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ဤသုေတသနတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွ ပါဝင္ကူညီေပးၾကသူအားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝႏိုင္ေရးအတြက္ 
ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားအားလံုးကို စာေရးသူမ်ားမွ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းမွ မ်ိဳးေအာင္ေထြးႏွင့္ 
အာကာစိုးတို႔အား ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းတို႔တြင္ 
ပါဝင္ကူညီခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ အဖြဲ႔ကိုလည္း ေမးခြန္းမ်ား ပံုစံထုတ္ရာတြင္ 
ကူညီေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။ 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝျခင္း တြင္လည္း မ်ားစြာပါဝင္ ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအတြက္လည္း ၎တို႔၏ လမ္းညႊန္ေပးမႈ၊ 
စိတ္ရွည္စြာ အားေပးကူညီမႈတို႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိလိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သည္ Mark Koenigh၊ 
အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးခဲ့သည္ Matthew Arnold ႏွင့္ KIM N.B. Ninh တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အိမ္တံခါးမ်ားဖြင့္၍  ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေပးေသာ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ 
ဘားအံၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 
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လက္ရွိတြင္ ကမာၻလူဦးေရမွာ ေက်းလက္ဧရိယာထက္ ၿမိဳ႕ ျပဧရိယာတြင္ ပိုမိုေနထိုင္လာ ၾကပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားတြင္ 
အေျခခံမႈမွာ ျမန္မာလူမႈ အသိုင္းအဝန္းကို ႀကီးစိုးထားေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ 
ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း အလြန္ပင္ျမန္ဆန္ေသာ ၿမိဳ႕ ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ေပၚထြက္လာမႈကို မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ေနခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ 
လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္သလို ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုမ်ားျပား လာေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္ ရွားပါးမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ ၿမိဳ႕ျပ စီမံမႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳ 
နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ ၿမိဳ႕ ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ျပႆနာမ်ားမွာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အထူးအေလးထားရမည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သေဘာထား ခံယူခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္ ကမာၻအႏွံ႔ အစိုးရမ်ားမွ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ အသံုုးျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈ ဘဝစစ္တမ္း 
စမ္းသပ္ေကာက္ခံမႈ သည္ ျမန္မာၿမိဳ႕မ်ား ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အေျခအေနရွိသည္ကို 
မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ေသာ စီမံကိန္း၏ အစလည္း ျဖစ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အာရွတိုက္အတြင္း 
သေဘာထား ခံယူခ်က္စစ္တမ္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ - ေျပာင္းလဲ 
ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ယခုစစ္တမ္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ျဖစ္သလို စမ္းသပ္ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ေနရာႏွင့္ စံျပဳသည့္ အရြယ္အစားတြင္ အကန္႔ 
အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕ျပ 
ေရးရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုိမိုထြက္ေပၚလာရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ 
သုေတသနနည္းနာမ်ားကို ပိုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ကာ ၂ဝ၁၈တြင္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈ ဘဝစစ္တမ္း ကို ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၺံေက်ာင္း ႏွင့္ အတူတြဲဖက္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၎တို႔ကိုလည္း ယခုစမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာက႑မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။ ယခု ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈဘဝ 
စစ္တမ္းႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာကို ယူေက ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန၊ ၾသစေတးလ် ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ 
ဌာနႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားမွာ စာတမ္းျပဳစုသူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ 
ပံ့ပုိးသူအလွဴရွင္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ကို ထင္ဟပ္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

Dr. Kim N.B. Ninh
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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ေက်းဇူးတင္လႊာ ၂ 
 

၁။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၆
 
၂။ မိတ္ဆက္ ၈
 
၃။ သုေတသနနည္းလမ္း ၁၃

၄။ ေယဘုယ် ျခံဳငံုအျမင္ ၁၆
  တိုင္းျပည္၏လားရာ ၁၈
  ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း ၁၉
  အေကာင္းျမင္ျခင္း(သို႔) အဆိုးျမင္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား  ၂ဝ

၅။ ေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္မႈ အေျခအေန ၂၂
  အားလပ္ခ်ိန္ ၂၄
  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၂၅
  လမ္းခရီး ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ၂၆
  အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး ၂၇
  ၿမိဳ႕ျပလူေနသိပ္သည္းမႈ ၂၈

၆။ က်န္းမာသာယာဝေျပာမႈ ၃၂
  ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၃၄
  ဘဝေနထိုင္မႈအေပၚ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ ၃၅
  စိုးရမ္ပူပန္မႈ ၃၆
  က်န္းမာေရး ၃၈
 
၇။ က်ားမေရးရာ ၄ဝ
  အလုပ္အကိုင္ ၄၂
  ပညာေရး ၄၃
  က်န္းမာေရး ၄၄
  ရဲလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး ၄၅
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၈။ အလုပ္ႏွင့္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား  ၄၇
  ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေန ၄၈
  အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား  ၄၉
  အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  ၅ဝ
  လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ ၅၁
  တစ္လစာဝင္ေငြ ၅၁
  လူမႈအဆင့္အတန္းေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ ၅၃

၉။ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး ၅၄
  ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ား ၅၆
  စည္ပင္သာယာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး ၅၈
  စည္ပင္သာယာေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို ခြဲတမ္းခ်ျခင္း ၆၁
  စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္း ၆၂
  ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား  ၆၃
 
၁ဝ။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား ၆၄
  အခြန္ေငြေပးျခင္း ၆၆
  အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းအေပၚ သေဘာထားမ်ား  ၆၇
  အခြန္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိလိုျခင္း  ၇ဝ

၁၁။ အမွတ္သ႐ုပ္လကၡဏာႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း  ၇၂
   လူမ်ိဳးေရးအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကားလူမႈဆက္ဆံေရး  ၇၄
  ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းသိစိတ္ ၇၆
  ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ၇၈
  ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္ယူမႈ ၈ဝ
  ၿမိဳ႕အေပၚဂုဏ္ယူမႈ ၈၁

ေနာက္ဆက္တြဲ ၈၂
၁။ သုေတသနနည္းနာ  ၈၂
၂။ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းလႊာ ၈၉

အခန္းဆံုးမွတ္စုႏွင့္ ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား  ၁၁ဝ



ၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈ

ၿမိဳ႕၏ေနေပ်ာ္သာယာမႈ

က်ား၊မ ေရးရာ

စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ေျဖဆိုသူမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ 
အနာဂါတ္လားရာထက္ ၿမိဳ႕၏ 

အနာဂါတ္လားရာအေပၚ ပို၍ 
အေကာင္းျမငသ္ည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေျဖဆိုသူမ်ားက 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိသညဟ္ု 
ေျဖဆိုၾကေသာ္လည္း 
ၿမိဳ႕တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ႀကီးမားေသာ ကြဲျပားမႈ 
ရွိသည္။ 

ေျဖဆိုသူမ်ားက ၎တို႔ၿမိဳ႕သည္ 
သာယာေနေပ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းသည္ဟု 

ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းလံုၿခံဳမႈ ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ၾကသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားနည္းတူ ပညာေရးအဆင့္ 

အတန္း ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာ 
က်ား၊မ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ 
ထမ္းေဆာင္ရဆဲျဖစ္ၿပီး အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ ကေလးျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔တြင္ တာဝန္ ပိုမိုယူေနရသည္။ 



အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး

ကိုယ္ပိုင္သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္း 

အခြန္အေကာက္အေပၚ သေဘာထားအျမင္

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အခြန္အေကာက္ကို 
ဆန္႔က်င္လိုျခင္း လံုးဝမရွၾိကေခ်။

ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုက ၎တို႔၏ၿမိဳ႕ မွ 
လူမ်ားသည္ ယံုၾကည္ရသည ္ဟု 

သေဘာတူသည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ လူမႈ 
အေႏွာင္အဖြဲ႔မွာ ပို၍ပင္ အားေကာင္းၿပီး 
၉၃% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၎တို႔၏ 
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈရွသိည္ 
ခံစားရသည္။ 

၉၆% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက အခြန္အေကာက္ 
သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု 
လက္ခံၾကသည္။ 

၇ဝ% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက အခြန္အေကာက္ 
သံုးမ်ိဳးအား မွ်တသညဟ္ု ထင္ျမင္ၾကသည္။

၆၆% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ 
အေျခအေန တိုးေကာင္းမြန္ေစမည္ ဆိုပါက 
ပစၥည္းခြန္ကို ေပးေဆာင္ရန္ သေဘာတူညၾီကသည္။ 

အျငင္းအခံု ျဖစ္ပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခံယူရန္အတြက္ 

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထ ံသြားသည့္ 
နည္းလမ္းကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကသည္။ 

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ 
ေစ်းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိတ္ေက်နပ္မႈ အမ်ားဆံုး 
ရွိၾကၿပီး ေရေျမာင္း စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ႏွင့္ 
ပတ္သတ္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈ 
အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။ 

၅၂% သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ အျငင္းအခံု 
ျဖစ္ပြားပါက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ 
သြားမည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။ 

၄၈% သည္ အမႈအခင္း ျဖစ္ပြားပါက 
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ သြားမည္ဟု 
ေျဖဆိုၾကသည္။ 

ေျဖဆိုသူမ်ားက ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕ အတြက္ 
ဂုဏ္ယၾူကသည္။ 

၈၂% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက 
၎တို႔ၿမိဳ႕အတြက္ အက်ိဳးျပဳမည္ ဆိုပါက 
အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကူညီရန္ 
ေစတနာ လုပ္အားေပး ကူညီမည္ ျဖစ္သည္။ 

၈၉% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက မည္သည့္ 
အခြန္အေကာက္မ်ားကိုေပးရမည္ႏွင့္ 

၎အခြန္အေကာက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔သံုးစြဲမည္ 
ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ 
ပိုမိုရလိသုည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားက 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔/YCDC သည္ 

ျပည္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပိုမို၍ 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လာသည္ဟု 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
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ျမန္မာၿမိဳ႕မ်ားသည္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ေရာ ရႈုပ္ေထြးမႈႏွင့္ အေရးပါမႈ 
အရာတြင္ေရာ ႀကီးထြားလာပါသည္။ ေက်းလက္မွလူမ်ား ၿမိဳ႕ျပသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕လာကာ ၿမိဳ႕ျပႀကီးထြားမႈ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာ့ 
လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ 
အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔အေတြ႕အႀကံဳအရ ထိုကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ထြန္းမႈ 
မ်ိဳးသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။၁ အာရွတိုက္ရွိ 
အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားထက္ ရန္ကုန္သည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာမည္ 
ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ရန္ကုန္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕ျပေန လူဦးေရမွာလည္း 
ဆက္လက္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားေနဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။၂ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ 
ဆံုခ်က္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တို႔သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ႏွင့္ 
လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ တြန္းအားမ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္ခြဲမႈ မရွိပါက 
လူမ်ားစြာကို လာေရာက္အေျခခ်ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ 
အျဖစ္ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔က်ပ္ညပ္ေနေသာ 
ေနရာမ်ား ျဖစ္လာမည္။ ရွည္လ်ားေသာ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ၊ 
မသိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ အမိႈက္မ်ား ေတာင္ပံုရာပံုႏွင့္ ေရႀကီးေနေသာ 
လမ္းမ်ားမွာ ျမင္ေတြ႔ေနက် ရင္းႏွီးလြန္းလွသည့္ ဥပမာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး  အထူးသျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထားကို လက္လွမ္း 
မီမႈ နည္းပါးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ပိုခက္ခဲပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ရန္ တန္ဖိုးရွိေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အခ်က္အလက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားစြာမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ႏုတ္ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယခင္က မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း ခံထားရသည့္ အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ 
ပံုစံတစ္ခုမွာ ျပည္သူလူထု၏ ခံစားထင္ျမင္မႈႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုသည္ အစိုးရ၏ ျပႆနာ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတြင္ လႊမ္းမိုးမႈ အနည္းငယ္ 
(သို႔မဟုတ္) လံုးဝ မရွိေခ်။၃ အေျခတည္စ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ 
ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္မူ အစိုးရသည္ ျပည္သူကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ျပည္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားလာသည္။၄ 

သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ ျပည္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ လူေတြ 
မည္မွ် ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈရွိသနည္း။ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
လာသလား (သို႔မဟုတ္) ပိုမို ဆိုးရြားလာသလား။ ၿမိဳ႕မ်ားအေနျဖင့္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ႏိုင္မည္နည္း။ ၿမိဳ႕မ်ား တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕  ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ 
မည္ကဲ့သို႔ အေျခအေနရွိသနည္း။ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူတို႔သည္ ၎တို႔ၿမိဳ႕ကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရကိုကူညီမည့္ မည္ကဲ့သို႔ 
ဆႏၵမ်ား ရွိေနသနည္း။ 

ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းသည္ အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ဤသို႔ေသာ စစ္တမ္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ၿမိဳ႕ ျပတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
သေဘာထားမ်ားကို ၿမိဳ႕မ်ားအႏွံ႔ ႏွစ္မ်ားစြာ ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ သူတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ားကို ပိုမို 
နားလည္ လိုေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းကို  
စစ္တမ္းမ်ား ျပဳစုရန္ေတာင္းဆုိရာမွ ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္း အစပ်ိဳး 
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ စစ္တမ္းျပဳစုျခင္းတြင္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာရွိၿပီး အာရွတိုက္တြင္ စစ္တမ္းေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ 
ျပဳစုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုစစ္တမ္းအတြက္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး 
သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႏွစ္မ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စစ္တမ္းကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 

ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈ ဘဝ စစ္တမ္း စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ရန္ကုန္၊ 
ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူ ၁၄ဝဝ အား ၎တို႔၏ 
အေတြ႔အႀကံဳ၊ သေဘာထားႏွင့္ အေတြးအျမင္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္း ၁၁၈ ခုကို 
ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းသည္ ၿမိဳ႕မ်ားကို စီးပြား 
ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ အာရံုစုိက္ျခင္း သက္သက္မဟုတ္ဘဲ 
ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ သေဘာထား အယူအဆကို 
အလံုးစံု ၿခံဳငံုႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းသည္ 
အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ ၇ မ်ိဳး ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔မွာ - ၿမိဳ႕ျပ အေျခအေန 
အေပၚ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထုမ်ား၏ ရႈေထာင့္စံု၊ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္ရမႈ 
အေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ရရွိႏိုင္မႈ၊ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္၊ အလုပ္အကိုင္ 
ႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း၊ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္း 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါဝင္မႈ၊ သာယာဝေျပာမႈတို႔ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ထူထပ္မႈ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား (ဥပမာ- ေလထုအရည္အေသြး 
နိမ့္ပါးမႈ) ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား (ဥပမာ- ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ 
စရာ မ်ားလာျခင္း) စသည့္တို႔ကိုလည္း စစ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း 
ထားသည္။ 

စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ကမာၻအႏွံ႔မွ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံ 
ထားၿပီး အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ ၇ ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုသျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္း ေမးျမန္းထားျခင္းလည္းရွိသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ပံုသြင္းထားပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို 
စစ္တမ္းေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ၊ ၿမိဳ႕ျပေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္အဖြဲ႔မွ သံုးသပ္ျပဳစုထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္း 
ဘာသာျပန္ထားမႈကို ထပ္ဆင့္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအား ကနဦး စမ္းသပ္ေမးျမန္းခဲ့သည္၊ ၿပီးေနာက္ 
ျပန္လည္ မြမ္းမံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုစစ္တမ္းမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အား ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ၂ဝ၁၈ အတြက္ 
ေမးခြန္းမ်ား ျပဳစုရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သုေတသန ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ငါးခုတြင္ 
ေနထိုင္ေနေသာ လူဦးေရကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္မည့္ 
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သုေတသန နည္းလမ္းမ်ိဳးကုိ ယခု ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းတြင္ 
အသံုးျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္မွ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈသံုးသပ္ျခင္း 
စသည့္ အစိုးရမွ ျပည္သူ႔ထံက အျမင္ကို ရယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ 
ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ အစိုးရ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၏ အဓိက ဝိေသသ သံုးခ်က္ကို 
အေထာက္အထား ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပံ့ပိုးရန္ စစ္တမ္းမ်ားကို ကမာၻအႏွံ႔ 
အသံုးျပဳၾကသည္။၅ 

Agenda ခ်မွတ္ျခင္း။ ကိစၥရပ္တစ္ခုအား မူဝါဒတစ္ခု အျဖစ္ အစိုးရက 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစျခင္း။ 
အစိုးရမွ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ 
လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကို အစိုးရ အေနျဖင့္ သတိထား သိျမင္ လာေစရန္ 
ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းမွ ကူညီေပးနိုင္သည္။ 

မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ မူဝါဒမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း။ 
ေကာင္းမြန္၍ အရည္အေသြး ရွိေသာ အခ်က္အလက္သည္ 
မူဝါဒေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ 
ဘဝစစ္တမ္းသည္ “မထိေရာက္ေသာ မူဝါဒဒီဇိုင္းကို ေပၚထြက္ေစသည့္ 
ယုုတိၱမတန္ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ရိွေသာ 
ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း” ၆ တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေအာင္ 
ကူညီေပးႏိုင္သည္။ 

အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း။ မူဝါဒတစ္ခု၏ ထိေရာက္မႈကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း။
အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းသည္ႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲအေပၚ ပံ့ပိုးေပးမႈတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ 
ျပဳစုေလ့လာရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းကို 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

စစ္တမ္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ေဖာ္ျပခ်က္ ၂.၁

စစ္တမ္းဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
အေျခခံ၍ လူတစ္စု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ဆန္းစစ္ေမးျမန္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
စစ္တမ္းမ်ားကို ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၊ 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အသံုးျပဳၾကသည္။ 
စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကို ေနရာမ်ားအလိုက္၊ အုပ္စုမ်ားအလိုက္ 
ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တမ္းေကာင္းမ်ားသည္ 
ေလ့လာမည့္ လူအုပ္စု (ဥပမာ - ဘားအံ ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ 
သူမ်ား) ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေပးႏုိင္ေသာ 
ရလဒ္ထြက္ႏိုင္သည္ဟု သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက 
တြက္ခ်က္ၿပီး ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ လူဦးေရပမာဏကိုသာ 
ေကာက္ခံေလ့ရွိသည္။ 

စစ္တမ္းႏွင့္သန္းေခါင္စာရင္းတို႔၏ ကြာျခားခ်က္

ပံု ၂.၁

သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ႏိုင္ငံ့တြင္းရွိ လူဦးေရအားလံုးကို 
ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းသည္ 
လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ပါဝင္သည့္ လူဦးေရ 
အခ်ိဳးအစားတစ္ခုအား နမူနာအျဖစ္ 

ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခု အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာသည္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခ်က္ အျပည္အစံုကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ 
ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမိုပါဝင္ၿပီး အေသးစိတ္ 
က်ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အတြက္ အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဝထားေသာ စာတမ္းျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ ျပေနျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္” 
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တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ၎ စာတမ္းသည္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ ဘဝစစ္တမ္းတြင္ 
ပါဝင္ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ အခြန္စနစ္အေပၚ 
နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို စနစ္တက် အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္း စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၇ တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာ ငါးေနရာတို႔ ပါဝင္ 
ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕သံုးခု - ဘားအံ၊ ရန္ကုုန္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီး 
တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား 
ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးဖြဲ႔စည္းပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားစြာတြင္ 
ယင္းတို႔ႏွင့္ တူညီသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ိဳးရွိသည့္အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေနကို ထင္ဟပ္မႈရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ 
ယူဆသည္။ စာရင္းဇယား အရၾကည့္လွ်င္ ရလဒ္မ်ားသည္ ျမန္မာၿမိဳ႕ျပ 
လူဦးေရ (သိုမဟုတ္ ရန္ကုန္) ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိေခ်။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  
အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္သံုးခုတြင္လည္း ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ 
လယ္ေခါင္တြင္ရွိသည့္ ေသးငယ္သည့္ ေက်ာက္တံတား 
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတည္ရွိရာ) မွ အႀကီးဆံုး ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေျမာက္ဒဂံုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ စစ္တမ္းတြင္ 
ပါဝင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုအား ရန္ကုန္ဟူေသာ အမည္ျဖင့္သာ 
စစ္တမ္းတေလွ်ာက္ အသံုးျပဳထားကာ ခေရပြင့္ သေကၤတျဖင့္ 
အမွတ္အသား ျပဳထားပါသည္။ 

ယခု စမ္းသပ္စစ္တမ္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ 
ပါဝင္စပ္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ 
သည့္ နည္းလမ္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသြားပါမည္။ 
၎တို႔တြင္ မည္သည့္ ၿမိဳ႕ကို ထည့္သြင္းမည္၊ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ 
မည္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသံုးမည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕အေရအတြက္ 
တိုးခ်ဲကာ ၿမိဳ႕ ျပလူေနမႈ ဘဝစစ္တမ္းကို ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ ျပျပည္သူမ်ား၏ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အခ်ိန္ကာလ 
အလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ 
ဘဝ၏ ျမင္ကြင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္တမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ကို 
ေထာက္ပံ့ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ့ၿမိဳ႕မ်ား ပိုမိုေနထုိင္ေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေကာင္း 
လာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
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ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္း (The City Life Survey)ကနဦး 
ေကာက္ယူမႈကုိ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၅ခုႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
လူမ်ိဳးအစုအဖဲြ႔ ၂၃ ခုတုိ႔မွ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၁၄ဝဝ ကို 
လူဦးေရနမူနာအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္၅ၿမိဳ႕နယ္၏ၿမိဳ႕လယ္ရပ္ ကြက္မ်ားတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားကုိ 
လူဦးေရနမူနာက ကုိယ္စားျပဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ဤစစ္တမ္းတြင္ 
ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ က်ပန္းနမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ထုံးကုိ အသုံးျပဳခဲ့ 
ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိမူ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိလူဦးေရကုိယ္စားျပဳ အစိတ္အပိုင္း 
မ်ိဳးစံုကို  ကုိျခံဳငံုမိေစရန္ အတြက္ရပ္ကြက္၊ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္း အဆင့္တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အဆင့္သုံးဆင့္ပါ 
က်ပန္းျဖစ္ေစျခင္း (three-stage randomization) နည္းလမ္းျဖင့္ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။၇

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏နယ္နိမိတ္ကုိ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားျခင္း 
မရွိဘဲ၊ ထိုုၿမိဳ႕မ်ား၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရကုိ အလြယ္တကူမရရွိႏိုင္ပါ။ ၂ဝ၁၄ 
ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရကုိ 
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာတြင္ ေက်းလက္ဧရိယာမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာ ဘားအံံၿမိဳ႕နယ္၏ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္သာ ၿမိဳ႕ျပ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုေတသနတြင္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာဆုိသည္ကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ 
သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၏ - ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ေသာ - ၿမိဳ႕ေပၚလူဦးေရအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ ေတြ႔ရသည့္အတုိင္း၊ ထုိၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားသည္ 
လူဦးေရပမာဏအားျဖင့္ ႀကီးမားထင္ရွားစြာ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္၊ၿမိဳ႕ျပဧရိယာဟူသည္မွာ (ဥပမာေတာင္ႀကီးကဲ့သုိ႔) 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားရွိ (ဥပမာအားျဖင့္ 
ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္စသည့္)ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီး
မ်ား၏တစိတ္တပိုုင္းအေနျဖင့္ပါဝင္သည့္ ၁ဝဝရာခုုိင္ႏူန္းျပည့္ ၿမိဳ႕ျပ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုကုိ 
ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း၊ ဤစစ္တမ္းကုိရန္ကုုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုုး၏ 
ကုိယ္စားျပဳနမူနာအျဖစ္ မမွတ္ယူသင့္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ 
နမူနာေကာက္ယူခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳနမူနာအျဖစ္လည္းမမွတ္ယူႏုုိင္ေပ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဤၿမိဳ႕ျပၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွရရွိေသာအသိအျမင္မ်ားသည္ 
အျခားေသာၿမိိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူ
မ်ားအတြက္အသုံးဝင္ဆဲျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ရန္ကုန္၊ဘားအံံႏွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ား၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နမူနာလူဦးေရ၁၄ဝဝဆုိသည္မွာ နည္းပါးေကာင္း 
နည္းပါးႏိုင္ေသာ္လည္း ေလ့လာမႈအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအတြက္ ဤနမူနာ 
အရြယ္အစားမွာသင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္ၿပီး၊ နမူနာေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
လူဦးေရမွ အႏုမာနေကာက္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ လုံေလာက္ပါသည္။ 
ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္ အျဖစ္ေျပာရမည္ဆုိပါက၊ လူဦးေရ သန္း ၃ဝဝ 
ေက်ာ္ရွိေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စစ္တမ္းမ်ားအတြက္ 

ပွ်မ္းမွ်နမူနာ လူဦးေရမွာလူအေယာက္၁,ဝဝဝျဖစ္သည္။၈ 
ဤစစ္တမ္းအား ဆန္းစစ္သံုုုုးသပ္ရာတြင္အသံုုးျပဳေသာ စာရင္းအင္းဆိုုင္
ရာနည္းလမ္းမ်ားသည္ စစ္တမ္းအေျချပဳသည့္လူဦးေရအေၾကာင္း 
ေကာက္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္ လူပုုဂၢိဳလ္ ၃ဝ ဦးေလာက္သာ 
ပါဝင္သည့္ ေသးငယ္ေသာ လူဦးေရနမႈနာပံုုစံမ်ားသာ လုုိအပ္ပါသည္။ 
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅၇ ဦးကိုုသာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ 
ထားျခင္းရွိေသာ္လည္း သုုေတသနစီစစ္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူဦးေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခုုိင္လံုေသာ 
စာရင္းအင္းအေျချပဳေကာက္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုုိင္သည္။ 

နမူနာဦးေရပမာဏအရြယ္အစားက အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ပင္ 
လူဦးေရနမူနာသည္ စစ္တမ္းအေျချပဳေကာက္ယူရာ လူဦးေရအား 
ကုိယ္စားျပဳျခင္းရွိ၊မရွိမွာလည္း တန္းတူအေရးႀကီးပါသည္။ 
ဤလူဦးေရနမူနာက က်ားမအခ်ိဳးအားျဖင့္မူလလူဦးေရကုိနီးစပ္စြာကုိယ္
စားျပဳပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အသက္အရြယ္ပုိႀကီးေသာ အေျခခ်ေနထုိင္သူ
မ်ား၏တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈကုိမူ လြန္စြာကုိယ္စားျပဳေနပါသည္။ ကံအေၾကာင္းမ
လွစြာပင္၊ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ လူမ်ိဳးႏွင့္ကုိးကြယ္ရာဘာသာကဲ့
သုိ႔ေသာ လူဦးေရဆုိင္ရာအဓိကက်ေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မရရွိႏိုင္ခဲ့ေသးပါ။ ထုိအခ်က္မ်ားမရွိသည့္အတြက္၊ စစ္တမ္းနမူနာကစစ္
တမ္းအေျချပဳေကာက္ယူရာလူဦးေရ၏ လူဦးေရဆုိင္ရာထုိအခ်က္အလ
က္မ်ားကုိ လုံေလာက္စြာကုိယ္စားျပဳျခင္းရွိ၊မရွိဆုိသည္ကုိ ဆန္းစစ္သုံးသ
ပ္ရန္ခဲယဥ္းပါသည္။သို႔ေသာ္ျငားလည္း အသုံးျပဳခဲ့ေသာ 
ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ က်ပန္းနမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ထုံးက မိသားစုႏွင့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္မ်ားတြင္ က်ပန္းနမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိေသခ်ာေစ 
ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းနည္းလမ္းက ထိုလူဦးေရစံနမူနာသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရကုိလုံေလာက္စြာကုိယ္စားျပဳသည္
ဟု တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေသခ်ာေစပါသည္။

ရန္ကုန္၊ဘားအံံႏွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ား၏ 
စုစုေပါင္း လူဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 
နမူနာလူဦးေရ 
ဆိုသည္မွာ 
နည္းပါးေကာင္း နည္းပါးႏိုင္ေသာ္လည္း 
ေလ့လာမႈအမ်ိဳးအစား တစ္ခုအတြက္ 
ဤနမူနာ အရြယ္အစားမွာ 
သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္ၿပီး၊ 
နမူနာေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူဦးေရမွ 
အႏုမာနေကာက္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ 
လံုေလာက္ပါသည္။ 

၁၄ဝဝ
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အဓိကေမးခြန္းၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းကုိ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွသုေတသနစစ္တမ္းမ်ားမွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ အခ်ိိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တုိ
က္႐ိုက္နႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေမးခြန္မ်ားကို ပကတိအတုိင္း အတိအက်
မေျပာင္းမလဲထားရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ - တစ္ဦးခ်င္း က်န္းမာေရးဝေျပာမႈႏွင့္ 
ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းေလးခုကုိ၂ဝ၁၁ မွစ၍ အဂၤလန္္ႏိုင္ငံ၏ နမူနာလူဦးေရကုိ 
ႏွစ္စဥ္ေမးျမန္းသည့္ အဂၤလန္္ႏိုင္ငံအစုိးရ၏ အမ်ိဳးသားစာရင္းဇယားမ်ားဆုိင္ရာ႐ံုးမွ 
ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေမးခြန္းမ်ားကုိမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
အံဝင္ခြင္က် ရွိေစရန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ယင္းေမးခြန္းမ်ားကုိသုေတသန 
စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း 
ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္အစုအဖြဲ႔မွ ျပန္လွန္သုံးသပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ 
ဘာသာျပန္ၿပီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုု မူလဘာသာစကားသို႔ တဖန္ဘာသာျပန္ 
ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထိုုေမးခြန္းမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ားအား စမ္းသပ္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး 
ထပ္မံမြမ္းမံခဲ့ပါသည္။

အဓိကေမခြန္းမ်ားကို အခန္းခြဲတိုင္းတြင္လည္း 
ယခုပံုစံအတိုင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။
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ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္း ေကာက္ယူထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 

ပံု ၃.၁

ေတာင္ႀကီး
၄ဝ၄ ဦး

ဘားအံ
၁၅၁ ဦး

ရန္ကုန*္
၈၄၅ ဦး

* စစ္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ 
၃ ခုကို ရန္ကုန္ ဟူ၍သာ 
အတိုေကာက္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေျမာက္
   ဒဂံု
         ၃၆၇ ဦး

သာေကတ
  ၄၂၁ ဦး

ေက်ာက္တံတား
        ၅၇ ဦး
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၅၄% ေသာ 
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအမ်ားစုက 
တိုင္းျပည္သည ္လမ္းေၾကာင္း 
မွန္ဘက္သို႔ ဦးတညေ္နသည္ဟု 
ထင္ျမင္သည္။ 

၆၆% ေသာ 
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ သံုးပံုႏွစ္ပံုက 
မိမိတို႔ၿမိဳ႕သည္ လမ္းေၾကာင္း 
မွန္ဘက္သို႔ ဦးတညေ္နသည္ဟု 
ထင္ျမင္သည္။ 

တို႔သည္ ေျဖဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားအတြက္ 
အမ်ားဆံုးေပးေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သံုးခ်က ္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ႀကီး

အေျခခံအေဆာက္အအံု
၃၅%

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၁၄%

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
၁၃%

ဘားအံ

ရန္ကုန္*

ဤအခန္းတြင္ ေနထုိင္ရာေဒသႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအေပၚ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားကုိတင္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
၄င္းတုိ႔၏အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအျမင္မ်ားႏွင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ အျမင္သေဘာမ်ား အတြက္ 
ေပးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

၇၅%

၅၂%

၆၁%
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တိုင္းျပည္၏ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖဆုိသူမ်ားက 
အေကာင္းျမင္ပုံရသည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အျခားေသာစစ္တမ္းမ်ား၏ ဦးတည္ရာအတုုိင္း ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းအား တုိင္းျပည္သည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေနပါသလားဟူေသာ 
ေမးခြန္းေမးျခင္းျဖင့္ အစခ်ီခဲ့ပါသည္။၉ ေယဘုယ်ျခံဳၾကည့္ပါက ေျဖဆိုသူ ၅၄% မွာ 
တုိင္းျပည္သည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ 
ဤတုံ႔ျပန္ေျဖဆိုိခ်က္သည္ လံုးဝဥႆံု အေကာင္းဘက္မွရွဳျမင္သည္ဟုု မဆိုုႏုုိင္ 
ေသာ္လည္း ၇% ကသာ တုိင္းျပည္သည္ မွားယြင္းေသာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ 
ဦးတည္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းျပည္သည္ 
လမ္းေၾကာင္းအမွန္ကုိလည္း ဦးမတည္၊ လမ္းေၾကာင္းအမွားသုိ႔လည္း 
ဦးတည္မေနဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကသူမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံနီးပါး (၂၃%)ခန္႔က 
တုုိင္းျပည္အေနအထားမွာ တန္႕ေနသည္ဟူေသာ ခံစားမႈကိုု ေဖာ္ျပလိုုၾကသည္။ 
အျခားေသာ ေျဖဆုိသူ ၁၇% က မသိပါ သုိ႔မဟုတ္ မေျဖဆုိခ်င္ပါဟု ေျဖဆုိ 
ခဲ့ၾကသည္။ ေျဖဆိုုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၅ဝ ရာခုုိင္ႏူန္းသည္ ႏုုိင္ငံသည္ 
လမ္းေၾကာင္းမွန္ဘက္သိုု႕ ဦးတည္ေနသည္ဟုု ယူဆၾကၿပီး ၆ ရာခုုိင္ႏူန္းမွာမူ 
လမ္းေၾကာင္းမွားဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟုု ထင္ျမင္ၾကသည္။

ထိုုေမးခြန္းအား ေနာက္ဆံုုးေမးျမန္းထားေသာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂ဝ၁၄ 
ခုုႏွစ္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 
ႏိုုင္ငံသားအသိပညာႏွင့္ တန္ဖိုုးမ်ား စစ္တမ္းၿပီးသည္မွစ၍ 
အေကာင္းျမင္မႈသည္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကိုု ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ထိုုေမးခြန္းအား ယခင္ကေမးျမန္းထားရာတြင္ ေနထုုိင္သူ ၆၂ ရာခိုုင္ႏႈန္းမွာ 
ႏုုိင္ငံသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္သုုိ႔ ဦးတည္ေနသည္ဟုု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ 
ထိုုရလဒ္သည္ မၾကာေသးမီက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းထက္ ၈ ရာခိုုင္ႏူန္း 
ျမင့္မားသည္။ ထုုိ႔အျပင္ မၾကာေသးမီက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတြင္ 
မွားယြင္းေသာ ဦးတည္ရာသိုု႔ ဦးတည္ေနသည္ဟုု ေျဖဆိုုခဲ့သူအေရအတြက္ 
ရာခုုိုင္ႏႈန္း ပိုုမ်ားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတြင္မူ ၄ 
ရာခုုိင္ႏူန္းသာလွ်င္ ထိုုသုုိ႕ေျဖဆိုုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၁ဝ  

အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၁၈။ ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ရွိနိုင္ငံတြင္း 
အေျခအေနမ်ားသည္အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ 
ေနသည္ဟု သင္ေျပာနိုင္ပါသလား(သို႔) အဆိုး 
ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု သင္ေျပာနိုင္ပါသလား

တိုင္းျပည္၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းအေပၚ 
အသက္အရြယ္အလုိက္ အျမင္မ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္ ၄.၁

