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The Myanmar Living Conditions Survey 2017 (MLCS 2017) is a 
comprehensive household survey conducted by Myanmar’s Central 
Statistical Organization of the Ministry of Planning, Finance and Industry. 
The survey is representative of the Union, its states/regions and the Union 
Territory of Nay Pyi Taw, and urban and rural areas. A total of 13,730 
households were interviewed, which yielded a wide range of information 
on how people work, how much income they earn, and how they use this to 
meet the food, housing, health, education and other needs of their families. 
The objectives of the survey are three-fold: (1) to produce an assessment 
of poverty and living conditions; (2) to provide core data inputs – weights 
and private consumption expenditures – for the consumer price index (CPI) 
baskets and the system of national accounts; and (3) to monitor data needs 
and selected Sustainable Development Goal (SDG) targets. 

This Socio-economic Report is the third and final analytical report in a 
series of reports that started with the Key Indicators Report (CSO, UNDP 
and World Bank, 2018a) and was followed by the Poverty Report (CSO, 
UNDP and World Bank, 2019).1 The focus of the present report is to provide 
an in-depth analysis of the living conditions of households in 2017 and how 
these conditions contribute to and characterise welfare in Myanmar. The 
executive summary presents evidence on the three thematic questions 
addressed in this report, which aim to describe poverty in Myanmar, assess 
the asset base of households, and explain what households do for a living. 

Monetary poverty and characteristics of the 
poor

Between 2005 and 2017, monetary poverty in Myanmar decreased 
substantially, yet in 2017, poverty and vulnerability are still an issue. The 
Poverty Report (CSO, UNDP and WB, 2019) highlights the decline in the 
poverty rate, which went from 48.2 percent in 2005 to 24.8 percent in 

Executive Summary

1 Report 02 is a technical report on survey content and quality (CSO, UNDP and WB, 2018b).  
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2 Outreach activities for the 2017 MLCS took place over the 12 months of data collection, but it was not possible to conduct 
interviews in two townships of Northern Rakhine State (Buthidaung and Maungdaw) and the Wa Self-Administered Division. 
These figures are based on IHLCA (Integrated household Living Conditions Assessment) from 2005 and the MLCS estimations. 
These surveys only covered conventional population; more precisely, it does not include people living in hotels/motels/
guesthouses, military camps, police camps, orphanages/homes for the aged, religious centres, boarding schools/colleges/
universities, correctional facilities/prisons, hospitals, camps/hostels for workers, and homeless/other collective quarters.

Note: Outreach activities for the 2017 MLCS took place over the 12 months of data collection, but it was not possible to conduct 
interviews in two townships of Northern Rakhine State (Buthidaung and Maungdaw) and the Wa Self-Administered Division. The 
survey only includes conventional households. Imputation methods are employed for the 2005 and 2010 poverty estimates in 
order to present comparable estimates for 2015 and 2017. See MOPF and World Bank (2017) for a discussion of the robustness 
of the methods. 
Sources: IHLCA1 2005, IHLCA2 2010, MPLCS 2015, 2017 MLCS.

2017 (Figure ES-1).2 However, one in four people are still considered poor 
and another 32.9 percent of the population have consumption levels that 
put them at risk of falling into poverty. In terms of international poverty, 
Myanmar has a low extreme poverty rate (two percent), which is measured 
using the international poverty line (IPL) of USD 1.90 in 2011 Purchasing 
Power Parity (PPP). Yet when considering higher lines, specifically USD 
3.20 and 5.50 in 2011 PPP, Myanmar fares poorly. More than 60 percent of 
the population have welfare levels below the highest line, which reflects 
the high level of vulnerability in the country (CSO, UNDP and WB, 2019). 
Households with more children are more likely to be poor, increasing the 
intergenerational transmission of poverty.  

Poverty headcount, by residential area (in percent)

Figure ES-1

Pe
rc

en
t o

f t
he

 p
op

ul
at

io
n

2005 2010 2015 2017

Union Rural Urban

53.9

0

10

20

30

40

50

60

70

48.2

32.2

48.5
38.8

30.2

42.4
32.1

24.8
24.8

14.5

11.3

3



Households’ productive capital and links to 
poverty  

Human capital3 accumulation through education is low and unbalanced 
with poor households lagging behind. Adults in poor households have 
lower educational attainment than those from non-poor households. 
Furthermore, educational enrolment in non-compulsory grades (i.e., after 
primary school) is low across the population, but is even more so among 
poorer children. As of 2017, 53 percent of children from the bottom quintile 
are enrolled in middle school or higher, compared to 86 percent of children 
from the top quintile. Differences across welfare quintiles are even larger 
for the high school level, in which 20.3 percent of children in the poorest 
quintile are enrolled, and 72 percent of children from the wealthiest 
quintile are (Figure ES-2). In addition, the rates of school dropout and child 
labour are higher for children in the bottom quintile and in rural areas. 
Poorer children face considerably larger barriers to education: They have 
lower access to schools, face greater financial constraints to continuing 
education, and possess greater household responsibilities that deter them 
from going to school.   

3 Human capital defined by the Oxford English Dictionary as “the skills the labour force possesses and is regarded as a resource 
or asset” includes the notion that there are investments in people through education, training, and health that can increase one’s 
productivity (Goldin, 2014).
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Access to comprehensive healthcare services and healthcare utilisation 
are relatively low in rural areas, where most of the poor live. Urban 
residents are significantly more likely than rural residents to have access 
to a public or private hospital. Public health centres and posts are more 
accessible in rural areas, but provide a limited range of healthcare services. 
Given that the majority of the poor live in rural areas, access to hospitals 
is limited among the poor. The poor are also significantly less likely than 
the non-poor to use healthcare services, particularly private services, when 
faced with an illness or injury, instead resorting to self-medication or other 
less-reliable methods. Poorer households are also more likely to incur a 
financial burden from healthcare costs and resort to riskier methods such 
as borrowing to cover these costs, which puts them at risk of a debt trap. 

Note: Net enrolment rates in primary, middle, and high school are based on the total number of children of official age to attend primary (5 to 10 years old), 
middle (10 to 14 years old) or high school (14 to 16 years old).  Q1 to Q5 represents per adult equivalent consumption quintiles with Q1=poorest quintile 
and Q5=wealthiest quintile.
Source: 2017 MLCS.

Total net enrolment rates in primary, middle, and high school, by consumption quintile (in percent)

Figure ES-2
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Poor households in Myanmar have significantly lower access to basic 
services that could improve their day-to-day living conditions. In the dry 
season, 20 percent of the population lacks improved access to water (CSO, 
UNDP and WB, 2018a), but among the bottom quintile that number exceeds 
30 percent (Figure ES-3). In addition, while the rate of open defecation in 
2017 is low (6 percent), 14 percent of those in the bottom quintile practice 
open defecation. Poverty is associated with a higher likelihood of lacking 
improved water and sanitation access, which can increase the risk of 
enteric diseases for small children. In addition, although the poor use clean 
energy sources for lighting (37.7 percent are using solar panel for lighting), 
83 percent of households in the bottom consumption quintile rely heavily 
on firewood and 5 percent on charcoal for cooking, increasing their risk of 
contracting respiratory diseases.

Note: Unimproved access to water includes non-protected tube and well, ponds, river, and other sources. See the Key Indicators Report for more information 
(CSO, UNDP and WB, 2018a). Q1 to Q5 represents per adult equivalent consumption quintiles with Q1=poorest quintile and Q5=wealthiest quintile.
Source: 2017 MLCS.

Percentage of the population with access to improved water on premise, by consumption quintile

Figure ES-3

a) Dry season b) Rainy season
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In 2017, usage of formal financial services is low, particularly in rural areas 
and among the poor. Access to formal financial institutions such as banks 
and microfinance organisations is significantly higher in urban areas than 
in rural areas. Although village funds, cooperatives, and other local credit 
unions have filled in some of the gaps in rural areas, usage of other informal 
sources of credit such as moneylenders  is still high in both urban and rural 
areas. Moreover, only 17% of households in Myanmar have a bank account, 
with poorer households significantly less likely to own an account. A lack 
of savings puts the poor and the vulnerable at greater risk of a debt trap, 
as they are more likely to borrow rather than use savings in order to cope 
with a negative shock. 

