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မ်��မကြာ��မီ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတွ်င်း� ပြု��လှို���ခ်ဲွကျော်သူ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်��သူည်� ဗဟိ�ခွ်�����ိင်း�မ� ကျော်လှို့�်ခွ်ကျော်ရ� ပြု�စ်�စ်ဉ်း� တ်စ်�ရ��ဆီသူ�ိ် 
ဦး�တ်ည်�လှို�ခွဲဖ်ြိုး��ီ ၎င်း��ပြု�စ်�စ်ဉ်း�တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��နိုငှ်း�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��သူည်�  နို�ိင်း�င်းံသူ��မ်��၏ နို�ိင်း�င်းံကျော်ရ�နိုငှ်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
 ဘဲဝတ်ငွ်း� ဆထွ��ထွမ���ိ�� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ� �ခွန်း���ဏ္ဍမ ှကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�နို�ိင်း�သူည််� �ကျော်န်း�ထွ��သူ�ိ ်ကျော်ရ���ရှိလှို�ကြာ�သူည်�။ 
ကျော်ပြုမ���ပြုမ��စ်�ွကျော်သူ� မဝူါဒိမ်��နိုငှ်း�် လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်���ိ� ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� �ဆင်း�်မသှူ� �ဆံ���ပြု�တ်� ကျော်��လှို်��ရှကိျော်န်းကျော်သူ� 
ကျော်သူ��လှိုည်�� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း�်ဲသူိ� ်စံ်�လှိုင်း��ွပဲြု���လှှိုကျော်သူ� တ်�ိင်း��ပြု�ည်�တ်စ်�ပြု�ည်�တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��နှိုင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ဒိမီ�ိ�ကျော်ရစ် ီ 
�သူငွ်း���ူကျော်ပြု��င်း��မ� ကျော်ရ�ှဆ��ကျော်ရ�နိုငှ်း�် ကျော်ဒိသူခွံပြု�ည်�သူမူ်��၏ �မနှ်း�တ်�ယ့်� လှို�ိ���ခွ်��မ်���ိ� တ်ံ�်ပြု�န်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်ရ�  
တ်�ိတ််ငွ်း� �လှိုနွ်း�တ်ရ��ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� ဇာ�တ်�ကျော်��င်း�မ်�� ပြု�စ်�လှို�ကြာ�သူည်��ိ� ��ိမ�ိ၍ သူရိှိလှို��ခံွလှို�ကြာ�သူည်�။ ဆယ့်�စ်�နိုစှ်�ခွ် ီ
ဗဟ�ိမခှွ�်����ိင်း� ထွ��ကျော်သူ� တ်��မကျော်တ်������ခွ�်��ကျော်ရ���လှို�လှိုနွ်း�တ်ငွ်း� ဤသူည်�မ�ှ �်ံဩ�ယွ့်�ရ� �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ� ပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
လှိုနွ်း�စ်�ွနို�န်းယ့်�သူည််� �ဆင်း်�တ်ငွ်း�သူ� ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည််��ကျော်လှို်��� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ����ခွ်���ကျော်ရ� ယ့်နိုတရ��မ်��၊ 
�်င်း်�ထံွ��မ်��နိုငှ်း်� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�တ်ိ��်�ိ ယ့်ခွ�ထွ��မ်��စ်�ွ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�ကျော်��င်း� ပြု��လှို���ရန်း�နိုငှ်း်� �ဆ�ိ�ါတ်�ဝန်း��သူစ်� 
မ်����ိ ပြု�ည််�ဆည်��နို�ိင်း�ရန်း� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်�� လှို�ိ���ကျော်န်းဦး�မည်� ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ ဒိီမ�ိ�ကျော်ရစီ်����ခွ်���ကျော်ရ� 
ဆင်း်��ဲပြု�စ်�ကျော်�်တ်ိ��တ်��မ���ိ လှို���ထွ�ံ�လှို���န်းည်�� ခွ�ိင်း�မ�လှို�သူည်��ထွိ �ခွ်နိ်း�မ်��စ်ွ�ကျော်��ရဦး�မည်�ပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��နှိုင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��သူည်� ၎င်း��တ်ိ�်၏�ခွန်း���ဏ္ဍသူစ်�မ်��တွ်င်း� ��ိမ�ိ�ထွ�ိင်း��်လှို�သူည််��တ်ွ�� 
�မလီှို�ိ���ါကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�နိုှင်း�် ဆန်း��သူစ်�တ်ီထွငွ်း�နို�ိင်း�မ� လှို�ခဏ်�ရ��မ်���ိ��ါ ပြုမင်း�ကျော်တ်�ွကျော်န်းရဖြိုး��ီပြု�စ်�သူည်�။

ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�နှိုင်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်� / တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��ဆင်း်�နိုစှ်�ရ��လံှို��ရှိ �စ်�ိ�ရမ်���တ်�ွ� လှိုနွ်း�စ်�ွ စ်�ိ�ရိမ�ရသူည်� ်�စိ်စတ်စ်�ခွ�မ�ှ 
ဝင်း�ကျော်င်းွနိုှင်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်စ်ကျော်ရ�၊ �လှို������ိင်း�နိုှင်း်� လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်�� �န်း�တ်ီ�နို�ိင်း�ကျော်ရ�နိုှင်း်�၊ �စ်�ိ�ရ 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� နို�ိင်း�ငံ်းသူ��မ်���တ်�ွ� �ကျော်ပြုခွခံွဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� ပြု��လှို���ကျော်��နို�ိင်း�ရန်း� �လှို�ိင််း�ှ �ခွနွ်း���ိ �ကျော်ပြုခွခံွသူည်� ဘဲဏ္ဍ�ကျော်င်းမွ်�� 
 တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ��တ်�ွ� မရှိမပြု�စ်� လှို�ိ���သူည်�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ� �ရှိန်း�ရလှို�ကျော်စ်ရန်း� မည်�သူိ�်ပြု��လှို���မည်� 
ဟကူျော်သူ��ခွ်�� ပြု�စ်�သူည်�။ လှို���ရ�ှ�မ����ကျော်��င်း��ကျော်သူ� ��ဂျာဂလှို�ိ �ဏ္ဍတ်စ်�ရ��သူည်� တ်ည်�ဖြိုးငိ်းမ�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ွ�ံဖြိုး��ိ�မ�နိုငှ်း်� 
တ်�ိ�တ်�� ထွွန်း�����လှို��ကျော်သူ� ရ��ရွ��စ်���ွဲ�မ်���တွ်�� �ခွရ��်ဖြိုး�ီ�၊ ��ိ၍ ကျော်သူခွ်�ကျော်ရ�ရ�မ�ရှိကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�  
�တ်�ဝန်း���်င်း�တ်စ်�ရ��သူည်�လှိုည်�� �စ်�ိ�ရမ်���တွ်��ကျော်ရ� နို�ိင်း�ငံ်းသူ��မ်���တွ်�� လှို��ဆ���လှို����ိင်း�ပြု�နို�ိင်း�သူည််� ��်�ိ�  
ကျော်�်�ဇာ�ူမ်��စ်�ွ ကျော်ဆ�င်း�ကြာ�ဉ်း��လှို�နို�ိင်း��ါသူည်�။ ဤ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူမ်��သူည်� �ံ�သူဏ်ာ�န်း�မ်�ိ�စံ်�ပြု�င်း်� ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�နို�ိင်း��ါသူည်�။   
ဥ�မ� ��န်း�စ်ည်�၊ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုငှ်း်� ��န်း��စ်စည်��မ်�� ��ိမ�ိလှိုယွ့်��ကူျော်ခွ်�ကျော်မ�ွစ်�ွ စ်�ီဆင်း��သူ�ွ�လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ကျော်ရ��တ်�ွ� လှိုမ��တံ်တ်��  
မ်�� ကျော်ဆ���လှို���ပြုခွင်း��၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ ထွ�တ်���န်း�စ်မွ�����ပြုမင်း်�မ��ကျော်စ်မည််� �ွမ���်င်း�လှို���သူ��မ်��ထွွ��ကျော်�် 
လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ��ိ� ���ကျော်��ပြုခွင်း��၊ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်���ိ� ဥ�ကျော်ဒိပြု�င်း်� �����ွယ့်�ကျော်��ပြုခွင်း��နိုှင်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�  
�ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်����ိ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�ရှိဖြိုး��ီ မ့တ်ကျော်သူ�န်းည်��လှိုမ��ပြု�င်း်� ကျော်ပြု�ရှင်း��ကျော်��ပြုခွင်း��တ်�ိ်�ပြု�င်း� လှို���င်းန်း��မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��၊ 
�ခွနွ်း�ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ပြုခွင်း�� �စ်ရှိသူည််� ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ�  ဝန်း�ထွ���ဝန်း��ိ��  
မပြု�စ်�ကျော်စ်ပြုခွင်း��တ်ိ�် ပြု�စ်��ါသူည်�။ ဂျာလှို�ိဘဲယ့်�လှို�ိ��ကျော်ဇာ�ရငှ်း��နိုှင်း�် လှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွ�ွံ�ဖြိုး��ိ�လှို�ကျော်သူ� �လီှို��ထွကျော်ရ�န်းစ်���န်း�သူယွ့်�မ�  
(e-commerce) ကျော်ခွတ်�တ်ွင်း� �စ်�ိ�ရဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� လှို်င်း�ပြုမန်း�ကျော်ခွ်�ကျော်မွ�ကျော်စ်ရန်း�နိုှင်း်� �စ်�ိ�ရ��ွဲ�နိုှင်း်� ၎င်း��ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�  
မ်����ိ နို�ိင်း�င်းံသူ��မ်��နိုှင်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��ထွံ ညွှှန်း�ကြာ���ရ�၌ သူတ်င်း���ခွ်���လှို��နိုှင်း်� ဆ��သူွယ့်�ကျော်ရ� 
န်းည်���ည်�မ်���ိ� �သူံ��ခွ်နို�ိင်း�ရန်း� လှို�ိ���သူည်�ဟကူျော်သူ� �ခွ်���ိ� ��ိရို�ိန်းာဗ�ိင်း��ရ�� (Covid-19) ���ကျော်ရ�ဂျာါမ ှ��ိ၍�င်း�  
ထွင်း�ရ�ှ�လှို�ကျော်စ်သူည်�။ �ဆ�ိ�ါစ်ီ���ွ�ကျော်ရ��တ်�ဝန်း���်င်း�၏ �စ်တိ်����ိင်း��မ်��သူည်� ကျော်န်းရ�တ်�် ရှိမကျော်န်း�ါ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�  
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�စ်တ်င်း�ရန်း�နိုှင်း�် လှိုည်��တ်�ရန်း� သူ��ဆ�ိင်း�ရ�ဦး�စ်�ီဌာ�န်းမ်��နိုငှ်း�် ��ဂျာဂလှို�ိဏ္ဍရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��သူင်း����ွဲ�မ်��ထွံ 
�်ယ့်�ပြု�န််း�စ်�ွပြု�န််း�ခွ်ကီျော်��ခ်ဲွ�ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ��ပြုခွ��ကျော်ဒိသူမ်��နိုငှ်း်� နို�ိင်း�ငံ်းရ��ပြုခွ��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�ရန်း� လှိုနွ်း�စ်�ွ 
ခွ��ခွဲလှိုမိ�်မည်�ပြု�စ်�သူည်�။

ယ့်င်း��သူ�ိက်ျော်သူ� �ကျော်န်း�ထွ��တ်ငွ်း� ��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း��မ ှပြုမန်း�မ�စ််�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း� ညွှနှ်း���နိ်း�� (MBEI) ��ိ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� 
�ထွမဆံ��စ်တ်င်း�မတိ်�ဆ��လှိုိ���သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ ညွှနှ်း��ိန်း��တ်ငွ်း� နို�ိင်း�ငံ်း�ဝမှ��ရှိ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုငှ်း်� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ� �ဏ္ဍမ်��မ ှ
ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၄,၈၇၄ ခွ���ိ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ူခွဲ်သူည််��ပြု�င်း� ၎င်း��လှို���င်းန်း��မ်�� ရင်း�ဆိ�င်း�ကျော်န်းရသူည််� 
စ်ိန်း�ကျော်ခွ်မ�မ်��နိုှင်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��တ်�ဝန်း���်င်း� တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မွန်း�လှို�ကျော်စ်ရန်း� �စ်�ိ�ရ�ကျော်န်းပြု�င်း်� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်�� 
�စ်�မတှ်�ထွ��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရမည််� ကျော်န်းရ�မ်���ိ� ကျော်���ပြု�ကျော်သူ� ��ိမ�ိဖြိုး��ီပြု�ည််�စ်ံ�ဖြိုး��ီ �ကျော်သူ�စ်တိ်�သူည်�် ���ခွ်��တ်စ်�ခွ���ိ ကျော်ပြုမ�ံ�  
ပြု��နို�ိင်း���ိ်ရ� �ပြုခွ��ကျော်သူ� hard data �မ�ဏ် ကျော်ပြုမ���ပြုမ��စ်ွ���ိလှိုည်�� စ်�စ်ည်��ခွဲ်�ါသူည်�။ ရလှိုဒိ�မ်����ိ ၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်�  
တ်ငွ်း� �ံ�နိုှိ��ထွ�တ်�ကျော်ဝဖြိုး��ီ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ���လှိုံ��ရှိ သူ��ဆ�ိင်း�ရ�ဦး�စ်�ီဌာ�န်းမ်��နိုငှ်း�် ��ဂျာဂလှို�ိဏ္ဍရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
�သူင်း����ွဲ�မ်��ထွံ �်ယ့်�ပြု�န်း်�စ်�ွ ပြု�န်း်�ခွ်ကီျော်��ခွဲ�်ါသူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��မ ှMBEI ဒိ�တ်ယိ့်�ကြီး�မိ��ိ� 



ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွဲ်ဖြိုး�ီ� ယ့်ခွ��ကြီး�ိမ�တ်ငွ်း� နို�ိင်း�င်းံ�ဝှမ��မှ လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၅,၆၀၅ ခွ���ိ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ခူွဲ်�ါသူည်�။ နိုှစ်�နိုှစ်� 
ပြုခွ��၍ နိုှစ်�ကြီး�ိမ�ပြု��လှို���ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ဤကြာ�����လှို�တ်ွင်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ကျော်ရ���ရှိခွဲ်သူည််� 
တ်�ိ�တ်��မ���ိ စ်တ်င်း�ကျော်ပြုခွရ�ကျော်����လှို�နိုိ�င်း��ါသူည်�။

၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်� MBEI  တ်ငွ်း� �ထွမ�ကြီး�မိ� MBEI မ ှသူ�ကျော်တ်သူန်း န်းည်��လှိုမ���ိ�င်း�� �ဆင်း်�ပြုမှင်း်�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်�� �ါဝင်း�ဖြိုး��ီ သူ��ဆိ�င်း�ရ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�၊ တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီနိုငှ်း်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ရ�ရှိမ်��သူ�မ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်�� ပြု��လှို���သူမူ်���တ်�ွ��ါ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��တ်�ဝန်း���်င်း�၏ 
မ်��နိုာှစ်�မ်����ိ ��ိမ�ိခွ�ိင်း�မ�စ်�ွ တ်�ိင်း��တ်�နို�ိင်း�မည်�် ညွှှန်း��နိ်း��သူစ်�မ်���ိ�လှိုည်�� ထွည်�်သူငွ်း��ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ စ်ီ���ွ�ကျော်ရ� 
�တ်�ဝန်း���်င်း���ိ စ်ံသူတ်�မှတ်�မ�မ်�� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� �စ်ိ��ရမ်����� �စ်�မှတ်�ထွ��ရမည််� မဝူါဒိပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ပြုခွင်း��သူည်� နို�ိင်း�ငံ်းမ်��စ်�ွတ်ငွ်း� ပြု��လှို���လှို်��ရှိသူည််� ��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း��၏ ထွ�ူပြုခွ��ကျော်သူ� �စ်�ီစ်ဉ်း� 
တ်စ်�ရ��ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ကျော်��င်း�ပြုမင်း�ဆံ�� သူ�ဓ�မှ� ဗီယ့်��န်းမ� ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင်း်� ဖြိုး�ိ�င်း�ဆ�ိင်း�မ� �ညွှှန်း���ိန်း�� (PCI) 
ပြု�စ်�သူည်�။ မ်��မကြာ��မ�ီမ ှ၎င်း��၏ ၁၅ နိုှစ်�ကျော်ပြုမ��� နိုှစ်��တ်�လှိုည်��ိ� ပြု��လှို���ခွဲဖ်ြိုး��ီ ယ့်ခွ��ခွါ �စ်�ိ�ရ၏ ��ဂျာဂလှို�ိ �ဏ္ဍ 
�ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ�နိုငှ်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ွံ�ဖြိုး��ိ�မ��စ်�ီစ်ဥ�တ်�ိ်တ်ငွ်း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� �စ်တိ်����ိင်း��တ်စ်�ရ�� ပြု�စ်�ကျော်လှိုဖြိုး�။ီ PCI ��ိ 
�လှို�ှ���လှိုံ��ရှိ �စ်�ိ�ရမ်��၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �သူင်း����ွဲ�မ်��၊ မဒီိယီ့်�၊ �ရ�����လှို�ူ��ွဲ��စ်ည်��နိုငှ်း�် ပြု�ည်�တ်ငွ်း��ပြု�ည်��မ ှ
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံသူူမ်��မှ �်ယ့်�ပြု�န်း်�စ်ွ� �သူ�ံ�ပြု��ကျော်န်းကြာ��ါသူည်�။ �ဦး�ဆ�ံ� MBEI စ်စ်�တ်မ��နှိုစ်�ရ��သူည်� ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
�တ်�ဝန်း���်င်း���ိ �ံ�မနှ်း��်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဇာစ်�ပြုမစ်�ရ�ှကျော်�ကွျော်ရ���ိ ��တ်�ပြုမစ်�ခွ်ကျော်��ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ���န်းာဂျာတ်�တ်ငွ်း�လှိုည်�� စ်ဉ်း�ဆ��မပြု�တ်� 
�သူံ��ပြု��သူ�ွ�ကြာ�ကျော်စ်ရန်း� ကျော်မ့��လှိုင်း်��ါသူည်�။

MBEI နိုငှ်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍ ��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��၏ �န်း��တ်�ိင်း�မ�ှ �စ်�ိ�ရ�ရ�ရှမိ်����� ၎င်း��တ်ိ�်၏ ပြု�ည်�န်းယ့်�၊ တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ၊ 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်�တ်�ိ်ရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��တ်�ဝန်း���်င်း���ိ ��ိမ�ိန်းာ�လှိုည်�ကျော်စ်ရန်း� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်��နိုှင်း်� န်းည်��လှိုမ���ိရိယ့်�မ်��  
ကျော်�����ဖြိုး�ီ�၊ သူ��ဆိ�င်း�ရ� ကျော်ဒိသူနိုတရန်းယ့်��ယ့်�မ်��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� တ်�ိ�တ်��ကြီး��ီ��ွ�လှို�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ� 
မ်���ိ� ဒိဇီာ�ိင်း���ံ�စံ်ကျော်ရ�ဆွပဲြုခွင်း��နိုငှ်း်� ဦး�စ်��ကျော်��ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ပြုခွင်း��တ်ိ�တ််ငွ်း� �ကျော်ထွ�����ူပြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း� ရည်�ရွယ့်��ါသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��နိုှင်း�် �ပြုခွ�� သူ��ဆ�ိင်း�သူူမ်���တ်ွ�� ဤ�စ်ီရင်း�ခွံစ်�သူည်� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��ပြု��လှို���ရ�၌ 
တ်န်း���ိ�ရှိကျော်သူ� �ရင်း��ပြုမစ်�တ်စ်�ခွ� ပြု�စ်�လှို�သူည်�ဟ� ကျော်မ့��လှိုင်း်��ါသူည်�။ ကျော်���ပြု��ါရလှိုဒိ�မ်��သူည်� MBEI �တ်�ွ� တ်စ်�စ်တိ်� 
တ်စ်�ကျော်ဒိသူ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ကျော်����ယူ့်ခ်ဲွသူည််� ကျော်ဒိတ်��စ်��ကျော်ဝ�ကြီး�ီ�၏ တ်စ်�စိ်တ်�တ်စ်��ိ�င်း��မ့သူ� ရှိ�ါသူည်�။ ညွှနှ်း��နိ်း�����လံှို��၏ 
�ကျော်သူ�စ်ိတ်�ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ စ်စ်�တ်မ���ါ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်���တွ်�� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင််း�ထွိ ရရှိနို�ိင်း�သူည်�ပြု�စ်�၍ မည်�သူူမဆိ�  
၎င်း��တ်ိ�်နိုှင်း� ်သူ��ဆ�ိင်း�သူည်�် လှို�ိ���ခွ်��မ်��၊ စ်တိ်��ါဝင်း�စ်��မ�မ်��နိုငှ်း� ်�ထွဝဝီင်း� ဧရိယ့်�မ်���တ်�ွ� ယ့်င်း��ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� 
စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�ကြာ�ည််�ရန်း� တ်�ိ��တ်နွ်း��လှို�ိ�ါသူည်�။ MBEI ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� https://opendevelopmentmyanmar.net/
mbei တ်ငွ်း� ကြာ�ည်�်ရို�နို�ိင်း��ါသူည်�။ ��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��မ ှထွ�တ်�ကျော်ဝသူည်�် �ပြုခွ��ကျော်သူ� ဆ��စ်���စ်ရီင်း�ခွံစ်�မ်��တ်ငွ်း� �ထွမ 
MBEI �စ်ရီင်း�ခွံစ်�ပြု�စ်�သူည််� ပြုမန်း�မ�စ််�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း� ညွှနှ်း���နိ်း�� ၂၀၁၉ (��ဂျာဂလှို�ိ �ဏ္ဍ�ွံ�ဖြိုး�ိ��တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ��တ်�ွ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ���ိ တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��) �ပြု�င်း� ကျော်န်းာ��ထွ�� �စ်ရီင်း�ခံွစ်� နိုစှ်�ကျော်စ်�င်း�ပြု�စ်�သူည််� ပြုမန်း�မ�စ််�ီ��ွ�ကျော်ရ� စ်မံီ����ခွ်���မ� 
�တ်ွင်း��ရှိ ��ွဲ��စ်ည်��မ်��နိုငှ်း�် ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���စ်မီံမ�၏ ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်သူ� �ကျော်လှို�်�်င်း�်မ်�� 
(ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း�ညွှှန်း���ိန်း�� ၂၀၁၉ မှ ကျော်တ်ွ�ရှိခွ်��မ်��) တ်�ိ်လှိုည်�� �ါဝင်း��ါသူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� ဇာွန်း�လှိုတ်ွင်း� 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၌ Covid-19 ��်�ိ�ဆ���ိ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��ဒိဏ်�ခွံကျော်န်းကြာ�ရသူည််��တ်ွ�� ��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း��မ ှ
ပြုမန်း�မ� ်စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� ရင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်န်းရသူည််� ပြု�ဿန်းာမ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း���ိ်ရ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၇၅၀ ��ိ �လှို်င်း��ပြုမန်း� 
စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယူ့်ဖြိုး��ီ ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်သူ� ရလှိုဒိ�မ်����� “စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် Covid-19 �မ့��်��ကျော်ရ�ဂျာါ 
သူ��ကျော်ရ���မ��ိ� ကျော်လှိုလ်ှို�ဆန်း��စ်စ်�ပြုခွင်း��” ဟကူျော်သူ� �စ်ရီင်း�ခံွစ်�တ်စ်�ကျော်စ်�င်း�တွ်င်း� တ်င်း�ပြု�ခ်ဲွ�ါသူည်�။ ကျော်���ပြု��ါ �စ်ရီင်း�ခံွစ်�မ်�� 
���လှိုံ���ိ� ��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��၏ ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ� www.asiafoundation.org တ်ငွ်း� ရယ့်နူို�ိင်း��ါသူည်�။

MBEI စ်မီံ�နိ်း����ိ DaNa Facility မတှ်စ်�ဆင်း�် UK Aid မ ှရ��ကျော်ရ�စ်�ွ ဘဲဏ္ဍ�ကျော်င်း ွကျော်ထွ����ံခ်ွဲ်�ါသူည်�။ �စ်ရီင်း�ခွံစ်�တ်ငွ်း� 
ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်��မ်��သူည်� စ်�ကျော်ရ�သူူမ်��နိုှင်း်�သူ� လှိုံ��ဝသူ��ဆိ�င်း�ဖြိုး�ီ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံကျော်တ်�� �စ်�ိ�ရ��ွဲ�၊ 
��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��၊ UK Aid နိုငှ်း�် DaNa Facility တ်ိ�်မှ ��ဂျာဂိ�လှို�မ်��နိုငှ်း�် တ်စ်�စ်ံ�တ်စ်�ရ� သူ��ဆိ�င်း�ပြုခွင်း��မရှ�ိါ။ 

Kim N. B. Ninh, Ph.D.
ယ့်�ယ့် ီဌာ�ကျော်န်း��ိယ့်�စ်��လှိုယှ့်�
��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��၊ ပြုမန်း�မ�



MBEI သူည်� ��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��၊ DaNa Facility နိုငှ်း�် စ်ီမံ�နိ်း��၏ ဘဲဏ္ဍ�ကျော်င်း ွကျော်ထွ����ံသ်ူ ူDFID တ်�ိ်ကြာ��� စ်ဉ်း�ဆ�� 
မပြု�တ်���ူကျော်�ါင်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ ှထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်သူ� �သူ�ီ��ငွ်း�် ပြု�စ်��ါသူည်�။

စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�နိုငှ်း်� ��ူသူန်း��ကျော်ရ�င်း��ဝယ့်�ကျော်ရ� ဝန်း�ကြီး��ီဌာ�န်း၏ �င်း�တ်�ိ�����တ်ိ��� ကြီး��ီကြာ���မ�နိုငှ်း်� �ညူ်ကီျော်ထွ����်ံမ� တ်�ိက်ျော်ကြာ��င််း�သူ� 
MBEI ��ိ ကျော်ရ�သူ��နို�ိင်း�ခွဲ်ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ ကျော်တ်ွ�ရှိခွ်��မ်����ိ �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���ရန်း�မှ�မူ ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�နိုှင်း်� 
��မပဏ်ီမ်�� ညွှှန်း�ကြာ���မ�ဦး�စ်ီ�ဌာ�န်း (DICA) ၏ စ်ိတ်��ါဝင်း�စ်��မ�နှိုင်း်� �ူည်ီကျော်ထွ����ံ်မ��ကျော်�်မ်��စ်ွ� မူတ်ည်�လှို်�� 
ရှိ�ါသူည်�။ ကျော်ဒိတ်�ကျော်����ယူ့်ရ�တ်ငွ်း� �ဆင်း�ကျော်ပြု�ကျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်��ခ်ဲွကြာ�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
�သူ�ီသူီ�မ ှ�တ်�သူ��ဆ��နိုယွ့်�သူမူ်���ိ�လှိုည်�� �ွနို����တ်�ိ်�ကျော်န်းပြု�င်း�် �ထွ�ူ�င်း� ကျော်�်�ဇာ�ူတ်င်း�ရှိ�ါသူည်�။ �စ်ရီင်း�ခွံစ်��ါ 
ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်����ိ �သံူ��ခွ်ရ�တ်ငွ်း� ၎င်း��တ်�်ိသူည်� လှိုနွ်း�စ်�ွ�ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ� �ခွန်း���ဏ္ဍမ ှ�ါဝင်း�ကြာ�လှိုမိ်�မည်� ပြု�စ်��ါသူည်�။

ဤသူ�ကျော်တ်သူန်းစ်ီမံ�နိ်း���ိ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ ��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��၏ ဌာ�ကျော်န်း��ိယ့်�စ်��လှိုယှ့်�မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�ကျော်သူ� Dr. Kim N.B 
Ninh နိုငှ်း�် Dr. Matthew B. Arnold တ်�ိ်၏ ဦး�ကျော်ဆ�င်း�မ�ကျော်����တ်ငွ်း� �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်��� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွဲ်ပြုခွင်း��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ 
Peter Brimble (�ကြီး��ီတ်န်း�� န်းည်���ည်� �ကြံ�ံကျော်��၊ DaNa Facility၊) ဦး�လှိုင်း��ကျော်မ�င်း�ကျော်မ�င်း� (��န်း�သူယွ့်�ကျော်ရ�ပြုမှင်း�်တ်င်း�မ�နိုငှ်း�် 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�ဆ�ိင်း�ရ� ဦး�ိကျော်ဆ�င်း��ရ�ရှိ၊ DaNa Facility) နိုငှ်း်� Tom Coward (���လံှို���ါဝင်း�ကျော်သူ� �ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ�နှိုင်း်� 
�သူ��ကျော်မ�ွဝမ��ကျော်�်�င်း��မ�မ်��ဆိ�င်း�ရ� ��ွဲ�ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�) နိုှင်း်� Priti Prajapati (��ဂျာဂလှိုိ� �ဏ္ဍ�ွံ�ဖြိုး�ိ��တ်ိ��တ်��ကျော်ရ� 
�ကြံ�ံကျော်���ရ�ရှ ိDFID) တ်�ိ်၏ �ညူ်ကီျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�နိုှင်း�် ကြီး��ိ�စ်�����ထွ�တ်�မ�တ်�ိ်ကျော်ကြာ��င်း်�လှိုည်�� မ်��စ်�ွ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွနွ်း��ခွဲ ်
ရ�ါသူည်�။

Duke တ်�ကသူ�ိလှို�မ ှနို�ိင်း�င်းံကျော်ရ�ကျော်ဘဲ�ဂျာကျော်ဗဒိ �ါကျော်မ��ခနိုငှ်း�် နို�ိင်း�င်းံတ်�� �ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ� ဗဟိ�ဌာ�န်း၏ ညွှှန်း�ကြာ���ကျော်ရ�မးှ� 
ပြု�စ်�သူ ူEdmund Malesky မ ှMBEI သူ�ကျော်တ်သူန်းန်းည်��လှိုမ��ကျော်���ကျော်ဆ�င်း�မ���ိင်း��တ်ငွ်း� ဦး�ကျော်ဆ�င်း�မ�ကျော်��ခွဲဖ်ြိုး�ီ� စ်ိစ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� 
ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်သူ� ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်���ိ� တ်င်း�ပြု�ရ�တ်ငွ်း�လှိုည်�� �င်း�တ်�ိင်း�စ်�ကျော်ရ�သူ�ူပြု�စ်� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်��ခွဲ�်ါသူည်�။ Duke 
တ်�ကသူ�ိလှို�မှ �ါရဂျာူဘဲွဲ� �်မ��ပြု��လှို်��ရှိသူူ Dean Dulay မှလှိုည်�� လှို��ကျော်ထွ���သူ�ကျော်တ်သီူနိုှင်း်� �စ်ီရင်း�ခွံစ်� တ်ွဲ��� 
ကျော်ရ�သူ��သူူ�ပြု�စ်� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကျော်��ခွဲ်�ါသူည်�။ Duke လှို��ကျော်ထွ���သူ�ကျော်တ်သူီနိုှစ်�ဦး�မှလှိုည်�� တ်န်း���ိ�ရှိလှိုှစ်ွ�ကျော်သူ� 
���ူည်ကီျော်��ခွဲက်ြာ��ါကျော်သူ�သူည်�။ Nitin Subramian မ ှကျော်ဒိတ်� သူရို���ကျော်���မ���ိင်း��တ်ငွ်း� ��ူ�ည်ကီျော်��ခွဲဖ်ြိုး��ီ Alessandra 
Waggoner မ ှကျော်န်းာ��ခွံသူ�ကျော်တ်သူန်း ပြု��လှို���ကျော်��ခွဲ�်ါသူည်�။ 

�လှိုွန်း�တ်ရ� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�လှိုှသူည်� ကျော်ဒိတ်�ကျော်����ယူ့်မ���ိ ��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း�� (ရန်း���န်း�) သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�မှ Ville 
Peltovuori ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�မ�ပြု�င်း်� ပြု��လှို���ကျော်��ခ်ဲွကြာ��ါသူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်မူ� �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���ရ�တ်ငွ်း� 
ကြီး��ီကြာ���ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် စ်စ်�တ်မ��သူ�ကျော်တ်သူန်း န်းည်��လှိုမ���ကျော်ခွ်�သူတ်�ရ�တ်ငွ်း� ��ူ�ည်ကီျော်��ပြုခွင်း��တ်ိ�်��ိ သူ�မ� ကျော်ဒိတ်� စ်စိ်စ်� 
ကျော်လှိုလ်ှို�မ�တ်ငွ်း��ါ ၎င်း����ိယ့်�တ်ိ�င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်��ခ်ဲွ�ါသူည်�။ MBEI စ်မံီ�ိန်း�� ��ွ�ဲမှ ကျော်�်��သူ၊ူ ဉာ�ဏ်�ဝင်း��၊ Jon Keesecker၊ 
မရစ်�ဂျာ်�ဒိိမ�၊ ဆန်း��ရီ၊ ရဲဝဏ်ဏလှို�ိင်း�၊ ဖြိုး�ိ��ကျော်ဝထွွန်း��နိုှင်း် � သူီရိကျော်မ�င်း� တ်�ိ်မှ တ်န်း���ိ�ရှိလှိုှကျော်သူ� ကျော်န်းာ��ခွံသူ�ကျော်တ်သူန်း�ိ� 
ပြု��လှို���ကျော်��ပြုခွင်း��၊ ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ကျော်ဒိတ်�မ်�� ကျော်����ယ့်ကူျော်��ပြုခွင်း��မ်���ပြု�င်း� �ဆံ��သူတ်� �စ်ရီင်း�ခံွစ်� �ဆင်း�ကျော်ပြု� 
ကျော်ခွ်�ကျော်မ�ွစ်�ွထွွ��ကျော်�်လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ��တ်�ွ� ထွ��တ်�ိ��ကြံ�ံပြု��ခွ်��နိုငှ်း�် �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ကျော်လှိုလ်ှို�သူံ��သူ��ခွ်��တ်ိ�်��ိ�ါ ပြု��လှို��� 
ကျော်��ခွဲက်ြာ��ါသူည်�။
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 ၄ အများာှစာာ

 ၆ ဆောက�းဇိုးူ�င််လာှ

 ၇ အ�ိုဆောကာက်များ�ှ်စာ ု

 ၁၀ အစာ�ီင််ခံးစာာ အနှစှာ်ခံ�ု�်

  �ခွန်း��(၁) 

 ၁၇ များ�ိ်�က်နှငှ်််အဓိကိ ဆော��့�ှိခံ�က်များ�ား  

 ၁၇ ၁.၁။ ပြများန်များာနှိငု််င်းစားီ�ာ့းဆော�း ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်များ�ုင့်် စားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ ုအဆော�း�ါပြခံင််းအဆော�ကာင််း�င််း

 ၁၉ ၁.၂။ �ဂုဂလကိ ကဏ္ဍဖွဲ့း့�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်များ ုပြများင်််များားဆောစာဆော�းအ�က့် ပြ�ည််နယ််နှငှ်််�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ  

 စားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များကုို �ိုင််း�ာပြခံင််း

 ၂၁ ၁.၃။ စားီ�ာ့းဆော�း အ�ု်ခံ�ု�်များ�ုိုသုည််များာှ အဘာယ််နည််း? 

 ၂၂ ၁.၄။ MBEI ဦးးစာားဆော�းဆောလလ်ာသုည််် နယ််�ယ််နှငှ််် သုဆုော�သုန နည််းလများ်းအဆောပြခံခံး 

 ၂၃  ၁.၄.၁။ MBEI �င့်် �ါဝင််သုည််် အဆော�ကာင််းအ�ာများ�ားနှငှ််် ညွှနှ်ကိန်းများ�ား 

 ၂၄  ၁.၄.၂။ အသုးးုပြ�ုသုည််် သုဆုော�သုန နည််းလများ်းအက�ဉ်း်းခံ�ု�် 

  �ခွန်း��(၂)  

 ၃၀ ၂၀၂၀ MBEI �လဒီ်များ�ား

 ၃၀ ၂.၁။ ပြ�ည််နယ််နှငှ်််�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ �များ�ှ်များ�ား

 ၃၅ ၂.၂။ ဖြိုးများို �နယ််အ�င််် �များ�ှ်များ�ား

 ၃၆ ၂.၃။ စားီ�ာ့းဆော�း�ိးု�က်များအု�့က် ��်သုက်�က်စာ�်များမုျား�ား

 ၄၀ ၂.၄။ ပြ�ည််နယ််နှငှ််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ အ�ု်ခံ�ု�်ဆော�း၏ ဤ�ကားကာလ အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ားကို များ�ှ်�များ်း�င််ပြခံင််း

 ၄၁  ၂.၄.၁။ များည််သုည််် ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ားသုည်် �ိးု�က်များ ုအ�ှိ�းုးပြဖွဲ့စာ်သုနည််း? 

 ၄၃  ၂.၄.၂။ စားီ�ာ့းဆော�း အ�ု်ခံ�ု�်များ၏ု များည််သုည််် အစာ�ိ်အ�ိုင််းများ�ားများာှ �ိုး�က်များအုလ�င််ပြများန်�းးု ပြဖွဲ့စာ်သုနည််း?

 ၄၉  ၂.၄.၃။ စားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ၏ု �ိုး�က်များ ု�း�ု�ိုင််းဆောနဆောသုာ နယ််�ယ််များ�ား 

 ၅၂  ၂.၄.၄။ စားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ ုက��င််းလာသုည််် နယ််�ယ််များ�ား 

 ၅၄ ၂.၅။ ��ားများဝင်် ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား�ိုင််�ာ အထူးးူစာစိာစာ်ဆောလလ်ာခံ�က် 

 ၆၀ ၂.၆။ ဆောကာက်ခံ�က်ခံ�များမုျား�ားနှှင််် များူဝါဒီ�ိုင််�ာ ��်သုက်�က်စာ�်များမုျား�ား 

  �ခွန်း��(၃)  
 ၆၆ MBEI စာစာ်�များ်းကို များည််သု�ူို�က ဆောပြဖွဲ့�ိဆုော�းခံ��်ကသုနည််း? 

 ၆၇ ၃.၁။ လ�ု်င်န်းများ�ား၏ သုက်�များ်း 

 ၆၉ ၃.၂။ အလ�ု်သုများားအဆော�အ�က့်အ� လ�ု်င်န်းများ�ား၏ အ�ယွ််အစာား 

 ၇၀ ၃.၃။ �ယှ််ယ်ာအ�င််းအနှှးီအ� လ�ု်င်န်းများ�ား၏ အ�ယွ််အစာား 

 ၇၂ ၃.၄။ ��ားဝင််များ ုအ�င််် 

 ၇၄ ၃.၅။ ကဏ္ဍနှငှ််် လ�ု်င်န်းအများ� ို းအစာား အထူးးူပြ�ုခံ�က ်

  �ခွန်း��(၄) 
 ၇၇ ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှစိားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ ုအဆောပြခံအဆောန 

 ၇၈ ၄.၁။ ကနဦးး ကနု်က�စာ��ိ် 

 ၈၇ ၄.၂။ ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ�ုခံင့်််နှငှ််် လးခုြုံခံးုများ ု

 ၉၇ ၄.၃။ များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်းများ�ား  

 ၁၀၅ ၄.၄။ ��ားများဝင််ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား  



  ၁၁၁ ၄.၅။ အဆောပြခံခံး အဆော�ာက်အအး ု

 ၁၂၁ ၄.၆။ �င့်််လင််းပြများင််သုာများ ု

  ၁၂၈ ၄.၇။ ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း  

  ၁၃၄ ၄.၈။ သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် ကိုက်ည်မီျားု�ှိပြခံင််း  

  ၁၃၉ ၄.၉။ လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််ဆော�း

  ၁၄၅ ၄.၁၀။ ��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

 
   �ခွန်း��(၅) 

 ၁၅၃ ပြ�ည််နယ််နှငှ််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား�ှိ စားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ ု

 ၁၅၃ ၅.၁။ က� ို းဆော�ကာင််းဇိုစာ်ပြများစာ်�ာှဆောဖွဲ့ဆ့ော�း နည််းလများ်းများ�ား 

 ၁၅၇ ၅.၂။ ပြ�ည််နယ််နှငှ််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

 ၁၅၇ ကခံ�င််ပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

 ၁၅၈ ကယ်ားပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်  

 ၁၅၉ က�င််ပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က ်

 ၁၆၀ ခံ�င််းပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်  

 ၁၆၁ စာစာ်ကိုင််း�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

 ၁၆၂ �နသုာာ� ီ�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

 ၁၆၃ ��ခံးူ�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က ်

 ၁၆၄ များဆောကး့�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က ်

 ၁၆၅ များနှတဆောလး�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်  

 ၁၆၆ များန့်ပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က ်

 ၁၆၇ �ခံိုင််ပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

 ၁၆၈ �န်ကနု်�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်  

 ၁၆၉ �မှျား်းပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က ်

 ၁၇၀ ဧ�ာဝ��ီိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

 ၁၇၁  ဆောနပြ�ည််ဆော�ာ်အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 
 
  �ခွန်း��(၆) 

 ၁၇၂ သုဆုော�သုန နည််းလများ်း 

 ၁၇၂ ၆.၁။ ဆောကာက်ယ်ပူြခံင််း 

 ၁၇၂  ၆.၁.၁။ ဆောလလ်ာဆောစာာင်််�ကည်််များနုှှင််် ��ားဝင််ထူး�ု်ပြ�န်ထူးားဆောသုာဆောဒီ�ာ

 ၁၇၃  ၆.၁.၂။ နှိုင််င်းလးးုကွ�် စားီ�ာ့းဆော�းစာစာ်�များ်း 

 ၁၇၅  ၆.၁.၃။ နများနူာဆောကာက်ယ်သူုည််် များဆူောဘာာင်် 

 ၁၇၆  ၆.၁.၄။ က��န်းနများနူာဆောကာက်ယ်ဆူောသုာ လ�ု်င်န်းစာဉ်း် 

 ၁၇၉  ၆.၁.၅။ နများနူာ အ�ယွ််အစာား 

 ၁၈၃ ၆.၂။ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့များ�ား �ည််ဆော�ာက်ပြခံင််း 

 ၁၈၃  ၆.၂.၁။ ညွှနှ်ကနိ်းများ�ားကို ပြ�န်လည််စာဆောကးကိကု်ပြခံင််း 

 ၁၈၃  ၆.၂.၂။ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့များ�ားဖွဲ့န်�းီပြခံင််း 

 ၁၈၄ ၆.၃။ ညွှနှ်းကနိ်းခံ�့များ�ားအား ည်ိနိှိုင််းဆော�ါင််းစာ�်ပြခံင််းနှငှ််် အဆော�း�ါများ ုအဆောလး�င််ကနိ်းကို 

�က့်ခံ�က်သု�်များ�ှ်ပြခံင််း 

 ၁၈၉ က�များ်းကိးုစာာ�င််း 

 ၁၉၄ အခံန်း�းုးများ�ှ်စာု



ပြများန်များာ်စာီး�့ားဝန်းက�င်် ညွှှန်းကိန်းသုည်် ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ 
စားီ�ာ့းဆော�း လ�်ုင်န်း�ိုင််�ာ စာည််း�က�် ဆော�ာင််�က်ွများမုျား�ားများ ှ
အကန�်အသု�် အ�ားအ�းီများ�ားကို �ှာဆောဖွဲ့ဆ့ောဖွဲ့ာ်ထူး�်ု�န် 
�ည််�ွယ််ဖြိုး�ီး၊ ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ိုး�ိုး�က်များုကို အဆောထူးာက်အကူပြဖွဲ့စာ် 
ဆောစာများည်် ်ပြ�ုပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�ဆော�း အခံင့််အ်လမ်ျားးများ�ားကို �ာှဆောဖွဲ့�့န် 
နည််းလများ်း�စာ်��်ကို�ါ �င််ပြ�သု့ား�န် ပြဖွဲ့စာ်�ါသုည််။ 
MBEI ဟူသူည်�မှ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ� ညွှှန်း���ိန်း�� 
(EGI) တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� ကျော်ဒိသူဆိ�င်း�ရ� ��ဏ်��ိ�င်း�မ်��၏ 
လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ���ံ���ိ တ်�ိင်း��တ်�ရန်း�နှိုင်း်�၊ �ကျော်ရ�တ်�ွ� 
ညွှှန်း��ိန်း��မ်��မှတ်စ်�ဆင််း� ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်ီ��ွ��ဝန်း���်င်း��ိ� 
ဆန်း��စ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း� ��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��မ ှစ်နွ်း�်ဦး�တ်ီထွငွ်း� 
ထွ��သူည််� �ထွ�ူပြု��န်းည်��လှိုမ��တ်စ်�ရ�� ပြု�စ်�သူည်�။EGI မ်����ိ 
�င်း�ဒိ�ိန်း�ီရ�ှ�၊ သူရီလိှို�ေ�၊ ဘဲဂျာေလှို��ကျော်ဒိရ်�ှ၊ �ကျော်မ့�ဒိ�ီယ့်��၊ 
မနွ်း�ဂျာ�ိလှိုီ�ယ့်��နိုငှ်း�် ဗယီ့်��န်းမ� နိုိ�င်း�င်းံတ်ိ�်တ်ငွ်း� �သူံ��ပြု��လှို်�� 
ရှိဖြိုး��ီ၊ �ဆ�ိ�ါ န်းည်��လှိုမ����ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွ�ံဖြိုး�ိ��တ်�ိ�တ်��မ���ိ 
န်းာ�လှိုည်�ရန်း�၊ ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမည််�သူူမ်����ိ ဆွဲကျော်ဆ�င်း�ရန်း�၊  
�စ်�ိ�ရ-��ဂျာဂလှိုိ� ကျော်ဆွ�ကျော်နိုွ�မ�မ်�� ပြု��လှို���ရန်း�တ်�ိ်�တ်ွ��  
�စ်�ိ�ရကျော်�ါင်း��စ်ံ�မ ှ�်ယ့်�ပြု�န်း်�စ်�ွ လှို��ခွံ�်င်း�်သူံ��လှို်��ရှိကြာ� 
သူည်�။ EGI �ံ�စ်�ံ�ိ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်း ံ�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုငှ်း်���ိ��ည်စီ်�ွ 
�သူံ��ပြု��နို�ိင်း�ရန်း��တ်ွ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ စ်စ်�တ်မ��နိုှင်း် � 
����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ကျော်ဒိတ်�မ်��မတှ်စ်�ဆင်း�် �တ်���ဆ�ီ 
မ်����ိ �ကျော်��င်း��ဆ�ံ�တ်�ိင်း��တ်�နို�ိင်း�မည််� န်းည်��လှိုမ��မ်�� 
ရ�ှကျော်�ရွန်း��တ်�ွ� လှိုည်��ကျော်��င်း�� ��ရ ှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း�တွ်င်း��တ်ငွ်း� တ်စ်�ဆင်း်�ခံွ သူ�ကျော်တ်သူန်းမ်�� ပြု��လှို��� 
ပြုခွင်း��၊ �ွမ���်င်း��ည်�ရှင်း�မ်��နိုှင်း်� လှိုူကျော်တ်ွ�ကျော်မ�ပြုမန်း��ပြုခွင်း��၊ 
ဦး�တ်ည်�����စ်�ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွ�ွမဲ်�� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��တ်ိ��်�ိ �်ယ့်�ပြု�န််း�စ်�ွ 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခ်ဲွ�ါသူည်�။ ဤသူိ�ပ်ြု�င်း်� ၂၀၁၉ ခွ�နိုစှ်� MBEI �စ်ရီင်း�ခံွစ်� 
ကျော်ရ�သူ��ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ� �ဆင််း�သူတ်�မတှ်�ခွ်��  
ပြု��လှို���ပြုခွင်း��တ်ိ��်�ိ ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြု�စ်�ခ်ဲွဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်ိ�မ်�ှ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်� 
 တ်ငွ်း� စ်�ကျော်ဆ�င်း��ခ်ဲွသူည်� ်ကျော်ဒိတ်�မ်���ကျော်�် �ကျော်ပြုခွခံွ�ါသူည်�။၁   
၂၀၁၉ ခွ�နိုစှ်� �တ်ငွ်း�� �ဆ�ိ�ါ �စ်ရီင်း�ခံွစ်��ိ� ထွ�တ်�ကျော်ဝခ်ဲွဖြိုး��ီ 
သူည််�ကျော်န်းာ��တ်ငွ်း� ၎င်း��နိုငှ်း်�သူ��ဆိ�င်း�ရ� သူ�ကျော်တ်သူန်း�မ်�ိ��စ်��၌ 
တ်�န်း� ထွ��မံ၍ ���စ်�ိ��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခ်ဲွကြာ�ဖြိုး�ီ�၊ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�  

�ဆင်း�်၊  ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ဆင်း�် (ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�)နိုှင်း်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင်း်�မ်��တ်ွင်း� ����ခွ်���မ� 
��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ကျော်ရ� �တ်�ွ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ ���ထွ�တ်� 
ကြီး��ိ��မ��မ�မ်���ိ� လှို��ဆ���လှို���ိ�င်း� ကျော်���ပြု�ရန်း��တ်�ွ� 
ဤညွှနှ်း���ိန်း����ိ �ဆင််း�ပြုမှင််း�တ်င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခ်ဲွကြာ��ါသူည်�။ 

ပြ�ည််နယ််အ�င််် EGI များ�ားကို အင််ဒီိုနီး�ှား၊ သုီ�ိလကာာ၊ 
ကဆောများာာဒီီးယ်ား၊ များ့န်ဂိုလီးယ်ားနှှင်် ် ဗီီယ်က်နများ်�ို��့င်် 
အသုးုးပြ�ု�ကဖြိုး�ီး အများ� ို းများ� ို းအဖွဲ့းုဖွဲ့းုဆောသုာ အစာိုး�များ�ားမှျား 
အ�ို�ါ နည််းလမ်ျားးကိ�ယိ်ာစားီ�ာ့းဆော�း ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်မုျားကို  
နားလည််�န်၊ �င််းနှှီးပြများို�်နှှးသူုများ�ားကို �့�ဆော�ာင််�န်နှှင််် 
အစာိုး�-�ဂုဂလကိ ဆော��့�းဆုော�း့ဆောနှး့များ ုပြ�ုလု�်�န်�ို�အ�က့် 
က�ယ််ပြ�န� ်စာ့ာ လက်ခံးအသုးုးပြ�ုလ�က်�ိှ�က�ါသုည််။ 
 ဗယီ့်��န်းမ� နို�ိင်း�ငံ်းတွ်င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင်း်� ဖြိုး�ိ�င်း�ဆ�ိင်း�မ� ညွှနှ်း���နိ်း�� 
(PCI) �်င်း်�သူ�ံ�ပြုခွင်း�� ၁၅ နိုှစ်�ကျော်ပြုမ��� နိုှစ်��တ်�လှိုည်��ိ� 
မ်��မကြာ��ကျော်သူ�မ�ီ �်င်း���ပြု��လှို���ခွဲဖ်ြိုး��ီ ယ့်င်း��ညွှနှ်း���နိ်း�� 
သူည်� ကျော်ဒိသူနိုတရနိုငှ်း်� ဗဟ�ိ�စ်�ိ�ရ မဝူါဒိမ်��နိုငှ်း်� စ်မံီ�နိ်း��ကျော်ရ�ဆွမဲ� 
မ်��တ်ငွ်း� န်း��န်း��ရို�ိင်း��ရို�ိင်း�� ကျော်�ါင်း��စ်���ါဝင်း� ကျော်န်းလှို်�� ရှိ�ါသူည်�။ 
လှို��ရှိ���ပြု�င်း်� ဗယီ့်��န်းမ� နို�ိင်း�ငံ်းရှိ ပြု�ည်�န်းယ့်� ၆၃ ခွ�လံှို��သူည်� 
၎င်း��တ်ိ�်�သူီ�သူီ�၏ PCI �မှတ်�မ်�� ပြုမင်း်�မ��လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ� 
�တ်�ွ� လှို���င်းန်း��စ်မံီခွ်��မ်�� ထွ�တ်�ကျော်ဝဖြိုး��ီပြု�စ်�ဖြိုး��ီ၊ ဗဟ�ိ�စ်�ိ�ရ 
��ိယ့်�တ်�ိင်း�လှိုည်�� ��ဂျာဂလိှို��ဏ္ဍ �ွံ�ဖြိုး�ိ��တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ� 
မဟ�ဗ်းဟ�နိုငှ်း်� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�တ်ိ����်��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� 
တ်�ိ ်��ိ ကျော်လှို်လှို�ကျော်စ်�င််း�ကြာ�ည််�ရန်း� PCI ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� 
�သူံ��ပြု��လှို်��ရှကိျော်န်း�ါသူည်�။ 

MBEI သုည်် ပြများန်များာနှိုင််င်းအဝှများ်း�ိှ �ုဂဂလိက စာီး�့ားဆော�း 
လု�်င်န်းများ�ား၏ အသုးများ�ားကို ကိုယ််စာားပြ�ုထူးား�ါသုည််။ 
MBEI ��ိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� �ကျော်ရ�တွ်�� ၅,၆၀၅ ခွ� 
�ါဝင်း�သူည်�် နို�ိင်း�င်းံလှို�ံ��ွတ်� စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်မူ� �ကျော်�် 
�ကျော်ပြုခွခွံထွ��ဖြိုး�ီ� ၎င်း��တ်ိ�်�န်း��မ်��စ်ွ�မှ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုငှ်း်� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ� �ဏ္ဍမ်��မ ှ   �င်းယ့်�စ်��နိုငှ်း်� 
�လှိုတ်�စ်��စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� (SMEs) ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။ 



(စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�၊ သူစ်�ကျော်တ်�၊ ကျော်ရလှို���င်းန်း��နိုှင်း်� သူတ်ု�တ်ွင်း��) 
�ကျော်ပြုခွခွံ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� �ဏ္ဍမ်��နိုှင်း်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ�တ်ွင်း�� 
ဝင်း�ကျော်ရ���လှို����ိ�င်း�ကျော်န်းကြာ�သူည််� နို�ိင်း�င်းံပြုခွ��စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ�မ ူထွည်�်သူငွ်း��ထွ��ပြုခွင်း�� မရှိ�ါ။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ထွင်း�ပြုမင်း�ယူ့်ဆခွ်��မ်���ိ� �မ��ဆ���နို�ိင်း�ရန်း�  
�တ်�ွ� �လှို�ှခွွဲ �်�န်း��န်းမနူ်းာ ကျော်����ပြုခွင်း��န်းည်��လှိုမ�� 
(stratified random  sample) ��ိ �သံူ��ပြု��ဖြိုး�ီ� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�  
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ဆင်း်�သူ�မ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း်�မ ှ��ိယ့်�စ်��ပြု�� 
မ�မ်�� �်နိ်း��ကျော်သူ�ါဝင်း�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။ စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်မ�ခွနွ်း�� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���မ�မ်�� နိုငှ်း်��တ် ူ�ငွ်း��ဆင်း����ွ�ဲ၏ 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ရံို��မ်��သူ�ိ ်သူ�ွ�ကျော်ရ���ကျော်လှိုလ်ှို� မတှ်�တ်မ��တ်င်း�မ�၊ နိုစှ်�စ်ဉ်း�  
ပြုမန်း�မ�စ်�ရင်း���င်း�� စ်�ကျော်စ်�င်း�မ်��၊ �စ်�ိ�ရ ဝန်း�ကြီး�ီ�ဌာ�န်းမ်��မှ 
ရရှိသူည််� ����ခွ်���ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ဆိ�င်း�ရ� �ရင်း��ပြုမစ်�မ်��မှ 
စ်�ကျော်ဆ�င်း��ရရှိထွ��သူည််� တ်ွ��ခွ်��နိုိ�င်း��ယ့်ှဉ်း�၍ရကျော်သူ� 
�ခွ်���လှို��မ်����ိ ကျော်�ါင်း��စ်��ထွ���ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ 
ကျော်�ါင်း��စ်��မ�မှသူည်� �လှိုနွ်း�တ်ရ� �����ိ����ထွ��ပြု��နို�ိင်း�သူည််� 
ကျော်ဒိသူနိုတရ�ဆင််း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ�ဆ�ိင်း�ရ� ခွန််း�မနှ်း��ခွ်�� 
မ်����ိ ထွ�ွ�ကျော်�်လှို� ကျော်စ်�ါသူည်�။ ၎င်း��တ်�ိမ်�ှ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� 
ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်��မ်���ိ� �ကျော်ပြုခွခံွထွ��သူည််�တ်ိ�င်း� ဓမမဓဋိ္ဌာ�န်း��်ကျော်သူ� 
တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��ပြု�င််း� ထွိန်း��ကျော်�်�င်း��တ်ည််�မတ်�ကျော်��ထွ�� 
�ါသူည်�။

ဆောကာင််းများန့်ဆောသုာ စားီ�ာ့းဆော�း အ�်ုခံ�ု �်များ၏ု �င််များ အစာ�်ိအ�ိုင််း 
�ယ််ခံကုို MBEI �င့်် �ိုင််း�ာထူးား�ါသုည််။ MBEI �်မ��မ့ 
ရမတှ်���ိ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွ ဲဆယ့်�ခွ�ပြု�င်း်� ကျော်�ါင်း��စ်��ထွ���ါသူည်�။ 
MBEI တ်�ိင်း��တ်�မ�တ်ွင်း� �ကျော်န်း�ထွ�� ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� 
ယ့်ဆူနို�ိင်း�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�်ိမဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်စ်�ခွ�  
ဟသူူည်�မ�ှ ၁) စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�ရန်း� �န်းဦး� ��န်း��်  
စ်ရတိ်�န်းည်��ပြုခွင်း��၊ ၂) ကျော်ပြုမကျော်န်းရ�ရရှိရန်း� လှိုယွ့်��ဖူြိုး��ီ လှို���င်းန်း�� 
�ကျော်ဆ�����ံ� ဥ�စ်�တ်ငွ်း� လံှို�ခြုံခံွ�မ�ရှိပြုခွင်း��၊ ၃) ပြုဗးရို�ိ�ကျော်ရစ်ီ 
လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��နိုငှ်း်� စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်���တ်�ွ� �ခွ်နိ်း�မ်��စ်�ွ 
မကြာ��ပြုမင်း်�ပြုခွင်း��၊ ၄) တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ� န်းည်���ါ�ပြုခွင်း��၊ ၅) 
လှိုံ�ကျော်လှို���မ�ရှိဖြိုး�ီ� ပြု��ပြု�င်း�ထွိန်း��သိူမ��မ�ကျော်��င်း��သူည််�   
ရို���ဝတု်�နိုငှ်း်� တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွခံွ �ကျော်ဆ��� 
��ံ� ရှိပြုခွင်း��၊ ၆) �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း�် 
ည်မီ့ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� ရရှိနို�ိင်း� 
ပြုခွင်း��၊ ၇) �စ်�ိ�ရ��ိင်း�၊ နို�ိင်း�ငံ်းပြုခွ����ိင်း�၊ သူ�ိတ််ည်��မဟ�တ်� ဆ��စ်��
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ�� မူဝါဒိ�ရ ဘဲ��လှို�ိ�� 
ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ��ဂျာဂလှို�ိ လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်ငွ်း� ဝင်း�ကျော်ရ���စ်�ွ����မ� 
န်းည်���ါ�ပြုခွင်း��၊ ၈) သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� ည်စ်�ည်မ��မ�နိုှင်း်� 
�်��စ်�ီမ�န်းည်���ါ� ပြုခွင်း��၊ ၉) �လှို���သူမ�� ကျော်လှို�််င်း်�ကျော်ရ� မဝူါဒိ 
မ်�� ထွကိျော်ရ������ကျော်��င်း��ပြုခွင်း��၊ ၁ဝ) �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်��နိုငှ်း်� 
စ်��လှို်ဉ်း��ဖြိုး�ီ� စ်ီရင်း�ခွ်��ခွ်မှတ်�ရ�တ်ွင်း� တ်ရ��မ့တ်ဖြိုး�ီ� 
လှို်င်း�ပြုမန်း�ထိွကျော်ရ���ဖြိုး��ီ ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�မ���ိ ထွနိ်း��သိူမ��နို�ိင်း�သူည််� 
ဥ�ကျော်ဒိကျော်ရ�ရ� လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်��ရှိပြုခွင်း��ဟသူူ� �ခွ်�� 
မ်�� ပြု�င််း�  ပြု�ည််�စံ်�ရ�ါမည်�။ လှိုမူ�-စ်�ီ��ွ� �ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ��မ်�� 
�ါဝင်း�လှို်��ရှိသူည််� ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ�ရို���လံှို�� ��ိ 
��ိမ�ိကျော်�်လွှိုင်း�ကျော်စ်ရန်း� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� �လှို���သူမ�� 

ကျော်ခွ်ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��မ���ိ�ါ တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ဤ MBEI တ်ငွ်း� 
သူမရို�ိ��် EGI �ံ�စံ်��ိ ဆန်း��သူစ်�ကျော်��င်း� ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။

ဤအစာ�ီင််ခံးစာာသုည်် MBEI ကို ဒီ�ုယိ်အကြီးကိမ်ျား ပြ�ုလု�်ပြခံင််းများ ှ
ထူးက့်ဆော�်လာသုည်် ်�လဒ်ီများ�ားကို အဆောသုးစာ�်ိ �င််ပြ�ထူးားပြခံင််း 
ပြဖွဲ့စာ်�ါသုည််။ ယ့်ခွ�နိုစှ်� MBEI တ်ွင်း� ၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်� MBEI ကျော်�် 
�ကျော်ပြုခွခွံ၍ တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��ပြု�င်း�မ�မ်��စ်ွ� 
ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။ ဦး�စ်ွ��ထွမ ညွှှန်း��ိန်း���သူစ်�မ်�� 
ပြု�ည််�စ်ွ��ပြုခွင်း��ပြု�င််း� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��၊ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီ မ်���ကျော်န်းပြု�င််း� ��ိမ�ိစံ်�လှိုင်း��ွပဲြု���ဖြိုး�ီ� ဖြိုး�ီ�ပြု�ည််�စံ်�ကျော်သူ� 
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်�� ပြု��လှို���လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ၊ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ 
ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ကြီး�ိ���မ��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�မ်����ိ 
ကျော်ပြုခွရ�ကျော်���� ကြာ�ည််�ရို�နို�ိင်း��ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း�မ်�ိ�သူ�� 
�ဆင်း�် ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်��တ်ွင်း� �ါဝင်း�ပြုခွင်း�� မရှိပြုခွင်း�� 
ကျော်ကြာ��င်း်�ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းကျော်�် 
၎င်း�� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်��၏ သူ��ကျော်ရ���မ�မ�ှ သူသိူ�မ� မရှိပြုခွင်း�� 
ကျော်ကြာ��င််း� ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� �ွမ���်င်း�သူမူ်��မှ ပြု�ဿန်းာ  
ရို���ကျော်ထွ�ွကျော်စ်သူည်�ဟ� ယ့်ဆူထွ��ကြာ�သူည််� ညွှှန်း��နိ်း�� ၁၆ ခွ� 
��ိလှိုည်�� �ယ့်�ရ�ှ��စ်�ခွဲ�်ါသူည်�။ ဒိ�တ်ယိ့်တ်စ်�ခွ�မှ� ယ့်ခွ�နိုှစ်� 
�စ်ရီင်း�ခံွစ်�တွ်င်း� ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�တွ်င်း�ကျော်ရ� ယ့်ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း��ါ စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်����ခွံခွဲ်သူည််� မူလှိုစ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� ၁,၂၀၀ ��ိ 
����စ်�ခွွဲတ်စ်�ရ���ကျော်န်းပြု�င််း� ထွည််�သူွင်း��ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ 
�င်း�မညွှှန်း��ိန်း��မ်�� (၂၀၁၈ နိုှင်း်� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�မ်��တ်ွင်း� 
စ်ဉ်း�ဆ��မပြု�တ်� ကျော်����ခွံခွဲသ်ူည်�် ညွှနှ်း��နိ်း��မ်��) ကျော်�်ရှိ 
၎င်း��တ်�ိ်၏ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း��ိ စ်ိစ်စ်� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� ဤ��လှို�တ်ငွ်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၏ တ်�ိ�တ်��မ�မ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�မ� ပြု��နို�ိင်း��ါသူည်�။

စားီ�ာ့းဆော�း ယ်း�ုကည််စိာ�်ခံ�များနုှငှ်် ်ခံ���ထူးင့််မုျား�ို�ကို ထူးင််ဟု�်နှိုင်် 
ဆောစာဖွဲ့ို��ာ MBEI �ိုင််း�ာခံ�က်များ�ားကို အဆောလး�င်် �က့်ခံ�က်  
ထူးား�ါသုည််။ ��ဂျာဂလှိုိ� �ဏ္ဍလှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုှင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ ညွှှန်း���ိန်း����ိ �ကျော်လှို�တ်င်း� 
တ်�ွ�ခွ်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� �စ်�ိ�ရ�ရ�ရှမိ်���တ်�ွ� မည်�သူည််� 
�စိ်စရ��မ်����ိ ဦး�စ်��ကျော်��မည်�ဟကူျော်သူ� �ခွ်��နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ 
ခွ�ိင်း�မ�ကျော်သူ� မဝူါဒိဆ�ိင်း�ရ� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� ကျော်��စ်မွ��  
နို�ိင်း��ါသူည်�။ �ကျော်လှို�ခွ်နိ်း�မ်��တ်�ွ�ခွ်��ရန်း� လှို���င်းန်း��ထွကူျော်ထွ�င်း�  
သူည််� �ခွ်နိ်း�မှစ်၍ နိုှစ်�စ်ဉ်း��်မ��မ့ �လှို���သူမ���င်း����  
တ်�ိ���ွ�မ�ကျော်�်တ်ငွ်း� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွမဲ်���ိ� ကျော်���ထွ�တ်�မ� ပြု��လှို���  
�ါသူည်�။ ဤတ်ိ�င်း��တ်�ခွ်��မ်��နှိုင်း်� ဆ��စ်��မ� ����ကျော်��င်း��ဆံ��  
ကျော်သူ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွမဲ်��သူည်� ညွှနှ်း���နိ်း��တ်ငွ်း� �ကျော်လှို�တ်င်း� 
ရမှတ်���ိမ�ိရရှိ�ါသူည်�။ (�သူ�ံ�ပြု��ထွ��သူည််� သူ�ကျော်တ်သူန်း 
န်းည်��လှိုမ��ဆိ�င်း�ရ� �ကျော်သူ�စ်ိတ်�ကျော်���ပြု�ခွ်��တ်ွင်း� ည်ှိနို�ိင်း�� 
သူတ်�မတှ်�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်�  သူ��ကျော်ရ���မ���်�ိ�ဆ��ရလှိုဒိ�မ်���ိ� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း� �ခွန်း�� ၅ တ်ငွ်း� ကြာ�ည််��ါ။) ဤ�ဆင််း�ကျော်ကြာ��င််း� ကျော်ဒိသူနိုတရ 
�စ်�ိ�ရကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲကျော်ရ� 
ကြီး�ိ���မ�����ထွ�တ်�မ�မ်���ိ� ဦး�စ်��ကျော်��ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�ရ�၌ ��ိမ�ိ 
ကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွ ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�လှို�ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ �မ်�ိ�သူ�� 
�ဆင်း်� ညွှှန်း��ိန်း��၏ ၁၅% စ်ီရရှိထွ��သူည််� �ကျော်လှို�တ်င်း� 



ရမှတ်��မ်��ဆ�ံ�ကျော်သူ� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲကျော်လှို�ခွ�မှ� ကျော်ပြုမယ့်� 
�သံူ��ပြု��ခွငွ်း်�နိုငှ်း်�လံှို�ခြုံခံွ�မ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွ ဲ၂)၊ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 
(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွ ဲ၆)၊ သူဘဲ�ဝ �တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� ��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း��  
(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၈) နိုငှ်း�် လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� (�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၉) တ်�ိ် ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။

MBEI အ�င်််သု�်များ�်ှခံ�က်များ�ားသုည်် ဆောယ်ဘာယု်�ဆော�းကက့် 
သုို�များဟု�ု် အ�ု်ခံ�ု�်ဆော�းအ�ာ�ှိ �စာ်ဦးးခံ�င််းစာ၏ီ ကြီးကို း�များ်း 
အားထုူး�်မုျား အစာား စားီ�ာ့းဆော�း အ�်ုခံ�ု �်မုျားကြီးကးီ �စ်ာခံလုးးုစာာကို 
ထူးင််ဟု�်ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးား�ါသုည််။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံရှ ိပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်����ိ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ရ�၌ MBEI ရည်�ရယွ့်�ခွ်����ိ 
သူတ်ိပြု��ရန်း� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ��ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ�ဝှမ��ရှိ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုငှ်း်� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ��ဏ္ဍမ်��တ်ငွ်း� လှို�����ိင်း�  
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��လှို်��ရှိကြာ�သူည််� ပြု�ည်�တ်ငွ်း�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်�� ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ကျော်န်းရသူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ �်��မ���ိ တ်�ိင်း��တ်�ရန်း�  
MBEI ��ိ �ံ�စ်ံခွ်ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း���မ်��စ်�မ�ှ �င်းယ့်�စ်��နှိုင်း်� �လှိုတ်�စ်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� (SMEs) မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ  စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�၊ င်းါ�လှို���င်းန်း��၊ 
သူစ်�ကျော်တ်�နိုငှ်း်� သူတု်�တ်�ူကျော်���ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��တ်ငွ်း� �ါဝင်း�ပြုခွင်း�� 
မရှိ�ါ။ တ်စ်�န်းည်�����ပြု�င်း်� MBEI သူည်� ကျော်����ွ�တ်စ်�ခွ�လံှို����ိ 
ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ ����ခွ်���ကျော်ရ��ရ�ရှိ တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်၏ီ 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ���ိကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� �ဆင်း်�သူတ်�မတှ်�ကျော်��ရန်း� 
မရည်�ရွယ့်��ါ။ ကျော်����ွ�ဟသူူည်�မ�ှ ကျော်ရတ်�ိ���ပြု�င်း်� �စ်�ိ�ရ 
မ်��၏ ထွနိ်း��ခွ်���မ�ကျော်����မ ှ�င်း��လွှိုတ်�လှို်��ရှိဖြိုး�ီ�၊ ပြုမန်း�မ� 
နို�ိင်း�င်းံတ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ���ိ ကျော်လှို�ကျော်လှို�လှိုတ်�လှိုတ်� 
တ်�ဝန်း�ထွမ��ကျော်ဆ�င်း�လှို်��ရှသိူည်�် ����ခွ်���ကျော်ရ��ရ�ရှ�ိ 
�ံ�ကျော်���သူတ်�မတှ်�ပြုခွင်း��မဟ�တ်�ဘဲဲ သူမ�ိင်း��စ်ဉ်း�တ်ကျော်လှို့��� ပြု��လှို��� 
ခွဲ်သူည််� မူဝါဒိနိုှင်း်� ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်�� 
ကျော်�ါင်း��စ်ည်��မ�မ ှထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ မည်�သူ ူသူ�သူည်�  
မည်�သူနူ်းာသူည်���ိ လှို��ညိှ်��ထွ�ိ�ကျော်န်းမည််��စ်�� ကျော်ဒိသူ�လှို�ိ�� 
 ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ တ်�ိ�တ်��ကြီး��ီ�ွ��ကျော်ရ���ိ �ကျော်ထွ�����ံ ်
ပြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� �စ်ိ��ရမ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
��ရံို�ထွ��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�နို�ိင်း�မည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ�လှို���င်းန်း�� 
�စ်တိ်����ိင်း��မ်���ိ� ညွှနှ်း�ပြု�နို�ိင်း�ရန်း� MBEI ��ိ �ံ�စံ်ခွ်ထွ���ါသူည်�။ 

စာန်ိဆောခံ်များမုျား�ားသုည်် ်အဆောနအထူးား�င့်် လ�်ုကိုင််ဆော�ာင််�က်ွ 
ဆောန�က�သုည််�်ိုင်် စားီ�ာ့းဆော�းလု�်င်န်းများ�ားသုည်် အဆောကာင််း 
ပြများင််စာိ�်�ှိဆောန�ကဆောသုးသုည််ကို နှိုင််င်းအ�င််် ဆော�့��ှိခံ�က် 
များ�ားအ� သု�ိသုည််။  စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ�ဆ�ိင်း�ရ� စ်နိ်း�ကျော်ခွ် 
ခွ်��မ်��စ်ွ� ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည််�တ်ိ�င်း�ကျော်��င်း� ���တ်��စ်ရ� 
�ကျော်ကြာ��င်း��ရင်း��မ်��စ်�ွလှိုည်�� ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ ယ့်ခွ�စ်�တ်မ��တွ်င်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း် �  တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��ကြာ��� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ�ဆ�ိင်း�ရ� �ွ�ဟခွ်����ိ ကျော်���ပြု�ရိုံ�သူ�မ�ဘဲဲ 
တ်စ်�နို�ိင်း�င်းံလှို�ံ�ရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�����လှိုံ��နိုှင်း် � 
��်ံ��ဝင်း�သူည််� နို�ိင်း�င်းံ�ဆင််း� ကျော်တ်ွ�ရှိခွ်��မ်����ိလှိုည်�� 
�ကျော်သူ�စ်တိ်� တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။ �တ်���ဆ�ီမ်��စ်�ွနိုငှ်း်� 
ရင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်န်းရသူည််� �ကျော်ကြာ��င်း����ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��� 
ကျော်���ပြု�ကြာ�ကျော်သူ��လှိုည်�� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ �န်းာဂျာတ်�နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ 

ကျော်န်းရ�ကျော်တ်��ကျော်တ်��မ်��မ်��တ်ွင်း� �ကျော်��င်း��ပြုမင်း�စ်ိတ်�နိုှင်း်� 
ယံ့်�ကြာ�ည်�မ� ရှိသူည်���ိ ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ကျော်လှိုလ်ှို�ခွ်��မကှျော်တ်�ွရှိ 
ရသူည်�မ်�� �န်း��ကျော်�����ါတ်ိ�်��ိ �ထွူ�ပြု�� ကျော်���ပြု�လှို�ိ 
�ါသူည်�။

 z ရန်း���န်း�၊ ကျော်န်းပြု�ည်� ကျော်တ်��၊ စ်စ်��ိ�င်း��န်းှင်း် � �ဲခွူ�တ်ိ�င်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်�ိ်သူည်� တ်စ်�နို�ိင်း�င်းံလှို�ံ�တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ� �ဆင်း်� �ပြုမင်း်�ဆံ��၌ ရ��တ်ည်�လှို်��ရှိသူည်�။ 
ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်��စ်�ွ ကျော်�ါင်း��စ်�၍ ၎င်း��တ်ိ�်�ကျော်န်းပြု�င်း�် 
ဤ ဂျာ�ဏ်�ထွ�ူဝကိျော်သူသူ��ိ ရရှိခွဲပ်ြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။  ရန်း���န်း� 
နိုငှ်း်� ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်�� (မနိုတကျော်လှို� နိုငှ်း်��တ်)ူ တ်�ိသ်ူည်� �ကျော်ပြုခွခံွ 
�ကျော်ဆ�����ံ�၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� ��ိ��ည်မီ� 
ရှိပြုခွင်း��၊ နိုငှ်း်� လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��နို�ိင်း�မ� ���ိင်း��တ်ငွ်း� ���ကျော်��င်း�� 
ကျော်န်းသူည်�်�တ်ွ��  ဖြိုးမ�ိ�ပြု�ပြု�စ်�ထွနွ်း��ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် ၎င်း��တ်ိ�်တ်ငွ်း� 
ရှိကျော်သူ� ကျော်ဒိသူမ်��၌ လှိုသူူ���ရင်း���ပြုမစ်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း� 
ပြုခွင်း��တ်�ိ်��ိ ထွင်း�ဟ��လှို်��ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ လှိုူဦး�ကျော်ရ 
သူ�ိ�သူည်��ဆန်းည်���ါ�ကျော်သူ� စ်စ်��ိ�င်း��နိုငှ်း်� �ခဲွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူ 
ကြီး�ီ�တ်�ိ်တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုှင်း်� 
မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လွှိုန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုစှ်�ရ��လံှို��၏ ဆ��သွူယ့်�မ��ကျော်�် မတူ်ည်�၍ 
မ်��နိုာှသူ�ကျော်��မ� ကျော်လှို့�ခ်ွ်နို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� တ်ရ��ကျော်ရ� 
စ်န်းစ်�မ်��နိုငှ်း်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်�ိ�်ကျော်�် 
 �မ်��ပြု�ည်�သူ၏ူ ယံ့်�ကြာ�ည်�မ�ခွိ�င်း�မ�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��လှို���ရ�၌ 
လှိုနွ်း�စ်ွ�ခွရ�ီကျော်ရ���သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။

z �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်�� �လှို�ိ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
မ်���ကြာ��� ��ွပြုခွ��ခွ်��မ်���ကျော်�် ပြု�န်း�လှိုည်�သံူ��သူ�� 
�ါ� မူဝါဒိဆ�ိင်း�ရ� စ်နိ်း�ကျော်ခွ်ခွ်��မ်�� ရှိသူည်�်ကျော်န်းရ�နိုငှ်း�် 
ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င််း� ဆန်း��သူစ်�တီ်ထွွင်း�မ� 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�မည််� ကျော်န်းရ�တ်�ိ်��ိ ထွ�တ်�ကျော်���နို�ိင်း�မည်� 
ပြု�စ်�သူည်�။ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်���ရ �ပြုမင််း�ဆံ�� 
နိုငှ်း်� �န်းမိ်�ဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� မ်��ကြာ���ရှိ သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ� 
ကျော်သူ� �ွ�ပြုခွ��ခွ်��မ်���ိ� ကျော်���ပြု�နို�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
�ပြုခွ��ကျော်သူ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ �မှတ်�မ်��မ�ှမ ူကျော်ဒိသူနိုတရ 
�ဆင်း�်မ်��၌ မ်��စ်�ွ ��ွဟမ� မရှိကျော်�။ ယ့်ဥှ�ဖြိုး�ိ�င်း�မ�တ်ငွ်း� 
ဘဲ��လှို�ိ��ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၇)၊ လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��
နို�ိင်း�မ�(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၉) နိုငှ်း�် �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� 
(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၅) တ်�ိ်တ်ငွ်း� �န်းည်��ဆံ��နိုငှ်း�် �မ်��ဆံ�� 
ရမတှ်�မ်��ကြာ��� ��ွပြုခွ��ခွ်��မ်��မ�ှ �ပြုမင်း်�ဆံ�� ပြု�စ်�ကျော်န်း 
သူည်���ိ ကျော်တ်�ွရသူည်�။ တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ� (�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၄)၊ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၆) နိုငှ်း�် 
ကျော်ပြုမယ့်��သူ�ံ�ပြု��ခွွင်း်�နိုှင်း်� လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� (�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၂) 
တ်�ိ်တ်ငွ်း�မ ူ�န်းည်��ဆံ��နိုငှ်း�် �မ်��ဆံ�� ရမတှ်�မ်��ကြာ��� 
��ွဟခွ်��န်းည်���ါ�ဖြိုး��ီ ကျော်သူ�င်းယ့်�သူည်�် ��ွပြုခွ��ခွ်�� 
��ိ ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ��ွဟခွ်��ပြုမင်း်�မ��ရပြုခွင်း��မ�ှ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
�စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ဗဟ�ိမ ှခွ်မတှ်�သူည်�် မဝူါဒိမ်���ိ� 
�ဓ�ိပ�ယ့်�ကျော်����ယ့်ပူြုခွင်း��နိုငှ်း�် �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်��� 
ပြုခွင်း��တ်ိ�တ််ငွ်း�သူ�မ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� ခွ်မှတ်�ကျော်ဆ�င်း�ရွ�� 



ပြုခွင်း��၌�ါ ကြီး�ီ�မ��ကျော်သူ� ပြုခွ��န်းာ�မ�မ်�� ရှိကျော်န်းသူည််� 
သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�သူည်�။ �ွ�ဟခွ်�� န်းည်���ါ�ရပြုခွင်း��မှ�မူ 
����ခွ်���ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ပြု�ဿန်းာရ��မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ကြာ���၌ မန်းီ�ယ့်�ိ�စ်ွဲ ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည််� 
သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ�၊ ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�စ်န်းစ်� �ွဲ�စ်ည်���ံ� 
ပြု�ဿန်းာမ်��ရှိကျော်န်းပြုခွင်း����ိ ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ ဗဟ�ိမ ှ
ခွ်မတှ်�သူည််� ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း်� စ်ည်�မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� မ်��တ်ငွ်း� 
ပြု�ဿန်းာမ်��ရှိကျော်န်းပြုခွင်း���ိ� ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� 
ညွှနှ်း�ပြု�ကျော်န်းပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ 

z ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွွင်း်�နိုှင်း်� လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� (�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၂)၊ 
�ွင်း် �လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� (�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၆)၊ သူဘဲ�ဝ 
�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� ��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၈) 
နိုငှ်း်� လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��နို�ိင်း�မ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၉) တ်�ိတ််ငွ်း�ရှိ 
ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��မ်��သူည်� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲ်ကြာ� 
�ါကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��ကြာ���ရှိ �လှို�����ိ�င်း� 
တ်�ိ���ွ�မ�နိုငှ်း်� သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�စ်�ွ �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်�ကျော်ဆ�င်း� 
ကျော်သူ� ဆ��စ်��မ� ရှိ�ါသူည်�။ သူ�ိ်ပြု�စ်��ါ၍ ၎င်း��တ်ိ�်��� 
�ဆံ��သူတ်� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� MBEI တ်ငွ်း� �ပြုမင်း�်ဆံ��ကျော်သူ� 
�ကျော်လှို�ခွ်နိ်း�မ်�� သူတ်�မတှ်�ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ ����ခွ �်��ကျော်ရ� 
ဆ�ိင်း�ရ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုကျော်ရ�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွ်��မ်�� 
ဦး�စ်��ကျော်��ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�ရန်း� ကြီး�ိ���မ��လှို်��ရှိကြာ�သူည််� 
ကျော်ဒိသူနိုတရ ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�မ်���တ်ွ�� �ဆ�ိ�ါ�ညွှှန်း�� 
�နိ်း��ခွွဲမ်��သူည်� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ တ်�ိ�တ်�� 
ကြီး�ီ��ွ��မ�၊ �လှို������ိင်း�တ်ိ���ွ��မ�တ်�ိ်မှ တ်စ်�ဆင်း်� 
ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ��ွ��လံူှို�မ���ိ နို�ိ�ကျော်ဆ��ကျော်��ရန်း� �ပြုမင်း်�မ��ဆံ�� 
သူ��ကျော်ရ���မ� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်နိုိ�င်း��ါမည်�။

z ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း� ်တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �ခွ်င်း��ခွ်င်း��ထွ��စ်�လှို်င်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း� ်တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်���တွ်င်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်�� 
ကြာ���တ်ငွ်း�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� ����ခွ်���မ� ��ွပြုခွ��ခွ်�� 
မ်��မ�ှ ��ိ၍ သူသိူ�ဖြိုး��ီ ဤ�ခွ်��သူည်� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုကျော်ရ�  
လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်���ဏ်� 
��ိင်း�မ်��၏ �ကျော်ရ�ကြီး�ီ��ံ���ိ ညွှှန်း��ဆ�ိလှို်��ရှိ�ါသူည်�။ 
ထွိ��ဆံ��နိုှင်း်� ကျော်����ဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
ကြာ��� ��ိင်း��ပြုခွ��ထွ��သူည်�မှ� ��ိ�မှတ်��င်း� မပြု�ည််�ဘဲဲ 
မတ်ူည်ီကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��သူည်� 
မတ်ူည်ီကျော်သူ� ����ခွ်���ကျော်ရ� မ်��နိုှာစ်��သူီ�သူီ�တ်ွင်း� 
ထွူ�ခွွန်း�မ� ရှိကြာ��ါသူည်�။ မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မှ ညွှနှ်း���နိ်း�� ���လံှို��၏ နံ်း�ါတ်�တ်စ်� ကျော်န်းရ�တ်ငွ်း� 
ရ��တ်ည်�ကျော်န်းပြုခွင်း��လှိုည်�� မရှိ�ါ။ သူ�ိ်ပြု�စ်��ါ၍ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��ကြာ��� �ွ�ပြုခွ��ခွ်��မ်��သူည်� 
လှို���င်းန်း���ဆင််း� ����ခွ်���ကျော်ရ� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်��ဆ�ိင်း�ရ� 
��ွဟခွ်��တ်ငွ်း� ၂၇% သူ� ရှိ�ါသူည်�။ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ကြာ�ည််��ါ� 
တ်စ်����တ်ငွ်း� ထွ�ိ�ဆံ��နိုငှ်း်� ကျော်����ဆံ���ဆင်း်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်��ကြာ��� ၁၄ မတှ်� ��ွဟမ�ရှိကျော်န်းဖြိုး��ီ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်���တ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��ကြာ��� ��ွပြုခွ��ခွ်�� 
မ်��မ�ှမူ လှို���င်းန်း���ဆင််း� ����ခွ်���ကျော်ရ� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်�� 

ဆ�ိင်း�ရ� �ွ�ဟခွ်��တ်ွင်း� ၃၉% ရှိ�ါသူည်�။ ဤသူိ�် 
ပြု�စ်�ရပြုခွင်း���ကျော်ကြာ��င်း��မှ� ပြုမန်း�မ�နိို�င်း�င်းံရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း���မ်��စ်� (တ်စ်�ဆ��တ်ည်�� ဆ�ိရ�ါမူ MBEI 
ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူူမ်��) သူည်� SME မ်��ပြု�စ်� 
ကြာ�ဖြိုး�ီ� ၎င်း��တ်�ိ်၏ ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််ထိွကျော်တ်ွ�ဆ��ဆံမ�မှ� 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင်း်� ပြုဗးရို�ိ�ရ��မ်��နိုှင်း် �သူ� �ဓိ� 
ပြု��လှို���ရကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ �စ်�ိ�ရဌာ�န်း 
မ်��သူည်�လှိုည်�� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တွ်င်း� 
တ်စ်�စ်တိ်�တ်စ်�ကျော်ဒိသူ�ကျော်န်းပြု�င်း်� �ါဝင်း�မသှူ�လှို့င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ� ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်ရ� ကျော်��င်း�ပြုမင်း�နိို�င်း�စ်ရ� ရှိ�ါသူည်�။

z ����ခွ်���ကျော်ရ� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်သူ� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��ရှိ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� စ်တ်င်း�ထွူကျော်ထွ�င်း�သူည််� 
�ခွ်နိ်း�မှစ်၍ �လှို���သူမ��သူစ်�မ်���ိ� �်မ��မ့���ပြု�င်း�် 
����ခွ်���ကျော်ရ���ိမ�ိ န်းမိ်��်သူည််� လှို���င်းန်း��မ်��ထွ�� ��ိမ�ိ၍ 
င်းှ��ရမ��နို�ိင်း�ကြာ�ဖြိုး�ီ� ����ခွ်���ကျော်ရ� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်သူ� 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��တ်ွင်း� ည်မီ�ကျော်ရ�င်း� ကျော်ဒိတ်� (night light 
data) တ်�ိင်း��တ်�ခွ်���ရ စ်ီ��ွ���ူလှိုံ�မ� �ဆင်း်� ��ိမ�ိ 
ပြုမင်း်�မ��ကြာ�သူည်�။  ဤဆ��စ်��မ�မ်��သူည်� ကျော်န်းာ���ယွ့်�ရှိ 
���သူ�ခွ်��မ်��၊ �ရ��ကျော်ဒိသူနိုငှ်း်� သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်ဒိသူ 
မ်��၏ ကြွ�ယွ့်�ဝမ�တ်�ိ�်�ိ ထွည််�သူငွ်း�� တ်�ွ�ခွ်��ဖြိုး��ီသူည််�တ်ိ�င်း� 
မှန်း��န်း�လှို်��ရှိသူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� ����ခွ်���မ�သူည်� 
�ူလှိုံ�ကျော်ရ���ိင်း��မှ တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မွန်း�လှို�မ�မ်��နှိုင်း�် 
မည်�သူိ�် ခွ်တိ်�ဆ��လှို်��ရှသိူည်��ိ� ဤကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ ှ
ကျော်���ပြု�လှို်��ရှ�ိါသူည်�။

z ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�ကျော်န်းာ����ိင်း��မစှ်၍ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ�မှ� ��ိမ�ိတ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲ်သူည်�။ �င်း�မ MBEI 
ညွှနှ်း���နိ်း��သူည်� ၅.၄ မတှ်� န်း�ီ�ါ�မ့ တ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲရ်� 
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ၅၅.၁ ရှိရ�မှ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း�  
၆၀.၆ ပြု�စ်�လှို�သူည််��တ်�ွ� ဤ��လှို�တ်ငွ်း�� ၁၀% 
တ်�ိ�တ်��မ�ရှိလှို�ခွဲ်သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ�ကျော်န်းပြု�င်း်�လှိုည်�� ဤစ်စ်�တ်မ�� တ်စ်�ခွ�နိုှင်း်� 
တ်စ်�ခွ�ကြာ��� �င်း�မ MBEI ကျော်�်တ်ငွ်း� �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်� 
ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ�တ်စ်�ရ����ိ မတှ်�တ်မ��တ်င်း�နို�ိင်း� 
ခွဲ်သူည်�။

z ဤ��လှို�တ်ငွ်း�� တ်�ိ�တ်��မ�မ်��မ�ှ တ်ည်တီ်ည်�တ်ည်�� 
မဟ�တ်�ဘဲ ဲ�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ �န်းည်��င်းယ့်�စ်တီ်ငွ်း� ခွွန်း�ထွ�ွ� 
ကျော်န်းပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ MBEI တ်�ိင်း��တ်�ခွ်���ရ ����ခွ်��� 
ကျော်ရ�သူည်� န်းယ့်��ယ့်�ကျော်ပြုခွ���ခွ�တ်ငွ်း� တ်�ိ�တ်��မ� ရှိသူည်���ိ 
ကျော်တ်�ွရ�ါသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီနိုငှ်း်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်����ါ�ဝင်း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ ကျော်ဒိသူနိုတရ �စ်�ိ�ရမ်��သူည်� 
မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လွှိုန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��၏ 
ဝန်း�ထွ���ဝန်း���ိ���ိ ကျော်လှို့�ခ်ွ်နို�ိင်း�ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ ၃)၊ 
�ကျော်ပြုခွခံွ �ကျော်ဆ�����ံ���ိ ပြုမှင််း�တ်င်း�ကျော်��ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၅)၊ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ���ိ ���ကျော်��င်း��ကျော်စ်ပြုခွင်း�� 
(�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ ၆)၊ ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှို�ိ��မ���ိ 



ကျော်လှို့�ခ်ွ်နို�ိင်း�ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၇)၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း�� 
�်င်း�နိုငှ်း�် ��ိ��ည်မီ�ရှိကျော်စ်ရန်း� တ်င်း��ကြာ���ပြုခွင်း��  (�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၈) နိုငှ်း� ်လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��နို�ိင်း�မ���ိင်း��တ်ငွ်း� �ဆင်း�ကျော်ပြု� 
ကျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်��င်း� ပြု��လှို���ကျော်��ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၉) 
တ်�ိတ််ငွ်း� �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်�ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� ����ခွ �်��ကျော်ရ���ိင်း�� 
ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်�� ပြု��လှို���နိို�င်း�ခွဲသ်ူည်��ိ� မတှ်�တ်မ�� 
တ်င်း� ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။

z ����ခွ်���ကျော်ရ� န်းယ့်��ယ့်�သူံ��ခွ�၌မူ သူိသူ�ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� 
ကျော်ပြု��င်း��လှိုတဲ်�ိ�တ်��မ�မ်�ိ���ိ ဤ��လှို�တ်ငွ်း�� မကျော်တ်�ွ 
ရှိရ�ါ။ ၎င်း��တ်�ိ်မ�ှ မတှ်��ံ�တ်င်း�ရန်း� လှိုယွ့်��မူ� (�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၁)၊ ကျော်ပြုမယ့်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�စ်ွ� �သူံ��ခွ်နို�ိင်း�မ� 
(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၂) နိုငှ်း်� တ်ရ��မဝင်း� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်����ိ 
ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ ၄) တ်�ိ ်ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။ 

z တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မိ��မ�(�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၁၀) တ်ွင်း�သူ� 
����ခွ်���ကျော်ရ��ရည်��ကျော်သူွ� �်ဆင်း��လှို�ခွဲ်သူည်��ိ� 
ကျော်တ်ွ�ရသူည်�။ 

z �န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�မ်��မ�ှ သူင်း်�တ်င်း်�မ့တ်မ� ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�ပြုခွင်း�� မရှိ�ါ။  စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ �န်းည်��င်းယ့်�ကျော်သူ� �မ�ဏ်သူ�လှို့င်း� 
လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ကျော်လှို့���ပြုခွင်း��၊ မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��တ်ိ�် 
ပြု��လှို���ရ�၌ �ခွ်နိ်း�ကြာ��ပြုမင်း်�စ်ွ� ကျော်စ်�င်း်�ဆ�ိင်း��ရပြုခွင်း��၊ 
ရိုံ��လှို���င်းန်း�� ဝန်း��ိပြုခွင်း��တ်�ိ်��ိ ကျော်တ်ွ�ကြံ�ံ�ကြာ�ရ�ါသူည်�။ 
သူ�ိက်ျော်သူ��လှိုည်�� နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း� န်းမနူ်းာ ����စ်�မ ှကျော်ဒိတ်�မ်���ရ 
ဤ�ကျော်တ်��တွ်င်း�� ကျော်စ်�င်း်�ဆိ�င်း����လှိုမ်��သူည်� သူသိူ ိ
သူ�သူ� ကျော်လှို်�်�ါ�လှို�ပြုခွင်း�� မရှိကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်တ်�ွရသူည်�။

z ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� �စိ်စရ��မ်��မ�ှမ ူမ်��စ်�ွ ပြု�ဿန်းာမရှိ 
လှိုကှျော်�။ သူ�ိက်ျော်သူ��လှိုည်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င််း� 
�စ်စည်��ဥစ်စ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်�နှိုင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� ပြု�ဿန်းာမ်�� 
ကြံ�ံ�ကျော်တ်�ွရ�ါ� ကျော်ပြုမယ့်�လံှို�ခြုံခံွ�မ�သူည်� ပြု�ဿန်းာတ်စ်�ရ�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� ရှိကျော်န်းဆဲပြု�စ်�သူည်�။ ��ဂျာဂလှိုိ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��ကြာ��� ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� ��ိင်း�ဆိ�င်း�သူည််� 
နို�န်း��မ�ှ �လှိုနွ်း�ပြုမင်း်�မ��ဖြိုး��ီ တ်�ိ�ပြုမင်း်�လှို်��လှိုည်�� ရှိသူည်�။ 
သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်�  
၎င်း��တ်�ိ၏် လှို���င်းန်း��တ်ည်�ရ� �ကျော်ဆ�����ံ� ကျော်ပြုမကျော်န်းရ� 
လံှို�ခြုံခံွ�မ�နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ စ်တိ်�ကျော်��လှို��ကျော်�� မရှိကြာ�ကျော်�။ 
ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည််� လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
ထွ��ဝ��သူည်� �စ်�ိ�ရသူိမ��ဆည်��ခွံရမည််�ကျော်ဘဲ���ိ 
စ်�ိ�ရမိ�မ�ရှိကြာ�ဖြိုး��ီ၊ ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ��မရှိသူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�����လှိုံ��မှ�မူ င်းှ��ရမ��စ်�ခွ်���မ်��တ်ွင်း� 
လှို���င်းန်း����ိ ဝန်း���ိကျော်စ်မည််� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းမွ်�ိ�ကျော်��ရမည်���ိ 
စ်�ိ�ရမိ�လှို်��ရှကိြာ�သူည်�။ 

z မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း�� �လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��ဆ�ိင်း�ရ� 
����ခွ်���ကျော်ရ� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��သူည်� စ်တိ်�ကျော်�်န်း�� 

�ယွ့်�ကျော်��င်း��ဖြိုး��ီ တ်�ိ�တ်��မ� ရှိလှို�သူည်�ဟ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��စ်ွ�� ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ူဆကြာ�သူည်�။ ပြု�ည်�သူူ� 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရိုံ�� (OSS) ၏ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��မ�ှ မ်��စ်�ွ 
တ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲ်ဖြိုး�ီ� ၎င်း��ရိုံ��ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်�လှိုည်�� 
ကျော်���ကျော်ရမွ�ရှိသူည်�ဟ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မ ှကျော်ပြု��ကြာ��� 
ကြာ�သူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�မှ ကျော်လှိုလ်ှို�သူမူ်�� ��ိယ့်�တ်�ိင်း� 
ကျော်တ်ွ�ရှိခွ်���ရ ရိုံ��ခွ်နိ်း��တ်ွင်း�� OSS စ်���ွဲမ်��တ်ငွ်း� 
လှို�ကျော်ရ���သူ ူ��ိမ�ိမ်��ပြု���လှို�သူလှိုိ� OSS နိုငှ်း်� GAD  
ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှလှိုည်�� ကျော်���ကျော်ရဖွြိုး��ီ �����ိ�ရ�ါသူည်�။ 

z မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း�လှို���င်းန်း��မ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရသူည််� 
���ိင်း��မ်��တ်ငွ်း� တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� ရှိလှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� GAD 
နိုငှ်း်� DAO �ဲသ်ူ�ိကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ရံို��မ်��၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�နိုငှ်း်� 
လှို်င်း�ပြုမန်း�ထွကိျော်ရ���မ����ိင်း��တွ်င်း� ကျော်ပြု��စ်ရ��ခွ်�ိ� ရှိကျော်န်း 
ကျော်သူ�သူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��� ၎င်း��တ်�ိ်သူည်� 
ပြုဗးရို�ိ�ကျော်ရစ် ီလှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��တွ်င်း� �ခွ်နိ်း���ိမ�ိကျော်��လှို�ရ 
သူည်�ဟ� ဆ�ိဖြိုး��ီ ပြုဗးရို�ိ�ရ�� �ရ�ရှိမ်�� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 
��ိင်း�တ်ယွ့်�ရ�၌ လှို်င်း�ပြုမန်း�ထွကိျော်ရ���မ� ကျော်လှို်�န််းည်��လှို� 
ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း� ်ပြု�စ်�သူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။

z တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��မ ှဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုငှ်း်� ��န်း�ထွ�တ်� 
လှို���ကျော်ရ� SME မ်���တ်�ွ� �မ်��ထွင်း�ထွ��သူကျော်လှို��� 
ပြု�ဿန်းာမရှိလှိုှကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်တ်ွ�ရသူည်�။ ၂၀၁၈ 
ခွ�နိုှစ်�နိုှင်း�် �လှို��တ် ူ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း�လှိုည်�� လှို���င်းန်း�� 
မှတ်��ံ�တ်င်း�သူည််� �ိစ်စ��ါ�ဝင်း� ရိုံ��လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� 
�တ်ငွ်း�� တ်ရ��မဝင်း� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ� ပြု��လှို���ခွဲရ်သူည်� 
ဟ� တ်�ိ��ရို�ိ��ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��တွ်င်း� ဝန်း�ခံွကျော်ပြု�ဆိ�သူည််�လှို���င်းန်း��  
ဟ၍ူ �န်းည်��င်းယ့်�သူ� ရှိ�ါသူည်�။ လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့် 
ပြု��လှို���ရသူည််� �ခွါမ်�ိ�၌�င်း�လှို့င်း� ကျော်င်း�ွမ�ဏ်မ�ှ �လှိုနွ်း� 
�မင်း�� မ်��ပြု���လှိုသှူည်� မဟ�တ်�ဘဲ ဲဝင်း�ကျော်င်းစွ်�စ်�ကျော်�ါင်း��နိုငှ်း်� 
ယ့်ဉှ်း�လှို့င်း� �လှိုနွ်း�တ်ရ� ကျော်သူ�င်းယ့်�ကျော်သူ� �မ�ဏ်မ့သူ� 
ရှိသူည်���ိ ကျော်တ်�ွရသူည်�။ �စ်�ိ�ရ၏ ဝယ့်�ယ့်ကူျော်ရ�စ်�ခွ�်��မ်�� 
ရရှိရန်း��တ်�ွ� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့် ူပြု��လှို���ရန်း� လှို�ိ��� 
သူည်�ဟူကျော်သူ� �ခွ်���ိ� �မ်��သူကျော်ဘဲ�တ်ကူျော်န်းပြုခွင်း����ိ 
ကျော်ထွ���ကျော်သူ�� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ� �ကျော်သူ���ွဲမ်��သူည်� 
�မ်���တ်ွ�� ဝန်း�မ�ိကျော်စ်�ါ၊ SME �မ်��စ်� မသူိဘဲဲ 
ပြု�စ်��ွ��ကျော်န်းသူည််� ��ဏ်��လှိုွဲသူံ��စ်��လှို���မ�မ်��မှ� 
သူ�၍�င်း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီ ကျော်သူ� �စိ်စရ��မ်�� ပြု�စ်�ကျော်န်း�ါသူည်�။

z ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံရှိ စ်စ်�တ်မ�� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူမူ်�� 
�တ်ွ�� �ကျော်သူ�စ်�� �ဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်��မ�မ်��မှ� 
�ခွ���ခွဲ မဟ�တ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� �ကြီး�ီ�စ်�� �ဂျာတ်ိ 
လှို�ိ��စ်��မ�မ်��မှ�မူ �လွှိုန်း�တ်ရ�မှ စ်ိတ်��ူစ်ရ� 
ကျော်��င်း��လှိုသှူည်�ဟကူျော်သူ� ကျော်တ်�ွရှိခွ်����ိ �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်�� 
မ�ဆ�ိင်း�ရ� �ထွူ�စ်ိစ်စ်�ကျော်လှို်လှို�ခွ်��တ်စ်�ခွ�မှလှိုည်�� 
�တ်ည်�ပြု��လှို့��ရှိ�ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း�� 
�တ်ွ�� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��မှ� သူ�ည် 
ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ခွန်း်�သူ� ရှိ�ါသူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� လှို���င်းန်း�� 



၇၀% � ကျော်ဆ���လှို���ခွွင်း်� လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိရန်း��တ်ွ�� 
တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ခွဲရ်သူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ဆိ�ခွဲဖ်ြိုး��ီ လှို���င်းန်း�� 
တ်စ်�ခွ�လှို့င်း� �်�� ၃.၄ သူန်း�� (�န်း�ကျော်ဒိ်လှို� ၂၄၃၀) 
နို�န်း��ထွ���ထွ ိ��န်း��်ခွဲသ်ူည်�ဟ� သူရိ�ါသူည်�။ 

z �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွမ�ှ မ်��စ်�ွ 
တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� �ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� ပြု�ဿန်းာရ�� 
တ်စ်�ခွ� ပြု�စ်�ကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�။ ဤ�ခွ်��မှ� �ကြီး�ီ�စ်�� 
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� ပြု��လှို���ရသူည််� ရို���ဝတ်ု��ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ�����ံ��တ်ွ�� �ထွူ�မှန်း ��န်း�သူည်�။ 
ကျော်ပြုခွ���ဆယ့်� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��န်းီ��ါ�ရှိကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��မ ှကျော်��်လှို��လှိုမ��မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� 
ကျော်��င်း��မနွ်း� သူည်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� �ထွ�ူကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� 
ယ့်ံ�ကြာ�ည်� ယ့်ူဆကြာ�သူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င််း� 
ကျော်ရကြီး��ီပြုခွင်း�� သူ�ိ်မဟ�တ်� လှိုမ���တိ်�ဆိ�်ပြုခွင်း��မ်���တ်�ွ� 
တ်စ်�နိုစှ်�လှို်င်း� သံူ��ရ��ခွန််း� ဆံ��ရံို��ကျော်န်းရဆ ဲပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� တ်ွင်း� ၁၄ ရ�� ဆံ��ရိုံ��ခွဲ်ရသူည််��တ်ွ�� 
ယ့်င်း��နှိုင်း်�နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�လှို့င်း� ကြီး�ီ�စ်ွ�ကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ��င်း� 
ပြု�စ်�သူည်�။ လှို့��စ်စ်�မ�ီ၊ �င်း�တ်�န်း��တ်ိ�န်ိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍မူ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မှ ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််���ပြု�င်း်� �ကျော်��င်း�� 
ပြုမင်း�ကြာ��ါသူည်�။ လှို့��စ်စ်�မ�ီ၊ �င်း�တ်�န်း��နိုငှ်း်� တ်ယ့်�လီှို��န်း�� 
လှို�ိင်း��မ်�� ရယူ့်သံူ��စ်ွဲနို�ိင်း�မ�မ�ှ ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
�လှိုွန်း�ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� လှို���င်းန်း��မ်�����လှို�ံ�၏ 
ကျော်လှို��ံ�သူ�ံ��ံ�မှ ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ��ါသူည်�။ လှို့��စ်စ်�မီ� 
ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��ရ��ဆ�ိင်း��ပြုခွင်း��၊ �်��စ်�ီမ� 
မ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်ပြုခွင်း��တ်ိ�မ်�ှမ ူသူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�စ်�ွ�င်း� �်ဆင်း�� 
လှို�ခွဲ�်ါသူည်�။

z �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� မ်�����လံှို��တွ်င်း� ည်တီ်မူ့တ် ူန်းမိ်��ါ�လှို်�� 
ရှိကျော်န်း�ါကျော်သူ�သူည်�။ မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�����လံှို�� �န်း�� ၁၈.၅% မ့သူ� ကျော်လှိုယ့်�ဉ်း� 
�ငွ်း��နိုှင်း�် �ပြုမန်း�လှိုမ�� စ်မီံ�နိ်း��မ်���ဲသ်ူိ�်ကျော်သူ� �စ်�ိ�ရ 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� စ်မံီခွ်��မ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စွ်မ��ရှိကြာ�သူည်�။ 
�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�����လံှို��၏ 
၁% ထွ��ကျော်လှို်�်န်းည်��ကျော်သူ� �မ�ဏ်�သူ� �ဆ�ိ�ါ 
စ်မံီခွ်��မ်����ိ သူရိှိနို�ိင်း�ကြာ�သူည်�။ �စ်�ိ�ရ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 
မ်��နိုှင်း် � စ်��လှို်ဉ်း��၍ �ွင်း် �လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� မရှိသူည််� 
�ိစ်စသူည်� �ကြီး�ီ�စ်��ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� စ်ီမံ�ိန်း��မ်�� 
�ဆင်း်�တ်ငွ်း�လှိုည်�� ကျော်တ်�ွရှိရဆ ဲပြု�စ်�သူည်�။ �လှိုယ့်��နိ်း��၂ 

ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရှိ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၆.၉% 
သူည်�သူ�လှို်င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်� ဘဲတ်�ဂျာ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�သူည်�။ 
�မ်�ိ�သူ���ဆင််း� စ်�ရင်း���င်း�� �နိ်း��ဂျာဏ်န်း�မ်��မှလှိုည်�� 
�ဆ�ိ�ါ ရလှိုဒိ�မ်����ိ �တ်ည်�ပြု��ကျော်���ါသူည်�။ ရ�ှကျော်�ွရန်း� 
လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ� ယ့်ဆူနို�ိင်း�သူည််� �စ်ိ��ရသူတ်င်း���ခွ်�� 
�လှို��မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်����ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၁၈% � သူ� သူရိှိကြာ��ါသူည်�။ ဤ�ညွှနှ်း��  

�ိန်း��ခွွဲတ်ွင်း� တ်စ်��ံ�စ်ံတ်ည်�� ရမှတ်�န်းိမ် ��ါ�သူည်�ဟ� 
ဆ�ိကျော်သူ��ပြုင်း�� (ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ� ပြု��လှို���ခွဲသ်ူည််�) 
ရ�ှကျော်�ရွန်း� လှိုယွ့်��သူူည််� �နွ်း�လှို�ိင်း��ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�မ်��တ်ငွ်း� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� တ်င်း�ကျော်��ထွ��ဖြိုး�ီ� ယ့်င်း��သူိ�က်ျော်သူ� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� ရှိကျော်န်းသူည်��ိ� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူရိှိလှို�ကျော်��င်း� သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� 
ဆ�ိင်း�ရ�မ်�� ထွ�တ်�ပြု�န်း�ပြုခွင်း��စ်သူည််� န်းည်��လှိုမ��မ်����ိ 
�စ်�ိ�ရဘဲ��မှ ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကျော်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ဤ�ညွှှန်း�� 
�ိန်း��ခွွဲတ်ွင်း�လှိုည်�� �ကြီး�ီ���်ယ့်�တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� 
ပြု�စ်�လှို�နို�ိင်း�စ်ရ� ရှ�ိါသူည်�။

z မိမိနိုှင်း် �ရင်း��နိုှီ�သူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����� 
ဘဲ��လှို�ိ��မ�နိုှင်း်� �တ်�သူ��၍ �်ယ့်��်ယ့်�ပြု�န်း်�ပြု�န်း်� 
ပြု�စ်���ွ�ကျော်န်းပြုခွင်း�� မရှိ�ါ။  �ဆ�ိ�ါ�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ၏ စ်�စ်�ကျော်�ါင်း��  
�ဆင်း်�တ်ငွ်း� ရမတှ်�မ်��မ�ှ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�လှို��ါသူည်�။ 
ယ့်ခွ��ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ၌ ရှမ��ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� မကျော်�ွ�တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီ နိုှစ်�ခွ�တ်�ိ်သူည်� ရမတှ်� ၁၀ မတှ်�တ်ငွ်း� ၉ မတှ်� 
ရရှိ�ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��၏ သံူ��သူ��ခွ်���ရ ရင်း��နိုှီ�သူည််� 
လှို���င်းန်း��မ်����� မ်��နိုာှသူ�ကျော်��မ�မ�ှ ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိမ�နိုငှ်း်� 
ကျော်ပြုမယ့်��သံူ��ပြု��ခွငွ်း်� န်းယ့်��ယ့်�မ်��တ်ငွ်း�သူ� ကျော်တ်�ွရမ်�� 
�ါသူည်�။ ယ့်င်း��န်းယ့်��ယ့်�တွ်င်း� ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� 
ရှိကျော်န်းသူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မှ� ၇% သူ� 
ရှိ�ါသူည်�။ 

z သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� ��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ 
ဤ��လှို�တွ်င်း�� တ်�ိ�တ်��မ�ရှိလှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
လှို���စ်ရ�မ်��စ်ွ� ရှိကျော်န်းပြု�န်း�ကျော်သူ�သူည်�။ သူဘဲ�ဝ 
�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� ��ိ��ည်ကီျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�တ်ိ��တ်��မ���ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်လိှိုမ်�မည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်� 
သူည််� လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်ွ��မှ� ၁၀ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း���င်း� 
မရှိကျော်ခွ်။ �လှိုယ့်��နိ်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုငှ်း�် ရလှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရှိ လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တွ်�� 
ထွ��ဝ��ကျော်�်���မ ူနို�ိင်း�ငံ်းကျော်တ်��၏ ကျော်ထွ����ံ�်ညူ်မီ� 
မရှိဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� ရှိလှို� 
သူည််�တ်ိ�င်း� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း��ိ� �����ွယ့်� 
ကျော်��ရန်း��တ်�ွ� ကြီး��ီကြာ���စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်�� ပြု��လှို���ကျော်န်းသူည်� 
ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည််� လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်�ွ� ထွ��ဝ�� 
ကျော်�်��ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ� တ်စ်�ကျော်လှို�င်း� 
မရှိကျော်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� ကျော်ရ�ရင်း���ပြုမစ်� ကျော်�ခွတွ်�ထွနိ်း��သူမိ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်����ိ �စ်�ိ�ရမ ှကျော်ထွ����်ံ�ညူ်ကီျော်��ကျော်န်း��ိ 
ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တွ်�� သံူ���ံ�တ်စ်��ံ� 
ကျော်�်��ရှိသူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ဟူ၍လှိုည်�� 
တ်စ်�ခွ�တ်စ်�ကျော်လှို�င်း� မရှကိျော်�။

z �ရည်��ကျော်သူွ�မီ လှို���သူ���င်း����စ်�ရရှိကျော်ရ�မှ�မ ူ
တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� �လှို���သူမ��ကျော်��င်း�� ရ�ှကျော်� ွ
ရန်း� ခွ��ခွလဲှို်��ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�။  နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှ
ကျော်ဒိတ်�မ်���ရ လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��နို�ိင်း�မ�နိုငှ်း်� �ရည်��ကျော်သူ�ွ 



��ိင်း��တ်ငွ်း� တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်��မ�ှမ ူစ်�ိ�ရမိ���ူင်း�လှို်�� ရှိကြာ�ကျော်သူ�သူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း�� မ်��မ ှလှို�ိ���သူည််� မည်�သူည််�ရ�ထွ�ူ�တ်�ွ��င်း� 
ပြု�စ်�ကျော်စ် ��မ ူလှို���သူ��ခွန််း�ထွ��နိို�င်း�မ�မ�ှ �ခွ���ခွရဲှိကျော်န်း 
ဆ�ဲင်း� ပြု�စ်�သူည်�။ �မ်�ိ�သူ���ဆင််း�န်းမနူ်းာတ်ငွ်း� ပြု�န်း�လှိုည်� 
ကျော်ပြု�ကြာ���သူမူ်��၏ ၄၀.၃% ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း���သူ� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်� 
မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ�ဆ�ိဖြိုး��ီ၊ ၄၈.၃% �သူ� 
စ်�ရင်း����ိင်း�မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ��� 
ကျော်��ခွဲက်ြာ�သူည်�။ ကျော်���လံှိုပြု�� ရ�ထွ�ူမ်���တ်�ွ�လှိုည်�� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ�ှ န်းမိ်��ါ�လှို်��ရှိကျော်န်းပြု�န်း�သူည်�။ ပြု�န်း�လှိုည်� 
ကျော်ပြု�ကြာ���သူူမ်���န်း�� ၄၅.၆% �သူ� �ကျော်ပြုခွခွံ 
�လှို���သူမ��မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်သူူည််��စိ်စမ�ှ လှိုယွ့်��သူူည်� 
ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။ ��ိဆ�ိ�သူည်�မှ� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ��� 
သူူမ်���န်း�� ၂၆.၅% �သူ� န်းည်���ည်�ရှင်း�မ်�� 
ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� လှိုယွ့်��ူသူည်�ဟ� ယ့်ဆူကြာ�သူည်�။ �လှို���သူမ�� 
ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌ �ခွ���ခွဲရှိသူည်�်�တ်�ွ� လှို���င်းန်း��မ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� ��ိယ့််��လှို���သူမ���ိ�ယ့်� ကျော်လှို�််င်း်�သူင်း�ကြာ��� 
ကျော်��ရသူည််� တ်�ဝန်း���ိ�ိလှို�သူည်�။ �်မ��မ့���ပြု�င််း� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ��ကျော်န်းပြု�င်း်� �လှို���သူမ��မ်���ိ� 
�လှို���လှို���နို�ိင်း�သူည်��ထွိ လှိုံ�ကျော်လှို���စ်ွ� ပြု�င်း�ဆင်း� 
ကျော်လှို�််င်း်�ကျော်��ရန်း�မ�ှ ၅၁ ရ�� ကြာ��ပြုမင််း�သူည်�။ �လှို���သူမ�� 
ရှ�ကျော်�ွပြုခွင်း��နိုှင်း်� ကျော်လှို်�်င်း်�ကျော်��ပြုခွင်း��တ်�ိ်တ်ွင်း� �ခွ���ခွဲ 
ကြံ�ံ�ရပြုခွင်း���တ်�ွ� �ကျော်ကြာ��င်း��ရင်း��မ်��စ်�ွ ရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ�� 
လှိုည်�� တ်စ်�ခွ�ကျော်သူ� �ကျော်ကြာ��င်း��ရင်း��မှ�မူ �ည်�ကျော်ရ� 
�ဆင််း��တ်န်း�� န်းမိ်��ါ�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း� ်ပြု�စ်�နို�ိင်း�စ်ရ�ရှိသူည်�။ 
ဥ�မ� တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်���ရ 
�ထွ��တ်န်း��တ်��ကျော်ရ���သူည််� နို�န်း��ထွ��မ�ှ ၄၄%  သူ�  
ရှိသူည်�ဟ� သူရိသူည်� (CSO, UNDP, and WB (၂၀၁၈))

z ��ဏ်�ရှိကျော်သူ� �စ်�ိ�ရ�ရ�ရှိကြီး�ီ�မ်��သူည်� ဥ�ကျော်ဒိ 
�ထွ��ရှိကျော်န်းသူည်�ဟ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��� 
ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။  စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း���မ်��စ်��ကျော်န်းပြု�င််း� 
�စ်�ိ�ရ�ရ�ရှမိ်��သူည်� ဥ�ကျော်ဒိ�ထွ��တ်ငွ်း� ရှိကျော်န်းကြာ� 
သူည်�ဟ� ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ဆူကြာ�ဟန်း�တ်ဖူြိုး��ီ ယ့်င်း���ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းသူည်� 
ဤ��လှို�တ်ငွ်း�� ��ိမ�ိဆ�ိ�ဝါ�လှို�ခွဲသ်ူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
၂၆.၅% မ့သူ�လှို့င်း� ပြု�ဿန်းာကျော်ပြု�ရငှ်း��ရ�၌ ၎င်း��တ်ိ��်ကျော်န်းပြု�င်း�် 
�ထွ���စ်�ိ�ရရံို��သူိ� ်�ယ့်ခံူွတ်��နို�ိင်း�သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်� 
ကြာ�ဖြိုး�ီ� ၂၀.၁% သူ�လှို့င်း� ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�ပြု�စ်�သူူသူည်� 
�ပြု�စ်��်း�လွှိုန်း�ကျော်သူ� လှို��ကျော်����ဝန်း�ထွမ���ိ� 
�ကျော်ရ�ယ့်လူှိုမိ�်မည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။

z လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ�ှမ ူတ်�ိ�တ်��ရန်း� လှို�ိ���ကျော်န်း�ါ 
ကျော်သူ�သူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၂၆.၂% သူ�လှို့င်း� လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ 
�င်း�တ်�ဗ်း� ရလှိုဒိ�မ်���ရ ၈.၃% ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
ယ့်ခွင်း� နိုစှ်��တ်ငွ်း�� ရ�ဇာဝတ်�တ်စ်�ခွ�ခွ� ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ခံွစ်��ခွဲရ်သူည်� 
ဟ� သူရိသူည်�။ လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ည်ံ်�်င်း��ပြုခွင်း��သူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို����ိ�င်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ��ကျော်�် မကျော်��င်း��ကျော်သူ� 

သူ��ကျော်ရ���မ�မ်�� ပြု�စ်���ွ�ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ မကျော်သူခွ်�မ� 
��ိမ�ိကြီး��ီမ��လှို��ါ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ��ိ� ကျော်လှို်��််ကျော်စ်သူည််� 
�ပြု�င်း� �သူစ်�ကျော်�်ထွနွ်း��လှို�မည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��  
�တ်�ွ�လှိုည်�� �ကြာ�မ�����ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်���ိ� ထွတိ်�လှိုန််း� 
ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� �တ်���ဆ�ီတ်စ်�ရ�� ပြု�စ်�လှို�နို�ိင်း�သူည်�။ 

MBEI �ါ ဆောဒီ�ာများ�ား�့င်် စာီး�့ားဆော�းအု�်ခံ�ု�်များု �ိုများို 
ဆောကာင််းများန့်လာဆောစာ�န်အ�က့် အဖွဲ့ိုး�န်လှဆောသုာ အ�င််းပြများစ်ာ 
�စာ်ခံုကို အစာိုး�၊ စာီး�့ားဆော�းလု�်င်န်းများ�ားနှှင်် ် အပြခံား 
သုက်�ိုင််သုမူျား�ားအ�က့် ပြဖွဲ့ည််�်ည််းဆော�းထူးားဖြိုး�ီး ဤနည််းပြဖွဲ့င််် 
စားီ�ာ့းဆော�း ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်များ ု��ှိဆောစာဆော�းအ�က့် ပြများန်များာနှိုင််င်း၏ 
အနာဂ�်စားီ�ာ့းဆော�း အလားအလာများ�ားကို အားဆောကာင််းဆောစာ�န် 
�ည််�ွယ််�ါသုည််။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�နိုငှ်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ��ကျော်�် ��ိမ�ိန်းာ�လှိုည်�သူကျော်ဘဲ�ကျော်�ါ�� လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� 
MBEI သူည်� �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဇာစ်�ပြုမစ်�ရ�ှကျော်�သွူည်�် န်းည်��လှိုမ��
တ်စ်�ခွ��င်း� ပြု�စ်�သူည်�။

ဤအစာ�ီင််ခံးစာာသုည်် ဆောပြများာက်ပြများားလစှာာ့ဆောသုာ MBEI ဆောဒီ�ာ 
များ�ားကို အနှှစာ်ခံ�ု�်�င််ပြ�ထူးားပြခံင််းပြဖွဲ့စ်ာဖြိုး�းီ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််း 
ဆောဒီသုကြီးကးီ၊ ဖြိုးများို �နယ််နှှင််် အညွှှန်းကနိ်းခံ�့အ�င်််�ို��င့်် �ိုများို 
အဆောသုးစာိ�်သုည််် က� ို းဆော�ကာင််းဇိုစာ်ပြများစာ်များ�ား ဆောလ်လာ�န် 
အ�့က်လည််း အသုးးုပြ�ုနှိုင််�ါသုည််။ ကြွ�ယွ့်�ဝလှိုစှ်�ွကျော်သူ� 
ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ �သူံ��ခွ်၍ ကျော်န်းာ��တ်စ်�ဆင်း်�တ်ွင်း� �စ်�ိ�ရ၊ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��နိုှင်း်� �ရ��ဘဲ����ွဲ��စ်ည်��တ်ိ�် 
ကြာ���တွ်င်း� ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွ�ွဲမ်�� ပြု��လှို���လှို�နို�ိင်း�ဖြိုး�ီ�၊ ဤ�စ်ရီင်း�ခံွစ်� 
တ်ငွ်း� မ�ီကျော်မ�င်း��ထွ�ိ�ပြု�ထွ��သူည််� �ခွ���ခွမဲ်���ိ� ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရန်း� 
ကြီး�ိ���မ��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ပြုမန်း�မ� ်စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �တ်�ဝန်း���်င်း�တ်�ိ�တ်�� 
ကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�ကျော်စ်��ိ်ရ� �ကျော်ပြု�မ်��ရှ�ကြာ�ရန်း� ပြု�စ်��ါသူည်�။

MBEI �့င်် ဥ�ဆောဒီပြ�ု �ုဂဂိုလ်များ�ားအ�့က် များူဝါဒီနှှင်် ် 
အ�်ုခံ�ု �်ဆော�း�ိုင််�ာ ပြ� ပုြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�မုျားများ�ားကို အနာဂ�်�င့်် 
ပြ�ုလ�ု်နှိုင််ဆောစာဆော�းအ�က့် အသု�ိည်ာများ�ား ဆော�းထူးားသုည််် 
အပြ�င်် စာီး�့ားဆော�းလု�်င်န်းများ�ားနှှင််် �င််းနှှီးပြများို�်နှှးသုူများ�ား 
အ�့က်လည််း �င််းနှှးီပြများို�်နှှးပြခံင််းနှှင််် လ�ု်င်န်းခံ���ထူးင့််ပြခံင််း 
�ိုင််�ာ �းးုပြဖွဲ့�်ခံ�က်များ�ား ပြ�ုလ�်ုနှိုင််ဆောစာဆော�းအ�က့်လည််း 
သု�င််းအခံ�က်အလက် အ�င််းပြများစ်ာ�စ်ာခံ ုဆော�းထူးား�ါသုည််။ 
ကျော်န်းာ��ဆ�ံ��ကျော်န်းပြု�င်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�နိုှင်း်� ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� 
ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�မ်���ိ� �ကျော်ထွ�����်ံကျော်��ရန်း� န်းည်��လှိုမ�� 
ရ�ှကျော်�ကွျော်န်းကြာ�သူည််� �လှိုးှရငှ်း�မ်��နိုငှ်း�် �ရ�����လှိုမူ� ��ွဲ� 
�စ်ည်��မ်���တ်�ွ�လှိုည်�� �ရင်း��ပြုမစ်�တ်စ်�ခွ� ပြု�စ်��ါသူည်�။ 
န်းိဂျာံ��ခွ်������ပြု�င်း်� ဆ�ိရကျော်သူ�� ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း� 
တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ကျော်ရ�နိုငှ်း�် ကျော်ရရညှ်�တ်ည်�တ်ံခ်ွ�ိင်း�ဖြိုးမဲဖြိုး��ီ 
���လှိုံ���ါဝင်း�သူည််� ��ဂျာဂလိှို�ဏ္ဍ�ွံ�ဖြိုး�ိ��တ်�ိ�တ်��မ���ိ 
�ကျော်ထွ�����ူ ပြု�စ်�ကျော်စ်ကျော်ရ��တွ်�� �ရင်း��ပြုမစ်�တ်စ်�ခွ��ပြု�စ်� 
MBEI �ိ� �ံ�စ်ံကျော်ရ�ဆွဲထွ���ါသူည်�။
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ပြများန်များာနှိုင််င်းသုည်် နှိုင််င်းအဝှများ်းဘာက်ဆော�ါင််းစားု စာီး�့ားဆော�း 
ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်ဆော�းနှငှ်် ်စာ�်လ�ဉ််းး၍ ကြီးကးီများားဆောသုာ စာန်ိဆောခံ်များု 
များ�ားနှငှ်် ်�င််�ိုင််ဆောန�သုည််။ လှိုနွ်း�ခွဲက်ျော်သူ� ဆယ့်�စ်�နိုစှ်��တွ်င်း�� 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံကျော်တ်�� �စ်�ိ�ရသူည်��ကျော်ရ��ါသူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�  
ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်����ိ ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွဲ်ဖြိုး�ီ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�  
��ိ ကျော်ပြု�ကျော်လှို့�်ကျော်��သူည််��တ်ွ�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ွ ံ � ဖြိုး�ိ ��မ� 
လှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း��သူစ်�တ်စ်�ရ�� �စ်ပြု��လှို�ခွဲ်သူည်�။ ရင်း��နိုှီ� 
ပြုမှ���နိုှ ံမ� တ်�ိ��ွ��ကျော်ရ�၊ ကျော်င်းွကျော်ကြာ��မူဝါဒိနိုှင်း်� �ပြုခွ��ကျော်သူ�  
�ဏ္ဍမ်��တ်ွင်း� �ကျော်ပြုခွခွံ�်ကျော်သူ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်�� 
ပြု��လှို���ခွဲ်သူည်် ��တ်ွ�� �သူစ်�ကျော်�်ထွွန်း��လှို�ကျော်သူ� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ��တ်ွ�� လှိုမ��ခွင်း��ကျော်�� 
ခွဲ်သူည်�။ ရလှိုဒိ��ကျော်န်းပြု�င်း်� ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
�ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ�မ�ှမ ူနို�ိင်း�ငံ်း�ဝမှ��သူ�ိ ်��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���မ� 
မရှိခွဲက်ျော်�။ မ်��စ်�ွကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�နှိုင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��တ်ငွ်း� 
ဆင်း��ရဲမွဲကျော်တ်မ�နို�န်း�� ပြုမင်း်�မ��လှို်��ရှိဖြိုး�ီ�၊ �လှို������ိင်း� 
�ခွွင်း်��လှိုမ��မ်��သူည်�လှိုည်�� လှိုံ�ကျော်လှို���မ� မရှိသူည််� 
�တ်�ွ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွ�ံဖြိုး��ိ�မ���ိ �်ံ�နိုှံက်ျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရ�၌  
�ဟန်း်��တ်�� ပြု�စ်�လှို်��ရှသိူည်�။ ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�နိုငှ်း�်   
သူဘဲ�ဝ �တ်�ဝန်း���်င်း�  တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ�နိုငှ်း်�  
ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�  တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်�� ���လံှို��တ်ငွ်း� တ်�ိ�တ်��မ� 
�ရှိန်း��ဟ�န်း� ပြုမင််း�မ��ကျော်သူ� ��ဂျာဂလှို�ိ �ဏ္ဍကျော်�်ထွနွ်း��လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ� 
�ိမ�န်းီ�ခွ်င်း��မ်�� �ကျော်ရှ�ကျော်တ်�င်း���ရှ တ်�ိင်း��ပြု�ည်�မ်��တွ်င်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွဲက်ြာ�သူည််�န်းည်��တ် ူ�စ်�ိ�ရ၏ လှို���ထံွ��လှို���န်းည်�� 
မ်�� လှိုိ����လှို်��ရှ�ိါသူည်�။

လက်�ှိ ပြများန်များာနှိုင််င်းဆော�ာ် အစာိုး�သုည်် စားီ�ာ့းဆော�းဝန်းက�င်် 
ပြ�ုပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�မုျားကို များူဝါဒီဆော�း�ာ ဦးးစာားဆော�းကိစာစကြီးကီး 
�စ်ာ��်အပြ�င််၊ အနာဂ�် စားီ�ာ့းဆော�း ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်များအု�က့် 
အဓိကိက�ဆောသုာ အစာ�်ိအ�ိုင််း �စ်ာ��်အဆောနနှငှ််�်ါ သု�်များ�်ှ 

ထူးားသုည််။ ၎င်း��၏ ၂ဝ၁၅ ခွ�နိုှစ်�တွ်င်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�ခွဲ်သူည််� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� မဝူါဒိဆ�ိင်း�ရ� ကျော်ကြာ�ည်�စ်�တ်မ��နိုငှ်း�် ၂ဝ၁၆ ခွ�နိုှစ်� 
တ်ငွ်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�ခွဲသ်ူည််� နို�ိင်း�ငံ်းကျော်တ်��၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� မဝူါဒိ ၁၂ ခွ်��  
တ်�ိတ််ငွ်း� ထွ��ကျော်လှို�င်း��ကျော်ပြု��ဆ�ိခွ်���ရ �မ်�ိ�သူ�� ဒိမီ�ိ�ကျော်ရစ် ီ
��ွဲ�ခွ်��� (NLD) �စ်�ိ�ရသူည်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ဖြိုး��ီ တ်ည်�ဖြိုးင်းမိ�မ� 
ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း�သူစ်�တ်စ်�ရ��  တ်ည်�ကျော်ဆ���ရန်း� 
သူနိိိုဋ္ဌာ�န်း� ခွ်မတှ်�ထွ��ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ကျော်���ပြု��ါ စ်�တ်မ�� 
နိုစှ်�ကျော်စ်�င်း�တွ်င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ွ�ံဖြိုး�ိ��မ��သူစ်��ိ� ဖြိုး��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� ပြုမင်း်�မ�� 
သူည််� ���ကျော်��င်း��ကျော်မ�င်း��သူန်း� ��ဂျာဂလှိုိ�ဏ္ဍ�ကျော်�်တ်ွင်း� 
�ကျော်ပြုခွပြု��တ်ည်�ကျော်ဆ���ရန်း� တ်�ိ��တ်နွ်း��ထွ��သူည်�။ ၎င်း��နှိုင်း်� 
စ်��လှို်ဉ်း��၍ NLD �စ်�ိ�ရလှို��ထွ�� �ကျော်ရ��ါဆံ��ကျော်သူ� 
ကျော်��င်း�ပြုမင်း�မ�မ်���န်း�� ၂ဝ၁၆ ခွ�နိုှစ်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံရင်း��နိုှီ�
ပြုမှ���နိုှံမ�ဥ�ကျော်ဒိ၊ ၂ဝ၁၇ ခွ�နိုှစ်� ��မပဏ်မီ်�� ဥ�ကျော်ဒိ တ်�ိ်�ပြု�င်း� 
�ည်�ကျော်ရ�တ်ွင်း� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ� ပြုမင်း်�မ��လှို�ပြုခွင်း��၊ �ဂျာတ် ိ
လှို�ိ��စ်��မ� တ်�ိ���်��သူည််� န်းည်��န်းာသူစ်�မ်�� ကျော်�်ထွ�ွ�လှို� 
ပြုခွင်း��၊ ��မပဏ်ီမှတ်��ံ�တ်င်း�ရ�တ်ွင်း� ဒိစ်�ဂျာ်စ်�တ်ယ့်�န်းည်���ည်� 
�သံူ��ပြု��ပြုခွင်း��တ်�ိ�်�ိ ကျော်တ်�ွပြုမင်း�လှို�ရသူည်�။ ၂ဝ၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း�မ ူ 
�စ်�ိ�ရသူည်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ ကျော်ရရှည်�တ်ည်�တ်ံ်ခွိ�င်း�ဖြိုးမဲဖြိုး�ီ� 
ဟန်း�ခွ်��ည်ကီျော်သူ� �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်ိ��တ်��မ�စ်မံီ�နိ်း�� (MSDP)��ိ  
ထွ�တ်�ပြု�န်း� ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ၎င်း��လှို���ကျော်ဆ�င်း�ခွ်���ိ� ���ပြု�ည််�လှို�ိ��   
သူည်�။ �ဆ�ိ�ါစ်ီမံ�ိန်း��သူည်� �လှိုွန်း�တ်ရ� �်ယ့်�ပြု�န်း်� 
�ကျော်ရ��ါသူည််� ဗ်းဟ�တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� ၂ဝ၃ဝ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� 
ကျော်ရရှည်�တ်ည်�တ်ံ်ဖြိုး�ီ� ဘဲ��ကျော်�ါင်း��စ်ံ�လှိုင်း�ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
�ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ�ရရှိရန်း� ရည်�ရွယ့်�သူည်�။ MSDP ၏ ဒိ�တ်ယိ့် 
မဏ္ဍ�ိင်း�တ်ငွ်း� ���ကျော်��င်း��ကျော်သူ� ��ဂျာဂလိှို� �ဏ္ဍတ်စ်�ရ��၏ 
�ကျော်ရ��ါ�ံ�နိုငှ်း်� ပြုမန်း�မ�စ််�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း�တ်ိ��တ်�� ကျော်��င်း��မွန်း� 
လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ�တ်ိ� ်��ိ �ကျော်လှို��န်း�� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ 
ဤ�ခွ်��မ်���ပြု�င်း� �ပြုခွ��ကျော်သူ� တ်�ိင်း��တ်�မ�မ်���ရ 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံကျော်တ်�� �စ်�ိ�ရဘဲ��မှကျော်န်း၍ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� �ွံ�ဖြိုး�ိ�� 



တ်�ိ�တ်��မ���ိ ���ကျော်��ရန်း��တ်�ွ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်�� 
�ရှိန်း��ဟ�န်း�ပြုမှင်း်�တ်င်း� လှို���ကျော်ဆ�င်း�သူ�ွ�မည််� �လှို���လှို��ိ� 
ကျော်တ်�ွပြုမင်း�ကျော်န်းရသူည်�။ ၎င်း��တ်�ိက်ျော်ကြာ��င်း်� �မ်�ိ�သူ���ဆင်း်�တ်ငွ်း� 
တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� �တ်န်း��သူင်း်� ပြု�စ်�ကျော်�်လှို�ခွဲသ်ူည်�။ လှို��ရှိ 
တ်ငွ်း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံသူည်� �မ့�ဘ်ဲဏ်�၏ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� Doing 
Business �စ်ရီင်း�ခွံစ်�တ်ငွ်း� �ဆင်း�် ၁၉၀ ရှိသူည်�်�န်း�� 
၁၆၅ တ်ငွ်း� ရ��တ်ည်�လှို်��ရှဖိြိုး��ီ ၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်� �ဆင်း�် ၁၇၁ 
မ ှတ်��လှို�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ 

�ဂုဂလကိ ကဏ္ဍကို ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို းနှိုး�ကားလာဆောစာနှိုင််များည်် ်စားီ�ာ့းဆော�း 
အ�ု်ခံ�ု�်များု�ိုင််း�ိုင််�ာ ပြ�ုပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�များမုျား�ား ကိုဗီစာ်-၁၉ 
ကများာာက်�်ဆော�ာဂါပြဖွဲ့စ်ာ�ာ့းဖြိုး�းီ ဆောနာက်�ိုင််း�င့်် �ို၍�င်် အဆော�း 
�ါလာ�ါသုည််။ ���ကျော်ရ�ဂျာါ၏ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� ကျော်သူွ�လှိုန်း်�မ�နိုှင်း်�  
�ဋိ�ိ�ခတံ်�်ပြု�န်း�ကျော်ရ��တ်�ွ� ပြု��လှို���သူည််� လှိုမူ�ကျော်ရ�ကျော်ပြုခွခွ်��� 
မိပြုခွင်း��တ်�ိ်ကျော်ကြာ��င်း်� �င်းယ့်�စ်��နိုှင်း်� �လှိုတ်�စ်��စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� (SMEs) မ�ှ �ကြီး��ီ��်ယ့်� �ထွနိ်းာလှို်��ရှိ 
သူည်�။ MBEI တ်ငွ်း� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲက်ြာ�သူမူ်����� 
��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း��မ ှကျော်န်းာ��ဆ��တ်ွဲ စ်စ်�တ်မ��ပြု��လှို���ရ�၌ 
၂၉% ကျော်သူ� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���သူူမ်��မှ� ၎င်း��တ်�ိ်၏ 
လှို���င်းန်း����ိ ယ့်�ယ့်ီ�ိတ်�ထွ��လှိုိ���ရဖြိုး�ီ�၊ ကျော်န်းာ��ထွ�� 
၉၂% မှ�မူ �ကျော်ရ�င်း���်ဆင်း��မ�ဒိဏ်�ကြာ���တ်ွင်း� ကြီး�ိ��စ်�� 
ရို�န်း���န်း�ကျော်န်းကြာ�ရသူည်��ိ� သူရိှိခွဲ်ရသူည်�။ ဤသူ�ိ် ရို�န်း���န်း� 
ကျော်န်းရစ်ဉ်း��တ်ွင်း�� �ဆ�ိ�ါထွိခွ�ိ��မ�ဒိဏ်�ခွံစ်��ကျော်န်းရသူည််� 
စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ၎င်း��တ်ိ�် လှို���သူ���င်း����၏ 
၁၆% ကျော်�်���ိ� ထွ�တ်��ယ့်��စ်�ခွဲရ်ပြု�န်း�သူည်� (TAF ၂၀၂၀)။ 
�စ်�ိ�ရ၏ �စ်�ီစ်ဉ်း�မ်��သူည်� တ်စ်�န်းည်��တ်စ်��ံ� ထွကိျော်ရ���မ� 
ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ခွံခွဲသ်ူည်�် လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
သံူ���ံ�နိုစှ်��ံ�မ�ှမ ူ�ဆ�ိ�ါ ကျော်ထွ����်ံကျော်ရ� �စ်�ီစ်ဉ်း�မ်�� ရှိမနှ်း�� 
မသူကိြာ�ကျော်�။ �ဆ�ိ�ါ မသူနိ်းာ�မလှိုည်�မ��ိ� ကျော်ထွ���ရို��ါ� 
MBEI စ်မီ�ံနိ်း�� ကျော်���ကျော်ဆ�င်း�မ� ဗဟ�ိခွ်��ပြု�စ်�ကျော်သူ� �ငွ်း်�လှိုင်း�� 
ပြုမင်း�သူ�မ�နိုငှ်း်� ����ခွ်���ကျော်ရ��ိ�င်း��၏ လှို်င်း�ပြုမန်း�ထွကိျော်ရ���မ�ရှိရန်း� 
�ကျော်ရ�ကြီး��ီ�ံ���ိ ကျော်တ်�ွပြုမင်း�နို�ိင်း��ါသူည်�။ (TAF ၂၀၂၀)

�ည်ာ��်�ိုင််�ာ သုဆုော�သုနအ� စားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်း�ိုင််�ာ 
လ�်ု�ာှးဆော�ာင််�က်ွများမုျား�ား �ှိဆောနပြခံင််းသုည်် ဆောဒီသုနှတ� စားီ�ာ့းဆော�း 
ဖွဲ့့ း�ဖြိုးဖွဲ့ိုး�ိုး�က်များုအ�့က် အဆောပြခံခံး�ည််ဆော�ာက်ဆော�း 
အ�်ုပြများစ်ာ�စ်ာခုံပြဖွဲ့စ်ာသုည််။ �ည်�ရငှ်း�မ်��၏ ကျော်ပြု��ဆ�ိခွ်���ရ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နှိုင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်���တွ်�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
�ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်ိ��တ်��မ�သူည်� �ည်�တ်တ်� ဦး�ကျော်ရမ်��ဖြိုး��ီ ကျော်��င်း�ပြုမင်း� 
ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည််� စ်နွ်း�်ဦး�တ်ထီွငွ်း� 
လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��စ်�ကျော်ဝ�ရ� ကျော်ဒိသူမ်��တ်ငွ်း� �မ်��ဆံ��ပြု�စ်�နို�ိင်း� 
ကျော်ခွ်ရှကိျော်ကြာ��င်း�� သူရိသူည်� (Banerjee and Duflo, 2005; 
LaPorta and Shleifer, 2008)။ ဤသူည်�မှ� သူိသူ� 
ထွင်း�ရှ��ကျော်သူ� �ခွ်��ပြု�စ်�သူည််�တ်�ိင်း� �ည်�ရှင်း�မ်��နိုှင်း်� 
လှို��ကျော်တ်�ွကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကျော်န်းရသူမူ်��သူည်� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်�� 
ပြု��လှို���ရ�တွ်င်း� ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွ�ံဖြိုး�ိ��မ���ိ �ထွ��စ်�ီမှ 
ခြုံခံွ�ငံ်း�ကြာ�ည််�ရို�ကျော်န်းရဖြိုး��ီ၊ ဆင်း��ရဲမွဲကျော်တ်မ� ကျော်လှို့�ခ်ွ်ကျော်ရ�၊ မညီ်မ့မ�နိုငှ်း်� 
�လှို�����ိ�င်း�မရှမိ� �တ်�ိင်း���တ်��မ�ဏ်မ်��နိုှင်း�် ခွ်နိ်း�ဆ 

ကျော်န်းကြာ�ရသူည််��ခွါ �လှိုယွ့်�တ်� ူမ်��စ်လိှို့မ��သူ�ွ�နို�ိင်း�သူည်�။ 
�ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည်�မ�ှ �ခွ်�ိ�ကျော်ဒိသူမ်��တွ်င်း�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��မ ှဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်�� ပြု��လှို���လှို�ိ��ကျော်သူ��ခွါ  
�ဆ�ိ�ါ �မ�ဏ်မ်���ကျော်�် လှိုမှ��မ�ိ�မ�ရှိသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��ဟ� ဆ�ိရ�တ်ငွ်း� နို�ိင်း�ငံ်းတ်�� ကျော်�����ိကျော်ရ�ရငှ်း��မ်��၊ 
ကျော်နို�ှကျော်��ွကျော်သူ� �စ်�ိ�ရ�ိ�င်း� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� (SOEs) 
မ�ါဝင်း��ါ။ ဤ�မ်�ိ��စ်��တ်ငွ်း� စ်�ိ��ခွင်း��င်းယ့်�ကျော်လှို�မ်��မှစ်၍ 
�စ်���ကျော်သူ���တ်န်း��၊ ကျော်��ဆိ�င်း�တ်န်း��၊ မဘိဲလှို��ရင်း��လှို���င်းန်း�� 
မ်��၊ �ကျော်သူ�စ်��နိုငှ်း�် �လှိုတ်�စ်�� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၊ 
န်းည်���ည်�စ်န်ွ်း�ဦး�လှို���င်းန်း��မ်��၊ နိို�င်း�ငံ်းတ်���ိ� ထွ�ိ�ကျော်����နို�ိင်း� 
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်���ထွ ိ�ါဝင်း��ါသူည်�။ ၎င်း��လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
ကျော်ရရှည်�စီ်မံ�ိန်း��ထွ��ရှိ၍ ရင်း��နိုှီ�စ်ွန်း်�စ်��မ�ပြု��မည်�ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ�၊  
�လှို���သူမ�� ခွန််း������၊ ��န်း��စ်စည်��သူစ်�မ်��၊ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
သူစ်�မ်���ိ� �န်း�တ်�ီထွ�တ်�လှို���၍ �ကျော်�����ခွနွ်း��ကျော်ပြုမ��� 
�ပြုမ�� ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ကြာ�မည်�ပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း���ကျော်�����ခွနွ်း� 
မ်���ိ� �မ်��ပြု�ည်�သူသံူူ�� ��န်း��စ်စည်��နိုငှ်း်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��၊ 
ပြု�န်း�လှိုည်�ခွွဲကျော်ဝကျော်ရ��စ်ီ�စ်ဉ်း�မ်��တ်ွင်း� �သူံ��ပြု��နိို�င်း�မည်� 
ပြု�စ်�သူည်�။

အားနည််းဖြိုး�းီ ရု�်ုဆောထူးး့ဆောသုာ စားီ�ာ့းဆော�းအ�်ုခံ�ု �်မုျား နည််းနာများ�ားက 
ပြများန်များာစ်ားီ�ာ့းဆော�း လ�်ုင်န်းများ�ား၏ �ိုး�က်မုျားကို ဆောနှာှင််ဆ်ောနှးှဆောစာဖြိုး�းီ၊ 
ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို းဆော�းကိုလည််း အဟုန�အ်�ား ပြဖွဲ့စ်ာဆောစာသုည််။ တ်�ိ်ရငှ်း��လှိုင်း��မ� 
မရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ခွ်ကျော်��သူည််� လှို���ထွံ�� 
လှို���န်းည်��မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�စ်ီမံ�ိန်း��ကျော်ရ�ဆွဲရ�တ်ွင်း� 
ရို���ကျော်ထွွ�ကျော်စ်ဖြိုး�ီ�၊ �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� လှိုံ�ကျော်လှို���မ� 
မရှိပြုခွင်း���လှိုည်�� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�မ်����ိ ဆွဲကျော်ဆ�င်း�ရ�တ်ငွ်း� 
���န်းည်��ကျော်စ်သူည်�။ SME မ်��သူည်�လှိုည်�� လှို���င်းန်း��တ်�ိ�ခွ်�ဲရန်း�နိုငှ်း်� 
ကျော်ဒိသူ��န်း�စ်ည်�စ်ီ�ဆင်း��မ�တ်ွင်း� �ါဝင်း�ကျော်�ါင်း��စ်��ရန်း��တ်ွ�� 
�ရင်း���နိုှီ�မရှိကြာ�ကျော်�။ ထွ�ိပ်ြု�င်း� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ���န်းည်��  
ဖြိုး�ီ�၊ ရို���ကျော်ထွွ�ယ့်ှ��နိုွယ့်�ကျော်န်းကျော်သူ� ����ခွ်���ကျော်ရ��ံ�စ်ံမ်�� 
ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ����ခွ်���ကျော်ရ���ဏ်��ိ�င်း�မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်���ိ� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� 
���လှိုံ���တ်ွ�� တ်စ်�ကျော်ပြု��ည်ီ သူတ်�မှတ်�ထွ��ရှိကျော်ရ�မှ� 
�ခွ���ခွဲ ပြု�စ်�လှို်��ရှသိူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��နိုှင်း�် 
�တ်�သူ��သူည််� �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ဆ�ိင်း�ရ� 
စ်ည်��ကြာ���ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ပြုခွင်း��မ်��မှ� ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�ဝန်း�ကြီး�ီ� 
ဌာ�န်းမ်��နိုှင်း်�သူ� သူ��ဆိ�င်း�ဖြိုး�ီ�၊ �ခွ်�ိ�မှ�မူ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��နိုှင်း်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင်း်� ရိုံ��မ်��နိုှင်း်�သူ� 
သူ��ဆ�ိင်း�သူည်�။ ရလှိုဒိ����ပြု�င်း်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ ကျော်ဒိသူနိုတရ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ�သူည်� �မ်�����ပြု�င်း်� ထွကိျော်ရ���မ�မရှိဘဲ၊ဲ 
၎င်း��၏ ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���မ��ိ� ခံွကျော်န်းရသူည််� လှို�ူ�ဂျာဂ�ိလှို�မ်��နှိုင်း်� 
��ွဲ��စ်ည်��မ်�� ��ိယ့်�၌�င်း�လှို့င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ���ိ 
ကျော်��င်း��စ်�ွန်းာ�မလှိုည်�နို�ိင်း�ကြာ�ကျော်�။



�ဂုဂလကိ စားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်းဆောထူးာင််ဆော�ါင််းများ�ားစာာ့ (အများ�ားစာမုျား ှ
လ့န်စာ့ာဆောသုးင်ယ််ဖြိုး�ီး နှိုင််င်းဆော�း��်သုက်မုျားလည််း များ�ှိ) များ ှ
စာစာ်�များ်း�လဒီ်များ�ားကို ဆော�ါင််းစာ�်ကာ ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းနှှင််် 
�စာ်နှိုင််င်းလးုးစာာ စာီး�့ားဆော�းအု�်ခံ�ု�်များုနှှင််် စာ�်လ�ဉ်း်းသုည််် 
ပြများန်များာ�်ဂုဂလကိ စာန့�ဦ်းးလ�်ုင်န်း�ှင််များ�ား၏ စာဆုော�ါင််းအသုးအပြဖွဲ့စ်ာ 
ပြများန်များာစ်ားီ�ာ့းဆော�းဝန်းက�င််ညွှန်ှးကန်ိး (MBEI) �င့်် စာစုာည််း 
ထူးား�ါသုည််။
 
၂၀၂၀ ခံုနှှစာ် MBEI သုည်် ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ စာီး�့ားဆော�း 
လု�်င်န်း�ိုင််�ာ စာည််း�က�်ဆော�ာင််�ွက်များု�ိုင််�ာ အကန�် 
အသု�် အ�ားအ�းီများ�ားကို �ာှဆောဖွဲ့ဆ့ောဖွဲ့ာ်ထူး�်ု�န် �ည််�ယ်ွ် 
ဖြိုး�ီး၊ ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ိုး�ိုး�က်များုကို အဆောထူးာက်အကူပြဖွဲ့စာ်ဆောစာများည််် 
ပြ�ုပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�ဆော�း အခံ့င်််အလများ်းများ�ားကို �ှာဆောဖွဲ့့�န် 
နည််းလများ်း�စာ်��်ကို�ါ �င််ပြ�သု့ားများည််ပြဖွဲ့စာ်သုည််။ 
MBEI ဟူသူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ� ညွှှန်း���ိန်း�� (EGI) 
တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ� ��ဏ်���ိင်း�မ်��၏ လှို����ိ�င်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ���ံ���ိ တ်�ိင်း��တ်�ရန်း�နိုငှ်း်�၊ �ကျော်ရ�တ်�ွ� ညွှနှ်း��နိ်း��  
မ်��မှတ်စ်�ဆင််း� ကျော်ဒိသူနိုတရစ်ီ��ွ��ဝန်း���်င်း��ိ� ဆန်း��စ်စ်� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း� ��ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��မ ှစ်နွ်း�ဦး�တ်ထီွငွ်း�ထွ��သူည််� 
�ထွူ�ပြု�� န်းည်��လှိုမ��တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�သူည်�။ EGI �ံ�စ်ံ��ိ 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုှင်း်� ��ိ��ည်ီစ်ွ��သူ�ံ�ပြု��နို�ိင်း�ရန်း�  
�တ်�ွ� လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ စ်စ်�တ်မ��နိုငှ်း�် တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း� 
ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်��မှတ်စ်�ဆင််း� �တ်���ဆီ�မ်����ိ 
�ကျော်��င်း��ဆံ�� တ်�ိင်း��တ်�နို�ိင်း�မည်�် န်းည်��လှိုမ��မ်�� ရှ�ကျော်�ရွန်း� 
�တ်�ွ�လှိုည်��ကျော်��င်း�� ��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� ပြုမန်း�မ� 
နို�ိင်း�ငံ်း�တ်ငွ်း��တ်ငွ်း� တ်စ်�ဆင်း်�ခံွ သူ�ကျော်တ်သူန်းမ်�� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��၊ 
�ွမ���်င်း��ည်�ရှင်း�မ်��နှိုင်း်� လှိုကူျော်တ်�ွကျော်မ�ပြုမန်း��ပြုခွင်း��၊ ဦး�တ်ည်� 
����စ်� ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွ�ွဲမ်��ပြု��လှို���ပြုခွင်း��တ်�ိ်��ိ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� 
�်ယ့်�ပြု�န်း်�စ်ွ� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွဲ်�ါသူည်�။ ဤသူ�ိ်ပြု�င််း� ၂၀၁၈ 
ခွ�နိုှစ်� MBEI �စ်ရီင်း�ခွံစ်�နိုှင်း�် �ဆင်း�်သူတ်�မတှ်�ခွ်��မ်����ိ 
ပြု��လှို���ပြု�စ်�ခွဲ်�ါသူည်�။ ၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်��တ်ွင်း�� �ဆိ��ါ 
�စ်ီရင်း�ခွံစ်���ိ ထွ�တ်�ကျော်ဝခွဲ်ဖြိုး�ီ�သူည််�ကျော်န်းာ��တ်ွင်း� ၎င်း��နှိုင်း်� 
သူ��ဆ�ိင်း�ရ� သူ�ကျော်တ်သူန်း�မ်�ိ��စ်��၌ တ်�န်း�ထွ��မံ၍ 
���စ်�ိ��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွဲ်ကြာ�ဖြိုး�ီ�၊ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင််း�၊ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နှိုင်း� ်တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��ဆင်း်� (ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��) နိုငှ်း်� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း�်မ်��တ်ငွ်း� ����ခွ်���မ� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ကျော်ရ� 
�တ်ွ�� နို�ိင်း�င်းံကျော်တ်��၏ ���ထွ�တ်�ကြီး�ိ���မ��မ�မ်���ိ� 
လှို��ဆ���လှို����ိင်း� ကျော်���ပြု�ရန်း� �တ်�ွ� ဤညွှနှ်း���နိ်း����ိ 
�ဆင််း�ပြုမှင််း�တ်င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွဲ်ကြာ��ါသူည်� (Bissinger 
၂၀၁၉ တ်ငွ်း�ရို�)။

ပြ�ည််နယ််အ�င််် EGI များ�ားကို အင််ဒီိုနီး�ှား၊ သုီ�ိလကာာ၊ 

ကဆောများာာဒီီးယ်ား၊ များ့န်ဂိုလီးယ်ားနှှင်် ် ဗီီယ်က်နများ်�ို��့င်် 
အသုးးုပြ�ု�ကဖြိုး�းီ စားီ�ာ့းဆော�း ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်မုျားကို နားလည််�န်၊ 
�င််းနှှီးပြများို�်နှးှသုမူျား�ားကို ��့ဆော�ာင််�န်နှငှ််် အစာိုး�-�ဂုဂလကိ 
ဆော�့��းုဆော�့းဆောနှ့းများု ပြ�ုလု�်�န်�ို�အ�့က် အစာိုး�များ�ားက 
အ�ို�ါနည််းလများ်းကိ�ိယ်ာကို က�ယ််ပြ�န� ်စာ့ာ လက်ခံး 
အသုးုးပြ�ုလ�က်�ှိ�က�ါသုည််။ ဗီယ့်��န်းမ�နိို�င်း �င်းံတ်ွင်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင်း်� ဖြိုး�ိ�င်း�ဆ�ိင်း�မ� ညွှနှ်း���နိ်း�� (PCI) �်င််း�သံူ��ပြုခွင်း�� 
၁၅ နိုှစ်�ကျော်ပြုမ��� နိုှစ်��တ်�လှိုည်���ိ မ်��မကြာ��ကျော်သူ�မီ� 
�်င်း���ပြု��လှို���ခွဲ်ရ� ယ့်င်း��ညွှှန်း���ိန်း��သူည်� ကျော်ဒိသူနိုတရနိုှင်း်� 
ဗဟ�ိ�စ်�ိ�ရ မူဝါဒိမ်��နှိုင်း် � စ်ီမံ�ိန်း��ကျော်ရ�ဆွဲမ�မ်��တ်ွင်း� 
န်း��န်း��ရို�ိင်း��ရို�ိင်း�� ကျော်�ါင်း��စ်���ါဝင်း�လှို်��ရှိကျော်န်းဖြိုး��ီ ပြု�စ်�သူည်�။ 
လှို��ရှိ���ပြု�င်း်� ဗယီ့်��န်းမ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ ပြု�ည်�န်းယ့်� ၆၃ ခွ�လံှို��သူည်� 
၎င်း��တ်�ိ်�သူီ�သူီ�၏ PCI �မှတ်�မ်�� ပြုမင်း်�မ��လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ� 
�တ်ွ�� လှို���င်းန်း��စ်ီမံခွ်��မ်�� ထွ�တ်�ကျော်ဝဖြိုး�ီ�ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ�၊ ဗဟ�ိ  
�စ်�ိ�ရ��ိယ့်�တ်�ိင်း�လှိုည်�� ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ� 
မဟ� ဗ်းဟ�နိုငှ်း်� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�တ်�ိ���်��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� 
တ်�ိ�်�ိ ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င််း�ကြာ�ည််�ရန်း� PCI ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� �သံူ��ပြု�� 
လှို်��ရှကိျော်န်း�ါသူည်�။၃

ပြ�ည််နယ်် စားီ�ာ့းဆော�း အ�ု်ခံ�ု�်များ ု�ိုး�က်ဆောကာင််းများန့်ပြခံင််း 
သုည်် အက� ို းအပြများ�်�ှိဆောသုာ စာီး�့ားဆော�းနှှင််် ဆောဘာာဂဆောဗီဒီ 
�ိုင််�ာ�လဒီ်များ�ားနှှင််် အဆော�ါင််းလကခဏာာဆော�ာင််ဆောသုာ 
ခံ��ိ်�က်မုျား�ှိသုည််ကို သုက်ဆောသုပြ�နှိုင််�န် အလို�င်ှာ 
ဆောပြများာက်ပြများားစာ့ာဆောသုာ အလ့�်�များ်း သုုဆော�သုီများ�ားသုည် ်
PCI ၏ �စာ်�ယ်််င်ါးနှှစာ်စာာ ကာလအ�ိုင််းအပြခံား အလိုက် 
ဆောဒီ�ာများ�ားကို အသုးးုခံ�ခံ�်�က�ါသုည််။ ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််���ပြု�င်း်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ�သူည်� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူစ်� မတှ်��ံ�  
တ်င်း�ပြုခွင်း��၊ တ်ရ��ဝင်း�ကျော်��င်း� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��၊ ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�   
တ်�ိ���ွ�လှို�ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် �်မ��မ့စ်�ီ��ွ��လူှိုံ�မ�တ်�ိ်နိုှင်း�် ခွ်တိ်�ဆ�� 
လှို်��ရှသိူည်��ိ� �ည်�ရငှ်း�မ်��မ ှသူ��ကျော်သူပြု�ခွဲဖ်ြိုး��ီ ပြု�စ်��ါ 
သူည်�။ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� �ည်�ရငှ်း�မ်���မ ူ��ိမ�ိ�်ယ့်�ဝန်း��ကျော်သူ� 
�စ်�ိ�ရဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုှင်း�် ဆ��စ်��မ�ရှိလှို�ကျော်စ်ရန်း� PCI တ်ငွ်း� 
�ကျော်ပြု��င်း���လဲှိုမ်�� ပြု��လှို���သူည်��ိ��င်း� ကျော်တ်�ွရှိခွဲက်ြာ��ါသူည်�။ 
��ိမ�ိ�ကျော်သူ�စ်တိ်� သူည််� ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်���ရ �စ်စည်��ဥစ်စ��ိ�င်း�ဆ�ိင်း� 
ခွငွ်း်���ိ ခွ�ိင်း�မ�ကျော်��င်း� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��၊ �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ� ကျော်လှို့�ခ်ွ် 
ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ��ိမ�ိ���ကျော်��င်း��ကျော်စ်ပြုခွင်း��တ်ိ�သ်ူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ��တ်�ွ� �ကျော်ရ�ကြီး��ီဆံ��ကျော်သူ� 
����ခွ်���ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� �ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ��မ်�� ပြု�စ်�ကျော်ကြာ��င်း����ိ 
မ�ီကျော်မ�င်း��ထွိ��ပြု�ထွ���ါသူည်�။၄ 

MBEI ၏ �ည််�ယ်ွ်ခံ�က်များာှ အစာိုး�၊ စားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်းများ�ား၊ 
အက� ိုးစားီ�ာ့း �က်စာ�်ဆောနသုည််် လ�ူဂုဂို လ်နှငှ်် ်အဖွဲ့့��အစာည််း 



များ�ားအား ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ စားီ�ာ့းဆော�းအ�်ုခံ�ု�်များ ုအဆော�ကာင််းကို 
နားလည််ဆောစာပြခံင််းပြဖွဲ့င််် စားီ�ာ့းဆော�း�ိုင််�ာ စာနိ်ဆောခံ်များမုျား�ားကို  
ကိုင််�ယ့််ဆောပြဖွဲ့�င်ှ်းနှိုင််ဖြိုး�းီ နှိုင််င်းစ်ားီ�ာ့းဆော�း ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်များု 
အ�က့် အဆောထူးာက်အ�းပ်ြဖွဲ့စ်ာဆောစာများည်် ်ပြ�ုပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�များမုျား�ား 
အားဆောကာင််းဆောစာ�န် ပြဖွဲ့စာ်�ါသုည််။ MBEI သူည်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ 
တ်စ်�ဝှမ��လှို�ံ�ရှိ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��ရ��ရ��မ ှ
ကျော်ဒိသူနိုတရစ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ�ဆိ�င်း�ရ� �ခွ���ခွဲနိုှင်း် � 
�ခွွင်း်��လှိုမ��မ်���ိ� �ကျော်ပြုခွခွံတ်ိ�င်း��တ်�မ�ပြု��လှို���ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� 
ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�နှိုင်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� �စ်�ိ�ရမ်��  
�တ်�ွ� �လှို���လှို�ကျော်��င်း��ကျော်သူ� မဝူါဒိနိုငှ်း်� စ်မံီ����ခွ်��� 
ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်����ိ ကျော်���ထွ�တ်�ကျော်��ရန်း� 
ရည်�ရယွ့်�ဖြိုး��ီ၊ ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ� ��ဏ်��ိ�င်း�မ်���ကျော်န်းနိုငှ်း်�လှိုည်�� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� လှို����ိ�င်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�မ်��ကျော်ကြာ��င််း�   
လှိုမူ�ဘဲဝနိုငှ်း်� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�ဆိ�င်း�ရ� ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ��� 
မ�မ်���ိ� ၎င်း��တ်ိ�်၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�စ်မံီခွ်��မ်��တ်ငွ်း� ထွည််�သူငွ်း�� 
စ်ဉ်း��စ်��နို�ိင်း�ကြာ�ကျော်စ်ရန်း� ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ဆံ��သူတ်�ဆ�ိရကျော်သူ�� 
MBEI သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွနွ်း��ကျော်စ်မည််� 
�တ်�ဝန်း���်င်း�ကျော်��င်း��တ်စ်�ခွ���ိ �ူည်ီ�န်း�တ်ီ�ကျော်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� 
ကျော်ရရညှ်�တ်ည်�တ်ံဖ်ြိုး��ီ ���လှိုံ���ါဝင်း�သူည်�် စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ွံ�ဖြိုး��ိ�မ� 
ပြု�စ်�ထွနွ်း��လှို�နိို�င်း�ရန်း� ရည်�ရွယ့်��ါသူည်�။ လှိုမူ�-စ်�ီ��ွ��ကျော်ကြာ��င်း�� 
တ်ရ��မ်�� �ါဝင်း�လှို်��ရှိသူည််� ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ� 
ရို���လံှို����ိ ��ိမ�ိကျော်�်လွှိုင်း�ကျော်စ်ရန်း� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း��ကျော်�်   
သူ��ကျော်ရ���မ�နိုှင်း်� လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နို�ိင်း�မ� �ဲ်သူ�ိ်ကျော်သူ�  
�ကျော်ကြာ��င်း���ရ�မ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်�  ဤ MBEI တ်ငွ်း�   
သူမရိုိ���် EGI �ံ�စ်ံ��� မမွ��မံထွ���ါသူည်�။

MBEI အ�င််သ်ု�်မှျား�်ခံ�က်များ�ားသုည်် ဆောယ်ဘာယု်� သုို�များဟု�်ု 
အ�်ုခံ�ု�်ဆော�းအ�ာ�ှိ �စ်ာဦးးခံ�င််းစာ၏ီ ကြီးကို း�မ်ျားးအားထူးု�်များ ု
အစာား စားီ�ာ့း ဆော�းအု�်ခံ�ု�်များကုြီးကးီ �စာ်ခံလုးးုစာာကို ထူးင််ဟု�်  
ဆောဖွဲ့ာ် ပြ�ထူးား�ါသုည််။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း �င်း ံရှိ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း် � 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်����ိ နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�ရ�၌ MBEI ရည်�ရယွ့်�ခွ်���ိ� 
သူတ်ိပြု��ရန်း� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ��ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ�ဝှမ��ရှိ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုငှ်း်� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ��ဏ္ဍမ်��တ်ငွ်း� လှို�����ိင်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��လှို်��ရှိကြာ�သူည််�  ပြု�ည်�တ်ွင်း�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း�� မ်�� ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ကျော်န်းရသူည််�  စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ���ိ 
တ်�ိင်း��တ်�ရန်း� MBEI ��ိ �ံ�စ်ံခွ်ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ 
�ဆ�ိ�ါစ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း���မ်��စ်�မှ� �ကျော်သူ�စ်��နိုှင်း်� 
�လှိုတ်�စ်��  စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� (SMEs) မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ 
စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�၊ င်းါ�လှို���င်းန်း��၊ သူစ်�ကျော်တ်�နိုငှ်း်� သူတု်�တ်�ူကျော်���ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��တ်ငွ်း� လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�လှို်�� ရှိကြာ��ါသူည်�။ 
တ်စ်�န်းည်�����ပြု�င်း်� MBEI သူည်� ကျော်���ွ��တ်စ်�ခွ�လှို�ံ���ိ 
ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ ����ခွ်���ကျော်ရ��ရ�ရှိ တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်၏ီ 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ��ိ�ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� �ဆင်း်�သူတ်�မတှ်�ကျော်��ရန်း� 
မရည်�ရယွ့်��ါ။ ကျော်����ွ�ဟူသူည်�မ�ှ ကျော်ရတ်�ိ���ပြု�င်း်� �စ်�ိ�ရ 
မ်��၏ ထွနိ်း��ခွ်���မ�ကျော်����မှ �င်း��လွှိုတ်�လှို်��ရှိဖြိုး��ီ၊  ပြုမန်း�မ� 
နို�ိင်း�င်းံတ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ���ိ ကျော်လှို�ကျော်လှို�လှိုတ်�လှိုတ်� 
တ်�ဝန်း�ထွမ��ကျော်ဆ�င်း�လှို်��ရှသိူည်� ����ခွ်���ကျော်ရ��ရ�ရှ�ိ 
�ံ�ကျော်���သူတ်�မှတ်�ပြုခွင်း��မဟ�တ်�ဘဲဲ သူမ�ိင်း��စ်ဉ်း�တ်ကျော်လှို့���   

ပြု��လှို���ခွဲသ်ူည််� မဝူါဒိနိုင်ှ်း� ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်�� 
မ်�� ကျော်�ါင်း��စ်ည်��မ�မှ ထွွ��ကျော်�်လှို�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ မည်�သူ ူ
သူ�သူည်� မည်�သူနူ်းာသူည်���ိ လှို��ည်ှ�ိ�ထွ�ိ�ကျော်န်းမည်�်�စ်�� 
ကျော်ဒိသူ�လှိုိ��� ��ဂျာဂလှိုိ��ဏ္ဍ တ်�ိ�တ်��ကြီး�ီ��ွ��ကျော်ရ��ိ� 
�ကျော်ထွ�����ံ်ပြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� �စ်�ိ�ရမ်��မှ 
��ရိုံ�ထွ��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�စ်ရ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ� 
လှို���င်းန်း�� �စ်ိတ်���ိ�င်း��မ်����ိ ညွှှန်း�ပြု�နို�ိင်း�ရန်း� MBEI ��ိ 
�ံ�စ်ံခွ်ထွ���ါသူည်�။

ဤအစာီ�င််ခံးစာာသုည်် MBEI ကို ဒီု�ိယ်အကြီးကိများ် ပြ�ုလု�် 
ပြခံင််းများှ ထူး့က်ဆော�်လာသုည််် �လဒီ်များ�ားကို အဆောသုးစာိ�် 
�င််ပြ�ထူးားပြခံင််း ပြဖွဲ့စာ်�ါသုည််။ ယ့်ခွ�နိုှစ်� MBEI တ်ငွ်း� ၂၀၁၉ 
ခွ�နိုှစ်� MBEI ကျော်�် �ကျော်ပြုခွခွံ၍ ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��စ်�ွ 
ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။ ဦး�စ်ွ��ထွမ ညွှှန်း��ိန်း���သူစ်�မ်�� 
ပြု�ည််�စွ်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��၊ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီ မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ��ိမ�ိစံ်�လှိုင်း��ွဲပြု���ဖြိုး�ီ� ဖြိုး��ီပြု�ည််�စံ်�ကျော်သူ� 
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်�� ပြု��လှို���လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ၊ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ 
ပြု��ပြု�င်း� ကျော်ပြု��င်း��လှိုကဲျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ကြီး��ိ��မ��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်���ိ� 
�န်း�ီ��� ကျော်ပြုခွရ�ကျော်����နို�ိင်း� ကြာ�ည််�ရို�နို�ိင်း��ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ 
�မ်�ိ�သူ���ဆင်း� ်ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်��တ်ငွ်း� �ါဝင်း�မ� မရှိ 
ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်�ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းကျော်�် 
၎င်း��ညွှှန်း��ိန်း��မ်��၏ သူ��ကျော်ရ���မ�မှ� သူိသူ�မ�မရှိပြုခွင်း�� 
ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� �ွမ���်င်း�သူမူ်��မ ှပြု�ဿန်းာ 
ရို���ကျော်ထွ�ွကျော်စ်သူည်�ဟ� ယ့်ဆူထွ��ကြာ�သူည််� ညွှနှ်း��နိ်း�� ၁၆ ခွ� 
��ိလှိုည်�� �ယ့်�ရ�ှ��စ်�ခွဲ�်ါသူည်�။ ဒိ�တ်ယိ့်တ်စ်�ခွ�မှ� ယ့်ခွ�နိုှစ်�  
�စ်ရီင်း�ခံွစ်�တ်ငွ်း� ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�တ်ငွ်း�ကျော်ရ� ယ့်ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း��ါ စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်����ခွံခွဲ်သူည််� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မှ စ်ီ��ွ�� ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း�� ၁,၂၀၀ ��ိ ����စ်�ခွွဲတ်စ်�ရ���ကျော်န်းပြု�င်း်� ထွည်�်သူငွ်း�� 
ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ �င်း�မညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� (၂၀၁၈ နိုှင်း�် ၂၀၂၀ 
ခွ�နိုစှ်�မ်��တ်ငွ်း� စ်ဉ်း�ဆ��မပြု�တ်� ကျော်����ခံွခွဲသ်ူည််� ညွှနှ်း��ိန်း��မ်��) 
ကျော်�်ရှိ ၎င်း��တ်ိ�်၏ စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း�ိ� 
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� ဤ��လှို�တ်ွင်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��၏ တ်�ိ�တ်��မ�မ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�မ� 
ပြု��နို�ိင်း��ါသူည်�။

အစာ�ီင််ခံးစာာကိ ုအခံန်းဆောပြခံာက်ခံန်း �ိုင််းပြခံားထူးား�ါသုည််။ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ� ညွှှန်း���ိန်း��တ်စ်�ရ����� ယ့်ခွ�မ ှ
�ထွမဆံ���ကြီး�မိ��ပြု�စ်� စ်တ်င်း��သံူ��ပြု��မည််�သူမူ်���တ်�ွ� 
�ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်���ကျော်�် �ကျော်ပြုခွတ်ည်�၍ �ခွန်း�� 
၁ ��ိ ပြု��စ်�ကျော်ရ�သူ��ထွ��သူည်�။ ဦး�စ်ွ��ထွမ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ�၏ �ဓိ�ပါယ့်�နှိုင်း် � �င်း�မပြု�ဿန်းာရ��မ်���ိ� 
ကျော်ဘဲ�င်း�သူတ်�မှတ်�ရ�တ်ွင်း� ကျော်ဘဲ�ဂျာကျော်ဗဒိ�ည်�ရှင်း�မ်��၊ စ်ီမံ 
ခွန်း်�ခွွဲမ��ည်�ရှင်း�မ်�� �သူံ��ပြု��ကြာ�သူည််� ခွ်ဉ်း�����န်းည်����ိ 
ရငှ်း��လှိုင်း��တ်င်း�ပြု�ထွ��သူည်�။ ယ့်င်း��ကျော်န်းာ�� MBEI နိုငှ်း�် ၎င်း�� 
တ်�ိင်း��တ်�သူည််� ����ခွ်���ကျော်ရ� လှို�ခဏ်�သူွင်း�ပြု�င်း�မ်����ိ 
��်ဉ်း��ခွ်��� တ်င်း�ပြု�ထွ��သူည်�။ တ်တ်ိယ့်�ကျော်န်းပြု�င်း် �  
ညွှနှ်း���နိ်း�� တ်ည်�ကျော်ဆ���ရ�တ်ငွ်း� �သံူ��ပြု��သူည််� သူ�ကျော်တ်သူန်း 
န်းည်��န်းဿိယ့် ခွ်ဉ်း�����မ��ံ�စံ်��ိ �နိုစှ်�ခွ်���တ်င်း�ပြု�ထွ��သူည်�။ 



�ကျော်မရိ�န်း� ကျော်ဘဲ�ဂျာကျော်ဗဒိ �သူင်း��၏ ဥ�ကဋ္ဌာပြု�စ်�သူ ူ 
Avanish Dixit ၏ ကျော်ဟ�ကျော်ပြု����ိ်ခွ်ခွ်��တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ���ိ “��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� �ခွွင်း်��ကျော်ရ�မ်����ိ ��� 
��ယွ့်�ကျော်��ပြုခွင်း��၊ စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်�� �သူ��ဝင်း�ကျော်စ်ပြုခွင်း��၊ 
သူင်း်�တ်င််း�ကျော်လှို်����တ်�ကျော်သူ� ��ွဲ��စ်ည်�� �ကျော်ပြုခွခံွ �ကျော်ဆ��� 
��ံ� ပြု�ည််�ဆည်��ကျော်��နို�ိင်း�ရန်း� စ်�ကျော်�ါင်း�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြုခွင်း��တ်ိ�် 
���ပြု�င််း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို�����ိင်း�မ�နိုငှ်း်� ��န်း�စ်ည်��လှိုယှ့်�မ�မ်����ိ 
�ကျော်ထွ�����ံက်ျော်��သူည််� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်��” (Dixit, 2009, 
p. 5) ဟ၍ူ �ဓ�ိပါယ့်� �ငွ်း�်ဆ�ိထွ���ါသူည်�။ 

စားီ�ာ့းဆော�း အ�်ုခံ�ု�်များသုုည်် က�ယ််ပြ�န�ဆ်ောသုာ စာကား��်�စ်ာခံု 
ပြဖွဲ့စ်ာဖြိုး�းီ များက်ခံရုို စားီ�ာ့းဆော�း များဝူါဒီများ�ားများသှုည်် များိုက်ခံရုိုအ�င််် 
�င််း��များ�့ဆော�များု ဆောလ့ာ်ခံ�ဆော�းအစီာအစာဉ်း်ထိူး အဓိိ�ါါယ််များ� ို းစားု 
ဖွဲ့င့််�်ိုနှိုင််�ါသုည််။ ဤအစာ�ီင််ခံးစာာ၌မူျား ကွနု်ှ�်�ို�အဆောနပြဖွဲ့င်် ်
Dixit ၏ စားီ�ာ့းဆော�း အ�်ုခံ�ု �်မုျား�ိုင််�ာ အဓိ�ိါါယ််ဖွဲ့င့််�်ိုခံ�က်ကို 
လိုက်နာ၍ �ဂုဂလကိ စားီ�ာ့းဆော�း လ�်ုကိုင််ဆော�ာင််�ွက်များအု�က့် 
သုင််ဆ်ော�ာ်သုည်် ်��်ဝန်းက�င််�စ်ာ��် ပြဖွဲ့စ်ာဆော�်လာဆောအာင်် 
များူဝါဒီခံ�များှ�်သုူများ�ားနှှင််် အု�်ခံ�ု�်ဆော�း အ�ာ�ှိများ�ားဘာက်များ ှ
ပြ�ုလု�်နှိုင််စာ�ာ�ှိသုည််် လု�်င်န်းဆော�ာင််�ာများ�ားကို 
�ည််ညွှန်ှးထူးား�ါသုည််။ �ည်�ရ���လှို�ိ���ပြု�င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ�သူည်� “စ်�ီ��ွ�ဝန်း���်င်း�” နိုငှ်း�် �ဓ�ိပ�ယ့်� ခွွတ်�စ်�ွ� 
မတ်ညူ်ကီျော်ခွ်။ စ်�ီ��ွ�ဝန်း���်င်း�တ်ငွ်း� �ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ��မ်��စ်�ွ 
�ါဝင်း�လှို်��ရှိဖြိုး�ီ� ယ့်င်း���ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ�����လှို�ံ�သူည်� 
�စ်�ိ�ရ၏ လှို��င်းင်း��လှှိုမ��မိ��မ�ကျော်����တွ်င်း� ရှိမကျော်န်းကျော်ခွ်။ 
ဥ�မ����ပြု�င်း် � ကျော်���ွ��ကြီး�ီ�မ်��၏ န်းီ����မ�သူည်� 
��မပဏ်ီတ်စ်�ခွ�၏ စ်ီ��ွ��ဝန်း���်င်း�ဆ�ိင်း�ရ� �ကျော်ရ��ါကျော်သူ� 
မ်��နိုှာစ်� တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� ၎င်း��သူည်� �စ်�ိ�ရ၏ 
တ်�ိ��ရို�ိ��ထွိန်း��ခွ်���မ�ကျော်����တွ်င်း� ရှိမကျော်န်းကျော်ခွ်။ လှိုူဦး�ကျော်ရ 
�ရွယ့်��စ်��၊ နိုှင်း်� ရန်း���န်း� သူ�ိ်မဟ�တ်� ဆိ���မ��မ်��မှ 
ခွရ�ီ���ွ�ကျော်ဝ�တ်�ိ�်�ိ နိုစှ်�တ်�ိ နိုငှ်း်� နိုစှ်�လှိုတ်���လှိုမ်��တွ်င်း� 
ကျော်ပြု��င်း��လှိုလဲှို�ိ�ါ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုရဲန်း� ခွ��ခွ�ဲါသူည်�။ တ်စ်���� 

တ်ွင်း�မူ ����ခွ်���ကျော်ရ��ိ�င်း�� စ်ည်��ကြာ���မ�နိုှင်း်� သူ��ဆိ�င်း�ရ�  
စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��မ�ှမ ူစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���ကျော်ရ�၏ လှို�ခဏ်�ရ��  
မ်�� ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။ �ကျော်ကြာ��င်း��မှ� �ဆ�ိ�ါစ်ီ��ွ��ကျော်ရ�   
ဝန်း���်င်း� �စ်ိတ်���ိ�င်း��မ်��သူည်� �စ်�ိ�ရထွိန်း��ခွ်���မ� 
ကျော်����တွ်င်း� လံှို��ဝရှိကျော်န်းကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း�  ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�်ိပြု�စ်�၍   
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ�ဟ� ဆ�ိရ�တ်ွင်း� နိုှစ်�တ်�ိနိုှင်း်� နိုှစ်�လှိုတ်� 
��လှိုမ်��တွ်င်း� ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်�ိ�ရ� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုနို�ိင်း�စ်ရ�ရှိသူည််� 
�ဆ�ိ�ါစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း� �စ်တိ်���ိ�င်း��မ်���ိ� ရည်�ညွှနှ်း�� 
�ါသူည်�။ 

ကွများ်းက�င််�ုဂဂိုလ်များ�ားနှှင်် ် �ည်ာ�ှင််များ�ားများှ စာီး�့ားဆော�း 
အု�်ခံ�ု�်များုကို နယ််�ယ်် သုို�များဟုု�် အဆော�ကာင််း��ား 
�ယ််ခံုအပြဖွဲ့စာ် �ိုင််းပြခံားထူးား�ါသုည််။ �ဆ�ိ�ါ န်းယ့်��ယ့်� 
ဆယ့်�ခွ�သူည်� �စ်�ိ�ရ ယ့်နိုတရ��မ်�� / မဝူါဒိမ်��နှိုင်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�ကြာ���ရှိ ဆ��စ်��မ��ကျော်ကြာ��င်း����ိ 
ကျော်���ပြု�သူည််� နို�ိင်း�ငံ်းတ်�� �ည်�ရ��ဆ�ိင်း�ရ� စ်�����စ်�တ်မ�� 
မ်�ိ�စ်ံ�မှ ကျော်�်ထွွ��လှို�ခွဲ်ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။၅ MBEI ��ိ 
�န်း�တ်ီ�ရ�၌ ကျော်ဘဲ�ဂျာကျော်ဗဒိ၊ စ်ီမံခွန်း်�ခွွဲမ�နိုှင်း်� နို�ိင်း�င်းံကျော်ရ� သူိ�ပံ 
ဆ�ိင်း�ရ� စ်�����စ်�တ်မ��မ်��မှ ရရှိသူည််� �်ယ့်�ပြု�န်း်�ကျော်သူ� 
ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်���ိ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုငှ်း�် ��ိ��ည် ီ
ကျော်��င်း� ကြီး��ိ��မ��ထွ���ါသူည်�။

MBEI �မှျား�်များ�ားသုည်် စားီ�ာ့းဆော�း အ�်ုခံ�ု�်များ၏ု အလန့်��ာ 
အဆော�း�ါလဆှောသုာ များ�က်နှာှစာာ �ယ််��်ကို ခြုံခံးု င်းထုူးား�ါသုည််။ 
�ခွန်း�� ၃ တ်ငွ်း� �ကျော်သူ�စ်တိ်� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််��တ်ိ�င်း�� ပြုမန်း�မ� 
နို�ိင်း�ငံ်းစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း�တ်�ွ� �ကျော်ရ�ကြီး��ီဆံ��ပြု�စ်�ကျော်သူ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ��ိ�င်း��မ ှလှို�ခဏ်�ရ��မ်���ိ� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ဖြိုး��ီ 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံရှိ ပြု�ည်�န်းယ့်�/ တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��၏ ၎င်း�� 
�စိ်စရ��မ်���ကျော်�် ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း�ိ� ကျော်ပြုခွရ� 
ကျော်����နိုိ�င်း�မည်�် တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်���ိ� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်��ါသူည်�။ 
မှတ်��ံ�တ်င်း�သူည်�မှစ်၍ ကျော်ပြုမဝယ့်�ယ့်ူဖြိုး�ီ� လှို���င်းန်း��တ်ိ��ခွ်ဲ�ရန်း� 

�ခွန်း�� ၂ တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�နိုှင်း်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်� 
ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့်် �ဆင်း်�သူတ်�မှတ်�ခွ်��မ်��၊ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ရမတှ်� 
မ်��၊ ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်သူ� ����ခွ်���ကျော်ရ�နှိုင်း�် လှို���င်းန်း���ဆင်း်� 
�လှို������ိင်း� တ်�ိ���ွ�မ�တ်�ိ ်��ါ�ဝင်း� စ်မံီ�ိန်း��မ ှထွ�ွ�ကျော်�် 
လှို�သူည််� �ဓိ�ရလှိုဒိ�မ်���ိ� တ်င်း�ပြု�ထွ��သူည််��ပြု�င်း� 
ဤကြာ�����လှို�တွ်င်း��မှ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ�ဆ�ိင်း�ရ� 
�ကျော်ပြု��င်း���လဲှိုမ်����ိ စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ထွ��ဖြိုး��ီ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ 
တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��ဆ�ိင်း�ရ� �ထွူ�စ်ံ�စ်မ��စ်စ်�ကျော်ဆ� 
ခွ်�� တ်စ်�ရ����ိ�ါ ထွည််�သူွင်း��ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ �ခွန်း�� 
၃ တ်ွင်း� MBEI စ်စ်�တ်မ����ိ ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲ်ကြာ�သူူမ်��မှ� 
မည်�သူ�ိက်ျော်သူ� ��ဂျာဂ�ိလှို�မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�သူည်��ိ� စ်��တ်��ရိတ်�သူတ်� 
သူိကျော်စ်ရန်း� �ကျော်ပြုခွခွံသူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� ကျော်���ပြု� 

ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ �ခွန်း�� ၄ တ်ွင်း� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၁၀ ခွ� 
�န်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီနိုှင်း်� �တ်�သူ��သူည််� �ဓိ� ကျော်တ်ွ�ရှိ 
ခွ်��မ်���ိ� �ကျော်သူ�စ်တိ်�ကျော်���ပြု�ဖြိုး��ီ ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်�� / တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၏ လှို����ိ�င်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ��ံ���ိ သူ��ဆ�ိင်း�ရ� 
ညွှှန်း��ိန်း��မ်���လှိုိ��� ကျော်���ထွ�တ်�ဆန်း��စ်စ်�ထွ���ါသူည်�။ 
�ခွန်း�� ၅ တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ��ိ�င်း��မှ မူဝါဒိနိုှင်း် �  
စ်ီမံ����ခွ်���ကျော်ရ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ���ိ လှိုမ��ညွှှန်း�ခွ်�� 
ပြု��လှို���ကျော်��နို�ိင်း�ရန်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��ဆင််း� 
�်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဇာစ်�ပြုမစ်� ရ�ှကျော်�မွ�မ်�� တ်င်း�ပြု�ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ 
�ခွန်း�� ၆ တ်ငွ်း�မ ူMBEI သူ�ကျော်တ်သူန်း န်းည်��န်းိဿယ့်ဆ�ိင်း�ရ� 
�ကျော်သူ�စ်ိတ်� ကျော်ဆွ�ကျော်နိုွ�ရှင်း��လှိုင်း��ခွ်���ိ� ကျော်���ပြု�ထွ��  
�ါသူည်�။ 



ဆံ��ပြု�တ်�သူည်��ထွ ိ�ဆင်း်�ဆင်း်� ပြု�တ်�သူန်း��ရ�၌ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
စ်မံီခွန်း�်ခွွဲလှို�����ိင်း�ကျော်န်းကြာ�သူမူ်�� ကြံ�ံ�ကျော်တ်�ွရသူည််� �စိ်စရ�� 
မ်��ကျော်�် မတူ်ည်�၍ ��လှို�စ်ဉ်း��တ်ိ�င်း�� �ဆ�ိ�ါ ����ခွ်���ကျော်ရ� 
မ်��နိုှာစ်�မ်���ိ� သူံ��သူ��ကျော်ဆွ�ကျော်နိုွ�ထွ���ါသူည်�။ 
�တ်�ိ�် ဆ�ိရကျော်သူ�� MBEI တ်ငွ်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း 
ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� ယ့်ူဆသူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�သူည်� ၁) �န်းဦး�စ်တ်င်း�သူည််� လှို���င်းန်း�� 
�တ်ွ�� မှတ်��ံ�တ်င်း�ကျော်ကြာ��န်းည်���ါ�ရမည်�၊ ၂) စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း�� တ်ည်�ကျော်န်းရ��တ်�ွ� ကျော်ပြုမ�လှိုယွ့်�တ်�ရူရှိနို�ိင်း�ဖြိုး��ီ 
ကျော်ပြုမယ့်�လံှို�ခြုံခံွ�မ� ရှိရမည်�၊ ၃) ပြုဗးရို�ိ�ကျော်ရစ် ီလှို���ထံွ��လှို���န်းည်�� 
မ်��နိုငှ်း�် စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�တ်ိ�်�တ်�ွ� လှို�ိ���ကျော်သူ� �ခွ်နိ်း�မ်�� 
န်းည်���ါ�ကျော်စ်ရမည်�၊ ၄) တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��မှ� 
�န်းည်��ဆံ�� �မ�ဏ်ရှိရမည်�၊ ၅) လံှို�ကျော်လှို���ဖြိုး��ီ ကျော်��င်း��စ်�ွ 

ပြများန်များာစ်ားီ�ာ့းဆော�းဝန်းက�င်် ညွှှန်းကနိ်းသုည်် ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှ ိ
ဝန်ဆော�ာင််များနုှငှ်် ်ကန်ုထူး�်ုလ�်ုဆော�း ကဏ္ဍများ�ားများ ှ��ားဝင်် 
ပြ�ည််�့င််း စာီး�့ားဆော�းလု�်င်န်းများ�ား ဆော�့�ကြံကးုဆောန�သုည်််  
စာီး�့ားဆော�းအု�်ခံ�ု�်မုျား အဆောပြခံအဆောနကို �ိုင််း�ာမုျား ပြ�ု�ါ 
သုည််။ �ထွ��တွ်င်း� ကျော်���ပြု�ခွဲ်သူည််� �တ်�ိင်း�� MBEI 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ဏ္ဍ���လှိုံ����ိ 
ခြုံခွံ�င်းံ�ရန်း�ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ဝန်း���်င်း�၏ 
မ်��နိုာှစ်����လှိုံ����ိ တ်�ိင်း��တ်�ရန်း� ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� 
ရည်�ရယွ့်�ရင်း��မရှ�ိါ။ MBEI တ်ငွ်း� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� (ဥ�မ�- 
လှို��လှိုလီှို���င်းန်း��၊ ဘဲဏ်� လှို���င်းန်း��၊ ဟ�ိတ်ယ့်�လှို���င်းန်း��)နိုငှ်း်� 
��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ� (ဥ�မ� - �စ်���ကျော်သူ��� သူ�ိ် �ဝတ်� 
�ထွည်� ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ�) တ်�်ိ �ါဝင်း��ါသူည်�။ သူ�်ိကျော်သူ��လှိုည်�� 
�ကျော်ပြုခွခံွစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ဏ္ဍ (ဥ�မ� - စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�၊ သူတု်�တ်ငွ်း��၊ 
သူစ်�ကျော်တ်�နိုငှ်း်�ကျော်ရလှို���င်းန်း��) မ�ှမ ူမ�ါဝင်း�� ဲယ့်င်း��လှို���င်းန်း���ဏ္ဍ 
မ်��၏ ဥ�ကျော်ဒိဆိ�င်း�ရ� ����ခွ်���မ� သူ�ီသူန်း�်ပြု�စ်�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။  ထွ�ိ�်ပြု�င်း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� လှို�����ိင်း�ကျော်န်းသူည််� 
နို�ိင်း�ငံ်းပြုခွ����ိင်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��ထွ��စ်�လှို်င်း� ပြု�ည်�တွ်င်း�� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� မ်��၏ ရို�ကျော်ထွ�င်း်�မ်����ိသူ� ခြုံခံွ�ငံ်း�မကိျော်��င်း� 
�ကျော်လှို�ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ ဥ�မ� MBEI ၏ ကျော်ပြုမ�သံူ��ခွ်မ�ဆိ�င်း�ရ� 
တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��တွ်င်း� တ်န်းသူေ�ရီတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ နို�ိင်း�ငံ်းပြုခွ����ိင်း� 
လှိုယ့်�ယ့်�စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ�ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ 
�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ ပြု�ည်�တ်ငွ်း����ိင်း� တ်�ူကျော်���ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� 
ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� ထွည််�သူငွ်း��ထွ��ပြုခွင်း�� မရှိ�ါ။ ယ့်င်း��တ်ိ��်စ်�� 
MBEI သူည်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုှင်း�် ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ� �ဏ္ဍမ ှ
ပြု�ည်�တ်ငွ်း�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်����ိ �ထွ�ူပြု��ကျော်လှိုလ်ှို�ဖြိုး��ီ  
၎င်း��တ်�ိ�်န်း�� �မ်��စ်�မ�ှ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း�ဝမှ��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�ကြီး��ီမ်��နိုငှ်း်� 
ဖြိုးမိ��င်းယ့်�မ်��တွ်င်း� �ကျော်ပြုခွစ်�ိ��သူည််� SME လှို���င်းန်း��မ်�� 

ထွနိ်း��သူမိ��မ� ရှိကျော်သူ� ရို���ဝတု်���ိင်း��နိုငှ်း်� ဆ��သွူယ့်�ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� 
�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� ရှိရမည်�၊ ၆) �ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 
ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း�် သူ�တ်ညူ်ီမ့ ကျော်����� 
ထွ��ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� ရရှိ  
ရမည်�၊ ၇) ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှို�ိ��မ�မ်�� ပြု��လှို���ဖြိုး��ီ �စ်�ိ�ရ 
(သူ�ိ)် နို�ိင်း�ငံ်းပြုခွ�� (သူ�ိ)် �တ်�သူတ်�မ�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်��သူိ� ်လှို�����ိင်း�ခွငွ်း်�မ်��ကျော်�����မ� န်းည်���ါ�နို�ိင်း�သူမ့ န်းည်���ါ�ကျော်စ်  
ရမည်�၊ ၈) ည်စ်�ည်မ��မ�နိုှင်း�် သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� ထွခိွ�ိ��  
�်��စ်�ီမ� န်းည်���ါ�ကျော်စ်ရမည်�၊ ၉) �လှို���သူမ����� ကျော်လှို�််င်း်� 
သူင်း�ကြာ���မ� ကျော်��င်း��မနွ်း�ရမည်�၊ ၁၀) �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်�� ကျော်ပြု�ရှင်း�� 
ရ�တ်ငွ်း�နိုငှ်း်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ���ိ ထွနိ်း��သူမိ��ရ�၌  မ့တ်ဖြိုး��ီ 
ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� ဥ�ကျော်ဒိလှို���ထွံ��န်းည်��န်းာမ်�� ရှိရမည်�။ 

ပြု�စ်�ကြာ�သူည်�။ ကျော်န်းာ��ဆံ��တ်ငွ်း� လှိုကူျော်တ်�ွကျော်မ�ပြုမန်း��မ� မပြု��လှို��� 
ရကျော်သူ�မီ �လှို���သူမ�� ကျော်လှို�ဦး�ထွ�� ကျော်လှို်�်န်းည်��သူည််� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်���ိ� �ယ့်�ထွ�တ်�လှို�ိ���ါသူည်�။ 
န်းမနူ်းာ မကူျော်ဘဲ�င်း�တ်ငွ်း� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��ဆိ�င်း�ရ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်�� 
မ�ါဝင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� သူမရို�ိ��် လှို���ထံွ��လှို���န်းည်�� လံှို��ဝမရှိသူည််� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င််း� စ်ီမံ����ခွ်���ကျော်ရ�နှိုင်း်� 
န်းည်��ဥ�ကျော်ဒိဆိ�င်း�ရ� လှို���ထံွ��မ်��နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� ကျော်မ�ခွနွ်း�� 
မ်����ိ ကျော်ပြု�ဆ�ိကျော်��ရန်း��တ်�ွ� �စ်�ိ�ရနိုငှ်း်� ထွကိျော်တ်�ွဆ��ဆံမ� 
လှိုနွ်း�စ်�ွန်းည်���ါ�ကျော်န်းမည်��ိ� �ွနို����တ်�ိ�်ကျော်န်းနိုငှ်း်� စ်�ိ�ရမိ�မ�င်း�� 
ပြု�စ်�သူည််��တ်�ွ� ဤဆံ��ပြု�တ်�ခွ်����ိ ခွ်မတှ်�ရန်း� လှို�ိ��� 
ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ �ွနို����တ်�ိ်�တ်ွ�� �ဆ�ိ�ါလှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� 
�ခွ်�ိ�နိုငှ်း�် ထွကိျော်တ်�ွကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ���ူသူည်�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်�� လှို�ိ����ါသူည်�။ �ံ�မနှ်း�လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်���ိ� ကြာ���ခံွ  
ရရှိရန်း��တ်�ွ� �ဆ�ိ�ါ�လွှိုန်း�ကျော်သူ�င်းယ့်�လှှိုကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ� �ယ့်�ထွ�တ်��စ်�ခွဲ်ရ�ါသူည်�။

MBEI ကို �းုစာ းဆော�း�့ ��ာ�့င်် ဆောယ်ဘာုယ်� ဆော�းက့က် 
အ�ယွ််အစာား (သုို�) ��့ဆော�ာင််များထုူးက်စာာလ့င်် အ�ု်ခံ�ု�်များ ု
�ိုင််းကို သုီးသုန�်�ိုင််း�ာ�န် ဒီီဇိုိုင််းပြ�ုလု�်ထူးား�ါသုည််။ 
MBEI ၏ ရည်�ရယွ့်�ခွ်��မှ� ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ဝန်း���်င်း�မ်��၏ 
ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့်် ဆွဲကျော်ဆ�င်း�မ��ိ� တ်�ိင်း��တ်�ရန်း� မဟ�တ်��ါ။ 
ယ့်င်း���စ်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ကျော်��င်း�ပြုမင်း�မ��ိ� �ရှိန်း�ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်��မည််� 
��ွဲ��စ်ည်�� ယ့်နိုတရ��မ်��နိုငှ်း်� မဝူါဒိမ်�� ခွ်မတှ်�ပြု�ည််�ဆည်�� 
ကျော်��ကျော်ရ��တ်ွ�� �စ်�ိ�ရ၏ လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�မ်���ိ� 
စ်�ီ��ွ�ဝန်း���်င်း� �စ်တိ်����ိင်း��တ်စ်�ရ���ပြု�စ်� �ကျော်လှို�ထွ�� 
တ်�ိင်း��တ်��ါသူည်�။ �ထွ��တ်ွင်း� �ဆိ�ပြု��ခွဲ်သူည််��တ်ိ�င်း�� 
����ခွ်���ကျော်ရ���ိ နိုစှ်�တ်�ိနိုငှ်း်� နိုစှ်�လှိုတ်���လှိုမ်��တ်ငွ်း� တ်�ိ�တ်�� 



ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�ဖြိုး�ီ� ၎င်း������ခွ်���ကျော်ရ� 
သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�၊ �ွံ�ဖြိုး�ိ��မ�တ်�ိ်နိုှင်း်� 
ခွ်တိ်�ဆ��လှို်�� ရှ�ိါသူည်�။

၁.၄.၁။ MBEI �င့်် �ါဝင််သုည််် 

အဆော�ကာင််းအ�ာများ�ားနှငှ််် ညွှနှ်ကိန်းများ�ား

စားီ�ာ့းဆော�း အ�်ုခံ�ု�်များ၏ု �ကိ�ဆောသုာ အစိာ�်အ�ိုင််းများ�ားနှငှ််် 
�က်စာ�်ဆောနသုည််် အညွှန်ှးကန်ိးင်ယ်် ၁၅၁ ခံကုို အဆောပြခံ�ည််၍ 
MBEI ၏ အညွှန်ှးကန်ိးခံ့��ယ််ခံကုို �ည််ဆော�ာက်ထူးား�ါသုည််။ 
ညွှှန်း��ိန်း�� ၉၂ ခွ�မှ� ၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်� MBEI �စ်ီရင်း�ခွံစ်�မ ှ

ပြု�န်း�ယ့်ထူွ��သူည််� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်�� (�င်း�မ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်��) 
ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး�ီ� �င်း�မ MBEI တ်ွင်း� �သူံ��ပြု��ခွဲ်�ါသူည်�။ �င်း�မ 
MBEI သူည်� ပြု�ည််�စ်�ွ�ညွှနှ်း���နိ်း��တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ဤ��လှို 
�တ်ွင်း�� ပြု�စ်�ကျော်�်သူည််� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ���ိ တ်�ိင်း��တ်��� 
ညွှှန်း��ိန်း���သူစ်� ၆၁ ခွ�မှ�မူ ၂၀၂၀ MBEI �တ်ွ�� 
ကျော်ရ�ဆွဲခွဲပ်ြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်တီ်ငွ်း� 
�သူံ��ပြု��ထွ��သူည််� ညွှှန်း��ိန်း��မ်��၏ �ကျော်ရ�တ်ွ����ိ  
ဇာယ့်�� ၁.၂  တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ��ဖြိုး��ီ ကျော်�����ါ ဇာယ့်�� ၁.၁ တ်ငွ်း�မ ူ
MBEI �ါ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်��ိ �ွဲ�စ်ည်��ကျော်��ထွ��သူည်� ်
လှို��ကျော်တ်ွ�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�စ်ရ� မူဝါဒိညွှှန်း��ိန်း��မ်���ိ� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ် �တ်�ိ�် ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� စ်�ရင်း��တ်စ်�ခွ��ိ� 
ကျော်တ်�ွနို�ိင်း��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ ညွှနှ်း��နိ်း��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်��ိ �ခွန်း�� ၄ 

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့
အဓိကိ 
ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

ညွှန်ှကန်ိးသုစ်ာများ�ား
များ�က်နှှာစာာများ�ား
(အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့အ�့င််းများ ှအဆောလးခံ�နိ်များ�ား)

MBEI �ါ 
အဆောလး�င်် 
ကန်ိးများ�ား(%)

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�မ်�� 7 10
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%) 
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

10

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် 
လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

6 13
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

15

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း�� �လှိုနွ်း� 
စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��

11 7
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

5

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်�� 8 1
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

5

�ကျော်ပြုခွခွံ �ကျော်ဆ�����ံ� 13 11
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

5

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 14 5
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

15

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� 7 1 စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (100%) 5

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း�် 
��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း��

7 5
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

15

လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 7 5
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

15

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ� 12 3
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)
�မ�ခံွကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(40%)

10

ဇိုယ်ား ၁.၁။

MBEI ဆောဒီ�ာ ဆောကာက်ယ်�ူးု၊ �က့်ခံ�က်�းနုှငှ််် ည်ိနိှိုင််းသု�်များ�ှ်�းု အက�ဉ်း်းခံ�ု�်



၁.၄.၂။ အသုးးုပြ�ုသုည််် သုဆုော�သုန နည််းလများ်း 

အက�ဉ်း်းခံ�ု�်

ညွှန်ှးကန်ိးကို အ�င််သ်ုးးု�င််ပ်ြဖွဲ့င်် ်ဆော�ါင််းစာ�်ဖွဲ့န်�းီထူးားဖြိုး�းီ 
၎င််းအ�င်််သုးုး�င်််ကို “C သုးုးလးုး” ဟုု ဆောခံ်�ါသုည််။  
၎င်း��တ်ငွ်း� ကျော်�����ါတ်�ိ ်�ါဝင်း�ကြာ��ါသူည်�။ ၁) စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်ဒိတ်�မ်��နိုငှ်း်� �ံ�နိုှိ��ထွ�တ်�ကျော်ဝဖြိုး��ီ ကျော်ဒိတ်� �ရင်း��ပြုမစ်�မ်���ိ� 
စ်�ကျော်ဆ�င်း��ပြုခွင်း�� (collect)၊ ၂) �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲဆယ့်�ခွ��ိ� 
တ်ွ��ခွ်�� (calculate) ဖြိုး�ီ� ၁ဝ-မှတ်���ိ�စ်န်းစ်�တွ်င်း� 
စ်ံ��ိ��ပြုခွင်း��နိုှင်း်�၊ ၃) MBEI ��ိ �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲဆယ့်�ခွ�၏ 
ခွ်နိ်း�ဆခွ်�� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း���ပြု�စ်� �မတှ်� ၁ဝဝ �ပြုမင်း်�ဆံ��ကျော်���� 
ညိှ်နို�ိင်း��သူတ်�မတှ်� (calibrate) သူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူန်းဒိဇီာ�ိင်း��တ်ငွ်း� 
လှိုည်�� �ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� ဒိဇီာ�ိင်း���စ်တိ်����ိင်း��မ်��စ်�ွ�ါဝင်း�ဖြိုး��ီ  
၎င်း��တ်�ိ်သူည်� ရလှိုဒိ�မ်����ိ ကျော်ဒိသူနိုတရ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� 
ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�မ်���ပြု�စ်� ကျော်ပြု��င်း��လှိုကဲျော်���ပြု�ကျော်��သူည်�။ 
ဤကျော်ခွါင်း��စ်ဉ်း�ခွွဲတွ်င်း� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း��နှိုစ်�ခွ်�����ိ 
ကျော်���ပြု�ကျော်��ဖြိုး�ီ� �ခွန်း�� ၆ တ်ငွ်း�မ ူသူ�ကျော်တ်သူန်း န်းည်��န်းဿိယ့်��ိ 
�ပြု�ည်�်�စ်ံ� ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွတ်င်း�ပြု�ထွ��သူည်�။

စာဆုော�ာင််းပြခံင််း – MBEI �င့််ထူးည််သ်ုင့််း�န်အ�က့် စာစ်ာ�မ်ျားးမှျား 
��ှိဆောသုာ ဆောဒီ�ာနှငှ်် ်စာစ်ာ�မ်ျားးများ ှများဟု�်ုဆောသုာ ဆောဒီ�ာများ�ားကို 
အာ�ှဆောဖွဲ့ာင််ဆောဒီး�ှင််းများှ စာုဆော�ာင််းခံ�်�ါသုည််။ ဦး�စ်ွ��ထွမ 
စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ူသူည််� �ိရိယ့်�သူည်� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ 

မ်�� ခြုံခံွ�ငံ်း�ထွ��သူည််� �ဓ�ိ �စိ်စရ��မ်���ိ� ထွင်း�ဟ��ကျော်စ်ဖြိုး��ီ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၊ မဝူါဒိခွ်မှတ်�သူမူ်��နိုငှ်း်� ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွရ�မှ 
ရရှိလှို�ကျော်သူ� �ခွ်��မ်����ိ ကျော်�ါင်း��စ်��ထွည််�သူွင်း��ထွ�� 
�ါသူည်�။ ဤတ်ွင်း� လှိုကူျော်တ်ွ�ကျော်မ�ပြုမန်း��မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်���ိ� 
ဆန်း��စ်စ်�ရန်း� ကျော်န်းာ��ဆံ���ိတ်� ထွိန်း��ည်ှိကျော်မ�ခွွန်း��တ်စ်�စ်ံ�နိုှင်း်� 
�တ်ူ ကျော်ခွါင်း��စ်ဉ်း��လှိုိ��� စ်�စ်ည်��ထွ��သူည််� ���ိင်း��င်းယ့်� 
တ်စ်�ဆယ့််�နိုှစ်�ခွ� �ါဝင်း��ါသူည်�။ ဒိ�တ်ိယ့်�ကျော်န်းနိုှင်း်� မိမိ၏ 
တ်န်း���ိ�နိုငှ်း�် �ကျော်တ်ွ��ကြံ�ံ��ကျော်�်မတူ်ည်�၍ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�် 
�ခွ်���လှို��မ်�� (soft data) ��ိ �ငွ်း��ဆင်း��ကျော်လှိုလ်ှို�သူည််� 
��ွဲ�င်းယ့်�မှ မှတ်�တ်မ��ပြု��စ်�ထွ��သူည််� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�ရိုံ��မ်��သူ�ိ် 
စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်��၊ နိုစှ်�စ်ဉ်း�ထွ�တ်� စ်�ရင်း���င်း��စ်�����မ်��နိုငှ်း်� 
�စ်�ိ�ရဝန်း�ကြီး��ီဌာ�န်းမ်��မ ှရနို�ိင်း�သူမ့ �ပြုခွ��ကျော်သူ� တ်စ်�ဆင်း်�ခံွ 
�ရင်း��ပြုမစ်�မ်��မ ှကျော်န်း၍ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ရရှိသူည််� ဓမမဓိဋ္ဌာ�န်း��်ကျော်သူ� 
(သူ�ိ်) hard data နိုငှ်း�် ကျော်�ါင်း��စ်��သူည်�။ စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�ခွ်�� 
ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ �ငွ်း��ဆင်း����ွဲ�င်းယ့်�မှ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ကျော်��ဖြိုး��ီ ၎င်း����ွဲ�  
င်းယ့်�သူည်� ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ�ဖြိုးမိ��န်းယ့်�ရို�ံ�မ်��သူိ�် သူွ��ကျော်ရ���၍ 
ကျော်ဒိသူနိုတရရို�ံ�မ်��မှ ကျော်��သူည််� ��ူ�ညီ်၊ ရိုံ��လှို���င်းန်း�� 
ဖြိုး��ီကျော်ပြုမ���ရန်း� ကျော်စ်�င်း��ဆိ�င်း��ရသူည််� ကြာ��ခွ်နိ်း�တ်�ိန်ိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� 
သူတ်င်း���မ်�ိ��စ်��မ်���ိ� မတှ်�တ်မ��ပြု��စ်��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ 
စ်ူ�စ်မ��ကျော်လှို်လှို�ခွ်��မ်����ိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ခွ်င်း��ခွ်င်း��နိုိ�င်း��ယ့်ှဉ်း�  
ကြာ�ည််�နို�ိင်း�သူည််� စ်ကျော်��သူတ်�မတှ်�ခွ်��မ်��ပြု�င်း်� မတှ်�တ်မ��တ်င်း� 
�ါသူည်�။ ထွင်း�ပြုမင်း�ယူ့်ဆခွ်���ိ� ��ိင်း�တ်ယွ့်�ရန်း�နိုငှ်း်� ပြု�န်း�လှိုည်�  
ကျော်ပြု�ကြာ���ခွ်��မ်��မှ ဘဲ��လှို�ိ��မ�မ်����ိ �မ��ယ့်ူနို�ိင်း�ရန်း�  
hard data မ်����ိ �သံူ��ပြု���ါသူည်�။ ကျော်န်းာ��ဆံ���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
SME လှို���င်းန်း��မ်��စ်ွ�တ်�ိ်တ်ွင်း� ၎င်း��တ်ိ� ်ဌာ�ကျော်န်းပြု�စ်�သူည််� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ��ိ �မတှ်�င်းါ�မတှ်� �ကျော်ပြုခွခွံပြု�င်း်� 
�ဆင််း�ကျော်��ရန်း��တွ်�� �ပြုခွ��ကျော်သူ� ကျော်န်းရ�မ်��နိုငှ်း်� �တ်�သူ�� 
သူည်�် လှိုံ�ကျော်လှို���ကျော်သူ�န်းာ�လှိုည်�မ� မရှိနို�ိင်း�ကျော်�။

MBEI စာစာ်�များ်းဆောဒီ�ာကို ပြ�ည််�င့််း�ုဂဂလကိ စားီ�ာ့းဆော�း 
လု�်င်န်း ၅,၆၀၅ အ�့က် ဆောကာက်ခံးခံ�်သုည််် အများ� ို းသုား 
အ�င််် ကိုယ််စာားပြ�ု စာစာ်�များ်းဆော�်�့င်် အဆောပြခံ�ည််၍ 
�ည််ဆော�ာက်ထူးား�ါသုည််။ ဤန်းမူန်းာ��ိ မတ်ူည်ီကျော်သူ� 
����စ်�နိုစှ်�စ်�ပြု�င်း်� ကျော်�ါင်း��စ်ည်��ထွ���ါသူည်�။ �ထွမ����စ်�တ်ငွ်း� 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်�စ်ည်��င်း�သူ�ယ့်�ကျော်ရ���ွဲ� DAO နိုှင်း် � ဖြိုးမိ��ကျော်တ်�� 
စ်ည်��င်း�သူ�ယ့်�ကျော်ရ�ကျော်��င်း�စီ် (CDC) မ ှလှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း� ရရှိ 
ထွ��သူည်�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�စ်တီ်�ိင်း���ိ� မတှ်�တ်မ��  
တ်င်း�ထွ��ကျော်သူ� ဗဟ�ိစ်�ရင်း���င်း����ွဲ�၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��  
မတှ်��ံ�တ်င်း� ကျော်ဒိတ်�ကျော်ဘဲစ််� (Thien et al. 2019) ရှိ လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� 
၁၀၀,၃၉၆ ခွ� �ါဝင်း�သူည််� န်းမနူ်းာ မကူျော်ဘဲ�င်း�တ်စ်�ရ��မ ှထွ�တ်�ယ့် ူ
ထွ��ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၄,၄၀၅ �ါဝင်း��ါသူည်�။ ဤတ်ငွ်း� 
ရင်း�နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�နိုငှ်း်� ��မပဏ် ီမ်�� ညွှနှ်း�ကြာ���မ� ဦး�စ်�ီဌာ�န်း (DICA) 
သူ�ိ်မဟ�တ်� စ်��မ�ကြီး�ီ�ကြာ���ကျော်ရ�နိုှင်း�်စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�ဦး�စ်ီ�ဌာ�န်း 
(DISI) မ ှမတှ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရ�ွ� ရရှိထွ��သူည််� န်းမနူ်းာစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��လှိုည်�� �ါဝင်း��ါသူည်�။ ဒိ�တ်ယိ့်����စ်�မ�ှ နိုစှ်�နိုစှ်� 
ဆ��တ်ိ��� စ်စ်�တ်မ��ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲသ်ူည်� ်နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်� 
ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း��တ်စ်�ခွ� �န်း�တ်�ီရန်း�နိုငှ်း်� ဤကြာ�����လှို�တ်ငွ်း�� 
����ခွ �်��မ���ိင်း��တ်ငွ်း� ပြု�စ်�ကျော်�်ခွဲသ်ူည်� �ကျော်ပြု��င်း���လဲှို��ိ ဆန်း��စ်စ်� 

တ်ငွ်း� �ကျော်သူ�စ်တိ်� ကျော်���ပြု�ကျော်��ထွ��ဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်ိ��်�ိ ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ရ� 
တ်ွင်း�နိုှင်း် � ညွှှန်း���ိန်း��တ်ွင်း� ကျော်�ါင်း��စ်��ထွည််�သွူင်း��ရ�တ်�ိ်၌ 
�သံူ��ပြု��သူည််� န်းည်��လှိုမ����ိ �ခွန်း�� ၆ တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ကျော်��ထွ�� 
�ါသူည်�။

အခံန်း ၆ �င့်် အဆောသုးစာ�်ိ ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးားသုည််အ်�ိုင််း MBEI ကို 
ညွှန်ှကန်ိး အများ� ိုးအစာား သုးးု��်ပြဖွဲ့င်် ်�ည််ဆော�ာက်ထူးား�ါသုည််။ 
၎င်း��တ်�ိမ်�ှ ၁) ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ဆယ့််�ကျော်လှို�ခွ�နိုငှ်း်� 
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၅၆၀၅ ��ိ  ကျော်����ခံွ 
ထွ��သူည််� �မ်�ိ�သူ���ဆင်း်� ��ိယ့်�စ်��ပြု�� စ်စ်�တ်မ��မှ 
ထွ�တ်�ယ့်ူထွ��သူည််� ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်���ိ� �ကျော်ပြုခွခွံထွ��သူည််� 
ကျော်ဒိတ်�၊ ၂) �ွနို����တ်�ိ၏် သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ��ိ�ယ့်�တ်�ိင်း� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�  
ရံို��မ်��သူ�်ိ  သူ�ွ�ကျော်ရ���၍ ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်�ိ�ရဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� 
ရရှိနို�ိင်း�မ�၊ �ရည်��ကျော်သူ�ွနိုငှ်း်� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�တ်ိ��်�ိ မတှ်�တ်မ�� 
တ်င်း�ခွဲသ်ူည်�မ်��မှ ထွ�တ်�ယူ့်ထွ��သူည််� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� 
ကျော်ဒိတ်�၊ ၃) ၂၀၁၉ ခွ�နိုစှ်� သူန်း��ကျော်ခွါင်း�စ်�ရင်း�� ကျော်ဒိတ်� (MOLIP ၂၀၁၉) 
နိုငှ်း်� �စ်�ိ�ရ လှို��စ်ွဲစ်�����မ်�� �စ်ရှိသူည််� ထွ�တ်�ကျော်ဝခွဲဖ်ြိုး��ီကျော်သူ� 
 စ်မီံ����ခွ်���မ�ဆ�ိင်း�ရ� မတှ်�တ်မ��မ်�� (တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း�  
ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�) တ်�်ိ ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။ ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်���ိ� 
�ကျော်ပြုခွခံွထွ��သူည််� စ်စ်�တ်မ�� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��နိုငှ်း်� �ွဲပြု��� 
ကျော်စ်ရန်း� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း်� တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း� 
ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�တ်�ိ�်�ိ ကျော်�ါင်း��ရံို��၍ hard data ဟ� ရည်�ညွှနှ်း�� 
ကျော်ခွ်ကျော်ဝ်�ါမည်�။



နို�ိင်း�ရ�၌  ရို�ကျော်ထွ�င်း်�တ်စ်�ရ����ိ ရရှိနို�ိင်း�ရန်း� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၁,၂၀၀ 
��ိ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်� MBEI စ်စ်�တ်မ�� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���သူ ူ၄,၈၇၆ 
ထံွမ ှ�်�န်း��န်းမနူ်းာ ကျော်����ယ့်�ူါသူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်� MBEI 
ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း����ိလှိုည်�� �လှို���သူမ��၊ လှိုူဝင်း�မ�ကြီး�ီ�ကြာ��� 
ကျော်ရ�နိုငှ်း်� ပြု�ည်�သူ�ူ�င်း����ဝန်း�ကြီး��ီဌာ�န်း (MOLIP) မ ှကျော်����� 
လှို�သူည််� န်းမနူ်းာမူကျော်ဘဲ�င်း�မ ှထွ�တ်�ယူ့်ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ 
�င်း�မ ညွှနှ်း���နိ်း��ဆိ�င်း�ရ� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်���တ်�ွ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� 
၁၂၀၀ မ ှကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ထွ��သူည်� ်�ကျော်ပြု�မ်���ိ� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� 
န်းမနူ်းာ����စ်� ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း�� ပြု��စ်�ရ�၌ �သံူ��ပြု��ခွဲဖ်ြိုး��ီ ဤန်းည်��ပြု�င်း်� 
ကြာ�����လှို�တ်ွင်း�� ပြု�စ်��ွ��ခွဲ်သူည််� �ကျော်ပြု��င်း���လဲှို��ိ 
�တ်�ိ�် မတှ်�တ်မ��တ်င်း�နို�ိင်း�ခွဲ�်ါသူည်�။

ဆောဒီသုနှတ� အ�်ုခံ�ု�ဆ်ော�း အ�ာ�ိှများ�ားနှငှ်် ်စားီ�ာ့းဆော�း လ�်ုင်န်း 
များ�ား လ့ယ််လင်််�ကူ ဆောပြခံ�ာဆောကာက်နှိုင််၊ ဆောစာာင်််�ကည််် 
ဆောလ်လာနှိုင််ဆောသုာ လု�်င်န်းဆော�ာင််�ွက်နှိုင််စာ�ာ များူဝါဒီ 
သု�င််းအခံ�က်အလက်များ�ားဆော�းနှိုင််�န် ညွှှန်ကိန်း�စာ်ခံ ု
ခံ�င််းစာီ ဆော�ွးခံ�ယ််ထူးား�ါသုည််။ MBEI ��ွဲ��ကျော်န်းပြု�င်း်� 
�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� န်းမိ�်�ါ�ပြုခွင်း�� �ဲသ်ူ�ိ် လှို��ဆ���လှို���ိ�င်း� 
ပြု�ရန်း�ခွ��ခွဲသူည််� သူကျော်ဘဲ�တ်ရ����� �စ်ီရင်း�ခွံရန်း� 
သူ��သူ��မ့�ိ� �လှို�ိမရှိ�ါ။ ယ့်င်း���စ်�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�နိုှင်း် � ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင်း်�မ်��တွ်င်း� �ွင်း် �လှိုင်း��  
ပြုမင်း�သူ�မ� ���ကျော်��င်း��လှို�ကျော်စ်ရန်း� မဝူါဒိ��ိင်း��မ ှတ်နွ်း����� 
ကျော်��နို�ိင်း�သူည်�် �ရ�မ်��နိုငှ်း�် စ်��လှို်ဉ်း��သူည်�် ရငှ်း��လှိုင်း��ကျော်သူ� 
သူတ်င်း�� �ခွ်���လှို��မ်���ိ� ကျော်��နို�ိင်း�ရန်း� ���ထွ�တ်�ထွ�� 
�ါသူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း်� လှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း�ကျော်ကြာ���ိ��မ်�� 
ပြု�ည်�သူသူူပိြုမင်း�ကျော်စ်ရန်း� ကျော်ဒိသူခံွ စ်ည်��င်း�ရံို��မ်��တ်ငွ်း� ���ထွ�� 
သူည်�ဟ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်ွ�� မည်�မ့� 
�စ်ီရင်း�ခွံကျော်ကြာ��င်း��၊ ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ� ရသူ�ံ�ခွန်း်�မှန်း��ကျော်ပြုခွကျော်င်းွ
စ်�ရင်း��မ်��နိုှင်း်� �ွ��စ်ိ��ကျော်ပြုမ�ံ�မ်����ိ လှိုွယ့်�လှိုင်း်�တ်�ူ 
ကြာ�ည််�ရို�နို�ိင်း�သူည်�ဟ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� �ကျော်ရ�တ်ွ�� 
မည်�မ့� တ်င်း�ပြု�ကျော်ကြာ��င်း���ိ�သူ� MBEI � ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း� 
မ်���ိ� ကျော်ပြု��သူည်�။

၂၀၁၉ ခံုနှစှာ် MBEI ကို ဆောအာင််ပြများင််စာာ့ များ�ိ်�က်ထူး�ု်ဆောဝ 
ဖြိုး�ီးဆောနာက်�ိုင််း�့င်် သုုဆော�သုနအဖွဲ့့��အဆောနပြဖွဲ့င််် အ�င််် 
သု�်များှ�်�ာ�့င်် အသုးုးပြ�ုသုည်် ညွှှန်ကိန်း�စာ်ခံုခံ�င််းစာ ီ
ကို ဆောစာ်ဆောစာ်စာ�်စာ�် ပြ�န်လည််သုးုးသု�်ခံ�်�ါသုည််။ ဤတ်ွင်း� 
�ွနို����တ်�ိ�်ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်�ိ�ရ �ရ�ရှိမ်��၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��နိုှင်း် � �ည်�ရှင်း�သူ�ကျော်တ်သူီမ်��ပြု�င်း်� တ်�ိင်း��င်း� 
ကျော်ဆွ�ကျော်နိုွ�ခွဲ်�ါသူည်�။ ဂျာရို�တ်စ်�ိ�� စ်ဉ်း��စ်��ကျော်ဝ�န်း�မ� ပြု��လှို��� 
ဖြိုး��ီသူည်�်ကျော်န်းာ��တ်ငွ်း� ညွှှန်း���နိ်း�� ��ိမ�ိတ်�ိ်ကျော်စ်ရန်း��တ်�ွ� 
သူ�ကျော်တ်သူန်းန်းည်��လှိုမ����ိ �ဆင််း�ပြုမှင်း်�တ်င်း�ရန်း� �ွနို����တ်�ိ် 
ဆံ��ပြု�တ်�ခွဲက်ြာ��ါသူည်�။ ယ့်ခွင်း�တ်ိ�င်း��တ်�ခွ်��မ်��တ်ငွ်း� �ါဝင်း�သူည််� 
�မ�ှ��ယ့်ငွ်း��မ်�� သူ�ိ်မဟ�တ်� န်းာ�လှိုည်�မ� လှိုွဲမ�ှ�မ�မ်���ိ� 
ပြု�င်း�ဆင်း� တ်ည််�မတ်�ရန်း��တ်�ွ�သူ�မ� �မ်�ိ�သူ���ဆင်း်�   
ပြု��ပြု�င်း� ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�မ်���ရ �ခွ်�ိ�သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� 
မ်���ိ� မလှို�ိ���ကျော်တ်�သ်ူည််��တ်�ွ��ါ �ဆင်း်�ပြုမှင်း်�တ်င်း�မ�မ်�� 
ပြု��လှို���ရန်း� လှို�ိ���လှို�ခွဲ်�ါသူည်�။ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� ညွှှန်း��ိန်း�� 

မ်����ိ ညွှှန်း���ိန်း��မှ �ယ့်�ထွ�တ်�ပြုခွင်း��၊ ညွှှန်း��ိန်း��သူစ်� 
မ်�� ပြု�ည််�စ်ွ��ပြုခွင်း��တ်�ိ်�ပြု�င်း� ညွှှန်း��ိန်း��မ်��စ်ွ���ိလှိုည်�� 
စ်စ်�တ်မ��တ်ွင်း� သူံ��ထွ��သူည််� စ်���လှို�ံ� �သူံ���နို�န်း�� 
�န်းည်��င်းယ့်� ပြု�င်း�ဆင်း�မွမ��မံပြုခွင်း�� သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်ဒိသူနိုတရ 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုှင်း်� ��ိမ�ိ��ိ��ည်ီကျော်��င်း� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��တ်ိ�်��ိ 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွဲ�်ါသူည်�။ ဥ�မ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်����� 
“ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ��” ရှိမရှိ သူ�မန်း���လှို့ံ�� ကျော်မ�မည််� 
�စ်�� ဖြိုးမ�ိ�ပြု�ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� ကျော်ပြုမယ့်�ဂျာရံ 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ��၊ စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ� ဧရိယ့်�မ်��တ်ွင်း�ရှိကျော်သူ�� 
လှိုည်�� စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�နိုငှ်း�် မသူ��ဆိ�င်း�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� 
လှို����ိ�င်း�လှို်��ရှိသူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ�� 
ကျော်��င်း��ံ�စ်ံ ၇ �စ်ရှိသူည်�် ၎င်း��တ်ိ�် ��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည်�် ကျော်ပြုမ�မည်� 
ကျော်�ါ�� �မ်�ိ��စ်���ိ� တ်တိ်�ိ်�် ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲ�်ါသူည်�။

သုုဆော�သုန နည််းလများ်း�ိုင််း�ိုင််�ာ အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ား 
ပြ�ုလ�်ုပြခံင််းသုည်် ဤ�ကားကာလအ�င့််း ပြဖွဲ့စ်ာဆော�်ခံ�သ်ုည််် 
�ိုး�က်ဆောပြ�ာင််းလ�များကုို ဆောပြခံ�ာဆောကာက်�ာ၌ အဆော�းကြီးကးီဆောသုာ 
အက� ို း�က်များ�ား ပြဖွဲ့စာ်ဆော�်ဆောစာသုည််။ ၂၀၁၉ MBEI နှှင််် 
၂၀၂၀ MBEI �ို��င့်် အသုးးုပြ�ုထူးားသုည််် ညွှန်ှကန်ိးများ�ားများာှ 
များ�ညူ်သီုည််် အ�က့် ��များ်းများ့ �များ�ှ်များ�ားကို �ကည်််ရုးမုျား့ပြဖွဲ့င််် 
�ိုး�က်ဆောပြ�ာင််းလ�များကုို ဆောပြခံ�ာဆောကာက်�န ်များပြဖွဲ့စ်ာနှိုင််ဆော�။ 
ရမှတ်� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင်း်� ရမှတ်� 
မ်��တ်ွင်း� �မှန်း�တ်�ယ့်� တ်�ိ�တ်��ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်����ိ 
��ိယ့်�စ်��ပြု��သူလှို��၊ သူ�ိ်တ်ည်��မဟ�တ်� ညွှှန်း���ိန်း��၏ 
�ွဲ�စ်ည်���ံ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲပြုခွင်း��မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� ထွွ��ကျော်�်လှို�ကျော်သူ� 
ရလှိုဒိ�မ့သူ�ကျော်လှို� ဟသူူည်�် �ခွ်����ိ �ွနို����တ်�ိ် မကျော်ပြု�� 
နို�ိင်း�ကျော်တ်�က်ျော်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း�် ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်�� ရမတှ်�န်းမိ�်�ါ� 
သူည််� ညွှှန်း��ိန်း��တ်စ်�ခွ���ိ �ယ့်��်��လှိုိ���ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း�   
MBEI �်မ��မ့ရမှတ်�မ်�� တ်�ိ�တ်��လှို�နိို�င်း�စ်ရ�ရှိကျော်သူ�� 
လှိုည်�� ဤသူ�်ိ �မတှ်�တ်��လှို�ပြုခွင်း��သူည်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� 
����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� �မနှ်း�တ်�ယ့်� တ်�ိ�တ်��ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ���ိ 
��ိယ့်�စ်��မပြု��ကျော်�။ 

ဤပြ�ဿနာကို ဆောပြဖွဲ့�ှင််း�န်အလို�င်ှာ သုုဆော�သုနအဖွဲ့့�� 
အဆောနပြဖွဲ့င််် သုးီပြခံားညွှနှ်းကနိ်းနှစှာ်ခံ ုဖွဲ့န်�ီးထူးား�ါသုည််။
၂၀၂၀ MBEI  တ်ငွ်း� ညွှနှ်း��နိ်း���သူစ်�နိုငှ်း�် မမွ��မံ စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� 
၁၅၃ ခွ��ါဝင်း�ဖြိုး��ီ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း ����ခွ်���ကျော်ရ� �ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိ 
ကျော်���ပြု�ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� ဤညွှှန်း���ိန်း��  
ကျော်�်ရှိ ရမတှ်�မ်����ိ ယ့်နူ်းစ်� �ခွ်င်း���ခွ်င်း��ကြာ��� (လှို���င်းန်း��မ်��၊ 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��နိုှင်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��) တ်ွင်း�သူ� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�နို�ိင်း�ဖြိုး�ီ� 
၂၀၂၀ ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ ၂၀၁၈ ကျော်ဒိတ်�မ်��နိုှင်း်� နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�၍ 
မရနို�ိင်း�ကျော်ခွ်။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း�လှိုည်�� ၂၀၁၈ နိုငှ်း်� ၂၀၂၀ နိုစှ်�နှိုစ်�လံှို��တွ်င်း� 
�သံူ��ပြု��ခွဲသ်ူည်� ညွှနှ်း��နိ်း�� ၉၂ ခွ���ိ ��်ဉ်း��ခွ်���ထွ��သူည််� 
�င်း�မ MBEI ��ိ �ါ �န်း�တ်�ီကျော်��ထွ���ါသူည်�။ ��ိမ�ိတ်င်း��ကြာ���စ်�ွ 
လှို�ိ��န်းာကျော်ဆ�င်း�ရွ��သူည််� �ိစ်စတ်စ်�ခွ�မှ� �င်း�မညွှှန်း��ိန်း�� 
မ်����ိ MBEI စ်စ်�တ်မ����ိ နိုှစ်�နိုှစ်�လှိုံ�� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲ်ကြာ� 
သူည််� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမူန်းာ����စ်�မ ှစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��မသှူ� 
ယ့်ထူွ���ါသူည်�။ တ်ညူ်ကီျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ�သူ� 



�သံူ��ပြု��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� တ်�ိ�တ်��မ�၊ ဆ�တ်�ယ့်�တ်�မ� ���လံှို��တ်�ိသ်ူည်� 
မဝူါဒိ��ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� �မှန်း�တ်�ယ့်� ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�မ်��မ ှတ်�ိ��ရို�ိ��  
ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်သူ� ရလှိုဒိ�မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ၊ ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���  
သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ �ွဲ�စ်ည်��မ�ကျော်ပြု��င်း��လှိုသဲူ�ွ�ပြုခွင်း�� 
ကျော်ကြာ��င်း်� မဟ�တ်�ကျော်ကြာ��င်း�� ��မခွံနိုိ�င်း��ါသူည်�။

�က့်ခံ�က်ပြခံင််း – ညွှနှ်ကနိ်း ၁၅၃ ခံု ဆော�်များ ှMBEI �များ�ှ် 
များ�ားကို အညွှန်ှးကိန်းခံ့� �ယ််ခံအု�င့််းသုို� ဆော�ါင််းထူးည််လ်ိုက် 
�ါသုည််။ ယ့်င်း���ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်����ိ သူီ��ိရီ��ိင်း���ရ 
�ဓိ�ပါယ့်�ရှိကျော်စ်ရန်း�၊ �ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�ကျော်စ်ရန်း�နိုှင်း်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ 
��ဂျာဂလှို�ိ �ဏ္ဍ မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� တ်�ိ�တ်���ွ�ံဖြိုး��ိ�မ��ကျော်�် 
��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���သူည််� လှို��ကျော်တ်ွ�ပြု��နို�ိင်း�စ်ရ�ရှိသူည််� 
မူဝါဒိ��ိင်း�� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွ်��မ်��နှိုင်း်� ခွ်တိ်�ဆ��မ�ရှိကျော်စ်ရန်း�  
မ်��စ်�ွ ကြီး��ိ�စ်�����ထွ�တ်�ထွ���ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ �ညွှှန်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ မ်��၌ တ်�ိ�တ်�� လှို�ပြုခွင်း��သူည်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း�ကျော်န်းပြု�င်း်� 
�ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ�နိုငှ်း်� ကြွ�ယွ့်�ဝမ�ဆ��လှို��ရှိကျော်န်း��ိရ်� လှိုနွ်း�စ်�ွ 
�ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည်�ဟ� ယ့်ဆူ�ါသူည်�။ (ညွှနှ်း��နိ်း��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီ�ိ 
ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ရပြုခွင်း��နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��တ်ိ��်တ်�ွ� ကျော်န်းာ���ွယ့်�မ ှ
�ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ��နိုှင်း် � �တ်�သူ��သူည််� ကျော်ဆွ�ကျော်နိုွ�ခွ်�� 
�ပြု�ည်�်�စ်ံ���ိ �ခွန်း�� ၄ တ်ငွ်း� ကြာ�ည််��ါ။) 

အညွှှန်းကိန်းခံ့�များ�ား ဖွဲ့န်�ီး�န် ညွှှန်ကိန်း�စာ်ခံုခံ�င််းစာီကို  
အများှ�်�စာ်မှျား �စာ်�ယ််အထိူး စားသု�်မှျား�်ထူးားဖြိုး�ီး  
ဆောပြဖွဲ့�ိုသုူများှ ဆောပြဖွဲ့�ကားခံ�က်များ�ားကို အများှ�်ဆော�း�ာ�့င််  
(၁)ကို အမှျား�်အနည််း�းုးဟုု ယ်ူ�ဖြိုး�ီး (၁ဝ)ကို အမှျား�်  
အများ�ား�းုးဟုု ယ်ူ��ါသုည််။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ ရှိဖြိုး�ီ�သူ�� 
�ကျော်လှို်��်င််း�ကျော်��င်း��မ်����ိ မူတ်ည်�၍  MBEI �မှတ်� 
မ်����ိ သူမရို�ိ��်�သူွင်း� သူွတ်�သူွင်း��လှို�ိ��သူည်� ပြု�စ်�ရ� 
ဤဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ�ှ �လွှိုန်း��ကျော်ရ�ကြီး��ီ�ါသူည်�။ MBEI သူည်�  
ပြု�ည်�န်းယ့်� / တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� �စ်�ိ�ရမ်���ိ� ၎င်း��တ်ိ� ်၏ 
လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ��ံ� တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�  
ရန်း� တ်�ိ��တ်နွ်း��ရ�တ်ငွ်း� ဖြိုး��ီပြု�ည််�စံ်�လှိုနွ်း��ဖြိုး��ီ လှို��ကျော်တ်�ွပြု�စ်�နို�ိင်း�ရန်း� 
ခွ��ခွဲကျော်သူ� ����ခွ်���မ�စ်န်းစ်�ကျော်��င်း�� နို�န်း��စ်ံမ်��နိုှင်း�် မနို�ိင်း�� 
စ်�ဘဲ၊ဲ တ်စ်�ခွ�တ်ည်��ကျော်သူ� �မ်�ိ�သူ��ကျော်ရ� နိို�င်း�ငံ်းကျော်ရ� မကူျော်ဘဲ�င်း� 
�တ်ငွ်း��ရှိ ၎င်း��တ်�ိန်ိုငှ်း်� �ဆင််း��တ်န်း��တူ် ကျော်ဒိသူ�ဆင််း� �စ်�ိ�ရ  
မ်�� �်င််း�သူံ��ကျော်န်းဖြိုး�ီ� ပြု�စ်�သူည််� �ကျော်��င်း��ဆံ�� လှို���င်းန်း�� 

ကျော်ဆ�င်း�ရွ���ံ�မ်��နိုှင်း်�သူ� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�ထွ���ါသူည်�။ ဥ�မ� 
မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မဆ�ိ MBEI �မှတ်�  
၅၃ မှ ၆၁ ကြာ���ရရှိကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူ 
ကြီး�ီ�မ်��ပြု�စ်��ါ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� �်င်း်�သံူ��ကျော်န်းဖြိုး��ီသူ��ပြု�စ်� 
ကျော်သူ� �ကျော်��င်း��ဆံ�� လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�မ်�� ���လံှို����ိ  
လှို�ိ��န်းာကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြုခွင်း��ပြု�င််း� �မတှ်� ၁ဝဝ �ပြု�ည််�ရနို�ိင်း�သူည််�  
သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်��ါသူည်�။ ညွှနှ်း��ိန်း��မ်����ိ �မတှ်�စ်ကျော်�� ပြု�န်း�လှိုည်� 
ခွ်နိ်း�ည်ှိဖြိုး�ီ�သူည််�ကျော်န်းာ�� ခွ်နိ်း�ဆဖြိုး�ီ� �်မ��မ့တ်န်း��ိ����ိယ့်ူ၍ 
�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ �န်း�တ်�ီ�ါသူည်�။  ခွ်နိ်း�ဆဖြိုး��ီ �်မ��မ့တ်န်း���ိ�မ်����ိ  
hard data မ်�� ရရှိလှို�ကျော်သူ��ခွါ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်�ွ ကျော်�ါင်း��စ်��  
ထွည််�သူွင်း��နို�ိင်း�ရန်း� �သူံ��ပြု���ါသူည်�။ ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ူဆခွ်�� 
ဘဲ��လှို�ိ��မ�မ်���ိ� ကျော်လှို့�ခ်ွ်နို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� 
မ်��၏ �ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း��စ်�ီမ���ိ ၆ဝ% သူတ်�မတှ်�ဖြိုး��ီ hard 
data မ်���ိ� ၄ဝ% သူတ်�မတှ်��ါသူည်�။

MBEI �များှ�်များ�ားကို �့က်ခံ�က်�ာ�့င်် များ�ူည်ီဆောသုာ 
အု�်စာုခံ့�များ�ားအ�့က် သုီးပြခံား စာိစာစာ်ဆောလ်လာများု ပြ�ုနှိုင််�န် 
ဆော�ာင််�ကွ်ထူးား�ါသုည််။ �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲမ်�� ���လှိုံ���ိ� 
စ်စ်�တ်မ��ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��  
မ်��၏ �ဆင်း်�တ်ငွ်း� �န်း�တ်�ီထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ သူ�ိပ်ြု�စ်�၍ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်တ်ငွ်း� ၎င်း��တ်ိ�က်ျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူည််�  
စ်စ်�တ်မ���ကျော်ပြု�မ်��၊ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင််း� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ�၊  
တ်စ်�ဆင်း�်ခွံ ကျော်ဒိတ်�မ်���ရ �န်း�တ်�ီထွ��သူည်�်  တ်ရ��ဝင်း�  
ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�ရမှတ်�တ်စ်�ခွ�စ်ီရှိသူည်�။ 
ဤန်းည်��ပြု�င််း� �ွနို����တ်�ိသ်ူည်� မည်�သူည််� သူ�ကျော်တ်သူန်း�န်း��တ်�ိင်း�မ်�ိ� 
သူတ်�မတှ်�ကျော်စ်��မ ူယ့်င်း���တ်�ွ� လှို�ိ���သူည််� ����ခွ်���ကျော်ရ� 
�ဆင်း်�မ်�ိ�ရရှိသူည်��ထွ ိလှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်မီ ှကျော်ပြု�ကြာ���  
ခွ်��မ်����ိ ကျော်�ါင်း��စ်��၍ ရသူ�ွ�ကျော်စ်သူည်�။ MBEI တ်ငွ်း� �ဓ�ိ 
ဦး�စ်��ကျော်��သူည်�မ�ှ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��ဆင််း� လှို���င်းန်း�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� �ကျော်န်း�ထွ����ိ တ်စ်�ကျော်�ါင်း��တ်စ်�စ်ည်��တ်ည်�� 
ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း�ကျော်ရ� ပြု�စ်��ါသူည်�။  သူ�ိပ်ြု�စ်�၍ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��၏ 
�ဏ္ဍ�မ်�ိ��စ်��၊ လှို���င်းန်း����ိင်း�ရငှ်း�၏ �်��/မ����စ်�တ်ိ��်ပြု�င်း� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ��ိ� �်င်း်�သံူ��ရ�တ်ငွ်း� ကျော်တ်�ွရသူည််� မည်မီ့မ� 
မ်����ိ ကျော်ပြုခွရ�ကျော်����၍ ရလှို�သူလှိုိ� �ပြုခွ��လှို�ခဏ်�ရ�� 
မ်��စ်�ွတ်�ိ ်�ကျော်�် �ကျော်ပြုခွခံွသူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ�ဆိ�င်း�ရ� 
သူ�ီပြုခွ��ရမတှ်�မ်���ိ� တ်�ွ�ထွ�တ်�၍လှိုည်�� ရလှို��ါသူည်�။



အဓိကိ
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�(သူိ�်) 
တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ �ဖြိုး��ီ�ပြု�တ်�မတှ်��ံ�တ်င်း�ရန်း� သူံ��လှို ထွ���ိ�မ�ိကျော်စ်�င်း�်ဆ�ိင်း��ရသူည်� (%)

၂။ �ဖြိုး��ီ�ပြု�တ်�မတှ်��ံ�တ်င်း�ရန်း� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

၃။ CDC သူိ�် DAO မ ှလှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိရန်း� ရ��ကျော်�ါင်း�� (#)

၄။ DICA မ ှစ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� မတှ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရ�ွ�ရရှိရန်း� ရ��ကျော်�ါင်း�� (#)

၅။ မည်�သူည်�် မတှ်��ံ�တ်င်း��စိ်စမဆ�ိ �ခွ���ခွဲရှိ (%)

၆။ DAO စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း�ရရှိရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ���မ�ဏ် (%)

၇။ DAO ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှ �ညူ်တီ်တ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ ဗဟ�သူ�တ်ရှိကြာ�သူည်��ိ�သူကျော်ဘဲ�တ် ူ(%)

ညွှနှ်ကိန်းသုစာ်များ�ား

၈။ CDC (သူိ�်) DAO လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ကျော်လှို့���ရန်း� လှိုိ����သူည်�် လှို���င်းန်း���ဆင်း�်ကျော်�ါင်း��

၉။ DICA မတှ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရ�ွ�ကျော်လှို့���ရန်း� လှိုိ����သူည်�် လှို���င်းန်း���ဆင်း�်ကျော်�ါင်း�� (#)

၁၀။ DISI မတှ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရ�ွ�ကျော်လှို့���ရန်း� လှိုိ����သူည်�် လှို���င်းန်း���ဆင်း�်ကျော်�ါင်း�� (#)

၁၁။ လှို�ိင်း�စ်င်း�လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်��ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း��တ်�ွ� သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�သူည်�  

DAO ရိုံ�� သူ�ိ် တ်စ်�ကြီး�ိမ�မ� သူ�ွ�ကျော်ရ���ခွဲရ်သူည်� (%)

၁၂။ DAO ရိုံ��သူည်� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ပြု�ည််�ဝစ်�ွ �လှို���လှို���သူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်�(%)

၁၃။ DAO ရိုံ��သူည်� လှိုိ����ကျော်သူ� ရို���ဝတ်ု��ရင်း��ပြုမစ်�မ်��ရှသိူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်� (%)

၁၄။ OSS ရိုံ��သူည်� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ပြု�ည််�ဝစ်�ွ လှိုည်��တ်�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�ရှိသူည်�ဟ� 

သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်�

၁၅။ OSS ရိုံ��သူည်� လှိုိ����ကျော်သူ� ရို���ဝတ်ု��ရင်း��ပြုမစ်�မ်��ရှသိူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်� (%)

၁၆။ OSS ရိုံ��ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှ ���ူည်ကီျော်��နို�ိင်း�ကြာ�သူည်� (%)

၁၇။ DAO တ်ငွ်း� သူတ်�မတှ်�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်လှို့���လှို�ှကျော်��င်း��ံ�စ်ံရှိဖြိုး�ီ� သူ�ွ�ယ့်၍ူရသူည်� (%)

�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ လှို���င်းန်း��သူည်� ကျော်ပြုမ�ိ�င်း�ဖြိုး��ီ ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ���ါ ရှသိူည်� (%)

၂။ ကျော်ပြုမစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��ရရှရိန်း� ကြာ��ခွ်နိ်း� (ရ��ကျော်�ါင်း��) 

၃။ လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� �လှိုယ့်��လှိုတ်�ထွ��မန်းည်��ကျော်သူ� ကျော်ပြုမသူမိ��ခွံရနို�ိင်း�သူည်�် 

�နိုတရ�ယ့်�ရှိသူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည်� (%)

၄။ လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� �လှိုယ့်��လှိုတ်�ထွ��မန်းည်��ကျော်သူ� င်း�ှ�ရမ��စ်�ခွ်���ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲနိုိ�င်း�မ� 

�နိုတရ�ယ့်�ရှိသူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည်� (%)

၅။ ကျော်ပြုမသူမိ��ခွံရ�ါ� လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� မ့တ်ကျော်သူ� ကျော်လှို့��ကျော်ကြာ��ကျော်င်း ွရရှလိှိုမိ�်မည်�ဟ� 

ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည်� (%)

၆။ လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ပြုမနိုငှ်း�်ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� ရိုံ���စိ်စမ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ���ူကျော်သူ��လှိုည်�� 

�ခွ���ခွဲတ်စ်�စ်ံ�တ်စ်�ရ�မရှကိျော်�။ (%)

ညွှနှ်ကိန်းသုစာ်များ�ား

၇။ လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� လှိုွန်း�ခွဲ်ကျော်သူ� ၂ နိုစှ်��တ်ငွ်း�� ကျော်ပြုမ�စိ်စ�ပြုင်းင်း����ွ�မ� ပြု�စ်�ခွဲ�်�ူသူည်� (%) 

၈။ လှို���င်းန်း��တ်ငွ်း� ကျော်ပြုမဂျာရန်း� (သူိ�်) �ံ�စ်ံ ၇ ရှသိူည်� (%) 

၉။ လှို���င်းန်း��ရငှ်း���ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ပြုမမ�ှ �ပြုခွ��သူ၏ူ �မည်�ကျော်�ါ��နိုငှ်း�် ပြု�စ်�သူည်� (%)

၁၀။ လှို���င်းန်း���ရဝ�ဏ်�ဝယ့်�ယ့်ပူြုခွင်း�� သူိ�် ခွ်ဲ�ထွငွ်း�ပြုခွင်း��တ်ိ�်တ်ငွ်း� �ခွ���ခွဲမ်�� ကြံ�ံ�ရသူည်� (%)

၁၁။ GAD ကျော်ပြုမဂျာရန်း�ရရှရိန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��ကျော်�ါင်း�� (#)

၁၂။ DALMS ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှ �ညူ်တီ်တ်�ကြာ�သူည်� (%)

၁၃။ GAD တ်ငွ်း� သူတ်�မတှ်�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်လှို့���လှို�ှကျော်��င်း��ံ�စ်ံရှိဖြိုး��ီ သူ�ွ�ယ့်၍ူရသူည်� (%)

၁၄။ DALMS တ်ငွ်း� သူတ်�မတှ်�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်လှို့���လှို�ှကျော်��င်း��ံ�စ်ံရှိဖြိုး��ီ သူ�ွ�ယ့်၍ူရသူည်� (%)

၁၅။ GAD ရိုံ��သူည်� လှို�ိ���ကျော်သူ� ရို���ဝတ်ု��ရင်း��ပြုမစ်�မ်��ရှသိူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်� (%)

၁၆။ DALMS ရိုံ��သူည်� လှို�ိ���ကျော်သူ� ရို���ဝတ်ု��ရင်း��ပြုမစ်�မ်��ရှသိူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်� (%)

၁၇။ GAD ရိုံ��သူည်� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ပြု�ည််�ဝစ်�ွ �လှို���လှို���သူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်� (%)

၁၈။ DALMS ရိုံ��သူည်� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ပြု�ည််�ဝစ်�ွ �လှို���လှို���သူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်� (%) 

၁၉။ DALMS ကျော်��င်း��ံ�စ်ံ ၁၅ ရရှိရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��ကျော်�ါင်း��

�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ကျော်င်းကွျော်ကြာ��တ်ံစ်ိ��လှို��ကျော်ဆ�င်း� ကျော်��ရသူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၂။ �ကျော်ရ�င်း��ဝင်း�ကျော်င်း၏ွ ၂% ကျော်���� �မ�ဏ်ပြု�င်း်� လှို�ဘဲ�ထွ�ိ�ရသူည်� (%)

၃။ လှို�ဘဲ�ကျော်င်း ွကျော်��ရမည််� �မ�ဏ်��ိ �ံ�မနှ်း����ပြု�င်း�် ကြီး��ိသူသိူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၄။ ကျော်င်းကွျော်ကြာ��တ်ံစ်ိ��လှို��ကျော်ဆ�င်း� �မ�ဏ်သူည်� �စ်ိ��ရဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ���ိ ��ိမ�ိလှို်င်း�ပြုမန်း�ကျော်စ်သူည်� 

(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၅။ �စ်�ိ�ရ �စ်စည်��ဝယ့်�ယ့်ကူျော်ရ� ကျော်လှိုလှိုံကျော်��င်း��ိ�်ရ�တ်ငွ်း� ကျော်င်းကွျော်ကြာ��တ်ံစ်ိ��လှို��ကျော်ဆ�င်း�ကျော်��ရန်း� 

လှို�ိ���သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၆။ စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�ဝင်း��ါ� လှို��ကျော်ဆ�င်း� (သူိ�်) ကျော်င်း�ွ��ိကျော်ဆ�င်း��ကျော်��ရသူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၇။ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��သူည်� ကြီး��ီကြာ���သူမူ်����� လှို��ကျော်ဆ�င်း�ပြု�င်း်� ကျော်င်းရွ�ှရန်း� �ခွငွ်း�်�လှိုမ�� 

�န်း�တ်�ီကျော်��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၈။ လှို ူ၁၀,၀၀၀ တ်ွင်း�ရှကိျော်သူ� �ဂျာတ်တိ်�ိင်း�ကြာ���မ�ကျော်�ါင်း��(# ၂၀၁၉)

ညွှနှ်ကနိ်းသုစာ်များ�ား

၉။ ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိရန်း� တ်ံစ်�ိ�လှို��ကျော်ဆ�င်း� သူိ�် ကျော်င်းကွျော်��ရန်း� လှိုိ���� (%)

�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ လှို���င်းန်း��မ်�� (သူိ�်) စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ� ဝင်း�ကျော်ရ���သူည််� �ကြီး�မိ�ကျော်ရ (#)

၂။ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� လှို���င်းန်း����ိ စ်ည်���မ��လှိုိ���န်းာကျော်စ်သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၃။ လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ရိုံ���စိ်စမ်��၌ ၎င်း��တ်ိ�်�ခွ်နိ်း�၏ ၁၀% ကျော်�����ိ� ကျော်��ရသူည်� (%)

၄။ �စ်�ိ�ရ �ရ�ရှမိ်��သူည်� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� �ိ�င်း�တ်ွယ့်�ရ�၌ လှို်င်း�ပြုမန်း�ထွကိျော်ရ���သူည်� 

 (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၅။ �စ်�ိ�ရ �ရ�ရှမိ်��မ�ှ ခွင်း�မင်း�စ်ရ�ကျော်��င်း��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၆။ တ်ံဆ�ိ�တ်ံ�� ထွ�ကျော်��ရန်း�နှိုင်း�် လှို��မတှ်�ထွ�ိ�ကျော်��ရန်း� ရိုံ��သူ�ိ် မကြာ��ခွဏ် မသူ�ွ�ရ  

(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၇။ ရိုံ��စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��မ�ှ ရို�ိ�ရငှ်း��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၈။ ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမည််�ကျော်င်းမွ်����ိ �မ်��ပြုမင်း�သူ�ကျော်��င်း� ထွ��ရှကိျော်��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၉။ GAD ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှ ���ူည် ီကျော်��တ်တ်�ကြာ�သူည်� (%)

၁၀။ ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ရိုံ��စ်���ွဲမ်��တ်ငွ်း� ဝန်း�ထွမ���သူင်း်�ရှိကျော်န်းတ်တ်�သူည်� (#)

၁၁။ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��တ်ွင်း�� ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� �ငွ်း�်လှိုစှ်�ထွ��ရှိပြုခွင်း��သူည်� (%)

ညွှနှ်ကိန်းသုစာ်များ�ား

၁၂။ �စ်�ိ�ရ၏ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�ရှိပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမည််� ကျော်င်းနွို�န်း��ထွ��မ်���ိ� 

�လှိုယွ့်�တ်� ူသူခိွွင်း�်ရလှို�သူည်� (%)

၁၃။ လှို���င်းန်း��သူံ��သူ��ရန်း�နိုှင်း�် ဝင်း�ကျော်ရ���စ်စ်�ကျော်ဆ�ရန်း� ကြာ��ခွ်နိ်း� (မနိ်းစ်�)

၁၄။ �စ်�ိ�ရဌာ�န်းမ်��မ�ှ န်းည်���ည်��ိ�င်း��တ်ငွ်း� �စ်မွ���စ်ရှိကြာ�သူည်� (%) 

၁၅။ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� လှိုည်��တ်�မ���ိ �ခွ���ခွဲပြု�စ်�ကျော်စ်သူည််� �ကြီး�မိ�ကျော်ရ (#)

၁၆။ DAO စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း� သူ��တ်မ��တ်ိ��ရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ�  

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ���ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

၁၇။ GAD စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ကျော်ပြုမဂျာရန်း�သူ��တ်မ��တ်ိ��ရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

၁၈။ DAO ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှ ���ူည်ကီျော်��တ်တ်�ကြာ�သူည်� (%)

ဇိုယ်ား ၁.၂။

MBEI �င့်် အသုးးုပြ�ုထူးားသုည််် အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့အလိုက် ညွှနှ်ကနိ်းအားလးးု၏ စာာ�င််း

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၁။ ကနဦးး ကနု်က�စာ�ိ�်များ�ား

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၃။ များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်း စာည််းကများ်းများ�ား

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၂။ ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ�ုခံင့်််နှငှ််် လးုခြုံခံးုများု

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၄။ ��ားများဝင်် ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား



�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ ယ့်ခွင်း�လှို�တ်ငွ်း�� တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��နိုှင်း�် �ပြုခွ��ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� 

ပြု�တ်�ကျော်တ်���သူည််� န်းာရ ီ(န်းာရကီျော်�ါင်း��)

၂။ ယ့်ခွင်း�လှို�တ်ငွ်း�� မ�ီပြု�တ်�သူည််� န်းာရ ီ(#)

၃။ တ်စ်�နိုှစ်��တ်ငွ်း�� လှိုမ��ကျော်ရကြီး��ီ၍၊ ရံံထွ၍ူ၊ လှိုမ��မကျော်��င်း��၍ လှိုမ���တိ်�သူည်�်  

ရ��ကျော်�ါင်း�� (#)

၄။ မကျော်မ့��လှိုင်း်�ကျော်သူ� မ�ီပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� သူ�ိ် မ�ီမမနှ်း�မ�ကျော်ကြာ��င်း်� လှို���င်းန်း��ထွခိွ�ိ��သူည်� 

 (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၅။ ယ့်ခွင်း�လှို�တ်ငွ်း�� မ�ီပြု�တ်�သူည််� �ကြီး�မိ�ကျော်ရ (#) 

၆။ မ�ီကျော်လှို့���သူည််�ရ��နိုငှ်း�် မ�ီရသူည်�် ရ��ကြာ��� (စ်�စ်�ကျော်�ါင်း��, ရ��ကျော်�ါင်း��)

၇။ ဖြိုးမ�ိ�ပြု�လှိုမ��မ်��သူည်� ကျော်��င်း��သူည်� (သူိ�်) �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်� (%)

၈။ တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��မ်��မ�ှ ကျော်��င်း�� (သူိ�်) �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း�� (%)

၉။ လှို့��စ်စ်�မ�ီ ကျော်��င်း�� (သူိ�်) �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း�� (%)

၁၀။ �င်း�တ်�န်း�� ကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း�� (%)

၁၁။ ကျော်ရ�ရည်��ကျော်သူ�ွ ကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း�� (%)

၁၂။ ကျော်ဆ�ရိုံ�/ကျော်ဆ�ခွန်း�� �ရည်��ကျော်သူ�ွ ကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း�� (%)

၁၃။ မ�ိဘဲ�ိင်း����န်း��/လှိုဦူး�ကျော်ရ (%)

ညွှနှ်ကနိ်းသုစာ်များ�ား

၁၄။ ကြီး��ိတ်င်း��သူကိျော်��ဖြိုး��ီ မ�ီပြု�တ်�သူည််� ကျော်န်းာ��ဆံ���ကြီး�မိ� ၅ ကြီး�မိ� (#)

၁၅။ ကျော်�်�လှို��လှိုမ��မ်�� ကျော်��င်း��မနွ်း� သူ�ိ် �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��မနွ်း� (%)

၁၆။ လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ကျော်လှို့���ထွ��သူည််� �ခွ်နိ်း�မှ ရသူည်�်�ခွ်နိ်း�ကြာ��� 

ကြာ��ပြုမင်း်�ခွ်နိ်း� (��ဂျာဂလှို�ိကျော်န်း�မိ�သူံ��မတီ်�၊ ရ��ကျော်�ါင်း��) 

၁၇။ လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ကျော်လှို့���ထွ��သူည််� �ခွ်နိ်း�မှ ရသူည်�်�ခွ်နိ်း�ကြာ��� 

ကြာ��ပြုမင်း်�ခွ်နိ်း� (�စ်�ိ�ရကျော်န်း�မိ�သူံ��မတီ်�၊ ရ��ကျော်�ါင်း��)

၁၈။ လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ကျော်လှို့���ထွ��သူည််� �ခွ်နိ်း�မှ ရသူည်�်�ခွ်နိ်း�ကြာ��� 

ကြာ��ပြုမင်း်�ခွ်နိ်း� (��ဂျာဂလှို�ိလှို���င်းန်း��မတီ်�၊ ရ��ကျော်�ါင်း��)

၁၉။ လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ကျော်လှို့���ထွ��သူည််� �ခွ်နိ်း�မှ ရသူည်�်�ခွ်နိ်း�ကြာ��� 

ကြာ��ပြုမင်း်�ခွ်နိ်း� (�စ်�ိ�ရလှို���င်းန်း��မတီ်�၊ ရ��ကျော်�ါင်း��)

၂၀။ ကျော်ပြုခွ���ကျော်သူ�ွရ�သူတီ်ငွ်း� ကျော်ရရရှသိူည်�် �မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်�မ်�� (%)

၂၁။ လှိုနွ်း�ခွဲ်ကျော်သူ� ၇ ရ���တ်ငွ်း�� �င်း�တ်�န်း�� �သူံ��ပြု��ခွဲသ်ူည်�် �သူ�� ၁၅ နိုှစ်�နိုငှ်း�် 

 �ထွ��လှိုမူ်�� (%)

၂၂။ ရထွ��လှိုမ���ရညှ်� (km/km2)

၂၃။ လှိုမ���မ်�ိ��စ်��ပြု�င်း်� တ်�ွ�ခွ်��ထွ��ကျော်သူ� လှိုမ���ရညှ်� (km/km2)

၂၄။ �စ်�ိ�ရ သူိ�် ရ��ရ�ွဓါတ်����လှို�ိင်း��ရှိကျော်သူ� �မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်��မ�ဏ် (%)

အညွှနှ်းကိန်းခံ�့ ၅။ အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၆။ �င့်််လင််းပြများင််သုာများု

�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူိ�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ဘဲတ်�ဂျာ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၂။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� ဥ�ကျော်ဒိမ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၃။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�ဝန်း�ကြီး�ီ�ဌာ�န်းမ်��မ ှ�ကျော်��င်း��ထွည်� ကျော်���သူည််� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� �ငှ်း�် 

စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%) 

၄။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၅။ �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� စ်မီံ�နိ်း��သူစ်�မ်����ိ သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၆။ ကျော်ရ���လှို့��စ်စ်�စ်မီံ�နိ်း��မ်��၊ ကျော်လှိုယ့်�ဉ်း��ငွ်း��မ်��၊ �ပြုမန်း�လှိုမ��မ်�� �စ်ရှသိူည်�် 

 �စ်�ိ�ရ ရင်း��နိုှ�ီပြုမှ���နိုှံမ� �စ်�ီမံမ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၇။ ကျော်ပြုမ�သူံ��ခွ်မ�ခွွဲကျော်ဝကျော်ရ� စ်မီံ�နိ်း��မ်��နှိုင်း�် ကျော်ပြုမ�ံ�မ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၈။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၏ စ်��မ�လှို���င်းန်း��မ်��နိုငှ်း�် �ဏ္ဍ�လှိုိ��� 

�ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� စ်မီံ�နိ်း��စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၉။ စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ� လှို���ထွံ��မ်�� ဖြိုး��ီပြု�ည််�စ်ံ�ကျော်စ်ရန်း� ကျော်��င်း��ံ�စ်ံမ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၁၀။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင်း�် ဥကျော်�ဒိနိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� �ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲ�ိ� 

 ကြီး��ိတ်င်း�သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%) 

၁၁။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �ဆင်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� �ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲ�ိ� 

 ကြီး��ိတ်င်း�သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%) 

၁၂။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �ဆင်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���မ���ိ 

ကြီး��ိတ်င်း�သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

၁၃။ လှိုသူူရိငှ်း�ကြာ��� ပြု��လှို���ကျော်��ထွ��သူည််� �ခွ်���လှို��မ်���ါကျော်သူ� 

 GAD စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �မ�ဏ် (%)

၁၄။ လှိုသူူရိငှ်း�ကြာ��� ပြု��လှို���ကျော်��ထွ��သူည််� �ခွ်���လှို��မ်���ါကျော်သူ� 

 DAO စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �မ�ဏ် (%)

ညွှနှ်ကိန်းသုစာ်များ�ား

၁၅။ သူ�ဓ� ပြု�ထွ��ကျော်သူ� DAO စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ�

၁၆။ သူ�ဓ� ပြု�ထွ��ကျော်သူ� DALMS စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ�

၁၇။ �မ်��ပြု�ည်�သူသူူကိျော်စ်ရန်း� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��ပြု�ကျော်��ထွ��ကျော်သူ� 

 DALMS စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ�

၁၈။ DAO ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရကျော်င်းစွ်�ရင်း���တ်�ွ� သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� �လှိုယွ့်�တ်� ူ

 ရရှိနို�ိင်း�မ� (၁-၃ မတှ်�) 

၁၉။ (�စ်�ိ�ရဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�မ်���တ်�ွ�) �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� စ်စ်�တ်မ�� ရမတှ်�  

(၁၅ မတှ်��ထွ��)

အညွှနှ်းကိန်းခံ�့ ၇။ ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း

�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ �ဆ���စ်�� ���ကျော်��င်း��ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူိ�် ကျော်ဒိသူနိုတရ 

��ဏ်���ိင်း�မ်��သူည်� ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� မရှ ိ(%)

၂။ ကျော်ပြုမ�သူံ��ခွ်မ�ဆ�ိင်း�ရ� ဘဲ��လှိုိ���မ� (%)

၃။ ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိကျော်ရ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���မ� (%)

၄။ သူတ်ု�တ်�ူကျော်���ကျော်ရ� လှိုိ�င်း�စ်င်း�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���မ�  (%)

၅။ ရို�ိ�ရငှ်း��ကျော်သူ� ရိုံ��လှို���င်းန်း���စိ်စတ်ွင်း� ဘဲ��လှိုိ���မ�  (%)

၆။ �စ်�ိ�ရဌာ�န်း စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်��တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���မ�  (%)

၇။ သူတ်င်း���ခွ်���လှို��ရရှကိျော်ရ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���မ� (%)

ညွှနှ်ကနိ်းသုစာ်များ�ား

၈။ �ပြုခွ��ကျော်သူ� �ခွငွ်း�်�ကျော်ရ�မ်��နိုငှ်း�် ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ွင်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%)

�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ ည်စ်�ည်မ��မ�သူည်� လှို���င်းန်း��၏ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� �လှို���လှို�မ်���ကျော်�် မကျော်��င်း��ကျော်သူ� 

သူ��ကျော်ရ���မ� �န်းည်��င်းယ့်� သူိ�် လှိုံ��ဝမရှိ (%)

၂။ ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််���ပြု�င်း်� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� �ရည်��ကျော်သူ�ွမှ� ကျော်��င်း��မနွ်း� (%)

၃။ ကျော်ဒိသူနိုတရ ��ဏ်���ိင်း�မ်��သူည်� ည်စ်�ည်မ��မ���ိ �ခွ်နိ်း�မီ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကြာ�သူည်� (%)

၄။  ကျော်ရကျော်�ခွတွ်�ကျော်ရ��ိ� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ�ှ��ကျော်�� (%)

၅။ စ်နွ်း်��စ်��စ်စည်��မ်��ပြု�န်း�လှိုည်��သူံ��ခွ်ကျော်ရ��တ်�ွ� �စ်�ိ�ရ�  

ကျော်ထွ����ံ�်ူည်မီ�ကျော်��သူည်� (%) 

၆။ �စ်�ိ�ရစ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�ဝင်း�ပြုခွင်း��၏ ရည်�ရယွ့်�ခွ်��မ�ှ လှို�ူ��ွဲ��စ်ည်��နိုငှ်း�် 

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း��ိ� ���ယွ့်�ရန်း� ပြု�စ်�သူည်� (%, သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၇။ မလိှိုာ�သူန်း်�ရှင်း��မ� ကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�ကျော်သူ� �မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်� (%)

ညွှနှ်ကိန်းသုစာ်များ�ား

၈။ ကျော်လှိုည်စ်�ည်မ��မ� ကျော်လှို့�ခ်ွ်ရ�တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ ှ���ူည်ီကျော်�� (%)

၉။ ကျော်ရည်စ်�ည်မ��မ� ကျော်လှို့�ခ်ွ်ရ�တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ ှ���ူည်ကီျော်�� (%)

၁၀။ လှို့��စ်စ်�စ်မွ���င်း� ကျော်�ခွတွ်�ရန်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ ှ���ူည်ကီျော်�� (%)

၁၁။ လှို ူ၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� �မ�ိ������စ်�ီကျော်ရ (#) 

၁၂။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�တ်စ်�ရ��လှိုံ��၏ လှိုမ���န်း��ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ� ��ဗနွ်း� သူိ��သူည်��ဆ

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၈။ သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း



�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ သူ�မန်း��ကျော်ပြုခွခွံ �လှို���သူမ�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌ လှိုယွ့်�� ူ(%)

၂။ န်းည်���ည်�ရငှ်း�မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌ လှိုယွ့်�� ူ(%)

၃။ စ်�ရင်း��စ်စ်�မ်��ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌ လှိုယွ့်�� ူ(%)

၄။ ကြီး�ီ�ကြာ���ကျော်ရ�မးှ�မ်��ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌လှိုယွ့်�� ူ(%)

၅။ မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်��ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌လှိုယွ့်�� ူ(%)

၆။ မလူှိုတ်န်း��ကျော်�်�င်း��တ်��ကျော်ရ���နို�န်း�� (%) 

၇။ �လှိုယ့်�တ်န်း��ကျော်�်�င်း��တ်��ကျော်ရ���နို�န်း�� (%) 

ညွှနှ်ကိန်းသုစာ်များ�ား

၈။ လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� �လှို���သူမ���သူစ်�မ်�� ကျော်လှို�််င်း�်ကျော်��ရန်း�လှိုိ� (%)

၉။ လှို���င်းန်း��လှို�ိ���ခွ်��နိုငှ်း�် �ိ���ည်ကီျော်သူ� ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း��ရှိ �လှို���သူမ��မ်��၏ 

�ရည်��ကျော်သူ�ွ (%)

၁၀။ �လှို���သူမ��င်း�ှ�ရမ��ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� ၎င်း���လှို���လှို���နိုိ�င်း�ရန်း� ကြာ��ကျော်သူ� ရ��ကျော်�ါင်း�� (#)

၁၁။ �ထွ��တ်န်း��ကျော်�်�င်း�����နိုှံသူည်�်နို�န်း�� (%)

၁၂။ လှို ူ၁ ကျော်သူ�င်း��လှို့င်း� �လှို������ိင်း�နိုငှ်း�် �လှို���သူမ�� ရ�ှကျော်�ကွျော်ရ�ရိုံ��မ ှ

ကျော်န်းရ�ခွ်ထွ��ကျော်��သူည််�နို�န်း�� (#)

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၉။ လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များု

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၁၀။ ��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

�င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

၁။ ��ယ့်�၍ �ရ�ရှတိ်စ်�ဦး�မ ှဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����ကျော်သူ�� �ွနို�����ကျော်န်းပြု�င်း်� �ထွ��မ ှ

ကျော်ပြု�ရငှ်း��ကျော်��ရန်း� �ယ့်ခူွံနို�ိင်း�သူည်� (%)

၂။ ��ယ့်�၍ ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����မ�မ်�� ထွင်း�ရ�ှ��ါ� �ရ�ရှမိ်��သူည်� �်း�လှိုနွ်း�သူူ 

ဝန်း�ထွမ���ိ� �ကျော်ရ�ယ့်သူူည်� (%)

၃။ ဥ�ကျော်ဒိစ်န်းစ်�သူည်� �စ်စည်���ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း�်နိုငှ်း�် စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်���ိ� �����ယွ့်� 

ကျော်��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ 

၄။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူိ�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �ဆင်း�်မ်�ိ�စ်ံ�ရှိ တ်ရ��ရိုံ��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ 

�ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်���ိ� ကြာ���န်းာစ်စ်�ကျော်ဆ�သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၅။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူိ�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�တ်ငွ်း�� တ်ရ��ရိုံ��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �မ��စိ်စမ်���ိ� 

�ကျော်စ်�တ်လှို်င်း� ကြာ���န်းာ / ကျော်ပြု�ရငှ်း��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၆။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူိ�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�တ်ငွ်း�� တ်ရ��ရိုံ��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �မ��စိ်စမ်���ိ� 

စ်ရီင်း�ခွ်���တ်ိ�င်း�� �ကျော်စ်�တ်လှို်င်း� လှိုိ���န်းာကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်စ်သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၇။ �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်�� ကျော်�်ကျော်�ါ��သူည််��ခွါ ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင်း�် ဥ�ကျော်ဒိ �ကျော်ထွ�����ပူြု��ကျော်ရ� 

ဌာ�န်းမ်��မ ှ���ူည်ကီျော်��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၈။ တ်ရ��ရိုံ�� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်��သူည်� မ့တ်မ�ရှိသူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၉။ လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ� �ကျော်န်း�ထွ�� ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

၁၀။ ယ့်ခွင်း�နိုှစ်��တ်ငွ်း�� ရ�ဇာဝတ်�မ�ကျော်ဘဲ�ဒိဏ်� ခွံစ်��ခွဲရ်သူည်� (%)

၁၁။ ကျော်ဒိသူနိုတရ ရဲဌာ�န်းသူိ�် တ်�ိင်း�ကြာ���ခွဲ�်�ူ (%) 

၁၂။ နို�ိင်း�င်းံသူ�� ၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� သူတ်�မတှ်� ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်����ိ ခွံစ်��ရသူည်�် စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

ညွှနှ်ကနိ်းသုစာ်များ�ား

၁၃။ နို�ိင်း�င်းံသူ�� ၁၀၀,၀၀၀ လှို့င်း� တ်ရ��သူကူြီး�ီ�ဦး�ကျော်ရ (#)

၁၄။ နို�ိင်း�င်းံသူ�� ၁၀၀,၀၀၀ လှို့င်း� ပြု�စ်���ွ�သူည်�် �ဓ�ိရို�ဏ်��နိုှင်း�် ဆနိုဒပြု�မ� �ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

၁၅။ နို�ိင်း�င်းံသူ�� ၁၀၀,၀၀၀ လှို့င်း� ပြု�စ်���ွ�သူည်�် လှို��န်း���ိ�င်း� �ဋိ�ိ�ခ (#)

ည်ိနိှိုင််းသု�်များ�ှ်ပြခံင််း – ဆောခံါင််းစာဉ်း်�စ်ာခံခုံ�င််းစာ ီနှှင််် အဓိကိ 
ဆောဘာာဂဆောဗီဒီ�လဒ်ီများ�ား�ကား နှိုင််း� အဆော�းကြီးကးီမုျားကို ထူးင််ဟု�် 
သုည််် ခံ�နိ်�များုများ�ားကို အသုးုးပြ�ု၍ အ�းုးသု�် MBEI 
�လဒီ်များ�ားကို ည်ိိနှိုင််းသု�်များှ�်�ါသုည််။ ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ 
ဆယ့်�ခွ���ိ ရို�ိ�ရို�ိ�ကျော်�ါင်း��လှို�ိ���ါ� �မတှ်� ၁ဝဝ �မ်��ဆံ�� 
သူတ်�မှတ်�ထွ��သူည််� မခွ်နိ်း�ဆရကျော်သူ�ကျော်သူ� �ညွှှန်း���ိန်း��  
တ်စ်�ခွ�ရရှိလှို�သူည်�။ ဤသူည်�မှ� �ဆံ��သူတ်� MBEI ��ိ  
တ်�ွ�ထွ�တ်�ရန်း� �လှိုယွ့်��ူဆံ��နိုငှ်း်� �ရငှ်း��လှိုင်း��ဆံ�� န်းည်��လှိုမ�� 
ပြု�စ်�ကျော်သူ�� လှိုည်�� �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��သူည်� ��ဂျာဂလှို�ိ 
�ဏ္ဍ �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ�နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ ရငှ်း��လှိုင်း��တ်င်း�ပြု�ရ�တ်ငွ်း� 
�ပြုခွ��ကျော်သူ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��ထွ�� ��ိမ�ိ�ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည်� 
ပြု�စ်�ရ� �ဆ�ိ�ါ န်းည်��လှိုမ��သူည်� မဝူါဒိ �ရိယိ့်�တ်စ်�ခွ��ကျော်န်းနိုငှ်း်� 
မသူင်း်�ကျော်တ်��ကျော်ခွ်။ သူ�ိ်ပြု�စ်�၍ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ�ဆိ�င်း�ရ� ����ခွ်���ကျော်ရ��ကျော်�် 
စ်တိ်�ကျော်�်န်း��မ��ိ� တ်�ိင်း��တ်�နို�ိင်း�စ်မွ��ရှိသူည််��ကျော်�် မတူ်ည်�၍ 
�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်���ိ� ပြု�န်း�လှိုည်�ခွ်နိ်း�ဆရန်း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည်�။ 
ဤသူ�ိ်ပြု��လှို���ရန်း��တ်ွ�� သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�င်းယ့်�သူည်� 
�ိန်း��ရှင်း�စ်ံ�ပြု�န်း�ကျော်ပြု��င်း��စ်ဉ်း��စ်��န်းည်�� စ်ိစ်စ်�ကျော်လှို်လှို�ခွ်�� 
(multivariate regression analysis) ��ိ �သူံ��ပြု��သူည်�။ 
�ဆ�ိ�ါန်းည်���ရ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ သူ�ကျော်တ်သူမီ်��နိုငှ်း်� လှို��ကျော်တ်�ွ  
လှို�����ိင်း�ကျော်န်းကြာ�သူမူ်��မ ှ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ �ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ� 
�တ်�ွ� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��ဟ� ယ့်ဆူထွ�� 
ကြာ�သူည််� �ဓ�ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှိုည်��တ်�ကျော်ဆ�င်း�ရွ���ံ� �နိ်း��ရငှ်း� 
မ်���ကျော်�် �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်သီူည်� မည်�သူိ�လ်ှိုမှ��မ�ိ�မ� 
ရှိသူည်���ိ သူတ်�မတှ်�ဆံ��ပြု�တ်�သူည်�။၆  �ထွူ�သူပြု�င်း်� MBEI  
နိုငှ်း်� န်းမနူ်းာစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ �်မ��မ့နိုစှ်�စ်ဉ်း�လှို���သူ�� 
�င်း����တ်ိ���ွ��လှို�မ�တ်ိ�်ကြာ��� ဆ��စ်��မ��ိ� �ွနို����တ်ိ�် 
ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််��ါသူည်�။ �ခွ်���ဆ�ိရကျော်သူ�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်���ကျော်န်းပြု�င််း� ၎င်း��တ်ိ�လ်ှို���င်းန်း�� �ရွယ့်��စ်���ိ� တ်�ိ�ခွ ဲ်�ခွ်င်း�စိ်တ်� 
နိုငှ်း�် �လှို�����ိ�င်း� �န်း�တ်�ီကျော်��လှိုိ�စ်တိ်� ပြု�စ်�ကျော်�်လှို�ကျော်��င်း� 
မည်�သူည်�် မည်�သူည််� �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲမ်��� မ��လှိုံ��ကျော်�� 
သူည်���ိ �ွနို����တ်�ိ ်ကျော်လှိုလ်ှို��ါသူည်�။ ကျော်ဒိသူခံွ �ရ�ရှိမ်��၏ 
�နိုတမိ �န်း��တ်ိ�င်း�သူည်� ကျော်ဒိသူခံွပြု�ည်�သူမူ်��၏ စ်�ီ��ွ��လံူှို�မ���ိ 
ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်��ရန်း� ပြု�စ်�သူည််��ကျော်လှို်��� �ဆ�ိ�ါရလှိုဒိ� �နိ်း��ရငှ်း���ိ 
�ွနို����တ်�ိ် �သူ��ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ 

ဇာယ့်�� ၁.၁ တ်ငွ်း� တ်င်း�ပြု�ထွ��သူည််��တ်�ိင်း�� �လှို�����ိ�င်း� 
�ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ�နိုှင်း�် ထွင်း�ထွင်း�ရ�ှ�ရှ�� �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်� 
ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� ဆ��စ်��မ�ရှိသူည််� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��မှ�   
ပြု�စ်�ကြာ�သူည််� ကျော်ပြုမယ့်��သံူ�� ပြု��ခွငွ်း်�နိုငှ်း်� လံှို�ခြုံခံွ�မ�  (�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ ၂)၊  
�ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� (�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ ၆)၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� 
နိုငှ်း်� ��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၈) နိုငှ်း်� လှို���သူ��ခွန််း�ထွ�� 
နို�ိင်း�မ� (�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၉) တ်�ိ်��ိ �ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း������စ်�  
၁၅% တ်ွင်း� ထွည််�သူွင်း���ါသူည်�။ မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုွန်း�  
စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်�� (�ညွှနှ်း�� �နိ်း��ခွွဲ ၃)၊ ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း�   
ဘဲ��လှို�ိ��ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၇)၊ တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်  
ရမ�မ်�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ  ၄) နိုငှ်း�် �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� 
(�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ ၅) တ်�ိ�်ဲသ်ူ�ိ ်��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ  တ်�ိ�တ်��မ�ရလှိုဒိ�  
မ်��နိုငှ်း်�  ဆ��စ်��မ���� �န်းည်��ဆံ�� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်���ိ�  

�န်းမိ်�ဆံ�� �ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း�� ����စ်� ၅%  တ်ငွ်း� ထွည််�သွူင်း���ါသူည်�။ 
�လှိုယ့်��လှိုတ်�ရှိကျော်သူ� �ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း������စ်� ၁၀% တ်ငွ်း�မ ူ 
�လှို������ိင်း��ခွငွ်း်��လှိုမ�� တ်�ိ���ွ�မ�နိုငှ်း်� �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်� 
ဆ��စ်��မ�ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� စ်�ရင်း���င်း���ိန်း��ဂျာဏ်န်း���ရ  
ဆ��စ်��မ�  မထွင်း�ရ�ှ�သူည််� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်���ိ� ထွည််�သွူင်း��  
�ါသူည်�။ ၎င်း���မ်�ိ��စ်��တ်ငွ်း� မဝူါဒိ��ိင်း���န်းဦး���န်း��်စ်ရတိ်� 
မ်�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၁) နိုငှ်း�် တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�(�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၁၀) တ်�ိ ်�ါဝင်း��ါသူည်�။ �ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း�� သူတ်�မှတ်�မ� 
���လှိုံ���ိ� ဇာယ့်�� (၁.၁) တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။
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စာစုာဆုော�ါင််း MBEI �င့်် စားီ�ာ့းဆော�း အ�ု်ခံ�ု�်များ၏ု များ�က်နှှာစာာ 
�ယ််��်များ ှများ�ညူ်ဆီောသုာ ညွှနှ်ကနိ်း ၁၅၃ ခံဆုော�်�ှိ �များ�ှ် 
များ�ားကို အက�ဉ်း်းခံ�ု�်ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးား�ါသုည််။ ရမတှ်�ပြုမင်း်�ကျော်သူ� 
�ရ��ကျော်ဒိသူမ်��မ�ှ လှို��ရှိတ်ငွ်း� ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍမှ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� �ရည်��ကျော်သူွ�ပြုမင််း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ� ပြု��လှို���ကျော်��ကျော်န်းကြာ�သူူမ်��နိုှင်း�် �န်းာဂျာတ်� 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�နိုှင်း်� �ွံ�ဖြိုး�ိ��တ်�ိ�တ်��မ��ိ� �ိတ်�ကျော်ခွ်နို�ိင်း�သူည််� 
�ကျော်န်း�ထွ��တ်ွင်း� ရ��တ်ည်�လှို်��ရှိကြာ�သူူမ်�� ပြု�စ်�ကြာ� 
�ါသူည်�။ �နိုှစ်�သူ�ရ���ပြု�င်း်� �ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င်း်� ��ဂျာဂလှို�ိ 
�ဏ္ဍ ရှင်း�သူန်း�လှို���ရ�ှ�မ�နိုှင်း်� �ွံ�ဖြိုး�ိ��တ်�ိ�တ်��မ���ိ�င်း��တ်ွင်း� 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� �စ်တိ်���ိ�င်း��မ်��သူည်� �ပြုခွ�� 
ကျော်သူ� �စ်တိ်����ိင်း��မ်��ထွ��စ်�လှို့င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� ��ိမ�ိ 
ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်န်းသူန်းည်��ဟူကျော်သူ� �ခွ်���ိ� MBEIသူည်� 
ရငှ်း��လှိုင်း��တ်င်း�ပြု�ရန်း� ကြီး�ိ��စ်��ကြာ�ည််�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��မှ ကျော်ပြု��ကြာ���လှို�သူည််� ကျော်ဒိသူနိုတရစ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
�တ်�ဝန်း���်င်း�ဆိ�င်း�ရ� ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်��မ်��မှ စ်စ်�တ်မ�� ကျော်ဒိတ်�မ်�� 
�ပြု�င်း� ကျော်ဒိသူနိုတရ �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��နှိုင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ တ်ရ��ဝင်း� 
�ရင်း��ပြုမစ်�မ်��နိုငှ်း�် �ပြုခွ��ကျော်သူ� �ရင်း��ပြုမစ်�မ်��မ ှရရှိသူည်�် 
ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ရကျော်သူ�၊ နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�၍ ရနို�ိင်း�ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� 
�သူံ��ပြု��၍ MBEI ၏ �မှတ်� ၁၀၀ ��ိ�တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/

တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်���ိ� �ဆင်း�်သူတ်�မတှ်�ထွ���ါသူည်�။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် လ�်ုင်န်းဆော�ာင််�က်ွများ ုအဆောကာင််း�းးုဆောသုာ 
ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီးများ�ားများှာ �များှ�် ၁၀၀ ဖွဲ့ိုးဆော�း 
သုည်််အနက် ၆၁.၁၃ ��ှဆိောသုာ �န်ကနု်၊ ၆၀.၈၄ ��ှဆိောသုာ 
စာစာ်ကိုင််းနှှင််် ၆၀.၆၇ ��ှိဆောသုာ ဆောနပြ�ည််ဆော�ာ်�ို� ပြဖွဲ့စာ်�က 
�ါသုည််။ �ဲခွူ� ��ါ�ဝင်း� ယ့်င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��သူည်� 
တ်စ်�နို�ိင်း�င်းံလှို�ံ�တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ� �ပြုမင်း်�ဆံ���လှိုှ� 
မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး�ီ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ� ပြု��လှို���ရန်း� 
�ကျော်��င်း��ဆံ�� �ိတ်�ကျော်ခွ်လှို်��ရှိသူည််�ကျော်န်းရ�မ်��လှိုည်�� 
ပြု�စ်�ကြာ�သူည်�။ ရမှတ်�မ်��မှ� ၆၀ စ်ွန်း��စ်ွန်း��သူ� ရှိသူည််�  
�တ်�ွ� �ဆင်း�်�ပြုမင်း်�ဆံ�� ရရှိထွ��ကျော်သူ� ကျော်န်းရ�မ်��သူည်� 
�င်း�လှို်င်း� ယ့်ခွ�ထွ���ိ�မ�ိတ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း� ပြု��လှို���နို�ိင်း�စ်ရ� 
ရှိကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ရမတှ်� ၅၈ မတှ်�ကျော်�်��သူည််� 
မနိုတကျော်လှို�၊ မကျော်��ွ၊ ဧရ�ဝတ်နီိုငှ်း�် �ယ့်�� ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ိ�်သူည်� 
လှိုည်�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ� သူင််း�တ်င််း�ကျော်��င်း��မွန်း�သူည််� 
ကျော်န်းရ�မ်���ပြု�စ်� ရ��တ်ည်�လှို်��ရှိကြာ�သူည်�။ �ံ� ၂.၁ 
တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ���လှို�ံ��တ်ွ�� 
�ဆင်း်�သူတ်�မှတ်�ခွ်�� �ပြု�ည််��စ်ံ���ိ ကျော်���ပြု�ကျော်��ထွ�� 
�ါသူည်�။

ဤ�ခွန်း��တ်ငွ်း� ၂၀၂၀ MBEI ၏ စ်�ရင်း���င်း�� စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ခွ်��မ ှ�ဓ�ိ ရလှိုဒိ�မ်���ိ� တ်င်း�ပြု�ထွ��ဖြိုး��ီ �ခွန်း��ကျော်ပြုခွ���ခွန်း�� 
��ိင်း��ပြုခွ��ထွ���ါသူည်�။ ဦး�စ်�ွ�ထွမ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ၁၄ ခွ�နိုငှ်း်� ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��တ်ိ�်၏ �်မ��မ့ MBEI 
�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲရမှတ်�မ်���ိ� တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။ ယ့်င်း��ကျော်န်းာ�� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ��ိ� ကျော်လှို်လှို�ရန်း� 
ရမှတ်�မ်����ိ ခွွဲပြုခွ��ကြာ�ည််��ါသူည်�။ တ်တ်ိယ့်�ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်�ိ�ရမ်���ဆင်း်�ရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ�ကျော်ကြာ��င််း� 
�လှို������ိင်း�နိုှင်း်� �ူလှိုံ�မ��ကျော်�် သူ��ကျော်ရ���မ�မ်���ိ� ကျော်လှို်လှို��ါသူည်�။ စ်တ်�တ်ု���ပြု�င််း� ဤကြာ�����လှို�တ်ွင်း�� 
�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲမ်�� ���လှိုံ��တ်ငွ်း� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ� မည်�သူ�ိ်ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲသွူ��သူည်��ိ� ကျော်လှိုလ်ှို��ါသူည်�။ �ဉ္စစမ���ပြု�င်း�် 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရသူည််� �ကြီး�ိမ�ကျော်ရနိုှင်း်� ��န်း��်စ်ရိတ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည််� 
�ထွူ� စ်စ်�တ်မ��ကျော်���� စ်မ��သူ��မ�မ်��မ ှရလှိုဒိ�မ်���ိ� တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။ ကျော်န်းာ��ဆံ�����ိင်း��တ်ွင်း� ညွှှန်း��နိ်း���ဆင်း�်မ ှ
ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်�� ��်ဉ်း��ခွ်���နိုငှ်း�် မဝူါဒိ��ိင်း�� �ကြံ�ံပြု��ခွ်��မ်��ပြု�င်း်� န်းဂိျာံ��ခွ်���ထွ���ါသူည်�။
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ဆောဒီသုနှတ�အ�င််် စာီး�့ားဆော�းအု�်ခံ�ု�်မုျား ညွှှန်းကိန်းများ�ား  
(EGIs) က�င်််သုးုးသုည််် အပြခံားနှိုင််င်းများ�ားနှှင််် နှိုင််းယ်ှဉ်း်လ့င််   
ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ ပြ�ည််နယ််နှှင််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီးများ�ားအ�ကား 
စားီ�ာ့းဆော�းအ�်ုခံ�ု �်များ�ုင့်် က့�လ့�ခံ�က်အနည််းင်ယ််သုာ �ှိသုည််။ 
�န်းမိ်�ဆံ��မ ှ�ပြုမင်း်�ဆံ�� �မတှ်�ထွ ိရမတှ်�မ်��ကြာ��� ��ွဟခွ်��မ�ှ 
��ိ�မှတ်��င်း� မပြု�ည််�ကျော်ခွ်။ ယ့်င်း���ခွ်����ိ ကျော်ထွ���ကျော်သူ�� 
����ခွ �်��ကျော်ရ�နှိုင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�သူည်� 
ဥ�မ� ဗယီ့်��န်းမ�၊ �ကျော်မ့�ဒိ�ီယ့်��တ်�ိ ်ထွ��စ်�လှို့င်း� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့်် 
���ပြု�င်း်� ��ိ၍ �ဆင်း�တ်�ူကျော်သူ�ွတ်သူူည််� သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�သူည်�။ 
တ်စ်�န်းည်��ဆိ�ရ�ါမ ူပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
မ်�� ပြု��လှို���ကျော်��သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ�မ�ှ လံှို�ကျော်လှို���မ� 
ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� �လှိုယ့်��လှိုတ်�မ့သူ�ပြု�စ်�သူည််��တ်ွ�� 
သူသိူသိူ�သူ� ထွ�ူခွွန်း�သူ ူသူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်န်းာ���်�်န်း�သူဟူ၍ူ 
�န်းည်��င်းယ့်�မ့သူ�ရှိသူည်�။ ဤသူိ� ်ပြု�စ်�ရပြုခွင်း��မ�ှ တ်�ိင်း��ပြု�ည်�သူည်� 
နိုှစ်�ကျော်�ါင်း��မ်��စ်ွ� ဗဟ�ိခွ်����ိ�င်း�မ� ���ကျော်��င်း��စ်ွ�ပြု�င်း်� 
ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင််း� �စ်�ိ�ရ�သူ� မဝူါဒိနိုငှ်း်� ����ခွ်���ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် ထွနိ်း��ခွ်���ခွဲပ်ြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ 
ဤ�စ်ရီင်း�ခံွစ်�တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်����� 
တ်�ိ��ရိို��� �ဆင်း်�သူတ်�မတှ်�ပြုခွင်း�� ထွ��စ်�လှို်င်း� �ခွန်း�� ၄ �ါ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်၏ �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း�� 
ဇာစ်�ပြုမစ်��ိ� ဦး�စ်��ကျော်�� ကျော်လှိုလ်ှို�ရပြုခွင်း��မ�ှ ယ့်င်း��ကျော်ကြာ��င််း�လှိုည်�� 
တ်စ်ိတ်�တ်�ိ�င်း�� �ါဝင်း�သူည်�။ မည်�သူိ�်�င်း�ဆိ�ကျော်စ် ပြု�ည်�န်းယ့်� 
မ်��နိုငှ်း�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��ကြာ��� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ���ိ 
နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�ကျော်လှိုလ်ှို�ရ�တွ်င်း� စ်တိ်�ဝင်း�စ်���ွယ့်� �သူ�ိည်��ခွ်�ိ� 
ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�သူည်�မ�ှ �မနှ်း��င်း�ပြု�စ်�သူည်�။

�း ု၂.၁ �င့်် ပြ�ထူးားသုည်််အ�ိုင််း စာီး�ာ့းဆော�း အ�ု်ခံ�ု�်များ၏ု 
��များ်းများ့အ�ည််အဆောသု့းနှှင််် စာ�်လ�ဉ်း်း�ါက ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ 
ပြ�ည််နယ််များ�ားနှငှ်် ်�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ားသုည်် အလာှဆောလးလာှ 
အ�င့််း�င့်် �ါဝင််ဆောနသုည််။ ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူ 
ကြီး��ီမ်�� �ကြာ���မ ှ��ွဟခွ်��မ�ှ �ကျော်တ်���တ်န်း� သူမိ�ကျော်မ�ွမ� 
ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� �ဆ�ိ�ါ �လှို�ှမ်��မ�ှမ ူMBEI ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း�� 
�ရ သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ဆင်း်�မ်����ိ 
ထွင်း�ဟ��ကျော်���ပြု�လှို်��ရှိ�ါသူည်�။ ၎င်း��တ်ိ�်မှ� �ံ� ၂.၁ နိုှင်း်� 
၂.၂ �ါ �ကျော်ရ�င်း�မ်��ပြု�င်း်� ����ခွ်���ကျော်ရ� �လှို�ှကျော်လှို�လှို�ှ��ိ 
သူတ်�မတှ်�ထွ���ါသူည်�။ (၁) �်မ��မ့ညှွှန်း���နိ်း��တ်ငွ်း� ၆၀.၀ 
�ထွ��ရှိကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၊ (၂) ၅၈.၀ နိုငှ်း်�  
၆၀.၀ ကြာ��� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၊ (၃) ၅၆.၅ နိုငှ်း�်  
၅၈.၀ ကြာ��� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��နိုငှ်း�် (၄) ၅၆.၅ 
ကျော်����ရှိကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�  
�ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ �ွိ�င််း��မှတ်�မ်����ိ ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်���ိင်း��ပြု�တ်� 
ရပြုခွင်း��မ�ှ ဤကျော်န်းရ�မ်��တ်ငွ်း� �လှို�ှမ်��သူည်� သူ�ကျော်တ်သူန်း 
န်းည်��လှိုမ�� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်���ိ� နို�ိင်း��ရ���ပြု�င််း� �ကျော်တ်���တ်န်း� 
ခွံနို�ိင်း�ရည်�ရှကိျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�သူည်�။

ညွှှန်ကိန်းများ�ား ဖွဲ့ယ််�ှားပြခံင််း၊ ပြဖွဲ့ည်််စာ့က်ပြခံင််း သုို�များဟုု�် 
ညိိ်နှိုင််းသု�်မှျား�်သုည််် အဆောလး�င််ကိန်းများ�ားအား  ဆောပြ�ာင််းလ� 
ပြခံင််း အစာ�ှိသုည်် ်သုဆုော�သုန နည််းလမ်ျားး�ိုင််း�င့်် စာဉ််းးင်ယ််များ့ 
ဆောပြ�ာင််းလ�ရုးပုြဖွဲ့င််် ကဏ္ဍအလိုက် အ�င််မ်ျား�ား ဆောပြ�ာင််းလ�မုျားများ�ား 
�ှိဆောသုာ်လည််း ပြ�ည််နယ််များ�ားနှှင််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီးများ�ားကို 
�စာ်ဆောန�ာများှ အပြခံား�စာ်ဆောန�ာသုို� ခံုန်�� းဆောက�ာ်လှား 
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�ကျော်�် �ဆင်း်��လှို�ှ �လှိုယ့်��ထွ���ဆင်း�်�လှို�ှ �လှိုယ့်�ကျော်�����ဆင်း��်လှိုှ� ကျော်�����ဆင်း�်�လှို�ှ



ဆောပြ�ာင််းလ�ဆောစာများမုျား� ို း များပြဖွဲ့စာ်ဆောစာ�ါ။ ဤ�ခွ်����ိ �ံ� ၂.၁ တ်ငွ်း� 
သူရို���ပြု�ထွ��ဖြိုး��ီ ယ့်င်း��တ်ငွ်း� ကျော်ဒိသူနိုတရန်းယ့်��ယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ် ီ 
�တ်�ွ� �်မ��မ့ ရမတှ်�မ်�� �တ်�လှိုည်�မှ ၉၅% စ်တိ်�ခွ်��ွ�လှို�� 
မ်����ိ �စ်ဉ်း�လှို�ိ�� ဘဲ��တ်ိ�င်း�မ်��ပြု�င်း်� ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။ 
န်းမနူ်းာ�မ�ှ�နိုငှ်း်� ညွှနှ်း���နိ်း��တ်ည်�ကျော်ဆ���ရ�တ်ငွ်း� ပြု�စ်�ကျော်�်သူည််� 
�ွဲလှိုွဲခွ်����ိ �ဆ�ိ�ါစ်တိ်�ခွ်စ်ည်��မ်��တ်ငွ်း� ထွည််�သူငွ်း��ထွ�� 
သူည်�။  စ်တိ်�ခွ်စ်ည်��မ်���ိ� �ဓ�ိပ�ယ့်�ကျော်����ယ့်ရူန်း�မ�ှ ရို���ကျော်ထွ�ွ 
ကျော်သူ��လှိုည်�� ညွှနှ်း���ိန်း��ပြု��လှို���သူည််� န်းည်��လှိုမ��တ်စ်�ခွ�လံှို����ိ 
�စ်�ဆံ��ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကြာ�ည််�မည်�ဆ�ိ�ါ� �သူစ်�
ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�မည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/ တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�စ်၏ီ 
ပြု�စ်�တ်န်း�ရ�ကျော်သူ� MBEI ရမတှ်�မ်���တ်�ွ� ��ွဟနို�ိင်း�ကျော်ပြုခွ 
ကျော်ဘဲ�င်း�သူတ်�မတှ်�ခွ်���ပြု�စ်� ၎င်း��တ်�်ိ��ိ ယ့်ဆူနို�ိင်း��ါသူည်�။ 
သူ�ဓ����ပြု�င််း� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်စ်�ရ��လှို�ံ���ိ ပြု�န်း�လှိုည်� 
တ်�ွ�ခွ်��ပြု��လှို����ါ� ဧရ�ဝတ်၏ီ ရမတှ်�သူည်� ၅၈.၁၈ နိုငှ်း်� 
၅၈.၉၁ �တ်ငွ်း�� မည်�သူည််� တ်န်း��ိ��မဆ�ိ ပြု�စ်�နို�ိင်း�ဖြိုး��ီ ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွ 
�မ်��ဆံ��ကျော်သူ� ရမတှ်�သူည်� ၅၈.၅၄ �တ်�လှိုည်�တ်ငွ်း� ရှိသူည်�။

အု�်ခံ�ု�်များုအ�့င််း�ှိ အများှန်�ကယ်် ပြခံားနားခံ�က်များ�ား 
(စာာ�င််းအင််း�ည်ာ�ှင််များ�ား အဆောခံ်အ� ကန်ိးဂဏာန်းအားပြဖွဲ့င််် 
သုိသုာထူးင််�ှားဆောသုာ ပြခံားနားခံ�က်များ�ား)နှှင််် သုုဆော�သုန 
နည််းလမ်ျားး�ိုင််း ဆော�ွးခံ�ယ််များမုျား�ားဆော�ကာင််် ထူးက့်ဆော�်လာသုည််် 
အက� ိုး�က်များ�ားကို ခံ့�ပြခံား�ာ၌ ဤအလာှများ�ားများာှ အဆောထူးာက် 
အက ူပြဖွဲ့စ်ာဆောစာ�ါသုည််။ စ်စ်��ိ�င်း��နိုငှ်း�် ရန်း���န်း�တ်�ိ်တ်ငွ်း��ဲသ်ူ�ိ် 
စ်တိ်�ခွ်��ွ�လှို��မ်�� ထွ��ကျော်န်းသူည််��ခွါမ်�ိ�တ်ငွ်း�မ ူစ်စ်���ိင်း�� 
သူည်� ရန်း���န်း�ထွ�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ�တ်ငွ်း� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း� 
သူည်��ိ� �ွနို����တ်�ိ်�ကျော်န်းပြု�င်း�် တ်�ိ်ကျော်သူခွ်�စ်�ွ မကျော်ပြု��နိုိ�င်း� 
ကျော်တ်��်ါ။ ��ယ့်�၍သူ� �ွနို����တ်�ိသ်ူည်� ညွှနှ်း���နိ်း�� လှို���င်းန်း�� 
�ဆင်း်�ဆင်း်���ိ တ်�န်း�ပြု�န်း�၍ ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကြာ�ည််��ါ� ၎င်း��တ်ိ�၏် 
ကျော်ရ�ှကျော်န်းာ���စ်�ီစ်ဉ်း�မ�ှ ကျော်ပြု��င်း��ပြု�န်း�ပြု�စ်�သူ�ွ�နို�ိင်း�စ်ရ� ရှိသူည်�။ 
မည်�သူိ�်�င်း�ပြု�စ်�ကျော်စ် �ွနို����တ်�ိ်�ကျော်န်းပြု�င်း�် �်နိ်း��ကျော်သူကျော်ပြု��နိုိ�င်း� 
သူည်�မ�ှ စ်စ်��ိ�င်း��နိုငှ်း်� ရန်း���န်း�တ်ိ� ်နိုစှ်�ခွ�လံှို��သူည်� မနိုတကျော်လှို�ထွ��   
����ခွ်���ကျော်ရ�သူိသူ�စ်ွ� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�သူည်� ဟူကျော်သူ�  
�ခွ်��ပြု�စ်�သူည်�။ �ဘဲယ့််�ကျော်ကြာ��င်း်�ဆ�ိကျော်သူ�� မနိုတကျော်လှို�၏  
စ်တိ်�ခွ်�ွ��လှို��သူည်� ကျော်ရ�ှတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီနိုှစ်�ခွ�၏ စ်တိ်�ခွ် 
��ွ�လှို��မ်��ကျော်���� ကျော်��င်း��စ်�ွကျော်ရ���ရှိကျော်န်းဖြိုး��ီ ထွ��ပြုခွင်း�� 
ပြု��ပြုခွင်း��လှိုည်�� မရှိကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�သူည်�။ ညွှနှ်း���နိ်း����ိ 
��န်း��န်း� ပြု�န်း�လှိုည်�ပြု��လှို���ရ�၌လှိုည်�� မနိုတကျော်လှို�သူည်�  
၎င်း��နိုစှ်�ခွ���ိ ကျော်�်��တ်��ရန်း� မပြု�စ်�နိို�င်း�သူကျော်လှို����င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ 
ဤ�ခွ်���ိ� သူိရှိလှို�ကျော်သူ��ခွါ �ွနို����တ်ိ� ်�ကျော်န်းပြု�င်း်�  
ညွှနှ်း���နိ်း�� ပြု��လှို���ပြုခွင်း�� သူ�ကျော်တ်သူန်းန်းည်��လှိုမ����ိ မကျော်ပြု��င်း��မလှိုဲ  
ကြံ�်ံကြံ�်ံခံွနို�ိင်း�မည််� ကျော်န်းရ�ကျော်ဒိသူ�လှို�ှမ်����ိ ��ိင်း��ပြု�တ်�ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်� 
လှို�နို�ိင်း�သူည်�။

များ�ညူ်ဆီောသုာ ပြ�ည််နယ််များ�ားနှငှ််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ားသုည်် 
အု�်ခံ�ု�်ဆော�း၏ များ�ူည်ီသုည််် အစာိ�်အ�ိုင််းများ�ား�့င်် 
ထူးူးခံွန်များု�ှိ�ကသုက�်သုို�၊ ဆောကာင််းစာ့ာများစာ့များ်းဆော�ာင််နှိုင်် 
သုည််များ�ားလည််း �ှိ�က�ါသုည််။ �ံ� ၂.၃ တ်ငွ်း� MBEI ရှိ �ညွှနှ်း�� 
�ိန်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�စ်ီတ်ွင်း� ရရှိသူည််� �ပြုမင်း်�ဆံ��နိုှင်း် ��န်းိမ်�ဆံ�� 

ရမတှ်�မ်����ိ တ်င်း�ပြု�ထွ��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ဤ�ခွ်����ိ သူရို���ပြု� 
ထွ��သူည်�။ �ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
တ်�ိ�်ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� �ရ��ကျော်ဒိသူမ်��သူည်� �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� စံ်သူတ်�မှတ်� 
ခွ်��မ်��တ်ငွ်း� �ဆင်း်��ပြုမင်း်�ဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူ 
ကြီး��ီမ်�� ပြု�စ်�လှို်��ရှိဖြိုး��ီ �ခွ်�ိ�၌မူ �ဆင််း��န်းမိ်�ဆံ�� ပြု�စ်�ကျော်န်း 
သူည််��ခွ်����ိ သူတ်ပိြု���ါ။ တ်စ်�ဆ��တ်ည်��မ�ှ�င်း� မ်��စ်�ွ 
ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်�ိသ်ူည်� �ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ 
တ်စ်�ခွ�မဟ�တ်� တ်စ်�ခွ�၌ �မတှ်��မ်��ဆံ�� ရကျော်န်းသူည်��ိ�လှိုည်�� 
သူတ်ိပြု���ါ။ �ဆ�ိ�ါ ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��/ တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ကျော်��င်း�ပြုမင်း�မ� ရရှိရန်း� �ကျော်သူခွ်�ဆံ��ကျော်သူ� မဝူါဒိမ်�� 
ရှိဖြိုး��ီ �ကျော်��င်း��ဆံ�� လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ��ံ�မ်����ိ ပြုမင်း�ကျော်တ်�ွရမည််� 
ကျော်န်းရ�မ်�� ပြု�စ်�ကျော်န်းကြာ�သူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ��လှိုည်�� ယ့်ခွင်း�နိုစှ်��တ်ငွ်း�� 
�လှို������ိင်း��န်း�တ်�ီမ�နိုငှ်း်� ဆ��စ်��မ� ����ကျော်��င်း��ဆံ��ကျော်သူ� 
�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��ပြု�င််း� ညွှှန်း���ိန်း����ိ �ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း�� 
ခွ်နိ်း�ဖြိုး��ီကျော်န်းာ��မှသူ� �ံ� ၂.၁ တ်ငွ်း� ပြု�ထွ��သူည််� MBEI �ဆင်း်� 
သူတ်�မတှ်�ခွ်��မ်����ိ �ွနို����တ်�ိ် ရရှိခွဲ်ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။

အညွှန်ှးကန်ိးခံ့��များ�်ှများ�ားကို ခံ့�ပြခံမ်ျားးစာ�်ိပြဖွဲ့ာ�ကည််ဖ်ြိုး�းီဆောနာက် 
အလာှ ၁ နှငှ်် ်၂ �င့််�ှိဆောသုာ ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား�င့်် 
ဆောကာင််းများ့န်ဆောသုာ အု�်ခံ�ု�်ဆော�းလများ်းဆော�ကာင််းကို ဦးး�ည်် 
ဆောစာနှိုင််သုည််် လများ်းနှှစာ်သု့ယ််�ှိဆော�ကာင််း ဆော�့��သုည််။ 
ဖြိုးမ�ိ�ပြု��ဆန်း�ဆံ��ကျော်သူ� �ရ��ကျော်ဒိသူမ်�� ပြု�စ်�ကြာ�သူည််� ရန်း���န်း�၊ 
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��နိုငှ်း�် မနိုတကျော်လှို� တ်�ိ်သူည်� ဒိ�တ်ယိ့် လှိုမ��စ်ဉ်း��ိ�  
လှို�ိ��ကြာ�ဖြိုး��ီ �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ�၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� 
နိုှင်း်� လှို���သူ��ကျော်ခွ်ယ့်ူစ်�ကျော်ဆ�င်း��မ�တ်�ိ်တ်ွင်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ� 
ကျော်��င်း��မွန်း�ကြာ�သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ ����ခွ်���ကျော်ရ� �ဂျာေါရ��မ်��သူည်� 
ယ့်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်�ိ�်�� လှိုသူူ���ရင်း���နိုှီ� 
�ဆင််း��တ်န်း��ပြုမင်း်�မ��သူည််�  �ရင်း��ပြုမစ်�ကြွ�ယွ့်�ဝကျော်သူ� ဗဟ�ိခွ်�� 
မ်�� ပြု�စ်�လှို�ကျော်စ်ရန်း� ���သူ�ခွ်��မ်�� �န်း�တ်�ီကျော်��သူည်�။ 
ကျော်ပြုမ���ပြုမ��စ်ွ�ကျော်သူ� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ� �မ်�� 
ပြု�ည်�သူ ူသူရိှိကျော်စ်ရန်း� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ရန်း���န်း�သူည်� �ငွ်း်�လှိုင်း�� 
ပြုမင်း�သူ�မ�တ်ငွ်း� �ထွမကျော်န်းရ� ရယ့်ထူွ��ကျော်သူ�သူည်�။ လှိုဦူး�ကျော်ရ 
သူ�ိ�သူည်��ဆ န်းည်���ါ�ကျော်သူ� စ်စ်��ိ�င်း��နိုငှ်း�် �ဲခွူ�တ်�ိ် ဒိ�တ်ိယ့် 
လှိုမ��စ်ဉ်း���ိ လှို�ိ��ဖြိုး��ီ ရင်း��နိုှီ�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်����� 
မ်��နိုာှသူ�ကျော်��မ��ိ� ကျော်လှို်�ခ်ွ်ပြုခွင်း��၊ မတှ်��ံ�တ်င်း�ဖြိုး��ီကျော်န်းာ����ိင်း�� 
စ်ည်��ကြာ���စ်ရတိ်�မ်����ိ ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� တ်ရ��ကျော်ရ�စ်န်းစ်� 
မ်��နိုငှ်း်� ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်�ိ�်ကျော်�် �မ်��ပြု�ည်�သူ၏ူ 
ယံ့်�ကြာ�ည်�မ� တ်စ်�စ်ထွ�� တ်စ်�စ် ခွ�ိင်း�မ�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��တ်ိ�၌် 
လှိုနွ်း�စ်ွ�ခွရ�ီကျော်ရ���သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။

ညွှှန်းကိန်းအားလးုး�့င်် အလယ််အလ�် �များှ�်များ�ား 
��ှိထူးား�ကဆောသုာ သုို�များဟုု�် အု�်ခံ�ု�်ဆော�းအစာိ�်အ�ိုင််း 
�စ်ာခံနုှစ်ှာခံ�ုင့်် ထူူးးခံွန်ဆောသုာ်လည််း အပြခံားဆောန�ာများ�ား�င့်် 
လန့်စာာ့အားနည််းဆောသုာ  ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ များ�ားများာှများူ 
ဒီ�ုယိ်နှငှ်် ်��ယိ်အလာှများ�ား�င့်် ဆောန�ာယ်ထူူးား�က�ါသုည််။ 
ဥ�မ����ပြု�င်း်� ဧရ�ဝတ်ီသူည်� ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ခွ်နို�ိင်း�မ�၊ 
မှတ်��ံ�တ်င်း�ဖြိုး�ီ�ကျော်န်းာ����ိင်း�� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��နိုှင်း်� 
�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ���ိင်း��တ်�ိ်၌ တ်စ်�နို�ိင်း�င်းံလှိုံ��တ်ငွ်း� ထွ�ိ�ဆံ�� 



န်းီ��ါ�မ့ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ���ိင်း��တ်ွင်း� 
ကြီး��ိ�စ်��ရို�န်း���န်း�ကျော်န်းရ�ါသူည်�။ ရခွ�ိင်း�၊ ခွ်င်း��နိုငှ်း်� ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�  
မ်��သူည်� ညွှနှ်း���ိန်း�� �်မ��မ့ �ဆင််း�သူတ်�မှတ်�ခွ်��မ်��တွ်င်း�  
�န်းမိ်�ဆံ��၌ ရှိကျော်န်းကြာ�ဖြိုး��ီ ဤသူ�ိပ်ြု�စ်�ရပြုခွင်း��မ�ှ လှို��ရှိပြု�စ်���ွ� 
လှို်��ရှိကျော်သူ� �ဋိ�ိ�ခမ်��ကျော်ကြာ��င်း်� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်�� ပြု��လှို���သူူ 
မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်�� ပြု��လှို���ကျော်ရ�တွ်င်း� 

��ရံို�မစ်�ိ��နို�ိင်း�ကျော်တ်�က်ျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ပြု�စ်�နို�ိင်း��ါသူည်�။ �ထွ�ူ 
သူတ်ပိြု��စ်ရ�မ�ှ ရခွ�ိင်း�တ်ငွ်း� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နှိုင်း်� ��ိ��ညီ်မ� 
ရှိပြုခွင်း��၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်သူ� 
�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� ပြု�ည််�ဆည်��ကျော်��ပြုခွင်း��တ်�ိ်တ်ွင်း� 
ရို�န်း���န်း�ကျော်န်းရပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။

�ကျော်�် �ဆင်း်��လှို�ှ

�လှိုယ့်�ကျော်�����ဆင်း� ်�လှို�ှ

ကျော်�����ဆင်း�်�လှို�ှ

�း ု၂.၂။

၂၀၂၀ ခံုနှှစာ် ပြများန်များာစ်ားီ�ာ့းဆော�း ��်ဝန်းက�င်် အ�င်််သု�်များ�ှ်ခံ�က်ပြ� ဆောပြများ�းု

�လှိုယ့်��ထွ���ဆင်း�်�လှို�ှ
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�းု ၂.၃။

MBEI အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ �ယ််ခံ ုအ�င်််သု�်များ�ှ်ခံ�က်များ�ား
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 များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်း စာည််းကများ်းများ�ား

ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း

ကနဦးး ကနု်က�စာ��ိ်များ�ား

အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု

လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များု

��ားများဝင်် 

ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား

သုဘာာဝ ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း

ဆောပြများယ်ာအသုးးုခံ�ပြ�ုခံင့်််နှငှ်််

လးခုြုံခံးုများု

�င့်််လင််းပြများင််သုာများု

Chart legend

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု
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 များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်း စာည််းကများ်းများ�ား

ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း

အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု

လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များု

��ားများဝင်် 

ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား

သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း

ဆောပြများယ်ာ 

အသုးးုပြ�ုခံင့်််နှငှ်််

လးခုြုံခံးုများု

�င့်််လင််းပြများင််သုာများု

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

�းု ၂.၄။

၂၀၂၀ MBEI အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့များ�ား၏ ဆော�ဒီါဂ��်�းု Chart legend

ထူး�ိ်�းးု�ှိ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ

အလယ််ကနိ်းနှငှ်််ည်ဆီောသုာ  
ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ

အနည််း�းးု  ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ

အခံ� ို �ဆောသုာ အညွှှန်းကိန်းခံ့��များှ�်များ�ား�့င်် က့ာဟုခံ�က် 
ကြီးကးီများားဆောန�ါက ပြ�ည််နယ််နှှင််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ စားီ�ာ့းဆော�း 
��်ဝန်းက�င််များ�ား�ကား ကြီးကီးများားဆောသုာ ပြခံားနားခံ�က်များ�ား 
�ှိဆောနဖြိုး�းီ �စ်ာ�က်�ည််းများာှ�င်် �စ်ာနှိုင််င်းလးုး�ှိ စားီ�ာ့းဆော�း 
လု�်င်န်းများ�ား၏ အဆော�့�အကြံကးုများ�ားသုည််လည််း က့ာပြခံား 
ခံ�က်ကြီးကီးများားများည်် ် သုဆောဘာာပြဖွဲ့စာ်သုည််။ �ွ�ဟခွ်�� 
ပြုမင်း်�မ��ရပြုခွင်း��မှ� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��စ်ိ��ရမ်���ကျော်န်းပြု�င််း� ဗဟ�ိမှ 
ခွ်မှတ်�သူည််� မူဝါဒိမ်����ိ �ဓိ�ပ�ယ့်�ကျော်����ယ့်ူပြုခွင်း��နှိုင်း်� 
�ကျော်��င်း��ထွည်� ကျော်���ပြုခွင်း��တ်ိ�တ််ငွ်း� သူ�မ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� 
ခွ်မှတ်�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ပြုခွင်း��၌�ါ ကြီး�ီ�မ��ကျော်သူ� ပြုခွ��န်းာ�မ�မ်�� 
ရှိကျော်န်းသူည််� သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�သူည်�။ ��ွဟခွ်�� န်းည်���ါ�ရပြုခွင်း��မ�ှမ ူ
����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ပြု�ဿန်းာရ��မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်�� ကြာ���၌ မန်း�ီယ့်�ိ�စ်ွဲ ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည််� သူကျော်ဘဲ� 
ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ�၊ ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ကျော်ဆ�����ံ� �ွဲ�စ်ည်��မ��ိ�င်း�� 
ပြု�ဿန်းာမ်��ရှိကျော်န်းပြုခွင်း����ိ ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ ဗဟ�ိမ ှ
ခွ်မတှ်�သူည်�် ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��တ်ငွ်း� 
ပြု�ဿန်းာမ်��ရှိကျော်န်းပြုခွင်း����ိ ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� ညွှနှ်း�ပြု�ကျော်န်းပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်�သူည်�။ �ံ� ၂.၄ သူည်� �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ကီျော်�်ရှိ 
�န်းိမ်�ဆံ��၊ �လှိုယ့်��လှိုတ်�နိုှင်း်� �ပြုမင်း်�ဆံ��ကျော်သူ� ရမှတ်� 

မ်����ိ ကျော်���ပြု�ထွ��ပြုခွင်း��ပြု�င််း� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��ကြာ���ရှိ 
��ွဟခွ်��မ်���ိ� သူရို���ကျော်���ထွ��သူည််� ကျော်ရဒိါဂျာရ���ံ�တ်စ်�ခွ� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။ ဂျာရ���ံ��ါ လှို�ိင်း��သံူ��လှို�ိင်း��ကြာ���ရှိ ���ွ�ကျော်ဝ���ိ 
ကြာ�ည််�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ရမတှ်� ��ွဟခွ်��မ်���ိ� ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း��ါသူည်�။ 
လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နိို�င်း�မ� (�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၉) နိုှင်း်� �ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ�����ံ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၅) တ်�ိသ်ူည်� �န်းမိ်�ဆံ��နိုငှ်း်� 
�ပြုမင်း်�ဆံ�� ရမတှ်�တ်ိ�က်ြာ��� ��ွဟခွ်���မ်��ဆံ��ရှိကျော်န်းသူည်�။၇

�ဆိ��ါ တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��ကြာ��� ��ွဟခွ်���ိ�မ�ိကြီး��ီမ��သူည််� 
သူကျော်ဘဲ�မ�ှ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��သူည်� 
ယ့်င်း��န်းယ့်��ယ့်�မ်��တ်ငွ်း� ထွ�ူခွွန်း�ဖြိုး��ီ �ပြုခွ��ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��မှ�မူ ကြီး�ိ��စ်��ရို�န်း���န်း�ကျော်န်းကြာ�ရသူည််� 
သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�သူည်�။ တ်စ်����တ်ငွ်း�မ ူ�ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� (�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၆)နိုငှ်း်� ကျော်ပြုမယ့်��သံူ��ပြု��ခွငွ်း်�နိုငှ်း်� လံှို�ခြုံခံွ�မ�  (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ 
၂) တ်�ိ်မ�ှမ ူ�န်းမိ�်ဆံ��နိုငှ်း�် �ပြုမင်း�်ဆံ��ရမတှ်�တ်�ိ်ကြာ��� ��ွဟ 
ခွ်�� �န်းည်��င်းယ့်�သူ�ရှိသူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရသူည်�။၈ ယ့်င်း��တ်ိ�င်း��တ်� 
ခွ်��မ်��တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� စ်ံ�ခြုံ�ံ�လှို်�� 
ရှိကျော်န်း�ါ� ယ့်င်း���ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��တ်ွင်း� ��ိမ�ိ��ိင်း�တ်ွယ့်�ရ 
ခွ��ခွဲကျော်သူ� ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင်း်� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုကျော်ရ� 
��်���တ်ည်��မ်�� ရှိကျော်န်းသူည််� သူကျော်ဘဲ��ိ� ကျော်ဆ�င်း�သူည်�။ 

MBEI သူည်� �စ်�ိ�ရမ်��နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ��ံ�စံ်��ိလှိုည်�� 

တ်င်း�ပြု�ကျော်��နို�ိင်း�သူည်�။ ကျော်ဒိသူဆိ�င်း�ရ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ� 
တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မွန်း�လှို�ကျော်စ်ရန်း��တွ်�� �ကျော်ရ�ယ့် ူကျော်ဆ�င်း�ရွ�� 

ကနဦးး ကနု်က�စာ��ိ်များ�ား



နို�ိင်း�ကျော်လှို���သူည််� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� ကျော်ဒိသူ 
ဆ�ိင်း�ရ� �စ်�ိ�ရမ်����� ကျော်��နို�ိင်း�ရန်း��တ်ွ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ဆင်း�် တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်����ိ MBEI တ်ငွ်း� 
ကျော်�ါင်း��စ်�ထွ���ါသူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ�� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း�်တ်ငွ်း�လှိုည်�� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်�� ပြု��လှို���ရန်း� ပြု�စ်�နို�ိင်း�ဖြိုး��ီ 
MBEI �တ်�ွ� န်းမနူ်းာ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ရန်း� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်����� �်�န်း�� 
ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်��ါသူည်�။ ဤတ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နှိုင်း်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��ဆင််း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ��ိ� ��ိ၍ ကျော်ဒိသူနိုတရ  
ဆန်း�ဖြိုး��ီ ကျော်သူ�င်းယ့်�သူည်�် �ံ�စ်ံပြု�င်း်� တ်င်း�ပြု�နို�ိင်း��ါသူည်�။ စ်င်း�စ်စ်�  
��ိမ�ိ�ကျော်သူ�စ်တိ်�ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���  
မ�နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ွ�ံဖြိုး��ိ�မ�တ်�ိက်ြာ��� ဆ��နိုယွ့်�မ���ိ သူ�ကျော်တ်သူန်း 
ပြု��ရန်း� �ထွူ��င်း��သူံ��ဝင်း�လှှိုသူည်�။ �ံ� ၂.၅ တ်ွင်း� MBEI 
နို�ိင်း�ငံ်းလံှို���ွတ်� န်းမူန်းာမ ှဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်�ါင်း�� ၇၆ ခွ�စ်� ကျော်�ါင်း��စ်ည်�� 
ထွ��သူည်�် ရမတှ်�မ်����ိ ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။ ၉

ပြ�ည််နယ််နှှင််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီးများ�ား အ�ကားထူးက်စာာလ�င်် 
ဖြိုးများို�နယ််များ�ား�ကား�ှိ စာီး�့ားဆော�းအု�်ခံ�ု�်များု�့င်် စားုလင်် 
က�့ပြ�ားများကုို �ို၍ပြများင််ဆော��့�သုည််။ ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း�် မဝူါဒိကျော်ရ�ရ� 
ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်�� ခွ်မတှ်���ိင်း�ခွငွ်း်� သူည်� ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� �ဆင််း� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်� ပြု�ည်�န်းယ့်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� �ဆင်း်�သူ� ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင််း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ��ိ� �ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�စ်ွ� ကျော်တ်ွ�ကြံ�ံ�ကျော်န်းကြာ�ရသူည်�။ 
ဤသူည်�မ�ှ ����ခွ်���မ�နိုငှ်း်� �ကျော်��င်း��ထွည်� ကျော်���မ�ကြာ���မှ 
��ွဟခွ်��မ်�� ရှိပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ ��ွဟခွ်�� 
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ���