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ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွတဆင့္ 
ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးတြင္ 
ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ား 

ခံစားရေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းလည္ပတ္ရန္ပုံေငြျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္မ်ားကုိဖန္တီးေပးနုိင္ပါသည္။  
ထုိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္မ်ားအားျဖင့္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈမွာ ေက်းရြာအဖြဲ႕အစည္းတြင္ တက္ၾကြစြာ 
ပါ၀င္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မားလာ၍ လူမႈေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရွိျခင္း၊ ပညာေရးတြင္ 
စိတ္ပါ၀င္စားစြာအားေပးလာျခင္း၊ ယခင္ေၾကြးျမမီ်ားစြာျဖင့္ရင္းနီွးလုပ္ကုိင္ခဲ့ရေသာေတာင္သူမ်ား ဘ၀မွလြတ္ 
ေျမာက္ကာ ကိုယ္ပိုင္္၀င္ေငြျဖင့္ရင္းနွီးလုပ္္နုိင္သည့္ဘ၀သုိ႕ေရာက္ရိွလာျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းနွင္ ့
မိသားစု၀င္ေငြတုိးပြားလာေစျခင္းျဖင့္ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲမႈႏႈန္းကုိေလ်ာ့ခ်နုိင္ျခင္း၊ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေက်းရြာမွကုိယ္တုိင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
လာပါကလည္းျပန္လည္ထူေထာင္္နိုင္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္ 
မ်ားကုိပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိနိုင္ရန ္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

ယခုအခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးမွာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွာစ၍ ျမိ့ဳနယ္ ( ၁၂ ) ျမ့ိဳနယ္၊ ေက်းရြာ ( ၂၂၇ ) ရြာ မွာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီးအိမ္ေထာင္စု ( ၄၀၅၆၄ ) စု က မိမိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ 
အရင္းအနီွးအတြက္ေခ်းေငြ အနည္းဆုံး (၁) ၾကိမ္ထုပ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထုပ္ယူခဲ့ျပီး (၁) နွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
၎တုိ႕ဘ၀တြင္ ထူျခားစြာတုိးတက္မႈ၊ဆုံးရွံဳးမႈတုိ႕မည္ကဲ့သုိ႔ရွိသလဲဟူသည္ကုိ စစ္ေဆးေလ့လာျခင္းအားျဖင့္  
ျမစိမ္းေရာင္စီမကိံန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ရန ္ သုေတသနကုိေဆာင္္ရြက္ခ့ဲ 
ပါသည္။ 
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ေခ်းေငြထုတ္ေသာသူအေယာက္ (၁၅၀၂) တြင္ ေခ်းေငြပမာဏ ပ်မ္းမွ် ၂၄၃၄၉၀ ျဖင္ ့
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  တုိးတက္မႈ အနည္းဆုံး (တစ္) ကုိေတြ႕ရွိေသာသူမ်ား 
၉၉.၅% ျဖစ္၍ အမွတ္မ်ားေပးမႈ ပ်မ္းမွ် ၆.၈၇ ျဖစ္ပါသည္။ေတြ႔ရွိေသာအက်ိဳးေက်းဇူးပမာဏသည္  
ေခ်းေငြပမာဏအေပၚမႈတည္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေခ်းေငြပမာဏပုိမ်ားလွ်င္ ေဖာ္ျပေပးေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးပ်မ္းမွ်အမွတ္ပိုမိုမ်ားပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ေလ့လာလွ်င္ ၾကက္၊ 
ဘဲေမြးျမဴေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း နွင့္ က်ပန္းလုပ္စားေသာသူမ်ား ေခ်းေငြအက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွရပါသည္။  

က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားရေသာသူမ်ား ၃၄% ရွိျပီးျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြေၾကာင့္ 
ေဆးကုသလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္က်န္းမာေရးပုိမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု  ၁၈၀ ဦးမွ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။  
 
ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားရေသာသူမ်ား ၃၄.၂% ရိွျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားကုိ 
ေက်ာင္း၊ က်ဴရွင္ထားနုိင္တယ္ဟု ၁၁၈ ဦး ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။  

လူမႈေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားရေသာသူမ်ား ၅၉% ရိွျပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔၀င္တဦး 
ျဖစသ္ည္ဟု ၁၄၈ ဦး ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။  

၀င္ေငြနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၅၉% ရွိျပီး ၀င္ေငြတုိးပြါးမႈသိသိသာသာခံစားရ 
ေသာသူမ်ားသည္ ၈၉၀ ဦးျဖစ္ပါသည္။ တုိးပြါမႈပမာဏအေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္သူ ေန႔စဥ္၀င္ေငြတုိးပြါးမႈ 
ပ်မ္းမွ်ပမာဏ က ၁၆၅% ျဖစ္ျပီး၊ လစဥ္၊ နွစ္စဥ၀္င္ေငြတုိးပြါးမႈ ပ်မ္းမွ်ပမာဏ က ၁၇၀% ျဖစ္ပါသည္။  
 
ပုိင္ဆုိင္မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၅၇% ရိွျပီး ဆုိင္ကယ္အပုိင္ျဖစ္ေသာသူ ၁၆၇ 
ဦး ျဖစ္၍အေကာင္ေမြးေသာသူ ၁၇၇ ဦး ျဖစ္ပါသည္။  
 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၄၅.၆% ရွိပါသည္။ 
 
ေနအိမ္နွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၃၃.၅% ရိွျပီး သြပ္မိုးအိမ္ေဆာက္နိုင္ေသာ 
သူ၂၃၈ ဦး၊ အိမ္ကိုျပဳျပင္နုိင္သူ ၉၀ ဦး၊ သစ္သား၊ အုတ္အိမ္ကုိ ေဆာက္နိုင္ေသာသူ ၈၇ ဦးျဖစ္ပါသည္။  

အေၾကြးနွင့္ပတ္သက္တဲ့အက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၅၁.၆% ရိွျပီး အေၾကြးအမ်ားၾကီးမရိွေတာ့ဘူးဟု 
၁၈၂ ဦး မွေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ အေၾကြး၀န္ထုပ၀္န္ပိုး (သုိ႕) အတုိးႏႈန္း သက္သာတယ္ဟုေျပာေသာသူ  ၇၅ 
ဦးျဖစ္ပါသည္။  
 
က်ဆင္းမႈ၊ဆုံးရံူးမႈ (သုိ႕) အေျခအေနပုိမုိဆုိးလာတယ္ဟုေျပာေသာသူ အေယာက္ ၇၅ ဦးျဖစ္ျပီး အဓိက 
ေၾကာင္းတရားမ်ားက က်န္္းမာေရးအခက္အခဲမ်ား (၁၂ ဦး) နွင့္ အေၾကြးျပႆနာကုိခံစားေနရေသာသူ (၃၅ ဦး) 
ျဖစ္ပါသည္။  က်ဆင္းမႈတစ္ခုခုကုိေတြ႕ရွိေသာသူမ်ား ၅% ျဖစ္ပါသည္။  



4 
 

မာတိကာ 
၁. စီမံကိန္းေနာက္ခံအေၾကာင္း။ ................................................................................................ 5 

၂. သုေတသနေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား .............................................................................. 7 

၃. ေခ်းေငြသံုးစြျဲခင္းနွင့္အက်ိဳးေက်းဇူး ......................................................................................... 9 

၄. က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ .....................................................................13 

၅. ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ ........................................................................15 

၆. လူမႈေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ ..........................................................................17 

၆. ၀င္ေငြနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ ............................................................................19 

၇. စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ .................................................................22 

၈. ပိုင္ဆုိင္မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ.........................................................................24 

၉. အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ .....................................................26 

၁၀. ေနအိမန္ွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ .........................................................................28 

၁၁. အေၾကြးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ ........................................................................30 

 

  



5 
 

၁. စီမံကိန္းေနာက္ခံအေၾကာင္း 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး(၁၄)ခု၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ျပည္နယ္ခြဲ(၂)ခု၊ 

