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ဥေယျာဇဉ် 
 

 

အိမ်ေထာင်စ ုစားဝတ်ေနေရး အေခြ အေန ဘက်စံု ေလ့လာမှု (IHLCA) လုပ်ငန်း စီမံကိန်းသည်  ပြ ညေ်ထာင်စု 
သမ္မတ  မြ န်မာနိုင်ငံေတာ် အစိုးရ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြ ားေသာ အမျိုးသားနှင့်် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ပါဝင် 
ပတ်သက်သူများအား တိုင်းပြ ည်၏ စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေနကို သိရှိ ဆုံးြဖတ်နိုင်ရန်အတွက် စာရင်းအင်း 
အချက်အလက်များကိ ု ြဖည့်ဆည်းေပးပါသည်။ ပထမအကိမ် တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းြခံုသည့် စစ်တမ်းကို 2004-
2005ခုနှစ်တွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤဒုတယိအကိမ်စစ်တမ်းသည် စားဝတ်ေနေရး ေနာက်ဆုံး အေခြ အေန 
နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အဆင့်များကို ေဖာ်ပြ ြဖည့်ဆည်းေပးသည့်အပြ င် အေခြ အေနကို ေကာင်းစွာ သိမြ င်ပြ ီး 
ဆင်းရဲသူများ၏ အကျိုးကို ေရှးရှုသည့် ဆုံးြဖတ်ချက ်ချမတ်ှမှုကို အေထာက်အကူပြ ုမည့် နိှုင်းယှဥ်ချက်များနှင့် 
အလားအလာ စိစစ်ရန် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း  ဖြ ည့်ဆည်း ေပးပါသည်။  

IHLCA-II ၏ ေယဘုယျ ဒီဇိုင်းကို နှိုင်းယှဥ်နိုင်မှု ရယူနိုင်ရန် IHLCA-I ၏ ဒီဇိုင်းအတိုင်း ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ 
ထိုအေကြ ာင်းေကြ ာင့် စစ်တမ်းတွင် ေတွ့ဆုံ ေမးမြ န်းသည့် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း၏ တစ်ဝက်ခန့်မှာ 2004-
2005ခုနှစ် စစ်တမ်းမှ ထပ်တူ အိမ်ေထာင်စုများ ြဖစ်သဖြ င့် ဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေြပာငး်လဲခြ င်းကို စိစစ်မှု 
 ပြ ုနိုင်ပါသည်။ စစ်တမ်းတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်စားပြ ု နမူနာ အိမ်ေထာင်စုေပါင်း (18660) ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ 
ပထမ စစ်တမ်းအတိုင်း ကွင်းဆငး် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို နှစ်ကိမ်ခွဲ၍ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ပထမအကိမ်ကို 2009ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလနှင့် 2010 ပြ ည်န့စ်ှ ဇန္နဝါရလီအတွင်း (ရိတ်သိမ်းချိန် အပြ ီး) 
 ပြ ုလုပ်ပြ ီး၊ ဒုတိယအကိမ်ကို 2010 ပြ ည့်နှစ ်ေမလေနာက်ပိုင်း (ရိတ်သိမ်းချိန် မတိုင်မီ)တွင်  ပြ ုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

စစ်တမ်းကို အမျို းသား စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားေရးဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်မှု ဝန်ကီးဌာန (MNPED)၊ ကုလသမဂ္ဂ ကေလးများ 
ရန်ပုံေငွ အဖွဲ့ (UNICEF)နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြ ိုးမှု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ေအဂျင်စီ 
(Sida)တို့ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကြ ပါသည်။ စစ်တမ်းနည်းပညာနှင့် နည်းစနစ်မှာ နိုင်ငံတကာတွင် ထိန်းသိမ်း 
ကျင့်သုံးသည့် စံနှုန်းများအတိုင်းဖြ စ်ပြ ီး လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ Statistics Sweden စသည့် 
အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် UNICEF နှင့် UNDP တို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများထံမှ ကျယ်ပြ န့်ေသာ 
နည်းပညာဆိုင်ရာ  ကီးကြ ပ်မှုနှင့် ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤမိတ်ဖကမ်ျားသည် စစ်တမ်းလုပ်ငန်းစဥ်ကုိ 
စစ်တမ်းဒီဇိုင်းနှင့် နည်းပညာမှစ၍ အချက်အလက် စိစစ်သည်အထိ ေစာင့်ကြ ည့် စစ်ေဆးေပးခဲ့ပါသည်။ 

 မြ န်မာပြ ည်တွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေနနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆုိင်ရာ စစ်တမး်များအနက် 
အပြ ည့်စုံ၊ အကျယ်ပြ န့်ဆုံး စစ်တမ်းတစ်ခု  ဖြ စ်သည်နှင့်အညီ ဤ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည ်
ရည်ရွယ်ချက် အမျို းမျို းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ မျိုးစုံတို့အတွက် အသုံးဝင်ပြ းီ တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ 
ယုံကြ ည်ပါသည်။ ထို့အပြ င် ဤ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များက အေခြ အေနကို ေကာင်းစွာ သိမြ င်သည့် 
စီမံကိန်း ေရးဆွဲခြ င်းနှင့် ဆုံးဖြ တ်ချက် ချမှတ်ခြ င်း  ပြ ုေစနိုင်ကာ ေနာက်ဆက်တွဲအဖြ စ်  မြ န်မာပြ ည်သူများ၏ 
လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံ ဖူလုံမှုတွင် တိုးတက်မှုများ  ဖြ စ်ေစလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ ေမျှာ်လင့်ပါသည်။  
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ေကျးဇူးတင်လွှာ 
 

 

အိမ်ေထာင်စ ု စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေန ဘက်စုံေလ့လာမှု IHLCA စစ်တမ်းေကာက်ယ ူ ေလ့လာေရး အဖွဲ့  
သည် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်မှု ဝန်ကးီဌာန ဝန်ကီးအား စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေန 
၏ အေရအတွက်ဆိုင်ရာ ေလ့လာမှုသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအေနဖြ င့် ပါဝင်သည့်အိမ်ေထာငစ်ု စားဝတ်ေန 
ေရး အေခြ အေန ဘက်စုံေလ့လာမှု (IHLCA)ကုိ ပ့ံ့ပိုးကူညမီှုအတွက် အထူးေကျးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါသည်။  
IHLCA ဦးေဆာင်ေကာ်မတီနှင့် IHLCA နည်းပညာေကာ်မတီတို့ကိုလည်း လမ်းညွှန်မှုနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့အတွက် 
အထူး ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။  ေလ့လာေရးအဖွဲ့သည် စစ်တမ်းကို ကွင်းဆင်းေကာက်ယူမှု လုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရွက်ရာ၌ အဓိကအခန်းက မှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန(PD)၊ အထူး 
သဖြ င့် စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်ဖြ စ်သူ ေဒါ်လဲ့လဲ့သိန်း၊ စီမံကိန်း ေရးဆွဲေရး 
ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြ ားေရးမှူ းချုပ်နှင့် IHLCA စီမံချက်၏ အမျိုးသား စီမံကိန်း ဒါရိုက်တာ  ဖြ စ်သူ 
ေဒါ်ဝင်းမြ င့်၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO)၏ ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်ဖြ စ်သူ ဦးထွန်းထွန်းနိုင်တို့ကို အသိအမှတ်ပြ ု 
မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ 

အမျိုးသားအာဟာရ ဖံွ့ဖြ ို းေရးနှင့်သုေတသနဌာန၊ ကျန်းမာေရး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန် စီးပွားေရး 
တက္ကသုိလ်၊ ပညာေရးစီမံကိန်းနှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြ ားေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးေရး 
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ေကြ းတိုင်နှင့်ေမြ စာရငး်ဦးစးီဌာနနှင့်  ပြ ည်သူ့အငအ်ားဦးစီးဌာန တို့ကလည်း ေနာက်ထပ် 
ပါဝင် ပံ့ပိုး ကူညီေပးခဲ့ကြ ပါသည်။ 

IHLCAစစ်တမ်းများကိုေထာက်ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည့်အတွက်ကလုသမဂ္ဂဖွံ့ဖြ ို းမှုအစီအစဉ်အထးူသဖြ င့်ကုလသမဂ္ဂ
ဌာေနညှိနှိုင်းေရးမှူ းနှင့်UNDPဌာေနကိုယ်စားလှယ်ဖြ စ်သူ Mr.Bishow Parajuli၊ UNDP အကီးတန်းဒုတိယ 
ဌာေနကိုယ်စားလှယ ်ဖြ စ်သူ Mr. Akbar Usmani ၊ UNDPဒုတိယဌာေနကိုယ်စားလှယ် ဖြ စသ်ူ Mr. Sanaka 
Samarasinha နှင့် UNDP လက်ေထာက် ဌာေန ကုိယ်စားလှယ် ဦးမင်းထွဋ်ယဥ် တို့ကို အထူးေကျးဇူး 
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အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ် 
 
 
1 ။  နိဒါန်း 
 

'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန' အစီရင်ခံစာသည် စားသုံးခြ င်း ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုနှင့် ယငး်နှင့် ဆက်စပ်မှုများအေပါ် 
အေလးထား၍ IHLCA-II စစ်တမ်းမှ ေရွးချယ်ထားသည့် ရလဒ်များကို တင်ပြ ထားပါသည်။ သို့ေသာ် 
စားသုံးခြ င်း ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုကုိသာ ကန့်သတ်ေဖာ်ပြ ထားခြ ငး် မဟုတ်ပဲ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
ေသာက်သုံးေရနှင့် အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းမှုစနစ် စသည်တို့ အပါအဝင် စားဝတ်ေနေရး အတိုင်းအတာ 
အေခြ အေန များကိုလည်း သုံးသပ်တင်ပြ ထားပါသည။် စစ်တမ်း၏ အရင်းခံ ေမျှာ်မှန်းချက်မှာ  ပြ ည်သူေရးရာ 
မူဝါဒများ ချမှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှုဆိုင်ရာ အဓိက ညွှန်ကိန်းများ၏ အဆင့်နှင့် 
အလားအလာများ၊ ၎င်းတို့၏ ဆက်စပ်မှုများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးေပးရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
တင်ပြ ရာတွင် 'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန' အစီရင်ခံစာသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေကြ ာင်းအရာများကို 
အပိုင်းအလိုက ် သုးံသပ်တင်ပြ ထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှု (အပိုင်း၂)၊ 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ လူဦးေရဆိုင်ရာ ပင်ကို လက္ခဏာများ (အပိုင်း၃)၊ အိမ်ေထာင်စုများ၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ 
လပု်ေဆာင်ချက်များ (အပိုင်း၄)၊ လုပ်သားေစျးကွက် (အပိုင်း၅)၊ အိုးအိမ် ၊ ေသာက်သုံးေရနှင့် အညစ်အေကြ း 
သန့်ရှင်းေရးစနစ ် (အပိုင်း၆)၊ ကျန်းမာေရးနှင့် အာဟာရ (အပိုင်း၇)၊ ပညာေရး (အပိုင်း၈) နှင့် နိဂုံးတင်ပြ ချက် 
(အပိုင်း၉) တို့ဖြ စပ်ါသည။် 

 
2 ။  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှု 
 

အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသည် လူဦးေရ၏ ၅%ကို ထိခိုက်ပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ၏် ၁၀%မှ ကျဆင်းလာပါသည်။ 
အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်မှုသည် ေကျးလက်တွင်  မြ ို ့ ပြ ထက် နှစ်ဆခန့်  မြ င့်မားပြ ီး ၅.၆% နှင့် ၂.၅% 
အသီးသီး ရှိပါသည်။ စုစုေပါင်း အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုတွင် ေကျးလက်ေဒသများက ၈၅%ေကျာ် 
ပါဝင်ပါသည်။ အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့ ခြ ငး်ဖြ စ်မှု အမြ င့်ဆုံးမှာ ချငး်ပြ ည်နယ်တွင် ၂၅%  ဖြ စ်၍ ၎င်းေနာက် 
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၁၀%)၊ တန င်္သာရတိီငု်း ေဒသကီး (၉.၆%)၊ ရှမ်းပြ ည်နယ် (၉%) တို့ဖြ စ်ပါသည်။ 
အမျိုးသားအဆင့် အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်းဖြ စ်မှုတွင် အဓိက အများဆုံးပါဝင်ေသာ  ပြ ည်နယ်တိုင်း 
ေဒသကီး (၄) ခုမှာ ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး (၁၈.၇%)၊ မန္တေလးတိုင်း ေဒသကီး (၁၆%)၊ ရှမ်းပြ ည်နယ် 
(၁၅.၄%) နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၁၄.၉%) တို့ဖြ စ်ပါသည်။  

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် လူဦးေရ၏ ၂၅% ကုိ ထိခိုက်ပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၆% ကျဆင်းလာပါသည်။ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး်  ဖြ စ်မှုမှာ ေကျးလက်တွင်  မြ ို ့ ပြ ထက ် နှစ်ဆခန့်   မြ င့်မားပြ ီး ၂၉% နှင့် ၁၅% အသီးသီး 
ရှိပါသည။် စုစုေပါင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင် ေကျးလက်ေဒသများက ၈၅% နီးပါးပါဝင်ပါသည်။ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး်ဖြ စ်မှု အမြ င့်ဆုံးမှာ ချင်းပြ ည်နယ်တငွ် ၇၃%  ဖြ စ်၍ ၎င်းေနာက် ရခိုင်ပြ ည်နယ် 
(၄၄%)၊တန င်္သာရတီိုင်း ေဒသကီး (၃၃%)၊ ရှမ်းပြ ည်နယ ် (၃၃%) နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး(၃၂%) 
တို့တွင်ဖြ စ်ပါသည်။ အမျိုးသားအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စ်မှုတွင် အဓိက အများဆုံး ပါဝင်ေသာ 
 ပြ ည်နယတ်ိုင်း ေဒသကီး ေလးခုမှာ ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး(၁၉%)၊ မန္တေလးတိုင်း ေဒသကီး (၁၅%)၊ 
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၁၂%) နှင့် ရှမ်းပြ ညန်ယ် (၁၁%) တို့ဖြ စ်ပါသည်။  
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ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု “ကုိယ်စားပြ ုချက်” (၃) ခုဖြ စ်သည့် ကယ်လိုရီ စားသုံးမှု၊ စားသုံးမှုတွင် အစားအစာ 
ပါဝင်မှုအချို းနှင့် အေသးစား ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အလားအလာများအေပါ် ေတွ့ရှိချက်များမှာ 
ေရာေထးွလျက်ရှိပါသည်။ ကယ်လိုရီ စားသုံးမှုမှာ ေအာက်ေခြ  ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများတွင် 

တိုးတက်လာပါသည်။ ေအာက်ေခြ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် “အစားအစာ 
ဆင်းရဲချို ့တဲ့သူ”ကို ကိုယ်စားပြ ုပါသည်။ ဒုတိယနှင့် တတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများတွင်လည်း 
တိုးတက်မှုရှိပါသည်။ စားသုံးမှုတွင် အစားအစာ ပါဝင်မှု အချိုးမှာ ေအာက်ေခြ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 
သုံးခု(အိမ်ေထာင်စုများ)တွင်  မြ င့်မားလာပြ ီး စားသုံးခြ င်းြပန့်ချက် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အထက်ပိုင်း 
ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများတွင ် ကျဆင်းစပြ ု လာပါသည်။ အေသးစား ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာ 
အမြ င့်ဆုံးမှ အနိမ့်ဆုံး ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စု) ြပန့်ချက်အားလုံး တိုးတက်လာပါသည်။ အစားအစာ 
ပါဝင်မှုအချို း၏ အလားအလာများမှာ အဖြ စ်အပျက်အားဖြ င့် မှန်ကန်လုံေလာက်သည့် အေထာကအ်ထား 
ဟုယူဆရေသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး် ေလျာ့ချမှု အေခြ အေနတွင ် တစ်စုံတစ်ဦး ေမျှာ်လင့်ထားသကဲ့သို့ 
မဟုတ်ပါ။ အခြ ားတစ်ဖက်တွင်မ ူ ကယ်လိုရ ီ စားသုံးမှုနှင့် အေသးစားပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ကျဆင်းလာသည့် အဆင့်များနှင် ့ ဆင်းရဲသူများအကြ ား 
စားသုံးမှုအသုံးစရိတ် တိုးမြ င့်လာမှုတို့နှင့် သိသိသာသာ ညီညွှတ်လျက ် ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပဋိပက္ခ 
 ဖြ စ်ေနသည့် ရလဒ်များ အေနအထားတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အဆင့်များနှင့် အလားအလာများဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များကို အဓိပ္ပါယ် ေကာက်ယူရာ၌ ချိန်ဆသတိပြ ုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြ င့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး် ကျဆင်းလာမှု၏ ပမာဏကို အဓိပ္ပါယ် ေကာက်ယူရာတွင်ဖြ စ်သည်။ 

၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အကြ ား  နှိုင်းယှဉ်မညီမျှမှုနှင့် လုံးလျားမညီမျှမှုများ ကျဆင်းလာပုံရပါသည်။ 
နိှုင်းယှဉ်မညီမျှမှု၏ တိုင်းတာချက် တစ်ခုဖြ စ်သည့် ေအာက်ေခြ  ငါးစိတ်တစ်စိတ် (၂၀%) ၏ စားသုံးမှု 
အချိုးသည် ၁၁.၁% မှ ၁၂% သို့ အနည်းငယ် တိုးမြ င့်လာပါသည်။ သို့ေသာ် ဤခြ ားနားချက်သည် 
နမူနာေကာက် အမှားေကြ ာင့်လညး်  ဖြ စ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ ပြ င် အချမ်းသာဆုံးနှင့် အဆင်းရဲဆုံး ငါးစိတ်တစ်စိတ် 
(၂၀%) ၏ စားသုံးမှု ကွာဟချက်သည် ၈% ေလျာ့နည်းလာပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များက ပို၍ဆင်းရဲေသာ အုပ်စုများက ပို၍ချမ်းသာေသာ အုပ်စုများထက် စားသုံးမှု 
ြပန့်ချက်တစ်ခုလုံးတွင် ပိုမို၍ လျှင်မြ န်စွာ တိုးတက်လာေနသည်ကို ညွှန်ပြ လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းပြ င် 
အဆငး်ရဲဆုံး ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် နှစခ်ု (အိမ်ေထာင်စုများ) ၏ တိုးတက်နှုန်းများမှာ ၁၄% နှင့် ၉%  ဖြ စ်ပြ ီး 
အလွန်အေရးပါလှသည့် နှုန်းများဖြ စ်ပါသည်။ သို့ေသာ် အချမ်းသာဆုံး ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် နှစ်ခု 
(အိမ်ေထာင်စုများ) ၏ တိုးတက်နှုန်းမှာ သုညနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ  ဖြ စ်ေနပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်အားဖြ င့် 
ဤကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များက ၂၀၀၅-၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် နိှုင်းယှဉမ်ညီမျှမှုနှင့် 
လုံးလျားမညီမျှမှုများ ကျဆင်းလာလျက်ရှိေကြ ာင်း ညွှန်ပြ ပါသည။် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ ငး်မှာ အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက် အိမ်ေထာင်စု တစ်ခုခြ င်း၏ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန ေပြ ာင်းလဲမှုများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြ င့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ င်းက (၁) ဆင်းရဲလျက်ရှိသူ (တာရှည်ဆင်းရဲသူ) (၂) ဆင်းရဲခြ င်းမှ လွတ်ေမြ ာကသ်ူ 
(သို့မဟုတ်) ဆင်းရဲသွားသူ(ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အကူးအေပြ ာင်း) နှင့် (၃) မဆင်းရဲသူ စသည့် အိမ်ေထာင်စုများကို 
ဆန်းစစ်ေလ့လာပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အကူးအေပြ ာငး်က ၂၈% ရှိပြ းီ 
တာရှည်ဆင်းရဲသူက ၁၀% အသီးသးီ ရှိသဖြ င့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အကူးအေပြ ာင်းက တာရညှဆ်ငး်ရဲသူ 
အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ထက် သုံးဆနီးပါး ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသွားသူ (အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၁၁.၃%) နှင့် 
ဆင်းရဲခြ င်းမှ လွတ်ေမြ ာက်သူ (အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၁၆.၅%) တို့၏ အေနအထားမှာ အေရးပါလှသည့် 
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တိုင်းတာမှု အမှားေကြ ာင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အကူးအေပြ ာင်း အရွယ်အစား ေဖာင်းပွေနသည်ဟု ဆိုသည့်တိုင် 
ထူးခြ ားသည့်  ဖြ စ်ရပအ်ဖြ စ် ရှိေနပါသည်။ မူဝါဒ ချမှတ်ရန် အတွက် ဆင်းရဲသွားရခြ င်းနှင့် ဆင်းရဲခြ င်းမှ 
လွတ်ေမြ ာက်ခြ င်းတို့၏ အေကြ ာင်းခံများကို နားလည်သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
 
3 ။  အိမ်ေထာင်စုများ၏ လူဦးေရဆုိင်ရာ ပငကုိ်လက္ခဏာများ 
 
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အိမ်ေထာင်စု အရွယ်အစား ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများမှာ အိမ်ေထာင်စုဝင်ဦးေရ ၆.၀ ဦးနှင့် မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများမှာ ၄.၇ ဦး ရှိသဖြ င့် 
ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများ၏ အိမ်ေထာင်စု အရွယ်အစားက ပိုမိုကီးမားပါသည်။  မြ ို ့ ပြ နှင့် 
ေကျးလက်တွင်မူ အိမ်ေထာင်စု အရွယ်အစား  ခြ ားနားမှု  ကီးကီးမားမား မရှိပါ။ 

လူဦး ေရဆိုင်ရာ မှီခိုမှုအချိုးသည် အသက် ၁၅နှစ်ေအာက်နှင့် ၅၉ နှစ်အထက်ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်ဦးေရကို 
အသက် ၁၅ နှစ်နှင့် ၅၉ နှစ်အကြ ားရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုဝငဦ်းေရနှင့် နိှုင်းယှဉ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၅ 
ခုနှစတ်ွင် လူဦးေရဆိုင်ရာ မှီခိုမှုအချို းနှင့် စားသုံးခြ င်း ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုအကြ ား ဆက်သွယ်မှုများ အားနည်းမှု 
ရှိပါသည။် ဤကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကုိဘဝစက်ဝနး် စဉ်းစားေတွးေခါ်မှုများက 
အဓိက နိှုးေဆာ်ေနခြ င်း မဟုတ်ေကြ ာငး် ညွှန်ပြ ခြ င်းဖြ စ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကေလးေစာေစာယူခြ င်းနှင့် 
သက်ကးီရွယ်အို မိဘများကို ေစာင့်ေရှာကေ်နရခြ င်းတို့က ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင် ့ အဓိက မသက်ဆိုင်ေကြ ာင်း 
ညွှန်ပြ ခြ င်းဖြ စ်သည်။  

စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှု အချို းသည် အသက် ၁၅ နှစ်နငှ့် ၅၉ နှစ်အကြ ားရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင် 
စီးပွားမရှာနိုင်သူ ဦးေရနှင့် စီးပွားရှာနိုင်သူ ဦးေရကို နှိုင်းယှဉ်ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် 
ဤညွှန်ကိန်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ ေပြ ာင်းပြ န်ဆက်သွယ်မှု ရှိခဲ့ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ 
အိမ်ေထာင်စုများတွင် အချိုးအားဖြ င့် စီးပွားေရးအရ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ အိမ်ေထာင်စုဝင်ဦးေရများ 
ပိုမိုများပြ ားေနခြ င်းဖြ စ်သည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည်  မြ ို ့ ပြ ေဒသတွင်ပင် စီးပွားေရးအရ 
အလုပ်မလုပ်ကိုင်ခြ င်းေကြ ာင့် မဟုတ်ဘဲ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ်လည်း အကျိုးအမြ တ် ရရှိမှု နိမ့်ကျခြ င်းေကြ ာင့် 
 ဖြ စ်ရခြ င်းဖြ စ်သည်။ 

၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စု ညွှန်ကိန်းမာှ 
ေပြ ာင်းပြ န်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ဆင်းရဲေသာနှင့် မဆင်းရဲေသာ အမျို းသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စု 
အချိုးများမှာ ၁၈% နှင့် ၂၁.၅% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဤက့ဲသို့  ဖြ စ်ရခြ င်းမှာ လွှပို့ဝင်ေငွများရရှိခြ ငး်ေကြ ာင့် 
(သို့မဟုတ်) ချမ်းသာကယဝ်ေသာ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်ေထာင်ေရး ကွဲကွာပြ ီး (သို့မဟုတ်) 
ခင်ပွန်းေသဆုံးပြ ီးေနာက် မိမိအိမ်ေထာင်စုကို ေကာင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်နိုင်ပါသည်။                                 
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လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ဖွဲ့စည်းမှုအရ စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရး၊ အမဲလိုက်လုပင်န်းနှင့် သစ်ေတာလုပ်ငန်းများမှာ 
အလုပ်လုပ်ကိုငသ်ူ ဦးေရ၏ တစ်ဝက်ကို အလုပ်အကိုင်ေပးသည့် အကီးမားဆုးံ လုပ်ငန်းဌာန 
အလုပ်ရှင်ဖြ စ်ပါသည်။ ကုန်ေချာပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းသည် ေသးငယ်ပြ ီး စီးပွားေရးအရ 
အလုပ်လုပ်ကိုငသ်ူ ဦးေရ၏ ၆% ခန့်သာ အလုပ်အကိုင် ေပးနိုင်ပါသည်။ ကျန်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများမှာ 
အဆင့်နိမ့် ဝန်ေဆာင်မှု က တွင် အဓိက လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ 
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၅၄% ခန့်နှင့် မဆင်းရဲသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၄၉% ခန့်မှာ စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရးလုပ်ငန်းတွင် 
လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျို းေမွးမြ ူေရးက ၏ အရွယ်အစားနှင့်အတူ ေသးငယ်ပြ ီး တိုးတက်မှု 
ေနှးေကွးသည့် ကုန်ေချာပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် လွန်ကဲများပြ ားလျက်ရှိသည့် အဆင့်နိမ့် 
ဝန်ေဆာငမ်ှုက  လုပ်ငန်းများမှာ အနည်းဆုံး ကာလတို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလျာ့ချေရး မဟာဗျူဟာအတွက် 
ေကျးလကအ်ေခြ ခံပြ ီး စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရး ဦးေဆာင်သည့် ဖံွ့ဖြ ိုးမှု၏ ဗဟိုအချက်အခြ ာကျမှုကုိ မှနက်န် 
လုံေလာက်ေသာ အေထာက်အထားအဖြ စ် ေဖာ်ပြ ေနပါသည်။ 

အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစားအရ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ေကျးလက်ေဒသရှိ ကျပနး်လုပ်သား ဦးေရမှာ  မြ င့်မား၍ 
ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများ၏ စီးပွာေရးအရ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဦးေရ၏ ၂၁% ခန့်ရှိပြ းီ 
ဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် ၂၃% မှ ၂၈% သို့တိုးတက်လာပါသည်။ ထို့ေကြ ာင့် ဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် 
မိသားစုမှ (လုပခ်မရဘဲ) လုပ်ငန်းပါဝင်လုပ်ကိုင်သ ူ ဦးေရသည် ၁၇.၅% မှ ၁၂% သို့အလိုက်သင့် 
ကျဆင်းလာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျဆင်းလာမှုတွင် ကိုယ်ပိုငလု်ပ်ငန်း ကုိယ်တိုင်လုပ်သည့် လုပ်သားများ 
မပါဝငပ်ါ။ သို့ ဖြ စ်ပါ၍ ဤကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏(ကျပန်းလုပသ်ားများေကြ ာင့်) 
ကျပန်းသေဘာဆန်လာမှုမှာ မိသားစုမှ လုပ်ငန်းပါဝင်လုပ်ကိုင်သူများသည် ကျပန်းအလုပ်အကိုင်များသို့  
ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်လာခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည်ဟု ညွှန်ပြ ထားပြ ီး ကိုယ်ပိုငလု်ပ်ငန်း ကိုယ်တိုင်လုပ်သူများ 
ကျဆင်းမှုနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ေမြ ယာမဲ့ခြ င်းေကြ ာင့် မဟုတ်ေကြ ာင်း ညွှန်ပြ ပါသည။် အလားတူ ညွှန ်ပြ သည်မှာ 
အပိုင်း၂ တွင်ေဖာ်ပြ ေဆွးေနွးထားသည့် ဆငး်ရသဲမူျားအကြ ား စားသုံးမှု အသုံးစရိတ် တိုးတက်လာရခြ င်းမှာ 
အလုပ်သမားများသည ် မိသားစုလုပ်ငန်းကို အပြ င်ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြ င့် လုပ်ကိုင်ဖြ ည့်ဆည်း၍ အလုပ်ချိန်နှင့် 
လုပ်ငန်းကို းစားအားထုတ်မှု ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်သညဟ်ု ညွှန်ပြ ပါသည်။ 

ေမြ ယာအရွယ် နှင့်ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျင် ပျှမ်းမျှေမြ ဧရိယာ ေမြ ယာအရွယ် ၆.၇ ဧက 
(၂.၇၁ဟက်တာ)မှာ အေရှ့ေတာင်အာရှ အဆင့်အတန်းအရ သင့်တင့်မျှတေသာ်လည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်အရ 
ေသးငယ်ပါသည်။ ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများမှာ မဆင်းရေဲသာ အိမ်ေထာင်စုများထက် ပုိ၍ေသးငယ်ေသာ 
ပျှမ်းမျှေမြ ဧရိယာ ေမြ ယာအရယွ် ၄.၄ ဧကကိုသာ ပိုင်ဆိုင်၍ မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများမှာ ၇.၃ ဧက 
ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ေမြ ယာအရွယ်  ပြ န့််ချက်မှာ ဆိုးရွားလှသည်မဟုတ်ပါ။ အချုပ်အားဖြ င့် 
ေသးငယ်ေသာ ေမြ ယာအရွယ်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ ဤအရွယ်အစားမှာလည်း ၂၀၀၅ 
ခုနှစ်မှစတင်၍ စားသုံးမှု ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား (အဆင်းရဲဆုံး အပါအဝင်) 
မေပြ ာငး်မလဲ ဆက်လက်တည်ရှိ ေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ယာမဲ့မှုမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးကို အဓိက စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အဖြ စ်လုပ်ကိုင်သူများ၏ ၂၄% 
ရိှပြ းီထူးခြ ားဖြ စစ်ဉ် တစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။ ဤနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၂၆% မှအနည်းငယ် ကျဆင်းလာပါသည်။ 
ဤနှုန်းမှာ ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများတွင် မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများထက် ပိုမိုမြ င့်မားပြ ီး ၃၄% နှင့် 
၁၉% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများ၏ ေမြ ယာမဲ့နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယဉှ်ပါက 
၃၂% မှ ၃၄%သို့  အနည်းငယ် တိုးမြ င့်လာပြ းီ ဤကွာမှုမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါပါ။ 
အဆငး်ရဲဆုံးေအာကေ်ခြ  ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများတွင် ေမြ ယာမဲ့နှုန်းမှာ ၃၄% မှ ၃၈% သို့  
တိုးမြ င့်လာေသာလ်ည်း ဤကွာခြ ားမှုမာှ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါပါ။ အမြ င့်မားဆုံး 
ေမြ ယာမဲ့နှုန်းများကို ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီး (၄၁%)၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး (၃၉%) နှင့် ဧရာဝတီ 
တိုင်းေဒသကီး(၃၃%) တို့တွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် ေမြ ယာမဲ့မှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် 
ဆက်စပ်ပြ ီး အချိနက်ာလတစ်ေလျှာက် တိုးမြ င့်လာပါသည်။ အဓိကအား ဖြ င့် အဆင်းရဲဆုံး အုပ်စုများတွင် 
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တိုးမြ င့်လာခြ ငး်ဖြ စ်သည်။ ေတွ့ ရှိချက်များက ညွှန်ပြ သည်မှာ ဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှု ကျပနး်သေဘာ ဆန်လာမှုမှာ 
အဓိက ေမြ ယာမဲမ့ျား တိုးမြ င့်လာခြ ငး်ေကြ ာင့် မဟုတ်ေသာ်လည်း အဆင်းရဲဆုံး အုပ်စုများအကြ ားတွင်မူ 
ေမြ ယာမဲ့ခြ င်းသည် ဆင်းရဲေစရန် ပံ့ပိုးသည့် အေကြ ာင်းအချက် တစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။ 

ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုတွင် သုံးပုံတစ်ပုံေသာ ေတာင်သူလယ်သမား အိမ်ေထာင်စုများမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ 
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး လုပ်ငန်းများအတွက် တရားဝင် ပုံမှန်ေချးေငွ (သို့မဟုတ်) ပုံမှန်မဟုတ်သည့် နီးစပ်ရာ 
ေချးေငွများကို ရရှိခဲ့ပြ းီ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၃၈% ဝန်းကျင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် 
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၁၁% မှာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအား 
ဘ ာေငွေကြ း အေထာက်အပံ့ပြ ုရန် ေချးေငရွယူခ့ဲပြ းီ ၂၀၀၄ ခုနစှ်တငွ် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၁၅% 
ကရယူခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအားေချးသည့်  ပျှမ်းမျှေချးေငွ ပမာဏမှာ နည်းသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ 
ေချးေငွပမာဏမှာ အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု  ပြ မျဉ်း၏ ၆၀% ဝန်းကျင်ရှိေသာေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည်။ 
စိုက်ပျိုးစရိတ် ေချးေငွ၏ တစ်ဝက်ခန့်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် နီးစပ်ရာေချးေငမွျားဖြ စ်ပြ းီ ဤအချို း (၅၀%) 
မှာလည်း ကာလရှည်ကြ ာ မေပြ ာင်းမလဲ တည်တံ့ေနပါသည်။ ဤအချို းမှာ ဆင်းရဲသူများအတွက်  ဖြ စ်သကဲ့သို့ 
မဆင်းရဲသူများ အတွက်လည်းဖြ စ်ပါသည်။ ေကးမြ ီနှင့်ပတ်သက်လျှင် ေကးမြ ီတင်ရှိသည့် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏အေရအတွက်မှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ၄၈% မှ ၃၀% အထိသိသာစွာ 
ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဤကျဆင်းမှုမှာ ဆငး်ရသဲူနှင့် မဆင်းရဲသူ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား တူညီစွာ 
သိသာထင်ရှားလှပါသည်။ ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများ၏ ေကးမြ အီဆင်သ့ည် တစ်နှစ်စားသုံးမှု 
အသုံးစရိတ်၏ ၁၄% ရှိ၍ အလွန်မြ င့်မားလှပါသည်။ ေချးေငွနှင့် ေကးမြ ီဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှု၏ မူဝါဒ 
အကျိုးသက်ေရာက်မှုများမှာ ရှင်းလင်းမှုမရှိဘဲ ရှုပ်ေထွးပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် ေချးေငွလွှမ်းခြ ုံမှုမှာ နိမ့်ကျပြ ီး 
ကျဆင်းလာ၍ လက်လှမ်းမီရရှိမှုကို တိုးမြ င့်ေပးရန်ရှိသကဲ့သို့ အိမ်ေထာင်စု အများအပြ ား၏ 
လက်ရှိေကးမြ ီအား  ပြ န်လည်ေပးဆပ်ရန် ေပါ်လငွေ်သာ စွမ်းေဆာငန်ိုင်မှု လည်းရှိပါသည်။ 
အခြ ားတစ်ဖက်တွင်မူ ေကးမြ ီနှင့် စားသုံးမှုအချိုးများ  မြ င့်မားသည့် အေနအထားတွင် အထူးသဖြ င့် 
ဆင်းရဲသူများအကြ ား ေကးမြ ီဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ထမ်းေဆာင်နိုင်မှုမှာ မေသချာမေရရာ  ဖြ စ်ေနပါသည်။  

 
5 ။  လုပ်သားေစျးကွက် 
 

လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်းမှာ  မြ င့်မားပြ ီး အသက်၁၅ နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရ၏ သံုးပုံနှစ်ပုံ (၆၇%) ရှိကာ 
ဆင်းရဲသူက မဆင်းရဲသူထက် ပိုမိုမြ င့်မား၍ ၆၉% နှင့် ၆၆% အသီးသီး ရှိပါသည်။ ကေလးလုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်းမှာ (အသက် ၁၀-၁၄) ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား လွန်ကဲေသာ  ခြ ားနားမှုရှိ၍  ၁၈% နှင့် ၁၀% 
အသီးသီးရှိပြ ီး အသက် ၁၅-၂၄ နှစ်အကြ ား ပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၇၂% နှင် ့ ၆၂% အသီးသီးရှိပါသည်။ 
ဤေတွ့ရှိချက်များက အကံပြ ုသည်မာှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ လုပ်သားအင်အားတွင် မပါဝင် မလုပ်ေဆာင်ခြ င်း 
ေကြ ာင့်မဟုတ်ပဲ အလုပ်လုပ်သူများအတွက် အကျိုးအမြ တ်ရရှိမှု နိမ့်ကျခြ င်းနငှ့် ဝင်ေငွနညး်ခြ င်းတို့ေကြ ာင့် 
 ဖြ စ်ပါသည်။ (စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအချိုး ေဖာ်ပြ သည့် အပိုင်း ၃-၂ တွင် ေတွ့ရှိရသည့် အတိုင်းဖြ စ်ပါသည်) 
ထို့အပြ င် ဤအချက်များက အပုိငး် ၄-၂ ၏ အကံပြ ုချက်ကို အကန့်အသတ်ဖြ င့် ထပ်မံေထာက်ခံမှု 
 ပြ ုခြ င်းပင်ဖြ စ်သည်။ အပိုင်း ၄-၂ ၏ အကံပြ ုချက်မှာ အပိုင်း ၂ တွင ်ေဆွးေနွးေဖာ်ပြ ချကအ်ရ ဆငး်ရဲသူများ၏ 
စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်များ  မြ င့်မားလာရခြ င်းမှာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များသည် လုပ်သားေစျးကွက်သို့ 
ဝင်ေရာက်၍ အလုပ်ကို းစားလုပ်ကိုင်ခြ င်းနငှ့် အလုပ်ချိန်ပိုမို လုပ်ကိုင်လာခြ ငး်ေကြ ာင့်ဖြ စ်ေကြ ာင်း အကံပြ ု 
ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ေနာက်ဆုံးတွင် အသက် ၁၀-၁၄ နှစ်အကြ ား လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်း 
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 မြ င့်မားလာသည်နှင့်အမျှ မျိုးဆက်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ဆငး်ရနဲွမ်းပါးမှု ကူးေပြ ာင်းမှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အေနှာင်အဖွဲ့များ  ဖြ စ်နိုင်ေခြ ဆိုငရ်ာ ေမးခွနး်များ ေပါ်ေပါက်လာပါသည်။ ဤအချက်မှာ အလုပ်လုပ်ေနသည့် 
ကေလးများအတွက် ေကျာင်းဝင်နှုန်း နိမ့်ကျမှုက သက်ေသခံလျက်ရှိပါသည်။ 

အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အထူးနိမ့်ကျ၍ ၁.၇% ရှိပါသည။် ဆငး်ရဲသူက မဆင်းရဲသူထက် 
အလုပ်လကမ်ဲ့နှုန်း  မြ င့်မား၍ ၂.၄% နှင့် ၁.၄% အသီးသီးရှိပါသည်။ သို့ေသာ် ဆင်းရဲသူအတွက် 
ေပါ်လွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ အလွန်နိမ့်ကျပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့်ယှဉ်လျှင် ေပြ ာင်းလဲမှုမရှိပဲ ၂.၃% ရှိပါသည။် 
စစ်တမ်းမေကာကယ်မူီ (၇) ရက်အတွင်း အလုပ်လက်မဲ့ ကုိယ်စားပြ ုသည့် အချိန်အလိုက်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း 
(TRU) မှာ အလွန်နိမ့်ကျ၍ ၂.၅% ရိှပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် TRU အကြ ားဆက်သွယ်မှုမှာ 
အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အလုပ်လက်မဲ့အကြ ား ဆက်သွယ်မှုနှင့် အတူတူပင်ဖြ စ်သည်။ 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူတွင်  ၃.၇% နှင့် ၂.၁% အသီးသီးရှိသည်။ ဆငး်ရသဲတူငွ် ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၁၀ အကြ ား 
ဤညွှန်ကိန်းမှာ တူညီလုနီးပါး ရှိပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင် ့ ေပါ်လငွ် 
အလုပ်လက်မဲ့အကြ ား၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင် ့အချိန်နှုန်းအရ အလုပ်လက်မဲ့အကြ ား ဆက်နွယ်မှု ရှိေသာ်လည်း 
ယင်းဆက်နွယ်မှုမှာ အားနည်းမှုရှိ ပြ ီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ဖြ စ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် ေသးငယ်ေသာ ပံ့ပိုးသည့် 
အေကြ ာင်းအချက်များသာဖြ စ်သည။် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ အလုပ်မရှိသည်ထက် အလုပ်လုပ်ပြ ီး အကျိုးအမြ တ် 
ရရှိမှု နိမ့်ကျခြ င်းနှင့်သာ ပို၍သက်ဆိုင်ပါသည်။ 

ေနာက်ဆုံးအေနဖြ င့် တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့  ဖြ စ်မှုသည ်  မြ န်မာနုိင်ငံတွင် ထူးခြ ားသည့်ဖြ စ်စဉ် 
တစ်ရပ်ဖြ စ်ပြ ီး ရာသီကာလအလိုက် ပိုမိုထင်ရှားကာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း 
တိုးတက်မှုများပြ ားလာပါသည်။ ဤေတွ့ရှိချက်များက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် အလုပ်မရှိသည်ထက် 
အကျိုးအမြ တ်ရရှိမှု နိမ်က့ျခြ ငး်နှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့် ယူဆချက်ကို ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံလျက် ရှိပါသည်။ 
(စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအချိုး၊ လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်းနှင့် အလုပ်လက်မဲ့စသည် ဆက်စပ်သည့်အပိုင်းတွင် 
ေဆွးေနွးခဲ့သည့်အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။)  

 
6 ။  အုိးအိမ်၊ ေသာက်သံုးေရနှင့် အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် 
 

အပိုင်း ၆ မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ အိုးအိမ်၊ ေသာက်သုံးေရနှင့် အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ်၏ 
သွင်ပြ င်အေနအထားများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တင်ပြ ထားပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှှု 
ကိုယ်စားပြ ုချက်အဖြ စ် တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးပြ ုသည့် "အရည်အေသွး"  ေကာင်းမွန်သည့် အိမ်အမိုးရှိမှု မှာ 
၂၀၁၀  ပြ ည့်နစ်ှတငွ် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၅၃%  ဖြ စ်၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ရှိသည့် ၄၄% နှင့်နိှုင်းယှဉ်ပါက 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ တိုးတက်လာခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအတွက် 
ဤညွှန်ကိန်းမှာ ၃၂% နှင့် ၅၉% အသီးသီး ဖြ င့်  ခြ ားနားမှု ကီးမားပြ းီ ဆငး်ရဲသူအတွက် ညွှန်ကိန်းမှာ ၂၀၀၅ 
ခုနှစ၏်၂၇.၈% မှတိုးမြ င့်လာေသာ်လည်း ဤေပြ ာင်းလဲမှုမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါလှသည် 
မဟုတ်ပါ။  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကီးများတွင် သိသာသည့် ကဲွပြ ားခြ ားနားမှုများ ရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြ င့် 
နိမ့်ကျသည့် ညွှန်ကိန်းများမှာ ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၂၀%) နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး (၃၉%) တို့တွင်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
အချုပ်အားဖြ င့် အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်သည့် အိမ်အမိုးရှိမှုမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအေနဖြ င့် 
တိုးတက်လာေသာ်လည်း ဆင်းရဲသူအတွက် တိုးတက်မှု ေလျာ့နည်းပြ ီး  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား 
သိသာသည့် ကွာဟမှုများ ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။'နိမ့်ကျေသာ အရည်အေသွး အိမ်အမိုးရှိမှု' ကို 
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ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ကိုယ်စားပြ ုချက် တစ်ရပ်အဖြ စ် အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ပါက၊ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ 
ေတွ့ ရှိချက်များက အပိုင်း ၂ တွင် တင်ပြ ထားသည့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများကျဆင်းမှုကို ေထာက်ခံမှုပြ ုပါသည်။ 

ေဘးကင်းသည့်ေသာက်ေရ သုံးစွဲမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း ၆၃% မှ ၇၀% သို့  
တိုးတက်လာပြ းီ စာရင်းအင်း သေဘာအရ အေရးပါပါသည်။ ေဘးကင်းသည့်ေသာက်ေရ လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၆၂% နှင့် ၇၂% ရှိပြ းီ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ  
ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်လည်း  ခြ ားနားမှုရှိကာ ၆၅% နှင့် ၈၁% ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲဲသူအတွက် ဤညွှန်ကိန်းမှာ 
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၅၉% ရှိခဲ့ရာမ ှတိုးတက်လာခြ ငး်  ဖြ စ်ေသာလ်ည်း စာရင်းအင်း သေဘာအရ အေရးမပါလပှါ။ 
အဓိကအားဖြ င့် နိမ့်ကျေသာအဆင့်များကို ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး (၄၅%)၊ ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၀%)နှင့် 
တန င်္သာရီတိုင်း ေဒသကီး (၅၆%) တို့တွင် ေတွ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ေဘးကင်းသည့်ေသာက်ေရ လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ 
တစ်နိုင်ငံလုံးအေနဖြ င့် သင့်တင့်ရုံမျှ တိုးတက်လာေသာ်လည်း ဆင်းရဲသူအတွက် တိုးတက်နှုန်း 
နိမ့်ကျလျက်ရှိ ပြ ီး  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ားနှင့်  မြ ို ့ ပြ နငှ့်ေကျးလက်ေဒသများ အကြ ားတွင်မူ 
သိသာသည့် ကွာဟချက်များ ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

ေကာင်းမွန်သည့် အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် ညွှန်ကိန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း 
၆၇% မှ ၇၉% သို့  တိုးတက်လာပါသည်။ ဤညွှန်ကိန်းမှာ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား  ကီးမားေသာ 
 ခြ ားနားမှုရှိ ပြ ီး ၇၂% နှင့် ၈၂% အသီးသီးရှိကာ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ား အသင့်အတင့် 
 ခြ ားနားမှုရှိ ပြ ီး ၇၇% နှင့် ၈၄% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူအတွက် ဤညွှန်ကိန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ရှိ ၅၉% 
မှတိုးတက်လာခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး ေပြ ာင်းလဲမှုမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါပါသည်။ နိမ့်ကျေသာ 
အဆင့်များကို အထူးသဖြ င့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၄%) တွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ သို့ေသာ် ရခိုင်ပြ ည်နယတ်ငွ် 
ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက် 
တိုးတက်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ( မြ င့်မားေသာ စံမှားယွငး်ချက်များက ဤရလဒ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖငွ့်ဆိုရာ၌ 
ချိန်ဆသတိပြ ုရန် နိှုးေဆာ်ပါသည်။) အချုပ်အားဖြ င့် ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် 
လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ အချိန်ကာလတစေ်လျှာက ် တိုးတက်မှုများရှိခဲ့ပြ ီး အထူးသဖြ င့် ဆင်းရဲသူများအတွက် 
 မြ င့်မားေသာနှုန်းများဖြ င့် တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ေသာ်  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား၊ ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူအကြ ား သင့်တင့်ေသာ ကွာဟမှုများ ဆက်လက်ရှိဆဲ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း ၃၈% မှ ၄၈% သို့ စာရင်းအင်း 
သေဘာအရ အေရးပါလှသည့်ပုံစံဖြ င့် တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား  ကီးမားေသာ 
 ခြ ားနားမှုရှိ ပြ ီး ၂၈% နှင့် ၅၅% အသီးသီးဖြ စ၍် ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများတွင် ၃၄% နှင့် ၈၉% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆငး်ရဲသူအတွက် ဤညွှန်ကိန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၂၀% ရှိခဲ့ရာမှ 
တိုးတက်လာခြ င်းဖြ စ်၍ ဤေပြ ာင်းလဲမှုမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါပါသည်။ အဓိကအားဖြ င့် 
နိမ့်ကျေသာ အဆင့်များကိ ု ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၂၆%)၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး (၃၀%)၊ မေကွးတိုင်း ေဒသကီး 
(၃၁%) နှင့် ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီး (၃၂%) တို့တွင် ေတွ့ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှုမှာ 
အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက် တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြ ီး ဆင်းရဲသူများအတွက် ပိုမိုလျှင်မြ န်ေသာ နှုန်းများဖြ င့် တိုးတက်ခဲ့ပြ ီး 
 ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား သိသာေသာ ကွာဟမှုများ ဆက်လက်ရှိဆဲဖြ စ်ကာ ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူအကြ ား  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုရှိပါသည်။ 
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 ခြ ုံငုံေဖာ်ပြ ရပါက ဤကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များက ညွှန်ကိန်းများအားလုံး ေယဘုယျတိုးတကမ်ှု 
လမ်းေကြ ာင်းရှိသည်ဟု ညွှန်ပြ ထားပြ ီး   ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကီးများနှင့် (ဆင်းရဲသူ/မဆင်းရဲသူ) 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မျဉ်းတစ်ေလျှာက် ကွာဟမှုများ ရှိဆဲဖြ စ်ပါသည်။ တင်ပြ ထားသည့် ညွှနကိ်န်းများအကြ ား 
အဆိုးရွားဆုံးမှာ ရခိုင်ပြ ည်နယ်တွင်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 
7 ။  ကျန်းမာေရးနှင့် အာဟာရ 
 

ဝက်သက်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးမှု၏လွှမ်းခြ ုံမှုမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၈၂% ရှိခဲ့သဖြ င့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ 
၈၀% ထက်သင့်တင့်ရုံမျှ တိုးမြ င့်လာပါသည်။ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား လွှမ်းခြ ုံမှုမှာ  ကီးမားေသာ 
 ခြ ားနားမှုရှိ ပြ ီး ၇၆% နှင့် ၈၆% အသီးသီးရှိ၍ ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူ အကြ ားတွင်လည်း  ကီးမားေသာ 
 ခြ ားနားမှုရှိ ပြ ီး ၈၀% နှင့် ၉၂% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဤလွှမ်းခြ ုံမှုမှာ ဆင်းရဲသူတွင် ၂၀၀၅ ခုနစှ်၏ ၇၈% 
မှအနည်းငယ် ကျဆင်းခဲ့ေသာ်လည်း စာရင်းအင်းသေဘာအရ ဤေပြ ာင်းလဲမှုမှာ အေရးမပါလှပါ။ 
 ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား လွှမ်းခြ ုံမှုမှာ သင့်တင့်ေသာ ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး အထူးသဖြ င့် 
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၆၈%) တွင်နိမ့်ကျပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများအတွက် အနည်းငယ် 
ကျဆင်းခဲ့ေသာ်လည်း ဝက်သက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးမှု၏လွှမ်းခြ ုံမှုမှာသင့်တင့်မျှတစွာ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ 
 ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား၊  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများအကြ ားနှင့် ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူများအကြ ား ကွာဟချက်များ ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

သားဖွားမိခင် ကျန်းမာေရးနှင့် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်ခြ ငး် လွှမ်းခြ ုံမှုမှာ ၂၀၁၀ 
 ပြ ည့်နှစ်တွင် ၈၃% ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ အဆင့်နှင့် တူညီလုနီးပါး  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား 
လက်လှမ်းမီ ရရှိမှုမှာ သင့်တင့်ေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိပြ ီး ၇၇% နှင့် ၈၆% ရှိ၍ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ  
ေနထိုင်သူများအကြ ား  ခြ ားနားမှုမှာ ၈၁% နှင့် ၉၃% ရှိပါသည်။ အထူးသဖြ င့် နိမ့်ကျေသာနှုန်းများကို 
ချငး်ပြ ည်နယ် (၆၀%) နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၆၈%) တို့တွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ တစ်နိုငင်ံလုံးအေနဖြ င့် 
ေမွးဖွားမှုများ၏ ၇၈% ကိုကျွမ်းကျင်ေသာ ကျနး်မာေရး ဝန်ထမ်းများက ေစာင့်ေရှာက်ေမွးဖွားေပးပြ ီး ၂၀၀၅ 
ခုနှစ၏် ၇၃% နှင့် တူညီလုနီးပါးဖြ စပ်ါသည်။ ဆငး်ရဲသနူငှ့် မဆင်းရဲသူများတွင ်သိသာေသာ  ခြ ားနာမှုများရှိ၍ 
၆၉% နှင ့် ၈၁% အသီးသးီရှိပြ ီး ေကျးလက်နှင့်မြ ို ့ပြ  ေနထိုင်သူများ အကြ ားတွင်လည်း  ခြ ားနားမှုများရှကိာ ၇၄% 
နှင့် ၉၃% အသီးသီးရှိပါသည်။ တစ်ဖန် နိမ့်ကျေသာနှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၅%)၊ ချငး်ပြ ည်နယ် (၆၁%) 
တို့တွင် ေတွ့ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် သားဖွားမိခင် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများမှာ နိှုင်းယဉှ်မှုအရ 
 မြ င့်မားေနဆဲဖြ စ်ပြ းီ သင့်တင့်ရုံမျှ တိုးတက်မှုရှိေသာ်လည်း  ပြ ည်နယ်တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား၊ 
 မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက ် ေနထိုင်သူများအကြ ားနှင့် ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား 
ကွာဟချက်များ ရှိေနဆဲ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

နာမကျန်း  ဖြ စ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ေပြ ာကြ ားချက်အရ (သိရှိရသည့်) 
နာမကျန်း  ဖြ စ်ပွားမှုမှာ လူဦးေရ၏ ၅.၄% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၅.၃% နှင့်တူညီလုနီးပါး  ဖြ စ်ပါသည်။ 
ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များက မဆင်းရဲသူတွင် ဆင်းရဲသူထက် နာမကျန်း  ဖြ စ်ပွားမှုနှုန်းများ  မြ င့်မားပြ းီ 
၅.၅% နှင့် ၅.၁% အသီးသီးရှိေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ၍ ဤအချက်မှာလည်း ကိုယ်တိုင်သတင်းပို့မှု 
ဘက်လိုက်ချို့ယွင်းမှုေကြ ာင့်  ဖြ စ်နိုင်ေကြ ာင်း သံသယရှိရန် မလိုပါ။ နှိုင်းယဉ်ကြ ည့်ပါက 
 မြ င့်မားေသာနှုန်းများကို ကရင်ပြ ည်နယ် (၈.၉%)၊ ချင်းပြ ည်နယ် (၈.၁%)၊ ကယားပြ ည်နယ် (၈.၀%) နှင့် 
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ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၈.၀%) တို့တွင် ေတွ့ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် ေပြ ာကြ ားချက်အရ (သိရှရိသည့်) နာမကျနး် 
 ဖြ စ်ပွားမှု နှုန်းများမှာ အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက် ေပြ ာင်းလဲမှု မရှိေသာ်လညး် စာအုပ်စာေပတွင် ေတွ့ရှိရသည့် 
ကိုယ်တိုင်(ဖွင့်ဟ) ေပြ ာကြ ားချက် ဘက်လိုက်မှုကုိ ထင်ဟပ်ပြ ီး ဤအချကအ်ရ ဆင်းရဲသူများက 
မဆင်းရဲသူများထက် နာဖျားမှု နည်းဟန်ရှိပါသည်။   

အသင့်အတင့် အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၃၂% ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၃၄% 
မှစာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါသည့် ကျဆင်းမှုမျို း ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူတွင် 
 ခြ ားနားမှုများရှိပြ းီ ၃၅% နှင့် ၃၀.၆% အသီးသီးရှိ၍ ေကျးလက်နှင့်မြ ို ့ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ား  ခြ ားနားမှုမှာ 
၃၃.၇% နှင့် ၂၅.၅% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူများအကြ ား အာဟာရ ချို့တဲမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၃၇.၉% 
မှကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဤေပြ ာင်းလဲမှုမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ အထူးသဖြ င့်  မြ င့်မားေသာ 
နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၃%) နှင့် ရှမ်းပြ ည်နယ် (ေတာင်) (၄၈%) တို့တွင်ေတွ့ ရှိရပါသည်။   

အလွန်အမင်း အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည်န့စှတ်ငွ် ၉.၁% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၉.၄% မှအနည်းငယ် 
ကျဆင်း၍ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ ဆငး်ရသဲနူငှ့် မဆင်းရဲသူများအကြ ား  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ 
၁၀.၂% နှင့် ၈.၆% အသီးသီးရှိပြ ီး ေကျးလက်နှင့်မြ ို ့ပြ  ေနထိုင်သူများတွင် ၉.၇% နှင့် ၆.၉% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ အသင့်အတင့် အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုနှင့် မတူပဲ အလွန်အမင်း အာဟာရ ချို့တဲ့မှုတွင် 
အမျိုးသမီးများအတွက် ဤညွှန်ကိန်းမှာ အမျိုးသားများထက်  မြ င့်မားပြ ီး ၁၀% နှင့် ၈.၃% အသီးသီး ရှိပါသည်။ 
ဆင်းရဲသူများအကြ ား အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ၏် ၁၁.၃% မှကျဆင်းလာေသာ်လည်း 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါလှသည့် ေပြ ာင်းလဲမှုမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြ င့်  မြ င့်မားသည့်နှုန်းများကို 
ရှမ်းပြ ည်နယ် (ေတာင်) (၁၈.၅%) နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၁၆.၃%) တို့တွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ 
တစ်နိုင်ငံလုံးအေနဖြ င့် ဤကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များက ညွှန်ပြ သည်မှာ အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက် 
သင့်တင့်ရုံမျှ တိုးတက်မှုရှိေသာ ပုံစံရှိ ပြ ီး ယင်းတိုးတက်မှုမှာလည်း အပိုင်း ၂ တွင် တင်ပြ ထားသည့် အစားအစာ 
ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကျဆင်းလာ ခြ င်းများနငှ့် ပတ်သက်သည့် ေတွ့ရှိချက်များနှင့် ထင်ရှားစွာ 
ညီညွှတ်မှုရှိပါသည်။   

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု လက်လှမ်းမီရရှိမှု ညွှန်ကိန်းမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၈၁% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ 
ခုနှစတ်ွငရ်ှိေသာ ၆၅% နှင့် နိှုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်လာပြ းီ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါသည်။ 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် လက်လှမ်းမီ ရရှိမှုမှာ အနည်းငယ်ခြ ားနားမှုရှိ ပြ ီး ၇၇% နှင့် ၈၂% 
အသီးသီးရှိ၍ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုရှကိာ ၇၅% နှင့် ၉၆% 
အသီးသီး ရှိပါသည်။ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှု လက်လှမး်မ ီရရှိမှုတွင် ဆင်းရဲသူအတွက် ဤညွှန်ကိန်းမှာ 
၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၅၇%မှ  မြ င့်မားတိုးတက်လာပြ းီ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါပါသည်။ အထူးသဖြ င့် 
နိမ့်ကျေသာနှုန်းများကိ ုစစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး (၆၂%) နှင့် ချင်းပြ ည်နယ် (၆၈%) တို့တွင် ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
အချုပ်အားဖြ င့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှု လက်လှမ်းမီ ရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ အစပြ ု၍ သိသာစွာ 
တိုးတက်ခဲ့ရာ အထူးသဖြ င့် ဆင်းရဲသူအတွက် သိသာစွာ တိုးတက်ခဲ့ပြ ီး  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် 
ေနထိုင်သူအကြ ားတွင်မူ  ကးီမားေသာ ကွာဟချက်များ ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

တစ်နိုင်ငံလုံး အေနဖြ င့် အသုံးစရိတ် စုစုေပါင်းတွင် ပါဝင်သည့် ကျန်းမာေရး အသုံးစရိတ် ေဝစုအချိုးမှာ 
၂၀၁၀  ပြ ည့်နစ်ှတငွ် ၅% ရှိသဖြ င့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏အချိုးနှင့် တူညီသေလာက်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဤအချိုးမှာ 
ဆင်းရဲသူများတွင် မဆင်းရဲသူများထက ် နိမ့်ကျပြ းီ ၃.၇% နှင့် ၅.၁% အသီးသီးရှိပြ ီး ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ  
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ေနထိုင်သူများတွင်လည်း အလားတူ  ဖြ စ်ရပ်မျိုးရှိ၍ အချိုးမှာ ၄.၄%နှင့် ၅.၉% အသီးသီး ရှိပါသည်။ 
ကျန်းမာေရးအတွက် သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်မှာ မဆင်းရဲသူများက ဆငး်ရသဲမူျား၏ အသုံးစရိတ် (၃) ဆခန့်  
သုံးစွဲကြ သဖြ င့် ဝန်ေဆာင်မှုမြ င့်မားသည် ့ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုကို ပိုမိုလက်လှမ်းမီ ရရှိေကြ ာင်း 
ညွှန်ပြ ပါသည်။ 
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စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်၌ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၉၀% ရှိ၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၈၅% 
နှင့်နိှုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်လာပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုရှိ၍ ၈၄% နှင့် ၉၃% အသီးသီး ရှိပါသည်။ သို့ေသာ် 
ဆင်းရဲသူ၏ စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၇၉% မှ စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ 
တိုးတက်လာပါသည်။ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ား  ကီးမားသည့်  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၈၉% နှင့် 
၉၅% အသီးသီးရှိကာ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများအကြ ားတွင်လည်း  ခြ ားနားမှုရှိကာ ၈၉% နှင့် ၉၆% 
အသီးသီး ရှိပါသည်။ အနိမ့်ဆုံး စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၇၅%) နှင့် ရှမ်းပြ ည်နယ် (၇၅%) 
တွင်ေတွ့ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းများမှာ  မြ င့်မားေနသည့် နှုန်းများမှ 
အနည်းငယ်ထပ်မံ ပိုမို မြ င့်မားလာခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး ဆင်းရဲသူများအတွက်လည်း ဤညွှန်ကိန်းမှာ 
အချိုးအစားအလိုက် တိုးတက်မှုရှိပါသည်။ သင့်တင့်ရုံမျှ ကွာဟမှုများကို ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူ 
အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား၊ အမျို းသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအကြ ားနှင့်  မြ ို့ပြ နှင့်ေကျးလက် 
အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား ရှိေနပြ ီး  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ားတွင်မူ  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများ 
ရှိပါသည။် 

မူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည်န့စှ်တငွ် ၈၈% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၈၅% မှ 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ  မြ င့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ 
 ကီးမားစွာ  ခြ ားနားချက်များရှိ ပြ းီ ၈၁% နှင့် ၉၀% အသီးသီး ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူများ၏ မူလတန်းပညာအဆင့် 
အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းများမှာ ၂၀၀၅ ခုနစ်ှ၏ ၈၀% မှအနည်းငယ်  မြ င့်မားပါသည်။ သတိပြ ုေလာက်ဖွယ် 
 ခြ ားနားမှုများအား ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်  ေတွ့ ရှိရပြ ီး ၈၇% နှင့် ၉၂% အသီးသီး 
ရှိပါသည။် သို့ေသာ်လည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြ ားတွင် မေတွ့ရှိရပါ။ အနိမ့်ဆုံး 
မူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၇၁%) တွင်ေတွ့ ရှိရပါသည်။ 
အချုပ်အားဖြ င့် မူလတန်းပညာအဆင် ့ အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းများမှာ  မြ င့်မားေသာ အဆင့်များမှ 
အနည်းငယ် တိုးမြ င့်လာပြ းီ ဆင်းရဲသားများအတွက် ဤညွှန်ကိန်းမှာ တည်ငြ မိ်လျက် ရှိပါသည်။ သိသာေသာ 
ကွာဟမှုများမှာ  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကးီများအကြ ား၊  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများအကြ ားနငှ့် 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ပညာအဆင့် အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၅၃% ရှိပြ ီး 
၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၄၂% မှ စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ  မြ င့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၃၅% နှင့် ၅၉% အသီးသီး ရှိပါသည်။ သို့ေသာ် 
ဆင်းရဲသူ၏ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာအဆင့် ေကျာင်းဝငန်ှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၂၈% မှ 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာေသာ ပုံစံဖြ င့် တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ေကျးလက်နှင့်မြ ို ့ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ား 
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 ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၄၇% နှင့် ၇၅% အသီးသီး ရှိပါသည။် သို့ေသာ် အမျိုးသားများနှင့် 
အမျိုးသမီးများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများ မရှိပါ။ အနိမ့်ဆုံးေသာနှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် 
(၃၂%) တွင်တစ်ဖန် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာအဆင့် အသားတင် 
ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ သိသာစွာ တိုးမြ င့်လာပြ ီး ဆင်းရဲသူအတွက် များစွာတိုးတက်လာပါသည်။ သိသာေသာ 
ကွာဟမှုများမှာ  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကးီများအကြ ား၊  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများအကြ ားနငှ့် 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား ရှိေနဆဲ  ဖြ စ်ပါသည်။  

မူလတန်းပညာ စာသငေ်ကျာငး်အား လက်လှမ်းမီမှုကို (ေမြ ပြ င်)ခရးီ အကွာအေဝးအရ သတ်မှတ်ခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး 
၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၉၁% ရှိကာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် အေခြ အေနမှ မေပြ ာငး်လသဲေလာက်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
ဤလက်လှမ်းမီမှုမှာ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါသည့် အနည်းငယ် 
 ခြ ားနားမှုများသာရှိပြ ီး ၈၉% နှင့် ၉၂% အသီးသီး ရှိပါသည်။ သို့ေသာ်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများကို 
 မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက ် ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ေတွ့ ရှိရပြ းီ ၈၉% နှင့် ၉၆% အသီးသီး ရှိပါသည်။ 
အနိမ့်ဆုံးေသာ လက်လမှ်းမီမှုနှုန်းများကို ချင်းပြ ည်နယ် (၇၃%) နှင့် ကရင်ပြ ည်နယ် (၇၅%) တို့တွင် 
ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းေကျာင်း လက်လှမ်းမီမှုမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၃၄% ရှိပြ ီး 
၂၀၀၅ ခုနှစ်၏၃၂% မှ အနည်းငယ် တိုးတက်ခဲ့ပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါမှု မရှိပါ။ 
လက်လှမ်းမီမှုမှာ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၂၇% နှင့် ၃၆% အသီးသီး 
ရှိပါသည။် ဆင်းရဲသူအတွက် ဤညွှန်ကိန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၂၄% မှတိုးမြ င့်လာခြ င်း  ဖြ စ်ေသာ်လည်း 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါမှုမရှိပါ။  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများကို ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  ေနထိုင်သူများ 
အကြ ားတွင် ေတွ့ ရှိရပြ ီး ၂၄% နှင့် ၆၁% အသီးသီး ရှိပါသည။် အနိမ့်ဆုံးေသာ လက်လှမ်းမီမှု နှုန်းများကိ ု
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၂၃%) နှင့် မေကွးတိုင်း ေဒသကးီ (၂၂%) တို့တွင် ေတွ့ရှိရေသာ်လည်း ဤပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း 
ေဒသကီးနှစ်ခုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် နိှုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်မှုများရှိပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် အလယ်တန်းနှင့် 
အထက်တန်းေကျာင်း လက်လှမ်းမီမှုမှာ အနည်းငယ် တိုးတက်လာပြ းီ ဤညွှန်ကိန်းမှာ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူ 
အိမ်ေထာင်စုများအကြ ားတွင် သင့်တင့်ရုံ ကွာဟမှုများရှိပြ းီ  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများအ ကြ ားတွင် 
 ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများ ရှိပါသည်။ 

ပညာတတ်ေမြ ာက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင ် အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်  (၆၅%) မှာ 
မူလတန်းပညာေရး (သို့မဟုတ)် မူလတန်းပညာထက် နိမ့်ကျေသာ ပညာေရးကိုသာ ေအာင်မြ င်တတ်ေမြ ာက် 
 ကြ ပြ ီး ဤနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှစတင်၍ မေပြ ာင်းလဲသေလာက် တည်ရှိဆဲ  ဖြ စ်ပါသည်။ အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ၏ 
၁၅% ခန့်သာ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာေရး (သို့မဟုတ်) ပိုမို မြ င့်မားေသာ အဆင့်မြ င့် ပညာေရးကို 
တတ်ေမြ ာက်ကြ ပါသည။် ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ၏ ၂၂% ခန့်သာ အလယ်တန်း (သုိ့မဟတု်) 
ပိုမို မြ င့်မားေသာ ပညာေရးကို ေအာင်မြ ငတ်တ်ေမြ ာက်ကြ ပြ ီး မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်ဦးစီးများတွင် ၄၀% 
ခန့်တတ်ေမြ ာက်ကြ ပါသည်။ အလွှာအလိုက် သိသာေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိပြ းီ ေကျးလက်တွင် ေနထိုင်သူများ၏ 
၇၅% မှာ မူလတန်းပညာ (သို့မဟုတ်) ပိုမိုနိမ့်ကျေသာ ပညာေရးကိုသာ တတ်ေမြ ာက်ကြ ၍   မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူ 
များတွင် ၃၇% ခန့်တတ်ေမြ ာက်ကြ ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအေနဖြ င့်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ပညာတတ်ေမြ ာကမ်ှု 
အဆင့်များမှာ နိမ့်ကျလျက်ရှိပြ းီ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအ ကြ ားနှင့်  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများ 
အ ကြ ားတွင် ကွာဟမှုများ  ကီးမားပါသည။် 

ပညာေရး အသုံးစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ပညာေရး အသုံးစရိတ် 
ေဝစုအချိုးမှာ ၂% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနစ်ှ အဆင့်မှ ၄% ေလျာ့နည်း ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲသူတွင် ဤအချိုးမှ 
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မဆင်းရဲသူထက် နိမ်က့ျပြ ီး ၁.၂% နှင် ့၁.၈% အသီးသီး ရှိပါသည်။ အလားတူ ေကျးလက်ေနထိုင်သူများတွင် 
ဤအချိုးမှာ  မြ ို ့ ပြ ထက်နိမ့်ကျပြ ီး ၁.၅% နှင့် ၂.၂% အသီးသီး ရှိပါသည်။ ကိန်းဂဏနး် ေဖာ်ပြ ချက်အရ 
မဆင်းရဲသူက ဆင်းရဲသူသုံးစွဲသည့် ပညာေရး အသုံးစရိတ်၏ သုံးဆနီးပါးခန့်  ပညာေရးအတွက် 
ကျခံသုံးစွဲသဖြ င့် အရည်အေသွးမြ င့် ပညာေရးစနစ်ကို ပိုမိုေကာငး်မွန်စွာ လက်လှမ်းမီ ရရှိေကြ ာင်း 
ညွှန်ပြ ပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် နိှုင်းယှဉ်မှုအရ ဆင်းရဲသူများ၏ ပညာေရး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှာ မဆင်းရဲသူများ 
ထက်ဝန်ေပါ့ေသာ်လည်း မဆင်းရဲသူများရရှိသည့် ပညာေရးစနစ် အရည်အေသွးမှာ ပိုမိုမြ င့်မားပါသည်။ 

 
9 ။  ၂၀၀၅-၂၀၁၀၊  မြ န်မာနုိင်ငံ၏ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလံုမှု အလားအလာများ 
 
လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလံုမှု၏ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အတုိင်းအတာများ 
 

IHLCA ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များက ၂၀၀၅-၂၀၁၀ အတွင်း အဓိက တိုးတက်မှုရှိသည့် နယ်ပယ် (၈) 
ေနရာရှိသည်ဟု ညွှန်ပြ ပါသည်။ FGD ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုင်းတာချက်များအရ အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု နှင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင် စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာေသာ ကျဆင်းမှုများ ရိှပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် 
အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုကို ကုိယ်စားပြ ုသည့် ေအာက်ေခြ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စုများ)တွင် 
ကယ်လိုရီ စားသုံးမှု တိုးတက်ခဲ့ပြ ီး ဒုတိယနှင့် တတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စု)များတွင်လည်း 
တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ အေသးစားပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်လည်း စားသုံးမှုပြ န့်ချက်အားလုံးတွင် တိုးတက်ခဲ့ပြ းီ 
အဆငး်ရဲဆုံး ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စု)များတွင် ပိုမိုလျင်မြ န်စွာ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ နိှုင်းယှဥ်နှင့် 
ပကတိမညီမျှမှုတိုင်းတာချက်များ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်မှာ တိုးမြ င့်လာပြ းီ အထူးသဖြ င့် 
အထက်ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် နှင့် ေအာက်ေခြ  ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် (အိမ်ေထာင်စု) များမှာ လျင်မြ န်စွာ 
တိုးမြ င့်လာပါသည်။ ေမြ ယာပိုင်ဆိုင်မှု၏ အရွယ်အစား  ပြ န့်ချက်မှာလည်း မေပြ ာင်းမလဲ တည်ငြ ိမ်(သို့မဟုတ်) 
အနည်းငယ် တိုးတက်လာပါသည်။ ေကးမြ ီရှိသည်ဟု သတင်းေပးေသာ အိမ်ေထာင်စု ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 
ေကးမြ ီရှိသည့် အိမ်ေထာင်စု တစ်စုချင်း၏ ေကးမြ ီဝန်ထုပ်ပိုးများ ကျဆင်း လာပါသည်။ ေရှ့အပိုင်းတွင် 
ေဖာ်ပြ ထားသည့်  အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်သည့် အိမ်အမိုးရှိမှုနှင့် အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုမှာ စီးပွားေရးအရ 
လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံ တိုးတက်မှုများနှင့် ညီညွှတ်မှုရှိပါသည်။ 

အခြ ားတစ်ဖက်တွင် သုံးစွဲမှု၌ အစားအစာပါဝင်မှု ေဝစုအချိုးမှာ ေအာက်ေခြ  ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (၄)ခု 
(အိမ်ေထာင်စုများ)တွင်  မြ င့်တက်လာပြ ီး အထက်ပိုင်း သုံးစွဲမှုပြ န့်ချက်တငွ် ကျဆင်းလာပါသည်။ 
အဆငး်ရဲဆုံးဖြ စ်သည့် ေအာက်ေခြ  ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စု)နှင့် ဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် 
ေမြ ယာမဲ့မှုမှာ တိုးမြ င့်လာပါသည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွ လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ကျဆင်းလာပြ းီ အထူးသဖြ င့် 
ဆင်းရဲသူအတွက် ကျဆင်းလာပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်နွယ်မှု မရှိေသာ်လည်း 
တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ အနည်းငယ်  မြ င့်မားလာပါသည်။ ၎င်းပြ င် စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်များ 
 မြ င့်မားလာခြ ငး်မှာ အလုပ်သမားများ၏  မြ င့်မားေသာ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လုပ်သားေစျးကွက်ကို ဝင်ေရာက်လာ 
သည်နှင့်အမျှ အလုပ်လုပ်ချိန် ပိုများလာပြ ီး အလုပ်ကို းစားလုပ်ကိုင်မှုများေကြ ာင့်  ဖြ စ်ခြ င်းနှင့် မိသားစု 
လုပ်ငန်းရှိ မိသားစုမှ ပါဝင်လုပ်ကိုင်သမူျားမှာ ကျပနး်လုပ်သားအဖြ စ် မိသားစုလုပ်ငန်းကိ ု အေထာက်အပံ့ 
 ပြ ုခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်ပါသည်။ 



 

xxiii 
 

 ခြ ုံငုံေဖါ်ပြ ရပါက ဤကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များက ေရာေထွးသည့် ပုံစံကားချပ်ကို ေဖါ်ပြ ထားသည် 
(ေအာက်တွင်ေဖါ်ပြ သည့် ဇယားအရ)။ တစ်စုံတစ်ရာေသာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ 
အတိုင်းအတာများမှာ သိသာစွာ တိုးတက်လာေသာ်လညး် အခြ ားအချက်အလက်များမှာ ဆိုးရွားလာမှု 
(သို့မဟုတ်) အေပြ ာငး်အလဲမရှိ  ဖြ စ်ေနပါသည်။ အထက်တွင် ေဖါ်ပြ သက့ဲသို့ ဤပဋိပက္ခဖြ စ်ေနေသာ 
ရလဒ်များ အေနအထားတွင ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်နှင့် အလားအလာများဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များကို အဓိပ္ပါယ်ေဖါ်ေဆာငရ်ာ၌ ချိန်ဆသတိပြ ုရန် နိှုးေဆာ်ပါသည်။ အထူးသဖြ င့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး် ကျဆင်းမှု၏ ပမာဏကုိ အဓိပ္ပါယ်ေဖါ်ေဆာင်ရာ၌  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ အလားအလာများ (၂၀၀၅-၂၀၁၀) 
 

 တုိးတက်လာမှု ဆုိးရွားလာမှု ေပြ ာင်းလဲမှုမရိှ 
ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်များ ဆင်းရဲ 

သူ 
စုစု 
ေပါင်း 

ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်များ ဆင်းရဲ 
သူ 

စုစု 
ေပါင်း 

ဆင်းရဲ 
သူ 

စုစု 
ေပါင်း 1 2 3 4 1 2 3 4 

 အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တ့ဲမှု               

1  P0       X*         

2  P1       X*         

3  P2       X         

 ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု                

4  P0       X*         

5  P1       X*         

6  P2       X*         

 ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကုိယ်စားပြ ုချက်များ                

7  ကယ်လုိရီစားသံုးမှု X* X X         X   

8  အစားအစာေဝစုအချိုး      X* X* X* X* X     

  အေသးစားပစ္စည်းပုိင်ဆုိင်မှု               

9   ရုပ်မြ င်သံကြ ား X* X* X* X*           

10   ေရဒီယုိ/ကက်ဆက် X* X* X* X*           

11   စက်ဘီး  X X X   X        

12   ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် X* X* X* X*           

 မညီမျှမှု               

13  ေအာက်ေခြ ငါးစိတ်တစ်စိတ် 
(၂၀%)ေဝစု 

     X         

14  စားသံုးမှု ကွာဟချက်      X         

15  စားသံုးမှုအသံုးစရိတ် X* X* X* X* X* X         

16 လယ်ယာေမြ အရွယ် X* X X X* X X         

17 ေမြ ယာမ့ဲမှု  X  X  X X  X  X    
18 စုိက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွ လက်လှမ်းမီရရိှမှု            X* X*   
 ေကးမြ  ီ                 

19  အိမ်ေထာင်စုများ၏ %     X* X*         

20  စုစုေပါင်း ေကးမြ /ီ စားသံုးမှု 
အသံုးစရိတ် 

    X X         

21 အလုပ်လက်မ့ဲ             X X 

22 အချိန်နှုန်းအရ အလုပ်လက်မ့ဲ             X X* 

23 တစ်ဝက်တစ်ပျက်အလုပ်လက်မ့ဲ           X X*   

* ၅%  ဖြ င့် စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါမှု 

 
 
 
 
 



 

xxiv 
 

လူေနမှုဘဝ ပြ ည့်စုံဖူလံုမှု၏ လူမှုေရးဆုိငရ်ာ အတုိင်းအတာများ 
 

ညွှန်ကိန်း အားလုံးနီးပါး တိုးတက်မှုရှိ ပြ ီး အများမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါသည့် တိုးတက်မှုများ 
 ဖြ စ်ပါသည်။ ချွင်းချက်နှစ်ခုမှာ ဆင်းရဲသူအတွက် ဝက်သက်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး လွှမ်းခြ ုံမှုနှင့် 
မူလတန်းပညာ စာသင်ေကျာင်း လက်လှမ်းမီမှု  ဖြ စ်၍ ဤညွှန်ကိန်း (၂)ခု မှာ ကျဆင်းလာပါသည်။ 
အချူပ်အားဖြ င့် IHLCA ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်က ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၁၀ အတွင်း လူေနမှုဘဝ၏ 
လူမှုေရးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများ သိသာသည့် တိုးတက်မှုရှိေကြ ာင်း ညွှန်ပြ ထားပါသည်။ 

 
လူမှုေရးဆိုင်ရာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ အလားအလာများ (၂၀၀၅-၂၀၁၀) 

 တုိးတက်လာမှု ဆုိးရွားလာမှု ေပြ ာင်းလဲမှုမရိှ 
ဆင်းရဲသူ စုစု 

ေပါင်း 
ဆင်းရဲသူ စုစု 

ေပါင်း 
ဆင်းရဲသူ စုစု 

ေပါင်း 
1 အရည်အေသွးေကာင်းမွန်သည့် အိမ်အမုိးရိှမှု X X*     

2 ေဘးကင်းသည့်ေသာက်ေရသန့်အားလက်လှမ်းမီရရိှမှု X X*     

3 ေကာင်းမွနသ်ည့်အညစ်အေကြ းသန့်ရှင်းေရးစနစ်အားလက်လှမ်းမီရ
ရိှမှု 

X* X*     

4 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှမှု X* X*     

5 ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးမှု  X X    

6 ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင်ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းလွှမ်းခြ ံု မှု X     X 

7 ကျွမ်းကျင်သည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများဖြ င့်ေစာင့်ေရှာက်ေမွးဖွားမှု X X*     

8 ေပြ ာကြ ားချက်အရ သိရိှရသည့် နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှု     X X 

9 အသင့်အတင့်အာဟာရချို့တ့ဲမှု X X     

10 အလွန်အမင်းအာဟာရချို့တ့ဲမှု X X     

11 ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအားလက်လှမ်းမီရရိှမှု X* X*     

12 စာတတ်ေမြ ာက်မှု X* X*     

13 မူလတန်းပညာအဆင့်အသားတငေ်ကျာင်းဝင်မှု X X*     

14 အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းပညာအဆင့်အသားတင်ေကျာင်းဝင်မှု X* X*     

15 (အကွာအေဝးအရ) မူလတန်းေကျာင်းအားလက်လှမ်းမီမှု   X   X 

16 (အကွာအေဝးအရ) 
အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းေကျာင်းအားလက်လှမ်းမမီှု 

X X     

* ၅%  ဖြ င့် စာရင်းအင်းသေဘာအရအေရးပါသည် 
       

 
 



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
 

1 
 

1 ။ နိဒါန်း  
 

အပိုင်း၁ သည် IHLCA-II စစ်တမ်း၏ သမိုင်းအတိုချုပ်နှင့် စတင်ပြ းီ (အပိုင်းခွဲ ၁-၁)၊ စစ်တမ်း၏ 
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အ င်္ဂါရပ် တချို့ကို ဆက်လက်၍ လိုရင်းအချုပ် ေဖာ်ပြ သာွးသည။် အထူးသဖြ င့် အပိုင်း 
၁ သည် အချက်အလက် ေကာက်ယူခြ င်းနှင့် စိစစ်ခြ င်းဆိုင်ရာ ေရွးချယ်ထားေသာ ကိစ္စရပ်များကို 
 ပြ န်လည်သုံးသပ်ပြ ီး IHLCA-II ေမးခွန်းလွှာ၏  ခြ ုံငုံသုံးသပ်ချက် တစ်ခုကို  ဖြ ည့်ဆည်းေပးထားသည် 
(အပိုင်းခွဲ ၁-၂)။  ထုိ့ေနာက် နမူနာေကာက်ခြ င်း ကိစ္စရပ် အချို့ကို ေဆွးေနွးခြ င်းနှင့် ရငှ်းလင်းခြ င်း 
 ပြ ုထားသည်  (အပိုင်းခွဲ ၁-၃)။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာချက်၏ စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် 
ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်  ခြ ုံငုံသုံးသပ်ချက် တစ်ခုဖြ င့် အပိုင်းကို အဆုံးသတ်ထားသည်။ 

 
1-1 ။ ေနာက်ခံ အေကြ ာင်းအရာ  
 

အိမ်ေထာင်စ ု စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေန ဘက်စုံေလ့လာမှု (IHLCA) သည် ဗဟု ရည်ရွယ်ချက်ရှိေသာ 
အိမ်ေထာင်စ ုစစ်တမ်းတစ်ခုဖြ စ်ပြ ီး စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေနများနှင့် လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ အဓကိ 
ရှုေထာင့်အမြ င် များအတွက် အချက်အလက်များကို  ဖြ ည့်ဆည်းေပးပါသည်။ ပထမ IHLCA စစ်တမ်းကို 
၂၀၀၄-၂၀၀၅ တွင် ကုလသမဂ္ဂ ဖံွ့ဖြ ို းမှု အစီအစဉ်နှင့် အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရး ဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်မှု 
ဝန်ကီးဌာနနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ တို့ပါဝင်သည့် အမျိုးသား မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြ င့် 
ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ IHLCA-I သည်  မြ န်မာနိုင်ငံကို  ဖြ န့် ကြ က်ထားေသာ ေကျးလက်ေဒသနှင့် 
 မြ ို ့ ပြ ေဒသများမှ အိမ်ေထာင်စုေပါငး် ၁၈၆၆၀ ပါဝင်သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိယု်စားပြ ုေသာ နမူနာတစ်ခု 
 ဖြ စ်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းသည် ေမးခွန်းလွှာ၏ အေသးစိတ် စားသုံးမှုအပိုင်းမှ ရရှိချက်အရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ပမာဏများကို ခန့်မှန်းေစနိုငခ်ဲ့ ပြ းီ ေခတ်မီ 'လုပင်န်း-စံချိန်မီ' နည်းပညာများ အသုံးပြ ု၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
 ပြ မျဉ်းကို ခန့်မှန်းေစနိုင်ခဲ့သည်။  

 မြ န်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ေမတ္တာရပ်ခံချက်အရ UNDP၊ UNICEF နှင့် Sida တို့သည် မူလ IHLCA ၏ 
ေနာက်ဆက်တွဲ စစ်တမ်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးခဲ့ ကြ သည်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ 
အချက်အလက်များကို အချိန်နငှ့်တစ်ေပြ းညီေအာင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ င့် စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေနများ၏ 
ပမာဏများနှင့် အလားအလာများအေပါ် နားလည်မှုအသစ်  ဖြ န့်ချေပးရန်ဖြ စ်သည်။ ဤရည်ရယွခ်ျက် 
ပန်းတိုင်ဖြ င့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြ လီတငွ် သက်ဆိုင်ပတ်သက်သူများနှင့် စစ်တမ်းဒီဇိုင်း၊ အချက်အလက် 
စီစဉ်ခြ င်းနှင့် စီစဉ်တွက်ချက်ခြ င်း ကိစ္စရပ်များကို ေဆွးေနွးရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ 
အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲ တစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ေဆွးေနွးပွဲတွင် ရလဒ်များကို အချိန်အလိုက် 
ေရှ့ ေနာက်ညီညွှတ်ေသာ နိှုင်းယှဉ်မှုများ  ဖြ စ်ေမြ ာက်ေစရနအ်တကွ် IHLCA-II တွင ်IHLCA-I ၏ ဆင်တူပုံစံကို 
ထိန်းသိမ်းထားရန် သေဘာတူညီခဲ့ကြ သည်။  

 



နိဒါန်း 
 

2 
 

1-2 ။ အချက်အလက် ဇာစ်မြ စ်များ၊ ေကာက်ယူခြ င်းနှင့် စိစစ်ခြ င်း1 
 

IHLCA-II စစ်တမ်းတွင် အဓိက ကိရိယာ သုံးမျို းပါဝင်သည်။ အိမ်ေထာင်စု ေမးခွန်းလွှာ၊ အဓိက 
သတင်းေပးသူများအတွက် ရပ်ရွာေမးခွန်းလွှာနှင့် ရပ်ရွာေစျးနှုန်း ေမးခွန်းလွှာ တို့ဖြ စ်သည်။  

အိမ်ေထာင်စ ု ေမးခန်ွးလွှာသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက်တွင် တင်ပြ ထားသည့် 
သတင်းအချက်အလက် အများစု၏ အေခြ ခံဖြ စ်သည်။ ေမးခွန်းလွှာတွင် ေအာက်ပါအပိုင်းများပါဝင်သည်။  

(1) အိမ်ေထာင်စ ုပင်ကိုလက္ခဏာများ  
(2) အိုးအိမ်  
(3) ပညာေရးနှင့် စာတတ်ေမြ ာက်မှု  
(4) ကျန်းမာေရး၊ အာဟာရနှင့် ေသဆုံးမှု  
(5) စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်  
(6) အိမ်ေထာင်စ ုပိုင်ပစ္စည်းများ၊ လက်ေဆာင်များနှင့် လွှဲပို့ေငွများ  
(7) လုပ်သားနှင့် အလုပ်အကိုင်  
(8) စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ  
(9) ေငေွရးေကြ းေရးနှင့် စုေဆာင်းမှု  

 

အဓိက သတင်းေပးသူများအတွက် ရပ်ရွာေမးခွန်းလွှာတွင် အေခြ ခံ အေဆာက်အအုံ၊ အိုးအိမ်၊ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ၊ေကျာင်းများ၊ ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မှု ေပးရာဌာနများ စသည်တို့နှင့်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာအဆင့် 
သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကို အိမ်ေထာင်စုအဆင့် သတင်းအချက် 
အလက်များအေပါ် အာရုံစူးစိုက်ထားသည့် 'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန' ေလ့လာတင်ပြ ချက်တွင် 
အများအားဖြ င့် တင်ပြ မထားပါ။ 2  ရပ်ရွာေစျးနှုန်း ေမးခွန်းလွှာမှ အချက်အလက်များကို တည်ေနရာ 
( ပြ ည်နယ်များ၊ တိုင်းေဒသကီးများ) နှင့် အချိန် (၂၀၀၄-၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၀၉-၂၀၁၀) ကွာခြ ားချက်အတွက် 
စားသုံးမှု အသုံးစရိတ် အချက်အလက်များကို ကိုက်ညှိရန် အသုံးပြ ုခဲ့သည်။  

IHLCA-I ၏ဖွဲ့စည်းပုံစံအတိုင်းလိုက်၍ အချက်အလက် ေကာက်ယူမှုကို ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ-ဇန္နဝါရီ နှင့် 
၂၀၁၀ ေမလတွင် နှစ်ကမိ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ နှစ်ကိမ်ေဆာငရ်ွက်ခြ င်း၏ မူလသေဘာတရားမှာ 
စိုက်ပျိုးေရး ရာသီစက်ဝန်းနှင့် အဓိကအားဖြ င့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အဓိက လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု 
ညွှန်ကိန်းများ၏ ရာသီလိုက် ေပြ ာင်းလဲမှုကို အမိအရ ဖမ်းမိရန်ဖြ စ်သည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ဒီဇင်ဘာ-
ဇန္နဝါရကီို မိုးစပါးရိတ်သိမ်းပြ းီေနာက် သို့မဟုတ် ရိတ်သိမ်းစဉ် ေကျးလက်အိမ်ေထာင်စု အများအပြ ား 
အတွက်ပို၍ ချမ်းသာဝေပြ ာေသာ ကာလတစ်ခု အဖြ စ်သတ်မှတ်သည်။ ေမလသည် ေနွလများအတွင်း 
ကျေရာက်၍ အခက်အခဲ ပိုရှိေသာ အချိန်တစ်ချိန်ဖြ စ်သည်။သီးခြ ားစာရင်းေကာက်သည့် အကိမ်များမှ 
အချက်အလက်များသည် 'အမှန်' ပျှမ်းမျှခြ င်းနှင့် စားသုံးမှုအသုံးစရိတ် က့ဲသို့ေသာ တစ်နှစ်အတွငး် 

                                                      
 
1 ဤအေကြ ာင်းအရာများကို IHLCA-II, Technical Report on Survey Design and Implementation, February, 2010 တွင် 
ပိုမို၍ အေသးစိတ် ေဆွးေနွးေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 
2   ခြွ င်းချက်နှစ်ရပ်မှာ အပိုင်း ၇ နှင ့် ၈ တွင် အသီးသီးေဆွးေနွးထားသည့် ကျန်းမာေရး နှင့် ပညာေရးအား လက်လှမ်းမီရရှိမှုဆိုင်ရာ 
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များဖြ စ်ပါသည်။ 



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
 

3 
 

 မြ င့်မားေသာအဆင့်နှင့် နိမ့်ကျေသာအဆင့်များကိ ုေတွ့ ကုံရသည့် အချက်အလက်များ အတွက် နှစ်အလုိက် 
ကိန်းဂဏန်းများကို ခန့်မှန်းရန် လိုအပ်သည်။ IHLCA-II သည် ရာသီအလိုက် ေပြ ာင်းလဲရန် ေမျှာ်မှန်းရသည့် 
ညွှန်ကိန်းများအတွက် ဤဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို  စွဲကိုင်ထားသည်။  

အချက်အလက် ေကာက်ယူသည့်အဆင့်တွင် တိုင်းတာမှုအမှားများကို ေလျာ့ရန် အတိုင်းအတာတချို့ကို 
ေနရာတကျ ရှိေစသည်။ ေရှ့ ေနာက်ညီညွှတ်မှု စစ်ေဆးခြ ငး်ကို စာရင်းေကာက်ယူသည့်ေနရာတွင် 
ကငွး်ဆငး်စာရင်းေကာက်မှုကုိ  ကးီကြ ပ်သူများက ေဆာင်ရွက်ကြ သဖြ င့် စာရင်းေကာက်သူများကို ေဖြ ကြ ား 
သူများထံ  ပြ န်လည်သွားေရာက်ပြ ီး ကွဲပြ ားခြ ားနားေနသည့် သတင်းအချက်အလကမ်ျားကို စူးစမ်းမှု 
 ပြ ုေစနိုင်သည်။ ဘာသာပြ န်သည့် ကိစ္စများ အဓိပ္ပါယ် ေကာက်ယူရာတွင် ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည် ့
အေကြ ာင်းအရာ ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများက ရလဒ်များကို  သြ ဇာလွှမ်းမှု မပြ ုမည့်  ဖြ စ်နိုင်ေခြ ကုိ တိုးေစရန် 
ကငွး်ဆငး်စာရင်း ေကာက်သူများကို ေဒသခံများမှ စည်းရုံးစုေဆာင်းသည်။ ဤသို့ေဆာင်ရွက်ခြ င်းအပြ င် 
ေဖြ ကြ ားသူများကို ကျား/မအလိုက် တူညီစွာ ေတွ့ဆုံေမးမြ န်းနိုင်ေစရန် ကွင်းဆင်း စာရင်းေကာက် 
အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စာရင်းေကာက်သူများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မျိုးဆက်ပွား 
ကျန်းမာေရး ကဲ့သို့ေသာ အေကြ ာင်းကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထိမခံနိုင်ေသာ သတင်းအချက် 
အလက်များ၏ ကျိုးေကြ ာင်းညီညွတ်မှုကို  မြ ငှ့်တငရ်န်ဖြ စ်သည်။  

ကွန်ပျူတာတွင် အချက်အလက် ထည့်သွငး်ခြ င်းနှင့် သန့်စင်ခြ င်းကို အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရး 
ဖံွ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကီးဌာန (MNPED) ၏ စီမံကိန်း ေရးဆွဲေရး ဦးစီးဌာန (PD)က ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ 
နည်းပညာ အကူအညီဖြ င့် တာဝန်ယူ လက်ခံေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ အချက်အလက် စိစစ်ခြ င်းကို ပထမ 
IHLCA ေဆာင်ရွက်စဉ်က  ဖြ ည့်ဆည်းေပးခဲ့သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် ေလ့ကျင့် 
သင်တန်းေပးမှုကို အေခြ တည၍် IHLCA နည်းပညာ ယူနစ်က လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ နမနူာေကာက်ယူခြ င်း၊ 
စံမှားယွင်းချက် ခန့်မှန်းခြ ငး်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းအင်းစိစစ်မှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို  Statistics 
Sweden ကဖြ ည့်ဆည်းေပးခဲ့သည်။ 

 
1-3 ။ နမူနာေကာက်ခြ ငး်ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ3 
 

IHLCA-II သည် တစ်နိုင်ငံလုံးကုိ 'ကိုယ်စားပြ ု'လျက် ယခင်စစ်တမ်းနှင့် ၅၀%  ထပတ်ေူကာက်ယသူည့် 
စစ်တမ်းတစ်ခုဖြ စ်ပြ ီး နမူနာအရွယ်မှာ အိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၁၈၆၆၀ ဖြ စ်သည်။ အစကတညး်က 
'ကိုယ်စားပြ ုေသာ' နှင့် 'ထပတူ်ေကာက်ယူေသာ' စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းလင်းထားရန် 
အေရးကးီသကဲ့သို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းက  ဖြ စ်ေပါ်ေစသည့် သီးသန့်နမူနာ 
ေကာက်ယူခြ င်းဆိုင်ရာ  ပြ ဿနာများအေကြ ာင်း ေပြ ာထားရန် အေရးကီးပါသည်။ 

IHLCA ၏စစ်တမ်းများသည်  မြ န်မာနိုငင်ံ လူဦးေရကို 'ကိုယ်စားပြ ုသည်' ဆိုရာ၌ နမူနာရလဒ်များနှင့် 
လူဦးေရတစ်ခုလုံးမှ 'အမှန'် ရလဒ်များအတွင်း ဆက်နွယ်မှုကို ခန့်မှန်းရန်  ဖြ စ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ 
ဤသို့ေသာ ခန့်မှနး်ေခြ များ  ပြ ုလုပ်ရန်နှင့် ယင်းတို့ကို မှန်ကန်စွာ အဓိပ္ပါယ် ေကာက်ရနအ်တွက် 

                                                      
 
3 ဤအေကြ ာင်းအရာများကို IHLCA-II, Technical Report on Survey Design and Implementation, Feb, 2010 တွင် ပိုမို၍ 
အေသးစိတ် ေဆးွေနးွေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 
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သေဘာတရား ေလးမျို းဖြ စ်သည့် (က) စံမှားယွင်းချက်များ (ခ) နမူနာေကာက်အမှား (ဂ) စိတခ်ျရ 
 ကြ ားပိုင်းများနှင့် (ဃ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ထူခြ ားမှု အဆင့်များကို ထပ်မံအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရန် အေရးကီး 
ပါသည။် 

(1) ခန့်မှနး် နမူနာကိန်းများသည် ဦးေရတစ်ခုလုံး၏သက်ဆိုင်ရာ 'အမှန်' တန်ဖိုးများမှ မည်မျှ 
ကွဲပြ ားခြ ားနားသည်ကို တိုင်းတာသည့် အတိုင်းအတာ စံမှားယွင်းချက်များက  ဖြ ည့်ဆည်းေပးသည်။ 
ယင်းတို့ကို ကွဲလွဲချက်နှင့် နမူနာမှေလ့လာချက် အေရအတွက်တို့ကို အေခြ ခံပြ ီး တွက်ချက်ရယူသည်။ 
ကွဲလွဲချက်သည် ကိန်းရှင်တစ်ခု၏ တန်ဖိုးများ ပျံ့နှံ့မှု (သို့မဟုတ်)  ပြ န့်ကားခြ င်း အတိုင်းအတာတစ်ခု 
 ဖြ စ်သည်။  

(2) နမူနာ ခန့်မှန်းေခြ များနှင့် ဦးေရတန်ဖိုးများ အကြ ားခန့်မှန်း ကွဲပြ ားခြ ားနားချက်ကို နမူနာေကာက်အမှား 
ဟုေခါ်သည်။ နမူနာေကာက်အမှား ပမာဏကို ရည်ညွှန်းပါ စံမှားယွင်းချက်များ၏ ပမာဏကို 
စစ်ေဆးခြ င်းဖြ င့် သိရသည်။ 

(3) စိတ်ချရ  ကြ ားပိုင်းများသည် တန်ဖိုးမသိရသည့် ဦးေရဇာတိကိန်း တစ်ခုအတွက်  ဖြ စ်နုိင်ေခြ ရှိေသာ 
တန်ဖိုးများ၏ အပိုင်းအခြ ား တစ်ခုကိုေပးသည်။ စိတ်ချရ  ကြ ားပိုင်းကျယ်ပြ န့်ေလေလ တန်ဖိုးမသိေသာ 
ဇာတိကိန်းအေကြ ာင်း ပို၍မေသချာ မေရရာေလ  ဖြ စ်ရသည်။ စိတ်ချရ စည်းများသည် 
စိတ်ချရကြ ားပိုင်း၏ ေအာက်နှင့်အထက် အနားသတ်တန်ဖိုးများ  ဖြ စ်သည်။  

(4) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ထူးခြ ားမှု အဆင့်များသည် နမူနာရလဒ်များကိ ု အေကြ ာင်းတိုက်ဆိုင်မှု 
(အခွင့်အလမ်း)ေကြ ာင့် ရရှိခဲ့ခြ င်း မဟုတ်ေကြ ာငး် ေသချာမှု ဒီဂရီတစ်ခု ကိုေပးသည်။ 
အစဉ်အလာအရ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ထူးခြ ားမှုကို ၅%အဆင့်တွင် ထားေလ့ရှိသည်။  

 

ဤသေဘာတရား ေလးမျို းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် မှရလဒ်များကို အဓိပ္ပါယ် 
ေကာက်ယူမှုနှင့် နည်းနှစ်မျို းအရ ဆက်စပ်ေနသည်။ ပထမဦးစွာ စံမှားယွင်းချက်များကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက်မှ ရလဒ်အားလုံးေအာက်တွင် (ဝိုက်ကွင်းအတွင်း) ေဖာ်ပြ ထားသည။် 
အကယ်၍ စံမှားယွင်းချက်ကို (၁.၉၆)၏ အနီးစပ်ဆုံးတန်ဖိုး ၂  ဖြ င့်ေမြ ှာက်ပြ ီးေနာက် ယင်းတန်ဖိုးကို 

ရလဒ်တန်ဖိုးတွင် ေပါင်းသို့မဟုတ်နုတ်ခဲ့လျှင် ‘ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန’ ေလ့လာတင်ပြ ချကမ်ှ 
အချက်အလက်အားလုံးအတွက် ၉၅%စိတ်ချရကြ ားပိုင်းများကို ရရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြ င့် ဆိုရလျှင် 
IHLCA-II မ ှခန့်မှန်းနမူနာ ရလဒ်များသည်  မြ န်မာနိုငင်ံ၏ 'အမှန်' ဦးေရရလဒ်များမှ မည်မျှကွာခြ ားသည်ကို 
၉၅%စိတ်ချမှုဖြ င့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

ဒုတိယအေနဖြ င့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အကြ ား  ခြ ားနားချက်များ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 
ထူးခြ ားထငရ်ှားမှု စစ်ေဆးချက်များကုိ အစီရင်ခံစာအုပ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြ ထားပြ းီ ဤစာအုပ်အဆုံး၌ 
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲတွင် တင်ပြ ထားသည်။ အကယ်၍  ခြ ားနားချက်များသည် 
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ထူးခြ ားထငရ်ှားမှုရှိသည်ဟု ယူဆရပါက ထုိသို့ေသာ  ခြ ားနားချက်များသည် 
 မြ န်မာနိုင်ငံလူဦးေရတွင် 'အမှန်တကယ'်  ခြ ားနားချက်များကုိ ထင်ဟပ်ပြ ပြ ီး အခွင့်အလမ်းေကြ ာင့် နမနူာတွင် 
 ခြ ားနားခြ င်းများ မဟုတ်ေကြ ာင်း အနည်းဆုံး ၉၅%ေသချာသည်ဟု သာမန်အားဖြ င့် ဆိုလိုသည်။ ထုိသို့ေသာ 
 ခြ ားနားချက်များသည် စီးပွားေရးအရ သို့မဟုတ် လူမှုေရးအရ ထူးခြ ားသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ 
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲတွင် 'P-တန်ဖိုး' အမှန်များအား ေဖာ်ပြ ထားခြ ငး်ကို သတိမူသင့်သည်။ 
ဤတန်ဖိုးများသည် ေတွ့ ရှိရသည့်  ခြ ားနားချက်များ အခွင့်အလမ်းေကြ ာင့်ဖြ စ်မည့် အမှန်တကယ် 



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
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 ဖြ စ်တန်စွမ်းများကို ကိုယ်စားပြ ုသည်။ ထို့ေကြ ာင့် ၀.၀၅ထက်ငယ်ေသာ သို့မဟုတ် တူညီေသာ 'P-တန်ဖိုး' 
အားလုံးသည် ၅%အဆင့်တွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ထူးခြ ားထင်ရှားကြ သည်။  

IHLCA-II တွင် ယခင်စစ်တမ်းမှ နမူနာယူနစ်များကိ ု ထပ်တေူကာကယ်မူှု ပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၅၀%သည် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ တွင်ေကာက်ယူခဲ့သည့် အိမ်ေထာင်စုများနှင့် 
ထပ်တူဖြ စ်သည်။ ထပ်တူေကာက်ယူမှုမှ အချက်အလက်များသည် ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ အချိန်မှတ်တမ်းတွင် 
တည်ရှိသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပမာဏကိုစိစစ်မှု သကသ်က်သာမက အိမ်ေထာင်စု အသီးသးီ၏ 
ဆင်းရဲသွားခြ င်း၊ ဆင်းရဲခြ ငး်မှ လွတ်ေမြ ာက်ခြ င်းတည်းဟူေသာ ဆင်းရဲခြ င်း ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲမှုများကို 
စိစစ်မှုဖြ စ်ေမြ ာက်ေစသည။် တစ်နည်းဆိုရလျှင် ယင်းအချက်အလက်များသည် အလွန်ကွဲပြ ားခြ ားနားသည့် 
မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြ နမ်ှုပြ ုလုပ်ရန် လုိအပ်မည့် ခဏပန်းဆင်းရဲခြ င်းနှင့် တာရှညဆ်င်းရဲမှု နှစ်မျိုးစလံုးကို 
စိစစ်မှုတစ်ခုအား  ဖြ စ်ေပါ်ခွင့်ေပးသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင် ပြ ချက်တွင် ဆင်းရဲခြ င်း 
ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲမှုအတွက် အချက်အလက်များကိ ုအပိုင်း၂ ဇယား 11 တွင်တင်ပြ ထားသည်။ ယင်းတို့ကို 
တွဲဖက်စာအုပ်ဖြ စ်သည့် 'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ င်း'တွင် ပို၍အေသးစိတ် ကိုင်တွယ်ထားသည်။   

နမူနာေကာက်ယူခြ င်း ရှုေထာင့်အရ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ လက်ငင်းစိန်ေခါ်မှု 
များကို  ဖြ စ်ေပါ်ေစသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ေကျးရွာအချို့သည် 'ေပျာက်ကွယ်သွားခြ င်း' သို့မဟုတ် စစ်တမ်း 
တစ်ခု ေကာက်ယူမှုကို ဟန့်တားေလာက်ေအာင် ကျယ်ကျယ်ပြ န့် ပြ န့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြ င့် 
ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီးမှ ဘိုကေလးနှင့် လပွတ္တ ာမြ ို ့နယ်များ အတွင်းရှိ ေကျးရွာတစဆ်ယ့် တစ်ရွာတွင် 
 ပြ ဿနာ  ဖြ စ်ေပါ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခက်အခဲကို ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှင်းရန် ေကျးရွာအုပ်စုထပ်တူ သို့မဟုတ် 
အနီးအနား ေကျးရွာအုပ်စုများမှ ဆင်တူပင်ကိုလက္ခဏာများရှိသည့် ေကျးရွာတစ်ဆယ့်တစ်ရွာကို 
နမူနာစာရင်းစဉ်တွင် အစားထိုးခဲ့သည်။ အေလးထားရန်မှာ ဤအဖြ စ်ဆိုးနှင့် ဆက်စပ်၍ အနှံ့အပြ ား 
အသက်ဆုံးရှုံးမှုသည် အကယ်၍ ေသဆုံးသူများသည် အသကရ်ှငက်ျန်ရစသ်ူများထက် ပျှမ်းမျှခြ င်းအားဖြ င့် 
အေခြ အေန ပို၍မဆိုး/ အေခြ အေနပို၍ မေကာင်းခဲ့ပါက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများကို တိုးလာေစခြ င်း 
သို့မဟုတ် လူမှုေရးညွှန်ကိန်းများကို ဆိုးရွားေစမည်မဟုတ်ေပ။4  

 
1-4 ။ ဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်၏ စီစဉ်ဖဲွ့စည်းမှုပံုစံနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ  
 

'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်'သည် စားသုံးမှု ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြ င်းနငှ့် ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုများကို 
အေလးထားလျက် IHLCA-II စစ်တမ်းမှ ေရွးချယ်ထားေသာ ရလဒ်များကို တင်ပြ ထားသည်။ သို့ရာတွင် 
စားသုံးမှု ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်း၌သာ ကန့်သတ်မထားပါ။ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရ/အညစ်အေကြ း 
သန့်ရှင်းေရးစသည်တို့ ပါဝင်သည့် အခြ ားေသာ စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေနများ၏ ရှုေထာင့်များကိုလည်း 
 ပြ န်လည်သုံးသပ်ထား၍  ဖြ စ်သည်။ ယင်း၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ  ပြ ည်သူ့ေရးရာမူဝါဒ ဆုံးဖြ တ်ချက် 
များကို သတင်းအချက်အလက်ေပးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် လူေနမှုဘဝပြ ည့်စုံဖူလုံမှုအတွက် အဓိက 
ညွှန်ကိန်းများနှင့် ဆက်နွယ်မှုများ၏ အဆင့်များနှင့် အလားအလာများ၏ သတင်းအချက်အလက် များကို 
 ဖြ ည့်ဆည်းေပးရန်  ဖြ စ်သည်။ 

                                                      
 
4 လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စံုဖူလုံမှု တိုင်းတာခြ င်း၏ ဤဝိေရာဓိသေဘာကို Kanbur, R and D.Mukherjes,  2007, Premature Mortality 
and Poverty Measurement, Bulletin of Economic Research, Vol 59, No 4 တွင်ေလ့လာ ေဖာ်ထုတ်ထားသည်။ 



နိဒါန်း 
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ကိစ္စအများအပြ ားတွင် IHLCA-I မှအချက်အလက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု လွယ်ကူေချာေမွ့ေစရန်အတွက် 
အလားအလာပြ  အချက်အလက်များကို တင်ပြ ထားသည်။ အချက်အလက် အများစုကိုလည်း  ပြ ည်နယ်များ 
သို့မဟုတ် တိုင်းေဒသကီးများ၊ အလွှာများ ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေနအလိုက် 
ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ သည်။ ဆီေလျာ်သည့် ေနရာတိုင်းတွင် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ မှု အတန်းအစား တစ်ခုအေနဖြ င့် 
ကျား/မအလိုက် တင်ပြ သည်။ အချက်အလက် အများစုကိ ု ဇယားပုံစံဖြ င့် တင်ပြ ထားေသာ်လည်း 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ေနရာအလုိက်  ပြ န့်ချက်ကို  ပြ သရန် ေမြ ပုံများကိုလည်း တင်ပြ ထားသည။် 

အထက်တွင် ေဆွးေနွးခဲ့သည့်အတိုင်း IHLCA-II စစ်တမ်းကိုနှစ်ကိမ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
ဒီဇင်ဘာ-ဇန္နဝါရီနှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်ေမလတွင်  ဖြ စ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန 
ေလ့လာတင်ပြ ချက်တငွ် စစ်တမ်းအကိမ် နှစ်ကိမ်ကို ေပါင်းစပ်ထားေသာ အချက်အလက်များကို 
များေသာအားဖြ င့် တင်ပြ ထားသည်။  ခြွ င်းချက်များမှာ စစ်တမ်းနှစ်ကိမ်အကြ ား ရလဒ်များတွင် ထူးခြ ား 
ထင်ရှားေသာ ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် စစ်တမ်းပထမအကိမ်တွင်သာ 
ေကာက်ယူသည့် ညွှန်ကိန်းများအတွက်  ဖြ စ်သည်။ 

ရလဒ်များ၏ ခိုင်မာမှုကို စစ်ေဆးချက်တစ်ခုအား  ဖြ ည့်ဆည်းေပးရန်အတွက် ေနာက်ဆက်တွဲများတွင် 
အခြ ားအဓကိ စစ်တမ်းရလဒ်များကို ေရွးချယ်ထားေသာ ညွှန်ကိန်းများအတွက် တင်ပြ ထားသည်။ 
အထူးသဖြ င့် ထိုသို့ေသာ အချက်အလက်များကို ေရ/အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရး (အပိုင်း၆)၊ အာဟာရ 
(အပိုင်း၇)နှင့် စာတတ်ေမြ ာကမ်ှု (အပိုင်း၈) တို့တွင် တင်ပြ ထားသည်။  

'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်နှင့် တွဲဖက်စာအုပ်' နှစ်အုပ်ရှိသည်။ ပထမဦးစွာ 'MDG အချက်အလက် 
အစီရင်ခံစာ'သည်  MDG ညွှန်ကနိး်စဉတ်စ်ခုအတွက် အချက်အလက်များကိ ုတင်ပြ သည်။ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက်တွင်လည်း  MDG ညွှန်ကိန်းတချို့ ပါဝင်သဖြ င့် MDG အချက်အလက် 
အစီရင်ခံစာနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာ တင်ပြ ချက်တုိ့တွင် အေကြ ာင်းအရာ ထပ်ေနမှု 
အချို့ရှိသည်။ ဒုတိယအေနဖြ င့် ဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာငး်လဲခြ ငး် အစီရင်ခံစာသည်  IHLCA-II 
၏ထပ်တူယူထားေသာ နမူနာ ယူနစ်ပမာဏကို အပြ ည့်အဝ အသုံးချလျက် အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုစီ၏ စားသုံးမှု 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး်နှင့် အခြ ားအဓကိ ညွှန်ကိန်းများဆိုင်ရာ အနာဂတ် အလားအလာအတွက် 
အချက်အလက်များကို  ပြ န်လည်သုံးသပ်သည်။  

စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအားဖြ င့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်သည် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းရပ်များကို 
အလှည့်ကျ  ပြ န်လည်သုံးသပ် ထားသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှု (အပိုင်း၂)၊ အိမ်ေထာင်စုများ၏ 
လူဦးေရဆိုင်ရာ ပင်ကိုလက္ခဏာများ (အပိုင်း၃)၊ အိမ်ေထာင်စုများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များ 
(အပိုင်း၄)၊ လုပ်သားေစျးကွက် (အပိုင်း၅)၊ အိုးအိမ်၊ ေသာက်သုံးေရနှင့် အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် 
(အပိုင်း၆)၊ ကျန်းမာေရးနှင့် အာဟာရ (အပိုင်း၇)၊ ပညာေရး (အပိုင်း၈)နှင့် နိဂုံးချုပ်  (အပိုင်း၉)။ 

 



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
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2 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှု 
 

အပိုင်း၂ သည်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှုအတွက်သာ အချက်အလက်များကို 
တင်ပြ ထားသည။် ယင်းသည် ပထမဦးစွာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက် အစီရင်ခံစာတွင် 
အသုံးပြ ုထားသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းများနှင့် အတိုင်းအတာများကို သာမန်စကားရပ်အားဖြ င့် 
ရှင်းပြ ထားသည်။ ထို့ေနာက် အစီရင်ခံစာသည် 'အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု'၏ အဆင့်များနှင့် 
အလားအလာများ (အပိုင်း၂-၂)၊ 'ဆငး်ရနဲွမ်းပါးမှု' (အပိုင်း၂-၃)၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကိုယ်စားအတိုင်းအတာများ 
(အပိုင်း၂-၄)နှင့် မညီမျှမှု (အပိုင်း၂-၅) တို့အတွက် အချက်အလက်များကိ ု တင်ပြ သည။် ထို့ေနာက် 
 မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနမွ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ ငး်ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များကို  ပြ န်လည်သုံးသပ် 
သည် (အပိုင်း၂-၆)။ ေနာက်ဆုံးအပိုင်း (၂-၇)သည ်အဓိက ေတွ့ရှိချက်များကိ ုအကျဉ်းချ ံုးေပးသည်။  

 
2-1 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတုိင်းအတာစနစ်များ၊ မျဉ်းများနှင့် အတုိင်းအတာများ 
 

အသုံးချ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု စိစစ်ခြ င်းတွင် အဓိကကျေသာ အေကြ ာင်းရပ်သုံးခု ေပါ်လာသည်။ ပထမ 
အေကြ ာင်းရပ်သည် 'ဘာကိုဆင်းရဲနွမ်းပါးသလဲ' ေမးခွန်းတွင် သုံးရန်နှင့် ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှင်းမည့် 
သင့်ေတာ်ေသာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု အတိုင်းအတာစနစ်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဒုတိယ 
အေကြ ာင်းရပ်သည် 'ဆင်းရဲခြ င်းနှင့် မဆငး်ရဲခြ င်း' တို့အကြ ား ကဲွပြ ားခြ ားနားခြ ငး်နှင့် သက်ဆိုင်ပြ ီး 
'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပြ မျဉ်းကို မည်သို့သတ်မှတ်မည်' ဆိုသည့် ေမးခွန်းကုိ ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှင်းသည်။ တတိယ 
အေကြ ာင်းရပ်ဖြ စ်သည့် ေပါင်းစုခြ င်းသည် အသုံးပြ ုသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတိုင်းအတာများနှင့် 
သက်ဆိုင်ပြ ီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မျဉ်းေအာက်ကျေရာက်သူများကုိ 'မည်သို့ေပါင်းေပးမည်' ဆိုသည့် ေမးခွန်းကို 
ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှင်းသည်။ 

 
 2-1-1 ။ အတုိင်းအတာစနစ် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်တွင် အသုံးပြ ုသည့် လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု အတိုင်းအတာစနစ်မှာ 
စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်ဖြ စ်သည်။ ဝင်ေငွကို အသုံးပြ ုခြ င်းထက် စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်ကို အသုံးပြ ုခြ င်းတွင် 
အဓိက အကျိုးေကျးဇူး နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမ အကျိုးေကျးဇူးမှာ ေယဘုယျအားဖြ င့် ဝင်ေငွထက် စားသုံးမှု 
အသုံးစရိတ်ကို အမှားပိုနည်းစွာ တိုင်းတာ၍ရသည်။ ဒုတိယ အကျိုးေကျးဇူးမှာ ဝင်ေငွထက် စားသုံးမှု 
အသုံးစရိတ်သည် အတက်အကျ အေပြ ာငး်အလဲ ပို၍နည်းသည်။ သုိ့ဖြ စ်ရကား စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်သည် 
အိမ်ေထာင်စုများက အချိန်ေပါ်တွင် စားသုံးမှုများကို 'ပျှမ်းမျှ' လိုက်ေသာအခါ 'လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု'၏ 
ပို၍ေကာင်းမွန်ေသာ အလယ်အလတ် အချိန်ကာလအတွက် တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ တစ်ခုဖြ စ်သည်။ 

အိမ်ေထာင်စုများကိ ု  ဖြ န့် ကြ က်၍ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်များကို နိှုင်းယှဉမ်ှု  ပြ ုနိုင်ရန်အတွက် ကုိက်ညှိခြ င်း 
တချို့ကို  ပြ ုလုပ်ရေပမည်။ အထူးသဖြ င့် ကဲွပြ ားခြ ားနားေသာ အိမ်ေထာင်စု ဖွဲ့စည်းတည်ေဆာက်ပုံ၊ 
စားသုံးမှုတွင် အရွယ်အလုိက် အကျိုးထူးများနှင့် အရပ်ေဒသကို  ဖြ န့် ကြ က်၍ ေစျးနှုနး်များ 
ကွဲပြ ားခြ ားနားခြ ငး်အတက်ွ ကိုက်ညှိရန် လုိအပ်သည။် ဤကိုက်ညှိခြ င်း အားလုံးကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပြ ီးဖြ စ်၍ 



ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှု 
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IHLCA-II စစ်တမ်းနှင့်အတူ ေပါ်ေပါက်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် အေသးစိတ် 
တင်ပြ ထားသည။်5  

စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်ကို လူမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအဖြ စ် အသုံးပြ ုေသာအခါ 
ဂရုမူရမည့် ေနာက်ဆုံး ခက်ခဲရှုပ်ေထွးေသာ အရာတစ်ခုမှာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှုကို ေလျာ့နည်းေစသည့် 
'မလွဲမေရာှင်သာေသာ' အသုံးစရိတ်များ  ပြ ဿနာဖြ စ်သည်။ ဥပမာအားဖြ င့် ကျန်းမာေရး 
ေစာင့်ေရှာက်မှုအတွက်  ကီးမားေသာ အသုံးစရိတ်များသည် အိမ်ေထာင်စု အသုံးစရိတ်ကို တိုးေစခြ ငး်ဖြ င့် 
'အေသအချာ' အေရးပါေနသည်။ သို့ပင်ဖြ စ်ေသာ်လည်း ယင်းတို့သည် လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှုကို 
ေလျာ့နည်းေစနိုင်ဘွယ်ရှိသည် (နာဖျားမကျန်းဖြ စ်မှုနှင့် အသုံးစရိတ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး နှစ်ခုစလုံးမှ)။ 
အေကြ ာင်းခြ င်းရာသည် ခက်ခဲရှုပ်ေထွးေသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတိုင်းအတာများကို 
တွက်ချက်ေသာအခါ အိမ်ေထာင်စု အသုံးစရိတ် ခန့်မှန်းေခြ များမှ ကျန်းမာေရးအတွက် အသုံးစရိတ်ကို 
ဖယ်ထုတ်ခြ င်းဖြ င့် ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှင်းခဲ့သည်။    

 
2-1-2 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းများ 
 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းနှစ်ခုဖြ စ်သည့် 'အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု' နှင့် 'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု' မျဉ်းများကို 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်တွင် တင်ပြ ထားသည်။ အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု  ပြ မျဉး်သည် အေခြ ခံ 
ကယ်လိုရီ လိုအပ်ချက်များကို  ဖြ ည့်ဆည်းရန်အတွက် စားသုံးမှု အသုံးစရိတ် မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုသာ 
တိုင်းတာသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းသည် အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု  ပြ မျဉ်းတငွ် အစားအစာအတွက် 
မဟုတ်ေသာ အသုံးစရိတ်အတွက် ခွင့်ပြ ုေငွေကြ း ပမာဏကို ရိုးရှငး်စွာေပါင်းထည့်ေပးသည်။ 

အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းများကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ 
နည်းများရှိသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်တငွ် ဆင်းရဲသူများ၏ အမှန်တကယ် အသုံးစရိတ် 
ပုံပန်းသဏ္ဌာန်များကို အမှီပြ ု၍ 'အစားအစာေဝစု' နည်းကို သုံးခဲ့သည။် ဆက်လက်ေဖာ်ပြ သမျှသည် 
ဤနည်းအတွက် အလိုလိုသိသည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းေဖာ်ပြ ချက်  ဖြ စ်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ရှင်းလင်း 
ေဖာ်ပြ ချက် တစ်ခုကို အေပါ်တွင် ေဖာ်ပြ ပြ ီးဖြ စသ်ည့် 'အေရအတွက် စစ်တမ်းအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ 
အစီရင်ခံစာ'တွင် ရနိုင်သည်။ 

 
အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု  ပြ မျဉ်း 
 

အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု  ပြ မျဉ်းကို သတ်မှတ်ရနအ်တွက် လိုအပ်ေသာ အေခြ ခံအဆင့် ငါးဆင့်ရှိသည်။  

(1) ပထမဦးစွာ 'ဆင်းရဲေသာ' ရည်ညွှန်းအုပ်စု တစ်ခုကိုေရွးချယ်သည်။ ဤကိစ္စရပ်တွင် ဆင်းရဲေသာ 
ရည်ညွှန်းအုပ်စုသည် စားသုံးမှုပြ န့်ချက်၏ ဒုတိယ ေလးစိတ်တစ်စိတ် (၂၅%)၊ ဆိုလိုသည်မှာ 
ေအာက်ဆုံး ၂၅-၅၀%  ဖြ စ်သည်။ 

                                                      
 
5 IHLCA-II, Technical Report on Survey Design and Implementation, February 2010. 
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(2) ဒုတိယအေနဖြ င့် ဤရည်ညွှန်းအုပ်စုက စားသုံးေသာ ကယ်လိုရီ အေရအတွက်ကို တွက်ချက်သည်။ 
ဤအဆင့်တွင် စားသုံးသည့် အစားအစာအမယ်များ၏ အေရအတွက်နှင့် ဤအစားအစာအမယ်များ၏ 
ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှုအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ လိုအပ်သည်။  

(3) တတိယအေနဖြ င့် အာဟာရ စံသတ်မှတ်ချက်များကို အေခြ ခံလျက် ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ 
လူဦးေရအုပ်စုများအတွက် အနည်းဆုံး လိုအပ်သည့် ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကို တွက်ချက်သည်။ 
 မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အမျို းသားများ၊ အမျို းသမီးများ၊ ကေလးများနှင့်  မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ် ေနထိုင် 
သူများအတွက် ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ ကယ်လိုရီ လိုအပ်ချကမ်ျားကို သတ်မှတ်ပြ ီးဖြ စ်သည်။ 

(4) စတုတ္ထအေနဖြ င့် ရည်ညွှန်းအုပ်စုက အမှန်တကယ် စားသုံးသည့် အစားအစာကိုအနည်းဆုံး 
လိုအပ်သည့် ကယ်လိုရီ စားသုံးမှု အဆင့်အထိ ေရာကရိှ်ေအာင် 'အချိုးကျချုံ့  သို့မဟုတ်ချဲ့ 'သည်။ 
လက်ေတွ့တွင် စားသုံးသည့် အစားအစာအုပ်စုမှာ အတူတူပင်ဖြ စ်ေသာ်လည်း ပမာဏကို 
တိုးေပးသို့မဟုတ် ေလျာ့ေပးသည။်  

(5) ေနာက်ဆုံးတွင် ဤအချို းကျချုံ့  သို့မဟုတ်ချဲ့ ပြ ီး အစားအစာအုပ်စု၏ ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ခြ င်း 
 ပြ ုပြ းီေနာက် အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု  ပြ မျဉ်းကို ကိုယ်စားပြ ုသည်။ 

 

'အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု'  ပြ မျဉ်းသည် တကယ်ကို အလွန်အားနည်းချက်ရှိသည်ကို ဂရုပြ ုသင့်သည်။ 
မျဉ်းသည် အိမ်ေထာင်စု ဝင်ေငွအားလုံးကိ ုအစားအေသာက်အတွက် အသုံးပြ ုခဲ့သည်ဟု ယူဆပြ ီး ကယ်လိုရီ 
လုိအပခ်ျက်များကို  ဖြ ည့်ဆည်းေပးမည့် လိုအပ်ေသာ ေငွေကြ းကို ကုိယ်စားပြ ုသည်။ သို့ ဖြ စ်ရကား မျဉ်းသည် 
လွန်ကဲေသာ ဆင်းရဲဒကု္ခအဆင့်ကို ကိုယ်စားပြ ုသည်။ 

 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉး် 
 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉး်သည် အထက်ပါတွက်ချက်မှုအဆင့် အားလုံးကို ထိန်းသိမ်းလျက် အစားအစာအတွက် 
မဟုတ်ေသာ အသုံးစရိတ်အတွက် ခွင့် ပြ ုေငွေကြ းပမာဏကို ရိုးရငှး်စွာ ေပါင်းထည့်သည်။ ထပ်မံ၍ 
အဆင့်သုံးဆင့်ကိုလိုအပ်သည်။ 

(1) ပထမဦးစွာ ရည်ညွှန်းအုပ်စု၏ အစားအစာအတွက် မဟုတ်ေသာ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်မ ှ ေဝစုကို 
တွက်ချက်သည်။  

(2) ဒုတိယအေနဖြ င့် ဤေဝစုအတွက် ေငွေကြ းတန်ဖိုး သတ်မှတ်ေပးသည်(အစားအစာ ချို ့တဲ့မှုပြ မျဉ်းဖြ င့် 
ေမြ ှာက်ခြ ငး်အား ဖြ င့်)။ 

(3) တတိယအေနဖြ င့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းကို ရရှိရန်အတွက် ဤေငွေကြ းတန်ဖိုးကို အစားအစာ 
ချို ့တဲ့မှုပြ မျဉ်းတွင် ေပါင်းထည့်ေပးသည်။  

ဤနည်းဖြ င်တ့ွက်ခြ င်းအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းသည် စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်ပြ န့်ချက်မှ ဒုတယိ 
ေလးစိတ်တစ်စိတ်၏ စားသုံးမှု ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကို အေခြ ခံေသာ အနည်းဆုံးအစားအစာနှင် ့ အစားအစာ 
အတွက် မဟုတ်ေသာ အသုံးစရိတ်များကိ ုကိုယ်စားပြ ုသည်။  



ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှု 
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၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွက် ကျပ်တန်ဖိုးအားဖြ င့် တစ်နှစ်အတွက် အရွယ်ေရာက်သူနှင့် 
ညီမျှချက်အရ အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းများ၏ အမှန်တကယ် (အမည်ခံ) 
တန်ဖိုးများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်။ 

 2005 2010 
အစားအစာ ဆငး်ရခဲျို ့တ့ဲမှုပြ မျဉ်း 118402 274990 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပြ မျဉ်း 162136 376151 
 
 
2-1-3 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတုိင်းအတာများ 
 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်တွင် လုပင်န်းအဆင့် Foster-Greor-Thorbecse (FGT) 
အတန်းအစားဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတိုင်းအတာများကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မျဉ်းေအာကက်ျေရာက်သမူျားအား 
ေပါင်းရန်အတွက် အသုံးပြ ုသည်(နည်းပညာပိုင်းပိုဆိုင်ေသာေဆွးေနွးမှု တစ်ခုအတွက် ေနာက်ဆက်တွဲ ၂-၁ 
ကိုကြ ည့်ပါ)။ အစဉ်အလာအားဖြ င့် P0၊ P1 နှင့် P2 တို့ဖြ င့် ကိယု်စားပြ ုေသာ FGT အတိုင်းအတာ သုံးခုကို 
ကျယ်ပြ န့်စာွ အသုံးပြ ုသည်။ 

• P0 သို့မဟုတ် ဆင်းရဲနွမး်ပါးခြ င်း  ဖြ စ်မှုသည ်ဆင်းရဲေသာ လူဦးေရအချိုးကို ကိုယ်စားပြ ုသည်။ 

• P1 သို့မဟုတ် ဆငး်ရနဲွမ်းပါးခြ င်း နက်ရှိုင်းမှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး်ဖြ စ်မှုကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ကွာဟချက် ဆိုလိုသည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းမှ ပျမ်းမျှကွာလှမ်းမှုဖြ င့် ေမြ ှာက်ထားသည။် သို့ ဖြ စ်၍ 
ယင်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပမာဏနှင့် နက်ရှိုင်းမှုတို့၏ ေပါင်းစပ်အတိုင်းအတာ တစ်ခုဖြ စ်သည်။  

• P2 သို့မဟုတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး်  ပြ င်းထန်မှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း  ဖြ စ်မှုကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း 
ကွာဟချက်၏ နှစ်ထပ်ကိန်းဖြ င့် ေမြ ှာက်ထားသည။် အကျိုးသက်ေရာက်မှုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းမှ 
ပို၍ေဝးေသာ အိမ်ေထာင်စုများကိ ု အချိုးကျပို၍ အေလးေပးခြ င်းဖြ စ်သည်။ သို့ဖြ စ်ရကား  P2 ကို 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပမာဏနှင့် ဆင်းရဲသူများအကြ ား မညီမျှမှုတို့၏ ေပါင်းစပ်ညွှန်ကိန်းအဖြ စ် အဓိပ္ပါယ် 
ဖွင့်ရေပမည်။6  

P0 တန်ဖိုးတွင် အလိုလိုသိနိုင်ေသာ ရှင်းလင်းသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိေသာ်လည်း P1 နှင့် P2 အတွက် 
ထိုသို့ မေပြ ာနိုင်ေပ။ ယင်းတို့၏ အဓိကတန်ဖိုးမှာ ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ လူဦးေရအုပ်စုများ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အေခြ အေနကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း နက်ရိှုင်းမှုနှင့်  ပြ င်းထန်မှု အသီးသီးအရ ဆီေလျာ်ေသာ အဆင့်ေပးနိုင် 
ေစခြ င်းဖြ စသ်ည။်   

FGT အတန်းအစား အတိုင်းအတာများ၏ အခြ ားေသာ အသုံးဝင်သည့် အ င်္ဂါရပ်ကို "ေပါင်း၍ရေသာ 
အစိတ်အပိုင်းများအဖြ စ် ခွဲစိတ်နိုင်ခြ င်း" ဟုေခါ်ဆိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြ င့် ဆိုရလျှင် FGD အတိုင်းအတာ 
သုံးမျို းအတွက် လူဦးေရတစ်ခုလုံး၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင် ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ လူဦးေရအုပ်စုများ၏ 
နိှုင်းယှဉ်ထည့်ဝင်မှုကို တွက်ချက်ရန်  ဖြ စ်နိုင်သည်။ အပိုင်း ၂ တစ်ေလျှာက်လုံးတွင် P0၊ P1နှင့် P2 

                                                      
 
6 IHLCA-I ရလဒ်များကို တင်ပြ သည့် ကနဦး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလ့လာတင်ပြ ချက်တွင် P0၊ P1 နှင့် P2 တို့ကို ဆငး်ရဲနမွး်ပါးသူ အချိုး၊ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကွာဟချက် အချို း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကွာဟချက် နှစ်ထပ်ကိန်း အချို းဟု အသီးသီး အမည်တပ်ခ့ဲသည်။ 



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
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အတိုင်းအတာများ၏ အမျိုးသားအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေဝစုအတွက် အချက်အလက်များကို 
တင်ပြ ထားသည။် 

 
2-2 ။ အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တ့ဲမှု  
 

ယခင်အပိုင်းတွင် တင်ပြ ခဲ့သည့် FGT အတန်းအစား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ညွှန်ကိန်းများအတွက် ၂၀၁၀ 
 ပြ ည့်နှစ်၌  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု အဆင့်များ၏ အချက်အလက်များကို ဇယား 1 
တွင်တင်ပြ ထားသည။် အချက်ေလးချက်မှာ အထူးသဖြ င့် သက်ဆိုင်ဆက်စပ်ေနသည်။  

(1) အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု အဆင့်များသည် လွန်စွာနိမ့်ကျသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ၅% 
ဝနး်ကျင်တငွ်ရှိသည။် (ဇယားတွင် စာလုံးမည်းဖြ င့်  ပြ ထားေသာတန်ဖိုး ၀.၀၄၈ ၌ထင်ဟပ်ပြ ထားသည်။) 

(2) အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုသည် အရင်းခံအားဖြ င့် ေကျးလက်ဖြ စ်စဉ်တစ်ခု  ဖြ စ်ေနဆဲဖြ စ်သည်။ 
 ခြ ုံကြ ည့်လျှင် ေကျးလက်အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့ ခြ င်းဖြ စ်မှုသည် ၅.၆% ရှိပြ ီး ၂.၅% ရှိေသာ 
 မြ ို ့ ပြ အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့ ခြ င်းဖြ စ်မှု၏ နှစ်ဆခန့်ဖြ စ်သည။် ဤပုံစံသည် ဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှု 
အတိုင်းအတာ အားလုံးအတွက်  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီး အားလုံးေလာက်တွင ်တည်ရှိသည်။ ထို့ပြ င် 
စုစုေပါင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသို့ ေကျးလက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ထည့်ဝင်မှုသည် ၈၇% ခန့်ရှိသည်။ 

(3)  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးများအတွင်း ကဲွပြ ားခြ ားနားမှု ကျယ်ပြ န့်သည။် အစားအစာ 
ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်းဖြ စ်မှု၏ အမြ င့်ဆုံး တန်ဖိုးသည် ချင်းပြ ည်နယတ်ငွ် ၂၅%  ဖြ င့် တည်ရှိပြ ီး ထို့ေနာက်တွင် 
ရခိုင် (၁၀%)၊ တန င်္သာရီ  (၉.၆%) နှင့် ရှမ်း (၉%) တို့ရှိကြ သည်။ (ပံု 1 ကိုကြ ည့်ပါ). မည်သည့် FGT 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတိုင်းအတာကိ ု အသုံးပြ ုသည်ဖြ စ်ေစ ဤပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီး ေလးခုသည် 
အဆငး်ရဲဆုံး  ဖြ စ်ေနဆဲဖြ စ်သည်။  

(4) မည်သည့် FGT ဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှု အတိုင်းအတာကို အသုံးပြ ုသည်ဖြ စ်ေစ အမျိုးသားအဆင့် 
အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသို့ အဓိက ထည့်ဝင်ေသာ  ပြ ညန်ယ်/တိုင်း ေဒသကီးေလးခုမှာ ဧရာဝတီ 
(၁၈.၇%)၊ မန္တေလး (၁၆%)၊ ရှမ်း (၁၅.၄%)နှင့် ရခုိင်ပြ ည်နယ် (၁၄.၉%) တို့ဖြ စ်ကြ သည် (ပံု 2 
ကိုကြ ည့်ပါ)။ ဤပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးေလးခုသည် အတူတကွ  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် စုစုေပါင်း 
အစားအစာ ချို ့တဲ့မှု၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်အတွက် စာရင်းေပါက်ေနသည်။  

 

'အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု'  ပြ မျဉး်သည် လွန်ကဲေသာ ဆငး်ရဒဲကု္ခအဆင့် တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြ ုေကြ ာင်း 
အမှတ်ရေပမည်။ (အပိုင်း ၂-၁-၂ ကုိကြ ည့်ပါ)။ ယင်းသည် အားလုံးေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်ေငွကို 
အစားအစာအတွက် အသုံးပြ ုသည်ဟု ယူဆလျက် ကယ်လိုရ ီ လိုအပ်ချက်များကို  ဖြ ည့်ဆည်းေပးမည့် 
ေငွေကြ းပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်သည်။  

ဇယား 2 သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နစ်ှ IHLCA စစ်တမ်း နှစ်ခုအကြ ား အစားအစာ 
ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်းဖြ စ်မှု၏ အလားအလာများကို တင်ပြ ထားသည်။ အချက်တချို ့သည် ဂရုထားရန်အတွက် 
သက်ဆိုငဆ်က်စပ်ေနသည်။ 
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(1)  ခြ ုံကြ ည့်လျှင် အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်းဖြ စ်မှုသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း ၉.၆% 
မှ ၄.၈% သုိ့ တစ်ဝက်ဖြ စ်သွား ပြ ီး ယင်းေပြ ာင်းလဲမှုသည် စာရင်းအင်းသေဘာအရ ထူးခြ ား 
ထင်ရှားသည်။ 

(2) ကျဆင်းေနေသာ အလားအလာသည်  မြ ို ့ပြ နှင့် ေကျးလက်ဧရိယာ နှစ်ခုစလုံးတွင် ေပါ်လွင်ထင်ရှားပြ ီး 
သိသိသာသာ ဆင်တူနှုန်းဖြ င့် ကျဆင်းသည်။  

(3)  ပြ ည်နယနှ်င့် တိုင်းေဒသကီး အားလုံးတွင် ကျဆင်းေနေသာ အလားအလာကို ေတွ့ရေသာ်လည်း 
ဤေပြ ာငး်လဲမှှုများမှ တချို ့သည် စာရင်းအင်းသေဘာအရ ထူးခြ ားထငရ်ှားမှု မရှိေပ။ 

ဤအချက်အလက်များက  မြ န်မာနိုင်ငံတွင်7 အဆင်းရဲဆုံး လူဦးေရအုပ်စုများအတွက် အေခြ ခံ အစားအစာ 
စားသုံးမှုတွင် တိုးတက်ေကာင်းမွန်မှု တစ်ခုနှင့်  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးများအတွင်း အထူးသဖြ င့် 
ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ဧရိယာတို့အတွင်း ကွာဟချက်များ ရှိေနဆဲဖြ စ်ေကြ ာင်း ညွှန်ပြ သည။်   

                                                      
 
7 ေနာက်ထပ် စိစစ်မှုအတွက် အပိုင်း 2-4 ကို  ကြ ည့်ပါ။  
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ပုံ 1 ။  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးအလိုက် အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်းဖြ စ်မှု၊ 2010  ပြ ည့်နှစ် 
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ပံု 2 ။  ပြ ညန်ယ်/တိုင်း ေဒသကီးအလိုက် အမျို းသားအဆင့် အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု ေဝစုများ၊ 2010 
 ပြ ည့်နှစ် 
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ဇယား 1 ။ အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု အတိငု်းအတာများ၊ 2010   ပြ ည့်နှစ် 
   မြ ိို ့ပြ  ေကျးလက် စုစုေပါင်း 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 
P0 

(ြဖစ်မှု) 
P1 

(နက်ရှိုင်းမှု) 
P2 

( ပြ င်းထန်မှု) 
P0 

(ြဖစ်မှု) 
P1 

(နက်ရှိုင်းမှု) 
P2 

( ပြ င်းထန်မှု) P0 

အမျို းသား 
အဆင့် 
ဆင်းရဲ 

နွမ်းပါးမှု (%) 

P1 

အမျို းသား 
အဆင့် 
ဆင်းရဲ 

နွမး်ပါးမှု (%) 

P2 

အမျို းသား 
အဆင့် 
ဆင်းရဲ 

နွမ်းပါးမှု (%) 

ကချင် 0.025 0.003 0.0006 0.050 0.007 0.0015 0.043 2.4 0.006 2.5 0.0013 2.7 
  (0.016) (0.003) (0.0005) (0.022) (0.002) (0.0005) (0.011) (0.73) (0.001) (0.44) (0.0001) (0.56) 

ကယား 0.000 0.000 0.0000 0.019 0.002 0.0003 0.012 0.1 0.002 0.1 0.0002 0.0 
  (0.000) (0.000) (0.0000) (0.021) (0.003) (0.0003) (0.012) (0.01) (0.002) (0.01) (0.0002) (0.01) 

ကရင် 0.000 0.000 0.0000 0.021 0.002 0.0002 0.017 1.0 0.001 0.6 0.0001 0.3 
  (0.000) (0.000) (0.0000) (0.007) (0.000) (0.0000) (0.006) (0.19) (0.000) (0.15) (0.0000) (0.08) 

ချင်း 0.064 0.007 0.0011 0.308 0.046 0.0105 0.250 3.8 0.037 4.5 0.0082 4.8 
  (0.008) (0.002) (0.0004) (0.080) (0.020) (0.0064) (0.038) (0.52) (0.012) (1.25) (0.0041) (2.09) 

စစ်ကုိင်း 0.025 0.003 0.0004 0.011 0.001 0.0002 0.013 2.8 0.001 2.5 0.0002 2.1 
  (0.011) (0.001) (0.0001) (0.005) (0.001) (0.0001) (0.005) (0.54) (0.001) (0.44) (0.0001) (0.33) 

တန င်္သာရီ 0.045 0.005 0.0010 0.111 0.018 0.0053 0.096 5.4 0.015 6.8 0.0043 9.4 
  (0.045) (0.004) (0.0008) (0.043) (0.009) (0.0028) (0.040) (2.11) (0.007) (3.14) (0.0023) (4.77) 

ပဲခူး 0.034 0.003 0.0005 0.014 0.001 0.0001 0.017 3.6 0.001 2.0 0.0001 1.0 
  (0.008) (0.002) (0.0003) (0.005) (0.000) (0.0000) (0.005) (1.02) (0.000) (0.67) (0.0001) (0.47) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 0.049 0.004 0.0007 0.024 0.002 0.0001 0.028 3.3 0.002 1.8 0.0002 0.9 
  (0.008) (0.002) (0.0004) (0.010) (0.001) (0.0001) (0.010) (1.00) (0.001) (0.66) (0.0001) (0.46) 

- ပဲခူး 
(အေနာက်) 0.007 0.001 0.0000 0.003 0.000 0.0000 0.003 0.3 0.000 0.2 0.0000 0.1 
  (0.005) (0.000) (0.0000) (0.002) (0.000) (0.0000) (0.002) (0.16) (0.000) (0.08) (0.0000) (0.03) 

မေကွး 0.021 0.001 0.0002 0.038 0.005 0.0012 0.036 6.4 0.005 7.1 0.0011 7.4 
  (0.009) (0.001) (0.0001) (0.010) (0.002) (0.0005) (0.009) (1.57) (0.002) (2.19) (0.0004) (2.90) 

မန္တေလး 0.023 0.003 0.0006 0.065 0.009 0.0024 0.053 16.0 0.007 17.9 0.0019 22.1 
  (0.004) (0.001) (0.0003) (0.027) (0.004) (0.0011) (0.020) (5.02) (0.003) (6.02) (0.0008) (7.79) 

မွန် 0.024 0.002 0.0003 0.038 0.004 0.0007 0.036 3.2 0.003 2.4 0.0006 2.2 
  (0.008) (0.001) (0.0002) (0.015) (0.001) (0.0004) (0.013) (0.51) (0.001) (0.45) (0.0004) (0.49) 

ရခိုင် 0.044 0.005 0.0012 0.115 0.011 0.0017 0.100 14.9 0.010 12.2 0.0016 9.2 
  (0.004) (0.000) (0.0001) (0.036) (0.004) (0.0007) (0.039) (5.10) (0.004) (4.78) (0.0006) (3.64) 

ရန်ကန်ု 0.016 0.002 0.0004 0.048 0.006 0.0011 0.024 6.5 0.003 6.6 0.0005 5.6 
  (0.006) (0.001) (0.0002) (0.025) (0.003) (0.0006) (0.005) (1.09) (0.001) (1.95) (0.0003) (2.42) 

ရှမး် 0.035 0.004 0.0006 0.108 0.012 0.0020 0.090 15.4 0.010 14.2 0.0017 11.1 
  (0.028) (0.003) (0.0005) (0.025) (0.004) (0.0006) (0.031) (5.38) (0.004) (5.79) (0.0007) (4.69) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 0.036 0.004 0.0006 0.098 0.014 0.0023 0.082 6.2 0.012 7.1 0.0018 5.4 
  (0.052) (0.006) (0.0009) (0.055) (0.008) (0.0012) (0.066) (5.39) (0.009) (6.00) (0.0014) (4.68) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 0.034 0.005 0.0009 0.116 0.012 0.0020 0.099 7.2 0.010 6.0 0.0018 5.0 
  (0.029) (0.004) (0.0009) (0.026) (0.002) (0.0004) (0.028) (2.15) (0.002) (1.33) (0.0004) (1.20) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 0.035 0.001 0.0001 0.109 0.008 0.0011 0.091 2.0 0.007 1.2 0.0008 0.7 
  (0.014) (0.000) (0.0000) (0.015) (0.001) (0.0003) (0.013) (0.27) (0.001) (0.17) (0.0002) (0.14) 

ဧရာဝတီ 0.038 0.005 0.0010 0.065 0.009 0.0020 0.061 18.7 0.008 20.7 0.0018 22.0 
  (0.007) (0.001) (0.0003) (0.016) (0.002) (0.0006) (0.013) (4.15) (0.002) (4.65) (0.0005) (5.77) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 0.025 0.003 0.0005 0.056 0.007 0.0015 0.048 100.0 0.006 100.0 0.0012 100.0 
  (0.004) (0.001) (0.0001) (0.007) (0.001) (0.0002) (0.006) (0.00) (0.001) (0.00) (0.0002) (0.00) 

   -   မြ ို ့ ပြ  n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0.025 13.5 0.003 12.8 0.0005 11.2 
              (0.004) (2.72) (0.001) (2.70) (0.0001) (2.72) 

   - ေကျးလက် n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0.056 86.5 0.007 87.2 0.0015 88.8 
              (0.007) (2.72) (0.001) (2.70) (0.0002) (2.72) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 2 ။ အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်း  ဖြ စပ်ွားမှု အလားအလာများ 2005 ခုနှစ်၊ 2010  ပြ ည့်နှစ် 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စ ု

 မြ ို ့ ပြ  ေကျးလက် စုစေုပါင်း 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

ကချင် 8.6 2.5 16.6 5.0 14.3 4.3 
  (4.66) (1.60) (5.32) (2.16) (4.11) (1.12) 

ကယား 5.1 0.0 17.1 1.9 12.5 1.2 
  (0.41) (0.00) (4.59) (2.10) (2.17) (1.22) 

ကရင် 0.0 0.0 2.2 2.1 1.9 1.7 
  (0.00) (0.00) (0.77) (0.73) (0.76) (0.61) 

ချင်း 5.5 6.4 49.4 30.8 39.8 25.0 
  (1.65) (0.76) (14.23) (8.03) (7.65) (3.83) 

စစ်ကုိငး် 4.0 2.5 8.3 1.1 7.7 1.3 
  (1.39) (1.07) (2.43) (0.53) (1.96) (0.55) 

တန င်္သာရီ 9.1 4.5 11.9 11.1 11.4 9.6 
  (10.44) (4.51) (1.78) (4.32) (3.30) (4.00) 

ပဲခူး 10.0 3.4 5.7 1.4 6.3 1.7 
  (2.22) (0.83) (1.40) (0.53) (1.59) (0.50) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 12.4 4.9 4.9 2.4 6.1 2.8 
  (2.74) (0.80) (2.05) (1.02) (2.53) (0.96) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 5.5 0.7 6.7 0.3 6.6 0.3 
  (1.48) (0.54) (1.70) (0.24) (1.52) (0.15) 

မေကွး 7.0 2.1 13.8 3.8 13.1 3.6 
  (1.23) (0.90) (2.59) (1.01) (2.58) (0.87) 

မန္တေလး 6.0 2.3 13.1 6.5 11.1 5.3 
  (1.22) (0.38) (1.47) (2.68) (1.17) (1.98) 

မွန် 8.1 2.4 4.3 3.8 5.0 3.6 
  (4.19) (0.79) (2.80) (1.46) (2.60) (1.30) 

ရခိုင် 7.1 4.4 12.9 11.5 11.8 10.0 
  (1.54) (0.40) (2.11) (3.65) (1.93) (3.85) 

ရန်ကုန် 3.5 1.6 4.9 4.8 3.9 2.4 
  (1.77) (0.63) (4.99) (2.53) (1.93) (0.52) 

ရှမ်း 11.1 3.5 18.9 10.8 17.2 9.0 
  (5.68) (2.76) (2.24) (2.54) (3.27) (3.12) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 7.7 3.6 14.5 9.8 12.9 8.2 
  (9.11) (5.19) (4.49) (5.54) (6.51) (6.57) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 15.8 3.4 22.2 11.6 20.8 9.9 
  (7.38) (2.95) (2.85) (2.64) (3.83) (2.81) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 8.4 3.5 23.1 10.9 19.8 9.1 
  (3.60) (1.45) (9.87) (1.49) (8.67) (1.27) 

ဧရာဝတီ 9.5 3.8 9.6 6.5 9.6 6.1 
  (3.46) (0.66) (1.36) (1.59) (1.39) (1.30) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 6.1 2.5 10.9 5.6 9.6 4.8 
  (0.93) (0.36) (0.73) (0.70) (0.66) (0.56) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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2-3 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
 

ဇယား 3 သည် FGT အတန်းအစား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ညွှန်ကိန်းများအတွက် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်၊  မြ နမ်ာနိငုင်ံတွင် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အဆင့်များ၏ အချက်အလက်များကို တင်ပြ ထားသည် (အပိုင်း ၂-၁-၃ ကိုကြ ည့်ပါ) ။ 
အချက်ေလးချက်မှာ ဂရုပြ ုရန် သက်ဆိုင်ဆက်စပ်ေနသည်။ 

(1)  ခြ ုံကြ ည့်လျှင် လူဦးေရ၏ ၂၅% ခန့်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းေအာက်တွင် ကျေရာက်သည်။ 
(2) "အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု" တွင်ဖြ စ်ခဲ့သည့်အတိုင်း  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင် ထင်ရှားေသာ 
ေကျးလက်သွင်ပြ င ်လက္ခဏာ တစ်ခုရှိသည်။  ခြ ုံကြ ည့်လျှင် ေကျးလက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စ်မှုသည် 
၂၉% ရှိပြ းီ ၁၅% ရှိေသာမြ ို ့ ပြ  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နှစ်ဆခန့်ရှိသည်။ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည် 
FGTဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတိုင်းအတာ အားလုံးအတွက်  ပြ ညန်ယ်/တိုင်း ေဒသကီး အားလုံးနီးပါးတွင် 
တည်ရှိေနသည်။ ထို့ ပြ င် စုစုေပါင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသို့ ေကျးလက်ဆင်းရဲနွမး်ပါးမှု၏ ထည့်ဝင်မှုသည် 
၈၄% ရှိသည်။ 

(3)  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား ကျယ်ပြ န့်ေသာ ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုရှိသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း 
 ဖြ စ်မှု၏ အမြ င့်ဆုံး တန်ဖိုးသည် ချင်းပြ ည်နယတ်ငွ် ၇၃%  ဖြ င့်ရှိေနပြ ီး ထုိေနာက်မှ ရခိုင် (၄၄%)၊ 
တန င်္သာရီ (၃၃%)၊ ရှမ်း (၃၃%)နှင့် ဧရာဝတီ (၃၂%) တို့ရှိကြ သည်။ (ပံု 3 ကိုကြ ည့်ပါ)။  ပြ ညန်ယ်/တိုင်း 
ေဒသကီးများကို ဤသို့အဆင့်ေပးခြ င်းသည် အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုကို အဆင့်ေပးခြ င်းနှင့် 
အပြ ို င်ဖြ စ်ပြ ီး ဧရာဝတီကို ထပ်တိုးေပးရသည်။ အထူးဂရုမူစရာမှာ ချင်းပြ ည်နယ်၏ ၈၀% 
သည်လွန်ကဲစွာ  မြ င့်မားေသာ ေကျးလက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စ်မှု  ဖြ စ်ေနသည့်အချက်ဖြ စ်သည်။  

(4) အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုတွင်  ဖြ စ်ခဲ့သည့်အတိုင်း အမျို းသားအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသို့ အဓိက 
ထည့်ဝင်သည့်  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီး ေလးခုမှာ မည်သည့် FGT အတိုင်းအတာကို 
အသုံးပြ ုသည်ဖြ စ်ေစ၊ ဧရာဝတီ (၁၉%)၊ မန္တေလး (၁၅%)၊ ရခိုင ် (၁၂%) နှင့် ရှမ်းပြ ည်နယ် (၁၁%) 
တို့ဖြ စ်ကြ သည်။ (ပံု 4 ကိုကြ ည့်ပါ)။ ဤပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီး ေလးခုသည်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် 
စုစုေပါင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ တစ်ဝက်ေကျာ်အတွက် အတူတကွ စာရင်းေပါက်ပါသည်။ 

ဇယား 4 သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် နှင့်၂၀၁၀  ပြ ည့်နစ်ှ စစ်တမ်းနှစ်ခအုတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စမ်ှု 
အလားအလာများအတွက ်အချက်အလက်များကုိ တင်ပြ သည်။ အချက်သုံးချက်မှာ အေရးပါသည်။ 

(1)  ခြ ုံကြ ည့်လျှင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စ်မှုသည် ၆ရာခိုင်နှုန်းခန့်  
ကျဆင်းခဲ့ ပြ ီး ေပြ ာင်းလဲမှုသည် စာရင်းအင်းသေဘာအရ ထူးခြ ားထင်ရှားသည။်  

(2) အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုတွင်  ဖြ စ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ကျဆင်းေသာ အလားအလာသည် 
 မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေဒသများတွင် သိသာထင်ရှားသည်။ သို့ေသာ်  မြ ို ့ ပြ တွင် ေကျးလက်ထကပ်ို၍ 
 မြ င့်မားေသာနှုန်းဖြ င့် ကျဆင်းသည်။  

(3) ကျဆင်းေသာ အလားအလာကို  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်း ေဒသကးီအားလုံးနီးပါးတွင် ေတွ့ ရသည်။ သို့ေသာ် 
ဤစစ်တမ်းနှစ်ခုအတွင်း ကွဲပြ ားခြ ားနားချက်များမှ အများအပြ ားသည် စာရင်းအင်းသေဘာအရ 
ထူးခြ ားထငရ်ှားမှု မရှိေပ။  
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 ခြ ုံကြ ည့်လျှင် ဤအချက်အလက်များသည်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးေရ၏ အဆင်းရဲဆုံး ၃၀%အတွက် အေခြ ခံ 
စားသုံးမှုတွင် တိုးတက်ေကာင်းမွန်မှု တစ်ခုနှင့်  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား ရှိေနဆဲဖြ စ်ေသာ 
ကွာဟမှုများ အထူးသဖြ င့် ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  ေဒသများအကြ ား ကွာဟမှုကို ညွှန်ပြ ေနသည်။ 8 

 

                                                      
 
8 ေနာက်ထပ် စိစစ်မှုအတွက် အပိုင်း ၂-၄ ကိုကြ ည့်ပါ။ 
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ပံု 3 ။  ပြ ည်နယ/်တိုင်း ေဒသကီးအလိုက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စမ်ှု 
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ပံု 4 ။  ပြ ည်နယ/်တိုင်း ေဒသကီးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေဝစုများ၊ 2010  ပြ ည့်နှစ် 
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ဇယား 3 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတုိင်းအတာများ၊ 2010  ပြ ည့်နှစ် 
   မြ ို ့ပြ  ေကျးလက်  စုစုေပါင်း 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု P0 
(ြဖစ်မှု) 