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားကငယ္ရြယ္သူမ်ားထက္ 
တုိင္းျပည္၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ပုိမုိအေကာင္းျမင္ၾကဟန္ရွိသည္။ တုိင္းျပည္သည္ 
မွန္ကန္ေသာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ေရွ႕ရႈ 
ဦးတည္ေနသည္ဟု အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက 
အသက္ ၄ဝ ေအာက္မ်ားထက္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး 
ေျပာႏုုိင္ေျခ ပိုုရွိၾကသည္။ အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ 
ေျဖဆုိသူမ်ားက အေရးအရာမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲ 
ခဲ့ျခင္း မရွိဟုေျပာႏုုိင္ေျခပိုုမိုုမ်ားၿပီး၊ တုိင္းျပည္သည္ 
မွားယြင္းေသာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ေရွ႕ရႈ 
ဦးတည္ေနသည္ဟု ပုိၿပီးေျပာႏုုိင္ေျခရွိသည္ကိုု 
ေတြ႕ရွိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ မည္သည့္ အသက္ 
အုပ္စုမွမဆုိ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၁ဝ% ထက္ေက်ာ္ၿပီး 
တုိင္းျပည္သည္ မွားယြင္းေသာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ 
ဦးတည္ေနသည္ဟုမယုံၾကည္ၾကပါ။ စိတ္ဝင္စား 
စရာျဖစ္သည္မွာ မိမိေနထိုုင္ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ 
မွန္ကန္ေသာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ 
ေရွးရႈဦးတည္ေနသည္ကုိ ယုံၾကည္သည္ မယုံ 
ၾကည္သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေျဖဆိုုမႈတြင္ အသက္ 
ပုိငယ္ေသာ ေျဖဆုိုသူမ်ားႏွင့္ အသက္ပုိႀကီးေသာ 
ေျဖဆုိသူမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈ မရွိသေလာက္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း 
အမွတ္ေအာက္သာ ရွိေသာ္လည္း၊ အသက္ 
ပုိငယ္ေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားက အသက္ပုိႀကီးေသာ 
ေျဖဆုိသူမ်ားထက္ အနည္းငယ္ပုိမုိ၍ အေကာင္းျမင္ 
ၾကပါသည္။ 

ေသာေျဖဆုိသူမ်ားမွာ တုိင္းျပည္သည္ 
မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ 

ဦးတည္ေနသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ 

၅၄%
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သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

သေဘာတူပါသည္သေဘာမတူပါ

ေမးခြန္း ၁၉။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ 
အေျခအေနမ်ားသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ 
ေနသည္ဟု သင္ေျပာနိုင္ပါသလား (သို႔) အဆိုး 
ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု သင္ေျပာနိုင္ပါသလား။

၎တုိ႔ ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေျဖဆုိသူမ်ားအၾကား အေကာင္းျမင္မႈ ပုိမုိျမင့္မားပါသည္။

၎တုိ႔၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု 
ေျဖဆုိသူသုံးပုံႏွစ္ပုံ (၆၆%) ခန္႔က အခုိင္အမာ ဆုိၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ ထုိအေကာင္းျမင္မႈသည္ တန္းတူတည္ရွိေနၿပီး 
ေတာင္ႀကီးတြင္ေနထိုုင္သူမ်ားက (၇၅% ျဖင့္) အေကာင္းျမင္မႈအရွိဆံုုးျဖစ္ၿပီး၊ 
ဘားအံံတြင္ေနထုိင္သူမ်ားက (၅၂% ျဖင့္) အေကာင္းျမင္မႈ အနည္းဆုံး 
ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားအနက္ ၃ဝ% က တုိင္းျပည္သည္ 
မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစ၊ မွားယြင္းေသာလမ္းေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစ 
ဦးတည္ေနသည္ဟု မထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ အျခား ၁၄% က ၎တုိ႔ 
မသိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မေျဖဆုိလုိေၾကာင္း တု႔ံျပန္ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ 
အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက 
အဆိုးဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

အဓိကေမးခြန္း

သင့္ႏိုင္ငံ၊ သင့္ျမိဳ႕သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ဦးတည္ေနပါသလား။ ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ခု* ႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး။ 

ပံု ၄.၁

မသိပါ

ႏိုင္ငံ

ရန္ကုန*္

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

၁၅% ၁၄ဝဝ ဦး

သေဘာတူပါသည္သေဘာမတူပါ
၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%

၂၂%၆%

၇% ၈၄၅ ဦး၆၄%၂၂%၇%

၁၄% ၁၅၁ ဦး၃ဝ% ၅၂%၃%

၅၄%

၆% ၄ဝ၄ ဦး၇၅%၂% ၁၈%
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ေျဖဆုိသူမ်ားက အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ ယင္းတုိ႔၏ အေကာင္းျမင္မႈ၏ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ ၾကိမ္ေရအမ်ားဆုံးေဖာ္ျပၾကသည္။ 

တုိင္းျပည္သည္ မွားယြင္းေသာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနသည္ဟု 
ထင္ျမင္ယူဆၾကသည့္ေျဖဆုိသူမ်ားက စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ၊ ယာဥ္ေၾကာ 
ပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားက ယင္းတုိ႔၏ အဆုိးျမင္မႈအတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ ႀကိမ္ေရအမ်ားဆုံးေဖာ္ျပၾကသည္။ ရလဒ္မ်ားသည္ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း သုေတသနစစ္တမ္းႏွင့္တူညီေနၿပီး၊ 
ယင္းသုေတသန စစ္တမ္းနွစ္ခုစလုံးတြင္ လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုတုိ႔ကုိ အေကာင္းျမင္မႈအတြက္ နံပါတ္တစ္ အေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကကာ၊ 
အင္အားနည္းလာေသာ စီးပြားေရးက အဆုိးျမင္မႈအတြက္ နံပါတ္တစ္ အေဖာ္ျပဆုံး 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၊ ပဋိပကၡသည္ ေဖာ္ျပခံရေသာစာရင္းတြင္ပင္ 
ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ထိုသို႔ကြဲျပားမႈသည္ သုေတသနစစ္တမ္း တစ္ခုခ်င္းစီကုိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကြာျခားမႈၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပဋိပကၡ၏ 
သက္ေရာက္မႈက မ်က္ဝါးထင္ထင္မရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကိုု အဓိက 
ထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစာတမ္း၏ ထင္ဟင္မႈလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုုိင္ 
ပါလိမ့္မည္။

အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၂ဝ။ အဘယ္ေၾကာင့္အေကာင္းဘက္သို႔ 

ဦးတည္ေနသည္ဟုဆိုရသနည္း။

ေမးခြန္း ၂၁။ အဘယ္ေၾကာင့္ အဆိုးဘက္သို႔ 

ဦးတည္ေနသည္ဟု ဆိုရသနည္း။
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အေကာင္းျမင္ျခင္းႏွင့္ အဆုိးျမင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၄.၂

အေျခခံအေဆာက္အဦ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

စီးပြားေရး 

ႏိုင္ငံေရး

လံုျခံဳမႈ

ပညာေရး

က်န္းမာေရး

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနည္းလာျခင္း

အျခား

စီးပြားေရး

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ

အေျခခံအေဆာက္အဦ

ႏိုင္ငံေရး

စည္းကမ္းမဲ့မႈ

အေထြေထြျပႆနာမ်ား

ဘာသာေရး

သန္႔ရွင္းမႈ

လံုျခံဳမႈ

မတည္ၿငိမ္မႈ

အျခား3

ေဒသတြင္းေကာင္းမြန္ေနသည့္အရာမ်ား ေဒသတြင္း အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာမ်ား 
၉ဝ၃ ဦး ၆၇ ဦး

၄ဝ%၄ဝ% ၃ဝ%၃ဝ% ၂ဝ%၂ဝ% ၁ဝ%၁ဝ%

၃%

၃%

၄၃%၃၅%

၁၄%

၁၃%

၇%

၇%

၄%

၁%

< ဝ.၅%

< ဝ.၅%

< ဝ.၅%

၁ဝ%

၇%

၇%

၆%

၆%

၄%

၄%

၄%

၁၈%
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ဤအခန္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီရွိ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ တမူထူးျခားသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ 
ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ရႈျမင္ပုံကုိေဖာ္ျပထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေျဖဆုိသူမ်ားက သိရွိၾကေသာ္လည္း ထိုအရာမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏုုိင္ရန္ 
အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိမူ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိသည္ဟု 
ဤသုေတသနစစ္တမ္းကေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ အျခားအခန္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ 
ဤအပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးရွိ တံု႔ျပန္ေျဖဆိုုမႈမ်ားမွာ အရပ္ေဒသေပၚ 
မူတည္၍ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ထင္ရွားေသာ ကြဲျပားမႈမ်ား 

ရွိသည္။ မည္သည့္ၿမိဳ႕ႀကီးသို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ကမွ် စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
သည့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုခုထက္ ေနထိုုင္ရန္ သင့္ေတာ္မႈအေျခ 
အေနအရ တသမတ္တည္း ပုိမုိျမင့္မားသည္ဟုု ေျဖဆုိေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေျဖဆိုုမႈပံုုစံသည္ ခန္႔မွန္းႏုုိင္ေသာ အေနအထား 
မ်ားျဖစ္ရာ၊ ပိုု၍ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေရးစနစ္လက္လွမ္းမီႏုုိ္င္မႈရွိျခင္းကိုု 
တင္ျပၾကၿပီး ဆူညံမႈႏွင့္ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အႏုုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သေဘာထားမ်ားကိုုလည္း 
တင္ျပၾကသည္။ 

ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 
ရွိသည္ဟု ၇၃% ႏွင့္ ေဈးဝယ္စရာ 
ေနရာမ်ားရွိသည္ဟု ၉ဝ% ေသာ 
ေျဖဆိုသူမ်ားက ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕အသီး 
သီးတြင္ ၿမိဳ႕ျပ၏ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း 
မ်ားရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

၄၅% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက 
၎တို႔တြင္ ၿမိဳ႕ျပ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူ 
ခံစားရန္ အားလပ္ခ်ိန္ 
အလုံအေလာက္ မရွိပါ ဟု 
ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဓိကအသံုးျပဳေသာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ အမ်ားျပည္သူသံုး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (၄၆%) ျဖစ္ၿပီး 
ဘားအံႏွင့္ ေတာင္ၾကီးတြင္မူ ေမာ္ေတာ္ 
ဆိုင္ကယ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး (၅၁% ႏွင့္ 
၇၁%) အသံုးျပဳၾကသည္။ 

၅၄%ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ 
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးရာတြင္ 
ယာဥ္ေၾကာလံုျခံဳေဘးကင္းျခင္းသည္ 
စိတ္အပူပန္ရဆံုး အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျဖၾကားၾကသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

၇၃%
ေစ်းဝယ္ျခင္း

၉ဝ%
အားလပ္ခ်ိန္

၄၅%

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ရန္ကုန္*

၇၁%

၄၆%

၅၁%
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၃၈။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပန္းျခံမ်ား၊ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ား 

ရွိသည္။

ေမးခြန္း ၄ဝ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္အျပင္ထြက္ၿပီး 

စားေသာက္ရန္ေနရာေကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။

ေမးခြန္း ၄၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဈးဝယ္ထြက္ရန္ 

ေနရာေကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။

ေမးခြန္း ၄၂။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနွင့္ 

အပန္းေျဖစရာ ေနရာမ်ားစြာရွိသည္။

ေမးခြန္း ၄၃။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 

ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားနိုင္ရန္ 

ကြ်န္ေတာ့္မွာ အခ်ိန္ပိုရွိသည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားေနထုိင္ရာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ ရရွိခံစားႏိုင္ရန္
အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သူမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အားလပ္ခ်ိန္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္အတုိင္းအတာထိ သေဘာတူေၾကာင္း  ေမးခြန္း ၆ ခု 
ျဖင့္ အစဥ္လိုက္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသအားလုံးရွိ ေျဖဆုိမႈမ်ားက ၇၃% 
(ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္အပန္းေျဖမႈ)ႏွင့္ ၉ဝ% (ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္း) အၾကား သေဘာ 
တူေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ခိုုင္ခိုုင္မာမာသေဘာတူေၾကာင္းျပကာ မ်ားစြာ 
အေကာင္းျမင္မႈရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ႀကီးတြင္ ထုုိသုုိ႕သေဘာတူညီမႈမ်ား 
ျမင့္မားသည့္ အဆင့္ရွိေၾကာင္း တသမတ္တည္းေတြ႔ရွိရသည္။ ၈၂ 
ရာခုုိင္ႏူန္းေအာက္ မနည္းေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား 
သေဘာတူျခင္း (သိုု႔) ခုုိင္ခိုုင္မာမာသေဘာတူျခင္းရွိသည္။ ဘားအံံတြင္ အနိမ့္ဆုံး 
ေသာသေဘာတူမႈရွိေသာ္လည္း၊ ေျဖဆုိမႈမ်ားမွာ အဆိုုးျမင္သည့္ သေဘာထားမ်ား 
ရွိမေနပါ။ ဘားအံံရွိ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၅၂% ကသာ “ဘားအံံတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ 
အပန္းေျဖမႈတုိ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာမ်ား မ်ားျပားစြာရွိသည္”ဟူေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ သေဘာတူၾကေသာ္လည္း၊ ၂၄% က မသိပါ သုိ႔မဟုတ္ 
ထုိေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

အားလပ္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိႏိုင္စြမ္း 
မရွိျခင္းသည္ ရွိေနေသာၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ 
ပတ္သက္ ကြ်မ္းဝင္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုလိုႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ ထုိသံုးသပ္ခ်က္ကုိ 
ထုိေမးခြန္းစဥ္တြင္ ေမးေသာေနာက္ဆုံးေမးခြန္းျဖစ္သည့္ “[xxx]ၿမိဳ႕ရွိ 
ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တြင္ 
အခ်ိန္ပိုရွိသည္။”ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိေျဖသည့္ တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိခ်က္မ်ားက 
အတည္ျပဳေထာက္ခံေနပါသည္။ ထုိေမးခြန္းကုိ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၄၇% 
ကသာ ေထာက္ခံသည့္သေဘာေျဖဆုိခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ 
ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ ၆၃% က ထုိေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ သေဘာတူသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အလြန္သေဘာတူေၾကာင္း ေျဖဆုိၾကျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ပုိအမ်ားဆုံးရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ခ်ိန္တြင္၊ သာေကတ၊ ဘားအံံႏွင့္ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခံရသူမ်ား၏ ၄ဝ% က ယင္းတုိ႔၏ၿမိဳ႕မ်ားက 
ေပးမည့္အရာမ်ားကုိ ရရွိခံစားရန္ လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ရွိပါသည္ 
ဟူေသာအျမင္ကုိ သေဘာမတူ သို႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာမတူခဲ့ၾကပါ။

ဘားအံံရွိ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၅၂% 
ကသာ “ဘားအံံတြင္ 
ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ အပန္းေျဖမႈတုိ႔အတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာေနရာမ်ား 
မ်ားျပားစြာရွိသည္”ဟူေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကို သေဘာတူၾက 
ေသာ္လည္း၊ ၂၄% က မသိပါ သို႔မဟုတ္ 
ထိုေမးခြန္းကို ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၃၂။ အလုပ္သို႔သြားရန္ မည္သည့္သြားလာေရး 

နည္းကို သင္အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသနည္း။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခံရေသာေနထုိင္သူမ်ား၏ ၁ဝ% ေအာက္မွာ 
အလုပ္သြားရန္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ 
ကားကုိအသုံးျပဳပါသည္။

အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ အဓိကသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးပုံစံႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါ၊ ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမေဒသမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ 
ကြာျခားခ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေျဖဆုိသူမ်ားက အမ်ားျပည္သူ 
ဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္မလုိေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
(ဥပမာစက္ဘီးစီးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း) တို႔ကို ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အမွီသဟဲ 
ျပဳေနရမႈကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဘားအံံရွိ 
ထက္ဝက္ထက္မကေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားက ကိုိယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ 
သြားလာမႈအေပၚ (၅၉% ႏွင့္ ၅၅% အသီးသီး) အားထားမွီခုိၾကပါသည္)။ 
အလုုပ္လုုပ္ၾကသည္ဟုုေျဖဆိုုၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ၇၁%ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေရးသိုု႕  စြမ္းအင္မလိုုေသာ 
သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေရးအသံုုးျပဳ၍ လုုပ္ငန္းေနရာသိုု႕သြားေရာက္ၾကသည္ဟုု 
ေျဖဆိုုထားၿပီး ၂၉  ရာခုုိင္ႏူန္းမွာမႈ ကိုုယ္ပိုုင္ပုုဂၢလိကသယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေရးကိုုသာ 
အမွီျပဳၾကသည္ဟုုေဖာ္ျပၾကသည္။ အလုုပ္အကိုုင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အသံုုးအမ်ားဆံုုးေသာ သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေရးမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုုအေၾကာင္းအခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တိုု႕အိမ္ႏွင့္နီးေသာ 

ၿမိဳ႕ျပ၏ သာယာစိုေျပျခင္းအေပၚ သေဘာတူညီမႈ (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၅.၁

အလုုပ္မ်ားတြင္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ၾကသည္ဟုု ယူဆနုုိင္သည္။ 
၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ 
ထိုုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုုစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္လုုပ္ကိုုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုု 
ယူဆႏုုိင္သည္။ 

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္

သေဘာတူပါသည္

လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

ပန္းျခံႏွင့္ကစားကြင္းမ်ား

စားေသာက္စရာေနရာမ်ား

ေစ်းဆိုင္မ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

အားလပ္ခ်ိန္

၁၄ဝဝ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

၁၃၉၄ ဦး

၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%

၁%

၃%

၂%

၂%

၂၅%

၃ဝ%

၃ဝ%

၂၁%

၁ဝ%၃၇%၁၇%၂၆%၁ဝ%

၅၇%

၅၉%

၆ဝ%

၅၃%

၆%

၄%

၆%

၈% ၆%

၆%
မသိပါ

၅%

၃%

၁ဝ%

၄%
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ေမးခြန္း ၃၇။ သင့္ၿမိဳ႕ေပၚကလမ္းမ်ားတြင္ ကား/

ဆိုင္ကယ္ (စက္တပ္ယာဥ္) စီးလွ်င္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

လံုျခံဳမႈအတြက္ စိတ္ပူရသည္။

ယာဥ္ေၾကာလုံျခံဳေဘးကင္းေရးသည္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚေနထုိင္သူမ်ားအတြက္
အဓိကပူပန္စရာျဖစ္သည္။

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ထက္ဝက္ေက်ာ္(၅၄%)က “ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားတြင္ 
စက္တပ္ယာဥ္မ်ား စီးနင္းသည့္အခါ ကြ်နု္ပ္၏ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ 
အတြက္ ကြ်နု္ပ္စုိးရိမ္ေနရပါသည္”ဟူေသာေဖာ္ျပခ်က္ကုိ သေဘာတူၾကသည္ 
သုိ႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဤစုိးရိမ္ 
ပူပန္မႈက ျမင့္မားဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အသုံးျပဳသူ ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ရွိစစ္တမ္းေကာက္ယူရာ 
ၿမိဳ႕နယ္သုံးခု၏ ၄၅% က ထုိေမးခြန္းအတြက္ သေဘာတူမႈ သို႔မဟုတ္ အလြန္ 
သေဘာတူမႈကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ဘားအံံတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ၅၁% ႏွင့္ 
ေတာင္ႀကီးတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ၇ဝ% (အလြန္သေဘာတူသူ၂၁%)အၾကားက 
မိမိတို႔သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား စီးနင္းသည့္အခါ 
ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ လုံျခံဳေဘးကင္းမႈအတြက္ စိုးရိမ္ခဲ့ပါသည္ဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကပါသည္။  

အလုပ္သုိ႔သြားရန္ မည္သည့္သြားလာေရးနည္းကုိ သင္အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသနည္း။ (ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ခုႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၅.၂

ေျဖဆိုုသူအမ်ိဳးသမီးအားလံုုးအနက္မွ ၅၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
စက္တပ္ယာဥ္မ်ားစီးရာတြင္ ၎တိုု႕၏ ႐ုပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ 
လံုုျခံဳမႈအတြက္ စိတ္ပူပန္ရပါသည္ဆုုိသည့္အခ်က္အား ခိုုင္ခုုိင္
မာမာသေဘာတူျခင္းသိုု႕ သေဘာတူျခင္း ရွိသည္ကိုု 
ေတြ႕ရသည္။

ရန္ကုန*္

ေတာင္ႀကီး

စုစုေပါင္း

ဘားအံ

၁% ၁%

၁%

၁%

၁%

<၁%

<၁% <၁%

ဆိုင္ကယ္ ကိုယ္ပိုင္ကား လမ္းေလွ်ာက္ ဆိုကၠား ဆိုင္ကယ္ 
အငွား

အငွားယာဥ္ ဘတ္(စ္)႐ံုးကား/ ႀကိဳပို႔စက္ဘီး

၄၃၆ ဦး

၂၉ဝ ဦး

၉၆ ဦး

၈၂၂ ဦး

၁ဝ%

၅၉%

၅၅%

၂၈% ၈% ၈%၆%၂၅% ၂၄%

၅%

၅%

၂၇%

၂၆% ၇%

၄%

၄%

၄%

၁ဝ% ၁၁% ၄၃%၂၄%

အမ်ားသံုးကိုယ္ပိုင္ ကာယ
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ေမးခြန္း ၃၄။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚ 

သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သေဘာ 

တူညီပါသနည္း။ သင့္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ 

အသံုးျပဳေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ေဘးကင္း 

လံုျခံဳသည္။

ေမးခြန္း ၃၅။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚ 

သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သေဘာ 

တူညီပါသနည္း။ သင့္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ 

အသံုးျပဳေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ အဆင္ေျပသည္။

ေမးခြန္း ၃၃။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚ 

သင္မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ သေဘာတူညီ 

ပါသနည္း။ သင့္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳေသာ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ စရိတ္သက္သာသည္။

ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက၎တို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ အမ်ားျပည္သူသုံး 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ စရိတ္သက္သာၿပီး လုံျခံဳေဘးကင္းကာ 
သက္ေသာင့္သက္သာရွိေၾကာင္း သေဘာတူၾကသည္။

သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ဤအပုိင္းအတြက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ 
အမ်ားျပည္သူသုံးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၏ စရိတ္သက္သာမႈ၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈႏွင့္ 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈတုိ႔ကုိ အဓိကထားရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိရွဳေထာင့္နယ္ပယ္ 
သုံးခုလုံးတစ္ေလွ်ာက္ အျမင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚသေဘာတူျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူျခင္း (၇ဝ%ေက်ာ္) ျဖင့္ ေထာက္ခံၾကပါသည္။ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ၆၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အလြန္သေဘာတူသည္ (သိုု႔) သေဘာတူသည္ဟုုေျဖဆိုုခဲ့ၾကသည္။

“ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားတြင္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား စီးနင္းသည့္အခါ ကြ်နု္ပ္၏ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ အတြက္ ကြ်နု္ပ္စုိးရိမ္ေနရပါသည္။” 
(ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ခုႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလံုး)

မသိပါ

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

ရန္ကုန*္

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

စုစုေပါင္း

၅%

၅%

၄%

၈၄၅ ဦး

၄ဝ၄ ဦး

၁၅၁ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

၁၃%

၂၁%

၁၉%

၁၆%၃၈%၈%၂၆%၁ဝ%

၃၂%၁၄%၂၄%၇%

၅ဝ%

၃၃%၆%

၆%

၃၂%

၁၄%၉%

၁၂%

ပံု ၅.၃

သေဘာတူပါသည္သေဘာမတူပါ
၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%
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ေမးခြန္း ၄၇။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာသားမ်ားအေပၚ 

သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သေဘာတူညီ 

ပါသနည္း။ သင့္ၿမိဳ႕သည္ လူေနထူထပ္သည္။

ေမးခြန္း ၄၅။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚ 

သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သေဘာတူညီ 

ပါသနည္း။ သင့္ၿမိဳ႕သည္ ဆူညံသည္။

ေမးခြန္း ၄၆။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚ 

သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သေဘာတူညီ 

ပါသနည္း။ သင့္ၿမိဳ႕သည္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ 

ေလေကာင္းေလသန္႔ရွိသည္။

ၿမိဳ႕ျပသုိ႔စုျပဳံေရာက္ရွိလာမႈသည္ ၿမိဳ႕ျပဝန္းက်င္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရွိလာေစသည့္တုိင္၊ ၿမိဳ႕ျပလူေနသိပ္သည္းလာမႈႏွင့္ 
အတူပါလာသည့္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကုိလည္း ေျဖဆုိသူမ်ားက 
သတိမူမိၾကသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာၿမိဳ႕နယ္ငါးခုရွိ ၿမိဳ႕ျပအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားကုိ 
၎တုိ႔၏သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ လူထူထပ္လြန္းသည္၊ ဆူညံလြန္းသည္ႏွင့္ 
ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိသည္ဟု ခံစားရပါသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 
ေျဖဆုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါသည္။ ဘားအံံၿမိဳ႕တြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ၿမိဳ႕ႀကီးကုိ မည္မွ်လူထူထပ္သည္ဟု ျမင္ပါ 
သနည္းဟု ေမးျမန္းေသာအခါ၊ ဘားအံံၿမိဳ႕သည္ အလြန္လူထူထပ္ပါသည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကုိ ၆၇% က သေဘာတူသည္ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကၿပီး၊ ၁၈% 
ကမူ သေဘာမတူ သို႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာမတူေၾကာင္း ေျဖဆုိမႈအားျဖင့္ 
အေျဖမ်ိဳးစံုု အမ်ားအျပားရရွိခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ အတုိင္းပင္ 
လူေနသိပ္သည္းမႈ ပုိမုိျမင့္မားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားက 
ထုိေမးခြန္းကုိ အျမင့္ဆုံးသေဘာတူမႈကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္တံတား 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားထဲမွ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕သည္ လူေနအလြန္ ထူထပ္သည္ဟု 
သေဘာတူၾကသူ ၉၂% အနက္၊ ၇၉% က အလြန္သေဘာတူေၾကာင္း 
သိသာစြာေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿခံဳငံုုၾကည့္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုုးရွိ ေျဖဆိုုသူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ၈ဝ ရာခိုုင္ႏူန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလြန္ 
သေဘာတူသည္ သိုု႔ သေဘာတူသည္ဟုုေျဖဆိုုၾကသည္။

ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက၎တုိ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကို . . . (စစ္တမ္းတစ္ခုလံုး)

ပံု ၅.၄

မိမိတုိ႔၏ၿမိဳ႕သည္အလြန္ဆူညံပါသလားဟု ေမးျမန္းေသာအခါ၊ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕က ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၆၅% က ထုိေဖာ္ျပခ်က္ကုိ 
သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖင့္ ပုိမုိအျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ အျမင္ရွိၾကသည္။ ေျမာက္ဒဂုံႏွင့္ သာေကတ 
တုိ႔က မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ အလြန္ဆူညံသည္ဟု 

သေဘာတူပါသည္သေဘာမတူပါ

အဆင္ေျပသည္

လံုျခံဳသည္

သက္သာသည္

၁၃၉၉ ဦး

၁၃၉၉ ဦး

၁၃၉၉ ဦး

၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%

၂%

၁%

၁% ၂၁%

၂၁%၅၃%

၅၄%

၁ဝ%

၁ဝ%

၆%

၆%

၂၁%၄၇%၁၂%၉%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ
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သေဘာတူပါသည္

သေဘာတူပါသည္

သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

ေတာင္ႀကီး

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

ေက်ာက္တံတား

၄ဝ၄ ဦး

၄ဝ၁ ဦး

၁၄၈ ဦး

၁၄၉ ဦး

၃၆၆ ဦး

၃၆၅ ဦး

၄၂၁ ဦး

၄၂၁ ဦး

၅၇ ဦး

၅၇ ဦး

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%၅ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%၆ဝ%

၇ဝ%

၇ဝ%၇ဝ%

၈ဝ%

၈ဝ%၈ဝ%

၉ဝ%

၉ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁%

၃%

၄%

၁၈%၅၈%၁၆%၆%

၁၅% ၁၆%

၁၂% ၄% ၃၉% ၄၁%

၆% ၄%

၄%၆% ၁၂% ၇၉%

၁၅%

၁၁%

၇%

၄% ၂၄%

၁၆% ၁၂% ၃၇% ၃၅%

၁၈% ၁၈%၃၃%

၂ဝ% ၁၄% ၄၂% ၁၄%

၂၅% ၂ဝ% ၃၂% ၁၁%

၅ဝ% ၁၆% ၆%၁၃%

၃၉% ၅ဝ%

၄၅% ၂၂%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

ၿမိဳ႕သည္ လူေနသိပ္သည္းၾကပ္ေတာက္လြန္းသည္။ (ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၅ ခု)

ၿမိဳ႕သည္ ဆူညံလြန္းသည္။ (ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၅ ခု)

ပံု ၅.၅

ပံု ၅.၆
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ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ေမးခြန္းအေပၚေျဖဆိုၾကရာတြင္၊ 
ေတာင္ႀကီးႏွင့္ဘားအံံၿမိဳ႕မ်ားက 
(၉၆%ႏွင့္၉ဝ% သေဘာတူသုိ႔ 
မဟုတ္အလြန္သေဘာတူၾကၿပီး) 
သူတို႔ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ 
ေလေကာင္းေလသန္႔ ရွိသည္ဟု 
အျပတ္အသတ္ ေျဖဆိုၾကသည္။ 

သေဘာတူသူ ၅၅% ရွိၿပီး၊ ဘားအံံၿမိဳ႕က ၄၄% ရွိသည့္အတြက္ 
ပုိမုိအျမင္ကြဲျပားၾကသည္။ တစ္ဖန္ ပုိမုိလူေနသိပ္သည္းေသာ 
ေက်ာက္တံတားကဲ့သုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕ေနလူထုတြင္၊ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕သည္ 
အလြန္ဆူညံပါသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၇၂%ရွိၿပီး၊ ဆူညံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျပင္းထန္ေသာ အျမင္ရွိၾကသည္။

ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းအေပၚ 
ေျဖဆုိၾကရာတြင္၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဘားအံံၿမိဳ႕မ်ားက (၉၆% ႏွင့္ ၉၁% 

သေဘာတူ သို႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကၿပီး) သူတုိ႔ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ 
ေလေကာင္းေလသန္႔ရွိသည္ဟု အျပတ္အသတ္ေျဖဆုိၾကသည္။ 
ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူူ လူေနပုိမုိထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက 
ေလထုအရည္အေသြးအေပၚ ပုိမုိမေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ 
ရႈျမင္ၾကသည့္အတြက္၊ ထုိအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းျမင္သူႏွင့္ 
မေကာင္းျမင္သူ ထက္ဝက္ခန္႔စီ ကြဲျပားေနၾကပါသည္။

၄ဝ၄ ဦး

၁၄၉ ဦး

၃၆၅ ဦး

၄၂၁ ဦး

၅၇ ဦး

၁% ၄၉%၄၇%၂%

၅%

၈%

၁၁% ၃၁%

၃ဝ% ၂၅% ၁၆% ၁၉% ၁၁%

၁၆% ၃၃% ၇%

၂၅% ၁၆% ၃၁% ၁၈%

၄% ၄၈% ၄၃%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

ၿမိဳ႕သည္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရွိသည္။ (ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၅ ခု)

ပံု ၅.၇

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

သေဘာတူပါသည္သေဘာမတူပါ
၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ%၆ဝ% ၇ဝ%၇ဝ% ၈ဝ%၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%
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ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရမွတ္မွာ 
ျမင့္မားၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ . . . 

၆.၇ (စေကး ၁ဝ အနက္)

ေျဖဆိုသူအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ၇ဝ% က 
က်န္းမာေရးရမွတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အနည္းဆံုး ၇.ဝ အဆင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

က်န္းမာသာယာဝေျပာမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ 
ၿမိဳ႕အလိုက*္ ေျဖဆိုမႈမ်ားမွာ သိသိသာသာ 
ကြဲျပားေနသည္။

ဘဝအေပၚေက်နပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ရမွတ္မွာ ျမင့္မားၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ . . . 

၆.၄ (စေကး ၁ဝ အနက္)

စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရမွတ္မွာ 
နိမ့္က်ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ . . . 