ခရိုင္(၇၃)၊ ၿမိဳ႕နယ္(၃၃၀)ႏွင့္ေက်းရြာေပါင္း (၆၃၈၉၉) ရြာရွိၿပီးႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ (၇၀.၄%)သည္ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကပါသည္။ေက်းလက္လူဦးေရ၏ (၂၉.၂%)၊လူဦးေရ(၁၀.၅)သန္းခန္႔သည္ ဆင္းရဲသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးအတြက္ ပင္မဆက္သြယ္ရာဦးစီးဌာနျဖစ္သျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ကုိဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးမိတ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား INGOs ၊ NGOs မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ 
ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းအား ထက္၀က္(၁၆%)အထိေလ်ာ့ခ် 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ-ေက်းလက္ကြာဟ 
ခ်က္က်ဥ္းေျမာင္းလာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္အားစဥ္ဆက္မျပတ္ကာလရွည္ၾကာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ႏုိ၀င္ဘာလ၁၈ရက္ေန႔တြင္ေနျပည္ေတာ္အမ်ိဳးသားအဆင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲွရရိွသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရေက်းလက္ေနဆင္းရဲသားျပည္သူ 
မ်ားအတြက္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္မိသားစု၀င္ေငြတုိးပြားေစရန္ရည္မွန္း၍ျမစိမ္းေရာင္
ေက်းရြာစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ 
ေက်းရြာသူ/သားမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစျခင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်က်စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ 
ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရရိွလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းအား၂၀၁၄-
၂၀၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး (၁၄) ခု၊ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသတုိ႔ရိွ ခရုိင(္၇၀)ခုတုိ႔၌ၿမိဳ႕နယ္ (၂၈၂)ႏွင့္ေက်းရြာေပါင္း (၁၄၅၀)ရြာ၌စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲၿပီး 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခရုိင္(၆၉)ခုတုိ႔၌ၿမိဳ႕နယ္(၂၆၄)ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း (၃၀၀၀)ရြာေဆာင္ရြက္ေပး 
ခဲ့ရာစုစုေပါင္းခရုိင(္၇၀)ခုတို႔၌ ၿမိဳ႕နယ္(၂၈၈)ႏွင့္ေက်းရြာေပါင္း (၄၄၅၀)ရြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္အရင္းမေပ်ာက္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြအျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ
ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္သိန္း(၃၀၀)မတည္ေပးၿပီး သက္သာေသာအတုိးႏႈန္းရယူျခင္းျဖင့္ရန္ပံုေငြပမာဏ တုိးပြား 
ေစကာ ေရရွည္တည္တံလည္ပတ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳး 
ေရး၊ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္း၊မီးလင္းေရး၊ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားစသည့္ ၀င္ေငြတုိးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္(၁၀)ဆင့္ႏွင့္ေက်းရြာအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ 
(၁၁)ဆင့္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္ပတ္ရန္ပုံ 
ေငြ၊အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊မရိွသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ေခ်းေငြစနစ္၊ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း၊ေကာ္မတီ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ေကာ္မတီ၀င္ဦးေရႏွင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ကာလ၊ေကာ္မတီစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊စာရင္းဇယား 
ႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ား၊အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း၊ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 
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ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးမွာ…… 

 ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီ္မံကိန္းအား ၿမိဳ႕နယ္(၁၄) ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ ေက်းရြာေပါင္း (၅၇)ရြာ ျဖင့္စတင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ စီမံကိန္းယူနစ(္၅၇)၊ အက်ိဳးျပဳေက်းရြာ (၅၇)ရြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ စီမံကိန္းယူနစ(္၉၈)၊ အက်ိဳးျပဳေက်းရြာ (၁၀၀) ရြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆-

၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ စီမံကိန္းယူနစ္(၇၀)၊ အက်ိဳးျပဳေက်းရြာ (၇၂) ျဖင့္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ 

စုစုေပါင္း စီမံကိန္းယူနစ(္၂၂၅)၊ အက်ိဳးျပဳေက်းရြာေပါင္း (၂၂၉) ရြာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘ႑ာေ၇းႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းယူနစ္(၄၀)၊ အက်ိဳးျပဳေက်းရြာေပါင္း (၄၃) ရြာ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္အထိ စီမံကိန္းေက်းရြာေပါင္း (၂၂၉)ရြာမ ွ

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၄၀၇၁၃) အား ရန္ပုံေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း၍ စီမံကိန္းလည္ပတ္လ်က္ရိွရာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ အတုိးရေငြေပါင္း က်ပ္(၈၆.၈၃) သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ အတုိးရေငြေပါင္း 

က်ပ္(၅၀၁.၂၇) သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ အတုိးရေငြေပါင္း က်ပ္(၁၀၁၆.၄၉) သန္း၊ စုစုေပါင္း 

အတုိးရေငြေပါင္း က်ပ္(၁၆၀၄.၅၉) သန္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
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၂. သုေတသနေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
ဤသုေတသနစီမံကိန္းကုိရည္ရြယ္ခ်က္သုံးခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္- 

(က) လက္ရိွစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာေဒသတြင္ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေသာအ 
ေသးစားေခ်းေငြသံုးစြျဲခင္းအေပၚေလ့လာသုံးသပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ခ) လက္ရွိစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာေနရာေဒသတြင္လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာတုိးတက္မႈအေျခအေန 
အေပၚတြင္ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဂ) လက္ရွိစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာေနရာေဒသတြင္လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာပုိမိုဆုိးလာသည့္အေျခ 
အေနအေပၚတြင္ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနစီမံကိန္းသည္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္စတင္ခဲ့ပါသည္။SPPRG ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္ 
တုိင္းေဒသၾကီးတုိင္းရုံးတုိ႕ပူးေပါင္း၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ  
သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး SPPRG မွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေလ့လာ၍ အစီရင္ခံစာေရးဆြ ဲ
ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာေက်းရြာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ေက်းရြာ 
မွ စီမံကိန္းမွာပါ၀င္ေသာအခ်ိန္ (၁) ႏွစ္နွင့္အထက္ရွိေသာသူ (၁၀) ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ခဲပ့ါသည္။ ထုိသူတုိ႕မွ 
ေခ်းေငြသုံးစြျဲခင္းအေၾကာင္းကုိေျဖၾကားျပီး qualitative နည္းစနစ္ျဖင့္  semi-structured interview format 
အရ ၎တုိ႕ေနထုိင္မႈ၊ လူမႈစီပြြါးေရး နွင့္ လူမႈဘ၀အေျခအေနတုိ႕တြင္ တုိးတက္မႈမည္မွ်ရိွသည၊္ဆုိးရြား 
လာသည့္အေျခအေနမည္မွ်ရွိသည္ကုိေျဖေပးၾကပါသည္။ ေျဖၾကားေသာအခ်က္မ်ားမွာ- 

- အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား 
- ေခ်းေငြရရွိသည့္အခ်ိန္ နွင့္ ပမာဏ 
- ေခ်းေငြသုံးစြသဲည့္အေၾကာင္း 
- အခန္းက႑ (၁၀) ခ်က္တြင္ (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ၀င္ေငြ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ 

အေၾကြး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေနအိမ္အေျခအေန နွင့္ အျခား) လြန္ခဲ့ေသာ (၁) နွစ္တြင္ 
တုိးတက္မႈဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ က်ဆင္းမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဟူသည္ကုိ အမွတ္မ်ားေပးျခင္း 
အားျဖင့္ (၀ -၃) အေျခအေန၏ပမာဏကုိေျဖၾကားပါသည္။ အမွတ္ (၀) ေျဖၾကားလွ်င္ တိုးတက္မႈ၊ 
က်ဆင္းမႈထူထူျခားျခားမေတြ႕ရိွပါ။ အမွတ္ (၃) ေျဖၾကားလွ်င္ တုိးတက္မႈ၊ က်ဆင္းမႈ အလြန္ေကာင္း 
ေသာအေျခအေန (သုိ႕) အလြန္ဆိုးေသာအေျခအေနကုိေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။  

- တုိးတက္မႈနွင့္က်ဆင္းမႈ တုိ႕ေတြ႕ရွိသည့္ အခန္းက႑မွာ အေသးစိတ္ေျဖၾကားရန္ျဖစ္ပါသည္။  

ေမးခြန္ေမးသည့္ပံုစံသည ္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ (၁) တြင္ ေတြရိွရပါသည္။ သုေတသနစီမံကိန္းျပည့္စံုေသာ 
အခါတြင္ျမိဳ့နယ္ (၁၂) ခု၊ ရြာေပါင္း (၁၅၀) မွအိမ္ေထာင္စု (၁၅၀၂) ထံမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ 
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ဇယား (၁) ပါ၀င္သည့္ျမိဳ႕နယ္စာရင္း 
ျမိဳ့နယ္ ပါ၀င္သူဦးေရ ျမိဳ့နယ္ ပါ၀င္သူဦးေရ 

ေက်ာက္တန္း ၂၈၈ ကြမ္းၿခံကုန္း ၁၃၀ 

ခရမ္း ၁၄၀ တုိက္ႀကီး ၁၄၀ 

သုံးခြ ၁၃၀ ေမွာ္ဘ္ီ ၁၂၄ 

သန္လ်င္ ၁၂၁ လွည္းကူး ၁၁၀ 

တြံေတး ၁၃၀ ထန္းတပင္ ၅၉ 

ေကာ့မွဴး ၁၃၀   
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၃. ေခ်းေငြသုံးစြျဲခင္းနွင့္အက်ိဳးေက်းဇူး 
ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္ထံမွေခ်းေငြရရွိေသာသူမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားမွာ ၀က္ 
၊ႏြားေမြးျမဴေရး (၃၁.၅%) လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး (စပါး) (၂၇%) နွင့္ ေစ်းေရာင္းျခင္း (၁၁%) 
တုိ႕သည္အမ်ားဆုုံးေတြ႕ရိွရပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မုန္႕ေရာင္း၊ ကုန္စံုဆုိင္၊ စက္ခ်ဳပ္ 
လုပ္ငန္းတုိ႕ကုိအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပါ၀င္မႈပုိမိုမ်ားပါသည္။ ေခ်းေငြပမာဏမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ က်ပ္ ၂၄၃၄၉၀ 
ရွိေသာ္လည္း ေရ၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး (စပါး) နွင့္ ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဳေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္ေခ်းေငြထုတ္သည့္ပမာဏအျခားေသာလုပ္ငန္မ်ားအတြက္ပိုမိုမ်ားပါသည္။  

ဇယား (၂) ေခ်းေငြသံုးစြ ဲ ျခင္း (အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္) 
 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အမ်ိဳးအစား 

 
လူအေရအတြက္ 

 
ရာခုိင္္နႈန္း 

 
ေခ်းေငြပမာဏ 

ထုိေခ်းေငြနွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုပ္ေနေသာသူမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား (%) 

၀က္၊ႏြားေမြးျမဴေရး ၄၇၁ ၃၁.၅% ၂၀၁၀၉၈ ၅၉% 
ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီ ဆြ ဲ ၄၇ ၃% ၁၆၅၃၆၂ ၄၄.၇% 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး (စပါး) ၄၁၅ ၂၇.၇% ၂၇၂၃၀၈ ၄၈% 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး(ရာသီအလုိက္သီးႏွံ) ၉၄ ၆.၅% ၂၃၈၄၀၄ ၅၈.၅% 
ကုန္စံုဆုိင ္ ၇၆ ၅% ၂၂၃၅၁၃ ၇၁% 
ေစ်းေရာင္း ၁၆၅ ၁၁% ၂၁၃၆၄၈ ၆၃% 
ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဳေရး ၃၄ ၂.၃% ၂၈၅၂၉၄ ၅၉% 
ေရ၊ ငါးလုပ္ငန္း ၃၇ ၂.၅% ၃၄၅၁၃၅ ၄၃% 
စက္ခ်ဳပ္ ၁၆ ၁% ၁၇၆၀၀၀ ၇၇.၅% 
က်ပန္း ၁၆ ၁% ၂၀၉၃၇၅ ၂၅% 
မုန္႕ေရာင္း ၉ ၀.၆% ၂၂၇၇၇၈ ၈၉% 
အျခား ၇၆ ၅% ၂၄၁၇၀၇ ၆၄% 
စုစုေပါင္း ၁၅၀၂ ၁၀၀% ၂၄၃၄၉၀ ၅၇% 

 

ေခ်းေငြရရွိသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပိုမ်ားေသာ္လည္း ရရွိေသာေခ်းေငြပမာဏ နွင့္ 
ခံစားရေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈပမာဏတုိ႕သည္ ေခ်းေငြရရွိခဲ့ေသာအမ်ိဳးသားမ်ားေလာက္မမ်ားေပ။ အမ်ိဳးသမီး 
အိမ္ေထာင္ဦးစီမ်ားသည္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈအမွတ္ (ပ်မ္းမွ်) ၆.၈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုဆုိးလာသည့္အေျခအေန 
တစ္ခုကုိခံစားရေသာ ရာခုိင္းႏႈန္းသည္ အျခားအိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္မ်ားပါသည္ (၆.၈%) 
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ဇယား (၃) ေခ်းေငြသံုးစြ ဲ ျခင္းႏွင္ ့အက်ိဳးေက်းဇူး (အိမ္ေထာင္စုအမ်ိဳးအစား 
အမ်ိဳးအစားအလိုက္) 

  
အားလုံး 

အမ်ိဳးသားမ်ာ
း 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား မသန္စြမ္းသူပါ၀င္
သည့္ 

အမ္ေထာင္စု 

အမ်ီဳသမီး 
အိမ္ေထာင္ဦးစီ 

ေခ်းေငြရရွိသူ  ၄၃.၂% ၅၆.၈% ၂.၃% ၁၁% 
ေခ်းေငြပမာဏ ၂၄၃၄၉၀ ၂၄၃၄၈၉ ၂၁၇၅၇၀ ၁၉၀၅၇၂ ၂၁၆၅၅၂ 

အဓိကအသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္း 

၀က္၊ႏြားေမြးျမဴ
ေရး 

လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး 

၀က္၊ႏြာေမြးျမဴ
ေရး 

၀က္၊ႏြာေမြးျမဴေရး ၀က္၊ႏြာေမြးျမဴေ
ရး 

အက်ိဳးထိေရာက္မႈအမွ
တ္ (ပ်မ္းမွ်) 

၆.၈၇ ၇.၁ ၆.၆၉ ၅.၉ ၆.၈ 

အက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
အဓိကျဖစ္ေသာအပုိင္း 

၀င္ေငြတုိးတ
က္မႈ 

၀င္ေငြတုိးတ
က္မႈ 

၀င္ေငြတုိးတ
က္မႈ 

၀င္ေငြတုိးတက္မႈ ၀င္ေငြတုိးတက္
မႈ 

က်ဆင္းမႈ 
(ပိုဆုိးလာသည့္ 

အေျခအေန 
တစ္ခုကုိခံစားရေသာ

သူမ်ား) 

 
၅% 

 
၃.၉% 

 
၆% 

 
၅.၇% 

 
၆.၈% 

 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမ်ိဳးးအစားအလုိက္ ေလ့လာလွ်င္ ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဳေရး၊ ေရ၊ ငါးလုပ္ငန္း နွင့္ က်ပန္း 
လုပ္စားေသာသူမ်ားေခ်းေငြအက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆုုံးေတြ႕ရိွရပါသည္။ (ဇယား ၄)။ ေတြ႔ရွိေသာအက်ိဳး 
ေက်းဇူးပမာဏသည္ေခ်းေငြပမာဏအေပၚမႈတည္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေခ်းေငြပမာဏ ပိုမ်ားလွ်င္ 
ေဖာ္ျပေပးေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးပ်မ္းမွ်အမွတ္ပိုမိုမ်ားပါသည္။ (ဇယား ၅၊ ၆) ျမိဳ့နယ္အလုိက္ ေလ့လာလွ်င္ 
ထန္းတပင္၊ ေမွာ္ဘ္ီနွင့္ခရမ္းတုိ႕မွာ ပ်မ္းမွ်အမွတ္အမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွျပီး သံုးခြ၊ ေက်ာက္တန္းႏွင့္ တိုက္ႀကီး 
က်ဆင္းမႈတစ္ခုကုိခံစားရေသာသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ (ဇယား ၇)။  
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ဇယား (၄) ေခ်းေငြအက်ိဳးေက်းဇူး (အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား 
အလိုက္) 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား အက်ိဳးထိေရာက္မႈအမွတ္ 
(ပ်မ္းမွ်) 

အေျခအေနပုိမုိဆုိးလာသူဟု 
ေျပာၾကားသူ (%) 