P1 
(နက်ရှိုင်းမှု) 

P2 
( ပြ င်းထန်မှု) 

P0 
(ြဖစ်မှု) 

P1 
(နက်ရှိုင်းမှု) 

P2 
( ပြ င်းထန်မှု) P0 

အမျို းသား 
အဆင့် 
ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှု 

(%) 

P1 

အမျို းသား 
အဆင့် 
ဆင်းရဲ 
နွမး်ပါးမှု 

(%) 

P2 

အမျို းသား 
အဆင့် 
ဆင်းရဲ 

နွမး်ပါးမှု (%) 

ကချင် 0.234 0.037 0.0083 0.306 0.045 0.0112 0.286 2.9 0.043 2.8 0.0104 2.7 
  (0.032) (0.007) (0.0024) (0.026) (0.006) (0.0024) (0.026) (0.20) (0.004) (0.37) (0.0013) (0.47) 

ကယား 0.023 0.002 0.0001 0.163 0.019 0.0041 0.114 0.1 0.013 0.1 0.0027 0.1 
  (0.028) (0.002) (0.0001) (0.025) (0.006) (0.0023) (0.004) (0.01) (0.002) (0.01) (0.0012) (0.03) 

ကရင် 0.168 0.020 0.0030 0.175 0.018 0.0038 0.174 1.9 0.018 1.3 0.0036 1.0 
  (0.031) (0.009) (0.0016) (0.004) (0.005) (0.0014) (0.005) (0.40) (0.003) (0.11) (0.0010) (0.14) 

ချင်း 0.521 0.076 0.0160 0.800 0.196 0.0613 0.733 2.1 0.167 2.9 0.0505 3.5 
  (0.039) (0.004) (0.0013) (0.042) (0.027) (0.0149) (0.022) (0.16) (0.012) (0.23) (0.0077) (0.43) 

စစ်ကုိငး် 0.160 0.024 0.0057 0.149 0.017 0.0034 0.151 6.1 0.018 4.6 0.0037 3.8 
  (0.025) (0.005) (0.0016) (0.014) (0.003) (0.0008) (0.015) (0.54) (0.003) (0.69) (0.0008) (0.78) 

တန င်္သာရီ 0.167 0.029 0.0077 0.375 0.077 0.0238 0.326 3.5 0.066 4.4 0.0200 5.3 
  (0.125) (0.027) (0.0072) (0.080) (0.022) (0.0088) (0.094) (0.82) (0.023) (1.32) (0.0080) (1.95) 

ပဲခူး 0.190 0.032 0.0077 0.182 0.023 0.0043 0.183 7.2 0.024 6.0 0.0047 4.7 
  (0.025) (0.005) (0.0018) (0.021) (0.004) (0.0009) (0.020) (0.71) (0.004) (0.81) (0.0009) (0.86) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 0.209 0.040 0.0103 0.201 0.028 0.0057 0.202 4.4 0.030 4.1 0.0064 3.5 
  (0.024) (0.004) (0.0019) (0.040) (0.007) (0.0017) (0.036) (0.65) (0.007) (0.75) (0.0018) (0.82) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 0.156 0.018 0.0031 0.159 0.017 0.0027 0.159 2.8 0.017 1.9 0.0027 1.2 
  (0.068) (0.008) (0.0014) (0.006) (0.001) (0.0002) (0.011) (0.17) (0.001) (0.15) (0.0001) (0.12) 

မေကွး 0.158 0.022 0.0048 0.282 0.040 0.0096 0.270 8.9 0.039 8.0 0.0092 7.6 
  (0.052) (0.009) (0.0019) (0.038) (0.007) (0.0020) (0.030) (0.78) (0.006) (1.07) (0.0017) (1.32) 

မန္တေလး 0.141 0.021 0.0052 0.316 0.055 0.0148 0.266 15.0 0.045 15.9 0.0120 16.8 
  (0.020) (0.004) (0.0010) (0.072) (0.017) (0.0053) (0.058) (2.66) (0.013) (3.87) (0.0041) (4.72) 

မွန် 0.178 0.024 0.0056 0.160 0.025 0.0063 0.163 2.7 0.025 2.6 0.0061 2.6 
  (0.021) (0.006) (0.0015) (0.019) (0.005) (0.0017) (0.015) (0.38) (0.004) (0.57) (0.0015) (0.76) 

ရခိုင် 0.221 0.032 0.0081 0.491 0.087 0.0220 0.435 12.2 0.076 13.3 0.0191 13.3 
  (0.014) (0.002) (0.0006) (0.044) (0.014) (0.0049) (0.072) (1.88) (0.019) (2.99) (0.0058) (3.68) 

ရနကု်န် 0.119 0.016 0.0036 0.287 0.043 0.0101 0.161 8.1 0.023 7.1 0.0052 6.6 
  (0.020) (0.003) (0.0009) (0.029) (0.011) (0.0041) (0.017) (1.11) (0.003) (1.04) (0.0012) (1.24) 

ရှမ်း 0.141 0.025 0.0066 0.392 0.071 0.0189 0.331 10.6 0.060 12.0 0.0160 12.7 
  (0.076) (0.015) (0.0045) (0.050) (0.012) (0.0036) (0.072) (2.60) (0.016) (3.37) (0.0047) (4.01) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 0.083 0.019 0.0058 0.312 0.057 0.0165 0.252 3.6 0.047 4.2 0.0137 4.8 
  (0.113) (0.026) (0.0083) (0.104) (0.025) (0.0081) (0.148) (2.44) (0.032) (3.23) (0.0101) (3.97) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 0.163 0.028 0.0072 0.431 0.081 0.0211 0.374 5.1 0.070 6.0 0.0181 6.2 
  (0.061) (0.010) (0.0040) (0.081) (0.017) (0.0040) (0.087) (1.30) (0.017) (1.55) (0.0043) (1.56) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 0.286 0.040 0.0077 0.523 0.084 0.0196 0.464 1.9 0.073 1.9 0.0166 1.7 
  (0.058) (0.013) (0.0031) (0.041) (0.007) (0.0019) (0.038) (0.12) (0.005) (0.17) (0.0014) (0.21) 

ဧရာဝတီ 0.231 0.037 0.0089 0.339 0.056 0.0143 0.322 18.6 0.053 19.1 0.0135 19.4 
  (0.032) (0.004) (0.0010) (0.029) (0.008) (0.0027) (0.029) (2.23) (0.007) (3.05) (0.0022) (3.63) 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု 0.157 0.023 0.0055 0.292 0.047 0.0120 0.256 100.0 0.041 100.0 0.0103 100.0 
  (0.011) (0.002) (0.0006) (0.016) (0.004) (0.0012) (0.014) (0.00) (0.003) (0.00) (0.0010) (0.00) 

   -  မြ ို ့ ပြ  n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0.157 15.9 0.023 14.8 0.0055 14.0 
              (0.011) (1.87) (0.002) (1.96) (0.0006) (2.11) 

   - ေကျးလက် n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0.292 84.1 0.047 85.2 0.0120 86.0 
              (0.016) (1.87) (0.004) (1.96) (0.0012) (2.11) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 4 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စ်မှု အလားအလာများ၊ 2005 ခုနှစ်၊ 2010  ပြ ည့်နှစ် 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

 မြ ို ့ ပြ  ေကျးလက် စုစုေပါင်း 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

ကချင် 37.7 23.4 46.8 30.6 44.2 28.6 
  (2.34) (3.22) (8.83) (2.57) (5.70) (2.62) 

ကယား 26.1 2.3 38.2 16.3 33.6 11.4 
  (7.45) (2.82) (3.31) (2.52) (1.64) (0.37) 

ကရင် 7.8 16.8 12.5 17.5 11.8 17.4 
  (3.36) (3.08) (4.09) (0.39) (4.14) (0.51) 

ချင်း 45.9 52.1 80.9 80.0 73.3 73.3 
  (3.41) (3.88) (10.31) (4.20) (6.10) (2.18) 

စစ်ကုိငး် 21.9 16.0 27.4 14.9 26.6 15.1 
  (2.57) (2.51) (4.58) (1.43) (3.88) (1.49) 

တန င်္သာရီ 20.8 16.7 37.2 37.5 33.8 32.6 
  (15.67) (12.53) (5.85) (7.96) (7.58) (9.43) 

ပဲခူး 30.7 19.0 31.8 18.2 31.6 18.3 
  (5.40) (2.54) (4.99) (2.13) (4.95) (2.00) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 34.8 20.9 30.2 20.1 30.9 20.2 
  (6.97) (2.39) (6.73) (4.03) (7.00) (3.57) 

- ပဲခူး 
(အေနာက်) 23.1 15.6 33.8 15.9 32.6 15.9 
  (2.32) (6.83) (7.13) (0.62) (6.74) (1.07) 

မေကွး 25.8 15.8 43.9 28.2 42.1 27.0 
  (4.65) (5.20) (7.44) (3.85) (7.58) (2.98) 

မန္တေလး 24.1 14.1 44.7 31.6 38.9 26.6 
  (3.20) (2.04) (5.27) (7.25) (4.07) (5.77) 

မွန် 22.5 17.8 21.3 16.0 21.5 16.3 
  (5.84) (2.05) (9.26) (1.95) (7.73) (1.53) 

ရခိုင် 25.5 22.1 41.2 49.1 38.1 43.5 
  (2.66) (1.38) (2.66) (4.37) (2.88) (7.24) 

ရန်ကုန် 14.4 11.9 17.4 28.7 15.1 16.1 
  (3.68) (1.99) (17.39) (2.93) (6.19) (1.68) 

ရှမ်း 31.0 14.1 50.5 39.2 46.1 33.1 
  (9.27) (7.56) (4.66) (4.96) (6.75) (7.22) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 26.1 8.3 44.5 31.2 40.2 25.2 
  (14.81) (11.28) (10.79) (10.44) (14.32) (14.77) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 34.7 16.3 55.0 43.1 50.6 37.4 
  (12.01) (6.07) (4.93) (8.09) (6.86) (8.72) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 37.1 28.6 56.0 52.3 51.8 46.4 
  (7.41) (5.81) (11.03) (4.06) (9.23) (3.77) 

ဧရာဝတီ 24.4 23.1 30.3 33.9 29.3 32.2 
  (6.14) (3.16) (2.49) (2.87) (1.91) (2.94) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 21.5 15.7 35.8 29.2 32.1 25.6 
  (1.86) (1.08) (1.90) (1.55) (1.67) (1.36) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
 
  



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
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2-4 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 'ကုိယ်စားပြ ုများ' 

ယခငအ်ပိုင်းနှစ်ခုသည် အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နှစ်ခုစလုံးတွင် စာရင်းအင်း သေဘာ 
အရ ထူးခြ ားထင်ရှားေသာ ကျဆင်းမှုတစ်ခုကို ညွှန်ပြ သည့် အချက်အလက်များကို တင်ပြ ခဲ့သည်။ ဤအပိုင်း 
တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၌ ကျဆင်းမှုသည် ဆင်တူအလားအလာကိုပြ မည်ဟု ေမျှာ်မှန်းရမည် ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
'ကိုယ်စားပြ ုများ' သို့မဟုတ် ညွှန်ကိန်းသံုးခုနှင့် ညီညွှတ်ခြ င်းရှိမရှိကို စုံစမ်းစစ်ေဆးသည်။ ယင်းတို့မှာ 
(၁)ကယ်လိုရီစားသုံးမှု (၂)စားသုံးမှုတွင်အစားအစာေဝစုနှင့် (၃)ေသးငယ်ေသာပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု 
တို့ဖြ စ်သည်။ အချက်အလက်များကို စားသုံးမှုပြ န့်ချက် တစ်ခုလုံးအတွက် ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အားဖြ င့် 
တင်ပြ ထားသည။်  

2-4-1 ။ ကယ်လုိရီ စားသံုးမှု 

ဇယား 5 သည် အရွယ်ေရာက်သူနှင့် ညီမျှချက်အရ ေန့စဉ်ကယ်လိုရီ စားသုံးမှု9အတွက် အချက်အလက်များ 
ကို စားသုံးမှု ဆယ်စိတ်တစ်စတိ်  ဖြ င့်ပြ ထားသည်။ အချက်အလက်များက ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် အစားအစာ 
ဆင်းရဲချို ့တဲ့သူကို ကိုယ်စားပြ ုသည့် အနိမ့်စား ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်အတွက် စာရငး်အင်းသေဘာအရ ထူးခြ ား 
ထင်ရှားေသာ ေကာင်းမွန်တိုးတက်မှုတစ်ခုနှင့် ဒုတိယနှင့် တတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်များအတွက် တိုးတက်မှု 
ကို ညွှန်ပြ သည်။  ခြ ုံကြ ည့်လျှင် ကယ်လိုရီ စားသုံးမှုသည် ၁%ခန့်ကျဆင်း ခဲ့ပုံေပါ်သည်။ ဤအချက်အလက် 
များသည် အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုတွင ်ကျဆင်းခဲ့မှုတစ်ခုနှင့် ညီညွှတ်သည်။  

ဇယား 5 ။ ဆယ်စိတ်ကိန်းအလိုက် ကယ်လိုရီစားသုံးမှု၊ 2005 ခုနှစ၊် 2010  ပြ ည့်နှစ် 

စားသံုးမှု ဆယ်စိတ်ကိန်းများ 
စုစုေပါင်း % ေပြ ာင်းလဲမှု 

2005-2010 2005 2010 
ပထမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ်(အနိမ့်ဆုံး  2577 2656 3 
၁၀%) (27) (29) 

 
ဒုတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 2992 3015 1 

(30) (26) 
 

တတိယ ဆယ်စိတ်တစစ်တိ် 3142 3161 1 

 
(30) (34) 

 
စတုထ္ထ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 3317 3302 0 
  (28) (34) 

 
ပဥ္စမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 3439 3385 -2 
  (34) (39) 

 
ဆဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 3534 3529 0 
  (39) (38) 

 
သတ္တမ ဆယ်စိတ်တစ်စတိ် 3637 3587 -1 
  (56) (53) 

 
အဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 3782 3708 -2 
  (53) (46) 

 
နဝမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 3862 3813 -1 
  (67) (47) 

 
ဒဿမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အမြ င့်ဆုံး  4125 3898 -5 
၁၀%) (118) (82) 

 
 ပြ ည်ေထာင်စု 3441 3405 -1 

  (37) (28) 
 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 

                                                      
 
9 ကယ်လိုရီစားသုံးမှု တွက်ချက်ရန်အတွက် IHLCA ေမးခွန်းလွှာတွင် အေရအတွကဆ်ိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်မရှိေသာ အစားအစာ 
အမယတ်ချို ့အတွက် ကယ်လိုရီတန်ဖိုးကို တကွ်ယူရန်လိုအပ်လာသည်။ အသုံးပြ ုေသာ လုပ်ငန်းစဥ်မှာ အေရအတွက ် ဆိုင်ရာ 
သတင်းအချက်အလက်ရိှသည့် အစားအစာအမယ်များ၏ ကယ်လိုရီများ၏ တစ်ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို တကွ်ချက်ပြ ီးေနာက် ဤတန်ဖိုးကို 
အခြ ားအစားအစာတန်ဖိုးတငွ် တွက်ယူခြ င်းဖြ င့် ကယလ်ိုရီစားသုံးမှုကို ရရိှရန်ဖြ စ်သည်။ ဤသို့တွကယ်ူခြ င်းကို အချက်အလက်များ 
စုစည်းထားရှိရာ အေခြ စုိက်စခန်းမှ အိမ်ေထာင်စုတိုင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပြ ီး အထက်ပါ ကိန်းဂဏန်းများကို ရရိှရန်ရလဒ်များကို 
ပျမ်းမျှခြ င်းရှာခဲသ့ည။်  



ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှု 
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2-4-2 ။ စားသံုးမှုတွင် အစားအစာအတွက် ေဝစု 
 

ဇယား 6 သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တို့၌ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ် (ကျန်းမာေရး အသုံးစရိတ် 
အပါအဝင်)တွင် အစားအစာအတွက် ေဝစုပမာဏနှင့် အလားအလာများအတွက် အချက်အလက်များကို 
တင်ပြ ထားသည။် အစားအစာအတွက် ေဝစုသည် စုစေုပါငး် အသုံးစရိတ်တွင် အစားအစာအတွက် 
အသုံးစရိတ်၏ 'ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး'ကို  ပြ သဖြ င့် ယင်းကိုယ်တိုင်က လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု ညွှန်ကိန်းတစ်ခု 
 ဖြ စ်သည်။ ထို့ပြ င် ယင်းကို စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်တွင် ေပြ ာင်းလဲမှုများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ 
 ဖြ စ်နိုင်ေခြ အတွက် ကုိယ်စားအတိုင်းအတာ တစ်ခုအဖြ စ် မှတ်ယူနိုင်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း စားသုံးမှုသည် 
နိမ့်ကျေသာအဆင့်များမှ  မြ င့်တက်လာေသာအခါ အစားအစာအတွက် ေဝစုသည် နိမ့်ကျသွားသည်။  

ဇယား 6 မှ အချက်အလက်များက အစားအစာ စားသုံးမှု ေဝစုသည် စားသုံးမှုပြ န့်ချက်၏ 
ေအာက်ဘက်ဆယ်စိတ်ကိန်း သုးံခုကို  ဖြ န့်ကြ က်၍ တိုးသွားခဲ့ပြ ီး အေပါ်ဘက်ဆီသို့သာ ဦးတည်၍ 
ကျဆင်းစပြ ုေကြ ာင်း ညွှန်ပြ သည်။ ေအာက်ဘက်ဆယ်စိတ်ကိန်း သုံးခုအတွင်း ဤေပြ ာင်းလဲမှုများသည် 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ ထူးခြ ားထင်ရှားသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလျာ့နည်းခြ င်းအတွက် 
အထက်မေှတွ့ ရှိချက်များနှင့် ေအာက်ဘက်ဆယ်စိတ်ကိန်း များအတွက် စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်များတွင် 
တိုးလာခြ င်း အချကအ်လကမ်ျားအရ ဤေတွ့ရှိမှုသည် အံ့သြ စရာ ေကာငး်ပါသည်(ဇယား 10 ကုိကြ ည့်ပါ)။ 
စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်သည်  ပြ န့်ချက်၏ ေအာက်ဘက်စွန်းတွင် များစွာပိုမို လျင်မြ နစ်ွာ တိုးခဲ့ပြ ီး 
အေပါ်ဆုံးဘက် ဆယ်စိတ်ကိန်းတွင် အမှန်တကယ် ကျဆင်းခဲ့သည်မှာလည်း အံ့သြ စရာ ေကာင်းပါသည် 
(ေအာက်မှ ဇယား 10 ကိုကြ ည့်ပါ)။ 

 
ဇယား 6 ။ ဆယ်စိတ်ကိန်းအလိုက် အစားအစာ စားသုံးမှု ေဝစုများ (ကျန်းမာေရး အသုံးစရိတ် ပါဝင်သည်) 
စားသံုးမှု ဆယ်စိတ်ကိန်းများ 2005 2010 

ပထမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ်(အနိမ့်ဆုံး  72.4 74.1 
၁၀%) (0.67) (0.54) 

ဒုတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 72.0 73.4 
(0.63) (0.49) 

တတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 71.6 73.3 

 
(0.48) (0.51) 

စတုထ္ထ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 72.2 71.7 
  (0.53) (0.88) 

ပဥ္စမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 71.4 71.6 
  (0.66) (0.72) 

ဆဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 71.2 70.5 
  (0.80) (1.15) 

သတ္တမ ဆယ်စိတ်တစ်စတိ် 70.4 70.4 
  (0.93) (0.68) 

အဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 70.8 69.3 
  (0.89) (0.72) 

နဝမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 68.5 66.6 
  (1.07) (0.93) 

ဒဿမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အမြ င့်ဆုံး  63.6 56.8 
၁၀%) (0.83) (2.11) 

 ပြ ည်ေထာငစု် 69.4 68.0 
  (0.47) (0.67) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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2-4-3 ။ အေသးစားပစ္စည်း ပုိင်ဆုိင်မှု 
 

ဇယား 7 သည်  ဖြ စ်နိုင်ေခြ ရှိေသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 'ကိယ်ုစားပြ ုများ' ၏ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ 
 ပြ ည့်နှစ်အတွင်း အလားအလာများအတွက် အချက်အလက်များကို တင်ပြ သည။် ကုိယ်စားပြ ုများဖြ စ်ေသာ 
ေရဒီယို-ကက်ဆက်များ၊ တီီဗွီများ၊ စက်ဘီးများနှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များကို ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ေထာင်စု 
ရာခိုင်နှုန်းများအားလုံးသည် ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုနှင့် မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား 
သိသာေသာ ကဲွပြ ားခြ ားနားမှုများကို  ပြ သပြ းီ လူေနမှု အဆင့်အတန်းတွင် ေပြ ာင်းလဲမှုများကို အလိုက်သင့် 
တုံ့ပြ န်မည့် အလားအလာရှိသည်။10  ထို့အ ပြ င် အေသးစား ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများသည် စားသုံးမှုအသုံးစရိတ် 
သို့မဟုတ် ဝင်ေငွ ဆိုပါစို့  ထက်အမှားပိုနည်းစွာ တိုင်းတာရရှိသည်။ သို့ ဖြ စ်ရကား ယင်းတို့က 
ပုိ၍မြ င့်မားေသာ ယုံကြ ည်စိတ်ချရမှုကို  ဖြ ည့်ဆည်းေပးသည်။11  

ဇယား 7 မှ အချက်အလက်များအရ အဆင်းရဲဆုံးဆယ်စိတ်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ တီဗွီများ၊ ေရဒီယုိ-
ကက်ဆက်များ/ စတီရီယိုများနှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် စာရင်းအင်းသေဘာအရ 
ထူးခြ ားထငရ်ှားေသာ တိုးလာမှုများကို  ဖြ စ်ေမြ ာက်ေစခဲ့သည်။ စက်ဘီးပိုင်ဆိုင်မှုသည် 
ေတာ်ေတာ်မြ င့်မားေသာ အဆင့်တွင်ကိန်းေသဖြ စ်လုနီးပါး ရှိေနခဲ့သည်။ 12  စက်ဘီးပိုင်ဆိုင်မှုသည် ဒတုယိ 
ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်မှစ၍ တိုးလာသည်မှတပါး ေအာက်ဘက်ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် ေလးခုကုိဖြ န့်၍ 
 မြ င့်တက်သွားသည့် တူညီေသာ အလားအလာကို ေတွ့ရသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ဆိုရလျှင် 
ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု၏ တိုးနှုန်းသည်  ပြ န့်ချက်၏ ေအာက်ဘက်စွန်းဆီသို့ ဦးတည်၍ 
 မြ င့်တက်သွားသဖြ င့် ဇယား 10 မှ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်အတွက် အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ 
အကျဉ်းချုပ်ပါက အေသးစား ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စညး်အတွက် အချက်အလက်များသည် အစားအစာ 
ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွက် အထက်မှေတွ့ ရှိချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ 

  

                                                      
 
10  ဤပိုငဆ်ိုင်ပစ္စညး်များမာှ IHLCA-I မှကနဦး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြ ခဲ့သည့် အဓိက 
အေသးစား ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ငါးမျို းဖြ စ်သည်။  
11  စဉ်းစားစရာတစ်ချက်မှာ တရုတ် ပြ ည်မှ ပိုတိုးလာေသာ သွင်းကုန်များေကြ ာင့် ဤကုန်ပစ္စညး်များ၏ အမှန်တကယတ်န်ဖိုးများ 
ကျဆင်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည။် ဤသို့ ဖြ စ်ခြ င်းသည် ပုိင်ဆိုင်ပစ္စည်းတိုး၍ ပိုင်ဆုိင်မှုဖြ င့် ကိုယ်စားပြ ုခဲ့သည့် စားသုံးမှုတွင် တိုးတက်မှုများကို 
ပုံကီးချဲ့ ရန်အတွက် အသုံးေတာ်ခံနုိင်သည်။ 
12  ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စက်ဘီးများအတွက် ထိပ်ဘက်နှင့်ေအာက်ဘက် ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်များအကြ ား ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးသည် တီီဗီွများ၊ 
ေရဒီယိ-ုကက်ဆက်များ/စတီရီယိုများနှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များအတွက် ၉.၅၊ ၃.၃ နှင့် ၇.၃ အသီးသီးဖြ စ်ခြ င်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁.၅ 
ရှိခဲ့သည်။ 



ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှု 
 

26 
 

ဇယား 7 ။ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်အရ အေသးစား ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု (%) 2005 ခုနှစ််၊ 2010  ပြ ည့်နှစ် 
စားသံုးမှုဆယ်စိတ်ကိန်းများ 

တီဗီွ ေရဒီယုိ-ကက်ဆက်/စတူရီယုိ စက်ဘီး ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် 
2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

ပထမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ်(အနိမ့်ဆုံး  6.89 15.28 14.17 23.59 27.09 26.98 3.13 10.57 
၁၀%) (0.93) (1.51) (1.24) (2.16) (2.13) (2.76) (0.69) (1.93) 

ဒုတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 9.56 20.23 17.95 29.22 33.42 36.23 3.91 11.87 
(1.16) (1.84) (1.14) (2.05) (1.94) (2.10) (0.68) (1.30) 

တတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 13.01 24.97 19.93 33.12 37.27 39.69 5.45 14.63 

 
(1.15) (2.28) (1.22) (1.92) (2.23) (1.93) (0.68) (1.29) 

စတုထ္ထ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 15.32 30.54 19.89 35.98 39.39 44.17 6.10 18.56 
  (1.07) (1.76) (1.28) (2.26) (2.05) (2.21) (0.78) (1.51) 

ပဥ္စမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 18.32 33.78 24.23 36.78 41.61 45.66 6.23 19.63 
  (1.61) (2.56) (1.39) (2.26) (2.53) (2.37) (0.81) (1.69) 

ဆဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 20.52 37.66 27.49 40.31 45.41 48.86 9.02 25.27 
  (2.10) (2.35) (2.04) (1.88) (2.36) (2.36) (1.30) (1.93) 

သတ္တမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 28.96 45.46 30.36 42.67 48.13 48.59 9.99 26.96 
  (2.70) (2.45) (1.99) (2.22) (2.26) (2.50) (1.32) (1.66) 

အဌမ ဆယစိ်တ်တစ်စိတ် 33.58 52.62 33.64 42.55 48.39 52.00 13.81 33.98 
  (2.26) (2.42) (1.94) (2.73) (2.13) (2.63) (1.39) (1.99) 

နဝမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 43.24 60.09 40.77 44.12 49.84 53.19 17.73 38.40 
  (2.67) (2.39) (1.35) (2.23) (2.41) (2.68) (1.84) (2.28) 

ဒဿမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အမြ င့်ဆုံး  65.23 76.00 46.41 46.42 44.29 47.27 22.04 42.03 
၁၀%) (2.94) (2.68) (2.35) (3.04) (6.27) (4.23) (3.25) (3.61) 

 ပြ ည်ေထာငစု် 25.46 39.66 27.48 37.48 41.48 44.26 9.74 24.19 
  (1.59) (1.84) (1.19) (1.67) (1.82) (1.90) (0.85) (1.22) 

 ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 

 ခြ ုံကြ ည့်လျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကုိယ်စားပြ ု အချက်အလက်များမှ ရလဒ်များသည် ေရာေထွးေနသည်။ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလျာ့နည်းခြ င်းအတွက် ေတွ့ရှိချက်များအရ အစားအစာ စားသုံးမှု ေဝစု၏ 
အလားအလာများသည်  မြ င်ရုံမျှပင် မလုံေလာက်စွာ ေမျှာ်လင့်မထားသည်များ  ဖြ စ်ေနသည်။ 
အခြ ားတစ်ဖက်တွင် ကယ်လိုရီ စားသုံးမှုနှင့် အေသးစား ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ 
ကျဆင်းေနသည့် အဆင့်များနှင့် ဆင်းရဲသူများအကြ ား တိုးလာေသာ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်နှင့် 
ေပါ်ေပါ်လွင်လွင် ကိုက်ညီေနသည်။ ဤကွဲပြ ားဆန့်ကျင်သည့် ရလဒ်များအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အဆင့်များနှင့် 
အလားအလာများ အထူးသဖြ င့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကျဆင်းခြ ငး်၏ အေရးပါမှု အတိငု်းအတာကို 
အဓိပ္ပါယ်ပြ န်ဆိုရာတငွ် ဂရုစိုက်ရန် သတိေပး နိှုးေဆာ်ပါသည်။ 



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
 

27 
 

2-5 ။ မညီမျှမှု 

မညီမျှမှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ ကွဲပြ ားခြ ားနားသည။် ဆိုလိုသည်မှာ မညီမျှမှုသည် ကိန်းရှင်တချို့ 
ဤေနရာတွင် စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်၏  ပြ န့်ချက်တစ်ခုလုံးကုိ  ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးပြ ီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
 ပြ မျဉ်းေအာက်ေရာက်သူများ သကသ်က်ကုိသာ မကြ ည့်ေပ။ မညီမျှမှုအတွက် ဂုဏ်သတ္တ ိ အမျို းမျို းရှိေသာ 
ကွဲပြ ားခြ ားနားသည့် အတိုင်းအတာ အများအပြ ားရှိသည်။ ဤေနရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် အလိုလို 
ဆွဲေဆာင်မှုရှိေသာ ညွှန်ကိန်းနှစ်ခုကို အားထားရသည်။  

ပထမဖြ စ်သည့် အဆင်းရဲဆုံး ၂၀%၏ စားသုံးမှု ေဝစုသည် နိှုင်းယှဉမ်ညီမျှမှု၏ ညွှန်ကနိ်းတစ်ခု  ဖြ စ်သည်။ 
နိှုင်းယှဉ်မညီမျှမှုသည် 'ပိုင်မုန့်မှ တစ်စုံတစ်ေယာက်၏ ေဝစု' နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဤအတိုင်းအတာသည် 
လူတိုင်း၏ စားသုံးမှု တူညီေသာနှုန်းဖြ င့် တိုး (သို့မဟုတ်) ေလျာ့သ၍ ကိန်းေသတည်ေနသည်။  

ဒုတိယ မညီမျှမှု အတိုင်းအတာဖြ စ်သည် ့ အချမ်းသာဆုံး၂၀%နှင့် အဆင်းရဲဆုံး၂၀%တို့အကြ ား 
ကွာဟချက်သည် ပကတိမညီမျှမှု၏ အတိငု်းအတာ တစ်ခုဖြ စ်သည်။ ယင်းသည် အချမ်းသာဆုံးနှင့် 
အဆငး်ရဲဆုံး  ဖြ စသ်မူျားအကြ ား စားသုံးမှုတွင် ကွဲပြ ားခြ ားနားချက်၏ ပကတိတန်ဖိုးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ 
အကယ်၍ အချမ်းသာဆုံး၂၀%နှင့် အဆင်းရဲဆုံး၂၀%၏ စားသုံးမှု အသုးံစရိတ် နှစ်ခုစလုံးသည် 
နှုန်းတူတိုးခဲ့လျှင် နိှုင်းယှဉ်မညီမျှမှုသည် မေပြ ာင်းလဲဘဲ တည်ရှိေနမည်ဖြ စ်ေသာ်လည်း ပကတိ မညီမျှမှုသည် 
တိုးလိမ့်မည်။ အေကြ ာင်းရင်းမှာ အချမ်းသာဆုံး၂၀%သည် များစွာပို၍  မြ င့်မားေသာ စားသုံးမှု အဆင့်တွင် 
ရှိသဖြ င့် သူတို့၏ပကတိ တိုးလာခြ င်းသည ်များစွာပို၍  ကီးမားလိမ့်မည်။ 

ဇယား 8 သည် ပထမ မညီမျှမှု အတိုင်းအတာအတွက် အချက်အလက်များကို တင်ပြ ထားသည။် 
 ခြ ုံကြ ည့်လျှင် ေအာက်ဘက်မှ၂၀%၏ စားသုံးမှုေဝစုသည် ၁၁.၁% မှ ၁၂% သို့အနည်းငယ်  မြ င့်တက်ခဲ့သည်။ 
သို့ေသာ်လည်း ဤခြ ားနားချက်သည် နမူနာေကာက်အမှားေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပမည်။  ပြ ည်နယ်/တိုင်း 
ေဒသကီးအားလံုးနှင့် အလွှာအားလုံးနီးပါးကို  ဖြ န့်ကြ က်၍  မြ င့်တက်ေနသည့် အလားအလာများကို တူညီစွာ 
ေတွ့ရသည်။ ဤအချက်အလကမ်ျားအရ နိှုင်းယှဉ်မှုအားဖြ င့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း 
စားသုံးမှု အသုံးစရိတ် တိုးပွားမှုတွင် ေအာက်ဆုံး၂၀%သည် ကျန်လူဦးေရထက် သာလွန်ခဲ့သည်။ 

ဇယား 9 သည် ပကတိ မညီမျှမှုတွင် ေပြ ာင်းလဲမှုများကို  ပြ န်လည်သုံးသပ်ထားသည်။ အချက်အလက်များကို 
အချိန်အလိုက် တစ်သမတ်တည်း နိှုင်းယှဉ်မှုများ  ပြ ုလုပ်နိုင်ေစရန်အတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် 
ကိန်းေသကျပ်အားဖြ င့် တင်ပြ ထားသည်။13 ဤအချက်အလက်များအရအချမ်းသာဆုံး၂၀%နှင့် အဆင်းရဲဆုံး 
၂၀%အကြ ား စားသုံးမှု ကွာဟချက်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း ေလျာ့နည်းခဲ့သည်။ 
ဤသိသာထင်ရှားေသာ ကျဆင်းမှုကို  ပြ ည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး အများစုတွင် ေတွ့ ရသည်။ 
ဤအချက်အလက်များက အဆင်းရဲဆုံး၂၀%၏ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ် တိုးနှုန်းသည် ထိပ်ဆုံး၂၀%၏ 
တိုးနှုန်းထက် ရည်ညွှန်းပါကာလအတွင်း သိသိသာသာ ပုိ၍မြ င့်မားခဲ့မည်ကို ညွှန်ပြ ေနသည်။ 

ဇယား 10 သည် စားသုံးမှု ပြ န့်ချက်၏ ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ ဆယ်စိတ်ကိန်း (၁၀%)များအကြ ား 
နိှုင်းယှဉ်စားသုံးမှု တိုးနှုန်းများအတွက် အေကြ ာင်းခြ င်းရာကို ေနာက်ထပ်စူးစမ်းထားသည်။ 
အချက်အလက်များက စားသုံးမှုပြ န့်ချက်၏ ဆယ်စိတ်ကိန်းအားလုံးအကြ ား စားသုံးမှု အသုံးစရိတ် 

                                                      
 
13 ေစျးနှုန်းေလျှာ့ချကိန်းကို ေစျးနှုန်းေမးခွန်းလွှာတွင် ေကာက်ယူခဲ့သည့် အချက်အလက်များမှ တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။ 
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ပမာဏများနှင့် တိုးနှုန်းတွင် ေပြ ာင်းပြ န်ဆက်နွယ်မှု တစ်ခုကို  ပြ သသည။် တစ်မျိုးဆိုရလျင် ဆင်းရဲေလေလ 
ပို၍လျှင်မြ န်စွာ တိုးတက်လာေလဖြ စ်သည။် ထို့ပြ င် အဆင်းရဲဆုံး ဆယ်စိတ်ကိန်းနစှ်ခု၏ တိုးနှုန်းများသည် 
၁၄% နှင့် ၉% အသီးသီးဖြ င့် တကယ့်ကိုများပြ ားေပသည။် အချမ်းသာဆုံး ဆယ်စိတ်ကိန်းများ၏ 
တိုးနှုန်းများမှာမ ူသုည သို့မဟုတ် အနှုတ်  ဖြ စ်ကြ သည။်  ကီးမားေသာ စံမှားယွင်းချက်များက ထိပ်ဘက်စွန်းမှ 
အလားအလာများကို အဓိပ္ပါယ်  ပြ န်ဆုိရာ၌ သတိထားရန် တိုက်တွန်းေနေသာ်လည်း 
 ပြ န့်ချက်တစ်ေလျှာက်လုံး နိမ့်ဆင်းသွားပြ းီ စာရင်းအင်းသေဘာအရ ထူးခြ ားထငရ်ှားသည့် အလားအလာမှာ 
ထင်ရှားမြ င်သာသည်။14  

အကျဉ်းချုပ်အားဖြ င့် ဤအချက်အလက်များက ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ကာလအတွင်း  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် 
နိှုင်းယှဉ်မညီမျှမှုနှင့် ပကတိမညီမျှမှု နှစ်ခုစလုံး ကျဆင်းခဲ့ေကြ ာင်း ညွှန်ပြ ေနသည်။ အချက်အလက်များအရ 
ပို၍ဆင်းရဲေသာ လူဦးေရ အုပ်စုများသည် ပို၍ချမ်းသာေသာ အုပ်စုများထက် စားသုံးမှုပြ န့်ချက်တစ်ခုလုံးကို 
 ဖြ န့်ကြ က်၍ ပို၍လျှင်မြ န်စွာ တိုးေစခဲ့သည(် မြ င့်မားေသာ စံမှားယွငး်ချက်များက ထိပ်ဆုံး၂၀%အကြ ား 
အလားအလာများကို အဓိပ္ပါယ်  ပြ န်ဆိုရာတွင် သတိထားရန် တိုက်တွန်းေနေသာ်လည်း)။  

   

                                                      
 
14 စားသုံးမှုကို ထိပ်ဘက်စွန်းတွင် ေလျာ့နည်းအစီရင်ခံခြ င်း  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်ေခြ ရှိေသာ်လည်း (အိမေ်ထာင်စု စစ်တမ်းအချက်အလက်များ 
အတွက်ဖြ စ်ေလ့ဖြ စ်ထရှိသည်) ၂၀၀၅ ခုနှစန်ှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အကြ ား အဘယ်ေကြ ာင့် ေလျာ့နည်းအစီရင်ခံသည့် ပမာဏသည် 
များပြ ားစွာ တိုးလာခဲ့ရမည်မှာ မရှငး်လင်းပါ။ 



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
 

29 
 

ဇယား 8 ။ ေအာက်ဆုံး20% ၏ စားသုံးမှု ေဝစု၊ 2005 ခုနှစ်၊ 2010  ပြ ည့်နှစ် 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စ ု

 မြ ို ့ ပြ  ေကျးလက် စုစုေပါင်း 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

ကချင် 10.4 11.6 11.2 12.4 10.9 12.2 
  (3.33) (1.53) (3.58) (1.03) (2.46) (0.88) 

ကယား 13.2 14.4 11.3 12.4 12.0 12.8 
  (3.63) (4.33) (0.27) (2.18) (2.42) (0.47) 

ကရင် 11.2 11.7 12.8 13.1 12.7 12.9 
  (6.81) (0.61) (3.82) (0.57) (4.59) (0.84) 

ချင်း 14.0 13.3 8.8 13.9 9.2 13.6 
  (2.32) (2.57) (4.30) (4.06) (3.30) (2.71) 

စစ်ကုိငး် 11.6 11.3 12.0 13.5 11.9 13.1 
  (2.32) (2.07) (2.60) (1.46) (2.30) (1.25) 

တန င်္သာရီ 9.1 11.1 11.1 11.3 10.4 11.0 
  (6.30) (7.11) (2.84) (3.97) (3.43) (4.32) 

ပဲခူး 11.2 11.7 12.7 13.0 12.5 12.8 
  (3.11) (2.58) (2.63) (1.64) (2.73) (1.62) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 10.8 11.7 12.7 12.8 12.5 12.7 
  (3.16) (1.90) (3.82) (2.79) (4.21) (2.71) 

- ပဲခူး 
(အေနာက်) 11.6 11.9 12.7 13.1 12.6 13.0 
  (2.07) (7.73) (3.21) (1.81) (3.25) (2.06) 

မေကွး 11.0 11.5 12.0 13.3 11.8 13.0 
  (2.71) (2.44) (2.75) (2.27) (3.13) (1.56) 

မန္တေလး 10.7 11.1 12.5 12.5 11.7 11.7 
  (2.61) (1.66) (2.20) (3.73) (1.84) (2.94) 

မွန် 11.3 11.6 12.3 13.2 12.3 12.9 
  (1.93) (0.85) (6.25) (1.82) (5.29) (1.24) 

ရခိုင် 11.7 11.9 12.1 13.1 12.0 12.5 
  (1.54) (0.94) (1.43) (2.57) (1.77) (4.18) 

ရနကု်န် 9.5 10.9 12.0 12.6 9.9 11.0 
  (3.65) (2.88) (13.84) (3.80) (5.14) (2.09) 

ရှမ်း 10.6 11.6 11.5 12.5 11.1 11.9 
  (3.76) (4.78) (1.83) (2.39) (2.69) (3.79) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 10.7 11.3 11.6 12.7 11.2 12.0 
  (6.17) (4.80) (3.66) (7.06) (5.12) (8.97) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 10.2 11.5 11.4 12.3 11.1 11.8 
  (5.12) (6.48) (1.72) (4.04) (2.57) (4.54) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 11.0 12.4 11.8 14.0 11.8 13.4 
  (4.04) (3.40) (5.25) (1.24) (5.47) (1.43) 

ဧရာဝတီ 10.4 11.3 11.5 12.8 11.3 12.5 
  (3.49) (2.94) (1.12) (1.87) (1.00) (2.06) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 10.0 11.1 11.8 12.6 11.1 12.0 
  (1.48) (1.12) (0.92) (0.92) (0.90) (0.81) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 9 ။ အချမ်းသာဆုံး20% နှင့် အဆင်းရဲဆုံး 20% အကြ ား စားသုံးမှု ကွာဟချက် (2009 ခုနှစ် 
ဒီဇင်ဘာလရှိကျပ်အားဖြ င့်) 

   မြ ို ့ ပြ  ေကျးလက် စုစုေပါင်း 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 2010 

% 
ေပြ ာင်းလဲမှု 

2005-
2010 

2005 2010 

% 
ေပြ ာင်းလဲမှု 

2005-
2010 

2005 2010 

% 
ေပြ ာင်းလဲမှု 

2005-
2010 

ကချင် 555099 584819 5 468292 441710 -6 497849 482553 -3 
  (9665) (41973) 

 
(17213) (18017) 

 
(10190) (22601) 

 
ကယား 485195 463023 -5 430619 502131 17 458517 493365 8 
  (42059) (4548) 

 
(29947) (37416) 

 
(16741) (12243) 

 
ကရင် 702841 646662 -8 441244 424651 -4 486849 466158 -4 
  (44995) (29240) 

 
(12000) (22683) 

 
(13215) (35113) 

 
ချင်း 281814 320984 14 541979 222396 -59 512453 262934 -49 
  (13339) (23341) 

 
(37437) (12063) 

 
(147392) (14348) 

 
စစ်ကုိင်း 580448 673354 16 443418 396840 -11 465628 445894 -4 
  (15626) (49611) 

 
(10083) (9204) 

 
(9130) (20026) 

 
တန င်္သာရီ 799233 636130 -20 503558 489134 -3 587840 546960 -7 
  (54443) (22979) 

 
(11921) (8647) 

 
(21494) (19167) 

 
ပဲခူး 539675 597062 11 405687 431853 6 424821 455783 7 
  (27545) (22861) 

 
(6872) (21657) 

 
(6373) (12355) 

 
- ပဲခူး (အေရှ့) 519131 567618 9 418403 424145 1 435113 447662 3 
  (29092) (10160) 

 
(7618) (17716) 

 
(7381) (20380) 

 
- ပဲခူး (အေနာက်) 555730 628083 13 391960 439496 12 413805 462506 12 
  (37605) (31218) 

 
(5568) (29174) 

 
(5292) (10254) 

 
မေကွး 601958 638059 6 401438 388445 -3 434415 425125 -2 
  (9414) (30382) 

 
(20163) (10096) 

 
(18779) (22929) 

 
မန္တေလး 677718 705688 4 365934 407316 11 487988 533874 9 
  (42829) (9667) 

 
(7133) (6650) 

 
(34836) (13530) 

 
မွန် 487259 548727 13 448306 402826 -10 454581 436961 -4 
  (38328) (15399) 

 
(8310) (26248) 

 
(11265) (14828) 

 
ရခိုင် 472938 527493 12 396187 345765 -13 422374 410776 -3 
  (10836) (13786) 

 
(15528) (9201) 

 
(14718) (18567) 

 
ရနကု်န် 1098456 867863 -21 457350 417419 -9 970235 786429 -19 
  (144562) (81232) 

 
(6152) (26064) 

 
(138492) (79107) 

 
ရှမ်း 638398 636335 0 426444 390912 -8 496640 486160 -2 
  (25673) (24989) 

 
(5325) (17553) 

 
(26920) (23182) 

 
- ရှမ်း (ေတာင်) 680135 648849 -5 434800 389562 -10 515739 510038 -1 
  (16572) (37848) 

 
(15388) (21504) 

 
(34852) (29845) 

 
- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 616928 641716 4 416760 408057 -2 476588 483585 1 
  (18397) (45243) 

 
(5909) (10452) 

 
(20582) (22549) 

 
- ရှမ်း (အေရှ့) 537990 476415 -11 387814 275886 -29 445266 331925 -25 
  (51538) (7384) 

 
(14236) (5661) 

 
(18059) (21491) 

 
ဧရာဝတီ 601151 643307 7 482657 390809 -19 507509 444759 -12 
  (10874) (36493) 

 
(7458) (15116) 

 
(6493) (24110) 

 
 ပြ ည်ေထာင်စု 836180 736008 -12 445046 415457 -7 573260 525929 -8 
  (100180) (43363)  (3630) (5854)  (42472) (19681)  
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 10 ။ ဆယ်စိတ်ကိန်းအလိုက် စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်၊ 2005ခုနှစ်၊ 2010 ပြ ည့်နှစ် (2009 ခုနှစ် 
ဒီဇင်ဘာလရှိကျပ်အားဖြ င့်) 
စားသံုးမှုဆယ်စိတ်ကိန်းများ 2005 2010 

% ေပြ ာင်းလဲမှု 
2005-2010 

ပထမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ်(အနိမ့်ဆုံး  247827 281494 14 
၁၀%) (1046) (1296)   
ဒုတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 319508 348782 9 

(376) (384)   
တတိယ ဆယ်စိတ်တစစ်တိ် 366053 391039 7 

 
(385) (378)   

စတုထ္ထ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 407208 429125 5 
  (245) (252)   
ပဥ္စမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 447008 464807 4 
  (279) (298)   
ဆဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 488661 504432 3 
  (341) (355)   
သတ္တမ ဆယ်စိတ်တစ်စတိ် 537609 550423 2 
  (624) (390)   
အဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 602177 608931 1 
  (771) (485)   
နဝမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 696612 698597 0 
  (1382) (1124)   
ဒဿမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အမြ င့်ဆုံး  1017433 983550 -3 
၁၀%) (66810) (29581)   

 ပြ ည်ေထာင်စု 513003 526110 3 
  (14621) (8404)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
 
 
2-6 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ င်း 

အပိုင်း၁-၃ တွင် ေဆွးေနွးခဲ့သည့်အတိုင်း IHLCAတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထပ်တူပြ ုထားသည့် နမူနာတစ်ခု 
ပါဝင်သည်။  အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၅၀%သည် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ တွင်ေရွးချယ်ခဲ့သည့် အိမ်ေထာင်စုများနှင့် 
ထပ်တူညီသည်။ ထပ်တူယူထားသည့် နမူနာမှ အချက်အလက်များသည် 'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ င်း' ဆိုလိုသည်မှာ အချိန်အလိုက် အိမ်ေထာင်စု တစ်ခုစီ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အဆင့်အတန်းတွင် ေပြ ာင်းလဲမှုများအား စိစစ်ေလ့လာမှုကို  ဖြ စ်ေမြ ာက်ေစသည်။ 15 အထူးသဖြ င့် 
ယင်းအချက်အလက်များသည် (၁) ဆင်းရဲေနေသးေသာ (တာရှည ် ဆင်းရဲခြ င်း) (၂) ဆင်းရဲခြ င်းမှ 
လွတ်ေမြ ာက်ေသာ သို့မဟုတ် ဆင်းရဲလာေသာ (ခဏပနး် ဆင်းရဲခြ င်း) နှင့် (၃) မဆင်းရဲဘဲရှိေနသာ 
အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား သဲကွဲေအာင် အားထုတ်မှုကို ခွင့်ပြ ုေပးသည်။ ဗန်းစကားအားဖြ င့် ဆင်းရဲခြ င်း 
ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲမှုသည ် စိစစ်ေလ့လာမှုကို အချိန်မှတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ 
အချိန်မတှ်များ၌ရှိသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ 'အေရအတွက်'မှ အချိန်အလိုက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 'ေပြ ာင်းလဲခြ င်း' 
ဆီသို့ေရွှ့ေပးသည် ဟုဆိုေပသည်။ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ င်း၏ စိစစ်ေလ့လာခြ င်းသည် အေခြ ခံသေဘာအရ မူဝါဒအလို့ငှာ 
အေသအချာ အေရးပါပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် တာရှည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများေကြ ာင့် အဓိကဖြ စ်ခြ င်း 
သို့မဟုတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွင်း ကျဆင်းေသာ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်ေမြ ာကလ်ာေသာ 
သိသာထင်ရှားသည့် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက် ရှိမရှိသိရှိရန် အေရးကီးေပသည်။ တာရှည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
နှင့် ခဏပန်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို  ဖြ စ်ေစသည့်  ဖြ စ်စဉ်များသည် အလွန်ပင်ကွဲပြ ားခြ ားနားေပမည။် 
သင့်ေလျာ်ေသာ မူဝါဒတုံံ့ပြ န်မှုသည်လည်း ထို့တူဖြ စေ်ပမည။် ခဏပန်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ပို၍ေကာင်းမွန်စွာ 

                                                      
 
15 Shalfer, P.2008 “New Thinking on Poverty: Implementation for Globelization and Poverty Reduction Strategies.” 
UNDESA Working Paper No.65.ST/ESA/2008/DWP/65. 
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ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှင်းရန် အလွန်အေရးကီးခြ ငး်က လူမှုေရးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးမှုကို လိုလားေထာက်ခံ 
သည့် ယေန့ကာလ၏ ကမ္ဘာအနှံ့ မူဝါဒဆိုင်ရာ ပဏာမေခြ လှမ်းများကို အေတာ်များများ တွန်းအားေပးခဲ့ေပ 
သည်။ 

ေအာက်ဘက်မှ ဇယား 11 တွင် တင်ပြ ထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အေရးပါေသာ 
နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်တစ်ခုရှိသည်။ အိမ်ေထာင်စုစားသုံးမှုအတွက် တိုင်းတာမှုအမှား ဆိုလိုသည်မှာ 
တုံံ့ ပြ န်ေဖြ ကြ ားမှုအမှားသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေရအတွက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များထက် ထပ်တူယူထား 
သည့်အပိုင်းမှ အချက်အလက်များအတွက် များစွာပိုမိုေလးနက်ေသာ  ပြ ဿနာတစ်ခုဖြ စ်သည။် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှု အေရအတွက်ကို စိစစ်ေလ့လာေသာအခါ သင့်မြ တ်ေသာ ယူဆချက်တစ်ခုမှာ စားသုံးမှုကို 
ပိုမို/ေလျာ့နည်းအစီရင်ခံခြ င်းသည် လုံေလာက်စွာကီးမားေသာ အေရအတွက်များတွင် ညီမျှသာွးသဖြ င့် 
 ခြ ုံကြ ည့်သည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ခန့်မှန်းေခြ သည် ယိမ်းယိုင်မှုမရှိဟူ၍ဖြ စ်သည်။ ထပ်တူယူထားေသာ နမူနာ 
အချက်အလက်ကိစ္စတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဉ်းတစ်ဝိုက်မှ ပိုမို/ေလျာ့နည်း အစီရင်ခံမှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အတွင်း ကျေရာက်မှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှလွတ်ေမြ ာကသ်ူ အေရအတွက်ကို သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ပဲ 
ချဲ့ကားေပးသည့် အကျိုးသက်ေရာက်မှု ရှိမည်ဖြ စ်ပြ းီ ခဏပနး်ဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှု ပမာဏကို သဘာဝအတိုင်း 
မဟုတ်ပဲချဲ့ကားေပးသည်။ ေအာက်ဘက်တွင် တင်ပြ ထားသည့် အချက်အလက်များကို တိုင်းတာမှုအမှား 
အတွက် ကုိက်ညှိထားခြ င်း မရှိသဖြ င့် ခဏပန်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအရွယ်ကို ပိုမိုခန့်မှန်းမိေပမည်။ 

ဤေနရာတွင် တင်ပြ ထားေသာ အချက်အလကမ်ျားသည် စစ်တမ်းတွင် ထပ်ယူထားေသာ အိမ်ေထာင်စုများ 
မှ အချက်အလက်များကိုသာ အေခြ ခံထားသည်ကို  ပြ ည့်ပြ ည့်စုံစုံ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ရ 
ေပမည်။ သို့ဖြ စ်ရကား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ စုစုေပါင်းများသည် အထက်တွင်တင်ပြ ခ့ဲသည့် နမူနာ အပြ ည့်အဝမှ 
ရယူထားေသာ အချက်အလက်များနှင့် မတူညီေပ။ 

ဇယား 11 သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ ငး်အတွက် 
အချက်အလက်များကို အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ခဲ့ေသာ အိမ်ေထာင်စု အတန်းအစားေလးမျို းကို  ပြ သသည့် 
ကူးေပြ ာင်းမှုပြ  ေမထ့ရစ်တစ်ခု၏ အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြ င့် တင်ပြ ထားသည်။ ဂရုမူရန် အေရးပါေသာအချက် 
သုံးချက်ရှိသည်။ 

(1)  ခြ ုံကြ ည့်လျှင်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ခဏပန်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် ထူးခြ ားထငရ်ှားေသာ  ဖြ စ်စဉ်တစ်ခု 
 ဖြ စ်ဟန်ေပါ်ေနသည်။ ဤအချက်အလက်များက အိမ်ေထာင်စုများ၏၁၀%ကို အကျိုးသက်ေရာက် 
ေစသည့် တာရှည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ၃ဆနီးပါးဖြ စ်ပြ းီ အိမ်ေထာင်စုများ၏၂၈%ကို အကျို း သက်ေရာက် 
ေစေကြ ာင်းညွှန်ပြ ေနသည။် ခဏပနး် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ အေရးပါေသာ အစိတ်အပိုင်းသည် တိုင်းတာမှု 
အမှားေကြ ာင့်  ဖြ စ်လျှင်ပင် ယင်း၏ပမာဏမှာ သိသာထင်ရှားေသးသည်။ 

(2) ဤပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည်  ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီး အများစုကို  ဖြ န့်ကြ က်၍ထပ်မံ  ဖြ စ်ေပါ်ေနသည။် 
သို့ေသာ်  မြ င့်မားေသာ စံမှားယွင်းချက်များက အဓိပ္ပာယ်ပြ နဆ်ိရုာတငွ် သတိထားရန် တိုက်တွန်း 
ေနသည်။ ချငး်ပြ ည်နယန်ှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး ကဲ့သို့ေသာ  မြ င့်မားေသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း 
 ဖြ စ်မှုနှင့် နိမ့်ကျေသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စ်မှု အသီးသီးရှိကြ သည်။  ပြ ညန်ယ်/တိုင်းေဒသကီးများတငွ် 
ခဏပန်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ဒီဂရီမြ င့်မားစွာ ရှိဟန်ေပါ်ေနသည်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ေကာင်းေပသည်။  

(3) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွင်း သက်ဆင်းသူ (အိမ်ေထာင်စုများ၏၁၁.၃%) နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ 
လွတ်ေမြ ာက်သူ (အိမ်ေထာင်စုများ၏၁၆.၅%) နှစ်ခုစလုံးပမာဏသည် အေရးပါဟန်ေပါက်ေပသည်။  
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မူဝါဒကိစ္စများအတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွင်း သက်ဆင်းခြ င်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်ေမြ ာက်ခြ င်း၏ 
အေကြ ာင်းရင်းများကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ သေဘာေပါက်နားလည်ရန် လိုအပ်သည်ကို ေနာက်ဆုံးအချက်က 
ညွှန်ပြ ေနသည်။ အထူးအားဖြ င့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွင်း သက်ဆင်းခြ င်းကို ကာကွယ်ေပးပြ ီး 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်ေမြ ာက်မှုကို  ဖြ စ်ေမြ ာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရန်အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ 
မူဝါဒဆိုင်ရာ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ေနရာတကျ ရှိေနရေပမည်။ 

ဇယား 11 ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကူးေပြ ာငး်မှုပြ   ဖြ န့်စီကိန်း(ေမ့ထရစ်) 
 ပြ ည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် တာရှည်ဆင်းရဲ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အကူးအေပြ ာင်း 

(ခဏပန်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု) မဆင်းရဲသူ 
 

 ပြ ည်ေထာင်စု နွမ်းပါးမှု သက်ဆင်းသူ လွတ်ေမြ ာက်သူ 
ကချင် 12.5 8.9 23.6 55.1 
  (1.15) (2.25) (6.68) (5.90) 

ကယား 3.7 4.9 19.7 71.7 
  (1.40) (0.14) (1.49) (0.05) 

ကရင် 1.9 13.0 9.5 75.6 
  (0.21) (0.90) (3.72) (3.44) 

ချင်း 51.5 17.4 20.6 10.5 
  (8.06) (7.25) (1.91) (1.66) 

စစ်ကုိငး် 3.1 7.5 19.1 70.3 
  (0.58) (0.67) (4.22) (4.92) 

တန င်္သာရီ 15.0 15.3 13.2 56.6 
  (5.95) (3.33) (1.85) (8.77) 

ပဲခူး 5.6 9.7 17.9 66.8 
  (0.71) (1.32) (3.25) (3.24) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 6.2 10.5 19.1 64.3 
  (1.17) (2.33) (4.85) (4.07) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 5.0 8.9 16.7 69.4 
  (0.84) (1.19) (4.25) (5.10) 

မေကွး 11.3 13.3 24.7 50.8 
  (2.59) (1.70) (6.41) (5.51) 

မန္တေလး 14.8 8.0 20.5 56.6 
  (3.83) (1.66) (2.39) (5.43) 

မွန် 4.5 9.0 11.7 74.8 
  (0.74) (1.83) (5.36) (4.34) 

ရခိုင် 17.0 19.8 16.2 47.0 
  (4.01) (5.58) (1.54) (9.31) 

ရန်ကုန် 3.3 9.9 7.0 79.8 
  (1.61) (1.22) (3.82) (5.14) 

ရှမ်း 18.3 12.5 21.0 48.2 
  (4.97) (4.04) (2.51) (10.66) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 10.0 14.3 18.3 57.4 
  (8.15) (8.84) (5.43) (22.41) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 26.2 9.8 23.7 40.3 
  (7.65) (0.77) (1.44) (8.51) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 21.1 15.8 21.1 42.1 
  (6.26) (4.23) (1.48) (3.34) 

ဧရာဝတီ 11.5 14.3 13.3 60.9 
  (1.63) (1.60) (0.88) (2.16) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 10.0 11.3 16.5 62.1 
  (0.89) (0.66) (1.17) (1.84) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
 
2-7 ။ အကျဉ်းချုပ် 

အပိုင်း ၂ သည်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် 'အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု'၊ 'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု'၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ 
ကိုယ်စားပြ ုများနှင့် မညီမျှမှု၏အဆင့်နှင့် အလားအလာများအတွက် အချက်အလက်များကို တင်ပြ ပြ ီး 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ င်း၏ သွင်ပြ င်လက္ခဏာများကို စူးစမ်းစစ်ေဆးခဲ့သည်။ 

အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသည် လူဦးေရ၏၅%ခန့်ကို ဖိစီးနှိပ်စက်ေနပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနစှ်တငွ် ၁၀%ခန့်မှ 
ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ အစားအစာ ဆင်းချို ့တဲ့ခြ င်းဖြ စ်မှုသည် ေကျးလက်ေဒသများတွင်  မြ ို ့ပြ ေဒသများထက် 
နှစ်ဆထက်ပိုမိုရှိခဲ့ပြ ီး ၅.၆% နှင့် ၂.၅% အသီးသီးရှိကြ သည်။ စုစုေပါင်း အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တ့ဲမှု၏ 
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၈၅%ထက်ပိုမို၍ ေကျးလက်ေဒသ အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှုက စာရင်းေပါက်ေနသည်။ အစားအစာ 
ဆင်းရဲချို ့တဲ့ခြ င်းဖြ စ်မှု၏ အမြ င့်ဆုံးတန်ဖိုးသည် ၂၅% ဖြ င့် ချင်းပြ ည်နယတ်ငွ် ရှိေနပြ ီး ထို့ေနာက်တွင် 
ရခိုင်ပြ ည်နယ်(၁၀%)၊ တန င်္သာရီ (၉.၆%)နှင့် ရှမ်း (၉%) တို့ရှိ ကြ သည်။ အမျိုးသားအဆင့် အစားအစာ 
ဆင်းရဲချိို့တဲ့မှုသို့ အဓိက ထည့်ဝင်ကြ သည့်  ပြ ညန်ယ်/တိုင်း ေဒသကီးေလးခုမှာ ဧရာဝတီ (၁၈.၇%)၊ 
မန္တေလး(၁၆%)၊ ရှမ်း(၁၅.၄%)နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၁၄.၉%) တို့ဖြ စ်ကြ သည်။  

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် လူဦးေရ၏ ၂၅%ခန့်ကို ဖိစီးနှိပ်စက်ေနပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ၆ ရာခိုင်နှုန်း 
အမှတ်အားဖြ င့် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စ်မှုသည် ေကျးလက်ေဒသတွင်  မြ ို ့ ပြ ေဒသထက် 
နှစ်ဆခန့် မြ င့်မားပြ ီး၂၉%နှင့်၁၅% အသီးသီးရှိကြ သည။် စုစုေပါင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ၈၅%နီးပါးအတွက် 
ေကျးလက်ေဒသများက စာရင်းေပါက်ေနသည်။ ဆငး်ရဲနွမ်းပါး ခြ င်းဖြ စ်မှု၏ အမြ င့်ဆုံးတန်ဖိုးသည် ၇၃% ဖြ င့် 
ချငး်ပြ ည်နယ်တွင်ရှိပြ ီး ထိုေနာကမ်ှ ရခိုင် (၄၄%)၊ တန င်္သာရီ (၃၃%)၊ ရှမ်း (၃၃%)နှင့် ဧရာဝတီ (၃၂%) 
တို့ရှိကြ သည်။ အမျိုးသားအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး်ဖြ စ်မှုသို့  အဓိကထည့်ဝင်ကြ သည့်  ပြ ည်နယ်/တိုင်း 
ေဒသကီးေလးခုမှာ ဧရာဝတီ (၁၉%)၊ မန္တေလး (၁၅%)၊ ရခိုင် (၁၂%) နှင့် ရှမ်းပြ ည်နယ် (၁၁%) 
တို့ဖြ စ်ကြ သည်။  

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 'ကိုယ်စားပြ ုများ'  ဖြ စေ်သာ ကယ်လိုရီ စားသုံးမှု၊ စားသုံးမှုတွင် အစားအစာ 
စားသုံးမှု၏ေဝစုနှင့် အေသးစား ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အလားအလာများနှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ 
ေတွ့ရှိချက်များသည် ေရာေထွးေနသည်။ ကယလုိ်ရီ စားသုံးမှုသည ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် 'အစားအစာ 
ချို့တဲ့သူ'ကုိ ကိုယ်စားပြ ုသည့် ေအာက်ဘက်ဆုံးဆယ်စိတ်ကိန်းအတွက်နှင့် ဒုတိယ၊ တတိယ 
ဆယ်စိတ်ကိန်းများအတွက် တိုးေနသည်။ စားသုံးမှုတငွ် အစားအစာ စားသုံးမှု၏ေဝစုသည် စားသုံးမှု 
 ပြ န့်ချက်၏ ေအာက်ဘက်ဆယ်စိတ်ကိန်း သုံးခုကိုဖြ န့် ကြ က်ပြ ီး  မြ င့်တက်လာလျက ် ထိပ်ဆုံးဘက် သို့သာ 
ဦးတည်ပြ ီး ကျဆင်းစပြ ုသည်။ အေသးစား ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုသည် စားသုံးမှုပြ န့်ချက်၏ 
ေအာက်ဘက်သို့ဦးတည်လျက် ပုိ၍မြ င့်မားေသာ နှုန်းများဖြ င့်  ပြ န့်ချကက်ိုဖြ န့် ကြ က်၍ တိုးေနသည်။ 
အစားအစာ စားသုံးမှု ေဝစုမှ အလားအလာများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း ေလျာ့နညး်မှု များအတကွ် 
ေတွ့ ရှိချက်များအရ  မြ င်ရုံမျှဖြ င့် မလုံေလာက်ေသာ်လည်း တစ်စုံတစ်ဦးက ေမျှာ်လင့်လိမ့်မည်  ဖြ စ်သကဲ့သို့  
မဟုတ်ေပ။ အခြ ားတစ်ဖက်တငွ် ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့် အေသးစား ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် 
အချက်အလက်များသည် ဆင်းရဲသူများအကြ ား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အဆင့်များကျဆငး်ေနမှု၊ တိုးေနေသာ 
စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်တို့နှင် ့ ေယဘုယျအားဖြ င့် ညီညွတ်လျက် ရှိသည်။ ဤဝိေရာဓိဖြ စ်ေနသည့် 
ရလဒ်များအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်နှင့် အလားအလာများအတွက် အချက်အလက်များ အထူးသဖြ င့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင် ကျဆင်းသည့် ပမာဏကို အဓိပ္ပါယ်ပြ န်ဆိုရာတွင် သတိထားရန် တိုက်တွန်းရေပသည်။ 

၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း 'နိှုင်းယှဉ်' မညီမျှမှုနှင့် 'ပကတိ' မညီမျှမှု နှစ်ခုစလုံး ကျဆင်းခဲ့ဟန် 
ေပါ်ေပသည်။ နိှုင်းယှဉ်မညီမျှမှု၏ အတိုင်းအတာ တစ်ခုဖြ စ်သည့် ေအာက်ဘက်၂၀%၏ စားသုံးမှုေဝစုသည် 
၁၁.၁%မှ၁၂%သို့  အနည်းငယ်  မြ င့်တက်လာခဲ့သည်။ သို့ေသာ် ဤကွာခြ ားချက်သည် နမူနာေကာက် 
အမှားေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပမည်။ ထုိ့အ ပြ င် အချမ်းသာဆုံး ၂၀%နှင့် အဆင်းရဲဆုံး ၂၀%အကြ ား စားသုံးမှု 
ကွာဟချက်သည် ၈%ခန့် နည်းပါးသွားသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် စားသုံးမှုပြ န့်ချက်ကို  ဖြ န့်ကြ က်၍ 
ပိုမိုဆင်းရဲေသာ လူဦးေရအုပ်စုများက ပုိ၍ချမ်းသာေသာ လူဦးေရအုပ်စုများထက် ပိုမိုလျင်မြ န်စွာ 
တိုးတက်လာခြ င်းဖြ စ်သည့် စားသုံးမှုအဆင့်နှင့် တိုးနှုန်းအကြ ား ေပြ ာင်းပြ နဆ်က်နွယမ်ှု 
အချက်အလက်များက ညွှန်ပြ ေနသည်။ ထို့အ ပြ င် အဆင်းရဲဆုံး ဆယ်စိတ်ကိန်းနှစ်ခု၏ တိုးနှုန်းများသည် 
၁၄%နှင့်၉% အသီးသီးဖြ င့် တကယ့်ကို များပြ ားေပသည်။ အချမ်းသာဆုံး ဆယ်စိတ်ကိန်းနှစ်ခု၏ 
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တိုးနှုန်းများမှာမ ူသုည သို့မဟုတ် အနုတ်  ဖြ စ်ကြ သည်။ အကျဉ်းချုပ်ရလျှင် ဤအချက်အလက်များက ၂၀၀၅ 
ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ် ကာလအတွင်း နိှုင်းယှဉမ်ညီမျှမှုနှင့် ပကတိမညီမျှမှု နှစ်မျိုးစလုံးသည် 
 မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ကျဆင်းခဲ့သည်ကို ညွှန်ပြ ေနသည်။ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေရွ့လျားေပြ ာင်းလဲခြ င်းသည် အချိန်အလိုက် အိမ်ေထာင်စု တစ်ခုခြ င်းစီ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အဆင့်အတန်းတွင် ေပြ ာင်းလဲမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အထူးသဖြ င့် ယင်းသည် (၁) ဆင်းရဲေနဆဲဖြ စ်ေသာ 
(တာရညှဆ်င်းရဲခြ င်း)၊(၂) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်ေမြ ာကလ်ာေသာ သို့မဟုတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အတွင်းသက်ဆင်းေသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အကူးအေပြ ာငး် (ခဏပနး် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု)နှင့် (၃) မဆငး်ရဲဘဲ 
ရှိဆဲဖြ စ်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများကိ ု စိစစ်ေလ့လာသည်။  ခြ ုံကြ ည့်လျှင် ခဏပန်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် 
တာရှည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးေသာ အိမ်ေထာင်စု၁၀%၏ ၃ဆနီးပါးရှိေသာ အိမ်ေထာင်စု၂၈%ကို အကျို း 
သက်ေရာက်ေစဟန် ေပါ်ေနသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွင်း သက်ဆင်းသူ (အိမ်ေထာင်စုများ၏၁၁.၃%)နှင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်ေမြ ာကသ်ူ (အိမ်ေထာင်စုများ၏၁၆.၅%) နှစ်မျိုးစလံုး၏ ပမာဏသည် သိသာ 
ထင်ရှားဟန် ေပါ်ေနသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အကူးအေပြ ာင်း (ခဏပနး် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု) အရွယ်ကို 
တိုင်းတာမှုအမှားက ဧကန်မုချ ချဲ့ကားေပးစဉ်တွင် ယင်းသည် သိသာထင်ရှားေသာဖြ စ်စဉ်  ဖြ စ်ေနဆဲ 
 ဖြ စ်သည်။ မူဝါဒ ေရးရာများအတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွင်းသို့ သက်ဆင်းမှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ 
လွတ်ေမြ ာက်ရသည့် အေကြ ာင်းရင်းများကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ နားလည်သေဘာေပါက်ရန် လိုအပ်ေန 
ပါသည။် 
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ေနာက်ဆက်တဲွ 2-1 ။ Foster, Greer, Thorbecke (FGT) အတန်းအစား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
အတုိင်းအတာများ 
 

Foster, Greer, Thorbecke (FGT) အတန်းအစား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အတိုင်းအတာများကို 
 ဖြ င့်ကိုယ်စားပြ ေပမည်။ 
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ဤတွင် z သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပြ မျဉ်း၊ gi = z - yi  ဖြ စ်ပြ းီ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပြ မျဉ်းမ ှ iအကိမ် ဆင်းရဲသူ၏ 
စားသုံးမှု ကွာလှမ်းချက်၊ qသည် ဆင်းရဲသ ူအေရအတွက်နှင့် nသည် စုစုေပါင်း လူဦးေရဖြ စ်သည်။   

α သည် ၀ (သုည) တန်ဖိုး သတ်မှတ်ေသာ အခါအညွှန်ကိန်းသည် q/n  ဖြ စ်သွားသည်။ q/n သည် စုစုေပါင်း 

လူဦးေရတွင် ဆငး်ရသဲမူျားအချို း သုိ့မဟတ်ု ဆငး်ရဲနွမ်းပါးခြ င်း  ဖြ စ်ပွားမှု  ဖြ စ်သည်။ α ကို တန်ဖိုး ၁ 
သတ်မှတ်ေသာအခါ အညွှန်ကိန်းသည် တစ်ေပြ းညီပြ ုထားေသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကွာဟချက် သို့မဟုတ် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ လူဦးေရဖြ င့် အေလးတင်ထားေသာ ပျှမ်းမျှကွာလှမ်းချက်ကို တိုင်းတာသည်။ 

Pα=1သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး် နက်ရှိုင်းမှု၏ အတိုင်းအတာတစ်ခုကုိ  ဖြ ည့်ဆည်းေပးသည်။ α ကုိ ၁ 
ထက ်ကီးေသာ တန်ဖိုးတစ်ခု သတ်မှတ်ေပးေသာအခါ ပို၍ကီးမားေသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း ကွာဟမှု 
တစ်ခုချင်းကို ပုိ၍ကီးေသာ အေလးသတ်မှတ်ေပးသဖြ င့် ညွှန်ကိန်းသည် ပျံံ့နှံ့မှုအရ ထင်ဟပ်တုံ့ပြ န် 

လွယ်လာသည်။ အစဉ်အလာအရ Pα တွင် α ကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး်  ပြ င်းထန်မှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် 
တန်ဖိုးအားဖြ င့် ၂ သတ်မှတ်သည်။  
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3 ။ အိမ်ေထာင်စုများ၏ လူဦးေရဆုိင်ရာ ပင်ကုိလက္ခဏာများ 
 

အပိုင်း ၃ သည် စားသုံးြခင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်နွယ်မှုကို အေလးထားြပီး အေရးကီးေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ လူဦးေရဆိုင်ရာ ပင်ကိုလက္ခဏာ (၃)ရပ် ၏ ကိန်းဂဏနး်အချကအ်လကမ်ျားကုိ သုံးသပ် 
တင်ြပပါသည်။ ပျမ်းမျှ အိမ်ေထာင််စုအရွယ််၏ အဆင့်နှင့် အလားအလာများကို ပထမဦးဆုံး ေလ့လာ 
ဆန်းစစ်ပါသည် (အပိုင်း ၃-၁)။ ၎င်းေနာက် မှီခိုမှု အချို းများ (အပိုင်း ၃-၂) နှင့် အမျိုးသမီး ဦးစီးေသာ 
အိမ်ေထာင်စုဦးေရအချိုး (အပိုင်း ၃- ၃) ကို ေလ့လာြပီး ေနာက်ဆုံးအပိုင်း (၃-၄)မှာ အဓိက ရလဒ်များကို 
အကျဥ်းချုပ် စုစည်း တင်ြပပါသည။် 

 
3-1 ။ အိမ်ေထာင်စုအရွယ် 

ဇယား 12 သည် အချိနက်ာလတစ်ေလျှာက ် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ေထာင်စုအရွယ်၏ ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များကိ ု ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးအလိုက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အ ေြခအေနနှင့် အလွှာလိုက် 
ခဲွခြ ား၍ ေဖာ်ပြ ပါသည။် 

(1) ၂၀၀၅ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ပြ ည့်နှစ်အကြ ား အိမ်ေထာင်စုအရွယ်မှာ နိှုင်းယှဥ်မှုအရ ေပြ ာင်းလဲမှုမရှိပဲ 
အမြ ဲမပြ တ် အိမ်ေထာင်စုတစ်စုတွင် ၅ဦးခန့်ရှိပါသည်။ 

(2)  ပြ ည်နယနှ်င့် တိုင်းေဒသကီးများအကြ ားတွင် ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုမှာ အကန့်အသတ် ဖြ င့် အနည်းငယ်မှျ 
ရှိပြ းီ အနည်းဆုံး ၄.၇ဦးနှင့် အများဆုံး ၆.၀ဦးရှိပါသည်။ မှတ်သားထိုက်ရန် ဆီေလျာ်မှုရှိသည်မှာ 
အဆငး်ရဲဆုံး  ပြ ည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးအချို့၌  ကီးမားေသာ အိမ်ေထာင်စုများရှိ ခြ င်းပင်ဖြ စ်သည။် 
အေထာက်အထားအဖြ စ် ချင်းပြ ည်နယ် (၆.၁)၊ ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၆.၀) နှင့် တနသာရတီိုင်းေဒသကီး 
(၅.၈) တို့က ေဖာ်ပြ ပါသည်။  

(3) ၂၀၀၅ခုနှစ်ကကဲ့သို့ပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အိမ်ေထာင်စုအရယွ် ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများမှာ မဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများထက် ပိုမိုကီးမားေသာ အိမ်ေထာင်စုအရွယ်ရှိ၍ 
၆.၀ဦးနှင့် ၄.၇ဦး အသီးသီးရှိပါသည်။  ခြ ားနားမှုများမှာ စာရင်းအင်း သေဘာအရ အေရးပါပါသည်။ 

(4) စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းသည်မှာ  မြ ို ့ ပြ နငှ့် ေကျးလက်ေဒသများအကြ ားတွင် များများစားစားခြ ားနားမှု 
မရှိပါ။ 

မှတ်သားသင့်သည်မှာ အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် အိမ်ေထာင်စုအရွယ််နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကြ ားရှိ 
ဆက်နွယ်မှုမှာ ေတွ့ ေလ့ရှိေသာ အချက်ဖြ စပ်ါသည။် သို့ေသာ်များပြ ားသည့် ချမ်းသာေသာ အိမ်ေထာင်စုများ 
မှာလည်း  ကးီမားေသာ အိမ်ေထာင်စုများရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ေသာ ဆန့်ကျင်ဘက်အေခြ အေနများကို 
"ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ လူဦးေရဆိုင်ရာ သေဘာ သဘာဝ ဝိေရာဓိ"ဟု အမှတ်သညာပြ ုပါသည်။ (Lipton) 
သို့မဟုတ် "အိမ်ေထာင်စုအရွယ် သေဘာသဘာဝ ဝိေရာဓိ"ဟု အမှတ်သညာပြ ုပါသည်။ (Krishnaji)  

ဆိုလိုသည်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြ င့် ပိုမိုကီးမားေသာ အိမ်ေထာင်စုများမှာ ပိုမိုဆင်းရဲေလ့ရှိေသာ်လည်း အချို့ေသာ 
လူဦးေရအုပ်စုများမှာ ပိုမိုကီးမားေသာ အိမ်ေထာင်စုများရှိေသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ဖြ စ်ဟန်မရှိပါ။ 
ဤထူးခြ ားဖြ စ်စဥ်နှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေပါ်ေနဟန် ရှိေသာ်လည်း ပထမအဖြ စအ်ပျက်က ဒုတိယအဖြ စ်အပျက်ကို 
လွှမ်းမိုးထားပါသည်။ 
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ဇယား 12 ။ ပျမ်းမျှအိမ်ေထာငစ်ုအရွယ် 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 2005 
စုစုေပါင်း 