၃.၃ (စေကး ၁ဝ အနက္)

ဤေခါင္းစဥ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပူပန္ရမႈႏွင့္ 
ဘဝေနထုိင္မႈအေပၚ ေယဘုယ်ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဤအမ်ိဳးအစားမ်ားရွိ ေမးခြန္းမ်ားတစ္ခုစီကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အေကာင္းသေဘာ ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ ရလာဒ္အေနျဖင့္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ သိပ္မကြာျခားလွပါ။ 
ဘားအံံၿမိဳ႕ေန လူထုအေနျဖင့္ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ 
အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ နႈိင္းယွဥ္ပါက ပိုမုိနိမ့္သည့္ရလဒ္ကုိ ေျဖဆုိ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး တူညီေသာအတုိင္းအထြာအားျဖင့္ပင္  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ 
ေျဖဆုိမႈမ်ားက ပုိမုိ၍အေကာင္းဘက္သို႔ဦးတည္ပါသည္။ 
အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ဤအပိုင္းသည္ က်န္းမာသာယာဝေျပာမႈႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ အျမင္မ်ားကို အခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြစြာ ေျခရာခံႏိုင္အတြက္ ေနာင္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ စစ္တမ္းမ်ား 
အတြက္ အေျခခံျဖစ္ႏိုင္္ပါသည္။ ဤအပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္၊ 
ေျဖဆုိသူမ်ားနွင့္၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအစုိးရက ျပဳလုပ္သည့္ ပုဂၢလိက 
က်န္းမာသာယာဝေျပာမႈ စစ္တမ္းတုိ႔အၾကားရွိ ရလာဒ္မ်ားကုိ 
ႏိႈင္းယွဥ္သည့္အခါ ရရွိသည့္ကုိးကားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို 

တင္ျပသြားပါမည္။ ဤစစ္တမ္းႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္၊ ဤသုေတသနစစ္တမ္းရွိ ေမးခြန္းမ်ားကုိ တိက်စြာ 
ေရြးခ်ယ္စာစီခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခင္ကတင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း 
ဤေမးခြန္းမ်ားရွိ အစစ္အမွန္တန္ဖုိးမ်ားမွာမူ အနာဂတ္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ 
႐ုပ္လံုုးေပၚလာပါလိမ့္မည္။
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ေမးခြန္း ၁၅။ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ မေန႔ကသင္ဘယ္ေလာက္ 

ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖဆုိသူအမ်ားစုကေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္ဟုေျဖဆိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၅%)က 
စစ္တမ္းမေျဖဆုိခင္ေန႔က ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္ (စေကး ၇ မွ ၁ဝ) ဟု ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ 
ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ (၂၃%)က ေပ်ာ္ရႊင္မႈ စေကး၁ဝတြင္ ၁ဝဟုတင္ျပၾကပါသည္။ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယမေန႔က ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္ဟု 
ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ၂၃ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စေကး ၁ဝ တြင္ ၁ဝ ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
စစ္တမ္းေျဖဆုိသူတုိ႔ထံမွ ပွ်မ္းမွ်အမွတ္မွာျဖစ္ႏိုင္္ေျခ ၁ဝတြင္ ၆.၇ ရွိ၍သာမန္အေျခ
အေနအတိုုင္းအတာတစ္ရပ္၏ ပ်မ္းမ်အမွတ္ထက္ျမင့္သည္ဟုု ဆိုုႏုုိင္သည္။ 
စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ စေကး ဝ (သုုည) ႏွင့္ ၃ 
အၾကားေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ 
ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက စေကး ၁ဝ တြင္ ပွ်မ္းမွ် 
၇.၅ ရွိသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအဆင့္ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ပါးေနသည္ကို 
ေတြ႔ရွိရသည္။ (အဂၤလန္္ႏိုင္ငံအစုိးရ၏ အမ်ိဳးသားစာရင္းဇယားမ်ားဆုိင္ရာ႐ံုး, 
၂ဝ၁၇ခုႏွစ္)

ဘားအံံၿမိဳ႕ေနမ်ားကပွ်မ္းမွ်ေပ်ာ္ရႊင္မႈအဆင့္(၅.၆)သာေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ေနထုိင္သူမ်ား
အနက္၂၁%က စေကး ဝႏွင့္၃အၾကား သာအမွတ္ေပးခဲ့ၾကသည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေနမ်ားကေပ်ာ္ရႊင္မႈပွ်မ္းမွ်အဆင့္မ်ားထဲမွ အျမင့္ဆုံး (၇.၆)

ကုိေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ စေကးအမွတ္၃ႏွင့္ေအာက္တင္ျပသူ၅%သာ
ရွိသျဖင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ဟူေသာ တုံ႔ျပန္မႈရာခုိင္နႈန္းအနိမ့္ဆုံးျဖစ္ပါသ
ည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ဤစစ္တမ္းတြင္ ေမးျမန္း သြားသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျခံဳငံုအေကာင္းျမင္ျခင္းတိုု႔အၾကား ရွင္းလင္းေ
သာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 
အနာဂတ္တြင္ျပဳလုုပ္မည့္ စစ္တမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ စဥ္ဆက္မျပ
တ္ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ 
အေနအထားမ်ားအၾကား ဥပမာ ပိုု၍ လုုံျခံဳေသာ၊ ပိုု၍ေအးခ်မ္း 
ေသာ ၿမိဳ႕ျပဝန္းက်င္ကို ပိုုမိုုေပးစြမ္းႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ၿမိဳ႕ျပေနထိုုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုု၍ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေၾကာင့္ 
၎တိုု႕ေနထိုုင္ရာၿမိဳ႕မ်ားအေပၚ ပိုု၍ေကာင္းမြန္ေသာ 
အျမင္သေဘာထားမ်ား ရွိျခင္းဟုုတ္၊မဟုုတ္ စသည့္ဆက္ႏြယ္မႈ 
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန*္

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

စုစုေပါင္း

၈၃၄ ဦး

၄ဝ၃ ဦး

၁၅၁ ဦး

၁၃၉၈ ဦး

၅၃%၃၄%၁၃%

၅%

၂၁%

၁၂% ၃၄% ၅၅%

၄၈% ၃၂%

၂၈% ၆၈%

ပံုမွန္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္သည္မေပ်ာ္ရႊင္ပါ

အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္သည္မေပ်ာ္ရႊင္ပါ

တကုိယ္ရည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ။ (ၿမိဳ႕ႀကီး* ၃ ၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၆.၁

၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ%၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%
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၈ ၉ ၁ဝ၅ ၇၄ ၆၃၂၁

၆.၅၅.၆

ဘားအံ ရန္ကုန္* ေတာင္ႀကီး

၇.၆

အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၁၃။ ျခံဳငံုေျပာရလွ်င္ ယခုလက္ရွိ 

သင့္ဘဝကိုဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ 

ေက်နပ္ပါသလဲ။ 

ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေအာက္ အနည္းငယ္သာနည္းေသာ (၄၉%)
ရာခုိုင္ႏႈန္းက မိမိတုိ႔ဘဝေနထုိင္မႈ အေပၚေက်နပ္ႏွစ္သက္ၾကသည္။

စေကး၁ဝတြင္ ပွ်မ္းမွ်စေကးအဆင့္ ၆.၄ ျဖင့္ စစ္တမ္းေျဖဆုိၾကသူအားလုံး၏ 
ပွ်မ္းမွ်လူဦးေရသည္ အလယ္အလတ္အမ်ိဳးအစားအတြင္း က်ေရာက္ေနပါသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္းအတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေပ်ာ္ရြင္မႈအဆင့္ကဲ့သုိ႔ပင္ စေကးအမွတ္ 
ဝ ႏွင့္ ၃ အၾကား ေပးျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူမ်ား၏ ၁၂% ကသာ မေကာင္းသည့္ 
သေဘာ ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ (ထိုတူညီေသာေမးခြန္းကုိပင္ ၿဗိတိန္တြင္ 
ေနထိုင္ေနသူမ်ားကို ေမးျမန္းသည့္အခါ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္း ေျဖဆိုမႈတြင္ 
စေကး ၁ဝ အနက္  ပွ်မ္းမွ် ၇.၇ ရွိသည့္အတြက္ ၿဗိတိန္ရွိေျဖဆိုသူမ်ားက 
အနည္းငယ္ ပုိျမင့္မားသည့္အမွတ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။)

ေျဖဆုိမႈမ်ားသည္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အားလုံးအၾကားကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ ေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕ေပၚေနသူမ်ားက စေကး ၇ ႏွင့္ ၁ဝ အၾကား အမွတ္ေပးသူ ၅၉% ျဖင့္ 
ဘဝေနထိုင္မႈအေပၚ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းႏွင့္ေျပာင္းျပန္ပင္၊ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ (၂၆%)သာ အျမင့္ဆုံး ၇ 
ေပးျခင္းျဖင့္ ဘားအံံၿမိဳ႕ေနမ်ားက ေက်နပ္မႈ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ေဖာ္ျပေျဖဆုိခဲ့ 
ၾကသည္။ ဘားအံံမွေျဖဆုိမႈမ်ားက မည္သုိ႔ပင္လြန္ကဲစြာမေကာင္းျမင္မႈ 
ရွိေသာ္လည္း (စေကး ၃ ႏွင့္ေအာက္ အမွတ္ေပးသူ ၁၆% သာ)၊ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူ 
မ်ား၏ ၆ဝ% နီးပါးက အလယ္စေကးအမွတ္ (၄-၆) ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ 
၎တုိ႔သည္ အလယ္အလတ္ဘက္သုိ႔ ယိမ္းၾကပါသည္။

ဝ သည္ “လံုးဝမေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း”  ျဖစ္ၿပီး၊ ၁ဝ သည္ “အျပည့္အဝေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း” ကုိရည္ညႊန္းထားရာ 
ဝ မွ ၁ဝ အထိ ရမွတ္မ်ဥ္းေပၚတြင္ သင္မေန႔က မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သည္ကုိ ေျဖဆုိေဖာ္ျပပါ။ (ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕၏ ရမွတ္)

ပံု ၆.၂
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၅.၅ ၆.၃ ၇.၂

အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၁၆။ ျခံဳငံုေျပာရလွ်င္ မေန႔က 

သင္ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ 

စိတ္ပူပန္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ထက္ဝက္ေက်ာ္(၅၆%) က အမွတ္ ၁ဝ ရွိ စေကးေပၚတြင္ 
စေကးအမွတ္ ဝ ႏွင့္ ၃ အၾကား အမွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ အနည္း 
ငယ္သာ ခံစားေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။

ထုိအစုအဖြဲ႔အတြင္း ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ အျမင့္ဆုံးေသာ အခ်ိဳးအစား (၃၁%) က 
စစ္တမ္း မေျဖခင္ေန႔က စုိးရိမ္ပူပန္မႈလုံးဝမခံစားခဲ့ရပါဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စိုးရိမ္းပူပန္မႈ နည္းခဲ့သည္ဟု 
ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ စုစုေပါင္းပွ်မ္းမွ်အမွတ္ အဆင့္ ၃.၃ ရွိ ဘားအံံႏွင့္ 
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ပုိမုိစုိးရိမ္ ပူပန္ေနမႈကုိ ပွ်မ္းမွ်အမွတ္အဆင့္ ၄.၃၊ 
ေျမာက္ဒဂုံမွ ပွ်မ္းမွ်အမွတ္အဆင့္ ၃.ဝ ျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈအဆင့္ အနိမ့္ဆုံးေဖာ္ျပခဲ့ 
ၾကသည့္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္လုံးရွိ 
ပွ်မ္းမွ်တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈက သိသာစြာနိမ့္က်ေနသည္။ တစ္ဖန္ ထုိအမွတ္အဆင့္မ်ား 
သည္ ထုိတူညီေသာ ေမးခြန္းေမးသည့္အခါ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂.၉ ရွိသည့္ 
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ အမွတ္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေနပါသည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ ၅၆% က 
အမွတ္၁ဝရွိစေကးေပၚတြင္ 
စေကးအမွတ္ ဝ ႏွင့္ ၃ အၾကား 
အမွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ 
အနည္းငယ္သာ ခံစားေနရသည္ဟု 
ေဖာ္ျပၾကသည္။

၈ ၉ ၁ဝ၅ ၇၄ ၆၃၂၁

ဘားအံ ရန္ကုန္* ေတာင္ႀကီး

ဝ သည္ “လံုးဝမေက်နပ္ျခင္း”  ျဖစ္ၿပီး၊ ၁ဝ သည္ “အျပည့္အဝေက်နပ္္ျခင္း” ကုိရည္ညႊန္းထားရာ 
ဝ မွ ၁ဝ အထိ ရမွတ္မ်ဥ္းေပၚတြင္ သင့္ဘဝအေပၚ လက္ရွိမည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ေက်နပ္သည္ကုိ ေျဖဆုိေဖာ္ျပပါ။ 
(ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕၏ ရမွတ္)

ပံု ၆.၃
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၄.၃၃.၇၂.၇

၈ ၉ ၁ဝ၅ ၇၄ ၆၃၂၁

ဘားအံရန္ကုန္*ေတာင္ႀကီး

ဝ သည္ “လံုးဝစိုးရိမ္ပူပန္မႈ မရွိျခင္း”  ျဖစ္ၿပီး၊ ၁ဝ သည္ “စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အျမင့္ဆုံး” ကုိရည္ညႊန္းထားရာ 
ဝ မွ ၁ဝ အထိ ရမွတ္မ်ဥ္းေပၚတြင္ သင္မေန႔က မည္မွ်စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ရသည္ကို ေျဖဆုိေဖာ္ျပပါ။  (ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕၏ ရမွတ္)

စိုးရိမ္ပူပန္မႈ (ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၆.၅

ပံု ၆.၄

ရန္ကုန*္

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

စုစုေပါင္း

၈၄၄ ဦး

၄ဝ၂ ဦး

၁၅၁ ဦး

၁၃၉၇ ဦး

၂၁%

၁ဝ%

၁၉%

၁၈%၂၆%၅၆%

၄ဝ%၄ဝ%

၂၄%၆၆%

၂၄%၅၅%

ပံုမွန္ အလြန္ 
စိုးရိမ္ပူပန္သည္

အနည္းငယ္
စိုးရိ္မ္ပူပန္သည္

အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္သည္စိုးရိ္မ္ပူပန္မႈမရွိပါ

၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ%၆ဝ%၇ဝ%၈ဝ% ၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%
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ေျဖဆုိသူမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိယ္၎တုိ႔ က်န္းမာၾကသည္ဟု 
ရႈျမင္ၾကသည္။

၇ဝ% ေအာက္ အနည္းငယ္မွ်သာနိမ့္ေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားက မိမိတုိ႔သည္ 
က်န္းမာေရးေကာင္းသည္ဟု အမွတ္ ၁ဝ ရွိ စေကးတြင္ အနိမ့္ဆုံး ၇ ဟူေသာ 
ေျဖဆိုမႈကုိ အကဲျဖတ္၍ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ 
စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့ၾကေသာ ၿမိဳ႕ေနလူထု ၇၅% က အမွတ္စေကးအမွတ္ ၇ မွ ၁ဝ 
အတြင္း မိမိတုိ႔က်န္းမာေရးကုိ ထားရွိေျဖဆုိျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးက်န္းမာေရး 
အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ဘားအံံၿမိဳ႕မွ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ 
က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈအေပၚ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ (အေကာင္းျမင္ေသာ အေျဖ 
၅၂%) ႏွင့္ စေကးအမွတ္ ၃ ႏွင့္ေအာက္ကို ၁၆% က ေျဖဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ 
က်န္းမာေရးမေကာင္းမႈအတြက္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၁၇။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင့္က်န္းမာေရး 

အေျခအေနဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

3%

က်န္းမာေရးအေျခအေန။  (ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလံုး)

ပံု ၆.၆

ရန္ကုန*္

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

စုစုေပါင္း

၈၄၅ ဦး

၄ဝ၄ ဦး

၁၅၁ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

၆၉%

၆၉%၂၄%၇%

၂၆%၇%

၇၅%၂ဝ%

၅၂%၃၂%၁၆%

က်န္းမာခ်ဴခ်ာ

ပံုမွန္ ေကာင္းဆိုး

၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ%၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%



39



40



41

အလုပ္မရွိပါဟု ေျဖဆိုေသာ အမ်ိဳးသား ၂၇% ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
၅ဝ% တို႔ကိုႏိႈင္းယွဥ္မႈအရ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမွာ နည္းပါးပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအားလံုး ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ က်ားမ 
ပညာေရးအဆင့္အတန္းမွာ တူညီၾကပါသည္။ 

အိမ္မႈကိစၥမ်ားအား ၆-၁ဝ နာရီၾကာ လုပ္ကိုင္သူ ၂၇ % ႏွင့္ 
၁၁-၁၅ နာရီၾကာ လုပ္ကိုင္သူ ၁၄ % ရွိသည္ျဖစ္ရာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ရင္ေသြးျပဳစုရာတြင္ 
တာဝန္ပိုယရူသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္မူ ၆-၁ဝ နာရီၾကာ လုပ္ကိုင္သူ ၁၂% 
ႏွင့္ ၁၁-၁၅ နာရီၾကာ လုပ္ကိုင္သူ ၃% သာရွိသည္။

ဤအပိုင္းကအမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔အတြက္၎တို႔ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္တင္ျပထားပါသည္။ ပညာေရး 
ရရွိမႈတြင္သိသာေသာ ကြာျခားမႈမရွိေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေနျဖင့္ အလုပ္သမားအင္အားစုတြင္ ပါဝင္မႈက သိသိသာသာ 
ပိုနည္းပါးၿပီး အခေၾကးေငြမရေသာ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားအတြက္ 
ကုန္ဆံုးရခ်ိန္က အမ်ိဳးသားမ်ားထက္သိသိသာသာ ပုိမ်ားပါသည္။ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိိဳ႕နယ္ငါးခုစလုံးတြင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္မိမိကိုယ္ကိုယ္က်န္းမာေရးေကာင္းသည္ဟု 
ထင္ျမင္ယူဆမႈပို၍နည္းပါးပါသည္။

အလုပ္ 
မလုပ္ကိုင္သည့္ 

အမ်ိဳးသမီး

၅ဝ%

အလုပ္ 
မလုပ္ကိုင္သည့္ 

အမ်ိဳးသား

၂၇%

၅

၅

၁ဝ

၁ဝ

၁၅

၁၅

တစ္ေန႔တာ 
အိမ္မႈကိစၥ
အလုပ္ခ်ိန္

တစ္ေန႔တာ 
အိမ္မႈကိစၥ
အလုပ္ခ်ိန္

၆-၁ဝ နာရီၾကာ

၂၇%

၆-၁ဝ နာရီၾကာ

၁၂%

၁၁-၁၅ နာရီၾကာ

၁၄%

၁၁-၁၅ နာရီၾကာ

၃%

အမ်ိဳးသမီး

အမ်ိဳးသား
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၈။ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အလုပ္အကုိင္ရရွိေနမႈက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္သိသိသာသာနည္းပါးပါသည္။ 

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားကို ေမးျမန္းသည့္အခါ၊ ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသမီး ၅ဝ% က 
“အလုပ္မလုပ္ပါ” ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသား၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ထိုသို႔ 
ေျဖဆိုခဲ့သည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ ၂ ဆခန္႕ပိုုမ်ားၿပီး အလုုပ္အကိုုင္ရွာေဖြေနျခင္းလည္းမရွိပါ။ 
ထို႔အျပင္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းခံရေသာ၊အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ခန္႔ထားျခင္း ခံရ 
ေသာ၊ ေန႔စားအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ရရွိရန္အတြက္ 
တက္ၾကြစြာရွာေဖြေနေသာအမ်ိဳးသမီးရာခုိင္နႈန္းက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမုိနည္းပါး 
ပါသည္။

ဤေတြ႔ရွိခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္္အလက္ 
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိပါသည္။  သန္းေခါင္စာရင္းက ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၈ဝ% 
က စီးပြားေရးအရ တက္ၾကြေနမႈႏွင့္နႈိင္းယွဥ္ပါက ၿမိဳ႕ျပေနအမ်ိဳးသမီး ၄၇% သာ 
စီးပြားေရးအရ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
မိမိတုိ႔၏ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားကုိ (၆၁%က) “မိသားစုလုပ္ငန္းကို 
ပံ့ပိုးကူညီေပးေနသူမ်ား”အျဖစ္သာ ပုိမုိဖြင့္ဆုိ လုိသည္ကုိ ေတြ႔ရၿပီး၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကမူ ထုိသုိ႔ဖြင့္ဆုိလုိသူ ၄ဝ%သာ ရွိပါသည္။ Myanmar’s Thematic 
Report on Gender Dimensions [REF]၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ 
“မိသားစုလုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးကူညီေပးေနသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔စုိက္ထုတ္ရေသာ 
လုပ္အားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရကူညီေပးေနမႈ ရွိေနသည့္တုိင္ အခေၾကး 
ေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ”။ ဤသည္မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ္လည္း၊ ၎တုိ႔ကုိ ၎တုိ႔၏လုပ္အားအတြက္ နည္းလမ္း 
တက် အခေၾကးေငြေပးအပ္ခံရျခင္းမရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုုဝင္မ်ားကိုု ဆိုုလိုုသည္။

ကမာၻ႔ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အံဝင္စြာပင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခေၾကးေငြမရေသာ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားကို 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမုိတာဝန္ယူရႏိုင္ေျခမ်ားပါသည္။

ဤစစ္တမ္းအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးထိန္းျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ 
အိမ္သန္႔ရွင္းေရး၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ဆုိင္ဖြင့္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အိမ္အလုပ္ 
မ်ားအတြက္ ပုိမုိတာဝန္ယူရႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသား ၁၉% က 
အိမ္အလုပ္လုံးဝမလုပ္ပါ၊ ကေလးလုံးဝမထိန္းပါဟု ေျဖဆုိၾကၿပီး ထုိသို႔ေျဖဆုိသူ 
အမ်ိဳးသမီးမွာမူ ၅% သာရွိျခင္းျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျဖဆုိသူ အမ်ိဳးသမီး 
၂၇% က အိမ္အလုပ္ႏွင့္ ကေလးထိန္းျခင္းအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၆ နာရီမွ ၁ဝ 
နာရီအထိ လုပ္ေဆာင္ရသည္ဟု ေျဖဆုိၾကၿပီး၊ ထုိသို႔ ဆင္တူေျဖဆုိသူ အမ်ိဳးသား 
၁၂% ထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ပုိမ်ားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ အိမ္အလုပ္ ၁၁ နာရီ မွ ၁၅ နာရီ 
ၾကား လုပ္ေဆာင္ရသူ အမ်ိဳးသမီး ၁၄%ရွိၿပီး၊ ထုိသုိ႔ေျဖဆုိသူ အမ်ိိဳးသား ၃% ထက္ 
ေလးဆေက်ာ္ပုိမုိမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ အေထာက္အထား 
မ်ားက ၿမိဳ႕ျပေန အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
အိမ္ေထာင္စုတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းရြက္ရန္အတြက္ အိမ္တြင္ေနၾကသည္ဟု 
ညႊန္းဆုိေနပါသည္။

3%

က်ား 
၉၆၇ ဦး

မ
၇ဝဝ ဦး

၆%

၂၃%

၄၂%

၂၇%

၂%

၂%

၃%

၅ဝ%

၃ဝ%

၁၆%

၄ဝ% ၅ဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%

က်ား/မ အလုပ္အကုိင္အေျခအေန။  (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၇.၁

ေန႔စား

အခ်ိန္ပိုင္း

အခ်ိန္ျပည့္

အလုပ္ မလုပ္ပါ

အလုပ္ မလုပ္ပါ။ 
သို႔ေသာ္ 

အလုပ္ရွာလ်က္ရွိ
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ေမးခြန္း ၅။ ပညာအရည္အခ်င္း(သင္ယူျပီးဆံုးခဲ့သည့္ 

အျမင့္ဆံုးပညာေရးအဆင့္) 

စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သိသာေသာ 
ပညာေရးကြာဟမႈမ်ား မရွိေနပါ။

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ပညာေရးရရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါ၊
ရာခုိင္ႏႈန္းတူညီေသာ (၆%) အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဘြဲ႔လြန္အဆင့္၊ 
အလယ္တန္းအဆင့္ (၂၂%)ႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရးလုံးဝမရွိ(၂%)တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့ၾကသည္။ အျခားေသာ တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈမ်ားတြင္မူ ေသးငယ္ေသာ ကြာျခားမႈမ်ား 
ရွိသည္။ ဘြဲ႔ရအဆင့္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သူအမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္သူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အနည္းငယ္သာပုိမ်ား (၂၅% ႏွင့္ ၂၄%) ၿပီး၊ 
အထက္တန္းအဆင့္ဟု ေျဖဆုိသူ အမ်ိဳးသားမ်ားက ထုိသုိ႔ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား
ထက္ ၂% ပုိမ်ား (၃၅% ႏွင့္ ၃၃%) ပါသည္။ အႀကီးဆုံးကြာဟခ်က္ကုိ 
မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းပညာေရး တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ပညာေရး 
ရရွိမႈအျမင့္ဆုံးမွာ မူလတန္္းအဆင့္ ျဖစ္ပါ သည္ဟု ေျဖဆုိၾကသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
ထုိသုိ႔ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ၅% ပုိမ်ား (၁၄% ႏွင့္ ၉%) သည္။ 
ကြာဟခ်က္ကေသးငယ္ေသာ္လည္း၊ ထုိအခ်က္က မူလတန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ 
ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းထြက္သူ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေက်ာင္းထြက္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
ပုိမုိ မ်ားျပားႏိုင္ေျခရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ အမ်ိိဳးသားမ်ားက အထက္တန္း 
အဆင့္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ဘြဲ႔ရအဆင့္သင္ယူမႈမ်ား ၿပီးဆုံးႏိုင္ေျခပုိမ်ားသည္ဟူေသာ 
အခ်က္တုိ႔ကုိညႊန္းဆုိေနသည္ဟု သိသာစြာ ေဖာ္ျပေနဟန္တူပါသည္။

၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းအရ ပုိမုိအသက္အရြယ္ႀကီးေသာ 
အရြယ္မ်ားအၾကားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစာတတ္ေျမာက္ႏႈန္း ကြာျခား 
ခ်က္က အနည္းငယ္သိသာေသာ္လည္း၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ စာတတ္ေျမာက္မႈ 
ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား အနည္းႏွင့္အမ်ား တန္းတူ 
ညီမွ်မႈရွိေနသျဖင့္၊ အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင့္အမွ် အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အၾကား ပညာေရးကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္ဟု ယူဆစရာရွိပါသည္။ 
၂ဝ၁၄ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္းက “စာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္အတန္းမ်ား
သည္ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုိမုိ 
ျမင့္မားၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ က်ားမအၾကား ကြာဟခ်က္က ပုိမုိႀကီးမား 
သည္ဟု ေဖာ္ျပေနပါသည္။” ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းက စာတတ္ေျမာက္မႈ 
ႏႈန္းအေၾကာင္း သီးသန္႔ေမးခြန္းမ်ားမေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အၾကား ပညာေရးအဆင့္ကြာဟခ်က္ရွိသည့္တိုင္ 
ထိုကြာဟခ်က္သည္ အေတာ္အတန္္ ေသးငယ္သည္ဟူေသာအဆုိကုိ ဤစစ္တမ္းမွ 
ေကာက္ခံရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက ေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

3%

16%

23%

က်ား 
၉၆၇ ဦး

မ
၇ဝဝ ဦး

၆%

၆%

၂၅%

၃၅%

၃၃%

၂၂%

၉%

၃%

၂%

၁၄%

၂၂%

၂၄%

၄ဝ% ၅ဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%

က်ား/မ ပညာေရး အေျခအေန။  (စစ္တမ္းတစ္ခုလံုး)

ပံု ၇.၂

ဘြဲ႕လြန္

ဘဲြဲ႕ရ

အထက္တန္း

အလယ္တန္း

မူလတန္း

ေက်ာင္းမေနဖူးပါ
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၈။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင့္က်န္းမာေရး 

အေျခအေနဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတြင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ က်န္းမာေရးအဆင့္ ပုိနိမ့္ေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။

ဤစစ္တမ္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သီးသန္႔ေမးခြန္းမ်ား မေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ 
အလြန္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနပါက ‘ဝ’ ႏွင့္ လုံးဝက်န္းမာပါက ‘၁ဝ’ ဟူေသာ 
စေကးအေပၚတြင္ မိမိတုိ႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ 
ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေျဖဆုိမႈမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်ကိန္းကုိ တြက္ခ်က္၍ 
ယင္းကုိ က်ားမအေျခခံျဖင့္ ခြဲျခမ္းလုိက္ေသာအခါ၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ က်န္းမာေရး 
ပုိနိမ့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အႀကီးမားဆံုးကြာဟခ်က္ကုိ ဘားအံံႏွင့္ 
ေက်ာက္တံတားတုိ႔တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ က်န္းမာေရးစေကး 
အမွတ္တစ္မွတ္အျပည့္ ပုိနိမ့္စြာ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အေသးငယ္ဆုံးကြာျခားခ်က္ကုိ 
ေတာင္ႀကီးတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး စေကးအမွတ္အားျဖင့္ ဝ.၂ သာ ရွိပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္
က်န္းမာေရးအဆင့္ပုိနိမ့္ေၾကာင္း 
ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၈၄။ အတိုင္းအတာ ၁ မွ ၅ အတြင္း မိမိၿမိဳ႕ရွိ  

ရဲမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို သင္မည္သို႔ 

အမွတ္ေပးမည္နည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈမ်ား 
ခံရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ရဲလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုံမွန္နည္းလမ္းတက် တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမီမႈ 
ပုိမုိနည္းပါးႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ရသည္။

မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရဲလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ 
အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းေသာအခါ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
“မသိပါ”ဟု ႏွစ္ဆနီးပါးပိုမုိေျဖဆုိၾကပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပုံမွန္နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံလိုမႈ ပုိမုိနည္းပါးသည္ဟူေသာ Justice 
Baseမွထုုတ္ေဝခဲ့သည့္ “Women’s Access to Justice in the Plural Legal 
System of Myanmar” စာတမ္းပါေတြ႔ရွိခ်က္အား ဤၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ 
စစ္တမ္းမွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ေထာက္ခံေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။၁၂

မ

က်ား

၇ဝဝ ဦး

၆၉၈ ဦး

၂၆%၂၄%၉%၅%

၅% ၁၄% ၂၉% ၃ဝ% ၂%

၁%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

အလြန္ေကာင္းေကာင္းအလြန္ဆိုးရြား ဆိုး

ေကာင္းမြန္ဆိုးရြား

၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ%၆ဝ%၇ဝ% ၇ဝ%၈ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%

က်ား/မ တရားမွ်တမႈ ရပိုင္ခြင့္။  (စစ္တမ္းတစ္ခုလံုး)

ပံု ၇.၃

မသိပါ

၃၅%

၁၉%
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လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနသည္ 
တူညီသည္ သို႔မဟုတ္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားက 
တင္ျပရာတြင္

အေျခအေနတူညီသည္ဟု 

ေျဖဆိုသူ ၅၁%
အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု 

ေျဖဆိုသူ ၂၆%

လစဥမ္ိသားစုဝင္ေငြ ၃၅ဝ,ဝဝဝ ေအာက္ 

ရရွိသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၇၅% အထက္

အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္မႈ၏ တန္ဖိုးကို 

ယံုၾကည္သူ ၈ဝ%

ဤအပုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေပၚေနထုိင္သူမ်ားအၾကား ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ 
အလုပ္အေျခအေနမ်ားအေပၚ ရႈျမင္ပုံမ်ားကုိ တင္ျပထားသည္။ ေယဘုယ်ျခံဳၾကည့္ပါက၊ 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း အေျခအေနမ်ားက သိသာထင္ရွားစြာ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါ။ အလုပ္အကုိင္ 
တုိးတက္ႏိုင္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အနည္းငယ္မွ်တုိးတက္ခဲ့သည္ဟု ရႈျမင္ ၾကသည့္တုိင္၊ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားျမင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး ဆုိင္ရာ 
အေျခအေနေကာင္းမြန္မႈတုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဆုိလွ်င္ပင္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု 
ထင္ျမင္ရသည္။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ အေျခအေန ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းတိုိ႔တြင္ ပုိမုိနိမ့္ေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္တုိးတက္မႈအတြက္ 
ပုိမုိျမင့္မားေသာ ရလဒ္မ်ားရွိေနျခင္းျဖင့္ ဤသုေတသန စစ္တမ္းက ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား ကြဲျပားျခား
နားေသာေျဖဆုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အၾကား 
ကိန္းဂဏန္းအရ ကြာျခားမႈအလြန္နည္းပါသည္။
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၁၁၃။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 

ေငြေရးေၾကးေရးအရ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု 

ထင္ျမင္ပါသလား။

ေယဘုယ်ျခံဳၾကည့္ပါက၊ ဤၿမိဳ႕နယ္ငါးခုရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေငြေရးေၾကးေရး
အေျခအေနေကာင္းမြန္မႈသည္၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေနဆဲ 
ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ရသည္။ ၎တုိ႔၏ အေျခအေနေကာင္းမြန္မႈ ေျပာင္းလဲခဲ့ 
သည္ဟု ေျဖဆုိၾကသူမ်ားအနက္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျဖဆုိသူ 
အမ်ားစုက အေျခအေနမ်ားပုိမုိဆုိးဝါးလာခဲ့သည္ဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေျဖဆုိသူအမ်ားစု (၅၁%) က လြန္ခဲ့ေသာနွစ္အတြင္း ၎တုိ႔၏ ေငြေရးေၾကးေရး 
အေျခအေနသည္ “မေျပာင္းမလဲအတူတူ”ပင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုေဖာ္ျပ 
ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု 
ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ အနည္းငယ္ဆိုုသလိုု ပိုုမ်ားသည့္လူမ်ားစုုမွ 
“ပိုမုိေကာင္းမြန္”လာသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၆% က ေငြေရးေၾကးေရးအရ 
အေျခအေန ပုိမုိတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး ၂၂% က 
ေငြေရးေၾကးေရးအရ ပုိမုိဆုိးဝါးသြားခဲ့သည္ဟု ေျဖဆုိၾကသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ေျဖဆုိမႈမ်ားတြင္ ကိန္းဂဏန္းအရ သိသာထင္ရွားေသာ 
ကြာျခားခ်က္မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကားတြင္ ကြာျခားခ်က္မ်ား 
ရွိသည္။ ဥပမာေျမာက္ဒဂုံတြင္ ၁၉% ကသာ ၎တုိ႔၏ ေငြေရးေၾကးေရး 

အေျခအေန “ပုိမုိဆုိးဝါး”သြားခဲ့သည္ဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
၂၅%  ကမူ အေျခအေန “ပုိမုိေကာင္းမြန္”လာသည္ဟု 
ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ ၂၈% ထက္ 
ပုိမ်ားသူမ်ားက အေျခအေန “ပုိမုိဆုိးဝါး” သြားခဲ့သည္ဟု ေျဖဆုိ 
ခဲ့ၾကၿပီး ၂၁% ကသာ အေျခအေန “ပုိမုိေကာင္းမြန္” လာခဲ့ 
သည္ဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဘားအံတြင္ ေျဖဆိုုသူမ်ား၏ ၃၁ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းမွာ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာသည္ဟုု 
ေျဖဆိုုၾကသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန တုုိးတက္မႈ 
အမ်ားဆံုုးမွာ ဘားအံၿမိဳ႕ဟုု ယူဆရသည္။

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၈၄၄ ဦး

၁၅၁ ဦး

၃၆၇ ဦး

၄၂၁ ဦး

၅၇ ဦး

၁၃၉၉ ဦး

၂ဝ%

၂၆%

၁၉%

၂၄%

၃ဝ%

၂၂% ၂၆%၅၁%

၅ဝ%

၄၂% ၂၃%

၂၆%

၅၄% ၂၅%

၄၃% ၃၁%

၂ဝ%၅၃%

ပံုမွန္ ပိုေကာင္းပိုဆိုး

ပိုေကာင္းပိုဆိုး
၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ%၆ဝ%၇ဝ%၈ဝ% ၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ။  (ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၅ ခုႏွင့္ 
စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၈.၁
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အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၁၁၄။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသလား။

ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနအေၾကာင္း ေမးခဲ့ေသာ ယခင္ေမးခြန္းႏွင့္ 
တူညီစြာပင္ ယခုေမးခြန္းအတြက္ အေတြ႔ရအမ်ားဆုံး (၄၆%နီးပါးရွိ) 
တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈမွာ အေျခ အေနမ်ားက “မေျပာင္းမလဲယခင္အတုိင္း”ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု 
ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ အနည္းငယ္ေသာလူမ်ားက အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
“ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္”လာခဲ့သည္ဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
ပုိမ်ားေသာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳးအစားက အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ 
“မေျပာင္းမလဲယခင္အတုိင္း”ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိသူ 
တစ္ဦးတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးအတြက္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားအတြက္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္အတြက္၊ ဤေျဖဆုိတု႔ံျပန္မႈက 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားတြင္ မိမိတုိ႔အိမ္ေထာင္စု၏ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအေပၚ ရႈျမင္ပုံတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ကြာျခားမႈရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိမုိေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈက အမ်ိဳးသားဦးစီးေသာ 
အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးစီးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအၾကား ႏႈိင္းယွဥ္သည့္အခါ 
ထုိကြာျခားမႈ ဆက္လက္ရွိေနႏိုင္ပါသလားဟူေသာအခ်က္ကုိ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ 
ႏိုင္သည္။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ အႀကီးမားဆံုး တုိးတက္မႈကုိ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဘားအံံၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားက အေျခအေနမ်ား 
“ပိုမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္” လာခဲ့သည္ဟု သိသိသာသာ ပုိမုိေျပာလုိၾကသည္။ 
ယခင္ေမးခြန္းကဲ့သုိ႔ပင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ဟု 
ေျဖဆုိၾကသူမ်ားအနက္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ အမ်ားစုက 
အေျခအေနမ်ားက “ပိုမုိဆုိးဝါး”လာခဲ့သည္ဟုေျပာဆုိၾကသည္။

အနည္းငယ္ေသာလူမ်ားက 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
“ပုိမုိတုိးတက္ ေကာင္းမြန္” 
လာခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမ်ားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳးအစားက 
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားသည္ “မေျပာင္းမလဲ 
ယခင္အတုိင္း”ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

စုစုေပါင္း ၁၃၉၉ ဦး၂၃% ၄၆% ၂၈%

ယခင္အတိုင္း ပိုေကာင္းပိုဆိုး

ပိုေကာင္းပိုဆိုး

၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၆ဝ%၇ဝ%၈ဝ% ၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ။  (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၈.၂
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၁၁၄။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု 

ထင္ျမင္ပါသလား။

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အႀကီးမားဆုံး အခ်ိဳးအစား(၄၄%) က အလုပ္အကုိင္ 
တုိးတက္ႏိုင္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း 
“မေျပာင္းမလဲ ယခင္အတုိင္း”ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။

အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသူမ်ားအနက္ အနည္း 
ငယ္သိသာေသာ လူအမ်ား (၆၁%) က အလုပ္အကုိင္ တုိးတက္ႏိုင္မႈအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားက တုိးတက္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ကိန္းဂဏန္းအရ သိသာထင္ရွားေသာ ျခားနားမႈမရွိခဲ့ပါ။ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား ခြဲျခားစစ္ေဆးသည့္အခါ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ 
ကြာျခားမႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဘားအံံၿမိဳ႕ရွိ ေျဖဆိုသူမ်ားက အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္မႈတုိ႔တြင္ တစ္ႏွစ္ၿပီး 
တစ္ႏွစ္ အႀကီးမားဆုံး တုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္အကုိင္တုိးတက္မႈ 
အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား “ပိုမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္”လာခဲ့သည္ဟု ေျဖဆုိၾကသူ 
မ်ားတြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင္ အနိမ့္ဆုံးေသာ အခ်ိဳးအစား (၂၈%)
သာရွိခဲ့သည္။ ေက်ာက္တံတားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကမူ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ 
အလမ္းႏွင္ ့ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနမ်ားက “ပုိမုိဆုိးဝါး”လာခဲ့သည္ဟု 
ေျဖဆုိတင္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ အလုပ္အကုိင္ တုိးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားက တုိးတက္လာခဲ့သည္ဟု ေျဖဆုိ ၾကသူမ်ားမွာ အျမင့္ဆုံးအခ်ိဳးအစား (၃ဝ%) 
ရွိခဲ့သည္။

ေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
အႀကီးမားဆံုး အခ်ိဳးအစား 
၄၄% က အလုပ္အကုိင္ 
တိုးတက္ႏိုင္မႈအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္အတြင္း “မေျပာင္းမလဲ 
ယခင္အတုိင္း”ဟု ေျဖဆုိၾကသည္

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကုိင္တုိးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား။  (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၈.၃

စုစုေပါင္း ၁၃၉၉ ဦး၁၈% ၄၃% ၂၉%

ယခင္အတိုင္း ပိုေကာင္းပိုဆိုး

ပိုေကာင္းပိုဆိုး
၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၆ဝ%၇ဝ%၈ဝ% ၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%
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အဓိကေမးခြန္း

အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၈။ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား

ေမးခြန္း ၇။ ၿပီးခဲ့ေသာလက သင့္အိမ္ရဲ့ဝင္ေငြသည္ 

အၾကမ္းအားျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ပါသလဲ။

ေျဖဆုိသူ ၅ဝ% ေက်ာ္က ၎တုိ႔၏ အိမ္ေထာင္စုသည္ လစဥ္ျမန္္မာက်ပ္ေငြ 
၂၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ေအာက္ နည္းေသာဝင္ေငြရွိၿပီး ၇၅% နီးပါးက 
လစဥ္ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ေအာက္ နည္းေသာဝင္ေငြရွိသည္ဟု 
ေဖာ္ျပၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ားမအေပၚအေျခခံေသာ လစာေငြကြာဟမႈရွိေသာ္လည္း၊ 
ဤစစ္တမ္းက ေျဖဆုိသူတစ္ဦးခ်င္း၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကုိ ေမးျမန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊
အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလုံး၏ ဝင္ေငြကုိေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ထုိအခ်က္က 
ဤေနရာတြင္ ထင္ရွားျခင္းမရွိပါ။ ရန္ကုန္ရွိၿမိဳ႕နယ္သုံးခုအတြက္ အိမ္ေထာင္စု 
ပွ်မ္းမွ်တစ္လဝင္ေငြ (၃ဝဝ,ဝဝဝ ျမန္မာက်ပ္) က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေထာင္စု 
ပွ်မ္းမွ်တစ္လဝင္ေငြ (၂ဝဝ,ဝဝဝ ျမန္မာက်ပ္) ထက္ ၅ဝ% ပုိမ်ားၿပီး၊ ဘားအံံရွိ 
အိမ္ေထာင္စု ပွ်မ္းမွ်တစ္လဝင္ေငြ (၁၉ဝ,ဝဝဝ ျမန္မာက်ပ္) ထက္ ၅၇% 
ပိုမုိမ်ားျပားပါသည္။ ရန္ကုန္ရွိၿမိဳ႕နယ္သုံးၿမိဳ႕လုံးတြင္အိမ္ေထာင္စုပွ်မ္းမွ် 
တစ္လဝင္ေငြမွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၃ဝဝ,ဝဝဝ ျမန္မာက်ပ္ရွိေသာ္လည္း၊ 
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္သည္ အျမင့္ဆုံးအိမ္ေထာင္စုတစ္လဝင္ေငြရွိပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူအားလုံးအနက္ ၃၆% ကသာ အခ်ိန္ျပည့္ 
ခန္႔ထားျခင္းခံရသည္ဟု တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေန႔စားလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္၊ ေျဖဆုိၾကသူမ်ား၏ 
၅၉% တြင္ အလုပ္အကုိင္ပုံစံ တစ္ခုခုရွိၾကသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၃၉% က 
အလုပ္မလုပ္ၾကပါဟု ေျဖဆုိၾကေသာ္လည္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကုိ ပုံမွန္တြက္ခ်က္ 
တုိင္းတာမႈအရ ၂% သည္သာ အလုပ္လက္မဲ့ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ 
ရွာေဖြေနၾကသည္ဟု ေျဖဆုိေဖာ္ျပၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၅ဝ% ေက်ာ္က 
သူတုိ႔သည္ အလုပ္မလုပ္ၾကဘဲ အလုပ္အကိုင္လည္း ရွာေဖြေနျခင္းမရွိဟု 
ေျဖဆုိၾကသည္။ စစ္တမ္းတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားကုိ ပုိမုိကုိယ္စားျပဳထားၿပီး၊
ထုိအခ်က္က အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၿပီး အလုပ္အကိုင္လည္း ရွာေဖြေနျခင္းမရွိေသာ 
ေျဖဆုိသူအခ်ိဳးအစား ျမင့္မားေနမႈ၏ အေၾကာင္းတစ္စိတ္တစ္ပို္င္းျဖစ္ႏို္င္ပါသည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္။ (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၈.၄

အခ်ိန္ပိုင္း

အလုပ္ရွာေနဆဲ

အလုပ္မလုပ္ပါ

အခ်ိန္ျပည့္

ေန႔စား

၁၉%

၃၉%

၃၆%

၃%

၄%

၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%
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ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေက်ာက္တံတား
ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

တစ္လစာဝင္ေငြ။  (ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၅ ခု)

ပံု ၈.၅

၂၈၈ ဦး

၈%
၇%

၂ဝ%

၂ဝ%

၁၈%

၂၅%

၁၂%

၃၁%

၁၂%

၁၆%
၉%

၂၁%

၁၇%

၂၂%

၂၅%

၂၅%

၂၁%

၁ဝ%

၁ဝ%

၈%

၈%

၆%

၄ဝ%

၁၉%

၉%

၂ဝ%

၂၉%

၁၃%

၄%

၄%

၄%

ဝ%

၃%

၃%

၂%

၁၁၇ ဦး

၄၉ ဦး

၃၃၁ ဦး

၂၅၅ ဦး

> ၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၅၁,ဝဝဝ-၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၃၅၁,ဝဝဝ-၄၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၂၅၁,ဝဝဝ-၃၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၁၅၁,ဝဝဝ-၂၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၉,ဝဝဝ-၁၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

< ၄၉,ဝဝဝ က်ပ္

> ၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၅၁,ဝဝဝ-၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၃၅၁,ဝဝဝ-၄၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၂၅၁,ဝဝဝ-၃၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၁၅၁,ဝဝဝ-၂၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၉,ဝဝဝ-၁၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

< ၄၉,ဝဝဝ က်ပ္

> ၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၅၁,ဝဝဝ-၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၃၅၁,ဝဝဝ-၄၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၂၅၁,ဝဝဝ-၃၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၁၅၁,ဝဝဝ-၂၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၉,ဝဝဝ-၁၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

< ၄၉,ဝဝဝ က်ပ္

> ၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၅၁,ဝဝဝ-၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၃၅၁,ဝဝဝ-၄၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၂၅၁,ဝဝဝ-၃၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၁၅၁,ဝဝဝ-၂၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၉,ဝဝဝ-၁၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

< ၄၉,ဝဝဝ က်ပ္

> ၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၅၁,ဝဝဝ-၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၃၅၁,ဝဝဝ-၄၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၂၅၁,ဝဝဝ-၃၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၁၅၁,ဝဝဝ-၂၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၉,ဝဝဝ-၁၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

< ၄၉,ဝဝဝ က်ပ္

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%
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အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၂၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသား အေပၚ 

သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သေဘာ 

တူညီပါသနည္း။

ဤနိုင္ငံတြင္ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေသာ 

သူတစ္ေယာက္သည္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္နိုင္သည္။

ေမးခြန္း ၂၃။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသား အေပၚ 

သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ 

သေဘာတူညီပါသနည္း။

သင္ေနထုိင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 

အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ 

တုိးတက္ေအာင္ျမင္နိုင္သည္။

ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္မႈ၏တန္ဖုိးတြင္ 
ခုိင္ခုိင္မာမာယုံၾကည္မႈရွိသည္။
 

ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ကုိင္မႈမွတစ္ဆင့္ လူတစ္ဦး၏ တုိးတက္ျမင့္မားႏိုင္မႈ အေၾကာင္း 
ေမးျမန္းေသာအခါ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အမ်ားအျပားျဖစ္ေသာ ၈ဝ% က ၎တုိ႔၏ 
သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္သာမက ႏိုင္ငံတြင္ပါ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္မႈက 
တုိက္႐ိုက္အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိေစႏိုင္သည္ကို သေဘာတူသည္ သို႔မဟုတ္ 
အလြန္သေဘာတူၾကပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေျဖဆိုသူမ်ားက အလုပ္ႀကိဳးစား 
လုပ္ကုိင္မႈမွတစ္ဆင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ တုိးတက္ျမင့္မားႏိုင္မႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈ 

ဝင္ေငြႏွင့္ လူမႈအဆင့္အတန္းေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ အေပၚအျမင္
ေဖာ္ျပခ်က္ ၈.၁

“ဤႏိုုင္ငံတြင္ အလုုပ္ႀကိဳးစားလုုပ္ကိုုင္ေသာသူတစ္ေယာက္သည္ တိုုးတက္ 
ေအာင္ျမင္ႏိုုင္သည္။” ဆုိေသာအဆုိကုိ သေဘာတူသည္လား၊ သေဘာမတူ 
သည္လား ေမးျမန္းေသာအခါ ဝင္ေငြပုိၿပီးနည္းပါးေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားက 
ပုိမိုခ်မ္းသာေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားထက္ ပုိမို၍ သေဘာတူ (သုိ႕) အလြန္ 
သေဘာတူႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဝင္ေငြျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ဤအဆုိျပဳခ်က္ကုိ သေဘာတူမႈ မေျပာင္းမလဲ 
နည္းသထက္နည္းလာသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ အဆင္းရဲဆုံး ေျဖဆိုသူ 
မ်ား၏ ၈၅% နီးပါးက သေဘာတူ(သုိ႕)အလြန္သေဘာတူ ဟူ၍ေျဖဆုိၾကၿပီး၊ 
အခ်မ္းသာဆုံး ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၆၇% ကသာ သေဘာတူ(သုိ႕)အလြန္ 
သေဘာတူဟု ေျဖဆိုၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

အျမင့္မားဆုံး (၈၅% က ႏိုင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ၈၆% က 
မိမိၿမိဳ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) ေဖာ္ျပၾကျခင္းျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း သေဘာတူညီမႈက တစ္ေျပးညီျဖစ္ 
ေနသည္။ ဤေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝရရွိေစ 
ႏိုင္သည္မွာ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ သို႔မဟုတ္ ကံ သို႔မဟုတ္ အဆက္ 
အသြယ္လားဟု ေမးျမန္းသည့္ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ႏိုင္ငံသား အသိ 
ပညာႏွင့္ တန္ဖုိးစစ္တမ္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည္။                                

ဝင္ေငြအခ်ိဳးအစားႏွင့္ ဤနိုင္ငံတြင္ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္နိုင္သည္ဟူသည့္ အယူအဆ။ 
(စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

 

ပံု ၈.၆

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသည္သေဘာမတူပါ
၄ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၆ဝ%၇ဝ%၈ဝ% ၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%

၃ဝ%

၂၉%၄၆%၁၁%၁၂%

၆% ၁၂% ၄၃% ၃၆%

၃၅%၄၇%၈%၈%

၈% ၇% ၄၁% ၄၁%

၃၇%

၃၈%၄၆%၆%၁ဝ%

၄၇%၈%၇%၁%

၁%

၁%

၃%

၃%

၃% ၃၈%၁၇%၁၁%

၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ေအာက္

၅ဝ-၁၅ဝဝဝ က်ပ္

၁၅ဝ-၂၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၂၅ဝ-၃၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၃၅ဝ-၄၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၄၅ဝ-၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၅၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္အထက္
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ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အေရးရလွ်င္ ရန္ပံုေငြအမ်ားဆံုး 
ထည့္ဝင္လိုသည္ ့က႑မ်ား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အား 

အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ
သူမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍

၅၂% က အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားပါက ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

၄၈% က ရာဇဝတ္မႈတစ္စံုတရာ 
ျဖစ္ပြားပါက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ 
သြားမည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။

ေျဖဆိုသူမ်ား၏ တဝက္ေက်ာ္က ၿပီးခဲ့ 
ေသာႏွစ္အတြင္း စည္ပင္သာယာ/
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တို႔၏ တိုးတက္မႈကို 
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဤအပုိင္းက ျပည္နယ္/ျမဴနီစီပါယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
စီမံထိန္းသိမ္းရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုလုံးတြင္၊ 
ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ပုံမွန္ပတ္သက္ဆက္ဆံေနရသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အျမင္ရွိ္ၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ 
လမ္း၊ ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ ေဈးမ်ားအားလုံးကို သံုးသပ္ခ်က္အျမင္ေကာင္းမ်ား ရရွိၾကၿပီး၊ 
အျမင္တြင္ မထင္ရွားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ 
ရွိမွသာထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေရဆုိးေျမာင္း၊ ပုိက္လုိင္း 
မ်ားႏွင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားအေပၚတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။  ေျဖဆုိသူမ်ားက ၄င္း
တုိ႔၏ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားျပဳလုပ္သည္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္ၾကသည္ဟု တင္ျပၾကၿပီး၊ စစ္တမ္းေျဖဆုိၾကသူမ်ား၏ ၇၂% က လွ်ပ္စစ္မီး 
ရရွိမႈတြင္ တုိးတက္မႈရွိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမ်ားအေပၚ လူတစ္ဦး၏ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးႏိုင္မႈမွာ ျခံဳၾကည့္လွ်င္ 
နိမ့္ပါးေသာ္လည္း ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔တာဝန္ရွိရာ 
နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ ပုိမုိ၍ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း 
ေပးလာၾကသည္ကုိ သေဘာတူၾကပါသည္။

လမ္းအေျခအေန

၂၃%
အမိႈက္သိမ္းစနစ္

၁၆%

လမ္းမီး

၁၆%
ေရေျမာင္း

၂ဝ%
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အဓိကေမးခြန္း 
ေမးခြန္း ၈၅။ 

အတိုင္းအတာ ၁ မွ ၅ အတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးကို 

သင္မည္သို႔ အမွတ္ေပးမည္နည္း။ ေက်ာင္းမ်ား

ေမးခြန္း ၈၆။ 

အတိုင္းအတာ ၁ မွ ၅ အတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးကို 

သင္မည္သို႔ အမွတ္ေပးမည္နည္း။ တကၠသိုလ္မ်ား

ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္မွ အနည္းငယ္ေသာ လူမ်ားစုကသာ ၎တုိ႔ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ 
ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္ရွိၾကသည္။

၎တုိ႔ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ 
ေမးျမန္းသည့္အခါ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေပၚ ေနထုိင္သူမ်ားမွ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၅%)က ၎တုိ႔ၿမိဳ႕ျပရွိ ေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အျမင္ရွိၾကၿပီး ၅ မွတ္စေကးေပၚတြင္ ၄ သို႔မဟုတ္ ၅ ဟု အဆင့္သတ္မွတ္ ေျဖဆုိ 
ခဲ့ၾကသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံေက်ာ္႐ံုမွ် (၂၇%)ကေက်ာင္းမ်ား၏ 
အရည္အေသြးကုိ ပွ်မ္းမွ်သာမန္အဆင့္ (၅ မွတ္စေကးတြင္ ၃ ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း)ျဖင့္ 
ေဖာ္ျပေျဖဆုိခဲ့ၿပီး၊ စစ္တမ္း၏ ၁ဝ % မွာ ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚ 
စိတ္ဘဝင္မက်ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရၿပီး ၅ မွတ္စေကးတြင္ ၂ သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ 
နည္းေသာ အေျဖမ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားေျဖဆိုသူမ်ားထက္ အေကာင္းျမင္ေသာ အျမင္ပိုမိုရွိၾကသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူမ်ားမွ ၈% ကသာ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားအေပၚ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အျမင္မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ 
ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုအတြင္း ကိန္းဂဏန္းအရ ကြာျခားမႈမရွိပါ။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ  
စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့သူမ်ားက အေကာင္းျမင္မႈတြင္ ပုိနိမ့္ေသာအမွတ္မ်ားကုိ 
ေျဖဆုိခဲ့ၿပီး၊ ၎တုိ႔ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ မသိဟု  
ေျဖဆုိေသာသူ ၁၉% ရွိသည္။

ေယဘုယ်ျခံဳၾကည့္ပါက ၎တုိ႔၏ ၿမိဳ႕ႀကီးရွိတကၠသိုလ္မ်ားအေပၚ ၎တုိ႔ျမင္ေသာ
အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါ စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့သူ ၃၄% က 
မေျဖဆုိႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။  “မသိပါ” သို႔မဟုတ္ “မေျဖလုိပါ”ဟု ေျဖဆိုသည့္အေျဖမ်ားကို 
ဖယ္ထုတ္ရန္ အေျဖမ်ားကိုျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ အေျဖမ်ားသည္ ယခင္ေမးခြန္းတြင္ 
ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီဆဲျဖစ္သည္။ 
ျခံဳငံုၾကည့္ပါက ေျဖဆုိခဲ့ၾကသူမ်ား၏ ၅၅% က တူညီေသာ 
အမွတ္စေကးေပၚတြင္အမွတ္ ၄ သို႔မဟုတ္ ၅ ျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ 
တကၠသုိလ္မ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
၅၈%  ထံမွ အေကာင္းျမင္ေသာရလဒ္မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ ၆ဝ% ေအာက္ 
အနည္းငယ္မွ်သာ နိမ့္ေသာေျဖဆုိသူမ်ားက ၎တို႔၏တကၠသိုလ္မ်ားကုိ အဆင့္ ၄ 
သုိ႔မဟုတ္ ၅ ဟု အဆင့္သတ္မွတ္ေျဖဆုိျခင္းျဖင့္ ဘားအံံႏွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားမွ 
ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ျဖင့္ တင္ျပေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ “မသိပါ”ဟူေသာ
တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ပင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ 
ေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မွ အေကာင္းသေဘာ 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕ျပ ၅ ခုအတြင္း အနိမ့္ဆုံးရာခုိင္နႈန္းအေနျဖင့္(၄၆%)
သာရွိခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ရွိတကၠသိုလ္မ်ားကုိ (အတိုင္းအတာ ၁ မွ ၅ အတြင္း) ၁ 
သို႔မဟုတ္ ၂ အဆင့္ကုိ ၃၂% က ေပးျခင္းျဖင့္ မေကာင္းသည့္သေဘာ သတ္မွတ္မႈ 
အျမင့္ဆုံးအဆင့္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ 

ၿမိဳ႕ေပၚေနထိုင္သူမ်ား၏ ၅၅% က 
၎တုိ႔ၿမိဳ႕ျပရွိ 
ေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အျမင္ရွိၾကၿပီး ၅ မွတ္စေကးေပၚတြင္ 
၄ သုိ႔မဟုတ္ ၅ ဟု အဆင့္သတ္မွတ္ 
ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
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မသိပါ

မသိပါ

ေတာင္ႀကီး

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

ေက်ာက္တံတား

၈%

၂၂%

၉%

၂၉%

၉%

၃၃%

၇%

၄၆%

၁၉%

၅၁%

၄၂ဝ ဦး

၄၂ဝ ဦး

၅၇ ဦး

၅၇ ဦး

၃၆၇ ဦး

၃၆၇ ဦး

၁၅၁ ဦး

၁၅၁ ဦး

၄ဝ၃ ဦး

၄ဝ၃ ဦး

၃၅%

၂၃%၁ဝ%၁၂%၄%

၆%

၁၁% ၂၂%

၂၈% ၃၅%

၄၄%၂၂%၇%

၅%

၂၇% ၄%

၁၆% ၂၉% ၂%

၂%

၅၈%

၄%၄၃%၃၄%၈%

၅% ၃ဝ% ၅ဝ% ၅%

၄%၅၄%၂၄%၈%

၂၄%၇% ၃%

၂၂%၁၉%၂%

၂%

၁%

၂%

၂%

၂%

၂%

၁%

၁%

၂%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

အလြန္ေကာင္းေကာင္းအလြန္ဆိုးရြား ဆိုး

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

အလြန္ေကာင္းေကာင္းအလြန္ဆိုးရြား ဆိုး

အလြန္ေကာင္း

အလြန္ေကာင္း

အလြန္ဆိုးရြား 

အလြန္ဆိုးရြား 

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၇ဝ%

၇ဝ%

၈ဝ%

၈ဝ%

၉ဝ%

၉ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာ)

တကၠသိုလ္မ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာ)

ပံု ၉.၁

ပံု ၉.၂
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အဓိကေမးခြန္း 

ေမးခြန္း ၇၃ မွ ၈ဝ။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္/ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 

စည္ပင္မွ ပံ့ပိုုးေပးေသာ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အားေက်နပ္မႈရွိပါသည္။

• လမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး

• အိမ္မ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ေသာ 

အမႈိက္သိမ္းဝန္ေဆာင္မႈ

• လမ္းမီး

• စည္ပင္သာယာမွ အိမ္မ်ားသို႔ေပးေဝေသာ 

ပိုက္လိုင္းေရ အရည္အေသြး

• မိလႅာစနစ္

• ေရႏႈတ္ေျမာင္းစနစ္

• ပန္းျခံမ်ားစီမံထိန္းသိမ္းျခင္း

• ေစ်းမ်ားအားစီမံထိန္းသိမ္းျခင္း

 

ေမးခြန္း ၄၄။ ၿမိဳ႕ရွိလမ္းမ်ားႏွင့္ 

အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာေနရာမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသည္။

ေမးခြန္း ၁၁၆။ လြန္ခဲ့ေသာ၂ ႏွစ္က အေျခအေနႏွင့္ 

ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သင့္အိမ္အေျခအေနသည္ လွ်ပ္စစ္မီးရ

ရွိမႈပုိ၍ေကာင္းလာသည္၊ အတူတူ (သုိ႕) 

ပုိ၍ဆုိးလာသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသလား။ 

ေမးခြန္း ၉ဝ။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနသည္ 

ၿမိဳ႕အတြက္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ 

စီမံထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူကိုုအသိေပး 

ေျပာဆိုုသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့သူမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္က ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက 
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့ၾကျပီး 
စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အေကာင္းျမင္ေသာ ရႈျမင္မႈမ်ားျပသခဲ့ၾကသည္။ 

ေျဖဆုိသူအားလုံးက ၿမိဳ႕နယ္/ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ 
ပုိမုိျမင္သာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းျမင္ဆုံး ေျပာဆုိႏိုင္ 
ခဲ့ၾကသည္။ လမ္းအရည္အေသြး (၅၄%သေဘာတူ)၊ အမိႈက္သိမ္း (၅၄% 
သေဘာတူ)၊ လမ္းမီး (၅ဝ%သေဘာတူ)၊ ပန္းျခံစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေဈးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
(ပန္းျခံ၅၃% သေဘာတူ၊ ေဈး၅၅%သေဘာတူ) ကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚေက်နပ္မႈကုိ 
ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အနည္းဆုံးတစ္ဝက္က ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေျဖဆိုသူ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားတြင္ သိသာေသာ ကြာဟခ်က္ကိုမူ 
မေတြ႔ရေပ။ လွ်ပ္စစ္မီးေပးမႈကဲ့သို႔ ယခင္က ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ကလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း တုိးတက္လာမႈအတြက္ အသိမွတ္ျပဳခံရသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျဖဆုိသူ ၇၂% က လွ်ပ္စစ္မီးေပးမႈက တုိးတက္လာခဲ့သည္ဟု 
သေဘာတူၾကၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေနမ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံ (၇၅%)က ၎တုိ႔ၿမိဳ႕သည္ 
သန္႔ရွင္းေသာ လမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားရွိသည္ဟု 
သေဘာတူၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အလြန္သေဘာတူၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
၇၁% က လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေဝေပးမႈတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ ၅၈% 
ကမူ ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ သန္႔ရွင္းေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား 
ရွိသည္ဟု သေဘာတူၾကသည္။ 

ေရပိုက္လုိင္းမ်ားႏွင့္ေရဆိုးေျမာင္းတုိ႔အေပၚအျမင္မ်ားက ၂၂% ေအာက္ 
ေက်နပ္မႈကိုျပေနၿပီး ေျဖဆိုမႈတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတြင္  ကြာျခားခ်က္မ်ားကိုျပေနသည္။
ထိုသို႔ အေကာင္းမျမင္မႈမ်ားသည္ အစဥ္ေခ်ာေမြ႔စြာ လည္ပတ္ေနျခင္းထက္ 
ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအခ်ိန္တြင္ ရရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ 
အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း 
ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို တစ္္ခ်ိန္ဖူးမွ် ရရွိခဲ့ျခင္း 
မရွိေသးေသာေျကာင့္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာသာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔က ေရဆုိးေျမာင္းမ်ား ထိ္န္းသိမ္းေပးမႈ 
အေပၚ မေကာင္းေသာအျမင္ (၆၂%) ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း၊ မေကာင္းေသာ 
အျမင္ ေျဖဆုိမႈမ်ားက ထုိဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကုိ နားလည္မႈမရွိျခင္းသို႔မဟုတ္ 
ထုိစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ျပဆုိျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈအေျခအေနကုိ 
ေမးျမန္းသည့္အခါ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျဖဆုိမႈမ်ားက အႏႈတ္သေဘာသေဘာ 
ေဆာင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဘားအံံႏွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အသီးသီးတုိ႔တြင္ 
စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့သည့္ ေနထုိင္သူ ၅၁% ႏွင့္ ၅၇% အသီးသီးတုိ႔က 
ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိသေဘာမတူ၊ အလြန္သေဘာမတူ သို႔မဟုတ္ 
မေျဖဆုိႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ ထုိသုိ႔ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈမရွိျခင္းက ပုိက္လုိင္းေရပံ့ပုိုးေပးမႈ၏
အရည္အေသြးအေပၚအျမင္ကုိ ေမးျမန္းေသာအခါ၊ စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့ေသာ 
ဘားအံံၿမိဳ႕ေနမ်ား၏ ၇၄% က ထုိဝန္ေဆာင္မႈကုိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က 

မည္မွ်ေကာင္းမြန္စြာ ေပးေနေၾကာင္းမသိရွိပါဟု ေျဖဆုိရျခင္း 
အေၾကာင္းအရင္းကုိ ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ 
သကဲ့သုိ႔ပင္၊ သိရွိနားလည္မႈတြင္အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းသည္ 
အရည္အေသြးကုိ မသိျခင္းေၾကာင့္ထက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ၅၃% 
ေသာ ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ၿမိဳ႕၏ ေရပိုက္လိုင္း 
ဝန္္ေဆာင္မႈကို ေက်နပ္မႈမရွိပါ။ ၆ဝ% ကမူ ေရဆိုးေျမာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိၾကပါ။
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ေျဖဆိုသူ အားလုံး၏ ၅၄% (၅၆%ေသာ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) 
ကေရႏႈတ္ေျမာင္းဝန္ေဆာင္မႈသည္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာအဆင့္ 
အတန္းမရွိဟု ေျဖဆုိတင္ျပၾကျခင္းျဖင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းဝန္ေဆာင္မႈသည္
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတြင္ မေကာင္းဆုံး တုံ႔ျပန္ 
ေျဖဆုိမႈ ရရွိခဲ့သည္။ ေရစီးေရလာျပႆနာမ်ားကုိ သတိအထားမိဆုံး 
အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ မုိးရာသီအတြင္း ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သျဖင့္၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်ိန္ပုိင္္းက 
ရႈျမင္ပုံမ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးႏိုင္ပါသည္။ 
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဤရႈျမင္ပုံမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိ 
မႈမ်ားတြင္ သတိခ်ပ္သင့္ေသာအခ်က္ျဖစ္သည့္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဦးစားေပးမႈဆိုင္ရာ  အေလး 
ထားစရာကိစၥႏွင့္ ရႈျမင္ပုံမ်ားသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္းအခ်ိန္ကာလရာသီ
အလိုက္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေနေပသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ 
က ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ပုိမုိေကာင္းမြန္ 
လာသည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့ၾကၿပီး စည္ပင္ 
သာယာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေကာင္းျမင္ေသာ 
ရႈျမင္မႈမ်ားျပသခဲ့ၾကသည္။ 

ေအာက္ပါ စည္ပင္သာယာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား “ေက်နပ္မႈရွိသည္။” (စစ္တမ္းတစ္ခုလံုး)
ပံု ၉.၃

ေစ်းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ပန္းျခံစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေရဆိုးထုတ္ေျမာင္း

သံုးေရပိုက္လိုင္း

လမ္းမီး

အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း

လမ္းအရည္အေသြး

ေရစီးေရလာ/ေရႏုတ္ေျမာင္း

သေဘာတူသေဘာမတူ

၄ဝ%၅ဝ%၆ဝ%၇ဝ%၈ဝ% ၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ%၃ဝ% ၃ဝ%၂ဝ% ၂ဝ%၁ဝ% ၁ဝ%

သေဘာတူသေဘာမတူ

၅၅%

၅၃%

၃ဝ%

၂၁%

၂၂%

၅ဝ%

၅၄%

၅၄%

၅၄%

၄၂%

၃၅%

၃၈%

၃၃%

၂၉%

၁၆%

၂၂%

၁၄ဝဝ ဦး
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“ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ပန္းျခံမ်ားရွိသည္။” (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

“လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္းလွ်ပ္စစ္မီးေပးေဝမႈ တုိးတက္လာသည္။” (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

“ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနသည္ ၿမိဳ႕အတြက္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ စီမံထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူကုုိအသိေပး ေျပာဆုုိသည္။”
 (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၉.၄

ပံု ၉.၅

ပံု ၉.၆

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

ေကာင္းမြန္ဆိုးရြား

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူ

ေကာင္းမြန္

သေဘာတူ

သေဘာမတူ

ဆိုးရြား

သေဘာမတူ

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၇ဝ%

၇ဝ%

၇ဝ%

၈ဝ%

၈ဝ%

၈ဝ%

၉ဝ%

၉ဝ%

၉ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁၃၉၈ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

စုစုေပါင္း

စုစုေပါင္း

စုစုေပါင္း

၆%

၇% ၂ဝ% ၇၂%

၁၉%၂၈%၅%၁၇%၁၈%

၁၉% ၁၈% ၃၉% ၁၆%
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၈၁။ သင့္ကိုယ္သင္ စည္ပင္သာယာဌာန၏ 

အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု စိတ္ကူးျကည့္ပါ။ 

သင့္တြင္ ပဲေစ့ ၂ဝ ေစ့ ရွိၿပီး၊ ထိုပဲေစ့မ်ားသည္ 

စည္ပင္သာယာဌာန၏ ေရွ႕လာမည့္နွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို 

ကိုယ္စားျပဳသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္ပင္ 

သာယာဌာန၏ ဦးစားေပးက႑ ၅ မ်ိဳးတြင္ 

သင့္အေနျဖင့္ ပို၍ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲသင့္သည္ဟု 

ထင္သည့္အတိုင္း ပဲေစ့မ်ားကိုေနရာခ်ထားနိုင္သည္။ 

သင့္ဆႏၵအရ ပဲေစ့မ်ားကို ႀကိဳက္သလို ထားနိုင္သည္။ 

(ညႊန္ၾကားခ်က္။ ပဲေစ့မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ စတုရန္း 

အကြက္မ်ားအတြင္း ေနရာခ်ရန္ ညႊန္ၾကားပါ။ 

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအား သူတို႔စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ 

ပဲေစ့မ်ားကို အကြက္မ်ားတြင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ 

ခ်ထားၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းပါ။)

ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရး ရံပုံေငြမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအၾကား အေကာင္းဆုံး ခြဲေဝသည့္နည္းလမ္းကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားအား 
ေမးျမန္းသည့္အခါ ပုိမုိျမင္သာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကသာ အမွတ္ 
အျမင့္ဆုံးရရွိျပန္သည္။ 

ေရေျမာင္းမ်ား၊ ေရဆိုးထုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ပုိက္လုိင္းေရ၊ လမ္းမီးလင္းေအာင္လုပ္ျခင္း၊
အမႈိက္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လမ္းအေျခအေနမ်ားအၾကား ပဲေစ့ႏွစ္ဆယ္ကုိ 
မည္သုိ႔မည္ပုံခြဲေဝရမည္ကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
ပုိမုိအေကာင္းျမင္ခံရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
အေျခအေနမ်ား ၂၃%၊ အမိႈက္၁၆%ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိျခင္း ၁၆%) က 
ဘတ္ဂ်က္၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိျခင္း အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ 
ေပးျခင္းခံရသည့္တုိင္ ျမင္သာမႈ အားနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ မရရွိေနေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ဘတ္ဂ်တ္အနည္းငယ္သာ ခြဲေဝမႈကိုရရွိသည္။ ပိုက္ေရႏွင့္ 
ေရဆိုးထုတ္ေျမာင္းတုိ႔အတြက္ ျမဴနီစီပါယ္ဘတ္ဂ်က္မွ ခြဲတမ္းအနိမ့္ဆုံး (ေရဆုိး 
ထုတ္ေျမာင္း၁၁%) ႏွင့္ ဒုတိယအနိမ့္ဆုံး (ပုိက္ေရ၁၄%) ရရွိၾကသည္။ 
မေကာင္းေသာ ရႈျမင္ေျဖဆုိမႈ အျမင့္ဆုံးရရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ 
ျခြင္းခ်က္မွာ ေရေျမာင္းကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကုိ ဒုတိယအမ်ားဆံုး 
အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈအျဖစ္ (ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၀%) ခြဲတမ္းခ်ေပးခဲ့သည္။

ေရစီးေရလာ/ေရႏုတ္ေျမာင္း

ေရဆိုးထုတ္ေျမာင္း

သံုးေရပိုက္လိုင္းလမ္းမီး

အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း

လမ္းအေျခအေန

“စည္ပင္သာယာဘတ္ဂ်က္ကုိ စိတ္ႀကိဳက္ခြဲတမ္းခ်ေဝျခင္း” (ေျဖဆုိသူအားလံုး၏ ပ်မ္းမွ်) 

ပံု ၉.၇

၂၃% ၂ဝ%

၁၁%

၁၄%

၁၆%

၁၆%
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၉၄။ သင့္လိုျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာဌာန၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မည္မွ်လႊမ္းမိုးနိုင္သည္ဟု 

ယူဆပါသနည္း။

ေမးခြန္း ၉၃။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္နွစ္ကနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဌာနသည္ ျပည္သူမ်ား၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတုန္႔ျပန္လာသည္။

ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာရွိ ေျဖဆုိသူမ်ားက ၎တုိ႔တြင္ အဆင့္နိမ့္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးကုိယ္စားျပဳ ခံရမႈသာရွိသည္ဟု ၎တုိ႔ကုိယ္၎တုိ႔ရႈျမင္ၾကသည္။

