ပညာအင္စတီက ်ဳ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
ပညာအင္စတီက ်ဳသည္

ႏုိငင
္ ံေတာ္ေရရွည္

ဖံ႔ၿဖိ်ဳးတုိးတက္ေရးသေဘာေဆာင္သည့္

ႏုိင္ငံ

တည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပားေရး၊ လူမေ
ူ ရးႏွင့္ ၿငိမး္ ခ မ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ ားအျပင္ အရည္အေသး
ျပည့္မီေသာ အနာဂါတ္လင
ူ ယ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား ေပၚထက္လာေစရန္ရည္ရယ္၍ အသိပညာရွင္၊ အတတ္
ပညာရွငမ
္ ားႏွင့္ စုစည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ပညာအင္စတီက ်ဳကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရးေကာက္ပမ
ဲ တိင
ု မ
္ က
ီ ာလတင္ ႏိုငင
္ ံတည္ေဆာက္ေရး၊
စီးပားေရး၊ လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ ားတင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက္ေနသူ (၁၁) ဦးတိ႔မ
ု ွ “ႏိိုင္ငတ
ံ ည္ေဆာက္ေရး
အတက္

က႑အသီးသီးတင္

အားေပးျမႇင့တ
္ င္ေပးမည့္

အရည္အခ င္း

ပညာအေျချပ်ဳ

ျပည့္ဝေသာ

အဖ႔အ
ဲ စည္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား
တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္”

ေပၚထန္းလာမႈကို
ရည္ရယ္ခ က္ျဖင့္

"ပညာအင္စတီက ်ဳ" ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ပညာအသင္းကို ဘက္မလိုက္ မွ တသည့္ မူဝါဒကိအ
ု ေျချပ်ဳသည့္
လတ္လပ္သည့္ အဖ႕ဲ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ရန္ ရည္ရယ္ထားၿပီး၊ မူဝါဒဆိင
ု ရ
္ ာသုေတသနမ ားႏွင့္ ျပည္သလ
ူ ူထု
အေျချပ်ဳ လူမေ
ႈ ရးလုပင
္ န္းမ ားႏွင့္ ပညာရပ္မ ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယေ
ူ လ့လာမႈျပ်ဳႏိုင္သည့္ ဌာနတစ္ခု
ျဖစ္လာေစရန္ ရည္မန
ွ ္းထားပါသည္။
ထို႔အျပင္ ပညာအင္စတီက ်ဳသည္ ႏုိင္ငတ
ံ ည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပားေရး၊ လူမေ
ႈ ရးတိ႔ႏ
ု ွင့ပ
္ တ္သက္
ဆက္ႏယ္ေသာ အသိပညာမ ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတိ႔တ
ု င္ ရက္တ၊ို
ရက္ရွညသ
္ င္တန္းမ ားအျဖစ္
ျပည္သမ
ူ ားအား

ဖင့္လွစပ
္ ိ႔ခ
ု လ က္ရပ
ွိ ါသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား

လူငယ္မ ားႏွင့္

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္

အျခားေသာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ

ရည္ရယ္၍

ေခါင္းေဆာင္မပ
ႈ ိုငး္ ဆိင
ု ရ
္ ာ

သင္တန္းမ ား ဖင့္လွစ္ပ႔ခ
ို လ က္ရပ
ွိ ါသည္။
ထုိ႔အျပင္

ပညာအင္စတီက ်ဳအား

ေနရာတစ္ခအ
ု ျဖစ္လည္းေကာင္း၊

မိမိတိ႔ု

အသိပညာဗဟုသတ
ု မ ား

ႏွစ္သက္ရာက႑အသီးသီးတုိ႔

ပါဝင္

အရင္းအျမစ္မ ား ေမးထုတေ
္ ပးရာ ေနရာအျဖစ္လည္းေကာင္း ရည္ရယ္ပါသည္။

ေလ့လာသင္ယႏ
ူ ုိင္ေသာ
ဝင္ဆန္႔ႏုိင္ေသာ

လူသား

ေ

ျေဵဇူဵတင်အသိအမှတပ် ပုပြင်ဵ

ယြေုသုေတသနစာတမ်ဵသည် ပညာအင်စတီေျုမှ ကေီဵမှူဵ၍ ြပုလုပ်ေသာ သုေတသနနှငဴ် ြပည်သူ့
ေရဵရာမူဝါဒ ေရဵဆွဲြြေင်ဵဆိုင်ရာ သင်တန်ဵ အပတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)သင်တန်ဵမှ ေောလင်ဵမမို့ နယ်အတွင်ဵ
ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအေြြေအေနနှငဴ်

ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

ရရှိသညဴ်ဝင်ေငွ၏

မိသာဵစုဝင်ေငွေပ္ဒ

အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်မှုေို ေလဴလာထာဵေသာ သုေတသန စာတမ်ဵ၏ ေတွ့ရှိြေျေ်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ သုေတ
သနစာတမ်ဵြပုစုနိုင်ရန်အတွေ် ပညာရပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ သင်ကောဵပို္ဓြေျေပဵပါေသာ ေဒါေ်တာသိန်ဵသန်ဵဝင်ဵ၊
ဆရာ ဦဵေေျာ်ေေျာ်သွင်၊ ေဒါေ်တာသေြပထွန်ဵနှငဴ် ပညာအင်စတီေျုမှ ဆရာ/ဆရာမမျာဵ၊ စာတမ်ဵ
ြဖစ်ေြမာေ်ရန်အတွေ် ေငွေကေဵပဳဴပိုဵမှုေပဵေသာ Konrad Adenauer Stiftung အဖွဲ့အစည်ဵတိ္ဓေ
ု ို
ေေျဵဇူဵတင်ရှိပါေကောင်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ထို္ဓအြပင် ေောလင်ဵမမို့နယ်အတွင်ဵ စစ်တမ်ဵေောေ်
ယူရာတွင် အဖေ်ဖေ်မှ လိုအပ်သညဴ်အေူညီမျာဵေို ေူညီေဆာင်ရွေ်ေပဵကေပါေသာ အရပ်ဖေ်အဖွဲ့
အစည်ဵမှ ဆရာ/ဆရာမမျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵပါတီမှ ဆရာ/ဆရာမမျာဵနှငဴ် မိတေ
် ဆွမျာဵေိုလည်ဵ ေေျဵဇူဵတင်
ရှိပါေကောင်ဵ

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

အလာဵတူ

စစ်တမ်ဵေောေ်ယူသညဴ်

ေဒသမျာဵရှိ

ရပ်ေွေ်/

ေေျဵရွာမျာဵမှ အုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵမျာဵနှငဴ်တေွ ဆယ်အိမ်မှူဵမျာဵ နှငဴ် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ
township ဦဵစီဵမှူဵနှငဴ်တေွ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ေဆဵနှငဴ် အစာအေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ၊ ဝေ်ခြေဳပိုင်ရှင်မျာဵ
နှငဴ် ယြေုစစ်တမ်ဵအာဵ ေြဖဆိုေပဵကေပါေသာ သေ်ဆိုင်ရာ ရပ်ေွေ်/ေေျဵရွာမျာဵမှ အိမ်ေထာင်မိသာဵစု
မျာဵအေပ္ဒတွင် အထူဵေေျဵဇူဵတင်ပါေကောင်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
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န

က ေါ

က

ော

စာတမ်ဵအနှစ်ြျေုပ်
စစ်ေိုင်ဵတိင
ု ်ဵေဒသကေီဵအထေ်ပိုင်ဵ၊
လူဦဵေရမှာ (၁၄၅,၂၉၇) ဦဵရှိမပီဵ၊

ေောလင်ဵြေရိုင်၊ ေောလင်ဵမမို့နယ်တင
ွ ် ေနထိုင်သညဴ်

ေေျဵရွာေပါင်ဵ (၂၀၂)ရွာနှငဴ် မမို့ေပ္ဒရပ်ေွေ် (၈)ရပ်ေွေ်ရှိသည်ေို

၂၀၁၈ ြေုနှစ် မတ်လအထိ ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ အြေျေ်လေ်မျာဵအရ သိရှိရသည်။ မမို့နယ်၏ အေျယ်
အဝန်ဵမှာ (၇၃၀.၀၉) စတုရန်ဵမိုင်ရှိမပီဵ၊ ေြမာေ်လတ္တီတွဒ် ၂၃ ဒီဂရီ ၃၈ မိနစ် ၄၈ စေ္ကန့်နှငဴ် ၂၃ ဒီဂရီ ၅၁
မိနစ် ၅၃ စေ္ကန့်ကောဵ၊ အေရှ့ေလာင်ဂျတွ
ီ ဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၅၇ မိနစ် ၅၁ စေ္ကန့်နှငဴ် ၉၆ ဒီဂရီ ၀ မိနစ်ကောဵတွင်
တည်ရှိပါသည်။1

ေတာင်ဘေ်တင
ွ ်

ေန့်ဘလူ

မမို့နယ်၊

ေြမာေ်ဘေ်တင
ွ ်

၀န်ဵသိုမမိုနယ်၊

အေနာေ်ေြမာေ်ဘေ်တင
ွ ် ပင်လယ်ဘူဵမမို့နယ်၊ အေရှ့ဘေ်တင
ွ ် ထီဵြေျုငဴ
ိ ်မမို့နယ်နှငဴ် အေနာေ်ဘေ်
တွင် ေျွန်ဵလှမမို့နယ်တု္ဓန
ိ ှငဴ် နယ်နိမိတြေ
် ျင်ဵ ထိစပ်ေနပါသည်။2 စိုေ်ပျုဵေရဵေိ
ိ
ု အဓိေလုပ်ေိုင်မပီဵ
စိုေ်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငဴ်တွဲဖေ်ော ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵေိုလည်ဵ လုပ်ေိုင်ကေပါသည်။ ၂၀၁၈ ြေုနှစ် မတ်လအထိ
ထုတြ် ပန်ထာဵေသာအြေျေ်လေ်မျာဵအရ ေောလင်ဵမမို့နယ်တင
ွ ် စုစုေပါင်ဵအိမ်ေထာင်စုေပါင်ဵ ၃၂၁၉၈
ရှိမပီဵ ေေျဵလေ်ေနအိမ်ေထာင်စုေပါင်ဵမှာ ၂၆၈၆၀ ရှိပါသည်။3 ယင်ဵတိ္ဓအ
ု နေ် ဝေ်ေမွဵြမူေသာ
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွေ်မှာ ၄၂၃၃ ရှိပါသည်။4
ယြေုစစ်တမ်ဵေောေ်ယူရာတွင်

ေောလင်ဵမမို့နယ်ေို လွှမ်ဵခြေုဳနိုင်ရန်အတွေ် ေွဲြပာဵြြောဵနာဵ

ေသာ လူဦဵေရဆိုင်ရာ ညွှန်ဵေိန်ဵမျာဵ ပထဝီအေနအထာဵ လမ်ဵပန်ဵဆေ်သွယ်ေရဵ အေြြေေနတိေ
ု္ဓ် ပ္ဒမူတည်မပီဵ

ေောလင်ဵမမို့ေပ္ဒရပ်ေွေ် (၁)ြေု ၊ေောလင်ဵမမို့ အေရှ့ြြေမ်ဵမှ ေေျဵရွာ (၃)ြေုနှငဴ် အေနာေ်ြြေမ်ဵ
ေေျဵရွာ(၃)ရွာရှိ

ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်အိမ်ေထာင်စု(၂၂၅)ေို

ေျပန်ဵေရွဵြေျယ်ော

ေောေ်ယူြေဲဴပါသည်။

ေောလင်ဵမမို့နယ်၏ လေ်ရှိတစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအေြြေအေန ေလဴလာရန်နှငဴ် ဝေ်ေမွဵ
ြမူြြေင်ဵမှဝင်ေငွသည် မိသာဵစုဝင်ေငွအေပ္ဒ အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်မှု ရှိ/မရှိေို ေလဴလာဆန်ဵစစ် ထာဵြြေင်ဵ
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုမှတဆငဴ် ဤစစ်တမ်ဵသည် ေောလင်ဵမမို့နယ်၏ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဝေ်ေမွဵြမူကေေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ် အေလဴအထနှငဴ် မိသာဵစုဝင်ေငွ အေြြေအေနမျာဵေို ေလဴလာရန်
အတွေ် ေောေ်ယူြေဲဴြြေင်ဵြဖစ်ပါသည်။
ေောေ်ယူြေဲဴသညဴ်စစ်တမ်ဵမျာဵအရ ေအာေ်ပါအြေျေ်အလေ်မျာဵေို ေတွ့ရှိရပါသည်။
(၁) ဝ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵလုပ်ငန်ဵ၏အေပြြဳသတင်ဵအြျေ
ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵနှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ

အဓိေ

်လ

်မျောဵ

တာဝန်မျာဵေို

မိသာဵစုဝင်အတွင်ဵရှိ

အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵေ

လုပ်ေဆာင်ကေပါသည်။ စစ်တမ်ဵအရ ေဒသဝေ်မျာဵေို အမျာဵဆုဳဵေမွဵြမူကေမပီဵ

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ

1

According to the statistics received from Kawlin Township General Administration Department
Source: Township Profile, Myanmar Information Management Unit
3
Source: Kawlin Township General Administration Department
4
Source: Kawlin Township Livestock Breeding and Veterinary Department
2

(

)

ေဲဴသို္ဓေသာ နိုင်ငဳမျုဵမှ
ိ ဝင်ေရာေ်လာေသာမျုဵြမငဴ
ိ
်ဝေ်မျာဵေိုမူ စီဵပွာဵြဖစ်ဝေ်ခြေဳမျာဵတွင်သာ ေမွဵြမူကေ
ပါသည်။ အသာဵတိဵု ဝေ်နှငဴ် မျုဵဝေ်
ိ
မမျာဵေို အမျာဵဆုဳဵ ေမွဵြမူကေသည်ေို စစ်တမ်ဵအရ ေတွ့ရှိရ
ပါသည်။ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵသည် မိသာဵစုဝင်ေငွေို အေထာေ် အေူြဖစ်သည်ဟု ၉၇
ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှ ေြဖဆိုကေမပီဵ အြေျု့အိ
ိ မ်ေထာင်စုမျာဵအတွေ်မူ ဝေ်စာေဈဵနှုန်ဵ
ြမငဴ်မာဵြြေင်ဵနှငဴ် ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵြြေင်ဵတိ္ဓသ
ု ည် မိသာဵစုဝင်ေငွအေပ္ဒ အေျုဵတစ်
ိ
စုဳ တစ်ရာ သေ်ေရာေ်
မှုရှိေစေရဵတွင် အဓိေအတာဵအဆီဵမျာဵြဖစ်ေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ဝေ်မျာဵေို ြပန်လည် ေရာင်ဵြေျ
ရာတွင် တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကေိမ်ြေန့် ေရာင်ဵြေျနိုင်ကေမပီဵ၊ အမျာဵစုေသာ အိမ်ေထာင်စု ၆၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည်
အသာဵတိဵု အရွယ်တင
ွ ် ေရာင်ဵြေျသည်ေို ေတွ့ရှိရပါသည်။ ဝေ်တစ်ေောင်၏ ပျမ်ဵမျှ ေမွဵြမူေရဵေုန်
ေျစရိတသ
် ည် တစ်သိန်ဵေျပ်နှငဴ် နှစ်သိန်ဵေျပ်အကောဵ ေုန်ေျသည်ဟု ၆၂ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်
စုမျာဵေ ေြဖဆိုကေမပီဵ တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ ရရှိေသာ ြေန့်မှန်ဵဝင်ေငွမှာ သုဳဵသိန်ဵေျပ်
နှငဴ်အထေ် ရှိသည်ဟု ေြဖဆိုကေေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၇၉ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိသည်ေို ေတွ့ရှိ ရပါသည်။
ထို္ဓေကောငဴ်

တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝေ်ေမွဵ

ြမူြြေင်ဵသည်

မိသာဵစုအသုဳဵစရိတေ
် ပ္ဒတွင် အေထာေ်

အပဳဴ

ြဖစ်ေစပါသည်။ ဤတွင် အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်မှုဟု ဆိုရာဝယ် မိသာဵစု၏ သာမန်အသုဳဵစရိတမ
် ျာဵ
ြဖစ်ေသာ ေေျာင်ဵစရိတ၊် သာေရဵနာေရဵအသုဳဵစရိတ၊် ေျန်ဵမာေရဵြပဿနာေြဖရှင်ဵနိုင်မှု စသညဴ်အသုဵဳ
စရိတမ
် ျာဵတွင် အေထာေ်အပဳဴ ြဖစ်ြြေင်ဵမျုဵသာ
ိ
ြဖစ်ပါသည်။
(၂) ဝ

်ေမွေဵပမူသညဴ်ပုဳစဳအေလဴအေလဴအထ
ဝေ်ေမွဵြမူကေသညဴ်

အိမ်ေထာင်စု

၈၈

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည်

ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ်ေမွဵြမူကေမပီဵ

ေျန်အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ လွတေ
် ေျာင်ဵေမွဵြမူသညဴ် စနစ်ြဖငဴ် ေမွဵြမူကေပါသည်။ ဝေ်အရွယ်အစာဵ
အလိုေ် ဝေ်စာမျာဵေေျွဵေမွဵသညဴ် အကေိမ်ေရ ေွာြြောဵြေျေ်ရှိပါသည်။ ၆၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်
စုမျာဵသည် တစ်ရေ်လျှင် (၂) ကေိမ်အစာေေျွဵေလဴရှိမပီဵ ၂၉
တစ်ရေ်လျှင်

(၃)

ကေိမ်အစာေေျွဵေလဴရှိသည်။

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည်

စစ်တမ်ဵေြဖဆိုေသာ

အိမ်ေထာင်စု

၄၈%သည်

အမျာဵအာဵြဖငဴ် ဖွဲ၊ ဆန်ေွဲ၊ နှမ်ဵဖတ်၊ ပဲဖတ်နှငဴ် ေုမ္ပဏီထုတဝ
် ေ်စာမျာဵေို ဝယ်ယူ၍ ေေျွဵေမွဵေလဴရှိ
ပါသည်။ ဖွဲ၊ ဆန်ေွဲမျာဵေို ဝယ်ေေျွဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမှာ ၆၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ အထိ ရှိပါသည်။
(၃) ဝ

်ေမွေဵပမူေရဵနှငဴ်ပတ်သ

်သညဴ်သင်တန်ဵမျောဵ

မိမိတု္ဓ၏
ိ
ေဒသတွင် ဝေ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ပတ်သေ်ေသာ အသိပညာေပဵ ေဟာေြပာပွဲမျာဵ၊
သင်တန်ဵမျာဵ

ြပုလုပ်သည်ေို

ကောဵဖူဵသည်ဟု

ေြဖဆိုသူ

၃၂

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ၊

၁၃

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ

ေသာအိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် အဆိုပါ အသိပညာေပဵ ေဟာေြပာပွဲမျာဵ/သင်တန်ဵမျာဵေို တေ်ေရာေ်ဖူဵ
သည်ဟု ေြဖဆိုကေပါသည်။ အဓိေအာဵြဖငဴ် ဝေ်စာ ေရာင်ဵြေျေသာေုမ္ပဏီမှ ြပုလုပ်ေသာ ေဟာေြပာပွဲ
မျာဵြဖစ်ပါသည်။ ၉၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် အစိုဵရထဳမှ မည်သညဴ်ပဳပိုဵမှုမျာဵေိုမျှ မရရှိေကောင်ဵ ေြဖဆိုကေမပီဵ၊

(

)

ေြေျဵေငွ၊ ဝေ်မျုဵနှ
ိ ငဴ် ေမွဵြမူေရဵသင်တန်ဵေဲဴသို္ဓေသာ အေထာေ်အပဳဴမျုဵေိ
ိ ု ရဖူဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ
မှာ ၉ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသာ ရှိေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရရာ အစိုဵ၏ ေထာေ်ပဳဴမှုသည် အလွန်နည်ဵေနသည်ေို ေတွ့ရှိရ
ပါသည်။
(၄) ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုနှငဴ် ေုသမှု
ဝေ်နှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ ေရာဂါမျာဵြဖစ်ပွာဵ ဖူဵသည်ဟု ေြဖဆိုသူအိမ်ေထာင်စုမှာ ၅၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ
ရှိမပီဵ၊ ထေ်ဝေ်ြေန့်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵအေနြဖငဴ် နာဵလည်တတ်ေျွမ်ဵေသာ ဆရာဝန်နှငဴ် ေုသေလ
့ဴရှိမပီဵ အြြောဵအိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ မိမိနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်သာ ေုသေလဴရှိေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ နာဵလည်
တတ်ေျွမ်ဵေသာ ဆရာဝန်ဟု ဆိုရာဝယ် မမို့နယ် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ဵ
ေဆာင်ေနေသာ ဆရာဝန်မျာဵေိုြေျည်ဵ ဆိုလိုသည်မဟုတဘ
် ဲ တိရိစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေုသေရဵေို
အေထာေ်အပဳဴြဖစ်ေစရန်ရည်ရွယ်လျေ် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ သင်တန်ဵ ေပဵထာဵေသာ
ေေျဵရွာအသီဵသီဵမှ ေဒသြေဳမျာဵလည်ဵပါဝင်ပါသည်။ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေြပာကောဵ
ြေျေ်အရ ေောလင်ဵမမို့နယ်တစ်ြေုလုဳဵတွင် သင်တန်ဵေပဵထာဵေသာ တိရိစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵ လုပ်သာဵ
ေပါင်ဵ ၂၅၀ - ၃၀၀ ြေန့်ရှိပါသည်။

၎င်ဵတိ္ဓအ
ု နေ် အမှန်တေယ် အလုပ်လုပ်လုပ်ေနေသာ လုပ်သာဵ

ေပါင်ဵ ၆၀ ြေန့်ရှိပါသည်။ ေေျဵရွာ ရပ်ေွေ်ေပါင်ဵ ၂၁၀ ြေန့်ရှိေသာ ေောလင်ဵမမို့နယ်တင
ွ ် ဌာနမှ
ဆရာဝန်တစ်ဦဵလျှင် ေေျဵရွာေပါင်ဵ ၃၅ ရွာနှုန်ဵေျေို တာဝန်ယူထာဵရသည်ြဖစ်ရာ ၎င်ဵလုပ်သာဵမျာဵ
သည် ဌာနအတွေ် အေူအညီအေထာေ်အပဳဴ ြဖစ်ေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေောလင်ဵမမို့နယ် ေမွဵြမူေရဵနှင် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေြဖကောဵြေျေ်အရ ဌာန၏ အဓိေလုပ်
ေဆာင်ြေျေ်မျာဵမှာ တိရိစ္ဆာန်ေရာဂါ ောေွယ်ေရဵနှငဴ် ေုသေရဵတို္ဓြဖစ်ပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵအရ ဆုဳဵရှုဳဵ
မှုမျာဵေသာ ဝေ်ဝမ်ဵေျေရာဂါအတွေ် ောေွယ်ေဆဵေို ဝေ်သာဵေပါေ် (၂) လသာဵအရွယ်တင
ွ ် မြဖစ်
မေန ထိုဵရပါသည်။ ထို္ဓအြပင် သန်ြေျေဆဵ၊ ဝဲေရာဂါောေွယ်ေဆဵမျာဵေိုလည်ဵ ထိုဵေပဵပါသည်။ ၂၀၁၈
ြေုနှစ်တွင် ေောလင်ဵတစ်မမို့နယ်လုဳဵတွင် ေဒသအေြေ္ဒ ဝေ်နာဵရွေ်ြပာေူဵစေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵရာ ေရာဂါ
ေကောငဴ် ေသဆုဳဵသွာဵသာ ဝေ်ေသမျာဵေို ေြမြမှုပ် ဖျေ်ဆီဵပစ်ပါသည်။ ဝေ်အရှင်နှငဴ် ဝေ်အသာဵမျာဵ
တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို္ဓ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြေင်ဵသည် ေူဵစေ်နှုန်ဵေို ပိုမိုြမန်ဆန်ေစသြဖငဴ် ထိုအေြြေ
အေနေို ထိန်ဵြေျုပ်ပါသည်။ ေူဵစေ်ေရာဂါပိုဵမျာဵ မကေင်ဵေျန်ရစ်ေစရန် ဝေ်ေသေသာေနရာေို မီဵရှို့
ဖျေ်ဆီဵမှု ြပုလုပ်ေကောင်ဵ သိရှိရပါသည်။
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၁။ နိဒါန်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳသည် စိုေ်ပျုဵေရဵေိ
ိ
ု အဓိေထာဵလုပ်ေိုင်လျေ်ရှိမပီဵ စိုေ်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငဴ်အတူ ေမွဵြမူ
ေရဵေိုပါ လုပ်ေိုင်လျေ်ရှိပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳလူဦဵေရ၏ (၇၀) ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေေျာ်သည် စိုေ်ပျုဵေရဵြဖငဴ
ိ
်
အသေ်ေမွဵဝမ်ဵေေျာင်ဵြပုကေရာ၌ တွဖ
ဲ ေ်လုပ်ငန်ဵအြဖစ် ေျွဲ၊ နွာဵ၊ ဝေ်၊ ကေေ်၊ ဘဲနှငဴ် ဆိတ်
စသညဴ်တိရစ္ဆာန်မျာဵေိုလည်ဵ စီဵပွာဵြဖစ် သို္ဓမဟုတ် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်အြဖစ် ေမွဵြမူလုပ်ေိုင် ကေေလဴရှိ
သည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳ၏
အတွေ်

ေေျဵလေ်ေဒသမျာဵဖွဳ့မဖိုဵလာေစရန်နှငဴ်

ေမွဵြမူေရဵအြေန်ဵေဏ္ဍတွင်

ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုေလျာဴေျလာေစရန်

ရင်ဵနှီဵြမုပ်နှဳရန်လိုအပ်သည်ဟု

ေုလသမဂ္ဂစာဵနပ်ရိေ္ခာနှငဴ်

စိုေ်ပျုဵေရဵအဖွ
ိ
ဲ့ေ ဆိုပါသည်။ ထိုသို္ဓရင်နှီဵြမုပ်နှဳပါေတပိုင်တနိုင်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ေိုင်ကေသူမျာဵ ပိုမိုမျာဵ
ြပာဵလာမပီဵ တစ်ဦဵြေျင်ဵဝင်ေငွမျာဵ ပိုမိုတိုဵတေ်လာမည်ြဖစ်သည်။ ယြေုသုေသနစာတမ်ဵငယ် သည်
စစ်ေိုင်ဵတိင
ု ်ဵေဒသကေီဵ၊

ေောလင်ဵြေရိုင်၊

ေောလင်ဵမမို့နယ်ရှိ

တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝေ်ေမွဵြမူကေေသာ

အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ် အေလဴအထမျာဵ၊ ဝေ်ေမွဵြမူရာတွင် ေတွ့ကေုဳရေသာ အြေေ်အြေဲ
မျာဵ၊ ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵသည် မိသာဵစုဝင်ေငွေို အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်မူရှိမရှိေို သိရှိရန်အတွေ် ေလဴလာ
ဆန်ဵစစ်သညဴ် စာတမ်ဵငယ်ြဖစ်ပါသည်။
တေ်လာေစရန်အတွေ်

ထိုမှတဆငဴ် ေောလင်ဵမမို့နယ်၏ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵ ဖွဳမဖိုဵတိုဵ

ေရှ့ဆေ်လုပ်ေဆာင်သငဴ်သည်မျာဵေို ေဖာ်ထုတရ
် န်အတွေ် ရည်ရွယ်ော

ြပုလုပ်ြြေင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်ဵတွင် စစ်တမ်ဵေမဵြေွန်ဵမျာဵေို အပိုင်ဵ (၄) ပိုင်ဵြေွဲော စစ်တမ်ဵ
ေောေ်ယူြေဲဴြြေင်ဵြဖစ်ပါသည်။ စစ်တမ်ဵေမဵြေွန်ဵမျာဵတွင် အပိုင်ဵ(၁) ဝေ်ေမွဵြမူေသာလုပ်ငန်ဵ၏ အေြြေြေဳ
သတင်ဵအြေျေ် အလေ်မျာဵ၊ အပိုင်ဵ (၂) ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ အပိုင်ဵ (၃) ဝေ်ေမွဵြမူေရဵ
ပညာေပဵသင်တန်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ြြေင်ဵနှငဴ် အပိုင်ဵ (၄) ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမူ စသည်တု္ဓပ
ိ ါဝင်ပါသည်။
ယြေုစာတမ်ဵမှ ေောလင်ဵမမို့နယ်၏ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအေြြေအေနမျာဵ၊ ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်
ေငွအေပ္ဒအေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်ပုဳနှင်ဴ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအေလဴအထမျာဵေို ေလဴလာသိရှိနိုင်မည်ြဖစ်သည်။
ထို္ဓြပင် ဝေ်ေမွဵြမူရာတွင် အစိုဵရဌာနမျာဵမှ ေူညီေထာေ်ပဳဴေပဵမှု အေြြေအေန၊ ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ
မှုမျာဵနှင်ဴ

ေရာဂါြဖစ်ပွာဵပါေ

မည်သို္ဓလုပ်ေဆာင်ေလဴရှိသည်ေိုလည်ဵ

ေောလင်ဵမမို့နယ်၏ လေ်ရှိြဖစ်ပွာဵေနသည်ဴ ေြမြပင်အေြြေအေနေို
တာဝန်ရှိသူမျာဵအေနြဖင်ဴ

ေောလင်ဵမမို့နယ်၏

ေလဴလာနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
သိရှိမှသာလျှင် သေ်ဆိုင်ရာ

ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအေြြေအေနတိုဵ

တေ်ေောင်ဵမွန်

လာေစရန် မည်သို္ဓေဆာင်ရွေ်ရမည်ေို ရှင်ဵလင်ဵြမင်သာစွာ သိရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ဝေ်ေောင်ေရစုစုေပါင်ဵမှာ ၂၀၁၀ ြေုနှစ်တင
ွ ် ၉.၄၂သန်ဵ၊ ၂၀၁၁ ြေုနှစ်တင
ွ ် ၁၀.၅
သန်ဵ၊ ၂၀၁၂ ြေုနှစ်တင
ွ ် ၁၁.၆ သန်ဵ၊ ၂၀၁၃ ြေုနှစ်တင
ွ ် ၁၂.၅၇ သန်ဵ၊ ၂၀၁၄ြေုနှစ်တင
ွ ် ၁၃.၇၆ သန်ဵ၊ ၂၀၁၅
ြေုနှစ်တင
ွ ် ၁၅.၀၆ သန်ဵ၊ ၂၀၁၆ ြေုနှစ်တင
ွ ် ၁၆.၅၂ သန်ဵ ေမွဵြမူထုတ်လုပ်နိုင်ြေဲဴပါသည်။ ၂၀၁၇ ြေုနှစ်တင
ွ ်

(

)
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၁၈ သန်ဵနီဵပါဵအထိ ေမွဵြမူထုတလ
် ုပ်နိုင်ြေဲဴသည်ေို ေတွ့ရှိြေဲဴရပါသည်။5 ရန်ေုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကေီဵတွင်
စီဵပွာဵြဖစ်ဝေ်ေမွဵြမူမှုအမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳအလယ်ပိုင်ဵေဒသတွင် ဒုတယ
ိ အမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်ပါ
သည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ တစ်နှစ်လျှင် လူတစ်ဦဵ၏ ဝေ်သာဵစာဵသုဳဵမှုနှုန်ဵမှာ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ တွင် ၃၂.၄၆
ေီလိုဂရမ် ရှိရာမှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ြေုနှစ်တင
ွ ် ၅၈.၃၈ ေီလိုဂရမ်အထိ စာဵသုဳဵမှုနှုန်ဵ ြမငဴ်မာဵလာပါသည်။6
ြမန်မာနိုင်ငဳတင
ွ ်ဝေ်သာဵစာဵသုဳဵမှု ြမငဴ်တေ်လာြြေင်ဵေကောငဴ် လိုအပ်ေသာအသာဵေို ြပည်တင
ွ ်ဵ
မှ တိဵု တေ်ထုတလ
် ုပ်လာေသာ်လည်ဵ မလုဳေလာေ်သညဴ်အတွေ် ြပည်ပမှပိုမိုတင်သွင်ဵ လာေကောင်ဵေို
လည်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ယြေင်ေ

ြမန်မာနိုင်ငဳသို္ဓ ြပည်ပမှဝေ်သာဵတင်သွင်ဵမှု အနည်ဵ ငယ်သာရှိြေဲဴ

ပါသည်။

Source: Data from FAO.
ြပည်ပမှဝေ်သာဵတင်သွင်ဵမှုသည် (၂၀၁၀) ြေုနှစ်တင
ွ ် တန်ေပါင်ဵ(၆၀၀)ြေန့်သာရှိသည်။ (၂၀၁၁၊
၂၀၁၂နှငဴ် ၂၀၁၃) ြေုနှစ်မျာဵတွင် တန် (၂၀၀)ေအာေ်သို္ဓ ေျဆင်ဵသွာဵြေဲဴရာမှ (၂၀၁၄) ြေုနှစ်ေနာေ်ပိုင်ဵ
ဝေ်သာဵတင်သွင်ဵလာမှုသည်

တြဖည်ဵြဖည်ဵြမငဴ်တေ်လာရာ

(၂၀၁၆)

ြေုနှစ်တင
ွ ်

တန်ေပါင်ဵ

(၁၇၀၀)ြေန့်ထိ ြမငဴ်တေ်လာေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳသို္ဓ ြပည်ပမှ ဝေ်သာဵတင်သွင်ဵမှုသည်
အမျာဵအာဵြဖငဴ် ဥေရာပနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ် အိမ်နီဵြေျင်ဵနိုင်ငဳမျာဵမှ ြဖစ်မပီဵ ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ အမျာဵဆုဳဵ တင်သွင်ဵ
ပါသည်။ အဆိုပါနိုင်ငဳမျာဵမှ တင်သွင်ဵသညဴ်ဝေ်သာဵမျာဵေို ရန်ေုန်နှငဴ် မန္တေလဵေဲဴသို္ဓေသာ မမို့ကေီဵမျာဵ
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Myanmar pig production 2017, Statistics from Food and Agriculture Organization.

6

Dr. Kyi Lin, Piggery waste water management in Myanmar

(

)

4

ရှိ စူပါမာဵေေ်မျာဵ၊ စာဵေသာေ်ဆိုင်ကေီဵမျာဵနှငဴ် အဆငဴ်ြမငဴ်ဟိုတယ်ကေီဵ မျာဵေ သုဳဵစွဲမှုအမျာဵဆုဳဵ
ြဖစ်ပါသည်။7
၂။ သုေတသနစစ်တမ်ဵ၏ ရည်ရွယ်ြျေ

်

ဤစာတမ်ဵငယ်သည် ေောလင်ဵမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဝေ်ေမွဵြမူေရဵ အေြြေအေနနှငဴ်
ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

ရရှိသညဴ်ဝင်ေငွသည်

ေလဴလာဆန်ဵစစ်ထာဵပါသည်။

မိသာဵစုဝင်ေငွအေပ္ဒ

ေောလင်ဵမမို့နယ်၏

အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်မှုရှိ/မရှိေို

ဝေ်ေမွဵြမူေရဵ

ဖွဳမဖိုဵတိုဵတေ်လာေစရန်

ေရှ့ဆေ်လုပ်ေဆာင်သငဴ်သည်မျာဵေို ေဖာ်ထုတရ
် န်နှငဴ်ေောလင်ဵမမို့နယ်၏ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအေြြေအေန
တိဵု တေ်ေောင်ဵမွန်လေေစရန်အတွေ် တာဵဆီဵထာဵသညဴ် အြေေ်အြေဲ/အဟန့်အတာဵမျာဵေို ေဖာ်
ထုတန
် ိုင်ရန်နှငဴ် ၎င်ဵအြေေ်အြေဲ/အဟန့်အတာဵမျာဵေို ေြဖရှင်ဵရာတွင် အေထာေ်အေူ ြပုနိုင် အတွေ်
ရည်ရွယ်ပါသည်။

ယြေုစစ်တမ်ဵမှ

ေတွ့ရှိြေျေ်မျာဵနှငဴ်

အကေဳြပုြေျေ်မျာဵသည်

ေောလင်ဵမမို့နယ်

တွင်သာမေ စစ်ေိုင်ဵတိင
ု ်ဵေဒသကေီဵအတွင်ဵ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တိဵု တေ်ေအာင် တစ်ဖေ်
တစ်လမ်ဵမှ အေထာေ်အေူြပုမည်ဟု ယြေုစာတမ်ဵေို ေရဵသာဵသူမျာဵမှ ေမျှာ်လင်ဴပါသည်။
၃။ သုေတသနနည်ဵနာ
ယြေုသုေတသနစစ်တမ်ဵတွင်