Households’ livelihoods and activities  

The poor work mainly in agricultural activities such as farming or 
agricultural labour, which yield relatively low income (Figure ES-4). 
Agriculture is characterised by high seasonality and vulnerability to climatic 
shocks, which contribute to relatively high rates of labour underutilisation 
among individuals engaged in this sector. Among farmers, ownership 
of, and access to, productive assets such as agricultural machinery and 
fertiliser remain low, which has contributed to low agricultural productivity. 
Participation in the agricultural sector is associated with lower welfare and 
income, while participation in non-agricultural activities is associated with 
higher welfare and income. Ownership of a non-farm business and higher 
education are the two most significant correlates of higher income.    
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Notes: Agricultural activities includes farming and agricultural labour. Non-agricultural activities include non-farm business and non-agricultural labour.
Source: 2017 MLCS

While unemployment is low, labour underutilisation is significant in 
2017, particularly among the poor. About 14 percent of the working-age 
population could be contributing more to productive activities in Myanmar. 
Labour underutilisation is higher among the poor, who are more likely to have 
unmet demands for employment due to high participation in agriculture, 
which is characterised by seasonal labour. Moreover, about five percent of 
the population temporarily migrate away from home for employment. Many 
of these individuals come from agricultural households to work in unskilled, 
low-wage jobs in the non-agricultural sector. Temporary migration may thus 
be a method for agricultural households to secure income during off-seasons 
and diversify into non-agricultural activities.

Household engagement in agricultural and non-agricultural activities, by consumption quintile (in percent)

Figure ES-4
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As of 2017, disparities in labour force participation and wages persist 
between men and women. Women face significant barriers to labour force 
participation largely due to housework and the need to tend to children and 
elderly dependents. Women also generally have lower-paying and lower-
quality jobs and are more likely to have unmet employment demands. 
However, education, particularly at the university level or above, has the 
power to improve labour force participation and the quantity and quality 
of employment. For instance, university education closes the gender gap in 
both labour force participation and wages. 

These findings have five main implications: 

1. Reducing barriers to education is important for poverty reduction 
and improving welfare. Education gives individuals, especially women, 
significantly greater opportunities to secure higher-paying, permanent, 
and formal employment. In addition, education offers the poor the 
ability to diversify their activities away from low-skill labour, especially 
in agriculture, to higher-skill, higher-wage jobs in the non-agricultural 
sector. Therefore, targeted interventions in education, particularly 
related to the accessibility and affordability of schools are necessary for 
increasing enrolment, especially in rural and remote areas of Myanmar.  

2. Improving the accessibility and affordability of comprehensive 
healthcare services is vital for sustainable development. Much of the 
rural population and the poor have limited access to hospitals, which 
offer a wider range of medical services compared to health centres or 
posts.  The poor are also more likely to incur a financial burden from 
usage of healthcare facilities. It is therefore critical to improve the 
accessibility, affordability, and quality of comprehensive healthcare 
services in rural and remote areas, where many of the poor reside.

3. Diversification away from agriculture to more productive activities 
in the non-agricultural sector can help improve household welfare. 
Labour market activities in non-agriculture, particularly services, are 
associated with significantly higher returns than agricultural activities. 
Encouraging the development of more diversified income sources with 
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a greater reliance on non-agricultural activities could help households 
secure greater income throughout the year.  

4. Given high engagement in agriculture, investments in agriculture 
are necessary to increase productivity, especially for poor farmers. 
Agricultural productivity in Myanmar is low compared to other 
countries in the EAP region. Low productivity can be largely attributed 
to a lack of technology such as machinery, fertiliser, and irrigation, as 
well as limited access to markets and vulnerability to climatic shocks. 
Thus, interventions that improve these channels can help bolster 
agricultural productivity and improve the welfare of agricultural 
households.

5. Targeted interventions for states/regions that are lagging behind 
in terms of access to key services and facilities can foster more 
balanced economic development. Beyond urban-rural differences in 
access to schools, hospitals, formal financial institutions, and other 
basic services and facilities, significant disparities exist across states/
regions, even after controlling for the share of the population residing 
in urban or rural areas. Some areas are deprived in multiple dimensions, 
which is manifested through severe poverty. Targeted interventions in 
such areas can help promote equitable growth in Myanmar. 
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၂၀၁၇ ခုနှစ် မြန်ြာနနထိုင်ြှုအနမခအနနစစ်တြ်း (MLCS ၂၀၁၇) သည် မြန်ြာနိုင်ငံစီြံကိန်း၊ 
ဘဏ္ဍာနေးနှင့်စက်ြှုဝန်ကကီးဌာနနအာက်ေှိ ဗဟိုစာေင်းအင်းအဖွဲ့ြှ နောင်ေွက်ခဲ့နသာ 
ဘက်စုံအိြ်နထာင်စု စစ်တြ်းတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါစစ်တမ်းသည် ပပည်ထောင်စု 
အဆင့်၊ တိုင်းထေသကြီး/ပပည်နယ်များနှင့် ထနပပည်ထတာ်ထြာင်စီနယ်ထပမ၊ မမို့ပပနှင့် 
ထြျးလြ်ထေသများြို ြိုယ်စားပပုပါသည်။ အိမ်ထောင်စုထပါင်း ၁၃,၇၃၀ စုြို ထတေ့ဆုံ 
ထမးပမန်းခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းတေင် လူများ၏ အလုပ်အြိုင်၊ ဝင်ထငေပမာဏ၊ ေိုဝင်ထငေြို 
အစားအစာ၊ အိမ်ရာထနေိုင်မှု၊ ြျန်းမာထရး၊ ပညာထရးနှင့် အပခားထသာ မိသားစုအတေြ် 
လိုအပ်ချြ်များြို ပြည့်ဆည်းရန် အသုံးပပုပုံအထြြာင်း သတင်းအချြ်အလြ် အများ 
အပပားြို စုထဆာင်းခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းြို ထအာြ်ပါရည်ရွယ်ချြ် သုံးခုပြင့် ထဆာင်ရွြ် 
ခဲ့ပါသည် - (၁) ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုနှင့် ထနေိုင်မှုအထပခအထနြိုထခတ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း 
တေြ်ချြ်ထြာ်ပပထပးနိုင်ရန် (၂) စားသုံးသူထေးဆနှုန်း (Consumer Price Index – CPI) 
တေြ်ချြ်ရာတေင် လိုအပ်သည့် စားသုံးြုန်ပစ္စည်းများ၏ အထလးထပးမှုများြို တေြ်ချြ် 
နိုင်ရန်နှင့် အမျ ိုးသားစာရင်းစနစ် တေြ်ချြ်ရန်အတေြ် စားသုံးမှု ြုန်ြျစရိတ်ြို ခန့်မှန်း 
နိုင်ရန် (၃) ထရွးချယ်ေားထသာ ထရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမပီး ဟန်ချြ်ညီထသာ ြေံ့မြိုးတိုးတြ် 
မှု ပန်းတိုင်(SDG)များြို ထစာင့်ြြည့်စစ်ထဆးရာတေင် လိုအပ်ထသာ အချြ်အလြ်များ ရရှိ 
ထစရန်ပြစ်ပါသည်။ 

