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မြမပုံ(၁)- ြမန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်များနှင့်စိုြ်ပျ ိုးမရးဇုန်များ

ကချင်

ကယား

စစ်ကိုင်း

ချင်း

မေလး
ရှမ်း

ေနြပည်ေတာ်
မေကွး

ရခိုင်

ပဲခူး

ရန်ကုန်ဧရာဝတီ ကရင်

မွန်

တနသာရီ

ေတာင်ကုန်းေတာင်တန်းေဒသ

ကမ်းိုးတန်းေဒသ

အပူပိုင်းေဒသ

ြမစ်ဝကျွန်းေပါ်ေဒသ

 

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာစီးပွားေရးေဂဟဇုန်များ



ဤအစီရင်ခံစာြို သသစမသတးလျ၊ ေိန်းမတ်၊ ဖင်လန်၊ အိုင်ယာလန်၊ ြိုရီးယား၊ ဆွီေင်နှင့် ဗြိတိန်အစိုးရတို့၏ မငွမသြးအြူအညီြဖင့် 
ထုတ်မေသည်။ 

KOREA-WORLD BANK 
PARTNERSHIP FACILITY

KWPF

မြန်ြာနနထိုင်ြှု 
အနမေအနန 

စစ်တြ်း ၂၀၁၇

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအစီရင်ခံစာ

ဇွန်လ ၂၀၁၉
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ြပည်မထာင်စုေန်ကြီး၏ အမှာစြား
စီမံြိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာန(MOPF)သည် နိုင်ငံဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မရးအတွြ် မူေါေများချမှတ်ြခင်း၊ အမျ ိုးသား 
စီမံြိန်းများမရးဆွဲြခင်းနှင့် ဘတ်ဂျြ်ခွဲမေချထားြခင်းများြို လုပ်မဆာင်မနမသာ ြမန်မာနိုင်ငံ အစိုးရေန်ကြီးဌာနတစ်ခု 
ြဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံမတာ်၏ စီးပွားမရးဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မှုအတွြ် မူေါေများချမှတ်ရာတွင် ပထမဆုံးနှင့် အမရးအကြီးဆုံး 
အဆင့်မှာ ြပည်သူများ၏ စီးပွားမရးအမြခအမနများနှင့် မနထိုင်မှုအမြခအမနများြို သိရှိနားလည်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 
ြမန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မရးမူေါေသည် အားလုံးပါေင်၍ ြပည်သူြဟိုြပု ချဉ်းြပ်သည့် နည်းလမ်းြဖင့် မရရှည် 
တည်တံ့ ခိုင်ဗမဲဗပီး ဟန်ချြ်ညီမသာ ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မှုပန်းတိုင်များ ြပည့်မီမရးြို အဓိြ မဆာင်ရွြ်ရမည် ြဖစ်မသာမသြာင့် 
မူေါေချမှတ်သူများအမနြဖင့် နိုင်ငံတစ်ေှမ်းလုံးရှိြပည်သူများ၏ အမြခအမနမှန်များြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အမရးကြီး 
ပါသည်။ ထိုမျှသာမြ ြပည်သူများ၏ အလုပ်အြိုင်အမြခအမနများြို သိရှိရန်နှင့် အစားအစာ၊ ပညာမရး၊ ြျန်းမာမရး၊ 
အိမ်ရာနှင့်အြခား အမြခခံလိုအပ်ချြ်များအတွြ် မည်ြဲ့သို့ ခွဲမေသုံးစွဲသည်ြိုလည်း မြာင်းစွာသိရှိ နားလည်ရန် 
အမရးကြီးပါသည်။ ထို့မသြာင့် ယုံသြည်ြိုးစားနိုင်မသာ၊ တိြျမှန်ြန်မသာ စာရင်းအင်း အချြ်အလြ်များ ရရှိမရးသည် 
အမထာြ်အထား အမြခြပုမသာ မူေါေချမှတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွြ် အလွန်အမရးပါလှပါသည်။
 
ြပည်မထာင်စုကြီးတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မစရန်အတွြ် လူမှုစီးပွားအမြခအမနများ ဘြ်စုံဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်ရန် လိုအပ်ဗပီး 
တစ်နိုင်ငံလုံး ဘြ်ညီမျှတစွာ တိုးတြ်မစရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ထို့မသြာင့် အစိုးရအမနြဖင့် နိုင်ငံတစ်ေှမ်းလုံး 
ဘြ်ညီမျှတသည့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မှုများ ရရှိမရးပန်းတိုင်နှင့်အတူ မူေါေများြို မရးဆွဲအမြာင်အထည်မဖာ် 
မဆာင်ရွြ်သင့်ပါသည်။ 
 
ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း-၂၀၁၇(MLCS)သည် တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်သြ်ဆိုင်မသာ စာရင်းအင်းအချြ်အလြ် 
များြို ခခုံငုံတင်ြပမပးနိုင်သည့်အြပင် တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အဆင့်ရှိ စာရင်းအင်းအချြ်အလြ်များြိုလည်း 
ရရှိနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အဆင့် ဆန်းစစ်မလ့လာချြ်များမှရရှိမသာ အချြ်အလြ်များသည် 
တိုင်းမေသကြီးနှင့် ြပည်နယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ မတူညီမသာ ဖွံ့ဗဖိုးမှုလိုအပ်ချြ်များြို သိရှိမစနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
ထိုမျှသာမြ ဤစစ်တမ်းတွင် ေင်မငွဆိုင်ရာနှင့် အြခားမသာ(ေင်မငွမဟုတ်သည့်) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် သြ်ဆိုင်သည့် 
ညွှန်ြိန်းများြိုလည်း တင်ြပထားသည့်အတွြ် မူေါေချမှတ်မဆာင်ရွြ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မေသန္တရစီမံြိန်းများ 
မရးဆွဲရာတွင်လည်းမြာင်း၊ မစာင့်သြည့်မလ့လာြခင်းနှင့် အြဲြဖတ်ြခင်းတို့တွင်လည်းမြာင်း ြပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား 
အမြခအမနများြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း မဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် ဦးမဆာင်မပးခဲ့မသာ ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO)ြို အထူးပင် 
မြျးဇူးတင်ရှိမသြာင်း မြပာသြားလိုပါသည်။ ထို့ြပင် ဤစစ်တမ်းမဆာင်ရွြ်နိုင်မရးနှင့် မြာြ်ယူရရှိမသာ အချြ်အလြ် 
များြို စိစစ်မလ့လာမှုများ ြပုလုပ်နိုင်မရးအတွြ် နည်းပညာနှင့် မငွမသြးအြူအညီများ မထာြ်ပံ့မပးသည့် ဖွံ့ဗဖိုးမှု 
မိတ်ဖြ်များြဖစ်သြမသာ ြမ္ဘာ့ဘဏ်(WB)နှင့် ြုလသမဂ္ဂဖွံ့ဗဖိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP) တို့ြိုလည်း မြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ 
အလားတူပင် တိုင်ပင်မဆွးမနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်မလျှာြ် ပါေင်ြူညီမပးခဲ့သြမသာ အစိုးရဌာနအသီးသီးြိုလည်း 
မြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအစီရင်ခံစာသည် နိုင်ငံအတွြ် ဖွံ့ဗဖိုးမှုမူေါေများ မရးဆွဲရာတွင် အသုံးေင်လိမ့် 
မည်ဟု အခိုင်အမာယုံသြည်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် အစိုးရဌာနများအတွြ် သာမြ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း 
အချြ်အလြ်များြို အသုံးြပုမနသူများအတွြ်ပါအသုံးေင်၍ အြျ ိုးရှိလိမ့်မည်ဟုမမျှာ်လင့်မိပါသည်။ 
 
နိဂုံးချုပ်အမနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းြဏ္ဍဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မရးအတွြ် အားလုံးဆြ်လြ် ပူးမပါင်းပါေင် 
မဆာင်ရွြ်မပးသြပါရန် တိုြ်တွန်းလိုပါသည်။

(စိုးေင်း) 
ြပည်မထာင်စုေန်ကြီး 
စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာန

က



မြျးဇူးမှတ်တမ်းလွှာ
ြမန်မာမနထိုင်မှု အမြခအမနစစ်တမ်း (MLCS) သည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ြပည်သူများ၏ မြာင်းမွန်စွာ ရှင်သန်မနထိုင်မှု 
အမြခအမနြိုဗပီးြပည့်စုံစွာ အြဲြဖတ်ဆန်းစစ် မလ့လာမှုြပုလုပ်ထားမသာ စစ်တမ်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းစစ်တမ်းသည် 
နိုင်ငံ၏အနာဂတ် ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မရးအတွြ် မူေါေများချမှတ်ရာတွင် အသုံးြပုနိုင်သည့် ယုံသြည်ြိုးစားနိုင်မသာ၊ 
တိြျမှန်ြန်မသာ၊ မခတ်နှင့်မလျာ်ညီမသာ အချြ်အလြ်များြို ပံ့ပိုးမပးနိုင်ဗပီး ြမန်မာနိုင်ငံ၏ မရရှည်တည်တံ့ခိုင်ဗမဲဗပီး 
ဟန်ချြ်ညီမသာ ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မှု စီမံြိန်းအတွြ် အမြခခံအချြ်အလြ်များြို ရရှိမစသည့်အြပင် ၂၀၃၀ လုပ်ငန်းစဉ်၏ 
စဉ်ဆြ်မြပတ် ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မရးပန်းတိုင်များြို မစာင့်သြည့်စစ်မဆးရာတွင်လည်း အသုံးေင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအစီရင်ခံစာသည် ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်းမှရရှိမသာ အချြ်အလြ်များြို စိစစ်မလ့လာရာမှ 
ရရှိသည့် အစီရင်ခံစာများထဲမှ ေုတိယမြမာြ်အစီရင်ခံစာြဖစ်ဗပီး ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO)၊ ြမ္ဘာ့ဘဏ်(WB) နှင့် 
ြုလသမဂ္ဂဖွံ့ဗဖိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP) တို့မှ ပူးမပါင်းမဆာင်ရွြ်၍ ြပုစုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းြ 
ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အဓိြညွှန်ြိန်းများ အစီရင်ခံစာသည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ မနထိုင်မှုအဆင့်အတန်းများနှင့် ဆြ်စပ်မနဗပီး 
မငွမသြးမဟုတ်သည့် အဓိြညွှန်ြိန်းများြို တင်ြပမပးထားပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ 
လြ်ရှိအမြခအမနအမပါ် အမြခခံဆန်းစစ်မတွ့ရှိချြ်ြို တင်ြပထားပါသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံရှိ စားသုံးမှုြို အမြခခံမသာ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုသည် များစွာတိုးတြ်မြပာင်းလဲလာပုံြို ဤအစီရင်ခံစာ 
တွင် မတွ့ြမင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သြားတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည့် 
လူဦးမရအချ ိုးအစားသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ြျဆင်းသွားပါသည်။ သို့မသာ်လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုသည် မနရာမေသြို 
လိုြ်၍ သိသိသာသာြွာြခားမှုများ ရှိမနမသြာင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် မြျးလြ်မေသများတွင် ပိုမို၍များြပားလာဗပီး 
တိုင်းမေသကြီးနှင့် ြပည်နယ်အချ ို ့သည် မနာြ်ြျြျန်မနမသြာင်း အစီရင်ခံစာတွင် မဖာ်ြပထားပါသည်။ တနသသာရီ 
တိုင်းမေသကြီး၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကြီးနှင့် ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးြဲ့သို့မသာ မေသများနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် ချင်းြပည်နယ် 
တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် မလးဆပိုများဗပီး ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် သုံးဆပိုများပါသည်။ ထိုမျှသာမြ လူအများအြပားသည် 
ထိခိုြ်လွယ်မနဆဲအမြခအမနတွင်ရှိဗပီး အထူးသြဖင့် မဘးအန္တရာယ်တစ်ခုခုနှင့် ကြုံမတွ့ရပါြ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် 
အမြခအမနသို့ ြပန်လည်မရာြ်ရှိသွားနိုင်မြခရှိပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါေင်နိုင်မှုနှင့် မရရှည်တည်တံ့ခိုင်ဗမဲဗပီး 
ဟန်ချြ်ညီမှုပိုရှိသည့် ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မှုရရှိမရးတွင် မနရာမေသြိုလိုြ်၍ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု ြွာဟချြ်များြို 
ြျဉ်းမြမာင်းပမပျာြ်သွားမအာင် ြဖည့်ဆည်းမပးနိုင်ရန်အလွန်ပင် အမရးကြီးမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း မဆာင်ရွြ်ရာတွင် မမးခွန်းလွှာေီဇိုင်း မရးဆွဲြပုစုြခင်းမှစ၍ အစီရင်ခံစာ မရးသားြခင်း 
အထိ အဓိြနယ်ပယ်များတွင် နိုင်ငံတြာနည်းပညာဆိုင်ရာ စံနှုန်းများအတိုင်း လိုြ်နာမဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ မမးခွန်းလွှာ 
ေီဇိုင်းမရးဆွဲြပုစုရာတွင် တိုင်ပင်မဆွးမနွးမှုများ ြျယ်ြျယ်ြပန့်ြပန့်ြပုလုပ်ြခင်းနှင့် အကြိုစစ်တမ်းမြာြ်ယူြခင်းများ 
မဆာင်ရွြ်ခဲ့ဗပီး အစိုးရ၊ သုမတသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ စုံလင်များြပား 
လှမသာ အသိပညာြဟုသုတများြုိ ရယူအသုံးြပုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစစ်တမ်းတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ြမန်မာနိုင်ငံ လူဦးမရနှင့် 
အိမ်အမသြာင်းအရာ သန်းမခါင်စာရင်းမှ ရရှိသည့်စာရင်းစဉ်ြို မခတ်နှင့်မလျာ်ညီမအာင် မဆာင်ရွြ်၍ နမူနာ 
စာရင်းစဉ်သစ်ြပုလုပ်ဗပီး အသုံးြပုခဲ့ပါသည်။ ဤစစ်တမ်းသည်ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အြဖစ် တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ြွင်းဆင်းမဆာင်ရွြ်ခဲ့သည့် စစ်တမ်းြဖစ်ဗပီး ရာသီအလိုြ်မြပာင်းလဲမှုများြို ပိုမိုနားလည်သိရှိမစခဲ့ပါသည်။ မနာြ်ဆုံး 
အမနြဖင့် ဤစစ်တမ်းသည် ပိုမိုယုံသြည်ြိုးစားနိုင်မသာ အချြ်အလြ်မြာြ်ယူြခင်းများြို အမထာြ်အပံ့ြပုနိုင်ရန် 
အတွြ် တစ်ဗပိုင်နြ်တည်း အချြ်အလြ်မရးသွင်းသည့်စနစ်ြို အသုံးြပုခဲ့ပါသည်။ 
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ြျွန်ုပ်တို့အမနြဖင့် အစီရင်ခံစာ အဗပီးသတ်ြပုစုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မြာင်းမွန်မသာဦးမဆာင်မှုမပးခဲ့သည့် 
ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်သြားမရးမှူးချုပ် ဦးဆန်းြမင့်အား မြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ စစ်တမ်း၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ေယ်ယူမရးနှင့် မငွမသြးပိုင်းဆိုင်ရာြဏ္ဍများြို မအာင်ြမင်စွာ စီမံမဆာင်ရွြ်မပးခဲ့သြမသာ 
ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ေင်များြိုလည်း မြျးဇူးတင်ရှိမသြာင်း မြပာသြားလိုပါသည်။ ထို့ြပင် ြိန်းဂဏန်း 
အသုံးြပုသူများ အလုပ်ရုံမဆွးမနွးပွဲများမှတစ်ဆင့် အချြ်အလြ်များနှင့် အကြံဉာဏ်များ စဉ်ဆြ်မြပတ် ပံ့ပိုးမပးခဲ့ 
သြမသာ အစိုးရြိုယ်စားြပု ြိုယ်စားလှယ်များ၊ သုမတသနပညာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်မသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဗဖိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ြိုယ်စားလှယ်များြိုလည်း မြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အစီရင်ခံစာမရးသား 
ြပုစုြခင်းြို ဩစမသတးလျနိုင်ငံ၊ ေိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ြိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆွီေင်နိုင်ငံနှင့် 
ဗြိတိန်နိုင်ငံ အစိုးရများမှ ရန်ပုံမငွများ ပံ့ပိုးမပးခဲ့သြြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျြ်မရးဆွဲမရး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ မရရှည်တည် တံ့ခိုင်ဗမဲဗပီး ဟန်ချြ်ညီမသာ 
ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မှုစီမံြိန်း အမြာင်အထည်မဖာ်ြခင်းတို့အတွြ် လိုအပ်မသာ အမထာြ်အထား အချြ်အလြ်များ  
ရှာမဖမွနသည့ ်အချနိြ်ာလတငွ ်ဤဆင်းရနဲမွ်းပါးမှု အစ ီရငခ်စံာြိ ုထတုြ်ပနန်ိငုသ်ည့အ်တြွ ်ေမ်းမြမာြသ်ြညန်ူးမပိါသည။် 
ဤအစီရင်ခံစာမှ အချြ်အလြ်များသည် မူေါေချမှတ်သူများအတွြ် ပိုမိုဗငိမ်းချမ်းသာယာဗပီး အားလုံးပါေင်နိုင်မသာ၊ 
စည်ပင်ေမြပာမသာ ြမန်မာနိုင်ငံြဖစ်ရန် မထာြ်ပံ့မပးနိုင်မည့် မူေါေများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် စီမံြိန်းများ မရးဆွဲချမှတ်ရာတွင် 
အမထာြ်အြူြဖစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မမျှာ်လင့်မိပါသည်။

     
မစ္စတာပီတာဘတ်ချ်လာ    မစ္စအယ်လင်ဂိုးစတိန်း
ဌာမနြိုယ်စားလှယ်    ြမန်မာ၊ ြမမ္ဘာေီးယား၊ လာအိုနိုင်ငံ ဆိုင်ရာဌာမန 
ြုလသမဂ္ဂဖွံ့ဗဖိုးမှုအစီအစဉ် (ြမန်မာ)   ညွှန်သြားမရးမှူး
      ြမ္ဘာ့ဘဏ်
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မြျးဇူးမှတ်တမ်းလွှာ
ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း (MLCS 2017) သည် မနထိုင်မှုအမသြာင်းအရာများြို ြဏ္ဍအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ြျယ်ြပန့်စွာ 
မြာြ်ယူခဲ့သည့် စစ်တမ်းတစ်ခုြဖစ်ဗပီး ြမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ြုလသမဂ္ဂဖွံ့ဗဖိုးမှုအစီအစဉ်တို့၏ မထာြ်ပံ့ြူညီမှုြဖင့် 
စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာန၊ ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ အမြာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာမနထိုင်မှု 
အမြခအမနစစ်တမ်းသည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြနဦး မြာြ်ယူခဲ့မသာ စစ်တမ်းများြဖစ်သည့် အိမ်မထာင်စုစားေတ်မနမရး 
အမြခအမနဘြ်စုံမလ့လာမှုစစ်တမ်း (၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်)၊ အိမ်မထာင်စုေင်မငွနှင့် စားသုံးမှုစစ်တမ်း (၁၉၈၉ 
ခုနှစ် မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း)နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် စားေတ်မနမရးအမြခအမနစစ်တမ်း (၂၀၁၅) စသည့် 
အိမ်မထာင်စုစစ်တမ်းများြို စုစည်း၍ မြာြ်ယူထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာမနထိုင်မှု အမြခအမနစစ်တမ်းသည် 
ယခင်ြမြာြ်ယူခဲ့မသာ အိမ်မထာင်စုစစ်တမ်းများ၏ ရည်ရွယ်ချြ်များြို တစ်ခုတည်းြဖစ်မအာင် စုစည်း၍ လူမနမှု 
အမြခအမနနှင့် ပတ်သြ်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များ၏ ရင်းြမစ်များြို ြပည့်စုံစွာရရှိနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းမသာ 
စစ်တမ်းြဖစ်ပါသည်။ 

စစ်တမ်းမြာြ်ယူရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ်မှာ နိုင်ငံမတာ်အတွြ်တိြျ၍ ယုံသြည်စိတ်ချရမသာ အချနိ်နှင့် တစ်မြပးညီ 
ြဖစ်မသာ အချြ်အလြ်များြို မထာြ်ပံ့မပးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စစ်တမ်းတွင် စာရင်းအင်းနှင့် သြ်ဆိုင်မသာ 
အဓိြရည်ရွယ်ချြ်အမနြဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မနထိုင်မှုအမြခအမနြို မခတ်နှင့်အညီအနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းတွြ်ချြ် 
မဖာ်ြပမပးနိုင်ရန်၊ အမျ ိုးသားစာရင်းစနစ် (System of National Accounts - SNA) တွြ်ချြ်ရန်အတွြ် စားသုံးမှု 
ြုန်ြျစရိတ်ြို ခန့်မှန်းနိုင်ရန်၊ မရရှည် တည်တံ့ခိုင်ဗမဲဗပီး ဟန်ချြ်ညီမသာ ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မှုပန်းတိုင်များ အမြာင်အထည် 
မဖာ်မရးအတွြ် မစာင့်သြပ်သြည့်ရှုအြဲြဖတ်ရာတွင် အမထာြ်အြူြပုနိုင်ရန်၊ ြပည်မထာင်စုနှင့် တိုင်းမေသကြီး/
ြပည်နယ်အလိုြ်၊ စားသုံးသူမေးဆနှုန်း (CPI) တွြ်ချြ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် စားသုံးြုန်ပစ္စည်းများ၏ အမလးမပးမှု 
များြို တွြ်ချြ်နိုင်ရန်တို့ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း (MLCS-2017) မအာင်ြမင်စွာ မဆာင်ရွြ်နိုင်ခဲ့သည်မှာ အမျ ိုးမျ ိုးမသာလုပ်ငန်းစဉ် 
အဆင့်ဆင့်တွင် မေသများအလိုြ် ပါေင်မဆာင်ရွြ်မပးခဲ့သြသူများ၏ အကြံြပုမဆွးမနွးချြ်များ၊ ထိမရာြ်မသာ 
မဆာင်ရွြ်ချြ်များမသြာင့် ြဖစ်ပါသည်။ စစ်တမ်းအတွြ် ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါေင်သူများနှင့် 
ဖွံ့ဗဖိုးမှုမိတ်ဖြ်အဖွဲ့အစည်းများမှ အကြံဉာဏ်ရယူရန်နှင့် ညှိနင်းတိုင်ပင်မဆွးမနွးရန်အတွြ် လုပ်ငန်းညှိနင်း အစည်း 
အမေးများြို အကြိမ်များစွာ မဆာင်ရွြ်ခဲ့ဗပီး ထိုအစည်းအမေးပွဲများမှ စစ်တမ်းနှင့်ပတ်သြ်၍ အကြံြပုချြ်များသည် 
အြျ ိုးသြ်မရာြ်မှု များစွာရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါေင်ြူညီပံ့ပိုးမပးခဲ့သြသည့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ 
ြိုယ်စားလှယ်များ၊ သုမတသနပညာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်မသာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ြိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတြာ 
ဖွံ့ဗဖိုးမှုမိတ်ဖြ် အဖွဲ့အစည်းများမှ ြိုယ်စားလှယ်များ၊ ြိန်းဂဏန်းအသုံးြပုသူများနှင့် ပတ်သြ်သည့် အလုပ်ရုံ 
မဆွးမနွးပွဲများတွင် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချြ်၊ စစ်တမ်းေီဇိုင်းနှင့် စာရင်းအင်း စိစစ်မလ့လာမှုအဆင့်များတွင် မှတ်ချြ် 
များနှင့်တြွ အကြံဉာဏ်မပးခဲ့သြသူများြို အထူးမြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အထူးသြဖင့် စစ်တမ်းအတွြ် မရွးချယ်ထား 
မသာ စာရင်းမြာြ်ြွြ်များ၏ စာရင်းစဉ်နှင့် အိမ်မထာင်စုစာရင်းများ၊ မရွးချယ်ထားမသာ စာရင်းမြာြ်ြွြ်များ၏ 
မြမပုံများြို ပံ့ပိုးြူညီမပးမသာ ြပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကြီးသြပ်မရးနှင့် ြပည်သူ့အင်အား 
ေန်ကြီးဌာနြိုလည်း အထူးမြျးဇးူတင် ဂုဏ်ြပုအပ်ပါသည်။ ထို့အြပင် ြျွန်ုပ်အမနြဖင့် ဤစစ်တမ်းြို မအာင်ြမင်စွာ 
အမြာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် ေိုင်းေန်းြူညီ၍ ပူးမပါင်းမဆာင်ရွြ်မပးခဲ့သြမသာ ြပည်မထာင်စုအဆင့်၊ 
တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အဆင့် အစိုးရအဖွဲ့ေင်များနှင့် အဓိြအခန်းြဏ္ဍများတွင် ပါေင်မဆာင်ရွြ်မပးခဲ့သြမသာ 
မေသဆိုင်ရာတာေန်ရှိသူများမှ စီမံခန့်ခွဲမဆာင်ရွြ်မပးမှုများြိုလည်း အထူးမြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။
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စစ်တမ်းမဆာင်ရွြ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးြို မအာင်ြမင်စွာမဆာင်ရွြ်ခဲ့သြမသာ ြမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ြုလသမဂ္ဂဖွံ့ဗဖိုးမှု
အစီအစဉ်တို့မှ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးြူညီသည့် အဖွဲ့မခါင်းမဆာင်များနှင့် အဖွဲ့ေင်များအားလည်း မြျးဇူးဥပြာရ 
အထူးတင်ရှိပါသည်။ အလားတူပင် အုပ်ချုပ်မရးဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် ဆြ်သွယ်မရးဆိုင်ရာြိစ္စများြို 
စနစ်တြျ စီမံခန့်ခွဲမဆာင်ရွြ်မပးခဲ့သြသည့် ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ စစ်တမ်းဌာနစိတ်မှ ေန်ထမ်းများအား မြျးဇူးတင် 
ရှိပါသည်။ စစ်တမ်းလုပ်ငန်း တိုးတြ်မအာင်ြမင်မရး၊ သင်တန်းများနှင့် ြွင်းဆင်းမြာြ်ယူမှု လုပ်ငန်းများြို သြည့်ရှု 
မစာင့်သြပ်မပးခဲ့သြမသာ ဌာမနအကြံမပးပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သင်တန်းဆရာများအားလည်းမြာင်း၊ စစ်တမ်းကြီးသြပ်သူ၊ စစ်တမ်း 
မြာြ်ယူမမးြမန်းသူများ၊ စာရင်းစဉ်ြပုစုသူများ၊ ြွန်ပျူတာြဖင့် စာရင်းမရးသွင်းသူ ေန်ထမ်းမပါင်း (၁၄၀) မြျာ်တို့၏ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ြွင်းဆင်းမဆာင်ရွြ်မှုများတွင် မမမာမပန်းလုပ်ငန်း မဆာင်ရွြ်ခဲ့သြသူများအားလုံးြိုလည်းမြာင်း၊ 
အမရးကြီးမသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်သည့် စစ်တမ်းအသုံးစရိတ် စီမံခန့်ခွဲမပးခဲ့သြသည့် အဖွဲ့ေင်များအားလည်းမြာင်း၊ 
ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ မေသဆိုင်ရာ ညှိနင်းမဆာင်ရွြ်မပးခဲ့သြသူများအားလည်းမြာင်း၊ အထူးသြဖင့် စစ်တမ်း 
မမးခွန်းလွှာများြို မြဖဆိုမပးခဲ့သြသူများအားလုံးြိုလည်းမြာင်း အထူးအသိအမှတ်ြပု ဂုဏ်ြပုအပ်ပါသည်။ 

ဤအစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း ၂၀၁၇ မှရရှိမသာအချြ်အလြ်များြို အသုံးြပု၍ ြမန်မာနိုင်ငံ 
အတွြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြို မခတ်နှင့်အညီအနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းတွြ်ချြ်မှုများြို တင်ြပမပးထားပါသည်။ ထပ်မံထွြ်ရှိ 
လာမည့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိမနထိုင်မှုအမြခအမနများြို ပိုမိုအမသးစိတ် စိစစ်မလ့လာတင်ြပ 
ထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် အချြ်အလြ်များသည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ မူေါေမရးဆွဲမှု၊ မစာင့်သြည့်စစ်မဆးမှု 
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မဟာြျူဟာများ မရးဆွဲရာတွင်ပါေင်သည့် မူေါေချမှတ်သူများနှင့် အစီအစဉ်မရးဆွဲသူများြို အမထာြ် 
အြူြပုနိုင်လိမ့်မည်ဟု မမျှာ်လင့်ပါသည်။ 

ဦးဆန်းြမင့်     စီြံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာနေးဝန်ကကီးဌာန 
ညွှန်သြားမရးမှူးချုပ်    ရုံးအမှတ် ၃၂၊ မနြပည်မတာ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ 
ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့    ဖုန်း  - + ၉၅ ၆၇ ၃၄၀၆၃၂၅၊ + ၉၅ ၆၇၃၄၀၆၃၂၈ 
စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာန   ဖြ်စ်  - + ၉၅ ၆၇ ၃၄၀၆၁၅၁
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ြာတိကာ

 အြှာစကား က

 နကေးဇူးြှတ်တြ်းလွှာ ခ 

 အတိုနကာက်စကားလုံးြေား ဈ

 အစီေင်ေံစာအနှစ်ေေုပ် ည

 အစီေင်ေံစာမပုစုနိုင်နေး ပါဝင်ကူညီနပးေဲ့နော အဖွဲ့ဝင်ြေား  ဏ

1 နိဒါန်း  1

 (၁-၁) အစီရင်ခံစာ၏ ရည်ရွယ်ချြ်  2
 (၁-၂) အစီရင်ခံစာတွင် အသုံးြပုထားမသာ အချြ်အလြ်များ  2
 (၁-၃) အစီရင်ခံစာဖွဲ့စည်းပုံ 4

2 ၂၀၁၇ ေုနှစ်အတွင်းေှိ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှင့် လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံြှု၏ 7 
 လားောြေား 

 (၂-၁) ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာအချြ်အလြ်များ 8
 (၂-၂) ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာအမြပာင်းအလဲများ  15
 (၂-၃) တန်းတူညီမျှ မရှိမှု  19

3 ၂၀၁၇ ေုနှစ်အတွင်းေှိ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုဆိုင်ော အေေက်အလက်ြေား 23

 (၃-၁) လူဦးမရဆိုင်ရာ လြ္ခဏာရပ်များ 24
 (၃-၂) ပညာမရးနှင့် အလုပ်အြိုင်  26
 (၃-၃) အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု  29
 (၃-၄) ေန်မဆာင်မှုများ လြ်လှမ်းမီအသုံးြပုနိုင်မှု  30

 ကိုးကားေေက ် 33

 နနာက်ဆက်တွဲြေား  35

 မနာြ်ဆြ်တွဲ(၁)   လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုြို တွြ်ချြ်ြခင်းနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 36
   မျဉ်းြို မခတ်နှင့်အညီြပင်ဆင်ြခင်း

   လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုစုစုမပါင်း 36

   ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းများ 39

   ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုင်းတာချြ်များ 40

   တန်းတူညီမျှမရှိမှုတိုင်းတာချြ်များ 42

 မနာြ်ဆြ်တွဲ(၂)  စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမနာြ်ဆြ်တွဲ 43
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ဇယားြေား 

ဇယား (၂-၁) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှင့် ပျမ်းမျှအသုံးစရိတ် (ြျပ်) 8

ဇယား (၂-၂)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုင်းတာချြ်များ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ  10

 အမရအတွြ်နှင့် ပါေင်မှုရာခိုင်နှုန်း

ဇယား (၂-၃) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မနထိုင်ရာမေသအလိုြ်တန်းတူညီမျှမရှိမှုတိုင်းတာချြ်များ 20

ဇယား (၃-၁) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ လူဦးမရဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများြို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအမြခ  25

 အမန၊ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုအရ တူညီစွာစိတ်ပိုင်းထားမသာ ငါးစိတ်ပိုင်းများ 

အလိုြ်နှင့် မနထိုင်ရာမေသအလိုြ်မဖာ်ြပြခင်း

ဇယား (၃-၂) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မနရာမေသအလိုြ်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်အလိုြ်  29

 အိမ်မထာင်စုများ၏ အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု

မနာြ်ဆြ်တွဲ-၁ အရွယ်မရာြ်သူညီမျှမသာပမာဏများ 39

ဇယား(၁)  

မနာြ်ဆြ်တွဲ-၁ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းများနှင့် ပျမ်းမျှအသုံးစရိတ်များ 40

ဇယား(၂) (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပထမသုံးလပတ်မေးနှုန်းြျပ်ြဖင့်) 

မနာြ်ဆြ်တွဲ-၂ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များ 44

ဇယား(၁)

နလးနထာင့်ကွက်ြေား

မလးမထာင့် တနသသာရီတိုင်းမေသကြီးတွင် ေင်မငွများြမင့်မား၍ စီးပွားမရးအခွင့်အလမ်းများ 9
ြွြ် (၂-၁) တိုးပွားမနြခင်း 
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ပုံြေား

ပုံ (၂-၁)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး၊ မန့စဉ်စားသုံးမှုနှင့် ညီမျှမသာ တန်ဖိုး (ြျပ်) ၉
ပုံ (၂-၂)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း (%) ၉
ပုံ (၂-၃)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်များရှိ အစားအစာအတွြ် သုံးစွဲမှု ရာခိုင်နှုန်းနှင့်  ၉ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအသြား ဆြ်စပ်မှု 
ပုံ (၂-၄)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ်  လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP ြိုမဖာ်ြပြခင်း ၁၁
 (`၀၀၀ ြျပ်) 
ပုံ(၂-၅)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၁၂ 

ပါေင်မှုအချ ိုးအစားနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသိပ်သည်းဆ 
ပုံ (၂-၆)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှင့် ၁၃
  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှစ်ထပ်ြိန်း  
ပုံ (၂-၇)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသး  ၁၄ 

သူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူများ  
ပုံ (၂-၈)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှု  ၁၅ 

မရှိမသးသူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူများအချ ိုးအစား  
ပုံ (၂-၉)  ြပည်မထာင်စုအဆင့် အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး ပျမ်းမျှမန့စဉ်အသုံးစရိတ်နှင့်ညီမျှမသာ ၁၆
 တန်ဖိုးအမြပာင်းအလဲ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပထမသုံးလပတ် မေးနှုန်းြျပ်)  
ပုံ (၂-၁၀)  ြပည်မထာင်စုအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း အမြပာင်းအလဲ  ၁၆
ပုံ (၂-၁၁)  ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် အြခားအာဆီယံနိုင်ငံများရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ပျမ်းမျှ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်  ၁၆ 

ေန်မဆာင်မှုတန်ဖိုး နှစ်စဉ်တိုးတြ်မှုနှုန်း (၂၀၀၅-၂၀၁၇) 
ပုံ (၂-၁၂)  ြပည်မထာင်စုအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နြ်ရင်းမှုနှင့် ြပင်းထန်မှု အမြပာင်းအလဲများ  ၁၇
ပုံ (၂-၁၃)  မနထိုင်ရာမေသအလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း အမြပာင်းအလဲ ၁၇
ပုံ (၂-၁၄)  မနထိုင်ရာမေသအလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ပါေင်မှုအချ ိုးအစား  ၁၈
 (၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း) 
ပုံ (၂-၁၅)  စုစုမပါင်းလူဦးမရထဲရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှု  ၁၉ 

မရှိမသးသူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မရှိသူများအချ ိုးအစား
 (၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း) 
ပုံ (၂-၁၆)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ် အရွယ်မရာြ်သူ မန့စဉ်အသုံးစရိတ်နှင့်  ၂၀ 

ညီမျှမသာတန်ဖိုး၊ ထိပ်ဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးြို
 မအာြ်ဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးနှင့်စားြခင်း (d10/d1) 
ပုံ (၃-၁)  ၂၀၁၇  ခုနှစ်၊ အသြ်အလိုြ်နှင့် ြျား/မအလိုြ် မဖာ်ြပထားမသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းနှင့်  ၂၅ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူစုစုမပါင်းတွင် ပါေင်မှုရာခိုင်နှုန်း 
ပုံ (၃-၂) ၂၀၁၇  ခုနှစ်၊ အိမ်မထာင်ဦးစီး၏ ပညာအရည်အချင်းအလိုြ်နှင့် အိမ်မထာင်စုေင်များ၏  ၂၇ 

အလုပ်အြိုင်ြဏ္ဍအလိုြ် မဖာ်ြပထားမသာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း 
ပုံ (၃-၃) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အိမ်မထာင်စုေင်များ၏ အလုပ်အြိုင်ြဏ္ဍအလိုြ်နှင့် လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု  ၂၇ 

ငါးစိတ်ပိုင်းများအလိုြ် လူဦးမရပျ ံ့နှံ့တည်ရှိမနပုံ 
ပုံ (၃-၄) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပညာအရည်အချင်းအလိုြ်နှင့် အလုပ်အြိုင်ြဏ္ဍအလိုြ် လုပ်သားများ  ၂၈ 

ပျ ံ့နှံ့တည်ရှိမနပုံ 
ပုံ (၃-၅) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်အလိုြ် အိမ်မထာင်စုများ၏ အသုံးအမဆာင် ၃၀
 ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု 
ပုံ (၃-၆) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်အလိုြ် ေန်မဆာင်မှုများ လြ်လှမ်းမီမှု ၃၁
မနာြ်ဆြ်တွဲ-၂၊ ပုံ(၁) ၄၃
 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမပါ်တွင် တည်မှီမနမသာ မှီြိန်းတစ်ခုအြဖစ်
 မဖာ်ြပထားသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသိပ်သည်းဆ  
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အတိုနကာက်စကားလုံးြေား

CSO Central Statistical Organization
ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

CPI Consumer Price Index
စားသုံးသူမေးဆနှုန်း

EA Enumeration Area
စာရင်းမြာြ်ြွြ်

GDP Gross Domestic Product
စုစုမပါင်းြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ေန်မဆာင်မှုတန်ဖိုး

MLCS Myanmar Living Conditions Survey (2017)
ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း (၂၀၁၇)

MOPF Ministry of Planning and Finance
စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာန

MOLIP Ministry of Labour, Immigration and Population
အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကြီးသြပ်မရးနှင့် ြပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာန

MPLCS Myanmar Poverty and Living Conditions Survey (2015) 
ြမန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် စားေတ်မနမရးအမြခအမနစစ်တမ်း (၂၀၁၅)

UNDP United Nations Development Programme
ြုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဗဖိုးမှုအစီအစဉ်

ဈ



စီြံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာနေးဝန်ကကီးဌာန (MoPF)၊ ဗဟိုစာေင်းအင်းအဖွဲ့(CSO)ေည် ကြ္ဘာ့ဘဏ်(WB) 
နှင့် ကုလေြဂ္ဂဖွံ့ဖဖိုးြှုအစီအစဉ်(UNDP)တို့၏ နငွနြကးနှင့် နည်းပညာအကူအညီမဖင့် 
မြန်ြာနနထိုင်ြှု အနမေအနနစစ်တြ်း(MLCS)-၂၀၁၇ ကို ၂၀၁၆ ေုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလြှ ၂၀၁၇ 
ေုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ၁၂ လတာ ကာလပတ်လုံးနိုင်ငံတစ်ဝှြ်းြှ စာေင်းအင်းနည်းလြ်းအေ 
နေေးေေယ်ထားနော နြူနာအိြ်နထာင်စုနပါင်း ၁၃,၇၃၀ စု ထံြှ နကာက်ယူေဲ့ပါေည်။ ြမန်မာ 
မနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်းအား မအာြ်ပါရည်ရွယ်ချြ်များြဖင့် မဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည် - (၁) 
ြပည်မထာင်စုအဆင့်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အဆင့်၊ ဗမို့ြပ/မြျးလြ်တို့အတွြ် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှုနှင့် မနထိုင်မှုအမြခအမနြို မခတ်နှင့်အညီ အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းတွြ်ချြ်မဖာ်ြပ 
မပးနိုင်ရန် (၂) ြပည်မထာင်စုအဆင့်အချြ်အလြ်လိုအပ်မှုနှင့် စဉ်ဆြ်မြပတ် ဖွံ့ဗဖိုးမှုပန်းတိုင် 
(Sustainable Development Goals-SDGs) အတွြ် လိုအပ်မသာ ြိန်းဂဏန်းအချြ်အလြ် 
များ၊ ညွှန်ြိန်းများရရှိနိုင်ရန် သတင်းအချြ်အလြ်များ မထာြ်ပံ့ရန် (၃) ြပည်မထာင်စုနှင့် 
တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ်၊ စားသုံးသူမေးဆနှုန်း(CPI) တွြ်ချြ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် 
စားသုံးြုန်ပစ္စည်းများ၏ အမလးမပးမှုများြို တွြ်ချြ်နိုင်ရန် (၄) အမျ ိုးသားစာရင်းစနစ် 
(System of National Accounts - SNA) တွြ်ချြ်ရန်အတွြ် စားသုံးမှု ြုန်ြျစရိတ်ြို 
ခန့်မှန်းနိုင်ရန်တို့ြဖစ်ပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာသည် ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း(၂၀၁၇)မှ အချြ်အလြ်များြို 
စိစစ်မလ့လာရာမှရရှိသည့်(၁) အဓိြညွှန်ြိန်းများအစီရင်ခံစာ၊ (၂) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအစီရင်ခံစာ
နှင့် (၃) လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (၃) ခုအနြ်မှ ေုတိယမြမာြ်အစီရင်ခံစာ ြဖစ်ပါသည်။ 
ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမြခခံအချြ်အလြ်များြို တင်ြပ 
ထားပါသည်။ ထပ်မံထွြ်ရှိလာမည့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိမနထိုင်မှု 
အမြခအမနများအား အမသးစိတ်ဆန်းစစ်မလ့လာထားချြ်များြို တင်ြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လွန်ေဲ့ေည့်ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်း ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်း 
ြေားစွာနလော့ကေေွားမေင်း

၂၀၀၅ ေုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ေုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံေှိ ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူဦးနေ ြေားစွာကေဆင်းေွားပါေည်။ 
နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမအာြ်သို့ မရာြ်ရှိမနသည့် လူဦးမရသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် 
၄၈.၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၂၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ြျဆင်းသွားပါသည်။၁ လူဦးမရ 
တိုးပွားလာမသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအမရအတွြ်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၁၈.၇ သန်းမှ 

အစီေင်ေံစာအနှစ်ေေုပ်

၁ ဤြိန်းဂဏန်းများသည် IHLCA (Integrated Household Living Conditions Assessment – IHCLA-I, 2005 and IHLCA-II, 2010) နှင့် MLCS 
ခန့်မှန်းတန်ဖိုးများမပါ်တွင် အမြခခံပါသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းများသည် သမားရိုးြျအိမ်မထာင်စုများြိုသာ လွှမ်းခခုံပါသည်။ တိြျစွာဆိုရလျှင် ဟိုတယ်များ/ 
မိုတယ်များ/ တည်းခိုခန်းများ၊ စစ်တန်းလျားများ၊ ရဲတန်းလျားများ၊ မိဘမဲ့မဂဟာများ/ လူအိုရုံများ၊ ဘာသာမရး အမဆာြ်အဦများ၊ မြျာင်း/မြာလိပ်/
တြ္ကသိုလ် မဘာ်ေါမဆာင်များ၊ အချုပ်/အြျဉ်းမထာင်များ၊ မဆးရုံများ၊ အလုပ်သမားအမဆာင်များ /တန်းလျားများနှင့် အိမ်မြခမဲ့/အြခားစုမပါင်းမနထိုင်သည့် 
မနရာများမှလူများြို စစ်တမ်းမြာြ်ယူခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ 
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၂ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နြ်ရင်းမှုြိုြပသမသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ ပျမ်းမျှအြွာအမေးြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
မရှိသူများ၏ အြွာအမေးသည် “သုည” ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် နှစ်ထပ်ြိန်းသည် ထိုအြွာအမေး၏ နှစ်ထပ်ြိန်းြို စဉ်းစားြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှစ်ထပ်ြိန်းြို အသုံးြပုြခင်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်ြို အမလးမပးတွြ်ချြ်ြခင်း ြဖစ်မသာမသြာင့် 
အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများြို ပို၍အမလးမပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် နှစ်ထပ်ြိန်းတို့သည် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှု၏ ြွဲြပားမသာရှုမထာင့်များြို မဖာ်ြပနိုင်မသာမသြာင့် သုံးသပ်အြဲြဖတ်မှုများြပုမသာအခါ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အမရအတွြ်အြပင် ၎င်းတို့ြိုပါ 
ထည့်သွင်းအသုံးြပုရန် အမရးကြီးပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁၁.၈ သန်းသို့ မလျာ့ြျသွားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုြဲ့သို့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း 
များစွာ မလျာ့ြျသွားမှုသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားမရး လျင်ြမန်စွာ တိုးတြ်လာမှုြို ထင်ဟပ် 
ြပသမနပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သြားတွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးြျ ြပည်တွင်း 
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ေန်မဆာင်မှုတန်ဖိုး(Per Capita GDP) နှစ်စဉ်တိုးတြ်မှုနှုန်းသည် ြမ္ဘာ့ဘဏ် 
စာရင်းအရ ၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့်အတွြ် အမရှ့မတာင်အာရှနိုင်ငံများတွင် အြမင့်မားဆုံး 
ြဖစ်ဗပီး ြျန်းမာမပျာ်ရွှင်မသာ ဘေတစ်ခုြဖစ်မစမရးအတွြ် မငွမသြးနှင့်မသြ်ဆိုင်မသာ 
အြခားြဏ္ဍများတွင် တိုးတြ်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။ (CSO,UNDP and World Bank, 2018a) 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် (poverty gap)၂ နှင့် ယင်း၏နှစ်ထပ်ြိန်းများတွင် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှုနှုန်းနှင့် အသွင်တူသည့် မြပာင်းလဲမှုပုံစံများြို မတွ့ရှိရပါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်းေည် ပထဝီဝင်အနနအထားအေ နနောနဒေကွဲမပားြှုအနပါ် 
ေက်နောက်ြှုကကီးြားနြကာင်း နတွ့ေှိေပါေည်။ ချင်းြပည်နယ်ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် ၅၈ 
ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် အြမင့်မားဆုံးြဖစ်ဗပီး လူဆယ်ဦးတွင် မြခာြ်ဦးမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသြပါသည်။ 
ရခိုင်ြပည်နယ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ၄၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ေုတိယအြမင့်မားဆုံးြဖစ်၍ 
တနသသာရီတိုင်းမေသကြီး၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကြီးနှင့် ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးတို့တွင် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှုနှုန်း အနည်းဆုံးြဖစ်ဗပီး ၁၃.၂၊ ၁၃.၂ နှင့် ၁၃.၇ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိသြပါသည်။ 
တနသသာရီတိုင်းမေသကြီး၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကြီးနှင့် ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးများအသြားတွင် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် စာရင်းအင်းအရ ြွာြခားချြ်မရှိသမလာြ် ြဖစ်ပါသည်။ 

တိုင်းနဒေကကီး/မပည်နယ်အလိုက် ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူအနေအတွက် ကွာမေားေေက်ြေား ကကီးြား 
ပါေည်။ အဓိြအားြဖင့် တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ် အလိုြ်ရှိမနမသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ 
အမရအတွြ်သည် လူဦးမရအရွယ်အစား ြွာြခားချြ်များမသြာင့်ြဖစ်ပါသည်။ ဧရာေတီတိုင်း 
မေသကြီးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၁.၈ သန်းရှိဗပီး အမရအတွြ်အများဆုံးြဖစ်၍ ၎င်းမနာြ်တွင် 
ရှမ်းြပည်နယ်နှင့် စစ်ြိုင်းတိုင်းမေသကြီး တို့ြဖစ်ပါသည်။ ြယားြပည်နယ်သည် အြခားတိုင်း 
မေသကြီး/ြပည်နယ်များနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ြမင့်မားမသာ်လည်း ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးသူ အမရအတွြ်မှာ ၉၁,၀၀၀ သာရှိဗပီး အမရအတွြ်အားြဖင့် အနည်းဆုံးြဖစ်ပါသည်။ 

Despite strong performance on poverty reduction, 
vulnerability remains an issue
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ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနလှော့ေေနေးတွင် နအာင်မြင်ြှုြေားေေှိေဲ့ 
နော်လည်း ထိေိုက်လွယ်နောအုပ်စုြေား ကေန်ေှိနနမေင်း

ြနြှော်လင့်ဘဲ ကေနောက်လာေည့် နဘးအန္တောယ်တစ်ေုေုနှင့် ေင်ဆိုင်ကကုံနတွ့ေမေင်းနြကာင့် 
လူဦးနေအြေားအမပားေည် ထိေိုက်လွယ်နောအုပ်စုြှ ဆင်းေဲနွြ်းပါးေည့်အုပ်စုေို့ မပန်လည် 
နောက်ေှိေွားနိုင်ေည့် အနမေအနနတွင် ေှိနနဆဲမဖစ်ပါေည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာအုပ်စုတွင် 
ပါေင်ြခင်းမရှိမသာ်လည်း အိမ်မထာင်စု၏ စားသုံးမှုအမနအထားမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှင့် 
အလွန်နီးြပ်မနမသာမသြာင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာအုပ်စုသို့ အလွယ်တြူ ြပန်လည်ြျဆင်း 
သွားနိုင်မသာ လူဦးမရများစွာရှိမနပါသည်။ မယဘုယျအားြဖင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ 
ခုနှစ်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိမသာ်လည်း  အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူများ 
အြဖစ်သို့လည်းမြာင်း၊ တိုးတြ်မြပာင်းလဲမှုများ ရှိမနပါသည်။၃ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မလျာ့ြျလာ 
သည်နှင့်အမျှ ထိခိုြ်လွယ်မသာ (ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသည့်) 
အုပ်စုများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိသည့် အုပ်စုများပါ တိုးပွားလာမစဗပီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်း 
မရှိသည့် အုပ်စုများ၏တိုးပွားလာမှုနှုန်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှု 
မရှိမသးသည့်အုပ်စုထြ် အနည်းငယ် ြမန်ဆန်မှု ရှိပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် လူဦးမရ၏ ၂၄.၀ 
ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိသူအုပ်စုတွင် ပါေင်မနဗပီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၄၂.၃ ရာခိုင် 
နှုန်းသို့ တိုးတြ်လာခဲ့ပါသည်။

ဆင်းေဲ၍ ထိေိုက်လွယ်နောေူြေားေည် ရုတ်တေက်ကေနောက်နော နဘးအန္တောယ်ြေားကို 
ေင်ဆိုင်ေနိုင်နမေ ပိုြေားပါေည်။ အများဆုံးကြုံမတွ့ရသည်မှာ စားမသာြ်ြုန်မေးနှုန်းများ 
အဆမတန် ြမင့်တြ်ြခင်း (အိမ်မထာင်စုများ၏ ၁၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း ထိခိုြ်ခံစားရ) အြပင် 
အြပင်းအထန် နာမြျန်းြဖစ်ြခင်း/မမတာ်တဆြဖစ်ြခင်း၊ စိုြ်ပျ ိုးမရးထွြ်ြုန်များ မေးမြာင်း 
မရြခင်း၊ မရကြီးမရလျှြံခင်းနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းြခင်း၊ မိုးသီးမြြြခင်းများြဖစ်မသြာင်း 
မတွ့ရှိရပါသည်။ မယဘုယျအားြဖင့် ရုတ်တရြ် ြျမရာြ်မသာ မဘးအန္တရာယ်များြို 
မြျးလြ်မေသများတွင် မနထိုင်သူများ ပိုမိုခံစားရ၍ မြျးလြ်မန လူဦးမရ၏ ထြ်ေြ် 
နီးပါး(၄၆ ရာခိုင်နှုန်း)သည် လွန်ခဲ့မသာ ၁၂ လအတွင်းတွင် မဘးအန္တရာယ်တစ်ခုြို ရင်ဆိုင် 
ကြုံမတွ့ဖူးဗပီး ဗမို့ြပမေသတွင် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကြုံမတွ့ဖူးသြသည်ြို နင်းယှဉ်သြည့်နိုင်ပါ 
သည်။ မဘးအန္တရာယ်ြျမရာြ်မှု အများဆုံးမှာ ြမစ်ေြျွန်းမပါ်မေသတွင၄် ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 
အပူပိုင်းမေသတွင် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းတို့ြဖစ်ပါသည်။ အြခားတစ်ဖြ်တွင်မူ ြမ်းရိုးတန်းဇုန်တွင် 
မနထိုင်သူများသည် မဘးအန္တရာယ်နှင့် ထိမတွ့နိုင်မြခပိုနည်းဗပီး လူငါးဦးတွင် တစ်ဦး (၂၁ 
ရာခိုင်နှုန်း)သာ ကြုံမတွ့ဖူးပါသည်။ 

၃ မဆင်းရဲမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူများမှာ အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး၏ မန့စဉ်အသုံးစရိတ်သည် ဆင်းရဲမှုမျဉ်း၏ ၁.၅ ဆ မအာြ်တွင် 
ရှိမနမသးသူများြဖစ်ပါသည် (ဆိုလိုသည်မှာ ၁,၅၉၀ ြျပ်နှင့် ၂,၃၈၅ ြျပ်သြား)။ အမြခခိုင်မာသွားဗပီြဖစ်သည့် မဆင်းရဲမသာသူများ ဆိုသည်မှာ 
အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး၏ မန့စဉ်အသုံးစရိတ်သည် ဆင်းရဲမှုမျဉ်း၏ ၁.၅ ဆထြ် ပိုြမင့်မသာသူများ ြဖစ်ပါသည် (ဆိုလိုသည်မှာ ၂,၃၈၅ ြျပ်အထြ်)။ 
၄ စိုြ်ပျ ိုးမရးဇုန်မလးခု ရှိပါသည် - မတာင်ြုန်းမတာင်တန်း၊ ြမစ်ေြျွန်းမပါ်၊ အပူပိုင်းနှင့် ြမ်းရိုးတန်းဇုန်တို့ ြဖစ်ပါသည်။ မတာင်ြုန်း 
မတာင်တန်းဇုန်တွင် ြချင်၊ ြယား၊ ြရင်၊ ချင်းနှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တို့ ပါေင်ပါသည်။ ြမစ်ေြျွန်းမပါ်ဇုန်တွင် ဧရာေတီ၊ ပဲခူး၊ မွန်နှင့် ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးတို့ 
ပါေင်ပါသည်။ အပူပိုင်းဇုန်တွင် မမြွး၊ မန္တမလး၊ စစ်ြိုင်းတိုင်းမေသကြီးနှင့် မနြပည်မတာ်မြာင်စီတို့ ပါေင်ပါသည်။ ြမ်းရိုးတန်းဇုန်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်နှင့် 
တနသသာရီတိုင်းမေသကြီးတို့ ပါေင်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် နင်းယှဉ်ရန်ရည်ရွယ်ချြ်ြဖင့် ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးအား ြမစ်ေြျွန်းမပါ်ဇုန်မှ ခွဲထုတ် 
ထားပါသည်။
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ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုအား နကေးလက်နဒေြေား၊ စိုက်ပေ ိုးနေး 
ကဏ္ဍတွင်လုပ်ကိုင်ေူြေားနှင့် ဒွန်တွဲနတွ့ေှိမေင်း

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုကို နကေးလက်နဒေြေားတွင် ပိုြို၍နတွ့ေှိေပါေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ မြျးလြ် 
မေသများ(၃၀.၂ ရာခိုင်နှုန်း)သည် ဗမို့ြပမေသများထြ် (၁၁.၃ ရာခိုင်နှုန်း) ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ 
အမရအတွြ် သိသိသာသာ ပိုများပါသည်။ မြျးလြ်မေသများရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ 
အမရအတွြ်သည် ဗမို့ြပမေသ များရှိ အမရအတွြ်ထြ် ၆.၇ ဆပိုများဗပီး နိုင်ငံရှိဆင်းရဲနွမ်းပါး
သူများအားလုံး၏ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြျးလြ်မေသများတွင် မနထိုင်သြပါသည်။ 

စိုက်ပေ ိုးထုတ်ကုန်အြေ ိုးြေ ိုးကို တိုးေေဲ့စိုက်ပေ ိုးထုတ်လုပ်နိုင်နော ေို့ြဟုတ် စိုက်ပေ ိုးနေး အလုပ် 
အကိုင်ြေားြှ အမေားအလုပ်အကိုင်ြေားေို့ ကူးနမပာင်းလုပ်ကိုင်နိုင်နော အိြ်နထာင်စုြေားတွင် 
စားေုံးြှုကို အနမေေံေည့် လူြှုဘဝဖူလုံြှုအနမေအနန ပိုြိုမြင့်ြားပါေည်။ စိုြ်ပျ ိုးမရးြဏ္ဍရှိ 
အလုပ်အြိုင်များသည် ေင်မငွနည်းြခင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းများနှင့် ေွန်တွဲမနသည်ြို 
မတွ့ရှိရပါသည်။ စိုြ်ပျ ိုးမရးအလုပ်အြိုင်များမှ အြခားအလုပ်အြိုင်များသို့ ြူးမြပာင်း 
လုပ်ြိုင်နိုင်မသာ အိမ်မထာင်စုများသည် ပိုမိုမြာင်းမွန်မသာ မနထိုင်မှုအမြခအမနများ 
ရရှိလာသြပါသည်။ စိုြ်ပျ ိုးမရးြဏ္ဍတွင် လုပ်ြိုင်မနသူများထဲတွင် မြမြွြ်တစ်ြွြ် 
ပိုင်ဆိုင်ထားသူများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူများထြ် လူမှုဘေဖူလုံမှုအမြခအမန ပိုမိုြမင့်မား 
ပါသည်။ စိုြ်ပျ ိုးမရးအလုပ်ြိုသာ လုပ်ြိုင်ဗပီး မြမယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိမသာ အိမ်မထာင်စု 
များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ၄၅.၈ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် အြမင့်မားဆုံးြဖစ်မသြာင်း မတွ့ရှိရဗပီး 
မြမယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိမသာ်လည်း စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့်အြခားအလုပ်အြိုင် နှစ်မျ ိုးစလုံးြို လုပ်ြိုင် 
မသာ အိမ်မထာင်စုများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ၃၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ေုတိယအြမင့်ဆုံး 
ြဖစ်ပါသည်။ အြခားတစ်ဖြ်တွင်မူ စိုြ်ပျ ိုးမရးမဟုတ်မသာ အြခားြဏ္ဍများတွင် လုပ်ြိုင် 
သြသည့် အိမ်မထာင်စုများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ၁၃.၂ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။ 
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လူြှုနေးဆိုင်ောနှင့် လူဦးနေအုပ်စုအလိုက် အေေက်အလက် 
ြေားနပါ်တွင် အနမေေံကာ အေေ ို ့နော အုပ်စုြေားမဖစ်ေည့် 
ြေန်စွြ်းေူြေား၊ ပညာလုံးဝြတတ်နမြာက်ေူြေားနှင့် 
ပညာအနည်းငယ်ော တတ်နမြာက်ေူြေား နနာက်ကေ 
ကေန်နနမေင်း

ကနလးပိုြေားနော အေေယ်အစားကကီးြားေည့် အိြ်နထာင်စုြေား (ေို့ြဟုတ်) ြေန်စွြ်းနော 
အိြ်နထာင်ဦးစီး (ေို့ြဟုတ်) ပညာလုံးဝြတတ်နမြာက်နော (ေို့ြဟုတ်) ပညာ အနည်းငယ်ော 
တတ်နမြာက်နော အိြ်နထာင်စုြေားတွင် နနထိုင်ေူြေားေည် ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူြေား မဖစ်နိုင်နမေ 
ပိုြေားပါေည်။ ပျမ်းမျှအားြဖင့် ဆင်းရဲမသာအိမ်မထာင်စုများတွင် မဆင်းရဲမသာအိမ်မထာင်စု 
များထြ် ြမလးအမရအတွြ် နှစ်ဆနီးပါးပိုများဗပီး ြမလးမှီခိုသူအချ ိုးမှာ ပိုမိုြမင့်မားပါ 
သည်။၅ ထိုအချ ိုးသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများတွင် ၆၇.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိဗပီး 
၄၆.၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိမသာ အိမ်မထာင်စုများနှင့် နင်းယှဉ်သြည့် 
နိုင်ပါသည်။ ခန့်မှန်းမြခအားြဖင့် အိမ်မထာင်ဦးစီးများ၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် မသန်စွမ်းသူများ 
ြဖစ်သြပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်တွင် မသန်စွမ်းသူအိမ်မထာင်ဦးစီးရှိမသာ အိမ်မထာင်စုများ   
(၂၇.၄ ရာခိုင်နှုန်း) သည် အြခားအိမ်မထာင်စုများ (၂၄.၆ ရာခိုင်နှုန်း) ထြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း 
ပိုမိုြမင့်မားပါသည်။ တိုင်းမေသကြီးနှင့် ြပည်နယ်အလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အမရအတွြ် 
ြွာြခားချြ်သည် ြမ်းရိုးတန်းဇုန်တွင် အြမင့်မားဆုံးြဖစ်ဗပီး ထိုဇုန်တွင် မသန်စွမ်းသူဦးစီးမသာ 
အိမ်မထာင်စုများသြား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် မသန်စွမ်းသူမဟုတ်မသာ အိမ်မထာင်ဦးစီးများ 
၏ အိမ်မထာင်စုများထြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုြမင့်မားပါသည်။ မြျာင်းမမန 
ဖူးမသာ၊ မူလတန်းသာတြ်ဖူးမသာ (ဗပီးဆုံးမအာင် သင်သြားနိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိ)၊ (သို့မဟုတ်) 
ဘုန်းမတာ်ကြီးသင် ပညာမရးမြျာင်းြိုသာ တြ်ဖူးမသာသူ ဦးစီးသည့် အိမ်မထာင်စုေင်များ 
သည် ပိုမိုပညာတတ်မသာသူဦးစီးသည့် အိမ်မထာင်စုများရှိ အိမ်မထာင်စုေင်များထြ် နှစ်ဆပို၍ 
ဆင်းရဲသြပါသည်။ 