  
  

% 
ေပြ ာင်းလဲမှု 

2005- 
2010 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစုေပါင်း 

  ဆင်းရဲသူ        မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် 

ကချင် 6.7 5.5 6.0 5.7 5.8 6.0 -2.7 
  (0.13) (0.16) (0.31) (0.09) (0.14) (0.18) 

 
ကယား 7.1 5.1 4.8 5.5 5.2 5.5 -4.2 
  (0.63) (0.23) (0.15) (0.28) (0.18) (0.29) 

 
ကရင် 7.1 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 0.8 
  (0.30) (0.02) (0.12) (0.04) (0.02) (0.07) 

 
ချင်း 6.7 4.8 5.7 6.2 6.0 6.1 -0.1 
  (0.47) (0.28) (0.41) (0.30) (0.37) (0.32) 

 
စစ်ကုိင်း 6.2 5.1 4.9 5.3 5.2 5.5 -5.6 
  (0.34) (0.12) (0.07) (0.14) (0.13) (0.05) 

 
တန င်္သာရီ 6.6 5.4 6.0 5.7 5.7 5.8 -1.0 
  (0.15) (0.02) (0.17) (0.16) (0.14) (0.23) 

 
ပဲခူး 5.6 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 -3.0 
  (0.33) (0.16) (0.25) (0.18) (0.18) (0.23) 

 
- ပဲခူး (အေရှ့) 6.2 4.7 5.0 4.9 4.9 5.2 -5.8 
  (0.20) (0.10) (0.08) (0.15) (0.14) (0.15) 

 
- ပဲခူး (အေနာက်) 4.8 4.1 3.9 4.2 4.2 4.2 0.7 
  (0.11) (0.20) (0.08) (0.18) (0.18) (0.12) 

 
မေကွး 5.6 4.5 4.4 4.8 4.8 5.0 -3.5 
  (0.10) (0.14) (0.04) (0.09) (0.09) (0.10) 

 
မန္တေလး 6.0 4.7 5.0 5.0 5.0 5.2 -4.8 
  (0.17) (0.16) (0.14) (0.09) (0.09) (0.09) 

 
မွန် 6.1 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 -2.1 
  (0.38) (0.15) (0.09) (0.18) (0.16) (0.16) 

 
ရခိုင် 6.9 5.2 5.3 6.0 5.9 6.0 -2.7 
  (0.24) (0.10) (0.06) (0.15) (0.03) (0.18) 

 
ရနကု်န် 5.9 4.5 4.7 4.4 4.7 4.7 -1.4 
  (0.36) (0.13) (0.17) (0.00) (0.13) (0.10) 

 
ရှမ်း 6.2 4.9 5.1 5.3 5.3 5.5 -4.3 
  (0.35) (0.11) (0.29) (0.20) (0.21) (0.23) 

 
- ရှမ်း (ေတာင်) 6.8 4.9 4.7 5.5 5.3 5.6 -5.6 
  (0.34) (0.21) (0.17) (0.38) (0.47) (0.53) 

 
- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 5.7 5.0 5.5 5.1 5.2 5.5 -4.8 
  (0.20) (0.12) (0.12) (0.07) (0.08) (0.20) 

 
- ရှမ်း (အေရှ့) 6.7 5.1 6.3 5.5 5.7 5.6 2.8 
  (0.39) (0.41) (0.27) (0.33) (0.36) (0.27) 

 
ဧရာဝတီ 5.5 4.4 4.5 4.7 4.7 5.1 -7.8 
  (0.08) (0.08) (0.19) (0.09) (0.09) (0.04) 

 
 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 6.0 4.7 4.9 5.0 5.0 5.2 -3.9 
  (0.07) (0.04) (0.08) (0.04) (0.04) (0.04)   
 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 6.1 4.9 5.1 5.2 5.2     
  (0.08) (0.03) (0.09) (0.03) (0.04)     
ေပြ ာင်းလဲမှု (%) -0.9 -3.1 -4.5 -3.7 -3.9     
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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3-2 ။ မှီခိုမှုအချို းများ 
 
3-2-1 ။ လူဦးေရဆုိင်ရာ မီှခုိမှုအချိုးများ (DDRs) 
 

လူဦးေရဆိုင်ရာမှီခိုမှုအချို းသည် အသက်၁၅နှစ်ေအာက်နှင့်၅၉နှစ်အထက်ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်ဦးေရကို 
အသက်၁၅နှစ်နှင့် ၅၉နှစ် အကြ ားရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်ဦးေရနှင့် နိှုင်းယှဥ်ခြ င်းဖြ စ်ပါသည။် 
အချို းတန်ဖိုးမြ င့်မားသည်နှင့်အမျှ အိမ်ေထာင်စု အေပါ်တွင် မှီခိုမှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကီးမားလာပါသည။် 
အချို့ဆက်စပ်ေသာ အေနအထားများတွင ်  မြ င့်မားေသာ လူဦးေရဆိုင်ရာ မှီခိုမှုအချိုးများမှ ဘဝစက်ဝန်း 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြ ုချက်တစ်ရပ်ဖြ စ်နိုင်ပြ ီး ဤကိုယ်စားပြ ုချက်မှာ ဘဝတွင်ကေလး 
ေစာစီးစွာေမွးရမှုနှင့် သက််ကီးရွယ်အိုမိဘများကို ေစာင့်ေရှာက်ရမှုတို့နှင့် ဆက်နွယ်ေနပါသည်။ 

 ဇယား 13 သည် အချိနက်ာလတစ်ေလျှာက်  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးေရဆိုင်ရာ မှီခိုမှုအချိုး၏ 
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ  ပြ ညန်ယန်ငှ့် တိုင်းေဒသကီးအလိုက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေနနှင့် 
အလွှာအလိုက် ခွဲခြ ား၍ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ဆက်စပ်ေသာ ရလဒ်များရှိပါသည်။ 

(1) လူဦးေရဆိုင်ရာ မှီခိုမှုအချိုးသည ် အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက် တည်ငြ ိမ်လျှက်ရှိပြ ီး ၀.၅၈မှ ၀.၅၃သိ့ု  
ကျဆင်းလာပါသည်။ 

(2) ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် လူဦးေရဆုိငရ်ာ မှီခိုမှုအချိုးနှင့် စားသုံးခြ င်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကြ ား ဆက်သွယ်မှုမှာ 
အားနည်းပါသည်။ ဆငး်ရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအတွက် အချိုးတန်ဖိုးများမှာ ၀.၅၆ မှ ၀.၅၂ 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံ၌ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်းဖြ စ်မှုှု အမြ င့်ဆုံးရှိသည့် ချင်းပြ ည်နယ် 
(၇၃%)တွင် အလွန်မြ င့်မား ေသာ လူဦးေရဆိုင်ရာ မှီခိုမှုအချို း(၀.၇၁)မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် 
ဆက်နွယ်မှုမရှိ ခြ င်းပင်ဖြ စ်သည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအတွက် အသီးသးီေသာအချိုးများမှာ ၀.၆၈ 
နှင့် ၀.၇၉  ဖြ စ်ကြ ပါသည်။ 

(4) အံ့သြ ေလာက်ဖွယ်မရှိသည်မှာ လူဦးေရဆိုင်ရာ မှီခိုမှုအချိုးမှာ ေကျးလကေ်ဒသများတငွ်  မြ ို ့ ပြ ထက် ပိုမို 
 မြ င့်မားခြ ငး်ေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည် (ေကျးလက်ေဒသတွင် ေမွးဖွားမှုနှုန်း ပိုမို မြ င့်မားခြ င်းေကြ ာင့်)။ 16 

အချုပ်အားဖြ င့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ညွှန်ပြ သည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ 
အဓိကအားဖြ င့် ဘဝစက်ဝန်းဆိုင်ရာ ေတွးဆချက်များ (Life Circle Consideration) ၏ ေစ့ေဆာ်မှုေကြ ာင့် 
မဟုတ်ေကြ ာငး် ေဖာ်ပြ ပါသည်။ 

 
  

                                                      
 
16  ေမွးဖွားမှုနှုန်းနှင့် မျိုးဆက်ပာွးဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး (၂၀၀၇) စစ်တမ်း၏ စာမျက်နာှ၆၀တွင် စုစုေပါငး်ေမးွဖွားမှုနှုန်းများမာှ 
ေကျးလက်နှင့်  မြ ို့ ပြ ေဒသများတွင် (၂.၁၈) နှင့် (၁.၆၈) အသီးသီးရှိေကြ ာင်း အစီရငခ်ံထားပါသည်။ 
 



အိမ်ေထာင်စုများ၏ လူဦးေရဆုိင်ရာ ပင်ကုိယ်လက္ခဏာများ 
 

40 
 

3-2-2 ။ စီးပွားေရးအရ မီှခုိမှုအချိုးများ (EDRs) 
 

စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအချိုးသည် အသက်၁၅နှစ်နှင့် ၅၉နှစ် အကြ ားရှိေသာအိမ်ေထာင်စုဝင် စီးပွားရှာနိုင်သူ 
ဦးေရနှင့် စီးပွားမရှာနိုင်သူဦးေရကို နှိုင်းယှဥ်ပါသည်။ "စီးပွားရှာနိုင်သူ" ကို မိသားစုမှပါဝင်လုပ်ေဆာင်သည့် 
အလုပ်သမားအပါအဝင် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခုတွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနသူဟ ု အဓိပ္ပါယ် 
ဖွင့်ဆိုပါသည်။ အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့်အတိုင်း အချိုးတန်ဖိုး ပိုမို မြ င့်မားသည်နှင့်အမျှ အိမ်ေထာင်စု 
အေပါ် "စီးပွားေရးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး" ပိုမိုကးီမားလာပါသည်။ စားသုံးမှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ 
နှင့် ဆက်စပ်မှုအရ စီးပွားေရးအရမှီခိုမှုအချို း (EDR)က စားသုံးြခင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှိမှုတို့အကြ ား ဆက်သွယ်မှုကို ရှင်းလင်းေဖာ်ပြ ပါသည်။ 

ဇယား 14 သည် အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက်  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာမှီခိုမှုအချို း၏ ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များကို  ပြ ညန်ယန်ငှ့် တိုင်းေဒသကီးအလိုက ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေနနှင့် အလွှာအလိုက် 
ခဲွခြ ား၍ေဖာ်ပြ ပါသည။် ဆက်စပ်ေသာ ရလဒ်များရှိပါသည်။ 

(1) စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအချို းသည် အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက် တည်ငြ ိမ်သေလာက်ရှိပြ ီး ၀.၆၅ မှ ၀.၆၇သို့ 
တိုးတက်လာပါသည်။ 

(2) ၂၀၀၅ခုနှစ် ကဲ့သို့ပင် ဤညွှန်ကိန်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ ေပြ ာငး်ပြ န်ဆက်သွယ်မှုရှိပါသည်။ 
ဤအချိုးမှာ မဆင်းရဲသူနှင် ့ဆင်းရဲသူအိမ်ေထာင်စုများတွင် ၀.၆၉ နှင့် ၀.၆၂ အသီးသးီရှိပါသည်။ 

(3) ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးများတွင် သိသာေသာ ေပြ ာင်းလဲခြ ားနားမှုများရှိပါသည။် ထင်ရှား 
ပီပြ င်ေသာ အချက်တစ်ချက်မှာ ရခိုင်ပြ ည်နယတ်ငွ်ဖြ စ်ပြ ီး ယင်း ပြ ည်နယ်တငွ် အချိုးမှာ ၁ ကုိ ေကျာ်လွန် 
၍ စီးပွားေရးအလုပ်မလုပ်ကုိင်မှု (စီးပွားမရှာနိုင်သ)ူနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတို့အကြ ား ခိုင်မာေသာ 
ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။ 

(4)  မြ ို ့ ပြ တွင် ေကျးလက်ေဒသများထက် ဆက်သွယ်မှုသိသာစွာမြ င့်မားြပီး ၀.၈၈ နှင့် ၀.၆၉ 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(5)  မြ ို ့ ပြ ေဒသများတွငလ်ည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ဤအချိုးမှာ မဆင်းရဲေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများတွင် ဆင်းရဲေသာအိမ် ေထာငစ်ုများထက်  မြ င့်မားပြ ီး ၀.၈၉ နှင့် ၀.၈၄ ရှိပါသည် 
(ဇယား 14 တွင်ေဖာ်ပြ မထားပါ)။ 

အားလုံးခြ ုံ၍ တင်ပြ ရပါက ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ညွှန်ပြ သည်မှာ ( မြ ို ့ ပြ ေဒသတွငပ်င်လျှင်) 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် စီးပွားေရးအရ အလုပ်မလုပ်ကိုင်မှုေကြ ာင့် မဟုတ်ဘဲ စီးပွားေရးအရ 
အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြ ီးရရှိသည့် အကျို းအမြ တ် နိမ့်ကျမှုေကြ ာင့်သာဖြ စ်ေကြ ာင်း ညွှန်ပြ ပါသည။် 
ရခိုင်ပြ ည်နယ်မှာ တစ်ခုတည်းေသာ ချွင်းချက်ဖြ စပ်ါသည။် 
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ဇယား 13 ။ လူဦးေရဆိုင်ရာ မှီခိုမှုအချို း 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 2005 
စုစေုပါင်း 

  
  

% 
ေပြ ာင်းလဲမှု 

2005- 
2010 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစုေပါင်း 

  ဆင်းရဲသူ ဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ      ေကျးလက် 

ကချင် 0.53 0.63 0.57 0.61 0.60 0.64 -6.8 
  (0.05) (0.01) (0.04) (0.02) (0.02) (0.02) 

 
ကယား 0.75 0.60 0.55 0.66 0.62 0.59 3.7 
  (0.11) (0.09) (0.04) (0.14) (0.10) (0.04) 

 
ကရင် 0.58 0.64 0.45 0.67 0.63 0.74 -15.8 
  (0.01) (0.03) (0.03) (0.03) (0.02) (0.05) 

 
ချင်း 0.68 0.79 0.59 0.75 0.71 0.78 -9.0 
  (0.04) (0.11) (0.08) (0.05) (0.04) (0.03) 

 
စစ်ကုိငး် 0.64 0.51 0.47 0.54 0.53 0.56 -6.3 
  (0.02) (0.03) (0.01) (0.03) (0.03) (0.06) 

 
တန င်္သာရီ 0.62 0.59 0.57 0.60 0.60 0.69 -13.2 
  (0.10) (0.02) (0.04) (0.06) (0.05) (0.05) 

 
ပဲခူး 0.56 0.51 0.51 0.52 0.52 0.59 -12.2 
  (0.05) (0.02) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) 

 
- ပဲခူး (အေရှ့) 0.53 0.53 0.49 0.54 0.53 0.62 -13.4 
  (0.04) (0.03) (0.05) (0.01) (0.02) (0.02) 

 
- ပဲခူး (အေနာက်) 0.61 0.48 0.53 0.50 0.50 0.56 -10.3 
  (0.15) (0.03) (0.02) (0.05) (0.04) (0.01) 

 
မေကွး 0.57 0.51 0.48 0.53 0.52 0.59 -10.9 
  (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.02) 

 
မန္တေလး 0.53 0.51 0.46 0.54 0.51 0.56 -7.9 
  (0.03) (0.02) (0.02) (0.03) (0.02) (0.02) 

 
မွန် 0.38 0.53 0.46 0.51 0.50 0.56 -9.9 
  (0.00) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.03) 

 
ရခိုင် 0.62 0.60 0.39 0.67 0.61 0.72 -15.2 
  (0.03) (0.07) (0.03) (0.02) (0.05) (0.04) 

 
ရန်ကုန် 0.50 0.46 0.45 0.49 0.46 0.45 1.8 
  (0.04) (0.03) (0.02) (0.05) (0.03) (0.03) 

 
ရှမ်း 0.49 0.54 0.47 0.54 0.52 0.59 -10.9 
  (0.05) (0.04) (0.03) (0.05) (0.04) (0.04) 

 
- ရှမ်း (ေတာင်) 0.59 0.57 0.44 0.64 0.58 0.66 -12.6 
  (0.04) (0.13) (0.03) (0.09) (0.11) (0.11) 

 
- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 0.43 0.53 0.55 0.47 0.49 0.56 -12.4 
  (0.04) (0.01) (0.02) (0.04) (0.03) (0.04) 

 
- ရှမ်း (အေရှ့) 0.48 0.46 0.40 0.49 0.47 0.46 1.6 
  (0.08) (0.01) (0.05) (0.03) (0.04) (0.01) 

 
ဧရာဝတီ 0.58 0.55 0.46 0.58 0.56 0.59 -5.6 
  (0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) 

 
 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 0.56 0.52 0.46 0.56 0.53 0.58 -8.1 
  (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)   
 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 0.62 0.56 0.48 0.61 0.58     
  (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)     
ေပြ ာင်းလဲမှု(%) -10.9 -6.2 -3.8 -9.5 -8.1     
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 14 ။ စီးပွားေရးအရ မှီခိမုှုအချိုး 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 2005 
စုစေုပါင်း 

  
  

% 
ေပြ ာင်းလဲမှု 

2005- 
2010 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစုေပါင်း 

  ဆင်းရဲသူ ဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ      ေကျးလက် 

ကချင် 0.75 0.81 0.95 0.74 0.80 0.70 13.0 
  (0.05) (0.06) (0.16) (0.06) (0.05) (0.04) 

 
ကယား 0.61 0.53 0.65 0.47 0.54 0.55 -1.8 
  (0.14) (0.07) (0.03) (0.09) (0.08) (0.03)  
ကရင် 0.56 0.69 0.66 0.66 0.66 0.65 2.0 
  (0.06) (0.03) (0.14) (0.01) (0.02) (0.03) 

 
ချင်း 0.52 0.64 0.86 0.47 0.55 0.63 -12.1 
  (0.05) (0.10) (0.02) (0.03) (0.06) (0.13)  
စစ်ကုိငး် 0.52 0.57 0.73 0.54 0.57 0.61 -7.2 
  (0.03) (0.02) (0.03) (0.01) (0.02) (0.03) 

 
တန င်္သာရီ 0.73 0.77 0.89 0.72 0.76 0.76 -1.0 
  (0.07) (0.05) (0.04) (0.04) (0.04) (0.01)  
ပဲခူး 0.55 0.62 0.80 0.58 0.60 0.54 11.5 
  (0.06) (0.06) (0.03) (0.06) (0.05) (0.05) 

 
- ပဲခူး (အေရှ့) 0.58 0.73 0.83 0.68 0.70 0.58 22.0 
  (0.04) (0.01) (0.04) (0.02) (0.01) (0.02)  
- ပဲခူး (အေနာက်) 0.50 0.50 0.75 0.47 0.50 0.50 -0.5 
  (0.14) (0.06) (0.02) (0.07) (0.07) (0.12) 

 
မေကွး 0.46 0.49 0.79 0.46 0.48 0.51 -4.7 
  (0.01) (0.01) (0.06) (0.01) (0.01) (0.03)  
မန္တေလး 0.50 0.66 0.83 0.54 0.61 0.62 -0.5 
  (0.03) (0.04) (0.05) (0.02) (0.03) (0.03) 

 
မွန် 0.68 0.76 0.79 0.73 0.74 0.80 -6.5 
  (0.05) (0.07) (0.03) (0.09) (0.07) (0.03)  
ရခိုင် 1.17 1.03 1.08 1.09 1.09 1.00 8.4 
  (0.05) (0.06) (0.01) (0.06) (0.04) (0.06) 

 
ရန်ကုန် 0.89 0.96 1.01 0.78 0.95 0.93 1.8 
  (0.11) (0.04) (0.05) (0.07) (0.05) (0.05)  
ရှမ်း 0.41 0.47 0.63 0.39 0.45 0.43 4.9 
  (0.05) (0.03) (0.04) (0.04) (0.03) (0.03) 

 
- ရှမ်း (ေတာင်) 0.47 0.47 0.59 0.43 0.47 0.46 2.0 
  (0.08) (0.02) (0.02) (0.08) (0.04) (0.04)  
- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 0.38 0.47 0.73 0.37 0.43 0.39 9.8 
  (0.03) (0.04) (0.07) (0.03) (0.05) (0.05) 

 
- ရှမ်း (အေရှ့) 0.39 0.43 0.56 0.36 0.41 0.41 -0.5 
  (0.07) (0.09) (0.07) (0.06) (0.08) (0.09)  
ဧရာဝတီ 0.66 0.72 0.79 0.68 0.70 0.60 15.2 
  (0.03) (0.04) (0.05) (0.04) (0.03) (0.03) 

 
 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 0.62 0.69 0.88 0.60 0.67 0.65 3.3 
  (0.02) (0.01) (0.03) (0.01) (0.01) (0.01)   
 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 0.57 0.68 0.86 0.58 0.65     
  (0.02) (0.02) (0.03) (0.01) (0.01)    
ေပြ ာင်းလဲမှု (%) 8.5 0.2 1.7 4.0 3.3     
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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3-3 ။ အမျို းသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများ (FHHs) 
 

စားသုံးမှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို အိမ်ေထာင်စုအဆင့်တွင်သာ ေကာက်ယူထားသဖြ င့် ကျား၊မ 
ခဲွခြ ား စားသုံးမှုကို ေလ့လာအကဲဖြ တရ်န် မကြ ာခဏ အခက်အခဲရှိပါသည်။ အထူးသ ဖြ င့် အမျိုးသမီး 
များသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမို (သို့မဟုတ်) ေလျာ့နညး်ဆငး်ရပဲါသလား ဆိုသည့်အချက်ကို ေလ့လာ 
အကဲဖြ တ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ ဤေမးခွန်းကို ေဖြ ရှင်းရန်အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနည်းလမ်းမှာ အမျိုးသား 
ဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများကို နိှုင်းယှဥ် ခြ င်း  ဖြ စ်သည်။ 17  
ဇယား 15 က ဤနိှုင်းယှဥ်ချက်ကို တင်ပြ ထားပြ းီ အဓိကအရင်းခံကျေသာ ေတွ့ရှိချက် (၃)ချက် ကို ေဖာ်ပြ  
ထားပါသည်။ 

(1) အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စု (FHH) အချိုးမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ပြ ည့်နှစ်အတွင်း အနည်း 
ငယ်တိုးတက်ခဲ့ ပြ းီ အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၂၁%ရှိပါသည်။ 

(2) ၂၀၀၅ခုနှစ် ကကဲ့သို့ပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အမျိုးသမီးဦးစီးမှုအကြ ား ေပြ ာင်းပြ န် ဆက်နွယ်မှု 
ရှိပါသည။် ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူ အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စု (FHHs) အချို းများမှာ ၁၈% 
နှင့် ၂၁.၅% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) အမျိုးသမီး ဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများမှာ  မြ ို့ပြ တငွ် ေကျးလက်ေဒသများထက် ပိုမိုများပြ ားပြ ီး 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၂၇% နှင့် ၁၉% အသီးသးီရှိပါသည်။ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အမျို းသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုဆက်သွယ်မှုမရှိခြ င်းကို  မြ န်မာနိုင်ငံ 18နှင့် အခြ ား 
ေနရာများတွင် ယခငက်ပင်ေတွ့ ရှိခဲ့ပါသည်။  ဤကဲ့သို့ဖြ စ်ရခြ င်းမှာ လွှပို့ေငွမှ ဝင်ေငရွရှိခြ င်း (သို့မဟုတ်) 
အခြ ားအေကြ ာင်းမှာ ချမ်းသာကယ်ဝေသာ အမျိုးသမီးများ အဓိကအားဖြ င့်  မြ ို ့ ပြ ေဒသများတွင် ေနထိုင် 
သည့်ကယဝ်ေသာ အမျိုးသမီးများသည ် ခင်ပွန်းေသဆုံးပြ းီ (သို့မဟုတ်) ခင်ပွန်းနှင့် ကွာရှင်းပြ ီးေနာက် 
ေဆွမျျိုးများနှင့် ပူးေပါင်းေနထိုင်သည်ထက် ကိုယ်တိုင်မိမိ အိမ်ေထာင်စုကို ဦးေဆာင်တည်ေဆာက်နိုင်ခြ င်း 
ေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အမျိုးသားများဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများ 
နိှုင်းယှဥ်ခြ င်းမှာ အမျို းသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ နှိုင်းယှဥ်စားသုံးခြ င်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို စီစစ် 
အကဲဖြ တ်နိုင်ရန် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနည်းလမ်း တစ်ခုသာဖြ စ်ေကြ ာင်း အေလးထားသင့်ပါသည်။ 

 
3-4 ။ အကျဥ်းချုပ် 
 

အပိုင်း ၃သည် (၁) ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ် (၂) လူဦးေရဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအချိုးများ (၃) 
အိမ်ေထာင်စုဦးေရအတွင်း အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများအချို းတို့၏အဆင့်များနှင့် အလား 
အလာများကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။  

                                                      
 
17  ဤေမးခွန်းများကို အာဟာရဆိငု်ရာရရှသိည့် အချက်အလက်များတွင် ကျား ၊မ အတွက်  ခြ ားနားမှုနှင့် အိမ်ေထာင်စုအတွင်း 
အရင်းအမြ စ်ခွဲေဝသုံးစွဲပုံကို ေလ့လာအကဲဖြ တ်ခြ င်းဖြ င့် ေဖြ ရှင်းနိုင်ပါသည်။  
18 UNDP/UNDESA. 1999. Studies in Social Deprivation in Myanmar.Yangon. 



အိမ်ေထာင်စုများ၏ လူဦးေရဆုိင်ရာ ပင်ကုိယ်လက္ခဏာများ 
 

44 
 

၂၀၀၅ခုနှစ် ကကဲ့သို့ပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အိမ်ေထာင်စုအရွယ် ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများမှာ မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများထက ်အိမ်ေထာင်စုအရွယ်ပိုမို ကီးမားပြ ီး ၆.၀ဦး နှင့် 
၄.၇ဦး အသီးသီးရှိပါသည်။  မြ ို ့ ပြ နှင့် ေကျးလက်ေဒသများ အကြ ားတွင် အိမ်ေထာင်စုအရွယ်  ခြ ားနားမှု 
များပြ ားစွာမရှိပါ။ 

လူဦးေရဆိုင်ရာမှီခိုမှု အချို းသည် အသက် ၁၅နှစ်ေအာက် နှင့် ၅၉နှစ်အထက် ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင် 
ဦးေရကို အသက် ၁၅နှစ် နှင့် ၅၉နှစ်အကြ ားရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်ဦးေရနှင့် နှိုင်းယှဥ်ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 
၂၀၀၅ခုနှစ် ကကဲ့သို့ပင် လူဦးေရဆိုင်ရာအချို းနှင့် စားသုံးခြ င်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကြ ား ဆက်သွယ်မှုမှာ 
အားနည်းပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက အကံပြ ုညွှန်ပြ သည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ 
ကေလးေစာစီးစာွရရှမိှု၊ သက်ကီးရွယ်အိုမိဘများကို ေစာင့်ေရှာက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဘဝစက်ဝန်းဆိုင်ရာ 
ေတွးဆချက်များေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်းမဟုတ်ေကြ ာင်း ညွှန်ပြ ပါသည်။  

စီးပွားေရးအရမှီခိုမှုအချို းသည် အသက် ၁၅နှစ် နှင့် ၅၉နှစ်  ကြ ားရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင် စီးပွားရှာ 
နိုင်သူဦးေရနှင့် စီးပွားမရာှနိုငသ်ူဦးေရကို နိှုင်းယှဥ်ခြ င်းဖြ စ်သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ် ကက့ဲသို့ပင် ဤညွှန်ကိန်းနှင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ ေပြ ာငး်ပြ န်ဆက်သွယ်မှုရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဆင်းရဲသူတွင် အချို းအစားအရပိုမိုပြ ီး 
စီးပွားေရးအရ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ (စီးပွားရှာနိုင်သူ) အိမ်ေထာင်စုဝင်ဦးေရများပြ ားခြ ငး်ဖြ စ်သည်။  ခြ ုံ၍ 
ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ညွှန်ပြ သည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ စီးပွားေရးအရ 
အလုပ်မလုပ်ကိုင်မှုေကြ ာင့် မဟုတ်ပဲ စီးပွးားေရးအရ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အကျိုးအမြ တ် 
ရရှိမှု နိမ့်ကျခြ င်းေကြ ာင့်ဖြ စ်ေကြ ာင်း ညွှန်ပြ ပါသည်။ ဤဖြ စ်စဥ်မှာ  မြ ို ့ပြ ေဒသများတွငပ်င်  ဖြ စ်ေပါ်လျှက် 
ရှိသည်။ 

၂၀၀၅ခုနှစ် ကကဲ့သို့ပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အမျို းသမီးဦးစီးသည့် အိမေ်ထာင်စုမှာ ေပြ ာငး်ပြ န်ဆက်သွယ်မှု 
ရှိသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအတွက် အမျို းသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုနိှုင်းယှဥ် အချို းများမှာ ၁၈% 
နှင့် ၂၁.၅% အသီးသီး ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ဖြ စရ်ခြ င်းမှာ လွဲှပို့ေငွမှ ဝင်ေငွရရှိ ခြ င်း (သို့မဟုတ်) အခြ ားေသာ 
အေကြ ာင်းမှာ ချမ်းသာကယ်ဝေသာ အမျို းသမီးများ၊ အဓိကအားဖြ င့်  မြ ို ့ ပြ ေဒသများတွင် ေနထိုင်ကြ သည့် 
 ကယဝ်ေသာ အမျိုးသမီးများသည ် ခင်ပွန်းေသဆုံးပြ ီး (သို့မဟုတ်) ခင်ပွန်းနှင့် ကွာရှင်းပြ ီးေနာက် ေဆွမျို း 
များနှင့် ပူးေပါင်းေနထိုင်သည်ထက် ကိုယ်တိုင်မိမိ အိမ်ေထာင်စုကို ဦးေဆာင်တည်ေဆာက်နိုင်ခြ င်းေကြ ာင့် 
 ဖြ စ်ပါသည်။ 
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ဇယား 15 ။ အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများ (%) 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 2005 
စုစေုပါင်း 

  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန                      အလွှာ စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲသူ ဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ      ေကျးလက်     
ကချင် 27.9 24.0 36.7 20.9 25.0 22.8 
  (3.1) (2.9) (2.4) (1.3) (1.8) (3.2) 

ကယား 23.2 17.8 27.1 12.6 18.2 18.3 
  (1.8) (2.4) (6.8) (1.4) (2.3) (0.2) 

ကရင် 24.5 21.5 24.8 21.3 21.9 18.9 
  (3.5) (0.8) (2.5) (1.0) (1.0) (3.1) 

ချင်း 13.6 16.4 7.8 16.9 14.6 10.4 
  (2.5) (2.4) (2.1) (4.3) (2.4) (1.7) 

စစ်ကုိငး် 22.3 21.2 25.2 20.7 21.3 17.3 
  (4.1) (1.1) (2.2) (1.0) (0.9) (2.8) 

တန င်္သာရီ 24.5 20.5 18.5 22.5 21.6 20.2 
  (1.2) (3.0) (3.3) (2.9) (2.5) (0.7) 

ပဲခူး 19.9 21.8 27.9 20.5 21.5 18.2 
  (4.5) (2.5) (4.8) (2.2) (2.3) (1.7) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 24.7 26.7 34.8 24.8 26.4 21.0 
  (7.9) (2.8) (4.8) (2.5) (2.3) (2.7) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 14.0 16.8 18.1 16.2 16.4 15.3 
  (2.6) (1.2) (1.8) (1.2) (1.0) (0.7) 

မေကွး 20.1 21.8 28.5 20.6 21.4 20.8 
  (2.2) (2.0) (2.1) (1.9) (1.8) (1.1) 

မန္တေလး 18.3 23.7 27.3 20.6 22.5 20.9 
  (1.2) (2.1) (2.5) (2.0) (1.5) (1.6) 

မွန် 19.6 16.1 21.5 15.5 16.6 17.3 
  (6.0) (1.7) (2.1) (2.8) (2.3) (3.0) 

ရခိုင် 18.8 20.9 22.6 19.4 20.1 19.5 
  (3.5) (1.7) (2.2) (2.0) (1.7) (1.3) 

ရန်ကုန် 19.0 26.1 28.4 16.1 25.2 24.4 
  (1.0) (1.2) (1.3) (2.0) (1.1) (2.4) 

ရှမ်း 13.0 19.2 27.8 14.0 17.4 14.3 
  (2.5) (1.8) (4.0) (2.1) (1.9) (1.7) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 7.1 16.4 22.1 11.5 14.6 11.1 
  (2.3) (3.0) (1.6) (3.5) (4.0) (2.1) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 17.3 24.0 37.0 17.8 21.7 18.0 
  (1.9) (1.8) (5.1) (1.3) (2.1) (3.1) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 10.6 13.8 26.5 8.5 12.5 12.8 
  (5.6) (4.1) (3.2) (3.3) (4.7) (3.9) 

ဧရာဝတီ 16.4 17.1 21.8 15.9 16.9 14.3 
  (1.0) (0.5) (1.0) (0.5) (0.6) (1.2) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 18.5 21.5 26.7 18.7 20.8 18.9 
  (0.8) (0.5) (0.8) (0.5) (0.4) (0.6) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 18.3 19.1 25.1 16.7 18.9   
  (0.7) (0.7) (1.2) (0.7) (0.6)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊  IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 

 





ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
 

47 
 

4 ။ အိမ်ေထာင်စုများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များ 

အပိုင်း ၄ မှာ အိမ်ေထာင်စုများကို ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းအမျို းအစားများ/ က များ (အပိုင်း ၄-၁)နှင့် 
အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲ ခြ ားခြ င်း (အပိုင်း ၄-၂) ဖြ င့် စတင်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ေမြ ယာ 
ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ေမြ ယာမဲမ့ှု ပြ ဿနာများ (အပိုင်း ၄-၃)၊ ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုနှင့် ေကးြမ ီပြ ဿနာများ 
(အပိုင်း ၄-၄) ကိုလည်းသုံးသပ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ေနာက်ဆုံး(အပိုင်း ၄-၅)တွင် အဓိကေတွ့ ရှိချက်များကို  
အကျဥ်းချုပ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

4-1 ။ လုပ်ငန်းအမျို းအစား ခဲွခြ ားခြ င်း 

ဇယား 16သည် အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၏အဓိကစီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်၏လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ခဲွခြ ား ခြ င်း 
နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလကမ်ျားကိုဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန၊အလွှာနှင့် ကျား၊မအလိုက် 
ခဲွခြ ားကာေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းများဖွဲ့စည်းမှု 
တစ်ခုလုံးခြ ုံငုံ၍လည်းေကာင်း အထက်တွင်ေဖာ်ပြ သည့် လူဦးေရအုပ်စုများကို အေလးထားပြ းီ 
သက်ဆိုင်သည့် ပြ ဿနာများကုိလညး်ေကာငး် အထူးမြ င်သာေစရန် တင်ပြ ထားပါသည်။ မှတ််သားသင့်ေသာ 
အချက်(၃)ချက်ရှိပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရး၊ အမဲလိုက်နှင့် သစ်ေတာလုပ်ငန်းသည် အကီးမားဆုံးေသာ 
အလုပ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းများဖြ စ်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူစုစုေပါင်း၏ တစ်ဝက်ခန့် အလုပ်         
လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ ကုန်ေချာပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမှာ ေသးငယ်ပြ ီး အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ 
စုစုေပါင်း၏ ၆%ခန့်သာလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည။် ကျန်အလုပ်လုပ်ကိုင်သ ူ  
များမှာ အဆင့်နိမ့် ဝန်ေဆာငမ်ှု က တွင် အလုပ်လုပ်လျက်ရှိကြ ပြ ီး ၎င်းတို့အနက် အဓိကကျသည့် 
အစိတ်အပိုင်းများမှာ လက်လလီက္ကားေရာငး်ဝယ်ခြ င်း နှင့်  ပြ င်ဆင်ေရးလုပ်ငန်းများ (၁၀.၅%) 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ ပုဂ္ဂလိက အေထွေထွထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ(၇.၉%) ၊ ငှားရမ်းခြ င်းနငှ့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ (၇.၁%) ြဖစ်ပါသည်။  

(2) စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရးက ၏ နိှုင်းယှဥ်မှုအရွယ်အစားမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှ စတင်၍ မေပြ ာင်းလဲပဲရှိေနပြ ီး 
ဤအချက်က စီးပွားေရးဖွဲ့စည်းမှု ေပြ ာငး်လဲခြ င်း (သို့မဟုတ်) စိုက်ပျို းေမွးမြ ူေရးလုပ်ငန်းများမှ 
ကုန်ေချာပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများသို့ ေရွှ ေပြ ာင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် 
 ခြ င်းများမရှိပဲ ရပ်တန့်ေနသည့် သေဘာပင်ဖြ စ်သည်။ အထူးမှတ်သားထုိက်သည်မှာ ကုန်ေချာပစ္စည်း 
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏ အရွယ်အစားမှာ ကျဆင်းလာပြ ီး အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ စုစုေပါင်း၏ ၇.၄% မှ 
၅.၉% သို့  ေလျာ့နည်းလာပါသည်။ ဤအချက်က စက်မှုလုပ်ငန်းများ အမြ န ်ဖြ စ်ေပါ်လာသည့် 
အေရှ့ေတာင်အာရှရှိနိုင်ငံများ၏ အေတွ့အကုံနငှ့် လုံးလုံးလျားလျားဆန့်ကျင်ေနပါသည်။19 

(3) အပိုင်း ၂ တွင် ေဆွးေနွးခဲ့သည့်အတိုင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကြ ား ဆက်နွယ်မှု 
ရှိပါသည။် ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများ၏ ၅၄%မှာ စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရးလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် 
 ကြ ပြ ီးနှိုင်းယှဥ်ပါက မဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများ၏ ၄၉%မှာ ၎င်းလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် 
 ကြ ပါသည်။ 

စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရးက ၏ အရွယ်အစားနှင့် ေသးငယ်ပြ ီးတိုးတက်မှုေနှးေကွးသည့် ကုန်ေချာပစ္စည်း 
ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ များပြ ားလွန်ကဲသည့် အဆင့်နိမ့် ဝန်ေဆာင်မှုက လုပ်ငန်းများ တစ်ပြ ို င် တည်း 
                                                      
 
19 ဥပမာအားဖြ င့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကနုေ်ချာပစ္စညး်ထတုလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်းရိှ အလပ်ုလုပ်ကိုင်သူ အချိုးမှာ ၂၀၀၀ မှ ၂၀၀၅ခုနှစ် အတွင်း 
(၈.၇%) မှ (၁၂.၃%)အထိ တိုးမြ င့်လာပါသည်။ Republic Of Vietman / General Statistics Office, Statistical Yearbooks 
Hanoi 
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ေပါင်းဆက်ေနမှုမှာ အနညး်ဆုးံကာလတို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုေလျာ့ချေရး မဟာဗျူဟာ အတွက် 
ေကျးလကအ်ေခြ ခံပြ ီး စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရး ဦးေဆာင်သည့်ဖွံ့ ဖြ ို းမှု၏ ဗဟိုအချက်အခြ ာကျမှုကုိ မှန်ကန် 
လုံေလာက်ေသာ အေထာက်အထားအ ဖြ စ် ေဖာ်ပြ ေနပါသည်။  

 
4-2 ။ အလုပ်အကုိင်အမျို းအစား 

ဇယား 17 သည် စီးပွားေရးအရအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် လူဦးေရအတွက် အဓိကအလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား 
နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ပြ ပါသည။် ဤကိန်းဂဏန်း အချကအ်လက် 
များက  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ေဖာ်ညွှန်းသည့်အလုပ်အကိုင် သဘာဝေပြ ာင်းလဲမှုကို 
ညွှန်ပြ ပါသည်။ အေရးကီးေသာ ေတွ့ရှိချက် (၃) ရပ်ရှိပါသည်။ 

(1) ေကျးလက်ေဒသများရှိ ကျပန်းလုပ်သားပမာဏမှာ  မြ င့်မားပြ ီး ၂၁%ရှိပါသည်။  
(2) ဆင်းရဲသူများတွင် ကျပနး်လုပ်သားသိသာစွာ တိုးတက်မှုရှိ ပြ ီး စီးပွားေရးအရ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ 
ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များတွင် ၂၃% မှ ၂၈% အထိတိုးမြ င့်လာပါသည်။ ယင်းေပြ ာင်းလဲမှုမှာ 
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်သားများတွင်လည်း အလားတူ  ဖြ စ်ေပါ်၍ ေကျးလက်ေဒသများတွင် 
စုစည်းဖြ စ်ေပါ်လှျက်ရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများအကြ ား မိသားစုမှ ပါဝင်လုပ်ကိုင်သူများ အလိုက်သင့်ကျဆင်းလာပြ ီး ၁၇.၅% မှ ၁၂% 
အထိ ကျဆင်း လာပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်လုပ်သူများမှာ ဆငး်ရသဲမူျား၏ ၃၃% ရှိေနဆဲ 
 ဖြ စ်ပြ ီး အခစားလုပ်သားများမာှ ၁၆% မှ ၂၀% အထိ တိုးမြ င့်လာပါသည်။ ေကျးလက်ေဒသများတွင် 
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ကိုယ်တိုင်လုပ်သူများနှင် ့ အခစား လုပ်သားများ၏ အချိုးအစားမှာ အမှန်ပင် 
တိုးမြ င့်လာပါသည်။ 

သို့ ဖြ စ်ပါ၍ ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ (ကျပန်းလုပ်သားများေကြ ာင့်) ကျပန်း 
သေဘာဆန်လာမှုမှာ မိသားစုမှပါဝင်လုပ်ကိုင်သူများသည် ကျပန်းအလုပ်အကိုင်များသို့ ဝင်ေရာက် 
လုပ်ကိုင်ခြ ငး်  ဖြ စ်သည်ဟု ညွှန်ပြ ထားပြ ီး ကုိယ်ပိုင် လုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်လုပ်သူများ ကျဆင်းမှုနှင့် 
ဆက်နွယ်သည့် ေမြ ယာမဲ့ခြ င်းေကြ ာင့်မဟုတ်ေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ပါသည်(အပိုင်း ၄-၃ တွင်ကြ ည့်ပါ)။ အပိုင်း ၂ 
တွင် အလားတူ ညွှန်ပြ အကံပြ ု ေဖာ်ပြ ေဆွးေနွးထားသည့် ဆင်းရဲသူများအကြ ား စားသုံးမှုအသုံးစရိတ် 
တိုးတက်လာရခြ င်းမှာလည်း အလုပ်သမားများသည် မိသားစုလုပ်ငန်းအပြ င် ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြ င့် လုပ်ကိငု ်
 ဖြ ည့်ဆည်း၍ အလုပ်ချိန်နှင့် လုပ်ငန်းကို းစားအားထုတ်မှု ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည်ဟု 
ညွှန်ပြ ထားပါသည်။  
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ဇယား 16 ။ စီးပွားေရးအရအလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာလူဦးေရ၏လုပ်ငန်းအမျိုးအစားခွဲ ခြ ားမှု (%) 

လုပင်န်းအမျို းအစား 

2010 2005 
စုစုေပါင်း 

  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ 
စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ      ေကျးလက် အမျို းသား အမျို းသမီး   
စိုက်ပျို းေမွးမြ ူေရး၊ အမဲလိုက်နှင့် သစေ်တာလပု်ငန်း 54.2 48.9 7.1 63.8 52.3 47.4 50.2 50.2 

 
(2.1) (1.9) (0.8) (1.4) (1.8) (1.8) (1.8) (2.0) 

ငါးဖမ်းခြ ငး် 3.4 1.7 0.9 2.5 3.2 0.7 2.2 2.8 

 
(0.6) (0.2) (0.1) (0.3) (0.4) (0.1) (0.3) (0.4) 

ဓါတ်သတ္တ ု၊ ေရွှေငွနှင့် ေကျာက်မျက်ရတနာ တူးေဖာ်ခြ ငး်နငှ့် ရှာေဖွခြ ငး် 1.7 1.5 1.6 1.6 2.2 0.7 1.6 1.2 

 
(0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.1) (0.2) (0.2) 

ကုနေ်ချာပစ္စည်းထုတ်လပု်ခြ င်း 6.3 5.8 9.8 4.7 5.0 7.2 5.9 7.4 

 
(0.8) (0.5) (0.8) (0.5) (0.4) (0.8) (0.5) (0.6) 

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ့ နှင့် ေရရရှိေရးလုပ်ငန်း 0.5 0.5 1.2 0.3 0.7 0.2 0.5 0.3 

 
(0.2) (0.1) (0.2) (0.0) (0.1) (0.0) (0.1) (0.1) 

ေဆာက်လုပ်ေရး 4.6 3.8 5.8 3.4 6.1 1.1 4.0 2.7 

 
(0.5) (0.4) (0.7) (0.4) (0.6) (0.1) (0.4) (0.3) 

လက်လီလက္ကား ေရာင်းဝယ်ခြ င်း၊ ေမာ်ေတာ်ယဥ်၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၊ 7.0 11.7 22.9 6.6 8.0 13.9 10.5 11.6 
လူသုံး၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း ကုနပ်စ္စည်းများပြ ုပြ င်ခြ ငး် (0.5) (0.6) (0.7) (0.4) (0.5) (0.6) (0.6) (0.6) 

ေဟာ်တယ်နှင့် စားေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ 1.3 1.4 2.6 0.9 1.3 1.4 1.3 0.9 

 
(0.2) (0.2) (0.3) (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.1) 

သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ ငး် သိုေလှာင်ပိ့ုေဆာင်ခြ င်းနှင့် 2.8 4.1 8.9 2.2 6.1 0.7 3.8 3.3 
လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရးလပုင်နး်များ (0.4) (0.4) (0.8) (0.2) (0.5) (0.1) (0.3) (0.3) 

ဘ ာေရးဆိုင်ရာ  ကြ ားခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 0.1 0.2 0.6 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 
အလားတူလုပ်ေဆာင်သူများ (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) 

အိမ်ခြ ေံမြ  ငှာရမ်းခြ င်းနငှ့် ေရာင်းဝယ်ခြ ငး်လုပ်ငန်း 5.1 7.8 15.1 4.6 4.4 10.8 7.1 5.8 

 
(0.5) (0.5) (1.3) (0.3) (0.4) (0.6) (0.4) (0.7) 

 ပြ ည်သူ့အုပ်ချုပ်ေရး၊ ကာကွယ်ေရးနှင့် လူမှုဖူလုံေရး 0.6 1.6 4.0 0.5 1.5 1.1 1.3 2.0 

 
(0.1) (0.2) (0.4) (0.1) (0.2) (0.1) (0.2) (0.4) 

ပညာေရး 1.0 3.2 5.6 1.8 1.0 4.9 2.7 2.0 

 
(0.1) (0.2) (0.5) (0.1) (0.1) (0.3) (0.2) (0.1) 

ကျန်းမာေရးနငှ့် လူမှုေရးဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်မှုများ 0.4 0.8 1.6 0.4 0.6 0.8 0.7 5.6 

 
(0.1) (0.1) (0.2) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (0.4) 

အခြ ားေသာ ပုဂ္ဂလကိ အိမေ်ထာင်စုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း 10.8 6.9 12.1 6.6 7.3 8.7 7.9 1.5 
နှင့် အေထွေထွ ကုန်ထုတ်လုပင်နး် လုပ်ေဆာင်မှုများ (1.6) (0.4) (0.8) (0.8) (0.7) (0.7) (0.6) (0.2) 

နိုင်ငတံကာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လက်ေအာက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

 
(0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

စုစုေပါင်း 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
 
  



အိမ်ေထာင်စုများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များ 
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ဇယား 17 ။ စီးပွားေရးအရအလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ လူဦးေရ၏ အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားခွဲခြ ားမှု (%) 
အလုပ်အကိုင်အမျျိးအစား 

  
  

2010 2005   
ဆင်ရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ           ကျား/မ စုစုေပါင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား 
                
အမျို းသမီး   ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား 

       
အမျို းသမိး   

အလုပ်ရှင် 2.5 6.4 6.4 5.1 6.4 4.1 5.4 5.1 10.9 8.9 9.1 5.9 2.9 9.1 
  (0.3) (0.4) (0.5) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.5) (0.8) (0.5) (0.5) (0.3) (0.4) 

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူ  33.2 42.9 37.0 41.5 40.9 39.8 40.4 33.3 37.9 32.3 37.8 40.0 38.5 36.4 
  (1.7) (1.0) (1.3) (1.1) (1.0) (1.2) (1.0) (1.4) (1.0) (1.2) (1.1) (1.0) (1.3) (0.9) 

အခစားလပု်သား 19.6 18.1 36.2 12.9 18.7 18.3 18.5 16.1 18.4 34.9 11.9 20.8 19.6 17.6 
  (1.5) (1.3) (2.5) (0.9) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.6) (2.8) (0.8) (1.3) (1.3) (1.3) 

ကုနထ်တု်  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 
သမဝါယမ အသင်းဝင် (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) 

မိသားစမုှ ပါဝင်လုပ်ကိုငသ်ူ 11.9 15.3 9.4 16.1 11.5 18.5 14.5 17.4 16.6 11.5 18.7 12.4 21.1 16.9 
  (0.7) (1.1) (1.2) (1.1) (0.8) (1.4) (1.0) (1.3) (1.1) (1.3) (1.2) (0.9) (1.8) (1.0) 

ကျပန်းအလုပ်သမား 28.1 14.5 7.7 21.2 19.0 16.6 18.0 22.9 12.5 7.7 18.6 17.6 15.4 15.9 
  (1.8) (0.8) (0.7) (1.1) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (0.7) (0.7) (0.8) (1.1) (1.1) (0.7) 

ခွဲခြ ားမေဖာ်ပြ နိုင်ေသာအလုပ်သမားများ 4.6 2.7 3.2 3.2 3.5 2.7 3.2 5.0 3.4 4.4 3.7 3.3 2.5 3.9 
  (0.4) (0.2) (0.4) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.5) (0.3) (0.5) (0.3) (0.4) (0.2) (0.3) 

2010 စုစုေပါင်း 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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4-3 ။ လယ်ယာစုိက်ပျို းေမြ  

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးအချငး်ချင်း ဆက်သွယ်ေနသဖြ င့် ေမြ ယာပိုင်ဆိုင်မှုေမးခွန်းမှာ 
အေလးအနက်ထားရန်လိုအပ်လာပါသည်။ ေမြ ယာအားစိုက်ပျိုးမည် (သို့မဟုတ်) ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက 
ေမြ ယာသည်ဝင်ေငွရရှိေသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြ စ်သကဲ့သို့ ေချးေငရွရှိရနအ်တွက် အေပါင်ခံပစ္စည်း 
ဇာစ်မြ စ်တစ်ခုလည်းဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ရှုေထာင့်အမြ င်မှ ရှုမြ င်ပါက အေရးကီးေသာ အချက် 
နှစ်ချကအ်ဖြ စ် ပျမ်းမျှလယ်ယာေမြ အရွယ် နှင့် ေမြ ယာမဲ့မှုအတိုင်းအတာ တို့ပါဝင်သည်။ 

ဇယား 18 သည် ေတာင်သူလယ်သမားအိမ်ေထာင်စုများ ပိုင်ဆိုင်သည့်ပျမ်းမျှလယ်ယာ အရွယ်ကို ေဖာ်ပြ  
ပါသည။် အချက် (၆) ချက်မှာ မှတ်သားရန် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည။်  

(1) ပျမ်းမျှလယ်ယာေမြ အရယွ် ၆.၇ ဧက (၂.၇၁ ဟတ်တာ) မှာ အေရှ့ေတာင်အာရှ အဆင့်အတန်း20အရ 
သင့်တင့်မျှတေသာ်လည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်အရ ေသးငယ်ပါသည်။  

(2) ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပျမ်းမျှေမြ ဧရိယာအရွယ်မှာ ၆.၁ ဧက မှ အနည်းငယ် တိုးတက်လာေသာ်လည်း 
စာရင်းအင်းသဘာအရ အေရးမပါလှပါ။  

(3) ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများမှာ မဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများထက် သိသာစွာေသးငယ်ေသာ 
ပျမ်းမျှလယ်ယာေမြ  အရွယ်ပိုင်ဆိုင်ပြ းီ ၄.၄ဧက နှင့် ၇.၃ဧက အသီးသီးဖြ စ်ပြ ီး နှိုင်းယှဥ်ပါက 
၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် ၄.၁ဧက နှင့် ၆.၉ဧက အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(4) ၂၀၀၅ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆငး်ရဲသူနငှ့် မဆင်းရဲသူ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပျမ်းမျှေမြ ဧရိယာ ကွာခြ ားချကမ်ှာ 
 မြ င့်မားလာပါသည်။  

(5) ဇယား 19 ပါ အချက်အလက်များအရ  ခြ ုံငုံအေနအထားတွင် လယ်ယာေမြ အရယွ်  ပြ န့်ချက်မှာ 
ဆိုးရွားလှသည်မဟုတ်ပါ။ စားသုံးမှု ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စုများ)၏ ေမြ ယာပိုင်ဆိုင်မှုအရွယ် 
ေပြ ာင်းလဲမှုများရှိပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ေအာက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းရှိ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 
(အိမ်ေထာင်စုများ)မှာ ပျမ်းမျှေမြ အရွယ်  ကီးမြ င့်လာမှုသည် အထက်ပိုင်း ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 
(အိမ်ေထာင်စုများ) ထက် ပိုမိုလျင်မြ န်စွာ  ကီးမြ င့်လာပါသည်။ 

(6)  ပြ ည်နယနှ်င့် တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား သိသာေသာကွာခြ ားချက်များရှိပါသည်။ အကီးမားဆုးံေသာ 
ပျမ်းမျှေမြ ယာအရွယ်ကို ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး (၁၁.၂ ဧက)နှင့် ရန်ကုန်တိုငး်ေဒသကီး (၉.၃ဧက) 
တို့တွင် ေတွ့ရှိရပြ းီ အေသးငယ်ဆုံးေသာ ပျမ်းမျှေမြ ဧရိယာအရွယ်ကို ချင်းပြ ည်နယ် (၁.၇ဧက) တွင် 
ေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

အချုပ်အားဖြ င့် ေသးငယ်ေသာပျမ်းမျှေမြ ယာအရွယမ်ှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ ဤေမြ ယာ 
အရွယ်မှာ ၂၀၀၅ခုနှစ် မှ စတင်၍ စားသုံးမှုဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများ (အဆင်းရဲဆုံး အပါအဝင်) 
အကြ ား မေပြ ာင်းမလဲ တည်ငြ ိမ်လျက် ရှိပါသည်။ 

ဇယား 20 က လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးတွင် ေမြ ယာမဲ့မှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ကို ေဖာ်ပြ ပါသည။် 
ေမြ ယာမဲ့သူများကို မည်သည့်လယယ်ာစိုက်ပျို းေမြ ကိုမျှ ပိုင်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေသာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြ င်းကို 

                                                      
 
20 ဥပမာအားဖြ င့် FAO လယ်ယာလပု်ငန်း သန်းေခါင်စာရင်းအရ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၏ ေရွးချယ်ထားေသာ အေရှ့ ေတာင်အာရှနိုင်ငံများ၏ 
ပျမ်းမျှလယ်ယာေမြ အရွယ် (ဟက်တာ) မှာ အင်ဒိုနီးရှားတွင် (၀.၈၇)၊ ကိုရီးယား (၁.၀၅)၊ လာအို (၁.၅၇)၊ ထုိင်း (၃.၃၆) ရှပိါသည။် 
(Eastwood R and M.Lipton, 2004, ‘Farm Size’, University of Sussex, mimeo) 
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အဓိကစီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်အဖြ စ် လုပ်ကိုင်သည့်အိမ်ေထာင်စုများတွင် ပါဝင်သူများအဖြ စ် 
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ ေမြ ယာမဲ့သူများတွင် ကျပန်းလုပ်သားများ၊ လယ်ယာလုပ်သားများနှင့် 
ကန်ထရိုက်လယ်သမားများ စသည်တို့ ပါဝင်ကြ ပါသည်။   

(1) ေမြ ယာမဲ့မှုမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးကို အဓိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအဖြ စ် လုပ်ကိုင်သူများ၏ ၂၄% ရှိပြ ီး 
ထူးခြ ားဖြ စ်စဥ်တစခ်ုဖြ စ်ပါသည်။ 

(2) ဤနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်၏ ၂၆%မှ ကျဆင်းလာပြ းီ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါခြ င်းမရှိပါ။ 
(3) ဤနှုန်းမှာ ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများတွင် မဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများထက် ပိုမိုမြ င့်မားပြ ီး   
၃၄% နှင့် ၁၉% အသီးသီးရှိပါသည်။  အထက်ပါ ဇယား 17 ၏ ေဖာ်ပြ ချက်အရ များပြ ားသည့် 
ေမြ ယာမဲ့များမှာ လယ်ယာစိုက်ပျို းေရးတွင် ကျပန်းလပု်သားများအဖြ စ် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်ဟု 
ညွှန်ပြ ထားပါသည်။ 

(4) ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများ၏ ေမြ ယာမဲ့နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဥ်ပါက ၃၂% မှ ၃၄%သို့  
အနည်းငယ်တိုးမြ င့်လာပြ းီ ဤကွာခြ ားချက်မှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါပါ။  

(5) ဇယား 21 ၏ စားသုံးမှုဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စုများ) ဆန်းစစ်မှုကေဖာ်ပြ သည်မှာ အဆင်းရဲ 
ဆုံး ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် (အိမ်ေထာင်စု)တွင် ေမြ ယာမဲ့နှုန်းမှာ ၃၄% မှ ၃၈% သုိ့ တိုးမြ င့်လာပြ းီ ဤ 
ကွာခြ ားချက်မှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါပါ။ 

(6)  ပြ ည်နယနှ်င့် တိုင်းေဒသကီးများ အကြ ားသိသာသည့် ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိပြ းီ အမြ င့်ဆုံး ေမြ ယာမဲ့နှုန်း 
များကို ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး (၄၁%)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (၃၉%) နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး (၃၃%) 
တို့တွင်ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

အချုပ်အားဖြ င့် ေမြ ယာမဲ့မှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြ ီး အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက် တိုးမြ င့် 
လာပါသည်။ အထူးသဖြ င့် အဆင်းရဲဆုံးအုပ်စုများတွင် တိုးမြ င့်လာခြ ငး်ဖြ စ်သည။်  ဤေတွ့ရှိချက်က ဇယား 
17 ၏ အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားဆိုင်ရာ ရလဒ်များအတွက် အလွန်သိမ်ေမွ့သည့် ကွဲပြ ားချက် ရှိေသာ 

အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ချက်  ဖြ စ်ေကြ ာင်းညွှန်ပြ ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း “ကျပန်းသေဘာ ဆန်လာမှု” 

(ကျပန်းလုပ်သားများပြ ားလာခြ ငး်)မှာ အဓိက ေမြ ယာမဲ့များ တိုးမြ င်လ့ာခြ ငး်ေကြ ာင့် မဟုတ် ေသာ်လည်း 
အဆငး်ရဲဆုံးအုပ်စုများ အကြ ားတွင်မူ ေမြ ယာမဲ့ခြ င်းသည် (ဆင်းရဲေစရန်) ပံ့ပိုးသည့် အေကြ ာင်း 
အချက်တစခ်ုဖြ စ်သည်။ 
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ဇယား 18 ။ ေတာင်သူလယ်သမားအိမ်ေထာင်စုများ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပျမ်းမျှလယယ်ာေမြ ဧရိယာ (ဧက) 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု

2010 2005 
စုစေုပါင်း 

  
  

% 
ေပြ ာင်းလဲမှု 

2005- 
2010 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ 

ကချင် 4.2 6.9 6.1 3.3 85.4 
  (0.6) (1.7) (1.4) (0.5) 

 
ကယား 4.7 5.0 5.0 3.6 41.0 
  (0.4) (0.1) (0.1) (2.1)  
ကရင် 3.7 4.9 4.8 3.7 30.4 
  (0.5) (0.6) (0.6) (0.6) 

 
ချင်း 1.7 1.8 1.7 0.6 206.1 
  (0.3) (0.4) (0.3) (0.1)  
စစ်ကုိငး် 5.6 8.0 7.8 7.9 -1.6 
  (0.8) (0.4) (0.4) (1.2) 

 
တန င်္သာရီ 5.7 8.4 7.7 3.9 96.5 
  (0.6) (1.4) (1.0) (0.5)  
ပဲခူး 4.9 7.9 7.7 5.8 32.7 
  (0.9) (1.3) (1.2) (0.7) 

 
- ပဲခူး (အေရှ့) 5.1 9.6 9.2 6.9 34.0 
  (1.3) (1.6) (1.3) (1.3)  
- ပဲခူး (အေနာက်) 4.5 6.5 6.4 4.9 29.8 
  (1.0) (1.7) (1.5) (0.4) 

 
မေကွး 3.7 5.8 5.4 5.2 5.3 
  (0.5) (0.5) (0.4) (0.4)  
မန္တေလး 4.4 6.5 6.0 5.5 9.4 
  (0.5) (0.6) (0.5) (0.3) 

 
မွန် 5.6 8.7 8.4 6.1 38.9 
  (0.7) (1.7) (1.5) (1.0)  
ရခိုင် 4.2 4.6 4.5 4.1 9.5 
  (1.4) (0.5) (0.7) (0.5) 

 
ရန်ကုန် 5.7 10.1 9.3 7.3 27.9 
  (0.0) (1.5) (1.5) (0.8)  
ရှမ်း 3.7 4.4 4.1 2.6 56.5 
  (0.2) (0.7) (0.5) (0.3) 

 
- ရှမ်း (ေတာင်) 4.0 4.0 4.0 3.2 24.1 
  (0.1) (0.8) (0.6) (0.6)  
- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 3.7 5.2 4.6 2.2 106.1 
  (0.3) (1.1) (0.7) (0.3) 

 
- ရှမ်း (အေရှ့) 3.2 3.0 3.1 2.1 44.5 
  (0.4) (0.2) (0.2) (0.4)  
ဧရာဝတီ 5.5 10.3 9.3 11.2 -16.9 
  (0.8) (1.0) (1.0) (2.8) 

 
 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 4.4 7.3 6.7 6.1 9.4 
  (0.2) (0.3) (0.2) (0.4)  

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 4.1 6.9 6.1     
  (0.2) (0.6) (0.4)    
ေပြ ာင်းလဲမှု (%) 8.4 4.6 9.4     
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 19 ။ စားသုံးမှု ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများအရ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပျမ်းမျှလယ်ယာေမြ ဧရိယာ 
(ဧက) 

စားသံုးမှု ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 
အိမ်ေထာင်စုများ 

2005 2010 
% ေပြ ာင်းလဲဲမှု 
2005-2010 

ပထမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ်(အနိမ့်ဆုံး  3.17 3.88 22 
၁၀%) (0.18) (0.21) 

 

ဒုတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 4.14 4.60 11 
(0.18) (0.23) 

 

တတိယ ဆယ်စိတ်တစစ်တိ် 4.91 5.37 9 

 
(0.38) (0.34) 

 

စတုထ္ထ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 4.94 5.76 17 
  (0.32) (0.32) 

 

ပဥ္စမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 5.10 6.22 22 
  (0.29) (0.36) 

 

ဆဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 6.14 7.04 15 
  (0.49) (0.32) 

 

သတ္တမ ဆယ်စိတ်တစ်စတိ် 6.12 7.27 19 
  (0.35) (0.43) 

 

အဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 9.28 7.90 -15 
  (2.00) (0.38) 

 

နဝမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 8.07 9.53 18 
  (0.66) (1.01) 

 

ဒဿမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အမြ င့်ဆုံး  12.13 10.12 -17 
၁၀%) (3.29) (0.94) 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု 6.11 6.69 10 
  (0.43) (0.23)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 20 ။ လယ်ယာစိုက်ပျို းေရးလုပ်ငန်းမှ ေမြ ယာမဲ့နှုနး် 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စ ု

2010 2005 
စုစုေပါင်း  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ     
ကချင် 21.4 15.0 17.2 25.6 
  (3.2) (2.1) (2.4) (2.4) 

ကယား 24.5 10.8 12.7 11.1 
  (9.8) (0.2) (1.5) (1.3) 

ကရင် 15.0 11.0 11.7 16.4 
  (4.7) (0.8) (0.3) (9.6) 

ချင်း 8.4 7.0 8.1 10.2 
  (5.1) (3.0) (4.7) (3.5) 

စစ်ကုိငး် 30.3 12.8 15.3 15.6 
  (4.9) (1.4) (1.8) (2.5) 

တန င်္သာရီ 39.6 10.2 20.3 25.5 
  (10.9) (2.1) (6.8) (5.9) 

ပဲခူး 69.6 35.4 40.7 40.9 
  (5.2) (2.0) (2.9) (3.6) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 64.4 36.8 41.9 45.6 
  (9.2) (4.6) (5.5) (3.7) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 75.8 34.4 39.8 36.1 
  (4.3) (2.3) (2.4) (1.6) 

မေကွး 33.4 19.4 23.1 26.2 
  (3.6) (4.2) (3.8) (3.8) 

မန္တေလး 31.8 19.0 23.0 24.3 
  (5.4) (5.2) (4.5) (2.3) 

မွန် 49.9 20.1 24.9 24.9 
  (19.4) (4.2) (5.9) (1.9) 

ရခိုင် 34.0 17.8 24.6 31.5 
  (9.0) (4.3) (5.3) (1.3) 

ရန်ကုန် 57.5 29.5 39.4 51.2 
  (4.7) (5.0) (5.8) (2.2) 

ရှမ်း 7.0 6.3 6.6 9.9 
  (2.7) (1.1) (1.4) (1.4) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 7.4 7.8 7.7 10.0 
  (4.6) (0.3) (1.6) (1.8) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 8.5 6.0 7.2 10.6 
  (3.8) (2.9) (2.6) (2.7) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 2.1 1.8 1.9 7.6 
  (1.7) (0.4) (0.9) (3.0) 

ဧရာဝတီ 50.4 24.2 32.6 32.3 
  (8.0) (3.8) (5.1) (3.2) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 33.6 19.8 23.6 25.7 
  (2.7) (1.2) (1.3) (1.0) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 31.8 22.0 25.7   
  (2.0) (1.1) (1.0)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 21 ။စားသုံးမှုဆယ်စိတ်တစ်စတိ်အိမ်ေထာင်စုများအရလယယ်ာစိုက်ပျိုးေရးလုပင်န်းမှ ေမြ ယာမဲ့နှုန်း 

စားသံုးမှု ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 
အိမ်ေထာင်စုများ 

2005 2010 

ပထမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ်(အနိမ့်ဆုံး  33.77 37.96 
၁၀%) (2.42) (4.05) 

ဒုတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 31.81 29.82 
(2.14) (2.40) 

တတိယ ဆယ်စိတ်တစစ်တိ် 29.19 30.60 

 
(2.39) (1.78) 

စတုထ္ထ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 25.74 23.33 
  (2.25) (2.39) 

ပဥ္စမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 24.38 21.83 
  (1.71) (1.87) 

ဆဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် 20.90 20.71 
  (1.47) (1.77) 

သတ္တမ ဆယ်စိတ်တစ်စတိ် 21.38 15.38 
  (1.93) (1.58) 

အဌမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 17.51 14.45 
  (1.57) (1.58) 

နဝမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် 19.12 10.60 
  (2.30) (1.57) 

ဒဿမ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အမြ င့်ဆုံး  14.80 6.95 
၁၀%) (2.39) (1.24) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 25.72 23.61 
  (1.04) (1.33) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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4-4 ။ ေချးေငွနှင့် ေကးမြ ီ 

ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အလားအလာအရ အလွန်အေရးကီးေသာ ဆက်သွယ်မှု 
ရှိပါသည။် အေကြ ာင်းမူ ေချးေငသွည် ဝင်ေငရွရှိနိုင်သည့် လုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားအား ေငွေကြ းအရင်းအနီှးဖြ င့် 
အေထာက်အပံ့ပြ ုနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ)် ဝင်ေငွရရှိမှု မတည်ငြ မိ်သည့်အခါတွင်လည်း စားသုံးမှု 
အဆင်ေပြ ေစရန် အေထာက်အပံံ့ ပြ ုပါသည်။ ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုသည် ေတာင်သူလယ်သမားများ 
အတွက် ပျို းကခဲျိန်နှင် ့ ရိတ်သိမ်းချိန်အကြ ား ေစာင့်ဆိုင်းေနရသည့် ကာလနှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် 
အိမ်ေထာင်စုဝင်ေငွ မတည်ငြ ိမ်မှုေကြ ာင့် အထူးပင် အေရးကီးပါသည်။ အခြ ားတစ်ဖက်တွင်လည်း 
ေချးေငွသည ် ထနိ်းထားနိုင်စွမ်းမရှိသည့် ေကးမြ ီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး  ဖြ စ်လာေစကာ အထူးသဖြ င့် တိုးတက်မှု 
ေနှးေကွးသည့် အေခြ အေနတွင ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြ စ်ေစပါသည်။ ေအာက်တွင်ေဖာ်ပြ သည့် ကိန်းဂဏန််း 
အချက်အလက်များသည် အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက်  မြ န်မာနိုင်ငံရှိ ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှု ေချးေငွပမာဏ 
နှင့် ေချးေငွဇာစ်မြ စ်နှင့် ေကးမြ ီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများအား ထင်ရှားမြ င်သာေစရန်  ကိုးစားေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

ဇယား 2221 က ၂၀၀၉ခုနှစ် ေမလနှင့် ေအာက်တိုဘာလအတွင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် 
ေချးေငွရရှိသည့် လယ်ယာလုပ်ငနး် အဓိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ အချိုးကို 
ေဖာ်ပြ ပါသည်။ သတိပြ ုမှတ်သားရန် အေရးကီးသည်မှာ ဤဇယားသည် တရားဝင်ပုံမှန်နှင့် ပုံမှန်မဟုတ် 
ေသာ ေငွေချးဌာနအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုလုံးမှ လက်ခံရရှိသည့်ေချးေငမွျားကို ေပါင်းစပ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 
အဓိကေတွ့ရှိချက် (၄) ခု ရှိပါသည။် 

(1) ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ေတာင်သူလယ်သမား အိမ်ေထာင်စုများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး 
လုပ်ငန်းများအတွက် ေချးေငွရရှိခဲ့ ပြ ီး ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ၃၈%  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(2) မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများမှာ ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများထက် ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှု ပိုမို၍ 
၃၄% နှင့် ၃၀% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုနှင့် အမျို းသားဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား ေချးေငွ 
လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ အနည်းငယ်သာ  ခြ ားနားပါသည်။ 

(4) ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ေဒသအလိုက် ကျယ်ြပန့်ေသာ ကွဲဲဲပြ ားြခားနားမူရှိပါသည်။ အလွန်နိမ့်ကျ 
ေသာ ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုကို ရှမ်းပြ ည်နယ်အေရှ့  (၁.၈%)နှင့် ရှမ်းပြ ည်နယ်ေမြ ာက်ပိုင်း 
(၈.၉%)နှင့် အလားတူ ချငး်ပြ ည်နယ် (၅.၆%)နှင့် တန င်္သာရီတိုင်းေဒသကီး (၁၁.၂%)တို့တငွ် 
ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ရှမ်းပြ ည်နယက်ိစ္စရပ်တွင် ယင်းအရပ်ေဒသ၌ ေငွေချးမှုကို ဆန့်ကျင်ေသာ 
အားေကာင်းသည့် လူမှုေရး ဓေလ့စရိုက်များရှိပါသည်။  

ဇယား 23 သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ခြ င်းမရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများအနက် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအတွက် ေချးေငွရရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုအချုိးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်း အချက် 
အလက်များကိ ုေဖာ်ပြ ပါသည်။ ေဖာ်ပြ ရန်ဆက်စပသ်ည့် အချက်(၅)ချက် ရှိပါသည်။ 

                                                      
 
21 ရှင်းလင်းလွယ်ကူေစမှုအတွက် ဇယား 22 နှင့် ဇယား 23 ကို ေချးေငွအား လကလ်ှမး်မီရရှိမှုဟု ေခါ်ေဝါ်ေသာလ်ညး် တတိိကျကျ 
ေပြ ာဆိုရပါက ေချးငှားရရှိမှုကို တိုင်းတာခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။  
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(1) ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျို းေရးမလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၁၁%က စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား 
ဘ ာေငွေကြ းအရငး်အနီှး  ပြ ုေပးနိုငရ်န်ေချးေငရွယူပြ ီး နိှုင်းယှဥ်ပါက ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ၁၅%က 
ရယူပါသည်။ 

(2) စိတ်ဝင်စားဖွယ်မှာ ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာငစ်ုများ၏ ပိုမို မြ င့်မားေသာရာခိုင်နှုန်း (၁၃.၅%)က မဆင်းရဲ 
ေသာအိမ်ေထာင်စုများ (၁၀.၆%)ထက် ေချးေငွကို လက်လှမ်းမီရရှိခြ င်းဖြ စ်သည။် 

(3) ေချးေငွ လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ  မြ ို ့ပြ ေဒသများသည် (၈.၆%) ေကျးလက်ေဒသများ (၁၃.၂%)ထက် 
နိမ့်ကျပါသည်။ 

(4) ကျား၊ မ ေချးေငွခြ ားနားရရှိမှုကို အမျို းသားဦးစီးသည့် အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် 
အိမ်ေထာင်စုများဖြ င့် တိုင်းတာပြ းီ ဤခြ ားနားမှုမှာ သိသာမှုမရှိပါ။ 

(5) စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွကဲ့သို့ပင် ရှမ်းပြ ည်နယအ်ေရှ့  (၂.၅%)၊ ရှမ်းပြ ည်နယ်ေမြ ာက် (၅.၃%)မှာ 
လက်လှမ်းမီရှိမှုတွင် အနိမ့်ဆုံးဖြ စ်ပြ ီး ၎င်းတို့ေနာက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး (အေနာက်) မှာလည်း နိမ့်ကျ 
(၅.၅%) ပါသည်။ 

အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များမှာ တရားဝင်ပုံမှန်ေချးေငွနှင့် ပုံမှန်မဟတု်သည့် 
နီးစပ်ရာ ေချးေငွများပါဝင်ေနပြ ီး ယင်းအေနအထား၌ပင် ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ သင့်တင့်ရုံနှင့် 
နိမ့်ကျလျက် ရှိပုံေပါ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွနှင့် ပတ်သက်လျှင် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ကာလ 
တစ်ေလျှာက်ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သုိ့ဖြ စ်ပါ၍ တရားဝင် ေချးေငွလက်လှမ်းမီမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် 
လက်ေတွ့လုံေလာက်ေသာ အေထာက်အထားရှိပါသည်။ သို့ေသာ်ဤ ပြ ဿနာမှာ ရှုပ်ေထွးမှုကင်းခြ င်း 
မရှိပါ။ 
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ဇယား 22 ။ေချးေငွအား လက်လှမ်းမီရရှိမှု (အိမ်ေထာင်စုဦးေရ %၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်း) 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု

2010 
2005 
စုစုေပါင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အိမ်ေထာင်ဦးစီးသူ 

စုစုေပါင်း  
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ အမျို းသား အမျို းသမီး 

ကချင် 28.5 24.4 24.5 30.5 25.5 21.7 
  (7.6) (4.3) (3.2) (10.0) (3.2) (9.4) 

ကယား 52.4 43.6 43.2 50.5 44.4 40.8 
  (2.3) (9.1) (4.1) (30.2) (8.5) (6.4) 

ကရင် 12.8 10.6 9.8 15.6 10.9 16.3 
  (2.4) (2.6) (4.3) (6.1) (2.2) (9.6) 

ချင်း 8.2 0.0 5.7 5.0 5.6 5.4 
  (8.4) (0.0) (6.3) (4.4) (6.0) (4.4) 

စစ်ကုိငး် 25.0 32.6 32.9 27.0 31.8 38.8 
  (4.3) (3.9) (4.3) (2.5) (3.9) (3.8) 

တန င်္သာရီ 12.2 10.8 11.6 8.8 11.2 10.7 
  (2.4) (5.1) (3.5) (3.6) (3.4) (1.6) 

ပဲခူး 44.5 38.4 37.8 43.7 38.8 56.9 
  (10.9) (5.0) (5.6) (4.5) (5.1) (7.3) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 66.6 45.1 47.5 45.8 47.1 67.7 
  (8.8) (10.7) (10.2) (7.1) (9.6) (8.3) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 14.4 32.8 30.5 40.6 31.7 48.0 
  (10.4) (5.0) (6.3) (8.1) (4.9) (9.2) 

မေကွး 41.5 33.2 34.4 36.7 34.8 45.2 
  (8.5) (8.3) (7.7) (11.6) (8.2) (3.7) 

မန္တေလး 34.3 34.3 33.4 38.8 34.3 36.2 
  (3.8) (3.3) (2.3) (3.9) (2.0) (2.4) 

မွန် 21.3 13.9 15.2 9.6 14.6 22.9 
  (14.1) (5.0) (5.9) (5.4) (5.7) (3.6) 

ရခိုင် 26.5 28.1 29.7 13.6 27.6 24.9 
  (5.1) (3.4) (4.4) (5.2) (3.6) (2.2) 

ရန်ကုန် 66.9 75.8 75.3 66.7 74.3 59.6 
  (13.9) (7.8) (7.4) (23.8) (9.3) (4.8) 

ရှမ်း 11.1 16.6 15.1 12.0 14.7 23.5 
  (4.8) (3.0) (3.4) (3.9) (3.4) (8.3) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 27.1 25.2 25.9 24.4 25.7 38.5 
  (2.0) (1.9) (1.8) (4.3) (2.1) (16.0) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 4.9 11.6 9.5 6.1 8.9 15.3 
  (3.3) (2.1) (2.5) (5.2) (2.6) (6.6) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 1.8 1.9 1.8 2.0 1.8 1.6 
  (1.1) (0.1) (0.3) (2.6) (0.5) (1.3) 

ဧရာဝတီ 48.5 55.4 55.0 47.5 54.0 49.4 
  (7.0) (2.5) (2.3) (5.6) (2.1) (6.8) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 29.7 33.8 33.2 32.0 33.0 38.1 
  (2.3) (1.7) (1.6) (2.0) (1.6) (1.8) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 36.7 38.6 38.1 37.8 38.1   
  (2.5) (2.0) (1.9) (2.3) (1.8)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 23 ။ ေချးေငွအား လက်လှမ်းမီရရှိမှု (အိမ်ေထာင်စုဦးေရ %၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးမဟုတ်သည် ့
လုပ်ငန်းများ) 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ အိမ်ေထာင်ဦးစီးသူ 
စုစေုပါင်း  