မြန်ြာနနထိုင်ြှု အနမခအနနစစ်တြ်း (၂၀၁၇) ြှ အချက်အလက်ြျားကို စိစစ်နလ့လာချက် 
ြျားအနပါ် အနမခခံ၍ မပုစုခဲ့သည့် အစီေင်ခံစာသုံးခုအနက် ပထြဦးစွာ အဓိကညွှန်ကိန်း 
ြျား အစီေင်ခံစာ (CSO, UNDP and World Bank, 2018a)၊ ထို့နနာက်တွင် ေင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
အစီေင်ခံစာ (CSO, UNDP and World Bank, 2019) တို့ ထွက်ေှိခဲ့ပပီး ယခုလူြှုစီးပွားေိုင်ော 
အစီေင်ခံစာသည် တတိယနမြာက်နှင့် နနာက်ေုံးအစီေင်ခံစာ မဖစ်ပါသည်။၁ ဤအစီရင်ခံစာ 
တေင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ြ အိမ်ထောင်စုများ၏ ထနေိုင်မှု အထပခအထနများြို အထသးစိတ်ဆန်းစစ် 
ထလ့လာေားမပီး ေိုအထပခအထနများသည် ပမန်မာနိုင်ငံရှိလူမှုဘဝ ပပည့်စုံြူလုံမှုြို မည်သို့ 
အထောြ်အပံ့ပပုထနသည်၊ မည်သည့်သေင်ပပင်လြ္ခဏာြုိ ထြာ်ထဆာင်သည် ဟူသည်တို့ြို 
အဓိြေား တင်ပပေားပါသည်။ အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်အပိုင်းတေင် အစီရင်ခံစာမှ တင်ပပ 
ထဆေးထနေးေားသည့် အဓိြအထြြာင်းအရာ သုံးခုပြစ်ထသာ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှု 
အထြြာင်း ထြာ်ပပချြ်၊ အိမ်ထောင်စုပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု အထပခအထနဆန်းစစ်ချြ်၊ အိမ်ထောင် 
စုများ၏ စားဝတ်ထနထရးအတေြ် လုပ်ြိုင်စားထသာြ်ပုံ ရှင်းလင်းတင်ပပချြ်တို့နှင့် သြ် 
ဆိုင်သည့် အထောြ်အေား အချြ်အလြ်များြို တင်ပပထပးေားပါသည်။

အစီေင်ခံစာအနှစ်ချုပ်

၁ ေုတိယထပမာြ်အစီရင်ခံစာသည် စစ်တမ်းတေင် ထလ့လာခဲ့သည့် အထြြာင်းအရာများနှင့် အရည်အထသေးဆိုင်ရာ နည်းပညာအစီရင်ခံစာတစ်ထစာင် ပြစ်ပါ 

သည်။ (CSO, UNDP and WB, 2018b).

11



၂ အဆိုပါြိန်းဂဏန်းများသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် IHLCA (အိမ်ထောင်စုစားဝတ်ထနထရးအထပခအထန ဘြ်စုံထလ့လာမှုစစ်တမ်း) နှင့် MLCS ခန့်မှန်းချြ်များ 

ထပါ်တေင် အထပခခံပါသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းများတေင် အိမ်ထောင်စုဆိုင်ရာလူဦးထရြိုသာ လွှမ်းခခုံပါသည်။ ပိုမိုတိြျစောဆိုရလျှင် အဆိုပါစစ်တမ်းများ၏ 

နမူနာအုပ်စုေဲတေင် ဟိုတယ်များ/ မိုတယ်များ/ တည်းခိုခန်းများ/ စစ်စခန်းများ၊ ရဲစခန်းများ/ မိဘမဲ့ထဂဟာများ/ ဘိုးဘေားရိပ်သာများ၊ ဘာသာထရးဆိုင်ရာ 

ထနရာဌာနများ/ ထဘာ်ေါထြျာင်းများ/ ထြာလိပ်များ/ တြ္ကသိုလ်များ၊ အြျဉ်းစခန်းများ/ အြျဉ်းထောင်များ၊ ထဆးရုံများ၊ အလုပ်သမားစခန်းများ/ အထဆာင် 

များ နှင့် အိမ်ထပခမဲ့များ ထနေိုင်ရာ/ အပခားထသာ စုထပါင်းထနေိုင်ရာ ထနရာများမှ လူများ မပါဝင်ပါ။

နငွနြကးေိုင်ော ေင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှင့် ေင်းေဲနွြ်းပါးသူြျား၏ 
သိသာထင်ေှားသည့် သွင်မပင်လက္ခဏာြျား   

၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ြကားတွင် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ နငွနြကးေိုင်ော ေင်းေဲနွြ်းပါးြှုသည် 
ြျားစွာ ကျေင်းသွားနသာ်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ေင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှင့် ထိခိုက်လွယ်ြှု မပဿနာ 
ကျန်ေှိနနေဲ မဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုအစီရင်ခံစာ (CSO, UNDP and WB, 2019) တေင် 
ဆင်းရဲနေမ်းပါးသူရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တေင် ၄၈.၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တေင် 
၂၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ြျဆင်းသေားမှုြို ထြာ်ပပေားပါသည် (အနှစ်ချုပ် ပုံ-၁)။၂ သို့ထသာ် 
လူထလးဦးတေင် တစ်ဦးသည် ဆင်းရဲနေမ်းပါးထနသည်ဟု ယူဆနိုင်ထနဆဲပြစ်မပီး လူဦးထရ၏ 
ထနာြ်ေပ် ၃၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆင်းရဲနေမ်းပါးသည့် အထပခအထနသို့ ပပန်လည်ထရာြ်ရှိသေား 
နိုင်ထပခရှိသည့် စားသုံးမှုအဆင့်များတေင် ရှိထနပါသည်။ နိုင်ငံတြာ ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုမျဉ်း 
(IPL) ပြစ်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် PPP ထပါ်တေင် အထပခခံထသာ အထမရိြန်ထေါ်လာ ၁.၉၀ ထေါ်လာ 
ပြင့် တိုင်းတာသည့် နိုင်ငံတြာဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုတိုင်းတာချြ်အရ ပမန်မာနိုင်ငံသည် အလေန် 
အမင်း ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုနှုန်းနည်းပါးထသာ (၂ ရာခိုင်နှုန်း) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပြစ်ပါသည်။ သို့ထသာ် 
ပိုမိုပမင့်မားထသာမျဉ်းများ၊ အတိအြျဆိုရလျှင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် PPP ထပါ်တေင် အထပခခံသည့် 
အထမရိြန်ထေါ်လာ ၃.၂၀ ထေါ်လာ နှင့် ၅.၅၀ ထေါ်လာတို့ြို စဉ်းစားမည်ဆိုလျှင်မူ ပမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုနှုန်းသည် အတန်အသင့် ပမင့်မားထနပါသည်။ လူဦးထရ၏ ၆၀ 
ရာခိုင်နှုန်းထြျာ်သည် အပမင့်ဆုံးမျဉ်းထအာြ်ရှိ လူမှုဘဝပပည့်စုံြူလုံမှု အဆင့်များသို့ 
ထရာြ်ရှိထနထြြာင်းထတေ့ရှိရမပီး ၎င်းသည်နိုင်ငံတေင်းရှိ ေိခိုြ်လေယ်မှုနှုန်း ပမင့်မားထနပခင်း 
ြို ပပသထနပါသည် (CSO, UNDP and WB, 2019)။ ြထလးအထရအတေြ် ပိုများထသာ 
အိမ်ထောင်စုများသည် ဆင်းရဲနေမ်းပါးနိုင်ထပခ ပိုများထနသည့်အတေြ် ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုြို 
ထနာြ်မျ ိုးဆြ်သို့ လြ်ဆင့်ြမ်းထပးနိုင်ထပခလည်း ပမင့်မားပါသည်။ 
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၀

၁၀

၂၀

၃၀

၄၀

၅၀

၆၀

၇၀

အိြ်နထာင်စုြျား၏ ေင်းနှီးထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်းအားနှင့် ေင်းေဲနွြ်းပါးြှုတို့
ေက်စပ်နနပုံ  