အြေ ိုးေားဦးစီးနော အိြ်နထာင်စုြေားနှင့် အြေ ိုးေြီးဦးစီးနော အိြ်နထာင်စုြေားအြကား 
စားေုံးြှုကို အနမေေံတွက်ေေက်ေည့် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်းတွင် ကွာမေားြှုအလွန်ပင် နည်းပါး 
ပါေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်နှင့် တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်တွင် အိမ်မထာင်ဦးစီးသည် အမျ ိုးသား 
ြဖစ်ြခင်း၊ အမျ ိုးသမီးြဖစ်ြခင်းအမပါ် အမြခခံြာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ြွာြခားချြ်သည် မရှိ 
သမလာြ် နည်းပါးပါသည်။ မနရာမေသအလိုြ် ပုံစံများြွာြခားမှု ရှိလာမသာ်လည်း မနထိုင် 
ရာမေသနှင့် စိုြ်ပျ ိုးမရးဇုန်များအလိုြ် ြွာြခားချြ်များသည် သိသာထင်ရှားမှု မရှိမသြာင်း 
မတွ့ရှိရပါသည်။

၅ ြမလးမှီခိုသူအချ ိုးဆိုသည်မှာ မှီခိုသူများ (အသြ် ၁၅ နှစ်မအာြ်) နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်မသာ အသြ်အရွယ်ရှိသူ (အသြ် ၁၅ နှစ်မှ ၆၄ နှစ်သြား) 
ဦးမရအချ ိုး ြဖစ်ပါသည်။ 
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အစီေင်ေံစာမပုစုနိုင်နေး ပါဝင်ကူညီနပးေဲ့ြကနော 
အဖွဲ့ဝင်ြေား
အြည် ောထူး အဖွဲ့အစည်း

ဦးဆန်းြမင့် ညွှန်သြားမရးမှူးချုပ် ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ 

မေါြ်တာေါေါမမာင် ယခင်ညွှန်သြားမရးမှူးချုပ် ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

ဦးသန်းမဇာ် ေုတိယညွှန်သြားမရးမှူးချုပ် ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

မေါ်ခင်ဆြ်ရည် ေုတိယညွှန်သြားမရးမှူး ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ 

မေါ်ေါေါြမင့် လြ်မထာြ်ညွှန်သြားမရးမှူး ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ 

မေါ်ဥမ္မာြမင့် လြ်မထာြ်ညွှန်သြားမရးမှူး ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ 

မေါ်သြ်ထားနွယ် လြ်မထာြ်ညွှန်သြားမရးမှူး ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ 

မေါ်ဥမ္မာစိုး ဦးစီးအရာရှိ ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ 

ဦးေင်းမဇာ်ဦး ဦးစီးအရာရှိ ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ 
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၁-၁။ အစီေင်ေံစာ၏ ေည်ေေယ်ေေက်

ဤအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း(MLCS)၆ အချြ်အလြ်များြို စိစစ် 
မလ့လာရာမှ ရရှိသည့် အစီရင်ခံစာ(၃)ခုအနြ်မှ ေုတိယမြမာြ်အစီရင်ခံစာ ြဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၏ 
ရည်ရွယ်ချြ်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်းမပါ်တွင် အမြခခံ၍ လူမနမှုဘေြပည့်စုံ 
ဖူလုံမှုဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချြ်များြို တင်ြပမပးရန်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အချနိ်ြာလမရွ့မလျာလာသည်နှင့်အမျှ 
ြပည်သူများ၏ လူမနမှုဘေ ြပည့်စုံဖူလုံမှု အမြခအမနများ မြပာင်းလဲလာပုံြို မဆွးမနွးသုံးသပ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 
အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ြာလအတွင်း နိုင်ငံအဆင့်နှင့် ဗမို့ြပ/ မြျးလြ်မြပာင်းလဲမှု 
ပုံစံများနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်များြို မလ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။၇

ဤအစီရင်ခံစာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ အမြခခံဆန်းစစ် မလ့လာချြ်အမနြဖင့် မအာြ်ပါတို့ြို အဓိြထား၍ 
တင်ြပထားပါသည် - 

(၁)  စားေုံးြှုပုံစံြေား - စားသုံးမှုအမလ့အထများြို အစားအစာများနှင့် အစားအစာမဟုတ်မသာ ပစ္စည်းများ 
ဟူ၍ အမျ ိုးအစားခွဲြာ တင်ြပထားပါသည်။ 

(၂) ၂၀၁၇ ေုနှစ်အတွင်းေှိ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုအဆင့်ြေား - ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းရှိ စားသုံးမှုြို အမြခခံ 
တွြ်ချြ်မသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များြို မနရာမေသအလိုြ် (ဗမို့ြပ/မြျးလြ်နှင့် 
တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်) တင်ြပထားပါသည်။ အချနိ်ြာလအလိုြ်နင်းယှဉ်နိုင်မှု အားမြာင်းမစရန် 
အတွြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချြ်များြို ြမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာန 
(2017a) တွင် အသုံးြပုခဲ့မသာ နည်းစနစ်အတိုင်း တွြ်ချြ်ထားပါသည်။

(၃) အေေနိ်ကာလအလိုက် နမပာင်းလဲလာနော ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုလားောြေား - ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၇ 
ခုနှစ်များတွင် မဆာင်ရွြ်ခဲ့မသာ စစ်တမ်းများြို အသုံးြပု၍ စားသုံးမှုြို အမြခခံတွြ်ချြ်မသာ ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှုနှုန်း၏ အမြပာင်းအလဲများြို ဆန်းစစ်ထားပါသည်။ 

(၄) တန်းတူညီြှေြေှိြှု စိစစ်နလ့လာေေက် - တန်းတူညီမျှမရှိမှုအဆင့်များြို ဆန်းစစ်ထားပါသည်။ Gini 
Coefficient ၊ Theil Index နှင့် Consumption Distribution Ratios များြဲ့သို့ တန်းတူညီမျှမရှိမှု ဆိုင်ရာ 
အညွှန်းြိန်းများြို အဓိြထား၍ ဆန်းစစ်မလ့လာပါသည်။ 

(၅) ၂၀၁၇ ေုနှစ်၏ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုဆိုင်ောအေေက်အလက်ြေား - ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ လူမှုမရးနှင့ ်
လူဦးမရဆိုင်ရာ ေိမသသလြ္ခဏာအချ ို ့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချြ်အလြ်များြို တင်ြပထားပါသည်။

ဤဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု၏ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အမသးစိတ်ဆန်းစစ် 
မလ့လာချြ်ြို ြပုလုပ်သွားမည်မဟုတ်ဘဲ ယင်းဆန်းစစ်ချြ်ြို မသြာမီထွြ်ရှိလာမည့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ 
အစီရင်ခံစာတွင် အဓိြတင်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁-၂။ အစီေင်ေံစာတွင် အေုံးမပုထားနော အေေက်အလက်ြေား

ဤအပိုင်းတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်းြို အတိုချုပ်မိတ်ဆြ်တင်ြပပါမည်။ အသုံးြပုမသာ 
နည်းစနစ်များအမသြာင်း ပိုမိုအမသးစိတ်သည့် မဖာ်ြပချြ်များြိုမူ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ြမန်မာမနထိုင်မှု အမြခအမန 
စစ်တမ်းမှ အဓိြညွှန်ြိန်းများအစီရင်ခံစာ (CSO, UNDP and World Bank, 2018a) ၏ မနာြ်ဆြ်တွဲနှင့် 
နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (CSO, UNDP and World Bank, 2018b) တို့တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၆ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်းသည် ပုံမှန်ဆြ်လြ်မြာြ်ယူသွားမည့် MLCS စစ်တမ်းများထဲမှ ပထမဆုံးမသာ စစ်တမ်းြဖစ်ပါသည်။ 
၇ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအမြခအမန အမြပာင်းအလဲများြို စိတ်ြဖာဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွြ် ဤအစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ယခင်ြ မဆာင်ရွြ်ခဲ့မသာ 
အိမ်မထာင်စုစစ်တမ်းသုံးခုြဖစ်သည့် IHLCA-I (၂၀၀၅)၊ IHLCA-II (၂၀၁၀) နှင့် MPLCS (၂၀၁၅) တို့ြို အသုံးြပုထားပါသည်။ IHLCA၊ MPLCS နှင့် MLCS 
တို့၏ စစ်တမ်းေီဇိုင်းများတွင် ြွာြခားမှုများ ရှိမနမသာမသြာင့် ြပည်မထာင်စုနှင့် ဗမို့ြပ/မြျးလြ်အဆင့်များရှိ စုစုမပါင်းစားသုံးမှုများ (Consumption 
Aggregates) ြို အချနိ်ြာလအလိုြ် တိုင်းတာနိုင်မှု ရရှိမစရန် လိုအပ်မနမသာ အချြ်အလြ်များအတွြ် တန်ဖိုးများ အစားထိုးတွြ်ချြ်သည့် 
Imputation Approaches များြို အသုံးြပု၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြို ဆန်းစစ်ထားပါသည်။ (MOPF and World Bank, 2017a)။ IHLCA-I နှင့် IHLCA-II မှ 
တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရလေ်များမှာ MLCS နှင့် နင်းယှဉ်နိုင်ြခင်း မရှိပါ။ MPLCS သည် တိုင်းမေသကြီးနှင့်ြပည်နယ်အဆင့်တွင် 
ြိုယ်စားြပုနိုင်ြခင်းမရှိပါ။ 
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မြန်ြာနနထိုင်ြှုအနမေအနနစစ်တြ်းေည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ မပည်ေူြေား၏ နနထိုင်ြှုအနမေအနနကို ဘက်စုံနလ့လာနော 
စစ်တြ်းတစ်ေုမဖစ်ပါေည်။ ဤစစ်တမ်းြို စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာနမအာြ်ရှိ ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ 
ြုလသမဂ္ဂဖွံ့ဗဖိုးမှုအစီအစဉ်နှင့် ြမ္ဘာ့ဘဏ်တို့၏ နည်းပညာနှင့် မငွမသြးဆိုင်ရာ ြူညီပံ့ပိုးမှုများြဖင့် မဆာင်ရွြ် 
ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ လူတို့၏အလုပ်အြိုင်များ၊ ရရှိမသာေင်မငွများ၊ ေင်မငွြို အသုံးြပု၍ စားေတ်မနမရး၊ ြျန်းမာမရး၊ 
ပညာမရးနှင့် မိသားစု၏ အြခားလိုအပ်ချြ်များ စသည့်အချြ်အလြ်များြို မြာြ်ယူစုစည်းပါသည်။ ထို့အြပင် 
ဤစစ်တမ်းသည် ြပည်သူများ၏ လူမှုမရးနှင့် လူဦးမရဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များစွာြိုလည်း ပံ့ပိုးမပးနိုင်ပါသည်။ 
စုမဆာင်းရရှိမသာ အချြ်အလြ်များြို အသုံးြပု၍ တိုင်းြပည်၏အနာဂတ် ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မရးအတွြ် တုံ့ြပန် 
ြဖည့်ဆည်းနိုင်မသာ မူေါေများြို မရးဆွဲနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

မြန်ြာနနထိုင်ြှုအနမေအနနစစ်တြ်းကို နအာက်ပါေည်ေေယ်ေေက်ြေားမဖင့် နဆာင်ေေက်ေဲ့ပါေည်။ 

- ြပည်မထာင်စုအဆင့်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အဆင့်၊ ဗမို့ြပ/မြျးလြ်တို့အတွြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် 
မနထိုင်မှုအမြခအမနြို မခတ်နှင့်အညီအနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းတွြ်ချြ် မဖာ်ြပမပးနိုင်ရန် 

- ြပည်မထာင်စုအဆင့် အချြ်အလြ် လိုအပ်မှုနှင့် စဉ်ဆြ်မြပတ် ဖွံ့ဗဖိုးမှုပန်းတိုင် (Sustainable 
Development Goals - SDGs) အတွြ် လိုအပ်မသာ ြိန်းဂဏန်းအချြ်အလြ်များ၊ ညွှန်ြိန်းများ 
ရရှိနိုင်ရန်၊ သတင်းအချြ်အလြ်များမထာြ်ပံ့ရန်

- ြပည်မထာင်စုနှင့် တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ်၊ စားသုံးသူမေးဆနှုန်း(CPI) တွြ်ချြ်ရာတွင် 
လိုအပ်သည့် စားသုံးြုန်ပစ္စည်းများ၏ အမလးမပးမှုများြို တွြ်ချြ်နိုင်ရန် 

- အမျ ိုးသားစာရင်းစနစ် (System of National Accounts - SNA ) တွြ်ချြ်ရာတွင် စားသုံးမှု 
ြုန်ြျစရိတ်ြို ခန့်မှန်းနိုင်ရန်တို့ ြဖစ်ပါသည်။ 

မြန်ြာနနထိုင်ြှုအနမေအနနစစ်တြ်း (၂၀၁၇) အား မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ယေင်က နဆာင်ေေက်ေဲ့နော အိြ်နထာင်စု 
အေုံးစေိတ်နှင့် နနထိုင်ြှုအနမေအနန စစ်တြ်းြေားနပါ်တွင် အနမေမပုနဆာင်ေေက်ေဲ့ပါေည်။ အထူးသြဖင့် ၂၀၀၅ 
ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အိမ်မထာင်စုစားေတ်မနမရးအမြခအမန ဘြ်စုံမလ့လာမှုစစ်တမ်း (IHCLA-I 2005 နှင့် 
IHLCA-II 2010)၊ အိမ်မထာင်စုေင်မငွနှင့် စားသုံးမှုစစ်တမ်း (၁၉၈၉ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း)နှင့် ၂၀၁၅ 
ခုနှစ် ြမန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း(MPLCS 2015) တို့အမပါ်တွင် အမြခခံ၍ 
မဆာင်ရွြ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာမနထိုင်မှု အမြခအမနစစ်တမ်းတွင် အဆိုပါ အိမ်မထာင်စုစစ်တမ်းများ 
အားလုံးြို တစ်ခုတည်းမသာ စစ်တမ်းအြဖစ်စုစည်း၍ မနထိုင်မှုအမြခအမနများနှင့် စပ်လျဉ်းမသာ သတင်းအချြ် 
အလြ်များြို ြပည့်စုံစွာရရှိနိုင်မည့် ရင်းြမစ်တစ်ခု ြဖစ်လာမစရန် မဆာင်ရွြ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

မြန်ြာနနထိုင်ြှုအနမေအနနစစ်တြ်း(၂၀၁၇)ေည် မပည်နထာင်စု၊ ဖြို့မပ/နကေးလက်နဒေြေားအား ကိုယ်စားမပု 
ပါေည်။ အလွှာခွဲနှစ်ဆင့် နမူနာေီဇိုင်းြို အသုံးြပုခဲ့ဗပီး စာရင်းမြာြ်ြွြ်များ (EAs) သည် အမြခခံနမူနာ 
ယူနစ်များြဖစ်၍ အိမ်မထာင်စုများသည် အလှမ်းြွာမေးမသာ နမူနာယူနစ်များ (Ultimate Sampling Units) 
ြဖစ်ပါသည်။ အလွှာတစ်လွှာချင်းစီအတွင်းရှိ နမူနာစာရင်းမြာြ်ြွြ်များြို အရွယ်အလိုြ် ြဖစ်တန်စွမ်းြဖင့် 
စနစ်တြျ မရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းမြာြ်ြွြ်တစ်ခုချင်းစီတွင် အိမ်မထာင်စု ၁၂ စုြို တူညီမသာ 
ြဖစ်တန်စွမ်းြဖင့် စနစ်တြျ မရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းနမူနာသည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ခရိုင်ဗမို့နယ်များအားလုံးနှင့် 
ဗမို့နယ်မပါင်း ၃၃၀ အနြ် ၂၉၆ ဗမို့နယ်ြိုလွှမ်းခခုံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းတွင်နမူနာ စာရင်းမြာြ်ြွြ် ၁,၁၄၅ 
ြွြ်မှ အိမ်မထာင်စုမပါင်း ၁၃,၇၃၀ စုသည် စစ်တမ်းတွင် ပါေင်မြဖဆိုမပးခဲ့ပါသည်။၈ နမူနာမရွးချယ်ရာတွင် 
၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးမရနှင့်အိမ်အမသြာင်းအရာ သန်းမခါင်စာရင်း၏ နမူနာစာရင်းစဉ်မပါ်တွင် အမြခခံပါသည်။ 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ် ၁၄ ခုနှင့် မနြပည်မတာ်မြာင်စီ၊ ဗမို့ြပနှင့်မြျးလြ်မေသများြို 
ြိုယ်စားြပုနိုင်မစရန်အတွြ် နမူနာအမလးမပးမှုများ (Sampling Weights) အသုံးြပု၍ ခန့်မှန်းတွြ်ချြ်မှုများ 
ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

၈ ြွင်းဆင်းအချြ်အလြ်မြာြ်ယူမှုများြို ၁၂ လတာြာလ သြာြမင့်သည်အထိ မဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ သို့မသာ်လည်း ရခိုင်ြပည်နယ် မြမာြ်ပိုင်းရှိ 
ဗမို့နယ်နှစ်ခုနှင့် “ေ” ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေသများတွင် မတွ့ဆုံမမးြမန်းမှုများြို မြပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုမေသများြို မြာြ်ယူနိုင်မှုမရှိြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်း(၂၀၁၇) နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွင် အြပည့်အစုံမှတ်တမ်းတင်ထားဗပီး ဤအစီရင်ခံစာတွင် တင်ြပထားသည့် 
မြမပုံများတွင်လည်း မလ့လာသြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

3



ောေီအလိုက် နမပာင်းလဲြှုြေားကိုပါ ထင်ဟပ်နိုင်ေန်အတွက် စစ်တြ်းအား ၂၀၁၆ ေုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းြှ ၂၀၁၇ 
ေုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအနစာပိုင်းအထိ ၁၂ လတာကာလ ဆက်တိုက်နကာက်ယူေဲ့ပါေည်။ မတွ့ဆုံမမးြမန်းမှုများအား 
မဆာင်းရာသီြာလအတွင်း (ေီဇင်ဘာလမှ မဖမဖာ်ေါရီလအထိ) တွင် အစြပုခဲ့ဗပီး မနွရာသီ (မတ်လမှ မမလအထိ) 
နှင့် မိုးရာသီ (ဇွန်လမှ မအာြ်တိုဘာလအထိ) တို့တွင် ဆြ်လြ်မဆာင်ရွြ်ြာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မဆာင်းရာသီ 
ြာလတွင် ဗပီးစီးခဲ့ပါသည်။ 

နြူနာနေေးေေယ်ြှုနည်းစနစ်အေ ဤစစ်တြ်း၏ နြူနာေည် ေုံးလပတ်ကာလတိုင်းကို ကိုယ်စားမပုပါေည်။ 
သုံးလပတ်ြာလတစ်ခုချင်းစီမှ အချြ်အလြ်များြို အချနိ်ြာလတစ်ခုအတွြ် မြာြ်ယူထားသည့် 
နိုင်ငံအဆင့် သီးြခားစစ်တမ်း (Cross-sectional Survey) တစ်ခုစီအြဖစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သုံးလပတ်ြာလ 
ဆန်းစစ်မလ့လာမှုြို နိုင်ငံအဆင့်တွင်ြပုလုပ်နိုင်မသာ်လည်း တိုင်းမေသကြီးနှင့်ြပည်နယ်အဆင့်တွင် မြပုလုပ် 
နိုင်ပါ။ အသြမ်းဖျင်းအားြဖင့် သုံးလပတ်ြာလများြို ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုသုံးခုလုံးနှင့် ြိုြ်ညီမအာင် 
သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ပထမသုံးလပတ်သည် မဆာင်းရာသီ၊ ေုတိယသုံးလပတ်သည် မနွရာသီ၊ တတိယ 
သုံးလပတ်သည် မိုးရာသီ၏ ပထမထြ်ေြ်နှင့် စတုတ္ထသုံးလပတ်သည် မိုးရာသီနှင့် မဆာင်းရာသီအေင် 
ပထမတစ်လတို့ြို ြိုယ်စားြပုပါသည်။ 

၁-၃။ အစီေင်ေံစာဖွဲ့စည်းပုံ

ဤဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု အစီေင်ေံစာတွင် အေန်းေုံးေန်း ပါေှိပါေည်။ ပထမအခန်းမှာ ယခုနိေါန်းအခန်းြဖစ်ဗပီး အခန်း 
၂ တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု အမြခအမနမဖာ်ြပချြ်နှင့် ၎င်း၏ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြပာင်းလဲ 
လာပုံ ဆန်းစစ်မလ့လာချြ်ြို တင်ြပထားပါသည်။ အခန်း ၃ တွင် ြိန်းရှင်တစ်ခုစီ၏ မြပာင်းလဲမနမသာ 
တန်ဖိုးြို ဆန်းစစ်ထားမသာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များြို တင်ြပထားပါသည်။ 
အိမ်မထာင်စုတစ်စု မနထိုင်လျြ်ရှိသည့် မနရာမေသ၊ အိမ်မထာင်ဦးစီး၏ ပညာအရည်အချင်းနှင့် အမျ ိုးသားြဖစ်မှု/
အမျ ိုးသမီးြဖစ်မှု၊ အိမ်မထာင်စုေင်များ အလုပ်လုပ်မနသည့်ြဏ္ဍများ စသည့်အိမ်မထာင်စုများ၏ အမျ ိုးမျ ိုးမသာ 
ေိမသသလြ္ခဏာများမပါ် အမြခခံ၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ အမြခအမနများြို မဖာ်ြပထားပါသည်။ မနာြ်ဆြ်တွဲ 
(၁) တွင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြို တိုင်းတာရန် အသုံးြပုခဲ့သည့် အမြခခံလိုအပ်ချြ်များအတွြ် စရိတ်ြို 
တွြ်ချြ်တိုင်းတာသည့် နည်းစနစ်အမသြာင်း အြျဉ်းချုပ် မဖာ်ြပထားပါသည်။ ထိုနည်းစနစ်တွင် ပါေင်သည့် 
အဓိြအဆင့်များ၊ စုစုမပါင်းစားသုံးမှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းတို့ြို တွြ်ချြ်ရာတွင် အမြခခံသည့် ယူဆချြ် 
များြို မတွ့ရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂
၂၀၁၇ ေုနှစ်အတွင်းေှိ 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှင့် 
လူြှုဘဝမပည့်စုံ 

ဖူလုံြှု၏ လားောြေား
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အေန်း (၂) တွင် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှင့် တန်းတူညီြှေြေှိြှုတို့ကို တိုင်းတာြှုြေား၏ စာေင်းအင်းဆိုင်ောေလဒ်ြေားကို 
တင်မပထားပါေည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွြ် ခန့်မှန်းချြ်များအြပင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်ြဖစ်မပါ်လာသည့် အလား 
အလာများြို မလ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။ အမသးစိတ်ရလေ်များြို မနာြ်ဆြ်တွဲ (၂) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 
ဤအခန်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ မေသန္တရဆိုင်ရာအချြ်အလြ်များမှ စတင်၍ အဓိြရလေ်များြိုသာ မဆွးမနွး 
တင်ြပထားပါသည်။ 

၂-၁။ ၂၀၁၇ ေုနှစ်အတွင်းေှိ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုဆိုင်ော အေေက်အလက်ြေား

၉ ယင်းတွင် ပညာမရး၊ အေတ်အထည်၊ တစ်ြိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းများ၊ စွမ်းအင်၊ မရနှင့် မိလ္လာအသုံးြပုမှု၊ သယ်ယူပို့မဆာင်သွားလာမရး၊ ဆြ်သွယ်မရး 
စသည့်အသုံးစရိတ်များ၊ အိမ်ရာနှင့် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုတန်ဖိုးတို့ ပါေင်ပါသည်။ 

အေေယ်နောက်ေူတစ်ဦး၊ တစ်ေက်စားေုံးြှုနှင့် ညီြှေနောတန်ဖိုး ၁,၅၉၀ ကေပ်ကို ၂၀၁၇ ေုနှစ် နိုင်ငံ၏ 
ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်းအမဖစ် ေတ်ြှတ်ပါေည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းသည် လူတစ်ဦးြို အလွန်အမင်းဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ြခင်းမရှိမစရန်လိုအပ်သည့် အနိမ့်ဆုံးမသာ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုအဆင့်ြို သတ်မှတ် 
မပးထားမသာမျဉ်းြဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချြ်ြို ြယ်လိုရီလိုအပ်ချြ်များ အသုံးြပု၍ 
သတ်မှတ်ထားပါသည် (အမသးစိတ်ြို မနာြ်ဆြ်တွဲ (၁) တွင် သြည့်နိုင်ပါသည်)။ အိမ်မထာင်စုတစ်စု၏ 
ြျပ်မငွြဖင့်မဖာ်ြပမသာ အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦးြျ စားသုံးမှုအဆင့်သည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ အနိမ့်ဆုံးမသာ အမြခခံ
လူမနမှုအဆင့်အတန်းြပည့်မီရန်လိုအပ်သည်ဟု ယူဆမသာ အဆင့်မအာြ်သို့မရာြ်ရှိမနပါြ ထိုအိမ်မထာင်စုြို 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည်ဟု ယူဆပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး၊ တစ်ရြ်စားသုံးမှုနှင့် ညီမျှမသာ 
တန်ဖိုး ၁,၅၉၀ ြျပ်သာရှိမသာ သို့မဟုတ် ထို့ထြ်နည်းမသာ အိမ်မထာင်စုတစ်စုတွင် မနထိုင်သူြဖစ်လျှင် ထိုသူြို 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဟု ယူဆပါသည်။(ဇယား ၂-၁)

မြန်ြာနိုင်ငံ လူဦးနေ၏ နလးပုံတစ်ပုံေည် ဆင်းေဲနွြ်းပါးနနေည်ဟု ယူဆေပါေည်။ Poverty Headcount 
ဟုမခါ်မသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းြို ဇယား ၂-၂ တွင် မဖာ်ြပထားပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံလူဦးမရ၏ ၂၄.၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အမရအတွြ်အားြဖင့် ၁၁.၈ သန်းနီးပါးသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမနသည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုေည် နကေးလက်နဒေြေားတွင် ပို၍ြေားမပားေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် 
မြျးလြ်မေသများတွင် ၃၀.၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိဗပီး ၁၁.၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိမသာဗမို့ြပမေသများထြ် သိသိသာသာ 
ပိုမိုများြပားပါသည်။ ထို့အြပင် နိုင်ငံလူဦးမရထဲတွင် မြျးလြ်မေသများ၌ မနထိုင်သူရာခိုင်နှုန်းသည် ပိုမိုများြပား 
သည့်အတွြ် နိုင်ငံရှိဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအများစု (၈၇ ရာခိုင်နှုန်း) သည် မြျးလြ်မေသတွင် မနထိုင်သူများ 
ြဖစ်မနပါသည်။ မြျးလြ်မေသများရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအမရအတွြ်သည် ဗမို့ြပမေသထြ် ၆.၇ ဆ ပိုမို၍ 
များပါသည်။ 

အေေယ်နောက်ေူတစ်ဦး တစ်ေက်စားေုံးြှုနှင့် ညီြှေနောတန်ဖိုးေည် နိုင်ငံတစ်ဝှြ်းေှိ နနောနဒေတစ်ေုနှင့် 
တစ်ေုအြကား ြေားစွာကွဲမပားမေားနားြှုေှိဖပီး ဖြို့မပတွင်နနထိုင်ေူြေားေည် အစားအစာြဟုတ်နော ပစ္စည်းြေား 
အတွက် ေုံးစွဲြှု ပိုြိုြေားမပားပါေည်။၉ တိုင်းမေသကြီးနှင့် ြပည်နယ်များတွင် ပျမ်းမျှအရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး 
မန့စဉ်စားသုံးမှုနှင့် ညီမျှမသာတန်ဖိုးြို မလ့လာသြည့်လျှင် ချင်းြပည်နယ်တွင် ၁,၇၃၇ ြျပ်မှစ၍ ရန်ြုန်တိုင်း 
မေသကြီးတွင် ၃,၃၇၄ ြျပ်အထိ အမျ ိုးမျ ိုးြွဲြပားပါသည်(ပုံ ၂-၁)။ ဗမို့ြပတွင် မနထိုင်သူများ၏ အစားအစာ 
မဟုတ်မသာ ပစ္စည်းများအတွြ် အသုံးစရိတ်ပမာဏနှင့် ရာခိုင်နှုန်းသည် မြျးလြ်တွင် မနထိုင်သူများထြ် 
သိသိသာသာ ပိုမိုများြပားပါသည်။ ဗမို့ြပမေသများတွင် အစားအစာမဟုတ်မသာ ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုသည် အသုံး 
စရိတ်များ၏ ထြ်ေြ်မြျာ်(၅၇ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပါသည်။ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်များအနြ် ရန်ြုန်တိုင်း 

ြှတ်ေေက် - တန်ဖိုးြေားအားလုံးေည် နနောနဒေအလိုက် နေးနှုန်းြေားအား ၂၀၁၇ ေုနှစ် ပထြေုံးလပတ်နေးနှုန်းြေား(ကေပ်)နှင့် ညှိနင်းမပင်ဆင်နပးထားမေင်း မဖစ်ပါေည်။

အေေယ်နောက်ေူတစ်ဦး တစ်ေက်စားေုံးြှုနှင့် ညီြှေနောတန်ဖိုး

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်း ၁,၅၉၀

ပေြ်းြှေအေုံးစေိတ် ၂,၁၈၂

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုင်ငံ၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှင့် ပျမ်းမျှအသုံးစရိတ် (ြျပ်)

ဇယား (၂-၁)
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အစားအစာ အစားအစာြဟုတ်နော အိြ်ော တာေှည်ေံပစ္စည်း ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်း(%) 

၂,၆၂၈ ၂၄.၈

၃,၄၇၅ ၁၁.၃

၂,၂၈၆ ၃၀.၂

၃,၃၇၄ ၁၃.၂

၃,၀၅၅ ၁၃.၂
၂,၉၉၄ ၁၃.၇

၂,၇၈၄ ၁၇.၄
၂,၇၀၃ ၁၉.၂
၂,၆၆၃ ၂၂.၁

၂,၅၁၁ ၂၄.၂
၂,၄၉၁ ၂၈.၆
၂,၄၅၉ ၃၀.၇

၂,၃၄၄ ၃၁.၇
၂,၂၆၀ ၃၂.၀

၂,၂၅၁ ၃၅.၆
၂,၁၁၇ ၃၆.၆

၁,၉၆၃ ၄၁.၆
၁,၇၃၇ ၅၈.၀

ြပည်မထာင်စု
ဗမို့ြပ

မြျးလြ်

ရန်ြုန် 
တနသသာရီ 

မန္တမလး 
ပဲခူး 

မနြပည်မတာ် 
မွန် 

ြရင် 
ြယား

ရှမ်း 
ဧရာေတီ 

မမြွး 
စစ်ြိုင်း 

ြချင် 
ရခိုင် 
ချင်း 

ြပည်မထာင်စု
ဗမို့ြပ

မြျးလြ်

ရန်ြုန် 

တနသသာရီ 
မန္တမလး 

ပဲခူး 

မနြပည်မတာ် 
မွန် 

ြရင် 

ြယား

ရှမ်း 

ဧရာေတီ 

မမြွး 

စစ်ြိုင်း 

ြချင် 
ရခိုင် 
ချင်း 

၀ ၁,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃,၀၀၀ ၄,၀၀၀
၀ ၁၀ ၂၀ ၃၀ ၄၀ ၅၀ ၆၀ ၇၀

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်း(%) 

R2 = ၀.၂၃၇၁

စုစ
ုနပ

ါင
်းအ

ေ
ုံးစ

ေိတ
်ြှအ

စာ
းအ

စာ
ေ

ုံးစ
ွဲြှု(

%
 ) 

ြှတ်ေေက် - တန်ဖိုးြေားအားလုံးေည် နနောနဒေအလိုက် နေးနှုန်းြေားအား ၂၀၁၇ ေုနှစ် ပထြေုံးလပတ် နေးနှုန်းြေား(ကေပ်)နှင့် နင်းယှဉ်ထားေည့် တန်ဖိုးြေားမဖစ်ပါေည်။ 

၆၀

၅၈

၅၆

၅၄

၅၂

၅၀

၄၈

၄၆

၄၄

၄၂

၄၀
၀ ၁၀ ၂၀ ၃၀ ၄၀ ၅၀ ၆၀ ၇၀

ချင်း 

ရခိုင် 

မမြွး 

စစ်ြိုင်း 
ဧရာေတီ 

ြချင် 
ရှမ်း 

ြယား

မနြပည်မတာ် 
မွန် ပဲခူး 

ြရင် မန္တမလး 
ရန်ြုန် 

တနသသာရီ 

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်များရှိ အစားအစာအတွြ် သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအသြားဆြ်စပ်မှု 

ပုံ (၂-၃)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး မန့စဉ်စားသုံးမှုနှင့် 
ညီမျှမသာတန်ဖိုး(ြျပ်) 

ပုံ (၂-၁)

၂၀၁၇ ခုနှစ်ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း (%)

ပုံ (၂-၂)

မေသကြီးသည် အစားအစာအတွြ် အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း အနည်းဆုံးြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းမေသကြီး/ ြပည်နယ်များ 
တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြဖစ်ပွားြခင်းနှင့် အစားအစာအတွြ် သုံးစွဲသည့် စုစုမပါင်း အသုံးစရိတ်တို့၏ အချ ိုး (အစားအစာ 
အတွြ်သုံးစွဲမှု)နှင့် တိုြ်ရိုြ်ဆြ်စပ်မှုရှိသည်ြို မတွ့ရှိရပါသည်။ (ပုံ ၂-၃) 
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စုစုနပါင်း လူဦးနေ 
တွင် ပါဝင်ေည့် 

နှုန်း (%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
နှုန်း (%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူ 
အနေအတွက် 

(၀၀၀)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
ပါဝင်ြှုနှုန်း (%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
ကွာဟေေက် (%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
ကွာဟေေက ်

နှစ်ထပ်ကိန်း (%)

မပည်နထာင်စု ၁၀၀.၀ ၂၄.၈ ၁၁,၇၅၆ ၁၀၀.၀ ၅.၂ ၁.၆

ဗမို့ြပ ၂၈.၅ ၁၁.၃ ၁,၅၃၁ ၁၃.၀ ၂.၃ ၀.၇

မြျးလြ် ၇၁.၅ ၃၀.၂ ၁၀,၂၂၅ ၈၇.၀ ၆.၄ ၂.၀

စိုက်ပေ ိုးနေးဇုန်

ြမ်းရိုးတန်းမေသ ၈.၅ ၃၂.၂ ၁,၂၈၈ ၁၁.၀ ၅.၅ ၁.၅

ြမစ်ေြျွန်းမပါ်မေသ ၂၅.၉ ၂၄.၄ ၂,၉၉၀ ၂၅.၄ ၅.၁ ၁.၆

မတာင်မပါ်မေသ ၁၈.၈ ၃၁.၀ ၂,၇၆၇ ၂၃.၅ ၇.၆ ၂.၇

အပူပိုင်းမေသ ၃၁.၈ ၂၄.၈ ၃,၇၃၆ ၃၁.၈ ၅.၀ ၁.၅

ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီး ၁၅.၀ ၁၃.၇ ၉၇၄ ၈.၃ ၂.၇ ၀.၈

တိုင်းနဒေကကီး /မပည်နယ်

ြချင်ြပည်နယ် ၃.၃ ၃၆.၆ ၅၇၀ ၄.၈ ၁၀.၀ ၃.၇

ြယားြပည်နယ် ၀.၆ ၃၂.၀ ၉၁ ၀.၈ ၈.၄ ၃.၁

ြရင်ြပည်နယ် ၂.၈ ၂၄.၂ ၃၂၅ ၂.၈ ၄.၁ ၁.၀

ချင်းြပည်နယ် ၁.၀ ၅၈.၀ ၂၇၅ ၂.၃ ၁၈.၇ ၈.၁

စစ်ြိုင်းတိုင်းမေသကြီး ၁၀.၃ ၃၀.၇ ၁,၄၉၉ ၁၂.၈ ၆.၄ ၂.၁

တနသသာရီတိုင်းမေသကြီး ၂.၈ ၁၃.၂ ၁၇၅ ၁.၅ ၂.၅ ၀.၉

ပဲခူးတိုင်းမေသကြီး ၁၀.၁ ၁၇.၄ ၈၃၀ ၇.၁ ၃.၈ ၁.၁

မမြွးတိုင်းမေသကြီး ၇.၅ ၃၅.၆ ၁,၂၆၈ ၁၀.၈ ၇.၆ ၂.၄

မန္တမလးတိုင်းမေသကြီး ၁၁.၈ ၁၃.၂ ၇၄၁ ၆.၃ ၂.၃ ၀.၆

မွန်ြပည်နယ် ၃.၆ ၁၉.၂ ၃၂၉ ၂.၈ ၄.၂ ၁.၅

ရခိုင်ြပည်နယ် ၅.၇ ၄၁.၆ ၁,၁၁၄ ၉.၅ ၇.၀ ၁.၇

ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီး ၁၅.၀ ၁၃.၇ ၉၇၄ ၈.၃ ၂.၇ ၀.၈

ရှမ်းြပည်နယ် ၁၁.၁ ၂၈.၆ ၁,၅၀၇ ၁၂.၈ ၆.၈ ၂.၃

ဧရာေတီတိုင်းမေသကြီး ၁၂.၂ ၃၁.၇ ၁,၈၃၁ ၁၅.၆ ၆.၃ ၁.၉

မနြပည်မတာ်မြာင်စီ ၂.၂ ၂၂.၁ ၂၂၈ ၁.၉ ၄.၁ ၁.၁

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုင်းတာချြ်များ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအမရအတွြ်နှင့် ပါေင်မှုရာခိုင်နှုန်း 

ဇယား (၂-၂) 

နလးနထာင့်ကွက် (၂-၁) တနေသာေတီိုင်းနဒေကကီးတွင် ဝင်နငွြေား မြင့်ြား၍ စီးပွားနေးအေွင့်အလြ်းြေား 
တိုးပွားနနမေင်း 

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အားလုံးထဲ၌ တနသသာရီတိုင်းမေသကြီးသည် လူတစ်ဦးစီ၏ ပျမ်းမျှ 
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ေန်မဆာင်မှုတန်ဖိုး(GDP) ေုတိယအြမင့်ဆုံး ြဖစ်ပါသည်(ပုံ ၂-၄)။ ထိုတိုင်းမေသကြီးအတွင်း ေင်မငွဖန်တီးမှုတွင် 
လယ်ယာြပင်ပစီးပွားမရးလုပ်ငန်းများသည် အမရးကြီးမသာအခန်းြဏ္ဍမှ ပါေင်မနပါသည်။ တနသသာရီတိုင်းမေသကြီးတွင် 
လယ်ယာြပင်ပ စီးပွားမရးလုပ်ငန်းတစ်ခုြို ပိုင်ဆိုင်မသာ သို့မဟုတ် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်မသာ အိမ်မထာင်စုရာခိုင်နှုန်းသည် ၄၃ 
ရာခိုင်နှုန်းရှိဗပီး ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့် ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးဗပီးလျှင် ေုတိယအြမင့်ဆုံး ြဖစ်ပါသည်။ တနသသာရီတိုင်းမေသကြီး 
အတွင်းရှိ လယ်ယာြပင်ပစီးပွားမရးလုပ်ငန်းများတွင် မဆာြ်လုပ်မရး၊ လြ်ြားမရာင်းေယ်မှု၊ အစားအစာေန်မဆာင်မှုနှင့် 
စားမသာြ်ြုန် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ြိုင်မှုမှာ အထူးပင်ြမင့်မားပါသည်။ 
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တနသသာရီတိုင်းမေသကြီးတွင် ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်းများ၊ ပုလဲမမွးြမူမရးလုပ်ငန်းနှင့် ငါးလုပ်ငန်းတို့အပါအေင် သဘာေ 
သယံဇာတများ မပါများြြယ်ေပါသည်။ အြ်ေမန်ပင်လယ်နှင့် ထိစပ်မနမသာ ရှည်လျားသည့် ြမ်းရိုးတန်းရှိြခင်းမသြာင့် 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသည် မေသအတွြ် အမရးပါမသာ ေင်မငွရင်းြမစ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ စီးပွားမရးလုပ်ငန်းအများအြပားသည် 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆြ်နွှယ်မနမသာလုပ်ငန်းများြဖစ်ဗပီး အထူးသြဖင့် လြ်ြားမရာင်းေယ်ြုန်သွယ်မှုများ ြဖစ်ပါသည်။ 
ဖမ်းယူရရှိမသာ ငါးများြို ြမန်မာနိုင်ငံရှိ အြခားမေသများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မမလးရှားနိုင်ငံြဲ့သို့မသာ အမရှ့မတာင်အာရှ 
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ပါသည်။ တနသသာရီတိုင်းမေသကြီး၏ ရာသီဥတုသည် ရာဘာနှင့် ဆီအုန်းစိုြ်ပျ ိုးရန် အလွန် 
သင့်မတာ်မသာ ရာသီဥတုြဖစ်ဗပီး ထိုသီးနှံများသည် မေသ၏ေင်မငွြို စိုြ်ပျ ိုးမရးြဏ္ဍြပင်ပတွင် ဖန်တီးနိုင်ရန် အဓိြ 
အားမပးမသာ သီးနှံများြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ြပုြပင်စီမံထုတ်လုပ်မှုနှင့် ြဖန့်ြဖူးမှုြဏ္ဍများတွင်ြဖစ်ပါသည်။ ထို့အြပင် 
ထိုမေသသည် ြမ်းနီးြမ်းမေး မရနံနှင့်သဘာေဓာတ်မငွ့ရှာမဖွတူးမဖာ်ရန် စိတ်ေင်စားမသာ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ 
ရည်မှန်းချြ်ထားရာမေသလည်း ြဖစ်ပါသည်။ မရနံနှင့်သဘာေဓာတ်မငွ့ ရှာမဖွတူးမဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများမှ မေသတွင်း အလုပ် 
အြိုင်များ ဖန်တီးမပးမနပါသည်။ 

တနသသာရီတိုင်းမေသကြီးသည် ေင်မငွအဆင့်နှင့် စီးပွားမရးအခွင့်အလမ်းများ ြမင့်မားများြပားသည့်တိုင် မငွမသြးမဟုတ်သည့် 
အဓိြညွှန်ြိန်းအချ ို ့တွင် အားနည်းလျြ်ရှိသည်ြို မတွ့ရှိရပါသည် (CSO, UNDP and World Bank, 2018a; MOLIP 
and World Bank, 2018 ြို သြည့်ပါရန်)။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မဟာဓာတ်အားလိုင်းြွန်ရြ်နှင့် ချတိ်ဆြ်မှုမရှိသည့် 
တစ်ခုတည်းမသာ တိုင်းမေသကြီးြဖစ်ဗပီး ပညာမရးဆိုင်ရာရလေ်များမှာလည်း နိမ့်ြျမနပါသည်။ မယဘုယျအားြဖင့် 
တနသသာရီတိုင်းမေသကြီးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးမရနှင့် အိမ်အမသြာင်းအရာ သန်းမခါင်စာရင်းမှ မငွမသြးနှင့်မသြ်ဆိုင်မသာ 
ညွှန်ြိန်းများပါေင်သည့် ရှုမထာင့်နယ်ပယ်စုံ ချ ို ့တဲ့မှုအညွှန်းြိန်း (Multi-dimensional Disadvantage Index) မှာလည်း 
နိမ့်ြျမနပါသည် (MOLIP and World Bank, 2018)။ မငွမသြးနှင့်မသြ်ဆိုင်မသာ ညွှန်ြိန်းများနှင့် ေင်မငွ၊ စားသုံးမှု 
တို့သြား ြွဲလွဲမနမှုြို မေသန္တရအမနအထားတစ်ခုတည်းြဖင့် အလုံးစုံရှင်းြပနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ဤအစီရင်ခံစာ၏ နယ်ပယ် 
အတိုင်းအတာ အြပင်ဘြ်မှ သုမတသနြပုမလ့လာမှုများ ထပ်မဆာင်းလိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ တနသသာရီတိုင်းမေသကြီး သည် 
ြမန်မာနိုင်ငံရှိအြခားမနရာမေသများနှင့် တသီးတြခားြဖစ်မနမှု၊ ြမ်းရိုးတန်းမေသြဖစ်မှုနှင့် ြျွန်းမပါင်း ၈၀၀ မြျာ် ရှိမနမှုများြ 
ြပည်သူ့ေန်မဆာင်မှုများ ပံ့ပိုးမပးရာတွင် အဟန့်အတားများြဖစ်မစပါသည်။ တနသသာရီတိုင်း မေသကြီး၏ အဓိြမြမြပင် 
အစိတ်အပိုင်းအများအြပားသည်လည်း မေးလံမခါင်ဖျားမေသများ ြဖစ်မနပါသည်။ ထို့မသြာင့် တနသသာရီ တိုင်းမေသကြီးတွင် 
မြာင်းမွန်သည့်စီးပွားမရးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်ရှိသည့်တိုင် မငွမသြးမဟုတ်မသာ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုအဆင့်သည် 
မမျှာ်လင့်သည်ထြ်ပို၍ နိမ့်ြျမနရြခင်းမှာ အထြ်မဖာ်ြပပါအမသြာင်းမသြာင့် ြဖစ်နိုင်ပါသည်။ 

ဇာစ်မြစ် - စီြံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာနေးဝန်ကကီးဌာနြှ GDP အေေက်အလက်ြေားအတွက် လူဦးနေဆိုင်ော အေေက်အလက်ြေားကို မပည်ေူ့အင်အားဦးစီးဌာနြှ ေယူထားပါေည်။

ရန်ြုန် 

တနသသာရီ

မန္တမလး 

ပဲခူး 

မနြပည်မတာ် 

မွန်
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ြယား
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ချင်း 

၀ ၅၀၀ ၁,၀၀၀ ၂,၀၀၀၁,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၃,၀၀၀

၂,၈၁၃

၂,၆၅၆

၁,၉၅၂

၁,၈၉၀

၁,၈၀၇

၁,၆၁၁

၁,၅၄၁

၁,၅၁၉

၁,၅၁၅

၁,၁၉၃

၁,၀၂၃

၉၉၆

၉၃၅

၈၆၀

၇၃၇

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP ြို မဖာ်ြပြခင်း (‘၀၀၀ ြျပ်) 

ပုံ (၂-၄) 
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ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် ပထေီေင်အမနအထားနှင့် များစွာဆြ်နွှယ်မနပါသည်။ ပုံ (၂-၂)နှင့် (၂-၅)၊ ဇယား(၂-၂) တွင် 
မဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် ချင်းြပည်နယ်တွင် အြမင့်မားဆုံးြဖစ်ဗပီး လူဆယ်ဦးတွင် မြခာြ်ဦး 
(၅၈ ရာခိုင်နှုန်း) သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများြဖစ်ပါသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ရာခိုင်နှုန်းသည် 
၄၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ေုတိယအြမင့်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။ လူမှုဘေ ြပည့်စုံဖူလုံမှုြမင့်မားသည့် 
တနသသာရီတိုင်းမေသကြီး၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကြီးနှင့် ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးတို့တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းများသည် 
အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ဗပီး ၁၃-၁၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိ၍ ထိုတိုင်းမေသကြီးသုံးခုအသြား စာရင်းအင်းပညာအရ သိသာထင်ရှားစွာ 
ြွာဟြခင်းမရှိပါ။ စိုြ်ပျ ိုးမရးမေသများအမနြဖင့်သြည့်လျှင် ြမ်းရိုးတန်းမေသနှင့် မတာင်မပါ်မေသများတွင် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း အြမင့်မားဆုံး (၃၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိ) ြဖစ်မသြာင်း မတွ့ရှိရပါသည်။ 
ြမ်းရိုးတန်းမေသြဖစ်သည့် ရခိုင်ြပည်နယ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်း ြဖစ်ပွားမှုပမာဏြမင့်မားရြခင်းမှာ လူဦးမရ 
ပိုမိုများြပားြခင်းမသြာင့်ြဖစ်ဗပီး ြမ်းရိုးတန်းမေသတွင် ပါေင်မနမသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း အနိမ့်ဆုံး 
ြဖစ်သည့် တနသသာရီတိုင်းမေသကြီးနှင့် နင်းယှဉ်သြည့်နိုင်ပါသည်။ မတာင်မပါ်မေသရှိ ြပည်နယ်ငါးခုမှ မလးခုတွင် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ရာခိုင်နှုန်းသည် ြပည်မထာင်စုအဆင့် ပျမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းထြ် ပိုမိုြမင့်မားမနပါသည်။ ဤသည်ြို 
သြည့်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမရးတွင် မေးလံမခါင်သီမှုနှင့် မတာင်ထူထပ်သည့် မြမမျြ်နှာ 
သွင်ြပင် အမနအထားများြ စိန်မခါ်မှုများြို ြဖစ်မပါ်လျြ်ရှိမသြာင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ဦးမရ 
၁.၈ သန်းခန့်ရှိမသာ ဧရာေတီတိုင်းမေသကြီးသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးမရ အများဆုံးမနထိုင်မသာမေသြဖစ်ဗပီး 
ယင်းမနာြ်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်နှင့် စစ်ြိုင်းတိုင်းမေသကြီးတို့ြ ေုတိယနှင့် တတိယအသီးသီး ြဖစ်ပါသည်။ 
ြယားြပည်နယ်သည် လူဦးမရနည်းပါးသည်နှင့်အညီ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးမရ အနည်းဆုံးမေသြဖစ်ဗပီး ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးသူ မပါင်း ၉၁,၀၀၀ ဦးသာရှိပါသည်။ သတိြပုရန် အမရးကြီးသည့်အချြ်မှာ နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဗမို့မတာ် 
တည်ရှိရာ ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း နည်းပါးမသာ်လည်း (၁၃.၇ ရာခိုင်နှုန်း) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
သိပ်သည်းဆမှာ အြမင့်မားဆုံး (တစ်စတုရန်းြီလိုမီတာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၉၄ ဦး) ြဖစ်မနရာ ထိုမေသတွင် 
ဗမို့ြပဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ စိန်မခါ်မှုများရှိမနြခင်းြို ထင်ဟပ်မပါ်လွင်မစပါသည်။ 

(ြ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း(%) (ခ) ြမန်မာနိုင်ငံ၏စုစုမပါင်း 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအချ ိုး (%)

(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသိပ်သည်းဆ 
(တစ်စတုရန်းြီလိုမီတာရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးမရ)

ြှတ်ေေက် - ကွင်းဆင်းအေေက်အလက်နကာက်ယူြှုြေားကို ၁၂ လတာကာလ ြကာမြင့်ေည်အထိ နဆာင်ေေက်ေဲ့ပါေည်။ ေို့နော်လည်း ေေိုင် မပည်နယ်နမြာက်ပိုင်းေှိ ဘူးေီးနတာင်နှင့်နြာင်နတာ 
ဖြို့နယ်နှင့် “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ေေုပ်ေွင့်ေနဒေြေားတွင် နတွ့ဆုံနြးမြန်းြှုြေားကို ြမပုလုပ်နိုင်ေဲ့ပါ။ ထိုနဒေြေားကို နကာက်ယူနိုင်ြှုြေှိမေင်းနှင့်စပ်လေဉ်း၍ မြန်ြာနနထိုင်ြှုအနမေအနန 
စစ်တြ်း(၂၀၁၇) နည်းပညာဆိုင်ောအစီေင်ေံစာတွင် အမပည့်အစုံြှတ်တြ်းတင်ထားဖပီး ဤအစီေင်ေံစာတွင် တင်မပထားေည့် နမြပုံြေားတွင်လည်း နလ့လာြကည့်ရှုနိုင်ပါေည်။

၁၃.၂ - ၁၃.၇

၁၃.၈ - ၂၂.၁

၂၂.၂ - ၃၀.၇

၃၀.၈ - ၃၅.၆

၃၅.၇ - ၅၈.၀

ကချင်

ကယား

စစ်ကိုင်း

ချင်း
မေလး

ရှမ်း

ေနြပည်ေတာ်
မေကွး

ရခိုင်

ပဲခူး

ရန်ကုန်
ဧရာဝတီ

ကရင်
မွန်

တနသာရီ ၀.၈ - ၁.၉

၂.၀ - ၂.၈

၂.၉ - ၇.၁

၇.၂ - ၁၀.၈

၁၀.၉ - ၁၅.၆

ကချင်

ကယား

စစ်ကိုင်း

ချင်း
မေလး

ရှမ်း

ေနြပည်ေတာ်
မေကွး

ရခိုင်

ပဲခူး

ရန်ကုန်
ဧရာဝတီ

ကရင်
မွန်

တနသာရီ ၃.၉ - ၇.၆

၇.၇ - ၁၀.၇

၁၀.၈ - ၂၁.၁

၂၁.၂ - ၃၀.၃

၃၀.၄ - ၉၄.၈

ကချင်

ကယား

စစ်ကိုင်း

ချင်း
မေလး

ရှမ်း

ေနြပည်ေတာ်
မေကွး

ရခိုင်

ပဲခူး

ရန်ကုန်
ဧရာဝတီ

ကရင်
မွန်

တနသာရီ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူပါေင်မှု အချ ိုးအစားနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
သိပ်သည်းဆ 

ပုံ (၂-၅)
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၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ြွာဟချြ်နှစ်ထပ်ြိန်း 

ပုံ (၂-၆) 

(ြ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်(%) (ခ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှစ်ထပ်ြိန်း(%)

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသြား လူမှုဘေဖူလုံမှုအမြခအမနသည် မနရာမေသြိုလိုြ်၍ သိသိသာသာ 
ြွာြခားမှုရှိမနပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမအာြ်သို့ မရာြ်ရှိမနသူများြို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအြဖစ် ယူဆသည့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း(Poverty Headcount) ြဖင့် နင်းယှဉ်မည်ဆိုလျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နြ်ရင်းမှုနှင့် ြပင်းထန်မှုြို 
ြပသမသာ တိုင်းတာချြ်များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသြားတွင် ရှိမသာ မသိမသာ ြွဲြပားြခားနားသည့် ချ ို ့တဲ့မှု၊ 
ဖူလုံြခင်းမရှိမှုတို့ြို ပိုမိုအမသးစိတ် မဖာ်ြပမပးနိုင်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် (Poverty Gap)တွင် 
ပျမ်းမျှအားြဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမအာြ် မည်မျှအြွာသို့ မရာြ်ရှိမနမသြာင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းြဖင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် မည်မျှနြ်ရင်းမသြာင်း တိုင်းတာပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်၏ နှစ်ထပ်ြိန်းြမူ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမအာြ် မေးြွာစွာ မရာြ်ရှိမနမသာသူများြို ပိုမိုအမလးမပးတွြ်ချြ်ြခင်းြဖင့် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှု၏ ြပင်းထန်မှုြို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နြ်ရင်းမှု (Poverty Depth) သည် 
၅.၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိဗပီး ြပင်းထန်မှု (Poverty Severity) သည် ၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ဗမို့ြပမေသများနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် 
မြျးလြ်မေသများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နြ်ရင်းမှုနှင့် ြပင်းထန်မှုတို့ ြမင့်မားမနြခင်းမသြာင့် ပျမ်းမျှအားြဖင့် 
မြျးလြ်မေသများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမအာြ်သို့ ပို၍မေးြွာစွာ မရာြ်ရှိမနမသာ ပိုမိုဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် 
အိမ်မထာင်စုများ ရှိမနြခင်းြိုြပသမနပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နြ်ရင်းမှုသည် မတာင်မပါ် မေသများတွင် 
အထူးပင်ြမင့်မားပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ချင်း၊ ြချင်နှင့် ြယားြပည်နယ်များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် 
အကြီးမားဆုံးမသာ ြပည်နယ်များြဖစ်ပါသည်။ ြရင်ြပည်နယ်မှလွဲ၍ မတာင်မပါ်မေသရှိ ြပည်နယ်များအားလုံး၏ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်သည် ြပည်မထာင်စုအဆင့်ရှိ ြွာဟချြ်ထြ် ပိုမိုကြီးမားမနပါသည်။ ဤအချြ်သည် 
အဆိုပါြပည်နယ်များတွင် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအချ ိုးအစား ပိုမိုများြပားမနသည်ြို ညွှန်ြပမနပါသည်။ 
အထူးသြဖင့် ချင်းြပည်နယ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ြွာဟချြ် ၁၈.၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိမနပါသည် (ဇယား (၂.၂) နှင့် 
ပုံ (၂.၆)။

ြှတ်ေေက် - ကွင်းဆင်းအေေက်အလက် နကာက်ယူြှုြေားကို ၁၂ လတာကာလ ြကာမြင့်ေည်အထိ နဆာင်ေေက်ေဲ့ပါေည်။ ေို့နော်လည်း ေေိုင်မပည်နယ်နမြာက်ပိုင်းေှိ ဘူးေီးနတာင်နှင့် 
နြာင်နတာဖြို့နယ်နှင့် “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ေေုပ်ေွင့်ေနဒေြေားတွင် နတွ့ဆုံနြးမြန်းြှုြေားကို ြမပုလုပ်နိုင်ေဲ့ပါ။ ထိုနဒေြေားကို နကာက်ယူနိုင်ြှုြေှိမေင်းနှင့်စပ်လေဉ်း၍ မြန်ြာနနထိုင်ြှု 
အနမေအနနစစ်တြ်း(၂၀၁၇) နည်းပညာဆိုင်ောအစီေင်ေံစာတွင် အမပည့်အစုံြှတ်တြ်းတင်ထားဖပီး ဤအစီေင်ေံစာတွင် တင်မပထားေည့် နမြပုံြေားတွင်လည်း နလ့လာြကည့်ရှုနိုင်ပါေည်။

၂.၃ - ၂.၇

၂.၈ - ၄.၁

၄.၂ - ၆.၄

၆.၅ - ၇.၆

၇.၇ - ၁၈.၇

ကချင်

ကယား

စစ်ကိုင်း

ချင်း
မေလး

ရှမ်း

ေနြပည်ေတာ်
မေကွး

ရခိုင်

ပဲခူး

ရန်ကုန်
ဧရာဝတီ

ကရင်
မွန်

တနသာရီ ၀.၆ - ၀.၉

၁.၀ - ၁.၁

၁.၂ - ၁.၉

၂.၀ - ၂.၄

၂.၅ - ၈.၁

ကချင်

ကယား

စစ်ကိုင်း

ချင်း
မေလး

ရှမ်း

ေနြပည်ေတာ်
မေကွး

ရခိုင်

ပဲခူး

ရန်ကုန်
ဧရာဝတီ

ကရင်
မွန်

တနသာရီ
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လူဦးနေ၏ ောေိုင်နှုန်းအြေားအမပားေည် ဆင်းေဲတွင်းေို့ အလွယ်တကူ မပန်လည်ကေဆင်းေွားနိုင်ေည့် 
ထိေိုက်လွယ်နော အနမေအနနတွင် ေှိနနဆဲမဖစ်ပါေည်။ အထူးေမဖင့် ြနြှော်လင့်ဘဲ ကေနောက်လာနိုင်ေည့် 
နဘးအန္တောယ်ြေားနှင့်ေင်ဆိုင်ေပါက ထိေိုက်လွယ်ြှု ပိုြေားပါေည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည်ဟု သတ်မှတ်မသာ 
လူဦးမရ၏ ၂၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းအြပင် မနာြ်ထပ် ၃၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများမဟုတ်မသာ်လည်း 
အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူများ (Non-poor Insecure) သို့မဟုတ် အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး မန့စဉ်စားသုံးမှုနှင့် 
ညီမျှမသာတန်ဖိုးသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း၏ ၁.၅ ဆ (၁,၅၉၀ ြျပ်နှင့် ၂,၃၈၅ ြျပ်အတွင်း၊ ပုံ(၂-၇)ြို သြည့်ပါရန်) 
မအာြ်သို့မရာြ်ရှိမနသူများြဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံလူဦးမရ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း၏ စားသုံးမှုအဆင့်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
မျဉ်း၏ ၁.၅ ဆ အထြ်တွင် ရှိမနသည့်အတွြ် ထိုသူများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိသည့် အမြခခိုင်မာမနသူများ 
(Non-poor Secure)ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူများသည် မမမျှာ်လင့်ဘဲ 
ြျမရာြ်လာသည့် မဘးအန္တရာယ်များမသြာင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအြဖစ်သို့ ြပန်လည်မရာြ်ရှိ သွားနိုင်မြခများ 
ပါသည်။ ဗမို့ြပတွင်မနထိုင်သူများနှင့်နင်းယှဉ်လျှင် မြျးလြ်မနသူများသည် ထိုသို့ြဖစ်နိုင်မြခပိုများဗပီး တိုင်းမေသ 
ကြီး/ြပည်နယ်များသြားတွင် သိသာထင်ရှားစွာ ြွာြခားမှုများရှိပါသည် (ပုံ ၂-၈)။ ထိခိုြ်လွယ်သူများ၏ ကြီးမား 
မသာ ရာခိုင်နှုန်းသည် ထွြ်ြုန်မတည်ဗငိမ်မှုများ သိသိသာသာြဖစ်မပါ်လွယ်သည့် စိုြ်ပျ ိုးမရး သို့မဟုတ် 
ြျပန်းအလုပ်များမပါ်တွင် မှီခိုလျြ်ရှိသြသည်ြဖစ်ရာ အများအြပားသည် ဆင်းရဲတွင်းသို့ ြပန်လည်ြျမရာြ် 
သွားနိုင်မြခကြီးမားစွာ ရှိမနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်မထာင်စုများ အများဆုံး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် ြပဿနာမှာ 
စားမသာြ်ြုန်မေးနှုန်းများ သာမန်ထြ် ြမင့်တြ်သွားြခင်းြဖစ်ပါသည် (အိမ်မထာင်စုများ၏ ၁၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း)။ 
အြခားြပဿနာများတွင် ြပင်းထန်စွာနာမြျန်းြဖစ်ြခင်း/ မမတာ်တဆြဖစ်ြခင်း၊ စိုြ်ပျ ိုးမရး ထုတ်ြုန်မေးနှုန်းများ 
ြျဆင်းြခင်း၊ မရကြီးမရလျှြံခင်းနှင့်မိုးကြီးြခင်း/ မိုးသီးမြြြခင်းတို့ ပါေင်ပါသည်။၁၀  အြခားမသာ ဆုံးရှုံးမှုများြို 
ကြုံမတွ့ခဲ့ရသည့် အိမ်မထာင်စုအချ ို ့လည်းရှိပါသည်။ ခခုံသြည့်မည်ဆိုပါြ မဘးအန္တရာယ်များ ြဖစ်မပါ်နိုင်မြခသည် 
မြျးလြ်မေသများတွင် မနထိုင်သူများအတွြ် ပိုမိုြမင့်မားပါသည်။ မြျးလြ်မနအိမ်မထာင်စုများ၏ ထြ်ေြ် 
နီးပါး (၄၆ ရာခိုင်နှုန်း) သည် လွန်ခဲ့မသာ ၁၂ လ အတွင်းတွင် ြပဿနာ/မဘးအန္တရာယ်တစ်ခုခုြို ကြုံမတွ့ခဲ့ရဗပီး 
ဗမို့ြပမေသတွင်မူ ထိုသို့ကြုံမတွ့ရမသာ အိမ်မထာင်စုမှာ သုံးပုံတစ်ပုံ (၃၂ ရာခိုင်နှုန်း) သာရှိပါသည်။ မဘးအန္တရာယ်များ 
ြျမရာြ်မှုသည် ြမစ်ေြျွန်းမပါ်မေသတွင် အများဆုံး (၅၈ ရာခိုင်နှုန်း) ြဖစ်ဗပီး ၎င်းမနာြ်တွင် အပူပိုင်းဇုန် 
(၄၂ ရာခိုင်နှုန်း) ြဖစ်ပါသည်။ အြခားတစ်ဘြ်တွင်မူ ြမ်းရိုးတန်းမေသမနထိုင်သူများသည် မဘးအန္တရာယ်နှင့် 
ကြုံမတွ့နိုင်မြခ ပိုမိုနည်းပါးသည်ြိုမတွ့ရှိရဗပီး လူငါးဦးလျှင်တစ်ဦးသာ(၂၁ ရာခိုင်နှုန်း) ကြုံမတွ့ဖူးပါသည်။

