဂုံး
ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ စစ်အာဏာေိမ်းမှုနှင့် ဖငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖပေူများအရပါ် ဖြိုခွင်းမှုများေည် ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိ ဒီမိုကရေစီနှင့် 
တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးအတွက် အန္တောယ်ေှိရော ဆုတ်ယုတ်မှုဖြစ်ေည်။ အထူးေဖြင့် အမျ ိုးေမီးများအတွက် အထူး 
စိုးေိမ်ြွယ်ရကာင်းလှရော အရဖခအရေဖြစ်ေည်။ အာဏာေိမ်းမှုေည် ယခင်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ေေှိခဲ့ေည့် တိုးတက်မှု 
များကို ရဖပာင်းဖပေ်လှေ်ပစ်ြွယ်ေှိေည်။ အာဏာေိမ်းမှုေည် အစိုးေ၏ ကဏ္ဍအားလုံးကို ထိေ်းချုပ်ေေ်အတွက် ကျား၊မ 
အရဖခဖပုအကကမ်းြက်မှု ောဇဝင်ေှိေည့် စစ်တပ်ကို ရေောရပးထားေည်။ ထပ်တလဲလဲဖြစ်ရပါ်ရေေည့် ကျား၊မ 
ခွဲဖခားဆက်ဆံမှုကို ြျက်ေိမ်းေေ်အတွက် လိုအပ်ရော အြွဲ့အစည်းနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ော ရဖပာင်းလဲမှုများေည် စစ်အုပ်ချုပ်မှု 
ရအာက်တွင် ဖြစ်လာနိုင်ြွယ်မေှိရပ။

အကကမ်းြက်မှုများနှင့် စစ်အစိုးေ၏ ြိနှိပ်မှုများအဖပင် ဖမေ်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းေှိ ဖပည်ေူများေည် ရကကာက်မက်ြွယ် 
ရကာင်းရော လူေားချင်းစာောမှုဆိုင်ော အကျပ်အတည်းများနှင့် ရေေှည်ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ော စိေ်ရခါ်မှုများကို 
ေင်ဆိုင်ရေေဖပီး အရေှ့ရတာင်အာေှနှင့် ၎င်းထက်ရကျာ်လွေ်၍ ဆိုးေွားရောေက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်ရပါ်ရစေည်။ 
ကျေ်းမာရေးနှင့် ပညာရေးစေစ်များ ဖပိုလဲေွားကာ ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါနှင့် အာဏာေိမ်းမှုတို့ရကကာင့် စာေင်ရကျာင်းများနှင့် 
တက္ကေိုလ်များေည် ဆိုးေွားရောရနှာင့်ယှက်မှုများ ဖြစ်ရပါ်၍ လရပါင်းများစွာ ပိတ်ထားေေည်။

ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါနှင့် အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ အကျ ိုးဆက်များေည် လျင်ဖမေ်စွာ ရပျာက်ကွယ်ေွားမည်မဟုတ်ရပ။ 
အမျ ိုးေမီးများေည် လုပ်ေားအင်အားပါဝင်မှုနှင့် ၀င်ရငွေေှိမှုတို့တွင် ရေေှည်ဆုတ်ယုတ်မှုများကို ကကုံရတွ့ေနိုင်ရဖခေှိေည်။ 
ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စုရဆာင်းရငွအရပါ် အကျ ိုးေက်ရောက်မှုများေည် အမျ ိုးေမီးများ၏ စီးပွားရေးလုံခခုံမှုကို ရေေှည်ထိခိုက် 
ရစမည်ဖြစ်ေည်။ ဤအရဖခအရေများ၏ဆိုးကျ ိုးများေည် ရေှေ့ရဖပာင်းအလုပ်ေမားများ၊ ဒုက္ခေည်များနှင့် အချ ို ့ရော 
တိုင်းေင်းေားအုပ်စုများ အပါအဝင် ထိခိုက်မှုအလွယ်ဆုံးရော အမျ ိုးေမီးများအတွက် အဆိုးေွားဆုံး ဖြစ်လိမ့်မည်။

စီးပွားရေးမလုံခခုံမှုေည် ရောင်နှစ်ရပါင်းများစွာအထိ အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိေ်းကရလးများ၏ဘဝအရပါ် ပိုမိုဆိုးေွားရော 
ေက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်ရပါ်ရစနိုင်ေည်။ ယခင်ကပ်ဆိုးများမှ ေိေှိခဲ့ေေည့်အောများမှာ-

• ရယဘုယျအားဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့တိုးဖမင့်လာဖခင်းေည် ဖပည်ေူများအား ေမားရိုးကျ ကျား၊မအခေ်းကဏ္ဍများေို့ 
ဖပေ်ေွားေေ် တွေ်းအားရပးရလ့ေှိေည်။ အလုပ်အကိုင်ေှားပါးလာရောအခါ အလုပ်ခေ့်အပ်ော၌ အလုပ်လက်မဲ့ 
အမျ ိုးေားများအား ပို၍ မျက်နှာောရပးဖပီး အလုပ်လက်မဲ့အမျ ိုးေမီးများကမူ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေး
အလုပ်များကို ပို၍လုပ်ရဆာင်ကကေေည်။

• ဥပမာဆိုေလျှင် အရောက်အာြေိက၌ အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း ကွာေေ်တင်းများေည် အမျ ိုးေမီးများ၏ 
စီးပွားရေးလုပ်ရဆာင်မှုများကို ေိေိောောရလျာ့ကျရစဖပီး ဆင်းေဲမွဲရတမှုနှင့် စားေပ်ေိက္ခာမြူလုံမှုတို့ကို 
ဖမင့်တက်လာရစခဲ့ေည်။ အမျ ိုးေားများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ရဆာင်မှုများေည် လျင်ဖမေ်စွာဖြင့် ဖပေ်လည်ရကာင်းမွေ် 
လာရော်လည်း အမျ ိုးေမီးများအတွက်မူ ထို့ေို့မဟုတ်ရပ။

အကကမ်းြက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားရေေည့် အရဖခအရေတွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး အရဖခခံ 
အရဆာက်အအုံများအရပါ် အပျက်ေရဘာရဆာင်ေည့် အကျ ိုးေက်ရောက်မှုများရကကာင့် အမျ ိုးေမီးများ၏ အေက်ရမွး 
ဝမ်းရကျာင်းလုပ်ငေ်းများနှင့် အမျ ိုးေမီးများ ဦးရဆာင်ရော အငယ်စားနှင့် အရေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငေ်းများအား 
ဖပေ်လည်ထူရထာင်ရေးအတွက် လူေားချင်းစာောမှုအကူအညီနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို မကကာမီကာလအတွင်း လိုအပ်မည် 
ဖြစ်ေည်။

ပတ်ဝေ်းကျင်အရဖခအရေေည် ခက်ခဲဖပီး မဖငိမ်မေက်ဖြစ်ရေေည်။ နိုင်ငံတွင်းလျင်ဖမေ်ရော အာဏာရဖပာင်းလဲမှုများေည် 
ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝေ်ထမ်းများအတွက် ရဖမဖပင်အရဖခအရေများကို ေိေိောော ရဖပာင်းလဲရစဖပီး မဟာဗျူဟာရဖမာက် 
စီစဉ်ေေ်အတွက် ခက်ခဲေည်။ အရဖခအရေအရကကာင်းအောများေည် ရှုပ်ရထွးမှုများမှ ြရိုြေဲအဖြစ်ေို့ လျင်ဖမေ်စွာရဖပာင်းလဲ 
ေွားနိုင်ေည်။