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ေင်းေဲနွြ်းပါးနသာ အိြ်နထာင်စုြျားသည် ပညာနေးစနစ်ကို လက်လှြ်းြီြှု 
အကန့်အသတ် ေှိနနသည့်အတွက် ပညာနေးတွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံမခင်းမဖင့် လူသားအေင်းအနှီး၃ 
စုနောင်း နိုင်ြှုနည်းပါးနနပပီး ဟန်ချက်ညီြှုြေှိဘဲ မဖစ်နနပါသည်။ ဆင်းရဲနေမ်းပါးထသာ 
အိမ်ထောင်စုများရှိ အရွယ်ထရာြ်သူလူကြီးများသည် ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုမရှိထသာ အိမ်ထောင် 
စုများမှ လူကြီးများေြ် ပညာသင်ယူတတ်ထပမာြ်မှုနှုန်း ပိုနိမ့်ပါသည်။ ေို့ပပင် မသင်မထနရ 
ပညာထရးအဆင့်ြို လေန်ထပမာြ်သေားပါြ (မူလတန်းထြျာင်း မပီးဆုံးပါြ) ထြျာင်းအပ်နှံမှု 
နှုန်းသည် ထယဘုယျအားပြင့် ထလျာ့နည်းသေားမပီး ဆင်းရဲနေမ်းပါးထသာ ြထလးများြြားတေင် 
ပို၍ပင်ထလျာ့နည်းပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တေင် အနိမ့်ဆုံးစားသုံးမှုအဆင့်သို့ ထရာြ်ရှိထနထသာ 
အုပ်စုမှ ြထလးများ၏ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင် အလယ်တန်းထြျာင်းတေင် အပ်နှံခဲ့ြြမပီး 
ထြျာင်းအပ်နှံမှုနှုန်း ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့် အပမင့်ဆုံးစားသုံးမှုအဆင့်အုပ်စုမှ ြထလး 

၃ လူသားအရင်းအနှီး (Human capital) ဟူသည်ြို ထအာြ်စ်ြို့ေ်အဂဂလိပ်အဘိဓာန်ြ “လုပ်သားအင်အားစု ပိုင်ဆိုင်ေားထသာ ြျွမ်းြျင်မှုများပြစ်မပီး 

အရင်းအပမစ် သို့မဟုတ် တန်ြိုးရှိထသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုအပြစ် ယူဆပါသည်’ ဟု အဓိပ္ပာယ်ြေင့်ဆိုေားရာ လူများ၏ ြုန်ေုတ်စေမ်းအား ပမင့်မားလာထစ 

နိုင်သည့် ပညာထရး၊ ထလ့ြျင့်သင်တန်းထပးပခင်းနှင့် ြျန်းမာထရးတို့မှတစ်ဆင့် လူများအတေြ် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ပပုရမည်ဟူသည့် သထဘာတရား ပါဝင် 

ပါသည်။ (Goldin, 2014).

နနထိုင်သည့်နေသအလိုက် ေင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်း (ောခိုင်နှုန်း)

အနှစ်ချုပ် ပုံ ၁ 

မှတ်ချြ် - ၂၀၁၇ ပမန်မာထနေိုင်မှုအထပခအထနစစ်တမ်းြို ြေင်းဆင်းထြာြ်ယူမှုများအား ၁၂ လ တာ အချနိ်ယူထဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ထသာ် ရခိုင်ပပည်နယ် 

ထပမာြ်ပိုင်းရှိ မမို့နယ်နှစ်မမို့နယ် (ဘူးသီးထတာင်နှင့် ထမာင်းထတာ) နှင့် ‘ဝ’ ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရတိုင်းတို့တေင် အချြ်အလြ်များ ထြာြ်ယူနိုင်ခဲ့ပခင်း 

မရှိပါ။ စစ်တမ်းတေင် သမားရိုးြျ အိမ်ထောင်စုများြိုသာ လွှမ်းခခုံခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်များအတေြ် ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှု ခန့်မှန်းချြ်များနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်နိုင်ထစရန် ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ခန့်မှန်းချြ်များအတေြ် ခန့်မှန်းအစားေိုးမှုနည်းစနစ်များ (Imputation methods) ြို အသုံးပပုခဲ့ပါသည်။ 

ေိုနည်းစနစ်များ၏ ခိုင်မာအားထြာင်းပုံအထြြာင်း ထဆေးထနေးချြ်ြို MOPF and World Bank (2017) တေင် ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

ရည်ညွှန်းြိုးြား - IHLCA1 ၂၀၀၅၊ IHLCA2 ၂၀၁၀၊ MPLCS ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇ MLCS

လ
ူဦး

ထရ
ရာ

ခိုင
်နှုန

်း

၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၇

ပပည်ထောင်စု ထြျးလြ် မမို့ပပ

၅၃.၉

၄၈.၂

၃၂.၂

၄၈.၅
၃၈.၈

၃၀.၂

၄၂.၄
၃၂.၁

၂၄.၈
၂၄.၈

၁၄.၅

၁၁.၃
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များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြြည့်နိုင်ပါသည်။ အေြ်တန်းထြျာင်းအပ်နှံမှုတေင် ေိုြောဟချြ်သည် 
ပို၍ကြီးမားလာမပီး အေြ်တန်းထြျာင်းအပ်နှံသည့် အနိမ့်ဆုံးစားသုံးမှုအဆင့်အုပ်စုမှ 
ြထလးများမှာ ၂၀.၃ ရာခိုင် နှုန်းသာရှိ၍ အပမင့်ဆုံးစားသုံးမှုအဆင့်အုပ်စုတေင်မူ ေိုရာခိုင်နှုန်း 
သည် ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်(အနှစ်ချုပ် ပုံ-၂)။ ေို့ပပင် ထြျာင်းေေြ်မှုနှုန်းနှင့် ြထလး 
လုပ်သား များသည်လည်း အနိမ့်ဆုံး စားသုံးမှုအဆင့်အုပ်စုနှင့် ထြျးလြ်ထေသများမှ ြထလး 
များြြားတေင် ပိုမိုပမင့်မားပါသည်။ ပိုမိုဆင်းရဲနေမ်းပါးထသာ ြထလးများသည် ပညာထရး 
အတေြ် ပိုမိုကြီးများထသာ အခြ်အခဲများြို ရင်ဆိုင်ြြရပါသည်။ စာသင်ထြျာင်းများသို့ 
လြ်လှမ်းမှီနိုင်မှုနည်းပါးပခင်း၊ ပညာဆြ်လြ်သင်ယူရန် ထြျာင်းစရိတ်မတတ်နိုင်ပခင်းနှင့် 
အိမ်ထောင်စုတာဝန်ြို ခေဲထဝယူြြရပခင်းသည် ြထလးများထြျာင်းတြ်ရန်အတေြ် 
အတားအဆီးများ ပြစ်ပါသည်။   

မှတ်ချြ် - မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေြ်တန်း ထြျာင်းအပ်နှံမှုနှုန်းများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ေားသည့် မူလတန်းထြျာင်းထနသည့် အသြ်အရွယ် (၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အေိ)၊ အလယ် 

တန်းထြျာင်းထနသည့်အသြ်အရွယ် (၁၀ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အေိ) သို့မဟုတ် အေြ်တန်းထြျာင်းထနသည့် အသြ်အရွယ် (၁၅ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အေိ) ရှိသည့် စုစုထပါင်းြထလးအထရအတေြ်ထပါ်တေင် 

အထပခခံတေြ်ချြ်ပါသည်။ ငါးစိတ်ပိုင်း Q1 မှ Q5 သည် အရွယ်ထရာြ်သူမျှထပခ စားသုံးမှုအလိုြ် လူဦးထရြို တူညီစောစိတ်ပိုင်းေားသည့် ငါးစိတ်ပိုင်းအုပ်စုများြို ြိုယ်စားပပုပါသည်။ Q1 = 

ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုအပမင့်ဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်းအုပ်စုနှင့် Q5 = အချမ်းသာဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်းအုပ်စု

ရည်ညွှန်းြိုးြား - ၂၀၁၇ MLCS

စားသုံးြှုအေင့်နပါ်ြူတည်၍ ြူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းနကျာင်းတို့တွင် အသားတင်နကျာင်းအပ်နှံြှုနှုန်း (ောခိုင်နှုန်း) 

အနှစ်ချုပ် ပုံ-၂ 

မူလတန်း အလယ်တန်း အေြ်တန်း

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
၀

၁၀

၂၀

၃၀

၄၀

၅၀

၆၀

၇၀

၈၀

၉၀

၁၀၀

စားသုံးမှုအုပ်စုအဆင့်

စုစ
ုထပ

ါင
်းအ

သ
ား

တ
င်ထ

ြ
ျာင

်းအ
ပ်န

ှံမှုန
ှုန်း

(%
)