၀က္၊ႏြာေမြးျမဴေရး ၆.၇ ၆% 
ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီ ဆြဲ ၆.၈ ၂% 

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး (စပါး) ၆.၆ ၇% 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး(ရာသီအလုိက္သီးႏွံ) ၇.၆ ၂% 

ကုန္စံုဆုိင္ ၆.၆ ၄% 
ေစ်းေရာင္း ၇.၃ ၂% 

ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဳေရး ၈.၉ ၃% 
ေရ၊ ငါးလုပ္ငန္း ၈.၇ ၀% 

စက္ခ်ဳပ္ ၆.၃ ၃% 
က်ပန္း ၈ ၀% 

မုန္႕ေရာင္း ၄.၃ ၀% 
အျခား ၇.၃ ၆% 

၀က္၊ႏြားေမြးျမဴေရး ၇.၉ ၀% 
ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီဆြဲ ၆.၃ ၁၀% 

စုစုေပါင္း ၆.၈၇ ၅% 

 
ဇယား (၅) ေခ်းေငြအက်ိဳးေက်းဇူး (ေခ်းေငြပမာဏအလိုက္) 
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ဇယား (၆) ေခ်းေငြအက်ိဳးေက်းဇူး (ေခ်းေငြပမာဏအလိုက္) 

 
ဇယား (၇) ေခ်းေငြအက်ိဳးေက်းဇူး (ျမိဳ ့နယ္အလိုက္) 
ျမိဳ့နယ္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈအမွတ္ (ပ်မ္းမွ်) အေျခအေနပုိမုိဆုိးလာသူဟု 

ေျပာၾကားသူ (%) 
ေက်ာက္တန္း ၇.၂၅ ၉.၇% 
ခရမ္း ၇.၃ ၅% 
သုံးခြ ၄.၉ ၁၀.၇% 
သန္လ်င္ ၆.၇ ၀% 
တြံေတး ၆.၅ ၀% 

ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တုိ ၆.၂ ၀% 

ေကာ့မွဴး ၅.၉ ၇% 

ကြမ္းၿခံကုန္း ၅.၄၉ ၂% 

တုိက္ႀကီး ၄.၆ ၉.၃% 

ေမွာ္ဘ္ီ ၁၁.၅ ၀% 
လွည္းကူး ၄.၂ ၀.၁% 

ထန္းတပင္ ၁၅.၆ ၀% 

 

  

ေခ်းေငြပမာဏ အက်ိဳးထိေရာက္မႈအမွတ္ (ပ်မ္းမွ်) 
၅၀၀၀၀ ၆.၁၅ 
၁၀၀၀၀၀ ၆.၀၃ 
၁၅၀၀၀၀ ၇.၂၅ 
၂၀၀၀၀၀ ၅.၈၇ 
၃၀၀၀၀၀ ၈.၀၈ 
၄၀၀၀၀၀ ၆.၉၃ 
၅၀၀၀၀၀ ၈.၁၈ 
၆၀၀၀၀၀ ၉ 
၇၀၀၀၀၀ ၁၁.၉ 
၈၀၀၀၀၀ ၁၀.၁ 
၁၀၀၀၀၀၀ ၇.၄ 
၂၀၀၀၀၀၀ ၁၃.၇ 
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၄. က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၃၄%ရိွျပီး အမ်ားစုက၀င္ေငြတုိးပြါးလုိ႕ 
ေဆး၀ါး ၊ ေဆးကုသမႈမ်ားတုိ႕အတြက္ေငြရွိပါသည္ဟုေျပာပါသည္။ က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳး 
ထိေရာက္မႈ ခံစားသူ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွသည့္ျမိဳ႕နယ္- ထန္းတပင္ (၇၈%) တြံေတး (၇၅%) နွင့္ေမွာ္ဘီ္ 
(၅၆.၅%)။ 

ဇယား (၈) က်န္းမာေရးနွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 
ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕သူ၏အိမ္ေထာင္စု)အမ်ိဳးအစား က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္တ့ဲအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 

ေတြ႕ရိွသူရာခုိင္နႈန္း 
အားလုံး ၃၄.၇% 

အမ်ိဳးသား ၃၃.၆% 
အမ်ိဳးသမီး ၃၅.၃% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၄၉% 
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၄၃.၆% 

က်ပန္း ၅၆.၃% 
စက္ခ်ဳပ္ ၄၆.၈% 

ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဳေရး ၄၄% 

အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေသာသူမ်ား- 

- ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြေၾကာင့္ေဆးကုသလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္က်န္းမာေရးပုိမိုေကာင္းမြန္လာႏုိင္သည္- 
၁၈၀ဦး 

- က်န္းမာေရးမေကာင္းလွ်င္အခ်ိန္မီေဆးကုသႏုိင္ပါသည္။ - ၁၂ ဦး 
- ကေလးက်န္းမာေရးပုိေကာင္းပါသည္။ -၁၂ ဦး 

 
ေျပာဆုိခ်က္မ်ား -  

ယခုအခါ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြေၾကာင့္ေဆးကုသလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္က်န္းမာေရးပုိမိုေကာင္းမြန္လာသည္။ 
(၆၉နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

ဝက္မ်ားေရာင္းခ်ၿပီးရရိွလာေသာအျမတ္ေလးျဖင့္က်န္းမာေရးအတြက္အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
(၄၆ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 

ဝက္မ်ားေရာင္းခ်ၿပီးရရိွလာေသာအျမတ္ေလးျဖင့္က်န္းမာေရးအတြက္အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
(၅၀ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး)   
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မိမိအမ်ိဳးသမီးမွာက်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ အရင္ကေဆးရံု၊ ေဆးခန္း၊ေသာက္ေဆးကုိဝယ္ယူၿပီးသြား ျပရန္  
မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ ယခုေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကုိလုပ္က္ုိင္ျပီး ပံုမွန္ေငြဝငက္ာေဆးခန္းကုိျပလာႏိုင္ပါသည္။ 
(၄၅ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 

ကေလးမ်ားက်န္းမာေရးမေကာင္းလွ်င္ ယခင္ကအဆင္မေျပပါ။ ယခုအခါတြင္အဆင္ေျပပါသည္။ 
(၄၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

ယခင္က က်န္းမာေရးမေကာင္းလွ်င္ ေဆးခန္း သုိ႕ သြားေရာက္ရန္ အျခားမွေခ်းငွား၍ သြားရပါသည္။ ယခုအခါ 
ျမစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြရရွလိာသျဖင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆးခန္းသြားရာတြင္ အျခားမွ ေခ်းငွားစရာ 
မလုိေတာ့၍အဆင္ေျပပါသည္။ 
(၄၇ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

ၾကက္၊၀က္၊ဘဲေရာင္း၍ ရသည့္ေငြျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ 
(၆၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

ယခင္္က်န္းမာေရးမေကာင္းလွ်င္ေဆးခန္းသုိ႕အခ်ိန္မီမျပသႏုိင္၊ယခုအခါေဆးခန္းသုိ႕အခ်ိန္မီျပသႏုိင္။ 
(၄၄ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြျဖင့္ အျပင္မွာအတုိးႀကီးေပး၍မေခ်းယူရဘဲ ေဆးခန္းျပကုသေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ 
(၃၇ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 
 
၀င္ေငြရိွတဲ့အတြက္ ေဆးခန္းျပရာတြင္ ပူူစရာမလုိ၍ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေဆးခန္းျပႏုိင္ပါသည္။ 
(၄၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

၀က္မ်ားေရာင္းခ်ခ့ဲ၍ရေသာ အျမတ္ေငြျဖင့္ အူတြင္အနာျဖစ္၍ဗုိက္ခြဲရာတြင္လည္း ေဆးကုသစရိတ္အျဖစ္ 
သုံးစြႏဲိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
(၄၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

က်ဆင္းမႈခံစားေသာသူမ်ား -  
 
သုိ႕ေသာ္လည္း လူ (၁၂) ဦးသည္လည္း (၀.၈%)  က်န္းမာေရးအေျခအေနပုိမိုဆုိးလာသည္ ဟုေျဖၾကားတယ္၊  

- က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြမ်ားအားအကုန္သံုးလိုက္ရပါသည္။ 
(၄၃ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