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား အမျို းသမီး 

ကချင် 9.2 8.7 7.2 10.0 8.1 10.7 8.8 15.2 
  (7.2) (1.0) (2.4) (1.1) (3.1) (2.0) (1.8) (2.6) 

ကယား 59.4 9.4 12.8 8.2 10.8 11.4 10.9 22.7 
  (48.2) (5.0) (8.2) (5.7) (6.3) (7.8) (6.6) (2.0) 

ကရင် 34.1 12.7 4.5 21.2 17.7 5.6 15.6 23.0 
  (6.0) (3.9) (4.1) (2.6) (3.4) (2.6) (2.5) (5.4) 

ချငး် 24.0 9.3 17.4 16.2 16.9 19.9 17.1 8.0 
  (10.1) (9.0) (7.5) (12.0) (7.2) (18.5) (7.5) (6.9) 

စစ်ကုိငး် 1.3 7.9 7.0 7.3 7.3 7.1 7.2 12.4 
  (1.3) (1.3) (0.7) (1.6) (1.2) (2.9) (1.2) (2.5) 

တန င်္သာရီ 10.2 18.9 15.6 17.7 18.8 9.4 17.0 18.2 
  (5.5) (1.4) (1.9) (1.5) (1.1) (2.5) (0.5) (3.9) 

ပဲခူး 10.2 15.1 15.7 13.8 13.4 17.7 14.4 19.3 
  (5.8) (7.0) (5.6) (7.5) (7.1) (6.2) (6.6) (1.1) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 22.3 20.0 23.7 18.6 21.6 17.0 20.3 19.3 
  (7.8) (11.1) (9.2) (12.2) (11.4) (8.2) (10.5) (0.9) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 0.0 6.7 3.3 6.6 3.0 20.0 5.5 19.2 
  (0.0) (2.9) (0.8) (3.3) (0.5) (11.2) (2.5) (2.8) 

မေကွး 16.7 12.5 8.6 15.0 14.1 10.2 13.3 16.8 
  (2.0) (2.3) (2.7) (2.8) (2.5) (6.4) (1.7) (2.0) 

မန္တေလး 12.5 7.3 5.1 11.5 7.1 10.7 7.9 10.6 
  (6.5) (2.0) (1.3) (4.4) (2.3) (3.8) (2.5) (1.8) 

မွန် 28.1 10.6 15.6 11.1 11.3 16.8 12.3 11.8 
  (18.0) (5.5) (4.5) (7.0) (5.9) (10.5) (6.5) (4.7) 

ရခိုင် 22.7 16.1 16.7 18.1 19.1 11.9 17.6 20.6 
  (6.1) (2.8) (2.4) (3.7) (3.6) (4.5) (2.7) (5.1) 

ရန်ကန်ု 5.1 7.6 7.9 4.3 6.9 8.9 7.4 9.6 
  (4.2) (2.1) (2.2) (2.7) (2.5) (3.6) (2.1) (2.4) 

ရှမး် 2.6 4.9 3.9 5.1 4.0 5.8 4.4 6.9 
  (1.2) (1.2) (1.1) (1.3) (1.1) (3.2) (0.9) (1.9) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 4.9 3.9 2.4 8.1 3.0 7.4 4.0 6.2 
  (5.7) (2.4) (0.7) (6.2) (0.8) (10.0) (1.8) (2.9) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 1.2 6.6 6.7 4.2 5.4 4.9 5.3 8.1 
  (1.2) (0.5) (0.7) (1.2) (0.9) (3.1) (0.8) (3.1) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 5.7 1.3 0.9 4.1 2.0 4.9 2.5 4.8 
  (2.7) (1.0) (1.2) (1.3) (1.3) (2.4) (0.9) (1.4) 

ဧရာဝတီ 19.2 15.6 11.3 18.3 16.1 17.3 16.3 22.0 
  (5.0) (2.4) (1.4) (2.7) (2.1) (4.8) (2.5) (2.6) 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု2010 13.5 10.6 8.6 13.2 11.0 11.4 11.1 15.0 
  (2.0) (1.1) (1.0) (1.4) (1.1) (1.6) (1.1) (0.9) 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု2005 18.8 14.0 12.6 16.6 15.0 14.8 15.0   
  (1.3) (0.9) (1.1) (1.1) (1.0) (1.3) (0.9)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှု (သို့မဟုတ်) လက်ကမ်းလားေသာ ေချးေငွအေထာကအ်ကူများ အပြ င် 
စဥ်းစားေတွးေတာသည့် ေတွးဆချက်နှစ်ရပ်မှာ ေချးေငွပမာဏနှင့် ဇာစ်မြ စ်ဖြ စ်ပါသည်။ အေသးစားေချးေင ွ
များမှာ အိမ်ေထာင်စုဝင်ေငွနှင့် စားသုံးမှုအေပါ်သိသာေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မှုဖြ စ်မလာပါ။ 
ေချးေငွဇာစ်မြ စ်ကို စဥ်းစားရန် ဆက်စပ်မှုရှိလာခြ င်းမှာ ဇာစ်မြ စက်  ပြ န်လည်ေပးဆပ်ရမည့် 
စည်းကမ်းချက်များနှင့် အေခြ အေနများကို ထင်ရှားမြ ငသ်ာေစခြ င်းဖြ စ်သည်။ IHLCA-II စစ်တမး်က 
အတိုးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိနး်ဂဏန်းအချက်အလက်များကို မေကာက်ယူခဲ့ေသာ်လည်း 
စိတ်ချလက်ချယူဆနိုင်သည်က ပုံမှန်မဟုတ်သည် နီးစပ်ရာေချးေငွဇာစ်မြ စမ်ျား၏ အတိုးနှုန်းမှာမြ င့်မားေန ပြ ီး 
အချို့ေနရာများတွင် သိသာစွာ  မြ င့်မားေနပါသည်။ ပုံမှန်နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ေချးေငွဇာစ်မြ စ် 
ကန့်သတ်ခြ ားနားမှုများမှာ တစ်ဖက်တွင် နိုင်ငံပိုငဘ်ဏ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏမ်ျား၊ 
ေဒသဆိုင်ရာေချးေငွအဖွဲ့အစည်း၊  ပြ ည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းရှိ၍ အခြ ားတစ််ဖက်တွင် 
ေဆွမျို းများ၊ မိတ်ေဆွများ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် လယ်ပုိငရှ်င်၊ ကုန်သည်များ၊ ပွဲစားများ၊ အေပါင်ဆိုင်နှင့် 
ေငွေချးသူများ  ဖြ စ်ကြ ပါသည်။ ဇယား 24 ရှိ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များမှာ ၂၀၀၄ခုနှစ် နှင့် 
၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်း  မြ န်မာနှစ်သစ်ကူးနှင့် မီးထွန်းပွဲေတာ်အကြ ား ေငွထုတ်ေချးသည့် ေချးေငွများနှင့် 
သက်ဆိုင်ပါသည်။ အဓိကေတွ့ရှိချက် (၄)ခု ရှိပါသည်။ 

(1) ပျမ်းမျှေချးေငွပမာဏ အထူးသဖြ င့် ဆင်းရဲသူအတွက် ေချးေငွပမာဏမှာ မကီးမားသည်ဟုမဆိုနိုင်ပဲ 
ကျပ် ၁၇၀၀၀၀ ရှိပြ ီး တစ်နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  ပြ မျဥ်း (၃၇၆၁၅၁ ကျပ်)၏ ခန့်မှန်းေခြ  ၄၅% 
ရှိပါသည။် (အပိုင်း ၂-၁-၂ ကိုကြ ည့်ပါ။)  

(2) မဆင်းရဲသူအတွက် ေချးေငွပမာဏမာှ ၂၀၀၄ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်း အလွန်ထင်ရှားစွာ တိုးမြ င့် 
လာေသာ်လည်း  မြ င့်မားေသာ စံမှားယွင်းချက်များက ဤတိုးမြ င့်လာမှုကို အဓိပ္ပါယ်  ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် 
ချိန်ဆသတိပြ ုေစပါသည်။ 

(3) စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွ၏ တစ်ဝက်ခန့်မှာ ပုံမှန်မဟုတ် နီးစပ်ရာေချးေငွဇာစ်မြ စ်များမှ ရယူထားခြ င်း 
 ဖြ စ်ပြ ီး ဤအချိုးမှာ ကာလတစ်ေလျှာက်နိှုင်းယှဥ်ချက်အရ မေပြ ာင်းမလဲရှိေနပါသည်။ 

(4) စိတ်ဝင်စားဖွယ်မှာ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား ပုံမှန်မဟုတ်ေသာ ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ 
 ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများမရှိပါ။ 

 
 
ဇယား 24 ။ စိုက်ပျို းစရိတ်ေချးေငွပမာဏနှင့် ဇာစ်မြ စ်  

အမျို းအစားများ ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ စုစုေပါင်း   
  2004 2009 2004 2009 2004 2009 

လတ်တေလာေချးသည့် စုိက်ပျို းစရိတ်ေချးေငွပမာဏ  109779 170170 187981 213791 167974 206966 
(ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉-ကျပ်) (7575) (24615) (28198) (18953) (21651) (16708) 

စိုက်ပျို းစရိတ်ေချးေငွ၏ ပံုမှန်မဟုတ်သည့် ေချးေငွအချို း  45.8 47.2 47.5 52.1 47.0 51.3 
(%) (3.52) (4.06) (2.95) (3.00) (2.76) (2.93) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 

ေချးေငွ၏ဆိုးကျို းမှာ ေကးမြ ီဖြ စ်ပါသည်။ ေချးေငွပြ နဆ်ပရ်ာတငွ် လွယက်ေူစရနအ်တကွ် ေချးေငွက 
လုံေလာက်ေသာ အကျိုးအမြ တ်များ မဖန်တီးနိုင်ပါက ေကးမြ ီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှာ ခက်ခဲပင်ပန်း 
လာမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ဇယား 25 သည် အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက်နှင့် လက်ရှိေကးမြ ီရှိေနမှုအား ထင်ရှား 
 မြ င်သာေစရန် သတင်းအချက်အလက် အစိတ်အပိုင်းအချို ့ကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းအချက် 
အလက်များသည် ၂၀၀၄ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်း  မြ န်မာမီးထွန်းပွဲေတာ်ကာလ၌ ေကးမြ ီ 



အိမ်ေထာင်စုများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များ 
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ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဆိုင်ရာ ေမးခွန်းလွှာေဖြ ကြ ားချက်များအေပါ် အေခြ ခထံားပါသည။် အေရးကီးေသာ အဓိက 
ရလဒ် (၃)ခုရှိပါသည်။ 

(1) ၂၀၀၄ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်း ေကးမြ ီရှသိည့် အိမ်ေထာင်စုဦးေရမှာ ထူးခြ ားမှတ်သားေလာက်စွာ 
ကျဆင်းလာပြ ီး ၄၈% မှ ၃၀% အထိကျဆင်းပါသည်။ ေမးခွန်းလွှာက တရားဝင်ေငွေချးသည့် 
ဇာစ်မြ စ်များမှ ေကးေလျှာ်ေပးမှုကို ေမးမြ နး်ခြ င်းမပြ ုေသာ်လည်း ဤကျဆင်းမှုမှာ ေအာင်မြ ငစွ်ာ 
ေကးပြ န်ဆပ်နုိင်ခြ ငး်ကို ထင်ဟပ်ေနသည်ဟု ယူဆနိုင်ရန် ကျို းေကြ ာင်းဆီေလျာ်ပါသည်။ 

(2) ေကးမြ ီရှိသည့် အမိ်ေထာငစု်အေရအတွက် ကျဆင်းလာမှုမှာ ဆငး်ရဲသနူငှ့် မဆင်းရဲသူ 
အိမ်ေထာင်စုများတွင် တူညီစွာထင်ရှားပါသည်။ 

(3) စားသုံးမှုတွင် အစားအစာေဝစုအချိုးမှာ  မြ င့်မားပြ ီး ၇၄% ရှိသည့် အ ေြခအေနတွင် 
ဆင်းရဲသူအိမ်ေထာင်စုများ၏ စုစုေပါင်း ေကးမြ အီဆင့်မှာ  မြ င့်မားပြ ီး စုစုေပါင်းစားသုံးမှုအသုံးစရိတ်၏ 
၁၄% ရှိပါသည်။ (အပိုင်း ၂၊ ဇယား 6) 

 
 
ဇယား 25 ။ အိမ်ေထာင်စု၏ ေကးမြ ီ 

အမျို းအစားများ ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ စုစုေပါင်း 
  2004 2009 2004 2009 2004 2009 

ေကး မြ ရိှီသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ (%)  53.0 33.0 46.6 29.4 48.4 30.2 
  (1.3) (1.9) (1.7) (1.4) (1.4) (1.4) 

ေကးမြ ရိှီေသာ အိမ်ေထာင်စုစားသံုးမှု  15.0 14.1 24.0 22.2 21.9 20.8 
(ကျန်းမာေရးအသံုးစရိတ်အပါအဝင်)တွင် ေကးမြ  ီ(%) (1.2) (1.0) (2.0) (3.5) (1.7) (2.9) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
 

ေချးေငွနှင့် ေကးမြ အီေပါ်ေရှ့ ေပြ း ဆန်းစစ်မှု၏မူဝါဒဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုများမှာ ေလျှာ်ကန် 
သင့်မြ တေ်သာ အနုစိတ်ကဲွပြ ားချက်များ လိုအပပ်ါသည်။ တစ်ဖက်တွင်နိမ့်ကျပြ ီး လွှမ်းခြ ုံမှု ကျဆင်းေနေသာ 
ပုံမှန်ေချးေင ွ လက်လှမ်းမီရရှိမှုကို တိုးမြ ငှ့်ေပးရန် ကိစ္စရပ်ရှိပါသည်။ ထို့အ ပြ င် အိမ်ေထာင်စုများ၏ 
သိသာများပြ ားေသာ အေရအတွက်မှာလည်း လက်ရှိေကးမြ ီများကို  ပြ ည်လည် ေပးဆပ်နိုင်ကြ ပါသည်။ 
သို့ေသာ် အခြ ားတစ်ဖက်တွင် ေကး မြ ီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ထမ်းေဆာင်နိုင်မှု၊ အထူးသဖြ င့် ဆင်းရဲေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား ေကးမြ ီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ထမ်းေဆာင်ေနရမှုသည် နိှုင်းယှဥ်မှုအရ ေကးမြ  ီ / 
စားသုံးမှုအချို းများ  မြ င့်မားေနချိန်တွင် ေမးမြ န်းစရာေမးခွန်းဖြ စ်ေနပါသည။် အခြ ားေသာကိစ္စရပ်များတွင် 
ပုံမှန်ေချးေငွချဲ့ထွင်မှုနှင့် ဆက်စပ်ေနသာ နိမ့်ကျေသာအတိုးနှုန်းများမှာ ေကးမြ ီဝန်ပိမှုကို ေလျာ့ပါး 
သက်သာေစေသာ်လည်း နိမ့်ကျေသာ စားသုံးမှုအဆင့်များ၌ ရှိေနသူများအတွက်မူ ေချးေငွပြ န်လည် 
ေပးဆပ်ရမှုမှာ မမျှမတ ပင်ပန်းခက်ခဲလှပါသည်။ 

 
4-5 ။ အကျဥ်းချုပ် 
 

အပိုင်း ၄ သည်  မြ န်မာနိုင်ငံရှိ အိမ်ေထာင်စုများ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ စီးပွားေရးလပု်ေဆာင်ချက်များ၏ 
အမျိုးအစားဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလကမ်ျားကို တင်ပြ ထားသကဲ့သို့ အိမ်ေထာင်စုများ၏ 
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မတည်အရင်းအနှီးများ၊ ေမြ နငှ့် ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုကိုလည်း ေဖာ်ပြ ပါသည်။  



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
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လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းမှုအရ စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရး၊ အမဲလိုက်နှင့် သစ်ေတာလုပ်ငန်းများမှာ အကီးမားဆုးံ 
အလုပ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းများဖြ စ်၍ စုစုေပါင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သူ တစ်ဝက်ခန့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက် 
ရှိပါသည။် ကုန်ေချာပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းမှာေသးငယ်ပြ းီ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူစုစုေပါင်း၏ ၆%ခန့်  
အလုပ်လုပ်ကိုငလ်ျက် ရှိပါသည။် ကျန်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများမှာ အဆင့်နိမ့်ဝန်ေဆာင်မှုက တငွ် 
အလုပ်လုပ်ကိုငလ်ျက်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၅၄% မှာ စိုက်ပျို းေမွးမြ ူေရး 
လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြ ပြ ီး နှိုင်းယှဥ်ပါက မဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများမှာ ၄၉%  
 ဖြ စ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးေမွး မြ ူေရးက ၏ အရွယ်အစားမှာ ေသးငယ်ပြ ီး တိုးတက်မှုေနှးေကွးေသာ 
ကုန်ေချာပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် များပြ ားလွန်ကဲလှသည့် အဆင့်နိမ့်ဝန်ေဆာင်မှုက  
လုပ်ငန်းများ တစ်ပြ ို င်တည်းေပါင်းစပ်ေနမှုမှာ အနည်းဆုံးကာလတို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလျာ့ချေရး 
မဟာဗျူဟာအတွက် ေကျးလက်အေခြ ခံပြ ီး စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရးဦးေဆာင်သည့် ဖွံ့ဖြ ိုးမှု၏ ဗဟိုအချက်   
အခြ ာ ကျမှုကို မှန်ကန်လုံေလာက်ေသာ အေထာက်အထားအဖြ စ် ေဖာ်ပြ ေနပါသည်။ 

အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ရပါလျင် ေကျးလက်ေဒသများရှိ ကျပနး်လုပ်သားမှာ ၂၁% ရှိပြ းီ 
 မြ င့်မားပါသည်။ ဆင်းရဲသူများအကြ ား ကျပန်းလုပ်သားတိုးတက်လာပြ ီး စီးပွားေရးအရအလုပ်လုပ်ကိုင်သည် ့
ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုဝင်များတွင် ၂၃% မှ ၂၈% အထိ တိုးမြ င့်လာပါသည။် ဤကဲ့သို့ တိုးမြ င့်လာခြ ငး် 
နှင့်အတူ ဆင်းရဲသူများအကြ ားမိသားစုမှ ပါဝင်လုပ်ကိုင်သူများ အလိုက်သင့် ကျဆင်းလာပြ ီး ၁၇.၅% မှ ၁၂% 
အထိ ကျဆငး်လာပါသည။် သို့ေသာ် ကိုယ်ပိုင်အလုပ် ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူဦးေရ မကျဆင်းပါ။ သုိ့ဖြ စ်ပါ၍ 
ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ (ကျပန်းလုပ်သားများေကြ ာင့်) ကျပနး်သေဘာ 
ဆန်လာမှုမှာ မိသားစုမှ ပါဝင်လုပ်ကိုင်သူများသည် ကျပန်းအလုပ်အကိုင်များသို့  ဝင်ေရာက် လုပ်ကိုင်ခြ ငး် 
 ဖြ စ်သည်ဟု ညွှန်ပြ ထားပြ ီး ကိုယ်ပိုငလ်ုပ်ငန်း ကိုယ်တိုင်လုပ်သူများ ကျဆင်းမှုနငှ့် ဆက်နွယ်သည့် 
ေမြ ယာမဲ့ခြ င်းေကြ ာင့်မဟုတ်ေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ပါသည်။ အပိုင်း ၂ တွင် ေဆွးေနွးေဖာ်ပြ ထားသကဲ့သို့ 
ဆင်းရဲသူများအကြ ား စားသုံးမှုအသုံးစရိတ် တိုးမြ င့်လာရခြ ငး်မှာလည်း မိသားစုလုပ်ငန်းကိုအပြ င် 
ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြ င့် လုပ်ကုိင်ဖြ ည့်ဆည်း၍ အလုပ်ချိန်နှင့် လုပ်ငန်းကို းစားအားထုတ်မှု ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာ 
 ခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည်ဟု ညွှန်ပြ ထားပါသည်။ 

ပျမ်းမျှလယ်ယာေမြ အရယွ် ၆.၇ဧက (၂.၇၁ဟတ်တာ) မှာ အေရှ့ေတာငအ်ာရှ အဆင့်အတန်းအရ 
သင့်တင့်မျှတေသာ်လည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်အရ ေသးငယ်ပါသည်။ ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများမှာ 
မဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများထက် သိသာစွာေသးငယ်ေသာ ပျမ်းမျှလယ်ေမြ အရွယ် ပိုင်ဆိုင်ပြ ီး ၄.၄ဧက 
နှင့် ၇.၃ဧက အသီးသီးဖြ စ်ပါသည်။  ခြ ုံငုံအေနအထားတွင် လယ်ယာေမြ အရွယ််ပြ န့်ချက််မှာ ဆိုးရွားလှ 
သည်မဟုတ်ပါ။ အချုပ်အားဖြ င့် ေသးငယ် ေသာ လယ်ယာေမြ အရယွသ်ည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် 
ဆက်စပ်မှုရှိ ပြ ီး၂၀၀၅ခုနှစ်မှ စတင၍် လယ်ယာေမြ အရွယ်မှာ အဆင်းရဲဆုံးေသာ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ်
အိမ်ေထာင်စုများအပါအဝင် စားသုံးမှု ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား မေပြ ာင်းမလဲ 
တည်ငြ မိလ်ျက်ရှိပါသည်။ 

ေမြ ယာမဲ့မှုမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးကို အဓိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအဖြ စ် လုပ်ကိုင်သူများ၏ ၂၄% ရှိပြ ီး 
ထူးခြ ား  ဖြ စ်စဥ်တစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။ ဤနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်၏ ၂၆% မှ အနည်းငယ်ကျဆင်းလာခြ င်း 
 ဖြ စ်ပါသည်။ ဤနှုန်းမှာ ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများတွင် မဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများထက် 
ပိုမို မြ င့်မားလာပြ ီး ၃၄% နှင့် ၁၉% အသီးသီးရှိပြ ီး ဆင်းရဲသူများတွင် ဤနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်၌် ၃၂% ရှိခဲ့ရာမှ 
၃၄% သို့  အနည်းငယ်တိုးမြ င့်လာခြ ငး်  ဖြ စ်ေသာလ်ည်း ဤခြ ားနားမှုမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ 
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အေရးမပါလှပါ။ အဆင်းရဲဆုံး ေအာက်ေခြ ဆယစိ်တ်တစ်စိတ် အိမ်ေထာင်စုတွင် ေမြ ယာမဲ့နှုန်းမှာ ၃၄% မှ 
၃၈% သို့ တိုးမြ င့်လာပြ ီး ဤကွာခြ ားချက်မှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ အမြ င့်ဆုံးေသာ 
ေမြ ယာမဲ့နှုန်းကို ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး (၄၁%)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (၃၉%)နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒကီး 
(၃၃%)တို့တွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် ေမြ ယာမဲ့မှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြ ီး 
ကာလတစ်ေလျှာက် အနည်းငယ်တိုးမြ င့်လာပါသည်။ အထူးသဖြ င့် အဆင်းရဲဆုံးအုပ်စုများအကြ ားတငွ် 
တိုးမြ င့်လာခြ ငး်ဖြ စ်သည်။  

ဤေတွ့ရှိချက်များက ဇယား 17 ၏ အလုပ်အကိုင်အမျို းအစားဆိုင်ရာ ရလဒ်များအတွက် အလွန် 
သိမ်ေမွ့သည့်ကွဲပြ ားချက်ရှိေသာ အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ချက်ကို ညွှန်ပြ ထားပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကျပန်း 
သေဘာဆန်လာခြ င်း (ကျပနး်လုပ်သားများပြ ားလာခြ ငး်) မှာ အဓိကေမြ ယာမဲ့များတိုးမြ င့်လာခြ င်းေကြ ာင့် 
မဟုတ်ေသာ်လည်း အဆင်းရဲဆုံး အုပ်စုများအကြ ားတွင်မူ ေမြ ယာမဲ့ခြ ငး်သည် (ဆင်းရဲေစရန်) ပံ့ပိုးသည့် 
အေကြ ာင်းအချက်တစ်ခုဖြ စ်ပါသည။် 

ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှုနှင့် ပတ်သက၍်ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ေတာင်သူလယ်သမား 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး လုပ်ငန်းများအတွက် ပုံမှန်နှင် ့ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် 
ေချးေငွများရရှိကြ ပြ ီး နိှုင်းယှဥ်ပါက ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၃၈% သာရရှိပါသည်။ 
၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး မလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၁၁%က 
စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအား ဘ ာေငွေကြ းအရင်းအနှီးပြ ုေပးနုိငရ်န် ေချးေငရွယူပြ းီ နိှုင်းယှဥ်ပါက 
၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ၁၅%က ရယူပါသည်။ ဆင်းရဲသူအတွက် ပျမ်းမျှေချးေငွပမာဏမှာ ေသးငယ်သည်မဆိုနိုင်ပဲ 
တစ်နှစ်အတွက်အစားအစာပြ မျဥ်း၏ ၆၀% ခန့်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွ၏ တစ်ဝက်ခန့်မှာ 
ပုံမှန်မဟုတ်သည့် နီးစပ်ရာေချးေငွများဖြ စ်ပြ ီး ဤအချို း (၅၀%)မှာလည်း ကာလရှည်ကြ ာ မေပြ ာင်းမလဲ 
တည်တန့်ေနပါသည်။ ဤအချိုးမှာ ဆင်းရဲသူများအတွက်  ဖြ စ်သက့ဲသို့ မဆင်းရဲသူများအတွက်လည်း 
 ဖြ စ်ပါသည်။ ေကးမြ ီနှင့် ပတ်သက်လျှင် ေကးမြ ရီှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ အေရအတွက်မှာ 
၂၀၀၄ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်း ၄၈% မှ ၃၀%အထိ သိသာစွာကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဤကျဆင်းမှုမှာ 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ား တူညီစွာထင်ရှားလှပါသည်။ ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများ၏ 
ေကးမြ အီဆင့်သည် တစ်နှစ်စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်၏ ၁၄%ရှိ၍ အလွန်မြ င့်မားလှပါသည်။ ေချးေငွနှင့် 
ေကးြမီ ဆန်းစစ်မှု၏မူဝါဒ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများမှာ ရှင်းလင်းမှုမရှိပဲ ရှုပ်ေထွးပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် 
ေချးေငွလွှမ်းခြ ုံမှု နိမ့်ကျပြ းီကျဆင်းလာ၍ ပုံမှန်ေချးေငွလက်လှမ်းမီ ရရှိမှုကို တိုးမြ ငှ့်ေပးရန်ရှိသက့ဲသို့ 
အိမ်ေထာင်စုအများအပြ ား၏ လက်ရှိေကးအား  ပြ န်လည်ေပးဆပ်ရန် တတ်စွမ်းနိုင်မှုလည်းရှိပါသည်။ 
အခြ ားတစ်ဖက်တွင်မူ ေကးမြ ီနှင့် စားသုံးမှုအချို းများ  မြ င့်မားသည့်အေနအထားတွင် အထူးသဖြ င့် 
ဆင်းရဲသူများအကြ ား ေကးမြ ီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ထမ်းေဆာင်နိုင်မှုမှာ မေသချာ မေရရာဖြ စ်ေနပါသည။်  
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5 ။ လုပ်သားေဈးကွက် 

အပိုင်း ၅ သည် လုပ်သားေဈးကွက်ဆိုင်ရာအဓိကရှုမြ င်ချက် (၃)ရပ်ကို သုံးသပ်ေဖာ်ပြ ီး ၎င်းတို့မှာ 
လုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုနှုန်းများ (အပိုင်း ၅-၁)၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများ (အပိုင်း ၅-၂) နှင့် တစ်ဝက်တစ်ပျက် 
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများ (အပုိင်း၅-၃)  ဖြ စ်ပါသည။် ၎ငး်ေနာက် အဓိကေတွ့ရှိချက်များကို အကျဥ်းချုပ် 
ေဖာ်ပြ ပါသည် (အပိုင်း ၅-၄)။   

5-1 ။ လုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုနှုန်းများ 
 

လုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုကို လူဦးေရ၏ သက်မှတ်ထားေသာ အသက်အုပ်စုအတွက ်အလုပ်လုပ်ေနေသာ 
(သို့မဟုတ်) အလုပ်လုပ်ရန်အသင့်ရှိေနသူအဖြ စ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ လုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုတွင် 
ကျန်းမာေရးအေကြ ာင်းများေကြ ာင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်သူများ၊ အခေကြ းေငွမရပ ဲအိမ်မှုကိစ္စများကုိ အချိန်ပြ ည့် 
လုပ်ကိုင်ေနသူများ၊ အချိန်ပြ ည့်ပညာသင်ယူေနသည့် ေကျာင်းသားများ၊ အချိန်ပြ ည့်သာသနာေရး ပုဂ္ဂုလ်များ၊ 
ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုေကြ ာင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်သူများ၊ အငြ ိမ်းစားပင်စင်ယူသူများနှင့် 
အလုပ်ရှာေဖွေနသူများ စသည့်လူဦးေရအုပ်စုများအား ချန်လှပ်ထားပါသည်။ 

ဇယား 27 သည် စစ်တမ်းေမးခွန်းများစတင်ေမးမြ နး်ရန်မပြ ငဆ်ငမ်ီ ၆လအလုိတွင်ရှိသည့် လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်မှုနှုန်းများဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ယင်းကိန်းဂဏန်း အချက် 
အလက်များမှာ IHLCA-II စစ်တမ်း နှစ်ကိမ်ေကာက်ယူရရှိသည့် အချကအ်လက်များကို ေပါင်းစပ် 
ေဖာ်ပြ ခြ င်းဖြ စ်၍ စစ်တမ်းနှစ်ကိမ်တွင်လည်း ေသးငယ်ေသာ  ခြ ားနားမှုများသာရှိပါသည်။ ေတွ့ရှိချက် 
(၅)ခုမှာ အေရးကီးပါသည်။ 

(1) လုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုနှုန်းမှာမြ င့်မားပြ ီး အသက်၁၅နှစ်နှင့် အထက်လူဦးေရ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ (၆၇%)ရှိ 
၍ ၂၀၀၄ခုနှစ်၏ ၆၄% ထက် အနည်းငယ်တိုးမြ င့်လာပါသည်။ 

(2) ၂၀၀၄-၂၀၀၅ခုနှစ်ကဲ့သို့ပင် ဆင်းရဲသူများမှာ မဆင်းရဲသူများထက် ပိုမိုမြ င်မ့ားေသာ လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်မှုနှုန်းများရှိ၍ ၆၉% နှင့် ၆၆% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3)  ကီးမားေသာလုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုနှုန်း  ခြ ားနားမှုများမှာ  မြ ို ့ ပြ နှင့် ေကျးလက်အကြ ားတွင် (၆၀%) 
နှင့် (၇၀%) အသီးသးီရှိပြ ီး အမျိုးသားနှင့် အမျို းသမီးများအကြ ားတွင် ၈၂% နှင့် ၅၄% အသီးသီး 
ရှိကြ ပါသည်။ 

(4) အနိမ့်ဆုံးပါဝင်နှုန်းများမှာ အဓိကအားဖြ င့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (၅၇%)နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၈%)တို့  
တွင်ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းတိုင်းေဒသကးီနှင့်  ပြ ည်နယ်တငွ် စီးပွားေရးအရမှီခိုမှု အချို းများမှာလည်း 
 မြ င့်မားေကြ ာင်းေတွ့ ရှိရပါသည် (အပိုင်း၃ ဇယား 14 တွင်ကြ ည့်ပါ)။ 

(5) ကေလးလုပ်သားအင်အား (အသက် ၁၀-၁၄) ပါဝင်မှုနှုန်းများမှာ ဆငး်ရသဲနူငှ့် မဆင်းရဲသူအကြ ား 
လံုးလံုးလျားလျား  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး (၁၈%) နှင့် (၁၀%) အသီးသီးရှိကာ အသက် ၁၅_၂၄ 
အရွယ်ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူလုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်းများ အကြ ားမှာလည်း  ခြ ားနားမှုများ 
 ကီးမားပြ ီး ၇၂% နှင့် ၆၂% အသီးသးီရှိပါသည်။ 

 ခြ ုံငုံေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ဤေတွ့ရှိချက်များက ညွှန်ပြ အကံပြ ုသညမ်ှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ လုပ်သားအင်အားတွင် 
အဓိကအားဖြ င့် မပါဝင်ခြ ငး်ေကြ ာင့် မဟုတ်ပဲ လုပ်သားအင်အားတွင် ပါဝင်ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းမှ 
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အကျိုးအမြ တ်ရရှိမှု နမိ့်ကျခြ င်းနှင့် လုပခ်ေကြ းေငွ ေလျာ့နည်းခြ ငး်ေကြ ာင့်  ဖြ စ်ပါသည်။ (အပိုင်း ၄-၂ ၏ 
စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအခန်းတွင် ေတွ့ရှိနိုင်ပါသည်)။ ထို့အ ပြ င် ဤေတွ့ရှခိျကမ်ျားက အပိုင်း ၄-၂ ၏ 
အကံပြ ုချက်ကုိ ကန့်သတ်ချက်ဖြ င့် ထပ်ဆင့် ေထာက်ခံေဖာ်ပြ သည်မှာ အပိုင်း ၂ တွင် ေဆွးေနွးထားသည့် 
ဆင်းရဲသူများအကြ ား စားသုံးမှုအသုံးစရိတ်  မြ င့်မားလာရခြ င်းမှာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များသည် လုပ်သား 
အင်အားအဖြ စ် ေပြ ာငး်လဲဝင်ေရာက် သွားသည်နှင့်အမျှ အလုပ်ချိန်ပိုမိုလုပ်ကိုင်ခြ င်းနှင့်  ကိုးစား 
လုပ်ကိုင်ခြ ငး်ေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည်ဆိုသည့်အချက်  ဖြ စ်သည်။ 

ဆင်းရဲသူများအကြ ား ကေလးလုပ်သားအင်အား (အသက် ၁၀-၁၄) ပါဝင်မှုမြ င့်မားေသာနှုန်းများက  ဖြ စ်နိုင် 
ေခြ ရှိသည့် မျိုးဆက်ကြ ားဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ ငး် ကူးေပြ ာင်းမှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေနှာင်အဖွဲ့များအေကြ ာင်း 
ေမးမြ န်းရန်ေမးခွန်းများ ထွက်ေပါ်လာေစပါသည်။ ယင်း ပြ ဿနာကို ပိုမိုစူးစမ်းေလ့လာရန် ဇယား 26 က 
လုပ်သားအင်အားတွင် ပါဝင်သည့် (အသက် ၁၀-၁၄)နှစ်အရွယ် ကေလးများနှင့် အခြ ားကေလးများ 
(အသက် ၁၀-၁၄)၏ေကျာင်းဝင်နှုန်းများကိ ုနိှုင်းယှဥ်ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်း အချက် အလက်များက 
လုပ်သားအင်အား ပါဝင်သူများနှင့် မပါဝင်သူများအကြ ား အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်း များမှာ 
လံုးလံုးလျားလျား  ခြ ားနားပြ ီး ၁၁.၆% နှင့် ၇၈.၃% အသီးသီးရှိပါသည်။ ထို့  ပြ င် ဤအသက် အုပ်စုတွင် 
ဆင်းရဲေသာ လုပ်သားအင်အားပါဝင်သူများမှာ မဆင်းရဲေသာ လုပ်သားအင်အား ပါဝင်သူများထက ်
နိမ့်ကျေသာ ေကျာင်းဝင်နှုန်းရှိ ပြ းီ ၉.၉% နှင့် ၁၂.၇% အသီးသီးရှိပါသည်။ သုိ့ဖြ စ်ပါ၍ အသက် ၁၀-၁၄နှစ် 
အရွယ်လုပ်သားအင်အား ပါဝင်သူများမှာ ဆင်းရဲသူများ၏ အုပ်စုခွဲ တစ်ခုဖြ စ်၍ မူဝါဒရှုေထာင့်မှ 
အထူးဂရုပြ ုအေလးထားရန်အတွက် လုံေလာက်ေသာ အေကြ ာင်းတစ်ရပ်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဇယား 26 ။ အသက် 10-14 နှစ ်အရွယ်ရှိသူများ၏ ေကျာင်းဝင်နှုန်း 
လုပ်သားအင်အားတွင် ပါဝင်သူ စုစုေပါင်း 

 (10-14) ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ ေပါင်း 

9.9 12.7 11.6 78.3 

(1.9) (1.3) (1.2) (0.9) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 27 ။ လွန်ခဲ့ေသာ 6လအတွင်း လုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုနှုန်း (15 နှစ်နှင့်အထက်) 
 ပြ ည န်ယ်၊  

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစုေပါင်း   
ဆင်းရဲသူ    မဆင်းရဲသူ  မြ ိ့ ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား အမျို းသမီး     

ကချင် 64.4 64.5 58.9 66.8 78.4 52.0 64.5 63.0 
  (2.0) (1.7) (4.0) (2.3) (3.2) (3.1) (1.6) (1.5) 

ကယား 71.9 72.9 68.7 75.4 83.7 61.9 72.8 66.9 
  (6.9) (2.3) (1.1) (3.1) (3.7) (1.4) (2.8) (2.8) 

ကရင် 72.5 68.9 66.5 70.3 84.0 56.7 69.6 64.8 
  (4.1) (1.1) (2.7) (0.4) (2.1) (1.4) (0.2) (2.3) 

ချင်း 75.2 68.9 61.2 78.0 83.9 63.5 73.5 64.8 
  (1.3) (5.4) (0.6) (0.6) (2.1) (2.8) (2.3) (4.0) 

စစ်ကုိငး် 74.2 70.0 64.0 71.7 82.6 60.1 70.6 65.9 
  (1.0) (0.9) (1.3) (0.8) (0.6) (1.2) (0.9) (1.3) 

တန င်္သာရီ 66.0 65.3 61.1 66.9 82.4 50.6 65.5 61.2 
  (1.5) (2.1) (0.9) (0.8) (1.8) (1.3) (1.0) (1.1) 

ပဲခူး 70.6 68.3 61.6 69.8 85.5 53.9 68.7 66.4 
  (2.4) (1.6) (0.9) (1.7) (0.9) (2.8) (1.6) (1.8) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 70.1 66.2 62.2 67.9 84.4 52.0 67.0 65.9 
  (0.7) (0.5) (1.4) (0.2) (1.6) (0.6) (0.5) (1.1) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 71.3 70.6 60.6 71.9 86.9 56.3 70.7 67.1 
  (7.3) (2.8) (0.6) (3.5) (0.9) (6.7) (3.4) (4.7) 

မေကွး 74.9 73.3 62.2 75.1 84.4 64.9 73.7 69.1 
  (0.6) (0.5) (1.9) (0.5) (0.4) (0.8) (0.2) (1.3) 

မန္တေလး 73.2 67.2 61.4 71.9 82.6 57.1 68.8 65.5 
  (1.5) (1.5) (1.5) (0.9) (0.9) (2.0) (1.3) (0.8) 

မွန် 65.0 64.5 63.2 64.9 81.7 48.6 64.6 59.7 
  (2.4) (2.2) (1.0) (2.7) (1.0) (4.2) (2.2) (0.8) 

ရခိုင် 58.5 58.4 57.1 58.9 79.3 40.0 58.4 57.2 
  (1.6) (1.3) (0.4) (1.3) (0.9) (1.4) (1.2) (0.5) 

ရနကု်န် 61.1 57.3 56.3 63.1 73.5 44.4 57.9 55.1 
  (2.1) (1.2) (1.3) (2.4) (1.4) (1.2) (1.3) (1.8) 

ရှမ်း 79.2 76.1 68.1 80.3 85.9 68.7 77.1 73.8 
  (1.3) (0.9) (1.3) (1.1) (1.1) (1.2) (0.9) (1.2) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 81.1 76.6 69.6 81.2 86.5 69.0 77.6 72.2 
  (1.8) (0.4) (0.5) (2.5) (2.2) (1.6) (0.6) (1.7) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 78.7 75.2 65.0 79.8 84.7 69.1 76.6 75.1 
  (1.9) (2.0) (2.6) (1.3) (2.2) (2.2) (2.2) (2.2) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 77.5 77.2 71.3 79.5 87.9 66.6 77.3 74.5 
  (3.7) (3.8) (3.3) (2.7) (3.5) (2.9) (3.6) (2.8) 

ဧရာဝတီ 67.8 64.8 61.1 66.7 84.7 48.6 65.8 64.6 
  (1.0) (1.5) (1.4) (1.4) (0.7) (1.9) (1.2) (1.2) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 69.4 66.3 59.9 69.9 82.1 53.9 67.1 64.1 
  (0.6) (0.5) (0.7) (0.5) (0.4) (0.7) (0.5) (0.5) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 67.1 62.7 56.4 67.0 79.6 50.1 64.1   
  (0.5) (0.6) (0.8) (0.5) (0.4) (0.7) (0.5)  

2010 အသက် 10-14 18.2 10.4 4.4 14.6 12.5 12.4 12.5   
  (1.1) (0.6) (0.5) (0.7) (0.7) (0.7) (0.6)   
2010 အသက် 15-24 72.2 62.1 48.4 70.1 73.0 57.4 65.1   
  (0.9) (1.0) (1.3) (0.8) (0.9) (1.1) (0.9)  

2010 အသက် 25-59 75.5 76.1 72.4 77.5 94.2 60.4 76.0  
  (0.7) (0.6) (0.7) (0.5) (0.3) (0.8) (0.5)   

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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5-2 ။ အလုပ်လက်မ့ဲ 

ဇယား 28 သည် ေမးခွန်းလွှာများ စတင်ေမးမြ န်းခြ ငး်မပြ ုမီ ၆လအတွင်း ေပါ်လွင်အလပု်လက်မဲ့နှုန်း၏ 
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ကိုေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ေပါ်လွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများကို ေတွ့ဆုံ 
ေမးမြ န်းခြ ငး်မပြ ုမီ ၆လအတွင်း အလုပ်မလုပ်ေသာ လုပ်သားအင်အား၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြ စ် 
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များမှာ IHLCA-II ၏ စာရင်းေကာက်ယူမှုနှင့် နှစ်ကိမ်ကို 
ေပါင်းစပ်ေဖာ်ပြ ထားပြ ီး စာရင်းေကာက်ယူမှု နှစ်ကိမ်တွင် အနည်းငယ်  ခြ ားနားမှုများရှိပါသည်။ ေတွ့ရှိချက် 
(၄)ချက်မှာ အလွန်အေရးပါပါသည။် 

(1)  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ေပါ်လွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ထူးထူးခြ ားခြ ား နိမ့်ကျ၍ ၁.၇% ခန့်သာရှိပြ ီး ၂၀၀၄-
၂၀၀၅ခုနှစ်၏ ၂% နီးပါးရှပိါသည။် 

(2) ဆင်းရဲသူများမှာ မဆင်းရဲသူများထက် ပိုမိုအလုပ်လက်မဲ့ ဖြ စ်ကြ ပြ ီး ၂.၄% နှင့် ၁.၄% အသီးသးီ 
ရှိပါသည။် သို့ေသာ် ဆင်းရဲသူ၏ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ အလွန်နိမ့်ကျပြ းီ ၂၀၀၅ခုနှစ်၏ ၂.၃%မှ 
ေပြ ာင်းလဲလာခြ င်းမရှိပါ။ 

(3)  မြ ို ့ ပြ အလုပ်လက်မဲ့မှာ ေကျးလက်အလုပ်လက်မဲ့ထက် ၃ဆများပြ ီး ၃.၅% နှင့် ၁.၁% အသီးသီးရှိ ပြ းီ 
အမျို းသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအကြ ားတွင်မူ လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်းနှင့်မတူပဲ အနည်းငယ် 
 ခြ ားနားမှုရှပိါသည်။ 

(4) လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်းကဲ့သို့ပင် အမြ င့်ဆုံးေသာ ေပါ်လွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများမှာ 
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၆.၇%) နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (၄.၄%) တွင်ရှိပြ ီး ယင်းေဒသများတွင် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ အလုပ်လက်မဲ့နှင့် ပိုမို၍ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။  မြ င့်မားေသာ 
စံမှားယွင်းချက်များက ဤရလဒ်များကို အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် သတိပြ ုရန်ညွှန်ပြ  အကံပြ ုထား 
ပါသည။် 

ေကျးလက်အ ေခြ ခံပြ ီး ကျယ်ပြ န့်သည့် ပုံမှန်လူမှုဖူလုံေရး စနစ်မရှိေသာ နိုင်ငံများ၌ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း 
 ဖြ စ်ေပါ်မှုတွင် အလုပ်လက်မဲ့၏ အကန့်အသတ် ဖြ င့် ပါဝင်ပတ်သက်ခြ င်းမာှ  ဖြ စ်ရိုးဖြ စ်စဥ်မဟုတ်ဟု 
မဆိုနိုင်ပါ။ ဤအေခြ အေနများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အလုပ်မရှိမှုအကြ ား ဆက်သွယ်ေနမှုကို 
အချိန်အလိုက်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း TRU  ဖြ င့် (သို့မဟုတ်) ရည်ညွှန်းကာလ တစ်ရပ်ရပ်အတွက် လုပ်သား 
အင်အားပါဝင်သူများ အလုပ်မရသည့်ေန့ရက်များဖြ င့် ထင်ရှားစွာသက်ေသ  ပြ လျက်ရှိပါသည်။ TRU ၏ 
သွယ်ဝိုက်သည့် တိုင်းတာချက်တစ်ခုမှာ ေမးခွန်းများ ေတွ့ဆုံမေမးမြ န်းမီ ခုနစ်ရက်အတွင်းရှိသည့် 
အလုပ်လကမ်ဲ့နှုန်းဖြ စ်ပါသည်။ ဤသွယ်ဝိုက်သည့် TRU တိုင်းတာချက်များမှာ ကျပနး်(သို့မဟုတ်) 
မေရရာေသာ အလုပ်အကိုင် လုပ်ကိုင်သူများမှာ ပုံမှန်အလုပ်တွင် လုပ်ကိုင်ေနသူများထက် 
ဤတိုေတာင်းေသာကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်မရရှိနိုင်ခြ င်း  ဖြ စ်သည်ဆိုသည့် ယူဆချက်အေပါ် 
အ ေြခခံထားပါသည်။   

ဤညွှန်ကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ဇယား 29 တွင်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 
အထက်တွင် ေဖာ်ပြ သည့်အတိုင်း စာရင်းေကာက်ယူသည် ့ နှစ်ကိမ်တွင် အနည်းငယ်ခြ ားနားမှုများရှ၍ိ 
IHLCA-II ၏ နှစ်ကိမ် စာရင်းေကာက်ယူရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ေပါင်းစပ်ေဖာ်ပြ  
ထားပါသည်။ အချက်နှစ်ချက်မှာ မှတ်သားရန်ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ 
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(1) "ခုနစ်ရက်"အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အလွန်နိမ့်ကျပြ ီး ၂.၅% ရှိ၍ ၂၀၀၅ခုနှစ်၏ ၃.၁% မှ 
ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ 

(2) အံ့သြ ဖွယ်ေကာင်းသည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ခုနှစ်ရက်အလုပ်လက်မဲ့အကြ ား ဆက်သွယ်မှုမှာ ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှုနှင့် ေခြ ာက်လအလုပ်လက်မဲ့အကြ ား ဆက်သွယ်မှုနှင့် အလွန်တူညီေနသည့် အချက်ဖြ စ်သည်။ 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအတွက် ဤညွှန်ကိန်းမှာ ၃.၇% နှင့် ၂.၁% အသီးသီးရှိ ပြ ီး ဆင်းရဲသူ၏ 
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၀ ပြ ည့်နှစ် အကြ ား လုံးဝနီးပါးတူညီပါသည်။ 

အချုပ်အားဖြ င့်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ေပါ်လွင်အလုပ်လက်မဲ့အကြ ား၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် 
အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု၏ အချိန်ဖြ င့် သတ်မှတ်သည့်နှုန်းအကြ ား ဆက်သွယ်မှုရှိပါသည်။ သို့ေသာ်လည်း 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင် ဤအချက်နှစ်ချက်သည် အဓိကမကျသည့် ပါဝင်ဖြ စ်ေပါ်မှုများသာ  ဖြ စ်ေစပါသည်။ 
လွန်ခဲ့ေသာ ၆လ (သို့မဟုတ)် ၇ရက် အတွင်း ဆင်းရဲသူများ၏ ၂.၅%မှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြ စ်ပါသည်။ 
အထက်တွင် ေဆွးေနွးသက့ဲသို့  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ အလုပ်မရှိသည်ထက် လုပ်ငန်းမှအကျိုးအမြ တရ်ရှမိှု 
နိမ့်ကျခြ င်းနှင့်သာ ပိုမိုသက်ဆိုင်ပါသည်။  
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ဇယား 28 ။ လွန်ခဲ့ေသာ 6လအတွင်းရှိ အလုပ်လကမ်ဲ့နှုန်း (15နှစ်နှင့်အထက်) 
 ပြ ည န်ယ်၊  

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစေုပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား    အမျို းသမီး     

ကချင် 1.9 2.5 3.2 2.0 2.5 2.0 2.3 1.7 
  (0.6) (0.7) (1.3) (0.4) (0.6) (0.4) (0.5) (0.3) 

ကယား 0.0 0.6 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.0 
  (0.0) (0.2) (0.0) (0.2) (0.3) (0.0) (0.2) (0.0) 

ကရင် 0.9 1.2 1.9 1.0 1.5 0.6 1.1 1.4 
  (0.8) (1.0) (1.9) (0.7) (1.2) (0.6) (0.9) (0.9) 

ချင်း 1.0 0.8 2.3 0.6 0.7 1.4 1.0 5.2 
  (0.6) (0.5) (0.4) (0.5) (0.2) (1.2) (0.6) (2.5) 

စစ်ကုိင်း 0.2 0.6 1.7 0.4 0.4 0.7 0.6 1.5 
  (0.1) (0.2) (0.4) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.5) 

တန င်္သာရီ 3.9 1.7 2.7 2.4 1.7 3.5 2.4 1.6 
  (2.7) (0.6) (1.1) (1.4) (0.6) (2.0) (1.2) (0.4) 

ပဲခူး 0.8 0.9 1.5 0.8 0.8 1.1 0.9 1.3 
  (0.6) (0.4) (0.3) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.2) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 1.3 1.6 1.8 1.5 1.3 1.8 1.5 1.6 
  (1.0) (0.6) (0.5) (0.8) (0.7) (0.6) (0.7) (0.1) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 0.0 0.2 1.0 0.1 0.1 0.2 0.2 1.0 
  (0.0) (0.0) (0.3) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.5) 

မေကွး 0.5 0.6 3.1 0.3 0.5 0.7 0.6 1.1 
  (0.3) (0.2) (0.7) (0.1) (0.2) (0.3) (0.2) (0.1) 

မန္တေလး 1.1 1.0 2.1 0.6 0.8 1.2 1.0 1.4 
  (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1) (0.2) (0.1) (0.2) 

မွန် 2.2 1.6 2.4 1.6 1.0 2.8 1.7 2.4 
  (0.6) (0.3) (0.4) (0.3) (0.1) (0.7) (0.2) (0.3) 

ရခိုင် 10.6 3.8 7.2 6.5 5.1 9.5 6.7 5.7 
  (0.9) (1.2) (0.3) (2.2) (1.2) (2.3) (1.6) (1.1) 

ရနကု်န် 7.4 3.9 5.3 2.1 4.5 4.4 4.4 4.9 
  (2.8) (0.5) (0.7) (0.6) (0.9) (0.8) (0.7) (1.1) 

ရှမ်း 0.9 1.0 2.7 0.5 1.0 1.0 1.0 1.1 
  (0.5) (0.4) (0.7) (0.1) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 1.7 1.3 3.5 0.6 1.1 1.7 1.4 1.0 
  (0.6) (1.0) (0.9) (0.3) (0.5) (0.5) (0.5) (0.7) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 0.3 0.9 2.0 0.4 0.8 0.4 0.6 1.2 
  (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.5) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 0.9 0.7 1.5 0.6 0.8 0.9 0.8 1.4 
  (0.5) (0.2) (0.4) (0.1) (0.4) (0.1) (0.2) (0.6) 

ဧရာဝတီ 0.9 0.5 1.5 0.4 0.5 0.8 0.6 1.0 
  (0.3) (0.1) (0.7) (0.1) (0.1) (0.3) (0.2) (0.1) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 2.4 1.4 3.5 1.1 1.5 1.9 1.7 2.0 
  (0.3) (0.1) (0.4) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 2.3 1.9 4.5 1.2 2.1 2.0 2.0   
  (0.3) (0.2) (0.6) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2)  

2010 အသက် 15-24 4.0 3.4 9.8 2.4 3.3 4.1 3.6   
  (0.5) (0.4) (1.3) (0.4) (0.4) (0.5) (0.4)   
2010 အသက်25-59 1.7 0.9 2.3 0.6 1.0 1.1 1.0   
  (0.3) (0.1) (0.3) (0.1) (0.1) (0.2) (0.1)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 29 ။ လွန်ခဲ့ေသာ 7 ရက်အတွင်း အလုပ်လကမ်ဲ့နှုန်း (15 နှစ်နှင့်အထက်) 
 ပြ ည န်ယ်၊  

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစေုပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား အမျို းသမီး     

ကချင် 6.7 5.4 6.0 5.7 6.5 4.8 5.8 4.3 
  (2.0) (1.2) (2.4) (0.7) (0.5) (0.8) (0.6) (1.7) 

ကယား 3.1 1.3 2.1 1.1 2.1 0.7 1.5 0.2 
  (1.1) (0.6) (0.3) (0.7) (1.4) (0.3) (0.7) (0.2) 

ကရင် 3.4 1.4 2.2 1.6 2.1 1.3 1.7 3.0 
  (1.2) (1.0) (2.2) (0.3) (1.0) (0.2) (0.6) (1.6) 

ချင်း 1.8 1.1 4.7 0.8 1.4 1.8 1.6 7.3 
  (1.4) (0.9) (2.2) (0.7) (1.0) (1.7) (1.3) (3.4) 

စစ်ကုိင်း 0.7 0.7 1.9 0.6 0.6 0.9 0.7 3.5 
  (0.3) (0.2) (0.4) (0.1) (0.2) (0.3) (0.2) (0.9) 

တန င်္သာရီ 6.3 2.2 3.4 3.6 2.8 4.7 3.5 2.5 
  (3.9) (0.8) (1.3) (2.1) (1.2) (2.7) (1.8) (0.1) 

ပဲခူး 2.5 1.6 2.6 1.6 1.6 2.0 1.8 2.9 
  (0.3) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.7) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 2.7 2.5 3.4 2.4 2.3 2.9 2.6 2.7 
  (0.2) (0.5) (0.5) (0.4) (0.5) (0.3) (0.4) (0.3) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 2.2 0.6 1.3 0.8 0.7 1.0 0.8 3.1 
  (0.3) (0.1) (0.3) (0.1) (0.2) (0.1) (0.1) (2.0) 

မေကွး 1.2 1.2 3.4 0.9 0.8 1.5 1.2 2.1 
  (0.6) (0.6) (0.8) (0.5) (0.4) (0.8) (0.6) (0.5) 

မန္တေလး 1.9 1.4 2.5 1.2 1.2 1.9 1.5 1.9 
  (0.3) (0.2) (0.2) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) 

မွန် 5.1 2.7 3.4 3.1 2.3 4.4 3.1 2.8 
  (1.1) (0.1) (0.5) (0.3) (0.5) (0.3) (0.3) (0.5) 

ရခိုင် 13.6 5.3 9.9 8.4 7.3 11.4 8.8 6.9 
  (0.7) (2.0) (0.7) (2.9) (1.3) (2.8) (1.8) (0.8) 

ရနကု်န် 9.4 5.1 6.6 3.3 6.2 5.2 5.8 6.0 
  (2.8) (0.8) (1.2) (0.3) (1.4) (0.8) (1.0) (1.3) 

ရှမ်း 1.3 2.3 3.8 1.4 2.1 1.8 1.9 1.6 
  (0.6) (0.8) (1.3) (0.4) (0.7) (0.5) (0.6) (0.4) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 2.7 3.4 5.4 2.5 3.4 3.1 3.3 1.3 
  (0.4) (1.2) (1.5) (0.1) (1.2) (0.5) (0.9) (0.8) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 0.5 1.2 2.3 0.6 1.1 0.8 0.9 1.5 
  (0.3) (0.4) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) (0.2) (0.5) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 1.1 1.0 1.7 0.8 1.1 0.9 1.0 2.5 
  (0.5) (0.1) (0.3) (0.1) (0.4) (0.1) (0.2) (0.7) 

ဧရာဝတီ 1.6 0.8 1.7 0.9 0.8 1.6 1.1 2.1 
  (0.4) (0.2) (0.7) (0.2) (0.2) (0.4) (0.2) (0.2) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 3.7 2.1 4.6 1.9 2.4 2.7 2.5 3.1 
  (0.4) (0.2) (0.6) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 3.5 2.9 5.5 2.3 3.2 3.1 3.1  
  (0.3) (0.3) (0.7) (0.2) (0.3) (0.2) (0.3)   
2010 အသက် 15-24 5.3 4.4 11.4 3.3 4.3 5.2 4.7   
  (0.5) (0.5) (1.7) (0.5) (0.4) (0.6) (0.4)   
2010 အသက် 25-59 2.9 1.5 3.1 1.3 1.8 1.8 1.8   
  (0.4) (0.2) (0.5) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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5-3 ။ တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မ့ဲ 

တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းအား အချိန်အသုံးပြ ုခြ င်း နည်းလမ်းကိုသုံး၍ တွကခ်ျက်ေဆာင်ရွက် 
ပါသည။် တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကို ေတွ့ဆုံေမးမြ န်းခြ င်းမပြ ုမီ (၇)ရက်အတွင်း 
(၄၄)နာရီေအာက် ေလျာ့နည်းအလုပ်လုပ်ေသာ အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက် အလုပ်လုပ်သူဦးေရ၏ 
ရာခိုင်နှုန်းအဖြ စ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ ဇယား 30 တွင် စစ်တမ်းနှစ်ကိမ်အတွက် ကိန်းဂဏန်းအချက် 
အလက်များကိ ု ေပါင်းစပ်ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ဇယား 31 နှင့် ဇယား 32 တို့တွင် စစ်တမ်း ပထမအကိမ်နှင့် 
စစ်တမ်းဒုတိယအကမိအ်တွက် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် 
ရလဒ်များရှိပါသည်။ 

(1) ၂၀၁၀ ပြ ည့်နှစ်တွင် တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့မှာ အလုပ်လုပ်သူဦးေရ၏ ၃၇% ရှိပြ ီး ဤနှုန်းမှာ 
၂၀၀၅ခုနှစ်၏ ၃၄% ထက် အနည်းငယ်မြ င့်မားပါသည။် 

(2) ဆင်းရဲသူ (၃၈%) နှင့် မဆငး်ရဲသူ (၃၇%) အကြ ား  ခြ ားနားမှုများရှိေသာ်လညး် စာရင်းအင်းသေဘာအရ 
အေရးမပါလှပါ။ 

(3) တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့မှာ အမျို းသားများ (၃၅%)ထက် အမျိုးသမီးများ (၄၁%)တွင် 
ပိုမိုပျံ့ နှံ့ ပြ ီး   မြ ို ့ ပြ  (၃၅%)ထက် ေကျးလက် (၃၈%)တွင် ပိုမိုပျံ့နှံ့ပါသည်။ 

(4) တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့မှာ ကယားပြ ည်နယတ်ငွ် အမြ င့်ဆုံးဖြ စ်၍ ၅၉% ရှိပြ ီး 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ သို့ေသာ်  မြ င့်မားသည့် စံမှားယွင်းချက်များက ဤရလဒ်ကို 
အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် သတိပြ ုရန် နိှုးေဆာ်ေနပါသည်။ 

(5) ၂၀၁၀ ေမလတွင် ေကာက်ယူခဲ့သည့် ဒုတိယအကိမ် စစ်တမ်းအတငွ်း တစ်ဝက်တစ်ပျက် 
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀  ဒီဇင်ဘာ - ဇန်နဝါရီလ၏ ရိတ်သိမ်းရာသီ (သို့မဟုတ်) 
ရိတ်သိမ်းရာသီပြ ီးစအတငွ်း ေကာက်ယူခဲ့သည့် ပထမအကိမ် စစ်တမး်၏ တစ်ဝက်တစ်ပျက် 
အလုပ်လကမ်ဲ့နှုန်းထက် များစွာမြ င့်မားပါသည်။ အသီးသီး ေသာ တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း 
မှာ (၄၅%) နှင့် (၃၀%) ရှိပါသည်။ 

တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ထူးခြ ားဖြ စ်စဥ် တစ်ခုဖြ စ်ပြ ီး ရာသီအလိုက် 
သိသာသည့် ေပြ ာင်းလဲမှုများရှိပါသည်။ ဤေတွ့ရှိချက်များက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် အလုပ်မရှိမှု 
ထက်လုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့်အကျိုးအမြ တ် နိမ့်ကျခြ င်းနှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့် အမြ င်ကို 
ထပ်ဆင် ့  ေထာက်ခံခြ င်းဖြ စ်ပါသည် (စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအချိုးများ၊ လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်းများနှင့် 
အလုပ်လကမ်ဲ့စေသာ စကားဆက်များတွင် ေဆွးေနွးပြ ီးဖြ စ်ပါသည်)။ ဤေတွ့ရှိချက်များက ဆငး်ရဲနွမ်းပါးမှု 
ေရွ့လျားခြ င်း (သို့မဟုတ်) စိုက်ပျိုးေရး ရာသီစက်ဝန်းကာလတစ်ေလျှာက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသွားမှုနှင့် 
ဆင်းရဲခြ င်းမှ လွတ်ေမြ ာက်မှုများ၏ အေရးကီးမှုကို မှန်ကန်ေကြ ာင်း သက်ေသခံေနပါသည်။ 

 
5-4 ။ အကျဥ်းချုပ် 

အပိုင်း ၄ ဇယား 17 တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွက် လုပ်သားေဈးကွက် အေရးကီးမှုကို ေဖာ်ပြ ခဲ့ပြ ီး 
ဆင်းရဲသူများ၏ တစ်ဝက်ခန့်မှာ အလုပ်သမားများ (သို့မဟုတ်) ကျပန်းလုပ်သားများ  ဖြ စ်ကြ ပါသည။် အပိုင်း 
၅ က လုပ်သားေဈးကွက်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအကြ ား ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အပိုေဆာင်း သတင်း 
အချက်အလက််ကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ 
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လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် အားလုံးခြ ုံငုံေသာ နှုန်းများမှာ  မြ င့်မားပြ းီ 
အသက်၁၅နှစ် နှင့် အထက် လူဦးေရ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ ၆၇% ရှိ၍ ဆင်းရဲသူများတွင် မဆင်းရဲသူများထက် 
 မြ င့်မားကာ ၆၉% နှင့် ၆၆% အသီးသီးရှိပါသည်။ ကေလးလုပ်သား (အသက် ၁၀-၁၄) ပါဝင်မှုနှုန်းများမှာ 
ဆင်းရဲသူ နှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား လုံးလုံးလျားလျား  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး ၁၈% နှင့် ၁၀% အသီးသီးရှိကာ 
အသက် ၁၅-၂၄ နှစ်အရွယ် ဆငး်ရဲသူနငှ့် မဆင်းရဲသူအကြ ားတွင်လည်း ပါဝင်မှုနှုန်းများမာှ  ခြ ားနားမှု 
 ကီးမားပြ ီး ၇၂% နှင့် ၆၂% အသီးသးီ ရှိပါသည။် ဤေတွ့ရှခိျကမ်ျားက ညွှန်ပြ သည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ 
လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်းတွင် အဓိက မပါဝင်နိုင်ခြ င်းေကြ ာင့် မဟုတ်ပဲ လုပ်သားအင်အားတွင် 
ပါဝင်ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းမှ အကျို းအမြ တ်ရရှိမှု နိမ့်ကျခြ င်းနှင့် လုပ်ခ ေကြ းေငွ ေလျာန့ညး်ခြ င်းေကြ ာင့် 
 ဖြ စ်ပါသည်(အပိုင်း ၄-၂ ၏ စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအချိုးတွင် ေတွ့ရှိနိုင်ပါသည်)။ ထို့အ ပြ င် 
ဤေတွ့ရှိချက်များက အပိုင်း ၄-၂ ၏ အကံပြ ုချက်ကို ကန့်သက်ချက်ဖြ င့် ထပ်ဆင့်ေထာက်ခေံဖာ်ပြ သည်မှာ 
အပိုင်း ၂ တွင် ေဆွးေနွးထားသည့် ဆင်းရဲသူများအကြ ား စားသုံးမှုစရိတ်မြ င်မ့ားလာရခြ ငး်မှာ အိမ်ေထာင်စု 
ဝင်များသည် လုပ်သားအင်အားအဖြ စ် ေပြ ာင်းလဲ ဝင်ေရာက်သွားသည်နှင့်အမျှ အလုပ်ချိန်ပိုမို လုပ်ကိုင်ခြ ငး် 
နှင့်  ကိုးစားလုပ်ကိုင်ခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည်ဆိုသည့်အချက်ဖြ စ်သည်။ အဆုံးတွင် ဆင်းရဲသူများအကြ ား 
အလွန်မြ င့်မားေသာ ကေလးလုပ်သားအင်အား (အသက် ၁၀-၁၄)ပါဝင်မှု၏  မြ င့်မားေသာနှုန်းများက 
 ဖြ စ်နိုင်ေ ခြ ရှိသည့် မျို းဆက်ကြ ား ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြ င်း ကူးေပြ ာင်းမှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေနှာင်အဖွဲ့များ 
အေကြ ာင်း ေမးမြ န်းရန်ေမးခွန်းများ ထွက်ေပါ်လာေစပါသည်။ ဤဖြ စ်နိုင်ေ ခြ မှာ အလုပ်လုပ်ေနသည့် 
ကေလးများ၏ နိမ့်ကျေသာ ေကျာင်းဝင်နှုန်းများက သက်ေသခံလျက်ရှိပါသည်။ 

အလုပ်လကမ်ဲ့ နှင့် ပတ်သက်၍   ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ဤနှုန်းများမှာ  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ထူးထူးခြ ားခြ ား နိမ့်ကျ၍ 
၁.၇% ရှိပါသည်။ ဆငး်ရဲသူများမှာ မဆင်းရဲသူများထက် ပိုမိုအလုပ်လက်မဲ့ဖြ စ်ကြ ပြ းီ ၂.၄% နှင့် ၁.၄% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ သို့ေသာ် ဆင်းရဲသူများ၏ ေပါ်လွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ အလွန်နိမ့်ကျပြ ီး ၂၀၀၅ခုနှစ် 
၏ ၂.၃% မှ ေပြ ာငး်လဲလာခြ င်းမရှိပါ။ ေတွ့ဆုံမေမးမြ န်းမီ (၇) ရက်အတွင်း အလုပ်လက်မဲ့၏ 
ကိုယ်စားပြ ုချက်ဖြ စ်ေသာ အချိန်အလိုက်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း TRU မှာ အလွန်နိမ့်ကျပြ ီး ၂.၅% ရှိပါသည်။ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် TRU အကြ ား ဆက်သွယ်မှုမှာ အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် 
အလုပ်လက်မဲ့အကြ ား ဆက်သွယ်မှုနှင့် အလားတူပင်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအတကွ် 
ဤညွှန်ကိန်းမှာ ၃.၇% နှင့် ၂.၁% အသီးသီးရှိပြ ီး ဆင်းရဲသူ၏     အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၁၀ 
အကြ ား လုံးဝနီးပါး တူညီပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင် ့ ေပါ်လွင် 
အလုပ်လက်မဲ့အကြ ား၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု၏ အချိန်ဖြ င့် သတ်မှတ်သည့်နှုန်းများအကြ ား 
ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။ သို့ေသာ်လည်း ဤဆက်နွယ်မှု အချက်နှစ်ရပ်မှာ အေရးပါခြ င်းမရှိပဲ ဆင်းရဲနွမ်းပါး 
 ဖြ စ်ေပါ်မှုတွင် အဓိကမကျသည့်ပါဝင်  ဖြ စ်ေပါ်မှုများသာ  ဖြ စ်ေစပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် 
အလုပ်မရှိသည်ထက် လုပ်ငန်းမှအကျို းအမြ တ်ရရှိမှု နိမ့်ကျခြ င်းနှင့်သာ ပိုမိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ 

ေနာက်ဆုံးတွင်  မြ န်မာနိုင်ငံ၌ တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့မှာ သိသာေသာရာသအီလိကု် အတိုင်းအတာ 
ပမာဏများနှင့် ထူခြ ားေသာ  ဖြ စ်စဥတ်စရ်ပ်ဖြ စ်ပြ ီး ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၁၀အကြ ား တိုးမြ င့်လာပါသည်။ 
သို့ေသာ်လည်း တစ်ဝကတ်စ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် နီးကပ်ေသာဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ 
ဤေတွ့ရှိချက်များက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် အလုပ်မရှိ ခြ ငး်ထက် လုပ်ငန်းမှရရှိသည့် အကျိုးအမြ တ် 
နိမ့်ကျခြ င်းနငှ့် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည် အမြ င်ကို ထပ်ဆင့်  ေထာက်ခံခြ င်းဖြ စ်သည်။ (စီးပွားေရးအရ မှီခိုမှုအချို း 
များ၊ လုပ်သားအငအ်ားပါဝင်မှုနှုန်းနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စကားဆက်များတွင် 
ေဆွးေနွးေဖာ်ပြ ပြ ီး  ဖြ စ်သည်။) ဤေတွ့ရှိချက်များက ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုေရွ့လျားခြ င်း (သို့မဟုတ်) စိုက်ပျိုးေရး 
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ရာသီစက်ဝန်းတစ်ေလျှာက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသွားမှုနှင့် ဆင်းရဲခြ င်းမှ လွတ်ေမြ ာက်မှုများ၏ အေရးကီးမှုကို 
မှန်ကန်ေကြ ာင်း သက်ေသခံေနပါသည။် 

ဇယား 30 ။ လွန်ခဲ့ေသာ 7ရက ်(44 နာရီ) အတွင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း (15 နှစ် နှင့် 
အထက်) 

 ပြ ည ်နယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စစုုေပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစုေပါင်း  

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား 
အမျို းသ

မီး     
ကချင် 53.2 46.3 44.9 49.4 46.7 50.3 48.2 36.7 

 
(8.5) (8.6) (8.7) (8.6) (9.1) (7.9) (8.4) (5.7) 

ကယား 64.0 57.9 45.9 65.7 54.1 64.5 58.5 48.8 

 
(13.7) (1.1) (5.1) (3.9) (3.0) (2.1) (2.4) (5.3) 

ကရင် 50.9 49.7 54.0 49.1 49.2 50.9 49.9 34.9 

 
(20.7) (11.9) (15.9) (12.9) (13.4) (13.7) (13.5) (3.5) 

ချင်း 51.4 38.1 38.0 50.4 44.1 52.9 47.9 50.7 

 
(10.2) (5.3) (5.4) (10.1) (6.9) (9.9) (8.0) (8.9) 

စစ်ကုိင်း 46.6 44.6 43.8 45.1 42.2 48.2 44.9 37.3 

 
(5.5) (3.6) (2.5) (4.1) (3.1) (4.5) (3.7) (4.4) 

တန င်္သာရီ 39.7 35.8 30.4 39.0 33.9 41.6 37.1 36.3 

 
(3.3) (1.2) (3.0) (1.3) (0.7) (2.3) (0.4) (4.4) 

ပဲခူး 25.9 32.7 29.8 31.7 29.5 34.4 31.5 26.8 

 
(8.1) (6.2) (4.4) (6.8) (6.7) (6.4) (6.5) (3.6) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 12.6 20.9 22.0 18.7 16.7 22.8 19.2 20.5 

 
(4.2) (4.4) (3.0) (4.6) (4.1) (5.0) (4.5) (2.6) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 46.1 44.5 42.6 45.0 43.4 46.7 44.8 34.8 

 
(11.2) (7.0) (2.6) (7.9) (7.8) (7.0) (7.4) (6.0) 

မေကွး 44.5 43.1 33.1 44.4 40.6 46.5 43.4 42.4 

 
(6.1) (4.3) (2.6) (5.0) (4.4) (4.6) (4.5) (6.0) 

မန္တေလး 30.5 29.4 28.4 30.1 28.3 31.4 29.7 30.0 

 
(3.5) (3.6) (2.7) (4.1) (3.1) (3.3) (3.2) (3.3) 

မွန် 27.4 41.5 39.2 39.1 35.4 45.2 39.1 38.7 

 
(4.3) (5.3) (2.2) (6.5) (5.2) (4.3) (5.1) (3.8) 

ရခိုင် 39.5 46.2 45.5 42.9 38.6 52.7 43.5 31.2 

 
(2.6) (1.0) (1.4) (0.6) (1.3) (2.6) (0.8) (4.5) 

ရနကု်န် 32.2 33.5 34.3 30.6 29.4 38.8 33.3 30.4 

 
(3.9) (2.6) (2.7) (3.0) (2.5) (2.0) (2.1) (2.6) 

ရှမ်း 46.4 38.6 35.6 43.0 39.3 43.9 41.4 42.1 

 
(3.1) (2.8) (3.0) (3.1) (2.8) (3.4) (2.9) (4.3) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 49.7 41.2 35.0 46.5 41.9 45.4 43.5 33.1 

 
(3.2) (4.5) (1.9) (4.4) (3.4) (8.5) (5.6) (3.4) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 44.2 34.3 35.0 39.1 35.3 41.8 38.3 43.7 

 
(2.7) (2.8) (7.5) (2.8) (3.0) (1.6) (2.2) (5.9) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 47.0 43.0 39.2 46.6 43.8 46.2 44.8 67.0 

 
(14.4) (7.3) (5.5) (13.1) (10.3) (11.0) (10.5) (6.9) 

ဧရာဝတီ 35.1 33.1 31.5 34.2 31.8 37.0 33.8 30.6 

 
(4.9) (3.2) (0.9) (4.4) (3.8) (3.5) (3.7) (0.9) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 38.0 37.3 34.8 38.3 34.9 41.0 37.5 33.9 

 
(1.6) (1.3) (1.3) (1.5) (1.2) (1.3) (1.2) (1.1) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 34.5 33.7 34.6 33.8 31.0 38.0 33.9 
 

 
(1.5) (1.1) (1.4) (1.4) (1.1) (1.2) (1.1) 

 
2010 အသက် 15-24 34.3 34.8 29.3 35.7 32.8 37.0 34.6 

 
 

(2.0) (1.7) (2.0) (1.7) (1.4) (1.8) (1.5) 
 

2010 အသက် 25-59 39.3 37.8 35.9 39.0 35.0 42.3 38.1 
 

 
(1.5) (1.2) (1.4) (1.5) (1.2) (1.2) (1.2) 

 
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 31 ။ လွန်ခဲ့ေသာ 7 ရက် (44 နာရီ) အတွင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း (15 နှစ်နှင့် 
အထက်၊ ပထမအကမိ်) 

 ပြ ည ်နယ်၊  
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစုေပါင်း  
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား အမျို းသမီး    

ကချင် 48.9 44.2 46.7 45.2 42.5 49.8 45.6 33.8 
  (11.1) (9.6) (14.9) (8.4) (9.6) (10.2) (9.8) (5.0) 

ကယား 64.3 49.7 45.2 54.7 46.4 57.9 51.3 48.1 
  (30.9) (0.3) (0.9) (4.9) (3.5) (4.6) (3.7) (1.1) 

ကရင် 48.8 34.5 40.7 36.5 34.7 40.4 37.2 29.0 
  (24.8) (8.7) (15.8) (10.8) (10.7) (13.1) (11.7) (1.5) 

ချင်း 50.6 41.4 37.1 50.5 46.9 49.9 48.1 50.4 
  (11.6) (3.6) (5.3) (10.8) (7.8) (10.3) (8.7) (6.0) 

စစ်ကုိင်း 40.5 33.7 42.2 33.6 31.7 38.3 34.7 32.2 
  (4.6) (3.4) (2.9) (3.9) (2.0) (5.7) (3.6) (4.1) 

တန င်္သာရီ 40.4 34.1 26.5 38.7 33.2 40.6 36.2 35.7 
  (5.4) (2.2) (2.4) (3.6) (2.9) (2.7) (2.7) (3.9) 

ပဲခူး 16.0 20.9 26.6 19.2 17.2 24.1 20.1 22.6 
  (5.9) (4.5) (4.0) (4.8) (4.6) (4.8) (4.6) (2.7) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 7.1 11.4 19.8 9.0 7.6 14.7 10.5 20.0 
  (1.2) (0.7) (1.8) (1.3) (0.5) (1.6) (0.8) (2.0) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 29.6 30.3 37.8 29.5 27.6 33.7 30.2 25.6 
  (11.6) (4.4) (2.7) (5.3) (5.2) (5.5) (5.1) (6.4) 

မေကွး 34.7 29.7 28.5 31.2 28.5 33.7 31.0 31.6 
  (5.6) (4.5) (1.6) (5.1) (4.4) (5.0) (4.5) (5.3) 

မန္တေလး 24.3 22.5 29.1 20.9 22.1 24.2 23.0 26.7 
  (3.7) (2.0) (3.2) (3.1) (2.0) (2.3) (2.0) (3.0) 

မွန် 23.2 36.0 35.4 33.5 29.1 41.9 33.9 37.0 
  (7.9) (4.8) (2.7) (6.4) (6.0) (2.9) (5.2) (4.8) 

ရခိုင် 24.6 39.8 43.8 31.1 28.9 42.4 33.9 29.7 
  (2.0) (2.6) (1.6) (1.2) (2.3) (3.1) (2.5) (4.5) 

ရနကု်န် 32.3 32.5 34.1 27.8 28.5 38.1 32.5 30.0 
  (8.2) (2.6) (3.5) (0.9) (2.7) (2.8) (2.7) (2.7) 

ရှမ်း 37.6 32.6 34.4 34.4 32.5 36.6 34.4 38.5 
  (5.1) (4.2) (3.5) (4.9) (4.1) (4.9) (4.4) (4.0) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 47.3 38.0 35.0 42.4 39.4 41.8 40.5 26.7 
  (3.8) (7.7) (4.0) (8.2) (6.0) (11.1) (8.2) (1.0) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 30.1 25.4 33.3 26.0 24.3 30.7 27.3 43.2 
  (4.3) (2.8) (8.6) (2.4) (2.9) (3.6) (2.9) (5.4) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 42.6 37.4 35.5 41.1 37.9 42.3 39.8 63.3 
  (14.7) (9.1) (7.6) (13.7) (11.6) (11.9) (11.6) (5.3) 