၁၀ ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်းတွင် အိမ်မထာင်စုများြို လွန်ခဲ့မသာ ၁၂ လအတွင်း မတွ့ကြုံခဲ့ရမသာ မမမျှာ်လင့်ဘဲ ြျမရာြ်သည့် ြပဿနာများ/
မဘးအန္တရာယ်များအမသြာင်းြိုမမးြမန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့မသြာင့်အိမ်မထာင်စုများသည် ထိုအချနိ်ြာလအတွင်း ြပဿနာ/ မဘးအန္တရာယ် တစ်ခုထြ်မြ 
ကြုံမတွ့ရနိုင်ပါသည်။ စားမသာြ်ြုန်မေးနှုန်းများ ကြီးြမင့်ြခင်းနှင့် စိုြ်ပျ ိုးမရးထုတ်ြုန်မေးနှုန်းများ ြျဆင်းြခင်းနှစ်ခုစလုံးြို မတွ့ကြုံခံစားရမသာ 
အိမ်မထာင်စုများ ရာခိုင်နှုန်းမှာ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းမအာြ်ရှိပါသည်။

ြှတ်ေေက် - ဆင်းေဲနွြ်းပါးမေင်းြေှိနော်လည်း အနမေေိုင်ြာြှုြေှိနေးေူြေားဆိုေည်ြှာ အေေယ်နောက်ေူတစ်ဦး နန့စဉ်စားေုံးြှုနှင့် ညီြှေနောတန်ဖိုးေည် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်းနှင့် 
ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်း၏ ၁.၅ ဆအတွင်းေှိေူြေားမဖစ်ပါေည်။ တန်ဖိုးြေားအားလုံးေည် နနောနဒေအလိုက် နေးနှုန်းြေားအား ၂၀၁၇ ေုနှစ် ပထြေုံးလပတ် နေးနှုန်းြေား(ကေပ်)နှင့် ညှိနင်း 
မပင်ဆင်နပးထားနော တန်ဖိုးြေားမဖစ်ပါေည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူများ 

ပုံ (၂-၇) 
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ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း*၁.၅ 

အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး မန့စဉ်အသုံးစရိတ်နှင့်ညီမျှမသာတန်ဖိုး (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ြျပ်ြဖင့်)

ဆင်းရဲ မဆင်းရဲ၊ အမြခမခိုင် မဆင်းရဲ၊ အမြခခိုင်

၀ ၂,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၈,၀၀၀၆,၀၀၀
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၂-၂။ ၂၀၀၅ ေုနှစ်ြှ ၂၀၁၇ ေုနှစ်အထိ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုဆိုင်ောအနမပာင်းအလဲြေား 

၂၀၀၅ ေုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ေုနှစ်ြကားတွင် ဆင်းေဲနွြ်းပါးေည့် လူဦးနေအေေ ိုးအစားေည် ြေားစွာကေဆင်းေွားပါေည်။ 
အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး ပျမ်းမျှမန့စဉ်အသုံးစရိတ်နှင့် ညီမျှမသာတန်ဖိုးသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ  စတင်၍တိုးတြ်လာရာ 
(ပုံ ၂-၉) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြို သိသိသာသာ မလျာ့ြျသွားမစခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မျဉ်းမအာြ်တွင် 
မနထိုင်သူလူဦးမရ အချ ိုးအစားသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၄၈.၂ ရာခိုင်နှုန်း  ရှိရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၂၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့ 
ြျဆင်းသွားပါသည် (ပုံ ၂-၁၀)။ နိုင်ငံ၏လူဦးမရ တိုးပွားလာသည့်တိုင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအမရအတွြ်သည် ၂၀၀၅ 
ခုနှစ်တွင် ၁၈.၇ သန်း ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁၁.၈ သန်း သို့ ြျဆင်းသွားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။၁၁  ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ လူဦးမရရာခိုင်နှုန်း (Poverty Headcount) သည် ၂၃.၄ ရာခိုင်နှုန်း ြျဆင်းသွားြခင်းသည် 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားမရးနှင့် နိုင်ငံမရးအသွင်ြူးမြပာင်းမှုများ လုပ်မဆာင်ခဲ့ချနိ်မှစတင်၍ ရရှိလာမသာ စီးပွားမရး 
ဖွံ့ဗဖိုးတိုးတြ်မှုြို ြပသမနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သြားတွင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ 
ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုနှင့် ေန်မဆာင်မှုတန်ဖိုး (GDP) နှစ်စဉ်တိုးတြ်မှုနှုန်းသည် ၇.၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည့်အတွြ်  
အမရှ့မတာင်အာရှနိုင်ငံများတွင် အြမင့်မားဆုံးြဖစ်ပါသည်(ပုံ ၂-၁၁)။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နြ်ရင်းမှုနှင့် ြပင်းထန်မှု 
ပုံစံများမြပာင်းလဲလာြခင်းြို မလ့လာသြည့်လျှင်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူရာခိုင်နှုန်း(Poverty Headcount) ၏ 
မြပာင်းလဲမှုပုံစံများနှင့် ဆင်တူသည်ြို မတွ့ရှိရပါသည် (ပုံ ၂-၁၂ နှင့် ၂-၁၃)။ ပျမ်းမျှအားြဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ 
လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တိုးတြ်လာသည်ြို မတွ့ြမင်ရဗပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် 
၂၀၁၇ ခုနှစ်သြားတွင် နှစ်စဉ်တိုးတြ်နှုန်း အြမင့်မားဆုံးြဖစ်ပါသည်။

၁၁ ဤြိန်းဂဏန်းများသည် IHLCA နှင့် MLCS ခန့်မှန်းတွြ်ချြ်မှုများြို အမြခခံပါသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းများသည် အိမ်မထာင်စုဆိုင်ရာ လူဦးမရြိုသာ 
လွှမ်းခခုံပါသည်။ ပိုမိုတိြျစွာဆိုရလျှင် အဆိုပါစစ်တမ်းများ၏ နမူနာအုပ်စုထဲတွင် ဟိုတယ်များ/ မိုတယ်များ/ တည်းခိုခန်းများ/ စစ်စခန်းများ၊ ရဲစခန်းများ/ 
မိဘမဲ့မဂဟာများ/ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဘာသာမရးဆိုင်ရာ မနရာဌာနများ/ မဘာ်ေါမြျာင်းများ/ မြာလိပ်များ/ တြ္ကသိုလ်များ၊ အြျဉ်းစခန်းများ/ အြျဉ်း 
မထာင်များ၊ မဆးရုံများ၊ အလုပ်သမားစခန်းများ/ အမဆာင်များနှင့် အိမ်မြခမဲ့များမနထိုင်ရာ/ အြခားမသာစုမပါင်းမနထိုင်ရာမနရာများမှ လူများမပါေင်ပါ။ 

ြှတ်ေေက် - ဆင်းေဲနွြ်းပါးမေင်းြေှိနော်လည်း အနမေေိုင်ြာြှုြေှိနေးေူြေားဆိုေည်ြှာ အေေယ်နောက်ေူတစ်ဦး နန့စဉ်စားေုံးြှုနှင့် ညီြှေနောတန်ဖိုးေည် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်းနှင့် ဆင်းေဲ 
နွြ်းပါးြှုြေဉ်း၏ ၁.၅ ဆ အတွင်းေှိေူြေားဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါေည်။

လူဦးမရရာခိုင်နှုန်း 

၀ ၂၀ ၄၀ ၆၀ ၈၀ ၁၀၀

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူ

ြပည်မထာင်စု

ဗမို့ြပ

မြျးလြ်

ရန်ြုန် 

တနသသာရီ 

မန္တမလး 

ပဲခူး 

မနြပည်မတာ် 

မွန်

ြရင် 

ြယား

ရှမ်း 

ဧရာေတီ 

မမြွး

စစ်ြိုင်း 

ြချင် 

ရခိုင် 

ချင်း 

၂၄.၈ ၃၂.၉ ၄၂.၃

၁၁.၃ ၂၅.၃ ၆၃.၄

၃၀.၂ ၃၅.၉ ၃၃.၉

၁၃.၂ ၂၅.၀ ၆၁.၈

၁၃.၇ ၂၇.၅ ၅၈.၈

၁၇.၄ ၃၀.၀ ၅၂.၇

၁၃.၂ ၃၅.၂ ၅၁.၆

၁၉.၂ ၃၁.၀ ၄၉.၈

၂၂.၁ ၃၂.၈ ၄၅.၁

၂၈.၆ ၃၂.၀ ၃၉.၄

၃၂.၀ ၃၀.၄ ၃၇.၆

၂၄.၂ ၃၉.၀ ၃၆.၇

၃၅.၆ ၂၉.၅ ၃၄.၉

၃၁.၇ ၃၅.၇ ၃၂.၆

၃၀.၇ ၃၈.၇ ၃၀.၆

၃၆.၆ ၃၄.၂ ၂၉.၁

၄၁.၆ ၃၉.၉ ၁၈.၆

၅၈.၀ ၂၄.၅ ၁၇.၅

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူများနှင့်  ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူများ အချ ိုးအစား 

ပုံ (၂-၈)
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ဇာစ်မြစ် - ကြ္ဘာ့ဖွံ့ဖဖိုးတက်ြှုညွှန်ကိန်းြေား၊ ကြ္ဘာ့ဘဏ်

၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၇ ၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၇
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၂၀
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၀
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၂,၂၀၀
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၁,၈၀၀
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၂,၁၈၁
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၇.၈

၆.၂

၅.၃
၅.၁

၄.၂
၃.၉

၃.၁ ၂.၉ ၂.၇

၄၂.၄

၃၂.၁

၂၄.၈

ြမန်မာ လာအို ြမမ္ဘာေီးယား ြီယြ်နမ် အင်ေိုနီးရှား ဖိလစ်ပိုင် မမလးရှား ထိုင်း စင်ြာပူ

၆

၉

၅

၈

၄

၇

၃

၂

၁

၀

ြှတ်ေေက် - ၂၀၁၇ ေုနှစ်တွင် ေေိုင်မပည်နယ်နမြာက်ပိုင်းေှိ ဖြို့နယ်နှစ်ဖြို့နယ်ကို လွှြ်းခေုံနိုင်ြှုြေှိမေင်းနှင့် MPLCS ၏ ပေြ်းြှေအိြ်နထာင်စုအေေယ်အစားေည် အနည်းငယ် ပိုြိုကကီးြားနနမေင်း 
တို့နြကာင့် ၂၀၁၅ ေုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ေုနှစ်ြကား တိကေစွာနင်းယှဉ်နိုင်ေန်အလို့ငှာ အဆိုပါကွာမေားေေက်ြေားအတွက် နြူနာအနလးနပးြှုြေားကို ေေနိ်ညှိေန်လိုအပ်လာပါေည်။ ထိုေို့ နြူနာ 
အနလးနပးြှုြေားကို ေေနိ်ညှိနပးမေင်းမဖင့် ၂၀၁၅ ေုနှစ်အတွက် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်းေည် ပိုြိုနလော့ကေေွားဖပီး (၃၀.၅ ောေိုင်နှုန်း) ၂၀၁၇ ေုနှစ် ေန့်ြှန်းေေက်ြေားနှင့် နင်းယှဉ်နိုင်ပါေည်။ ၂၀၀၅ 
ေုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ေုနှစ်အတွက် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုေန့်ြှန်းေေက်ြေားနှင့် တတ်နိုင်ေြှေ နင်းယှဉ်နိုင်ေန်အတွက်လည်း Imputation Method ြေားကို အေုံးမပုထားပါေည်။ အဆိုပါနည်းစနစ်ြေား၏ 
ေိုင်ြာအားနကာင်းပုံအနြကာင်း အနေးစိတ်နဆွးနနွးထားေေက်ကို MOPF and World Bank (2017a) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါေည်။ ပုံ (၂-၉) တွင် တန်ဖိုးြေားအားလုံးေည် နနောနဒေအလိုက်၊ 
အေေနိ်ကာလအလိုက် နေးနှုန်းြေားကို ၂၀၁၇ ေုနှစ် ပထြေုံးလပတ် နေးနှုန်းြေား(ကေပ်)နှင့် ညှိနင်းမပင်ဆင်နပးထားနော တန်ဖိုးြေားမဖစ်ပါေည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် အြခားအာဆီယံနိုင်ငံများရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုနှင့် ေန်မဆာင်မှုတန်ဖိုး နှစ်စဉ်တိုးတြ်မှုနှုန်း 
(၂၀၀၅-၂၀၁၇) 

ပုံ(၂-၁၁) 

ြပည်မထာင်စုအဆင့် အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး ပျမ်းမျှမန့စဉ် 
အသုံးစရိတ်နှင့် ညီမျှမသာတန်ဖိုးအမြပာင်းအလဲ (၂၀၁၇ ခုနှစ် 
ပထမသုံးလပတ်မေးနှုန်းြျပ်)

ြပည်မထာင်စုအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း အမြပာင်းအလဲ 

ပုံ (၂-၉) ပုံ (၂-၁၀)

16



ြှတ်ေေက် - ၂၀၁၅ ေုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ေုနှစ်အတွက် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုေန့်ြှန်းေေက်ြေားကို နင်းယှဉ်တင်မပနိုင်ေန် ၂၀၀၅ ေုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ေုနှစ် ေန့်ြှန်းေေက်ြေားအတွက် တန်ဖိုးြေား အစားထိုး 
တွက်ေေက်ေည့်နည်းစနစ်ြေား (Imputation Methods) ကို အေုံးမပုထားပါေည်။ အဆိုပါနည်းစနစ်ြေား၏ ေိုင်ြာအားနကာင်းြှုအနြကာင်း နဆွးနနွးတင်မပေေက်ကို MOPF and World Bank 
(2017b) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါေည်။ 

လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံြှု၏ နငွနြကးနှင့်ြေက်ဆိုင်နော ကဏ္ဍြေားတွင်လည်း တိုးတက်ြှုြေားြှာ ကကီးြားပါေည်။ 
အဓိြညွှန်ြိန်းများအစီရင်ခံစာ (CSO, UNDP and World Bank, 2018a) တွင် ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမန 
စစ်တမ်း(MLCS)၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ြမန်မာနိုင်ငံလူဦးမရနှင့် အိမ်အမသြာင်းအရာ သန်းမခါင်စာရင်းနှင့် အြခားရရှိနိုင်သမျှ 
စစ်တမ်းများသာမြ အုပ်ချုပ်မရးဆိုင်ရာအချြ်အလြ်များမပါ်တွင် အဓိြအမြခခံထားဗပီး ြမန်မာနိုင်ငံရှိ 
လူမနမှုအဆင့်အတန်းများအတွြ် မငွမသြးမဟုတ်မသာ ညွှန်ြိန်းများ၏ အမြပာင်းအလဲအမြခအမနများြို
ဆန်းစစ်မလ့လာထားပါသည်။  အဓိြညွှန်ြိန်းများ အစီရင်ခံစာတွင် ဆိုလာနည်းပညာြို အသုံးြပုလာမှုနှင့် 
အစိုးရ၏ ဓာတ်အားလိုင်းြွန်ရြ် တိုးချဲ့လာမှုတို့မသြာင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုအြပင် မိုဘိုင်းဖုန်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် 
အသုံးြပုမှုတို့တွင် ကြီးမားမသာတိုးတြ်မှုများ ရရှိလာမသြာင်း မီးမမာင်းထိုး မဖာ်ြပထားပါသည်။ ထို့ြပင် လူငယ် 
မျ ိုးဆြ်သစ်များအသြား ပညာမရးဆိုင်ရာရလေ်များတွင်လည်း တိုးတြ်မှုများရရှိလာသလို ပညာသင်ယူ 
တတ်မြမာြ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြျား/မ ြွာဟချြ်များလည်း ြျဉ်းမြမာင်းလာမသြာင်း မတွ့ရှိရပါသည်။ 
ထိုမျှသာမြ မမာ်မတာ်ဆိုင်ြယ်များနှင့် လျှပ်စစ်ထမင်းမပါင်းအိုးများြဲ့သို့ အိမ်မထာင်စုပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် 
လည်း တိုးတြ်မှုများ မတွ့ရှိရပါသည်။ 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုေည် နကေးလက်နဒေြေားတွင် တိုးပွားလာပါေည်။ မြျးလြ်မေသများတွင် မနထိုင်မသာ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အချ ိုးအစားသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၈၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၈၇.၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ 
ြမင့်တြ်လာပါသည် (ပုံ ၂-၁၄)။ အဆိုပါခန့်မှန်းချြ်များအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင် ဗမို့ြပ/မြျးလြ် ြွာဟမှုြို 
မတွ့ြမင်နိုင်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် မြျးလြ်မေသများတွင် ြမင့်မားမနဆဲ၊ များြပားမနဆဲြဖစ်ရာ 
မြျးလြ်မေသများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမလျှာ့ချမရးြို မဆာင်ရွြ်လျှင် တိုးတြ်မှုများရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း 
ပိုမိုများြပားမည် ြဖစ်ပါသည်။ အြခားတစ်ဖြ်တွင် ဗမို့ြပမေသများ၌ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမှာ နည်းပါးသည့်အတွြ် 
ထိုမေသများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြိုမလျှာ့ချရန် ပိုမိုခြ်ခဲနိုင်ပါသည်။ သို့မသာ်မရှ့တွင် မီးမမာင်းထိုးမဖာ်ြပခဲ့သည့်
အတိုင်း ဗမို့ြပမေသဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ စိန်မခါ်မှုများမှာလည်း အမရးကြီးပါသည်။ အထူးသြဖင့် ရန်ြုန်ဗမို့တွင် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသိပ်သည်းဆမှာ တိုးပွားလာလျြ်ရှိပါသည်။

ရာ
ခိုင

်နှုန
်း 

ဆ
င်း

ရဲန
ွမ်း

ပါ
းမ

ှုနှုန
်း(

%
) 

၁၄.၂ ၅၃.၉
၄၈.၅

၃၈.၈

၃၀.၂၃၂.၂

၂၄.၈

၁၄.၅
၁၁.၃

၅.၈
၄.၉

၃.၃

၁.၆

၁၂.၂

၈.၄

၅.၂

 

၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၇ ၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၇

၆၀

၇၀

၅၀

၄၀

၃၀

၂၀

၁၀

၀

၁၂

၁၄

၁၀

၁၈

၈

၁၆

၆

၄

၂

၀

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် မြျးလြ် ဗမို့ြပဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်
နှစ်ထပ်ြိန်း

ြပည်မထာင်စုအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ နြ်ရင်းမှုနှင့် 
ြပင်းထန်မှု အမြပာင်းအလဲများ 

မနထိုင်ရာမေသအလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း အမြပာင်းအလဲ 

ပုံ(၂-၁၂) ပုံ (၂-၁၃)
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၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၇

၈၂.၆

၁၇.၄

၈၄.၇

၁၅.၃

၈၇.၅

၁၂.၅

၈၇.၀

၁၃.၀

ဗမို့ြပ မြျးလြ်

၆၀
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၄၀

၇၀

၃၀

၂၀
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၀

ဆ
င်း

ရဲန
ွမ်း

ပါ
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ါေ
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) 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု နလှော့ေေနေးလုပ်ငန်းြေား၏ နအာင်မြင်ြှုေလဒ်အမဖစ် ဆင်းေဲနွြ်းပါးမေင်းြေှိနော်လည်း အနမေ 
ေိုင်ြာြှု ြေှိနေးေူြေား(ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်းနအာက် အလွယ်တကူမပန်နောက်ေွားနိုင်ေည့် အနမေြေိုင်နေးေူြေား) 
(Non- poor Insecure) နှင့် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်းနအာက်ေို့ အလွယ်တကူမပန်လည်ြကေနောက်နိုင်ေည့် 
ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေှိေူ (Non- poor Secure) အေေ ိုးအစားေည် ပိုြိုမြင့်တက်လာပါေည်။ ပုံ (၂-၁၅) တွင် ြပသ 
ထားသည့်အတိုင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ြျဆင်းသွားမသာမသြာင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှု 
မရှိမသးသူများ၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၂၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၃၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းသို့ 
ြမင့်တြ်လာသည့်အတွြ် ၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချနိ်ြာလအတွင်းမှာပင် အမြခခိုင်မာ 
မနဗပီြဖစ်သည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူများ၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပို၍ပင်ြမင့်တြ်လာသည်ြို မတွ့ရှိရပါသည်။ ၂၀၀၅ 
ခုနှစ်တွင် ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၄၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းြဖစ်လာသည့်အတွြ် ၁၈.၃ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အမြခအမနသို့ မရာြ်ရှိသွားမသာ အိမ်မထာင်စုအချ ို ့ ရှိမြာင်းရှိနိုင်မသာ်လည်း 
မယဘုယျခခုံသြည့်လျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအြဖစ်မှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူများ 
အြဖစ်သို့လည်းမြာင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်းမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူများမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူ
များအြဖစ်သို့လည်းမြာင်း အသားတင်တိုးတြ်မြပာင်းလဲမှုများြို မတွ့ြမင်ရပါသည်။ 

မနထိုင်ရာမေသအလိုြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ပါေင်မှုအချ ိုးအစား (၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း)

ပုံ (၂-၁၄) 
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၂-၃။ တန်းတူညီြှေြေှိြှု၁၂

နယဘုယေအားမဖင့် တန်းတူညီြှေြေှိြှုေည် အတန်အေင့် ေှိနနပါေည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြို ညွှန်ြပသည့်အချြ် 
များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမအာြ်သို့ မရာြ်ရှိမနသူများ၏ စားသုံးမှု အမြပာင်းအလဲများြိုသာ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားပါသည်။ တန်းတူညီမျှမရှိမှုြို တိုင်းတာရာတွင်မူ ယင်းနှင့်ြွာြခားသည်မှာ လူမှုဘေ ြပည့်စုံဖူလုံမှုြို 
ပိုမိုြပည့်စုံစွာ ပုံမဖာ်တင်ြပနိုင်ရန် လူဦးမရတစ်ရပ်လုံး၏ အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦး စားသုံးမှုနှင့် ညီမျှမသာတန်ဖိုးြို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည် (အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချြ်များြို မနာြ်ဆြ်တွဲ (၁) တွင် သြည့်ပါရန်)။ တန်းတူညီမျှမရှိမှုြို 
တိုင်းတာရာတွင် အများဆုံးအသုံးြပုသည်မှာ Gini Coefficient သို့မဟုတ် Index ြဖစ်ပါသည်။ Gini Coefficient 
သည် ‘သုည’ မှ ‘တစ်’ သြားတွင်ရှိပါသည်။ စားသုံးမှုြိုအမြခခံသည့် လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုတွင် အြပည့်အေ 
တန်းတူညီမျှမှုရှိလျှင် Gini Coefficient သည် ‘သုည’ ြဖစ်ပါသည်။ Gini Coefficient သည် ‘တစ်’ ြဖစ်ပါြ 
တန်းတူညီမျှမှု လုံးေမရှိြခင်းြို မဖာ်ြပပါသည်(စားသုံးမှုအားလုံးြို အိမ်မထာင်စုတစ်စုတည်းမှ စားသုံးြခင်းြဖစ်ဗပီး 
ြျန်အိမ်မထာင်စုများတွင် စားသုံးမှုလုံးေမရှိဟူမသာ အဓိပ္ပာယ်ြဖစ်ပါသည်)။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Gini Coefficient ြို 
၀.၃၀ ဟု ခန့်မှန်းပါသည် (ဇယား ၂-၃)။ အြခားတစ်နည်းြဖင့် တိုင်းတာြပရလျှင် (d10/d1) လူဦးမရ၏ အချမ်းသာ 
ဆုံးမသာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အဆင်းရဲဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထြ် စားသုံးမှု ၆.၅ ဆ ပိုမိုြမင့်မားမနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

တန်းတူညီြှေြေှိြှုတွင် နနောနဒေကိုလိုက်၍ ကွာမေားြှုြေားကို နတွ့ေှိေပါေည်။ ပုံ (၂-၁၆) တွင် မဖာ်ြပထားသည့် 
အတိုင်း တန်းတူညီမျှမရှိမှုများြို ြယားြပည်နယ်၊ ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးနှင့် ချင်းြပည်နယ်တို့တွင် ပိုမိုထင်ရှားစွာ 
မတွ့ြမင်ရပါသည်။ မယဘုယျအားြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်များတွင် တန်းတူညီမျှမရှိမှုနှင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသြား ဆြ်နွှယ်မှုအနည်းငယ်မျှရှိသည်ဟု ယူဆရပါသည်။၁၃ တန်းတူညီမျှမရှိမှုတွင် ဗမို့ြပ၊ 
မြျးလြ်ြွာြခားချြ်မှာလည်း သိသာထင်ရှားပါသည်။ တန်းတူညီမျှမရှိမှုသည် ဗမို့ြပမေသများ(Gini ၃၁.၈)သည် 
မြျးလြ်မေသများ(Gini ၂၆.၃)ထြ် ပိုမိုြမင့်မားပါသည်။

ြှတ်ေေက် - ဆင်းေဲနွြ်းပါးမေင်းြေှိနော်လည်း အနမေေိုင်ြာြှုြေှိနေးေူြေားဆိုေည်ြှာ အေေယ်နောက်ေူတစ်ဦး နန့စဉ်စားေုံးြှုနှင့် ညီြှေနောတန်ဖိုးေည် ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်းနှင့် ဆင်းေဲ 
နွြ်းပါးြှုြေဉ်း၏ ၁.၅ ဆ အတွင်းေှိေူြေားဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါေည်။
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၃၀

၂၀

၁၀

၀
၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၇

၂၄.၀ ၂၉.၈
၃၈.၂ ၄၂.၃

၂၇.၈
၂၇.၈

၂၉.၇
၃၂.၉

၄၈.၂ ၄၂.၄

၃၂.၁ ၂၄.၈

စုစုမပါင်းလူဦးမရထဲရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှု မရှိမသးသူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
မရှိသူများ အချ ိုးအစား၊ (၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း)

ပုံ(၂-၁၅) 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိမသာ်လည်း အမြခခိုင်မာမှုမရှိမသးသူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူ

၁၂ တန်းတူညီမျှမရှိမှု၏ အမြပာင်းအလဲြို ဆန်းစစ်မလ့လာရာတွင် စစ်တမ်းများသြား နင်းယှဉ်နိုင်မှုတွင် ြွာြခားချြ်များရှိမနြခင်းြို ထည့်သွင်းစဉ်းစား 
ပါသည်။ ြွာြခားချြ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် MPLCS နမူနာသည် အဆင်းရဲဆုံးနှင့် အချမ်းသာဆုံး အိမ်မထာင်စုနှစ်မျ ိုးစလုံးြို ပိုမိုြျယ်ြပန့်စွာ 
လွှမ်းခခုံနိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ တန်းတူညီမျှမရှိမှုအမသြာင်း အမသးစိတ်ဆန်းစစ်မလ့လာချြ်ြို ထပ်မံထွြ်ရှိလာမည့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွင် 
တင်ြပမပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၃ ဥပမာ ချင်းြပည်နယ်တွင် သာတူညီမျှမရှိမှုသည် စားသုံးမှုအလွန်နည်းမသာ အိမ်မထာင်စုများရှိမနြခင်းမသြာင့်ြဖစ်ဗပီး ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီးတွင်မူ 
စားသုံးမှုအလွန်ြမင့်မားမသာ အိမ်မထာင်စုများမသြာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
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၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉

d10/d1 အချ ိုး 

ြပည်မထာင်စု

ရန်ြုန် 

တနသသာရီ 

မန္တမလး 

ပဲခူး 

မနြပည်မတာ် 

မွန်

ြရင် 

ြယား

ရှမ်း 

ဧရာေတီ 

မမြွး

စစ်ြိုင်း 

ြချင် 

ရခိုင် 

ချင်း 

၇.၇

၈.၂

၇.၁

၆.၅

၆.၅

၆.၀

၅.၉

၅.၈

၅.၇

၅.၇

၅.၇

၅.၅

၅.၃

၅.၃

၅.၃

၃.၉

ြှတ်ေေက် - နအာက်ဆုံးအဆင့် ၂၀% ၏ ပါဝင်ြှုအေေ ိုးနှင့် နအာက်ဆုံးအဆင့် ၄၀% ၏ ပါဝင်ြှုအေေ ိုးဆိုေည်ြှာ အေေယ်နောက်ေူ စားေုံးြှုနှင့် ညီြှေနောတန်ဖိုးစုစုနပါင်းထဲေှိ နအာက်ဆုံးေှိ 
အိြ်နထာင်စု ၂၀ ောေိုင်နှုန်းနှင့် ၄၀ ောေိုင်နှုန်း အေီးေီး၏ပါဝင်ြှုကို ေည်ညွှန်းပါေည်။ အေေ ိုး d10/d1 ေည် ထိပ်ဆုံးြှ အိြ်နထာင်စု ၁၀ ောေိုင်နှုန်း၏ ပေြ်းြှေစားေုံးြှုကို နအာက်ဆုံးြှ 
အိြ်နထာင်စု ၁၀ ောေိုင်နှုန်း၏ ပေြ်းြှေစားေုံးြှုနှင့် စားထားမေင်းမဖစ်ပါေည်။ Theil Index ဆိုေည်ြှာ တန်းတူညီြှေြေှိြှုကို တိုင်းတာေန်အေုံးမပုနော အမေားစာေင်းအင်းတစ်ေု မဖစ်ပါေည်။ 
Theil Index ေည် လူတိုင်းတူညီေည့်ဝင်နငွေှိနော ောတူညီြှေအနမေအနနြှ ြည်ြှေကွာနဝးနနနြကာင်း တိုင်းတာပါေည် (အနေးစိတ်ကို နနာက်ဆက်တွဲ (၁) တွင် ြကည့်ပါေန်)။ 