- က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာသျဖင့္အနည္းငယ္သုံးလိုက္ ရပါသည္။(၇၀ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး)  
- ေခ်းေငြရရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ကေလးငယ္၏ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္အကုန္အသုံးျပဳရ 

(၄၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 
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၅. ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၃၄.၂% ရိွျပီး အမ်ားစုက ၀င္ေငြတိုးပြါး 
လုိ႕ေက်ာင္းစရိတ္ ၊ က်ဴ ရွင္ထားျခင္းတုိ႕ကုိပိုမိုေထာက္ပံ့နိုင္ပါသည္။  

ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွသည့္ျမိဳ႕နယ္- ခရမ္း(၆၄%) ေမွာ္ဘီ္ 
(၆၂%)နွင့္ ထန္းတပင္ (၅၆%) 

ဇယား (၉) ပညာေရးနွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 
ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕သူ၏အိမ္ေထာင္စု)အမ်ိဳးအစား ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈေတြ႕ရိွသူ ရာခုိင္နႈန္း 

အားလုံး ၃၄.၂% 
အမ်ိဳးသား ၃၅% 
အမ်ိဳးသမီး ၃၃% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၄၉% 
အမ်ိဳးးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၄၃.၆% 

က်ပန္း ၄၃.၈% 
ငါးလုပ္ငန္း ၄၆% 
ေစ်းေရာင္း ၄၄% 

 

အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေသာသူမ်ား- 

- ယခင္ကထက္ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းစရိတ္အား  ယခုအခါပုိမိုေထာက္ပံံ့လာႏုိင္သည္။ (၅၉ ဦး) 
- ယခုအခါက်ဳဴရွင္ထားႏုိင္သည္။ (၇၇ ဦး) 
- ယခုႏွစ္မွကေလးေတြကုိေက်ာင္းထားလာႏိုင္တယ္။ (၄၁ ဦး) 

ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 
ယခင္ကထက္ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းစရိတ္အား  ယခုအခါပုိမိုေထာက္ပံံ့လာႏုိင္သည္။ 
(၅၆ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 

ယခင္ကေက်ာင္းးသား(၁)ေယာက္မွာက်ဴရွင္မတက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္းယခုအခါက်ဳဴရွင္ထားႏုိင္သည္။ 
(၂၆ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

သား(၁)ဦးအားတကၠသုိလ္ပညာသင္ျခင္းအားေခ်ာင္လည္စြာသင္ၾကားႏုိင္သည္။(၅၁ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 

ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ေက်ာင္းသား(၂)ဦးအားေက်ာင္းစရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။ 
(၄၅ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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ယခုႏွစ္မွာဆုိရင္ကေလး(၁)ေယာက္လည္းေက်ာင္းထားလာႏိုင္တယ္။ (၃၃ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ယခင္ကသားသမီးမ်ား၏ပညာေရးအတြက္အျပင္မွေငြေၾကးရွာေဖြရေသာ္လည္းယခုအခါမိမိ၀င္ေငြျဖင့္ ေထာက္ 
ပံ့နိုင္တယ္။  (၂၉ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ကေလးပညာေရးတြင္အနည္းငယ္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။(၄၉ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
က်ဆင္းမႈခံစားေသာသူမ်ား - 
သုိ႕ေသာ္လည္း လူ (၅)  ဦးသည္လည္း (၀.၃%)  ပညာေရးအေျခအေနပုိမိဆုိုးလာသည္ ဟုေျဖၾကားတယ္။  
 
ကေလးမ်ားၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ေက်ာင္းသြားတက္ရာလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခပဲါသည္။ 
(၃၄ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႕ေက်ာင္းသြားတက္ရာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခၿဲပီးပညာေရးမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးပါသည္။(၃၆ နွစ္ 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
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၆. လူမႈေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
 
လူမႈေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွသည့္ျမိဳ႕နယ္- ခရမ္း (၉၃%) 
တြံေတး(၈၅%)နွင္ ့ေက်ာက္တန္း (၈၁%) 

ဇယား (၁၀) လူမႈေရးနွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 
ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕သူ၏အိမ္ေထာင္စု)အမ်ိဳးအစား လူမႈေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈေတြ႕ရိွသူ ရာခုိင္နႈန္း 

အားလုံး ၅၉% 
အမ်ိဳးသား ၆၃% 
အမ်ိဳးသမီး ၅၆% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၂၂.၉% 
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၅၄.၆% 

ငါးလုပ္ငန္း ၇၅.၇% 
ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဳေရး ၇၀.၆% 

ေစ်းေရာင္း ၆၆.၇% 

 

အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေသာသူမ်ား- 

- ယခုအခါလူမႈပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အားေကာင္းလာသည္။ - ၁၂၅ ဦး 
- ျမစိမ္းေရာင္အဖြ႕ဲ၀င္(၁)ဦးျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ရပ္ေရးရြာေရးတက္ေရာက္မႈအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ - 

၅၈ ဦး (မိန္းမပိုမ်ားပါသည္) 
- နာေရးကူညီမွဳအဖြ႕ဲ၀င္တြင္တာ၀န္ပိုမုိထမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္း။ - ၇၈ ဦး 
- ပရဟိတအသင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္း။ ၁၂ ဦး 
- အျခားေသာလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပိုမုိပါ၀င္နုိင္ျခင္း - ၃၀ ဦး 

 
ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 
ယခင္က လူမႈပါ၀င္ပက္သတ္မႈ အားနည္းေသာ္လည္း ယခုအခါလူမႈပါ၀င္ပတ္သက္မႈအားေကာင္းလာသည္။ 
(၆၅ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ယခင္ကထက္ယခုအခါျမစိမ္းေရာင္အဖြ႕ဲ၀င္(၁)ဦးျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ရပ္ေရးရြာေရးတက္ေရာက္မႈအား 
ေကာင္းလာခဲ့သည္။(၃၁ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ယခင္က လူမႈပါ၀င္ပက္သတ္မႈ အားနည္းေသာ္လည္း ယခုအခါလူမႈပါ၀င္ပတ္သတ္မႈအားေကာင္းလာသည္။ 
(၃၂ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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နာေရးကူညီမွဳအဖြ႕ဲ၀င္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ျမစိမ္းေရာင္ေကာ္မတီမွအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္တာ 
၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း(၃၁ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ရပ္ေရးရြာေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈမ်ားရိွလာျခင္း။ (၃၄ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 
 
ေမတၱာေရစင္ပရဟိတအသင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္း။ျမစိမ္းေရာင္ေကာ္မတီတြင္ဘ႑ာေရးေကာ္မ 
တီအျဖစ္ပါ၀င္ျခင္း။(၃၈ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
လူမႈေရးအဖြ႕ဲမ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္လာႏုိင္ပါသည္။(၅၅ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ေက်းရြာလူမႈေရးအဖြ႕ဲမ်ားတြင္ယခင္ထက္ ပိုမုိေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါသည္။(၆၅ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
က်ဆင္းမႈခံစားေသာသူမ်ား - 
သုိ႕ေသာ္လည္း လူ (၁) ဦးသည္လည္း (၀.၁%)  လူမႈေရးအေျခအေနပုိမိဆုိုးလာသည္ ဟုေျဖၾကားတယ္။  
 
ယခင္ကမိသားစု၀င္ေငြမွာ(၁၀၀၀၀၀၀)၀င္ခဲ့ေသာ္လည္းယခုအခါအနည္းငယ္ဆုတ္ယုတ္ခဲ့သည္။(၃၂ နွစ္ 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
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၆. ၀င္ေငြနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
၀င္ေငြနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၅၉% ရိွျပီး ၀င္ေငြတုိးပြါးမႈသိသိသာသာ 
ခံစားေသာသူမ်ားသည္ ၄၀% ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ တုိးတက္မႈရွိေသာလ္ည္း တုိးပြါးမႈပမာဏ 
အေသးစိတ္မေျပာတတ္ေပ။  
 
၀င္ေငြနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွသည့္ျမိဳ႕နယ္- သန္လ်င္ (၉၉%) ကြမ္းၿခံ 
ကုန္း (၉၀%)နွင့္ လွည္းကူး (၉၆%) 

ဇယား (၁၁) ၀င္ေငြနွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 
ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕သူ၏အိမ္ေထာင္စု)အမ်ိဳးအစား ၀င္ေငြနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈေတြ႕ရိွသူ ရာခုိင္နႈန္း 