၈၉.၃
၉၃.၉ ၉၅.၄ ၉၇.၃ ၉၇.၂

၈၅.၇

၇၂.၁

၈၂.၆

၅၃.၈

၇၇.၄

၄၃.၉

၆၇.၆

၃၉.၁

၅၃.၁

၂၀.၃
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ေင်းေဲနွြ်းပါးသူြျားအဓိကနနထိုင်နသာ နကျးလက်နေသြျားတွင် ဘက်စုံကျန်းြာနေးဝန် 
နောင်ြှုကို လက်လှြ်းြှီနိုင်ြှုနှင့် အသုံးချြှုတို့ြှာနည်းပါးသည်။ မမို့ပပထေသတေင် ထနေိုင် 
သူများသည် ထြျးလြ်ထေသတေင်ထနေိုင်သူများေြ် အစိုးရပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိြပိုင်ထဆးရုံများ 
ြို သိသာစော ပိုမိုလြ်လှမ်းမှီြြပါသည်။ အစိုးရပိုင်ြျန်းမာထရးဝန်ထဆာင်မှုစင်တာများမှာ 
ထြျးလြ်ထေသတေင် ပိုမိုတည်ရှိ ြြထသာ်လည်း ြျန်းမာထရးဝန်ထဆာင်မှုများြို အြန့် 
အသတ်ပြင့်သာ ထောြ်ပံ့ထပးနိုင်ပါသည်။ ဆင်းရဲနေမ်းပါးသူအများစုမှာ ထြျးလြ်ထေသ 
တေင် ထနေိုင်ြြထသာထြြာင့် ဆင်းရဲနေမ်းပါးသူများသည် ထဆးရုံြို အြန့်အသတ်ပြင့်သာ 
လြ်လှမ်းမှီနိုင်ြြသည်။ ဆင်းရဲနေမ်းပါးသူများသည် ြျားနာထသာအခါ သို့မဟုတ် ေိခိုြ် 
ေဏ်ရာရထသာအခါ ြျန်းမာထရးထစာင့်ထရှာြ်မှု၊ ဝန်ထဆာင်မှုများြို ရယူအသုံးပပုမှု သိသာ 
စောနည်းပါးမပီး ေိုအစား မိမိြိုယ်တိုင်ြုသပခင်း သို့မဟုတ် ထောြ်ခံချြ်မရှိထသာ နည်း 
လမ်းများပြင့် ြုသပခင်းများြိုလုပ်ထဆာင်ြြသည်။ ပိုမိုဆင်းရဲနေမ်းပါးထသာ အိမ်ထောင် 
စုများသည် ြျန်းမာထရးထစာင့်ထရှာြ်မှု ြုန်ြျစရိတ်များထြြာင့် ထငေထြြးအခြ်အခဲများ 
ကြုံထတေ့ရနိုင်ထပခလည်း ပိုများပါသည်။ ပမင့်မားသည့် ြျန်းမာထရး ြုန်ြျစရိတ်များ ြာမိ 
ထစရန် ေိုအိမ်ထောင်စုများသည် အထြြးယူထလ့ ရှိြြသပြင့် ၎င်းတို့ြို အထြြးသံသရာ 
လည်ထစနိုင်ပါသည်။
 
နန့စဉ ်နနထိငုြ်ှုအနမခအနနြျားကိ ုတိုးတကန်ကာင်းြနွန်စနိငုသ်ည့ ်အနမခခဝံနန်ောငြ်ှုြျား 
လက်လှြ်းြီေေှိြှုကို နလ့လာြကည့်ြည်ေိုလျှင်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ေင်းေဲနွြ်းပါးနသာ 
အိြ်နထာင်စုြျားသည် နနာက်ကျကျန်နနခဲ့ပါသည်။ ထယဘုယျအားပြင့် ထနေရာသီတေင် 
လူဦးထရ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် သန့်ရှင်းထသာထရြို လြ်လှမ်းမီအသုံးပပုနိုင်ပခင်းမရှိြြပါ 
(CSO, UNDP and WB, 2018a)။ အနိမ့်ဆုံးစားသုံးမှုအဆင့်တေင် ေိုြိန်းဂဏန်းသည် ၃၀ 
ရာခိုင်နှုန်းထြျာ် ရှိထနပါသည် (အနှစ်ချုပ် ပုံ-၃)။ ေို့ပပင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တေင် အိမ်သာအသုံးမပပုဘဲ 
အပပင်ဘြ်တေင် မစင်စေန့်သည့်နှုန်း (၆ ရာခိုင်နှုန်း) သည် နည်းပါးထသာ်လည်း  အနိမ့်ဆုံး 
အဆင့်အုပ်စု၏ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ေိုသို့မစင်စေန့်ထနြြပါသည်။ ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုသည် 
သန့်ရှင်းထသာထရနှင့် သန့်ရှင်းထသာအိမ်သာြို လြ်လှမ်းမီအသုံးပပုနိုင်ပခင်းမရှိမှုနှင့် ေေန်တေဲ 
ထနတတ်မပီး ယင်းသည် ြထလးငယ်များတေင် အူလမ်းထြြာင်းထရာဂါများ ပြစ်ပေားနိုင်ထပခြို 
တိုးပေားထစနိုင်ပါသည်။ ေို့ပပင် ဆင်းရဲနေမ်းပါးသူများသည် အိမ်အလင်းထရာင် ရရှိရန်အတေြ် 
သန့်ရှင်းထသာစေမ်းအင်ြို အသုံးပပုြြထသာ်လည်း (၃၇.၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် မီးေေန်းရန် 
ဆိုလာပပားများ အသုံးပပုထနြြပါသည်) အနိမ့်ဆုံးစားသုံးမှုအုပ်စုအဆင့်ရှိ အိမ်ထောင်စု 
များ၏ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် အပခားလိုအပ်ချြ်များအတေြ် ေင်းမီးထလာင်စာထပါ်တေင် 
အဓိြမှီခိုအားေားြြမပီး ၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် မီးထသေးြို အသုံးပပုထနြြသည့်အတေြ် 
အသြ်ရှူလမ်းထြြာင်းထရာဂါများ ရရှိနိုင်ထပခ ပိုမိုပမင့်မားထစပါသည်။ 
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က) နနွောသီ ခ) ြိုးောသီ

လ
ူဦး

ထရ
ရာ

ခိုင
်နှုန

်း

စားသုံးမှုအုပ်စုအဆင့် စားသုံးမှုအုပ်စုအဆင့်

လ
ူဦး

ထရ
ရာ

ခိုင
်နှုန

်း

သန့်ရှင်းထသာ ထရ(ခခံဝင်းအတေင်း) သန့်ရှင်းထသာ ထရ(ခခံဝင်းအတေင်း)

မသန့်ရှင်းထသာ ထရ မသန့်ရှင်းထသာ ထရ

သန့်ရှင်းထသာ ထရ(ခခံဝင်းပပင်ပ) သန့်ရှင်းထသာ ထရ(ခခံဝင်းပပင်ပ)

ထပမထပါ်ထရ ထပမထပါ်ထရ

Q1 Q1Q2 Q2Q3 Q3Q4 Q4Q5 Q5

၂၂.၇ ၁၇.၀ ၁၆.၆ ၁၁.၉ ၁၄.၁ ၁၀.၅ ၈.၄ ၅.၇ ၂.၈
၇.၅

၈.၀
၄.၃ ၄.၆

၃.၆
၇.၄

၄.၄ ၃.၉ ၃.၀
၁.၂

၁.၇

၃၁.၄

၂၅.၉ ၂၂.၆
၁၅.၆

၂၉.၇

၂၁.၉
၁၉.၈

၁၄.၃
၈.၇

၉.၄

၃၇.၈

၅၂.၈ ၅၆.၂
၆၈.၉

၄၈.၈

၆၃.၂
၆၇.၈

၇၇.၀

၈၇.၃

၈၁.၃

မှတ်စု - မသန့်ရှင်းထသာ ထရြို လြ်လှမ်းမီမှုဆိုရာတေင် အြုံးအြာမရှိထသာ ထရတေင်း၊ ထရြန်၊ ပမစ်နှင့် အပခားရင်းပမစ်များ ပါဝင်ပါသည်။ အထသးစိတ်ြို အဓိြညွှန်ြိန်းများ အစီရင်ခံစာတေင် 