ယခုအချေိ်တွင် ကပ်ရောဂါနှင့် နိုင်ငံရေးကပ်ရဘး၏ အကျ ိုးေက်ရောက်မှုကို ရလျာ့ပါးရစေေ် အမျ ိုးေမီးများအတွက် 
တိကျရောအရထာက်အပံ့များ၌ ရအာက်ပါအချက်များပါဝင်နိုင်ေည် -
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အြျ ိုးေြီးြျားအား ၀င်သငွ တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးသပးမခင်း - ဆင်းေဲနွမ်းပါးရော ေို့မဟုတ် ဝင်ရငွမေှိရော အမျ ိုးေမီးများအား 
တိုက်ရိုက်ရငွေားရပးရဆာင်ေေ် တိုက်ရိုက်ရငွေားလွှဲရဖပာင်းဖခင်း အပါအဝင် စီးပွားရေးဆိုင်ော ပံ့ပိုးကူညီမှုများေည် ရေ့စဉ် 
မေှိမဖြစ်လိုအပ်ေည့်အောများအား ဝယ်ယူနိုင်ေေ် ရုေ်းကေ်ရေေေူများအတွက် အေက်ကယ်ရပးေည့် အရထာက်အပံ့ 
တစ်ခုဖြစ်နိုင်ေည်။

အြျ ိုးေြီးြျားပိုင်ဆိုင်သောနှင့် အြျ ိုးေြီးြျားဦးသဆာင်သော စီးပွားသေးလုပ်ငန်းြျားအတွက် ပံ့ပိုးကူညီြှု- အစားအစာ 
များ၊ တစ်ကိုယ်ေည်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် အဖခားမေှိမဖြစ်လိုအပ်ရောပစ္စည်းများကို  အမျ ိုးေမီးများ ဦးရဆာင်ရော 
စီးပွားရေးလုပ်ငေ်းများမှ ဝယ်ယူေမည်။ စီးပွားရေးကုစားမှုများေည် အမျ ိုးေမီးလုပ်ေားများ အရတာ် အတေ်များဖပားေည့် 
လုပ်ငေ်းကဏ္ဍများကို ပစ်မှတ်ထားေင့်ေည်။

လက်ေက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရော ေယ်ရဖမများတွင် မတည်ဖငိမ်မှုများနှင့် ရေေပ်စွေ့်ခွာရေှေ့ရဖပာင်းမှုများရကကာင့် တိုက်ရိုက် 
ရငွလွှဲဖခင်းအစီအစဉ်က ပိုမိုလက်ရတွ့ကျမည်ဖြစ်ေည်။ အမျ ိုးေမီးများ ဦးရဆာင်ရော စီးပွားရေးလုပ်ငေ်းအတွက် ပံ့ပိုး 
ရပးဖခင်းနှင့် ဝင်ရငွြေ်တီးမှု အစီအစဉ်များကဲ့ေို့ရော အဖခားရေေှည်တည်တံ့ေည့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများေည် ပိုမိုတည်ဖငိမ်ရော 
ရဒေများအတွက် ေင့်ရလျာ်မည်ဖြစ်ေည်။

အိြ်တွင်းအကကြ်းဖက်ြှုကို ကိုင်တွယ်သမဖေှင်းမခင်းနှင့် အေက်ေှင်ကျန်ေစ်ေူြျားအား ပံ့ပိုးကူညီြှု။ အိမ်တွင်း အကကမ်းြက်မှု 
တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် လူထုအေိုက်အဝေ်းအဆင့် အစပျ ိုးမှုရဆာင်ေွက်မှုများဖြစ်ေည့် အေိပညာရပး အစီအစဉ် 
များ၊ လွှဲရဖပာင်းရပးေည့်ဝေ်ရဆာင်မှုဆိုင်ော အချက်အလက်များ၊ ရေေှည်ကျားမရေးောစံနှုေ်းများ ရဖပာင်းလဲဖခင်းဆိုင်ောလုပ်
ရဆာင်မှုများကို များစွာလိုအပ်ပါေည်။ အလားတူပင် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ရဖမာက်လာေူ အမျ ိုးေမီးများအတွက် 
ပံ့ပိုးကူညီမှုစေစ် အားရကာင်းေေ်လည်း လိုအပ်ပါေည်။ တစ်ြေ် အေက်ေှင်ကျေ်ေစ်ေူများ လွှဲရဖပာင်းရပးဖခင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှု 
တို့အတွက် လူထုအေိုက်အဝေ်းအဆင့် ယန္တေားများနှင့် စေစ်တို့အား အေက်ေှင်ကျေ်ေစ်ေူဗဟိုဖပုချဉ်းကပ်ေည်းကို 
အေုံးဖပု၍ ထူရထာင်နိုင်ေည်။

ြိခင်နှင့်ြျ ိုးဆက်ပွားကျန်းြာသေးဝန်သဆာင်ြှုြျားကို ဆက်လက်သထာက်ပံ့သပးြှု။ ရောရနှာရပါင်းစပ်ထားေည့် ကပ်ရဘး 
များအတွင်း ထိခိုက်မှုအေှိဆုံးေယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ကျေ်းမာရေးဝေ်ရဆာင်မှုဖြစ်ေည်။ ဤရလ့လာဆေ်းစစ်မှုတွင် မိခင်နှင့် 
မီးြွားရေးဝေ်ရဆာင်မှုများအား လက်လှမ်းမီေေ် ပို၍ခက်ခဲလာမှုကို ရြာ်ဖပရပးေည်။ အမျ ိုးေမီးများအတွက် ေပ်ေွာအဆင့် 
ဝေ်ရဆာင်မှုများနှင့် ေပ်ေွာအဆင့်ကျေ်းမာရေးလုပ်ေားများအရပါ် ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံဖခင်းေည် ဤကွာဟချက်ကို ဖြည့်ဆည်း 
နိုင်ေည့် ေည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ေည်။
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ရောက်ဆက်တွဲ(၁)။ ေမူောယူဖခင်းေည်းစေစ်နှင့် 
တုံ့ဖပေ်မှုနှုေ်း

နြူနာအုပ်စုဒီဇိုင်း

Myanmar Social Research (MSR) တွင် ြုေ်းအင်တာဗျူးများ၌ ပါဝင်ေေ် ေရဘာတူထားေည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ြုေ်းေံပါတ် 
များပါဝင်ေည့် panel ေှိေည်။ MSR ေည် အေက်၁၈နှစ်နှင့်အထက် အမျ ိုးေမီးဦးရေအား ကိုယ်စားဖပုေည့် အမျ ိုးေမီး 
ေမူောအုပ်စုကို ေေှိေေ်အတွက် အဆင့်ရပါင်းများစွာဖြင့် ကျပေ်းေမူောယူေည့်ေည်းလမ်း (multi-stage random sampling 
approach) ကို အေုံးချခဲ့ေည်။ ဖပည်ေယ်/တိုင်းရဒေကကီးတစ်ခုစီေှိ ေမူောအုပ်စုအေွယ်အစားေည် တစ်နိုင်ငံလုံးေှိအမျ ိုး 
ေမီးဦးရေအရပါ် အရဖခခံထားဖခင်းဖြစ်ေည်။ ရဒေအလိုက်ပျ ံ့နှံ့မှုတို့ကို ဇယား(၁)တွင် ကကည့်ရှုနိုင်ေည်။