အားလုံး ၇၅% 
အမိ်ဳးသား ၇၃% 
အမိ်ဳးသမီး ၇၅% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၇၇% 
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၈၁% 

ေစ်းေရာင္း ၈၅% 
ကုန္စံုဆုိင္ ၈၅.၅% 

ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီဆြဲ ၈၀% 

 
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေသာသူမ်ား- 
 

- တုိးပြါးမႈပမာဏအေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏုိငတ္ဲ့သူေတြမွာ ေန႕စဥ္၀င္တုိးပြါးမႈပ်မ္းမွ်ပမာဏ က ၁၆၅% ျဖစ္ျပီး၊ 
လစဥ္၊ နွစ္စဥ္၀င္ေငြတုိးပြါးမႈ ပ်မ္းမွ်ပမာဏ က ၁၇၀% ျဖစ္ပါသည္။  

 
- ၀င္ေငြတုိးပြါးမႈပမာဏအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ေမြးျမဴေရး 

(၁၈၂%) ကုန္စံုဆုိင္ (၁၇၆%) နွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး (၁၇၂%)။ အခ်ိဳ႕ေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားသည္ 
ဆန္စပါးေစ်းနႈန္းမေကာင္းလုိ႕စပါးထြက္နႈန္းတုိးပြါးေသာ္လည္း၀င္ေငြတုိးပြါးမႈမေတြ႕ရွိပါ။  

 
- အမ်ိဳးသမီးမ်ားေဖာ္ျပသည့္၀င္တုိးပြါးမႈ ပ်မ္းမွ်ပမာဏက ၁၈၈% ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားေဖာ္ျပမႈ 

ထက္မ်ားပါသည္ (၁၅၀%)။ ထုိနည္းတူ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသည္ ၀င္တုိးပြါးမႈပ်မ္းမွ် 
ပမာဏ ၂၀၀% ျဖစ္ပါသည္။  
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ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 
ယခင္က်ပန္းလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြျဖင့္ဆိုင္ကယ္(၁)စီး၀ယ္၍ ကယ္ရီဆြရဲာမွ(၁)လ၀င္ေငြ 
(၁)သိန္းေက်ာ္ေလာက္ရရိွပါသည္။(၄၂ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြ(၂၀၀၀၀၀)ျဖင့္ရင္းႏွီးေသာဓနိေရာင္း၀ယ္ျခင္းမွ(၁)လအျမတ္ေငြ၂၀၀,၀၀၀ 
၀င္သည္။(၅၅ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြ(၁၂၀၀၀၀)ျဖင့္ဘဲအေကာင္(၂၀၀)ေမြးျမဴခ့ဲရာအသားတင္အျမတ္ေငြ 
(၁၂၀၀၀၀)ရပါသည္။(၄၃ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္က ၁ လ အျမတ္ေငြ ၅၀၀၀၀ မွ ယခုအခါ ၁၀၀၀၀၀ ထိဝင္လာႏုိင္သည္။(၆၅ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ေခ်းေငြ ၁၅၀၀၀၀ မွ စတင္ခဲ့ရာ တလလွ်င္ ေထာ္လာဂ်ီေမာင္းခ ၅၀၀၀၀ရရိွခဲ့သည။္(၂၆ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြ(၂၀၀၀၀၀)ျဖင့္ရင္းႏွီးေသာဓနိေရာင္း၀ယ္ျခင္းမွ(၁)လအျမတ္ေငြ၂၀၀၀၀၀ 
၀င္သည္။(၆၄ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ယခင္တစ္ေန႕လွ်င္၀င္ေငြ(၃၀၀၀)သာရိွေသာ္ လည္းယခုအခါ (၆၀၀၀)သုိ႕ျမင့္တက္လာပါ သည္။ 
(၆၀ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္ကမိသားစု၀င္ေငြတစ္ေန႕(၁၀၀၀၀)မွ ယခုအခါ (၁၅၀၀၀)ထိထပ္မံတိုးလာျခင္း။  
(၄၄ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ျမစိမ္းေရာင္မရခင္ႏွစ္မ်ားထက္ယခုႏွစ္တြင္၀င္ေငြမ်ားတုိးပြားလာပါသည္။(၄၄ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ေစ်းဆုိင္ေလးတြင္ပစၥည္းမ်ားတုိးခ့်ဲေရာင္းခ်ရမႈေၾကာင့္အျမတ္ေငြပိုမိုရရိွၿပီး ဝင္ေငြတုိးလာပါသည္။ 
(၃၃ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ၾကက္မ(၃)မ မွ ပြားလာေသာ ၾကက္မ်ားအားေရာင္းခ်ရာမွ အျမတ္ရရိွၿပီးဝင္ေငြတိုးပြားလာပါသည္။ 
(၆၇ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ယခင္က မိသားစု၀င္ေငြမရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြျဖင့္ဆုိင္ကယ္တစ္စီး၀ယ္ယူလာ 
ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ေန႔စဥ္၀င္ေငြ ၅၀၀၀မွ၁၀၀၀၀အထိတုိးလာပါသည္။ 
(၃၆ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ဝက္ေရာင္းရာမွရေငြသည္ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြ၏အတုိးနည္းမႈေၾကာင့္ဝင္ေငြပုိလွ်ံလာပါ သည္။ 
(၅၉ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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အျခားမွ (၂၀%) အတုိးထက္ ျမစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြ (၁.၅%)မွာမ်ားစြာသက္သာ၍မိမိ ဝင္ေငြပိုလွ်ံလာသည္။ 
(၆၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

အတုိးေပးနည္းသည္႔အတြက္ မိမိတြင္ဝင္ေငြပိုကာအရင္ထက္ဝင္ေငြတုိးလာပါသည္။(၄၂ ႏွစ္ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦး) 

ယခင္လတြင္ (၆၀၀၀၀)ခန႕္ရရိွေသာ္လည္းယခုတြင္(၉၀၀၀၀)ခန္႕တုိး၍ရလာပါသည္။(၃၂ ႏွစ္ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦး) 

ယခင္စပါးစုိက္လွ်င္ေျမၾသဇာဖိုးကုိ အျပင္မွာ အျခားသူဆီ ၁၀ % တုိးႏႈန္းေခ်းယူရၿပီး၊ ယခုျမစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြ 
ေၾကာင့္ ေျမၾသဇာကုိအတုိးသက္သာစြာနဲ႔၀ယ္ယူေျမၾသဇာထည့္ႏိုင္ၿပီး ယခုဒုတိယေခ်းေငြႏွင့္ စပါးေရာင္းရ 
ေငြစုေပါင္း၍ ၀က္သားခြ ဲ၈ ေကာင္၀ယ္ေမြးထားႏုိင္သည္။(၄၈ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
က်ဆင္းမႈခံစားေသာသူမ်ား - 
သုိ႕ေသာ္လည္း လူ (၂၂) ဦးသည္လည္း (၁.၄%)  ၀င္ေငြအေျခအေနပုိမိုဆုိးလာသည္ ဟုေျဖၾကားတယ္၊  
 
အဓိကအခ်က္ (၃) ခ်က္ က  

- ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈျဖစ္လုိ႕အသီးအနံွ႕ထြက္နႈန္းနည္းပါးျခင္း (၄ ဦး) 
- ေရာဂါျဖစ္လုိေမြးျမဴထားသည္အ့ေကာင္မ်ားေသဆုံးမႈျဖစ္ျခင္း (၄ ဦး) 
- ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္းမေကာင္းလုိ႕အျမတ္နည္းပါးျခင္း (၂ ဦး) 

 
ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ လယ္ထြက္သီးႏံွမ်ားအနည္းငယ္ဆုံးရံႈးရၿပီးဝင္ေငြအနည္းငယ္သာရရိွပါသည္။ 
(၃၁ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
ပထမႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ၀င္ေငြတုိးပြားလာေသာ္လည္းယခုႏွစ္တြင္ဝက္မ်ားေရာဂါက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေသေက် 
ၿပီးဝင္ေငြမ်ားဆုံးရံႈးရပါသည္။(၃၇ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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၇. စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၉.၅% ရိွျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ 
ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိသည့္ျမိဳ႕နယ္- ေမွာ္ဘီ (၁၈.၅%) သန္လ်င္ 
(၁၈.၁%%) နွင့္ ကြန္းၿခံကုန္း (၁၃.၉%) 