ြတ်ရှုနိုင်ပါသည် (CSO, UNDP and WB, 2018a)။ ငါးစိတ်ပိုင်း Q1 မှ Q5 သည် အရွယ်ထရာြ်သူ မျှထပခ စားသုံးမှုအလိုြ် လူဦးထရြို တူညီစောစိတ်ပိုင်းေားသည့် ငါးစိတ်ပိုင်းအုပ်စုများြို 

ြိုယ်စားပပုပါသည်။ Q1 = ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုအပမင့်ဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်းအုပ်စုနှင့် Q5 = အချမ်းသာဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်းအုပ်စု

ရည်ညွှန်းြိုးြား - ၂၀၁၇ MLCS

စားသုံးြှုအေင့်နပါ်ြူတည်၍ နနအိြ်ပေဝုဏ်အတွင်း သန့်ေှင်းနသာနေ လက်လှြ်းြီ ေေှိသည့် လူဦးနေောခိုင်နှုန်း 

အနှစ်ချုပ် ပုံ-၃ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နကျးလက်နေသတွင်နနထိုင်သူြျားနှင့် ေင်းေဲနွြ်းပါးသူြျားြှာ တေားဝင် 
နငွနြကးဝန်နောင်ြှုြျားကို လက်လှြ်းြှီြှုနည်းပါးြကသည်။ ဘဏ်များနှင့် အထသးစား ထချး
ထငေဝန်ထဆာင်မှုများြဲ့သို့ထသာ တရားဝင်ထငေထြြးဝန်ထဆာင်မှုများမှာ ထြျးလြ်ထေသေြ် 
မမို့ပပထေသတေင် သိသာေင်ရှားစော ပိုမိုရရှိြြပါသည်။ ထြျးလြ်ထေသများတေင် ထြျးရွာ 
ရံပုံထငေများ၊ သမဝါယမအသင်းများနှင့် အပခားထငေထချးအသင်းအြေဲ့များ ရှိြြထသာ်လည်း 
ထငေတိုးထချးစားသူများြဲ့သို့ထသာ အပခားပုံမှန် မဟုတ်ထသာ ထချးထငေအရင်းအပမစ်များြို 
အသုံးပပုရမှု ပမင့်မားထနထသးထြြာင်းထတေ့ရှိရပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတေင် အိမ်ထောင်စုများ၏ 
၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဘဏ်စာရင်းေားရှိြြမပီး ပိုမိုဆင်းရဲထသာ အိမ်ထောင်စုများမှာ ဘဏ် 
စာရင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရန် အခေင့်အလမ်း အလေန်နည်းပါးပါသည်။ ဆင်းရဲနေမ်းပါးသူများနှင့် 
ေိခိုြ်လေယ်သူများသည် အထရးထပါ်အထပခအထန ထတေ့ကြုံလာရထသာအခါ စုထဆာင်းထငေ မရှိ 
ပခင်းထြြာင့် ထချးငှားအသုံးပပုရမပီး အထြြးသံသရာလည်ပတ်ထရာြ်ရှိရန်ပြစ်နိုင်ထချ ပိုမို 
များပါသည်။      
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အိြ်နထာင်စုြျား အသက်နြွးဝြ်းနကျာင်းြှုမပုပုံနှင့် အသက်နြွးဝြ်း
နကျာင်းြှုမပုသည့်ကဏ္ဍြျား    

ေင်းေဲနွြ်းပါးသူြျားသည် လယ်ယာထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုးမခင်း သို့ြဟုတ် လယ်ယာလုပ်သား 
အမဖစ် လုပ်ကိုင်မခင်းကဲ့သို့ စိုက်ပျ ိုးနေးနှင့် သက်ေိုင်နသာလုပ်ငန်းြျားကို အဓိကလုပ်ကိုင် 
ြကပပီး ထိုအလုပ်ြျားြှ ေေှိသည့်ဝင်နငွြှာ အမခားကဏ္ဍြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် နည်းပါးပါသည် 
(အနှစ်ချုပ် ပုံ-၄)။ စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်ငန်းသည် ရာသီအလိုြ် ထပပာင်းလဲမှုနှင့် ေိခိုြ်လေယ်မှု 
အလေန်ပမင့်မားထသာထြြာင့် ဤြဏ္ဍတေင် လုပ်ြိုင်သူများြြား လုပ်သားအင်အားပပည့် 
အသုံးမပပုနိုင်မှုနှုန်းြို ပမင့်မားထစပါသည်။ လယ်သမားများြြားတေင် စိုြ်ပျ ိုးထရးသုံးစြ် 
ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ထပမြသဇာများြဲ့သို့ ြုန်ေုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လြ်လှမ်း 
မီမှုမှာလည်း နည်းပါးထနဆဲပြစ်ထသာထြြာင့် ယင်းသည် စိုြ်ပျ ိုးထရး ြုန်ေုတ်စေမ်းအား 
နိမ့်ြျပခင်းြို ပြစ်ထပါ်ထစပါသည်။ အိမ်ထောင်စုဝင်များနှင့် အိမ်ထောင်စု၏ စိုြ်ပျ ိုးထရး 
ြဏ္ဍတေင် လုပ်ြိုင်ထနမှုသည် လူမှုဘဝနိမ့်ပါးမှု၊ ဝင်ထငေနည်းပါးမှုတို့နှင့် ဆြ်စပ်ထနမပီး၊ 
စိုြ်ပျ ိုးထရးမဟုတ်ထသာြဏ္ဍတေင် လုပ်ြိုင်ထနမှုသည် လူမှုဘ၀ပမင့်မားမှု၊ ဝင်ထငေပမင့်မားမှု 
တို့နှင့် ဆြ်စပ်ထနပါသည်။ ပမင့်မားသည့် ဝင်ထငေရရှိနိုင်မှုနှင့် အေင်ရှားဆုံး ဆြ်နွှယ်ထန 
သည့် အချြ်နှစ်ချြ်မှာ စိုြ်ပျ ိုးထရးမဟုတ်သည့် စီးပေားထရးလုပ်ငန်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် 
ပညာအရည်အချင်းပမင့်မားမှုတို့ ပြစ်ပါသည်။ 

ခ) စိုက်ပျ ိုးနေးြဟုတ်နသာ လုပ်ငန်းြျား

စားသုံးြှုအေင့်နပါ်ြူတည်၍ စိုက်ပျ ိုးနေးနှင့် စိုက်ပျ ိုးနေးြဟုတ်နသာ လုပ်ငန်းြျားတွင် အိြ်နထာင်စုြျား ဝင်နောက်လုပ်ကိုင်ြှု 
(ောခိုင်နှုန်း) 

အနှစ်ချုပ် ပုံ-၄ 

မှတ်ချြ် - စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်ငန်းများေဲတေင် လယ်ယာေေန်ယြ်စိုြ်ပျ ိုးပခင်းနှင့် လယ်ယာလုပ်သားအပြစ် လုပ်ြိုင်ပခင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ စိုြ်ပျ ိုးထရးမဟုတ်ထသာ လုပ်ငန်းများတေင် 

စိုြ်ပျ ိုးထရးမဟုတ်ထသာ စီးပေားထရးလုပ်ငန်းများနှင့် စိုြ်ပျ ိုးထရးနှင့်မသြ်ဆိုင်ထသာ အလုပ်များတေင် ဝင်ထရာြ်လုပ်ြိုင်ပခင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ 
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စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်သားသီးသန့် စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်သားမဟုတ်သူ

စိုြ်ပျ ိုးထမေးပမူထရးနှင့် စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်သား စိုြ်ပျ ိုးထမေးပမူထရးမဟုတ်သည့်စီးပေားထရးလုပ်ငန်းနှင့် 
စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်သားမဟုတ်သူစိုြ်ပျ ိုးထမေးပမူထရးသီးသန့်
စိုြ်ပျ ိုးထမေးပမူထရးမဟုတ်သည့် စီးပေားထရးလုပ်ငန်း