စစ်တမ်းအတွက် ေတ်မှတ်ချက်ေမူောအုပ်စုေည် ဖပည်ေယ်နှင့်တိုင်းတစ်ခုစီအတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ေေ်းရခါင်စာေင်းအေ 
ဖပည်ေယ်နှင့်တိုင်းတစ်ခုစီေှိ ဖမို့ဖပနှင့် ရကျးလက်ရဒများအေီးေီးတွင် အေက်၁၈နှစ်နှင့်အထက် အမျ ိုးေမီးဦးရေအရပါ် 
အချ ိုးကျ အရဖခခံထားဖခင်းဖြစ်ေည် (ဇယား-၂ ကိုကကည့်ေေ်)။

ဇယား(၁)။ အေက်၁၈နှစ်နှင့်အထက် အြျ ိုးေြီးြျား၏ မပည်နယ်/တုိင်း အလုိက် ပျ ံ့ န့ံှြှု

မပည်နယ်/တိုင်းသဒေကကီး ၁၈နှစ်အထက် အြျ ိုးေြီး လူဦးသေ % ေတ်ြှတ်ချက် = ၂၂၀၀
ဧောဝတီ ၂,၁၁၃,၈၈၄ ၁၂% ၂၆၅

ပဲခူး ၁,၇၃၁,၄၀၃ ၁၀% ၂၁၇

ချင်း ၁၃၉,၁၇၀ ၁% ၁၇

ကချင် ၄၉၇,၆၉၇ ၃% ၆၂

ကယား ၈၆,၂၄၂ ၀.၅% ၁၁

ကေင် ၄၆၀,၀၉၁ ၃% ၅၈

မရကွး ၁,၄၇၆,၆၇၆ ၈% ၁၈၅

မန္တရလး ၂,၂၈၃,၆၆၄ ၁၃% ၂၈၆

မွေ် ၆၉၆,၅၂၂ ၄% ၈၇

ရေဖပည်ရတာ် ၄၀၅,၀၇၈ ၂% ၅၁

ေခိုင် ၇၂၆,၇၅၈ ၄% ၉၁

စစ်ကိုင်း ၁,၉၀၁,၈၄၇ ၁၁% ၂၃၈

ေှမ်း ၁,၈၁၈,၉၀၈ ၁၀% ၂၂၈

တေေသာေီ ၄၃၂,၉၄၃ ၂% ၅၄

ေေ်ကုေ် ၂,၇၉၇,၉၄၇ ၁၆% ၃၅၀

စုစုသပါင်း ၁၇,၅၆၈,၈၃၀ ၁၀၀% ၂၂၀၀
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ဇယား(၂)။ မပည်နယ်/တုိင်းအလုိက် ဖြို့မပ/သကျးလက် ပျ ံ့ န့ံှြှု

မပည်နယ်/တိုင်း 
သဒေကကီး

ဖြို့မပအချ ိုး သကျးလက်အချ ိုး ဖြို့မပ 
ေတ်ြှတ်ချက်

သကျးလက် 
ေတ်ြှတ်ချက်

စုစုသပါင်း 
ေတ်ြှတ်ချက်

ဧောဝတီ ၁၆% ၈၄% ၄၂ ၂၂၃ ၂၆၅

ပဲခူး ၂၄% ၇၆% ၅၁ ၁၆၆ ၂၁၇

ချင်း ၂၄% ၇၆% ၄ ၁၃ ၁၇

ကချင် ၃၉% ၆၁% ၂၄ ၃၈ ၆၂

ကယား ၂၈% ၇၂% ၃ ၈ ၁၁

ကေင် ၂၄% ၇၆% ၁၄ ၄၄ ၅၈

မရကွး ၁၆% ၈၄% ၂၉ ၁၅၆ ၁၈၅

မန္တရလး ၃၆% ၆၄% ၁၀၂ ၁၈၄ ၂၈၆

မွေ် ၃၀% ၇၀% ၂၆ ၆၁ ၈၇

ရေဖပည်ရတာ် ၃၄% ၆၆% ၁၈ ၃၃ ၅၁

ေခိုင် ၁၈% ၈၂% ၁၆ ၇၅ ၉၁

စစ်ကိုင်း ၁၈% ၈၂% ၄၂ ၁၉၆ ၂၃၈

ေှမ်း ၂၆% ၇၄% ၆၀ ၁၆၈ ၂၂၈

တေေသာေီ ၂၇% ၇၃% ၁၄ ၄၀ ၅၄

ေေ်ကုေ် ၇၃% ၂၇% ၂၅၅ ၉၅ ၃၅၀

စုစုသပါင်း ၃၂% ၆၈% ၇၀၀ ၁၅၀၀ ၂၂၀၀

Panel မှ ြုေ်းေံပါတ်များအား ရေွးချယ်ဖခင်းကို စေစ်တကျ ကျပေ်းေမူောယူဖခင်း (systematic random sampling) ဖြင့် 
ဖပုလုပ်ခဲ့ပါေည်။ Panel အား

• ဖပည်ေယ်နှင့်တိုင်းရဒေကကီးများ
• ဖမို့ဖပနှင့် ရကျးလက် တို့အလိုက် ခွဲထုတ်ခဲ့ေည်။

တည်ရေောတစ်ခုစီအတွက် စုစုရပါင်းေမူောရဘာင်ကို လိုအပ်ရော ေမူောအေွယ်အစားဖြင့် ပိုင်းဖခားထားဖပီး အင်တာဗျူး 
ရဖြဆိုေေ်အတွက် (n) ကကိမ်ရဖမာက်ဂဏေ်းကို ရေွးချယ်ေည်။ အမျ ိုးေမီးများအား ရေွးချယ်ောတွင် MSR မှ အင်တာဗျူး 
ရမးဖမေ်းေူတို့ေည် panel မှ ြုေ်းေံပါတ်များကို ရခါ်ဆိုခဲ့ေည်။ အင်တာဗျူးရမးဖမေ်းေူေည် အိမ်ရထာင်စုအတွင်း ၁၈ 
နှစ်အထက် အမျ ိုးေမီးအားလုံးကို ရမးဖမေ်းဖပီး သနာက်ဆုံးသြွးသန့ေှင်နည်းလြ်း (last brithday method) ကို အေုံးဖပု၍ 
ရေွးချယ်ခဲ့ေည်။ ရောက်ဆုံးရမွးရေ့ေှင် အမျ ိုးေမီးကို စစ်တမ်းအတွက် ရေွးချယ်ခဲ့ေည်။ ၎င်းေည် အေက်အေွယ် 
အုပ်စုများအလိုက် ကိုယ်စားဖပုနိုင်ေည့် ရဖြဆိုေူများအား ကျပေ်းရေွးချယ်နိုင်ရစေည်။

တုံ့မပန်ြှုနှုန်း

တုံ့ဖပေ်မှုနှုေ်းေည် ၅၀.၃ ောခိုင်နှုန်းေှိေည် (၁,၁၀၈/၂,၂၀၀)။
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ဇယား(၁)။ အချက်အလက်စုသဆာင်းမခင်းေလဒ်ြျား