ဧရာဝတီ 25.4 24.6 26.9 24.5 21.5 30.3 24.9 28.8 
  (4.5) (2.8) (1.5) (3.5) (2.8) (3.4) (2.9) (1.0) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 30.4 29.4 33.4 28.5 26.7 33.6 29.7 30.3 
  (1.8) (1.1) (1.6) (1.3) (1.0) (1.3) (1.1) (1.1) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 30.8 30.1 35.1 28.9 27.3 34.5 30.3   
  (1.6) (1.1) (1.3) (1.2) (1.0) (1.2) (1.1)   
2010 အသက် 15-24 26.7 26.8 28.9 26.4 25.4 28.5 26.8   
  (2.3) (1.4) (2.4) (1.5) (1.3) (1.7) (1.4)  

2010 အသက် 25-59 31.8 30.0 34.3 29.0 26.8 35.3 30.4   
  (1.6) (1.0) (1.6) (1.3) (1.0) (1.3) (1.0)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 32 ။ လွန်ခဲ့ေသာ 7ရက် (44 နာရီ) အတွင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လကမ်ဲ့နှုန်း (15 နှစ်နှင့် 
အထက်၊ ဒုတိယအကိမ်) 

 ပြ ည ်နယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစုေပါင်း  

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား 
    
အမျို းသမီး     

ကချင် 57.8 48.3 42.8 53.5 51.0 50.8 50.9 40.2 
  (10.6) (9.9) (7.5) (10.6) (11.4) (8.5) (10.1) (6.5) 

ကယား 63.7 65.3 46.4 76.0 61.1 70.7 65.1 49.5 
  (3.6) (1.9) (8.8) (3.1) (2.7) (0.0) (1.4) (9.2) 

ကရင် 53.0 65.1 66.2 62.1 63.7 61.7 62.9 41.4 
  (16.7) (16.2) (16.2) (16.4) (17.4) (15.1) (16.4) (6.7) 

ချင်း 52.0 35.3 38.6 50.2 41.7 54.9 47.8 50.9 
  (9.5) (6.9) (5.6) (10.0) (6.4) (10.1) (7.9) (11.2) 

စစ်ကုိင်း 52.8 55.5 45.3 56.6 52.7 58.1 55.1 43.4 
  (6.7) (4.5) (3.4) (4.7) (4.3) (4.6) (4.3) (5.0) 

တန င်္သာရီ 39.0 37.4 33.5 39.3 34.6 42.6 37.9 36.8 
  (1.3) (3.8) (5.4) (1.3) (3.2) (3.3) (2.4) (5.0) 

ပဲခူး 36.0 44.9 33.0 44.8 41.8 45.5 43.3 31.4 
  (10.9) (8.5) (4.9) (9.4) (9.2) (8.4) (8.9) (5.7) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 18.2 30.6 24.2 28.7 25.9 31.2 28.1 20.9 
  (9.5) (8.6) (4.4) (9.7) (8.5) (9.0) (8.7) (3.3) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 62.6 59.5 47.3 61.4 59.2 61.2 60.0 45.8 
  (9.9) (9.7) (4.6) (10.5) (10.3) (8.3) (9.5) (6.7) 

မေကွး 54.3 56.7 37.6 57.9 52.9 59.6 56.1 53.3 
  (7.5) (6.8) (4.5) (6.4) (5.7) (6.4) (6.0) (7.7) 

မန္တေလး 36.9 36.1 27.7 39.3 34.4 38.5 36.3 33.3 
  (4.4) (5.5) (3.0) (6.0) (5.0) (4.8) (4.9) (4.1) 

မွန် 31.5 47.0 42.8 44.6 41.8 48.3 44.3 40.4 
  (1.3) (6.0) (2.2) (6.7) (4.5) (5.8) (5.1) (3.3) 

ရခိုင် 54.8 53.5 47.2 56.4 48.4 65.9 54.0 33.0 
  (4.1) (2.5) (1.5) (2.5) (4.2) (2.5) (2.8) (4.8) 

ရနကု်န် 32.2 34.6 34.5 33.4 30.4 39.5 34.2 30.8 
  (3.9) (4.1) (4.0) (6.9) (4.8) (2.8) (3.8) (2.7) 

ရှမ်း 55.1 44.3 36.7 51.4 45.8 50.8 48.0 45.6 
  (3.1) (2.2) (2.8) (2.8) (2.5) (2.7) (2.4) (5.3) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 52.0 44.1 35.0 50.2 44.2 48.6 46.2 39.5 
  (2.8) (1.6) (0.1) (1.1) (1.0) (5.9) (3.1) (7.4) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 58.2 43.2 36.6 52.0 46.1 52.8 49.2 44.2 
  (3.3) (5.2) (7.3) (5.4) (5.2) (3.3) (4.2) (6.4) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 51.6 48.9 42.8 52.5 49.9 50.4 50.1 70.4 
  (14.6) (5.9) (3.7) (12.9) (9.4) (10.7) (9.8) (8.4) 

ဧရာဝတီ 44.6 41.9 36.0 44.1 42.3 43.7 42.8 32.5 
  (6.0) (4.5) (2.8) (5.7) (5.2) (4.8) (4.9) (1.5) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 45.6 45.2 36.2 48.3 43.0 48.6 45.3 37.8 
  (1.9) (1.8) (1.7) (2.0) (1.8) (1.7) (1.7) (1.4) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 38.3 37.5 34.0 39.0 34.9 41.8 37.8   
  (1.8) (1.4) (1.5) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4)   
2010 အသက် 15-24 42.1 42.7 29.7 45.0 40.0 45.8 42.5   
  (2.2) (2.3) (2.5) (2.3) (1.9) (2.4) (2.0)   
2010 အသက် 25-59 46.8 45.6 37.4 49.1 43.3 49.3 45.8   
  (2.0) (1.8) (1.8) (2.0) (1.8) (1.5) (1.6)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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6 ။ အုိးအိမ်၊ ေသာက်သံုးေရနှင့် အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် 
 

အပိုင်း ၆ သည် အိုးအိမ်ဆိုင်ရာ သွင်ပြ င်လက္ခဏာများ နှင့် အစပြ ု၍  တင်ပြ ပြ ီး အထူးသဖြ င့် 
အိမ်အမိုးအမျိုးအစား (အပိုင်း ၆-၁)၊ ၎င်းေနာက် လူေနမှုဘဝပြ ည့်စုံ ဖူလုံမှု၏ အဓိကအတိုင်းအတာ 
(၃)ရပ်ဖြ စသ်ည့် ေဘးကင်းသည့် ေသာက်သုံးေရ (အပိုင်း ၆-၂)၊ ေကာင်းမွန်သည့် 
အညစ်အေကြ းသန့်ရှင်းေရးစနစ် (အပိုင်း ၆-၃) နှင့် လျှပ်စစ်ဓါတအ်ား (အပိုင်း ၆-၄) တို့ကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ 
ဤကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို ပထမအကိမ် စစ်တမ်းမှ ေကာက်ယူစုစည်းခဲ့ခြ င်းဖြ စ်၍ 
ရာသီအလိုက် ကွဲပြ ားခြ ားနားရန် မရှိနိုင်ဟု ယူဆချက်ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ခြ ငး်ဖြ စ်သည်။ အဓိကေတွ့ရှိချက်များ၏ 
အကျဥ်းချုပ် ကို အပိုင်း ၆-၅ တွင်တင်ပြ ထားပါသည။်   

 

6-1 ။ အုိးအိမ်ဆုိင်ရာ သွင်ပြ င်လက္ခဏာများ (အိမ်အမိုးအမျို းအစား) 
 
ဇယား 33 သည် အိမ်အမိုးတည်ေဆာက်ရာတွင် အသုံးပြ ုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်သည့် 
အချက်အလက်ကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ "အဆင့်မီအရည်အေသွးေကာင်းေသာ" အိမ်အမိုးပစ္စည်းများနှင့် 
"အဆင့်မမီေသာ အိမ်အမိုးပစ္စည်းများကို ခွဲခြ ားထားပါသည်။ အိမ်မိုးရန်အတွက် အဆင့်မမီေသာ 
ပစ္စည်းများမှာ သက်ငယ်၊ သစ်ရွက်အမျိုးမျိုး၊ ထန်းရကွ်၊ ဓနိ နှင့် ဝါးတို့ ဖြ စ်ပြ းီ အရည်အေသွး 
ေကာင်းမွန်သည့် အိမ်အမိုးတွင် အုတ်ကပ်ပြ ား၊ သွပ်၊ သစ်သားအမိုးချပ််များနှင့် ကွန်ကရစ်တို့ပါဝင်ပါသည်။ 
အရည်အေသွးေကာငး်မွန်သည့် အိမ်အမိုးမှာ လူေနမှုဘဝ၏  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ အတိုင်းအတာတစ်ရပ် 
(သို့မဟုတ်) လူေနမှုဘဝ၏ အဆင့်မြ င့်မှုတို့အပြ င် တစ်ခါတစ်ရံ စားသုံးခြ ငး် ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုအတွက် 
ကိုယ်စားပြ ုချက်တစ်ရပ်အဖြ စ်လည်း အေရးကီးပါသည။်  

အေရးကီးေသာ ရလဒ်များရှိပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀ ပြ ည့်နှစ်တွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၅၃% မှာ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ 
အိမ်အမိုးများရှိကြ ပြ းီ ၂၀၀၅ခုနှစ်၏ ၄၄% မ ှစာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ တိုးတက်မှုရှိပါသည်။  

(2) ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာခြ ားနားချက်များရှိ၍ ၃၂% နှင့် ၅၉% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများ၏  လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်၏ ၂၇.၈% မှ တိုးမြ င့်လာေသာ်လည်း စာရင်းအင်း 
သေဘာအရ အေရးမပါေသာ ေပြ ာင်းလမဲှု တစ်ရပ်သာဖြ စ်ပါသည်။ 

(4)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအလိုက် ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိကြ ြပီး အဓိကအားဖြ င့် နိမ့်ကျေသာ 
နှှုန်းများမှာ ရခိုင်ြပည်နယ် (၂၀%) နှင့် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး (၃၉%) တွင်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(5)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအဆင့်တွင် အချို့ကီးမားေသာ တိုးတက်မှုများရှိေသာ်လည်း တိုးတက် 
 ခြ ားနားမှုများမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ 

အကျဥ်းချုပ်အားဖြ င့် ေကာင်းမွန်ေသာ အိမ်အမိုးအား လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ေယဘုယျအားဖြ င့် သိသာစွာ 
တိုးတက်လာေသာ်လည်း ဆင်းရဲသူများအတွက် တိုးတက်မှုမှာ အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းေနပြ းီ  ပြ ည်နယ်နှင့် 
တိုင်းေဒသကီးများအကြ ားသိသာေသာ ကွာဟမှုများရှိပါသည်။ အရည်အေသွးနိမ့်ေသာ အိမ်အမိုးကို 
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ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ကိယု်စားပြ ုချက်တစ်ရပ်အဖြ စ် အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာငပ်ါက ဤေတွ့ရှိချက်များမှာ အပိုင်း ၂ 
တွင် ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများ ေလျာ့နည်းကျဆင်းခြ င်းကို ေထာက်ခံမှုပြ ုပါသည်။  

ဇယား 33 ။ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ အိမ်အမိုးအား လက်လှမ်းမီရရှိမှု (လူဦးေရ% ၊ ပထမအကမိ)် 
 ပြ ည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီးနှင့် 2010 2005 

 ပြ ည်ေထာင်စု ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ စုစုေပါင်း ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ စုစုေပါင်း 

ကချင် 36.1 67.8 59.9 25.6 54.7 43.0 
  (4.0) (3.4) (4.0) (7.7) (6.8) (5.1) 

ကယား 45.9 79.1 76.3 50.5 56.5 54.8 
  (4.0) (4.8) (3.8) (6.1) (8.1) (7.6) 

ကရင် 71.4 68.3 68.7 26.6 57.6 54.6 
  (9.9) (5.0) (3.1) (4.8) (4.1) (2.4) 

ချင်း 83.2 77.7 81.4 73.0 86.9 77.4 
  (2.9) (8.8) (5.0) (1.6) (6.7) (2.7) 

စစ်ကုိင်း 24.0 47.7 44.7 19.5 40.7 35.9 
  (3.6) (3.0) (2.6) (3.1) (4.2) (3.6) 

တန င်္သာရီ 11.0 35.6 28.6 4.9 23.5 18.2 
  (4.1) (7.8) (7.4) (2.1) (6.7) (5.9) 

ပဲခူး 22.6 48.3 44.4 18.5 40.9 35.0 
  (2.7) (4.5) (4.0) (1.0) (4.9) (4.2) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 27.4 43.1 40.6 18.0 36.5 31.7 
  (3.6) (4.0) (3.5) (1.6) (1.3) (1.7) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 16.7 53.6 48.5 19.0 45.6 38.5 
  (3.8) (7.9) (7.2) (1.4) (9.9) (8.5) 

မေကွး 10.6 43.2 35.7 13.5 26.5 21.6 
  (2.5) (4.4) (4.0) (2.3) (4.9) (3.6) 

မန္တေလး 39.8 62.0 57.0 30.9 52.3 45.0 
  (5.6) (3.7) (4.2) (6.7) (3.3) (4.4) 

မွန် 37.9 66.2 62.3 36.4 52.8 50.0 
  (9.7) (7.2) (7.8) (7.2) (11.3) (9.6) 

ရခိုင ် 5.0 28.1 19.6 9.9 19.6 16.4 
  (2.9) (9.2) (8.5) (5.9) (10.8) (9.1) 

ရန်ကန်ု 57.3 89.6 85.5 50.9 83.5 79.5 
  (12.1) (4.7) (6.2) (13.5) (3.5) (6.3) 

ရှမး် 73.2 77.2 76.1 58.4 73.5 67.3 
  (3.1) (6.7) (5.3) (5.4) (6.9) (6.3) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 66.0 73.3 71.8 54.5 73.1 66.9 
  (3.1) (13.7) (11.3) (7.4) (13.6) (13.7) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 76.4 80.6 79.1 61.0 70.8 66.2 
  (4.2) (1.9) (1.3) (7.8) (3.0) (2.9) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 76.6 83.5 80.8 59.5 83.8 72.6 
  (10.6) (7.0) (8.2) (10.0) (3.4) (8.2) 

ဧရာဝတီ 19.0 46.5 39.0 20.5 40.2 35.1 
  (2.2) (3.0) (3.5) (4.7) (5.3) (4.9) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 32.0 58.6 52.9 27.8 50.3 44.1 
  (2.2) (1.8) (1.9) (1.9) (2.1) (2.0) 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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6-2 ။ ေဘးကင်းေသာ ေသာက်သံုးေရအား လက်လှမ်းမီရရိှနုိင်မှု 
 

ဇယား 34 သည် ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရအား လက်လှမ်းမီရရှိမှု၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို 
ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရတွင် (၁) ပုဂ္ဂလိက ေရဘုံဘိုင်ေခါင်း (၂) အများသုံး ေရဘုံဘိုင် 
ေခါင်း (သို့မဟုတ)် မတ်ရပ်ပိုက် (၃) အ၀ီစိတွင်း (သို့မဟုတ်) တွင်းနက် (၄) အကာအကွယ်ရှိေသာ 
လက်တူးေရတွင်း (၅) အကာအကွယ်ရှိေသာစမ်း၊ ေရကန်ငယ် နှင့် မိုးေရတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ေဘးကင်းေသာ 
ေသာက်ေရတွင ် (၁) စီးပွားဖြ စ်ေရာင်းချေသာေသာက်ေရသန့်ဘူး (၂) နည်းလမ်းမျို းစုံဖြ င ့်ေရာင်းချေသာေရ 
(၃) အကာအကွယ်မရှိေသာ လက်တူးေရတွင်း (၄) အကာအကွယ် မရှိေသာ စမ်း၊ ေရကန်ငယ် နှင့် မိုးေရ 
(၅)  မြ စ်ေချာငး် နှင့် (၆) ေရကန်နှင့် ဆည်တို့ မပါဝင်ပါ။ သတိပြ ုသင့်သည်မှာ ေရဘူးမှာ ေဘးကင်းေသာ 
ေသာက်ေရဇာစ်မြ စ်အဖြ စ် အရည်အေသွးအဆင့်မရှိပါ(ေအာက်ဘက်တွင် ကြ ည့်ရှုပါ)။ လက်လှမ်းမီ 
ေရရရှိသည်ဆိုသည်မှာ ေမးခွန်းေဖြ ကြ ားသူများအလိုအရ ေဘးကင်းေသာ ေရဇာစ်မြ စ်သည် မိနစ် (၃၀) 
လမ်းေလျှာက်ရသည့် အကွာအေဝး (သို့မဟုတ်) ၁ ကီလိုမီတာ နီးပါး အကွာအေဝး အတွင်းရှိ ခြ င်းကိုဆို 
သည်။22  ေတွ့ရှိချက ်(၅) ချက်မှာ မှတ်သားရန် ဆက်စပ်ပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရ ဇာစ်မြ စ်လက်လှမ်းမီရရှိမှုသည် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ် 
အတွင်း ၇၀% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၆၃% မှ စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ တိုးတက်ခြ င်း 
 ဖြ စ်ပါသည်။  

(2) လက်လှမ်းမီရရှိမှုတွင် ဆင်းရဲသူနှင့် မဆငး်ရသဲမူျားအကြ ားခြ ားနားမှုများရှိကာ ၆၂% နှင့် ၇၂% 
အသီးသီးရှိပြ ီး၊ ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်လည်း  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ းီ ၆၅% နှင့် ၈၁% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ဤကာလအတွင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ၏် ၅၉% မှ တိုးမြ င့်လာေသာ် 
လည်း စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါပါ။ 

(4)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား သိသာေသာ ကဲွပြ ားခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး အထူးသဖြ င့် 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး (၄၅%)၊ ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၀%) နှင့် တန င်္သာရီတိုင်းေဒသကီး (၅၆%) များတွင် 
နိမ့်ကျပါသည်။ 

(5)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအဆင့်တွင်  ကီးမားများပြ ားသည့် တိုးတက်မှုများ ေပါ်ေပါက်လာဟန် 
ရှိေသာ်လည်း ြမင့်မားသည့် စံမှားယွင်းချက်များက ရလဒ်များကို အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ချိန်ဆ 
သတိပြ ုရန်နိှုးေဆာ်ပါသည။် 

                                                      
 
22 ေဘးကင်းေသာေသာက်ေရအား လကလ်ှမး်မီရရှိမှုအား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိရုာတွင ်ဆက်စပ်ညီညွတ်ေသာ နှိုင်းယှဥ်ချက်များ  ပြ ုလပ်ုနိုင်ရန် 
'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန' အစီရင်ခံစာ (2005) နှင့် အလားတူအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ ဤညွှန်ကိန်းမာှ MDG ညွှန်ကိန်းဖြ စ်ေသာ 
ေကာင်းမွန်သည့် ေသာက်ေရ ဇာစ်မြ စ်အား အသုးံပြ ုလျက်ရှိသည့် လူဦးေရ အချို း နှင့် ေအာက်ပါေဖာ်ပြ သည့် နည်းလမ်းများတွင် 
 ခြ ားနားမှုရှိပါသည်။ (1)  MDG ညွှန်ကိန်းမှာ အသုံးပြ ုမှု အေကြ ာင်းဖြ စ်၍ လက်လှမ်းမီမှု မဟုတ်ပါ။ သို့ ဖြ စ်ပါ၍ ေရဇာစ်မြ စ်သည် 
မိနစ်(30) လမ်းေလျှာက်ရသည့် အကွာအေဝးတင်ွ ရှိရန်မလိုပါ။ (2) MDG ညွှန်ကိန်းက ေရကန်ငယ်များအပါအဝင် မျက်နှာပြ ငရ်ှိ 
ေရဇာစ်မြ စ်များကို ချန်လှပ်ထားေသာ်လည်း ယခ ုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အကာအကယွ်ရှိေသာ ေရကန်ငယမ်ျားပါဝင်ပါသည။် (IHLCA 
ေမးခွန်းများတွင် ကာကွယထ်ားေသာ စမး်၊ ေရကန်ငယ် နင်ှ့ မိုးေရ တို့အကြ ား ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ မထားပါ)။ (3) MDG ညွှန်ကိန်းတွင် အခြ ား 
တစ်ဆင်ခ့ံ ေကာင်းမွန်ေသာ ဇာစ်မြ စ်ရရိှပါက ေသာက်ေရသန့်ဘူး ကို ထည် ့သွင်းေဖာ်ပြ ေသာလ်ညး် ယခု အဓိပ္ပါယဖ်ွင့်ဆိုချက်တွင် 
ေသာက်ေရသန့်ဘူး ကိုချန်လှပ်ထားပါသည်။ (IHLCA ေမးခွန်းပုံစံက အခြ ားေဘးကင်းေသာ တစ်ဆင်ခ့ံ ဇာစ်မြ စ်ရိှသည်ဖြ စ်ေစ 
မရိှသည်ဖြ စ်ေစ အိမ်ေထာင်စု၏ အဓိက ေသာက်သုံးေရ ဇာစ်မြ စ်အတွက်သာ ေမးခွန်းေမးမြ န်းပါသည်။  



အုိးအိမ်၊ ေသာက်သံုးေရနှင့် အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် 
 

80 
 

(6)  မြ ို ့ ပြ တွင် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၈၉.၆% မှ ၈၁.၄% သုိ့ သိသာစွာ ကျဆင်းပါသည်။ 
 ဖြ စ်နိုင်သည့် ရှင်းလင်းချက်မှာ  မြ ို ့ ပြ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား ေသာက်ေရသန့်ဘူးကိ ု အဓိက 
ေသာက်ေရ ဇာစ်မြ စအ်ဖြ စ်လွန်ကဲစွာ သုံးစွဲလာခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး ၆% မှ ၁၃.၄% အထိမြ င့်တက်လာပါသည် 
(ဇယား 34 တွင် မေဖာ်ပြ ပါ)။  

ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယား 37 သည်  မြ န်မာနိုငင်ံတွင် ေကာက်ယူသည့် အခြ ားအဓိက စစ်တမ်းများမှ 
ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရလက်လှမ်းမီရရှိမှု၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ ေဖာြ်ပပါသည်။ 
အချက်အလက်များမှာ တိတိကျကျ နိှုင်းယှဥ်၍မရနိုင်ပါ။ အေကြ ာင်းမူ ညွှန်ကိန်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် 
ဦးေရလွှမ်းခြ ုံမှုများ ကွဲပြ ားခြ ားနားခြ ငး်ေကြ ာင့်ဖြ စ်သည်။ ယင်းအချက်ေကြ ာင့် အဆင့်လိုက ် သတင်း 
အချက်အလက်များ တိုက်ဆိုင် တူညီရန် ေမျှာ်လင့်၍မရပါ။ သို့ေသာ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၀ 
 ပြ ည့်နှစ်များတွင် ေကာက်ယူခဲ့သည့် UNICEF ၏ ဗဟု ညွှနက်နိ်းဆိုင်ရာ  အစုလိုက်စစ်တမ်းများ (MICS) 
၏ကိန်းဂဏန်းအလားအလာများက ဤကာလအတွင်း တိုးတက်လာေသာ လက်လှမ်းမီရရှိမှု၏ ဆက်စပ် 
ညီညွှတ်မှုပုံစံကို ေဖာ်ထုတ်ပြ သခဲ့သည်။    

အကျဥ်းချုပ်အားဖြ င့်ေဘးကင်းေသာေသာက်ေရ လက်လမှ်းမီရရှိမှုမှာသင့်တင့်စွာ တိုးတက်လာ ေသာ်လည်း 
ဆင်းရဲသူများအတွက်တိုးတက်မှုမှာေလျာ့နည်းပြ းီပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ားမြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်
ေဒသများ အကြ ားတွင် သိသာေသာ ကွာခြ ားချက်များရှိေနဆဲ  ဖြ စ်ပါသည။် 
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ဇယား 34 ။ ေဘးကင်းေသာေသာက်ေရအားလက်လှမ်းမီရရှိမှု (ဦးေရ% ၊ ပထမအကိမ်) 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စ ု

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက်   
ကချင် 80.7 92.9 95.9 87.0 89.4 83.9 
  (6.0) (3.2) (1.8) (3.8) (4.1) (6.3) 

ကယား 77.3 89.4 91.8 85.9 88.0 88.5 
  (4.9) (0.5) (4.8) (1.7) (1.1) (4.6) 

ကရင် 77.8 77.2 80.3 76.7 77.3 55.4 
  (13.0) (4.0) (1.4) (6.8) (5.5) (2.5) 

ချင်း 99.5 99.4 100.0 99.3 99.4 77.0 
  (0.6) (0.7) (0.0) (0.8) (0.6) (6.6) 

စစ်ကုိင်း 64.9 74.2 78.6 71.8 72.8 59.9 
  (5.4) (2.1) (3.6) (2.6) (2.6) (4.4) 

တန င်္သာရီ 55.6 56.7 56.8 56.2 56.4 53.5 
  (13.6) (11.1) (12.2) (12.0) (11.6) (7.6) 

ပဲခူး 81.9 81.2 87.1 80.4 81.3 65.8 
  (7.8) (6.0) (9.8) (5.6) (6.2) (7.6) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 92.2 90.8 99.7 89.6 91.1 73.1 
  (5.3) (4.9) (0.3) (5.0) (4.8) (4.5) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 65.3 69.8 64.6 69.6 69.1 55.8 
  (15.1) (9.8) (18.2) (9.7) (10.6) (7.0) 

မေကွး 64.4 61.9 85.3 60.2 62.6 56.8 
  (5.4) (6.7) (6.0) (5.9) (5.6) (8.5) 

မန္တေလး 67.7 79.4 88.2 71.5 76.3 75.5 
  (8.2) (4.0) (2.9) (5.8) (4.8) (3.9) 

မွန် 65.2 82.8 82.1 79.4 79.9 86.6 
  (9.6) (4.7) (2.4) (6.5) (5.6) (2.3) 

ရခိုင် 42.6 54.9 73.7 43.2 49.5 41.4 
  (15.7) (12.2) (3.8) (12.4) (14.0) (14.8) 

ရနကု်န် 57.6 80.3 81.8 61.0 76.7 86.1 
  (14.2) (6.3) (5.6) (18.1) (6.9) (6.3) 

ရှမ်း 81.3 84.0 91.2 80.6 83.1 65.1 
  (3.8) (2.6) (2.8) (3.5) (2.8) (8.3) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 83.3 85.7 88.3 84.0 85.1 52.8 
  (1.5) (1.9) (4.3) (1.7) (1.5) (19.2) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 76.8 79.2 93.0 74.3 78.3 74.4 
  (6.3) (3.9) (2.7) (5.1) (4.5) (9.4) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 89.9 94.5 96.8 91.0 92.4 75.8 
  (6.2) (2.4) (1.7) (5.1) (4.2) (11.0) 

ဧရာဝတီ 44.1 44.9 61.3 41.5 44.6 36.1 
  (7.0) (3.0) (5.9) (5.3) (4.1) (5.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 62.2 71.9 81.4 65.2 69.4 62.6 
  (3.4) (1.6) (2.3) (2.3) (1.9) (2.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 59.4 64.2 89.6 55.3 62.6   
  (2.9) (2.2) (1.1) (2.4) (2.3)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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6-3 ။ ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ်အား လက်လှမ်းမီရရိှနုိင်မှု 
 

ဇယား 35 တွင် ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ းသန့်ရှင်းေရးစနစ်အား လက်လှမ်းမရီရှိမှု၏ 
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ်တွင် 
(၁) မိလ္လာစနစ် သို့မဟုတ် မိလ္လာကန် နှင့် ဆက်ထားေသာ ေရဆွဲအိမ်သာ (၂) ဇလုတ်ပါေသာ 
ေရေလာင်းနှင့်ေရဆွဲအမိ်သာ (၃) ေခြ တင်ခုံအဖုံးပါတွင်းဖုံးအိမ်သာ နှင့် ေခြ တင်ခုံအဖုံးမပါတွင်းလွဲ၊ 
တွင်းဖုံးအိမ်သာတို့ပါဝင်သည်။ ဤစနစ်တငွ် (၁) အဖုံးအအုပ်မရှိေသာ တွင်းအိမ်သာ (၂) ပုံး/အိုးအိမ်သာ 
(၃) မျက်နှာပြ င်/တွဲလွဲအိမ်သာနှင့် (၄) မည်သည့်အမျိုးစားမှမသုံးခြ ငး် စသည်တို့မပါဝင်ပါ။ လက်လှမ်းမီ 
ရရှိနိုင်မှုကို အိမ်ေထာင်စု၏ ထုံးစံအတိုင်း အသုံးပြ ုသည့် သန့်ရှင်းေရးစနစ်ကို အေခြ ခံပါသည်။ မှတ်သားရန် 
ဆက်စပ်သည့် အချက် (၅) ခုရှိပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် 
လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်မှုမှာ ၇၉%  ဖြ စ်ပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၆၇% မှ စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ 
တိုးတက်လာပါသည်။  

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲတူွင်  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး ၇၂% နှင့် ၈၂% အသီးသးီရှိကာ ေကျးလက်နှင့် 
 မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများအကြ ား အတန်အသင့်  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၇၇% နှင့် ၈၄% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၅၉% မ ှစာရင်းအငး်သေဘာအရ သိသာစွာ 
တိုးတက်လာပါသည်။ 

(4)  ပြ ည်နယ် နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအလိုက် အသင့်အတင့် ကွဲပြ ားခြ ားနားမှု များရှိ၍ အထူးသဖြ င့် 
ရခုိင်ပြ ည်နယ် (၅၄%) တွင် နိမ့်ကျပါသည်။  

(5)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအဆင့်တွင် အလွန်မြ င့်မားသည့် တိုးတက်မှုအချို့  ဖြ စ်ေပါ်လာဟန်ရှိ၍ 
ဥပမာအားဖြ င့် ရခိုင်ပြ ည်နယ်တငွ်  ဖြ စ်ပါသည်။ သို့ေသာ် ဤရလဒ်များကို အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် 
ချိန်ဆသတိပြ ုရန် စံမှားယွင်းချက်များက နှိုးေဆာ်ေနပါသည်။  

အချုပ်အားဖြ င့် ကာလတစ်ေလျှာက် ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ း သန့်ရငှ်းေရးစနစအ်ား လက်လှမ်းမီ 
ရရှိမှုမှာ တိုးတက်လာပြ ီး ဆငး်ရသဲမူျားအတွက ်ပိုမို မြ င့်မားေသာ နှုန်းများဖြ င့် တိုးတက်လာကာ ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူများအကြ ားနှင် ့  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား သင့်တင့်ေသာ ကွာဟမှုများ မှာရှိေနဆဲ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

 
6-4 ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှနုိင်မှု 

ဇယား 36 တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်မှု၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည။် 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မှုမှာ ၄င်းတို့၏ ေနအိမ်များအတွက် အဓိကမီးလင်းသည့် ဇာစ်မြ စ်နှင့် 
ပတ်သက်သည့် ေမးခွန်းများအား ေမးခွန်းပုံစံတွင် တုံ့ပြ နေ်ဖြ ကြ ားမှုများအေပါ် အေခြ ခံထားပါသည်။ 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်မှုတွင် နိုင်ငံပိုင် ၊ ရပ်ရွာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဇာစ်မြ စ်များပါဝင်ပါသည်။ 
အချက် (၅) ချက်မှာ မှတ်သားရန် အေရးကီးပါသည်။ 
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(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀  ပြ ည်နှစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်မှုမှာ ၄၈% ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၃၈% 
မှ စာရင်းအင်းအရ သိသာစွာတိုးတက်ပါသည်။  

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်မှုမှာ  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားချက်များရှ၍ိ 
၂၈% နှင့် ၅၅% အသီးသးီရှိ ပြ ီး ေကျးလက်နှင့်မြ ို ့ပြ ေနထိုင်သူများအကြ ား လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်မှုမှာ ၃၄% 
နှင့် ၈၉% အသီးသးီရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်မှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၂၀% မှ တိုးတက်လာပြ းီ 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည်။  

(4)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအလုိက် ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိပြ ီး အဓိကအားဖြ င့် နိမ့်ကျေသာ နှုန်းများမှာ 
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၂၆%)၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး (၃၀%)၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး (၃၁%) နှင့် 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး (၃၂%) တို့တွင်ဖြ စ်ပါသည်။  

(5)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအလုိက် အဆင့်တွင် အလွန်ကီးမားပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာ 
ေသာ တိုးတက်ဖြ စ်ေပါ်လာမှု အချို့ရှိပြ ီး အထူးသဖြ င့် ချင်းပြ ည်နယ်တွင် ၁၅% မှ ၅၀% အထိ 
 မြ င့်တက်ခဲ့ပါသည်။  

 

အချုပ်အားဖြ င့် ကာလတစ်ေလျှာက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မှုမှာ တိုးတက်လာပြ းီ ဆင်းရဲသားများ 
အတွက် ပိုမိုမြ န်ဆန်ေသာနှုန်းများဖြ င့် တိုးတက်လာေသာ်လည်း  ပြ ည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးများ 
အကြ ားတွင် သိသာေသာ ကွာဟမှုများရှိေနဆဲဖြ စ်ကာ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ားတွင်မူ အလွန် 
 ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိေနပါသည်။ 
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ဇယား 35 ။ ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ်အားလက်လှမ်းမီရရှိမှု (လူဦးေရ %၊ 
ပထမအကိမ် ) 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစုေပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ ပြ  ေကျးလက်     

ကချင် 81.5 84.6 79.3 85.4 83.7 80.1 
  (4.3) (1.6) (2.6) (1.0) (0.7) (3.5) 

ကယား 100.0 94.5 92.5 96.5 95.1 79.0 
  (0.0) (0.9) (3.7) (1.2) (0.8) (2.4) 

ကရင် 77.8 79.9 83.2 78.8 79.5 65.9 
  (2.3) (1.6) (2.6) (1.6) (1.7) (10.5) 

ချင်း 86.6 85.0 89.5 85.1 86.2 66.3 
  (4.0) (6.6) (6.2) (4.2) (4.1) (7.3) 

စစ်ကုိငး် 75.8 85.0 85.2 83.3 83.6 72.2 
  (4.2) (1.8) (4.5) (2.0) (2.1) (3.6) 

တန င်္သာရီ 59.9 77.1 92.9 65.0 71.3 53.4 
  (4.8) (5.4) (1.5) (7.0) (6.4) (12.5) 

ပဲခူး 58.4 80.7 79.2 76.2 76.6 65.1 
  (10.6) (3.2) (6.9) (4.7) (4.6) (3.9) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 76.6 85.1 83.7 83.3 83.4 72.3 
  (5.4) (2.1) (0.2) (2.7) (2.4) (4.0) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 29.3 75.4 71.1 67.8 68.1 55.6 
  (1.8) (2.2) (17.9) (0.7) (2.4) (0.6) 

မေကွး 71.9 78.3 89.1 75.3 76.6 56.0 
  (1.4) (2.3) (2.2) (2.5) (2.0) (4.9) 

မန္တေလး 75.3 83.0 82.3 80.4 80.9 72.0 
  (4.0) (1.8) (3.7) (2.0) (2.2) (3.8) 

မွန် 79.2 88.6 88.2 86.8 87.1 79.0 
  (2.9) (1.3) (2.1) (1.7) (1.6) (1.3) 

ရခိုင် 49.0 58.4 86.4 45.9 54.3 35.8 
  (10.7) (11.5) (2.1) (7.3) (11.8) (12.8) 

ရန်ကုန် 69.4 85.4 82.8 83.0 82.8 76.2 
  (6.5) (3.7) (4.8) (7.6) (4.0) (7.0) 

ရှမ်း 81.1 80.1 85.8 78.8 80.5 63.4 
  (5.6) (3.6) (2.9) (5.0) (3.8) (4.0) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 87.5 83.5 82.8 85.2 84.6 68.4 
  (2.0) (1.7) (4.5) (2.7) (1.9) (6.3) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 80.4 73.7 87.1 73.2 76.2 59.9 
  (7.0) (4.8) (1.8) (5.7) (4.4) (2.1) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 71.1 88.7 92.9 76.5 80.6 57.6 
  (19.9) (5.4) (1.6) (14.5) (12.6) (23.1) 

ဧရာဝတီ 79.2 84.0 87.7 81.4 82.4 74.8 
  (3.6) (2.7) (5.1) (3.3) (3.0) (2.9) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 71.5 81.6 84.1 77.2 79.0 67.3 
  (2.2) (1.0) (2.0) (1.3) (1.2) (1.7) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 58.7 71.4 75.6 64.4 67.3   
  (1.8) (1.9) (2.4) (2.0) (1.7)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 36 ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်မှု (ဦးေရ %၊ ပထမအကိမ်) 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမး်ပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစုေပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက်     

ကချင် 28.2 62.0 77.4 45.4 53.6 40.8 
  (8.4) (7.5) (8.7) (5.4) (8.2) (3.9) 

ကယား 43.6 79.6 100.0 61.9 76.6 60.1 
  (9.2) (5.3) (0.0) (3.8) (5.3) (2.6) 

ကရင် 45.6 44.1 93.0 34.8 44.3 27.7 
  (9.9) (5.1) (3.8) (4.3) (3.1) (7.0) 

ချင်း 50.2 51.0 79.0 40.7 50.5 14.7 
  (15.0) (8.7) (4.8) (17.2) (9.9) (1.1) 

စစ်ကုိင်း 35.5 52.1 86.1 43.8 50.0 32.9 
  (4.2) (5.2) (2.3) (4.4) (4.6) (5.2) 

တန င်္သာရီ 32.7 64.3 81.7 47.7 55.3 34.5 
  (7.9) (5.8) (12.7) (3.9) (6.2) (6.0) 

ပဲခူး 17.7 33.9 77.0 24.3 31.5 16.8 
  (4.6) (4.0) (4.5) (5.7) (4.1) (2.9) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 26.5 39.0 80.1 29.1 37.0 20.3 
  (2.9) (3.2) (6.1) (7.5) (2.9) (2.6) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 7.0 28.6 72.6 19.5 25.6 13.2 
  (4.7) (7.1) (1.3) (7.7) (6.5) (5.3) 

မေကွး 18.5 35.1 89.4 24.4 31.3 28.1 
  (1.8) (6.4) (3.1) (3.3) (4.9) (4.1) 

မန္တေလး 25.6 59.5 90.5 36.8 51.9 37.1 
  (5.6) (3.9) (1.1) (5.4) (5.1) (3.7) 

မွန် 62.7 75.1 80.8 71.7 73.4 52.3 
  (8.2) (5.2) (0.5) (6.6) (4.9) (6.1) 

ရခိုင် 7.4 37.4 76.7 11.5 26.4 23.2 
  (5.8) (12.8) (3.3) (2.4) (12.3) (12.2) 

ရနကု်န် 55.3 88.9 95.5 53.9 84.6 79.5 
  (15.9) (3.4) (1.2) (14.9) (5.5) (5.7) 

ရှမ်း 50.8 68.1 91.3 54.0 63.2 47.0 
  (3.4) (8.6) (1.8) (6.1) (7.2) (6.8) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 43.7 66.3 90.1 50.1 61.9 47.3 
  (3.7) (21.2) (4.9) (16.5) (20.5) (19.8) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 49.1 67.2 91.7 53.2 61.0 48.4 
  (5.2) (7.0) (3.5) (5.7) (5.1) (5.4) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 69.1 80.5 95.9 70.2 76.0 41.4 
  (11.9) (3.0) (2.3) (5.9) (6.7) (14.5) 

ဧရာဝတီ 14.5 35.4 80.1 19.8 29.7 25.0 
  (5.6) (6.8) (7.1) (3.3) (6.8) (7.8) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 27.9 54.5 89.0 34.3 48.8 38.0 
  (2.5) (2.2) (1.1) (1.8) (2.3) (2.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 20.4 44.6 81.3 22.4 38.0   
  (1.7) (2.6) (1.5) (1.7) (2.3)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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6-5 ။ အကျဥ်းချုပ်  

အပိုင်း ၆ တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ အိုးအိမ်၊ ေသာက်သုံးေရနှင့် အညစ်အေကြ းသန့်ရှင်းေရးစနစ်၏ ရှုေထာင့်အသွင် 
အပြ င်များ၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။  

အရည်အေသွးေကာငး်မွန်ေသာ အိမ်အမိုးရှိမှု နှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် အရည်အေသွး 
ေကာင်းမွန်ေသာ အိမ်အမိုးရှိမှုအား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ကုိယ်စားပြ ုချက်တစ်ရပ်အဖြ စ် အသုံးပြ ု၍ ၂၀၁၀ 
 ပြ ည့်နှစ်တွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၅၃% သည် လက်လှမ်းမီ ရရှိကြ ပါသည်။ ယင်းလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၂၀၁၀ 
 ပြ ည့်နှစ်တွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၄၄% မှ စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာမြ င့်တက်လာခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 
ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၃၂% နှင့် ၅၉% အသီးသီးရှိပြ းီ 
ဆင်းရဲသူအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ် ၏ ၂၇.၈% မှတိုးတက်လာခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး 
ယင်းေပြ ာင်းလဲမှုမှာ စာရငး်အင်းသေဘာအရ အေရးမပါပါ။  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကးီများအကြ ားတွင် 
သိသာေသာ ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး အထူးသဖြ င့်နမိ့်ကျေသာ နှုန်းများမှာ ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၂၀%) နှင့် 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး (၃၉%) တို့တွင်ဖြ စ်ပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ 
အိမ်အမိုးရှိမှုမှာ ေယဘုယျအားဖြ င့် သိသာစွာ  မြ င့်တက်လာေသာ်လည်း ဆငး်ရဲသမူျားအတွက် တိုးနှုန်းမှာ 
ေလျာ့နည်းပြ ီး  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား သိသာေသာ ကွာဟချက်များရှိေနဆဲ  ဖြ စ်ပါသည။် 
အရည်အေသွးမမီေသာ အိမ်အမိုးရှိမှုကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ကုိယ်စားပြ ုချက်တစရ်ပအ်ဖြ စ် အဓိပ္ပါယ် 
ေဖာ်ေဆာင်ပါက ဤေတွ့ရှိချက်များသည် အပိုင်း ၂ တွင် ေတွ့ရှိသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကျဆင်းလာခြ င်းကို 
ေထာက်ခံမှုပြ ုပါသည်။ 

ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရနှင် ့ ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း 
လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၆၃% မှ ၇၀% သို့  စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ အသီးသီးတိုးတက်လာပါသည်။ 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ  ခြ ားနားမှုများရှိကာ ၆၂% နှင့် ၇၂% အသီးသီးရှိပြ းီ 
ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သမူျားအကြ ားတွင် ၆၅% နှင့် ၈၁% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆငး်ရသဲအူတွက် 
လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ကာလတစ်ေလျှာက် တိုးတက်မှုရှိ၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၅၉% မှတိုးမြ င့်လာပြ းီ 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြ င့် နိမ့်ကျေသာနှုန်းများကို 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး (၄၅%)၊ ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၀%) နှင့် တန င်္သာရီတိုင်းေဒသကီး (၅၆%) တို့တွင် 
ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ေယဘုယျအားဖြ င့် 
သင့်တင့်စွာ တိုးတက်လာေသာ်လည်း ဆင်းရဲသားများအတွက် တိုးတက်မှု ေလျာ့နည်းပြ ီး  ပြ ညန်ယ် 
နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက်များအကြ ားတွင် သိသာေသာ ကွာဟချက်များ ရှိေနဆဲ 
 ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေကာင်းမွန်ေသာ အညစ်အေကြ းသန့်ရှင်းေရးစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း 
လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၆၇% နှင့် ၇၉% အထိ စာရင်းအင်းသေဘာအရ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲအူကြ ားလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ  ကီးမားေသာခြ ားနားမှုများရှ၍ိ ၇၂% နှင့် ၈၂% 
အသီးသီးရှိပြ ီး ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ ေနထုိင်သူများအကြ ားတွင် အသင့်အတင့်ခြ ားနားမှုများရှိကာ ၇၇% နှင့် 
၈၄% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၅၉% မှတိုးတက်ခဲ့ ပြ ီး 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည။် အထူးသဖြ င့် နိမ့်ကျေသာ 
နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၄%) တွင် ေတွ့ရှိရေသာ်လည်း ယင်း ပြ ညန်ယ်တငွ် လက်လမှ်းမီရရှိမှုမှာ 
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ကာလတစ်ေလျှာက် တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။  မြ င့်မားေသာ စံမှားယွင်းချက်များက ဤရလဒ်ကို 
အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ချိန်ဆသတိပြ ုရန်နိှုးေဆာ်ပါသည်။ အချုပအ်ားဖြ င့် ေကာင်းမွန်ေသာ 
အညစ်အေကြ း သန့်ရှင်းေရးစနစ် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ကာလတစ်ေလျှာက် တိုးတက်ခဲ့ပြ ီး ဆငး်ရဲသမူျား 
အတွက်  မြ င့်မားေသာ နှုန်းများဖြ င့် တိုးတက်ခဲ့ေသာ်လည်း  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား 
ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ားတွင် အတန်အသင့် ကွာဟမှုများရှိပါသည်။ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၀၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ် အတွင်း 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှုမှာ ၃၈% မှ ၄၈% အထိ စာရင်းအင်းသေဘာအရ သိသာစွာ တိုးမြ င့်ခဲ့ပါသည်။ 
 ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများမှာ ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် ၂၈% နှင ့် ၅၅% အသီးသးီရှိပြ ီး 
ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ၃၄% နှင့် ၈၉% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူအတွက် 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၂၀% မှ တိုးတက်ခဲ့ ပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ 
ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်  ဖြ စ်ပါသည။် အထူးသဖြ င့် နိမ့်ကျေသာနှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၂၆%)၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး (၃၀%)၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး (၃၁%) နှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး (၃၂%) 
တို့တွင်ေတွ့ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှုမှာ အချိန်ကာလတစ်ေလျှာက်တိုးတက်ခဲ့ပြ းီ 
ဆင်းရဲသူများအတွက် ပိုမိုလျင်မြ န်ေသာ နှုန်းများဖြ င့် တိုးတက်ခဲ့ေသာ်လည်း  ပြ ည်နယန်ှင့်တိုင်းေဒသကးီများ 
အကြ ားတွင် ကွာဟမှုများရှိေနဆဲဖြ စက်ာ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြ ား  ကီးမားေသာခြ ားနားမှုများ 
ရှိပါသည။် 

 ခြ ုံငုံေဖာ်ပြ ရပါက ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် ညွှန်ကိန်းများအားလုံး၏ ေယဘုယျတိုးတက် 
သည့်လမ်းေကြ ာင်း တစ်ရပ်ကို ညွှန်ပြ ေသာလ်ည်း  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများနှင့် ဆင်းရဲသူ၊ 
မဆင်းရဲသူများတွင် ကွာဟမှုများရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြ ည်နယက် ေဖာ်ပြ သည့် ညွှန်ကိန်းများ၏ 
အဆိုးရွားဆုံးကို ေတွ့ ကုံေနရပါသည။် 
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6-6 ။ ေနာက်ဆက်တဲွ ဇယားများ 
 

 
 ဇယား 37 ။ ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရအားလက်လှမ်းမီရရှိမှု (အဓိကစစ်တမ်းများ၏ ရလဒ်များ) 
ေဒသ MICS* MICS** MICS*** FRHS**** IHLCA (2005) 

1995 1997 2000 
2001 
(PR) ေကျးလက ်  မြ ို့ ပြ  ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ စုစုေပါင်း 

 ပြ ည်ေထာင်စု 59.7 66 71.5 63 55.30 89.61 59.40 64.27 62.62 
 မြ ိုပြ  78.1 87.9 89.3 77.9           
ေကျးလက ် 49.6 59.9 65.8 58           
ကချင် 67 68 75   79.04 97.20 78.80 88.00 83.89 
ကယား 64 37 62.6   83.50 97.00 87.70 89.00 88.54 
ကရင် 74 62 43   53.08 70.71 40.70 57.50 55.44 
ချင်း 62 57 41.9   74.85 84.67 72.80 88.90 77.04 
မွန် 69 69 66.4   84.68 94.67 79.10 88.66 86.58 
ရခုိင် 33 60 47   33.85 71.67 42.60 40.60 41.39 
ရှမ်း (ေမြ ာက်) 69 58 75.8   69.28 94.34 68.20 80.90 74.37 
ရှမ်း (အေရှ့) 68 63 56.4   71.54 94.85 67.50 85.80 75.83 
ရှမ်း (ေတာင်) 45 57 58.2   46.25 78.37 40.80 61.40 52.81 
ဧရာဝတီ 43 58 60.2   30.06 76.36 43.10 32.80 36.06 
ပဲခူး (အေရှ့) 66 82 82.9   69.22 93.72 73.40 73.0 73.11 
ပဲခူး (အေနာက်)         53.35 82.66 57.73 54.90 55.82 
မေကွး 54 56 76.9   53.71 94.06 51.82 60.93 56.77 
မန္တေလး 75 68 77.2   68.65 96.31 66.60 81.48 75.50 
စစ်ကိငု်း 60 62 78.5   57.76 74.50 58.50 60.50 59.94 
တန င်္သာရီ 57 54 51.8   49.21 79.39 52.80 53.90 53.50 
ရန်ကုန် 66 84 90.6   63.77 97.38 93.5 84.68 86.07 
* အဆင်ေပြ လွယ်ကူ၍ ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရ = ပိုက်မှလာသည့်ေရ၊ အများသုံးေရပိုက်ေခါင်းမှေရ၊ တွင်းနက်၊ 
အဝီစီတွင်းနှင့်အကာအကွယ်ရှိေသာေရတွင်း၊ စမ်းေရတို့ ဖြ စ်ပြ ီး မိမိအိမ်တွင်းမှလည်းေကာင်း သို့မဟုတ် အိမ်မှ ကိုက် ၁၀၀ 
ေလာက်ေဝးကွာသည့် ဇာစ်မြ စ်တစ်ခုမှလည်းေကာင်း ရရှိသည့်ေရများဖြ စ်ပါသည်။ 
** ေဘးကင်းေသာေသာက်ေရ = ပိုကမ်ှလာသည့်ေရ၊ အများသုံးေရပိုက်ေခါင်းမှေရ၊ တင်ွးနက၊် အဝီစီတွင်းနှင့် အကာအကွယ်ရှိေသာ 
ေရတွင်း၊ စမ်းေရ၊ ေရကန်ငယ် နှင့် မုိးေရတို့ ဖြ စ်ပါသည်။ 
*** ေဘးကင်းေသာေသာက်ေရ = ပိုကမ်ှလာသည့်ေရ၊ အများသုံးေရပိုက်ေခါငး်မှေရ၊ တွင်းနက်၊ အဝီစီတွင်းနှင့် 
အကာအကယွ်ရှိေသာေရကန်ငယ် နှင့် မိုးေရ 
**** ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရ = ပိုက်မှလာေသာေရ၊ အကာအကယွ်ရိှေသာေရတွငး် 
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7 ။ ကျန်းမာေရးနှင့် အာဟာရ 
 

အပိုင်း ၇ တွင် ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးမှု၏ လွှမ်း ခြ ုံမှု သုံးသပ်ချက် (အပိုင်း ၇ - ၁ ) နှင့် စတင်ပြ ီး 
သားဖွားမိခင် ကျန်းမာေရး၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ဆက်လက်ေဖာ်ပြ ရာတွင် အဓိကအားဖြ င့် 
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်နှင့် ကျန်းမာေရးနှင့် ကျွမ်းကျင်သည့် ကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်းများဖြ င့် ေစာင့်ေရှာက် 
ေမွးဖွားမှု (အပိုင်း ၇ - ၂ )၊ နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှု (အပိုင်း ၇ - ၃)၊ အာဟာရ အထူးသဖြ င့် အသင့်အတင့်နှင့် 
အလွန်အမင်းအာဟာရ ချို့တဲ့မှု (အပိုင်း ၇ - ၄) ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာကမ်ှုအား လက်လှမ်းမီရရှိမှု (အပိုင်း 
၇ - ၅) နှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် အိမ်ေထာင်စု အသုံးစရိတ ်(အပိုင်း ၇ - ၆) များကို ေဖာ်ပြ ြခင်းဖြ စ်ပါသည်။ 

7-1 ။ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးမှု၏ လွှမ်း ခြ ုံမှု 

ဇယား 38 တွင် ဝက်သက်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးပြ းီေသာ အသက် (၁) နှစ်အရွယ်ကေလးဦးေရ အချိုး၏ 
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ပြ ၍ ၄င်းအချိုးမှာ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးမှု၏ လွှမး် ခြ ုံနိုင်မှု၏ 
ညွှန်ကိန်းတစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။23 ေတွ့ရှိချက် ေလးရပ်မှာ မှတ်သားရန် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးမှု၏ လွှမ်း ခြ ုံမှုမှာ ၈၂% ခန့်ရိှပြ းီ 
၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၈၀% မှ သင့်တင့်ရုံမျှ တိုးတက်ေသာ်လည်း စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလပှါ။ 

(2) လွှမ်း ခြ ုံမှုမှာ ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရဲသူများအကြ ားသိသာသည့်  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၇၆% နှင ့် ၈၆% 
အသီးသီးရှိပြ ီး ေကျးလက်နှင့်မြ ို ့ပြ ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်လည်း  ခြ ားနားမှုများရှိကာ ၈၀% နှင့် ၉၂% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူအတွက် လွှမ်း ခြ ုံမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၇၈% မှ အနည်းငယ်ကျဆင်းလာေသာ်လည်း 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစရ်ပ်မဟုတ်ပါ။ 

(4)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအလုိက် အသင့်အတင့် ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိ၍ အဓိကအားဖြ င့် 
နိမ့်ကျေသာ နှုန်းများမှာ ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၆၈%) တွင်ဖြ စ်ပါသည်။  

အချုပ်အားဖြ င့် ဝက်သက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးမှု၏ လွှမး် ခြ ုံမှုမှာ ေယဘုယျအားဖြ င့် အနည်းငယ် 
တိုးတက်လာေသာ်လည်း ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများအတွက် လွှမ်း ခြ ုံမှုမှာ အနည်းငယ်ကျဆင်း 
လာပါသည်။ ကွာဟမှုများမှာ  ပြ ည်နယ်နှင်် ့ တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား၊  မြ ို ့ပြ  နှင့် ေကျးလက်ေနထိုင်သူများ 
အကြ ားနှင့် ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများနှင့် မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ားရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

 
 

                                                      
 
23 ပိုလီယို နှင့် DPT (ဆံုဆို့ ၊  ကြ က်ညှာေချာင်းဆိုး နှင့် ေမးခိုင်) အတွက် ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးမှုကို အပုိင်း ၇ - ၈ ၏ ဇယား ၄၆ နှင့် 
ဇယား ၄၇ (ေနာက်ဆကတ်ွဲ ဇယားများ) တွင ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 
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ဇယား 38 ။ ဝက်သက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးပြ ီးေသာ (1) နှစ်အရွယ်ကေလးဦးေရအချိုး 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စ ု

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစေုပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ     ေကျးလက်     

ကချင် 66.4 64.0 70.4 65.0 65.0 79.8 
  (13.1) (10.4) (21.1) (11.1) (11.0) (9.0) 

ကယား 65.7 100.0 100.0 93.1 93.6 89.6 
  (26.4) (0.0) (0.0) (6.2) (6.2) (14.9) 

ကရင် 100.0 82.0 95.7 86.2 87.0 76.6 
  (0.0) (9.6) (4.1) (5.1) (4.8) (15.4) 

ချင်း 57.3 60.3 19.7 83.8 58.5 62.9 
  (14.2) (29.5) (25.8) (7.3) (20.2) (14.0) 

စစ်ကုိငး် 89.5 86.5 83.6 87.6 87.1 78.8 
  (4.3) (7.6) (9.1) (6.3) (5.7) (1.8) 

တန င်္သာရီ 94.9 89.7 79.0 95.0 92.0 75.2 
  (3.3) (3.9) (10.8) (0.6) (1.8) (4.8) 

ပဲခူး 56.7 67.4 96.2 61.6 64.6 80.9 
  (22.4) (9.9) (4.3) (12.0) (11.1) (5.6) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 64.0 78.7 100.0 72.2 74.5 87.4 
  (30.5) (9.4) (0.0) (14.7) (13.9) (6.5) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 39.1 51.2 91.3 44.2 48.8 69.0 
  (47.6) (19.1) (9.1) (20.0) (19.2) (4.4) 

မေကွး 83.8 79.6 100.0 79.4 81.2 87.5 
  (11.1) (5.7) (0.0) (7.5) (6.7) (2.6) 

မန္တေလး 77.9 91.4 89.6 84.9 86.5 89.6 
  (7.9) (4.0) (5.0) (7.6) (6.1) (3.1) 

မွန် 65.7 97.8 100.0 91.7 92.8 79.5 
  (4.6) (2.2) (0.0) (5.0) (4.9) (1.4) 

ရခိုင် 61.1 78.1 76.3 67.3 68.2 66.8 
  (9.5) (6.4) (13.4) (8.6) (6.7) (8.2) 

ရန်ကုန် 74.0 96.3 97.6 72.2 91.8 80.0 
  (7.9) (1.6) (2.4) (4.8) (3.0) (4.7) 

ရှမ်း 50.5 78.9 90.1 65.5 70.0 82.0 
  (9.6) (6.2) (8.9) (7.3) (8.5) (10.4) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 33.6 75.3 85.9 53.8 60.3 96.1 
  (1.2) (10.6) (23.0) (2.8) (14.1) (5.4) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 69.1 82.0 94.1 75.7 79.4 59.9 
  (18.7) (10.5) (5.9) (14.7) (12.0) (6.1) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 69.0 78.7 100.0 72.3 73.6 84.6 
  (3.8) (5.3) (0.0) (3.7) (4.8) (7.0) 

ဧရာဝတီ 87.7 91.2 94.1 89.1 89.9 78.4 
  (5.3) (1.9) (4.4) (1.8) (1.7) (5.1) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 75.5 85.6 91.5 79.6 82.3 80.3 
  (3.4) (1.8) (2.6) (2.3) (2.0) (3.4) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 78.4 81.4 79.7 80.4 80.3 
  (2.4) (1.8) (2.1) (1.9) (3.4) 

 
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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7-2 ။သားဖွားမိခင်ကျန်းမာေရး 
 

ဇယား 39 တွင် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ကျန်းမာေရး လွှမ်း ခြ ုံမှု၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို 
ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ဤညွှန်ကိန်းမှာ လွန်ခဲ့ေသာ ၅ နှစ်အတွင်း ကေလးေမွးဖွားရာတွင် 
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ကျန်းမာေရးအတွက် ကျွမ်းကျင်ေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ ေစာင့်ေရှာက်မှုကို 
အနည်းဆုံး ေနာက်ဆုံး ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ချိန်တွင် တစ်ကိမ်ခံယူေသာ အမျိုးသမီးများ၏ အချိုးဖြ စ်ပါသည်။ 
ကျွမ်းကျင်ေသာ ကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်းများတွင် (၁) ဆရာဝန် (၂) သူနာပြ ုဆရာမ (၃) သားဖွားဆရာမ နှင့် 
(၄) ကျန်းမာေရးဆရာမ (Lady Health Visitor) တို့ပါဝင်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်ေသာ ကျန်းမာေရး 
ဝန်ထမ်းများတွင် မိရိုးဖလာ အရပ်လက်သည် သားဖာွးဆရာမများနငှ့် မိမိဆန္ဒဖြ င့် ကျန်းမာေရး 
ကူညီေစာင့်ေရှာက်သူများ မပါဝငပ်ါ။ 

(1) ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ေယဘုယျအားဖြ င့် ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက် ခြ င်း 
လွှမ်း ခြ ုံမှုမှာ ၈၃% ခန့်ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏နှုန်းနှင့် တူညီလုနီးပါးဖြ စ်ပါသည်။ 

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ားတွင် သင့်တင့်ေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး ၇၇% နှင့် ၈၆% 
အသီးသီးရှိပြ ီး ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ၈၁% နှင့် ၉၁% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများအတွက် လွှမ်း ခြ ုံမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၇၆% မှ အနည်းငယ်တိုးတက်ခဲ့ေသာ်လည်း 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစရ်ပ်မဟုတ်ပါ။ 

(4)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား အသင့်အတင့် ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိ၍ အဓိကအားဖြ င့် 
နိမ့်ကျေသာ နှုန်းများမှာ ချင်းပြ ည်နယ် (၆၀%) နှင့် ရခိုင်ပြ ညန်ယ် (၆၇%) တွင်ဖြ စပ်ါသည။်  

ဇယား 40 တွင် ကျွမ်းကျင်ေသာ ကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်းများဖြ င့် ေစာင့်ေရှာက် ေမွးဖွားမှုအချို း၏ 
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ပြ ပါသည။် "ကျွမ်းကျင်ေသာ ကျန်းမာေရး ဝန်ထမး်များ"၏ 
အဓိပ္ပါယ်ကို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်ခြ ငး်လွှမ်း ခြ ုံမှုအတွက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုစဥ် 
ကကဲ့သို့  ဖွင့်ဆိုပါသည်။ အဓိကေတွ့ရှိချက်များရှိပါသည်။ 

(1) ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ကျွမ်းကျင်ေသာ ကျန်းမာေရး ဝန်ထမး်များဖြ င့် ေစာင့်ေရှာက်ေမွးဖွားမှု အချိုးမာှ 
၇၈% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၇၃% မှ အသင့်အတင့် တိုးတက်မှုရှိပါသည်။ 

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ားသိသာေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၆၉% နှင့် ၈၁% အသီးသီးရှိ ပြ းီ 
ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သမူျား အကြ ားတွင်လည်း  ခြ ားနားမှုများရှိကာ ၇၄% နှင့် ၉၃% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများအတွက် လွှမ်း ခြ ုံမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၆၅% မှအနည်းငယ်တိုးတက်လာေသာ်လည်း 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ 

(4) အဓိကအားဖြ င့် နိမ့်ကျေသာ နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၅%) နှင့် ချငး်ပြ ည်နယ် (၆၁%) တို့တွင် 
ေတွ့ရှိေသာ်လည်း ဤကာလတစ်ေလျှာက် ဤပြ ည်နယမ်ျားတငွ် တိုးတက်မှုများ  ဖြ စ်ေပါ်ဟန်ရှိပါသည်။ 
(ဤေပြ ာင်းလဲမှုများမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။)  

အချုပ်အားဖြ င့် သားဖွားမိခင်ကျန်းမာေရး၏ ညွှန်ကိန်းများမှာ နိှုင်းယှဥ်မှုအရ  မြ င့်မားေသာ နှုန်းများဖြ စ်ပြ ီး 
အနည်းငယ် တိုးတက်လာေသာ်လည်း  ပြ ည်နယန်ှင့်တိုင်းေဒသကးီများ အကြ ား၊  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနသူ 
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များအကြ ား နှင့် ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများနှင့်မဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများအကြ ား ကွာဟချက်များ 
ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

ဇယား 39 ။ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းလွှမ်း ခြ ုံမှု (အနည်းဆုံး တစ်ခါေတွ့ဆုံခြ င်း) 
(%) 

 ပြ ည န်ယ်၊  
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

  ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ   ေကျးလက်   
ကချင် 89.1 86.7 99.6 85.2 87.4 83.7 
  (2.9) (5.1) (0.2) (4.6) (3.9) (2.4) 

ကယား 100.0 97.5 88.6 100.0 97.8 97.1 
  (0.0) (3.0) (17.6) (0.0) (2.5) (2.8) 

ကရင် 93.9 87.7 93.4 88.4 89.0 72.1 
  (7.2) (1.2) (3.7) (2.7) (2.7) (11.9) 

ချင်း 57.5 66.0 97.5 48.3 60.1 63.1 
  (11.6) (9.2) (2.9) (7.7) (9.7) (11.6) 

စစ်ကုိင်း 87.5 81.5 91.1 81.3 82.5 81.6 
  (3.8) (2.8) (3.2) (2.2) (2.2) (4.5) 

တန င်္သာရီ 70.1 88.7 84.4 82.9 83.2 89.6 
  (13.4) (4.6) (10.5) (8.0) (8.3) (2.8) 

ပဲခူး 70.6 84.9 94.9 79.9 81.7 82.6 
  (12.8) (3.0) (3.1) (5.7) (5.1) (1.4) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 84.4 87.6 97.0 85.2 86.8 81.9 
  (6.5) (4.0) (3.7) (6.0) (4.4) (1.8) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 49.3 80.8 89.5 72.0 73.5 83.6 
  (25.1) (4.3) (2.0) (10.0) (9.8) (1.2) 

မေကွး 80.8 88.8 86.1 86.3 86.3 89.1 
  (5.1) (3.3) (11.5) (3.5) (3.8) (0.9) 

မန္တေလး 77.7 88.6 90.5 83.3 85.1 86.9 
  (3.5) (2.0) (3.0) (3.3) (2.1) (1.5) 

မွန် 100.0 96.0 100.0 95.9 96.6 91.5 
  (0.0) (1.7) (0.0) (2.3) (1.5) (1.7) 

ရခိုင် 64.7 69.1 75.1 66.2 67.0 59.0 
  (6.6) (2.8) (9.8) (4.3) (3.9) (5.9) 

ရနကု်န် 81.2 97.4 96.7 88.4 94.2 95.4 
  (7.7) (1.8) (2.4) (3.1) (3.1) (2.8) 

ရှမ်း 80.9 83.1 97.1 78.6 82.5 79.5 
  (3.6) (4.8) (1.9) (3.7) (4.1) (3.4) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 80.7 81.2 96.1 76.6 81.1 86.4 
  (6.7) (12.2) (5.1) (9.5) (10.9) (6.5) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 81.8 84.9 97.6 80.7 84.1 77.2 
  (7.9) (5.5) (1.8) (4.2) (3.9) (1.5) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 79.4 82.8 99.1 77.2 81.4 63.0 
  (3.7) (5.7) (0.3) (4.5) (4.2) (18.4) 

ဧရာဝတီ 76.9 79.9 91.5 77.3 78.9 79.6 
  (3.4) (3.6) (4.8) (3.2) (3.2) (4.5) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 77.2 85.7 93.3 80.8 83.3 82.5 
  (2.2) (1.0) (1.4) (1.4) (1.2) (1.4) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 75.5 86.4 92.9 79.5 82.5   
  (2.1) (1.3) (1.2) (1.4) (1.4)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 40 ။ ကျွမ်းကျင်ေသာ ကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်းများဖြ င့် ေစာင့်ေရှာကေ်မွးဖွားမှုများ (%) 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ  ေကျးလက်   
ကချင် 76.0 83.4 92.7 79.1 81.2 66.6 
  (2.8) (4.4) (7.1) (4.7) (2.7) (5.3) 

ကယား 100.0 87.6 86.7 89.8 89.3 80.8 
  (0.0) (0.8) (19.6) (3.1) (0.5) (6.6) 

ကရင် 94.0 80.9 97.2 81.8 83.6 58.8 
  (5.9) (1.4) (2.2) (2.8) (2.5) (10.0) 

ချင်း 57.3 70.5 98.3 49.7 61.3 45.2 
  (9.7) (10.7) (2.4) (7.8) (9.0) (9.1) 

စစ်ကုိင်း 81.2 73.3 90.5 72.5 74.6 67.1 
  (7.0) (7.1) (3.3) (6.2) (5.8) (7.3) 

တန င်္သာရီ 72.5 84.8 88.3 79.0 81.2 79.7 
  (10.2) (4.5) (9.7) (6.3) (6.7) (4.3) 

ပဲခူး 61.6 79.6 87.5 73.9 75.5 69.9 
  (14.6) (3.0) (8.0) (6.7) (5.8) (3.6) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 73.9 81.3 86.0 78.6 79.6 76.2 
  (5.2) (2.9) (13.5) (5.4) (2.7) (3.8) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 42.5 76.9 91.3 66.7 68.8 60.6 
  (32.7) (6.9) (5.5) (13.4) (13.8) (0.1) 

မေကွး 74.2 81.9 87.0 78.9 79.4 76.3 
  (5.4) (3.9) (9.2) (3.9) (4.1) (1.5) 

မန္တေလး 75.1 87.6 88.9 81.8 83.6 83.9 
  (2.2) (2.0) (4.6) (3.1) (1.8) (2.2) 

မွန် 96.8 95.7 100.0 95.0 95.9 91.2 
  (4.1) (0.9) (0.0) (1.6) (0.9) (1.1) 

ရခိုင် 45.0 64.4 78.1 52.8 55.2 48.5 
  (13.6) (11.9) (11.9) (11.0) (10.3) (4.3) 

ရနကု်န် 76.6 95.3 96.6 80.4 91.7 87.5 
  (8.8) (2.6) (2.4) (3.9) (3.8) (2.1) 

ရှမ်း 83.9 83.2 99.0 79.2 83.4 78.5 
  (3.1) (5.1) (0.9) (3.9) (3.7) (4.4) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 78.4 89.2 100.0 82.4 86.5 86.8 
  (2.9) (3.7) (0.0) (3.2) (4.6) (3.6) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 88.7 76.6 97.9 75.1 79.6 73.9 
  (3.0) (8.4) (1.8) (6.8) (6.4) (5.1) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 85.3 87.4 99.1 83.6 86.6 63.9 
  (3.5) (6.4) (0.3) (4.9) (4.1) (20.3) 

ဧရာဝတီ 63.7 73.9 88.9 68.0 70.4 64.8 
  (2.2) (3.0) (4.8) (3.1) (2.3) (6.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 69.3 81.4 92.6 74.2 77.9 72.5 
  (2.8) (1.5) (1.6) (1.7) (1.5) (1.7) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 64.6 76.9 88.6 67.9 72.5   
  (2.0) (1.8) (1.7) (1.8) (1.7)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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7-3 ။ နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှု 
 

IHLCA စစ်တမ်း နှစ်ကိမ်အကြ ား အလွန်ေသးငယ်ေသာ ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိသညန်ှင့်အညီ ဇယား 41 က 
ေပြ ာကြ ားချက်အရ (သိရှိရသည့်) နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ေပါင်းစပ်ထားေသာ ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ဤညွှန်ကိန်းများမှာ စစ်တမ်းမေကာက်မ ီ ရက် ၃၀ အတွင်း 
နာမကျန်းဖြ စ်၍ ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ထခိိုက်ဒါဏ်ရာရရှိ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆးရုံတက်ပြ ီး တစ်ေန့လုံး 
အိပ်ရာထက်တွင် နားေနရသည် (သို့မဟုတ်) ေနထိုင်မေကာင်းဖြ စ်ခြ င်း (သို့) ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြ င်း 
တို့ေကြ ာင့် အလုပ်အကိုင်ေလျာ့ေပါ့ လုပ်ကုိငရ်သညဟု် ေပြ ာကြ ားသူဦးေရ ရာခိုင်နှုန်းဖြ စ်ပါသည်။ 
သတိပြ ုသင့်သည်မှာ ဆင်းရဲသနူှင့်မဆင်းရသဲူဦးေရ အုပ်စုတို့၏ အ ေြခအေနကို နိှုင်းယှဥ်ရာတွင် 
ဘက်လိုက်မှုမျိုး မကြ ာခဏ ရှိတတ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူအုပ်စုများက အလွန်အမင်းေနထိုင်မေကာင်းဖြ စမ်ှ 
သာလျှင် ေနထိုင်မေကာင်းဖြ စ်သည်ဟု သတ်မှတ်ကြ ပါသည်။ ၄ငး်ပြ င် ေဆးရုံတွင် (သုိ့) အိပ်ယာထက်တွင် 
သာမန်ေနထိုင်မေကာင်း  ဖြ စ်ရုံဖြ င့် နားေနလိုစိတ်မရှိကြ ပဲ အလုပ်အကိုင်များကိုလည်း ေလျာ့ေပါ့ 
လုပ်ကိုင်ခြ ငး်မရှိကြ ၍  ဖြ စ်သည။် သို့ ဖြ စ်ပါ၍ မဆင်းရဲသူများမှာ နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုနှုန်းများ ပိုမိုမြ င့်မားစွာ 
 ဖြ စ်ေပါ်ေလ့ရှိပါသည်။ အေရးကီးေသာ ေတွ့ရှိချက်များရှိပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ေပြ ာကြ ားချက်အရ (သိရှိရသည့်) နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုမှာ 
လူဦးေရ၏ ၅.၄% /ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၅.၃% နှင့် တူညီလုနီးပါးရှိပါသည်။  

(2) အထက်တွင် ရှင်းလင်းခဲ့သည့်အတိုင်း ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက မဆင်းရဲသူများတွင် 
ဆင်းရဲသူများထက် အနည်းငယ်မြ င့်မားေသာ နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုနှုန်းများရှိ၍ ၅.၅% နှင့် ၅.၁% 
အသီးသီးရှိေကြ ာင်း ေဖာ်ပြ ပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများတွင် နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ၏် ၅.၃% မှ မေပြ ာင်းလသဲေလာက် 
တည်ငြ မိလ်ျက်ရှိပါသည်။ 

(4) ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက  မြ ို့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေဒသများတွင် သိသာေသာ  ခြ ားနားမှုများ 
မရှိေကြ ာင်း ထုတ်ေဖာ်ပြ သပါသည်။ သို့ေသာ်အမျို းသမီးများတငွ် နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုနှုန်းမှာ 
အမျိုးသားများထက်  မြ င့်မားပြ ီး ၅.၉% နှင့် ၄.၉% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(5) နိှုင်းယှဥ်ချက်အရ  မြ င့်မားေသာ နှုန်းများကုိ ကရင်ပြ ည်နယ် (၈.၉%)၊ ချငး်ပြ ည်နယ် (၈.၁%)၊ 
ကယားပြ ည်နယ် (၈.၀%) နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၈.၀%) များတွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။  

အချုပ်အားဖြ င့် ေပြ ာကြ ားချက်အရ (သိရှိရသည့်) နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုမှာ ကာလတစ်ေလျှာက် 
အေပြ ာင်းအလဲမရှိပဲ ရှိေနပါသည။် သို့ေသာ် ဤနှုန်းများက စာအုပ်စာေပတွင် ေတွ့ ရှိရသည့် ကိုယ်တိုင် 
ဖွင့်ဟေပြ ာကြ ားချက်၏ ဘက်လိုက်မှုကို ထငဟ်ပ်ပြ ီး ဤအချက်အလက်အရ ဆငး်ရသဲမူျားက မဆင်းရဲ 
သူများထက် နာဖျားမှု နည်းဟန်ရှိပါသည်။   
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ဇယား 41 ။ ေပြ ာကြ ားချက်အရ (သိရှိရသည့်) နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှု 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစေုပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ      ေကျးလက် အမျို းသား    အမျို းသမီး     

ကချင် 5.3 6.0 4.1 6.4 5.6 6.0 5.8 7.5 
  (1.0) (0.9) (0.5) (0.9) (1.1) (0.8) (0.9) (1.0) 

ကယား 6.5 8.2 8.6 7.7 6.3 9.8 8.0 6.4 
  (2.3) (0.3) (0.6) (0.2) (0.3) (0.4) (0.0) (1.4) 

ကရင် 9.2 8.8 8.0 9.1 7.5 10.3 8.9 8.9 
  (2.5) (1.5) (0.4) (1.9) (1.8) (1.5) (1.6) (2.6) 

ချင်း 8.3 7.9 8.3 8.1 7.9 8.3 8.1 7.7 
  (2.4) (0.7) (2.2) (1.7) (2.0) (1.7) (1.8) (1.2) 

စစ်ကုိင်း 4.3 4.4 5.9 4.1 3.8 4.9 4.4 4.5 
  (1.6) (0.7) (1.7) (0.6) (0.6) (1.0) (0.8) (0.4) 

တန င်္သာရီ 5.9 8.2 10.4 6.6 6.4 8.4 7.5 6.5 
  (1.4) (1.1) (0.9) (1.4) (1.4) (1.4) (1.4) (0.9) 

ပဲခူး 5.4 5.3 6.2 5.2 4.8 5.8 5.3 7.0 
  (0.7) (0.6) (1.1) (0.5) (0.4) (0.7) (0.6) (1.0) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 6.3 6.3 7.9 6.0 5.5 7.0 6.3 8.1 
  (1.0) (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.6) (0.4) (1.6) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 3.9 4.1 3.2 4.2 3.8 4.3 4.1 5.5 
  (0.2) (0.9) (1.0) (0.7) (0.4) (1.1) (0.8) (0.3) 

မေကွး 5.1 5.4 4.8 5.4 4.6 5.9 5.3 5.7 
  (0.7) (0.8) (1.3) (0.7) (0.5) (0.7) (0.6) (0.9) 

မန္တေလး 3.5 4.3 3.8 4.2 3.7 4.4 4.1 4.1 
  (0.2) (0.7) (0.7) (0.5) (0.3) (0.7) (0.5) (0.5) 

မွန် 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.9 3.5 3.4 
  (0.8) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.6) (0.4) (0.5) 

ရခိုင် 6.8 9.0 7.5 8.2 7.2 8.9 8.0 6.9 
  (0.8) (1.7) (1.8) (0.9) (1.1) (1.3) (1.1) (1.7) 

ရနကု်န် 5.1 4.9 5.0 5.0 4.4 5.5 5.0 4.4 
  (0.5) (0.9) (0.8) (1.7) (0.7) (0.9) (0.8) (1.0) 

ရှမ်း 2.9 4.5 4.4 3.9 4.0 4.0 4.0 4.6 
  (1.1) (1.1) (0.6) (1.3) (1.2) (0.9) (1.0) (1.2) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 5.7 6.4 6.4 6.2 6.4 6.1 6.3 6.4 
  (0.9) (2.2) (0.8) (2.2) (2.2) (1.3) (1.8) (2.9) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 1.4 2.7 2.9 2.0 1.9 2.5 2.2 3.2 
  (0.8) (0.9) (0.7) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 1.6 2.6 2.0 2.2 2.1 2.2 2.1 2.6 
  (0.4) (0.8) (0.6) (0.6) (0.3) (0.8) (0.6) (0.2) 

ဧရာဝတီ 5.7 7.1 7.0 6.6 6.2 7.1 6.7 5.3 
  (1.1) (0.8) (0.9) (0.9) (0.8) (0.9) (0.8) (0.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 5.1 5.5 5.3 5.4 4.9 5.9 5.4 5.3 
  (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 5.3 5.3 4.3 5.6 5.2 5.4 5.3   
  (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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7-4 ။ အာဟာရ 