စားသုံးမှုအုပ်စုအဆင့် စားသုံးမှုအုပ်စုအဆင့်
Q1 Q1Q2 Q2Q3 Q3Q4 Q4Q5 Q5

က) စိုက်ပျ ိုးနေးလုပ်ငန်းြျား
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မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လက်ြဲ့နှုန်း နည်းပါးနသာ်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လုပ်သားအင်အား 
မပည့်အသုံးြမပုနိုင်ြှုြှာ အထူးသမဖင့် ေင်းေဲနွြ်းပါးသူြျားတွင် သိသာစွာမြင့်ြားနနပါသည်။ 
ပမန်မာနိုင်ငံတေင် အလုပ်လုပ်နိုင်ထသာ အသြ်အရွယ်ရှိသူများ၏ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် နိုင်ငံ၏ 
ြုန်ေုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတေင် ယခုေြ်ပို၍ ပါဝင်ြူညီထပးနိုင်သည့် အထပခအထနတေင် 
ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနေမ်းပါးထသာသူများသည် ရာသီအလိုြ်လုပ်ြိုင်ရထသာ စိုြ်ပျ ိုးထရး 
လုပ်ငန်းတေင် ပမင့်မားစောပါဝင်လုပ်ြိုင်ထနြြထသာထြြာင့် လုပ်သားအင်အားပပည့် အသုံး 
မပပုနိုင်မှုမှာလည်း ပမင့်မားပါသည်။ ေို့ပပင် လူဦးထရ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် စီးပေားထရးဆိုင်ရာ 
အထြြာင်းများထြြာင့် ယာယီထရှေ့ထပပာင်းသေားလာထနြြပါသည်။ အများစုမှာ စိုြ်ပျ ိုးထရး 
လုပ်ြိုင်ထသာ အိမ်ထောင်စုများမှပြစ်မပီး စိုြ်ပျ ိုးထရးမဟုတ်ထသာ လုပ်ငန်းြဏ္ဍမှ ြျွမ်း 
ြျင်မှု မလိုအပ်ထသာ လုပ်ခနည်းပါးသည့်အလုပ်များတေင် ပါဝင်လုပ်ြိုင်ြြသည်။ ေို့ 
ထြြာင့် ယာယီထရွ့ထပပာင်းသေားလာပခင်းသည် စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်ြိုင်ထသာ အိမ်ထောင်စုများ 
အတေြ် စိုြ်ပျ ိုးထရး မဟုတ်ထသာလုပ်ငန်းများသို့ ဝင်ထရာြ်လုပ်ြိုင်ရန်နှင့် စိုြ်ပျ ိုးရာသီ
မဟုတ်ထသာအချနိ်တေင် ဝင်ထငေရရှိရန် နည်းလမ်းတစ်ခုပြစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လုပ်သားအင်အားစုတွင်း ပါဝင်နောင်ေွက်ြှုနှင့် လုပ်ခလစာြျားသည် အြျ ိုး 
သားြျားနှင့် အြျ ိုးသြီးြျားြကား သိသာထင်ေှားစွာ ကွာဟပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် 
အိမ်မှုြိစ္စများ လုပ်ြိုင်ရပခင်းနှင့် ြထလးနှင့်သြ်ကြီးရွယ်အို မှီခိုသူများြို ပပုစုထစာင့် 
ထရှာြ်ရပခင်းတို့ထြြာင့် လုပ်သားအင်အားစုအတေင်း ပါဝင်ထဆာင်ရွြ်နိုင်ထရးတေင် ကြီးမား 
သည့်အဟန့်အတားများြို ရင်ဆိုင်ြြရပါသည်။ ေို့ပပင်အမျ ိုးသမီးများသည် ထယဘုယျ 
အားပြင့် လစာထငေပိုနည်းထသာ၊ အရည်အထသေးပိုနိမ့်ထသာ အလုပ်များြို လုပ်ြိုင်ြြရမပီး 
အလုပ်အြိုင် ရရှိလိုထသာ်လည်း မပပည့်မီနိုင်သည့် အထပခအထနနှင့် ကြုံထတေ့ရနိုင်ထပခ ပိုများ 
ပါသည်။ သို့ထသာ် ပညာထရး၊ အေူးသပြင့် တြ္ကသိုလ်အဆင့်နှင့်အေြ် ပညာထရးသည် 
လုပ်သားအင်အားစုတေင် ပါဝင်ထဆာင်ရွြ်နိုင်မှု၊ အလုပ်အြိုင်ရရှိမှု အထရအတေြ်နှင့် အရည် 
အထသေးတို့ြို တိုးတြ်ထြာင်းမေန်ထစနိုင်သည့် အလားအလာအား တိုးပေားထစနိုင်ပါသည်။ 
ဥပမာ တြ္ကသိုလ်ပညာထရးသည် အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများြြားရှိ လုပ်သား 
အင်အားစုအတေင်း ပါဝင်ထဆာင်ရွြ်နိုင်မှု ြောဟချြ်နှင့် လစာြောဟချြ် နှစ်မျ ိုးစလုံးြို 
ပြည့်ဆည်းထပးနိုင်ပါသည်။  

 အဆိုပါထတေ့ရှိချြ်များမှ အဓိြအားပြင့် ထြာြ်ချြ်ငါးခု ဆေဲနိုင်ပါသည် - 

၁။ ေင်းေဲနွြ်းပါးြှု နလျှာ့ချနေးနှင့် လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလံုြှု တိုးတက်နေးအတွက် ပညာ 
နေး၏ အတားအေီးြျားကို နလျှာ့ချနပးေန် အနေးကကီးပါသည်။ ပညာထရးသည် 
လူများအတေြ်၊ အေူးသပြင့် အမျ ိုးသမီးများအတေြ် လစာပိုများထသာ တရားဝင် 
အတည်တြျ အလုပ်အြိုင်များြို ရရှိနိုင်သည့် အခေင့်အလမ်းအား သိသိသာသာ 
ပိုမိုပမင့်မားထစပါသည်။ ေို့ပပင် ပညာထရးသည် ဆင်းရဲနေမ်းပါးသူများအတေြ်လည်း 
ြျွမ်းြျင်မှုများစော မလိုအပ်သည့် အလုပ်များ၊ အေူးသပြင့် လယ်ယာစိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်
ငန်းများမှ ပိုမိုပမင့်မားသည့် ြျွမ်းြျင်မှုများ လိုအပ်သလို လုပ်ခလစာလည်းပိုများထသာ 
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စိုြ်ပျ ိုးထရးမဟုတ်သည့် အပခားအလုပ်များသို့ ြူးထပပာင်းလုပ်ြိုင်နိုင်စေမ်းြို ရရှိထစ 
ပါသည်။ ေို့ထြြာင့် ထြျာင်းအပ်နှံမှုနှုန်း ပမင့်မားလာထစရန် ရည်ရွယ်သည့် ပညာထရး 
ဆိုင်ရာထဆာင်ရွြ်ချြ်များ၊ အစီအစဉ်များ၊ အေူးသပြင့်ထြျာင်းအပ်နှံမှု နှုန်း ပမင့်တြ် 
လာထစရန်အတေြ် စာသင်ထြျာင်းများြို လြ်လှမ်းမီမှုနှင့် ထငေထြြးအားပြင့် 
တတ်နိုင်မှုရှိထစထရး ထဆာင်ရွြ်ချြ်များြို ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ထြျးလြ်ထေသများနှင့် 
ထဝးလံထခါင်သီထသာထေသများအတေြ် အထလးေား လုပ်ထဆာင်ထပးရန် လိုအပ်ပါ 
သည်။    