သတွ့ဆုံသြးမြန်းခဲ့ေူ ၂၂၀၀

တုံ့မပန်ြှုြေှိေူြျား

ဖငင်းဆေ်ခဲ့ရောအိမ်ရထာင်စု ၈၆၂

ဖငင်းဆေ်ခဲ့ရောအမျ ိုးေမီး ၁၀၆

ဘာောစကားအခက်အခ၆ဲ၀ ၉၁

အင်တာဗျူးဖပတ်ရတာက်ဖခင်း၊ ြုေ်းချေွားဖခင်း ၄၉

စုစုသပါင်း ၁၁၀၈

လက်လှြ်းြြီသောအိြ်သထာင်စုြျား

ြုေ်းပိတ်ထားဖခင်း ၂၅၅၄

ြုေ်းမကိုင်ဖခင်း ၁၈၆၁

အိမ်ရထာင်စုတွင် ေင့်ရလျာ်ရောရဖြဆိုေူ မေှိဖခင်း ၂၃၅

ဖမို့ဖပ/ရကျးလက်၊ ဖပည်ေယ်/တိုင်းရဒေကကီးအတွက် 
ခွဲတမ်းဖပည့်မီဖပီးဖြစ်ဖခင်း

၁၃၀

အဖခား ၁၁၁

စုစုသပါင်း ၄၈၉၁

ြုေ်းေံပါတ်များအား ဆက်ကကည့်ခဲ့ဖပီး အင်တာဗျူးရမးဖမေ်းနိုင်ဖခင်းမေှိပါက အင်တာဗျူးရပါင်း ၂၂၀၀ မဖပည့်မချင်း ြုေ်းေံပါတ် 
အေစ်တစ်ခုဖြင့် အစားထိုးခဲ့ေည်။
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ရောက်ဆက်တွဲ(၂)။ ရဖြေှင်းရေးေည်းဗျူဟာများအား 
နှိုင်းယှဉ်ဖခင်း

ပုံ(၆.၅)ေည် သအာက်ပါကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ြျားအသပါ် အသမခခံထားမခင်းမဖစ်ေည်။

၂။ HSF အြျ ိုးအစားနှစ်ခုအား သပါင်းစပ်မခင်းမဖင့် သငွသကကးအဖွဲ့အစည်း ေို့ြဟုတ် သငွသချးသပးေူထံြှ သချးသငွေယူြှုကို 
ဖန်တီးထားမခင်း

ကကိြ်နှုန်းမြင့်စစ်တြ်းသြးခွန်း

အိမ်ရထာင်စုေည် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါရကကာင့် ဖြစ်ရပါ်လာရောအကျပ်အတည်းအား ေင်ဆိုင်တုံ့ဖပေ်ောတွင် ရအာက်ပါတို့ထဲမှ 
တစ်ခုခုကို လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါေလား။ 
အားလုံးကို ရမးဖမေ်းဖပီး ကုဒ်ေံပါတ်များအေုံးဖပု၍ လုပ်ရဆာင်ေည် ေို့မဟုတ် မလုပ်ရဆာင် ဟူေည်ကို ဖြည့်ရပးပါ။ 
(က)  စုရဆာင်းရငွများ ထုတ်ေုံးဖခင်း၊ 
(ခ)  မိတ်ရဆွနှင့် မိေားစုရဆွမျ ိုးများထံမှ အကူအညီ ေယူဖခင်း၊ 
(ဂ)  မိတ်ရဆွနှင့် မိေားစုရဆွမျ ိုးများထံမှ ရငွရချးဖခင်း၊

၁။ အစားအစာ 
ြဟုတ်သော 
ေုံးစွဲြှုအား 
သလျှာ့ချမခင်း

၂။ သငွသကကး 
အဖွဲ့အစည်း 
ေို့ြဟုတ် 
သငွသချးေူထံြှ 
သချးသငွေယူမခင်း

၃။ ပိုင်ဆိုင်ြှုြျား 
ကိုသောင်းချခဲ့မခင်း

၄။ စုသဆာင်းသငွ 
အား ြှီခိုအားထား 
မခင်း

၅။ ြိေားစု/
ြိတ်သဆွြျားထံြှ 
သချးယူမခင်း

HFS ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရမလ ၅၂.၀ ၁၉.၀ ၉.၀ ၃၄.၀ ၂၄.၀

HFS ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွေ်လ 50.0 ၃၃.၀ ၁၄.၀ ၃၈.၀ ၂၆.၀

HFS ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကေဂုတ်လ 30.0 ၃၅.၀ ၇.၀ ၃၂.၀ ၂၄.၀

HFS ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
ရအာက်တိုဘာလ

50.0 ၃၅.၀ ၁၅.၀ ၄၀.၀ ၂၄.၀

ဖပည်ေူ့အရဖခခံ 
လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း ၂၀၂၁ 
ခုနှစ် ရမလ/ဇွေ်လ

၆၈.၁ ၂၉.၅ ၂၆.၅ ၂၈.၈ ၃၆.၀*

ကပ်ရောဂါနှင့် 
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး 
ရအာက်တွင် ရေထိုင်ရော 
အမျ ိုးေမီးများ စစ်တမ်း။ 
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ

၇၆.၀ ၂၇.၄ ၃၆.၉ ၄၆.၁ ၄၄.၄

သငွသေးသကကးသေး 
အဖွဲ့အစည်းြှ သချးသငွ

သငွသချးေူထံြှ သချးသငွ စုစုသပါင်း

HFS ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရမလ ၁၉ မရမးခဲ့ပါ။ ၁၉

HFS ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွေ်လ ၁၉ ၁၄ ၃၃

HFS ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကေဂုတ်လ ၂၄ ၁၁ ၃၅

HFS၂၀၂၀ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာလ ၂၂ ၁၃ ၃၅

*ဤအမျ ိုးအစားတွင် မိေားစုနှင့် မိတ်ရဆွများထံမှ အကကင်းမဲ့ခခင်းချက်မေှိ ကူညီရပးမှုများကို ထည့်ေွင်းမထားပါ။
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(ဃ)  အစားရလျှာ့စားဖခင်း၊ 
(င)  အစားအရောက်မဟုတ်ရော ပစ္စည်းများ ေုံးစွဲမှုရလျှာ့ချဖခင်း၊ 
(စ)  ေိတ်ေိမ်းထားရော ရကာက်ပဲေီးနှံများအား ကကိုတင်ရောင်းချဖခင်း၊ 
(ဆ)  ရငွရေးရကကးရေးအြွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ရချးရငွေယူဖခင်း၊ 
(ဇ)  အစိုးေထံမှ စားေပ်ေိက္ခာအကူအညီများ ေေှိဖခင်း၊ 
(ဈ)  အိမ်ငှားခ ရလျှာ့ရပါ့၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ေဖခင်း၊  
(ည)  မီတာခ၊ စေည် ရလျှာ့ရပါ့၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ေဖခင်း၊ 
(ဋ)  ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချဖခင်း (စိုက်ပျ ိုးရေးပစ္စည်းများ ေို့မဟုတ် အဖခားပစ္စည်းများ) 
(ဌ)  ဝင်ရငွြေ်တီးေည့်အလုပ်များ ထပ်ရဆာင်းလုပ်ကိုင်ဖခင်း၊ 
(ဍ)  အရကကးဖြင့်ဝယ်ယူဖခင်း၊ 
(ဎ)  ရပးေေ်ေှိေည်များကို ဆိုင်းငံ့ထားဖခင်း၊ 
(ဏ) NGO မှ အကူအညီများ လက်ခံေယူဖခင်း၊ 
(တ) အလုပ်ေှင်ထံမှ လစာကကိုထုတ်ဖခင်း၊ 
(ထ)  အလုပ်လက်မဲ့ ရထာက်ပံ့ရကကး ေေှိဖခင်း၊ 
(ဒ)  အာမခံရကကးေေှိဖခင်း၊ 
(ဓ)  ဘာမျှမလုပ်၊ 
(ေ)  အဖခား၊ ရြာ်ဖပပါ - 