ဇယား 42 နှင့် ဇယား 43 တို့တွင် အသင့်အတင့် နှင့် အလွန်အမင်း အာဟာရချို့တဲ့မှု၏ ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည။် အာဟာရ ချို့တဲ့မှုကိ ုအသက်အရ ရှိသင့်ေသာကိုယ်အေလးချိန်ဖြ င့် 
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ အသင့်အတင့်နှင့် အလွန်အမင်း အာဟာရချို့တဲ့မှုဖြ စ်ခြ င်းမှာ အသက် ၅ 
နှစ်ေအာက် နှင့် ရည်ညွှန်းဦးေရ စံသတ်မှတ်ချက် ကိုယ်အေလးချိန်မှ စံတိမ်းချက် ၂ ဆ နှင့် ၃ ဆ ေအာက်ရှိ 
ဦးေရအချိုးကို ကိယု်စားပြ ုေဖာ်ပြ ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ သတိပြ ုသင့်သည်မှာ အသက်အရ ရှိသင့်ေသာ 
ကိုယ်အေလးချိန်မှာ မကြ ာခဏ ေပါင်းစပ်ေဖာ်ပြ ထားေသာ အာဟာရ ညွှန်ကိန်းအဖြ စ် အဓိပ္ပါယ် 
ဖွင့်ဆိုထားခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ  ကီးထွားမှုေနှးေကွးခြ င်း (အသက်အရရှိသင့်ေသာ အရပ်အမြ င့်) နှင့် ကိုယ်အေလးချိန် 
မပြ ည်မ့ီခြ င်း (အရပ်အမြ င့်အရ ရှိသင့်ေသာကိုယ် အေလးချိန်) တို့ကို ထည့်သွင်းတွက်ဆထားပါသည်။   

အသင့်အတင့် အာဟာရ ချို ့တဲ့မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ဇယား 42 က အေရးကီးေသာ ေတွ့ ရှိချက်များကို 
ထုတ်ေဖာ်ထားပါသည်။ 

(1) ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ေယဘုယျအားဖြ င့် အသင့်အတင့် အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုမှာ ၃၂%  ဖြ စ်၍ ၂၀၀၅ 
ခုနှစ၏် ၃၄% မှ ကျဆင်းခဲ့ေသာ်လည်း စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါေသာ ကျဆင်းမှုတစ်ရပ် 
 ဖြ စ်ပါသည်။  

(2) ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ား  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၃၅% နှင့် ၃၀.၆% အသီးသီးဖြ င့် ေကျးလက် နှင့် 
 မြ ို ့ ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ၃၃.၇% နှင့် ၂၅.၅% အသီးသးီရှိကာ အမျိုးသား နှင့် 
အမျိုးသမီးများမှာ ထပ်တူနီးပါးတူညီမည့် နှုန်းများရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများအကြ ား အာဟာရချို ့တဲ့မှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ ် ၏ ၃၇.၉% မှ ကျဆင်းခဲ့ေသာ်လည်း 
အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ 

(4) အဓိကအားဖြ င့်  မြ င့်မားေသာနှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၃%) နှင့် ရှမ်းပြ ည်နယ် (ေတာင်) (၄၈%) 
တို့တွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။  

အလွန်အမင်း အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုများ နှင့် ပတ်သက်၍ ဇယား 43 က အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် အလားတူ 
ပုံစံမျိုး ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

(1) ၂၀၁၀  ပြ ည့်နစ်ှတငွ် ေယဘုယျအားဖြ င့် အလွန်အမင်းအာဟာရ ချို ့တဲ့မှုမှာ ၉.၁%  ဖြ စ်ပြ းီ ၂၀၀၅ 
ခုနှစ၏် ၉.၄% မ ှစာရင်းအင်းသေဘာအားအေရးမပါေသာ ကျဆင်းမှုတစ်ရပ်သာ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ား  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၁၀.၂% နှင့် ၈.၆% အသီးသီးရှိ ပြ းီ ေကျးလက်နှင့် 
 မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ၉.၇% နှင့် ၆.၉% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) အသင့်အတင့်အာဟာရချို့တဲ့မှု နှင့် မတူပဲ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက်မြ င့်မားေသာ 
(အလွန်အမင်းအာဟာရချို့တဲ့မှု) နှုန်းများရှိ၍ ၁၀% နှင့် ၈.၃% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(4) ဆင်းရဲသူများအကြ ား အာဟာရချို ့တဲ့မှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၁၁.၃% မှကျဆင်းလာေသာ်လည်း 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ် မဟုတ်ပါ။ 

(5) အဓိကအားဖြ င့်  မြ င့်မားေသာ နှုနး်များကို ရှမ်းပြ ည်နယ ် (ေတာင်) (၁၈.၅%) နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် 
(၁၆.၃%) တို့တွင်ေတွ့ ရှိရပါသည်။  
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ေယဘုယျအားဖြ င့် ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ကာလတစ်ေလျှာက်အနည်းငယ်ေသာ တိုးတက်မှု 
အသွင်ပုံစံ တစ်ခုကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ယင်းအေနအထားတငွ် ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက အပိုင်း ၂ 
တွင်ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် အစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့မှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကျဆင်းခြ င်းများဆိုင်ရာ ေတွ့ ရှိချက်များနှင့် 
ထင်ရှားစွာ ဆက်စပ်ညီညွတ်မှုရှိေနပါသည်။ ထို့အပြ င် ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၇ နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များ၏ 
ဗဟုညွှန်ကိန်းဆိုင်ရာ အစုလိုက်စစ်တမ်းများ(MICS)၏ ေတွ့ရှိချက်များနှင့်လညး် ညီညွှတ်မှုရှိ ပြ ီး 
ဤစစ်တမ်းများက ကာလတစ်ေလျှာက်အလားတူ အကျဖက်သို့ ဦးတည်သည် ့ အလားအလာကို ဖွင့်လှစ် 
ေဖာ်ပြ ပါသည်။ (ေနာက်ဆက်တွဲဇယားများကြ ည့်ပါ)  

ဇယား 42 ။ အသင့်အတင့်အာဟာရချို့တဲ့မှု (အသက်အရ ကုိယ်အေလးချိန်) အသက် 5 နှစ်ေအာက် (%) 
 ပြ ည်နယ်၊ 2010 2005 

တုိင်းေဒသကီးနှင့်  အလွှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန ကျား/မ စုစေုပါင်း စုစေုပါင်း 
 ပြ ည်ေထာင်စု  မြ ို ့ ပြ   ေကျးလက် ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ အမျို းသား အမျို းသမီး     

ကချင် 40.4 23.0 20.6 28.0 27.7 21.9 25.3 28.2 
  (6.6) (8.9) (14.8) (8.8) (10.1) (8.4) (9.4) (0.6) 

ကယား 44.1 13.4 9.1 20.4 19.8 17.5 18.7 21.0 
  (28.3) (2.5) (9.9) (6.0) (0.1) (8.8) (3.7) (6.5) 

ကရင် 26.2 29.7 16.0 32.3 30.6 28.0 29.3 30.0 
  (5.9) (1.3) (3.3) (1.8) (3.1) (1.0) (1.7) (8.1) 

ချင်း 35.9 32.6 33.2 33.8 33.5 33.3 33.4 31.7 
  (8.6) (13.3) (10.2) (6.3) (8.1) (10.1) (9.1) (6.7) 

စစ်ကုိင်း 29.9 31.5 35.0 30.5 27.5 34.8 31.3 28.5 
  (6.7) (3.2) (2.4) (2.9) (2.6) (4.5) (2.7) (3.4) 

တန င်္သာရီ 32.2 24.9 27.4 26.1 20.3 32.6 26.6 28.9 
  (9.8) (6.1) (3.2) (8.8) (6.2) (8.5) (6.4) (1.7) 

ပဲခူး 36.4 25.4 25.6 27.2 30.9 22.9 26.8 29.1 
  (5.6) (3.2) (2.4) (4.8) (2.2) (5.9) (3.6) (2.7) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 39.2 24.4 30.6 25.3 33.4 19.5 26.5 31.8 
  (4.2) (3.6) (5.0) (5.8) (3.5) (6.0) (4.3) (1.2) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 30.4 26.9 18.8 30.1 26.8 27.6 27.2 24.0 
  (14.0) (5.3) (3.1) (6.8) (2.8) (9.3) (6.0) (6.8) 

မေကွး 19.0 38.9 35.8 38.3 38.0 36.9 37.4 42.3 
  (4.0) (4.3) (6.6) (5.2) (5.9) (5.1) (4.6) (4.1) 

မန္တေလး 13.6 31.5 30.8 25.1 28.4 25.4 27.0 33.0 
  (1.4) (3.1) (4.7) (2.3) (2.9) (4.7) (2.5) (3.8) 

မွန် 16.0 26.0 19.5 24.8 21.2 26.8 24.2 35.1 
  (4.0) (4.1) (3.0) (5.2) (7.8) (5.9) (4.8) (9.2) 

ရခိုင် 34.1 54.4 56.7 48.7 51.8 53.6 52.8 60.5 
  (5.9) (1.8) (4.2) (2.8) (2.8) (4.0) (2.4) (3.3) 

ရနကု်န် 24.5 34.1 38.2 23.9 25.8 29.2 27.3 27.0 
  (5.9) (2.8) (11.6) (2.5) (8.3) (2.4) (4.4) (5.0) 

ရှမ်း 32.4 32.1 33.6 31.6 33.1 31.0 32.2 29.8 
  (13.1) (4.5) (5.3) (2.4) (1.5) (3.5) (2.1) (5.3) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 59.1 45.8 46.3 49.0 45.6 52.9 48.3 34.2 
  (13.6) (0.8) (0.8) (5.2) (5.1) (2.0) (4.0) (7.9) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 8.4 19.3 25.1 14.4 18.1 16.5 17.2 26.5 
  (3.4) (4.9) (7.6) (5.0) (2.8) (6.3) (4.6) (7.3) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 2.3 21.9 24.9 12.4 20.3 16.9 18.7 25.3 
  (0.5) (4.2) (7.0) (4.7) (4.3) (3.6) (4.1) (5.1) 

ဧရာဝတီ 32.5 34.2 33.5 34.3 34.6 33.4 34.0 36.2 
  (3.2) (4.1) (4.0) (3.8) (3.2) (5.9) (3.7) (4.0) 

 ပြ ည်ေထာင်စု2010 25.5 33.7 35.2 30.6 31.7 32.3 32.0 34.3 
  (2.7) (1.3) (2.0) (1.2) (1.5) (1.6) (1.2) (1.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု2005 31.4 35.0 37.9 32.1 34.4 34.1 34.3   
  (3.0) (1.4) (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (1.3)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 43 ။ အလွန်အမင်း အာဟာရ ချို့တဲ့မှု (အသက်အရကိုယ်အေလးချိန်) အသက် 5 နှစ်ေအာက် (%) 
 ပြ ည်နယ်၊ 2010 2005 

တုိင်းေဒသကီးနှင့်  အလွှာ ဆင်းရဲနွမး်ပါးမှုအေခြ အေန ကျား/မ စုစေုပါင်း စုစေုပါင်း 

 ပြ ည်ေထာင်စု 
 မြ ို ့ ပြ  

   
ေကျးလက် ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ အမျို းသား အမျို းသမီး     

ကချင် 7.7 4.2 4.2 4.8 5.2 3.8 4.6 9.0 
  (7.0) (2.2) (2.1) (3.4) (2.0) (3.0) (2.1) (0.9) 

ကယား 13.6 2.5 0.0 5.2 1.5 7.7 4.4 3.5 
  (8.7) (0.1) (0.0) (2.2) (1.4) (3.9) (2.0) (1.5) 

ကရင် 2.2 5.9 0.0 6.8 5.8 5.3 5.6 5.8 
  (1.0) (1.7) (0.0) (1.8) (2.4) (0.8) (1.5) (1.0) 

ချင်း 11.4 8.3 6.9 14.3 10.3 7.6 9.0 4.6 
  (1.0) (4.7) (3.8) (4.0) (3.4) (3.9) (3.8) (0.3) 

စစ်ကုိင်း 12.2 10.4 6.4 11.5 7.5 13.4 10.6 5.9 
  (4.4) (1.5) (2.8) (1.2) (1.5) (1.8) (1.0) (0.8) 

တန င်္သာရီ 5.8 6.9 6.7 6.6 4.6 8.5 6.6 6.6 
  (2.3) (2.2) (1.9) (2.0) (2.6) (0.6) (1.5) (1.6) 

ပဲခူး 8.4 9.3 6.7 9.9 9.4 8.9 9.2 8.7 
  (2.8) (1.5) (1.2) (2.0) (1.4) (2.1) (1.3) (1.3) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 10.0 10.6 11.5 10.2 11.5 9.5 10.5 10.1 
  (1.7) (1.9) (2.7) (2.2) (1.5) (2.9) (1.5) (0.6) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 4.9 7.3 0.0 9.5 6.1 8.0 7.1 6.0 
  (6.7) (3.1) (0.0) (4.0) (3.4) (3.4) (3.2) (3.2) 

မေကွး 0.4 7.3 5.3 7.6 3.2 10.0 6.8 9.5 
  (0.4) (1.1) (2.0) (2.0) (1.2) (1.4) (1.1) (1.6) 

မန္တေလး 4.2 7.0 7.3 5.8 6.8 5.8 6.3 8.9 
  (1.5) (1.3) (2.4) (1.4) (1.2) (2.4) (1.1) (2.5) 

မွန် 1.7 2.8 6.1 2.1 3.7 1.7 2.6 10.4 
  (1.8) (1.1) (4.9) (0.7) (3.2) (0.8) (1.2) (4.4) 

ရခိုင် 8.7 17.0 17.6 15.0 16.8 15.9 16.3 26.8 
  (3.6) (1.1) (2.3) (1.6) (2.2) (1.5) (0.7) (0.7) 

ရနကု်န် 7.5 8.9 12.5 6.5 6.6 9.7 7.9 4.5 
  (5.3) (1.3) (7.0) (3.3) (3.9) (4.9) (4.0) (1.2) 

ရှမ်း 12.6 10.1 16.9 8.1 8.4 13.2 10.6 7.6 
  (2.0) (2.8) (6.0) (0.8) (1.6) (2.4) (1.8) (2.4) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 23.2 17.3 34.6 13.4 14.3 25.4 18.5 9.8 
  (2.4) (1.6) (1.6) (2.2) (0.4) (2.4) (0.8) (4.2) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 3.2 4.0 6.4 3.0 2.0 5.6 3.9 5.4 
  (2.3) (1.7) (2.2) (1.8) (1.4) (2.0) (1.6) (1.9) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 0.0 2.0 2.1 1.3 0.4 3.2 1.7 7.2 
  (0.0) (0.7) (1.0) (0.8) (0.3) (0.9) (0.5) (4.0) 

ဧရာဝတီ 4.4 13.0 12.3 11.8 12.1 11.8 12.0 9.9 
  (2.7) (1.9) (2.2) (1.4) (2.1) (1.4) (1.5) (1.4) 

 ပြ ည်ေထာင်စု2010 6.9 9.7 10.2 8.6 8.3 10.0 9.1 9.4 
  (2.0) (0.5) (1.0) (0.6) (0.7) (0.8) (0.6) (0.6) 

 ပြ ည်ေထာင်စု2005 8.0 9.7 11.3 8.2 9.3 9.5 9.4   
  (1.3) (0.8) (0.8) (0.7) (0.8) (0.8) (0.6)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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7-5 ။ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုအား လက်လှမ်းမီ ရရိှမှု 

ဇယား 44 က ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအား ရုပ်၀တ္တ ုပိုင်းဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီရရှိမှု၏ ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ရုပ်၀တ္တ ုပိုင်းဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီရရှိမှုကို ေဆးရုံတစ်ရုံ 
( မြ ို ့နယ်ေဆးရုံ၊ အထူးကု ပြ ည်သူ့ေဆးရုံကီးများနှင့် တိုက်နယ်ေဆးရုံများ) သို့မဟုတ် ကျန်းမာေရးဌာန 
(ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲများ၊ မိခင် နှင့် ကေလးကျန်းမာေရးဌာနများ) 
နှင့် တစ်နာရီလမ်းေလျှာက်အကွာအေဝး (၁.၂၃ မုိင်) အတွင်း ေနထိုင်သူဦးေရ  ဖြ င့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည။် 
သတင်းအချက်အလက်ကို ရပ်ရွာအဆင့်တွင် ေမးမြ န်းသည့် အဓိက သတင်းအချက်အလက်ေပးသူ 
ေမးခွန်းလွှာ  (Key Informant Questionnaire) မှရရှိခြ ငး်ဖြ စ၍် ၄င်းေမးခွန်းလွှာတွင် ေကျးရွာ/ရပ်ကွက် 
၏ အလယ်ဗဟို နှင့် ကျန်းမာေရး (ေဆးရုံ၊ေဆးခန်း) ၀န်ေဆာင်မှုဌာနများ၏ မိုင်အကွာအေဝးကို ေမးမြ န်း 
ထားပါသည်။ စံမှားယွင်းချက်များကို တွက်ချကန်ိုင်ရန် ေကျးရွာ/ရပ်ကွက်၏ ေမးခွနး်လွှာ ေဖြ ကြ ားချက်များ 
တွင် အကွာအေဝးကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ စိတ်၀င်စားဖွယ်ရလဒ်များ ရရှိပါသည်။   

(1) ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ေယဘုယျအားဖြ င့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုအား လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၈၁% 
 ဖြ စ်သဖြ င့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ရှိ ၆၅%နှင့် နိှုင်းယှဉပ်ါက တိုးတက်မှုရှိပြ ီးစာရင်းအငး်သေဘာအရ အေရးပါ 
ပါသည။်  

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ားတွင်အနည်းငယ်ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၇၇% နှင့် ၈၂% အသီးသီးရှိကာ 
ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သမူျား အကြ ားတွင်ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး ၇၅% နှင့် ၉၆% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၅၇% မှ တိုးမြ င့်လာပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ 
အေရးပါေသာ ေပြ ာငး်လမဲှုတစရ်ပ်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(4)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ားသိသာေသာ ကဲွပြ ားခြ ားနားမှုများရှိ၍နမိ့်ကျေသာ နှုန်းများမှာ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး (၆၂%) နှင့် ချင်းပြ ည်နယ် (၆၈%) တို့တွင်ဖြ စ်ပါသည်။  

(5)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအဆင့်တွင် အလွန်မြ င့်မားေသာ တိုးတက်မှု အချို ့ဖြ စ်ေပါ်ဟန်ရှိေသာ်လည်း 
ဤရလဒ်များကို အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် သတိချပ်ရန်  မြ င့်မားသည့် စံမှားယွင်းချက်များက 
နိှုးေဆာ်လျက်ရှိပါသည်။  

အချုပ်အားဖြ င့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင၍် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ အလွန်များပြ ား 
စွာတိုးတက်ခဲ့ပြ ီး အဓိကအားဖြ င့် ဆင်းရဲသူအတွက် တိုးတက်ခဲ့ကာ  မြ ို ့ ပြ  နှင့် ေကျးလက်ေနထိုင်သူများ 
အကြ ားတွင်မူ  ကီးမားေသာ ကွာဟချက်များရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

 
7-6 ။ ကျန်းမာေရးအသံုးစရိတ် 

ဇယား 45 တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် 'ကျပ်' ေငွတန်ဖိုးအရ ကျန်းမာေရးအသုံးစရိတ် နှင့် ကျန်းမာေရး 
အသုံးစရိတ ်ေ၀စုများ၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ကျန်းမာေရးအသုံးစရိတ်တွင် 
အာမခံေကြ း၊  ပြ ည်သူ့ေဆးရုံနှင့် ပုဂ္ဂလိက ေဆးရုံများတွင် အတွင်းလူနာအဖြ စ်တက်ေရာက်ကုသမှု၊ 
 ပြ ည်သူ့ေဆးရုံနှင့် ပုဂ္ဂလိကေဆးရုံများတွင် အပြ ငလ်နူာအဖြ စ် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု၊ 
အိမ်တိုင်ရာေရာက် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု၊ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု၊ တိုင်းရင်းရိုးရာ 
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ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု နှင့် အခြ ားဆက်စပ်ေသာ အသုံးစရိတ်များပါ၀င်ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များက  ခြ ားနားေသာ  ပြ ဿနာနှစရ်ပအ်တကွ် သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ 
ပထမအချက်မှာ ဤသတင်းအချက်အလကမ်ျားက ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု အသုံးစရိတ်များနှင့် 
ဆက်နွယ်သည့် ဘ ာေရး၀န်ထုပ်၀န်ပိုး၏ အေခြ အေနအား ညွှန်ပြ ေပးပြ းီ အဓိကအားဖြ င့် ဆင်းရဲသူများ၏ 
၀န်ထုပ်၀န်ပိုးကို ညွှန်ပြ သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ဤသတင်းအချက်အလက်များသည် စရိတ်မြ င့်မား 
ေသာ်လည်း အရည်အေသွးမြ င့်မားသည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းအား လက်လှမ်းမီ ရရှိမှုကို 
ကိုယ်စားပြ ု ေဖာ်ပြ ခြ င်းဖြ စ်သည်။ အချက်သုံးရပ်မှာ မှတ်သားရန်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် အသုံးစရိတ်၏ ကျန်းမာေရးေ၀စုများမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၅% ရှိပြ ီး 
၂၀၀၅ခုနှစ်၏ နှုန်းနှင့် ထပ်တူနီးပါးတူညီပါသည်။ 

(2) ဆင်းရဲသူများအတွက် ကျန်းမာေရးေ၀စုအချိုးမှာ မဆင်းရဲသူများထက် သိသိသာသာ နိမ့်ကျပြ းီ ၃.၇% 
နှင့် ၅.၁% အသီးသးီရှိပြ းီ အလားတူ ေကျးလက်တွင်ေနထိုင်သူများအတွက် ကျန်းမာေရးေ၀စု အချိုးမှာ 
 မြ ို ပြ တွင် ေနထိုင်သူများထက် နမိ့်ကျပြ ီး ၄.၄% နှင့် ၅.၉% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) မဆင်းရဲသူများက ဆင်းရဲသူများ၏ ကျန်းမာေရးအတွက်သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်၏ ကိန်းပြ ည့် 
သေဘာအရ သံုးဆနီးပါး ကျခံသုံးစွဲပါသည်။ ယင်းအချက်က မဆင်းရဲသူများက ပိုမိုအရည်အေသွး 
 မြ င့်မားေသာ (ကျန်းမာေရး) ေစာင့်ေရှာက်မှုကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ လက်လှမ်းမီ ရရှိသည်ဟု ညွှန်ပြ  
ပါသည။် 

အချုပ်အားဖြ င့် နိှုင်းယှဉမ်ှုသေဘာအရ ဆင်းရဲသူအတွက် ကျန်းမာေရး အသုံးစရိတ်၏ ၀န်ထုပ်၀န်ပိုးမှာ 
မဆင်းရဲသူထက် ေလျာ့နည်းေသာ်လည်း မဆင်းရဲသူက ရရှိသည့် ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေရှာကမ်ှု၏ 
အရည်အေသွးမှာ ပိုမို မြ င်မ့ားပါသည။် 
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ဇယား 44 ။ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုအား လက်လှမ်းမီရရှိမှု (ဦးေရ%) 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 စုစုေပါင်း 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ စုစေုပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ      ေကျးလက်     

ကချင် 93.2 96.8 100.0 94.2 95.8 74.6 

  (2.4) (0.4) (0.0) (1.3) (0.8) (4.2) 

ကယား 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

ကရင် 82.4 76.7 96.0 74.1 77.7 68.7 
  (13.3) (1.5) (4.7) (3.4) (3.5) (3.1) 

ချင်း 71.8 57.6 82.5 63.5 68.1 36.5 
  (8.2) (11.4) (18.1) (3.3) (8.3) (12.5) 

စစ်ကုိင်း 70.5 60.7 97.8 56.4 62.2 54.0 
  (6.4) (7.9) (1.5) (8.2) (7.7) (3.9) 

တန င်္သာရီ 71.7 82.4 98.5 72.8 78.8 61.6 
  (9.9) (7.3) (1.6) (9.8) (9.0) (6.2) 

ပဲခူး 81.7 80.0 100.0 77.4 80.3 59.2 
  (7.5) (6.5) (0.0) (7.5) (6.5) (7.9) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 90.2 88.1 100.0 86.5 88.5 65.7 
  (7.2) (9.2) (0.0) (10.5) (8.7) (8.1) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 68.4 70.6 100.0 66.9 70.2 50.8 
  (15.5) (9.0) (0.0) (11.2) (9.4) (8.8) 

မေကွး 70.4 72.0 93.1 69.1 71.5 49.7 
  (8.5) (6.4) (6.3) (6.8) (6.8) (5.4) 

မန္တေလး 74.5 83.9 96.8 75.3 81.4 67.0 
  (5.5) (3.4) (2.2) (4.1) (3.7) (3.5) 

မွန် 100.0 98.3 100.0 98.2 98.6 79.1 
  (0.0) (1.7) (0.0) (1.7) (1.4) (4.3) 

ရခိုင် 66.0 82.2 98.8 68.9 75.1 48.1 
  (2.6) (5.4) (1.5) (1.4) (5.3) (14.6) 

ရနကု်န် 85.6 95.5 96.2 86.0 93.9 94.4 
  (7.4) (1.6) (3.1) (5.0) (2.2) (2.6) 

ရှမ်း 71.9 81.0 93.7 73.0 78.0 59.7 
  (8.3) (6.2) (4.9) (7.2) (6.1) (4.8) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 91.5 93.8 100.0 90.8 93.2 63.4 
  (1.4) (4.5) (0.0) (3.3) (4.0) (10.4) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 64.8 68.5 83.4 62.7 67.1 54.4 
  (6.0) (7.9) (14.5) (7.1) (4.3) (8.8) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 54.2 67.9 100.0 48.9 61.5 64.7 
  (21.8) (9.0) (0.0) (14.9) (15.2) (12.8) 

ဧရာဝတီ 83.6 86.8 95.2 84.0 85.7 63.9 
  (3.6) (3.1) (3.3) (3.9) (3.2) (7.1) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 77.0 82.2 96.5 75.3 80.9 64.9 
  (1.8) (1.7) (1.3) (1.9) (1.6) (2.0) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 57.3 68.4 96.2 53.8 64.9   
  (2.4) (2.2) (1.2) (2.2) (2.0)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 45 ။ ကျန်းမာေရးအသုံးစရိတ/် ေဝစုအချိုးများ (ဒီဇင်ဘာ 2009 ခုနှစ် ကျပ်တန်ဖိုးအရ) 

 ပြ ည ်နယ်၊ 
တိုင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

အလွှာအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအရ စုစုေပါင်း 
 မြ ို ့ပြ  ေကျးလက် ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ တန်ဖိုး (ကျပ်) ေဝစုအချို း % 

တန်ဖိုး 
(ကျပ်) 

ေဝစု 
အချို း 

% 

တန်ဖိုး 
(ကျပ်) 

ေဝစ ု
အချို း 

% 

တန်ဖိုး 
(ကျပ်) 

ေဝစု 
အချို း 

% 

တန်ဖိုး 
(ကျပ်) 

ေဝစ ု
အချို း 

% 

2010 2005 % 
ေပြ ာင်းလဲမှု

2005- 
2010 

2010 2005 % 
ေပြ ာင်းလဲမှု

2005- 
2010 

ကချင် 28,824 5.0 27,961 5.4 16,218 4.8 32,117 5.3 28,183 37,945 -26 5.3 7.7 -31 
 (9854) (1.75) (6437) (1.16) (2763) (0.71) (8359) (1.28) (6591) (7634)  (1.17) (1.24)  

ကယား 37,905 5.6 34,495 5.7 19,961 5.7 37,251 5.7 35,809 23,594 52 5.7 4.8 18 
 (20037) (2.75) (11272) (2.19) (619) (0.03) (378) (0.15) (527) (2519)  (0.15) (0.69)  

ကရင် 21,725 3.4 20,462 3.7 23,264 6.5 20,257 3.3 20,669 0,700 -33 3.6 5.0 -28 
 (2112) (0.26) (1707) (0.26) (7558) (1.86) (613) (0.11) (1286) (3349)  (0.24) (0.67)  

ချင်း 27,611 6.3 15,161 4.4 17,730 5.7 19,499 4.1 18,329 35,743 -49 5.0 9.0     -45 
 (8335) (1.98) (5149) (1.58) (7967) (2.49) (5915) (1.13) (7170) (9153)  (1.91) (3.22)  

စစ်ကိုင်း 27,454 4.2 19,624 3.6 18,358 5.3 21,118 3.6 20,768 22,633 -8 3.7 4.3    -14 
 (7401) (1.01) (1239) (0.20) (6796) (1.85) (1359) (0.19) (1954) (2889)  (0.30) (0.59)  

တန င်္သာရီ 46,998 7.0 34,021 6.7 15,448 4.8 45,477 7.1 36,928 34,432 7 6.8 6.2 9 
 (15974) (1.38) (2243) (0.43) (1698) (0.58) (4967) (0.54) (5906) (7456)  (0.61) (1.66)  

ပဲခူး 84,831 13.1 24,230 4.4 13,515 3.9 35,770 5.9 32,439 27,350 19 5.7 5.3 7 
 (37367) (5.40) (3201) (0.46) (3521) (1.01) (7829) (1.19) (6912) (1432)  (1.12) (0.15)  

- ပဲခူး (အေရှ့) 33,576 5.8 33,794 6.0 18,065 5.3 36,755 6.1 33,760 36,517 -8 6.0 7.0 -14 
 (1023) (0.05) (6667) (0.91) (6531) (1.87) (5395) (0.62) (5741) (895)  (0.75) (0.26)  

- ပဲခူး (အေနာက်) 158,177 20.9 14,563 2.6 7,945 2.3 34,754 5.7 31,039 17,673 76 5.4 3.5 52 
 (72413) (9.18) (1626) (0.19) (1483) (0.42) (14894) (2.31) (12871) (2742)  (2.14) (0.37)  

မေကွး 34,248 5.4 21,760 4.3 11,533 3.4 26,544 4.7 23,097 18,936 22 4.5 4.1 10 
 (3263) (0.70) (4328) (0.88) (1917) (0.59) (4459) (0.82) (3407) (3326)  (0.68) (0.52)  

မန္တေလး 25,766 3.8 15,845 3.2 7,921 2.5 21,718 3.6 18,639 19,247 -3 3.4 3.9 -13 
 (2525) (0.36) (2988) (0.57) (842) (0.22) (3221) (0.53) (2385) (2167)  (0.44) (0.40)  

မွန် 86,936 13.1 26,520 4.9 18,408 5.4 40,787 6.8 37,684 27,117 39 6.6 4.9 35 
 (46622) (5.53) (3864) (0.77) (5123) (1.48) (18704) (2.84) (15497) (6273)  (2.50) (1.39)  

ရခိုင် 15,533 2.7 17,004 3.9 8,112 2.5 21,661 3.9 16,669 17,076 -2 3.6 3.6   0 
 (2408) (0.45) (1671) (0.36) (889) (0.30) (2624) (0.59) (1433) (1384)  (0.43) (0.36)  

ရန်ကနု် 48,619 6.6 24,719 4.8 12,678 3.8 46,683 6.4 42,347 41,918 1 6.2 5.7 10 
 (14423) (1.27) (2259) (0.73) (1219) (0.32) (11923) (1.15) (10352) (12412)  (1.08) (1.14)  

ရှမ်း 25,179 4.0 12,705 2.7 6,337 2.0 19,508 3.4 15,781 20,035 -21 3.1 4.3 -27 
 (2670) (0.47) (2550) (0.60) (1295) (0.40) (2565) (0.55) (1964) (1740)  (0.46) (0.51)  

- ရှမ်း (ေတာင်) 25,985 3.9 16,786 3.4 9,711 3.0 21,862 3.7 19,498 29,871 -35 3.6 5.9 -38 
 (1882) (0.60) (4066) (1.11) (510) (0.08) (4083) (1.01) (1711) (1456)  (0.83) (0.96)  

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 22,347 3.6 11,028 2.4 4,424 1.4 17,969 3.1 13,319 12,069 10 2.7 2.8   -1 
 (6798) (0.73) (2682) (0.52) (1668) (0.52) (4075) (0.62) (3843) (3572)  (0.62) (0.75)  

- ရှမ်း (အေရှ့) 30,448 5.7 5,043 1.2 6,143 1.9 13,818 2.7 10,778 12,617 -15 2.4 2.9 -16 
 (9263) (1.70) (1455) (0.33) (3060) (0.93) (7049) (1.29) (5200) (2193)  (1.09) (0.56)  

ဧရာဝတီ 25,998 4.3 32,102 6.4 15,723 4.7 36,905 6.3 31,101 31,864 -2 6.0 5.9    2 
 (3484) (0.76) (6483) (1.17) (2790) (0.79) (5789) (0.77) (4811) (3139)  (0.71) (0.44)  

 ပြ ည်ေထာင်စု 39,959 5.9 22,595 4.4 12,338 3.7 31,245 5.1 27,219 26,923 1 4.9 5.0   -1 
 (6183) (0.71) (1385) (0.25) (840) (0.24) (2383) (0.33) (1901) (1895)  (0.29) (0.27)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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7-7 ။ အကျဉ်းချုပ် 
 

အပိုင်း ၇ ။  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာေရးက အေခြ အေန၏ ရှုေထာင့်အသွင်အပြ င်များ၏ ကိန်းဂဏန်း 
အချက် အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည။် 

၀က်သက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးမှုနှင် ့ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နစ်ှ၌ လွှမ်းခြ ုံမှုမှာ ၈၂% 
ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနစှ်၏ ၈၀% သင့်တင့်ရုံ တိုးတက်လာေသာ တိုးတက်မှုတစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသ ူ နှင့် 
မဆင်းရဲသူများအကြ ားလွှမ်းခြ ုံမှုတွင် သိသာေသာခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၇၆% နှင့် ၈၆% အသီးသီးရှိကာ 
ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်  ၈၀% နှင့် ၉၂% အသီးသးီရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူအတွက် 
လွှမ်းခြ ုံမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၇၈%မှ အနည်းငယ် ကျဆင်းလာေသာ်လည်း စာရင်းအင်းသေဘာအရ 
အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကးီများအကြ ားတွင် အသင့်အတင့် 
ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိ၍ အဓိကအားဖြ င့် နိမ့်ကျေသာနှုန်းများမှာ ရခိုင်ပြ ည််နယ် (၆၇%) တွင်ဖြ စ်ပါသည။် 
အကျဉ်းချုပ်အားဖြ င့် ၀က်သက်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိးုခြ င်း လွမ်းခြ ုံမှုမှာ ေယဘုယျအားဖြ င့် သင့်တင့်ရုံမျှ 
တိုးတက်လာေသာ်လည်း ဆင်းရဲေသာအိမ်ေထာင်စုများအတွက် အနည်းငယ်ကျဆင်းပါသည်။ 
 ပြ ည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးများအကြ ား၊  မြ ို ့ ပြ နငှ့် ေကျးလက်ေနထိုင်သူများအကြ ား နှင့် ဆင်းရဲေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများနှင့် မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ားတွင် ကွာဟချက်များရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

သားဖွားမိခင်ကျန်းမာေရးနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ကုိယ်၀န်ေဆာင်မိခင် 
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု လွမ်းခြ ုံမှုမှာ ၈၃%  ဖြ စ်ပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ နှုန်းနှင့် ထပ်တူလုနီးပါးတူညီပါသည်။ 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် (ကိုယ်၀န်ေဆာင်မိခင် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု) 
လက်လှမ်းမီမှုမှာ အသင့်အတင့်ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ းီ ၇၇% နှင့် ၈၆% အသီးသီးရှိကာ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  
ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ၈၁% နှင့် ၉၃% အသီးသီးရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြ င့် နိမ့်ကျေသာနှုန်းများကို 
ချငး်ပြ ည်နယ် (၆၀%) နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၆၇%) တို့တွင်ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ေမွးဖွားမှု၏ 
၇၈% မှာ ကျွမ်းကျင်ေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများဖြ င့် ေစာင့်ေရှာက်ေမွးဖွားေပးပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၇၃% 
နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူညီပါသည်။ သိသာေသာခြ ားနားမှုများမှာ ဆငး်ရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင်ရှိပြ းီ 
၆၉% နှင့် ၈၁% အသီးသီးရှိကာ ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ပြ  ေနထိုင်သူများ အကြ ားတွင်လည်း ရှိပြ းီ ၇၄% နှင့် ၉၃% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ တစ်ဖန်အဓိကနိမ့်ကျေသာ နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၅%) နှင့် ချင်းပြ ညန်ယ ်(၆၁%) 
တို့တွင်ေတွ့ရှိရပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်အားဖြ င့် သားဖွားမိခင်ကျန်းမာေရး ညွှန်ကိန်းများမှာ နိှုင်းယှဉ်မှု 
သေဘာအရ  မြ င့်မားေသာ အေနအထားတွင်ရှိေနကြ ပြ ီး (သို့မဟုတ်) သင့်တင့်ရုံတိုးတက်မှုရှိေသာ်လည်း 
 ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများအကြ ားနှင့် ဆင်းရဲေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများနှင့် မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ား ကွာဟချက်များမှာရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ေပြ ာကြ ားချက်အရ (သိရှိရသည့်) 
နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုမှာ ၅.၄%  ဖြ စ်ပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၅.၃% နှင့် ထပ်တူညီလုနီးပါးဖြ စ်ပါသည်။ 
ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှုနှုန်းများမှာ မဆင်းရဲသူတွင် ဆင်းရဲသူထက် 
အနည်းငယ်ပိုမို မြ င့်မားပြ ီး ၅.၅% နှင့် ၅.၁% အသီးသီးရှိေကြ ာင်းေဖာ်ပြ ပြ ီး ယင်းအချက်မှာလည်း 
(ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဟ) ေပြ ာကြ ားချက်ဘက်လိုက်မှုေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေကြ ာင်းမှာ သံသယရှိရန်မလိုေကြ ာင်းေဖာ်ပြ ပါ 
သည်။ နိှုင်းယှဉ်ကြ ည့်ပါက  မြ င့်မားေသာနှုန်းများအား ကရင်ပြ ည်နယ် (၈.၉%)၊ ချင်းပြ ည်နယ် (၈.၁%)၊ 
ကယားပြ ည်နယ် (၈.၀%) နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၈.၀%) တို့တွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်အားဖြ င့် 
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ေပြ ာကြ ားချက်အရ (သိရှိရသည့်) နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှု နှုန်းများမှာ ကာလတစ်ေလျှာက ်အေပြ ာငး်အလဲမရှိပဲ 
ရှိေနပါသည။် သို့ေသာ် ဤနှုန်းများက စာအပ်ုစာေပတငွ် ေဖာ်ပြ သည့် ကုိယ်တိုင်(ဖွင့်ဟ) ေပြ ာကြ ားချက် 
ဘက်လိုက်မှုကို ထင်ဟပ်ပြ ီး ဤအချက်အရ ဆင်းရဲသူများက မဆင်းရဲသူများထက ် နာဖျားမှုနည်းဟန်ရှိ 
ပါသည။်   

အသင့်အတင့်အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၃၂% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ 
ခုနှစ၏် ၃၄% မ ှစာရင်းအငး်သေဘာအရ အေရးမပါေသာ ကျဆင်းမှုတစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည်။  ခြ ားနားမှုများမှာ 
ဆင်းရဲသူနှင့် မဆငး်ရသဲူများအကြ ားတွင်ရှိ ပြ ီး ၃၅% နှင့် ၃၀.၆% အသီးသီးရှိကာ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ  
ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်လည်း  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး ၃၃.၇% နှင့် ၂၅.၅% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူများ 
အကြ ားတွင် အာဟာရချို့တဲ့မှုသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၃၇.၉% မှ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း စာရင်းအင်း 
သေဘာအရ အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ အဓိကအားဖြ င့်  မြ င့်မားေသာ နှုန်းများကို 
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၅၃%) နှင့် ရှမ်းပြ ညန်ယ်(ေတာင်) (၄၈%) တို့တွင်ေတွ့ ရှိရပါသည်။   

အလွန်အမင်း အာဟာရ ချို့တဲ့မှု နှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၉.၁% ရှိလျှင် ၂၀၀၅ 
ခုနှစ၏် ၉.၄% မှ စာရင်းအင်း သေဘာအရ အေရးပါေသာ ကျဆင်းမှုတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။  ခြ ားနားမှုများမှာ 
ဆင်းရဲသူ နှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင်ရှိ ပြ းီ ၁၀.၂% နှင့် ၈.၆% အသီးသးီရှိကာ ေကျးလက်နှင့်မြ ို ့ပြ  
ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်လည်း  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၉.၇% နှင့် ၆.၉% အသီးသီးရှိပါသည်။ အသင်အ့တင့် 
အာဟာရ ချို့တဲ့မှုနှင့် မတူပဲ အမျိုးသမီးများ၏အာဟာရ ချို ့တဲ့မှုမှာ အမျိုးသားများထက်မြ င်မ့ားပြ ီး ၁၀% နှင့် 
၈.၃% အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူများအကြ ားအလွန်အမင်း အာဟာရချို့တဲ့မှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၁၁.၃% 
မှ ကျဆင်းလာပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ အဓိကအားဖြ င့် 
 မြ င့်မားေသာ နှုန်းများကို ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်) (၁၈.၅%) နှင့် ရခိုင်ပြ ညန်ယ် (၁၆.၃%) တို့တွင် 
ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ဤကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များက ကာလတစ်ေလျှာက် သင့်တင့်ရုံ 
တိုးတက်မှုအသွင်ပုံစံ ကို ညွှန်ပြ ၍ အပိုင်း ၂ တွင် ေဖာ်ပြ သည့် အစားအစာ ဆင်းရဲချို ့တဲ့မှု နှင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကျဆင်းခြ င်းဆိုင်ရာ ေတွ့ရှိချက်များနှင့် ထင်ရှားစွာ ဆက်စပ်ညီညွှတ်မှု ရှိေနပါသည်။   

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၈၁% ခန့်ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၆၅% 
နှင့် နိှုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်လာေသာ်လညး် စာရင်းအငး်သေဘာအရ တိုးတက်မှုတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ 
ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ား လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ အနည်းငယ်ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ းီ ၇၇% နှင့် ၈၂% 
အသီးသီးရှိကာ  ကီးမားေသာခြ ားနားမှုများမှာ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  ေနထိုင်သူများ အကြ ားတွင်ရှိပြ းီ ၇၅% နှင့် 
၉၆% အသီးသီးရှိပါသည်။ ကာလတစ်ေလျှာက် ဆငး်ရသဲမူျားအတွက် လက်လှမ်းမီမှုမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ 
၅၇%မ ှ တိုးမြ င့်လာေသာ်လည်း စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ 
အဓိကအားဖြ င့်နိမ့်ကျေသာ နှုန်းများကို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး (၆၂%) နှင့် ချင်းပြ ည်နယ် (၆၈%) တို့တွင် 
ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်အားဖြ င့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုလက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ 
စတင၍် သိသိသာသာ တိုးတက်ခဲ့ပြ ီး အဓိကအားဖြ င့် ဆင်းရဲသမူျားအတွက် တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ေသာ် 
 မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက ်ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ ကွာဟချက်များ ရှိေနဆဲဖြ စပ်ါသည။် 

ေယဘုယျအားဖြ င့် အသုံးစရိတ်၏ ကျန်းမာေရးေ၀စုအချိုးမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၅% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနစှ၏် 
အချိုးနှင့် ထပ်တူလုနီးပါး  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူများ၏ ကျန်းမာေရးေ၀စု အချိုးမှာ မဆင်းရဲသူများထက ်
သိသာစွာ နိမ့်ကျပြ ီး ၃.၇% နှင့် ၅.၁% အသီးသီးရှိပါသည်။ အလားတူပင် ေကျးလက်ေနထိုင်သူများ၏ 
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ကျန်းမာေရးေ၀စု အချိုးမှာ  မြ ို ့ပြ  ေနထိုင်သူများထက် သိသာစွာ နိမ့်ကျပြ းီ ၄.၄% နှင့် ၅.၉% အသီးသီး 
ရှိပါသည။် မဆင်းရဲသူများက ဆင်းရဲသူများ၏ ကျန်းမာေရးအတွက် သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်၏ သုံးဆနီးပါး 
ကျန်းမာေရးအတွက် ကျခံသုံးစွဲ ပြ းီ ယင်းအချက်က မဆင်းရဲသူများသည် ပုိမုိအရညအ်ေသးွ  မြ င့်မားေသာ 
ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုကုိ ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ လက်လှမ်းမီရရှိသည်ဟု ညွှန်ပြ ပါသည်။ 
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 7-8 ။ ေနာက်ဆက်တဲွဇယားများ 
 
 
ဇယား 46 ။ ပိုလီယိုေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိးုပြ းီေသာ အသက ်(1) နှစ် အရွယ်ကေလးဦးေရအချိုး 
(သုံးကမိ်) 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစေုပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ   ေကျးလက် အမျို းသား    အမျို းသမီး     

ကချင် 56.3 60.7 73.7 58.8 54.8 66.0 58.9 70.4 
  (22.5) (11.7) (17.5) (15.7) (17.7) (17.1) (15.6) (7.7) 

ကယား 65.7 100.0 100.0 93.1 100.0 80.5 93.6 77.4 
  (26.4) (0.0) (0.0) (6.2) (0.0) (8.6) (6.2) (14.5) 

ကရင ် 100.0 83.5 93.9 87.4 91.3 83.6 88.0 62.5 
  (0.0) (9.4) (7.1) (5.8) (4.6) (6.7) (4.8) (8.8) 

ချငး် 71.9 83.8 55.8 89.3 75.5 78.3 76.7 52.0 
  (13.4) (6.0) (6.0) (5.2) (9.6) (12.0) (10.4) (21.7) 

စစ်ကုိင်း 58.3 75.6 64.0 72.9 63.7 77.5 71.8 66.0 
  (16.6) (12.5) (16.2) (12.2) (14.4) (10.9) (10.7) (6.6) 

တန င်္သာရီ 88.6 78.2 66.8 86.6 80.2 86.9 82.9 59.0 
  (4.4) (9.5) (7.7) (6.9) (4.0) (11.7) (6.0) (8.8) 

ပဲခူး 67.6 58.7 83.2 58.8 57.6 63.8 60.9 84.6 
  (16.3) (9.7) (12.8) (8.4) (12.6) (8.1) (8.8) (4.5) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 79.6 69.7 100.0 70.1 71.7 73.1 72.5 89.3 
  (12.3) (9.8) (0.0) (3.4) (8.3) (9.1) (3.6) (4.6) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 39.1 43.1 61.1 40.2 41.4 43.5 42.3 75.9 
  (47.6) (20.4) (27.2) (17.7) (26.1) (9.3) (18.6) (8.5) 

မေကွး 78.1 69.1 100.0 69.7 59.6 83.0 72.4 89.3 
  (9.2) (9.7) (0.0) (8.4) (9.7) (6.6) (7.8) (2.1) 

မန္တေလး 65.3 90.2 84.4 79.3 86.5 74.4 81.0 71.6 
  (12.0) (4.6) (5.6) (11.9) (7.3) (12.5) (9.5) (3.0) 

မွန် 45.5 75.0 70.0 70.9 65.3 74.5 70.8 69.1 
  (7.2) (9.6) (17.4) (16.9) (3.8) (19.0) (12.4) (9.6) 

ရခိုင် 65.5 63.9 70.4 64.3 67.5 62.2 64.8 46.7 
  (15.1) (10.1) (17.7) (13.6) (12.5) (12.0) (12.2) (3.2) 

ရန်ကန်ု 79.2 81.8 86.3 67.5 85.0 73.2 81.2 80.9 
  (10.6) (6.0) (6.8) (9.2) (8.1) (4.5) (5.7) (9.5) 

ရှမး် 41.9 60.9 90.4 47.2 63.1 46.0 55.2 46.1 
  (3.6) (18.6) (8.6) (13.5) (12.7) (17.4) (14.5) (6.4) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 46.3 39.9 85.9 31.1 53.3 28.7 42.2 55.0 
  (1.0) (41.8) (23.0) (11.0) (19.7) (34.1) (26.1) (13.1) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 25.4 80.0 94.3 63.8 75.0 64.4 70.0 37.7 
  (5.0) (10.6) (5.7) (17.9) (17.8) (10.3) (14.2) (5.9) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 52.4 47.6 100.0 46.8 58.2 39.9 50.1 28.0 
  (13.8) (8.2) (0.0) (7.4) (9.3) (8.6) (8.2) (9.9) 

ဧရာဝတီ 85.5 92.5 92.3 89.6 83.9 97.4 90.0 68.2 
  (5.5) (5.7) (6.2) (5.3) (7.2) (0.9) (5.0) (8.7) 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု2010 71.0 77.4 84.0 72.9 74.7 75.9 75.3 68.9 
  (4.1) (3.1) (3.3) (3.3) (2.9) (3.6) (2.9) (2.4) 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု2005 64.3 71.7 74.7 67.4 69.5 68.1 68.9   
  (3.1) (2.9) (5.7) (2.4) (2.9) (2.7) (2.4)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 47 ။ DPT ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးပြ ီးေသာ အသက် (1) နှစ်အရွယ် ကေလးဦးေရအချိုး (သုံးကိမ်) 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစုေပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစေုပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ ပြ  ေကျးလက် အမျို းသား    အမျို းသမီး     

ကချင် 55.1 57.1 73.7 56.1 53.3 61.4 56.3 54.8 
  (22.2) (14.0) (17.5) (16.8) (18.3) (19.9) (16.8) (11.1) 

ကယား 65.7 100.0 100.0 93.1 100.0 80.5 93.6 72.8 
  (26.4) (0.0) (0.0) (6.2) (0.0) (8.6) (6.2) (12.7) 

ကရင် 100.0 83.4 93.9 87.4 91.0 84.1 87.9 62.6 
  (0.0) (9.3) (7.1) (5.7) (4.4) (6.8) (4.7) (8.3) 

ချင်း 63.7 83.8 55.8 81.5 71.5 72.2 71.8 40.1 
  (6.0) (6.0) (6.0) (8.2) (4.2) (9.7) (6.0) (25.0) 

စစ်ကုိငး် 59.4 77.5 89.0 71.6 60.8 82.1 73.5 59.1 
  (10.5) (10.3) (8.2) (10.9) (13.4) (7.3) (10.0) (6.9) 

တန င်္သာရီ 89.3 76.2 66.8 85.6 79.6 85.9 82.1 58.7 
  (5.0) (10.4) (7.7) (9.2) (6.7) (11.9) (8.0) (12.5) 

ပဲခူး 66.2 60.8 85.1 60.2 65.6 59.0 62.1 73.9 
  (17.4) (14.4) (11.3) (14.3) (13.1) (15.9) (13.8) (9.1) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 78.3 83.1 100.0 80.5 86.3 78.7 81.7 73.9 
  (14.4) (7.3) (0.0) (7.4) (9.8) (8.9) (7.0) (16.2) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 39.1 30.0 70.7 27.5 43.1 17.0 31.8 74.0 
  (47.6) (23.2) (21.4) (23.6) (25.2) (18.9) (23.8) (10.0) 

မေကွး 78.1 66.5 92.9 68.7 57.4 81.7 70.8 81.3 
  (9.2) (7.8) (5.5) (7.9) (9.0) (5.7) (6.9) (4.0) 

မန္တေလး 64.6 87.1 83.6 76.3 82.6 74.2 78.9 61.7 
  (12.1) (5.7) (4.6) (13.6) (7.8) (13.4) (9.8) (4.8) 

မွန် 50.1 86.5 100.0 77.7 83.5 79.0 80.9 60.6 
  (8.5) (6.7) (0.0) (11.2) (6.4) (15.1) (11.2) (12.9) 

ရခိုင် 53.9 59.5 50.9 56.3 59.2 52.7 56.0 38.6 
  (13.0) (10.2) (22.0) (11.1) (11.3) (10.2) (10.8) (5.0) 

ရန်ကုန် 74.1 79.6 80.5 72.0 77.6 80.5 78.5 79.6 
  (15.1) (10.3) (8.0) (21.8) (14.2) (6.8) (11.0) (8.0) 

ရှမ်း 51.4 73.3 90.0 61.5 65.1 68.6 66.7 31.8 
  (15.4) (8.5) (8.8) (7.3) (9.6) (7.9) (6.6) (10.8) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 78.5 68.8 85.9 68.9 62.2 84.5 72.3 34.4 
  (0.4) (18.8) (23.0) (3.6) (15.5) (5.3) (10.7) (26.1) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 24.8 79.8 93.7 63.6 74.3 64.6 69.7 30.9 
  (5.2) (10.6) (5.8) (17.9) (17.9) (10.2) (14.2) (5.7) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 15.0 54.7 100.0 30.6 43.4 22.0 33.8 20.8 
  (6.6) (9.6) (0.0) (10.6) (19.5) (5.1) (11.4) (8.5) 

ဧရာဝတီ 83.8 87.7 89.3 85.8 81.4 92.3 86.3 59.8 
  (4.6) (4.8) (7.0) (4.3) (5.6) (3.3) (3.4) (10.1) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 68.9 77.4 83.0 72.2 72.9 76.5 74.6 60.8 
  (3.6) (2.8) (3.7) (3.0) (3.2) (2.9) (2.7) (3.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 55.4 64.0 71.1 58.1 60.9 60.6 60.8   
  (4.3) (3.4) (5.0) (3.6) (4.1) (3.2) (3.3)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 48 ။ အသက်အရ ကုိယ်အေလးချိန် (အဓိကစစ်တမ်းများ၏ရလဒ်များ) 

ေဒသ 

အသက် 5 နှစ်ေအာက ်ကိုယ်အေလးချိန ်မပြ ည့်မီေသာ 
ကေလးဦးေရ (%) IHLCA (2005) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေန 

MICS 1995 MICS 1997 MICS 2000 
အသက်အရ 
ကိုယ်အေလးချိန် 

အသက်အရ 
ကိုယ်အေလးချိန် 

အသက်အရ 
ကိုယ်အေလးချိန် 

အသင့်အတင့် ကိုယ် 
အေလးချိန ်မပြ ည့်မမီှု 

အလွန်အမင်း ကိုယ် 
အေလးချိန် မပြ ည့်မီမှု 

%  
-2 SD 
ေအာက ်

%  
-3 SD 
ေအာက် 

%  
-2 SD 
ေအာက ်

%  
-3 SD 
ေအာက် 

%  
-2 SD 
ေအာက ်

%  
-3 SD 
ေအာက် 

ေကျး 
လက် 

 မြ ို ့ ပြ  
ေကျး 
လက် 

 မြ ို ့ ပြ  

 ပြ ည်ေထာင်စု 42.9 15.8 38.6 12.6 35.3 7.9 34.35 9.4 
 မြ ို ့ ပြ  39.9 12.7 32.9 10.9 29.6 5.5 31.50 8.0 
ေကျးလက် 44.0 16.8 40.4 13.3 37.0 8.6 35.10 9.8 
ကချင် 37.0 16.0 21.0 4.0 27.3 7.7 29.44 23.83 9.25 8.41 
ကယား 29.0 11.0 39.0 11.0 35.9 6.7 20.47 22.27 1.48 8.24 
ကရင် 46.0 15.0 39.0 15.0 40.1 9.9 29.62 32.16 5.32 9.09 
ချင်း 52.0 27.0 45.0 16.0 41.3 9.0 30.66 38.16 4.25 6.51 
မွန ် 41.0 14.0 39.0 12.0 33.5 5.8 34.27 39.24 9.70 14.33 
ရခိုင် 56.0 29.0 53.0 21.0 48.1 16.9 58.46 80.22 25.37 40.60 
ရှမ်း (ေမြ ာက်) 37.0 12.0 33.0 12.0 22.1 3.7 26.50 26.89 4.79 9.62 
ရှမ်း (အေရှ့ ) 48.0 23.0 40.0 20.0 38.7 8.7 26.03 22.86 6.35 10.03 
ရှမ်း (ေတာင)် 35.0 12.0 35.0 11.0 35.6 9.7 36.13 23.43 10.96 3.24 
ဧရာဝတီ 44.0 17.0 42.0 15.0 36.8 6.7 35.97 37.92 9.90 9.65 
ပဲခူး (အေရှ့) 

44.0 16.0 44.0 14.0 37.4 8.6 
31.38 34.20 9.88 11.30 

ပဲခူး (အေနာက်) 23.23 37.29 5.78 10.09 
မေကွး 51.0 20.0 44.0 15.0 36.5 5.7 42.48 41.42 9.69 7.49 
မန္တေလး 42.0 15.0 36.0 11.0 31.2 6.9 33.98 30.36 9.61 6.88 
စစ်ကိုင်း 42.0 14.0 32.0 7.0 31.5 5.8 27.61 38.14 5.47 9.62 
တန င်္သာရီ 42.0 15.0 40.0 19.0 40.1 15.7 32.00 16.91 7.74 2.49 
ရန်ကုန် 35.0 9.0 33.0 7.0 33.4 5.8 30.87 25.88 4.38 4.55 
အသစ်  မြ ို ့ရွာ ဧရိယာ 41.0 13.0 
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8 ။ ပညာေရး 
 

အပိုင်း ၈ တွင် စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းများ (အပိုင်း ၈-၁)  ဖြ င့်စတင်ပြ ီးေကျာင်းဝင်နှုန်းများ (အပိုင်း ၈-၂)၊ 
စာသင်ေကျာင်းများအား (အကွာအေဝးအရ) လက်လှမ်းမီမှု (အပိုင်း ၈-၃)၊ ပညာတတ်ေမြ ာက်မှု 
(အထူးသဖြ င့် အိမ်ေထာင်ဦးစီး၏ ေကျာငး်ေနသည့် နှစမ်ျား) (အပိုင်း ၈-၄) နှင့် ပညာေရး အသုံးစရိတ်များ 
(အပိုင်း ၈-၅) ကို ဆက်လက်၍ ေလ့ေလေဖာ်ပြ ပါသည်။ ေနာက်ဆုံးအပိုင်းက အဓိကရလဒ်များ        (အပိုင်း 
၈-၆) ကို အကျဉ်းချုပ်ပြ းီ ေနာက်ဆက်တွဲဇယားများနှင့် ေဖာ်ပြ ခြ င်းဖြ စ၍် ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယားများတွင်  
 မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ေကာက်ယူခဲ့သည့် အခြ ားေသာ အဓိက စစ်တမ်းရလဒ်များ (အပိုင်း ၈-၇) ကို 
ပံ့ပိုးေပးပါသည်။  

 
8-1 ။ စာတတ်ေမြ ာက်မှု 

ဇယား 49 တွင် အသက် ၁၅ နှစ် အထက်လူဦးေရ ၏ စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် 
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ပြ ပါသည်။ စာတတ်ေမြ ာက်မှု ဆိုသည်မှာ သာမန်စာပုိဒ်တစ်ပိုဒ် အား 
အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနားလည်နိုင်ပြ ီး ရိုးရိုးသချင်္ာပုစ္ဆာများကို ေဖြ ရှင်းနိုင်ခြ ငး် သို့မဟုတ်  ဒုတိယတန်း 
အထိသငယ်ူပြ ီးေမြ ာက်ခြ င်းဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းမှာ ေရရှည်ကာလတွင် 
မူလတန်းပညာေရးစနစ်၏ ထိေရာက်မှု၏ တိုင်းတာချက်တစ်ရပ်ဖြ စ်ပြ ီး လူမှုေရးတိုးတက်မှုနငှ့် စီးပွားေရး 
ေအာင်မြ ငမ်ှု၏ ကိုယ်စားပြ ုတိုင်းတာချက် တစ်ရပ်အဖြ စ်လည်း ယူဆနိုင်ပါသည်။ အေရးကီးေသာ ရလဒ် ၄ 
ခုရှိပါသည်။ 

(1)  ခြ ုံငုံေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် စာတတ်ေမြ ာက်မှုမှာ ၉၀% ခန့်ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၈၅% နှင့် 
နိှုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်မှုရှိပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါပါသည်။ 

(2) ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းများမှာ  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ 
၈၄% နှင့် ၉၃% အသီးသီးရှိပြ ီး ဆင်းရဲသူများ၏ စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းမှာ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၇၉% မှ 
တိုးတက်ခဲ့ပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ တိုးတက်မှုတစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(3) ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သမူျားအကြ ားတွင် သိသာေသာခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၈၉% နှင့် ၉၅% အသီးသးီ 
ရှိပြ းီ အမျို းသမီးများနှင့်အမျို းသားများအကြ ားတွင် ၈၉% နှင့် ၉၆% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(4)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများတွင် ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုများရှိ၍ နိမ့်ကျေသာနှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် 
(၇၅%) နှင့် ရှမ်းပြ ည်နယ်(၇၅%) တို့တွင်ေတွ့ ရှိရပါသည်။  

နိှုင်းယှဉ်မှုအရ စာတတ်ေမြ ာက်မှု၏  မြ င့်မားေသာနှုန်းများအား ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယား 49 တွင် 
ေဖာ်ပြ ထားသည့် အခြ ားေသာ စစ်တမ်းများ၏ရလဒ်များက သိသာထင်ရှားစွာ ခိုင်မာေစပါသည်။ 
ကမ္ဘာ့ကေလးများအေခြ အေန စစ်တမ်း - (SWOC) နှင့် ဗဟုညွှန်ကိန်းဆိုင်ရာ အစုလိုက်စစ်တမ်း - MICS 
(၂၀၀၀) နှစ်ခုလုံးက စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းမှာ ၉၀% နီးပါးရှေိကြ ာင်း ေတွ့ရှိကြ ပြ ီး စစ်တမ်းများတွင် 
အသုံးပြ ုသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ IHLCA ထက်ကန့်သတ်ချက်ေလျာ့ပါးပါသည်။ 

အချုပ်အားဖြ င့်စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုနှုန်းများမှာ  မြ င့်မားပြ ီးေသာနှုန်းများမှ အနည်းငယ် တိုးမြ င့်လာပြ ီး ဆင်းရဲသူ 
များအတွက် အချိုးကျတိုးမြ င့်မှုများရရှိပါသည်။ ဆငး်ရဲသနူငှ့် မဆင်းရဲသူအိမ်ေထာင်စုများအကြ ား၊ အမျို း 
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သမီးများနှင့် အမျို းသားများအကြ ားနှင့်  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက်ေန အိမ်ေထာင်စုများအကြ ားတွင် သင့်တင့်ရုံ 
ကွာဟချက်များ ဆက်လက်ရှိေနဆဲဖြ စ်ပြ ီး  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှု 
များရှိပါသည်။ 

ဇယား 49 ။ စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းများ (15 နှစ် နှင့် အထက်) 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစေုပါင်း 
 

ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ ပြ    ေကျးလက် အမျို းသား အမျို းသမီး 
  

ကချင် 82.7 89.0 91.5 85.4 93.2 86.3 87.2 86.0 
  (4.8) (1.4) (0.9) (2.3) (1.6) (2.0) (2.5) (1.8) 

ကယား 78.3 85.5 89.2 81.8 92.4 79.1 84.7 76.5 
  (8.9) (1.0) (0.3) (4.2) (1.6) (1.0) (1.9) (3.5) 

ကရင် 90.5 88.7 93.9 87.9 93.4 88.8 89.0 81.7 
  (4.7) (2.9) (1.5) (3.6) (2.1) (3.4) (3.2) (4.1) 

ချင်း 87.7 86.6 88.2 87.1 95.1 82.7 87.4 84.3 
  (5.1) (4.6) (5.1) (5.2) (2.7) (5.2) (5.0) (3.4) 

စစ်ကုိင်း 90.9 93.7 95.9 92.8 96.5 92.0 93.3 88.7 
  (1.1) (0.5) (1.2) (0.4) (0.4) (0.7) (0.4) (1.6) 

တန င်္သာရီ 83.8 91.6 92.3 88.0 93.9 88.5 89.0 85.8 
  (2.4) (1.8) (2.6) (1.7) (1.6) (2.3) (1.9) (1.9) 

ပဲခူး 93.0 96.0 96.0 95.4 98.0 94.8 95.5 87.4 
  (2.6) (1.3) (1.8) (1.5) (0.7) (1.7) (1.5) (1.7) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 92.5 94.3 94.7 93.8 97.2 92.8 93.9 85.4 
  (2.4) (1.3) (3.4) (1.1) (0.2) (2.0) (1.5) (2.8) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 93.8 97.9 98.0 97.2 99.0 97.1 97.3 89.8 
  (6.9) (1.2) (1.1) (2.0) (0.7) (1.8) (1.9) (1.9) 

မေကွး 90.0 93.5 96.2 92.1 96.4 91.8 92.6 83.5 
  (2.5) (2.9) (1.0) (3.1) (1.3) (3.2) (2.7) (3.3) 

မန္တေလး 86.9 92.4 95.6 89.0 96.5 88.3 91.0 86.5 
  (2.3) (2.1) (1.0) (2.8) (0.7) (2.7) (2.1) (1.5) 

မွန် 90.7 93.2 97.5 91.7 95.4 92.8 92.8 88.0 
  (1.7) (0.7) (1.8) (1.5) (0.3) (1.3) (0.8) (1.9) 

ရခိုင် 62.8 84.1 89.7 70.6 90.7 71.9 75.1 65.8 
  (4.1) (3.2) (0.5) (3.9) (2.3) (5.5) (4.6) (5.6) 

ရနကု်န် 89.9 97.0 97.0 92.4 97.6 95.1 95.9 93.7 
  (1.2) (0.8) (0.7) (2.0) (0.5) (0.9) (0.8) (1.1) 

ရှမ်း 66.7 79.5 89.5 70.2 87.6 73.6 75.2 65.6 
  (5.8) (3.6) (2.3) (4.3) (1.9) (3.7) (4.1) (4.2) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 74.3 85.1 92.2 78.3 88.9 80.8 82.6 71.9 
  (1.3) (4.5) (1.5) (3.3) (4.5) (4.9) (5.3) (8.9) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 66.5 78.1 90.9 68.8 87.4 72.1 73.6 67.1 
  (4.9) (3.8) (2.0) (4.9) (2.5) (2.7) (3.9) (3.8) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 54.2 59.7 75.1 50.8 83.0 55.3 57.2 41.6 
  (25.8) (11.4) (8.4) (18.8) (6.0) (17.6) (17.7) (17.3) 

ဧရာဝတီ 92.9 95.4 97.6 94.0 97.2 94.0 94.7 89.8 
  (2.0) (0.7) (1.0) (1.3) (0.5) (1.4) (1.1) (0.7) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 84.3 92.6 95.3 88.7 95.6 89.3 90.6 84.9 
  (1.1) (0.5) (0.5) (0.8) (0.3) (0.7) (0.6) (0.8) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 78.8 87.6 92.1 82.1 88.2 82.0 84.9 

 
(1.2) (0.6) (0.6) (0.9) (0.7) (0.9) (0.8) 

 
ေပြ ာင်းလဲမှု (%) 6.9 5.7 3.5 8.0 8.4 8.9 6.6 

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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8-2 ။ ေကျာင်းဝင်မှု 

ဇယား 50 နှင့် ဇယား 51 တို့တွင် မူလတန်းပညာအဆင့်နှင့့်အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာအဆင့် 
အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းများကိုေဖာ်ပြ ပါသည်။ အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းများမှာ ယင်းအဆင့် 
(မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း)တွင် ေကျာင်းအပ်နှံသည့် တရား၀င်ေကျာင်းေနအရွယ် 
ကေလးအေရအတွက်ကို စုစုေပါင်းတရား၀င်(ယင်းအဆင့်) ေကျာင်းေနအရွယ် ကေလးဦးေရ၏ 
ရာခိုင်နှုန်းအဖြ စ်ေဖာ်ပြ ခြ ငး်  ဖြ စ်သည်။ ညွှနကိ်န်းက ပညာေရးစနစ်လွှမ်းခြ ုံမှုနှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ကို 
တိုင်းတာခြ င်းဖြ စ်ေသာ်လည်း နှစ်ခုလုံးအတွက်ပြ ီးပြ ည့်စုံေသာ တိုင်းတာချက်မဟုတ်ပါ။24  

မူလတန်းပညာအဆင့်တွင် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်၀င်စားဖွယ်ေတွ့ ရှိချက် (၆) ခု 
ရှိပါသည။် 
(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် မူလတန်းပညာအဆင့်အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၈၈% 
ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၈၅% မှ စာရငး်အင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ တိုးတက်မှုဖြ စ်ပါသည။် 

(2) ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများ 
ရှိပြ းီ ၈၁% နှင့် ၉၀% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူများ၏ မူလတန်းပညာအဆင့်အသားတင ် ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ၏ ၈၀% မှ 
အနည်းငယ် တိုးတက်လာပါသည်။ 

(4) ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  ေနထိုငသူ်များအကြ ားတွင် သတိပြ ုဖွယ်  ခြ ားနားမှုများရှိပြ းီ ၈၇% နှင့် ၉၂% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(5) အမျိုးသမီးနှင့်အမျို းသားများတွင် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းများမှာ  ခြ ားနားမှုများမရှိပါ။ 
(6)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများ၏ ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုကို ေဖာ ်ပြ ရပါလျှင် ကျယ်ပြ န့်ေသာ  ခြ ားနားမှုဖြ င့် 
အနိမ့်ကျဆုံးေသာ အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၇၁%) တွင်ေတွ့ရှိရပါသည်။  

အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းပညာအဆင့် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်ငါးချက်မှာ 
မှတ်သားရန် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်းပညာအဆင့် အသားတင် 
ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၅၃% ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၄၂% မှ တိုးတက်လာ၍ စာရင်းအင်းသေဘာအရ 
အေရးပါေသာ ပုံစံဖြ င့် တိုးတက်လာပါသည်။ 

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားချက်များရှိ၍ ၃၅% နှင့် ၅၉% 
အသီးသီးရှိေသာ်လည်း ဆင်းရဲသူများ၏ အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ၏် ၂၈% မှ 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ပုံစံဖြ င့် တိုးတက်လာပါသည်။ 

(3) ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိငု်သမူျားအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၄၇% နှင့် ၇၅% 
အသီးသီး ရှိပါသည်။ 

(4) မူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းကဲ့သို့ပင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် 
 ခြ ားနားမှုများမရှိပါ။ 

                                                      
 
24  ဥပမာအားဖြ င့် နိမ်က့ျေသာ အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ေကျာင်းမေနခြ င်း၊ ပညာေရး အေဟာသိကံဖြ စ်ခြ င်း 
(ပညာေရးတစ်ပုိင်းတစစ် နှင့် ေကျာင်းထွက် ခြ င်း) သို့မဟုတ် အတန်းတင်ွ တစ်ေကျာ့ပြ န် ေနရခြ င်းတို့ထက် ေကျာင်းဝင်ေနာက်ကျမှုနှင့် 
ေကျာင်းဝင်ေစာမှုတို့ကိုသာ ထင်ဟပ်နိုင်ပါသည်။ 
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(5)  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများ၏ ကွဲပြ ားခြ ားနားမှုကို ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ကျယ်ပြ န့်ေသာ  ခြ ားနားမှုဖြ င့် 
အနိမ့်ကျဆုံးေသာ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာအဆင့် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းများကို 
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၃၂%) တွင်ေတွ့ရှိရပါသည်။  

အချုပ်အားဖြ င့် မူလတန်းပညာအဆင့်အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းများမှာ  မြ င့်မားပြ ီးေသာ နှုန်းများမှ 
အနည်းငယ် တိုးတက်လာပြ ီး ဆင်းရဲသူများအတွက် မူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းများ 
မှာ မေပြ ာင်းမလဲ ရှိေနဆဲ  ဖြ စပ်ါသည။် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာအဆင့် အသားတင် 
ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ သိသာစွာ တိုးတက်လာပြ းီ ဆငး်ရဲသူများအတွက်  ကီးမားေသာ အကျို းများရရှိပါသည်။ 
 ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား၊  မြ ို ့ပြ  နှင့် ေကျးလက်ေနထိုင်သူများအကြ ား နှင့် ဆင်းရဲသူ နှင့် 
မဆင်းရဲသူ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ားတငွ် သိသာထင်ရှားသည့် ကွာဟချကမ်ျားရှိေနဆဲဖြ စပ်ါသည်။  

ဇယား 50 ။ မူလတန်း ပညာအဆင့် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်း 
 ပြ ည်နယ်၊ 2010 2005 

တုိင်းေဒသကီးနှင့်  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစေုပါင်း စုစုေပါင်း 
 ပြ ည်ေထာင်စု ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ ပြ   ေကျးလက် အမျို းသား အမျို းသမီး     

ကချင် 91.5 93.0 94.4 91.9 93.0 92.1 92.6 88.6 
 (2.7) (3.1) (4.0) (2.1) (2.7) (3.3) (2.9) (1.0) 

ကယား 100.0 95.8 95.9 96.4 94.9 97.8 96.3 93.1 
 (0.0) (0.3) (6.5) (2.1) (2.7) (2.3) (0.2) (5.3) 

ကရင် 76.6 89.0 79.9 88.2 84.6 90.1 87.2 86.4 
 (4.4) (0.7) (13.6) (1.7) (1.1) (1.9) (0.2) (1.2) 

ချင်း 83.9 91.4 91.0 84.7 86.6 85.1 85.8 81.4 
 (1.8) (2.5) (1.1) (2.9) (1.2) (3.7) (2.2) (4.0) 

စစ်ကုိငး် 92.9 94.3 90.9 94.5 93.9 94.3 94.1 90.1 
 (2.9) (1.0) (2.1) (0.8) (0.8) (1.0) (0.6) (1.2) 

တန င်္သာရီ 79.6 87.9 86.7 84.8 87.2 83.3 85.2 86.3 
 (3.0) (0.7) (1.4) (1.1) (1.5) (2.0) (0.6) (1.4) 

   ပဲခူး 72.3 88.1 88.2 84.0 87.4 81.3 84.5 84.3 
 (3.4) (2.3) (1.4) (3.1) (2.5) (3.3) (2.8) (1.6) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 77.1 90.2 88.3 86.9 88.9 85.2 87.1 84.2 
 (0.2) (0.4) (0.3) (0.9) (1.2) (0.4) (0.8) (2.8) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 64.4 85.2 88.0 80.0 85.3 75.4 80.7 84.4 
 (6.4) (0.9) (3.5) (0.5) (0.7) (0.3) (0.4) (1.7) 

မေကွး 85.6 94.3 93.5 91.6 93.4 90.1 91.7 87.6 
 (2.6) (1.0) (2.0) (1.3) (1.7) (1.2) (1.2) (2.7) 

မန္တေလး 87.4 92.1 91.2 90.6 91.6 89.9 90.7 89.0 
 (2.3) (1.7) (3.1) (1.5) (1.5) (2.0) (1.4) (1.5) 

မွန် 82.7 88.2 82.6 88.6 87.8 87.3 87.5 82.9 
 (4.1) (2.3) (7.8) (1.2) (2.6) (2.9) (2.5) (1.7) 

ရခိုင် 63.7 78.3 88.6 68.8 68.5 74.3 71.4 66.7 
 (3.8) (3.9) (2.1) (4.6) (3.6) (6.4) (3.7) (4.5) 

ရန်ကုန် 86.4 95.0 94.3 91.3 94.3 92.5 93.4 87.5 
 (2.7) (0.8) (1.2) (1.6) (1.2) (1.6) (0.8) (2.2) 

ရှမ်း 82.8 88.9 92.9 85.5 84.8 89.1 86.8 79.0 
 (6.2) (1.9) (2.8) (2.9) (2.3) (3.3) (2.3) (1.9) 

- ရှမ်း (ေတာင်) 93.1 90.9 94.1 91.1 88.3 95.7 91.5 79.2 
 (1.2) (4.3) (6.2) (1.5) (4.4) (0.6) (2.5) (4.2) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 80.9 86.6 94.5 81.9 83.9 85.2 84.6 79.0 
 (6.3) (1.5) (2.8) (3.6) (2.7) (2.5) (2.2) (2.6) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 62.6 87.1 83.0 73.3 71.3 78.9 75.1 77.6 
 (16.2) (1.2) (6.4) (10.9) (9.3) (10.1) (9.7) (2.3) 

ဧရာဝတီ 85.0 88.8 93.5 86.7 86.7 88.3 87.5 87.6 
 (3.0) (3.1) (3.7) (2.5) (3.4) (2.9) (2.8) (1.6) 

 ပြ ည်ေထာင်စု2010 81.3 90.3 91.8 86.7 87.8 87.6 87.7 84.7 
 (1.3) (0.7) (1.0) (0.7) (0.8) (0.9) (0.7) (0.7) 

 ပြ ည်ေထာင်စု2005 80.1 87.2 87.6 84.0 84.2 85.2 84.7  
 (1.1) (0.7) (1.3) (0.8) (0.8) (0.8) (0.7)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 51 ။ အလယ်တန်း အထက်တန်း ပညာအဆင့် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်း 
ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
ြပည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအေခြ အေန အလွှာ ကျား/မ စုစုေပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ     ေကျးလက် အမျို းသား     အမျို းသမီး     

ကချင် 60.4 71.7 84.9 64.5 66.2 72.3 68.9 51.8 
  (11.5) (5.5) (3.8) (5.7) (9.4) (3.7) (6.9) (3.3) 

ကယား 66.6 73.1 83.1 67.6 66.7 79.4 72.4 71.9 
  (13.2) (0.5) (1.1) (3.5) (5.1) (1.1) (1.7) (6.7) 

ကရင် 50.2 53.3 76.1 50.1 48.0 57.8 52.8 48.8 
  (22.4) (1.5) (8.5) (5.3) (7.1) (2.7) (5.0) (4.6) 

ချင်း 52.8 65.6 91.0 48.7 58.3 53.7 55.9 47.6 
  (1.0) (5.4) (0.7) (3.6) (3.7) (1.5) (1.1) (8.0) 

စစ်ကုိင်း 39.7 60.9 72.3 55.0 55.9 58.2 57.0 45.7 
  (4.5) (3.2) (3.5) (2.9) (3.1) (1.9) (2.4) (4.0) 

တန င်္သာရီ 38.3 62.6 72.2 49.6 50.2 59.4 54.5 37.7 
  (5.2) (6.3) (13.7) (4.4) (6.3) (8.0) (7.1) (2.6) 

ပဲခူး 22.6 51.5 66.8 42.8 47.6 43.5 45.8 36.0 
  (5.9) (3.1) (5.3) (3.6) (3.7) (3.2) (3.2) (2.2) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 31.2 56.0 67.5 48.2 54.2 47.5 51.2 37.6 
  (5.1) (4.0) (7.8) (2.2) (1.6) (3.6) (1.6) (2.7) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 10.2 44.3 64.7 35.0 36.9 37.6 37.2 33.6 
  (1.7) (3.7) (7.2) (3.1) (2.0) (3.7) (2.7) (4.3) 