ဇယား (၁၂) စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 
ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕) သူ၏အိမ္ေထာင္စု 

အမ်ိဳးအစား 
စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈေတြ႕ရိွသူ 

ရာခုိင္နႈန္း 
အားလုံး ၉.၅% 

အမ်ိဳးသား ၁၁% 
အမ်ိဳးသမီး ၈.၂% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၃% 
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၆.၇% 

ငါးလုပ္ငန္း ၂၇% 
ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဴေရး ၂၃.၅% 

လက္သမား ၁၉% 

 
ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 
ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာတြင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးပိုမိုထိေရာက္စြာေဆြးေႏြးလာႏိုင္ပါသည္။ 
(၄၀ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ျမစိမ္းေရာင္ေကာ္မတီျဖစ္သည့္အတြက္ စာရင္းဇယားမ်ားထိန္းသိမ္းလာႏုိင္စြမ္း ရိွလာပါသည္။ 
(၃၈ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
 
ယခုအခါ တြင္အစည္းေ၀းမ်ားကုိ မၾကာမၾကာတက္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားလည္းပုိမိုျမင့္ 
မားလာပါသည္။(၅၆ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
စီမံကိန္းမွေခၚယူေသာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသင္တန္းမ်ားကုိတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ 
ျခင္းတြင္ ပါ၀င္လာပါ သည္။ (၄၆ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
 
ပရဟိတအဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ဘာသာေရးပြေဲတာ္မ်ားတြင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
(၃၀ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္ကလူမႈေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိခဲ့ပါယခုေခ်းေငြရရိွလာမွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ 
ကိစၥမ်ားကုိမ်ားစြာေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ပါသည္။(၄၅ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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ယခင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာသင္တန္း၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္းမ်ားသာတက္ေရာက္ရၿပီး ယခုခ်ိန္ 
တြင္ ျမစိမ္းေရာင္ဘ႑ာေရးသင္တန္းပါ တက္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ 
(၆၆ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
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၈. ပုိင္ဆုိင္မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
ပိုင္းဆုိင္မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၅၇% ရွိျပီးပုိငဆုိ္င္မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွသည့္ျမိဳ႕နယ္-ထန္းတပင္ (၅၂%) ေမွာ္ဘ္ီ (၈၁%)နွင္ ့ ခရမ္း 
(၇၉%) 

 
ဇယား (၁၃) ပိုင္ဆိုင္မႈနွ ွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 

ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕) သူ၏အိမ္ေထာင္စုအမ်ိဳး 
အစား 

ပုိင္ဆုိင္မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈေတြ႕ရိွသူ ရာခုိင္နႈန္း 

အားလုံး ၅၇% 
အမိ်ဳးသား ၅၈.၆% 
အမ်ိဳးသမီး ၅၆% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၆၀% 
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၅၈% 

ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီဆြဲ ၇၅% 
၀က္၊ ႏြားေမြးျမဳေရး ၆၁.၅% 

စက္ခ်ဳပ္ ၆၁% 

 

အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေသာသူမ်ား- 

- ဆုိင္ကယ္အပုိင္ျဖစ္ေသာသူ -၁၆၇ ဦး 
- အေကာင္ေမြးေသာသူမ်ား - ၁၇၇ ဦး 
- ပစၥည္းတစ္လံုး၀ယ္ယူေသာသူမ်ား - ၈၅ ဦး 

ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 

ေစ်းဆုိင္မွာလည္း ယခုအခါ ေစ်းဆုိင္ႀကီးအျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းလာပါသည္။(၆၅ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
 
ဆုိင္ကယ္(၁)စီးပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ခဲ့သည္။(၄၇ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ေရႊ(၁)က်ပ္သား၀ယ္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။(၅၉ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
 
ဆိတ္(၁၇)ေကာင္တုိးပြားလာခဲ့သည္။ (၄၂ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ဝက္ ၁ ေကာင္ ႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ ၁ စီးတုိးပြားလာသည္။(၆၀ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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ငါးဖမ္းပုိက္(၁)စံုပုိင္ဆုိင္လာႏိုင္သည္။(၅၀ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္က၀က္မႀကီး(၁)ေကာင္ပိုင္ဆိုင္ရာမွယခုအခါတြင္၀က္ေပါက္(၃)ေကာင္ပုိင္ဆိုင္လာသည္။ 
(၅၃ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

အပ္ခ်ဳပ္စက္၊ဆိုင္ကယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။(၅၅ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
တီဗြီ ၊ ေအာက္စက္ ႏွင့္ ဆုိလာ တုိ႕၀ယ္ယူ လာႏိုင္ပါသည္။(၅၆ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္လယ္ယာေျမ ထပ္မံ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။(၃၉ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
လယ္ထြန္စက္တစ္စီးကုိ ကုိယ္ပိုင္ေငြႏွင့္ စီမံကိန္းမွရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္တုိ႔ေပါင္းဆပ္ၿပီးဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 
(၆၃ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
သုိ႕ေသာ္လည္း လူ (၅) ဦးသည္လည္း (၀.၃%)  ပိုင္ဆုိင္္မႈအေျခအေနပုိမိုဆုိးလာသည္ ဟုေျဖၾကားခ့ဲသည္။  
၀ယ္ေမြးေသာ၀က္(၂)ေကာင္ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသြားသျဖင့္၀က္(၁)ေကာင္မွ မရွိေတာ့ပါ။ 
(၅၃ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ေရႊအနည္းငယ္ေပါင္းၿပီးေခ်းေငြဆပ္ရသျဖင့္ပုိင္ဆုိင္မႈေလ်ာ့နည္းလာပါသည္၊၊(၇၀ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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၉. အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၄၅.၆% ရိွျပီး 
အသက္ေမြး၀န္းေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိသည့္ျမိဳ႕နယ္- 
တြံေတး(၉၉%)ေမွာဘီ္ (၉၆%)နွင္ ့ကြန္းၿခံကုန္း (၇၁%) 

ဇယား (၁၄) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနွ ွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 
ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕) သူ၏အိမ္ေထာင္စု 

အမ်ိဳးအစား 
အသက္ေမြး၀န္းေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈေတြ႕ရိွသူ 

ရာခုိင္နႈန္း 
အားလုံး ၄၅.၆% 

အမ်ိဳးသား ၄၅.၆% 
အမ်ိဳးသမီး ၄၅.၆% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၂၃% 
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၄၀% 

ငါးလုပ္ငန္း ၈၁% 
ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဳေရး ၇၁% 

စိုက္ပ်ိဳးေရး (အေသးစား) ၆၈% 

 
ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 

ဘဲအေကာင္(၅၀)တုိးပြားလာႏိုင္သည္။(၄၂ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ယခင္ကအပ္ခ်ဳပ္စက္ ကုိယ္ပိုင္မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခုအခါအပ္ခ်ဳပ္စက္ကိုယ္ပိုင္ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။(၆၆ နွစ္ 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ပျဲပဳတ္ေရာင္းျခင္းျဖင့္(၁)ေန႔၀င္ေငြ(၅၀၀၀၀)ရရိွပါသည္။(၆၄ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ဆုိင္ကယ္ျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းလည္းလုပ္ကုိင္လာႏုိင္သည္။(၄၄ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ကြမ္းျခံလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္လာျပီးစား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပလာသည္။(၃၅ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ေခ်းေငြျဖင့္ဆ္ုိင္ကယ္၀ယ္ႏုိင္သျဖင့္၀င္ေငြတိုးလာသည္။(၃၃ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္လာႏိုင္ပါသည္။(၄၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိေသာအျမတ္ေငြဝက္(၂)ေကာင္ဝယ္ယူေမြးထားပါသည္။ 
(၄၄ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆးဝါးကုသမႈလုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပါသည္။(၆၃ 
ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
အုတ္ဖိနပ္လုပ္ငန္း တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္လာႏုိင္ပါသည္။(၃၈ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ကြန္ကရစ္ မီးဖုိျပဳလုပ္ေသာလုပ္ငန္းတြင္ အရင္းအႏီွးထပ္ထည့္ကာတုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကုိငပ္ါသည္။ 
(၄၆ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
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၁၀. ေနအိမ္နွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
ေနအိမန္ွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၃၃.၅% ရိွျပီး 
ေနအိမန္ွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွသည့္ျမိဳ႕နယ္- ေမွာ္ဘ္ီ (၆၈%) 
ထန္းတပင္ (၅၈.၅%) နွင့္တုိက္ႀကီး(၅၈%) 