မပည်ေူ့အသမခခံလိုအပ်ချက်စစ်တြ်းသြးခွန်း 
ယခုနှစ် ရြရြါ်ဝါေီလ (၁) ေက်ရေ့ရောက်ပိုင်းတွင် ေင့် အိမ်ရထာင်စုေည် ရေထိုင်မှုစေိတ်များ ကာမိရစေေ် ရအာက်ပါတို့ထဲမှ တစ်ခုခုကို 
လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါေလား။ 
ြတ်ဖပဖပီး ကုဒ်ေံပါတ်ဖြင့် ရေးေွင်းပါ။ 
၁။  မိတ်ရဆွများ ေို့မဟုတ် မိေားစုရဆွမျ ိုးများထံမှ ရငွရချးဖခင်း (ဤရငွေည် တစ်ချေိ်တွင် ဖပေ်လည် ရပးဆပ်ေမည့်ရငွ ဖြစ်ေည်)၊ 
၂။  မိတ်ရဆွများ ေို့မဟုတ် မိေားစုရဆွမျ ိုးများထံမှ ရနှာင်ကကိုးမဲ့အကူအညီ (ဤရငွေည် တစ်ချေိ်တွင် ဖပေ်လည်ရပးဆပ်ေေ် 

မလိုရောရငွ ဖြစ်ေည်)၊
၃။  မိေားစုရဆွမျ ိုးမဟုတ်ရော အဖခားရေောများမှ ရငွရချးယူဖခင်း (ဘဏ်များ၊ ရငွတိုးရချးေူများ၊ အရပါင်ဆိုင်များ ပါဝင်ပါေည်)၊ 
၄။  ရေထိုင်မှုစေိတ်များ ကာမိရစေေ် စုရဆာင်းရငွကို ထုတ်ေုံးဖခင်း (ေုံးစွဲေည်ဟုဆိုပါက ရမးခွေ်း S2Q10 ကို ရမးပါ)၊ 
၅။  အဝတ်အစား၊ ြုေ်းရငွဖြည့်ဖခင်း၊ စေည်ကဲ့ေို့ အစားအရောက်မဟုတ်ရော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှုကို ရလျှာ့ချဖခင်း၊ 
၆။  ရငွ ေို့မဟုတ် အဖခားအေင်းအဖမစ်များမေှိဖခင်းရကကာင့် အစားရလျှာ့စားဖခင်း (အဖခားအေင်း အဖမစ်များတွင် အိမ်တွင်စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ် 

ရော ထုတ်ကုေ်များ ေို့မဟုတ် ကုေ်ချင်းြလှယ်ေေှိရော ထုတ်ကုေ်များ)၊ 
၇။  အိမ်ရထာင်စုစားေုံးေေ် ေိုရလှာင်ထာရော ရကာက်ပဲေီးနှံများအား ရောင်းချဖခင်း၊ 
၈။  ရေှေ၊ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်၊ ရမွးဖမူရေးတိေိစ္ဆာေ်၊ စေည်ကဲ့ေို့ရော ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများအား ရောင်းချဖခင်း၊ ရောင်းချေည်ဆိုပါက 

ရမးခွေ်း S2Q11 ကို ရမးပါ။ 
၉။  ဘာမျှ မလုပ်ပါ။ 

ကပ်သောဂါနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်ြှုသအာက်တွင် သနထိုင်သနေသော အြျ ိုးေြီးြျားဆိုင်ောစစ်တြ်း၏ သြးခွန်းြျား

ရြရြာ်ဝါေီလ တစ်ေက်ရေ့မှစ၍ ေင့်အိမ်ရထာင်စုေည် လူရေမှုစေိတ်ကာမိရစေေ် ရအာက်ပါအချက်များမှ လုပ်ရဆာင်ချက်တစ်ခုခုကို 
ယခုနှစ်အတွင်း ဖပုလုပ်ခဲ့ပါေလား။  ြတ်ဖပဖပီး ကုဒ်ေံပါတ်ဖြင့် ရေးေွင်းပါ။ 
မိတ်ရဆွများ ေို့မဟုတ် မိေားစုရဆွမျ ိုးများထံမှ ရငွရချးဖခင်း (ဤရငွေည် တစ်ချေိ်တွင် ဖပေ်လည် ရပးဆပ်ေမည့်ရငွ ဖြစ်ေည်)၊ 
မိေားစုရဆွမျ ိုးမဟုတ်ရော အဖခားရေောများမှ ရငွရချးယူဖခင်း (ဘဏ်များ၊ ရငွတိုးရချးေူများ၊ အရပါင်ဆိုင်များ ပါဝင်ပါေည်)၊ 
ရေထိုင်မှုစေိတ်များ ကာမိရစေေ် စုရဆာင်းရငွကို ထုတ်ေုံးဖခင်း
အဝတ်အစား၊ ြုေ်းရငွဖြည့်ဖခင်း စေည့် အစားအရောက်မဟုတ်ရော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှုကို ရလျှာ့ချဖခင်း
ရငွ ေို့မဟုတ် အဖခားအေင်းအဖမစ်များမေှိဖခင်းရကကာင့် အစားရလျှာ့စားဖခင်း (အဖခားအေင်း အဖမစ်များတွင် အိမ်တွင်စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရော 
ထုတ်ကုေ်များ ေို့မဟုတ် ကုေ်ချင်းြလှယ်ေေှိရော ထုတ်ကုေ်များပါဝင်ေည်)
ရေှေ၊ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်၊ ရမွးဖမူရေးတိေိစ္ဆာေ် စေည့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများအား ရောင်းချဖခင်း
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ပံု(က-၁)။  အြျ ိုးေြီးြျား၏တ့ံုမပန်ြှုြျားောပါဝင်သော အချန်ိနှင့်အြျှ သမဖေှင်းသေးနည်းဗျူဟာြျား၆၁

ဖပည်ေူ့အရဖခခံ  
လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း၊  

ရမ/ဇွေ် ၂၀၂၁

အစားအရောက်မဟုတ်ရော စေိတ်ကို ရလျှာ့ချေည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောင်းေည်။
ရငွရကကးအြွဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် ရငွရချးေူထံမှ ရချးရငွယူေည်။

မိေားစု/ေူငယ်ချင်းများထံမှ ရချးယူထားေည်။

အမျ ိုးေမီးစစ်တမ်း၊  
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၇၃.၂
၇၆.၀

၄၀.၆ ၄၄.၄

၃၆.၉
၃၄.၈

၃၀.၉ ၂၇.၄
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ရောက်ဆက်တွဲ(၃)။ ဇယားများ

ဇယား(က-၅.၁)။ ကိုဗစ်(၁၉) ဆိုင်ော အချက်အလက်အတွက် အမခားအစိုးေအချက်အလက်ြျားကို အေုံးမပုမခင်း 
(ောခိုင်နှုန်း)

ဇယား(က-၅.၂)။ ကုိဗစ်(၁၉)ဆုိင်ော အချက်အလက်အတွက် ြိတ်သဆွြျားနှင့် ြိေားစုကုိ အေံုးမပုမခင်း (ောခုိင်နှုန်း)

ဇယား(က-၅.၃)။ ကိုဗစ်(၁၉)ဆိုင်ော အချက်အလက်အတွက် (အစိုးေြဟုတ်သော) လူြှုကွန်ေက်ကို 
အေုံးမပုမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၅၂.၀ ၄၈.၀ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၄၃.၆ ၅၆.၄ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၅၆.၀ ၄၄.၀ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၄၆.၄ ၅၃.၆ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၄၇.၉ ၅၂.၁ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၅၇.၅ ၄၂.၅ ၁၀၀%