မပည်နထာင်စု ဖြို့မပ နကေးလက်

Gini Coefficient ၃၀.၀၃ ၃၁.၈၂ ၂၆.၃၄

Theil-0 ၁၄.၈၄ ၁၆.၅၉ ၁၁.၅၂

Theil-1 ၁၇.၄၈ ၁၈.၉၄ ၁၃.၄၃

နအာက်ဆုံးအဆင့် ၂၀% ၏ ပါဝင်ြှုအေေ ိုး ၉.၀၉ ၈.၅၅ ၉.၉၃

နအာက်ဆုံးအဆင့် ၄၀% ၏ ပါဝင်ြှုအေေ ိုး ၂၂.၁၉ ၂၁.၁၅ ၂၃.၉၀

d10/d1 ၆.၄၇ ၇.၂၅ ၅.၂၄

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မနထိုင်ရာမေသအလိုြ် တန်းတူညီမျှမရှိမှု တိုင်းတာချြ်များ

ဇယား (၂-၃) 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အလိုြ် အရွယ်မရာြ်သူ မန့စဉ်အသုံးစရိတ်နှင့် ညီမျှမသာတန်ဖိုး၊ ထိပ်ဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၏ 
ပျမ်းမျှတန်ဖိုးြို မအာြ်ဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးနှင့် စားြခင်း (d10/d1)

ပုံ(၂-၁၆)

20



21
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၃
၂၀၁၇ ေုနှစ်အတွင်းေှိ 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုဆိုင်ော 
အေေက်အလက်ြေား
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ဤအေန်းတွင် ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူြေား၏ အဓိကကေနော လူြှု-စီးပွားဆိုင်ော လက္ခဏာြေားကို နဖာ်မပေည့် 
အနေးစိတ်အေေက်အလက်ြေားကို တင်မပထားပါေည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များြို ြိန်းရှင် 
တန်ဖိုးများြို ဆန်းစစ်ြခင်းြဖင့် မဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အိမ်မထာင်စုတစ်စု၏ မနထိုင်ရာမေသ သို့မဟုတ် 
အိမ်မထာင်ဦးစီး၏ ပညာအရည်အချင်းြဲ့သို့ အိမ်မထာင်စုများြို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမစနိုင်မသာ လြ္ခဏာရပ် 
အမျ ိုးမျ ိုးြို မဖာ်ြပသည့် သရုပ်ြပစာရင်းအင်းများ (Descriptive Statistics) ြဖစ်ပါသည်။ ထို့အြပင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြို 
ြျား/မ နှင့် အသြ်အရွယ်ြဲ့သို့မသာ အဓိြြျသည့် လူဦးမရဆိုင်ရာ လြ္ခဏာရပ်အချ ို ့ြဖင့်လည်း ဆန်းစစ် 
မလ့လာထားပါသည်။ 

၃-၁။ လူဦးနေဆိုင်ော လက္ခဏာေပ်ြေား

ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူြေားေည် ကနလးြှီေိုေူအေေ ိုး ပိုြိုမြင့်ြားေည့် အေေယ်အစား ပိုြိုကကီးြားနော အိြ်နထာင်စုြေားတွင် 
နနထိုင်ေူြေား မဖစ်နိုင်နမေပိုြေားပါေည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပျမ်းမျှအားြဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများသည် 
မဆင်းရဲမသာအိမ်မထာင်စုများထြ် အိမ်မထာင်စုေင် အမရအတွြ် ၁.၂၅ ဦး နီးပါး ပိုမိုများြပားပါသည် (ဇယား 
၃-၁)။ ဤသို့ အိမ်မထာင်စုေင်အမရအတွြ် ြွာြခားရြခင်း၏ အဓိြအမသြာင်းရင်းမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ 
အိမ်မထာင်စုများတွင် ြမလးအမရအတွြ် ပိုမိုများြပားြခင်းမသြာင့်ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စု 
များသည် မဆင်းရဲမသာ အိမ်မထာင်စုများထြ် ြမလးအမရအတွြ် နှစ်ဆနီးပါးပိုများပါသည်။ ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများသည် မဆင်းရဲမသာ အိမ်မထာင်စုများထြ် အလုပ်လုပ်နိုင်မသာ အသြ်အရွယ် 
ရှိသည့် အိမ်မထာင်စုေင် အမရအတွြ်လည်း ပိုများနိုင်ပါသည်။ သို့မသာ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများနှင့် 
မဆင်းရဲမသာ အိမ်မထာင်စုများသြား ြမလးအမရအတွြ် ြွာြခားချြ်သည် အလုပ်လုပ်နိုင်မသာ အသြ်အရွယ် 
ရှိသည့် အိမ်မထာင်စုေင် အမရအတွြ် ြွာြခားချြ်ထြ် ပိုမိုများြပားသြဖင့် မနာြ်ဆုံးရလေ်အမနြဖင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်မသာ အသြ်အရွယ်ရှိသည့် လူကြီးတစ်ဦးအမပါ် မှီခို 
မနသည့် ြမလးအမရအတွြ်မှာ ပိုမိုများြပားမနပါသည်။ 

အေက်အေေယ်အြေ ိုးြေ ိုးေှိနော ကနလးြေားေည် ဆင်းေဲနွြ်းပါးနော အိြ်နထာင်စုြေားတွင် နနထိုင်ေူြေား 
မဖစ်နိုင်နမေပိုြေားပါေည်။ ြမလးပိုများမသာ အိမ်မထာင်စုများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးနိုင်မြခ ပိုများသည့်အတွြ် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြို အသြ် ၁၅ နှစ်မအာြ်ြမလးများ ကြုံမတွ့ခံစားရနိုင်မြခ ပိုများပါသည်(ပုံ(၃-၁)(ြ))။ 
အသြ် ၁၅ နှစ်မအာြ် ြမလးများ၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းမြျာ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများတွင် 
မနထိုင်မနြခင်းြဖစ်ဗပီး အလုပ်လုပ်နိုင်မသာ အသြ်အရွယ်ရှိသူများ၏ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ 
အိမ်မထာင်စုများတွင် မနထိုင်ပါသည်။ စုစုမပါင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးမရထဲတွင် အသြ် ၂၀ နှစ်မအာြ်ြမလးများနှင့် 
လူငယ်များ၏ အချ ိုးအစားမှာ များြပားမနပါသည် (ပုံ (၃-၁) (ခ))။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအားလုံး၏ ထြ်ေြ်နီးပါး 
(၄၈ ရာခိုင်နှုန်း) သည် အသြ် ၂၀ နှစ်မအာြ် ြဖစ်သြပါသည်။ 
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ြှတ်ေေက် - စုစုနပါင်းြှီေိုေူအေေ ိုးဆိုေည်ြှာ ြှီေိုေူြေား (အေက် ၁၅ နှစ်နအာက်နှင့် အေက် ၆၄ နှစ် အထက် ေှိေူြေား) နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်နော အေက်အေေယ်ေှိေူြေား (အေက် ၁၅ နှစ်ြှ ၆၄ 
နှစ် ြကား) အေေ ိုးမဖစ်ပါေည်။ အလုပ်လုပ်နိုင်ေူ ၁၀၀ တွင်ေှိေည့် ြှီေိုေူအေေ ိုးအစားကို မပေထားပါေည်။ ြှီေိုြှုကိုနည်းလြ်းေုံးြေ ိုးမဖင့် တိုင်းတာတွက်ေေက်နိုင်ပါေည်။ စုစုနပါင်းြှီေိုေူအေေ ိုး၊ 
ကနလး ြှီေိုေူအေေ ိုး၊ ေက်ကကီးြှီေိုေူအေေ ိုးတို့ မဖစ်ပါေည်။ 

(ြ) အသြ်အရွယ်အလိုြ်မဖာ်ြပမသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း (%) (ခ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူစုစုမပါင်းတွင် အသြ်အုပ်စုအလိုြ်ပါေင်မှုနှုန်း(%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု အနမေအနန လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံြှု ငါးစိတ်ပိုင်း နနထိုင်ောနဒေ မပည် 
နထာင် 

စုဆင်းေဲနော 
အိြ်နထာင်စု

ြဆင်းေဲနော 
အိြ်နထာင်စု

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ဖြို့မပ
နကေး 
လက်

အိြ်နထာင်စု အေေယ်အစား ၅.၃ ၄.၀ ၅.၃ ၄.၇ ၄.၃ ၄.၀ ၃.၅ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၃

အေက် (၀-၁၄) နှစ် ကနလး 
အနေအတွက် ၁.၈ ၁.၀ ၁.၈ ၁.၄ ၁.၁ ၀.၉ ၀.၆ ၁.၀ ၁.၂ ၁.၁

အလုပ်လုပ်နိုင်နော အေက်အေေယ်ေှိေူ 
အနေအတွက် (၁၅ ြှ ၆၄) နှစ် ၃.၁ ၂.၇ ၃.၁ ၃.၀ ၂.၈ ၂.၈ ၂.၅ ၂.၉ ၂.၈ ၂.၈

ေက်ကကီးေေယ်အို အနေအတွက ်
(၆၅ နှစ်အထက်) ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃

စုစုနပါင်းြှီေိုေူအေေ ိုး ၆၇.၆ ၄၆.၆ ၆၉.၀ ၅၇.၂ ၅၁.၀ ၄၅.၃ ၃၇.၇ ၄၄.၅ ၅၄.၂ ၅၁.၃

ကနလးြှီေိုေူအေေ ိုး ၅၇.၀ ၃၅.၃ ၅၈.၆ ၄၆.၅ ၃၉.၇ ၃၄.၁ ၂၅.၆ ၃၂.၇ ၄၃.၃ ၄၀.၁

ေက်ကကီးြှီေိုေူအေေ ိုး ၁၀.၆ ၁၁.၃ ၁၀.၄ ၁၀.၆ ၁၁.၃ ၁၁.၃ ၁၂.၁ ၁၁.၈ ၁၀.၉ ၁၁.၂

အိြ်နထာင်ဦးစီး၏ အေက် ၅၀.၉ ၅၀.၉ ၅၀.၆ ၅၀.၈ ၅၀.၆ ၅၀.၉ ၅၁.၄ ၅၁.၅ ၅၀.၆ ၅၀.၉

အြေ ိုးေြီးဦးစီးနော အိြ်နထာင်စု (%) ၁၉.၄ ၂၁.၅ ၁၈.၇ ၂၀.၅ ၂၀.၅ ၂၀.၂ ၂၄.၂ ၂၃.၄ ၂၀.၁ ၂၁.၁
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စစ်တမ်းမြာြ်ယူစဉ်ြအသြ်

95% confidence interval ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း

၂၀

၅၀

၆၀

၁၀

၄၀

၀

၃၀

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ လူဦးမရဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများြို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအမြခအမန၊ လူမှုဘေြပည့်စုံ ဖူလုံမှုအရ တူညီစွာစိတ်ပိုင်းထားမသာ 
ငါးစိတ်ပိုင်းများအလိုြ်နှင့် မနထိုင်ရာမေသအလိုြ်မဖာ်ြပြခင်း

ဇယား(၃-၁) 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အသြ်အလိုြ်နှင့် ြျား/မ အလိုြ်မဖာ်ြပထားမသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူစုစုမပါင်းတွင် ပါေင်မှု 
ရာခိုင်နှုန်း 

ပုံ(၃-၁) 
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စားေုံးြှုကို အနမေေံတွက်ေေက်နော ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုေည် အိြ်နထာင်ဦးစီး၏ အြေ ိုးေားမဖစ်ြှု၊ အြေ ိုးေြီးမဖစ်ြှု 
အနပါ်တွင် ြေားစွာကွာမေားြှုြေှိပါ။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်မထာင်စုများ၏ ငါးပုံတစ်ပုံသည် အမျ ိုးသမီး ဦးစီးမသာ 
အမိမ်ထာငစ်မုျားြဖစပ်ါသည။် ြပညမ်ထာငစ်အုဆင့၌် လည်းမြာင်း၊ တိငု်းမေသ ကြီး/ြပညန်ယအ်ဆင့၌်လည်းမြာင်း 
အမျ ိုးသမီးဦးစီးမသာ အိမ်မထာင်စုများနှင့် အမျ ိုးသားဦးစီးမသာ အိမ်မထာင်စုများသြား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် ြွာြခားမှုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ အိမ်မထာင်ဦးစီးမပါ်တွင် မှီခိုမနသည့် ြမလးအမရအတွြ်၊ 
အိမ်မထာင်ဦးစီး၏ အိမ်မထာင်မရးအမြခအမနနှင့် အသြ်အရွယ်ြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်လည်း ဤမတွ့ရှိ 
ချြ်မှာ မမြပာင်းလဲပါ။  

ြေန်စွြ်းေူတစ်ဦး ဦးစီးနော အိြ်နထာင်စုြှ အိြ်နထာင်စုဝင်ြေားေည် ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူြေား မဖစ်နိုင်နမေ 
ပိုြေားပါေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ အိမ်မထာင်စုများထဲမှ ၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၏ အိမ်မထာင်ဦးစီးများတွင် မသန်စွမ်းမှု 
တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထြ်ပို၍ရှိပါသည်။ အြခားတစ်ဖြ်တွင် အိမ်မထာင်စု ၁၀ စုတွင် တစ်စုသည် မသန်စွမ်းသူ 
အိမ်မထာင်စုေင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ထို့ထြ်ပို၍ ရှိမနပါသည်။ မသန်စွမ်းသူ အိမ်မထာင်ဦးစီး သို့မဟုတ် 
အိမ်မထာင်စုေင်ရှိမသာ အိမ်မထာင်စုတစ်စုတွင် မနထိုင်သူများသည် မသန်စွမ်းသူ မရှိသည့် အိမ်မထာင်စုများထြ် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးနိုင်မြခ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါသည်။ အထူးသြဖင့် ဤြွာြခားချြ်ြို မန္တမလးတိုင်းမေသကြီး၊ 
ရခိုင်ြပည်နယ်နှင့် ြချင်ြပည်နယ်များတွင် သိသာထင်ရှားစွာ မတွ့ရှိရပါသည်။ ထိုတိုင်းမေသကြီးနှင့် ြပည်နယ် 
များတွင် ပျမ်းမျှအားြဖင့် မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဦးစီးမသာ အိမ်မထာင်စုများမှ အိမ်မထာင်စုေင်များသည် မသန်စွမ်းမှု 
မရှိမသာ အိမ်မထာင်ဦးစီးများ၏ အိမ်မထာင်စုများတွင် မနထိုင်သူများထြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးနိုင်မြခ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း 
ပိုများပါသည်။ ထိုမျှသာမြ မန္တမလးတိုင်း မေသကြီးတွင် မသန်စွမ်းသူ အနည်းဆုံးတစ်ဦးရှိသည့် အိမ်မထာင်စုတွင် 
မနထိုင်သူများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအြဖစ် သတ်မှတ်ခံရနိုင်မြခနှစ်ဆမြျာ် ပိုမိုများြပားပါသည်။

၃-၂။ ပညာနေးနှင့် အလုပ်အကိုင်

အိြ်နထာင်ဦးစီး၏ ပညာတတ်နမြာက်ြှုအဆင့်ေည် အိြ်နထာင်စု၏ လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံြှုနှင့် ြေားစွာဆက်နွှယ်ြှု 
ေှိပါေည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများတွင် အိမ်မထာင်ဦးစီးသည် ပညာအနည်းငယ်သာ တတ်မြမာြ် 
မသာ သို့မဟုတ် ပညာလုံးေမတတ်မသာသူတစ်ဦး ြဖစ်နိုင်မြခပိုများပါသည်။ လူဦးမရြိုညီတူညီမျှ ငါးပိုင်းစိတ်ပိုင်း 
လိုြ်ပါြ စားသုံးမှုြိုအမြခခံတွြ်ချြ်မသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း အြမင့်မားဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်းမှ လူများထဲတွင် 
အထြ်တန်းမြျာင်းမအာင်ြမင်ထားသူ သို့မဟုတ် တြ္ကသိုလ် ပညာသင်ယူတတ်မြမာြ်ထားသူတစ်ဦး ဦးစီးသည့် 
အိမ်မထာင်စုတွင် မနထိုငသ်ူမှာ တစ်ရာခိုင်နှုန်း မအာြသ်ာရှမိသာ်လည်း အချမ်းသာဆုံး ငါးစိတ်ပိုင်းမှ လူများထဲတွငမ်ူ 
၂၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အိမ်မထာင်ဦးစီး၏ ပညာအရည်အချင်း ပိုမိုြမင့်မားလာမလ၊ အိမ်မထာင်စုေင်၏ ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးသူတစ်ဦး ြဖစ်နိုင်မြခမှာ မလျာ့နည်းလာမလ ြဖစ်ပါသည် (ပုံ ၃-၂)။ ပညာအရည်အချင်း နည်းပါးမသာ 
အိမ်မထာင်စုတွင် မနထိုင်သူ လူဦးမရအချ ိုးအစားမှာ ြမင့်မားပါသည်။ လူဆယ်ဦးတွင် မြခာြ်ဦး (၆၂ ရာခိုင်နှုန်း) 
သည် မြျာင်းမမနဖူးမသာ သို့မဟုတ် မူလတန်းပညာမရးသာ ဗပီးမြမာြ်မသာ သို့မဟုတ် ပညာအရည်အချင်း 
ထို့ထြ်ပို၍ နည်းပါးမသာသူတစ်ဦး ဦးစီးသည့်အိမ်မထာင်စုများတွင် မနထိုင်မနြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

နမြပိုင်ဆိုင်နော အိြ်နထာင်စုြေား ေို့ြဟုတ် စိုက်ပေ ိုးထုတ်ကုန်အြေ ိုးြေ ိုးကို တိုးေေဲ့စိုက်ပေ ိုးထုတ်လုပ်နိုင်နော 
အိြ်နထာင်စုြေားေည် လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံြှု ပိုြိုမြင့်ြားပါေည်။ စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့် စပ်လျဉ်းမသာ အလုပ်အြိုင် 
များသည် ေင်မငွနည်းပါးမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတို့နှင့်ေွန်တွဲမနဗပီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စိုြ်ပျ ိုးထုတ်ြုန်အမျ ိုးမျ ိုး 
တိုးချဲ့စိုြ်ပျ ိုး ထုတ်လုပ်နိုင်မသာ သို့မဟုတ် စိုြ်ပျ ိုးမရးအလုပ်အြိုင်များမှ အြခားအလုပ်အြိုင်များသို့ 
ြူးမြပာင်းလုပ်ြိုင်နိုင်မသာ အိမ်မထာင်စုများ၏ မနထိုင်မှုအမြခအမနများသည် ပိုမိုမြာင်းမွန်ပါသည် (ပုံ ၃-၂ 
နှင့် ၃-၃)။ စိုြ်ပျ ိုးမရးြဏ္ဍတွင် လုပ်ြိုင်မနသူများထဲ၌ မြမပိုင်ဆိုင်သူများသည် မြမပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူများထြ် 
လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု ပိုမိုြမင့်မားပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် စိုြ်ပျ ိုးမရးြဏ္ဍတစ်ခုတည်းတွင်သာ 
လုပ်ြိုင်မနသည့် မြမယာမဲ့အိမ်မထာင်စုများသြားတွင် ၄၅.၈ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် အြမင့်မားဆုံးြဖစ်ဗပီး စိုြ်ပျ ိုးမရး 
ြဏ္ဍတွင်သာမြ အြခားြဏ္ဍများတွင်ပါ လုပ်ြိုင်မနသည့် မြမယာမဲ့အိမ်မထာင်စုများတွင် ၃၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် 
ေုတိယအများဆုံးြဖစ်ပါသည်။ အြခားတစ်ဖြ်တွင် စိုြ်ပျ ိုးမရးမဟုတ်သည့် အြခားြဏ္ဍများတွင်သာ လုပ်ြိုင် 
မနသည့် အိမ်မထာင်စုများသြားတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် ၁၃.၂ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။
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(ြ) အိမ်မထာင်ဦးစီး၏ ပညာအရည်အချင်းအလိုြ် (ခ) အိမ်မထာင်စုေင်များ၏ အလုပ်အြိုင်ြဏ္ဍအလိုြ်

ြှတ်ေေက် - အိြ်နထာင်စု၏ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်နဆာင်ေေက်ြှုေည် အလုပ်လုပ်နိုင်ေည့်အေက်အေေယ်ေှိနော အိြ်နထာင်စုဝင်ြေား လုပ်ကိုင်နနနော အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍနပါ်တွင် အနမေေံ 
ထားပါေည်။ 

ြှတ်ေေက် - အိြ်နထာင်စု၏ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်နဆာင်ေေက်ြှုေည် အလုပ်လုပ်နိုင်ေည့် အေက်အေေယ်ေှိနော အိြ်နထာင်စုဝင်ြေားလုပ်ကိုင်နနနော အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍနပါ်တွင် အနမေေံ 
ထားပါေည်။

လ
ူဦး

မရ
ရာ

ခိုင
်နှုန

်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း (%)  

လူမှုဘေဖူလုံမှု ငါးစိတ်ပိုင်း 

စိုြ်ပျ ိုးမရးမဟုတ်မသာ 
အြခားအလုပ်

စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့်အြခား - မြမမပိုင်

စိုြ်ပျ ိုးမရးတစ်ခုတည်း - မြမမပိုင်

စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့်အြခား - မြမပိုင်

စိုြ်ပျ ိုးမရးတစ်ခုတည်း - မြမပိုင်

အလုပ်မလုပ်

၀ ၁၀ ၂၀ ၃၀ ၄၀ ၅၀
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၁၀၀
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၄၀

၇၀

၃၀

၂၀

၁၀

၀
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

စိုြ်ပျ ိုးမရးသီးသန့် စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့်အြခား စိုြ်ပျ ိုးမရးမဟုတ်သည့်အြခား အလုပ်မလုပ်

၄၈.၄
၃၉.၈

၃၅.၅
၂၆.၀

၁၅.၀

၃၂.၃

၁၃.၂

၂၂.၆

၃၃.၄

၃၀.၂

၄၅.၈

၁၄.၉

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း (%) 

ပညာမတတ်

ဘုန်းမတာ်ကြီးသင်

မူလတန်းမအာြ်

မူလတန်း

အလယ်တန်း

အထြ်တန်း

အဆင့်ြမင့်

၃၉.၉

၃၂.၃

၃၁.၁

၂၂.၅

၁၃.၆

၄.၀

၁.၉

၃၂.၄
၃၂.၂

၂၉.၆

၂၂.၅

၁၈.၃
၂၆.၃ ၃၀.၈

၄၁.၉

၅၈.၄

၁.၁ ၁.၅ ၁.၆ ၂.၅ ၄.၂

၀ ၅ ၃၀၁၀ ၃၅၁၅ ၄၀၂၀ ၄၅၂၅

၂၀၁၇ ခုနှစ် အိမ်မထာင်ဦးစီး၏ ပညာအရည်အချင်းအလိုြ်နှင့် အိမ်မထာင်စုေင်များ၏ အလုပ်အြိုင်ြဏ္ဍအလိုြ် 
မဖာ်ြပထားမသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း 

ပုံ(၃-၂)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အိမ်မထာင်စုေင်များ၏ အလုပ်အြိုင်ြဏ္ဍအလိုြ်နှင့် လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု  ငါးစိတ်ပိုင်းများအလိုြ် လူဦးမရပျ ံ့နှံ့ 
တည်ရှိမနပုံ

ပုံ(၃-၃) 
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အိြ်နထာင်စုဝင်ြေား အလုပ်လုပ်နနေည့် အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍနှင့်စပ်လေဉ်း၍ ဖြို့မပ၊ နကေးလက်ကွာဟေေက် 
ေှိနနပါေည်။ မြျးလြ်မေသများတွင် အိမ်မထာင်စုများသည် စိုြ်ပျ ိုးမရးြဏ္ဍတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်မြခပိုများ 
ပါသည်။ မြျးလြ်မန အိမ်မထာင်စုများ၏ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် စိုြ်ပျ ိုးမရးအလုပ်များြိုသာ လုပ်ြိုင်မနသြ 
ြခင်းြဖစ်ဗပီး မနာြ်ထပ် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် စိုြ်ပျ ိုးမရးအလုပ်များြုိသာမြ စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့် မသြ်ဆိုင်မသာ 
အြခားအလုပ်များြိုပါ လုပ်ြိုင်သြပါသည်။ ဗမို့ြပမေသတွင်မူ အိမ်မထာင်စုအများစု (၈၀ ရာခိုင်နှုန်း)သည် 
စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့်မသြ်ဆိုင်မသာ အလုပ်အြိုင်များြိုသာ လုပ်ြိုင်သြြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်သူမရှိမသာ 
အိမ်မထာင်စုများ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအမြခအမနတွင်လည်း ဗမို့ြပ၊ မြျးလြ်ြွာဟချြ်ရှိပါသည်။ ဗမို့ြပမေသ 
များတွင် အလုပ်လုပ်သူမရှိမသာ အိမ်မထာင်စုများ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရာခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်လုပ်မသာ အိမ်မထာင်စု 
များနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် ၆၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုနည်းဗပီး မြျးလြ်မေသများတွင်မူ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပိုနည်းပါသည်။ 
အလုပ်မလုပ်မသာ ဗမို့ြပအိမ်မထာင်စုအများအြပားသည် လွှဲပို့မငွများ(အထူးသြဖင့် ရန်ြုန်ဗမို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ)နှင့် 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှရရှိသည့် အြျ ိုးအြမတ်များမပါ်တွင် မှီခိုမနထိုင်သြြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ပညာတတ်နမြာက်ြှုနှင့် အလုပ်လုပ်နနေည့် ကဏ္ဍတို့ြကားတွင်လည်း ြေားစွာဆက်နွှယ်ြှုေှိပါေည်။ ပညာပိုြို 
တတ်နမြာက်ေူြေားေည် စိုက်ပေ ိုးနေးနှင့် ြေက်ဆိုင်နော အလုပ်အကိုင်ြေားကို လုပ်ကိုင်နိုင်နမေပိုြေားဖပီး 
ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူ မဖစ်နိုင်နမေလည်း ပိုနည်းပါေည်။ ပညာတတ်မြမာြ်မှုသည် လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှု အရည်အမသွး 
ပိုမိုြမင့်မားြခင်း၊ ြုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတြ်ြခင်း၊ လုပ်ခလစာပိုများြခင်းတို့နှင့် ဆြ်နွှယ်မနပါသည် (Glewwe, 
2002; Duflo, 2001)။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပညာပိုတတ်သူများသည် စိုြ်ပျ ိုးမရးမဟုတ်မသာ အြခားြဏ္ဍတွင် 
အလုပ်လုပ်ြိုင်နိုင်မြခ ပိုများပါသည်(ပုံ ၃-၄)။ အထူးသြဖင့် စာသင်သြားြခင်း၊ ဧည့်ခံြပုစုမရးေန်မဆာင်မှုနှင့် 
လြ်လီမရာင်းေယ်ြခင်းနှင့် စားမသာြ်ြုန်များ ြပုြပင်စီမံထုပ်ပိုးြခင်းြဲ့သို့မသာ အလုပ်အြိုင်ြဏ္ဍများတွင် 
လုပ်ြိုင်သြပါသည်။ ပညာအရည်အချင်းြမင့်မားြခင်းနှင့် စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့် မသြ်ဆိုင်မသာ အလုပ်အြိုင်များ
လုပ်ြိုင်ြခင်းသည် လူမှုဘေြပည့်စုံ ဖူလုံမှုပိုမိုြမင့်မားသည်ြို မတွ့ရှိရမသာမသြာင့် လူများြို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ 
လွတ်မြမာြ်မအာင် ြူညီမပးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများြဖစ်နိုင်ပါသည်။ 

ပညာတတ်မြမာြ်မှုအဆင့် 

မြျာင်းမမနဖူး ဘုန်းကြီးမြျာင်း မူလတန်း အလယ်တန်း အထြ်တန်းနှင့်
အထြ်

စိုြ်ပျ ိုးမရး စြ်မှု ေန်မဆာင်မှု
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၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပညာအရည်အချင်းအလိုြ်နှင့် အလုပ်အြိုင်ြဏ္ဍအလိုြ် လုပ်သားများ ပျ ံ့နှံ့တည်ရှိမနပုံ

ပုံ(၃-၄)

28



၃-၃။ အေုံးအနဆာင်ပစ္စည်းြေားပိုင်ဆိုင်ြှု

ဆင်းေဲနွြ်းပါးနော အိြ်နထာင်စုြေား၏ နေတ်ြီအေုံးအနဆာင်ပစ္စည်းြေား ပိုင်ဆိုင်ြှုေည် အကန့်အေတ်မဖင့် 
ေှိနနပါေည်။ အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်မှုသည် အမရအတွြ်အရမသာ်လည်းမြာင်း၊ တန်ဖိုးအရမသာ် 
လည်းမြာင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများတွင် ပိုမိုနည်းပါးပါသည်။ မဆင်းရဲမသာ အိမ်မထာင်စုများ၏ 
အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်း ပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် ၂၉၅,၀၀၀ ြျပ်ြဖစ်ဗပီး ယင်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပိုင်ဆိုင်သည့ ်
အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးထြ် ၄.၃ ဆ ပိုများပါသည်(ဇယား ၃-၂)။ အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုြို 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်အလိုြ် မဖာ်ြပထားမသာ စာရင်းအင်းများြို ပုံ(၃-၅) မှ ရရှိနိုင်ပါသည်။ အိမ်မထာင်စု 
အများစု (၈၅.၈ ရာခိုင်နှုန်း) သည် အနည်းဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ မရာင်စုံရုပ်ြမင်သံသြား 
စြ်များနှင့် မမာ်မတာ်ဆိုင်ြယ်များ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်း ြမင့်မားဗပီး အိမ်မထာင်စုအားလုံး၏ ထြ်ေြ်သည် 
အဆိုပါပစ္စည်းများြို ပိုင်ဆိုင်သြပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများနှင့် မဆင်းရဲမသာ အိမ်မထာင်စု 
များသြား အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် သိသာထင်ရှားမသာ ြွာဟချြ်များရှိပါသည်။ သာဓြ 
အမနြဖင့် မဆင်းရဲမသာအိမ်မထာင်စု ၁၀ စုတွင် မြခာြ်စုသည် ရုပ်ြမင်သံသြားစြ်တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်မသာ်လည်း 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာအိမ်မထာင်စု ၁၀ စုတွင်မူ သုံးစုသာ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စု 
များနှင့် မဆင်းရဲမသာ အိမ်မထာင်စုများသြား ပိုင်ဆိုင်မှုြွာြခားချြ်သည် မရခဲမသတ္တာ၊ လျှပ်စစ်မီးပူနှင့် 
ထမင်းမပါင်းအိုးြဲ့သို့မသာ ပစ္စည်းများတွင် ပို၍ပင် သိသာထင်ရှားပါသည်။ သုမတသနများ၊ မလ့လာမှုများမှ 
မတွ့ရှိချြ်များအရ အဆိုပါအသုံးအမဆာင်ပစ္စည်းအများစုသည် အိမ်မထာင်စုများ၏ လုပ်ြိုင်နိုင်မှုစွမ်းအားြို 
တိုးတြ်ြမင့်မားမစနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အိမ်မှုြိစ္စများလုပ်ြိုင်ရန် မပးရမသာအချနိ်ြို မလျှာ့ချမပးနိုင် 
ပါသည် (Blackden and Wodon, 2006)။ ထို့ြပင်ပညာမရးနှင့် ြျန်းမာမရးြဲ့သို့ လူသားအရင်းအြမစ်ြိုလည်း 
တိုးပွားမစနိုင်ပါသည်(Kerr, 2019)။ သာဓြအားြဖင့် မရခဲမသတ္တာတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ထားြခင်းြဖင့် အစားအမသာြ် 
များြို စနစ်တြျ သိုမလှာင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အတွြ် အစားအမသာြ်မှတစ်ဆင့် ြူးစြ်တတ်မသာ 
မရာဂါများြဖစ်ပွားမှုြို မလျှာ့ချမပးနိုင်ပါသည်။ 