အေရအတွေ်စဳထာဵသုေတသနနည်ဵလမ်ဵနှငဴ်

အရည်အေသွဵ

စဳထာဵသုေတသနည်ဵလမ်ဵနှစ်ြေုေို အသုဳဵြပု၍ သုေတသနနည်ဵစနစ်မျာဵအတိင
ု ်ဵ စနစ်တေျ ေောေ်ယူ
ြေဲဴြြေင်ဵြဖစ်ပါသည်။ အေရအတွေ်စဳထာဵသုေတသနနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် စစ်တမ်ဵေောေ်ယူ ြေဲဴေသာ ရပ်ေွေ်
နှငဴ်ေေျဵရွာမျာဵမှာ ေောလင်ဵမမို့နယ် အေရှ့ြြေမ်ဵမှ ေုေ္ကိုေုန်ဵ၊ ေပါေ်ေတာ၊ သဲေြေျာင်ဵ စေသာေေျဵရွာ
(၃)ြေုနှငဴ်

အေနာေ်ြြေမ်ဵတွင်

ေိုင်ဵဝန်ဵ၊

အုတတ
် ေ
ို ်ေုန်ဵ၊

အိုင်ကေီဵစေသာ

ေေျဵရွာ(၃)ရွာြဖစ်မပီဵ၊

မမို့ေပ္ဒရပ်ေွေ်တင
ွ ် ြပင်ဦဵလွင်ရပ်ေွေ် စသည်တု္ဓအ
ိ ာဵ ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ် ေရွဵြေျယ်ော ေောေ်ယူြေဲဴြြေင်ဵ
ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အေသွဵစဳထာဵ သုေတသနေမဵြေွန်ဵမျာဵအတွေ် ေောလင်ဵမမို့နယ်ရှိ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်
ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ တိရိစ္ဆာန်အစာ အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ၊ တိရိစ္ဆာန် ေဆဵအေရာင်ဵဆိုင်မျာဵနှငဴ် လေ်ရှိစီဵပွာဵ
ြဖစ်လုပ်ေိုင်လျေ်ရှိကေေသာ ဝေ်ခြေဳပိုင်ရှင်မျာဵအာဵ ေတွ့ဆုဳ၍ ေမဵြေွန်ဵမျာဵေမဵြမန်ဵြေဲဴပါသည်။
၃.၁။ နမူနာေ

ာ

်ယူမှုပုဳစဳ

ယြေုသုေတသနေို ြပုလုပ်ရာတွင် (၂၀၁၄) ြေုနှစ် လူဦဵေရနှငဴ် အိမ်ေထာင်စု သန်ဵေြေါင်စာရင်ဵမှ
ေောလင်ဵမမို့နယ် ေဒသဆိုင်ရာ အြေျေ်အလေ်မျာဵေပ္ဒတွင် စုစည်ဵအေြြေြေဳ၍ စစ်တမ်ဵေောေ်ယူမညဴ်

7

International Business Research Myanmar 2018, Faculty of Economics and Business, University of Groningen

(

)

5

အစီစဉ်ေို

ေရဵဆွဲြေဲဴပါသည်။

ေောလင်ဵမမို့နယ်၏

ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအေြြေအေနေို

ခြေုဳငုဳမိေစရန်

ေောလင်ဵမမို့နယ်တင
ွ ် ေေျဵရွာေပါင်ဵ ၂၀၂ြေုနှငဴ် မမို့ေပ္ဒ (၈) ရပ်ေွေ်ရှိသညဴ်အနေ် ေေျဵရွာ (၆)ရွာနှငဴ်
ရပ်ေွေ်(၁)ရပ်ေွေ်ေို ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ်ေရွဵြေျယ်၍ စစ်တမ်ဵေောေ်ယူြေဲဴြြေင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ေေျဵရွာမျာဵ
ေရွဵြေျယ်ရာတွင် ပထဝီဝင်အေနအထာဵအရ အေရှ့ြြေမ်ဵ၊ အေနာေ်ြြေမ်ဵြေွဲော အိမ်ေြြေ အလိုေ် ရွာကေီဵ၊
ရွာလတ်၊ ရွာငယ်စသည်ြဖငဴ် အေရှ့ြြေမ်ဵ(၃)ရွာ၊ အေနာေ်ြြေမ်ဵ(၃)ရွာ ေျပန်ဵေရွဵ ြေျယ်ြေဲဴပါသည်။ စစ်တမ်ဵ
ေောေ်ယူရာတွင်လည်ဵ ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ်ေရွဵြေျယ်ထာဵေသာ ရပ်ေွေ်နှငဴ် ေေျဵရွာမျာဵမှ ဝေ်ေမွဵြမူ
သညဴ်အိမ်ေထာင်စုမျာဵေို ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ် ထပ်မဳေရွဵြေျယ်၍ ေောေ်ယူြေဲဴြြေင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။
ေျပန်ဵေရွဵြေျယ်ထာဵေသာ ေေျဵရွာနှငဴ်ရပ်ေွေ်မျာဵရှိ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်အိမ်ေထာင်စုမျာဵ စာရင်ဵ
ေို သေ်ဆိုင်ရာရပ်ေွေ်၊ ေေျဵရွာမျာဵရှိ ရပ်/ေေျဵအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵမျာဵနှငဴ် ြေျတ်
ိ ဆေ် ေဆာင်ရွေ် ၍
ဝေ်ေမွဵြမူေသာ

အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵမျာဵေို

ြပုစုြေဲဴပါသည်။

ထိုသို္ဓြပုစုမပီဵေသာစာရင်ဵမှ

စစ်တမ်ဵ

ေောေ်ယူမညဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵအာဵ ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ်ထပ်မဳေရွဵြေျယ်ော အိမ်တုင
ိ ်ရာေရာေ် သွာဵ
ေရာေ်ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵ၍ ေောေ်ယူြေဲဴြြေင်ဵြဖစ်ပါသည်။
ျေပန်ဵေရွဵြျေယ်သညဴ်ေနရာ
မမို့နယ်အဆငဴ် ရပ်ေွေ်(၁)ြေု၊မမို့နယ်၏

ရပ်ေွေ်

သုေတသနေ

ာ

်ယူသညဴ်

မှတြ
် ျေ

နည်ဵလမ်ဵ

်

ပထဝီအေနအထာဵအလိုေ်

ေောလင်ဵမမို့နယ် ေဒသဆိုင်ရာ

အေရှ့ြြေမ်ဵေေျဵရွာ

ေရွဵြေျယ်ြြေင်ဵနှငဴ်

အြေျေ်အလေ်မျာဵမှ

(၃)ရွာနှငဴ်အေနာေ်ြြေမ်ဵ

ေျပန်ဵစနစ်

ရပ်ေွေ်ေေျဵရွာ စာရင်ဵေို

(၃)ရွာ

ြဖငဴ်ေရွဵြေျယ်ြြေင်ဵ။

အေြြေြေဳထာဵပါသည်။

ြပင်ဦဵလွင်ရပ်ေွေ်

ရပ်ေွေ် (၈)ြေု အနေ်

ရပ်ေွေ်အတွင်ဵရှိ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်

(၁)ြေုအာဵ

အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵေို

ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ်ေရွဵြေျယ်ြြေင်ဵ

ြပုစုမပီဵေနာေ် စစ်တမ်ဵ

.

ေောေ်ယူမညဴ် အိမ်ေထာင်စုအာဵ
ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ် ေရွဵြေျယ်သည်။

အေရှ့ြြေမ်ဵ

ေုေ္ကိုေုန်ဵေေျဵရွာ

(အိမ်ေြြေ (၁၈၀) ေအာေ် မှ ေေျဵရွာအတွင်ဵရှိ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်

ေေျဵရွာမျာဵ

ေပါေ်ေတာေေျဵရွာ

(၁)ရွာ။ အိမ်ေြြေ(၁၈၀-၂၈၀)

အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵေို

သဲေြေျာင်ဵေေျဵရွာ

မှ (၁)ရွာ။ အိမ်ေြြေ (၂၈၀)

ြပုစုမပီဵေနာေ် စစ်တမ်ဵ

အထေ်မှ (၁) ရွာ။)

ေောေ်ယူမညဴ် အိမ်ေထာင်စုအာဵ
ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ် ေရွဵြေျယ်သည်။

(

)
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အေနာေ်ြြေမ်ဵ
ေေျရွာမျာဵ

ေိုင်ဵဝန်ဵေေျဵရွာ

(အိမ်ေြြေ (၁၈၀) ေအာေ် မှ ေေျဵရွာအတွင်ဵရှိ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်

အုတတ
် ေ
ို ်ေုန်ဵေေျဵရွာ (၁)ရွာ။ အိမ်ေြြေ(၁၈၀-၂၈၀)
အိုင်ကေီဵေေျဵရွာ

အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵေို

မှ (၁)ရွာ။ အိမ်ေြြေ (၂၈၀)

ြပုစုမပီဵေနာေ် စစ်တမ်ဵ

အထေ်မှ (၁) ရွာ။)

ေောေ်ယူမညဴ် အိမ်ေထာင်စုအာဵ
ေျပန်ဵစနစ်ြဖငဴ် ေရွဵြေျယ်သည်။

ေ

ာ

်ယူြဲဴသညဴ်ရပ်

ွေ

်နှငဴ်ေ

ျေဵရွာမျောဵ

ေောေ်ယူသညဴ်
ရပ်ေွေ်/ေေျဵရွာ

အိမ်ေထာင်စုအေရ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ
အတွေ်

ြပင်ဦဵလွင်

၃၁

၁၃.၈

အုတတ
် ေ
ို ်ေုန်ဵ

၃၁

၁၃.၈

အိုင်ကေီဵ

၃၄

၁၅.၁

ေိုင်ဵဝန်ဵ

၃၄

၁၅.၁

ေိုေ္ကိုေုန်ဵ

၄၀

၁၇.၈

ေပါေ်ေတာ

၃၅

၁၅.၆

သဲေြေျာင်ဵ

၂၀

၈.၉

စုစုေပါင်ဵ

၂၂၅

၁၀၀.၀

ေေျဵရွာအလိုေ်ေောေ်ယူြေဲဴသညဴ်

စစ်တမ်ဵအေရအတွေ်ေို

အထေ်ပါဇယာဵတွင်

ေဖာ်ြပ

ထာဵပါသည်။ ရွာတစ်ရွာလျှင် ပျမ်ဵမျှအေစာင်ေရ ၃၂ ေစာင်ြေန့် ေောေ်ယူနိုင်ြေဲဴပါသည်။ ၎င်ဵတိ္ဓအ
ု နေ်မှ
သဲေြေျာင်ဵရွာမှာ ရွာငယ်စာရင်ဵဝင်ြဖစ်မပီဵ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်အိမ်ေထာင်စု ၂၀သာရှိေသာေကောငဴ် အေစာင်
ေရ (၂ ၀) သာ ေောေ်ယူနိုင်ြေဲဴပါသည်။
၃.၂။ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ
ေောလင်ဵမမို့နယ်သို္ဓ ၂၀၁၉ြေုနှစ် ၉လပိုင်ဵ (၄) ရေ်ေန့တွင်စတင်ေွင်ဵဆင်ဵမပီဵ ေောလင်ဵမမို့
နယ်ရှိ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵ၊ တိရိစ္ဆာန်ေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ် အစာမျာဵေရာင်ဵြေျ
လျေ်ရှိေသာ အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵနှငဴ် လေ်ရှိစီဵပွာဵြဖစ် ဝေ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုေ်လျေ်ရှိေသာ

(

)
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ဝေ်ခြေဳပိုင်ရှင်မျာဵအာဵ ေတွ့ဆုဳော ေောလင်ဵမမို့နယ်ရှိ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ အြေျေ်အလေ်
မျာဵ၊ ပိုမိုေရာင်ဵြေျရေသာ ဝေ်ေဆဵမျာဵ၊ ဝေ်စာမျာဵနှငဴ်လေ်ရှိေဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိေသာ အေြြေအေနမျာဵ
ေို ေမဵြမန်ဵော တဆငဴ်ြေဳ အြေျေ်အလေ်မျာဵ ရယူစုေဆာင်ဵြေဲဴပါသည်။
ေောေ်ယူရရှိလာေသာ အြေျေ်အလေ်မျာဵေို IBM Statistical Package for Social
Sciences Software (SPSS) ေိုအသုဵဳ ြပုမပီဵစနစ်တေျ ြေွဲြြေမ်ဵစိတြ် ဖာော ယြေုသုေတသနစာတမ်ဵေို
ေရဵသာဵြပုစုြြေင်ဵြဖစ်ပါသည်။
၃.၃။ အ

န့်အသတ်မျောဵ
ယြေုစစ်တမ်ဵေောေ်ယူရာတွင် ပါဝင်ေသာေေျဵရွာမျာဵမှာ ေေျဵရွာတစ်ရွာနှငဴ်တစ်ရွာ သွာဵလာ

ရြေေ်ြေဲေသာ ေဒသမျာဵြဖစ်သညဴ်အတွေ် အြေျန်ိ ကေန့်ကောမှုမျာဵစွာ ကေုဳေတွ့ရပါသည်။ စစ်တမ်ဵေောေ်
ယူရန်အတွေ်

ေျပန်ဵေရွဵြေျယ်၍

ေောေ်ယူရန်လျာထာဵေသာ

အိမ်ေထာင်စုမျာဵထဳသို္ဓ

စစ်တမ်ဵ

သွာဵေရာေ်ေောေ်ယူရာတွင် အြေျု့အိ
ိ မ်မျာဵမှာ အမှန်တေယ် ေနထိုင်မှုမရှိေတာဴြြေင်ဵ၊ အိမ်တင
ွ ်မရှိြြေင်ဵ
စသညဴ်အြေေ်အြေဲမျာဵလည်ဵ ကေုဳေတွ့ရပါသည်။ (ဥပမာ - ေျပန်ဵေရွဵြေျယ်ထာဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ
မရှိသညဴ်ြဖစ်စဉ်မျာဵအတွေ် အေရအတွေ်ေို ပိုမိုြပင်ဆင်ထာဵြြေင်ဵနှငဴ် အစာဵထိုဵ အိမ်ေထာင်စုတစ်ြေု
အာဵ ေရွဵြေျယ်ရြြေင်ဵမျာဵရှိပါသည်။) ထို္ဓြပင် အြေျု့ေသာအိ
ိ
မ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ဝေ်စတင်ေမွဵြမူသညဴ်
အြေျန်ိ မကောေသဵြြေင်ဵ၊ ယြေင်ေေမွဵြမူြေဲဴေသာ်လည်ဵ စစ်တမ်ဵေောေ်ယူသညဴ် အြေျန်ိ တင
ွ ် မေမွဵြမူ
ေတာဴြြေင်ဵ၊ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ် ေုန်ေျစရိတ်နှငဴ် ဝင်ေငွအာဵ စနစ်တေျ စာရင်ဵြပုစုထာဵမှုမရှိြြေင်ဵ
စသညဴ်အေန့်အသတ်မျာဵရှိြေဲဴပါသည်။
၄။ ေတွေ့ရှိြျေ

်မျောဵ

(ဇယာဵ ၁) ေပဖဆိုသူ၏
အေက

ိုယ်ေရဵအြျေ

ာင်ဵအရာ

ေပဖဆိုသူအြျေ
အသေ်

ေျာဵ/မ

်အလ

်အလ

်မျောဵ

အမျေုဵအစာဵမျေ
ိ
ာဵ

အေရအတွေ

်

ရာြိုင်နှုန်ဵ (%)

၁၆ - ၂၅

၁၈

၈.၀

၂၆ - ၃၅

၃၅

၁၅.၆

၃၆ - ၄၅

၅၉

၂၆.၂

၄၆ - ၅၅

၆၁

၂၇.၁

၅၅ နှစ်အထေ်

၅၂

၂၃.၁

ေျာဵ

၉၈

၄၃.၉

်

(

)
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လူမျုဵိ
ေိုဵေွယ်သညဴ်ဘာသာ

မ

၁၂၅

၅၆.၂

ဗမာ

၂၂၄

၉၉.၆

ေရင်

၁

၀.၄

ဗုဒ္ဓဘာသာ

၂၂၄

၉၉.၆

ြေရစ်ယာန်

၁

၀.၄

၁၉၂

၈၅.၃

အိမ်ေထာင်မရှိ

၂၄

၁၀.၇

ေွာရှင်ဵ/ြပတ်စဲ

၅

၂.၂

မုဆိုဵဖို/မုဆိုဵမ

၄

၁.၈

ေတာင်သူ

၁၇၄

၅၆.၃

ေမွဵြမူေရဵ

၁၀၃

၃၃.၃

ေဈဵသည်

၁၇

၅.၅

အြြောဵ

၁၅

၄.၉

စာမတတ်

၁

၀.၅

ေေျာင်ဵမေန(ေရဵတတ်/ဖတ်တတ်) ၆

၂.၉

မူလတန်ဵ

၁၂၅

၆၀.၄

အလယ်တန်ဵ

၄၀

၁၉.၃

အထေ်တန်ဵ

၂၅

၁၂.၁

တေ္ကသိုလ်

၃

၁.၄

ဘွဲ့ရ

၆

၂.၉

အြြောဵ

၁

၀.၅

ြပင်ဦဵလွင်

၃၁

၁၃.၈

အုတတ
် ေ
ို ်ေုန်ဵ

၃၁

၁၃.၈

အိုင်ကေီဵ

၃၄

၁၅.၁

ေိုင်ဵဝန်ဵ

၃၄

၁၅.၁

ေုေ္ကိုေုန်ဵ

၄၀

၁၇.၈

ေပါေ်ေတာ

၃၅

၁၅.၆

သဲေြေျာင်ဵ

၂၀

၈.၉

၁-၃

၃၅

၁၅.၈

၄-၆

၁၄၂

၆၄.၀

၇ ေယာေ်နှငဴ်အထေ်

၄၅

၂၀.၃

အိမ်ေထာင်ေရဵအေြြေအေန အိမ်ေထာင်ရှိ

အလုပ်အေိုင်

ပညာအရည်အြေျင်ဵ

ေနရပ်

မိသာဵစုဝင်ဦဵေရ

(

)
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(ပုဳ - ၁) တပိုင်တနိုင်ဝ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵ

တပိုင်တနိုင်ဝ

ို အဓိ

လုပ်

်ေမွေဵပမူပြင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ိုင်က

ို အဓိ

ေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်ပပပုဳ (n=225)
တာဝန်ယူ လုပ်

ိုင်ေသာ

မိသာဵစုဝင်
50%

46%

40%
28%

30%
20%
10%

5%

10%

11%

သမီဵ

အြြောဵ

0%
ြေင်ပွန်ဵ

ဇနီဵ

သာဵ

ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵေို အဓိေတာဝန်ယူလုပ်ေိုင်ကေေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵတွင် အိမ်ေထာင်ရှင်မ ဦဵေဆာင်
၍ လုပ်ေိုင်လျေ်ရှိေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှာ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵအရ ၄၆ ရာြေိင
ု ် နှုန်ဵထိရှိသည်။
အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵမှ
သာဵသမီဵနှငဴ်

ဦဵေဆာင်၍

လုပ်ေိုင်လျေ်ရှိေသာ

အြြောဵအိမ်ေထာင်စုဝင်မျာဵမှ

အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ

ဦဵေဆာင်၍လုပ်ေိုင်ေသာ

၂၈

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ၊

အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ

၁၅

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵနှငဴ် ၁၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသာရှိေကောင်ဵ ေတွ့ရပါသည်။

(ပုဳ - ၂) ေမွေဵပမူေလဴရှိေသာ ဝ

်အမျေုဵအစာဵမျေ
ိ
ာဵ

(

)

၁၀
စစ်တမ််းကကောက်ယူရောတွင်

ဝက်ကမွ်းမမြူသည်

အိမ်က

ောင်စုမ ော်း၏

ကမြေဆိုခ က်အရ

ကေသဝက်အမ ိ ်း

အစော်းကိုသော

ကမွ်းမမြူကကသည်ကို ကတွွေ့ရိရသည်။ ကမွ်းမမြူကကရောတွင် မိမိတို့က
ို ျွမ််းက င်မှုနင် က ်းကွက် အကမခအကေအရ ကမွ်းမမြူသည်
ပုုံစုံကွွဲမပော်းကကပါသည်။

အမ ော်းစုသည်

ကမွ်းမမြူကကသည်ကိုကတွွေ့ရိရပပ်း

အသော်းတို်းဝက်မ ော်းကို

ရောခိုင်နှုေ််းအရ

၅၆

ဝက်သော်းကပါက်မ ော်းကို

ရောခိုင်နှုေ််း

မပေ်လည်

အကကောင်
အ

ိ

လိုက်မပေ်လည်

ရိပါသည်။

အိမ်က

ောင်စုမ ော်းသည်

ကရောင််းခ ရေ်

အိမ်က

ောင်စုအကရအတွက်မော ၄၀ ရောခိုင်နှုေ််းအ

အိမ်က

ောင်စုမ ော်းမော ၂ ရောခိုင်နှုေ််းသောရိပပ်း၊ အမခော်းပုုံစုံမြေင် ကမွ်းမမြူကကကသော အိမ်က

အတွက်

ကရောင််းခ ရေ်အတွက်

မ ိ ်းဝက်မကို

ကမွ်းမမြူကကကသော

ရည်ရွယက
် ော

ကမွ်းမမြူကကသည်

ိ ရိပါသည်။ သော်းကြေောက်ရေ်အတွက်ရည်ရွယက
် ော ဝက်သို်းကမွ်းမမြူ ကကကသော
ောင်စုမ ော်းမော ၂ ရောခိုင်နှုေ််းခေ ် သော ရိကကကောင််း

ကတွွေ့ရိရပါသည်။

(ပ-ုံ ၃) အပကောင်ပပေါကအ
် ရွယ်တင
ွ ် ပရောင််းချခခင််း၏ အခြတ်ရရှိြှုကှိ နှိုင််းယဉ်ခခင််း (n=218)

ရောခှိင်နှုန််း

အပကောင်ပပေါက်ရွယ်တွင် ပရောင််းချခခင််းနင် အခြတ်ရရှိြှု
၄၀
၂၀

၆% ၈% ၆% ၃% ၄% ၆%

၀

၂၂%
၁၁%
၁၁%

ကရောင််းခ ပါသည်

၁၁%
၃% ၇%

မကရောင််းခ ပါ

သော်းပပေါက်အရွယ်တွင်ပရောင််းချြှု
၀-၁၀၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၁-၂၀၀,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၁-၃၀၀,၀၀၀

၃၀၀,၀၀၁-၄၀၀,၀၀၀

၄၀၀,၀၀၁-၅၀၀,၀၀၀

၅၀၀,၀၀၀ အ

က်

အကကောင်ကပါက် အရွယ်တွင်ကရောင််းခ မခင််းနင် အမမတ်ရရိမှုအကမခအကေ ဆက်စပ်မှုရိမရိကို နှိုင််းယဉ်ကလလောရော (P>0.05)
ဆက်စပ်မှုမရိ ကကကောင််းကတွွေ့ ရိရပါသည်။

(ပုံ- ၄) အသော်းတှိ်းအရွယတ
် င
ွ ် ပရောင််းချခခင််း၏ အခြတ်ရရှိြှုကှိ နှိုင််းယဉ်ခခင််း (n=218)

ှု ််း
် န
ရာခိုငန

အသော်းတှိ်းအရွယ်တင
ွ ် ပရောင််းချခခင််းနင် အခြတ်ရရှိြှု
၄၀
၂၀
၀

၂၇%၁၅%
၁၇%
၁၁%
၃% ၈%

၆% ၄% ၃% ၃% ၄% ၁%

ရ ောင််းချပါသည်

မရ ောင််းချပါ

အသာ်းတ်းို အရွ ယ်တင
ွ ရ
် ရာင််းချမှု
၀-၁၀၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၁-၂၀၀,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၁-၃၀၀,၀၀၀

၃၀၀,၀၀၁-၄၀၀,၀၀၀

၄၀၀,၀၀၁-၅၀၀,၀၀၀

၅၀၀,၀၀၀ အ

က်

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ တစ္္ိုင္တစ္နိုင္ဝက္ေမးျမဴေရးဆိုင္ရာသိုေတသနစာတမ္း (၂၀၂၀ခိုုႏွစ္၊ ၾသဂိုတ္လ)

၁၁
အသော်းတို်းအရွယတ
် ွင် ကရောင််းခ မခင််းနင် အမမတ်ရရိမှု အကမခအကေကို နှိုင််းယဉ် ကလလောရော ဆက်စပ်မှုရိကကကောင််း
ကတွွေ့ရိရပါသည် (P<0.05)။ အသော်းတို်းအရွယ်တင
ွ ် ကရောင််းခ မှုသည် အကကောင်ကပါက်အရွယ်တင
ွ ် ကရောင််းခ မခင််း
အမမတ်ကငွပမ
ို ိုရရိကကကောင််းကတွွေ့ရပါသည်။ အသော်းတိ်းု အရွယ်တင
ွ ် ကရောင််းခ သည် အိမက
်
တစ်နစ်လျှင် အမမတ်ကငွ ၀-၁၀၀,၀၀၀ က ပ်

က်

ောင်စု ၁၁ ရောခိုင်နှုေ််းသည်

ကကော်း ရရိကကကောင််းကမြေဆိုကကပပ်း အိမက
်

ောင်စု ၂၇ ရောခိင
ု ်နှုေ််းမော

၁၀၀,၀၀၀ မ ၂၀၀,၀၀၀ က ပ် ကကော်း အမမတ်ကငွရရိကကကောင််း ကမြေဆိုကကပါသည်။ ၂၀၀,၀၀၀ မ ၃၀၀,၀၀၀ က ပ်
အမမတ်ကငွရရိသည် အိမက
်
အ

ောင်စု ၁၅ ရောခိုင်နှုေ််းရိပပ်း အိမက
်

က် အမမတ်ကငွရရိကကကောင််း ကမြေဆို

ောင်စု ၁၇ ရောခိုင်နှုေ််းမော တစ်နစ်လျှင် ၅၀၀,၀၀၀ က ပ်

ော်းသည်။

(ပုံ-၅) ြျှိ ်းဝက်ြပြွ်းခခင််းနင် သော်းပပေါက်အရွယ်တွင် ပရောင််းချခခင််း ဆက်စပ်ြှုရှိ/ြရှိ နှိုင််းယဥ ်ခခင််း
ြျှိ ်းဝက်ြပြွ်းခခင််းနင် သော်းပပေါက်အရွယ်တွင် ပရောင််းချခခင််း
ဆက်စပ်ြှုရ/ှိ ြရှိ
၄၁%

၁၀၀

၈၀

Yes

၂၉%

၇၀

၂၄%

ှု ််း
် န
ရာခိုငန

၆၀
၅၀

No

၄၀
၃၀

၆%

၂၀

သော်းရပါက်အ ယ်တင် ရ ောင််းချမှု

၉၀

၁၀
၀
ရမ်းမမြူသည်

မ ိ ်းဝက်မကမွ်းမမြူမခင််းနင်
ကလလောရောတွင်

မ ိ ်းဝက်မကမွ်းမမြူမခင််း

မရမ်းမမြူပါ

ဝက်သော်းကပါက်အရွယ်တွင်ကရောင််းခ မခင််းကို

ဆက်စပ်မှုရိကကကောင််းကတွွေ့ရပါသည်

ဆက်စပ်မှုရိ/မရိ

(P<0.05)။

နှိုင််းယဉ်

မ ိ ်းဝက်မကမွ်းမမြူပပ်း

အကကောင်ကပါက်အရွယ်တွင် ကရောင််းခ သူ ၂၉ ရောခိင
ု ်နှုေ််းရိပပ်း အကကောင်ကပါက်အရွယ်တွင် မကရောင််းဘွဲ
အသော်းတိ်းု အရွယ်၊ ကငွလိုသည်အခ ိေ်စသည်တုို့တ
ိ ွင် ကရောင််းခ သူ ၂၄ ရောခိင
ု ်နှုေ််းရိသည်ကို ကတွွေ့ရပါသည်။

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ တစ္္ိုင္တစ္နိုင္ဝက္ေမးျမဴေရးဆိုင္ရာသိုေတသနစာတမ္း (၂၀၂၀ခိုုႏွစ္၊ ၾသဂိုတ္လ)
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မျုဵဝေ်
ိ
မေမွဵြမူြြေင်ဵနှငဴ် ဝေ်သာဵေပါေ်အရွယ်တင
ွ ်ေရာင်ဵြေျြြေင်ဵေို ဆေ်စပ်မှုရှိ/မရှိ နှိုင်ဵယှဉ် ေလဴလာ
ရာတွင် ဆေ်စပ်မှုရှိေကောင်ဵေတွ့ရပါသည် (P<0.05)။ မျုဵဝေ်
ိ
မေမွဵြမူမပီဵ အေောင်ေပါေ် အရွယ်တင
ွ ်
ေရာင်ဵြေျသူ ၂၉ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ အေောင်ေပါေ်အရွယ်တင
ွ ် မေရာင်ဵဘဲ အသာဵတိဵု အရွယ်၊ ေငွလိုသညဴ်
အြေျန်ိ စသည်တု္ဓတ
ိ ွင် ေရာင်ဵြေျသူ ၂၄ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိသည်ေို ေတွ့ရပါသည်။
(ပုဳ-၆) မျေုဵဝ
ိ

်မေမွေဵပမူပြင်ဵနှင်ဴ အသာဵတိဵု အရွယ်တင
ွေ ် ေရာင်ဵြျေပြင်ဵ ဆ
မျေုဵဝ
ိ

်မေမွေဵပမူပြင်ဵနှင်ဴ အသာဵတိဵု အရွယ်တင
ွေ ် ေရာင်ဵြျေပြင်ဵ
ဆ

၆၇%

၁၆၀

်စပ်မှုရှိ/မရှိ

်စပ်မှုရှိ/မရှိ

၁၄၀

ရာခိုင်နှုန်း

၁၀၀

Yes

၈၀
၆၀
၄၀

၁၄%

၆%

၂၀

No

၁၄%

၀

ေမွဵြမူပါသည်

မျုဵဝေ်
ိ
မေမွဵြမူြြေင်ဵ

အသာဵတိုဵအရွယ်တွင်ေ

၁၂၀

မေမွဵြမူပါ

အလာဵတူ အသာဵတိဵု ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵနှငဴ် အသာဵတိဵု အရွယ်တင
ွ ်ေရာင်ဵြေျြြေင်ဵေို ဆေ်စပ်မှုရှိ/
မရှိ နှိုင်ဵယှဉ်ေလဴလာရာတွင် ဆေ်စပ်မှုရှိေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည် (P<0.05)။ အသာဵတိဵု ဝေ်ေမွဵြမူမပီဵ
အသာဵတိဵု အရွယ်တင
ွ ် ေရာင်ဵြေျသူ ၆၇ ရာြေိုင်နှုန်ဵရှိမပီဵ အသာဵတိဵု အရွယ်တင
ွ ် မေရာင်ဵဘဲ ေငွလိုအပ်
သညဴ် အြေျန်ိ နှငဴ်အြြောဵအြေျန်ိ မျာဵတွင် ေရာင်ဵြေျသူမျာဵလည်ဵ ၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ ရှိေနသည်ေိုေတွ့ရပါသည်။
(ပုဳ-၇) လ

်ရှိေမွေဵပမူထာဵေသာ ဝ

်အေ

ာင်ေရ

ေမွဵြမူထာဵေသာ ဝေ်အေောင်ေရ

၁၉%

၁ ေောင်မှ ၃ ေောင်ကောဵ

၄ ေောင်မှ ၆ ေောင်ကောဵ

၁၆%

၆၅%
၇ ေောင်နှငဴ်အထေ်

(

)
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လေ်ရှိေမွဵြမူထာဵေသာ ဝေ်အေောင်အေရ (၁-၃) ေောင်ကောဵ ေမွဵြမူကေေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ
၆၅ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵနှငဴ် အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ၊ ၇ ေောင်နှငဴ်အထေ် ေမွဵြမူေသာအိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁၉ ရာြေိင
ု ်
နှုန်ဵနှငဴ် (၄-၆) ေောင်ကောဵေမွဵြမူကေေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ ရှိပါသည်။
(ပု-ဳ ၈) ဝ
ဝ
စုဗူဵ

်ေမွေဵပမူသညဴ် ရည်ရွယ်ြျေ

်ေမွေဵပမူသညဴ် ရည်ရွယ်ြျေ

်

်

၁၅%

အေကေဵဆပ်ရန်

၃%

ေရာင်ဵြေျရန်

၈၂%
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀%

ဝေ်ေမွဵြမူကေသညဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ၈၂ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ြပန်လည်ေရာင်ဵြေျရန်အတွေ် ရည်ရွယ်
ောေမွဵြမူသည်ဟုေြဖဆိုကေမပီဵ ၁၅ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ ေသာအိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ စုဗူဵသေဘာ အေနြဖငဴ်
ေမွဵြမူသညဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵြဖစ်ကေမပီဵ၊ ၃ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စု မျာဵမှာ အေကေဵဆပ်ရန်
အတွေ်ေမွဵြမူကေသည်ဟု ေြဖဆိုကေပါသည်။
(ပုဳ-၉) ဝ
ဝ

်ေမွေဵပမူြဲဴသညဴ် နှစ်မျောဵ

်ေမွေဵပမူြဲဴသညဴ်

ာလ

၆၈%

၅%
၁ နှစ်

၉%

၉%

၅%

၅%

၂ နှစ်

၃ နှစ်

၄ နှစ်

၅ နှစ်

၅ နှစ်အထက်

၆၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာအိမ်ေထာင်စုမျာဵတပိုင်တနိုင်ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵေို ြပုလုပ်ြေဲဴသည်မှာ (၅)နှစ်အထေ်
တွင် ရှိမပီဵ အမျာဵစုမှာ ဘိုဘွာဵ၊ မိဘမျာဵလေ်ထေ်ေပင် စတင်ေမွဵြမူ ကေေကောင်ဵသိရှိရပါသည်။ ၃၂

(

)
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ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ တပိုင်တစ်နိုင် ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵေို စတင်ေမွဵြမူြေဲဴကေသည်မှာ ( ၅ )
နှစ် နှငဴ်ေအာေ်တင
ွ ်သာရှိသည်။
(ပုဳ-၁၀)ဝ

်ေမွေဵပမူသညဴ် ပုဳစဳ

ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်ပုဳစဳ

၄၄%

သာဵေပါေ်ဝယ်ေမွဵ

၅၆%
သာဵေဖာေ်ေမွဵ

လေ်ရှိေမွဵြမူထာဵေသာ ဝေ်မျာဵေို မည်ေဲဴသို္ဓ ရယူ၍ေမွဵြမူြေဲဴပါသနည်ဵ ဟုေမဵြမန်ဵရာတွင် ၅၆ ရာြေိင
ု ်
နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် ဝေ်သာဵေပါေ်မျာဵေို ဝယ်ယူ၍ ေမွဵြမူြေဲဴမပီဵ၊ ၄၄ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် မျုဵဝေ်
ိ
မမှ တဆငဴ်သာဵေဖာေ်၍ ေမွဵြမူြေဲဴသည်ဟု ေြဖဆိုကေပါသည်။
မိသာဵစုဝင်ေငွေ
(ပု-ဳ ၁၁) မိသာဵစုဝင်ေငွေေပါ်အေထာ

်

ူပဖစ်မှု

မိသာဵစုဝင်ေငွေပ္ဒအေထာေ်အေူြဖစ်ြြေင်ဵ
၃%

အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်မှုရှိ
အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်မှုမရှိ

၉၇%

(

)
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တပိုင်တနိုင် ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵသည် မိသာဵစုဝင်ေငွအေပ္ဒတွင် အေထာေ်အေူြပုသည်ဟု ၉၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ
ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှ ေြဖဆိုမပီဵ၊ မိသာဵစုဝင်ေငွအေပ္ဒ အေထာေ်အေူမြပုပါဟု ၃ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵထဳမှ သိရပါသည်။ အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်မှုမရှိဟုေြဖဆိုကေရာတွင် ဝေ်စာေဈဵနှုန်ဵကေီဵ
ြြေင်ဵ ၊ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵြြေင်ဵ နှငဴ် ယြေုမှစတင်ေမွ ြမူြြေင်ဵြဖစ်ေသာေကောငဴ် အြမတ်မရရှိြြေင်ဵြဖစ်သည်
ေိုေတွ့ရှိရပါသည်။
(ပုဳ - ၁၂) တစ်နှစ်အတွေင်ဵ ေရာင်ဵြျေေသာ အက

ိမ်အေရအတွေ

်

တစ်နှစ်အတွေင်ဵ ေရာင်ဵြျေနိုင်ေသာ အက

ိမ်အေရအတွေ

်

၁%

မေရာင်ဵြေျနိုင်ေသဵပါ

၅%

သုဳဵကေိမ်နှငဴ်အထေ်

၅၆%

နှစ်ကေိမ်

၃၈%

တစ်ကေိမ်
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

၄၀%

၅၀%

၆၀%

တစ်နှစ်အတွင်ဵ (၂)ကေိမ်ြေန့် ြပန်လည်ေရာင်ဵြေျနိုင်သာည်ဟု ေြဖဆိုသူအိမ်ေထာင်စု ၅၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ
၃၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် တစ်နှစ်အတွင်ဵ (၁)ကေိမ်ြေန့်နှုန်ဵ ြပန်လည်ေရာင်ဵြေျနိုင်သည်ဟု ေြဖဆိုကေသည်။ (၃)
ကေိမ်အထေ်ြပန်လည်ေရာင်ဵြေျနိုင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၅ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသာရှိမပီဵ၊ တပိုင်တနိုင်ေမွဵြမူ
ြြေင်ဵေို ယြေုမှ စတင်ေမွဵြမူလျေ်ရှိေသာေကောငဴ် ြပန်လည် ေရာင်ဵြေျနိုင်ြြေင်ဵ မရှိေသဵေသာ အိမ်ေထာင်စု
မျာဵမှာ ၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိေနေကောင်ဵ သိရှိရပါသည်။
(ပုဳ - ၁၃) တစ်နှစ်အတွေင်ဵ ပပန်လည်ေရာင်ဵြျေေသာ ဝ
ပပန်လည်ေရာင်ဵြျေနိုင်ေသာ ဝ