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၄၇.၅ ၅၂.၅ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖပည်ေယ် ၅၃.၂ ၄၆.၈ ၁၀၀%
တိုင်းရဒေကကီး ၄၅.၆ ၅၄.၄ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေား ၄၅.၂ ၅၄.၈ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေမီး ၅၉.၆ ၄၀.၄ ၁၀၀%

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၃၉.၃ ၆၀.၇ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၅၂.၉ ၄၇.၁ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၃၃.၀ ၆၇.၀ ၁၀၀%

၃၃.၉ ၆၆.၁ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၅၀.၁ ၄၉.၉ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၃၉.၃ ၆၀.၇ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၆၃.၅ ၃၆.၅ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၄၁.၀ ၅၉.၀ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၂၃.၉ ၇၆.၁ ၁၀၀%

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး - မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်း ရအာက် ၂၄.၆ ၇၅.၄ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၆၀.၄ ၃၉.၆ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ေှိရော ၃၅.၂ ၆၄.၈ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်မေှိရော ၄၉.၈ ၅၀.၂ ၁၀၀%



66

ဇယား(က-၆.၁)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ သနထိုင်ြှုကုန်ကျစေိတ်ကို ကာြိသစေန် 
အတွက် ြိတ်သဆွြျား ေို့ြဟုတ် ြိေားစုထံြှ သချးယူမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

ဇယား(က-၆.၂)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ လူသနြှုစေိတ်ြျားကို ကာြိသစေန် သငွသကကး 
အဖွဲ့အစည်း ေို့ြဟုတ် သငွသချးေူထံြှ သချးသငွယူမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၄၄.၄ ၅၅.၆ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ေားေမီးမေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၃၃.၇ ၆၆.၃ ၁၀၀%
ကရလး(၀-၁၇)ေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၄၉.၄ ၅၀.၆ ၁၀၀%

အကကမ်းြက်/ပဋိပက္ခ ထိပ်တေ်း ဖမို့ေယ် ၁၀၀ ၄၇.၀ ၅၃.၀ ၁၀၀%
အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ ေည်းပါးရော ဖမို့ေယ် ၄၁.၀ ၅၉.၀ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေား ၄၅.၉ ၅၄.၁ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေမီး ၃၆.၄ ၆၃.၆ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၄၉.၅ ၅၀.၅ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၃၄.၈ ၆၅.၂ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး - မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်း ရအာက် ၄၈.၂ ၅၁.၈ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၃၉.၀ ၆၁.၀ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ေှိရော ၄၇.၄ ၅၂.၆ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်မေှိရော ၃၆.၉ ၆၃.၁ ၁၀၀%

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၂၇.၄ ၇၂.၆ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ေားေမီးမေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၁၉.၂ ၈၀.၈ ၁၀၀%
ကရလး(၀-၁၇)ေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၃၁.၂ ၆၈.၈ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၂၉.၇ ၇၀.၃ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၂၂.၂ ၇၇.၈ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး - မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်းရအာက် ၃၂.၀ ၆၈.၀ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၂၀.၉ ၇၉.၁ ၁၀၀%
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ဇယား(က-၆.၃)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ လူသနြှုစေိတ်ြျားကာြိေန် စုသဆာင်းသငွအား 
အေုံးမပုမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

ဇယား(က-၆.၄)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ လူသနြှုစေိတ်ြျားကာြိေန် အဝတ်အစား၊ 
ဖုန်းသဘလ်မဖည့်မခင်း စေည့် အစားအသောက်ြဟုတ်သောပစ္စည်းြျားကို သလျှာ့ချမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

ဇယား(က-၆.၅)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ သနထိုင်ြှုကုန်ကျစေိတ်ြျားကို ကာြိသစေန် 
ပိုင်ဆိုင်ြှုြျားအား သောင်းချမခင်း (ောခိုင်နှုန်း)

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၄၆.၁ ၅၃.၉ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၅၃.၅ ၄၆.၅ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၄၂.၅ ၅၇.၅ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၄၃.၂ ၅၆.၈ ၁၀၀%

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်းရအာက် ၄၂.၈ ၅၇.၂ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၅၀.၈ ၄၉.၂ ၁၀၀%

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၇၆.၀ ၂၄.၀ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၇၉.၆ ၂၀.၄ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၆၉.၆ ၃၀.၄ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၇၇.၁ ၂၂.၉ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၈၂.၃ ၁၇.၇ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၇၂.၅ ၂၇.၅ ၁၀၀%

ြှန်ကန်ေည် ြြှန်ကန်ပါ စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၃၆.၉ ၆၃.၁ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၄၂.၄ ၅၇.၆ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၃၄.၄ ၆၅.၆ ၁၀၀%

ကရလးမေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၂၈.၀ ၇၂.၀ ၁၀၀%
ကရလး(၀-၁၇)ေှိရောအိမ်ရထာင်စု၊ ၄၁.၁ ၅၈.၉ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေား ၃၈.၄ ၆၁.၆ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေမီး ၂၉.၄ ၇၀.၆ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၄၀.၇ ၅၉.၃ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၃၁.၈ ၆၈.၂ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၄၀.၉ ၅၉.၁ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၄၂.၆ ၅၇.၄ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၃၁.၉ ၆၈.၁ ၁၀၀%
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ဇယား(က-၆.၆)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ သောင်းချခဲ့ေည့် ပိုင်ဆိုင်ြှုြျား၏ ကျား၊ြ 
အလိုက် ပိုင်ေှင် (ောခိုင်နှုန်း)

ဇယား(က-၆.၇)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ သချးသငွေယူေေည့် ကျား၊ြ အလိုက် 
အိြ်သထာင်စုဝင် (ောခိုင်နှုန်း)

အြျ ိုးေား အြျ ိုးေြီး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ြှု စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၉.၈ ၂၇.၃ ၆၂.၉ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၉.၁ ၄၄.၆ ၄၆.၂ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၁၀.၂ ၁၇.၅ ၇၂.၃ ၁၀၀%

ကရလးမေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၄.၆ ၃၆.၇ ၅၈.၇ ၁၀၀%
ကရလး(၀-၁၇)ေှိရောအိမ်ရထာင်စု၊ ၁၁.၄ ၂၄.၅ ၆၄.၁ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေား ၁၀.၄ ၂၄.၃ ၆၅.၃ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေမီး ၃.၅ ၆၁.၁ ၃၅.၄ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၁၁.၈ ၂၂.၆ ၆၅.၆ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၅.၉ ၃၆.၇ ၅၇.၄ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
အိမ်ရထာင်ေှိရော ၁၀.၁ ၂၃.၅ ၆၆.၄ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်မေှိရော ၈.၉ ၃၉.၉ ၅၁.၂ ၁၀၀%

အြျ ိုးေား အြျ ိုးေြီး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ြှု စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၁၂.၄ ၆၃.၂ ၂၄.၄ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖပည်ေယ် ၁၉.၆ ၄၇.၃ ၃၃.၁ ၁၀၀%
တိုင်းရဒေကကီး ၉.၇ ၆၉.၂ ၂၁.၁ ၁၀၀%

ဖမို့ဖပ ၄.၅ ၇၀.၅ ၂၅.၀ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၁၅.၅ ၆၀.၄ ၂၄.၁ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေား ၁၃.၄ ၅၉.၉ ၂၆.၇ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေမီး ၃.၅ ၉၁.၆ ၄.၉ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
အိမ်ရထာင်ေှိရော ၁၄.၃ ၅၇.၅ ၂၈.၂ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်မေှိရော ၆.၀ ၈၂.၇ ၁၁.၃ ၁၀၀%
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ဇယား(က-၆.၈)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ သောင်းချခဲ့ေည့် ပိုင်ဆိုင်ြှု၏ ပိုင်ေှင် ကျား၊ြ 
အလိုက် အိြ်သထာင်စုဝင် (ောခိုင်နှုန်း)