ဇယား (၁၅) ေနအိမ္ႏွ ွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 
ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕သူ၏အိမ္ေထာင္စု)အမ်ိဳးအစား ေနအိမ္နွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈေတြ႕ရိွသူ ရာခုိင္နႈန္း 

အားလုံး ၃၃.၅% 
အမ်ိဳးသား ၃၇% 
အမ်ိဳးသမီး ၃၁% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၂၅.၇% 
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၂၆.၄% 

ၾကက္၊ဘဲေမြးျမဳေရး ၄၇% 
မုန္႕မ်ိဳးစုံလုပ္ငန္း ၄၄% 

ငါးလုပ္ငန္း ၄၃% 

 
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေသာသူမ်ား- 

- သြပ္မိုးအိမ္ေဆာက္နိုင္တယ္ - ၂၃၈ ဦး 
- အိမ္ကုိျပဳျပင္နိုင္သူ - ၉၀ ဦး 
- သစ္သားအိမ္ေဆာက္နိုင္သူ - ၇၃ ဦး 
- အုတ္အိမ္ေဆာက္နိုင္သူ - ၁၅ ဦး 

 
ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 
 
အိမ္ကုိသြပ္မိုးနုိင္ခဲ့ပါသည္။(၆၉ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ယခင္၀ါးအိမ္ေလးမွ ယခုအခါသစ္သားအိမ္သုိ႕ေျပာင္းေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ (၂၂ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
အိမ္အားျမစိမ္းေရာင္၀င္ေငြအတန္အသင့္ထည့္၀င္ကာအုတ္ပတ္ကာတက္ႏိုင္ခဲ့သည။္(၅၅ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ေနအိမ္ကုိလည္းယခင္ဓနိမိုးမွ ယခုသြပ္မိုးအိမ္အျဖစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။(၄၆ နွစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) 

ယခင္က မတပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျပတင္းေပါက္၊တံခါးေပါက္မ်ားတပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး အခန္း(၁)ခန္းလည္းဖြ႕ဲႏုိင္ခဲ့ပါ 
သည္။(၄၃ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
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ေနအိမ္ျပဳျပင္ရန္အတြက္စုေဆာင္းဆဲ ျဖစ္ပါသည္။(၃၅ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

တုိးပြားလာသည့္ဝက္(၈)ေကာင္ကုိေရာင္းခ် ၍ အိမ္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။(၆၁ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္အိမ္ငွားျဖင့္ေနထုိင္ၿပီး ယခုကုိယ္ပုိင္အိမ္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။(၃၀ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ဓနိမုိးဝါးအိမ္အဆင့္မွ ယခုအုတ္အိမ္ေဆာက္ လုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (၃၇ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္သက္ကယ္အိမ္မွ ယခုအခါ သြပ္မိုးအိမ္ေလးျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။(၆၄ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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၁၁. အေၾကြးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈ 
အေၾကြးနွင့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားေသာသူမ်ား ၅၁.၆% ရိွျပီးအေၾကြးနွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အက်ိဳးထိေရာက္မႈခံစားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရိွသည့္ျမိဳ႕နယ္- သံုခြ (၉၁.၅%) တြံေတး (၈၈%) နွင့္ ေမွာ္ဘ္ီ 
(၆၆%)  

ဇယား (၁၆) အေၾကြးနွ ွင္ ့ပတ္သက္ေသာအက်ိ ိ ဳးေက်းဇူး 
ေခ်းေငြရရိွသူ (သုိ႕သူ၏အိမ္ေထာင္စု)အမ်ိဳးအစား အေၾကြးနွင့့္ပတ္သက္ေသာအက်ိဳးထိေရာက္မႈေတြ႕ရိွသူ ရာခုိင္နႈန္း 

အားလုံး ၅၁.၆% 
အမ်ိဳးသား ၄၉.၉% 
အမ်ိဳးသမီး ၅၃% 

မသန္စြမ္းသူပါ၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စု ၃၇% 
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး ၅၄% 

ငါးလုပ္ငန္း ၈၆.၅% 
စက္ခ်ဳပ္ ၆၈% 

စိုက္ပ်ိဳးေရး (အေသးစား) ၆၁% 

 
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေသာသူမ်ား- 

- အေၾကြးအမ်ားၾကီးမရိွေတာ့ဘူးဟု - ၁၈၂ ဦး 
- အေၾကြး၀န္ထုပ၀္န္ပုိး (သုိ႕) အတုိးႏႈန္း သက္သာတယ္ဟုေျပာေသာသူမ်ား - ၇၅ ဦး 

 
ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 
 
ယခင္က အေၾကြးမ်ားရိွေသာ္လည္းယခုအခါအေၾကြးမ်ားလည္းမရိွေတာ့ပါ။(၇၂ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ယခင္ကအတုိးမ်ားမ်ားျဖင္ျပင္ပမွေခ်းယူရေသာ္လည္းယခုအခါအတုိးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေခ်းယူႏိုင္သည္။(၄၉ 
ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္ကအေၾကြးမ်ားရိွေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြ ၁၅၀၀၀၀သာရိွပါသည္။(၄၀ 
ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္ခ်ိနတ္ြင္ အျပင္မွ အတုိးႀကီးစြာရွာေဖြသုံးရေသာ္လည္းယခုအခါမရွာရပါ။ (၅၁ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြမွအပျပင္ပေခ်းေငြမရွိပါ။ (၆၇ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
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ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းမွအတုိးႏူန္းသက္သာစြာျဖင့္ေခ်းရေသာေၾကာင့္အေၾကြးမ်ားေလွ်ာ့နည္းးပါသည္။(၃၆ နွစ္ 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

မိသားစုပံုမွန္ဝင္ေငြရွိလာေသာေၾကာင့္ ယခင္ကထက္အေၾကြးေလ်ာ႔နည္းလာပါသည္။(၁၈ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္ကထက္ သီးႏွံတုိးလာေသာၾကာင့္ ယခုအခါ အေၾကြးကင္းလာပါသည္။(၅၂ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

ဆပ္ရန္အေၾကြးအနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္းယခုထက္ဝက္ခန္႕ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။                              
(၅၆ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
အရင္တုန္းကအတုိးမ်ားစြာေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုမွာ ၁% ပဲေပးရပါတယ္။ (၅၁ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

က်ဆင္းမႈခံစားေသာသူမ်ား - 
 
သုိ႕ေသာ္လည္း လူ (၃၅) ဦးသည္လည္း (၂.၃%)  အေၾကြးအေျခအေနပုိမိဆုိုးလာသည္ ဟုေျဖၾကားတယ္။ 
က်န္းမာေရအခက္အခဲျဖစ္လုိ႕အေၾကြးျပႆနာျဖစ္တယ္ဟုေျဖၾကားသူ (၁၂) ဦး။  
 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမွာအခက္အခဲရိွလုိ (စပါးပ်က္ဆီးျခင္း ၊ တိရစာၧန္ေသဆုံးျခင္း စသည့္ 
ျပႆနာမ်ား) ေၾကာင့္ အေၾကြးျပႆနာမ်ားျဖစ္တယ္ ဟုေျဖၾကားသူ (၁၀) ဦး။  
 
ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - 
 
က်န္းမာေရးေၾကာင့္ လုိအပ္ေသာေငြေၾကးအား ျပင္ပမွ ေခ်းယူခဲ့ရေသာအေၾကြး ၁၀၀၀၀၀ ေလာက္ရွိပါသည္။ 
(၆၆ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ေခ်းယူထားေသာအေၾကြး(၁၀၀၀၀၀)ေလွ်ာ့က်ပါသည္။ 
(၄၂ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ေခ်းယူထားေသာအေႀကြးရွိပါသည္။(၅၂ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
 
ရာသီဥတုဖ်က္ဆီးေသာေၾကာင့္အျပင္မွေခ်းယူထားေသာအေၾကြးမ်ားရိွပါသည္။ 
(၄၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 

မ်က္စိကုသရသျဖင့္ယခင္ကထက္အေၾကြးအနည္းငယ္တင္ခဲ့ပါသည္။(၃၂ ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) 
 
ယခင္ကက်န္းမာေရးအတြက္ေခ်းယူထားေသာအေၾကြးမ်ားရိွပါသည္။(၅၀ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 