်အေ

်အေ

ာင်အေရအတွေ

်

ာင်ေရ

၇၁%

သုဳဵေောင်နှငဴ်အထေ်

၁၈%

နှစ်ေောင်

၁၁%

တစ်ေောင်
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀%

(

)
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တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဝေ်အေောင်အေရအတွေ် ၃ ေောင်နှငဴ်အထေ် ေရာင်ဵြေျနိုင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ
မှာ ၇၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ၊ ၂ ေောင်ေရာင်ဵြေျနိုင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵနှငဴ် ၁ ေောင်
ေရာင်ဵြေျနိုင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိေကောင်ဵ သိရှိရပါသည်။
(ပုဳ-၁၄) ေမွေဵပမူထာဵေသာဝ

်မျောဵ

ေမွေဵပမူထာဵေသာဝ

ို ေရာင်ဵြျေေလဴရှိသည်ဴအြျေန်ိ

်မျောဵ

ို ေရာင်ဵြျေေလဴရှိသည်ဴအြျေန်ိ

၁%

အြြောဵ

၄%

ေငွလအ
ို ပ်ြေျန်ိ /ကေုဳသလို

၂၉%

သာဵေပါေ်အရွယ်

၆၆%

အေောင်ကေီဵအရွယ်
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

၄၀%

၅၀%

၆၀%

၇၀%

စစ်တမ်ဵအရ ၆၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ ဝေ်ေမွဵြမူဿာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် အသာဵတိဵု အေောင်ကေီဵ အရွယ်
တွင်ေရာင်ဵြေျေလဴရှိကေမပီဵ၊ ၂၉ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ဝေ်သာဵေပါေ်အရွယ်တင
ွ ် ေရာင်ဵြေျေလဴရှိသည်ဟု
သိရပါသည်။ ၄ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ေငွလိုအပ်သညဴ်အြေျန်ိ တင
ွ ်ဴ ေရာင်ဵြေျေလဴရှိမပီဵ၊ ၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵြေန့်သည်
အြြောဵအြေျန်ိ မျာဵတွင် ေရာင်ဵြေျေလဴရှိသည် ဟုေတွ့ရှိရပါသည်။
(ပုဳ- ၁၅) ဝ
ဝ

်တစ်ေ

်တစ်ေ

ာင်ေမွေဵပမူပြင်ဵ၏ ြန့်မှန်ဵ

ာင်ေမွေဵပမူပြင်ဵ၏ ြန့်မှန်ဵ

၃ သိန်ဵေျပ်နှငဴ် အထေ်
၂ သိန်ဵေျပ်နှငဴ် ၃ သိန်ဵေျပ်အကောဵ

ုန်

ုန်

ျေစရိတ်

ျေစရိတ်

၁%

၄%
၆၂%

၁ သိန်ေျပ်ဵနှငဴ် နှစ်သိန်ဵေျပ် အကောဵ
၁ သိန်ဵေျပ် ေအာေ်

၃၃%
၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀%

(

)
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ဝေ်တစ်ေောင် ေမွဵြမူေရဵအတွေ် ေုန်ေျစရိတ် မည်မျှရှိသနည်ဵဟုေမဵြမန်ဵရာတွင် တစ်အိမ်ေထာင်
နှငဴ် တစ်အိမ်ေထာင်ဝေ်စာေကေဵသညဴ်ပုဳစဳ၊ မိမိေမွဵြမူေသာ ဝေ်မျာဵ၏ ေျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အြြောဵေုန်ေျ
စရိတ် မျာဵအေပ္ဒမူတည်ော ေုန်ေျစရိတမ
် တူညီသည်ေို ေတွ့ရှိရပါသည်။ ဝေ်တစ်ေောင်၏ ေမွဵြမူ
ေရဵေုန်ေျစရိတ် ေျပ် ၁ သိန်ဵေအာေ် တွင်ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၃၃ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ၊ ေျပ် ၂
သိန်ဵနှငဴ် ၃ သိန်ဵအကောဵတွင် ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၆၂ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိ၍၊ ေျပ် ၂ သိန်ဵနှငဴ် ၃
သိန်ဵအကောဵတွင်ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၄ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵနှငဴ်၊ ေျပ် ၃ သိန်ဵ နှငဴ်အထေ် ရှိေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသာရှိေကောင်ဵ သိရှိရပါသည်။

(ပုဳ-၁၆) တစ်နှစ်အတွေင်ဵ ဝ
တစ်နှစ်အတွေင်ဵ ဝ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵမှ ရရှိေသာ ြန့်မှန်ဵဝင်ေငွေ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵမှ ရရှိေသာ ြန့်မှန်ဵဝင်ေငွေ
၇၉%

၃ သိန်ဵေျပ်နှငဴ် အထေ်

၁၆%

၂ သိန်ဵေျပ်နှငဴ် ၃ သိန်ဵေျပ်အကောဵ
၁ သိန်ေျပ်ဵနှငဴ် နှစ်သိန်ဵေျပ် အကောဵ
၁ သိန်ဵေျပ် ေအာေ်

၄%
၁%
၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀%၅၀%၆၀%၇၀%၈၀%၉၀%

တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ ရရှိေသာဝင်ေငွမည်မျှရှိသနည်ဵဟု ေမဵြမန်ဵရာတွင် ေရာင်ဵြေျထာဵ
ေသာ ဝေ်အေောင်အေရအတွေ်၊ အရွယ်အစာဵေပ္ဒမူတည်၍ ဝင်ေငွရရှိမူေွာဟပါသည်။ ဝင်ေငွေျပ် ၃
သိန်ဵနှငဴ်အထေ်ရရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၇၉ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ၊ ေျပ် ၂ သိန်ဵနှငဴ် ၃ သိန်ဵအကောဵ
တွင်ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိ၍၊ ေျပ် ၁ သိန်ဵနှငဴ် ၂ သိန်ဵအကောဵ တွင်ရှိေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁၄ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵနှငဴ် ေျပ် ၁ သိန်ဵေအာေ်သာ ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁ ရာြေိင
ု ်
နှုန်ဵသာ ရှိေကောင်ဵ သိရှိရပါသည်။

(

)
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(ပုဳ-၁၇) တစ်နှစ်အတွေင်ဵ ဝ
တစ်နှစ်အတွေင်ဵ ဝ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵမှ ရရှိေသာ ြန့်မှန်ဵအပမတ်ေငွေ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵမှ ရရှိေသာ ြန့်မှန်ဵအပမတ်ေငွေ
၃၅%

၃ သိန်ဵေျပ်နှငဴ် အထေ်

၁၈%

၂ သိန်ဵေျပ်နှငဴ် ၃ သိန်ဵေျပ်အကောဵ

၃၀%

၁ သိန်ေျပ်ဵနှငဴ် နှစ်သိန်ဵေျပ် အကောဵ

၁၇%

၁ သိန်ဵေျပ် ေအာေ်
၀%

၅%

၁၀%

၁၅%

၂၀%

၂၅%

၃၀%

၃၅%

၄၀%

တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေမွဵြမူထာဵေသာ ဝေ်မျာဵေရာင်ဵြေျြြေင်ဵမှ ရရှိေသာ ြေန့်မှန်ဵအြမတ်ေငွ မည်မျှရရှိပါ
သနည်ဵဟု ေမဵြမန်ဵရာတွင် ဝေ်အေောင်အေရအတွေ်၊ အရွယ်အစာဵေပ္ဒမူတည်၍ အြမတ်ေငွေွာဟမှု
ရှိပါသည်။ အြမတ်ေငွ ေျပ် ၃ သိန်ဵနှငဴ်အထေ် ရရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၃၅ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ၊ ေျပ် ၂
သိန်ဵနှငဴ် ၃ သိန်ဵအကောဵရရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိ၍ ေျပ် ၁ သိန်ဵနှငဴ် ၂
သိန်ဵအကောဵ ရရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ ၃၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵနှငဴ် ေျပ် ၁ သိန်ဵေအာေ် ရရှိေသာ အိမ်
ေထာင်စုမျာဵမှာ ၁၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ ရှိပါသည်။
ာင်ေမွေဵပမူပြင်ဵ၏ ြန့်မှန်ဵ

ုန်

ျေစရိတ်နှငဴ်ဝ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵ၏တစ်နှစ်ြန့်မှန်ဵဝင်ေငွေ

၈၈%

ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

၆၈%

တစ်နှစ်အတွင်ဵ ၁

၆၇%
၅၀% ၅၀%

သိန်ဵေအာေ်ရရှိေသာ
ဝင်ေငွ
ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

၂၃%
၁%

၁၁%
၂%
၀%

၇%

၂၂%
၁၁%
၀%

တစ်နှစ်အတွင်ဵ ၁
သိန်ဵနှငဴ် ၂ သိန်ဵအကောဵ
ရရှိေသာ ဝင်ေငွ

၀%၀%

တစ်နှစ်အတွင်ဵ ၂
သိန်ဵနှငဴ် ၃ သိန်ဵအကောဵ
ရရှိေသာ ဝင်ေငွ

ေုန်ေျစရိတ်

၃ သိန်ဵ အထေ်

တစ်နှစ်အတွင်ဵ

ဝေ်တစ်ေောင်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

ေုန်ေျစရိတ်

၂ သိန်ဵနှငဴ် ၃သိန်ဵအကောဵ

တစ်နှစ်အတွင်ဵ

ဝေ်တစ်ေောင်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

ေုန်ေျစရိတ်

၁ သိန်ဵနှငဴ် ၂ သိန်ဵကောဵ

တစ်နှစ်အတွင်ဵ

ဝေ်တစ်ေောင်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

၁ သိန်ဵေအာေ်ေုန်ေျစရိတ်

ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

တစ်နှစ်အတွင်ဵ

၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%
၀%

်တစ်ေ

ဝေ်တစ်ေောင်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ

(ပုဳ-၁၈) ဝ

ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ
တစ်နှစ်အတွင်ဵ ၃
သိန်ဵအထေ်ရရှိေသာ
ဝင်ေငွ

(

)
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ဝေ်တစ်ေောင်ေမွဵြမူြြေင်ဵ၏ ြေန့်မှန်ဵေုန်ေျစရိတ်နှငဴ် တစ်နှစ်အတွင်ဵ ြေန့်မှန်ဵဝင်ေငွ နှိုင်ဵယှဉ်ရာတွင်
ေွဲြပာဵြြောဵနာဵမှုရှိသည်ေို ေတွ့ရှိရပါသည် (P<0.05)။ ဝေ်တစ်ေောင် ေမွဵြမူြြေင်ဵအတွေ် ေုန်ေျေငွ
ေျပ် ၁ သိန်ဵေအာေ်တင
ွ ် ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စု ၆၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ဝင်ေငွ ေျပ် ၃ သိန်ဵအထေ်တင
ွ ်
ရှိသည်။ ေုန်ေျေငွ ေျပ် ၁ သိန်ဵနှငဴ် ၂ သိန်ဵအကောဵတွင် ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စု ၈၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည်
ဝင်ေငွ ေျပ် ၃ သိန်ဵအထေ်တင
ွ ် ရှိသည်။ ေုန်ေျေငွ ေျပ် ၂ သိန်ဵနှငဴ် ၃ သိန်ဵအကောဵတွင် ရှိေသာ
အိမ့်ိေထာင်စု ၆၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ဝင်ေငွ ေျပ် ၃ သိန်ဵအထေ်တင
ွ ် ရှိပါသည်။ ေုန်ေျေငွ ေျပ် ၃
သိန်ဵအထေ်တင
ွ ် ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စု ၅၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ဝင်ေငွ ေျပ် ၃ သိန်ဵအထေ်တင
ွ ် ရှိပါသည်။
(ပုဳ-၁၉) ဝ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵမှ ရရှိေသာ ဝင်ေငွေအေပါ် စိတ်ေ
ဝ

်ေမွေဵပမူပြင်ဵမှရရှိေသာ ဝင်ေငွေေပါ် စိတ်ေ

ျေနပ်မှု

ျေနပ်မှု

၁၀%
ေေျနပ်ပါသည်။

၉၀%

မေေျနပ်ပါ။

၉၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် လေ်ရှိ လုပ်ေိုင်ေနေသာ တပိုင်တနိုင် ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ
ရရှိလာေသာ ဝင်ေငွအေပ္ဒတွင် ေေျနပ်မှုရှိမပီဵ၊ ၁၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စု မျာဵသည် လေ်ရှိဝေ်
ေမွဵြမူြြေင်ဵမှ ရရှိေသာ ဝင်ေငွအပ္ဒတွင် ေေျနပ်မှုမရှိေကောင်ဵ စစ်တမ်ဵမျာဵအရ သိရှိရပါ သည်။

(ပုဳ-၂၀) ဝ
ဝ

်ေမွေဵပမူသညဴ် အေလဴအထ

်ေမွေဵပမူသညဴ်အေလဴအထ

၁၂%

ခြေဳေဆာေ်၍ေမွဵပါသည်။

၈၈%

ခြေဳေဆာေ်မေမွဵပါ။

(

)
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ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်ပုဳစဳ ေမဵြမန်ဵရာတွင် ၈၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာအိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ

ဝေ်ေမွဵြမူရာတွင်

ဝေ်ခြေဳေဆာေ်၍ ေမွဵြမူေလဴရှိကေမပီဵ၊ ၁၂ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် ဝေ်ေမွဵြမူရာတွင်
ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ်၍ ေမွဵြမူြြေင်ဵမရှိေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။

(ပုဳ - ၂၁) ဝ

်ခြဳသန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ေဆာင်ပြင်ဵ

ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ်၍ ေမွဵြမူေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵအာဵ ဝေ်ခြေဳသန့်ရှင်ဵေရဵ ေဆာင်ရွေ်ြြေင်ဵ
ေို မည်သို္ဓလုပ်ေဆာင်ကေ သနည်ဵဟု ေမဵြမန်ဵရာတွင် ၄၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည်
တစ်ပါတ်လျှင်

(၃)ကေိမ်နှငဴ်အထေ်သန့်ရှင်ဵေရဵ

လုပ်ေဆာင်ေလဴရှိကေမပီဵ

၊

၃၆

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ

အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ေဆာင်ေလဴ မရှိပါဟုေြဖဆိုကေသည်။ ၁၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှာ တစ်ပါတ်လျှင် (၁) ကေိမ်ြေန့်သာ သန့်ရှင်ဵေရဵ လုပ်ေဆာင်ေလဴရှိမပီဵ၊ ၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ
ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် တစ်ပါတ်လျှင် (၂) ကေိမ်ြေန့် သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ေဆာင်ေလဴရှိသည်။ ၆
ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵြေန့်သည် တစ်ပါတ်လျှင် (၃) ကေိမ်ြေန့် သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ေဆာင်ကေသည်ဟု ေြဖဆိုကေပါသည်။
ဝေ်ခြေဳမျာဵေို သန့်ရှင်ဵေရဵ ပုဳမှန်လုပ်ေဆာင်ေလဴရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ပိုမိုမျာဵြပာဵေန
သည်ေို ေတွ့ရှိရေသာ်လည်ဵ ဝေ်ခြေဳသန့်ရှင်ဵေရဵ လုဳဵဝမလုပ်ေဆာင်ေသာ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ် အိမ်ေထာင်
စုမျာဵ မှာလည်ဵ ဒုတယ
ိ အမျာဵဆုဳဵ ရှိေနသည်ေို ေတွ့ရှိရပါသည်။

(

)
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(ပုဳ - ၂၂၊ ၂၃) ေမွေဵပမူထာဵေသာ ဝ

်မျောဵ သန့်ရှင်ဵေရဵ လုပ်ေဆာင်ပြင်ဵ

ေမွဵြမူထာဵေသာ ဝေ်မျာဵအာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ေဆာင်ြြေင်ဵ (ေရြေျုဵေပဵြြေင်
ိ
ဵ) ရှိမရှိ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ
အာဵ ေမဵြမန်ဵရာတွင် ၈၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵေ သန့်ရှင်ဵေရဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵေလဴရှိမပီဵ၊
၁၄ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် ဝေ်မျာဵအာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵေလဴမရှိ ေကောင်ဵ
ေို ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေမွဵြမူထာဵေသာ ဝေ်မျာဵအာဵ တစ်ပါတ်လျှင် မည်သညဴ် အကေိမ်အထိ သန့်ရှင်ဵ
ေရဵ လုပ်ေဆာင်ြြေင်ဵ (ေရြေျုဵေပဵြြေင်
ိ
ဵ) ရှိပါသနည်ဵဟု ဆေ်လေ်ေမဵြမန်ဵရာတွင် ၇၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည်
ေန့စဉ်

လုပ်ေဆာင်ေပဵေလဴရှိသည်

ဟုသိရမပီဵ၊

၁၃

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵြေန့်သည်

တစ်ပါတ်လျှင်

(၁-၃)

ကေိမ်အကောဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵေလဴရှိပါသည်။ ၅ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵြေန့်သည် တစ်ပါတ်လျှင် (၄-၆) ကေိမ်အကောဵ
လုပ်ေဆာင်ေပဵေလဴရှိပါသည်။ ၁၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ဝေ်မျာဵေို သန့်ရှင်ဵေရဵ လုဳဵဝလုပ်ေဆာင်ေပဵြြေင်ဵ
မရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵြဖစ်သည်။
(ပုဳ -၂၄)တစ်ရ

်လျှင်ဝ

်စာေ

ဵသညဴ် အက

ိမ်အေရအတွေ

်

တစ်ရေ်လျှင် ဝေ်စာေေျွဵသညဴ်အကေိမ်ေရ (n=224)
၄ကေိမ်

၁ ကေိမ်

3%

1%

၃ ကေိမ်
29%
၂ ကေိမ်
67%

၁ ကေိမ်

၂ ကေိမ်

၃ ကေိမ်

၄ကေိမ်

(

)
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(ပုဳ-၂၅) ဝ

်စာေ

ျွေဵမှု အေပြအေန

ဝေ်စာေေျွဵေမွဵမှု အေြြေအေန (n=224)
အြြောဵ
11%

ဝေ်စာဝယ်၍
48%
စာဵကေင်ဵစာဵေျန်
41%

ဝေ်စာဝယ်၍

စာဵကေင်ဵစာဵေျန်

(ပုဳ-၂၆) အပြာဵေ

အြြောဵ

ျွေဵသည်ဴအစာမျောဵ

အြြောဵေေျွဵသညဴ်အစာမျာဵ (n=42)
၁၇%
အြြောဵ
ြေျေ်ြပုတ်မပီဵေေျွဵ

၁၄%

ေတာမှရှာေေျွဵ
ဆန်နှငဴ်ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွေ်

၆၀%

၂%

ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွေ်

ဖွဲ၊ ဆန်ေွဲ

၅%
၂%

ဝေ်စာေကေဵြြေင်ဵသည် ဝေ်အရွယ်အစာဵနှငဴ် ဝေ်အစာ ဝယ်ေကေဵနိုင်မှုအေပ္ဒ မူတည်၍ ေကေဵေမွဵသညဴ်
အကေိမ်အေရအတွေ် ေွဲြပာဵပါသည်။ ၄၈ ရာြေိင
ု ်နူန်ဵသည် ဝေ်စာဝယ်ေကေဵေလဴရှိမပီဵ ၄၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ
သည်

ဝေ်စာမျာဵေို

ဝယ်မေကေဵနိုင်ေသာေကောငဴ်

စာကေင်ဵစာဵေျန်မျာဵေို

ေကေဵေလဴရှိေကောင်ဵ

ေတွ့ရှိရပါသည်။ ထို္ဓြပင် အြြောဵအစာဵအစာမျာဵေေျွဵသညဴ် ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵမှာ ၁၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ အမျာဵစုမှာ
ဖွဲ၊ ဆန်ေွဲနှငဴ် ေိုယ်တုင
ိ ်ြေျေ်ြပုတ်ေေျွဵေမွဵကေေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။

(

)
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ဝေ်စာေကေဵသည်ဴ ပုဳစဳမျာဵေို ေလဴလာရာတွင် ၆၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် တစ်ရေ်လျှင် (၂) ကေိမ်အစာ
ေကေဵကေမပီဵ၊ ၂၉ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် တစ်ရေ်လျှင် (၃) ကေိမ်အစာေကေဵသည်ဟု ေြဖဆိုကေပါသည်။ ၃
ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် (၄) ကေိမ်အထိ အစာေကေဵ သည်ေိုေတွ့ရှိရမပီဵ၊ ၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုသည်
တစ်ရေ်လျှင် (၁) ကေိမ်သာ အစာေကေဵေလဴရှိပါသည်။

(ပုဳ -၂၇၊ ၂၈) ေမွေဵပမူေရဵနှငဴ် ပါတ်သ

်ေသာ အသိပညာေပဵသင်တန်ဵမျောဵ၊ ေဟာေပပာပွေဲမျောဵ
(n=29)

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ပါတ်သတ်ေသာ အသိပညာေပဵသင်တန်ဵ၊ ေဟာေြပာပွဲမျာဵ ြပုလုပ်သည်ေို ကောဵဖူဵပါ
သလာဵ ဟု ေမဵြမန်ဵရာတွင် ေြဖဆိုသူ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ၆၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် မကောဵဖူဵပါဟု
ေြဖဆိုကေမပီဵ၊ ၃၂ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ကောဵဖူဵသည်ဟုေြဖဆိုကေပါသည်။ ထို္ဓေနာေ် အသိပညာေပဵသင်တန်ဵ
မျာဵ၊

ေဟာေြပာပွဲမျာဵြပုလုပ်သည်ေို

ကောဵဖူဵေသာေြဖဆိုသူမျာဵေို

သင်တန်ဵတေ်ေရာေ်ဖူဵပါ

သလာဵဟု ဆေ်လေ်ေမဵြမန်ဵရာ ၁၃ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ ေြဖဆိုသူမျာဵသာ တေ်ေရာေ်ဖူဵကေမပီဵ ၈၇
ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာေြဖဆိုသူမျာဵမှာ မတေ်ေရာေ်ြဖစ်ကေသည်ေို သိရှိရပါသည်။

ဆေ်လေ်၍

အသိ

ပညာေပဵသင်တန်ဵ (သို္ဓမဟုတ်) ေဟာေြပာပွဲမျာဵေို လုပ်ေဆာင်ေပဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵေို ေလဴလာ
ရာတွင် ၇၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ဝေ်စာတင်သွင်ဵေရာင်ဵြေျသညဴ် ေုမ္ပဏီမှ လုပ်ေဆာင်ြြေင်ဵြဖစ်မပီဵ၊ ၁၄
ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵြေန့်မှာ

မမှတမ
် ိေတာဴေကောင်ဵ

ေြဖဆိုြေဲဴကေပါသည်။

၇

ရာြေိုင်နှုန်ဵသည်

အစိုဵရဌာနမှ

ြပုလုပ်သည်ဟုေြဖဆိုကေမပီဵ၊ ၃ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵြေန့်မှာ အရပ်ဖေ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတေ
် သာ အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵမှ ြပုလုပ်သည်ဟုေြဖဆိုကေပါသည်။

(

)
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(ပုဳ-၂၉) သင်တန်ဵ(သိ)ု့ ေဟာေပပာပွေဲ၏ အသုဳဵဝင်မှုရှိ/မရှိ
(n=29)

၈၃ ရာြေိုင်နှုန်ဵေသာ သင်တန်ဵတေ်ေရာေ်ြေဲဴသညဴ် ေြဖဆိုသူမျာဵသည် သင်တန်ဵမှရရှိေသာ အသိပညာ
ဗဟုသုတမျာဵ သည် လေ်ေတွ့အသုဳဵဝင်ပါသည်ဟု ေြဖဆိုထာဵမပီဵ၊ ၁၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် လေ်ေတွ့တွင်
အသုဳဵမဝင်ပါဟု ေြဖဆိုကေပါသည်။
(ပုဳ - ၃၀) သင်တန်ဵမတ

်ရသည်ဴအေက

ာင်ဵအရင်ဵ

၆၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ ေြဖဆိုသူမျာဵေနထိုင်သညဴ် ေဒသတွင် အသိပညာေပဵြြေင်ဵ၊ ေဟာေြပာြြေင်ဵမျာဵေို
လုဳဵဝမြပုလုပ်ေကောင်ဵ သိရှိရမပီဵ၊ ၂၃ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ ေြဖဆိုသူမျာဵေနထိုင်သညဴ် ေဒသတွင် သင်တန်ဵ၊
ေဟာေြပာပွဲမျာဵ ြပုလုပ်ေသာ်လည်ဵ သတင်ဵအြေျေ်အလေ်မျာဵ မရရှိေသာေကောငဴ် မတေ်ေရာေ်ြဖစ်

(

)
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ြြေင်ဵြဖစ်သည်ေို သိရပါသည်။ ၁၄ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵမှာ သတင်ဵအြေျေ်အလေ် ရရှိေသာ်လည်ဵ မအာဵလပ်
ေသာေကောငဴ် မတေ်ေရာေ်ြဖစ်ြေဲဴပါဟု ေြဖဆိုကေမပီဵ၊ ၃ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵမှာ သင်တန်ဵအာဵ စိတဝ
် င်စာဵမှုမရှိ
ေသာေကောငဴ် တေ်ေရာေ်ြြေင်ဵမရိသည်ေို လည်ဵ သိရပါသည်။
(ပုဳ - ၃၁၊ ၃၂) အစိုဵရမှ ပဳဴပိုဵေပဵနိုင်မှု အေြြေအေန

၉၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် အစိုဵရထဳမှ မည်သညဴ်ပဳပိုဵမှုမျာဵေိုမျှ မရရှိေကောင်ဵ ေြဖဆိုကေမပီဵ၊ ေြေျဵေငွ၊
ဝေ်မျုဵနှ
ိ ငဴ် ေမွဵြမူေရဵသင်တန်ဵေဲဴသို္ဓေသာ အစိုဵရ၏ ပဳဴပိုဵေူညီမှုမျာဵရရှိသည်ဟု ေြဖဆိုသူ ၉ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ
ရှိပါသည်။

အစိုဵရ၏

ပဳဴပိုဵေူညီမှုမျာဵ

ရရှိသည်ဟု

ေြဖဆိုသူမျာဵအနေ်

၅၂

ရာြေိုင်နှုန်ဵသည်

ေြေျဵေငွမျာဵရရှိြေဲဴသည်ဟုေြဖဆိုကေမပီဵ၊ ၂၉ရာြေိုင်နှုန်ဵသည် ဝေ်မျုဵမျာဵေိ
ိ
ု ရရှိသည်ဟု ေြဖဆိုကေပါသည်။
၁၄ ရာြေိုင်နှုန်ဵသည် ဝေ်ေမွဵြမူသင်တန်ဵမျာဵေို ရရှိြေဲဴကေမပီဵ၊ ၅ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် အြြောဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
ရရှိြေဲဴေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
(ပုဳ -၃၃၊ ၃၄) ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵ၏ အြေေ်အြေဲမျာဵနှငဴ် တိဵု ြေျဲ့ရန် အစီအစဉ်ရှိမှု

ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်၏ အြေေ်အြေဲမျာဵနှငဴ် ပတ်သေ်၍ စစ်တမ်ဵေိုေြဖဆိုသူ အိမ်ေထာင်စု (၂၂၄) စု၏ ေြဖဆို
ြေျေ်မျာဵအရ

အြေေ်အြေဲရှိပါသည်ဟု

ေြဖဆိုေသာပမာဏသည်

(၄၁)ရာြေိုင်နှုနဵ်

ြဖစ်မပီဵ

အြေေ်အြေဲ

မရှိပါဟုေြဖဆိုေသာပမာဏမှာ (၅၉)ရာြေိုင်နှုနဵ် ြဖစ်ပါသည်။ ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵေို ဆေ်လေ်တိုဵြေျဲ့ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊

(

)
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မရှိနင
ှ ဴ်ပတ်သေ်၍

(၅၅)ရာြေိုင်နှုနဵ် သည်

တိုဵြေျဲ့ရန်အစီအစဉ်ရှိပါသည်ဟု

ေြဖဆိုကေမပီဵ၊

(၄၁)ရာြေိုင်နှုနဵ် မှာ

တိုဵြေျဲ့လုပ်ေိုင်ရန် အစီအစဉ်မရှိဟု ေြဖဆိုကေသည်ေို ေတွ့ရှိရပါသည်။

ဝ

်ေရာဂါပဖစ်ပွောဵမှုနှငဴ် စီမဳြန့်ြွေဲမှု

(ပုဳ - ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇) ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုနှငဴ် စီမဳြေန့်ြေွဲမှု

စစ်တမ်ဵေြဖဆိုြေဲဴသညဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵအေနြဖငဴ် ေမွဵြမူြေဲဴေသာဝေ်မျာဵတွင် ဝေ်ေရာဂါ ေျေရာေ်ဖူဵ
ပါသလာဵဟု ေမဵြမန်ဵရာတွင် ဝေ်ေရာဂါမြဖစ်ပွာဵပါဟု ေြဖဆိုသူ ၄၄ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ၊ ေျန် ၅၆
ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ဝေ်ေရာဂါမျာဵ ြဖစ်ပွာဵဖူဵပါသည်ဟု ေြဖဆိုကေပါသည်။ ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵဖူဵေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵအေနြဖငဴ် မည်ေဲဴသို္ဓ ေဆာင်ရွေ်ြေဲဴသနည်ဵဟု ေမဵြမန်ဵရာတွင် ၅၂ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည်
နာဵလည်တတ်ေျွမ်ဵေသာဆရာဝန်ေြေ္ဒ၍ ြပသပါသည်ဟု ေြဖဆိုကေမပီဵ ၄၁ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် မိမိနည်ဵ
လမ်ဵြဖငဴ်သာ ေုသေလဴရှိသည်ဟု ေြဖဆိုကေမပီဵ ၈ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် အြြောဵေသာနည်ဵ လမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ
ေဆာင်ရွေ်သည်ဟု ေြဖဆိုထာဵပါသည်။

၄၇ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝေ်ေမွဵြမူသူမျာဵသည်

(

)
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ောေွယ်ေဆဵထိုဵေလဴထိုဵထမရှိေကောင်ဵနှငဴ်

၅၃

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည်

ောေွယ်ေဆဵထိုဵေလဴထိုဵထရှိ

ေကောင်ဵ သိရှိရပါသည်။
(ပုဳ - ၃၈) ေူဵစေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု (n=219)

ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵြေဲဴေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ေနထိုင်ရာေဒသမျာဵတွင် တစ်ရွာလုဳဵ ေူဵစပ်ြပန့်နှဳ္ဓြေဲဴ
ေသာ ဝေ်ေရာဂါမျာဵြဖစ်ပွာဵ ဖူဵပါလာဵဟုေမဵြမန်ဵရာတွင် ၅၁ ရာြေိုင်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏
ေနထိုင်ရာေဒသတွင် အဆိုပါေရာဂါမျာဵ ြဖစပ်ပွာဵြေဲဴသည်ေို သိရှိရမပီဵ၊ ၄၉ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵမှာ အဆိုပါေရာဂါ
မေျေရာေ်ဖူဵေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
(ပုဳ - ၃၉)

ူဵစ

်ေရာဂါပဖစ်ပွောဵြဲဴသညဴ် ြုနှစ်မျောဵ
၇၅.၅

၈၀.
၇၀.

၁၉၉၀

၆၀.

၁၉၉၇

၅၀.

၂၀၁၅

၄၀.

၂၀၁၆

၃၀.
၂၀.
၁၀.

၂၀၁၇

၁၆.၄
၀.၉

၀.၉

၀.၉

၃.၆

၂၀၁၈
၂၀၁၉

၁.၈

၀.
ေူဵစပ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵြေဲဴသညဴ်ြေုနှစ် နှငဴ် ရာြေိုင်နှုန်ဵ (n=၁၁၀)

(

)
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တစ်ရွာလုဳဵေူဵစေ်ပျ့နှ
ဳ ဳ္ဓေသာ ေူဵစေ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵဖူဵပါသည်ဟု ေြဖဆိုသညဴ် အိမ်ေထာင်စု(၁၁၀) ေို
မည်သညဴ်ြေုနှစ်တင
ွ ် အြဖစ်မျာဵသနည်ဵဟု ေမဵြမန်ဵရာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၇၅.၅) ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ၂၀၁၈
ြေုနှစ်တင
ွ ်ြဖစ်ြေဲဴသည်ဟုေြဖဆိုကေပါသည်။ (၂၀၁၇) ြေုနှစ်တင
ွ ် ြဖစ်ပွာဵြေဲဴသည်ဟု ေြဖဆိုသညဴ်အိမ်ေထာင်စု
မှာ (၁၆.၄) ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိမပီဵ၊ (၂၀၁၆) ြေုနှစ်တင
ွ ် ြဖစ်ပွာဵြေဲဴသည် ဟုေြဖဆိုသညဴ် အိမ်ေထာင်စု (၃.၆) ရှိမပီဵ။
(၂၀၁၉) ြေုနှစ်တင
ွ ် ြဖစ်ပွာဵြေဲဴသည်ဟုေြဖဆိုသူ (၁.၈) ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိပါသည်။ (၁၉၉၀) (၁၉၉၇)(၂၀၁၅)
ြေုနှစ်မျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵြေဲဴသည်ဟု ေြဖဆိုသညဴ် အိမ်ေထာင်စုမှာ (၀.၉) ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိပါသည်။
၅။ ေလဴလာေတွေ့ရှိြျေ

်မျောဵနှင်ဴ အက

ဳပပုြျေ

်မျောဵ

ေောလင်ဵမမို့နယ် ေမွဵြမူေရဵနှင် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေြဖကောဵြေျေ်နှငဴ် အိမ်ေထာင်စုစစ်တမ်ဵအရ
မမို့နယ်တင
ွ ် အဓိေေမွဵြမူေနကေေသာ ဝေ်အမျုဵအစာဵမှ
ိ
ာ ေဒသဝေ်မျာဵပင်ြဖစ်ပါသည်။ ေောလင်ဵမမို့
နယ်တင
ွ ် ဝေ်ေို စီဵပွာဵြဖစ်ခြေဳြဖငဴ် ေမွဵြမူလုပ်ေိုင်ေနေသာ ဝေ်ခြေဳပိုင်ရှင်တစ်ဦဵေို ေမဵြမန်ဵရာ ဝေ်မျုဵိ
ေောင်ဵမျုဵသန့
ိ
်နှငဴ်

ေဒသဝေ်၏ြြောဵနာဵြေျေ်ေိုသိရှိရပါသည်။

ကေီဵထွာဵနှုန်ဵနှငဴ်

အသာဵထွေ်နှုန်ဵ

ေောင်ဵ ( အဆီနည်ဵ ) ေသာ ဝေ်မျုဵေိ
ိ ု မျုဵေောင်
ိ
ဵမျုဵသန့
ိ
်အြဖစ် သတ်မှတေ
် ကောင်ဵ သိရှိရပါသည်။
ထို္ဓအြပင် မျုဵြမငဴ
ိ
်(မျုဵေောင်
ိ
ဵမျုဵသန့
ိ
်)ဝေ်မျာဵသည် ေဒသဝေ်မျာဵထေ် ကေီဵထွာဵနှုန်ဵြမန်မပီဵ အသာဵ
ထွေ်ပိုမိုေောင်ဵေသာ်လည်ဵ ေောလင်ဵမမို့နယ်ရှိ

ေမွဵြမူေရဵသမာဵမျာဵအတွေ် ဝေ်ေောင်ေပါေ်

ေဈဵနှုန်ဵြမငဴ်မာဵြြေင်ဵ၊ ေိုယ်တုင
ိ ်သာဵေဖာေ်နိုင်ရန်လည်ဵ ြဖစ်နိုင်စွမ်ဵနည်ဵပါဵြြေင်ဵ၊ ဝေ်မျာဵေို စနစ်ေျ
စွာေမွဵြမူေစာငဴ်ေရှာေ်နိုင်မှုအေြြေအေနအာဵနည်ဵြြေင်ဵ

စသညဴ်

အြေေ်အြေဲမျာဵ

ရှိေနေသာေကောငဴ်

ေဒသြေဳအမျာဵစုအေနြဖငဴ် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မှ စီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူေရအဆငဴ်သို္ဓ တိုဵြေျဲ့လုပ်ေိုင်နို့်ငရန်မှာမူ
ြေေ်ြေဲေနဦဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဝ

်မျေုဵေ
ိ

ာင်ဵမျေုဵသန့
ိ
်နှငဴ်ဆိုင်သညဴ်ေတွေ့ရှိြျေ

်နှငဴ်အက

ဳပပုြျေ

်မျောဵ

ေောလင်ဵမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝေ်ေမွဵြမူသူအာဵလုဳဵနီဵပါဵသည် ေဒသဝေ်မျုဵမျာဵေိ
ိ
ုပင်
ေမွဵြမူကေသည်ေို ေတွ့ရှိရပါသည်။ စစ်တမ်ဵအရ မျုဵဝေ်
ိ
မေမွဵြမူော သာဵေဖာေ်ေရာင်ဵြေျြြေင်ဵသည်
အသာဵတိဵု ဝေ်ေမွဵြမူေသာ အိမ်ေထာင်စု အေရအတွေ်မပီဵလျှင် ဒုတယ
ိ အမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်သည်။ ရာြေိင
ု ်
နှုန်ဵအာဵြဖငဴ် ၄၀ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵအထိရှိပါသည်။ ထို္ဓေကောငဴ် မျုဵဝေ်
ိ
မမျာဵေို စနစ်တေျ ေမွဵြမူတတ်ေစရန်
နှငဴ် သာဵေပါေ်မျာဵ အေသအေပျာေ်နည်ဵေစရန်၊ သာဵေပါေ်မျာဵနှငဴ် မိြေင်ဝေ်မ ေျန်ဵမာသန်စွမ်ဵေစ
ရန် အသိပညာေပဵြြေင်ဵမျုဵေိ
ိ ုလည်ဵ ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွေ်သငဴ်ပါသည်။
ထို္ဓအြပင် ၅၆ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် ဝေ်သာဵေပါေ်မျာဵေို ဝယ်ယူော ေမွဵြမူကေ
ေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ဝေ်သာဵေပါေ်မျာဵေို ဝယ်ယူေမွဵြမူသည်ထေ် ေိုယ်တုင
ိ ်သာဵေဖာေ်ေမွဵ
ြမူြြေင်ဵသည် အြမတ်အစွန်ဵေို ပိုမိုရရှိေစနိုင်ပါသည်။ သို္ဓြဖစ်ေသာေကောငဴ် ဝေ်သာဵေဖာေ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ

(
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ပိုမိုတိုဵတေ်လာေစရန်အတွေ် အသိပညာေပဵြြေင်ဵမျုဵေိ
ိ ုလည်ဵဦဵစာဵေပဵလုပ်ေဆာင်သငဴ်ပါသည်။ ထိုမှ
တဆငဴ် မျုဵြမငဴ
ိ
်ဝေ်မျာဵအြဖစ် သာဵစပ်ြြေင်ဵနည်ဵစနစ်မျာဵေိုလည်ဵ ေျွဲေူဵေရပါ အေောင် အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် စည်ဵရုဳဵေရဵမျာဵ၊ ပညာေပဵြြေင်ဵမျာဵြဖငဴ် အေောင်အထည်ေဖာ်သငဴ်ပါသည်။
ေမွဵြမူေသာ ဝေ်ေောင်အေရအတွေ်ေို စစ်တမ်ဵေောေ်ရာတွင် တစ်ေောင်နှငဴ် သုဳဵေောင်ကောဵ
ေမွဵြမူေသာအိမ်ေထာင်စုသည် ၆၅ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵြဖငဴ် အေရအတွေ်အမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်ပါသည်။

ဤတွင်

စစ်တမ်ဵအရ ဝေ်ေို တစ်ေောင် သို္ဓမဟုတ် နှစ်ေောင်၊ သုဳဵေောင်ြေန့် ေမွဵြမူမှုသည် အိမ်၏ စာဵကေင်ဵ
စာဵေျန်မျာဵေို အလဟဿမြဖစ်ေစရုဳေမွဵြမူမှုပုဳစဳတစ်ြေုသာ ြဖစ်ပါသည်။ ထို ၆၅ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵေို ဝေ်မှ ပိုမိုြမတ်စွန်ဵနိုင်ေသာ ဝင်ေငွတစ်ရပ်ဖန်တဵီ နိုင်ေကောင်ဵေို အသိေပဵြြေင်ဵ
မျုဵြဖငဴ
ိ
် ပညာေပဵစည်ဵရုဳဵသငဴ်ပါသည်။
၂) ဝ

်စာမျောဵနှငဴ်ပတ်သ

ဝေ်မျာဵသည်

်ပပီဵေတွေ့ရှိြျေ

အသေ်အရွယ်နှငဴ်

်မျောဵနှငဴ်အက

ဳပပုြျေ

အမျုဵအစာဵအလိ
ိ
ုေ်

်မျောဵ
လိုအပ်ေသာ

အပ်ပါသည်။

ဝေ်ေမွဵြမူသူမျာဵအေနြဖငဴ်

ဝေ်မျာဵေို

အသာဵဓာတ်၊

အဆီဓာတ်၊

ဗိုေ်တာမင်နှငဴ်သတ္ထုဓာတ်နှင်ဴ

အမျှင်ဓာတ်၊

အစာအုပ်စု

အာဟာရြပညဴ်မီရန်လို

(၆)မျုဵြဖစ်
ိ
ေသာ

ေစီဓာတ်၊

ေရဓာတ်မျာဵပါဝင်ေသာ

အစာအုပ်စုမျာဵေို ြပညဴ်စုဳေအာင် ေေျွဵေမွဵရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဓိေအာဵြဖငဴ် အင်အာဵေို ြဖစ်ေစေသာ
အုပ်စု၊ ြေန္ဓာေိုယ်ကေီဵထွာဵေစေသာအုပ်စု၊ ေရာဂါောေွယ်ေသာအုပ်စု စေသာ စွမ်ဵအင်အုပ်စု (၃)မျုဵေိ
ိ ု
မျှတေအာင် ေေျွဵရန်လိုအပ်ပါသည်။
ေုမ္ပဏီထုတအ
် စာမျာဵေို ဝယ်ေေျွဵပါေ အသာဵထွေ်နှုန်ဵပိုြြေင်ဵနှငဴ် ကေီဵထွာဵနှုန်ဵ ပိုမိုြမန်ဆန်သြဖငဴ်
ေမွဵြမူရသညဴ်ောလ တိေ
ု တာင်ဵြြေင်ဵစသညဴ် အေျုဵမျာဵမှု
ိ
မျာဵရှိေသာ်လည်ဵ အစာေဈဵနှုန်ဵ ြမငဴ်မာဵေနမှု
သည် အဓိေြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ေကောင်ဵ ေတွ့ရသည်။ ေမွဵြမူေရဵေုန်ေျစရိတမ
် ျာဵမပီဵ အြမတ်နည်ဵ
ြြေင်ဵမျုဵကေုဳ
ိ
ေတွ့ရပါသည်။ ထို္ဓေကောငဴ်ဝေ်ေမွဵြမူသူမျာဵ အေနြဖငဴ် ဝေ်ေမွဵြမူေရဵတိုဵြေျဲ့လုပ်ေိုင်ရန်
အြေေ်ြေဲရှိေနပါသည်။ ထို္ဓအြပင် ေောေ်ယူြေဲဴသညဴ် စစ်တမ်ဵေတွ့ရှိြေျေ်မျာဵအရ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်
အိမ်ေထာင်စုမျာဵသညဴ်

စိုေ်ပျုဵေရဵေိ
ိ
ုအဓိေ

လုပ်ေဆာင်ကေသညဴ်

မိသာဵစုမျာဵြဖစ်ေသာေကောငဴ်

ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွေ်၊ ဆန်ေွဲ၊ ဖွဲ၊ ေြပာင်ဵစသညဴ် လယ်ယာထွေ် ပစ္စည်ဵမျာဵေိုလည်ဵ ဝေ်စာအြဖစ်
စီမဳေေျွဵေမွဵနိုင်ပါသည်။
၃) ဝ

်ခြဳ
ဝေ်ေို ပုဳစဳအမျုဵမျ
ိ ုဵြဖငဴ
ိ
် ေမွဵြမူကေသညဴ်အနေ် ခြေဳေဆာေ်၍ ေမွဵြမူြြေင်ဵသည် အြြောဵပုဳစဳမျာဵ

ထေ် ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုေို ေလျာဴေျေစပါသည်။

စစ်တမ်ဵတွင် (၈၈)ရာြေိုင်နှုန်ဵေသာ အိမ်ေထာင်

စုမျာဵသည် ခြေဳေဆာေ်၍ ဝေ်ေမွြမူကေေကောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ သို္ဓေသာ်လည်ဵ ေျန်ဵမာေရဵစဳြေျန်ိ
စဳညွန်ဵမျာဵနှငဴ် ေိုေ်ညီေသာခြေဳမျာဵမှာ နည်ဵပါဵေနပါသည်။

(

)

30

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဝန်ကေီဵဌာနအေနြဖငဴ်
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵော

အစိုဵရမဟုတသ
် ည်ဴ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

နမူနာြပေမွဵြမူေရဵခြေဳမျာဵေဆာေ်လုပ်၍

ရပ်ရွာအေြြေြပု

အသိပညာေပဵမှုမျာဵေို

လုပ်ေဆာင်သငဴ်ပါသည်။
၄) ဝ

်ေရာဂါ

ာ

ွေယ်ပြင်ဵနှငဴ်

ုသပြင်ဵ

ေမွဵြမူေရဵသမာဵမျာဵအတွေ်ဆုဳဵရှုဳဵမှုအမျာဵဆုဳဵြဖစ်ေပ္ဒေစေသာအေကောင်ဵအရာသည်တရ
ိ စ္ဆာန်မျာဵတွင်
ေရာဂါေျေရာေ်ြြေင်ဵပင်ြဖစ်ပါသည်။ စစ်တမ်ဵေောေ်ယူြေဲဴေသာ ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏
ေြဖဆိုြေျေ်အရ (၂၀၁၈) ြေုနှစ်တွင် ြဖစ်ပွာဵြေဲဴေသာ ေဒသအေြေ္ဒ ဝေ်နာဵရွေ်ြပာ ေူဵစေ်ေရာဂါေကောငဴ်
စီဵပွာဵေရဵအရ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကေုဳေတွ့ြေဲဴရသညဴ်အြပင် ဝေ်ေမွဵြမူမှုနှုန်ဵမျာဵလည်ဵ ေျဆင်ဵသွာဵသည်ေို
ေတွ့ရှိရပါသည်။ထို္ဓေကောငဴ်ယြေုစစ်တမ်ဵသွာဵေရာေ်ေောေ်ယူသညဴ်အြေျန်ိ အြေါသည် ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွေ် ေျဆင်ဵေနေသာအြေျန်ိ ြဖစ်ပါသည်။ အြေျု့အိ
ိ မ်ေထာင်စု မျာဵသည် အကေီဵ
အေျယ်ပျေ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵေို

ကေုဳေတွ့ရေသာေကောငဴ်

ယြေုနှစ်တင
ွ ်မှ

တစ်ေောင်စ

နှစ်ေောင်စ

ြပန်လည်ေမွဵြမူနိုင်ကေပါသည်။ သို္ဓေသာ်လည်ဵ ေရာဂါေူဵစေ်ြေဳရြြေင်ဵမရှိသြဖငဴ် ပျေ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမရှိေသာ
အိမ်ေထာင်စုမျာဵေိုလည်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ၎င်ဵအိမ်ေထာင်စုမျာဵေို ေရာဂါေူဵစေ်ြြေင်ဵ မြေဳရသညဴ်
အေကောင်ဵအရင်ဵေို ေမဵြမန်ဵရာတွင်မူ ဝေ်မျာဵေိုေရြေျုဵသန့
ိ
်စင်ေပဵရာတွင် ေရေြမာင်ဵမျာဵမှေရေို
အသုဳဵမြပုဘဲ အဝီစိတင
ွ ်ဵမှေရေိုသာ အသုဳဵြပုသညဴ်အတွေ် အြြောဵဝေ်မျာဵနည်ဵတူ ေရာဂါေူဵစေ်ြေဳ
ရြြေင်ဵမြဖစ်ပါသည်ဟု ြပန်လည်ေြဖကောဵကေပါသည်။
ေမွဵြမူသူမျာဵသည်

ဤအြေျေ်ေိုကေညဴ်ြြေင်ဵအာဵြဖငဴ် ေဒသြေဳဝေ်

ေူဵစေ်ေရာဂါနှငဴ်ပတ်သေ်ေသာအသိပညာ

အလွန်နည်ဵပါဵလျေ်ရှိေနသည်ေို

ေတွ့ရပါသည်။
ေောလင်ဵမမို့နယ် ေမွဵြမူေရဵနှင် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေြဖကောဵြေျေ်အရ ဝေ်မျာဵတွင် အမမဲတမ်ဵ
ြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါသည် ဝေ်ဝမ်ဵေျေရာဂါြဖစ်မပီဵ စီဵပွာဵေရဵအရ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵေသာ

ေရာဂါြဖစ်

ေကောင်ဵ သိရှိရပါသည်။ ဝေ်ဝမ်ဵေျေရာဂါအတွေ် ောေွယ်ေဆဵေို ဝေ်သာဵေပါေ် (၂) လသာဵ
အရွယ်တင
ွ ် မြဖစ်မေန ထိုဵရပါသည်။ ထို္ဓအြပင် သန်ြေျေဆဵ၊ ဝဲေရာဂါောေွယ်ေဆဵမျာဵေိုလည်ဵ
ထိုဵရပါသည်။ သိုေ
္ဓ သာ် စစ်တမ်ဵအရမူ ောေွယ်ေဆဵထိုဵေလဴရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုသည် ၅၃ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵ
သာရှိမပီဵ ေျန် ၄၇ ရာြေိ့
ု ်ငနှုန်ဵသည် ောေွယ်ေဆဵထိုဵေလဴမရှိေကောင်ဵေို ေတွ့ရှိရပါ သည်။ သို္ဓြဖစ်ရာ
ဝေ်ေရာဂါောေွယ်ေဆဵ ထိုနှဳေရဵေိုလည်ဵ ပိုမို အေလဵထာဵေဆာင်ရွေ်သငဴ်ေနပါသည်။
ဝေ်မျာဵတွင် ြဖစ်ေလဴရှိေသာ ေရာဂါမျာဵအတွေ် ေြဖရှင်ဵကေရာဝယ် ၅၂ ရာြေိ့
ု ်ငနှုန်ဵသည် ေျွမ်ဵေျင်
ဆရာဝန် သို္ဓမဟုတ် မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနေ အသိအမှတြ် ပုထာဵေသာ တိရစ္ဆာန်
ေျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵနှငဴ် ေုသပါေသာ်လည်ဵ ေျန် ၄၉ ရာြေိ့
ု ်ငနှုန်ဵမှာမူ နီဵစပ်ရာေဆဵ ဆိုင်မှေဆဵ
ေို ဝယ်ယူတုေ
ိ ်ြြေင်ဵ၊ ယုဳကေည်ရာ ရိုဵရာသဘာဝ ေဆဵြမစ် ေဆဵဥမျာဵေို ကေဳဆေေျွဵေမွဵော ေုသြြေင်ဵ
ေဲဴသို္ဓေသာ သူတု္ဓ၏
ိ ေိုယ်ပိုင်နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် ေြဖရှင်ဵကေသည်ေိုလည်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ သို္ဓြဖစ်ရာ ဝေ်
ေျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ပတ်သေ်၍ အသိပညာေပဵြြေင်ဵမျာဵေို လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ဆရာဝန်မျာဵနှငဴ် ေျန်ဵမာ

(

)
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ေရဵလုပ်သာဵမျာဵအေပ္ဒ ယုဳကေည်အာဵေိုဵမှု ပိုမိုြမငဴ်မာဵလာေစရန်နှငဴ် တတ်သိနာဵလည်သူြဖငဴ် ေုသြြေင်ဵ
၏ အာဵသာြေျေ်မျာဵေို အေလဵထာဵရှင်ဵြပေြပာဆိုေပဵသင်ဴပါသည်။

၅) သင်တန်ဵမျောဵပဖငဴ် အသိပညာေပဵပြင်ဵ
ယြေုစစ်တမ်ဵအရ အစိုဵရ၏ ပဳဴပိုဵေူညီမှု မရရှိေသာ အိမ်ေထာင်စု (၉၁) ရာြေိုင်နှုန်ဵြေန့်ရှိေနပါသည်။
အစိုဵရထဳမှ အေထာေ်အပဳဴရရှိသည်ဟု ေြဖဆိုသညဴ် အိမ်ေထာင်စုမှာဵမျာ (၉) ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသာလျှင်ရှိသည်။
အဆိုပါအေထာေ်ပဳဴရရှိဖူဵသညဴ်

အိမ်ေထာင်စုမျာဵရှိ

(၅၂)

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည်

ေြေျဵေငွရရှိမပီဵ၊

(၂၉)

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵမှာ ဝေ်မျုဵိ အေထာေ်အပဳဴရရှိဖူဵသည်ဟုေြဖဆိုပါသည်။ (၁၄) ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵသည် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်
ပတ်သေ်သညဴ် သင်တန်ဵတေ်ေရာေ်ဖူဵသည်ဟု ေြဖဆိုကေသည်ေို ေတွ့ရှိရသည်။ ေယဘုယျအာဵ
ြဖငဴ်ဆိုေသာ် ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵအေနြဖငဴ် စနစ်ေျသညဴ် ေမွြမူေရဵနှငဴ် ပတ်သေ်သညဴ်
အသိပညာဗဟုသု

ရရှိနိုင်မှုနည်ဵပါဵလျေ်ရှိပါသည်။

တိဵု တေ်လာရန်အတွေ်

ထို္ဓေကောငဴ်

အစိုဵရအေနြဖငဴ် ေမွဵြမူေရဵ

တစ်ပိုင်တစ်နိုင်

ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵ

ဆိုင်ရာအသိပညာေပဵသညဴ်

အစီစဉ်မျာဵေို

ပိုမိုတိုဵြမှငဴ်လုပ်ေဆာင်သငဴ်ပါသည်။
ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵေို

အဓိေတာဝန်ယူ

လုပ်ေိုင်ကေေသာ

မိသာဵစုဝင်မျာဵတွင်

အိမ်ေထာင်ရှင်

မ ဦဵေဆာင်၍ လုပ်ေိုင်လျေ်ရှိေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှာ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵအရ (၄၆) ရာြေိင
ု ်
နှုန်ဵထိရှိသည်။ သို္ဓြဖစ်ရာ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ သင်တန်ဵမျာဵေပဵရာတွင် အိမ်ေထာင်ရှင်မ
မျာဵေို အဓိေပစ်မှတအ
် ုပ်စုအြဖစ် သတ်မှတေ
် ာ စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ပညာေပဵသငဴ်ပါသည်။
ေမွဵြမူေရဵသင်တန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေဟာေြပာပွဲမျာဵနှငဴ်ပတ်သေ်၍

သင်တန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေဟာေြပာပွဲမျာဵသည်

စစ်တမ်ဵ၏

ေတွ့ရှိြေျေ်မျာဵမှာ

လေ်ေတွ့တွင် အသုဳဵဝင်မှု ရှိပါသည်ဟု ေြဖဆိုသူ ၈၃

ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵရှိပါသည်။ သို္ဓေသာ် သင်တန်ဵမျာဵနှငဴ် ေဟာေြပာပွဲမျာဵသို္ဓ မတေ်ေရာေ်ဖူဵသူပမာဏမှာမူ ၈၇
ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵအထိ ရှိေနပါသည်။ ၁၃ ရာြေိင
ု ်နှုန်ဵမျှသာ သင်တန်ဵမျာဵသို္ဓ တေ်ေရာေ်ဖူဵသည်ဟု ေြဖဆိုကေ
ပါသည်။ သင်တန်ဵ မတေ်ေရာေ်ရသညဴ် အေကောင်ဵအရင်ဵေို ေမဵြမန်ဵရာ သင်တန်ဵမျာဵ မြပုလုပ်
ေသာေကောငဴ်ဟု ေြဖဆိုသူသည် ၆၀ ရာြေို့်ငနှုန်ဵအထိပင် ရှိေနပါသည်။ သတင်ဵအြေျေ်အလေ်ရရှိမှု
ြေေ်ြေဲေသာေကောငဴ်ဟု ေြဖဆိုသူပမာဏမှာ ၂၃ ရာြေို့်ငနှုန်ဵ ရှိပါသည်။

သို္ဓြဖစ်ရာ အစိုဵရအေနြဖငဴ်

ေမွဵြမူေရဵသမာဵမျာဵအတွေ် လိုအပ်ေသာ အသိပညာေပဵသင်တန်ဵမျာဵေို ယြေုထေ်ပိုမိုလုပ်ေဆာင်ရန်
လိုအပ်ေနပါေသဵသည်။

သင်တန်ဵမျာဵနှငဴ်

ပတ်သေ်ေသာ

သတင်ဵအြေျေ်အလေ်မျာဵေိုလည်ဵ

အြေျန်ိ နှငဴ်တေြပဵညီ ရရှိေစရန် သတင်ဵမီဒီယာမျာဵ၊ လေ်ေမ်ဵစာေစာင်မျာဵ၊ ေေျဵရွာအုပ်ြေျုပ် ေရဵမှူဵ
မျာဵ၊ ေျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵ၏ အေူအညီြဖငဴ် ေဆာင်ရွေ်သငဴ်ပါသည်။

(

)
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၆။ နိဂုဳဵြျေုပ်
ဤသုေတသနစာတမ်ဵငယ်သည် စစ်ေိုင်ဵတိင
ု ်ဵေဒသကေီဵအတွင်ဵရှိ ေောလင်ဵမမို့နယ် တစ်ပိုင်တစ်နိင်
ဝေ်ေမွဵြမူေရဵ အေြြေအေနနှငဴ် ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵမှရရှိသညဴ်ဝင်ေငွသည် မိသာဵစုစီဵ ပွာဵေရဵအေြြေအေနေို
အေထာေ်အေူြပု/မြပု ပထမဆုဳဵအကေိမ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်သညဴ် စာတမ်ဵြဖစ် ပါသည်။ စစ်ေိုင်ဵတိင
ု ်ဵ
ေဒသကေီဵ ေောလင်ဵြေရိုင်၊ ေောလင်ဵမမို့နယ်သည် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဝေ်ေမွဵြမူ ြြေင်ဵေို ယြေုထေ်
တိဵု ြေျဲ့ေမွဵြမူနိုင်ရန် အြေေ်အြေဲ၊ အတာဵအဆီဵမျာဵစွာရှိေနပါသည်။ ၎င်ဵအြေေ်အြေဲ အတာဵအဆီဵမျာဵ
အနေ် ဝေ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုသည်လည်ဵ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတေ်ရန် အဓိေအတာဵ
အဆီဵတစ်ြေုအြဖစ်ရှိေနပါသည်။ ထို္ဓြပင် ယြေုစစ်တမ်ဵအရ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵ၏ အဓိေအြေေ်အြေဲ၊ အတာဵ
အဆီဵတစ်ြေုြဖစ်ေသာ ဝေ်စာေဈဵနှုန်ဵကေီဵြမငဴ်ြြေင်ဵသည်လည်ဵ ဝေ်ေမွဵြမူ ေရဵအတွေ် အကေီဵမာဵဆုဳဵ
အဟန့်အတာဵြဖစ်ေနပါသည်။ အမျာဵစုသည် လူတု္ဓ၏
ိ စာဵကေင်ဵစာဵေျန်မျာဵ အေလအလွငဴ် မြဖစ်ရန်
အတွေ်သာ ေမွဵြမူကေသည်ေို ေတွ့ရှိရပါသည်။ အြေျုပ်အာဵြဖငဴ်ဆိုေသာ် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝေ် ေမွဵြမူ
ေရဵအေြြေအေနတိဵု တေ်ေောင်ဵမွန် ေစရန်နှငဴ် မိသာဵစုဝင် ေငွေပ္ဒအေျုဵိ သေ်ေရာေ်မှုရှိေစရန် ဝေ်
မျာဵေို နည်ဵစနစ်တေျ ေမွဵြမူတတ်ေစရန် ဝေ်ေမွဵြမူေရဵ အသိ ပညာေပဵသင်တန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်
ေပဵရန်၊ ေရာဂါမေျေရာေ်မီနှငဴ် ေရာဂါေျေရာေ်ြေျန်ိ တွင် လုပ်ေဆာင်သငဴ်သညဴ် အြေျေ်မျာဵေို ပညာ
ေပဵရန် စသည်ြဖငဴ် လုပ်ေဆာင်သငဴ်ပါေကောင်ဵေို ယြေုစာတမ်ဵ ငယ်မှ ေဖာ်ြပလိုေ်ရပါသည်။
၇။

ျေမ်ဵ

ိုဵ

1. Kawlin Township General Administration Department
2. Myanmar Information Management Unit
3. Kawlin Township Livestock Breeding and Veterinary Department
4. Myanmar Pig Production 2017, Statistics from Food and Agriculture Organization
5. Dr. Kyi Lin, Piggery Waste Water Management in Myanmar
6. Myanmar - Pork (Meat Of Swine) - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and
Insights
7. International Business Research Myanmar 2018, Faculty of Economics and Business,
University of Groningen

(

)
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၈။ ေနာေ်ဆေ်တဲွ (ေ) (ြေ)
(ေ)အေရအတွေ်စဳထာဵသုေတသနစစ်တမ်ဵေမဵြေွန်ဵလွှာ

(

)

34

(

)
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(

)
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(

)
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(

)

38

(

)

39

(

)
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(ြေ) အရည်အေသွဵစဳထာဵသုေတသနစစ်တမ်ဵေမဵြေွန်ဵလွှာ
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနေို ေမဵြမန်ဵေသာ ေမဵြေွန်ဵမျာဵ
၁) ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ မည်မျှြဖငဴ် လည်ပတ်ေနပါသနည်။
၂) ဝန်ထမ်ဵဦဵေရဵ လုဳေလာေ်မှု ရှိပါသလာဵ။ မလုဳေလာေ်ပါေ မည်ေဲဴသို္ဓ ေြဖရှင်ဵပါသနည်။
၃) မမို့နယ်အတွင်ဵ မည်သညဴ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေို အမျာဵစု လုပ်ေိုင်ကေသနည်။
၄) ေောလင်ဵမမို့နယ်၏ ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအေြြေအေနေို ေြပာြပနိုင်ပါသလာဵ။
၅) စနစ်တေျ ဝေ်ေမွဵြမူြြေင်ဵဟု ဆိုရာတွင် မည်ေဲဴသို္ဓေသာ ေမွဵြမူြြေင်ဵမျုဵေိ
ိ ု ဆိုလိုပါသနည်ဵ။
၆) ေမွဵ/ေုဌာနသည် ဝေ်သတ်ြေွငဴ်ေို သတ်မှတြေ
် ျေ်မျာဵ ြေျမှတထ
် ာဵပါသလာဵ။
၇) မမို့နယ်တင
ွ ်ဵ မည်သညဴ်ဝေ်အမျုဵအစာဵေိ
ိ
ု ေမွဵြမူပါသလဲ။ မည်သညဴ်နည်ဵစနစ်ြဖငဴ် ေမွဵြမူပါသလဲ။
အမျာဵဆုဳဵေမွဵြမူေသာ ဝေ်အမျုဵအစာဵေိ
ိ
ု ေဖာ်ြပပါ။
၈) ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေ် ေမွဵ/ေုဌာနသည် မည်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေို အဓိေ ေဆာင်
ရွေ်ေနပါသလဲ။
၉) ဝေ်၌ မည်သညဴ်ေရာဂါမျာဵ ြဖစ်ပွာဵမှု ရှိပါသနည်ဵ။ အမျာဵဆုဳဵ မည်သညဴ်ေရာေဂါ ြဖစ်ပွာဵပါသနည်ဵ။
မည်ေဲဴသို္ဓ ေြဖရှင်ြေဲဴကေပါသနည်ဵ။
၁၀) ဝေ်ေမွဵြမူသူအမျာဵစုသည် ဝေ်မျာဵမေျန်ဵမာြြေင်ဵအတွေ် ေုသမှုမျာဵေို မည်ေဲဴသို္ဓ ေဆာင်ရွေ်
ေလဴရှိပါသနည်ဵ။
၁၁) ေူဵစေ်ေရာဂါမျာဵေကောငဴ် ေသဆုဳဵေသာ ဝေ်မျာဵေို ဝေ်ေမွဵြမူသူမျာဵသည် မည်ေဲဴသို္ဓ စီမဳ
ေဆာင်ရွေ်ေလဴရှိသနည်ဵ။
၁၂) ဝေ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ အသိပညာေပဵသင်တန်ဵမျာဵေို မည်ေဲဴသို္ဓစီစဉ်ြပု လုပ်ေပဵပါ
သနည်ဵ။
၁၃) ဝေ်ေမွဵြမူေရဵအတွေ် လိုအပ်ေသာ အရင်ဵအနှီဵမျာဵ ရရှိနိုင်ရန် မည်ေဲဴသို္ဓ စီစဉ်ြပုလုပ်ေပဵပါ
သနည်ဵ။
၁၄) ဝေ်မျုဵေောင်
ိ
ဵမျုဵသန့
ိ
်မျာဵ ရရှိေစရန် မည်ေဲဴသို္ဓ ေူညီပဳဴပိုဵပါသလဲ။

ဝေ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဖွဳမဖိုဵတိုဵတေ်ေစရန် မည်ေဲဴသို္ဓ ေဆာင်ရွေ်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။

(

)
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၁၅) ေမွဵ/ေုဌာနအေနြဖငဴ် မည်သို္ဓေသာအြေေ်အြေဲမျာဵ ရှိပါသလဲ။
၁၆) အကေဳြပုလိုေသာ အေကောင်ဵအရာမျာဵ ရှိပါသလာဵ။
မှတတ
် မ်ဵဓါတ်ပုဳမျောဵ

ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ်၍ ေမွဵြမူသညဴ်
တပိုင်တနိုင်ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ် ခြေဳတစ်ခြေဳ
(ေောလင်ဵမမို့နယ်

ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ်၍ ေမွဵြမူသညဴ်

တပိုင်တနိုင်ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်
ခြေဳတစ်ခြေဳ (ေောလင်ဵမမို့နယ်)၊
ဝေ်ေောင်ကေီဵေမွဵြမူသညဴ် ပုဳ

(

)
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ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ၍
်
ေမွဵြမူသညဴ်
တပိုင်တနိုင်ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်

ခြေဳတစ်ခြေဳ (ေောလင်ဵမမို့နယ်)

ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ်၍

ေမွဵြမူသညဴ်
တပိုင်တနိုင်ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်
ခြေဳတစ်ခြေဳ (ေောလင်ဵမမို့နယ်)။
သာဵေပါေ်ေမွဵြမူသညဴ်ခြေဳ

ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ်၍ ေမွဵြမူသညဴ်
တပိုင်တနိုင်ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်

ခြေဳတစ်ခြေဳ (ေောလင်ဵမမို့နယ်)။
လူေနအိမေ
် အာေ်တွင်
ခြေဳြေတ်တေမွဵြမူသညဴ်ပုဳစ။ဳ

(

)
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ဝေ်ခြေဳေဆာေ်လုပ်၍ ေမွဵြမူသညဴ်
တပိုင်တနိုင်ဝေ်ေမွဵြမူသညဴ်
ခြေဳတစ်ခြေဳ (ေောလင်ဵမမို့နယ်)။
ေြမေပ္ဒတွင်
ခြေဳြေတ်တေမွဵြမူသညဴ်ပုဳစ။ဳ

ကေိုဵြေျည်ေမွဵြမူသညဴ်ပုဳစဳ

(ေောလင်ဵမမို့နယ်)

လွှတ်ေေျာင်ဵေမွဵြမူသညဴ်
ပုဳစ့
ဳ ဳ (ေောလင်ဵမမို့နယ်)

(

)
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ကေိုဵြေျည်ေမွဵြမူသညဴ်ပုဳစဳ
(ေောလင်ဵမမို့နယ်)

ေောလင်ဵ
မမို့နယ်၊
တပိုင်တနိုင်
ဝေ်ေမွဵြမူ
ကေသညဴ်
အိမ်ေထာင်စု

မျာဵ၏ အေြြေ
အေနအာဵ
စစ်တမ်ဵ
ေောေ်ယူြေဲဴကေ
သညဴ်အဖွဲ့

သာဵမျာဵ

(

)
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Let Ching Pao
Myanmar Theological College, Corner of 28 and 70 Streets,
Chanayetharsan township, Mandalay, Myanmar.
Email: letchingpao97@gmail.com
Phone: +959 452447902

Personal Profile
A Chin ethnic and a recent graduate from Yadanarbon University. Now working for the position of
Admin and logistics officer at Kanaung Institute, local Civil Society Organization in Mandalay,
working to promote transparency and accountability of Mandalay Region Hluttaw, strengthen local
governance and increase youth participation in Myanmar democratic process in Mandalay Region.

Personal Particulars
Name

- Let Ching Pao

Date of Birth

- May 1, 1997

NRC NO.

- 9/ Kha Ah Za (N) 033519

Father’s Name

- U Thong Kho Let

Marital Status

- Single

Gender

- Male

Ethnicity/ Nationality - Chin

Educational Background
B.A (English), Yadanarbon University, 2018
Diploma in English, Mandalay University of Foreign Languages

Working Experiences
Position

Admin and Logistics

Organization

Kanaung Institute

Duration

May 2018 – Present

(

)
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CHAW YU
Organization

: The National League for Democracy (NLD),
Kawlin Township, Sagaing Region

Duty

: The Secretary of the Supporting Committee to NLD , Kawlin Township

Personal Information
Date of Birth

: 1st March 1983

Nationality

: Myanmar (Burmese)

Race

: Burma

Religion

: Buddhist

Gender

: Female

Education
2002 – 2004

: Bachelor of Economics ( B.Econ )
: Monywa Institute of Economics

Work Experience
2018 – 2011

: a teacher in Pyinnyardagun Academic Boarder, Kawlin Town, Sagaing

Region
2011 – 2008

: a study guide in Aungdagun Private School, Taze Town, Sagaing Region

2008 – 2006

: a teacher in Basic Education Middle School, Chat Kone Village, Sagaing

Region
Present – 2014

: The National League for Democracy, Kawlin Township

(

)
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Salai Amos Khin Zar Man
Address: 9/3/663(B), Maha Myaing Street, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.
Phone : 09431124470
Email : amoskzm01@gmail.com

Education
A.G.T.I (Mechatronics) - BSc (Physics)

Working Experience
Lutuv University Student Family (Secretary) 2012-2013 Lutuv Student Family Branch Chairman
2012-2013 Lutuv University Student Family (Vice President) 2013-2014 Volunteer at MDRI-CESD
March – May 2015 ToT for Voter Education – STEP Democracy 2015 LTO for 2015 Election (Hornbill
Organization) August 2015 LTO in Ward and Village 2016 Election (Hornbill Organization) December
2016 Assistant Trainer, Civic Education (Model Citizen Project, IFES) 2016 Reporter Researcher,
Post-Election Research for 2015 Election 2016 Program Officer, By-Election Observation 2017
Yangon Lutuv Baptist Church , President (Volunteer) 2017-2018 Project Manager, Civic &Voter
Education (First Time Youth Voters 2020 IFES) 2018-2019 Senior Trainer, Voter Education 2018 ByElection (STEP II) 2018 Program Manager at Civic Development Institute (CDI) 2019-

Training
TOT for Civic and Voter Education Training, FNF, STEP Democracy Project  TOT for Election
Research (FNF, STEP Democracy Project)  TOT for Curriculum Writing (IFES)  IFES Civic
Educations Trainers (Facilitation, Curriculum Writing and Team Building Skill)  Project Cycle
Management (CBI)  Facilitation for workshop and meeting training (CBI)  Leadership for change
(IPACE 2017 term 2)  Youth Participation in Governance Batch – 11  Federalism IPACE 2016 Term

(

)
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MAY ZIN THAINT
Organization

: The National League for Democracy (NLD),
: Central Youth Working Committee

Duty

: A Member of Central Youth Working Committee

Personal Information
Date of Birth

: 21st April 1997

Nationality

: Myanmar (Burmese)

Race

: Burma

Religion

: Buddhist

Gender

: Female

Education
2020

: Bachelor of Arts (History)
: Shwebo University

Work Experience
2015 to present

: The National League for Democracy (NLD)

(

)
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Salai Van Se Hmung
Address: RC2, Building D2, Room 204, Hlaing Township, Yangon
Phone : 09256650367
Email : vansehmung@gmail.com

Education
Law (Final)

Working Experience
Mara Student Association General Secretary (Monywa) 2012-2015 Campaign Manager For ENDP
Candidate 2015 Elections 2015 Chin Literature and Culture Committee Vice President 2016- 2017
Executive Committee Member of Southern Chin Family (Monywa) 2014-2016 Long Term Observer
2017 By Election 2017 M&E officer (First Time Youth Voters 2020) 2017 - 2018 Trainer, Voter
Education for 2018 By Election 2018 M&E Officer – Civic Development Institute (CDI) 2019

Training
Social Entrepreneurship Course E0002 – Batch 21 (Myanmar Egress)  TOT for People Participation
in Democracy Process (STEP Democracy)  TOT for Curriculum Writing (IFES)  IFES Civic
Educations Trainers (Facilitation, Curriculum Writing and Team Building Skill)  Youth and Politics
(The Fifth Pillar)  Myanmar Democracy Fellowship Program Batch – 2 (DRI)  M&E Training (CBI)

(

)