ဇယား(က-၆.၉)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖါ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ြှစတင်၍ အစားအသောက်ြဟုတ်သော 
ဝယ်ယူြှုြျားအသပါ် ပိုြိုသလျှာ့ချေသော အိြ်သထာင်စုဝင်၏ ကျားြ (ောခိုင်နှုန်း)

အြျ ိုးေား အြျ ိုးေြီး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ြှု စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၁၀.၄ ၂၃.၄ ၆၆.၂ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေား ၁၁.၀ ၁၉.၈ ၆၉.၂ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေမီး ၅.၀ ၅၅.၅ ၃၉.၅ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၁၇.၃ ၂၅.၆ ၅၇.၁ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၈.၁ ၂၁.၂ ၇၀.၇ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၆.၀ ၂၂.၆ ၇၁.၄ ၁၀၀%

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်းရအာက် ၆.၄ ၂၀.၈ ၇၂.၈ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၁၅.၂ ၂၆.၅ ၅၈.၃ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ေှိရော ၁၀.၂ ၁၉.၁ ၇၀.၇ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်မေှိရော ၁၀.၈ ၃၆.၀ ၅၃.၂ ၁၀၀%

အြျ ိုးေား အြျ ိုးေြီး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ြှု စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၁၇.၈ ၃၆.၂ ၄၆.၀ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေား ၁၄.၈ ၃.၇ ၄၈.၂ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်ဦးစီး အမျ ိုးေမီး ၈.၇ ၅၆.၁ ၃၅.၂ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၁၃.၃ ၃၆.၂ ၅၀.၅ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၁၄.၆ ၄၆.၂ ၃၉.၂ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်းရအာက် ၁၅.၉ ၃၄.၀ ၅၀.၁ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၁၁.၆ ၄၆.၃ ၄၂.၁ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်ေှိရော ၁၅.၆ ၃၄.၃ ၅၀.၁ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်မေှိရော ၉.၆ ၅၃.၆ ၃၆.၈ ၁၀၀%
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ဇယား(က-၆.၁၀)။ ကိုဗစ်(၁၉) ြစတင်ြီ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လတွင် အိြ်သထာင်စုြျားြှ ေေှိသောဝင်သငွ (ောခိုင်နှုန်း)

ဇယား(က-၆.၁၁)။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖာ်ဝါေီလ တစ်ေက်သန့ ြတိုင်ြီ အလုပ်အကိုင်ြျားြှ အိြ်သထာင်စုဝင်သငွ 
(ောခိုင်နှုန်း)

အြျ ိုးေား အြျ ိုးေြီး စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၉၃.၁ ၆.၉ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၉၅.၈ ၄.၂ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၉၁.၉ ၈.၁ ၁၀၀%

ေားေမီးမေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၈၇.၅ ၁၂.၅ ၁၀၀%
ကရလး(၀-၁၇)ေှိရောအိမ်ရထာင်စု၊ ၉၅.၈ ၄.၂ ၁၀၀%
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အကကမ်းြက်မှု/ပဋိပက္ခ ေည်းပါးရော ဖမို့ေယ် ၉၅.၅ ၄.၅ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၉၀.၄ ၉.၆ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၉၈.၀ ၂.၀ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၉၆.၅ ၃.၅ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၉၇.၃ ၂.၇ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၈၉.၁ ၁၀.၉ ၁၀၀%

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်းရအာက် ၉၁.၂ ၈.၈ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၉၅.၉ ၄.၁ ၁၀၀%

အြျ ိုးေား အြျ ိုးေြီး စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၈၅.၃ ၁၄.၇ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၈၈.၅ ၁၁.၅ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၈၃.၈ ၁၆.၂ ၁၀၀%

ေားေမီးမေှိရောအိမ်ရထာင်စု ၈၀.၉ ၁၉.၁ ၁၀၀%
ကရလး(၀-၁၇ ေှိရောအိမ်ရထာင်စု၊ ၈၇.၄ ၁၂.၆ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၈၁.၅ ၁၈.၅ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၉၂.၉ ၇.၁ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၈၉.၅ ၁၀.၅ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၉၀.၀ ၁၀.၀ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၈၀.၅ ၁၉.၅ ၁၀၀%

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်းရအာက် ၈၃.၄ ၁၆.၆ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၈၈.၁ ၁၁.၉ ၁၀၀%
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ဇယား (က-၆.၁၂)။ အလုပ်အကိုင်ြျားြှ လက်ေှိဝင်သငွေေှိသနေည့် အိြ်သထာင်စု (ောခိုင်နှုန်း)

အြျ ိုးေား အြျ ိုးေြီး စုစုသပါင်း

မပည်သထာင်စုအဆင့် ၈၃.၆ ၁၆.၄ ၁၀၀%

အိြ်သထာင်စုအဆင့်
ဖမို့ဖပ ၈၉.၉ ၁၀.၁ ၁၀၀%
ရကျးလက် ၈၀.၆ ၁၉.၄ ၁၀၀%

အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှရအာက် ၇၇.၂ ၂၂.၈ ၁၀၀%
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွ ပျမ်းမျှအထက် ၉၅.၄ ၄.၆ ၁၀၀%

တစ်ဦးချင်းအဆင့်
၁၈-၃၀ ၉၀.၁ ၉.၉ ၁၀၀%
၃၁-၃၉ ၉၀.၂ ၉.၈ ၁၀၀%
၄၀ နှင့်အထက် ၇၆.၄ ၂၃.၆ ၁၀၀%

အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်း ေို့မဟုတ် မူလတေ်းရအာက် ၈၀.၆ ၁၉.၄ ၁၀၀%
အဖမင့်ဆုံးပညာရေး- မူလတေ်းအထက် ၈၇.၈ ၁၂.၂ ၁၀၀%
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ဟူ၍ေှိဖပီး အိမ်ရထာင်စု၏ ၁.၂ ောခိုင်နှုေ်းေှိ အမျ ိုးေမီးများေည် မှေ်ကေ်ရကကာင်း တင်ဖပခဲ့ေည်။

၃၁ အချက်အလက်များတွင် ကိုဗစ်ရကကာင့်ရေဆုံးေူ အမျ ိုးေမီး ၁၈ ဦးနှင့် အမျ ိုးေား ၂၂ ဦးေှိရောရကကာင့် ကျား၊မ အလိုက်အကဲဖြတ်ေေ် 
အဓိပ္ပာယ်မေှိပါ။

၃၂ စကစမှရထာက်ပံ့ရပးထားရောရကကာင့် ကာကွယ်ရဆးမထိုးဖခင်းရကကာင်းရဖပာကကားခဲ့ေည့် ရဖြဆိုေူအေည်းငယ်ကို “အဖခား” ထဲတွင် 
ထည့်ထားေည်။
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၃၃ NGO များနှင့် အမျ ိုးေမီးဦးရဆာင်ရောအြွဲ့အစည်းများမှ ရထာက်ပံ့ရပးေည့် အွေ်လိုင်းေတင်းအချက်အလက်၊ ပညာရေးနှင့် ဆက်ေွယ်ရဖပာဆိုရေး 
(IEC) ပစ္စည်းများကို အစိုးေမဟုတ်ရော လူမှုကွေ်ေက်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားေည်။ IEC ပစ္စည်းများက စာေွက်ဖြင့်ရေးေားထားပါက 
မည်ေည့်စစ်တမ်းတွင်မျှ မှတ်တမ်းတင်မထားပါ။

၃၄ https://myanmar.unfpa.org/en/node/15221

 https://www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/publication_docs/policy_brief_on_maternal_mortality.pdf

၃၅ ဖမေ်မာနိုင်ငံလူဦးရေအရပါ်အရဖခခံ၍ Minimal Initial Service Package (MISP) တွက်ချက်မှုရပါ်တွင် အရဖခခံထားရော အချက်အလက်။

၃၆ အင်တာဗျူးတွင် အဘယ့်ရကကာင့် ဒုတိယအကကိမ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ရဆးအား မထိုးေရေးေည်ကို အမျ ိုးေမီးများအား ရမးဖမေ်းခဲ့ေည်။ ၁၅၁ 
ရယာက်က နို့တိုက်ရကျွးရေဖခင်း ေို့မဟုတ် ကိုယ်ဝေ်ေှိရေဖခင်းရကကာင့်ဟု ရဖြဆိုခဲ့ော ထိုအုပ်စုကို စိစစ်ပိုင်းဖခားမှုဖပုခဲ့ေည်။

၃၇ https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19

၃၈ https://www.undp.org/press-releases/covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men-new-un-women-and-undp-
data 

၃၉ https://data.unwomen.org/features/covid-19-boomerang-poverty

၄၀ ဖမေ်မာနိုင်ငံလူရေမှုအရဖခအရေစစ်တမ်း (MLCS) ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု အစီေင်ခံစာ

၄၁ https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/sustainable-development/myanmar-people-pulse-survey-re-
port-2021.html

၄၂ https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/sustainable-development/impact-of-twin-crises-on-human-wel-
fare-in-myanmar.html

၄၃ HVS ေည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ဝင်ရငွကျဆင်းမှုကို မှတ်တမ်းတင်ရပးေည်။ ဖပည်ေူ့အရဖခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းနှင့် ကိုဗစ်(၁၉)
နှင့်အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ အမျ ိုးေမီးများအရပါ် ေက်ရောက်မှုစစ်တမ်းတို့ကမူ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါေီလ တစ်ေက်ရေ့မှစ၍ မှတ်တမ်းတင်ရပးေည်။

 ကိုဗစ်(၁၉)နှင့်အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ အမျ ိုးေမီးများအရပါ် ေက်ရောက်မှုစစ်တမ်းတွင် အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွကို အမျ ိုးေမီးများကော တင်ဖပထားေည်။ 
HVS နှင့် ဖပည်ေူ့အရဖခခံစစ်တမ်းများတွင် အမျ ိုးေားနှင့် အမျ ိုးေမီးထက်ဝက်စီကို ရမးဖမေ်းထားေည်။ HSV နှင့် ဖပည်ေူ့အရဖခခံစစ်တမ်းတို့တွင် 
အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွတင်ဖပချက်၏ ကျား၊မ ကွဲဖပားမှုကို စစ်ရဆးကကည့်ော ကိေ်းဂဏေ်းအေေိောရောကွာဖခားချက်မေှိပါ။

၄၄ ရောက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် ပုံ(၆.၅)၏ ြွဲ့စည်းမှုအရေးစိတ်ကို ထပ်မံရြာ်ဖပရပးထားေည်။။

၄၅ ကိုဗစ်(၁၉)နှင့် အာဏာေိမ်းမှုတို့၏ အမျ ိုးေမီးများအရပါ် ေက်ရောက်မှုစစ်တမ်းတွင် ဤေည်းဗျူဟာများကို အမျ ိုးေမီးများကော တင်ဖပခဲ့ဖပီး. 
အဖခားစစ်တမ်းများတွင်မူ အမျ ိုးေားရော အမျ ိုးေမီးများကပါ တင်ဖပခဲ့ေည်။ ကျား၊မ အေ တုံ့ဖပေ်မှုများ ကွဲဖပားချက် ေှိ၊မေှိ စစ်ရဆးေေ်အတွက် 
ဖပည်ေူ့အရဖခခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်း၏ အချက်အလက်များကို အမျ ိုးေမီးများ၏ တုံ့ဖပေ်မှုများအရပါ်ော အရဖခခံ၍ အကဲဖြတ်ဖပီး ေလဒ်များကို 
ရောက်ဆက်တွဲ(၂)တွင် ရြာ်ဖပထားေည်။ ကွဲဖပားမှုေည် ရေးငယ်ဖပီး အလားအလာလမ်းရကကာင်းေည် တူညီဆဲဖြစ်ေည်။

၄၆ အဖခားရောင်းချခဲ့ေည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ကားခုေစ်စီး၊ စက်ဘီးရလးစီး၊ ရေရမာ်တာနှစ်လုံး၊ ေုံးဘီးေုံးစီး၊ လယ်ငါးကွက်၊ ြုေ်းငါးလုံးနှင့် 
လယ်ယာရဖမမဟုတ်ရောပစ္စည်းရလးခု တို့ဖြစ်ေည်။

၄၇ အိမ်ရထာင်စုတွင် အေွယ်ရောက်ရော အမျ ိုးေားေှိမေှိကိုော ရမးခွေ်း၌ ရမးဖမေ်းခဲ့ေည်။

၄၈ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar_Report_on_Economic_Fallout_-_Apr_2021.pdf

၄၉ https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/walking-the-tightrope-humanitarian-assistance-in-myanmar

၅၀ https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19

၅၁ https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women

၅၂ https://www.lift-fund.org/en/myanmar-forced-labour-study-rice-paddy-industrial-park

၅၃ https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_814681/lang--en/index.htm

၅၄ https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-ilo-idUSKBN2B71GC

၅၅ https://www.frontiermyanmar.net/en/desperate-job-seekers-an-easy-target-for-scammers/

၅၆ https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/unpaidcare/en/index.html

၅၇ https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women

၅၈ ကိေ်းဂဏေ်းအေ ေိောထင်ေှားရော ကွဲလွဲမှုမေှိပါ။

၅၉ https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2016/WS/WP19_UNECE_Willis.pdf

၆၀ ဘာောစကားအခက်အခဲရကကာင့် ဖြစ်နိုင်ရချေှိရော အင်တာဗျူး ကိုးဆယ့်တစ်ခု ဆုံးရှုံးခဲ့ေည်။ ယင်းတွင် ေခိုင်ဖပည်ေယ်ေှိ စစ်တဂွေ် 
ရဟာရဖပာေူများနှင့် ချင်းနှင့် ေှမ်းတို့မှ အလားအလာေှိရော ရဖြဆိုေူအချ ို ့ ပါဝင်ေည်။ ေခိုင်ဘာောစကားဖြင့် အင်တာဗျူးဖပုလုပ်ရော အြွဲ့တွင် 
ေခိုင်လူမျ ိုး အင်တာဗျူးေူ တစ်ဦးေှိေည်။ ရဖြဆိုေူများေည် ဗမာ ေို့မဟုတ် ေခိုင်စကား မရဖပာနိုင်လျှင် ၎င်းတို့အား ရတွ့ဆုံရမးဖမေ်းဖခင်း မဖပုပါ - 
ယင်းတွင် ကချင်၊ ကေင်နှင့် မွေ်တို့လည်း ဖြစ်ေပ်အေည်းငယ် ပါဝင်ေည်။

၆၁ စုရဆာင်းရငွများအေုံးဖပုဖခင်းအတွက် ကျာ၊မ အလိုက် ကိေ်းဂဏိေ်းအေ ေိောရော ကွာဖခားမှုမေှိပါ။
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