ြှတ်ေေက် - အေုံးအနဆာင်ပစ္စည်းြေား၏ လက်ေှိတန်ဖိုးေည် နနောနဒေအလိုက် နေးနှုန်းြေားကို ၂၀၁၇ ေုနှစ်၊ ပထြေုံးလပတ်နေးနှုန်း (ကေပ်)နှင့် ညှိနင်းမပင်ဆင်ထားနော တန်ဖိုး 
မဖစ်ပါေည်။ 

ြည်ေည့် အေုံးအနဆာင်ပစ္စည်းကို 
ြဆို ပိုင်ဆိုင် (%)

ပေြ်းြှေပိုင်ဆိုင်ေည့် အေုံးအနဆာင် 
ပစ္စည်း အနေအတွက်

အေုံးအနဆာင်ပစ္စည်းြေား၏ 
ပေြ်းြှေလက်ေှိတန်ဖိုး (ကေပ်)

မပည်နထာင်စု ၉၃.၈ ၆.၆ ၂၃၅,၀၀၀

နကေးလက် ၉၂.၀ ၅.၀ ၁၈၇,၀၀၀

ဖြို့မပ ၉၈.၀ ၁၀.၄ ၃၇၃,၅၀၀

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေှိေူ ၉၅.၆ ၇.၄ ၂၉၅,၀၀၀

ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူ ၈၆.၆ ၃.၄ ၆၈,၀၀၀

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မနရာမေသအလိုြ်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်အလိုြ် အိမ်မထာင်စုများ၏ အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု 

ဇယား(၃-၂) 
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၃-၄။ ဝန်နဆာင်ြှုြေား လက်လှြ်းြီအေုံးမပုနိုင်ြှု

ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူအြေားအမပားေည် အနမေေံဝန်နဆာင်ြှုအြေ ို းြေ ို းကို လက်လှြ်းြီ အေုံးမပုနိုင်ြှုတွင် အကန့် 
အေတ် ေှိနနပါေည်။ ပုံ(၃-၆) တွင် အိမ်မထာင်စုများ၏ အမြခခံေန်မဆာင်မှုများြို လြ်လှမ်းမီမှုဆိုင်ရာ 
စာရင်းအင်းအနှစ်ချုပ်များြို မဖာ်ြပထားပါသည်။ ရပ်ရွာလူမှုအသိုင်းအေိုင်းတစ်ခုတွင် မနထိုင်သည့် ၉၅ 
ရာခိုင်နှုန်းမသာ အိမ်မထာင်စု၏ အများဆုံးလြ်လှမ်းမီမှုမှာ ြုန်စုံဆိုင်များြဖစ်ဗပီး  သယ်ယူပို့မဆာင်မရး 
ေန်မဆာင်မှုများနှင့် အစိုးရမူလတန်းမြျာင်းများသည် ေုတိယနှင့် တတိယြဖစ်ပါသည်။ လြ်လှမ်းမီမှုအနည်းဆုံး 
မှာ ရဲစခန်းများ၊ ဘဏ်များ၊ တြ္ကသိုလ်များနှင့် သြ်မမွးမှုပညာသင်တန်းမြျာင်းများ ြဖစ်ပါသည်။ မမးြမန်းခဲ့မသာ 
ေန်မဆာင်မှုများအားလုံးထဲတွင် မေးများနှင့် သယ်ယူပို့မဆာင်မရး/လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ေန်မဆာင်မှုများြို ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှုမရှိမသာ အိမ်မထာင်စုများမှ လြ်လှမ်းမီမှု ပိုမိုြမင့်မားဗပီး ကြီးမားမသာ ြွာဟချြ်ရှိမနသည်ြို 
မတွ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါေန်မဆာင်မှုများသည် ြုန်ထုတ်စွမ်းအားြို ြမင့်မားမစရန် အမထာြ်အြူြပုနိုင်ဗပီး 
မေးြွြ်နှင့် ချတိ်ဆြ်မှုတိုးတြ်မစ၍ မေးြွြ်စီးပွားမရးအတွြ် လိုအပ်မသာ ပတ်ေန်းြျင်အမြခအမနြို 
ဖန်တီးမပးနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည် (Winters, Davis and Carletto, 2009)။

မိုဘိုင်းဖုန်း

မီးမသွးမီးဖို

မမာ်မတာ်ဆိုင်ြယ်

လျှပ်စစ်မီးဖို

စြ်ဘီး

မလမအးမပးစြ်

မရာင်စုံရုပ်ြမင်သံသြား

မရခဲမသတ္တာ

ထမင်းမပါင်းအိုး

ြား

လျှပ်စစ်ပန်ြာ

ြွန်ပျူတာ

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ

၆၄.၃
၈၅.၈

၃၁.၇
၆၂.၀

၃၆.၅

၅၆.၂

၁၂.၆

၄၃.၉

၂၅.၈

၃၄.၄

၈.၄
၃၄.၂

၁၁.၃
၂၈.၉

၂.၆
၂၁.၈

၄.၁
၁၃.၀

၀.၅
၆.၈

၀.၃
၅.၃

၀.၂
၄.၂

အိမ်မထာင်စုများ ရာခိုင်နှုန်း 

၀ ၆၀၁၀ ၇၀၂၀ ၈၀၃၀ ၉၀၄၀ ၁၀၀၅၀

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်အလိုြ် အိမ်မထာင်စုများ၏ အသုံးအမဆာင်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု

ပုံ(၃-၅) 
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ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိသူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ

ြုန်စုံဆိုင်/စတိုးဆိုင်

မေး

မူလတန်းမြျာင်း

ဗမို့တွင်းဘတ်စ်ြားမှတ်တိုင်

လူထုစာသြည့်တိုြ်

ဘဏ်

သယ်ယူပို့မဆာင်မရး

အလယ်တန်းမြျာင်း

လမ်းမကြီး(ဗမို့ချင်းဆြ်ြွန်ြရစ်လမ်း) 

ရဲစခန်း

ဓာတ်ဆီဆိုင်

မဆးရုံ

တြ္ကသိုလ်

GTC သို့ GTI  (အလယ်တန်းမအာင်ဗပီးတြ်မရာြ်မသာ 
သြ်မမွးပညာသင်မြျာင်း)

အိမ်မထာင်စုများ ရာခိုင်နှုန်း 

၉၆.၁

၆၄.၆

၄၁.၃

၃၄.၄

၂၇.၈

၂၈.၃

၂၂.၅

၁၃.၆

၁၃.၁

၁.၉

၁.၃

၄၇.၇

၅၆.၅

၇၂.၉
၉၀.၄

၅၉.၉

၃၈.၈

၁၉.၇

၂၀.၀

၁၁.၈

၁၂.၉

၇.၆

၃.၉

၁.၇

၁.၁

၃၇.၄

၄၀.၂

၆၂.၃

၀ ၆၀၁၀ ၇၀၂၀ ၈၀၃၀ ၉၀၄၀ ၁၀၀၅၀

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်အလိုြ် ေန်မဆာင်မှုများလြ်လှမ်းမီမှု

ပုံ(၃-၆)
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ကိုးကားေေက်
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စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာန၊ ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ UNDP နှင့် WB (၂၀၁၈-ြ)၊  ြမန်မာမနထိုင်မှု အမြခအမနစစ်တမ်း 
-၂၀၁၇၊ အဓိြညွှန်ြိန်းများအစီရင်ခံစာ၊ မနြပည်မတာ်နှင့်ရန်ြုန် 

စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာန၊ ြဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ UNDP နှင့် WB (၂၀၁၈-ခ)၊  ြမန်မာမနထိုင်မှု အမြခအမနစစ်တမ်း 
-၂၀၁၇၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ၊ မနြပည်မတာ်နှင့်ရန်ြုန် 

အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကြီးသြပ်မရးနှင့် ြပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာန၊ ြပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနနှင့် ြမ္ဘာ့ဘဏ် (၂၀၁၈) 
ြမန်မာနိုင်ငံလူဦးမရနှင့် အိမ်အမသြာင်းအရာ သန်းမခါင်စာရင်း (၂၀၁၄)၊ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ရှုမထာင့်နယ်ပယ်စုံ လူမှုဘေ 
ဖူလုံမရးအစီရင်ခံစာ၊ ရန်ြုန် 

စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာနနှင့် ြမ္ဘာ့ဘဏ် (၂၀၁၇-ြ)၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအမြခအမန စိစစ်ချြ် 
အစီရင်ခံစာအတွဲ(၂)၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအစီရင်ခံစာ၊ ရန်ြုန် 

စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာနနှင့် ြမ္ဘာ့ဘဏ် (၂၀၁၇-ခ)၊  ြမန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအမြခအမန စိစစ်ချြ် 
အစီရင်ခံစာအတွဲ(၁)၊ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းမဖာ်ြပချြ်၊ ရန်ြုန် 

စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာမရးေန်ကြီးဌာနနှင့် ြမ္ဘာ့ဘဏ် (၂၀၁၇-ဂ)၊  ြမန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မနထိုင်မှုအမြခအမန 
မလ့လာမှုစစ်တမ်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ခန့်မှန်းချြ်အစီရင်ခံစာ၊ ရန်ြုန် 
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နနာက်ဆက်တွဲ(၁) လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံြှုကို တွက်ေေက်မေင်းနှင့် 
ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်းကို နေတ်နှင့်အညီမပင်ဆင်မေင်း

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြို ဆန်းစစ်ရာတွင် ပုံမှန်အားြဖင့် အဆင့်သုံးဆင့် ပါရှိပါသည် (ဥပမာအမနြဖင့် Coudouel, Hentschel 
and Wodon, 2002 ြို သြည့်ပါရန်)။ ပထမဦးစွာသင့်မလျာ်သည့် ြျန်းမာမပျာ်ရွှင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ြိန်းြိုမရွးချယ်ဗပီး 
ေုတိယအဆင့်အမနြဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို မရွးချယ်ရပါသည်။ အဆိုပါမျဉ်းမအာြ်သို့ မရာြ်ရှိမနမသာ 
အိမ်မထာင်စုတစ်စု သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးြို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်မသာမျဉ်းြဖစ်ပါသည်။ 
မနာြ်ဆုံးတွင် အစီရင်ခံစာထုတ်ြပန်ရန်အတွြ် မလ့လာသည့် လူဦးမရတစ်ရပ်လုံးအတွြ်ြဖစ်မစ အုပ်စုခွဲတစ်ခု 
အတွြ်ြဖစ်မစ သင့်မလျာ်သည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် တန်းတူညီမျှမရှိမှု တိုင်းတာချြ်များြို မရွးချယ်ရမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ ဤမနာြ်ဆြ်တွဲတွင် အိမ်မထာင်စုအဆင့် လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုြို ခန့်မှန်းရန်ြပုလုပ်ခဲ့သည့် 
မရွးချယ်မှုများ၊ အချြ်အလြ်၊ အရည်အမသွးနှင့်စပ်လျဉ်းမသာ ြိစ္စရပ်အချ ို ့အြပင် လိုအပ်သည့် ညှိနင်းြပင်ဆင် 
ချြ်များ ြပုလုပ်ထားြခင်းတို့ြို မဖာ်ြပထားပါသည်။

လူြှုဘဝမပည့်စုံဖူလုံြှုစုစုနပါင်း 

အိမ်မထာင်စု၏ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုြို တိုင်းတာရာတွင် စားသုံးမှုစုစုမပါင်းြို အသုံးြပုရြခင်းသည် သီအိုရီအရ 
သာမြ လြ်မတွ့ြျသည့် အမသြာင်းများမသြာင့်လည်း ြဖစ်ပါသည် (Deaton and Zaidi, 2002 ြို သြည့်ပါရန်)။ 
အိမ်မထာင်စုများသည် အချနိ်ြာလအမြပာင်းအလဲ၊ ေင်မငွအတြ်အြျရှိလျှင်ပင် စားသုံးမှုြို များစွာ မြပာင်းလဲမှု 
မရှိမအာင် ထိန်းထားမလ့ရှိသည်ဟု ယူဆမည်ဆိုပါြ စားသုံးမှုသည် အြခားမသာ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု 
တိုင်းတာချြ်များနှင့် နင်းယှဉ်လျှင် မရရှည်အတွြ် ပျမ်းမျှလူမှု ဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု အမြခအမနြိုတိုင်းတာရန် 
ပို၍ မြာင်းမွန်သင့်မလျာ်မသာ ြိုယ်စားြပုမှုတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ဖွံ့ဗဖိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ပျြံျအလုပ်အြိုင်များ 
(ဥပမာ-စိုြ်ပျ ိုးမရးလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ြိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ) လုပ်ြိုင်မှုများြပားြခင်းမသြာင့် ေင်မငွထြ် 
စားသုံးမှုြိုတိုင်းတာြခင်းသည် ပိုမိုလွယ်ြူမလ့ရှိပါသည်။ စုစုမပါင်းစားသုံးမှုတွင် မေးမှေယ်ယူစားသုံးမှုနှင့် 
အိမ်တွင်စိုြ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြခင်း သို့မဟုတ် လြ်မဆာင်ရရှိြခင်းများြဲ့သို့ မေးမှေယ်ယူြခင်းမဟုတ်သည့် စားသုံးမှု 
တို့ပါေင်ပါသည်။ စုစုမပါင်းစားသုံးမှု၏ အစိတ်အပိုင်းမလးခုြဖစ်မသာ အစားအစာစားသုံးမှု၊ အစားအစာမဟုတ်မသာ 
ပစ္စည်းများအတွြ် သုံးစွဲမှု၊ အိမ်ရာနှင့် တာရှည်ခံပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတုိ့ထဲမှ တစ်ခုစီအတွြ် အသုံးြပုခဲ့မသာ 
Aggregation Method ြို မအာြ်တွင် အမသးစိတ်မဖာ်ြပထားပါသည်။  

အစားအစာစားေုံးြှု

ြမန်မာမနထိုင်မှု အမြခအမနစစ်တမ်းတွင် လွန်ခဲ့မသာ (၇) ရြ်အတွင်းြ အစားအစာစားသုံးမှုဆိုင်ရာ အချြ် 
အလြ်များြို မြာြ်ယူခဲ့ပါသည်။ အစားအစာစားသုံးမှုြို တွြ်ချြ်ရာတွင် မေးမှေယ်ယူစားသုံးမှုများ၊ 
အိမ်တွင်စိုြ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်သည့် အစားအစာများနှင့် လြ်မဆာင်အြဖစ်ရရှိမသာ အစားအစာများ၏ စားသုံးမှု 
စုစုမပါင်းြို တွြ်ချြ်ြခင်းြဖစ်ဗပီး အစားအစာအမျ ိုးအမည် တစ်ခုချင်းစီအတွြ် စစ်တမ်းမြဖဆိုသူမှ သတ်မှတ် 
မသာတန်ဖိုး သို့မဟုတ် မေးြွြ်ရှိ မပါြ်မေးအတိုင်း တွြ်ချြ်ပါသည်။ ြမန်မာမနထိုင်မှု အမြခအမနစစ်တမ်း 
မမးခွန်းလွှာ၏ အိမ်မထာင်စုစားသုံးမှုအပိုင်းတွင် အစားအစာများြို အမျ ိုးအမည် ၁၀ မျ ိုးခွဲြခား၍ အိမ်မထာင်စု၏ 
စားသုံးမှုများြို မမးြမန်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) ဆန်နှင့် နှံစားသီးနှံများ (၂) ပဲနှင့် အမစ့အဆန်များ (၃) သစ်ြမစ် 
သစ်ဥများ (၄) အသား/နို့/ဥများ (၅) ငါးနှင့်အြခား ပင်လယ်စာများ (၆) ဟင်းသီးဟင်းရွြ်များ (၇) အသီးအနှံများ (၈) 
ဆီနှင့်အဆီများ (၉) အြခားစားမသာြ်ြုန်များနှင့် (၁၀) အိမ်ြပင်ပတွင် စားသုံးမသာ အစားအစာများ ြဖစ်ပါသည်။ 

ကေင်မပည်နယ်နှင့် ေေိုင်မပည်နယ်အတွက် အစားအစာစားေုံးြှုြေား၏ တန်ဖိုးြေားအစားထိုးတွက်ေေက်မေင်း 

စာရင်းမြာြ်သူများ၊ ကြီးသြပ်သူများနှင့် မနာြ်ဆြ်တွဲမတွ့ဆုံမမးြမန်းမှုများ ြပုလုပ်ြခင်း အပါအေင် အမရ 
အတွြ်ဆိုင်ရာနှင့် အရည်အမသွးဆိုင်ရာ အမထာြ်အထားများအရ မအာြ်ပါနမူနာမသြာင့် မဟုတ်မသာ 
အမှားများ(Non-sampling Errors)မသြာင့် ြရင်ြပည်နယ်နှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်မှ အစားအစာ စားသုံးမှုဆိုင်ရာ 
အချြ်အလြ်များ၏ အရည်အမသွးြို ထိခိုြ်နိုင်မသြာင်း မတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ (၁) အစား အစာများ၏ Non-standard 
Unit များြို ြိုင်တွယ်တွြ်ချြ်မှုများ မှားယွင်းြခင်း (၂) အထူးသြဖင့် အသားနှင့်ငါးများြို စားသုံးသည့်ပမာဏြို 
အတိအြျတွြ်ချြ်ရန်ခြ်ခဲြခင်းနှင့် (၃) အိမ်ြပင်ပစားသုံးမှုများြို နှစ်ခါထပ်၍ ထည့်သွင်းမရတွြ်ြခင်းတို့ 
ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်ြမဆာင်ရွြ်ခဲ့မသာ စစ်တမ်းများနှင့် နင်းယှဉ်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ြပဿနာများရှိြခင်းမသြာင့၁်၄ 

၁၄ ဥပမာ ၂၀၁၅ MPLCS စစ်တမ်းသည် တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အဆင့်ြို ြိုယ်စားြပုနိုင်ြခင်းမရှိပါ။
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ြရင်ြပည်နယ်နှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်အတွြ် စုစုမပါင်း အစားအစာစားသုံးမှုြို တွြ်ချြ်မသာအခါတွင် Within-
survey Imputation Method များြို အသုံးြပု၍ လိုမနမသာအချြ်အလြ်များအတွြ် တန်ဖိုးများြို 
အစားထိုးတွြ်ချြ်ခဲ့ပါသည်။၁၅ ပို၍တိြျစွာ ဆိုရလျှင် အဆိုပါြပည်နယ်နှစ်ခုအတွြ် အရွယ်မရာြ်သူမန့စဉ် 
စားသုံးမှုနှင့်ညီမျှမသာတန်ဖိုးြို ခန့်မှန်းတွြ်ချြ်ရန် Econometric Model တစ်ခုြို အသုံးြပုခဲ့ပါသည်။ 
သီးြခားြိန်းရှင်များ (Explanatory Variables)တွင် အိမ်မထာင်စုနှင့် အိမ်မထာင်ဦးစီးတို့၏ လြ္ခဏာရပ်များ၊ 
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် မနထိုင်မသာ အိမ်၏လြ္ခဏာရပ်များ ပါေင်ပါသည်။ 

အစားအစာြဟုတ်နော ပစ္စည်းြေားေုံးစွဲြှု (အိြ်ောနှင့် တာေှည်ေံပစ္စည်းြေားြှအပ) 

အစားအစာမဟုတ်မသာ ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတွင် မဆးလိပ်နှင့် အရြ်၊ ပညာမရး၊ အေတ်အထည် နှင့် ဖိနပ်၊ 
စွမ်းအင်၊ မရနှင့်သန့်ရှင်းမရး၊ တစ်ြိုယ်မရသုံးပစ္စည်းများ၊ သယ်ယူပို့မဆာင်မရးနှင့် ဆြ်သွယ်မရး(ယာဉ်များ 
ေယ်ယူြခင်းမပါေင်ပါ)၊ အပန်းမြဖြခင်း၊ အနားယူြခင်းနှင့် ယဉ်မြျးမှုအသုံးစရိတ်များ၊ မဖျာ်မြဖမရးပစ္စည်းများနှင့် 
အိမ်သုံးပစ္စည်း/လူသုံးြုန်ပစ္စည်းများအတွြ် အသုံးစရိတ်များ ပါေင်ပါသည်။ အစားအစာအတွြ်မဟုတ်မသာ 
ပစ္စည်းအမျ ိုးအမည်များအားလုံးြို အိမ်မထာင်စုမမးခွန်းလွှာ၏ အစားအစာ မဟုတ်မသာအသုံးစရိတ်များ
အပိုင်းတွင် မမးြမန်းထားသည့် လွန်ခဲ့မသာ ရြ် ၃၀ အတွင်း၊ ၆ လအတွင်း သို့မဟုတ် ၁၂ လအတွင်းရှိ 
အသုံးစရိတ်များြို အသုံးြပု၍တွြ်ချြ်ထားပါသည်။ အစားအစာမဟုတ်မသာ ပစ္စည်းအမျ ိုးအမည်များထဲတွင် 
ပညာမရးအသုံးစရိတ်များြို ထည့်သွင်းမထားပါ။ ထိုအသုံးစရိတ်များြို မမးခွန်းလွှာ၏ ပညာမရးအပိုင်းတွင် 
မမးြမန်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ထို့အတူ မရ၊ မဆးလိပ်နှင့် အရြ်တို့ြိုလည်း အစားအစာစားသုံးမှုအပိုင်းတွင် 
မမးြမန်းထားမသာမသြာင့် ယင်းတို့လည်းမပါေင်ပါ။ အတွင်းလူနာအြဖစ် သို့မဟုတ် ြပင်ပလူနာအြဖစ် 
မဆးြုသမှုခံယူြခင်းများြဲ့သို့ ကြီးမားသည့် ြျန်းမာမရးအသုံးစရိတ်များြိုလည်း လိုအပ်၍သုံးစွဲရမသာ်လည်း 
စားသုံးသူြို စိတ်မြျနပ်မှု ရရှိမစသည့်အရာများမဟုတ်မသာ “Regrettable Necessities” ဟုယူဆထားသြဖင့် 
စုစုမပါင်းစားသုံးမှုထဲတွင် ထည့်သွင်းမလ့မရှိပါ (Deaton and Zaidi, 2002)။ ယခုစစ်တမ်းတွင်လည်း စုစုမပါင်း 
စားသုံးမှုြို သတ်မှတ်ရာတွင် ဤနည်းလမ်းအတိုင်း မဆာင်ရွြ်ထားပါသည်။ 

အိြ်ော

လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု တိုင်းတာချြ်အြဖစ် ငှားရမ်းခတန်ဖိုးများြို အစားထိုးတွြ်ချြ်ရန်အတွြ် Econometric 
Modelling ြိုအသုံးြပုရန် အမရးကြီးမသြာင်း ြျယ်ြျယ်ြပန့်ြပန့် အသိအမှတ်ြပုထားသြပါသည် (ဥပမာ 
Balcazar et al., 2014)။ စစ်တမ်းများတွင် များမသာအားြဖင့် အိမ်ငှားမနသူများ၏ လစဉ်အိမ်ငှားခများဆိုင်ရာ 
အချြ်အလြ်များြို စုမဆာင်းမလ့ရှိပါသည်။ အိမ်ပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် အခမဲ့မနထိုင်ခွင့် ရရှိသြသူများြဲ့သို့ 
အိမ်ြိုငှားရမ်းမနထိုင်ရန် မလိုအပ်သူများအတွြ် အိမ်ငှားခတန်ဖိုးြို အစားထိုး၍ တွြ်ချြ်သင့်မသြာင်း 
အကြံြပုချြ်များြို ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာမပများတွင် မတွ့ရှိရပါသည် (Deaton and Zaidi, 2002)။ အိမ်ရာ 
အသုံးြပုမှုတန်ဖိုးများြို ပုံမှန်အားြဖင့် စံနည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်မသာ Ordinary Least Squares (OLS)
နည်းလမ်းြို အသုံးြပု၍ ခန့်မှန်းမလ့ရှိပါသည်။ မှားယွင်းသည့် နည်းစနစ်ြို အသုံးြပုြခင်း သို့မဟုတ် နည်းစနစ်ြို 
လုံးေအသုံးမြပုြခင်းများသည် ခန့်မှန်းတွြ်ချြ်မှုများတွင် သိသာမသာယိမ်းယိုင်မှုများြို ြဖစ်မပါ်မစနိုင်မသြာင်း 
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာမပများတွင် မတွ့ရှိရသည့်အတွြ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် စားေတ်မနမရး 
အမြခအမနစစ်တမ်းတွင် Generalized Linear Model (GLM) ြို အသုံးြပုခဲ့ပါသည် (Balcazar et al., 2014; Hill, 
2011)။ တစ်မြပးညီြဖစ်မစရန်အတွြ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ြမန်မာမနထိုင်မှုအမြခအမနစစ်တမ်းတွင်လည်း ထို Generalized 
Linear Model (GLM) နည်းလမ်းြိုပင် အသုံးြပုထားပါသည်။ 

တာေှည်ေံပစ္စည်းြေား 

ပုံမှန်အားြဖင့် စုစုမပါင်းစားသုံးမှုတွင် တာရှည်ခံပစ္စည်း သုံးစွဲမှုတန်ဖိုးများ ပါေင်ပါသည်။ ြား၊ မရခဲမသတ္တာ 
စသည့်တာရှည်ခံပစ္စည်းများသည် တန်ဖိုးကြီးမသာပစ္စည်းများြဖစ်မလ့ရှိဗပီး နှစ်နှင့်ချ၍ီအသုံးခံသြဖင့် မသြာခဏ 
ေယ်ယူြခင်း မရှိတတ်မသာမသြာင့်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အိမ်မထာင်စုတစ်ခုသည် ြားတစ်စီးြို ေယ်ယူ 
ထားပါြ ေယ်ယူမှု၏ စုစုမပါင်းတန်ဖိုးြို လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု စုစုမပါင်းထဲသို့ မပါင်းထည့်ရန်မသင့်ပါ။ တာရှည်ခံ 
ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးမလျာ့ြျမှုြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် သုံးစွဲမှုတန်ဖိုး(Usage Value) ြို အသုံးြပုသင့်ပါသည် 
(Deaton and Zaidi, 2002)။

၁၅ ယင်းြိုမဆာင်ရွြ်ရာတွင် Log per Adult Equivalent Food Expenditures ြို ခန့်မှန်းနိုင်ရန် Stata’s mi Command မှတစ်ဆင့် Multiple 
Imputation ြို အသုံးြပုပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် ပိုမိုအမသးစိတ် မဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ြုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွြ် တန်ဖိုးမလျာ့ြျမှုနှုန်းြို တာရှည်ခံပစ္စည်း၏ သြ်တမ်း၊ လြ်ရှိတန်ဖိုး၊ 
မျြ်မမှာြ်ြာလတွင် အသစ်ေယ်ယူပါြ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးတို့ြို အသုံးြပု၍ တွြ်ချြ်ပါသည်။ သုံးစွဲမှုတန်ဖိုးြို 
မအာြ်ပါပုံမသနည်းြဖင့် တွြ်ပါသည်။

ထိုပုံမသနည်းတွင် 

i = တာရှည်ခံပစ္စည်း၊ h = အိမ်မထာင်စု၊ d = တန်ဖိုးမလျာ့ြျမှုနှုန်း၊ r = အမှန်တြယ်အတိုးနှုန်း

နနောနှင့် အေေနိ်ကာလအလိုက် နေးနှုန်းြေားကို ညှိနင်းမပင်ဆင်မေင်း

အထြ်မဖာ်ြပပါ အဆင့်များမှ တွြ်ထုတ်ရရှိမသာ အမည်ခံ စုစုမပါင်းစားသုံးမှု (Nominal Consumption 
Aggregate) ြို မနရာမေသအလိုြ်နှင့် စစ်တမ်းအတွင်း အချနိ်ြာလအလိုြ် မေးနှုန်းြွာြခားချြ်များြို 
မေးနှုန်းအညွှန်းြိန်းများ(Price Indices)အသုံးြပု၍ ညှိနင်းြပင်ဆင်ပါသည်။ မနရာမေသြိုလိုြ်၍ မေးနှုန်း 
မြပာင်းလဲမှုအတွြ် အများဆုံးအသုံးြပုမသာ မေးနှုန်းအညွှန်းြိန်းနှစ်ခုမှာ Paasche နှင့် Laspeyres Price 
Indices များ ြဖစ်ပါသည်။ အမှန်တြယ်ရှိမနသည့် လူမနမှုစရိတ်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်မစနိုင်သည့် ထိုအညွှန်းြိန်း 
နှစ်ခုြဖစ်သည့် Fisher Index, Törnqvist Index ၏ Geometric Average ြိုလည်း အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။ 
အဆိုပါအညွှန်းြိန်းများြို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် ပိုမိုဆြ်စပ်လျြ်ရှိသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ရည်ညွှန်းအုပ်စု 
တစ်စုအတွြ် ြန့်သတ်မပးနိုင်ပါသည် (Deaton and Zaidi, 2002)။