၂။ SDG ပန်းတိုင်ြျား မပည့်ြီနေးတွင် ဘက်စုံကျန်းြာနေးနစာင့်နေှာက်ြှုြျားကို လက် 
လှြ်းြီြှုနှင့် နငွနြကးအားမဖင့် တတ်နိုင်ြှုြျားေှိေန် အလွန်ပင် အနေးကကီးပါသည်။ 
ထြျးလြ်ထန ပပည်သူနှင့် ဆင်းရဲနေမ်းပါးသူ အများစုသည် ြျန်းမာထရးဌာနများ၊ 
ထဆးခန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုများပပားထသာ ထဆးြုသထစာင့်ထရှာြ်မှုများထပး
နိုင်သည့် ထဆးရုံများြို လြ်လှမ်းမီမှု နည်းပါးထနပါသည်။ ေို့အပပင် ဆင်းရဲနေမ်းပါး 
သူများသည် ြျန်းမာထရးဌာနများ၊ ထဆးရုံထဆးခန်းများြို အသုံးပပုရပခင်းထြြာင့် 
ထငေထြြးအခြ်အခဲများ ကြုံထတေ့ရနိုင်ထပခလည်း ပိုများပါသည်။ ေို့ထြြာင့် ဆင်းရဲ 
နေမ်းပါးသူများ အများဆုံးထနေိုင်လျြ်ရှိထသာ ထြျးလြ်ထေသနှင့် ထဝးလံထခါင်သီထသာ 
ထေသများတေင် ဘြ်စုံြျန်းမာထရး ထစာင့်ထရှာြ်မှု၏ အရည်အထသေး၊ လြ်လှမ်းမီမှု 
နှင့် ထငေထြြးအားပြင့် တတ်နိုင်မှုတို့ တိုးတြ်လာထစရန်အတေြ် လုပ်ထဆာင်ရန် 
လိုအပ်ပါသည်။ 

 
၃။ စိုက်ပျ ိုးနေးလုပ်ငန်းြျားြှ စိုက်ပျ ိုးနေးြဟုတ်သည့် အမခားကဏ္ဍြျားေှိ ဝင်နငွ 

ပိုနကာင်းနသာ အလုပ်ြျားကို ကူးနမပာင်းလုပ်ကိုင်မခင်းသည် အိြ်နထာင်စုြျား၏ 
လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံြှု အနမခအနန ပိုြိုတိုးတက်နကာင်းြွန်လာနစေန် အနထာက် 
အကူမပုနိုင်ပါသည်။ စိုြ်ပျ ိုးထရး မဟုတ်ထသာ လုပ်သားထစျးြေြ် လုပ်ထဆာင်မှုများ၊ 
အေူးသပြင့် ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများသည် စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်ထဆာင်မှုများနှင့် နှိုင်း 
ယှဉ်လျှင် အြျ ိုးအပမတ်များ သိသိသာသာ ပိုမိုများပပားသည်ြို ထတေ့ရှိရပါသည်။ 
စိုြ်ပျ ိုးထရးမဟုတ်ထသာ အလုပ်အြိုင်များထပါ်တေင် ပိုမိုအားေားထစမပီး အလုပ် 
အြိုင်အမျ ိုးမျ ိုး ထပပာင်းလဲလုပ်ြိုင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာထြေနိုင်ထစရန် အားထပး 
ပံ့ပိုးပခင်းသည် အိမ်ထောင်စုများြို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပိုမိုပမင့်မားသည့် ဝင်ထငေများ ရရှိ 
နိုင်ထရးြို ပို၍အာမခံချြ်ထပးနိုင်ပါသည်။   

  
၄။ စိုက်ပျ ိုးနေးလုပ်ငန်းြျားတွင် လုပ်ကိုင်ြှု ြျားမပားသည်နှင့်အညီ ကုန်ထုတ်စွြ်းအား 

တိုးတက်မြင့်ြားနစေန် စိုက်ပျ ိုးနေးတွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံနပးေန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူး 
သမဖင့် ေင်းေဲနွြ်းပါးနသာ လယ်သြားြျားအတွက် ပို၍လိုအပ်ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 
စိုြ်ပျ ိုးထရး ြုန်ေုတ်စေမ်းအားသည် အထရှ့အာရှပစိြိတ်ထေသတေင်းရှိ အပခားနိုင်ငံ 
များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် နည်းထနပါသည်။ စိုြ်ပျ ိုးထရးြုန်ေုတ်စေမ်းအား နည်းပါး 
ရပခင်းသည် စြ်ပစ္စည်းများ၊ ထပမြသဇာနှင့် ဆည်ထရသေင်းပခင်းြဲ့သို့ နည်းပညာများ 
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မရှိပခင်းထြြာင့်ပြစ်သလို ထစျးြေြ်များြို လြ်လှမ်းမီမှု အြန့်အသတ်ရှိပခင်း၊ ရာသီ 
ဥတုဆိုင်ရာ ထဘးအန္တရာယ်များြို ေိခိုြ်လေယ်ပခင်းများထြြာင့်လည်း ပြစ်ပါသည်။ 
ေို့ထြြာင့်ယင်းတို့ြို တိုးတြ်ထြာင်းမေန်ထအာင် ထဆာင်ရွြ်ထပးပခင်းပြင့် စိုြ်ပျ ိုးထရး
ြုန်ေုတ်စေမ်းအားြို တိုးတြ်ထစမပီး စိုြ်ပျ ိုးထရးလုပ်ြိုင်ထသာ အိမ်ထောင်စုများ၏ 
လူမှုဘဝပပည့်စုံြူလုံမှုြို ပမင့်မားလာထစမည်ပြစ်ပါသည်။  

၅။ အဓိကကျနသာ ဝန်နောင်ြှုြျားနှင့် နေးရုံ၊ နကျာင်း၊ စသည့် နနောဌာနြျားကို 
လက်လှြ်းြီြှုတွင် နနာက်ကျကျန်နနနသာ တိုင်းနေသကကီး/မပည်နယ်ြျားအတွက် 
ဦးတည်သည့် လုပ်ငန်းြျားကို နောင်ေွက်နပးမခင်းမဖင့် ပိုြိုဟန်ချက်ညီနသာ စီးပွားနေး 
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုကို အားနပးနိုင်ပါသည်။ စာသင်ထြျာင်းများ၊ ထဆးရုံများ၊ တရားဝင် 
ထငေထရးထြြးထရးအြေဲ့အစည်းများနှင့် အပခားထသာ အထပခခံဝန်ထဆာင်မှုများ၊ ထနရာဌာန 
များြို လြ်လှမ်းမီမှုတေင် မမို့ပပနှင့် ထြျးလြ်ထေသများြြား ြောဟချြ်များရှိထန 
သည့်အပပင် ထြျးလြ်နှင့် မမို့ပပထေသများတေင် ထနေိုင်သည့် လူဦးထရအချ ိုးအစားြို 
ေိန်းချုပ်မပီး နှိုင်းယှဉ်ြြည့်သည့်တိုင် တိုင်းထေသကြီး/ ပပည်နယ်များြြား ြောပခား 
ချြ်မှာ သိသိသာသာ များပပားထနဆဲ ပြစ်ပါသည်။ အချ ို ့ထနရာထေသများတေင် ြဏ္ဍ 
အမျ ိုးမျ ိုး၌ ချ ို ့တဲ့ထနမပီး အလေန်အမင်း ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှုနှင့် ေေန်တေဲထနသည်ြို ထတေ့ပမင် 
ရပါသည်။ ေိုြဲ့သို့ထသာ ထနရာထေသများြို ဦးတည်သည့် ထဆာင်ရွြ်ချြ်များြို 
လုပ်ထဆာင်ထပးပခင်းပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံတေင် သာတူညီမျှမှု ပိုမိုရရှိထသာ ြေံ့မြိုးတိုးတြ်မှု 
ြို ရရှိရန် အထောြ်အြူပပုနိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။
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စုံစမ်းရန်

ဤအစီရင်ခံစာနှင့် ဆြ်စပ်စာရင်းအင်းများအထြြာင်း သတင်းအချြ်အလြ်များအတေြ် ဆြ်သေယ်ရန်-

ဗဟိုစာရင်းအင်းအြေဲ့
စီမံြိန်း၊ ဘဏ္ဍာထရးနှင့်စြ်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၃၂)
ထနပပည်ထတာ်
ပမန်မာနိုင်ငံ
www.csostat.gov.mm
www.mmsis.gov.mm