မေကွး 35.1 49.4 78.4 42.6 47.6 42.9 45.0 39.5 
  (4.5) (3.4) (2.0) (1.7) (3.2) (2.0) (2.3) (2.7) 

မန္တေလး 41.6 61.9 75.8 49.7 56.1 56.7 56.4 43.4 
  (1.8) (4.0) (3.7) (3.8) (3.0) (3.6) (3.2) (2.6) 

မွန် 45.3 66.0 76.2 60.5 59.6 66.9 63.4 49.2 
  (3.9) (1.8) (6.7) (2.1) (2.5) (4.8) (1.6) (5.0) 

ရခိုင် 13.8 45.9 60.6 26.0 33.5 30.2 32.0 25.0 
  (1.6) (2.7) (1.0) (2.1) (2.4) (3.3) (2.7) (5.0) 

ရနကု်န် 56.2 77.1 80.8 58.4 72.9 74.9 73.8 65.4 
  (7.4) (3.0) (2.9) (5.3) (3.1) (4.4) (3.5) (2.9) 

ရှမ်း 41.6 57.6 77.6 45.8 49.0 54.6 51.8 31.5 
  (6.8) (4.5) (2.8) (5.3) (4.3) (4.9) (4.5) (4.6) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 50.9 60.7 78.5 53.4 55.5 59.5 57.5 32.0 
  (1.7) (2.7) (1.7) (1.0) (3.4) (2.4) (2.8) (12.1) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 33.0 53.8 80.4 37.0 41.9 49.9 46.0 31.5 
  (3.0) (8.8) (3.6) (7.3) (5.1) (9.1) (6.8) (3.9) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 37.3 55.7 66.1 41.3 44.7 49.8 47.2 29.7 
  (16.9) (5.7) (3.6) (13.3) (13.2) (12.1) (12.5) (11.9) 

ဧရာဝတီ 29.4 54.8 66.0 43.2 47.1 44.5 45.9 39.7 
  (2.9) (2.6) (5.6) (2.6) (2.9) (4.1) (3.2) (3.2) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 35.0 59.2 75.2 46.5 52.1 52.9 52.5 42.2 
  (1.5) (1.2) (1.8) (1.0) (1.1) (1.2) (1.1) (1.3) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 28.3 49.3 62.4 36.4 42.1 42.2 42.2   
  (1.1) (1.3) (1.6) (1.2) (1.4) (1.4) (1.3)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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8-3 ။ လက်လှမ်းမီမှု 
 

ဇယား 52 နှင့် ဇယား 53 တို့တွင် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း အထက်တန်း ေကျာင်းများအား (ေမြ ပြ င်) ခရီး 
အကွာအေဝးအရ လက်လှမ်းမီမှု၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ လက်လှမ်းမီမှုကို 
ေမးခွန်းတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် စာသင်ေကျာင်းမှ တစ်နာရီ လမ်းေလျှာက်အကွာအေဝး (၁.၂၃မိုင်) 
အတွင်းေနထိုင်သည့် လူဦးေရ အချိုးဖြ စ်ပါသည်။ အချက်အလက်ကို ရပ်ရွာအဆင့်တွင် ေမးမြ န်းသည့် 
အဓိက သတင်းေပြ ာကြ ားသူေမးခွန်းလွှာမှ ရရှိပြ ီး ေမးခွန်းလွှာတွင် ရပ်ရွာ/ရပ်ကွက်၏ ဗဟိုေနရာမှ 
စာသင်ေကျာင်းအထိ မိုင်အကွာအေဝးကို ေမးမြ နး်ထားပါသည။် စံမာှးယငွ်းချက်များကို တွက်ချက်နိုင်ရန် 
ေဖြ ကြ ားသူေမးခွန်းလွှာများတွင် ဤအကွာအေဝးကိ ုထည့့်သွင်းတွက်ချက်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

မူလတန်းေကျာင်းအား (အကွာအေဝးအရ) လက်လှမ်းမီမှု နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်၀င်စားဖွယ်ရလဒ်များ 
ရှိပါသည။်   

(1)  ခြ ုံငုံေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် မူလတန်းေကျာင်းများအား (အကွာအေဝးအရ) လက်လှမ်းမီမှု 
မှာ ၉၁% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ၏် နှုန်းမှ မေပြ ာင်းလဲသေလာက်ဖြ စပ်ါသည။် 

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ားတွင် လက်လှမ်းမီမှုမှာ အနည်းငယ်ခြ ားနားမှုရှိ ပြ ီး ၈၉% နှင့် ၉၂% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲသူ၏ လက်လှမ်းမီမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၉၁% မှ အနည်းငယ် ကျဆင်းလာေသာ်လည်း 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ 

(4) ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုအချို့ေတွ့ရှိရပြ ီး ၈၉% နှင့် ၉၆% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(5) အနိမ့်ဆုံးေသာ လက်လှမ်းမီမှုများကိ ုချင်းပြ ည်နယ် (၇၃%)၊ ကရင်ပြ ည်နယ် (၇၅%) တို့တွင်ေတွ့ ရှိရပြ းီ၊ 
၂၀၀၅ ခုနှစမ်ှစတင၍် ဤပြ ည်နယမ်ျားတွင် လက်လှမ်းမီမှု ညွှန်ကိန်း၏ တန်ဖိုးကီးမားစွာ ကျဆင်းလာ 
ရခြ င်းက စစ်တမ်းရလဒ်များကို အဓိပ္ပါယ် ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ ချိန်ဆသတိပြ ုရန် နိှုးေဆာ်လျက်ရှိပါသည်။  

အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်းေကျာင်းအား (အကွာအေဝးအရ) လက်လှမ်းမီမှု နှင့် ပတ်သတ်၍ အချက်(၅) 
ခုမှ မှတ်သားရန် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။   

(1)  ခြ ုံငုံေဖာ်ပြ ရပါလျှင် (ေမြ ပြ င်) ခရီးအကွာအေဝးအရ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းေကျာင်း 
လက်လှမ်းမီမှုမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် ၃၄% ရှိ၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏၃၂% မှ အနည်းငယ်တိုးတက်မှုရှိ ပြ ီး 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ 

(2) ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲမူျားအကြ ားတွင် သိသာေသာခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၂၇% နှင့် ၃၆% အသီးသးီ 
ရှိပါသည။် 

(3) ဆင်းရဲသူများ၏ လက်လှမ်းမီမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ၂၄% မှ တိုးမြ င့်လာေသာ်လည်း ဤေပြ ာင်းလဲမှုမှာ 
စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ 

(4)  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများကို ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ေတွ့ ရှိရပြ ီး ၂၄% နှင့် 
၆၁% အသီးသီးရှိပါသည်။ 

(5) ၂၀၀၅ ခုနှစ်မ ှစတင၍် တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့ေသာ်လည်း အနိမ့်ကျဆုံးေသာ လက်လှမ်းမီမှုနှုန်းများကိ ု
ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၂၃%) နှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီး (၂၂%) တို့တွင် ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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အချုပ်အားဖြ င့် မူလတန်းေကျာင်းအား (အကွာအေဝးအရ) လက်လှမ်းမီမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ နိှုင်းယှဉ်မှုအရ 
 မြ င့်မားပြ ီးေသာနှုန်းများမှ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းမရှိပဲဆက်ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ အလယ်တန်းနငှ့် အထက်တန်း 
ေကျာင်းအား (အကွာအေဝးအရ) လက်လှမ်းမီမှုမှာ အနည်းငယ်တိုးတက်လာေသာ်လည်း သင့်တင့်ရုံကွာဟ 
ချက်များမှာ ဆင်းရဲသူ နှင့် မဆင်းရဲသူ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ားနှင့်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများမှာ  မြ ို ့ ပြ  နှင့် 
ေကျးလက်ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။ 

ဇယား 52 ။ မူလတန်းေကျာင်းအား (အကွာအေဝးအရ) လက်လှမ်းမီမှု (%) 
ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
ြပည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအ ေြခအေန အလွှာ စုစုေပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ  မြ ို ့ပြ     ေကျးလက်     

ကချင် 95.2 94.7 100.0 92.9 94.9 93.4 
  (3.0) (5.2) (0.0) (5.9) (4.5) (3.3) 

ကယား 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 86.3 
  (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (14.2) 

ကရင် 62.3 77.1 64.3 76.5 74.5 98.9 
  (17.8) (0.8) (29.6) (1.7) (3.7) (0.9) 

ချင်း 70.5 81.1 95.6 66.2 73.3 87.2 
  (3.4) (11.4) (4.9) (4.4) (4.4) (10.3) 

စစ်ကုိင်း 91.1 91.7 99.4 90.4 91.6 92.9 
  (5.1) (2.7) (0.6) (3.0) (3.0) (4.1) 

တန င်္သာရီ 63.9 74.3 88.5 65.4 70.8 97.5 
  (21.4) (16.7) (11.9) (20.1) (18.8) (2.5) 

ပဲခူး 88.6 89.5 95.2 88.5 89.4 88.2 
  (7.6) (4.2) (3.6) (4.8) (4.7) (6.3) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 94.6 90.0 97.4 89.8 90.9 95.8 
  (3.5) (5.9) (3.0) (5.8) (5.5) (2.1) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 79.4 89.0 91.2 87.0 87.4 78.2 
  (21.2) (8.8) (10.9) (10.5) (10.6) (10.2) 

မေကွး 90.0 86.5 93.3 86.8 87.5 86.5 
  (4.9) (6.8) (5.4) (6.1) (6.1) (3.3) 

မန္တေလး 90.4 92.6 96.6 90.2 92.0 95.4 
  (2.1) (3.0) (1.4) (3.4) (2.6) (1.9) 

မွန် 98.1 96.8 100.0 96.4 97.0 94.9 
  (2.0) (3.2) (0.0) (3.9) (3.0) (1.7) 

ရခိုင် 86.2 90.1 98.5 85.8 88.4 72.1 
  (3.6) (2.4) (1.9) (4.5) (2.3) (6.5) 

ရနကု်န် 96.7 95.5 95.4 96.5 95.7 96.8 
  (2.5) (2.3) (2.7) (3.9) (2.2) (1.5) 

ရှမ်း 89.3 92.6 96.8 89.8 91.5 85.0 
  (3.7) (2.4) (1.5) (3.5) (2.6) (3.0) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 97.7 94.6 96.8 94.8 95.4 80.6 
  (3.9) (5.0) (1.4) (7.0) (5.2) (5.9) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 84.1 92.6 99.6 86.6 89.4 89.6 
  (5.1) (3.3) (0.4) (4.9) (4.2) (2.2) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 87.8 83.2 88.6 84.3 85.4 85.0 
  (4.2) (7.2) (11.3) (1.9) (1.8) (6.6) 

ဧရာဝတီ 94.1 94.0 100.0 93.0 94.0 96.1 
  (2.9) (2.5) (0.0) (3.3) (2.6) (1.8) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 89.3 91.5 96.0 89.1 90.9 91.4 
  (1.6) (1.2) (1.3) (1.5) (1.2) (1.0) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 90.8 91.6 96.4 89.6 91.4   
  (1.4) (0.9) (0.9) (1.4) (1.0)   
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 53 ။ အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်းေကျာင်းအား (အကွာအေဝးအရ) လက်လှမ်းမီမှု (%) 
ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
ြပည်ေထာင်စု 

2010 
2005 
စုစေုပါင်း 

ဆင်းရဲနွမး်ပါးမှုအ ေြခအေန အလွှာ စုစေုပါင်း   
ဆင်းရဲသူ မဆင်းရဲသူ      မြ ို ့ ပြ  ေကျးလက်     

ကချင် 42.6 51.1 82.1 36.0 48.6 45.5 
  (15.9) (10.3) (10.0) (7.3) (11.9) (12.7) 

ကယား 34.2 51.6 100.0 21.8 49.6 27.0 
  (8.7) (7.4) (0.0) (0.1) (5.7) (3.3) 

ကရင် 41.9 40.0 90.9 30.6 40.4 23.6 
  (8.6) (10.6) (10.7) (14.4) (10.2) (9.3) 

ချင်း 24.6 35.4 64.6 15.6 27.5 23.6 
  (8.1) (10.2) (7.7) (4.7) (8.3) (6.3) 

စစ်ကုိင်း 32.2 25.8 70.5 19.6 26.7 20.6 
  (6.5) (4.5) (5.7) (3.7) (4.5) (4.2) 

တန င်္သာရီ 33.1 38.3 60.8 29.1 36.5 31.2 
  (7.9) (6.7) (4.4) (8.2) (7.4) (7.3) 

ပဲခူး 36.1 39.8 81.1 33.0 39.1 25.7 
  (6.8) (6.6) (6.2) (6.2) (5.9) (5.0) 

- ပဲခူး (အေရှ့) 39.0 39.6 81.0 32.3 39.5 30.4 
  (11.0) (8.3) (8.7) (8.7) (8.9) (9.4) 

- ပဲခူး (အေနာက်) 31.6 40.0 81.2 33.8 38.7 19.6 
  (10.2) (12.3) (3.6) (10.7) (10.2) (2.4) 

မေကွး 25.3 21.2 59.5 18.0 22.3 12.6 
  (14.2) (7.5) (6.0) (9.7) (9.1) (2.1) 

မန္တေလး 24.5 34.2 58.9 20.9 31.7 30.4 
  (4.0) (6.5) (5.4) (5.1) (5.8) (3.4) 

မွန် 69.7 56.7 78.4 54.6 58.8 47.3 
  (8.7) (5.9) (3.5) (8.4) (6.2) (7.5) 

ရခိုင် 15.8 29.1 42.4 18.3 23.3 17.3 
  (4.2) (3.9) (10.2) (4.4) (2.7) (2.8) 

ရနကု်န် 20.5 47.4 47.0 29.9 43.2 68.6 
  (5.4) (10.7) (12.9) (5.3) (9.9) (2.4) 

ရှမ်း 22.2 42.8 86.7 20.0 36.0 24.1 
  (5.2) (7.4) (5.8) (4.1) (5.8) (2.8) 

- ရှမ်း (ေတာင)် 30.8 50.5 93.8 28.3 45.5 25.9 
  (3.7) (13.9) (7.0) (1.0) (12.5) (8.1) 

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 17.0 35.5 74.6 16.0 28.5 19.8 
  (3.8) (8.9) (10.0) (7.8) (6.4) (0.9) 

- ရှမ်း (အေရှ့) 20.1 34.8 95.5 5.7 28.0 31.9 
  (13.8) (7.3) (1.8) (4.5) (10.7) (7.5) 

ဧရာဝတီ 25.2 29.7 78.2 19.2 28.3 31.4 
  (6.3) (7.3) (7.4) (4.5) (6.9) (9.0) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2010 26.8 36.3 61.1 24.2 33.9 31.8 
  (2.2) (2.4) (6.1) (1.9) (2.2) (1.9) 

 ပြ ည်ေထာင်စု 2005 24.3 35.3 75.2 16.5 31.8   
  (1.8) (2.2) (2.6) (1.4) (1.9)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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8-4 ။ ပညာတတ်ေမြ ာက််မှု 

ဇယား 54 တွင် အိမ်ေထာင်ဦးစီး (ေကျာင်း) ပညာေရးေအာင်မြ င်ပြ းီစီးမှု နှင့် ပတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည။် ဤညွှန်ကိန်းမှာ ေရရညှ်တွင် ပညာေရးစနစ်၏ ေယဘုယျလွှမ်းခြ ုံမှု 
ဆိုင်ရာ တိုင်းတာချက်တစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည်။ အေရးကီးေသာ ရလဒ်များရှိပါသည်။ 

(1) အိမ်ေထာင်ဦးစီး များ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်  (၆၅%) မှာ မူလတန်းပညာ (သို့မဟုတ်) ပိုမို နိမ့်ကျေသာ 
ပညာေရးကိုသာ ေအာင်မြ ငတ်တ်ေမြ ာက်ကြ ပြ ီး ဤနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မေပြ ာင်းလဲ 
သေလာက် တည်ရှိဆဲဖြ စ်ပါသည။် 

(2) အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ၏ ၁၅% ခန့်သာ အလယ်တန်းနငှ့် အထက်တန်းပညာေရး (သို့မဟုတ်) 
ပိုမို မြ င့်မားေသာ အဆင့်မြ င့်ပညာေရးကို ေအာင်မြ င်တတ်ေမြ ာက်ကြ ပါသည်။ 

(3) ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများ၏ အိမ်ေထာင်ဦးစီး ၂၂% ခန့်သာ အလယ်တန်း (သို့မဟုတ်) ပိုမိုမြ င့်မား 
ေသာပညာေရးကို ေအာင်မြ ငတ်တ်ေမြ ာက်ကြ ပြ ီး နိှုင်းယှဉ်ပါက မဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများတွင် 
၄၀% ခန့် ေအာင်မြ င်တတ်ေမြ ာက်ကြ ပါသည်။ 

(4) အလွှာလိုက်သိသာေသာ  ခြ ားနားမှု များရှိပြ းီ ေကျးလက်တွင် ေနထိုင်သူများ၏ ၇၅% မှာ မူလတန်းပညာ 
(သို့မဟုတ်) ပိုမိုနိမ့်ကျေသာ ပညာေရးကိုသာ တတ်ေမြ ာက်ကြ ၍  မြ ို ့ ပြ ၌ေနထိုင်သူများတွင် ဤနှုန်းမှာ 
၃၇% ခန့် ရှိပါသည်။   

တစ်နိုင်ငံလုံးအေနဖြ င့်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ပညာတတ်ေမြ ာကမ်ှုအဆင်မ့ျားမှာ နိမ့်ကျလျက်ရှိပြ ီး ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူများအကြ ား နှင့်  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက ်ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ကွာဟမှုများကီးမားပါသည်။ 

8-5 ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ်များ 

ဇယား 55 တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကျပ်တန်ဖိုးအရ ပညာေရး အသုံးစရိတ်များနှင့် ပညာေရးအသံုးစရိတ် ေ၀စု 
အချိုးများကို ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ပညာေရးအသုံးစရိတ်တွင် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးစရိတ်များ၊ အခေကြ းေငွများ၊ 
စာသင်ေကျာင်းများသို့ ထည့်၀င်ရေငွများ၊ ဖတ်စာအုပ်များအတွက် ကျသင့်ေငွ၊ ကျူရှင်ခ နှင့် 
အေထွေထွအခြ ားအသုံးစရိတ်များပါ၀င်ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက  ပြ ဿနာနှစ်ရပ် နှင့် 
ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ပထမအေနဖြ င့် ဤကိန်းဂဏန်း အချက်အလက် 
များက ပညာေရးကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဆက်နွယ်ေနသည့် ေငွေကြ းဆိုငရ်ာ ၀န်ထုပ်၀န်ပိုးကို ေဖာ်ပြ ရာ အဓိက 
အားဖြ င့် ဆငး်ရသဲမူျားအတွက် ၀န်ထုပ်၀န်ပိုးကို ေဖာ်ပြ ပါသည။် ဒုတိယအေနနှင့် ဤအချက် အလက်များက 
ပိုမိုအရည်အေသွးမြ င်မ့ားေသာ ပညာေရးကို လက်လှမ်းမီမှုအား ကုိယ်စားပြ ုပါသည်။ သို့ေသာ်လည်း 
ပညာေရးကုန်ကျစရိတ်က ပိုမို မြ င့်မားပါသည်။ အချက်သုံးခုမှာ မှတ်သားရန် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ 

(1) ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် အသုံးစရိတ်၏ ပညာေရးေ၀စု အချိုးမှာ ၂% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ 
ခုနှစ၏် ၃% မှ ကျဆင်းလာပါသည်။ 

(2) ဆင်းရဲသူတွင် ဤအချို းမှာ မဆင်းရဲသူထက်နိမ့်ကျပြ းီ ၁.၂% နှင့် ၁.၈% အသီးသီးရှိ ပြ ီးအလားတပူင် 
ေကျးလက်ေနထိုင်သူများတွင် ဤအချိုးမှာ  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများထက်နိမ့်ကျပြ းီ ၁.၅% နှင့် ၂.၂% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ 
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(3) ကိန်းဂဏန်းေဖာ်ပြ ချက်အရ မဆင်းရဲသူက ဆင်းရဲသူသုံးစွဲသည့် ပညာေရးအသုံးစရိတ်၏ 
သုံးဆနီးပါးခန့် ပညာေရးအတွက် ကျခံသုံးစွဲသဖြ င့် အရည်အေသွးမြ င့်ပညာေရးကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ 
လက်လှမ်းမီရရှိေကြ ာင်း ညွှန်ပြ ပါသည်။ 

အချုပ်အားဖြ င့် ဆင်းရဲသူများ၏ ပညာေရး၀န်ထုပ်၀န်ပိုးမှာ နိှုင်းယှဉမ်ှုအရ မဆင်းရဲသူများထက် 
၀န်ေပါ့ေသာ်လည်း မဆင်းရဲသူများရရှိသည့် ပညာေရးစနစ်၏ အရည်အေသွးမှာ ပိုမို မြ င့်မားပါသည်။ 

ဇယား 54 ။ အိမ်ေထာင်ဦးစီး၏ ပညာေရးအဆင့်အတန်း 
 ပြ ည န်ယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စု 

ေကျာငး်လံုးဝ မတက်ဘူးသူ/ 
သူငယ်တန်း (သို့မဟုတ)် 

ပထမတန်း 

ဘုန်းေတာ်ကီး 
သင်ပညာေရး 
ေကျာငး်   

မူလတန်းေကျာင်း 
(ဒုတိယတန်းမှ 
စတုတ္ထတန်းထိ) 

အလယ်တန်းေကျာင်း 
(ပဥ္စမတန်းမှ 
အဌမတန်းထိ) 

အထက်တန်းေကျာင်း 
(နဝမတန်းမှ 
ဒဿမတန်းထိ) 

အဆင်ြမင့် 
ပညာေရး 

စုစုေပါင်း 

ကချင် 18.5 7.9 35.7 23.4 10.4 4.1 100.0 
 (2.7) (0.3) (3.5) (3.0) (1.5) (1.5)  

ကယား 20.2 3.6 34.1 29.9 8.6 3.6 100.0 
 (2.9) (1.3) (11.1) (4.7) (2.5) (0.2)  

ကရင် 10.8 8.2 49.9 20.8 8.2 2.2 100.0 
 (3.4) (3.6) (6.2) (1.5) (0.5) (0.2)  

ချင်း 14.0 0.0 46.3 23.5 12.5 3.7 100.0 
 (6.3) (0.0) (9.2) (2.6) (3.4) (2.1)  

စစ်ကုိင်း 3.2 11.8 59.6 15.7 6.4 3.2 100.0 
 (0.9) (2.2) (3.6) (0.8) (0.9) (0.7)  

တန င်္သာရီ 8.9 15.4 48.2 17.4 8.4 1.7 100.0 
 (1.4) (1.5) (6.2) (5.3) (2.9) (0.6)  

ပဲခူး 3.0 5.9 60.4 20.3 7.8 2.6 100.0 
 (1.2) (2.3) (3.2) (1.6) (0.7) (0.4)  

- ပဲခူး (အေရှ့) 4.9 7.1 54.2 22.3 8.1 3.3 100.0 
 (1.5) (2.5) (2.2) (1.6) (0.9) (0.2)  

- ပဲခူး (အေနာက်) 0.9 4.6 67.0 18.1 7.5 1.9 100.0 
 (0.5) (3.4) (0.9) (3.0) (1.4) (0.6)  

မေကွး 4.2 12.2 59.3 15.6 6.1 2.5 100.0 
 (1.4) (3.4) (7.5) (1.6) (1.8) (0.6)  

မန္တေလး 6.7 13.2 46.1 20.8 9.3 4.0 100.0 
 (1.4) (3.9) (3.5) (1.1) (1.5) (0.8)  

မွန် 6.9 6.4 47.3 22.8 12.4 4.1 100.0 
 (1.7) (1.6) (0.7) (1.5) (0.4) (0.2)  

ရခိုင် 16.7 14.4 37.0 17.5 10.7 3.7 100.0 
 (4.2) (4.2) (4.5) (0.8) (5.0) (1.5)  

ရန်ကန်ု 4.0 4.0 27.2 27.6 26.4 10.7 100.0 
 (0.6) (0.7) (2.1) (1.2) (2.4) (1.5)  

ရှမး် 23.0 17.1 36.6 16.3 5.8 1.3 100.0 
 (3.9) (4.5) (3.2) (2.8) (1.3) (0.4)  

- ရှမ်း (ေတာင်) 18.3 8.9 42.7 22.5 6.6 1.0 100.0 
 (7.6) (0.5) (3.1) (1.4) (3.3) (0.2)  

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 22.7 24.5 33.7 11.2 5.8 2.1 100.0 
 (5.0) (7.9) (5.7) (2.7) (1.3) (0.9)  

- ရှမ်း (အေရှ့) 41.3 21.1 23.9 11.2 2.4 0.0 100.0 
 (10.9) (5.7) (10.0) (2.9) (1.1) (0.0)  

ဧရာဝတီ 2.4 5.6 58.3 20.9 9.4 3.4 100.0 
 (0.9) (1.2) (3.5) (0.5) (1.8) (1.3)  

-  မြ ို ့ ပြ  4.9 3.8 28.4 27.1 24.2 11.6 100.0 
 (0.5) (0.5) (1.3) (0.8) (1.2) (1.1)  

- ေကျးလက် 7.8 11.5 55.3 17.8 6.1 1.4 100.0 
 (0.7) (1.1) (1.4) (0.4) (0.4) (0.1)  

- ဆင်းရဲသူ 12.5 13.3 52.8 15.9 4.7 0.7 100.0 
 (1.3) (1.6) (1.6) (0.6) (0.6) (0.2)  

- မဆင်းရဲသူ 5.6 8.4 46.9 21.5 12.6 5.1 100.0 
 (0.4) (0.9) (1.5) (0.5) (0.8) (0.4)  

 ပြ ည်ေထာင်စု2010 7.1 9.5 48.1 20.3 10.9 4.1 100.0 
 (0.6) (0.9) (1.3) (0.4) (0.8) (0.4)  

 ပြ ည်ေထာင်စု2005 11.9 19.8 34.8 19.4 10.0 4.1 100.0 
 (0.7) (0.8) (0.9) (0.6) (0.7) (0.5)  

ေပြ ာင်းလဲမှု (%) -40.7 -52.1 38.3 4.4 9.0 1.6  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 55 ။ ပညာေရးအသုံးစရိတ်/ေဝစုအချိုးများ (ဒီဇင်ဘာ 2009 ကျပ်တန်ဖိုးအရ) 

 ပြ ည န်ယ်၊ 
တိုင်းေဒသကီးနှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု

အလွှာအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအရ စစုုေပါင်း 
 မြ ို ့ပြ    ေကျးလက်   ဆင်းရဲသူ  မဆင်းရဲသူ  တန်ဖိုး(ကျပ်)  ေဝစုအချိုး %  

တန်ဖိုး(ကျပ)် 
ေဝစုအချို း 

% တန်ဖိုး(ကျပ်) 
ေဝစုအချိုး 

% တန်ဖိုး(ကျပ်) 
ေဝစုအချိုး 

% တန်ဖိုး(ကျပ်) ေဝစုအချို း% 2010 2005 

%  
ေပြ ာင်းလဲမှု 

 2005- 
2010 2010 2005 

%  
ေပြ ာင်းလဲမှု 

 2005- 
2010 

ကချင် 14,036 2.6 14,807 3.0 8,877 2.8 16,493 2.9 14,609 13,551 8 2.9 3.0 -3 
 (1626) (0.23) (2270) (0.43) (1654) (0.49) (2264) (0.43) (1740) (780)  (0.39) (0.24)  

ကယား 15,640 2.5 15,072 2.7 7,744 2.3 15,978 2.6 15,291 10,700 43 2.6 2.3 13 
 (1159) (0.15) (3430) (0.40) (745) (0.14) (2604) (0.32) (2511) (2717)  (0.31) (0.48)  

ကရင် 11,348 1.8 8,146 1.5 3,441 1.0 9,500 1.6 8,671 8,626 1 1.6 1.5 5 
 (3689) (0.46) (1527) (0.30) (218) (0.05) (2229) (0.37) (1886) (652)  (0.33) (0.16)  

ချင်း 14,202 3.4 6,513 2.0 7,170 2.4 11,007 2.4 8,470 5,983 42 2.4 1.7 47 
 (1004) (0.30) (294) (0.11) (212) (0.10) (1950) (0.42) (665) (1325)  (0.24) (0.58)  

စစ်ကိုင်း 13,112 2.1 9,657 1.8 4,182 1.3 11,030 1.9 10,162 11,035 -8 1.9 2.2 -14 
 (1683) (0.26) (392) (0.07) (483) (0.15) (408) (0.08) (447) (1294)  (0.08) (0.24)  

တန င်္သာရီ 17,045 2.7 10,949 2.3 6,203 2.0 14,746 2.5 12,314 11,887 4 2.4 2.3 5 
 (2126) (0.11) (1073) (0.07) (534) (0.19) (1337) (0.11) (1507) (1645)  (0.08) (0.17)  

ပဲခူး 8,379 1.5 4,516 0.8 2,512 0.8 5,485 1.0 5,040 6,100 -17 0.9 1.3 -25 
 (731) (0.09) (139) (0.05) (314) (0.10) (232) (0.05) (227) (515)  (0.05) (0.07)  

- ပဲခူး (အေရှ့) 10,638 2.0 6,026 1.1 3,563 1.1 7,347 1.3 6,741 7,255 -7 1.3 1.5 -14 
 (258) (0.07) (184) (0.06) (601) (0.20) (418) (0.08) (378) (622)  (0.08) (0.08)  

- ပဲခူး (အေနာက်) 5,148 0.9 2,991 0.6 1,225 0.4 3,562 0.6 3,238 4,880 -34 0.6 1.0 -41 
 (880) (0.06) (284) (0.07) (126) (0.04) (340) (0.07) (312) (816)  (0.07) (0.13)  

မေကွး 10,189 1.7 5,837 1.2 3,430 1.1 7,160 1.3 6,303 6,579 -4 1.3 1.5 -13 
 (1607) (0.16) (446) (0.12) (505) (0.16) (725) (0.14) (549) (540)  (0.13) (0.05)  

မန္တေလး 14,450 2.2 7,509 1.6 3,858 1.2 11,074 1.9 9,464 9,804 -3 1.8 2.1 -13 
 (872) (0.10) (767) (0.12) (425) (0.12) (695) (0.09) (818) (1057)  (0.10) (0.23)  

မွန် 17,865 3.1 13,380 2.6 5,195 1.6 15,660 2.8 14,209 10,478 36 2.7 2.0 35 
 (2520) (0.28) (871) (0.09) (725) (0.22) (531) (0.05) (614) (202)  (0.05) (0.12)  

ရခိုင် 10,383 1.9 6,277 1.5 1,627 0.5 10,470 2.0 7,212 10,925 -34 1.6 2.4 -33 
 (1478) (0.29) (528) (0.10) (197) (0.06) (647) (0.16) (763) (2045)  (0.10) (0.37)  

ရန်ကနု် 15,828 2.3 10,857 2.2 4,643 1.4 15,968 2.3 14,524 11,287 29 2.3 1.6 40 
 (1472) (0.31) (665) (0.02) (684) (0.21) (1301) (0.27) (954) (1001)  (0.25) (0.34)  

ရှမး် 13,086 2.1 7,216 1.6 4,433 1.4 10,333 1.8 8,663 8,672 0 1.8 1.9 -8 
 (1809) (0.35) (714) (0.15) (1074) (0.34) (694) (0.14) (1006) (520)  (0.17) (0.17)  

- ရှမ်း (ေတာင)် 10,714 1.7 9,348 2.0 5,045 1.6 10,888 1.9 9,751 11,554 -16 1.9 2.4 -22 
 (31) (0.14) (451) (0.09) (437) (0.18) (81) (0.20) (575) (288)  (0.17) (0.35)  

- ရှမ်း (ေမြ ာက်) 17,787 2.9 6,308 1.4 4,692 1.5 10,691 1.9 8,632 6,832 26 1.8 1.6 13 
 (4020) (0.60) (1449) (0.27) (1981) (0.63) (1657) (0.25) (2208) (876)  (0.35) (0.12)  

- ရှမ်း (အေရှ့) 9,396 1.9 3,329 0.8 2,491 0.8 6,147 1.2 4,699 4,848 -3 1.1 1.1 -5 
 (1495) (0.22) (1328) (0.31) (1333) (0.42) (1948) (0.34) (1768) (2281)  (0.37) (0.44)  

ဧရာဝတီ 12,216 2.1 5,967 1.3 3,289 1.0 8,390 1.5 6,992 9,137 -23 1.4 1.8 -20 
 (1611) (0.17) (1040) (0.22) (584) (0.19) (1645) (0.27) (1423) (681)  (0.26) (0.10)  

 ပြ ည်ေထာင်စု 13,979 2.2 7,524 1.5 3,806 1.2 10,714 1.8 9,243 9,408 -2 1.8 1.8 -4 
 (648) (0.14) (269) (0.05) (216) (0.07) (351) (0.07) (327) (319)  (0.06) (0.08)  

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 



ပညာေရး 

120 
 

8-6 ။ အကျဉ်းချုပ် 

အပိုင်း ၈ တွင်  မြ န်မာနိုင်ငံ ပညာေရးစနစ်၏ များေမြ ာင်လှသည့်လက္ခဏာ သွင်ပြ င်များ၏ ကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ပါသည။် 

စာတတ်ေမြ ာကမ်ှု နှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင ် ၂၀၁၀  ပြ ည်န့စှ်တငွ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် နှုန်းများမှာ 
၉၀% ရှိ၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၈၅% နှင့် နိှုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်မှုရှိ ပြ ီး စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ 
တိုးတက်မှုဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာခြ ားနားမှုများရှ၍ိ ၈၄% နှင့် 
၉၃% အသီးသီးရှိပြ ီး ဆင်းရဲသအူတွက် စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ၏ ၇၉% မှ စာရင်းအင်း 
သေဘာအရ အေရးပါေသာ တိုးတက်မှုတစ်ရပ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများ အကြ ားတွင် 
သိသာေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး ၈၉% နှင့် ၉၅% အသီသီးရှိကာ အမျို းသမီးများနှင့် အမျို းသားများကြ ားတွင် 
လည်းသိသာေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၈၉% နှင့် ၉၆% အသီးသီးရှိပါသည်။ အနိမ့်ဆုံးေသာ စာတတ်ေမြ ာကမ်ှု 
နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၇၅%) နှင့် ရှမ်းပြ ည်နယ် (၇၅%)တို့တွင် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် 
စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်းများမှာ  မြ င်မ့ားပြ းီေသာ နှုန်းများမှ အနည်းငယ်တိုးမြ င့်လာခြ ငး်ဖြ စ်၍ ဆငး်ရသဲအူတွက် 
အချိုးကျ တိုးတက်မှုများရရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအိမ်ေထာင်စုများအကြ ား၊ အမျိုးသားနှင့် 
အမျိုးသမီးများအကြ ားနှင့်  မြ ို့ပြ နှင့်ေကျးလက် အိမ်ေထာင်စုများအကြ ားတွင် သင့်တင့်ရုံ ကွာဟချက်များရှိ၍ 
 ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများတွင် ပိုမို  ကီးမားသည့်  ခြ ားနားမှုများရှိပါသည်။ 

၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် မူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၈၈% ရှိပြ ီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၈၅% 
မှတိုးတက်လာ၍ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ တိုးတက်မှုတစ်ရပ ် ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် ေကျာင်းဝင်နှုန်းများမှာ  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး ၈၁% နှင့် ၉၀% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသူများ၏ မူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ 
၈၀% မှ အနည်းငယ်တိုးမြ င့်လာပါသည်။ မှတ်သားေလာက်ဖွယ ်  ခြ ားနားမှုများအား ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ပြ  
ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင် ေတွ့ ရှိရကာ ၈၇% နှင့် ၉၂% အသီးသီးရှ ိပြ ီး အမျို းသားနှင့် အမျိုးသမီးများ 
တွင်မူမေတွ့ရပါ။ အနိမ့်ဆုံးေသာမူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် 
(၇၁%) တွင် ေတွ့ရှိရပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် မူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင ် ေကျာင်းဝင်နှုန်းများမှာ 
 မြ င့်မားပြ ီးေသာ နှုန်းများမှ အနည်းငယ်မြ င့်တက်လာပြ ီး ဆင်းရဲသူများအတွက်မူ ဤနှုန်းများမှာ မေပြ ာင်းလဲ 
ပဲရှိေနပါသည်။  ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများကြ ား၊  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများအကြ ားနှင့် 
ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရသဲူ အိမ်ေထာင်စုများအကြ ားတွင် သိသာေသာ ကွာဟချက်များရှဆဲိဖြ စ်ပါသည်။ 

၂၀၁၀  ပြ ည်န့စှ်တငွအ်လယ်တနး်နငှ်အ့ထက်တန်းပညာအဆင့် အသားတင်ေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၅၃%  ဖြ စ်ပြ ီး 
၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၄၂% မှတိုးတက်လာ၍ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ တိုးတက်မှုတစ်ရပ် 
 ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၃၅% နှင့် ၅၉% 
အသီးသီးရှိေသာ်လည်း ဆင်းရဲသူများ၏ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းေကျာင်းဝင်နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ၏် 
၂၈% မှ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ အသွင်ပုံစံဖြ င့် တိုးတက်လာပါသည်။ ေကျးလက်နှင့် မြ ို ့ ပြ  
ေနထိုင်သူများအကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများ ေတွ့ ရှိရကာ ၄၇% နှင့် ၇၅% အသီးသီးရှိေသာ်လည်း 
အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတွငမ်ူ မေတွ့ရှိရပါ။ တဖနအ်နိမ့်ဆုံးေသာ နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် 
(၃၂%) တွင်ေတွ့ ရှိရပါသည်။  အချုပ်အားဖြ င့် အလယ်တန်း နှင့် အထကတ်န်းပညာအဆင့် ေကျာင်းဝင်နှုန်း 
များမှာ သိသာစွာတိးုတက်လာပြ းီ ဆငး်ရသဲမူျားအတွက ်  ကီးမားေသာ အကျိုးရလဒ်များရှိပါသည်။ 



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
 

121 
 

 ပြ ည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများအကြ ား၊  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများအကြ ားနှင့် ဆင်းရဲသူနှင့် 
မဆင်းရဲသူ အိမ်ေထာင်စုများကြ ားတွင် သိသာေသာ ကွာဟချက်များ ရှိေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။  

ေမြ ပြ င်ခရီးအကွာအေဝး အရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာ မူလတန်းေကျာင်း တစ်ေကျာင်းအား လက်လှမ်းမီမှု 
နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် လက်လှမး်မီမှု နှုန်းများမှာ ၉၁% ရှိပြ းီ ၂၀၀၅ ခုနှစ၏် အေခြ အေနမှ 
မေပြ ာငး်လသဲေလာက်ပင်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူများအကြ ားတွင် လက်လှမ်းမီမှုမှာ 
အနည်းငယ်နှင့် စာရင်းအင်းအရ အေရးမပါေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ ပြ ီး ၈၉% နှင့် ၉၂% အသီးသီးရှိ ပြ ီး 
ေကျးလက်နှင့်  မြ ို ့ ပြ ေနထိုင်သူများကြ ားတွင်မူ  ကီးမားေသာခြ ားနားမှုများ ေတွ့ရှိရ၍ ၈၉% နှင့် ၉၆% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ အနိမ့်ဆုံးေသာလက်လှမ်းမီမှု နှုန်းများကို ချငး်ပြ ည်နယ် (၇၃%) နှင့် ကရင်ပြ ည်နယ် 
(၇၅%) တို့တွင်ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တနး်ေကျာင်းများလက်လှမ်းမီမှုမှာ ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ် 
တွင် ၃၄% ခန့်ရှိ၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၃၂% မှတိုးတက်လာပြ ီး အနည်းငယ်နှင့် စာရင်းအင်းအရ အေရးမပါ 
ေသာတိုးတက်မှုတစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသနူှင့်မဆင်းရဲသူများကြ ားတွင် လက်လှမ်းမီမှုမှာ သိသာေသာ 
 ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၂၇% နှင့် ၃၆% အသီးသီးရှိပြ ီး ဆင်းရဲသူအတွက် လက်လှမ်းမီမှုမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၂၄% 
မှ တိုးတက်လာေသာ်လည်း စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါေသာ ေပြ ာင်းလမဲှုဖြ စ်ပါသည်။ ေကျးလက် 
နှင့်မြ ို ့ပြ ေနထိုငသ်မူျားကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားမှုများရှိ၍ ၂၄% နှင့် ၆၁% အသီးသးီရှိပါသည်။ 
အနိမ့်ဆုံးေသာ လက်လှမ်းမီမှု နှုန်းများကို ရခိုင်ပြ ည်နယ် (၂၃%) နှင့် မေကးွတိုငး်ေဒသကီး (၂၂%) တို့တွင် 
ေတွ့ ရှိရပါသည်။ သို့ေသာ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဤပြ ည်နယ် နှင့် တိုင်းေဒသကီးတငွ် သိသာထင်ရှားေသာ 
တိုးတက်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။ အချုပ်အားဖြ င့် အလယ်တန်းနှင့် အထကတ်နး်ေကျာင်း လက်လှမ်းမီမှုမှာ 
အနည်းငယ်တိုးတက်လာပြ ီး ဆင်းရဲသူနှင့်မဆင်းရဲသူ အိမ်ေထာင်စုများအ ကြ ားတွင် သင့်တင့်ရုံမျှ ကွာခြ ား 
ချက်များရှိကာ  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက် ေနထိုင်သူများကြ ားတွင်  ကီးမားေသာ  ခြ ားနားချက်များရှိပါသည်။ 

ပညာတတ်ေမြ ာက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် အိမ်ေထာင်ဦးစီများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ (၆၅%) ခန့်မှာ 
မူလတန်းပညာ (သို့မဟုတ်) နိမ့်ကျေသာ ပညာေရးကိုသာ ေအာင်ြမင်တတ်ေမြ ာက်ကြ ပြ ီး ဤနှုန်းမှာ ၂၀၀၅ 
ခုနှစ်မှစတင်၍ မေပြ ာင်းလသဲေလာက် တည်ရှိဆဲဖြ စ်ပါသည်။ အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ၏ ၁၅% ခန့်သာ 
အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာေရး (သို့မဟုတ်) ပိုမို မြ င်မ့ားေသာ အဆင့်မြ င့်ပညာေရးကို ေအာင်မြ င် 
တတ်ေမြ ာက်ကြ ပါသည။် ဆင်းရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုများ၏ အိမ်ေထာင်ဦးစီး ၂၂% ခန့်သာ အလယ်တန်း 
(သို့မဟုတ်) ပိုမိုမြ င့်မားေသာ ပညာေရးကို ေအာင်မြ ငတ်တေ်မြ ာက်ကြ ပြ ီး နှိုင်းယှဥပ်ါက မဆင်းရဲေသာ 
အိမ်ေထာင်စုများတွင် ၄၀% ခန့်ေအာင်မြ င် တတ်ေမြ ာက်ကြ ပါသည။် အလွှာအလိုက် သိသာေသာ  ခြ ားနားမှု 
များရှိပြ းီ ေကျးလက်တွင် ေနထိုင်သူများ၏ ၇၅% ခန့်မှာ မူလတန်းပညာ (သို့မဟုတ်) ပိုမိုနိမ့်ကျေသာ 
ပညာေရးကိုသာ တတ်ေမြ ာက်ကြ ၍  မြ ို ့ ပြ ၌ ေနထိုင်သူများတွင် ဤနှုန်းမှာ ၃၇% ခန့်ရှိပါသည်။ တစ်နိုင်ငံ 
လုံးအေနဖြ င့်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ပညာတတ်ေမြ ာက်မှုအဆင့်များမှာ နိမ့်ကျလျက်ရှိပြ ီး ဆငး်ရသဲနူငှ့် မဆင်းရဲသူ 
များကြ ားနှင့်  မြ ို ့ ပြ နငှ့်  ေကျးလကေ်နထိုငသူ်များကြ ားတွင် ကွာဟမှုများ ကီးမားပါသည်။ 

ပညာေရးအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ပြ ရပါလျှင် ေယဘုယျအားဖြ င့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်တွင် 
ပညာေရးအသုံးစရိတ်ေဝစု အချိုးမှာ ၂% ရှိ၍၂၀၀၅ ခုနှစ်အဆင့်မှ ၄% ေလျာ့နည်းကျဆငး်လာပါသည်။ 
ဆင်းရဲသူ တွင် ဤအချို းမှာ မဆင်းရဲသူထက်နိမ့်ကျပြ ီး ၁.၂% နှင့် ၁.၈% အသီးသီးရှိပြ းီ အလားတူပင် 
ေကျးလက် ေနထိုင်သူများတွင် ဤအချိုးမှာ  မြ ို ့ပြ ေနထိုင်သူများထက် နိမ်က့ျပြ ီး ၁.၅% နှင့် ၂.၂% 
အသီးသီးရှိပါသည်။ မဆင်းရဲသူက ဆင်းရဲသူသုံးစွဲသည့် ပညာေရးအသုံးစရိတ်၏ သုံးဆနီးပါးခန့်  
ပညာေရးအတွက်ကျခံသုံးစွဲသဖြ င့်အရည်အေသွးမြ င့်ပညာေရးကိုပိုမုိေကာင်းမွန်စွာ လက်လှမ်းမီရရှိေကြ ာင်း 
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ညွှန်ပြ ပါသည်။အချုပ်အားဖြ င့်ဆငး်ရဲသူများ၏ပညာေရးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှာနိှုင်းယှဥ်မှုအရမဆင်းရဲသူများထက် 
ေပါ့ေသာ်လည်း မဆင်းရဲသူများရရှိသည့် ပညာေရးစနစ်၏ အရည်အေသွးမှာ ပိုမို မြ င့်မားပါသည်။ 
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8-7 ။ ေနာက်ဆက်တဲွဇယားများ 
 
 
ဇယား 56 ။ စာတတ်ေမြ ာက်မှု နှုန်းများ (15 နှစ် နှင့် အထက်) (အဓိကစစ်တမ်းများ၏ ရလဒ်များ) 

ေဒသ 
SWOC (1991)* MICS 2000* IHLCA (2007) 

ကျား မ စစုေုပါင်း ကျား မ စစုေုပါင်း ေကျးလက်  မြ ို ့ ပြ  

 ပြ ည်ေထာင်စု 93.9 84.1 88.8 93.7 86.2 89.7 84.93 
  မြ ို ့ပြ  96 89.2 92.4 97.9 93.3 95.4 92.10 
ေကျးလက်l 92.2 79.9 85.8 92.3 83.6 87.7 82.10 
ကချင် 89.4 79.6 84.3 90.0 82.2 85.8 84.22 90.11 
ကယား 79.1 68.5 73.9 83.7 73.4 78.4 70.81 85.41 
ကရင ် 85.7 71 77.6 79.0 68.7 73.5 79.98 91.50 
ချင်း 84.4 70.6 77.3 84.1 65.7 74.7 81.74 92.63 
မန်ွ 92.4 88.2 90.2 91.9 84.5 88.0 86.68 93.38 
ရခုိင ် 87.5 88.6 92.7 79.3 63.1 70.8 59.69 86.62 
ရမှ်း (ေမြ ာက်) 

90.9 77.1 83.8 
74.2 61.7 67.7 63.84 78.20 

ရှမ်း (အေရှ့) 49.7 30.0 40.6 34.69 64.64 
ရှမ်း (ေတာင်) 88.3 67.8 77.4 66.37 86.13 
ဧရာဝတီ 96.4 92 94.1 98.1 95.0 96.5 88.97 93.43 
ပဲခူး (အ ေရှ့) 96.7 88.2 92.2 98.8 93.8 96.2 84.11 91.68 
ပဲခူး (အေနာက်)             89.24 93.69 
မေကွး 97.1 79.1 87.4 98.3 87.1 92.3 82.33 93.61 
မန္တေလး 95.2 85.7 90.2 99.0 92.4 95.5 84.34 91.64 
စစ်ကိုင်း 97.2 82.7 89.4 96.2 89.8 92.7 88.07 92.39 
တန င်္သာရီ 97.7 92.8 95 96.6 94.0 95.2 84.97 88.76 

ရန်ကုန် 93.9 87 90.4 98.2 94.7 96.3 89.60 94.94 
* သက်ကီးစာတတ်ေမြ ာကမ်ှုနှုနး်ကို မည်သည့်ဘာသာစကားြဖင့်ဖြ စ်ေစ ေရးနိုင်ဖတ်နိုင်ပြ းီ အသင့်အတင့် နားလည ်
နိုင်စွမ်းရှိေသာ အသက် ၁၅ နှစ ်နှင့် အထက် လူဦးေရအချိုးဖြ င့် အဓပိ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုသည်။ 
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9 ။ နိဂံုး ချုပ် ။  မြ န်မာနုိင်ငံ၏ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စံုဖူလံုမှု၏ အလားအလာများ (2005 - 2010) 

အပိုင်း ၉ တွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံခြ င်း 
 ဖြ စ်ေပါ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စူးစမ်းေမးမြ န်းချက်ပါရှိသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အေခြ အေနများ၏ သတင်း 
အချက်အလက်များကို စုစည်း၍ေဖာ်ပြ ပါသည်။ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ စီးပွားေရးနှင့် လူမှုေရး 
အတိုင်းအတာများကို ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ရာ၌ ကုိယ်ပိုင်ယူဆချက်ဖြ င့် ဆုံးဖြ တ်ေဆာငရ်ွက်မှု အချို့ရှိပါသည်။ 
စီးပွားေရးအတိုင်းအတာများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အဓိကအားဖြ င့် အပိုင်း ၂ မှ အပိုင်း ၅ 
အထိ ေဖာ်ပြ ၍ လူမှုေရးအတိုင်းအတာများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အပိုင်း ၆ မှ အပိုင်း ၈ 
အထိတွင် ေဖာ်ပြ ပါသည။် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများကို  အပိုင်း ၉-၁ တွင် ေဆွးေနွးေဖာ်ပြ ပြ ီးလျှင် 
လူမှုေရးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများကို အပိုင်း ၉-၂ တွင် ေဆွးေနွးေဖာ်ပြ ပါသည်။ 

9-1 ။ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည် ့စံုဖူလံုမှု၏ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အတုိင်းအတာ အလားအလာများ 

ဇယား 57 တွင်စုစည်းေဖာ်ပြ သည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ၂၀၀၅ခုနှစ်မှ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း 
အဓိကတိုးတက်မှုရှိသည့် နယ်ပယ် (၈) ေနရာရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ 

1။ အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု 
2။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု  
3။ ကယ်လိုရီ စားသုံးမှု 
4။ အေသးစားပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု  
5။ ေမြ ယာအရွယအ်စား  
6။ မညီမျှမှု  
7။ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ် 
8။ ေကးမြ ီ  

အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြ င်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများမှာ FGT ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုင်းတာချက်များအရ 
စာရင်းအင်းသေဘာဆိုင်ရာ သိသာေသာ ကျဆင်းမှုများရှိပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တငွ် "အစားအစာ 
ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု"ကို  ကုိယစ်ားပြ ုသည့် ေအာကေ်ခြ  ဆယ်စိတ်တစ်စိတ ် (အိမ်ေထာင်စု) များတငွ် ကယ်လိုရီ 
စားသုံးမှုများ တိုးတက်ခဲ့ပြ ီး ဒုတိယနှင့်တတိယ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စု) များတွင်လည်း 
တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ အေသးစားပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်လည်း စားသုံးမှု  ပြ န့်ချက်အားလုံး၌ တိုးတက်ခဲ့ ပြ ီး 
အဆငး်ရဲဆုံး ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စု) များတွင် ပိုမိုလျင်မြ န်စွာ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ မညီမျှမှု၏ 
ပကတိနှင့် နိှုင်းယှဥ်တိုင်းတာချက်များ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်များ တိုးတက်လာခဲ့ပြ ီး 
အထူးသဖြ င့် အထက်ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် နှင့် ေအာက်ေခြ  ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စု) များမှာ 
လျင်မြ န်စွာ တိုးတက်လာပါသည်။ ေမြ ယာပိုင်ဆိုင်မှု၏ အရွယ်အစား  ပြ န့်ချက်မှာလည်း မေပြ ာင်းမလဲ 
တည်ငြ မိပ်ါသည် (သို့မဟုတ်) အနည်းငယ ် တိုးတက်လာပါသည်။ ေနာက်ဆုံးတွင် ေကးမြ ီတင်ရှိသည်ဟု 
သတင်းေပးေသာ အိမ်ေထာင်စု ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ေကးမြ ီရှိသည့် အိမ်ေထာင်စု တစ်စုချင်း၏ ေကးမြ ီ 
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ကျဆင်းလာပါသည်။ ေရှ့ပိုင်းတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အရည်အေသွးေကာင်းမနွသ်ည့် 
အိမ်အမိုးရှိမှုနှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုမှာ စီးပွားေရးအရ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံ တိုးတက်မှုများနှင့် ညီညွှတ်မှု 
ရှိပါသည။် 
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အခြ ားတစ်ဖက်တွင် နယ်ပယ် (၄) ခုတွင် ေတွ့ရှိချက်များမှာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ စီးပွားေရး 
အတိုင်းအတာများ ဆိုးရွားလာမှုကို ညွှန်ပြ ပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ 

1။ စားသုံးမှုတွင် အစားအစာ ပါဝင်မှုေဝစုအချိုး  
2။ ေမြ ယာမဲမ့ှု  
3။ ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမှု  
4။ တစ်ဝက်တစ်ပျက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြ စ်မှု  

စားသုံးမှုတွင် အစားအစာ ပါဝင်မှု ေဝစုအချိုးမှာ ေအာက်ေခြ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (၃) ခု (အိမ်ေထာင်စုများ) 
တွင်မြ င့်တက်လာပြ းီ အထက်ပိုင်းသုံးစွဲမှု  ပြ န့်ချက််တွင် ကျဆင်းလာပါသည်။ အဆင်းရဲဆုံးဖြ စသ်ည့် 
ေအာက်ေခြ ဆယ်စိတ်တစ်စိတ် (အိမ်ေထာင်စု) များနှင့် ဆင်းရဲသူများအားလုံး အကြ ားတွင် ေမြ ယာမဲ့မှုမှာ 
တိုးမြ င့်လာပါသည်။ေယဘုယျအားဖြ င့် စိုက်ပျိုးစရိတ် ေချးေငွ လက်လှမ်းမီရရှိမှုမှာ ကျဆင်းလာပြ ီး အဓိက 
အားဖြ င့် ဆင်းရဲသူအတွက် ကျဆင်းလာပါသည။် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် နီးကပ်ေသာ ဆက်နွယ်မှုမရှိ 
ေသာ်လည်း တဝက်တစ်ပျက်အလုပ်လက်မဲ့ နှုန်းမှာ အနည်းငယ်မြ င့်မားလာပါသည်။ 

၄င်းအပြ င်  ပြ န်လည်အမှတ်ရသင့်သည်မှာ စားသုံးမှု အသုံးစရိတ်များ သိသသိာသာမြ င့်မားလာခြ င်းမှာ 
အလုပ်သမားများ၏  မြ င့်မားေသာ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လုပ်သားေစျးကွက်ကို ဝင်ေရာက်လာသည်နှင့် အမျှ 
အလုပ်လုပ်ချိန်ပိုများလာ ပြ ီး အလုပ်ကို းစားလုပ်ကိုင်မှုများေကြ ာင့်ဖြ စ်ပြ ီး မိသားစုလုပ်ငန်းရှိမိသားစုမှ ပါဝင် 
လုပ်ကိုင်သူများမှာ ကျပန်းလုပ်သားအဖြ စ် မိသားစုကို အေထာက်အပံ့ပြ ုခြ င်းေကြ ာင့်ဖြ စ်ပါသည။် 

 ခြ ုံငုံေဖာ်ပြ ရပါက ဤကနိး်ဂဏန်း အချက်အလက်များမှာ ေရာေထွးသည့်ပုံစံ ကားချပ်ကို ေဖာ်ပြ ပါသည။် 
တစ်စုံတစ်ရာေသာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများမှာ သိသာစွာ 
တိုးတက်လာေသာ်လည်း အခြ ားအချက်အလက်များမှာ ဆိုးရွားလာပါသည်။ (သို့မဟုတ်) အေပြ ာငး်လဲမရှပိဲ 
ရပ်တန့်ေနပါသည်။ ဤပဋိပက္ခဖြ စ်ေနေသာ ရလဒ်များ အေနအထားတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်နှင့် 
အလားအလာဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို အဓိပ္ပါယ် ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ ချိန်ဆ သတိပြ ုရန် 
တိုက်တွန်းနှိုးေဆာ်ပါသည်။ အထူးသဖြ င့်ဆင်းရနဲွမ်းပါးခြ င်း ကျဆင်းမှု၏ ပမာဏကို အဓိပ္ပါယ် ေဖာ်ေဆာင် 
ရာ၌ ချင့်ချိနရ်န်ဖြ စ်ပါသည။် 

  



ဆင်းရနဲမ်ွးပါးမှု အေခြ အေန ေလ့လာတင်ပြ ချက် 
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ဇယား 57 ။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ အလားအလာများ (2005 - 2010) 
 တုိးတက်လာမှု ဆုိးရွားလာမှု ေပြ ာင်းလဲမှုမရိှ 

ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်များ ဆင်းရဲ 
သူ 

စုစု 
ေပါင်း 

ဆယ်စိတ်တစ်စိတ်များ ဆင်းရဲ 
သူ 

စုစု 
ေပါင်း 

ဆင်းရဲ 
သူ 

စုစု 
ေပါင်း 1 2 3 4 1 2 3 4 

 အစားအစာ ဆင်းရဲချို့တ့ဲမှု               

1  P0       X*         

2  P1       X*         

3  P2       X         

 ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု                

4  P0       X*         

5  P1       X*         

6  P2       X*         

 ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကုိယ်စားပြ ုချက်များ                

7  ကယ်လုိရီစားသံုးမှု X* X X         X   

8  အစားအစာေဝစုအချိုး      X* X* X* X* X     

  အေသးစားပစ္စည်းပုိင်ဆုိင်မှု               

9   ရုပ်မြ င်သံကြ ား X* X* X* X*           

10   ေရဒီယုိ/ကက်ဆက် X* X* X* X*           

11   စက်ဘီး  X X X   X        

12   ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် X* X* X* X*           

 မညီမျှမှု               

13  ေအာက်ေခြ ငါးစိတ်တစ်စိတ် 
(၂၀%) ေ၀စု 

     X         

14  စားသံုးမှု ကွာဟချက်      X         

15  စားသံုးမှုအသံုးစရိတ် X* X* X* X* X* X         

16 လယ်ယာေမြ အရွယ် X* X X X* X X         

17 ေမြ ယာမ့ဲမှု  X  X  X X  X  X    
18 စုိက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွ လက်လှမ်းမီရရိှမှု            X* X*   
 ေကးမြ ီ                 

19  အိမ်ေထာင်စုများ၏ %     X* X*         

20  စုစုေပါင်း ေကးမြ /ီ စားသံုးမှု 
အသံုးစရိတ် 

    X X         

21 အလုပ်လက်မဲ့             X X 

22 အချိန်နှုန်းအရ အလုပ်လက်မ့ဲ             X X* 

23 တစဝ်က်တစ်ပျက်အလုပ်လက်မ့ဲ           X X*   

* ၅%  ဖြ င့် စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါမှု 
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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9-2 ။ လူေနမှု ဘဝ  ပြ ည့်စံုဖူလံုမှု၏ လူမှုေရးဆုိင်ရာ အတုိင်းအတာ အလားအလာများ 
 

ဇယား 58 တွင် လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ လူမှုေရးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာ၏ အလားအလာများကို 
ေဖာ်ပြ ပါသည်။ လူမှုေရးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာ၏ အလားအလာများနှင် ့ ပတ်သက်သည့် ေဖာ်ပြ ချကမ်ာှ 
စီးပွားေရးဆိုင်ရာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ ကိစ္စရပ်ထက်ပိုမို  ပြ တ်သားပီပြ ငပ်ါသည်။ ညွှန်ကိန်း 
အားလုံးနီးပါး စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးပါေသာ ပုံစံဖြ င့် တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာပါသည်။ 
ချွငး်ချက်နှစ်ရပ်မှာ ဝက်သက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးလွှမ်းခြ ုံမှု နှင့် ဆင်းရဲသူများအတွက် (အကွာအေဝးအရ) 
မူလတန်းေကျာင်းလက်လှမ်းမီမှု  ဖြ စ်ပြ ီး ဤညွှန်ကိန်း (၂) ခုမှာ အနည်းငယ်ကျဆင်းလာပါသည်။ 
သို့ေသာ်ဤအေပြ ာင်းအလဲများမှာ စာရင်းအင်းသေဘာအရ အေရးမပါလှပါ။ အချုပ်အားဖြ င့် IHLCA 
စစ်တမ်း၏  ကိန်းဂဏနး် အချက်အလက်များက ၂၀၀၅ ခုနှစ ် နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ်အတွင်း လူေနမှုဘဝ 
 ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ လူမှုေရးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများမှာ သိသာစွာ တိုးတက်မှု ရှိသည်ဟု ညွှန်ပြ ပါသည်။ 

 
ဇယား 58 ။ လူမှုေရးဆိုင်ရာ လူေနမှုဘဝ  ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ အလားအလာများ (2005 - 2010) 
 တုိးတက်လာမှု ဆုိးရွားလာမှု ေပြ ာင်းလဲမှုမရိှ 

ဆင်းရဲသူ 
စုစု 
ေပါင်း 

ဆင်းရဲသူ 
စုစု 
ေပါင်း 

ဆင်းရဲသူ 
စုစု 
ေပါင်း 

1 အရည်အေသွးေကာင်းမွန်သည့် အိမ်အမုိးရိှမှု X X*     

2 ေဘးကင်းသည့်ေသာက်ေရသန့်အားလက်လှမ်းမီရရိှမှု X X*     

3 ေကာင်းမွန်သည့်အညစအ်ေကြ းသန့်ရှင်းေရးစနစ်အားလက်လှမ်းမီ
ရရိှမှု 

X* X*     

4 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှမှု X* X*     

5 ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးမှု  X X    

6 ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းလွှမ်းခြ ုံမှု X     X 

7 ကျွမ်းကျင်သည့် ကျန်းမာေရးဝနထ်မ်းများဖြ င့်ေစာင့်ေရှာက်ေမွးဖွားမှု X X*     

8 ေပြ ာကြ ားချက်အရ သိရိှရသည့် နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှု     X X 

9 အသင့်အတင့်အာဟာရချို့တ့ဲမှု X X     

10 အလွန်အမင်းအာဟာရချို့တ့ဲမှု X X     

11 ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအားလက်လှမ်းမီရရိှမှု X* X*     

12 စာတတ်ေမြ ာက်မှု X* X*     

13 မူလတန်းပညာအဆင့်အသားတင်ေကျာင်းဝင်မှု X X*     

14 အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းပညာအဆင့်အသားတင်ေကျာင်းဝင်မှု X* X*     

15 (အကွာအေဝးအရ) မူလတန်းေကျာင်းအားလက်လှမ်းမီမှု   X   X 

16 (အကွာအေဝးအရ) အလယ်တန်းနင့်ှ အထက်တန်းေကျာင်းအား 
လက်လှမ်းမီမှု 

X X     

* ၅%  ဖြ င့် စာရင်းအင်းသေဘာအရအေရးပါသည် 
      

ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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10 ။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ေနာက်ဆက်တဲွ 
 

ဇယား 59 နှင့် ဇယား 60 တို့တွင် ေအာကတွ်ငေ်ဖာ်ပြ ပါ စီးပွားေရး နှင် ့ လူမှုေရးဆိုင်ရာ လူေနမှုဘဝ 
 ပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ ညွှန်ကိန်းများတွင် သမတ်ကိန်းနုတ်လဒ်များ (Mean diifferences) ၏ စာရင်းအင်း 
သေဘာအရ အေရးပါခြ ငး် နှင့် ပတ်သက်သည့် စမ်းသပ်တွက်ချက်မှု၏ ရလဒ်များကိုေဖာ်ပြ ပါသည်။ 
ဤစီးပွားေရး နှင့် လူမှုေရးဆုိင်ရာ လူေနမှုဘဝပြ ည့်စုံဖူလုံမှု၏ ညွှန်ကိန်းများအား အပိုင်း ၉ တွင် 
အကျဥ်းချုပ်တင်ပြ ပြ ီး ေရးသားချက်တွင်လည်း ေဆွးေနွးေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ဤ နုတ်လဒ်များကို တွကခ်ျက် 
ရာတွင် အသုံးပြ ုသည့် ေဖာ်မြ ူလာမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်ပါသည်။ 

,    1 0.5   
 

ေဖာ်မြ ူလာတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀  ပြ ည့်နှစ် နမူနာယူနစ်များ (Samples) မှာ သီးခြ ား အမှီခို 
ကင်းလွတ်ကြ သည် မဟုတ်ပဲ ထပ်တူယူထားသည့် နမူနာယူနစ် ၅၀% ပါဝင်ဆိုသည့်အချက်ကို ထည့်သွင်း 
တွက်ချက်ထားပါသည်။ R တန်ဖိုးမှာ ၀.၆  ဖြ စ်ပြ ီး ထပ်တူယူထားသည့် နမူနာယူနစ်များမ ှခန့်မှန်းေခြ များကို 
အေခြ ခံပါသည။် 

 
ဇယား 59 ။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာလူေနမှု ဘဝပြ ည့်စုံဖူလုံမှု (စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲ) 

ညွှန်ကိန်း 2005 2010 
% 

သမတ်ကိန်း 
 ခြ ားနားချက် 

သမတ်ကိန်း  ခြ ားနားချက်၏ 
စိတ်ချရ  ကြ ားပုိင်း 

p 
တန်ဖိုး 

  အစားအစာဆင်းရဲချို့တ့ဲမှု             
1   P0   0.096 0.048 0.048 0.034 0.062 0.000 
2   P1   0.013 0.006 0.007 0.005 0.010 0.000 
3   P2   0.003 0.001 0.002 ‐0.002 0.006 0.276 

  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု             
4   P0   0.321 0.256 0.065 0.030 0.100 0.000 
5   P1   0.064 0.041 0.023 0.015 0.031 0.000 
6   P2   0.070 0.010 0.060 0.058 0.062 0.000 

  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကုိယ်စားပြ ုချက်များ             
7   ကယ်လုိရီစားသံုးမှု        

      D1 2577.000 2656.000 79.000 13.988 144.012 0.017 
      D2 2992.000 3015.000 23.000 ‐42.242 88.242 0.490 

      D3 3142.000 3161.000 19.000 ‐55.480 93.480 0.617 

      D4 3317.000 3302.000 ‐15.000 ‐57.515 87.515 0.682 

      အားလံုး 3441.000 3405.000 36.000 ‐40.701 112.701 0.358 
8   အစားအစာေဝစုအချိုး             

      D1 72.400 74.100 1.700 0.282 3.118 0.019 
      D2 72.000 73.400 1.400 0.083 2.717 0.038 
      D3 71.600 73.300 1.700 0.551 2.849 0.004 
      D4 72.200 71.700 0.500 ‐2.226 1.226 0.569 

      အားလံုး 69.400 68.000 1.400 0.041 2.759 0.043 
    အေသးစားပစ္စည်းပုိင်ဆုိင်မှု             
9     ရုပ်ြမင်သံကြ ား             

        D1 6.890 15.280 8.390 5.416 11.364 0.000 
        D2 9.560 20.230 10.670 7.029 14.311 0.000 
        D3 13.010 24.970 11.960 7.600 16.320 0.000 
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ညွှန်ကိန်း 2005 2010 
% 

သမတ်ကိန်း 
 ခြ ားနားချက် 

သမတ်ကိန်း  ခြ ားနားချက်၏ 
စိတ်ချရ  ကြ ားပုိင်း 

p 
တန်ဖိုး 

        D4 15.320 30.540 15.220 11.762 18.678 0.000 
        အားလံုး 25.460 39.660 14.200 10.203 18.197 0.000 
10     ေရဒီယုိ/ကက်ဆက်             
        D1 14.170 23.590 9.420 5.218 13.622 0.000 
        D2 17.950 29.220 11.270 7.301 15.239 0.000 
        D3 19.930 33.120 13.190 9.385 16.995 0.000 
        D4 19.890 35.980 16.090 11.703 20.477 0.000 
        အားလံုး 27.480 37.480 10.000 6.598 13.402 0.000 
11     စက်ဘီး             
        D1 27.090 26.980 0.110 ‐5.647 5.867 0.968 

        D2 33.420 36.230 2.810 ‐1.881 7.501 0.242 

        D3 37.270 39.690 2.420 ‐2.427 7.267 0.327 

        D4 39.390 44.170 4.780 ‐0.166 9.726 0.059 

        အားလံုး 41.480 44.260 2.780 ‐1.535 7.095 0.208 
12     ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်             
        D1 3.130 10.570 7.440 3.825 11.055 0.000 
        D2 3.910 11.870 7.960 5.464 10.456 0.000 
        D3 5.450 14.630 9.180 6.701 11.659 0.000 
        D4 6.100 18.560 12.460 9.565 15.355 0.000 
        အားလံုး 9.740 24.190 14.450 11.980 16.920 0.000 
  မညီမျှမှု             
13   ေအာက်ေခြ ငါးစိတ်တစ်စိတ(်၂၀%)ေ၀စု 11.100 12.000 0.900 ‐1.088 2.888 0.373 
14   စားသံုးမှု ကွာဟချက် 573260.285 525929.379 47330.906 ‐33236.245 127898.056 0.250 
15   စားသံုးမှု အသံုးစရိတ်             
      D1 247827.000 281494.000 33667.000 30922.746 36411.254 0.000 
      D2 319508.000 348782.000 29274.000 28392.650 30155.350 0.000 
      D3 366053.000 391039.000 24986.000 24101.193 25870.807 0.000 
      D4 407208.000 429125.000 21917.000 21340.597 22493.403 0.000 
      ဆင်းရဲသူ 304601.000 318689.000 14088.000 10949.204 17226.796 0.000 
      အားလံုး 513003.000 526110.000 13107.000 ‐15341.772 41555.772 0.368 
16 လယ်ယာ ေြမအရွယ်             
    D1   3.170 3.880 0.710 0.255 1.165 0.002 
    D2   4.140 4.600 0.460 ‐0.022 0.942 0.061 

    D3   4.910 5.370 0.460 ‐0.377 1.297 0.280 

    D4   4.940 5.760 0.820 0.078 1.562 0.030 
    ဆင်းရဲသူ   4.100 4.400 0.300 ‐0.164 0.764 0.204 

    အားလံုး   6.110 6.690 0.580 ‐0.248 1.408 0.171 
17 ေမြ ယာမ့ဲမှု             
    D1   33.770 37.960 4.190 ‐3.742 12.122 0.298 

    D2   31.810 29.820 1.990 ‐3.290 7.270 0.459 

    D3   29.190 30.600 1.410 ‐3.520 6.340 0.575 

    D4   25.740 23.330 2.410 ‐2.926 7.746 0.379 

    ဆင်းရဲသူ   31.800 33.600 1.800 ‐3.761 7.361 0.529 

    အားလံုး   25.720 23.610 2.110 ‐0.676 4.896 0.139 
18 စုိက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရိှမှု        
    ဆင်းရဲသူ   36.700 29.700 7.000 1.425 12.575 0.014 
    အားလံုး   38.084 33.017 5.067 1.112 9.022 0.012 
  ေကးြမီ                 
19   အိမ်ေထာင်စုများ၏ %             
      ဆင်းရဲသူ 53.000 33.000 20.000 16.170 23.830 0.000 
      အားလံုး 48.400 30.200 18.200 14.953 21.447 0.000 
20   စုစုေပါင်းေကးြမီ/စားသံုးမှုအသံုးစရိတ်             
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ညွှန်ကိန်း 2005 2010 
% 

သမတ်ကိန်း 
 ခြ ားနားချက် 

သမတ်ကိန်း  ခြ ားနားချက်၏ 
စိတ်ချရ  ကြ ားပုိင်း 

p 
တန်ဖိုး 

      ဆင်းရဲသူ 15.000 14.100 0.900 ‐1.671 3.471 0.490 

      အားလံုး 21.900 20.800 1.100 ‐4.561 6.761 0.704 
21 အလုပ်လက်မ့ဲ             
    ဆင်းရဲသူ   2.300 2.400 0.100 ‐0.796 0.596 0.779 

    အားလံုး   2.036 1.687 0.350 ‐0.064 0.763 0.097 
22 အချန်ိနှုန်းအရအလုပ်လက်မ့ဲ             
    ဆင်းရဲသူ   3.500 3.700 0.200 ‐1.027 0.627 0.638 

    အားလံုး   3.133 2.545 0.588 0.031 1.145 0.038 
23 တစ်ဝက်တစပ်ျက်အလုပ်လက်မ့ဲ             
    ဆင်းရဲသူ   34.500 38.000 3.500 ‐0.098 7.098 0.056 

    အားလံုး   33.950 37.491 3.541 0.840 6.242 0.010 
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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ဇယား 60 ။ လူမှုေရးဆိုင်ရာ လူေနမှုဘဝပြ ည့်စုံဖူလုံမှု (စာရင်းအင်းဆိုင်ရာေနာက်ဆက်တွဲ) 

ညွှန်ကိန်း 2005 2010 
% သမတ်ကိန်း 
 ခြ ားနားချက် 

သမတ်ကိန်း 
 ခြ ားနားချက်၏ စိတ်ချရ 

 ကြ ားပိုင်း 

p 
တန်ဖုိး 

1 အရည်အေသွး ေကာင်းမွနသ်ည့် အိမ်အမုိးရိှမှု             
    ဆင်းရဲသူ   27.800 32.000 4.200 ‐0.578 8.978 0.085 

    အားလံုး   44.100 52.900 8.800 4.275 13.325 0.000 
2 ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရအား လက်လှမ်းမီ 

ရရိှမှု 
            

    ဆင်းရဲသူ   59.400 62.200 2.800 ‐4.548 10.148 0.453 

    အားလံုး   62.600 69.400 6.800 1.889 11.711 0.007 
3 ေကာင်းမွန်သည့် အညစ်အေကြ း 

သန့်ရှင်းေရးစနစ်အား လက်လှမ်းမီရရိှမှု 
            

    ဆင်းရဲသူ   58.700 71.500 12.800 8.119 17.481 0.000 
    အားလံုး   67.300 79.000 11.700 8.246 15.154 0.000 
4 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှမှု             
    ဆင်းရဲသူ   20.400 27.900 7.500 2.468 12.532 0.036 
    အားလံုး   38.000 48.800 10.800 5.466 16.134 0.000 
5 ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးမှု             
    ဆင်းရဲသူ   78.400 75.500 2.900 ‐9.809 4.009 0.412 

    အားလံုး   80.284 82.251 1.967 ‐2.375 6.309 0.373 
6 ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင် ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း လွှမ်း ခြ ုံမှု 
            

    ဆင်းရဲသူ   75.500 77.200 1.700 ‐3.289 6.689 0.503 

    အားလံုး   82.469 83.293 0.825 ‐2.146 3.795 0.589 
7 ကျွမ်းကျင်သည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းဖြ င့် 

ေစာင့်ေရှာက် ေမွးဖွားမှု 
            

    ဆင်းရဲသူ   64.600 69.300 4.700 ‐1.008 10.408 0.107 

    အားလံုး   72.453 77.939 5.486 1.860 9.112 0.003 
8 (ေပြ ာကြ ားချက်အရ) နာမကျန်းဖြ စ်ပွားမှု             
    ဆင်းရဲသူ   5.300 5.100 0.200 ‐0.496 0.896 0.575 

    အားလံုး   5.300 5.400 0.100 ‐0.596 0.796 0.779 
9 အသင့်အတင့် အာဟာရချို့တ့ဲမှု             
    ဆင်းရဲသူ   37.900 35.200 2.700 ‐1.435 6.835 0.201 

    အားလံုး   34.300 32.000 2.300 ‐0.603 5.203 0.121 
10 အလွန်အမင်း အာဟာရချို့တ့ဲမှု             
    ဆင်းရဲသူ   11.300 10.200 1.100 ‐1.011 3.211 0.308 

    အားလံုး   9.400 9.100 0.300 ‐1.091 1.691 0.674 
11 ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုအား 

လက်လှမ်းမီရရိှမှု 
            

    ဆင်းရဲသူ   57.300 77.000 19.700 14.738 24.662 0.000 
    အားလံုး   64.900 80.900 16.000 11.778 20.222 0.000 
12 စာတတ်ေမြ ာက်မှု               
    ဆင်းရဲသူ   78.800 84.300 5.500 2.828 8.172 0.000 
    အားလံုး   84.900 90.600 5.700 4.046 7.354 0.000 
13 မူလတန်းပညာအဆင့် အသားတင် ေကျာင်းဝင်မှု             
    ဆင်းရဲသူ   80.100 81.300 1.200 ‐4.001 1.601 0.401 

    အားလံုး   84.700 87.700 3.000 1.377 4.623 0.000 
14 အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာအဆင့် 

အသားတင် ေကျာင်းဝင်မှု 
            

    ဆင်းရဲသူ   28.300 35.000 6.700 3.620 9.780 0.000 
    အားလံုး   42.200 52.500 10.300 7.499 13.101 0.000 
15 (အကွာအေဝးအရ) မူလတန်းေကျာင်းအား 

လက်လှမ်းမီမှု 
            

    ဆင်းရဲသူ   90.800 89.300 1.500 ‐1.993 4.993 0.401 

    အားလံုး   91.400 90.900 0.500 ‐2.071 3.071 0.704 
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ညွှန်ကိန်း 2005 2010 
% သမတ်ကိန်း 
 ခြ ားနားချက် 

သမတ်ကိန်း 
 ခြ ားနားချက်၏ စိတ်ချရ 

 ကြ ားပိုင်း 

p 
တန်ဖုိး 

16 (အကွာအေဝးအရ) အလယ်တန်းနှင့် 
အထက်တန်းေကျာင်းအား လက်လှမ်မီမှု 

            

    ဆင်းရဲသူ   24.300 26.800 2.500 ‐2.181 7.181 0.294 

    အားလံုး   31.800 33.900 2.100 ‐2.678 6.878 0.390 
ဇာစ်မြ စ် ။ IHLCA စစ်တမ်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅၊ IHLCA စစတ်မး် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
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