ြျွန်ုပ်တို့သည် မနရာမေသအလိုြ် မေးနှုန်းများတန်ဖိုးြို Laspeyres Welfare-ratio အညွှန်းြိန်းတစ်ခုြို 
အသုံးြပုထားပါသည်။ Laspeyres Index သည် တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ် တစ်ခုချင်းစီရှိ အစားအစာမေးြခင်းမတာင်း 
(Food Basket)အတွြ် နင်းယှဉ်မေးနှုန်းြို တွြ်ချြ်ပါသည်။ အစားအစာ မေးြခင်းမတာင်းြို ပုံမသ 
သတ်မှတ်ထားမသာမသြာင့် အညွှန်းြိန်းသည် အိမ်မထာင်စုများြို တန်ဖိုးကြီးမသာ စားမသာြ်ြုန်များအား 
အစားထိုးခွင့်မြပုပါ။ ထို့မသြာင့်မေးနှုန်းကြီးြမင့်သည့် မနရာမေသများရှိ လူမနမှုစရိတ်ြို အမှန်ရှိသည်ထြ်ပို၍ 
ချဲ့ြားမဖာ်ြပနိုင်ပါသည်။ ြျွန်ုပ်တို့သည် တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်တစ်ခုစီနှင့် နိုင်ငံအဆင့်အသြား အစားအစာ 
မေးြခင်းမတာင်း၏ ြုန်ြျစရိတ်ြို တိုင်းမေသကြီး/ြပည်နယ်အတွြ် အချ ိုးအြဖစ် အသုံးြပုထားပါသည်။

စစ်တမ်းြို ၁၂ လတာ ြာလသြာမအာင် မြာြ်ယူခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည့်အတွြ် စစ်တမ်းြာလအတွင်း မတူညီမသာ 
အချနိ်များအသြား လူမနမှုစရိတ် ြွာြခားမှုများြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လည်း အမရးကြီးပါသည်။ ပို၍တိြျစွာ 
ဆိုရလျှင် ပထမသုံးလပတ်ြာလြို ရည်ညွှန်းြာလအြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ မနာြ်ပိုင်းသုံးလပတ် ြာလတစ်ခု 
ချင်းစီအတွြ် အစားအစာမေးြခင်းမတာင်း၏တန်ဖိုးြို ပထမသုံးလပတ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံအဆင့်မေးနှုန်းများ 
အသုံးြပု၍ တွြ်ချြ်ပါသည်။ သုံးလပတ်ြာလ တစ်ခုချင်းစီရှိ ပျမ်းမျှမေးနှုန်းများနှင့် ပထမသုံးလပတ်ြာလ 
တစ်ခုချင်းစီရှိ ပျမ်းမျှမေးနှုန်းများအချ ိုးြို စစ်တမ်းြာလအတွင်းရှိ အချနိ်ြာလအလိုြ် မေးနှုန်း Deflator အြဖစ် 
အသုံးြပုထားပါသည်။

အိြ်နထာင်စုဖွဲ့စည်းပုံ 

အရွယ်မရာြ်သူစားသုံးမှုတန်ဖိုးနှင့်ညီမျှမသာ အိမ်မထာင်စုစားသုံးမှုြိုရရှိရန် အိမ်မထာင်စု၏ စုစုမပါင်းစားသုံးမှုြို 
အရွယ်မရာြ်ဗပီးသူများ အမရအတွြ်ြဖင့် မဖာ်ြပသည့် အိမ်မထာင်စုအရွယ်အစားနှင့် စားပါသည်။ စီးပွားမရး 
တိုင်းတာချြ်များနှင့် အချြ်အလြ်များအရ ြယ်လိုရီလိုအပ်ချြ်များသည် အသြ်အရွယ်အလိုြ် ြွာြခားြခင်း 
တို့မသြာင့် များမသာအားြဖင့် စုစုမပါင်းစားသုံးမှုြို အိမ်မထာင်စုေင်တစ်ဦးြျထြ် အရွယ်မရာြ်ဗပီးသူ 
တစ်ဦးြျြဖင့် တွြ်ချြ်ပါသည်။ အသုံးြပုထားသည့် အရွယ်မရာြ်သူညီမျှမသာ ပမာဏ (Equivalence Scale) 
သည် ြျန်းမာမရး ေန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားမသာ အသြ် ၂၀ နှစ်နှင့် အထြ် အရွယ်မရာြ်သူတစ်ဦးအတွြ် 
ပျမ်းမျှြယ်လိုရီ ၂,၄၀၀ လိုအပ်သည်ဟူမသာ အာဟာရသတ်မှတ်ချြ်မပါ်တွင် အမြခခံ၍ တွြ်ချြ်ပါသည်။ 
(မနာြ်ဆြ်တွဲ-၁၊ ဇယား-၁)   
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ဇာစ်မြစ်  - ကေန်းြာနေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် CSO၊ UNDP၊ WB ဝန်ထြ်းြေား၏ တွက်ေေက်ြှုြေား၊ 
ြှတ်ေေက် - အစားအစာြဟုတ်ေည့်အောြေားအတွက် အနလးနပးြှုနှုန်း ၀.၃ နပးထားဖပီး အစားအစာအတွက် အနလးနပးြှုနှုန်း ၀.၇ နပးထားပါေည်။ 

အေက်အုပ်စု လိုအပ်နော ကယ်လိုေီ
အစားအစာ ြဟုတ်ေည်ြေား 

အတွက် ေေနိ်ညှိမေင်း
အေေယ်နောက်ေ ူ

ညီြှေနော ပြာဏ

၁ နှစ်နအာက် ၈၅၀ ,၁၃၁၅ ၀.၅၅

၁-၃ နှစ် ၁,၂၆၀ ၁,၆၀၂ ၀.၆၇

၄-၆ နှစ် ၁,၆၇၀ ၁,၈၈၉ ၀.၇၉

၇-၉ နှစ် ၁,၈၀၀ ၁,၉၈၀ ၀.၈၃

၁၀-၁၂ နှစ် ၂,၃၀၀ ၂,၃၃၀ ၀.၉၇

၁၃-၁၅ နှစ် ၂,၅၅၀ ၂,၅၀၅ ၁.၀၄

၁၆-၁၉ နှစ် ၂,၇၅၀ ၂,၆၄၅ ၁.၁၀

၂၀ နှစ်နှင့် အထက် ၂,၄၀၀ ၂,၄၀၀ ၁.၀၀

အရွယ်မရာြ်သူ ညီမျှမသာပမာဏများ 

နနာက်ဆက်တွဲ-၁၊ ဇယား (၁) 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်းြေား

နိုင်ငံတြာအမြာင်းဆုံးအမလ့အြျင့်များြို လိုြ်နာြျင့်သုံးလျြ် ၂၀၁၅ MPLCS အတွြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
မျဉ်းများြို ခန့်မှန်းတွြ်ချြ်ရန် အမြခခံလိုအပ်ချြ်များအတွြ် ြုန်ြျစရိတ်(Cost of Basic Needs 
- CBN) နည်းလမ်းြို အသုံးြပုခဲ့ပါသည် (MOPF and World Bank, 2017c). ထိုနည်းလမ်းတွင် အဓိြ 
အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါရှိပါသည်။ (၁) အစားအစာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို တွြ်ချြ်ြခင်းနှင့် (၂) အစားအစာမဟုတ်မသာ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို တွြ်ချြ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အစားအစာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို နိုင်ငံတွင်းတွင် အဓိြ 
စားသုံးမသာ အစားအစာအမျ ိုးအမည်များ (အစားအစာမေးြခင်းမတာင်း) မပါ်တွင် အမြခခံ၍ ရရှိပါသည်။ မန့စဉ် 
စားသုံးသည့် ပမာဏများြို ြယ်လိုရီများအြဖစ်မြပာင်းလဲရန် မြပာင်းလဲမှုဇယားများ(Conversion Tables)ြို 
အသုံးြပုပါသည်။ အာဟာရပညာရှင်များ အကြံြပုထားသည့် အမြခခံလိုအပ်ချြ်များ ြပည့်မီမစရန် အစားအစာ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းအတွြ် အသုံးြပုသည့် စံြပုအစားအစာ မေးြခင်းမတာင်းြို တွြ်ချြ်ရာတွင် မလ့လာမသာ 
လူဦးမရ၏ အမှန်တြယ်စားသုံးမသာ အစားအစာ မေးြခင်းမတာင်းထြ်ပို၍ တိုးြမှင့်ချနိ်ညှိတွြ်ချြ်ပါသည်။   

အစားအစာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို ခန့်မှန်းတွြ်ချြ်ဗပီးပါြ အစားအစာမဟုတ်မသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို 
နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးအသုံးြပု၍ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှု စုစုမပါင်းသည် 
အစားအစာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းတွင် မရာြ်ရှိမနမသာ အိမ်မထာင်စုများ၏ အစားအစာ မဟုတ်မသာ ပစ္စည်းများ 
အတွြ် အသုံးစရိတ်များြို စဉ်းစားသည့်နည်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအိမ်မထာင်စုများ၏ အစားအစာ မဟုတ်မသာ 
ပစ္စည်းများအတွြ် အသုံးစရိတ်များြို အစားအစာမဟုတ်မသာ ပစ္စည်းများအတွြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း အြဖစ် 
အသုံးြပုပါသည်။ အစားအစာနှင့် အစားအစာမဟုတ်မသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှစ်ခုြို မပါင်းလိုြ်လျှင် စုစုမပါင်း
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို ရရှိပါသည်။ 

အချနိ်ြာလတစ်မလျှာြ် စနစ်တြျ နင်းယှဉ်နိုင်မစရန်အတွြ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို တွြ်ချြ်ရာတွင် 
တူညီမသာနည်းလမ်းြိုအသုံးြပုရန် အကြံြပုချြ်များရှိပါသည်။ ထို့မသြာင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သြား 
မငွမသြးမဖာင်းပွမှုနှုန်းအတွြ် ချနိ်ညှိ၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းြို အသုံးြပုထားပါသည်။ 
မနာြ်ဆြ်တွဲ-၁၊ ဇယား(၂) တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေးနှုန်းများအရ ရရှိမသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း ြို မဖာ်ြပထားပါသည်။
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အေေယ်နောက်ဖပီးေူတစ်ဦး၏ တစ်နန့တာ 
ေုံးစွဲြှုနှင့် ညီြှေနောအေုံးစေိတ်

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်း ၁,၅၉၀

အစားအစာဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်း ၁,၀၃၇

အစားအစာြဟုတ်နော ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုြေဉ်း ၅၅၃

ပေြ်းြှေအေုံးစေိတ်ြေား ၂,၁၈၂

အစားအစာအတွက် ပေြ်းြှေအေုံးစေိတ်ြေား ၁,၁၈၈

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုတိုင်းတာေေက်ြေား

Coudouel, Hentschel and Wodon (2002) မှ အပိုင်းများြို အနည်းငယ်ြပင်ဆင်မြပာင်းလဲ၍ ဤအပိုင်းြို 
ြပန်လည်မရးသားထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အသုံးများမသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုင်းတာချြ်များြဖစ်သည့် FGT Class 
(Foster, Greer and Thorbecke, 1984) ၏ ပထမဆုံးဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုင်းတာချြ်သုံးခုြို မဖာ်ြပထားပါသည်။ 
၎င်းတို့မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ြွာဟချြ်နှစ်ထပ်ြိန်းတို့ ြဖစ်ပါ 
သည်။ 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်း (Poverty Headcount) - ဤသည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ လူဦးမရအချ ိုးအစား ြဖစ်ပါသည်။ 
ဆိုလိုသည်မှာ အရွယ်မရာြ်ဗပီးသူတစ်ဦး၏ စားသုံးမှု ‘y’ သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း ‘z’ ထြ်မလျာ့နည်းမနမသာ 
လူဦးမရတို့၏အချ ိုးအစား ြဖစ်ပါသည်။ အြယ်၍ လူဦးမရအရွယ်အစား ‘n’ တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ လူဦးမရ ‘q’ 
ရှိသည်ဆိုပါြ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် မအာြ်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုကွာဟေေက် (Poverty Gap) - ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မည်မျှနြ်ရင်းသည်ြို မဖာ်ြပသည်ဟု ယူဆ 
ထားသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ လူဦးမရြို မည်မျှမေးြွာမရာြ်ရှိမနမသြာင်း 
ပိုင်းြခားထားမသာ ပျမ်းမျှအြွာအမေးြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးြခင်း မရှိသူများသည် အြွာအမေး ‘သုည’ တွင် 
ရှိသည်ဟုယူဆပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်သည် လူဦးမရတစ်ခုလုံး၏ Poverty Deficit ြို ြပသမသာ 
တိုင်းတာချြ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ဤမနရာတွင် “Poverty Deficit” ၏ သမြသတသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအားလုံးြို 
တိြျစွာရည်ရွယ်၍ မငွမသြးမထာြ်ပံ့မှုများမှတစ်ဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မြမာြ်မအာင် ြမှင့်တင်မပးရန် 
လိုအပ်မည့်အရင်းအြမစ်များြို မဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်းြို မအာြ်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

ဤမနရာတွင် ‘yi’ သည် အိမ်မထာင်စု ‘i’ ၏ စားသုံးမှုြဖစ်ဗပီး စုစုမပါင်းတန်ဖိုးသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် 
ထိုအိမ်မထာင်စုများြိုသာ မပါင်းထားြခင်း (သင့်မလျာ်သည့် အမလးမပးမှုနှုန်းများနှင့်) ြဖစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ြွာဟချြ်သည် စားသုံးမှု (သို့မဟုတ် Metric ြို အသုံးြပုပါြ ေင်မငွ) ြွာဟမှုအချ ိုးနှင့် Headcount Index of 
Poverty တို့၏ မြမှာြ်လေ်နှင့် တူညီပါသည်။ ဤမနရာတွင် စားသုံးမှု (သို့မဟုတ် ေင်မငွ) ြွာဟမှုအချ ိုးြိုလည်း 
မအာြ်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းများနှင့် ပျမ်းမျှအသုံးစရိတ်များ (၂၀၁၇ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်မေးနှုန်းြျပ်ြဖင့်) 

နနာက်ဆက်တွဲ-၁၊ ဇယား(၂)
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ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချြ်တွင် ‘yq’ သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ ပျမ်းမျှစားသုံးမှုြဖစ်ပါသည်။ 

စားသုံးမှုြွာဟချြ်အချ ိုး ‘I’ သည် သူချည်းသြ်သြ်ဆိုလျှင် မြာင်းမွန်သည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုင်းတာချြ် 
တစ်ခုမဟုတ်သည်ြို ဂရုြပုရပါမည်။ အိမ်မထာင်စုအချ ို ့သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှင့် 
နီးြပ်စွာရှိမနသြဗပီး အချနိ်ြာလတစ်ခုတွင် ၎င်းတို့၏လူမနမှုအဆင့်အတန်း တိုးတြ်လာြာ မဆင်းရဲမသာ 
အိမ်မထာင်စုများ ြဖစ်သွားသည်ဆိုပါြ စားသုံးမှုြွာဟချြ်အချ ိုးသည် ြမင့်တြ်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
အဘယ်မသြာင့်ဆိုမသာ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ ပျမ်းမျှအြွာအမေး ြမင့်တြ်သွား 
မသာမသြာင့် ြဖစ်ပါသည်။ (ဤသို့ြဖစ်ရြခင်းမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အမြခအမန မဆိုးလှသူများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ 
လွတ်မြမာြ်သွားမသာမသြာင့် ပျမ်းမျှတွြ်ချြ်မသာအခါ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလျြ်ရှိမနသူများြို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
မျဉ်းမှ ပိုမိုမေးြွာသွားမစမသာမသြာင့် ြဖစ်ပါသည်)။ ထိုအခါ မည်သူမျှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုးတြ်မသွားဘဲ 
အမှန်စင်စစ်အချ ို ့မှာပို၍ ချမ်းသာသွားသည့်တိုင် လူမှုဘေြပည့်စုံဖူလုံမှုမလျာ့နည်းသွားသည်ဟု ြပသမနပါသည်။ 
စားသုံးမှုြွာဟချြ်အချ ိုး ‘I’ တိုးလာမည်ြဖစ်မသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် ‘PG’ ြမူ မလျာ့နည်း 
သွားမည်ြဖစ်သည်။ အဘယ်မသြာင့်ဆိုမသာ် Headcount Index of Poverty မလျာ့နည်းသွားမည်ြဖစ်ဗပီး 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မလျှာ့ချြခင်းတွင် တိုးတြ်မှုရှိမသြာင်း ြပသမနပါသည်။ စားသုံးမှုြွာဟချြ်အချ ိုး၏ ြပဿနာမှာ 
ယင်းြိုဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအမပါ်တွင်သာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သို့မသာ် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှု ြွာဟချြ်သည် လူဦးမရတစ်ရပ်လုံးအမပါ်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုကွာဟေေက်နှစ်ထပ်ကိန်း (Squared Poverty Gap) - ယင်းသည် များမသာအားြဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ 
ြပင်းထန်မှုြိုြပသမသာ တိုင်းတာချြ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ြွာဟချြ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများြို 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ ပိုင်းြခားထားမသာ အြွာအမေးြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဗပီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ြွာဟချြ် 
နှစ်ထပ်ြိန်းသည် ထိုအြွာအမေး၏ နှစ်ထပ်ြိန်းြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် 
နှစ်ထပ်ြိန်းြို အသုံးြပုမသာအခါ အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများြို ပိုမိုအမလးမပးတွြ်ချြ်နိုင်ရန် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ြွာဟချြ်ြို အမလးမပးမှုနှုန်း တိုးလိုြ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုမသာ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ြွာဟချြ် 
နှစ်ထပ်ြိန်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသြား တန်းတူညီမျှမရှိမှုြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ ယင်းြို မအာြ်ပါ 
အတိုင်း တွြ်ချြ်ရရှိပါသည်။

 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် နှစ်ထပ်ြိန်းတို့သည် FGT 
Class ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုင်းတာချြ်များထဲတွင် ပထမဆုံးမသာ တိုင်းတာချြ်သုံးခု ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုင်းတာချြ် Class အတွြ် မယဘုယျပုံမသနည်းသည် Parameter α မပါ်တွင် မူတည်ဗပီး 
မအာြ်ပါမဖာ်ြပချြ်တွင် ယင်းသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအတွြ် ‘သုည’၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ြွာဟချြ်အတွြ် ‘၁’ 
နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် နှစ်ထပ်ြိန်းအတွြ် ‘၂’ တန်ဖိုးများြို ယူပါသည်။

သုံးသပ်အြဲြဖတ်မှုြပုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချြ်များအတွြ်ဆိုလျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းအြပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ြွာဟချြ်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် နှစ်ထပ်ြိန်းြိုပင် အသုံးြပုရန် အမရးကြီးပါသည်။ အဘယ်မသြာင့် 
ဆိုမသာ် ထိုတိုင်းတာချြ်များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ြွဲြပားသည့် အပိုင်းြဏ္ဍများြို မဖာ်ြပနိုင်မသာမသြာင့် 
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ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း တစ်ခုတည်းမပါ်တွင်သာအမြခခံ၍ သုံးသပ်အြဲြဖတ်ြခင်းသည် ပိုမိုဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမသာ အိမ်မထာင်စုများြို အနစ်နာခံမစဗပီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအနည်းဆုံး(ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းနှင့် ြပ်လျြ်ရှိ 
သူများ)ြိုသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှလွတ်မြမာြ်မအာင် ြမှင့်တင်မပးသည့်မူေါေများအြဖစ် မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
သို့မသာ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ် ‘PG’ နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုြွာဟချြ်နှစ်ထပ်ြိန်း ‘P2’ တို့သည် ဆင်းရဲ 
နွမ်းပါးမှုမျဉ်းမှ ပိုမိုမေးြွာစွာရှိမနသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများထဲမှ အနွမ်းပါးဆုံးသူများြိုြူညီရန် ပိုမိုအမလး 
ထားမသာ တိုင်းတာချြ်များြဖစ်ပါသည်။

တန်းတူညီြှေြေှိြှု တိုင်းတာေေက်ြေား

ဤအပိုင်းတွင် အသုံးများသည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိမသာ တိုင်းတာချြ်များြို မဖာ်ြပထားပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
တိုင်းတာချြ်များြဲ့သို့ပင် အချ ို ့မသာတန်းတူညီမျှမရှိမှု တိုင်းတာချြ်များသည် Decomposed လုပ်နိုင်ပါသည်။ 
သို့မသာ်ထို Decomposition များြို ဤအစီရင်ခံစာတွင် အသုံးြပုထား ြခင်းမရှိပါ။ 

The Standard Gini Index သို့မဟုတ် Coefficient သည် The Lorenz Curve သြားရှိ မျြ်နှာြပင်၏ နှစ်ဆြို 
တိုင်းတာပါသည်။ ယင်းသည်မေါင်လိုြ်ေင်ရိုးမပါ်ရှိ စုစုမပါင်းေင်မငွအချ ိုးအစားြို အလျားလိုြ် ေင်ရိုးမပါ်ရှိ 
လူဦးမရပျ ံ့နှံ့တည်ရှိမနမှုနှင့် ချတိ်ဆြ်ြပသဗပီး တန်းတူညီမျှပျ ံ့နှံ့မှုမျဉ်းြိုလည်း ြပသပါသည်။ Gini Index 
အတွြ် အဆိုြပုထားသည့် သခသျာနှင့်သြ်ဆိုင်မသာ မဖာ်ြပချြ်များရိှမသာ်လည်း အသုံးြပုရန်အလွယ်ြူဆုံးမှာ 
အိမ်မထာင်စုတစ်စု၏ စားသုံးမှု ‘Y’ နှင့် စားသုံးမှုပျ ံ့နှံ့ြခင်းတွင် အိမ်မထာင်စု၏အဆင့် ‘F’ တို့အသြား ြွဲြပားြခားနားမှု 
အမပါ်တွင် အမြခခံထားမသာ မဖာ်ြပချြ်ြဖစ်ပါသည်။ (ဤအဆင့်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးဆုံးသူများအတွြ် ‘သုည’ 
တန်ဖိုးြိုယူဗပီး အချမ်းသာဆုံးသူများအတွြ် ‘၁’ တန်ဖိုး ြိုယူပါသည်) ӯ ြို ပျမ်းမျှစားသုံးမှုဟု ရည်ညွှန်းထားသည့် 
Standard Gini Index သည် မအာြ်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။

Gini = 2 cov (Y, F) / ӯ

Gini Index တွင် အြခားတန်းတူညီမျှမရှိမှု တိုင်းတာချြ်များတွင်မရှိသည့် သီအိုရီဆိုင်ရာနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 
ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါသည်။ ထို့မသြာင့်လည်း သုမတသနပညာရှင်အများအြပားြ ယင်းြိုအသုံးြပုသြြခင်းြဖစ်ပါ 
သည်။ Extended Gini တွင် ပျ ံ့နှံ့မှု၏ အစိတ်အပိုင်းအမျ ိုးမျ ိုးြို အမလးထားနိုင်ရန်အတွြ် Parameter ‘ν’ ြို 
အသုံးြပုပါသည်။ အမလးမပးမှုနှုန်းများမလ၊ ပျ ံ့နှံ့မှု၏မအာြ်ဆုံးအပိုင်းြို ပိုမိုအမလးထားမလြဖစ်ပါသည်။ (The 
Standard Gini Index အတွြ် ν=2) 

 

တန်းတူညီမျှမရှိမှုတိုင်းတာချြ်အုပ်စုမနာြ်တစ်ခုမှာ General Entropy (GE) Measure ြဖစ်ဗပီး မအာြ်ပါအတိုင်း 
ဖွင့်ဆိုပါသည် - 

 

with    ,    and 

GE Class မှ တိုင်းတာချြ်များသည် သုညနှင့် နီးြပ်သည့် α အတွြ် ပျ ံ့နှံ့မှု၏ မအာြ်ဘြ်အစွန်းရှိ 
အမြပာင်းအလဲများြို အမသးစိတ်တိုင်းတာနိုင်ဗပီး ၁ နှင့် ညီမျှမသာ α (The Theil Index) အတွြ်လည်း 
အမြပာင်းအလဲများြို အလားတူတိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ထို့ြပင်ပိုမိုြမင့်မားမသာ တန်ဖိုးများအတွြ် ပျ ံ့နှံ့မှု၏ 
အမပါ်ဘြ်အစွန်းမှ မြပာင်းလဲမှုများြိုလည်း တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ 

y
FyGini )]1[,cov()(

1

=
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နနာက်ဆက်တွဲ (၂) စာေင်းအင်းဆိုင်ော နနာက်ဆက်တွဲ

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှုနှုန်း(%) 
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၀ ၁၀ ၂၀ ၃၀ ၄၀ ၅၀ ၆၀ ၇၀

၆၀

၉၀

၁၀၀

၅၀

၈၀

၄၀

၇၀

၃၀

၂၀

၁၀

၀

ရန်ြုန် 

ဧရာေတီ 

မနြပည်မတာ် ရခိုင် 
မမြွး 

ချင်းြချင် 

မွန် 
ပဲခူး 

တနသသာရီ 

မန္တမလး စစ်ြိုင်း ြရင် ရှမ်း ြယား

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမပါ်တွင် တည်မှီမနမသာ မှီြိန်းတစ်ခုအြဖစ်မဖာ်ြပထားသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသိပ်သည်းဆ

နနာက်ဆက်တွဲ-၂၊ ပုံ(၁)
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လူဦးနေ ပေ ံ့နှံ့ပုံ 
(%)

ဆင်းေဲ 
နွြ်းပါးြှုနှုန်း

(%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူ 
အနေအတွက်

(000)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
တွင် ပါဝင်ြှု

(%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
ကွာဟေေက်

(%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု  
ကွာဟေေက်  

နှစ်ထပ်ကိန်း(%)

မပည်နထာင်စု ၁၀၀.၀ ၂၄.၈ ၁၁,၇၅၆ ၁၀၀.၀ ၅.၂ ၁.၆

နနထိုင်ောနဒေ

ဗမို့ြပ 28.5 11.3 1,531 13.0 2.3 0.7

မြျးလြ် 71.5 30.2 10,225 87.0 6.4 2.0

စိုက်ပေ ိုးနေးဇုန်

ြမ်းရိုးတန်းမေသ 8.5 32.2 1,288 11.0 5.5 1.5

ြမစ်ေြျွန်းမပါ်မေသ 25.9 24.4 2,990 25.4 5.1 1.6

မတာင်ြုန်းမတာင်တန်း 
မေသ

18.8 31.0 2,767 23.5 7.6 2.7

အပူပိုင်းမေသ 31.8 24.8 3,736 31.8 5.0 1.5

ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီး 15.0 13.7 974 8.3 2.7 0.8

တိုင်းနဒေကကီး/မပည်နယ်

ြချင်ြပည်နယ် 3.3 36.6 570 4.8 10.0 3.7

ြယားြပည်နယ် 0.6 32.0 91 0.8 8.4 3.1

ြရင်ြပည်နယ် 2.8 24.2 325 2.8 4.1 1.0

ချင်းြပည်နယ် 1.0 58.0 275 2.3 18.7 8.1

စစ်ြိုင်းတိုင်းမေသကြီး 10.3 30.7 1,499 12.8 6.4 2.1

တနသသာရီတိုင်းမေသကြီး 2.8 13.2 175 1.5 2.5 0.9

ပဲခူးတိုင်းမေသကြီး 10.1 17.4 830 7.1 3.8 1.1

မမြွးတိုင်းမေသကြီး 7.5 35.6 1,268 10.8 7.6 2.4

မန္တမလးတိုင်းမေသကြီး 11.8 13.2 741 6.3 2.3 0.6

မွန်ြပည်နယ် 3.6 19.2 329 2.8 4.2 1.5

ရခိုင်ြပည်နယ် 5.7 41.6 1,114 9.5 7.0 1.7

ရန်ြုန်တိုင်းမေသကြီး 15.0 13.7 974 8.3 2.7 0.8

ရှမ်းြပည်နယ် 11.1 28.6 1,507 12.8 6.8 2.3

ဧရာေတီတိုင်းမေသကြီး 12.2 31.7 1,831 15.6 6.3 1.9

မနြပည်မတာ်မြာင်စီ 2.2 22.1 228 1.9 4.1 1.1

အိြ်နထာင်ဦးစီး၏ြေန်စွြ်းြှုအနမေအနန 

မသန်စွမ်း 5.9 27.4 771 6.6 5.1 1.4

သန်စွမ်း 94.1 24.6 10,985 93.4 5.2 1.7

အိြ်နထာင်ဦးစီး ကေား/ြ

အမျ ိုးသား 82.2 24.9 9,716 82.7 5.3 1.7

အမျ ိုးသမီး 17.8 24.1 2,039 17.3 4.9 1.5

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုင်ရာအချြ်အလြ်များ

နနာက်ဆက်တွဲ-၂၊ ဇယား(၁) 
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လူဦးနေ ပေ ံ့နှံ့ပုံ 
(%)

ဆင်းေဲ 
နွြ်းပါးြှုနှုန်း

(%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးေူ 
အနေအတွက်

(000)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
တွင် ပါဝင်ြှု

(%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု 
ကွာဟေေက်

(%)

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု  
ကွာဟေေက်  

နှစ်ထပ်ကိန်း(%)

အိြ်နထာင်ဦးစီး၏အေက် 

၁၉ နှစ်မအာြ် 0.1 31.7 19 0.2 9.5 3.6

20–29 5.2 21.3 528 4.5 4.2 1.2

30–39 17.0 27.6 2,226 18.9 6.4 2.2

40–49 24.1 24.3 2,785 23.7 5.4 1.8

50–59 24.9 24.5 2,891 24.6 4.9 1.5

၆၀ နှစ်နှင့်အထြ် 28.6 24.4 3,306 28.1 4.8 1.4

အိြ်နထာင်ဦးစီး၏ပညာနေး

မြျာင်းမမနဖူး 10.7 39.5 2,006 17.1 9.3 3.2

ဘုန်းကြီးမြျာင်း 13.8 32.3 2,114 18.0 6.9 2.1

မူလတန်း 57.2 25.5 6,909 58.8 5.2 1.6

အလယ်တန်း 11.1 12.1 635 5.4 2.3 0.7

အထြ်တန်းနှင့်အထြ် 7.2 2.7 91 0.8 0.4 0.1

အိြ်နထာင်ဦးစီး၏အလုပ်အကိုင်

စိုြ်ပျ ိုးမရးသီးသန့် 32.9 35.3 5,513 46.9 7.9 2.5

စိုြ်ပျ ိုးမရးနှင့်စိုြ်ပျ ိုးမရး 
မဟုတ်မသာအလုပ်

29.8 27.6 3,893 33.1 5.6 1.7

စိုြ်ပျ ိုးမရးမဟုတ်မသာ 
အလုပ်သီးသန့်

35.1 13.2 2,197 18.7 2.6 0.8

အလုပ်မလုပ် 2.2 14.9 153 1.3 2.6 0.7

အိြ်နထာင်စုအေေယ်အစား

တစ်ဦးတည်း 1.1 4.3 23 0.2 0.5 0.1

၂-၃ ဦး 20.0 10.2 972 8.3 1.9 0.5

၄-၅ ဦး 41.4 22.2 4,354 37.0 4.4 1.3

၆-၇ ဦး 24.5 35.4 4,113 35.0 7.6 2.4

၈ ဦးနှင့်အထြ် 12.9 37.6 2,293 19.5 9.0 3.1

မပည်နထာင်စု ၁၀၀.၀ ၂၄.၈ ၁၁,၇၅၆ ၁၀၀.၀ ၅.၂ ၁.၆
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ရုံးအမှတ် (၃၂)
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