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၂%) က စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ 
သို႔မဟုတ္ DAO တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိ္းႏိုင္မႈရွိသည္ဟု 
မခံစားရေၾကာင္း ေျဖဆုိေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၁၅% ေအာက္နည္းေသာ 
ေျဖဆုိသူမ်ားကသာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ 
သို႔မဟုတ္ DAO တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္မႈ “အခ်ိဳ႕” 
သုိ႔မဟုတ္ “အမ်ားအျပား”ရွိႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေတာင္ႀကီးတြင္ “အလြန္နည္းေသာ” ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈသာ ရွိႏိုင္သည္ 
သို႔မဟုတ္ “ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္မႈလုံးဝမရွိႏိုင္”ဟု အခုိင္အမာေျပာၾကားသည့္ေျဖဆုိသူ 
၈၂% ႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္မႈ “အခ်ိဳ႕” သုိ႔မဟုတ္ “အမ်ားအျပား” ရွိႏိုင္သည္ဟု 
ေျပာၾကားသူ ၉% မွ်သာ ရွိျခင္းျဖင့္ ထုိေမးခြန္းအေပၚတြင္ အမွတ္နိမ့္နိမ့္သာ 
ေပးခဲ့သည္။ ရဲလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ေမးခြန္းနွင့္ တူညီစြာပင္၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
မည္မွ်ၾသဇာ လႊမ္းမုိးႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေမးျမန္းသည့္အခါ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ “မသိပါ”ဟု ႏွစ္ဆနီးပါး 
ေျဖဆုိလုိၾကပါသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းအေပၚ လူမ်ားအေနျဖင့္ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါဟူေသာ ထင္ရွားေပၚလြင္သည့္ 
ရႈျမင္ခ်က္ရွိလင့္ကစား၊ ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း စည္ပင္ 
သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈတြင္ တုိးတက္လာမႈမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္အတြင္း စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီတုိ႔သည္ ပုိုမုိ၍တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ယုံၾကည္ 
ပါသလားဟု ေမးျမန္းသည့္အခါ ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာလုံးရွိ စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့ၾကသူမ်ား၏
ထက္ဝက္ေက်ာ္က သေဘာတူၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကပါသည္။ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၅၄% ကလည္း ထို တင္ျပခ်က္ကို သေဘာတူသည္ 
သို႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား တုိးတက္မႈအေပၚ 
ရႈျမင္ပုံက ကိုက္ညီမႈရွိေနၿပီး၊ ေျမာက္ဒဂုံရွိ စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့ၾကသူမ်ားက 
သေဘာတူမႈအျမင့္ဆုံး (၆၂% သေဘာတူ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူ) 
ျဖင့္တင္ျပေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ၅၂% က 
စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိ္းႏိုင္မႈရွိသည္ဟု မခံစားရေၾကာင္း 
ေျဖဆိုေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

“စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ” 
(စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၉.၈

အမ်ားအျပား

တစ္ခုတေလ

မသိပါ

အနည္းငယ္

လံုးဝမရွိပါ ၁၄ဝဝ ဦး၅၂%

၁၉%

၁၅%

၉%

၅%

၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၂၈။ အကယ္၍သင့္အိမ္နွင့္အိမ္နီးနားခ်င္းတစ္

ဦးတို့ျပႆနာအေျခအတင္ျဖစ္ပါကထိုျပႆနာကိုေျဖရွ

င္းရန္သင္မည္သူထံမွအကူအညီေတာင္းမည္နည္း။ 

(တစ္ခု ထက္ပို၍ေရြးနိုင္သည္။)

ေမးခြန္း ၂၉။ အကယ္၍သင့္မိသားစုဝင္တစ္ဦးသည္ရာဇ

ဝတ္မႈတစ္ခုတြင္က်ူးလြန္ခံ ရလွ်င္ထိုျပႆနာကိုေျဖရွင္း

ရန္သင္မည္သူထံမွအကူအညီေတာင္းမည္နည္း။(တစ္ခု

ထက္ပို၍ေရြးနိုင္သည္။)

ေမးခြန္း ၉၅။ သင့္လို ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 

ၿမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 

လွြမ္းမိုးနိုင္ရန္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ 

မည္သည့္နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသနည္း။

သုေတသနစစ္တမ္းျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
အေျခအေနသံုးရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ မည္သူ႔ကုိ ဆက္သြယ္မည္ဆုိသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေမးခြန္းသုံးခုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ မိမိ၏ 
မိသားစုဝင္တစ္ဦးက အက်ဴးလြန္ခံရသည့္အခါ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ အျငင္းပြားရန္ 
ျဖစ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု 
အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္လုိအပ္္ေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔အတြက္ အာဏာရွိသူအျဖစ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ 
မေျပာင္းမလဲ မွတ္ယူၾကသည္။ ရာဇဝတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ရန္ျဖစ္မႈတုိ႔တြင္ 
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ အဓိကဖ်န္ေျဖသူပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ဘုံအတူညီဆုံး 
ေဖာ္ျပၾကၿပီး ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၂%) က အျငင္းပြား ရန္ျဖစ္မႈ 
မ်ားတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၄၈% က 
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအေျခအေနတစ္ခုကုိ ညႊန္ၾကားရန္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ 
ဆက္သြယ္ရန္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ နႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦးက 
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈတစ္ခု၏ က်ဴးလြန္ခံရသူျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္ရပ္မ်ိဳး၏ ၃၆% 
တြင္သာ ရဲမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္ 
ေနထုိင္သူတစ္ဦးက လိုအပ္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို 

ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

လမ္းလူႀကီး

မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

ရဲအရာရွိ

အျခားရပ္မိရပ္ဖမ်ား

မေျဖၾကားလုိ

မိမိကုိယ္တုိင္

သည္းခံမည္

အျခား 

အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ အျငင္းပြား 
ရန္ျဖစ္သည့္အခါ 

မိသားစုဝင္တစ္ဦး 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ခံရသည့္အခါ

ပုိမုိေရြးခ်ယ္လုိမႈကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္ 
အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကုိ ေမးျမန္းသည့္အခါ 
ေျဖဆုိသူမ်ား၏၂၄% က ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ 
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာေျပာဆုိခဲ့ၿပီး 
ယင္းႏွင့္ပမာဏတူေသာ အေရအတြက္က “မသိပါ”ဟု 
ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။  ဘားအံၿမိဳ႕ေန ေနထိုင္သူမ်ား 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ 
ေမးျမန္းရမည္ကို မသိပါဟု ၄ဝ%ခန္႔ကေျဖဆိုျကသည္။ 
ထုိေမးခြန္းကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက “မသိပါ”ဟုပုိမုိေျဖဆုိလုိၾကၿပီး၊ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္အတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏွစ္ဆက 
မိမိတုိ႔၏လႊတ္ေတာ္အမတ္ထံ ပုိမုိသြားလုိၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကမူ ယင္းသုိ႔လႊမ္းမုိးရန္အတြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ထံသုိ႔သာ ပုိမုိသြားလိုၾကသည္ဟုတင္ျပေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။

“ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဆက္သြယ္မည့္ပုဂၢိဳလ္” (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၉.၉

၁၃၉၉ ဦး

၇၀၉ ၆၆၅

၃၂ဝ ၁၉၄

၁၈ဝ ၁၁၃

၁ဝ၂ ၅ဝ၂

၇၂ ၅၆

၆၂၅၇

၄၂ ၁၈

၂၁

၃၃ ၅၉

၁၃၉၉ ဦး
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၁၁% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားကသာ 
ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ဖူးၾကသည္။ 

၉၄% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက 
သင့္တင့္ေသာ အခြန္ထမ္းျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သေဘာတူၾကသည္။ 

၈၉% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ 
မည္သည့္အခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္ႏွင့္ 
အခြန္ေငြမ်ားကို မည္သို႔သံုးစြဲေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမို ရယူလိၾုကသည္။ 

၆၃% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ 
အခြန္စည္းၾကပ္ကာလတြင္ ပစၥည္းခြန္ 
ေပးေဆာင္ခဲသ့ည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း 
ၿမိဳ႕အလိုက္ ကြာျခားမႈရွိသည္။ 

ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဆိုပါက 
ပစၥည္းခြန္ကို ပိုမိုထမ္းေဆာင္ၾကမညျ္ဖစ္သည္။ 

ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက ေကာက္ခံရရွိေသာ 
အခြန္မ်ားကို ဦးစားေပး လိုအပ္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ သံုးစြဲေနသည္ဟု 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

ဤအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ မည္သည့္ 
သေဘာထားမ်ားထား ရွိသည္ကုိ သုံးသပ္ထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပၚ 
ေနထုိင္သူမ်ားက ေပးေဆာင္ေသာ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အခြန္သုံးခုျဖစ္သည့္ 
ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္တို႔ကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဤစစ္တမ္းမွ ေျဖဆုိသူအမ်ားစုသည္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္တုိ႔ကုိ 
မေပးေဆာင္ၾကပါ။ ထက္ဝက္ေက်ာ္က ပစၥည္းခြန္ေပးေဆာင္ၾကသည္ဟု 
ေျဖဆုိၾကပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အခြန္ထမ္းျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္သူမ်ား 
မဟုတ္ၾကပါ။ အခြန္ထမ္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က 
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္မ်ားသည္ 
သင့္တင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚေနထုိင္သူမ်ားက မည္သည့္ 
အခြန္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ေပးေဆာင္ရမည္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အခြန္ေငြမ်ားကုိ မည္သုိ႔ 
သုံးစြဲေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိ သိလုိေၾကာင္း 
အလြန္သေဘာတူၾကသည္။

၄၇% 

၆၆% 
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အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၅၅။ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္မ်ားကို 
သင္ေပးေဆာင္ဖူးပါသလား။ [ဝင္ေငြခြန္]

ေမးခြန္း ၅၅။ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္မ်ားကို 
သင္ေပးေဆာင္ဖူးပါသလား။ [ကုန္သြယ္ခြန္] 

ေမးခြန္း ၅၂။ ‘ပစၥည္းခြန္’ဆိုုသည္မွာသင့္ပိုုင္ဆိုုင္မႈ၏ 
႐ုပ္လကၡဏာအေပၚ ဆန္းစစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ကိုု 
အေျခခံ၍ စည္ပင္သာယာဌာနသုုိ႔ ၆ လတစ္ႀကိမ္ 
ပုုံမွန္ေပးဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ 
သင့္မိသားစု၊ သင့္အိမ္ပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ 
အတြင္း ပစၥည္းခြန္ ေပးေဆာင္ဖူးပါသလား။ 

အလြန္နည္းေသာ လူအနည္းငယ္ကသာ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ဖူးေၾကာင္း 
တင္ျပေျဖဆုိၾကၿပီး၊ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္က ကုန္သြယ္ခြန္ 
ေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၁၁% ကသာ ဝင္ေငြခြန္ အၿမဲေဆာင္ေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ 
ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း အေတြ႔အၾကံဳသည္ ပုိမုိတုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေသာ ရန္ကုန္တြင္ 
အျမင့္ဆုံး (ေက်ာက္တံတားတြင္ ၂၇% ထိ) ျဖစ္ၿပီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနည္းေသာ 
ဘားအံံတြင္ (၈% ျဖင့္) အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၈၂% က 
ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ဖူးျခင္း မရွိေၾကာင္းေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
၈ဝ% ကလည္း ထိုသို႔ပင္ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားထက္ ႏွစ္ဆခန္႔အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္မႈ 
သည္ အလုပ္အကိုင္ရွိျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 
ကုန္သြယ္ခြန္ကုိမူ ၾကားဖူးသူႏွင့္ ေပးေဆာင္ ဖူးသူတုိ႔အၾကား ကြာဟခ်က္မွာ 
ပိုမုိေသးငယ္သည္။ ၄၅% ထက္နည္း ေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားကသာ ကုန္သြယ္ခြန္ 
ေပးေဆာင္ဖူးေၾကာင္း ေျဖဆုိၾကသည္။ ေျဖဆုိသူ ၅ဝ% ေက်ာ္ကမူ လြန္ခဲ့ေသာ 
အခြန္ ေကာက္ကာလအတြင္း မိမိတုိ႔အိမ္ေထာင္စုက ပစၥည္းခြန္ေပးေဆာင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း ေျဖဆုိၾကသည္။

ေပးေဆာင္သည္ မသိပါ မေပးေဆာင္ပါ

“ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ ပစၥည္းခြန္ ေပးေဆာင္သည္ဟု တင္ျပလာေသာ ေျဖဆုိသူ ရာခိုင္ႏႈန္း” (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁ဝ.၁

ဝင္ေငြခြန္

ကုန္သြယ္ခြန္

ပစၥည္းခြန္ ၁၃၉၈ ဦး

၁၃၉၈ ဦး

၁၃၉၈ ဦး

၆၃%

၄၅%

၁၁% ၉% ၈၁%

၆% ၄၉%

၇% ၃ဝ%

၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%
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အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၆၂။ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာ 
အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုုင္ငံသားတိုုင္း၏ 
ျပည္သူ႔တာဝန္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း ၅၇။ ေဖာ္ျပပါ အခြန္မ်ားသည္ 
တရားမွ်တမႈရွိပါသလား [ဝင္ေငြခြန္]။

ေမးခြန္း ၅၇။ ေဖာ္ျပပါ အခြန္မ်ားသည္ 
တရားမွ်တမႈရွိပါသလား [ကုန္သြယ္ခြန္]။

ေမးခြန္း ၅၇။ ေဖာ္ျပပါ အခြန္မ်ားသည္ 
တရားမွ်တမႈရွိပါသလား [ပစၥည္းခြန္]။

ေမးခြန္း ၆၄။ ကၽြႏုု္ပ္ႏွင့္  ကၽြႏုု္ပ္ေနထိုုင္ရာၿမိဳ႕အတြက္  
ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ စည္ပင္သာယာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ဆိုုပါကပစၥည္းခြန္ကိုု တိုုးျမႇင့္ 
ေပးေဆာင္ပါမည္။

ေမးခြန္း ၆၈။ သင္ေပးေဆာင္ေသာအခြန္သည္ 
အလုုိအပ္ဆံုုးေနရာတြင္ သံုုးစဲြရန္ေရာက္ရွိသည္ဟုု 
ယုုံၾကည္မႈမည္မွ်ရွိသနည္း။
၁။ မေသခ်ာပါ
၂။ ဒီလိုပါပဲ
၃။ ယံုၾကည္မႈရွိသည္

အခြန္ထမ္းျခင္းသည္ႏိုင္ငံသားတာဝန္္ျဖစ္ေၾကာင္း ခုိင္မာက်ယ္ျပန္႔စြာ 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ 

၂ဝဝ၈ ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၉ က “ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ 
ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ ေပးေဆာင္ရန္ 
တာဝန္ရွိသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။၁၃ ေျဖဆုိသူ ၉၄% အျပည့္က ၎တုိ႔ 
ေပးေဆာင္ရမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္ေဝစုကုိ ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသား 
တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေယဘုယ်သေဘာတူၾကသည္။ သေဘာတူညီမႈ 
အဆင့္သည္ ေျမာက္ဒဂုံတြင္ ၉၆% အထိ ျမင့္မားေရာက္ရွိၿပီး အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေသာ 
ဘားအံံတြင္ပင္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ၈၅% ရွိပါသည္။ ေက်ာက္တံတားရွိ 
ေျဖဆုိသူ ၆၂% က ထုိေဖာ္ျပခ်က္ကုို ခိုင္ခိုင္မာမာသေဘာတူၾကၿပီး၊ ၃၂% က 
သေဘာတူၾကသည္။

ထုိထပ္တူတူညီေသာ ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းသည့္အခါ စစ္တမ္းေျဖဆုိခဲ့သည့္ 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အေမရိကန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ၈၆% က အခြန္ထမ္းျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံသားတာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ၾကသည္။၁၄၊ ၁၅ ထုိအခ်က္ကို 
အာဖရိက ၃၆ ႏိုင္ငံအၾကား စစ္တမ္းအရ အခြန္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသား 
တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေသာေျဖဆုိသူ ပ်မ္းမွ် ၇၂% သာ ရွိျခင္းႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ႏို္င္သည္။၁၆ ထုိပွ်မ္းမွ် ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ ၉ဝ % ထိရွိၿပီးႏွင့္ 
အီဂ်စ္တြင္ ၄၇% ထိက်ဆင္းသည္ကုိေတြ႔ရသည္။၁၇ 

ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္တုိ႔ကုိ 
သင့္တင့္မႈရွိေၾကာင္း ေတြးထင္ၾကသည္။ 

ဤစစ္တမ္းကဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္တုိ႔သည္ သင့္တင့္သည္ဟု 
ယူဆပါသလားဟု ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ဝင္ေငြခြန္တုိ႔
ကုိမၾကားဖူးပါဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကသူမ်ားကုိဖယ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ၾကားဖူးသူမ်ားအတြင္း 
တြင္ အခြန္မ်ားသည္သင့္တင့္မႈရွိသည္ဟု သင့္တင့္မႈမရွိဟုေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
သုံးဆထက္မနဲေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားကေျပာဆိုေျဖၾကားခဲ့သည္။ ပစၥည္းခြန္သည္ 
သင့္တင့္မႈရွိသည္ဟု ေျဖဆုိသူမ်ားကသင့္တင့္မႈမရွိဟုေျဖဆုိသူမ်ားထက္ (၇၂% 
သင့္တင့္မႈရွိသည္ႏွင့္ ၁၁% သင့္တင့္မႈမရွိ) ခုႏွစ္ဆနီးပါးမ်ားျပားပါသည္။အခြန္သင့္
တင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေျဖၾကားသူမ်ားအၾကား 
သိသိသာသာ အျမင္ကြာဟမႈကို မေတြ႔ရပါ။ အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူေတြထဲမွ မသိပါ 
ဟုေျဖဆိုသူမွာ အမ်ိဳးသားေျဖဆိုသူမ်ားထက္ ရာႏႈန္းပိုမ်ားသည္ကို မွတ္သား 
သင့္သည္။ (ဝင္ေငြခြန္တြင္ ၁၂% ပိုမိုမ်ားျပားျခင္း၊ ကုန္သြယ္ခြန္တြင္ ၁ဝ% ပိုမို 
မ်ားျပားျခင္း၊ ပစၥည္းခြန္တြင္ ၈% ပိုမိုမ်ားျပားျခင္း)
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အကယ္၍ ပစၥည္းခြန္ပုိမုိေပးေဆာင္ရျခင္းက ၎တုိ႔အတြက္ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ ၿမိဳ႕အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ဆုိလုိသည္ဆုိပါက ပစၥည္းခြန္ ပုိမုိေပးေဆာင္ရျခင္းကုိ ေျဖဆုိ 
သူမ်ား၏ ၆ဝ%ေက်ာ္က ေထာက္ခံေပးေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျမဴနီစီပါယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိလိုခ်င္ၾက 
ေသာ္လည္း ထုိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေပးေဆာင္လုိျခင္းမရွိဟု 
မွတ္ယူနိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းမွ အေထာက္အထားမ်ားက 
ထိုယူဆခ်က္နွင့္ ကြဲျပားေနေၾကာင္းေတြ႔ရေပမည္။ ပစၥည္းခြန္ 

ပိုမုိေပးေဆာင္ရျခင္းသည္ ပုိမုိေသာျမဴနီစီပါယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရွိလိမ့္မည္ဟုဆုိပါလွ်င္ ပစၥည္းခြန္ပိုမိုေပးေဆာင္လုိစိတ္ ရွိသည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကုိ ၁၇% ကသာ ျငင္းဆုိကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤေမးခြန္း 
အေပၚအားအသာဆုံး တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈမ်ားက ေတာင္ႀကီးမွ ျဖစ္ၿပီး၊ 
ထုိသုိ႔သာဝန္ေဆာင္မႈ ပုိမုိလာမည္ဆုိပါကပစၥည္းခြန္ ပုိမုိေပး 
ေဆာင္လိုစိတ္ ရွိပါသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ေတာင္ႀကီးမွေျဖဆုိသူမ်ား 
အနက္ ၇ဝ% အျပည့္က သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ စစ္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
တြင္္လည္း ၆၃%ေသာ အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူမ်ားက ေပးေဆာင္လို 
ေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

“အခြန္မ်ားသည္ မွ်တမႈရွိပါသလား။” (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁ဝ.၂

တရားမွ်တမႈ 
ရွိသည္

မသိပါ တရားမွ်တမႈ မရွိပါ

၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%

၇၅၁ ဦး

၉၄၈ ဦး

၁,၃၆၆ ဦး

ဝင္ေငြခြန္

ကုန္သြယ္ခြန္

ပစၥည္းခြန္

စုစုေပါင္း

၇ဝ%

၇ဝ%

၇၂% ၁၈% ၁၁%

၁ဝ% ၂ဝ%

၁၂% ၁၇%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

“ပိုမိုေသာ ျမဴနီစီပါယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ဆုိပါက အခြန္ပိုမိုေပးေဆာင္ပါမည္။” (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁ဝ.၃

၁၃၂၂ ဦး၅% ၁၂% ၁၇% ၄၃% ၂၃%

သေဘာတူသေဘာမတူ

၄ဝ%၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၃ဝ% ၂ဝ%၂ဝ% ၁ဝ%၁ဝ%
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မိမိတုိ႔၏အခြန္ေငြမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ကုိအလိုအပ္ဆုံးေနရာမ်ားသို႔ 
ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ယုံၾကည္သူမ်ားက မေသခ်ာသူမ်ားထက္ 
ပုိမုိမ်ားျပားသည္။

ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ထက္ဝက္နီးပါး (၄၇%) က သူတုိ႔၏ အခြန္ေငြ 
မ်ားသည္ အလိုအပ္ဆုံးေနရာ သုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ယုံၾကည္မႈ 
ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိထပ္တူေမးခြန္းမ်ားကုိပင္ ေမးခဲ့သည့္ 
ေတာင္ငူႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သူ 
မ်ားကုိ ေကာက္ယူေသာ International Growth Center စစ္တမ္း 
အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာအခ်ိဳးအစားထက္အနည္းငယ္ပုိမ်ားပါသည္။ 
ထုိစစ္တမ္းအတြင္း မေသခ်ာဟု ေျဖေသာအေျဖမ်ား (၄၁%) က 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ စစ္တမ္း (၂၆%) ထက္ ပုိမိုျမင့္မားေသာႏႈန္းကုိ 
ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေျမာက္ဒဂုံက ယုံၾကည္မႈအျမင့္ဆုံးကုိ ျပသခဲ့ၿပီး၊ 
ေတာင္ႀကီးက ကြာျခားမႈအနည္းငယ္ႏွင့္ ဒုတိယလုိက္ပါသည္။ 
ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူ ၄၅% မွာ ယံုျကည္မႈအျပည့္ရွိျပီး 
၂၄% က မေသခ်ာေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ပါသည္။ 

ေျဖဆိုသူအားလုံး၏
ထက္ဝက္နီးပါး ျဖစ္ေသာ   ၄၇% က 
သူတို႔၏ အခြန္ေငြမ်ားသည္ 
အလုိအပ္ဆံုးေနရာ သုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု 
ယံုၾကည္မႈ ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။

ယံုၾကည္ပါသည္ ဒီလိုပါပဲ မေသခ်ာပါ

“အခြန္ေငြမ်ားသည္ လုိအပ္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ယုံၾကည္မႈ မည္မွ် ရွိသနည္း။” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁ဝ.၄

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၄ဝ၄ ဦး

၁၄၈ ဦး

၃၆၆ ဦး

၄၂၁ ဦး

၅၇ ဦး

၁၃၉၆ ဦး

၄၈%

၃၂%

၅၃%

၄၆%

၃၇%

၄၇% ၂၇% ၂၆%

၂၅% ၃၉%

၂၈% ၂၆%

၁၉% ၂၈%

၄၁% ၂၇%

၃ဝ% ၂၂%

၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၆၉။ ေပးရမည့္အခြန္မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ 
ပိုုမိုရွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိလိုသည္။

ေမးခြန္း ၇ဝ။ အစုုိးရမွ အခြန္မ်ားကိုု မည္သုုိ႕မည္ပံုု 
သံုုးစြဲေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ပိုုမိုုရရွိလိုသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေပးေဆာင္သင့္ေသာ အခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိရရွိလုိမႈကုိ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ရသည္။

ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံနီးပါး (၆ဝ%) က ၎တုိ႔ေပးေဆာင္သင့္သည့္ 
အခြန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိရရွိလုိသည္ဟူေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္က္ို အလြန္သေဘာတူၾကသည္။ ထုိႏႈန္းက ေက်ာက္တံတားႏွင့္ 
ေတာင္ႀကီးတြင္ ၇ဝ% ေက်ာ္ထိ ေရာက္ရွိသည္။ ထုိရလဒ္မ်ားက ပုိမိုမ်ားျပားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္ အစုိးရအေပၚ ေတာင္းဆိုမႈ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  

 

“မည္သည့္အခြန္မ်ားကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိလုိသည္။” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁ဝ.၅

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၄ဝ၃ ဦး

၁၅၁ ဦး

၃၆၇ ဦး

၄၂ဝ ဦး

၅၇ ဦး

၁၃၉၈ ဦး

၇၂%၁၈%၄%၄%

၆%

၃%

၇%

၂% ၂% ၁၈% ၇ဝ%၇%

၅% ၃% ၂၉% ၆ဝ%

၃ဝ% ၅၈%၁%၃%

၁%

၃% ၄၃% ၅ဝ%

၁ဝ% ၅% ၂၁% ၅၄%

၄ဝ%၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၃ဝ% ၂ဝ%၂ဝ% ၁ဝ%၁ဝ%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသေဘာမတူ
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အစုိးရက အခြန္မ်ားကုိ မည္သို႔မည္ပံုသံုးစြဲသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။ 

“အစုိးရကအခြန္မ်ားကုိ မည္သုိ႔သုံးစြဲေနသည္ဆိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပိုမိုရရွိလိုသည္” ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္က ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းအတြင္းရွိ 
အခြန္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအားလုံးထဲတြင္ သေဘာတူညီမႈ အမ်ားဆုံး 
ရရွိပါသည္။ ေျဖဆုိမႈအားလုံး၏ ၉ဝ% ခန္႔က သေဘာတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၆၃% က အလြန္သေဘာတူေၾကာင္းျဖင့္ ေက်ာက္တံတားႏွင့္ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၇၃% ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဒဂုံတြင္ သေဘာ 
တူညီမႈ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ၅၄% သာ အလြန္သေဘာတူသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၈၇% ေသာ အမ်ိဳးသမီး ေျဖဆိုသူမ်ားက အခြန္ေငြသံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍  သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုသိရွိလိုၾကၿပီး အစိုးရက မည္သို႔မည္ပံု 
သံုးစြဲသည္ဆိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုလည္း သိရွိလိုေၾကာင္း လက္ခံ 
ၾကသည္။ 

“အစိုးရက အခြန္မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပံုသုံးစြဲသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။” 
(ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁ဝ.၆

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၄ဝ၃ ဦး

၁၅၁ ဦး

၃၆၇ ဦး

၄၂ဝ ဦး

၅၇ ဦး

၁၃၉၈ ဦး

၃၂%

၆ဝ%၁၇%၅%၉%၅%

၃%

၇%

၂% ၂%

၃% ၂၆% ၆၃%

၁၆% ၇၄%၅%

၅%

၂% ၂၇% ၆၁%

၃% ၃၉% ၅၄%

၁၈%၄%၃%၁%

၁%

၁%

၄ဝ%၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၃ဝ% ၂ဝ%၂ဝ% ၁ဝ%၁ဝ%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသေဘာမတူ
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၆၂% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၎တို႔၏ 
ၿမိဳ႕ေန အမ်ားစုသည္ ယံုၾကည္ရသညဟ္ု 
သေဘာတူ (သို႔) အလြန္သေဘာတူၾကသည္။ 

၉၃% ေက်ာ္ရွိေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက 
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိသညဟ္ု 
သေဘာတူ (သို႔) အလြန္သေဘာတူၾကသည္။ 

၈၂% ေသာ ေျဖဆိုသူတို႔သည္ “၎တို႔၏ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ အစိုးရ၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ 
ေပးရန္ အတြက္ လုပ္အားေပးလိုစိတ္ 
ရွိသည္”ဟု သေဘာတူ (သို႔) အလြန္ 
သေဘာတူၾကသည္။ 

၉၇% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက မိမိၿမိဳ႕ကို 
ဂုဏ္ယူၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

ဤအပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သူမ်ား၏ အမွတ္သရုပ္လကၡဏာ၊ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ အသုိက္အဝန္း 
စိတ္ဓါတ္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အျမင္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားက 
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူမႈ 
အသိုက္အဝန္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို ယံုၾကည္မႈနိမ့္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဘာသာျခားႏွင့္ လူမ်ိဳးျခားမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈနိမ့္သည္။ ဘာသာျခားႏွင့္ လူမ်ိဳးျခား 
မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈတြင္ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမုိနိမ့္ေသာ အဆင့္ကုိ 
မေျပာင္းမလဲ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာတရား၊ 
မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ေနထုိ္င္သည့္ၿမိဳ႕အေပၚ ဂုဏ္ယူမႈ ျမင့္မားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
ေျဖဆုိသူအားလုံးနီးပါးခန္႔က လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္အတြင္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ 
အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ၈ဝ% ေက်ာ္ေသာ 
ပမာဏက ၎တုိ႔၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကုိ ကူညီပ့ံပုိးေပးမည့္ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ လုပ္အားေပးလိုစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
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အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၉၇။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြ်နု္ပ္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ရွိ 

ကြ်နု္ပ္နွင့္ဘာသာမတူသည့္ အျခားဘာသာမွ 

လူအမ်ားစုသည္ ယံုၾကည္လို႔ရသည္။

ေမးခြန္း ၉၈။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြ်နု္ပ္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ရွိ 

ကြ်နု္ပ္နွင့္ လူမ်ိဳးမတူသည့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားမွ 

လူအမ်ားစုသည္ ယံုၾကည္လို႔ရသည္။

အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျဖဆုိသူ ၃ဝ% က မိမိတုိ႔ဘာသာဝင္မ်ားမွလြဲ၍ 
ဘာသာျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ မယုံၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆၾကသည့္တုိင္ ၄၃% 
ေက်ာ္က ဘာသာျခားမ်ားကို ယုံၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္ႏိုင္မႈ အဆင့္ျမင့္သည္ကုိ 
ျပသခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘားအံံၿမိဳ႕က ယုံၾကည္မႈအနိမ့္ဆုံး ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
ပွ်မ္္းမွ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈပုိနိမ့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ မိမိလူမ်ိဳးအျပင္ လူမ်ိဳးျခားမ်ားကိုလည္း 
ယုံၾကည္ႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ အမ်ိဳးသမီး ၃၈% ကသာ သေဘာတူ 
သုိ႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၄၇% ေက်ာ္က 
သေဘာတူသည္ သို႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကသည္။

ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လူမ်ိဳးျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ အနည္းငယ္ 
ပုိမုိျမင့္မားေသာ ယုံၾကည္မႈအဆင့္ရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ေတြ႔ရွိရသည္။ ၄၆% 
ေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားက လူမ်ိဳးမတူသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေျပာဆုိခဲ့ၾကၿပီး ၂၇% က မယုံၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥကဲ့သုိ႔ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသား 
မ်ားထက္ ယုံၾကည္ႏိုင္မႈပုိနည္းၾကသည္။ ေတာင္ႀကီးမွ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၆၁% က 
အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္မႈေပးႏိုင္ေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ 
သေဘာတူ သို႔မဟုတ္ သာမန္သေဘာတူလိုၾကသည္။ သာေကတမွ ေျဖဆုိသူမ်ား 
ထဲမွ ၃၅% မွာ ထုိေဖာ္ျပခ်က္ကုိ လုံုးဝသေဘာမတူ သို႔မဟုတ္ 
သေဘာမတူလိုၾကပါ။

၆၁% ေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ 
ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 
ယုံၾကည္ရသည္ဟု သေဘာတူ (သုိ႔) 
အလြန္သေဘာပိုတူလိုၾကသည္။ 



75

“ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ သင့္ၿမိဳ႕တြင္ သင့္ဘာသာမွလြဲ၍” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာ) 

“ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ သင့္ၿမိဳ႕တြင္ သင့္လူမ်ိဳးမွလြဲ၍” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာ) 

ပံု ၁၁.၁

ပံု ၁၁.၂

ေတာင္ႀကီး

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

ေက်ာက္တံတား

၄ဝ၄ ဦး

၄ဝ၄ ဦး

၁၅၁ ဦး

၁၅၁ ဦး

၃၆၇ ဦး

၃၆၇ ဦး

၄၂၁ ဦး

၄၂၁ ဦး

၅၇ ဦး

၅၇ ဦး

၂၇%

၇%

၄%၃၈%၂၁%၂၃%၇%

၁၇%

၅% ၁၄% ၂၃% ၂၆% ၂၃%

၂ဝ% ၁၈% ၂၆% ၁ဝ%

၂၃%၂၃%၂၄%၁၆%

၂၇%

၃၂%

၇%

၄%

၁၁%

၂၃%၃ဝ%၁၈%၁၈%၅%

၂၇%၂ဝ%၂ဝ%၁၄%

၃၈%၂၃%၂၂%၇%

၂၇%၂၇%၁၈%၁၃%

၂၉%၁၇%၁၅%

၁၄%၁၈%၄%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၄ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၇ဝ%

၇ဝ%

၈ဝ%

၈ဝ% ၉ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူ

သေဘာတူ

သေဘာမတူ

သေဘာမတူ

၁%

မသိပါ

မသိပါ

၉%

၆%

၈%

၉%

၆%

၆%

၉%

၇%

၇%

၇%
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၉၆။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြ်နု္ပ္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ရွိ 

လူအမ်ားစုသည္ ယံုၾကည္လို႔ရသည္။

ေမးခြန္း ၉၉။ ကြ်နု္ပ္အိမ္နီးနားရပ္ကြက္ 

ပတ္ဝန္းက်င္မွလူမ်ားနွင့္ ရင္းနွီးမႈရွိသည္။

ေျဖဆိုသူအမ်ားစု (၆၂%) က ၎တို႔ၿမိဳ႕ရွိ လူအမ်ားစုကုိ ယုံၾကည္ႏိုင္သည္ 
ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ သေဘာတူၾကသည္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ 
သေဘာတူၾကသည္။

ဤစစ္တမ္းကေနထုိင္သူမ်ား၏ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းသိစိတ္၏ အားေကာင္း 
သန္မာမႈကုိ တုိင္းတာႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ လူမ်ားအၾကားတြင္ အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္ 
ႏိုင္မႈႏွင့္ မိမိတို႔၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းဝင္နီးစပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိေဖာ္ျပခ်က္ကုိ သေဘာတူေသာ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာ 
တူေသာ ၇၄% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ျမင့္မားေသာ 
ယုံၾကည္ႏိုင္မႈအဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဘားအံံရွိ လူမ်ား၏ ယုံၾကည္ႏိုင္မႈမွာ 
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ဘားအံံရွိ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၅၂% ကသာ ထုိေဖာ္ျပခ်က္ 
ကုိ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုစလုံးတြင္ အျမင့္ဆုံး ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၂၈% 
က သေဘာမတူပါ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာမတူၾကပါဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသမီး ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၆ဝ% က သေဘာတူ သို႔မဟုတ္ အလြန္ သေဘာတူ 
ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉%က သေဘာမတူ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ သေဘာမတူပါဟု ေျဖဆို 
ခဲ့ၾကသည္။ 

 

“ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ သင့္ၿမိဳ႕တြင္ သင့္လူမ်ိဳးမွလြဲ၍” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁၁.၃

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသည္သေဘာမတူပါ

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၄ဝ%၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၃ဝ% ၂ဝ%၂ဝ% ၁ဝ%၁ဝ%

၄ဝ၄ ဦး

၁၅၁ ဦး

၃၆၆ ဦး

၄၂၁ ဦး

၅၇ ဦး

၁၃၉၉ ဦး

၁%

၁%

၃%

၁ဝ%

၂ဝ%

၁၆%

၁၃%

၁၄%

၁၇%

၃၇%

၄၄%

၄၁%

၃၆%

၁၆%

၂၁%

၅%

၄%

၅%

၁၅%

၁၈%

၅%

၂၅%

၁၉%

၂၅%

၄၆%

၄၂%

၂၆%

၆%

၁၅%

၂၃%
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ေျဖဆုိသူမ်ားက မိမိတုိ႔အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္း နီးကပ္ကြ်မ္းဝင္မႈကုိ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်ႏ္ုုပ္အိမ္နီးနားရပ္ကြက္ပတ္ဝန္းက်င္မွလူမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးမႈရွိသည္။”ဟူေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၉၃% ေက်ာ္က သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ၂% 
ကသာထုိေဖာ္ျပခ်က္ကုိ သေဘာမတူခဲ့ၾကပဲ အလြန္သေဘာမတူသူမွာ 
သုညရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကြာျခားေျပာင္းလဲမႈ အလြန္အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။ 
ဤရလဒ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္မႈအေပၚ တုိင္းတာခဲ့သည့္ အတုိင္းအထြာမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ၾကည့္ပါက၊ ဤၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေသးငယ္ၿပီး၊ 
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈနွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈမ်ား ေရာယွက္ေနသာ ကြန္ယက္အတြင္း 
နစ္ျမဳပ္ေနသည္ဟု ျပဆိုႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ဤၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ႏိုင္မႈ ပုိမုိနည္းပါးေသာ 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဆက္ဆံေရးကြန္ယက္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသည္ဟုလည္း 
မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိယ္မိမိတုိ႔ ရႈျမင္ေနၾကသည္။

“ကြ်ႏ္ုုပ္အိမ္နီးနားရပ္ကြက္ပတ္ဝန္းက်င္မွလူမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးမႈရွိသည္။” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁၁.၄

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသည္သေဘာမတူပါ

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၃၃%

၈%

၃% ၅%

၅%

၄% ၁၈% ၄၄% ၃၅%

၅၇%

၅၅% ၃၈%

၃၄%

၃၄% ၅၆%

၆၄%

၄ဝ%၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၃ဝ% ၂ဝ%၂ဝ% ၁ဝ%၁ဝ%

၄ဝ၄ ဦး

၁၅၁ ဦး

၃၆၇ ဦး

၄၂၁ ဦး

၅၇ ဦး

၁၃၉၉ ဦး

၁%

၁%

၂%

၂%

၂%

၁%

၅% ၄၇% ၄၆%
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အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၁ဝဝ။ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္အတြင္း သင္ပရဟိတအဖြဲ႕ 

မ်ားသို႔ အႀကိမ္မည္မွ် လွဴဒါန္းခဲ့ပါသလဲ။

ေမးခြန္း ၁ဝ၂။ သင္ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈ 

အက်ိဳးျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား 

ကူညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါသလား။ (ဥပမာ-နာေရး 

ကူညီမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျခစိုက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ေမးခြန္း ၁ဝ၃။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာသားအေပၚ 

သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သေဘာတူညီ 

ပါသနည္း။

ကြ်နု္ပ္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ အစိုးရ 

လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပး ကူညီ 

လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းတြင္ ကမၻာတြင္ဦးေဆာင္ေနသည့္ နိုင္ငံ 
တစ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက၁္၉၊ ၂ဝ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း လွဴဒါန္းမႈတစ္ခုခုကုိ 
မျပဳလုပ္ခဲ့ပါဟု ေျဖဆုိသူမွာ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၄% သာ ရွိေနျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမရွိပါ။ 
သာေကတတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ၃၉% ခန္႔က အနည္းဆုံး တစ္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ 
လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ ထုိသုိ႔ပုံမွန္ 
လွဴဒါန္းျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား စာရင္းကိန္းဂဏန္းအရ 
သိသာထင္ရွားေသာ ကြာျခားမႈမရွိပါ။

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၅ဝ% ေက်ာ္က ပရဟိတအသင္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမလုပ္ခဲ့ပါဟု 
ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ၈၂% က “ကြ်နု္ပ္၏ၿမိိဳ႕ကုိ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ေသာ အစုိးရ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္အတြက္ လုပ္အားေပးလုိပါသည္” 
ဟူေသာေဖာ္ျပခ်က္ကုိ သေဘာတူၾကသည္။ ေျဖဆုိသူ ၈၅% က ထုိေမးခြန္းကုိ 
သေဘာတူသည္ သို႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကျခင္းျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ 
ေျဖဆုိသူမ်ားက ထုိေမးခြန္းကုိ အေထာက္ခံဆုံး ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ ထုိေဖာ္ျပခ်က္ကုိ 
၄၆% ကသာ သေဘာတူ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္သေဘာတူၾကျခင္းျဖင့္ 
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္က ေထာက္ခံမႈအနည္းဆုံး ေျဖဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ဤေမးခြန္းတြင္ ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔ၾကား ကိန္းဂဏန္းအရ 
သိသာေသာ ကြဲျပားမႈမရွိပါ။

“လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္အတြင္း သင္ပရဟိတအဖဲြ႔မ်ားသို႔ အႀကိမ္မည္မွ် 
လွဴဒါန္းခ့ဲပါသလဲ။” (စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁၁.၅

၁၄ဝဝ ဦး

၆%

၄%

၉%

၉%

၂၃%

၄၈%

၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%

ဘယ္ေတာ့မွ

အထူးပြဲေတာ္မ်ားတြင္

လအနည္းငယ္တုိင္း

လစဥ္

အပတ္စဥ္

တစ္ခါတရံ
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“သင္ ပရဟိတအဖ႔ဲြအစည္းမ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖ႔ဲြအစည္းမ်ားတြင္ ပရဟိတလုုပ္ငန္းမ်ား ကူညီလုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ပါသလား။” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ 
စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

“ကြ်ႏ္ုုပ္ေနထုုိင္ရာၿမိဳ႕အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ အစိုုးရလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုုိ ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္ရန္ အခ်ိန္ေပး ကူညီလုုပ္ကိုုင္ ေဆာင္ရြက္လုုိပါသည္။” 
(ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး) 

ပံု ၁၁.၆

ပံု ၁၁.၇

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၄ဝ၄ ဦး

၄ဝ၄ ဦး

၁၅၁ ဦး

၁၅ဝ ဦး

၃၆၇ ဦး

၃၆၇ ဦး

၄၂၁ ဦး

၄၂၁ ဦး

၅၇ ဦး

၅၇ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

၁၄ဝဝ ဦး

၂၉%၅၂%၁ဝ%၆%

၅%

၅%

၆%

၁၁%

၅% ၉% ၅ဝ% ၃၂%

၁၂% ၃၅% ၄၂%

၇%

၁ဝ%

၁ဝ% ၅ဝ% ၃၁%

၅၇% ၂၄%

၅၅% ၂၅%

၄၃%

၄၆%

၆၇%

၄၃%

၆၁%

၅ဝ% ၂၄% ၁၅% ၇% ၄%

၂၃% ၇% ၅%၂%

၃၁% ၁၃% ၅% ၇%

၁၄% ၉% ၅% ၄%

၂၁% ၂၁% ၉%

၂၇% ၂ဝ% ၁ဝ%

မေဆာင္ရြက္ ပြဲမ်ားတြင္သာေဆာင္ရြက္ လအနည္းငယ္တိုင္း လစဥ္ အပတ္စဥ္

၁%

၃%

၁%

၁%

၁%

၂%

တစ္ခါတရံ ေန႔စဥ္

၄ဝ% ၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ% ၁ဝဝ%၃ဝ%၂ဝ%၁ဝ%

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ 
မတူသည္လည္းမဟုတ္ 

လံုးဝ
သေဘာတူသည္

သေဘာတူသည္လံုးဝ
သေဘာမတူပါ

သေဘာမတူပါ

သေဘာတူသည္သေဘာမတူပါ

၂%

၃%

၂%

၁%

၁%

၄ဝ%၄ဝ% ၅ဝ%၅ဝ% ၆ဝ% ၇ဝ% ၈ဝ% ၉ဝ%၃ဝ%၃ဝ% ၂ဝ%၂ဝ% ၁ဝ%၁ဝ%
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အဓိကေမးခြန္း

ေမးခြန္း ၁ဝ၇။ သင္ကိုးကြယ္ရာ(သို႔) 

သင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ ဘာသာတရား။

ေမးခြန္း ၁၁ဝ။ သင့္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ 

တရား (သို႔) သင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ ဘာသာ 

တရား အတြက္ သင္ဂုဏ္ယူပါသလား။

ေျဖဆုိသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကုိ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

၉၉%ေက်ာ္က ၎တုိ႔၏ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည့္ 
ဘာသာတရားက “အလြန္အေရးႀကီး”သည္ဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ ေျဖဆုိသူ ၁၄ဝဝ တြင္ ၁ ဦး 
တည္းေသာ ေျဖဆုိသူကသာ “အေရးမႀကီးပါ” ဟု ဆုိပါသည္။ မိမိတုိ႔ ႀကီးျပင္းလာရာတြင္ 
ေျပာဆုိခဲ့သည့္ အဓိကဘာသာစကားအေပၚ ဂုဏ္ယူပါသလားဟု ဆုိေသာေမးခြန္းကုိလည္း 
တူညီေသာအေျဖမ်ားကုိသာ ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

အလြန္ အေရးႀကီး အေရးႀကီး

ဂုဏ္ယူပါသည္ ဂုဏ္မယူပါ

“သင့္အတြက္ ဘာသာတရား၏ အေရးႀကီးမႈ” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

“သင္ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားအတြက္ ဂုဏ္ယူပါသလား။ ” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၁၁.၈

ပံု ၁၁.၉

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၄ဝ၄ ဦး

၄ဝ၂ ဦး

၁၅ဝ ဦး

၁၅၁ ဦး

၃၆၇ ဦး

၃၆၇ ဦး

၄၂၁ ဦး

၄၁၇ ဦး

၅၇ ဦး

၅၆ ဦး

၁၃၇၉ ဦး

၁၉၃၉ ဦး

၉၇%

၁ဝဝ%

၁ဝဝ%

၁ဝဝ%

၁ဝဝ%

၉၁%

၉၉%

၅%

၃%

၃%

၃%

၁၁%

၉၈%

၉၉%

၉၇%

၉၇%

၈၉%

၂%

၁%

၄ဝ%

၄ဝ%

၅ဝ%

၅ဝ%

၆ဝ%

၆ဝ%

၇ဝ%

၇ဝ%

၈ဝ%

၈ဝ%

၉ဝ%

၉ဝ%

၃ဝ%

၃ဝ%

၂ဝ%

၂ဝ%

၁ဝ%

၁ဝ%

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း
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ေျဖဆုိသူမ်ား၏အလြန္မ်ားျပားေသာလူမ်ားစု(၉၇%)ကသူတုိ႔ေနထုိင္ခဲ့ရာသက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕မ်ား
အေပၚဂုဏ္ယူေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕ေနမ်ားက မိမိၿမိဳ႕ကုိ ဂုဏ္ယူမႈအျမင့္ဆုံးအဆင့္ (၉၉.၈% ႏွင့္ 
၉၇.၆% အသီးသီး) ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕တြင္ 
ပိုနည္းေသာ ေနထုိင္သူအခ်ိဳးအစားက ၎တုိ႔ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕ကုိ ဂုဏ္ယူသည္ဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၈၆% က မိမိတို႔၏ၿမိဳ႕အေပၚ ဂုဏ္ယူသည္ဟု 
ေျဖဆုိၾကျခင္းျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားအားလုံးတြင္ ျမင့္မားေသာ 
ဂုဏ္ယူမႈကကိုက္ညီမႈ ရွိခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးနွင့္ အမ်ိဳးသားေျဖဆိုသူမ်ားၾကားတြင္မူ  
သိသိသာသာ ျခားနားခ်က္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

အဓိကေမးခြန္း
ေမးခြန္း ၁၁၁။ သင္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕အတြက္ 

သင္ဂုဏ္ယူပါသလား။

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

အဓိကေမးခြန္း

“သင္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕အတြက္ သင္ဂုဏ္ယူပါသလား။” (ၿမိဳ႕ျပ ၅ ေနရာႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံး)

ပံု ၁၁.၁ဝ

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံ

ေျမာက္ဒဂံု

သာေကတ

ေက်ာက္တံတား

စုစုေပါင္း

၄ဝ၂ ဦး

၁၅၁ ဦး

၃၆၇ ဦး

၄၁၇ ဦး

၅၆ ဦး

၁၃၉၃ ဦး

၁ဝဝ%

၉၃%

၉၈%

၉၆% ၃%

၅%

၁%

၂%

၈၆%

၉၈%

၁၁%



82

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစစ္တမ္းသည္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝအေပၚအမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ရႈျမင္ပုံႏွင့္ ေနထုိင္ရွင္သန္ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးျပဳလုပ္ေသာ ကာလရွည္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျဖစ္သည္။ ဤကနဦးေရွ႕ေျပးစစ္တမ္းသည္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္းရွိ ေျဖဆုိတုံ႔ 
ျပန္မႈမ်ားကုိ ဖမ္းဆုပ္မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည့္တုိင္ ဤသုေတသနစစ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ၿမိဳ႕ေပၚေနထုိင္သူမ်ား၏ 
သေဘာထားႏွင့္ အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲမႈႏွင့္တိမ္းညြတ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သုေတသနမ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ 
အသုံးျပဳႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ၿမိဳ႕ႀကီး၃ ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၄ဝဝ 
ေယာက္ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားပါသည္။ ဤစစ္တမ္းရလဒ္မ်ားသည္ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခု၏ ကုိယ္စားျပဳျဖစ္သည္။

သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကုိ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ၂၈ရက္ႏွင့္ေအာက္တုိဘာလ၁၇ရက္အတြင္းႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ ၄ ဦးႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသား 
စစ္တမ္းေကာက္ခံသူ ၇ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးစစ္တမ္းစာရင္းေကာက္ခံသူ ၁၃ ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ျဖင့္ၿမိဳ႕နယ္ငါးခု၏ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္အဖြဲ႔မ်ားက ရန္ကုန္ရွိ သာေကတ၊ ေက်ာက္တံတားႏွင့္ 
ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ဘားအံံႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းမႈမ်ားအားလုံးကုိ ေမးခြန္းစာရြက္မွတစ္ဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ 

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း (YSPS) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးခုမွာ ၎တုိ႔တည္ရွိရာ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လူဦးေရ ပမာဏ၊ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအရဖြဲ႔စည္းပုံတုိ႔၏ အနိမ့္အျမင့္အနည္းအမ်ား အတုိင္းအတာကုိ ထင္ဟပ္ျပသေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိၿမိဳ႕မ်ားသည္ 
ထုိအတုိင္းအတာအတြင္း က်ေရာက္တူညီေသာ ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားစြာေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပသြင္ျပင္အေနအထားကုိ 
ထင္ဟပ္ႏိုင္ပါသည္္။ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ေသးငယ္ေသာ ေက်ာက္တံတား (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အပါအဝင္) ၿမိဳ့နယ္မွ ႀကီးမားၿပီး အစြန္အဖ်ားက်ေသာ 
ေျမာက္ဒဂုံတုိ႔ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္သုံးၿမိဳ႕က ကြဲဲျပားျခားနားမႈတစ္စုံတစ္ရာကုိ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။

ေတာင္ႀကီး
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာတြင္ ရပ္ကြက္ ၂၂ 
ခု ပါဝင္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရမွာ ၂၆၆,၄၉ဝ ဦးရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရမွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံး၏ ၆ဝ.၈% ရွိသည့္အတြက္ 
ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ လူေနအထူထပ္ဆုံး ၿမိဳ႕ျပဧရိယာျဖစ္လာသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရက ပုိမုိတုိးတက္မ်ားျပားလာေနသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္၊ 
ေတာင္ႀကီးသည္ ရွမ္း၊ ပအို႔ဝ္၊ ဗမာ၊ ကုိးကန္႔၊ ဓနု၊ အင္းသားႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ အဓိကလူမ်ိဳးေရးအုပ္စု အမ်ားအျပားစုံလင္မႈရွိသည့္ၿမိဳ႕ 
အျဖစ္လူသိမ်ားပါသည္။

ဘားအံ
ဘားအံံၿမိဳ႕သည္ ဘားအံံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘားအံံခ႐ိ္ုင္အတြင္း တည္ရွိၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘားအံံၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ျပဧရိယာတြင္ ရပ္ကြက္ကုိးခု 
ပါဝင္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းအရဘားအံံၿမိဳ႕နယ္၏ၿမိဳ႕ေပၚေနလူဦးေရမွာ၇၅,၈၈၃ဦးျဖစ္ၿပီး၊ယင္းသည္ဘားအံံၿမိဳ႕နယ္၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရျဖစ္ေသာ 
၄၂၁,၅၇၅ ၏ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဘားအံံၿမိဳ႕တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္လူဦးေရမ်ားျပားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္၊ ဗမာႏွင့္ 
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ္လည္း၊ ဘားအံံၿမိဳ႕နယ္သည္ လူမ်ိဳးေရးအရ ေရာေႏွာေနေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။၂၁ ၎တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
အေရအတြက္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားရွိၿပီး၊ ထုိေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္လာသူမ်ားတြင္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမွ ဧရာဝတီကရင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အပူပိုင္းေဒသမွ လာေသာဗမာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေျမာက္ဒဂုံ၊ရန္ကုန္
ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မ်ားမၾကာေသးမီက အေျခခ်ေနထုိင္ေသာၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပုိင္းခ႐ိုင္အတြင္းတည္ရွိ
သည္။ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္သည္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ၂၇ ခုျဖင့္ အျပည့္အဝ ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္၂ဝ၁၄ခုႏွစ္သန္္းေခါင္စာရင္းအရ 
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လူဦးေရ ၂ဝ၃,၉၄၈ ဦး ရွိသည္။ ေျမာက္ဒဂုံတြင္ ပွ်မ္းမွ်လူဦးေရထက္ ပိုမ်ားေသာလူဦးေရရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚနားနီးသည့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
ကဲ့သုိ႔ပင္ သာမန္ထက္ပုိမုိျမန္ဆန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနသည္။ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္က လြန္ခဲ့ေသာ ၁၆နွစ္အတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ၆.၂၉ % ရွိခဲ့ၿပီး 
ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုလုံးအတြက္ JICA က ခန္႔မွန္းထားေသာ ခန္႔မွန္းရာခုိင္ႏႈန္း ၂.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ပုိပါသည္။၂၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းရွိ 
ၿမိဳ႕ျပနားနီး အေျခခ်ေနထုိင္မႈမ်ား အားလုံးထဲတြင္ ေျမာက္ဒဂုံက အၾကြယ္ဝဆုံးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ကြဲျပားစုံလင္မႈက ေျပာင္းလဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္နီးပါးက တစ္လလွ်င္ ၂ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ေအာက္ နည္းေသာဝင္ေငြျဖင့္ 
ေနထုိင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။၂၃

သာေကတ၊ရန္ကုန္
သာေကတၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ခ်ဲ႕ထြင္လာေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္ခ႐ိုင္အတြင္း တည္ရွိသည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း လူဦးေရတုိးပြားလာမႈႏွင့္ အိမ္ယာမ်ားမလုံေလာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းအေနျဖင့္ ေတာင္ဥကၠလာႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ 
ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔နွင့္အတူ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ကုိ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းခဲ့သည္။ သာေကတတြင္ 
၁၉ ရပ္ကြက္ရွိၿပီး၊ စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၅၅,၄၈၂ ဦး ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးဝင္ေငြ တစ္လလွ်င္ ၂ဝဝ,ဝဝဝ ျမန္မာက်ပ္ေအာက္ ရွိသည္ဟု 
တင္ျပေျဖဆုိၾကသည့္ ေနထုိုင္သူမ်ား၏ ၆ဝ ရာခုိင္နႈန္းနီးပါးသည္ သာေကတတြင္ရွိသျဖင့္ သာေကတသည္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ အနိမ့္ဆံုး 
သုံးပုံတစ္ပုံတြင္ ပါဝင္ေနသည္။၂၄

ေက်ာက္တံတား၊ရန္ကုန္
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းခ႐ိုင္အတြင္း တည္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္မွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ၏ ၿမိဳ႕ျပမူလစီမံကိန္းအတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစပ္ျခင္းခံရၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ 
စာရင္းဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ သမုိင္းဝင္အေဆာက္အဦး ၁၈၉ ခုအနက္ ၃၃ ခု တည္ရိွရာၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္သည္ 
ၿမိဳ႕ေပၚဧရိယာ အျပည့္အဝျဖစ္ၿပီး၊ ရပ္ကြက္ ၉ ခုႏွင့္ လူဦးေရ ၂၉,၈၅၃ ရွိသည္။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရး 
အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက မိသားစုအမ်ားေနထုိင္ေသာ အခန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ဒုိမီနီယမ္ 
မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္၏ လူမႈစီးပြားေရးဖြဲ႔စည္းပုံမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရာေထြးမႈရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ 
ဝင္ေငြနည္း၊ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြအလြန္ျမင့္မားေသာ အဖြဲ႔မ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ကုိယ္စားျပဳထားမႈရွိသည္။၂၅

စစ္တမ္းေကာက္ယူစာရင္းေရးသြင္းသူ သင္တန္း
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္၊ YSPS က စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
စာရင္းေရးသြင္းသူ ၂ဝ ဦးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းတစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သင္တန္းမွာ သုံးရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး၊

 l ပထမေန႔တြင္ စာရင္းေရးသြင္းသူမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းဆုိင္ရာ 
က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ မိတ္္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

 l ဒုတိယေန႔တြင္၊ စာရင္းေရးသြင္းသူမ်ားကုိ စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာနွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သြားေစေအာင္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

 l တတိယေန႔တြင္ သင္တန္းဆရာမ်ား၏ ကူညီေပးမႈျဖင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ထဲေနရာမ်ားတြင္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း ဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေမးခြန္းလႊာဒီဇိုင္းပုံစံ
ေမးခြန္းမ်ားကုိ ကမာၻတစ္လႊားမွ သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားကုိ ျပန္လွန္သုံးသပ္ၿပီး စုစည္းခဲ့သည္။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံ 
ဆက္စပ္အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
အျခားသုေတသန စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပုိမုိတိက်ေသာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိေမးခြန္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပကိစၥရပ္မ်ား၊ သုေတသနစစ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနတုိ႔အေပၚ နားလည္ 
တတ္ကြ်မ္းသည့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ဆယ္ဦးပါအဖြဲ႔က သုံးသပ္စိစစ္ခဲ့သည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားက မည္သုိ႔နားလည္သြားႏိုင္သည္ 
ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အထူးထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖန္တီးေရးသား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ဤသုေတသနစစ္တမ္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းမ်ားပါဝင္မပါဝင္ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး၊ ယင္းတုိ႔ကုိ သုေတသနစစ္တမ္း၏ 
မူရင္းအၾကမ္းအတြင္း သြတ္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 
သုေတသနစစ္တမ္းကုိ ေနာက္ဆုံးအေခ်ာသတ္ ျပန္ဆုိျခင္းမျပဳမီ စုစုေပါင္း ရွစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤသုေတသနစစ္တမ္းက ၿမိဳ႕ျပဝန္းက်င္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရွင္သန္ႏိုင္မႈအေပၚ အျမင္မ်ား၊ အစုိးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီမႈ၊ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ သေဘာထား၊ အလုပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအတြင္း အမွတ္သ႐ုပ္လကၡဏာႏွင့္ 
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က်န္းမာဝေျပာမႈတုိ႔အေပၚ ေယဘုယ်ျခံဳငုံေသာ အျမင္ကုိ ဂရုဓမၼျပဳခဲ့သည္။ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ လူဦးေရဆုိင္ရာ ေမးခြန္း ၁၂ခုႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာကိစၥဆုိင္ရာ ေမးခြန္း ၁ဝ၆ ခု ပါဝင္သည္။

သုေတသနစစ္တမ္း နမူနာ
ဤသုေတသနစစ္တမ္းက နမူနာရယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳမဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆုိရလွ်င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳလည္း မဟုတ္ပါ။ 
ဤသုေတသနစစ္တမ္းပါ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီ၏ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လူဦးေရဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ ကန္႔သတ္မႈရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက ျပင္းထန္ေသာ က်ပန္းနမူနာျပဳျခင္းစနစ္က ကုိယ္စားျပဳနမူနာတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကုိ 
ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အခက္ေတြ႔ေစပါသည္။ အေစာပုိင္းတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သကဲ့သုိ႔၊ ဤနမူနာက ရွိေနေသာ က်ားမလိင္အခ်ိဳးကုိ ထင္ဟပ္ေနၿပီး၊ 
ပုိမုိငယ္ရြယ္သူမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳမႈ အားနည္းပါသည္။ နမူနာသည္ ကုိယ္စားျပဳမႈရွိမရွိ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္းနမူနာကုိ ၿမိဳနယ္အဆင့္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ၿမိဳ႕ေတာ္ လူဦးေရဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့သည္။

 l စိတ္ဝင္စားေသာ လူဦးေရ - ၿမိဳ႕နယ္ ၅ခုရွိ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေန ျမန္မာႏိုင္ငံသား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား
 l စစ္မွန္ေသာ လူဦးေရနမူနာ - ၿမိဳ႕နယ္ ၅ခုရွိ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၁,၄၉၈ဦး။ ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ 

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ စုစုေပါင္း လူအေရအတြက္ ျဖစ္သည္။ 
 l ရရွိေသာ လူဦးေရနမူနာ - ၿမိဳ႕နယ္ ၅ခုရွိ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၁,၄ဝဝဦး။ ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ 

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ စုစုေပါင္း လူအေရအတြက္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ မပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ မပါဝင္လုိေသာသူမ်ားကုိ 
ႏႈတ္ပယ္ထားသည့္ “စစ္မွန္ေသာ နမူနာ” အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း မိသားစု စုစုေပါင္း အခ်ိဳးက် နမူနာ လူဦးေရ

ေတာင္ႀကီး ၉၃,၄၆၈ ၂၉,၇၆၆ ၂၈၆

ဘားအံ ၃၅,၂၉၃ ၉,၇၆၉ ၁ဝ၈

ေျမာက္ဒဂံု ၁၄၂,၃၉၁ ၃၉,၉၅ဝ ၄၃၆

သာေကတ ၁၆၃,၁၆၄ ၄၅,၉၉၇ ၅ဝဝ

ေက်ာက္တံတား ၂၂,၆၆ဝ ၆,ဝ၇၈ ၇ဝ

စုစုေပါင္း ၄၅၆,၉၇၆ ၁၃၁,၅၆ဝ ၁,၄ဝဝ

လူဦးေရနမူနာသတ္မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ ၁ - အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ YSPS တုိ႔က လုံေလာက္ေသာ တိက်မႈရရွိရန္အတြက္ လူဦးေရနမူနာပမာဏ စုစုေပါင္း လူေပါင္း ၁,၄ဝဝ ဦးႏွင့္ 
အထက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အရြယ္အစားမ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နမူနာမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူဦးေရအတြင္းရွိ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္း ေရြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ရန္ တူညီေသာ ျဖစ္တန္စြမ္းရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီမွ ထုတ္ယူေသာ 
လူဦးေရနမူနာအေရအတြက္ကုိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေပးအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွ သတ္မွတ္သည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူဦးေရျဖင့္ 
ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ လူဦးေရ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံက ရန္ကုန္ဧရိယာတြင္ ေနထုိင္ၾကသျဖင့္၊ ဘားအံံႏွင့္ ေတာင္ႀကီးတုိ႔မွ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ နမူနာမ်ားကုိ 
ထုတ္ယူခဲ့သည္။ လူဦးေရ ၁,၄ဝဝ ပါ စစ္တမ္း၏ ေဘာင္အတြင္း ရွိေနေစရန္အတြက္၊ သာေကတနွင့္ ေျမာက္ဒဂုံတုိ႔မွ နမူနာအရြယ္အစားမ်ားကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ နမူနာအရြယ္အစားကုိ အထက္ပါ ဇယားတြင္ တင္ျပထားပါသည္။

အဆင့္ ၂ - အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ YSPSတုိ႔က ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီး၊ 
ဘားအံံ၊ ေျမာက္ဒဂုံ၊ သာေကတႏွင့္ ေက်ာက္တံတားတုိ႔ကုိ ၎တုိ႔၏ ကြဲျပားစုံလင္ေသာ လူဦးေရဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံအပါအဝင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကုိ စိတ္ဝင္စားမႈျပေသာ စည္ပင္သာယာ႐ံုးစုိက္ရာေနရာမ်ားတြင္ ပထမ 
စမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈ ျပဳခဲ့သည္။ ထုိၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ သုံးပုံတစ္ပုံကုိ အရြယ္အစားႏွင့္ အခ်ိဳးက်ေသာ ျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ စနစ္တက်နမူ
နာေကာက္ယူျခင္းစနစ္မွတစ္ဆင့္ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္မ်ားက ေရွးဦးမူလ နမူနာယူနစ္ျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ ၃ - အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ဒုတိယအဆင့္ နမူနာယူနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔ကုိ စနစ္တက်နမူနာေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ တိက်ေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတစ္ခု ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါက စစ္တမ္းေျဖဆုိေစမည့္ ပထမဆုံးအိမ္ေထာင္စုကုိ ၁ မွ ၉ အတြင္းမွ 
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နံပါတ္တစ္ခုကုိ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ရာတြင္မူ ၾကားနံပါတ္တစ္ခုကုိ ရယူၿပီး၊ 
ပထမအိမ္ေထာင္စု၏ နံပါတ္ထဲသုိ႔ ထုိၾကားနံပါတ္ကုိ ေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ မအားလပ္၊ 
စစ္တမ္းမေျဖဆုိႏိုင္ သို႔မဟုတ္ စစ္တမ္းမေျဖဆုိလုိခဲ့သျဖင့္၊ နမူနာအရြယ္အစားကုိ နွစ္ဆျပဳခဲ့သည္။ ေျမာက္ဒဂုံႏွင့္ ေက်ာက္တံတားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ 
လူေနထူထပ္ၿပီး၊ အခန္းမ်ားစြာပါဝင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္၊ အေဆာက္အဦးတစ္ခုစီႏွင့္ တစ္ခန္းစီတုိ႔ကုိ 
နံပါတ္စဥ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ စတုိးဆုိင္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးအေဆာက္အဦးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အေဆာက္အဦးအခ်ိဳ႕ကုိ စာရင္းမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

အဆင့္ ၄ - အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခန္းတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္၊ ထုိအိမ္ေထာင္စုအတြင္းမွ ေျဖဆုိမည့္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ 
အင္တာဗ်ဴးေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားက Kish Grid ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အမည္မ်ား၊ ပုိမုိေသးငယ္သြားေသာ အစဥ္ျဖင့္ 
၎တုိ႔၏ အသက္မ်ားျဖင့္ စာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီး၊ ေျဖဆုိေစမည့္သူကုိ Kish grid စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ 

ၿမိဳ႕နယ္
စုစုေပါင္းၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ 
(၁၈ႏွစ္အထက္)

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ 
ရပ္ကြက္မ်ား

နမူနာ အရည္အတြက္

ေတာင္ႀကီး ၉၃,၄၆၈ ၇ ၄ဝ၄

ဘားအံ ၃၅,၂၉၃ ၃ ၁၅၁

ေျမာက္ဒဂုံ ၁၄၂,၃၉၁ ၇ ၃၆၇

သာေကတ ၁၆၃,၁၆၄ ၇ ၄၂၁

ေက်ာက္တံတား ၂၂,၆၆ဝ ၃ ၅၇

စုစုေပါင္း ၄၅၆,၉၇၆ ၂၇ ၁,၄ဝဝ

 

မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုုိင္းအတာ (Margin of Error)

ေျဖဆိုုသူအားလံုုးေပါင္း ၁၄ဝဝ ဦးမွ တုုံ႕ျပန္ေျဖဆိုုခဲ့ေသာ အေျဖႏွစ္ခုုစုုံရွိေမးခြန္းမ်ား (ဥပမာ ဟုုတ္ပါသည္-မဟုုတ္ပါသိုု႕ သေဘာတူပါသည္-
သေဘာမတူပါ) အတြက္ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုုင္းအတာ (margin of error)သည္ ၁.၆ ရာခုုိင္ႏူန္း ( p=0.9 and 
1-p=0.1 ျဖစ္လွ်င္) ႏွင့္ ၂.၆ ရာခိုုင္ႏူန္း (p=0.5 and 1-p=0.5 ျဖစ္လွ်င္) အၾကားျဖစ္သည္။ ထိုုမွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
အတုုိင္းအတာသည္ အေျဖႏွစ္ခုုစံုုမရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ( ဥပမာ Likert scale) မ်ား၏ နမူနာပံုုစံရယူရာ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကိုု ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ စုုစုုေပါင္း နမူနာ၏ ခန္႔မွန္းအတုုိင္းအတာတြက္ခ်က္မႈမ်ားကိုုသာ ထည့္သြင္းသည္။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ 
ေအာက္ဆင့္ႏွင့္ အထက္ဆင့္ အတိုင္းအတာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုုိင္းအတာ (ေအာက္ဆင့္) 

မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုုင္းအတာ (အထက္ဆင့္) 

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းစီ၏ နမူနာsample မ်ားအေပၚရွိ ခန္႕မွန္း မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုုိင္းအတာသည္ စုုစုုေပါင္းနမူနာ၏ 
မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုုင္းအတာထက္ ပိုုၾကီးသည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ နမူနာတြင္ပါရွိသည့္ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုုးမွ 
ေျဖဆိုုထားသည့္ အေျဖႏွစ္ခုုစံုုရွိေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုုင္းအတာ၏ အထက္ဆင့္ကန္႕
သတ္ခ်က္မ်ားျပထားသည္။ 
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ၿမိဳ႕နယ္ နမူနာ လူဦးေရ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳပမာဏ
ေတာင္ၾကီး ၄ဝ၄ +/- ၅%
ဘားအံ ၁၅၁ +/- ၈%
ေျမာက္ဒဂံုု ၃၆၇ +/- ၅%
သာေကတ ၄၂၁ +/- ၅%
ေက်ာက္တံတား ၅၇ +/- ၁၃%

စုုစုုေပါင္း ၁,၄ဝဝ +/- ၂.၆၂%

ေမးခြန္းတစ္ခုစီ၏ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုစီကို အထက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

စာရင္းေကာက္ယူေရးသြင္းသူမ်ား
စာရင္းေကာက္ယူေရးသြင္းသူ ၂ဝဦးကုိ အဖြဲ႔တစ္ခုစီအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူတစ္ဦးျဖင့္ အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔ခြဲခဲ့သည္။ အဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီက ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အဖြဲ႔တစ္ခုက သာေကတႏွင့္ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုလုံးကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ 
စစ္တမ္းစာရင္းေကာက္ယူ ေရးသြင္းသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ ဖဒုိ၊ ပဲခူးႏွင့္ ဘားအံံတုိ႔မွ ျဖစ္ၿပီး၊ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အသက္ ၂ဝ-၃ဝ အတြင္း ျဖစ္ၾကသည္။ 
စာရင္းေကာက္ယူေရးသြင္းသူ ၂ဝ ဦးကုိ က်ားမလိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အားျဖင့္ ခြဲျခမ္းခဲ့မႈကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ စာရင္းျပဳထားပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ႀကီးၾကပ္သူ
အမ်ဳိးသမီး 
စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ

အမ်ဳိးသား 
စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ

စုစုေပါင္း

ေတာင္ႀကီး ၁ ၂ ၃ ၅

ဘားအံ ၁ ၃ ၂ ၅

ေျမာက္ဒဂုံ ၁ ၄ ၁ ၅

သာေကတ/ေက်ာက္တံတား ၁ ၄ ၁ ၅

စုစုေပါင္း ၄ ၁၃ ၇ ၂ဝ

အရည္အေသြးစံထိန္းသိမ္းမႈ 
အရည္အေသြးစံထိန္းသိမ္းမႈကုိ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴး 
ေမးျမန္းမႈမ်ားမွ စုစုေပါင္း ၂၂%ကုိ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေသာ အျခား အလႊာတစ္ခု၏ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ ခံေစခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးျခင္း 
မ်ားတြင္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြင္း တုိက္႐ိုက္ေလ့လာမႈ (အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ ၂ဝဝခု၊ ၁၄%)ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္သြားေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အိမ္သုိ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး႐ံုးမွ ဖုန္းေခၚဆုိမႈ (အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ ၉၈ခု၊ ၇%)တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ကုဒ္နံပါတ္သြင္းျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္သြင္းျခင္း
ၿပီးစီးသြားသည့္ စစ္တမ္းစာအုပ္မ်ား ဗဟုိ႐ံုး (YSPS)သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားအလုိက္ ခြဲျခားခဲ့သည္။ အဖြင့္ေမးခြန္းပုံစံ ေမးခြန္း 
မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိသည့္ အဖြဲ႔က သီးျခား မွတ္တမ္းတင္ စီမံကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ လြဲမွားျပန္ဆုိႏိုင္ေျခရွိမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္၊ အဂၤလိပ္ 
သုိ႔ ျပန္ဆုိထားျခင္းကုိ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္လည္ျပန္ဆုိခဲ့ၿပီး၊ တိက်မႈကုိ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၊ တူညီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးသြင္းရန္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းမႈ ကြ်မ္းက်င္သူ နွစ္ဖြဲ႔ကုိ ငွါးရမ္း 
ခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏွစ္ၾကိမ္ေရးသြင္းၿပီးေနာက္၊ ထုိေရးသြင္းမႈႏွစ္ခုအၾကားရွိ ကြာျခားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ႏွစ္စုံကုိ 
ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့သည္။ အမွားတစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိသည့္အခါ၊ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ မွန္ကန္စြာ ေရးသြင္းခဲ့သည္။ တိက်မႈကုိ 
ေနာက္တစ္ဖန္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္၊ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ 
ဇယားသြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။
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စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈပံုစံ၏ အကန္႔အသတ္မ်ား
ဤသုုေတသနသည္ အေရအတြက္ စံထားသည့္ သုေတသနနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ 
ျပေနရာငါးခုမွ နမူနာယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤၿမိဳ႕ ျပေနရာ ငါးခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ ျပ အေျခအေန အမ်ိဳးမိ်ဳးကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ 
မတူကြဲျပားမႈမ်ိဳး ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပေဒသအားလံုးကို ကိန္းဂဏန္းစာရင္းအင္းအရ ကိုယ္စားျပဳမႈ မရွိေခ်။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ 
အလယ္အလတ္မွ အႀကီးစားၿမိဳ႕မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို အမ်ားဆံုး ၿခံဳငံုမိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရကို စာရင္းဇယား 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကိုယ္စားမျပဳေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုမူ ရည္ညႊန္းျပသလ်က္ရွိသည္။ 

ထိုၿမိဳ႕မ်ားမွ လူဦးေရစုစုေပါင္းႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ (စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္) ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူမ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည့္ရလွ်င္ သက္လတ္ပိုင္း အမ်ားစု ျဖစ္ေနၿပီး 
ငယ္ရြယ္သူ အေရအတြက္မွာ နည္းပါးေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ (ေက်းလက္ေနထိုင္သူ လူဦးေရမ်ားပါ အမ်ားအားျဖင့္ ထည့္သြင္း 
ထားသည့္) ရရွိႏိုင္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရလွ်င္ အသက္ ၂ဝ-၂၉  ႏွစ္ 
အၾကားအုပ္စုမ်ား စစ္တမ္းတြင္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈပိုင္းတြင္ အားအနည္းဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ရလဒ္မ်ားတြင္ တစ္စိတ္ 
တစ္ေဒသအားျဖင့္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်ားမအလိုက္ ၿမိဳ႕ ေနလူဦးေရ စာရင္းကို ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ အသက္အရြယ္ (သို႔) က်ား၊မ ကို 
မထည့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရလဒ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ ဤအခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 
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သန္းေခါင္စာရင္း 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ လူဦးေရစုစုေပါင္း (ၿမိဳ႕ျပႏွင့္နယ္)

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစစ္တမ္း
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ လူဦးေရစုစုေပါင္း (ၿမိဳ႕ျပ)

လူဦးေရ
က်ား ၇ဝ၁ ဦး

မ ၆၉၈ ဦး

လူဦးေရ
က်ား ၁,၇၉၃,၂၇၁ ဦး

မ ၂,၁ဝ၉,၈၉၉ ဦး

၃.၇%၇၅+

၇ဝ-၇၄

၆၅-၆၉

၆ဝ-၆၄

၅၅-၅၉

၅ဝ-၅၄

၄၅-၄၉

၄ဝ-၄၄

၃၅-၃၉

၃ဝ-၃၄

၂၅-၂၉

၂ဝ-၂၄

၂.၃%

၃.၆%

၅.ဝ%

၆.၆%

၈.ဝ%

၉.၄%

၁ဝ.၂%

၁ဝ.၆%

၁၂.ဝ%

၁၃.၄%

၁၅.၂%

ဝ.၉%၇၅+

၇ဝ-၇၄

၆၅-၆၉

၆ဝ-၆၄

၅၅-၅၉

၅ဝ-၅၄

၄၅-၄၉

၄ဝ-၄၄

၃၅-၃၉

၃ဝ-၃၄

၂၅-၂၉

၂ဝ-၂၄

၃.၆%

၄.၂%

၇.၁%

၉.ဝ%

၁၁.၄%

၁၄.၇%

၁၃.၇%

၁ဝ.၁%

၁၁.၇%

၇.၃%

၆.၃%

က်ား% မ%
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(က) ကိုယ္ေရးရာဇဝင္
၁။ သင္သည္ မည္သည့္အသက္အုပ္စုထဲတြင္ ပါဝင္ပါသလဲ။ 

ေျဖဆိုသူအားလံုး

၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ၂%
၁၈-၁၉ ႏွစ္ ၆%
၂ဝ-၂၄ ၆%
၂၅-၂၉ ၁၁%
၃ဝ-၃၄ ၁ဝ%
၃၅-၃၉ ၁၃%
၄ဝ-၄၄ ၁၃%
၄၅-၄၉ ၁၂%
၅ဝ-၅၄ ၉%
၅၅-၅၉ ၇%
၆ဝ-၆၄ ၄%
၆၅-၆၉ ၅%
၇ဝ-၇၄ ၂%
၇၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၂%

၂။ က်ား/မ လိင္

ေျဖဆိုသူအားလံုး

က်ား ၅ဝ%

မ ၅ဝ%

ၾကားလိင္ < ၁%

၃။ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ

ေျဖဆိုသူအားလံုး

ဗုဒၶဘာသာ ၉၁%
ခရစ္ယာန္ ၂%
အစၥလာမ္ ၆%
ဟိႏၵဴ < ၁%
ဘဟာအီ < ၁%
ဘာသာမဲ့
မသိပါ
မေျပာၾကားလိုပါ

၄။ လူမ်ိဳး
(အေျဖတစ္ခုမက ေျဖၾကားႏိုင္)

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

ဗမာ ၉၉၁ ဦး

အျခား ၁၅ဝ ဦး

ပအိုဝ့္ ၁၄ဝ ဦး

ကရင္ ၆၉ ဦး

ရွမ္း ၅၆ ဦး

အင္းသား ၄၃ ဦး

ရခိုင္ ၃၁ ဦး
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၅။ သင္ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ အျမင့္ဆံုးပညာေရးအဆင့္ 

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

ဘြဲ႕လြန္တက္ေရာက္ဆဲ/ဘြဲ႕ရၿပီး ၆%
တကၠသိုုလ္တက္ေရာက္ဆဲ/ဘြဲ႕ရၿပီး ၂၄%
အထက္တန္း ၃၄%
အလယ္တန္း ၂၂%
မူလတန္း ၁၁%
အတန္းပညာမသင္ၾကားဖူးပါ။ ၂%
မေျဖၾကားလုိ < ၁%

၆။ သင္ဒီၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

၁ဝ ႏွစ္အထက္ ၁၇%
၁ဝ -၂ဝ ႏွစ္ ၂၅%
၂၁- ၃ဝ ႏွစ္ ၂၂%
၃၁- ၄ဝ ႏွစ္ ၁၅%
၄ဝ ႏွစ္အထက္ ၂၁%

၇။ ၿပီးခဲ့ေသာလက သင့္အိမ္ရဲ႕ဝင္ေငြသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ 
ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ပါသလဲ။ 

ေျဖၾကားသူအေရအတြက္ ၁၁၄ဝ ဦး။ 

၄၉ဝဝဝ-၁ဝဝဝဝဝ ၂၂%

၁ဝ၁ဝဝဝ-၃ဝဝဝဝဝ ၄၉%

၃ဝ၁ဝဝဝ-၆ဝဝဝဝဝ ၂၂%

၆ဝ၁ဝဝဝ-၉ဝဝဝဝဝ ၂%

၉ဝ၁ဝဝဝ အထက္ ၅%

၈။ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

ေန႕စား ၄%
အခ်ိန္ပုိင္း ၁၉%
အခ်ိန္ျပည့္ ၃၆%
အလုုပ္မလုုပ္ပါ။ ၃၈%
လက္ရွိအလုုပ္မလုုပ္ပါ၊သုုိ႔ေသာ္အလုုပ္
ရွာေနသည္။

၂%

မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%

၉။ သင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း

ေျဖၾကားသူအေရအတြက္ ၈၄၂ ဦး။

အစုိးရ ၆%
ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၁၇%
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း < ၁%
အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ 
အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း

< ၁%

အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း

< ၁%

ကုိယ္ပုိင္အလုပ္ ၇၃%
မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%

၁ဝ။ သင္မည္သည့္ေနအိမ္အမ်ိဳးအစားတြင္ ေနထိုင္သနည္း။  

ေျဖဆိုသူအေရအတြက္ ၁၃၉၈ ဦး

ဝါးထရံ ၄%
သစ္သား ၃၅%
အုုတ္ ၃၂%
အုုတ္ - အထပ္ျမင့္ ၂၃%
ကြန္ကရစ္ ၁%
ကြန္ကရစ္ - အထပ္ျမင့္

၅%

မေျဖၾကားလိုပါ
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၁၁။ သင္လက္ရွိေနထိုင္ေသာ အိမ္ကို မည္သူပိုင္ဆိုင္သနည္း။ 

ေျဖဆိုသူအားလံုး

ကြ်ႏုု္ပ္ပိုုင္သည္။ ၄၆%
ကြ်ႏ္ုုပ္မိဘ/အျခားကြ်ႏုု္ပ္မိသားစုုဝင္မ်ား
ပိုုင္သည္။ ၃၇%

ကြ်ႏုု္ပ္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ 
အိမ္ပိုုင္ရွင္တစ္ဦး ပိုုင္သည္။ ၁၆%

အစိုုးရအိမ္ရာ ၁%

၁၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါထဲမွ သင္မည္သည့္မိုုဘုုိင္းဖုုန္းအမ်ိဳးအစားကုိ 
ပိုုင္ဆိုုင္ပါသနည္း။  

(တစ္ခုုထက္ပိုု၍ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္သည္။)

ေျဖဆိုသူအားလံုး

ရုိးရုိးမုိဘုိင္းဖုန္း ၁၃.၅%

စမတ္ဖုန္း ၇၇%
ရုိးရုိးမုိဘုိင္းဖုန္းနွင့္ စမတ္ဖုန္း 

(၂ မ်ိဳးစလံုး)
ဝ.၅%

မပုိင္ဆုိင္ပါ
၉%

(ခ) ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈ

သင့္ဘဝအေပၚ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ားအား  ဆက္လက္ေမးျမန္းလိုပါသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖသည္ မွန္/မွား 
မရွိပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈအလိုက္ သုညမွ ၁ဝ အထိ္ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး သုညမွာ ေက်နပ္မႈလံုးဝမရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁ဝ မွာ အလံုးစံု 
ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ 

၁၃။ ၿခဳံငုံေျပာရလွ်င္ယခုလက္ရွိသင့္ဘဝကုိဘယ္ေလာက္အတိုုင္းအတာအထိေက်နပ္ပါသလဲ။ 
ေျဖဆိုသူအားလံုး 
လံုးဝ ေက်နပ္မႈမရွိပါ။ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ အျပည့္အဝ ေက်နပ္မႈရွိသည္။ 
၃% < ၁% ၂% ၆% ၄% ၂၉% ၆% ၁၁% ၁၃% ၇% ၁၇%

မေျဖၾကားလိုပါ။ < ၁%

၁၄။ ၿခံဳငံုေျပာရလွ်င္ သင့္ဘဝတြင္ သင္ျပဳလုပ္တဲ့အရာေတြကို သင္ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္လို႔ ခံစားရပါသလဲ။ 
ေျဖဆိုသူအားလံုး 
လံုးဝ အဓိပၸာယ္မရွိပါ။ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ အျပည့္အဝ အဓိပၸာယ္ရွိသည္။
၁% < ၁% ၁% ၂% ၄% ၃ဝ% ၆% ၁၅% ၁၅% ၇% ၁၉%

မေျဖၾကားလိုပါ။ < ၁%

၁၅။ ၿခဳံငုံၾကည့္လွ်င္မေန႕ကသင္ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါသလဲ။
ေျဖဆိုသူအားလံုး
လံုးဝ မေပ်ာ္ရႊင္ပါ။ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ အျပည့္အဝ ေပ်ာ္ရႊင္သည္။
၅% ၁% ၃% ၃% ၃% ၂၅% ၆% ၁ဝ% ၁၄% ၉% ၂၃%

မေျဖၾကားလိုပါ။ < ၁%

၁၆။ ၿခဳံငုံေျပာရလွ်င္မေန႕ကသင္ဘယ္ေလာက္အတိုုင္းအတာအထိစိတ္ပူပန္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသလဲ။
ေျဖဆိုသူအားလံုး 
လံုးဝ စိတ္မပူပန္ခဲ့ပါ။ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ အျပည့္အဝ စိတ္ပူပန္ခဲ့ရသည္။
၃၁% ၈% ၁ဝ% ၈% ၄% ၁၈% ၄% ၄% ၅% ၂% ၆%

မေျဖၾကားလိုပါ။ < ၁% 
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၁၇။ ေယဘုယ်အားျဖင့္သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနဘယ္လုိရွိပါသလဲ။ 
ေျဖဆိုသူအားလံုး
လံုးဝ မေကာင္းမြန္ပါ။ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ အျပည့္အဝ ေကာင္းမြန္ပါသည္။
< ၁% < ၁% ၂% ၄% ၅% ၁၃% ၆% ၁ဝ% ၁၆% ၁ဝ% ၃၃%

မေျဖၾကားလိုပါ။ < ၁%

တိုင္းျပည္၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း
၁၈။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ရွိႏိုုင္ငံတြင္းအေျခအေနမ်ားသည္ အေကာင္းဘက္သိုု႔ ဦးတည္ေနသည္ဟုုသင္ေျပာႏုိင္ပါသလား (သုုိ႔) အဆိုုးဘက္သိုု႔ ဦး
တည္ေနသည္ဟုုသင္ေျပာႏုိင္ပါသလား။
ေျဖဆိုသူအားလံုး
အဆိုးဘက္ ၁%
၂ ၅%
၃ ၂၃%
၄ ၃၂%
အေကာင္းဘက္ ၂၃%
မသိပါ။ ၁၅%
မေျဖၾကားလိုပါ။ ၂%

ၿမိဳ႕၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း 
၁၉။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိအေျခအေနမ်ားသည္အေကာင္းဘက္သိုု႔ဦးတည္ေနသည္ဟုုသင္ေျပာႏုိင္ပါသလား (သုုိ႔) အဆိုုးဘက္သိုု႔ 
ဦးတည္ေနသည္ဟုု သင္ေျပာႏုိင္ပါသလား။
ေျဖဆိုသူအားလံုး
အဆိုးဘက္ ၁%
၂ ၄%
၃ ၂၂%
၄ ၃၆%
အေကာင္းဘက္ ၃ဝ%
မသိပါ။ ၆%
မေျဖၾကားလိုပါ။ ၁%

၂ဝ။ အဘယ္ေၾကာင့္အေကာင္းဘက္သိုု႔ 
ဦးတည္ေနသည္ဟုုဆိုုရသနည္း။ 
(ညႊန္ၾကားခ်က္။ေမးခြန္း၁၉တြင္၄ (သိုု႔မဟုုတ္) ၅ ေျဖၾကား 
ထားသူမ်ားကိုုသာေမးရန္။) 

အေျခခံ အေဆာက္အအံု ၃၅%

အေထြေထြ အျခား ၁၈%

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၁၄%

အေထြေထြ တိုးတက္မႈ ၁၃%

စိီးပြားေရး ၇%

ႏိုင္ငံေရး ၇%

လံုျခံဳေရး ၄%

ပညာေရး ၁%

က်န္းမာေရး < ၁%

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ < ၁%

အဂတိလိုက္စားျခင္း နည္းပါလာမႈ < ၁%
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၂၁။ အဘယ္ေၾကာင့္အဆိုုးဘက္သိုု႔ဦးတည္ေနသည္ဟုု ဆိုုရသနည္း။ 
(ညႊန္ၾကားခ်က္။ ေမးခြန္း ၁၉ တြင္ ၁ (သိုု႔မဟုုတ္) ၂ ေျဖၾကား 
ထားသူမ်ားကိုုသာေမးရန္။)

စိီးပြားေရး ၄၃%

ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ ၁ဝ%

အေျခခံ အေဆာက္အအံု ၇%

အျခား ၇%

စည္းကမ္းမရွိျခင္း ၆%

ႏိုင္ငံေရး ၆%

အေထြေထြ ၄%

ဘာသာေရး ၄%

ၾကြက္ႏွင့္ ျခင္ေပါမ်ားျခင္း ၄%

မတည္ၿငိမ္မႈ ၃%

လံုျခံဳေရး ၃%

လူမႈအဆင့္အတန္းတိုုးတက္ႏိုုင္မႈ(နိုင္ငံ)

၂၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားအေပၚသင္မည္သည့္ 
အတိုုင္းအတာအထိ သေဘာတူညီပါသနည္း။

ဤႏိုုင္ငံတြင္အလုုပ္ႀကိဳးစား လုုပ္ကုုိင္ေသာ သူတစ္ေယာက္သည္
တုုိးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုုင္သည္။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

အလြန္သေဘာတူသည္။ ၃၅%
သေဘာတူသည္။ ၄၅%
သေဘာတူသည္လဲမဟုတ္၊သေဘာမတူ
သည္လဲမဟုတ္။

၁ဝ%

သေဘာမတူပါ။ ၈%
လုံးဝသေဘာမတူပါ။ ၂%
မသိပါ။ ၁%
မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%

၂၃။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားအေပၚသင္မည္သည့္ 
အတိုုင္းအတာအထိ သေဘာတူညီပါသနည္း။

သင္ေနထုိင္ရာရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အလုုပ္ၾကိဳးစားလုုပ္ကုုိင္ေသာသူ
တစ္ေယာက္သည္တိုုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုုင္သည္။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

အလြန္သေဘာတူသည္။ ၃၂%
သေဘာတူသည္။ ၄၈%
သေဘာတူသည္လဲမဟုတ္၊သေဘာမတူ
သည္လဲမဟုတ္။

၁ဝ%

သေဘာမတူပါ။ ၈%
လုံးဝသေဘာမတူပါ။ ၁%
မသိပါ။ < ၁%
မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%

(ဂ) ေနေပ်ာ္သာယာမႈ

ေနအိမ္တြင္ ေဘးကင္းလုုံျခံဳမႈအေျခအေနအေပၚ သေဘာထားအျမင္
၂၄။ ညေမွာင္ၿပီးေနာက္၊ အိမ္ထဲမွာ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည္ဟု 

သင္ခံစားရပါသလား။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

အလြန္ေဘးကင္းလုုံျခံဳသည္။ ၆၄%
အသင့္အတင့္ေဘးကင္းလုုံျခံဳသည္။ ၂၆%
အနည္းငယ္မလုုံျခံဳပါ။ ၇%
အလြန္မလုုံျခံဳပါ။ ၂%
မသိပါ။ < ၁%
မေျဖၾကားလုုိပါ။ < ၁%
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အိမ္၊ရပ္ကြက္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေဘးကင္းလုုံျခံဳမႈအေျခအေနအေပၚသေဘာထားအျမင္
၂၅။ ညေမွာင္ၿပီးေနာက္ သင့္အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ရပ္ကြက္ပတ္ဝန္းက်င္ 

အနီးတစ္ဝိုုက္၌ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါ 
ေဘးကင္းလုုံျခံဳသည္ဟုု သင္ခံစားရပါသလား။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

အလြန္ေဘးကင္းလုုံျခံဳသည္။ ၄၂%
အသင့္အတင့္ေဘးကင္းလုုံျခံဳသည္။ ၃ဝ%
အနည္းငယ္မလုုံျခံဳပါ။ ၁၆%
အလြန္မလုုံျခံဳပါ။ ၆%
မသိပါ။ ၆%
မေျဖၾကားလုုိပါ။ < ၁%

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ဖူးျခင္း
၂၆။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္းသင့္အိမ္ (သိုု႔) ရပ္ကြက္ပတ္ဝန္းက်င္၌ 

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ (သိုု႔) ရာဇဝတ္မႈတြင္သင္ (သို႔) 
သင့္မိသားစုုဝင္ တစ္ဦးဦးသည္ ခံရသူျဖစ္ဖူးပါသလား။
ေျဖဆိုသူအားလံုး

ခံရဖူးပါသည္။ ၇%
မခံရဖူးပါ။ ၉၂%
မသိပါ။ < ၁%
မေျဖၾကားလိုပါ။ 

လုံျခံဳေရးႏွင့္ေဘးကင္းမႈေျပာင္းလဲမႈအေျခအေန
27. လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္းသင္၏ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈအေျခအေနသည္

ေျဖဆိုသူအားလံုး

တိုုးတက္လာသည္။ ၄၆%
ဆုုတ္ယုုတ္သြားသည္။ ၆%
မေျပာင္းလဲပါ။ ၄၆%
မသိပါ။ ၁%
မေျဖၾကားလိုပါ။ < ၁%

ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ပါဝင္ၾကသူမ်ား
28. အကယ္၍သင့္အိမ္ႏွင့္အိ္မ္နီးနားခ်င္းတစ္ဦး

တိုု႔ ျပႆနာအေျခအတင္ျဖစ္ပါက ထိုုျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းရန္ သင္မည္သူထံမွ အကူအညီေတာင္းမည္နည္း။ 
(တစ္ခုုထက္ပိုု၍ေရြးႏိုုင္သည္။)

ေျဖဆိုသူအားလံုး

ရပ္ကြက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၇၂၉ ဦး
လမ္းလူႀကီး ၃၂ဝ ဦး
မိသားစုုႏွင့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ၁၈ဝ ဦး 
ရဲအရာရွိမ်ား ၁ဝ၂ ဦး 
အျခားရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၇၂ ဦး 
မေျဖၾကားလိုပါ ၅၇ ဦး 
ကိုယ္တိုင္ ၄၂ ဦး 
သည္းခံမယ္ ၂၁ ဦး 
အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုုံး ၆ ဦး
အလုပ္ရွင္ ၅ ဦး 
လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ား ၄ ဦး 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား ၄ ဦး 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၃ ဦး
မသိပါ ၃ ဦး
ဥပေဒ ၂ ဦး
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူ ၂ ဦး
မျဖစ္ဘူးပါ ၂ ဦး
စစ္တပ္ ၁ ဦး
ဘုရားသခင္ ၁ ဦး
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၂၉။ အကယ္၍သင့္မိသားစုုဝင္တစ္ဦးသည္ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုုတြင္က်ဴး
လြန္ခံရလွ်င္ထိုုျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္သင္မည္သူထံမွအကူအညီ 
ေတာင္း မည္နည္း။(တစ္ခုုထက္ပိုု၍ေရြးႏိုုင္သည္။)

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

ရပ္ကြက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၆၆၅ ဦး
ရဲအရာရွိမ်ား ၅ဝ၂ ဦး
လမ္းလူၾကီး ၁၉၄ ဦး
မိသားစုုႏွင့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ၁၁၃ ဦး
မေျဖၾကားလိုပါ ၆၂ ဦး
အျခားရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၅၆ ဦး
ကိုယ္တိုင္ ၁၈ ဦး
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား ၁ဝ ဦး
ဥပေဒ ၁ဝ ဦး
မသိပါ ၇ ဦး
မျဖစ္ဘူးပါ ၆ ဦး
သက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား ၆ ဦး 
အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုုံး ၅ ဦး
လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ား ၅ ဦး
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူ ၂ ဦး
ဘုရားသခင္ ၂ ဦး
မည္သူကိုမွ် အကူအညီမေတာင္းပါ ၂ ဦး
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁ ဦး
စည္ပင္သာယာေရးအရာရွိမ်ား ၁ ဦး
သည္းခံမယ္ ၁ ဦး
အလုပ္ရွင္ ၁ ဦး 

ေနသာထိုင္သာရွိမႈ
၃ဝ။ ေဖာ္ျပပါစာသားအေပၚ သင္မည္သည့္ အတိုုင္းအတာအထိ 

သေဘာတူညီပါသနည္း။ 
ဤၿမိဳ႕တြင္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ သင့္တင့္ေသာ 
ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရွာေဖြရရွိရန္လြယ္ကူသည္။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

အလြန္သေဘာတူသည္။ ၂၃%
သေဘာတူသည္။ ၄ဝ%
သေဘာတူသည္လဲမဟုတ္၊ 
မတူသည္လဲမဟုတ္။ ၁၅%

သေဘာမတူပါ။ ၁၄%
လုံးဝသေဘာမတူပါ။ ၄%
မသိပါ။ ၃%
မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%

ေနထိုင္မႈအေျခအေန
၃၁။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားအေပၚသင္မည္သည့္အတိုုင္းအတာအ

ထိသေဘာတူညီပါသနည္း။
သင္လက္ရွိေနထုုိင္ရာရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိေနရာထိုုင္ခင္းသည္အက်ယ္
အဝန္းႏွင့္အရည္အေသြးအရသင္ႏွင့္သင့္မိသားစုု၏လုုိအပ္ခ်က္ႏွ
င့္ကုုိက္ညီသည္။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

အလြန္သေဘာတူသည္။ ၂၉%
သေဘာတူသည္။ ၅၄%
သေဘာတူသည္လဲမဟုတ္၊ 
မတူသည္လဲမဟုတ္။ ၅%

သေဘာမတူပါ။ ၁ဝ%
လုံးဝသေဘာမတူပါ။ ၂%
မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%
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အလုပ္သြားသည့္ သြားလာေရးနည္း
၃၂။ အလုုပ္သုုိ႔သြားရန္မည္သည့္သြားလာေရးနည္းကိုုသင္အမ်ားဆုုံး

အသုုံးျပဳသနည္း။

ေျဖဆိုသူဦးေရ = ၈၂၁ ဦး

ဘတ္(စ္)ကား ၂၄%
ရထား ဝ%
ကိုယ္ပိုင္ကား ၈%
အငွားယာဥ္ (ကား) ၈%
အငွားယာဥ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုုင္ကယ္) ၁%
စက္ဘီး ၆%
ေမာ္ေတာ္ဆိုုင္ကယ္ ၂၈%
လမ္းေလွ်ာက္ ၂၅%
႐ံုးကား/ ႀကိဳပို႔ < ၁%
ဆိုက္ကား < ၁%

ျပည္သူ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အရည္အေသြး

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားအေပၚသင္မည္သည့္အတိုုင္းအတာအထိသေဘာတူညီပါသနည္း။
ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္အမ်ားျပည္သူအသုုံးျပဳေသာသယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးမွာ. . .

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

အ
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ြန္ 
သ
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ည
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မတ

ူသ
ည

္လ
ည

္းမ
ဟ

ုတ
္

သ
ေဘ
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တ

ူ

လ
ံုးဝ

သ
ေဘ

ာမ
တ

ူပါ
။

မေ
ျဖ

ၾက
ား

လ
ိုပါ

။ 

မသ
ိပါ

။ 

၃၃။ စရိတ္သက္သာသည္။ ၂၁% ၄၇% ၁၃% ၉% ၂% ၇% ၂%

၃၄။ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည္။ ၂၁% ၅၃% ၁၁% ၆% ၁% ၇% ၂%

၃၅။ အဆင္ေျပသည္။ ၂၁% ၅၄% ၁ဝ% ၆% ၁% ၇% ၁%

အလုပ္သြားရန္ၾကာခ်ိန္
၃၆။ သင့္အလုပ္ကုိေရာက္ရွိရန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာသြားရပါသလဲ။

ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္ = ၈၂၁ ဦး 

၁၅မိနစ္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည္။ ၃၇%
၁၅မိနစ္ႏွင့္မိနစ္၃ဝၾကား ၂၃%
မိနစ္၃ဝမွ၁နာရီထိ ၁၆%
၁နာရီမွ၁နာရီ၂၉မိနစ္ထိ ၅%
၁နာရီ၃ဝမိနစ္မွ၂နာရီ ၄%
၂နာရီထက္ပုိသည္။ ၂%
မသိပါ။ ၁ဝ%
မေျဖၾကားလုိပါ။ ၃%
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚသင္မည္သည့္အတိုုင္းအတာအထိသေဘာတူညီပါသနည္း။

ေျဖဆိုသူအားလံုး 
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၃၇။ ၿမိဳ႕ေပၚကလမ္းမ်ားတြင္ကား/ဆိုင္ကယ္ (စက္တပ္ယာဥ္) 
စီးလွ်င္ကြ်ႏုု္ပ္၏ ႐ုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာလုံျခံဳမႈအတြက္စိတ္ပူရသည္။

၁၆% ၃၈% ၇% ၂၆% ၁ဝ% ၄% <၁%

၃၈။ ၿမိဳ႕တြင္ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာပန္းျခံမ်ား၊ 
ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားရွိသည္။

၂၅% ၅၇% ၆% ၆% ၁% ၅% ဝ%

၃၉။ ၿမိဳ႕တြင္ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာေစ်းမ်ားရွိသည္။ ၂၆% ၆၄% ၄% ၄% <၁% ၂% ဝ%

၄ဝ။ ၿမိဳ႕တြင္အိမ္အျပင္ထြက္ၿပီး စားေသာက္ရန္ေနရာေကာင္း 
မ်ားစြာရွိသည္။

၃ဝ% ၅၉% ၄% ၃% <၁% ၄% ဝ%

၄၁။ ၿမိဳ႕တြင္ေစ်းဝယ္ထြက္ရန္ေနရာေကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ၃ဝ% ၆ဝ% ၅% ၂% <၁% ၃% ဝ%

၄၂။ ၿမိဳ႕တြင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္အပန္းေျဖစရာေနရာမ်ားစြာရွိသည္။ ၂၁% ၅၃% ၆% ၈% ၂% ၁ဝ% <၁%

၄၃။ ၿမိဳ႕ရွိေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားကုိ ေတြ႕ႀကဳံခံစားႏုိင္ရန္ 
ကၽြန္ေတာ့္မွာ အခ်ိန္ပုိရွိသည္။

၁ဝ% ၃၇% ၁၇% ၂၆% ၁ဝ% ၁% <၁%

၄၄။ ၿမိဳ႕ရွိလမ္းမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာေနရာမ်ားသည္ 
သန္႔ရွင္းသည္။

၁၆% ၃၉% ၁၈% ၁၉% ၆% ၁% ဝ%

၄၅။ ၿမိဳ႕သည္ဆူညံသည္။ ၁၃% ၃ဝ% ၁၁% ၃ဝ% ၈% ၂% ဝ%

၄၆။ ၿမိဳ႕တြင္သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလေကာင္းေလသန္႔ ရွိသည္။ ၂၆% ၃၈% ၁၁% ၁၈% ၇% <၁% ဝ%

၄၇။ ၿမိဳ႕သည္လူေနထူထပ္သည္။ ၃၇% ၄၄% ၈% ၈% ၂% <၁% ဝ%

၄၈။ ၿမိဳ႕တြင္ေကာင္းမြန္ေသာလက္ကိုုင္ဖုုန္းအင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းရွိသည္။ ၁၂% ၄၄% ၁၄% ၁ဝ% ၂% ၁၈% <၁%

၄၉။ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ၿမိဳ႕တြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၃၅% ၂၄% ၅% ၁၄% ၁ဝ% ၁၃% <၁%

၅ဝ။ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ၿမိဳ႕တြင္မူးယစ္ေဆးဝါးထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊
သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၃၅% ၁၉% ၄% ၁၄% ၁၁% ၁၈% <၁%

၅၁။ ၿမိဳ႕ျပ(ရန္ကုန္၏)ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စ႐ိုက္လကၡဏာကိုု 
ထိန္းသိမ္းရန္အေရးၾကီးသည္။

၇၄% ၂၂% ၂% <၁% <၁% ၂% <၁%

၅၂။ ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္၊ သင္တစ္ေန႔ကုိ ဘယ္ႏွစ္နာရီမွ် အိမ္အလုပ္  
(ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ အဝတ္ေလွ်ာ္၊  ေစ်းဆုိင္တြင္ 
ေစ်းဝယ္) (သုိ႕) ကေလးထိန္းျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ပါသလဲ။

မလုပ္ပါ ၁၂%
တစ္နာရီ ေအာက္ ၂%
၁နာရီမွ ၅နာရီ ၅၇%
၆နာရီမွ ၁ဝနာရီ ၂ဝ%
၁၁နာရီမွ ၁၅ နာရီ ၈%
၁၅နာရီ အထက္ ဝ%
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(ဃ) အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား 

ပစၥည္းခြန္အေၾကာင္းသေဘာေပါက္မႈအား စမ္းသပ္ျခင္း
၅၃။ ‘ပစၥည္းခြန္’ဆိုုသည္မွာသင့္ပိုုင္ဆိုုင္မႈ၏ ႐ုပ္လကၡဏာအေပၚ 

ဆန္းစစ္သတ္မွတ္ထားသည္ကိုု အေျခခံ၍ စည္ပင္သာယာဌာန 
သုုိ႔ ၆ လတစ္ႀကိမ္ ပုုံမွန္ေပးဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ 

သင့္မိသားစု၊ သင့္အိမ္ပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ အတြင္း 
ပစၥည္းခြန္ ေပးေဆာင္ဖူးပါသလား။ 

ေျဖဆိုသူ အားလံုး 

ေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၅၉%
မေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါ။ ၃ဝ%
မသိပါ။ ၁ဝ%
မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%

ပစၥည္းခြန္ ပမာဏ 
( ယခင္ေမးခြန္း အတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားကိုသာ ေမးျမန္းရန္) 
၅၄။ ပစၥည္းခြန္ ေပးေဆာင္ခဲ့ပါက သင္(သိုု႔) သင့္အိမ္ပိုုင္ရွင္သည္ 

မည္မွ်ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသနည္း။

ေျဖဆိုသူအေရအတြက္ = ၆၉၂ ဦး 

၁ဝဝဝဝ က်ပ္ေအာက္ ၉၅%
၁ဝဝဝဝ-၂ဝဝဝဝ ၂%
၂ဝဝဝ၁-၄ဝဝဝဝ ၁%
၄ဝဝဝဝ က်ပ္အထက္ ၂%

၅၅။ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္မ်ားကိုု သင္ေပးေဆာင္ဖူးပါသလား။
ေျဖဆိုသူအားလံုး 

ၾက
ား

ဖူး
 

ပါ
သ

ည
္

မၾ
က

ား
 ဖ

ူးပ
ါ

မသ
ိပါ

မေ
ျဖ

ဆ
ို 

လ
ိုပါ

ဝင္ေငြခြန္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လခအေပၚမူတည္၍ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ၅၅% ၃၅% ၁ဝ% <၁%

ကုန္သြယ္ခြန္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေပးေဆာင္ရေသာ 
အခြန္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး၏ ၅% ကို ေပးေဆာင္ရသည္။ 

၆၉% ၂၄% ၇% <၁%
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၅၆။ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္မ်ားကိုု သင္ေပးေဆာင္ဖူးပါသလား။
ေျဖဆိုသူအားလံုး 

ေပ
းေ

ဆ
ာင

္ဖူး
 

ပါ
သ

ည
္

မေ
ပး

ေဆ
ာင

္ 
ဖူး

ပါ

မသ
ိပါ

မေ
ျဖ

ဆ
ို လ

ိုပါ

ဝင္ေငြခြန္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လခအေပၚမူတည္၍ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ၁၁% ၈၁% ၉% < ၁%

ကုန္သြယ္ခြန္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေပးေဆာင္ရေသာ 
အခြန္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး၏ ၅% ကို ေပးေဆာင္ရသည္။ 

၄၅% ၄၉% ၆% < ၁%

ပစၥည္းခြန္
ပိုင္ဆိုင္မႈအေဆာက္အအံု၏ ႐ုပ္လကၡဏာအေပၚ ဆန္းစစ္သတ္မွတ္ 
ထားသည္ကို အေျခခံ၍ စည္ပင္သာယာဌာနသို႔ ၆ လတစ္ႀကိမ္ 
ပံုမွန္ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ 

၆၃% ၃ဝ% ၇% < ၁%

၅၇။ ေဖာ္ျပပါ အခြန္မ်ားအနက္ အစိုုးရအတြက္ အေရးအႀကီးဆုုံး (ဝင္ေငြအေပးႏိုုင္ဆုုံး)မွာ မည္သည့္အခြန္ျဖစ္သနည္း။ သူတိုု႔၏ အေရးပါမႈအရ 
အဆင့္ခြဲေပးပါ။ (၁ = အေရးအပါဆုုံးျဖစ္သည္။)
(အခြန္အမ်ိဳးအစားတိုင္းတြင္ မတူညီေသာ အေျဖတစ္ခုစီ ေျဖဆိုရန္)

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

အ
ဆ

င့္ 
၁

အ
ဆ

င့္ 
၂ 

အ
ဆ

င့္ 
၃ 

မသ
ိပါ

ဝင္ေငြခြန္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လခအေပၚမူတည္၍ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ၁၄% ၁၉% ၂၂% ၄၄%

ကုန္သြယ္ခြန္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေပးေဆာင္ရေသာ 
အခြန္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး၏ ၅% ကို ေပးေဆာင္ရသည္။ 

၃၁% ၁၇% ၉% ၄၃%

ပစၥည္းခြန္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေဆာက္အအံု၏ ႐ုပ္လကၡဏာအေပၚ ဆန္းစစ္သတ္မွတ္ 
ထားသည္ကို အေျခခံ၍ စည္ပင္သာယာဌာနသို႔ ၆ လတစ္ႀကိမ္ 
ပံုမွန္ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ 

၁၄% ၂ဝ% ၂၄% ၄၂%
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၅၈။ ေဖာ္ျပပါ အခြန္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈရွိပါသလား။
ေမးခြန္းနံပါတ္ ၅၃ ႏွင့္ ၅၅ တြင္ “သိပါသည္” ႏွင့္ “ေပးေဆာင္ဖူးပါသည္” ဟု 
ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားသာ

တ
ရာ

းမ
ွ်တ

မႈ 
ရွိသ

ည
္

တ
ရာ

းမ
ွ်တ

မႈ 
မရ

ွိပါ

မသ
ိပါ

မေ
ျဖ

ဆ
ို လ

ိုပါ

ဝင္ေငြခြန္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လခအေပၚမူတည္၍ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ၅၇% ၁၇% ၂၃% ၃%

ကုန္သြယ္ခြန္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေပးေဆာင္ရေသာ 
အခြန္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး၏ ၅% ကို ေပးေဆာင္ရသည္။ 

၆ဝ% ၁၈% ၂ဝ% ၃%

ပစၥည္းခြန္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေဆာက္အအံု၏ ႐ုပ္လကၡဏာအေပၚ ဆန္းစစ္သတ္မွတ္ 
ထားသည္ကို အေျခခံ၍ စည္ပင္သာယာဌာနသို႔ ၆ လတစ္ႀကိမ္ 
ပံုမွန္ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ 

၇ဝ% ၁ဝ% ၁၇% ၂%

၅၉။ ဤအခြန္မ်ားမွဝင္ေငြမ်ားကိုု မည္သည့္အစိုုးရအဆင့္မွ အမ်ားဆုုံးရရွိသနည္း။
ေမးခြန္းနံပါတ္ ၅၃ ႏွင့္ ၅၅ တြင္ “သိပါသည္” ႏွင့္ “ေပးေဆာင္ဖူးပါသည္” ဟု 
ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားသာ

ျပ
ည

္ေထ
ာင

္စု 
အ

စိုး
ရ

ျပ
ည

္နယ
္ 

တ
ိုင္း

ေဒ
သ

ၾက
ီး 

အ
စိုး

ရ

စည
္ပင

္ 
သ

ာယ
ာေ

ရး
 ဌ

ာန

မသ
ိပါ

ဝင္ေငြခြန္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လခအေပၚမူတည္၍ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ၁၉% ၆% ၁၆% ၆ဝ%

ကုန္သြယ္ခြန္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေပးေဆာင္ရေသာ 
အခြန္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး၏ ၅% ကို ေပးေဆာင္ရသည္။ 

၁၈% ၉% ၁၄% ၅၉%

ပစၥည္းခြန္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေဆာက္အအံု၏ ႐ုပ္လကၡဏာအေပၚ ဆန္းစစ္သတ္မွတ္ 
ထားသည္ကို အေျခခံ၍ စည္ပင္သာယာဌာနသို႔ ၆ လတစ္ႀကိမ္ 
ပံုမွန္ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ 

၁၂% ၅% ၃ဝ% ၅၃%
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ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိျခင္း
၆ဝ။ ကြ်ႏုု္ပ္ အခုု စည္ပင္သာယာဌာနမွ စာရြက္တစ္ရြက္ကိုု ျပပါမည္။ 

(ညႊန္ၾကားခ်က္။ သက္ဆိုုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာဌာန၏ 
ပစၥည္းခြန္ေျပစာကိုုျပပါ။) 

သင္ (သိုု႔) သင့္အိမ္ပိုုင္ရွင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆လအတြင္း 
ဤအခြန္ကိုု ေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသလား။

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

ေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၆၃%

မေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါ။ ၂၈%

မသိပါ။ ၉%

မေျဖဆိုလိုပါ။ ဝ%

ပစၥည္းခြန္ ေပးေဆာင္မႈပမာဏ

၆၁။ ေမးခြန္း ၆ဝ တြင္ ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟုု ေျဖဆိုုခဲ့ပါက 
သင္(သိုု႔) သင့္အိမ္ပိုုင္ရွင္သည္ မည္မွ်ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသနည္း။ 

ေမးခြန္းနံပါတ္ ၆ဝ တြင္ ေပးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု 
ေျဖဆိုခဲ့သူအေရအတြက္ (၇၅၆ ဦး)

၁ ေသာင္းက်ပ္ေအာက္ ၉ဝ%

၁ ေသာင္းမွ ၂ ေသာင္းက်ပ္ ၃%

၂ ေသာင္း ႏွင့္ ၁က်ပ္ မွ ၄ ေသာင္းက်ပ္ ၄%

၄ ေသာင္းက်ပ္ အထက္ ၃%

ကုန္သြယ္ခြန္ 
၆၂။ ကြ်ႏုု္ပ္ အခုု ေျပစာႏွင့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ဥပမာတစ္ခုု ျပပါမည္။ 

သင္ကုုန္ပစၥည္း (သိုု႔) ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုုကိုု ဝယ္ယူေသာအခါ 
ဤအခြန္ကိုု ေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသလား။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

ေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္ ၅၆%
မေပးေဆာင္ခဲ့ဖူးပါ ၃၇%
မသိပါ ၇%
မေျဖဆိုလိုပါ ဝ%

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚသင္မည္သည့္အတုုိင္းအတာအထိသေဘာတူညီပါသနည္း။ 
ေျဖဆိုသူအားလံုး
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၆၃။ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုုင္ငံသားတိုုင္း၏ 
ျပည္သူ႔တာဝန္ျဖစ္သည္။ ၄၁% ၄၉% ၄% ၂% < ၁% ၃% < ၁%
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၆၄။ ႏိုုင္ငံသားမ်ား သည္ အစိုုးရႏွင့္ သေဘာထား မတိုုက္ဆိုုင္သည့္ 
တိုုင္ေအာင္ အခြန္မ်ားကိုု အျမဲေပးေဆာင္သင့္သည္။ ၂၈% ၄၈% ၈% ၈% ၁% ၆% < ၁%

၆၅။ ကၽြႏုု္ပ္ႏွင့္  ကၽြႏုု္ပ္ေနထိုုင္ရာၿမိဳ႕အတြက္  ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ 
စည္ပင္ သာယာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ဆိုုပါကပစၥည္းခြန္ကိုု 
တိုုးျမင့္ေပးေဆာင္ပါမည္။

၂၁% ၄၁% ၁၆% ၁၂% ၅% ၅% < ၁%

၆၆။ ကြ်ႏ္ုုပ္၏  အိမ္နီးနားခ်င္းအမ်ားစုုသည္  ပစၥည္းခြန္  ေပးေဆာင္ 
ၾကသည္။ ၁၆% ၃၉% ၂% ၄% ၂% ၃၆% < ၁%

၆၇။ ေပးေဆာင္ရမည့္ ပစၥည္းခြန္ပမာဏကိုု မေပးေဆာင္သူမ်ားသည္ 
ဒဏ္ခတ္ခံရသည္။ ၁၈% ၅ဝ% ၇% ၁၁% ၃% ၁ဝ% < ၁%

အဆင့္ဆင့္/ အလႊာလုုိက္အခြန္က်ေသာအခြန္စနစ္အေပၚၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ
၆၈။ သင္သည္ သမၼတျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူ(၃) ေယာက္ဆီက အခြန္ မ်ားကုိ ေကာက္ခံသည္ဟု စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ထုိသုိ႕ေကာက္ယူရာတြင္ ျပည္သူ (၃) 
ေယာက္ရဲ႕ မတူညီတဲ့ဝင္ေငြအလုိက္ ပဲေစ့ေတြနဲ႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သင္အေနနဲ႕ ျပည္သူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကေန အခြန္ မည္မွ်ေကာက္ခံမည္နည္း။
[ပဲေစ့ တစ္ေစ့သည္ ေငြ (၁) သိန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ ဆုိပါက၊ ျပည္သူ A  တြင္ ပဲေစ့ ( ၈) ေစ့ ရွိသည္။ ျပည္သူ  B  တြင္ ပဲေစ့ ( ၄ ) ေစ့ရွိသည္။ 
ျပည္သူ  C  တြင္ ပဲေစ့ (၁၆) ေစ့ရွိသည္။]
(စစ္တမ္းေမးျမန္းသူမွ ဤေလ့က်င့္ခန္းအဆုုံးတြင္ ေထာင့္မွန္စတုုဂံကြက္တစ္ခုုခ်င္းအတြင္းတြင္ ပဲေစ့မည္မွ် ေနာက္ဆုုံးရွိသည္ကိုု မွတ္သားပါ။)
ျပည္သူ A:___________ပဲေစ့
ျပည္သူ B:___________ပဲေစ့
ျပည္သူ C:___________ပဲေစ့
အစိုုးရ    :___________ပဲေစ့

ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္ ၁၁၄၂ ဦး ျပည္သူ B ျပည္သူ A ျပည္သူ C
ျပည္သူဝင္ေငြအရ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ပမာဏ ၁၆% ၂၈% ၃၁%

အခြန္ဝင္ေငြသံုုးစဲြမႈအေပၚယုုံၾကည္မႈ
၆၉။ သင္ေပးေဆာင္ေသာအခြန္သည္ အလုုိအပ္ဆံုုးေနရာတြင္ 

သံုုးစဲြရန္ေရာက္ရွိသည္ဟုု ယုုံၾကည္မႈမည္မွ်ရွိသနည္း။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

မေသခ်ာပါ ၂၆%
ဒီလိုပါပဲ ၂၇%
ယံုၾကည္မႈရွိသည္ ၄၇%
မသိပါ < ၁%

 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚသင္မည္သည့္အတုုိင္းအတာအထိသေဘာတူညီပါသနည္း။
ေျဖဆိုသူအားလံုး 

အ
လ

ြန္သ
ေဘ

ာတ
ူသ

ည
္။

သ
ေဘ

ာတ
ူသ

ည
္။

သ
ေဘ

ာတ
ူသ

ည
္လ

ဲမဟ
ုတ

္၊ 
သ

ေဘ
ာ 

မတ
ူသ

ည
္လ

ဲ မ
ဟ

ုတ
္။

သ
ေဘ

ာမ
တ

ူပါ
။

လ
ုုံးဝ

 သ
ေဘ

ာမ
တ

ူပါ
။

မေ
ျဖ

ၾက
ား

လ
ိုုပါ

။

၇ဝ။ ကြ်ႏုု္ပ္ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုုရွင္းလင္းေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကြ်ႏုု္ပ္ရရွိလိုုသည္။ ၆ဝ% ၂၉% ၃% ၅% ၁% ၂%

၇၁။အစိုုးရသည္ အခြန္မ်ားကိုု မည္သုုိ႔သုုံးစြဲေနသည္ဆိုုေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ပိုုမိုုရရွိလိုုသည္။ ၆၃% ၂၆% ၃% ၅% ၁% ၂%

၇၂။ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ကြ်ႏုု္ပ္အတြက္ ကုုသိုုလ္ေကာင္းမႈ 
ျဖစ္သည္။

၃ဝ% ၄၄% ၁ဝ% ၁ဝ% ၄% ၃%
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(င) အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚသင္မည္သည့္အတုုိင္းအတာအထိသေဘာတူညီပါသနည္း။ 
ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာဌာနမွေပးေသာေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚကြ်ႏ္ုုပ္စိတ္ေက်နပ္မႈရိွပါသည္။
ေျဖဆိုသူအားလံုး 
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၇၃။ လမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ၁၃% ၄၁% ၁၆% ၂ဝ% ၉% ၁% < ၁%
၇၄။ အိမ္မ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ေသာ အမိႈက္သိမ္းဝန္ေဆာင္မႈ ၁ဝ% ၄၄% ၁ဝ% ၁၈% ၁၅% ၃% < ၁%
၇၅။ လမ္းမီး ၈% ၄၂% ၁ဝ% ၂ဝ% ၁၇% ၂% < ၁%
၇၆။ စည္ပင္သာယာမွ အိမ္မ်ားသိုု႔ေပးေဝေသာ ပိုုက္လိုုင္းေရ အရည္အေသြး ၃% ၁၉% ၇% ၂ဝ% ၁၅% ၃၆% < ၁%
၇၇။ မိလႅာကန္ ၂% ၂ဝ% ၇% ၂၃% ၁၉% ၂၉% < ၁%
၇၈။ ေရေျမာင္းမ်ား စီးဆင္းမႈ ၅% ၂၅% ၁၁% ၂၄% ၂၉% ၅% < ၁%
၇၉။ ပန္းျခံမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၈% ၄၅% ၁၂% ၉% ၇% ၁၉% < ၁%
၈ဝ။ ေစ်းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၈% ၄၇% ၁၅% ၁၄% ၈% ၈% < ၁%

ဘတ္ဂ်က္ခဲြေဝျခင္း
၈၁။ သင့္ကုိယ္သင္ စည္ပင္သာယာဌာန၏ အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟုစိ္တ္ကူးၾကည့္ပါ။ သင့္တြင္ ပဲေစ့ ၂ဝ ေစ့ ရွိၿပီး၊ ထုိပဲေစ့မ်ားသည္ 
စည္ပင္သာယာဌာန၏ လာမည့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြကိုု ကိုုယ္စားျပဳသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္ပင္သာယာဌာန၏ ဦးစားေပးက႑ ၅ မ်ိဳးတြင္ 
သင့္အေနျဖင့္ ပိုု၍ဘတ္ဂ်က္သုုံးစြဲသင့္သည္ဟုု ထင္သည့္အတိုုင္း ပဲေစ့မ်ားကုုိေနရာခ်ထားႏုုိင္သည္။ သင့္ဆႏၵအရ ပဲေစ့မ်ားကုုိ ႀကိဳက္သလိုု 
ထားႏိုုင္သည္။   
(ညႊန္ၾကားခ်က္။ ပဲေစ့မ်ားကုုိ သက္ဆိုုင္ရာစတုုရန္းအကြက္မ်ားအတြင္း ေနရာခ်ရန္ ညႊန္ၾကားပါ။ စစ္တမ္းေျဖဆုုိသူမ်ားအား သူတိုု႔စိတ္ေက်နပ္သည္ 
အထိ ပဲေစ့မ်ားကုုိ အကြက္မ်ားတြင္ ေနရာေျပာင္းေ႔ရြခ်ထားၾကည့္ရန္ တိုုက္တြန္းပါ။)
၁။  လမ္းမ်ားအေျခအေန
၂။ အမိႈက္သိမ္းယူမႈ
၃။ လမ္းမီးမ်ား
၄။ ပိုုက္လိုုင္းေရ
၅။ မိလႅာကန္
၆။ ေရေျမာင္းမ်ား

ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္ = ၁၂၃၁ ဦး
စည္ပင္သာယာဌာန၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ေငြစုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခြဲေဝျခင္း 

လမ္းမ်ားအေျခအေန ၂၃%

အမိႈက္သိမ္းယူမႈ ၁၆%

လမ္းမီးမ်ား ၁၆%

ပိုုက္လိုုင္းေရ ၁၄%

မိလႅာကန္ ၁၁%

ေရေျမာင္းမ်ား ၂ဝ%
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စည္ပင္သာယာဌာနအေပၚယုံုၾကည္မႈ
၈၂။ စည္ပင္သာယာဌာနအေပၚသင္ယံုုၾကည္ပါသလား။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

ယံုၾကည္ပါသည္။ ၅၁%
မယံုၾကည္ပါ။ ၂၉%
ဒီလိုပါပဲ။ < ၁%
မသိပါ။ ၁၅%
မေျဖဆိုလိုပါ။ ၅%

အစုုိးရ၏အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏အရည္အေသြး 
အတိုုင္းအတာ ၁ မွ ၅ အတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုုသင္မည္သုုိ႔အမွတ္ေပးမည္နည္း။
ေျဖဆိုသူအားလံုး

အ
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ံ့သ

ည
္။

ည
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ည
္။

သ
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ေက
ာင

္းသ
ည

္။

အ
လ

ြန္ေ
က

ာင
္းသ

ည
္။

မသ
ိပါ

။

မေ
ျဖ

ၾက
ား

လ
ိုုပါ

။

၈၃။ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား ၄% ၁၁% ၂၇% ၄၅% ၅% ၈% < ၁%

၈၄။ ရဲမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၅% ၁၁% ၂၆% ၂၈% ၂% ၂၇% < ၁%

၈၅။ ေက်ာင္းမ်ား ၂% ၈% ၂၇% ၅၁% ၄% ၉% < ၁%

၈၆။ တကၠသိုုလ္မ်ား ၁% ၇% ၂၁% ၃၃% ၃% ၃၄% < ၁%

ဒီၿမိဳ႕မွာေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွဖို႕သင့္အေနနဲ႕ဘယ္ေလာက္လြယ္ကူပါသလဲ။
[ေျဖဆိုသူ အားလံုး]
၈၇။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား
ရရွိရန္ခက္ခဲ ၁၁%

၂ ၁၄%

၃ ၁၇%

၄ ၃၂%

ရရွိရန္လြယ္ကူ ၂၁%

မသိပါ < ၁%

မေျဖဆို္လိုပါ ၅%

၈၈။ ရဲမ်ား၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရရွိရန္ခက္ခဲ ၁၂%

၂ ၁ဝ%

၃ ၁၈%

၄ ၂၂%

ရရွိရန္လြယ္ကူ ၁၂%

မသိပါ ၇%

မေျဖဆို္လိုပါ ၁၉%
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားမ်ားအေပၚသင္မည္သည့္အတုုိင္းအတာအထိသေဘာတူညီပါသနည္း။

 ေျဖဆိုသူ အားလံုး
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၈၉။ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေနရာတြင္ အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကြ်ႏ္ုု္ပ္အျမင္ 
မ်ားကုိ ေျပာဆိုုထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ လုံၿခဳံမႈရွိသည္ဟု ခံစားရသည္။

၁၆% ၃၆% ၈% ၁၅% ၇% ၁၅% ၂%

၉ဝ။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနသည္ ၿမိဳ႕အတြက္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ 
ျပဳလုပ္မည့္ စီမံထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူကိုု အသိေပးေျပာဆိုုသည္။

၁၉% ၂၈% ၅% ၁၇% ၁၈% ၁၃% < ၁%

၉၁။လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ 
ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမိုု တုန္႔ျပန္လာသည္။

၁၄% ၅၄% ၁၂% ၉% ၂% ၉% < ၁%

၉၂။လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ [xxx] ျပည္နယ/္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမိုု 
တုန္႕ျပန္လာသည္။

၁၄% ၅၄% ၁၂% ၈% ၁% ၁ဝ% < ၁%

၉၃။ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ 
သာယာဌာနသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမိုုတုန္႕ျပန္လာသည္။

၈% ၄၈% ၁၇% ၁၂% ၆% ၈% < ၁%

စည္ပင္သာယာဌာန၏ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လႊမ္းမုုိးႏုုိင္မႈ
၉၄။ သင့္လုိျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 

စည္ပင္သာယာဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မည္မွ် 
လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါသနည္း။

ေျဖဆိုသူ အားလံုး

အမ်ားႀကီး ၅%
အခ်ဳိ႕ ၉%
အနည္းငယ္သာ ၁၉%
လုံးဝမရွိပါ ၅၂%
မသိပါ ၁၅%
မေျဖၾကားလိုပါ < ၁%
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စည္ပင္သာယာဌာန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
၉၅။ သင့္လုိ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆုုံးနည္းလမ္းမွာ မည္သည့္နည္းလမ္း 
ျဖစ္ပါသနည္း။

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
စကားေျပာၾကားျခင္း ၁၇%

စည္ပင္သာယာဌာနသို႕ စာေရးသားျခင္း ၇%
စည္ပင္သာယာဌာနသိုု႔ 
အလွဴေငြထည့္ဝင္ျခင္း ၂%

ေဖ့ဘြတ္ခ္ (သုိ႕) (အျခားလူမႈမီဒီယာ) 
မွတစ္ဆင့္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနသို႔ 
စာေရးသားျခင္း

၇%

ရပ္ကြက္လူႀကီးကုိ ေျပာၾကားျခင္း ၂၄%
ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ ရပ္မိရပ္ဖလူၾကီးမ်ားက 
ေျပာၾကားျခင္း ၅%

လႊတ္ေတာ္အမတ္ကုိ ေျပာၾကားျခင္း ၁၂%
ၾကားလူတစ္ေယာက္ကုိ ေျပာၾကားျခင္း < ၁%
ဆႏၵျပျခင္း < ၁%
မသိပါ ၂၄%
မေျဖၾကားလိုပါ ၃%

(စ) ကိုယ္ပုိင္အမွတ္အသားႏွင့္လူ႕အသုိက္အဝန္း

ေျဖဆိုသူ အားလံုး
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၉၆။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္ေနထိုုင္ရာၿမိဳ႕ရွိ လူအမ်ားစုသည္ ယုံၾကည္ 
လုိ႕ရသည္။

၂၁% ၄၁% ၁၇% ၁၆% ၃% ၂% < ၁%

၉၇။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္ေနထိုုင္ရာၿမိဳ႕ရွိ ကြ်ႏ္ုုပ္ႏွင့္ ဘာသာမတူသည့္ 
အျခားဘာသာမွ လူအမ်ားစုသည္ ယုံၾကည္လုိ႕ရသည္။

၁၄% ၂၉% ၁၉% ၂ဝ% ၁ဝ% ၇% < ၁%

၉၈။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္ေနထိုုင္ရာၿမိဳ႕ရွိ ကြ်ႏုု္ပ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးမတူသည့္ 
အျခားလူမ်ဳိးမ်ားမွ လူအမ်ားစုသည္ ယုံၾကည္လုိ႕ရသည္။

၁၅% ၃၁% ၂ဝ% ၁၉% ၈% ၆% < ၁%

၉၉။ ကြ်ႏ္ုုပ္ အိမ္နီးနားရပ္ကြက္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိသည္။ ၄၆% ၄၇% ၅% ၂% < ၁%  < ၁% < ၁%
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အလွဴအတန္း
၁ဝဝ။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္အတြင္းသင္ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားသို႕အႀကိမ္မည္မွ်

လွဴဒါန္းခ့ဲပါသလဲ။

ေျဖဆိုသူ အားလံုး

ဘယ္ေတာ့မွ ၄%
အထူးပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ၆%
လ အနည္းငယ္တုိင္း ၉%
လစဥ္ ၂၃%
အပတ္စဥ္ ၉%
တစ္ခါတရံ ၄၈%
မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%

လွဴတန္းမႈမ်ားအားသုုံးစြဲမႈအေပၚယုုံၾကည္မႈ
၁ဝ၁။ သင့္လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္လုိအပ္မႈအမ်ားဆုံးရွိသည့္ေနရာမ်ားသုိ႕ေ

ရာက္ရွိမည္ဟုသင္ မည္မွ်ယုံၾကည္မႈ ရွိပါသလဲ။

ေျဖဆိုသူ အားလံုး 

မေသခ်ာပါ။ ၄%
ဒီလိုုပါပဲ။ ၁၁%
ယုုံၾကည္မႈရွိသည္။ ၈၅%
မသိပါ။ < ၁%

ပရဟိတလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁ဝ၂။ သင္ ပရဟိတအဖ႔ဲြအစည္းမ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ အဖ႔ဲြအစည္း 

မ်ားတြင္ ပရဟိတလုုပ္ငန္းမ်ား ကူညီလုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ 
ပါသလား။  
(ဥပမာ-နာေရး ကူညီမႈ အဖ႔ဲြအစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျခစုုိက္ 
အဖ႔ဲြအစည္းမ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား)

ေျဖဆိုသူအားလံုး

မေဆာင္ရြက္ပါ။ ၅ဝ%
ေဆာင္ရြက္ပါသည္၊ ပဲြမ်ားတြင္။ ၂၄%
ေဆာင္ရြက္ပါသည္၊ လ အနည္းငယ္တုုိင္း။ ၁၅%
ေဆာင္ရြက္ပါသည္၊ လစဥ္။ ၇%
ေဆာင္ရြက္ပါသည္၊ အပတ္စဥ္။ ၄%
ေန႔စဥ္  < ၁%
တစ္ခါတရံ < ၁%
မေျဖၾကားလုိပါ။ < ၁%

အစိုုးရ၏လုုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ကူညီလုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
၁ဝ၃။ ေဖာ္ျပပါ စာသားအေပၚ သင္မည္သည့္ အတိုုင္းအတာအထိ 

သေဘာတူညီပါသနည္း။
ကြ်ႏ္ုုပ္ေနထိုုင္ရာၿမိဳ႕အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ 
အစိုုးရလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုုိ ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္ရန္ အခ်ိန္ေပး 
ကူညီလုုပ္ကုုိင္ ေဆာင္ရြက္လိုုပါသည္။

ေျဖဆိုသူအားလံုး

အလြန္သေဘာတူသည္။ ၃၂%
သေဘာတူသည္။ ၅ဝ%
သေဘာတူသည္လဲမဟုတ္၊ 
သေဘာမတူသည္လဲမဟုတ္။

၉%

သေဘာမတူပါ။ ၅%
လုံးဝသေဘာမတူပါ။ ၁%
မသိပါ။ ၂%
မေျဖၾကားလိုုပါ။ < ၁%
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ခံယူမႈ/ ျဖစ္တည္မႈ
၁ဝ၄။ အခုု သင့္လူမ်ိဳးျဖစ္တည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ 

ေမးျမန္းလိုုပါသည္။  
ေမးခြန္း (၁ဝ၄) သင့္ကေလးဘဝအတြင္း အိမ္တြင္ မည္သည့္ 
ဘာသာစကားကို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။
(ေဖာ္ျပပါ  စာရင္းထဲမွ အနီးစပ္ဆုုံးကိုု ေရြးခ်ယ္ရန္။)

ဗမာ ၈၂%
ရွမ္း ၂%
ကရင္ ၃%
ရခိုုင္ ၁%
ခ်င္း < ၁%
မြန္ < ၁%
တ႐ုတ္ < ၁%
ဟိႏၵဴ < ၁%
ကခ်င္ < ၁%
အင္းသား < ၁%
ပအို႔ဝ္ ၉%

ဝ < ၁%
ဓႏု < ၁%
ထားဝယ္ < ၁%
မေလး < ၁%

ေျဖဆိုသူအားလံုး ဘဂၤါလီ < ၁%
ေဂၚရခါး < ၁%
ပေလာင္ < ၁%
တေမးလ္ < ၁%
ေတာင္႐ိုး < ၁%
အဂၤလိပ္ < ၁%

ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ျပမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြဟာ သင့္အတြက္မည္မွ်အေရးပါ
တယ္ဆိုတာကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္မလား။ 
သူတို႔ေတြဟာ အလြန္အေရးပါသည္၊ သာမန္မွ်သာအေရးႀကီးသည္ (သုိ႕) 
အေရးမႀကီးဘူး ဟုေျဖၾကားေပးႏိုင္မလား။

ေမးခြန္း (၁ဝ၆) မွ (၁၁၂) ထိ ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္ ၁၄ဝဝ ဦး

အ
လ

ြန္ 
အ

ေရ
းႀက

ီးသ
ည

္။

အ
သ

င့္အ
တ

င့္ 
အ

ေရ
း 

ႀက
ီးသ

ည
္။

အ
ေရ

းမ
ႀက

ီးပ
ါ။

၁ဝ၅။ သင္ကေလးဘဝတြင္ အိမ္တြင္ေျပာေသာ အဓိကဘာသာစကား 
(ညႊန္ၾကားခ်က္။ သူတို႔ရဲ႕ ကေလးဘဝတြင္ ေျပာၾကားသည့္ 
ဘာသာစကားသည္ ဗမာမဟုတ္ဟု ေျဖၾကားသူမ်ားကုိသာ ေမးျမန္းရန္။) 

ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္ ၂၄၆ ဦး

၇၇% ၂ဝ% ၂%

၁ဝ၆။ ဗမာဘာသာစကား ၉ဝ% ၉% < ၁%
၁ဝ၇။ သင္ကုိးကြယ္ရာ(သုိ႕) သင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ ဘာသာတရား ၉၇% ၃% < ၁%
၁ဝ၈။ သင္ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕ ၈၈% ၁၁% < ၁%
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ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ လူမ်ဳိဳးျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး     
အလြန္အေရးႀကီးသည္ (သုိ႕)အသင့္အတင့္အေရးႀကီးသည္ဟု 
ေျဖဆုိခဲ့သူမ်ားကုိသာ ေမးျမန္းပါ။

ဂုုဏ
္ယ

ူပါ
သ

ည
္။

ဂုုဏ
္မယ

ူပါ
။

မေ
ျဖ

ၾက
ား

လ
ိုုပါ

။

၁ဝ၉။ သင္ကေလးဘဝတြင္ အိမ္တြင္ေျပာေသာ အဓိကဘာသာစကား   
အတြက္ သင္ဂုဏ္ယူပါသလား။

၉၈% ၁% < ၁%

၁၁ဝ။ သင့္ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရား (သုိ႕) သင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ   ဘာသာ 
တရားအတြက္ သင္ဂုဏ္ယူပါသလား။

၉၉% < ၁% < ၁%

၁၁၁။ သင္ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕အတြက္ သင္ဂုဏ္ယူပါသလား။ ၉၇% ၂%  ၁%

၁၁၂။ သင္ႀကီးျပင္းရာေဒသ (သုိ႔) ၿမိဳ႕အတြက္ သင္ဂုဏ္ယူပါသလား။ ၉၈% ၂% < ၁%

(စ) အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး

လြန္ခ့ဲေသာ ၂ ႏွစ္က အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သင့္အိမ္အေျခအေနသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ ပို၍ေကာင္းလာသည္၊ အတူတူ (သုိ႕) 
ပုိ၍ဆုိးလာသည္ဟုေျပာႏုိင္ပါသလား။

ေျဖဆိုသူအားလံုး 

ပုိ၍
ေက

ာင
္းလ

ာသ
ည

္။

အ
တ

ူတ
ူပင

္ ျဖ
စ္သ

ည
္။

ပုိ၍
ဆ

ိုုးလ
ာသ

ည
္။

မသ
ိပါ

။

မေ
ျဖ

ၾက
ား

လ
ိုုပါ

။

၁၁၃။သင့္အိမ္၏ ေငြေၾကးအေျခအေန ၂၆% ၅၁% ၂၂% < ၁% < ၁%

၁၁၄။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ၂၈% ၄၆% ၂၃% ၃% < ၁%

၁၁၅။အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရွ႕ဆက္တက္လွမ္းႏိုုင္မႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား

၂၉% ၄၃% ၁၈% ၉% < ၁%

၁၁၆။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ၇၂% ၂၁% ၇% < ၁% ဝ%

၁၁၇။ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မႈ ၂ဝ% ၅% ၂% ၇၂% < ၁%

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈၿပီးဆုံးပါၿပီ။မိတ္ေဆြရဲ႕ပါဝင္မႈနဲ႕စိတ္ရွည္သည္းခံမႈတုိ႕အတြက္အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိအပ္ပါတယ္။

၁၁၈။ သင့္ၿမိဳ႕ထဲမွာေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းရဲ႕ၿခဳံငုံရလဒ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္သိခ်င္ပါသလား။
ေျဖဆိုသူအားလံုး
သိခ်င္တယ္ ၈၂%

မသိခ်င္ပါ ၁၈%
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႐ံုးခ်ဳပ ္

၄၆၅ ကယ္လီဖိုးနီးယားလမ္း၊ ၉ လႊာ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို ၊ CA 94104 USA
ဖုန္း - ၄၁၅-၉၈၂-၄၆၄ဝ၊ info.sf@asiafoundation.org

ျမန္မာ 
အမွတ္ ၁၁၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းရိပ္သာလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။  

ဖုန္း - +၉၅-၁-၈၆၀၃၅၇ ၊ myanmar.general@asiafoundation.org

www.asiafoundation.org


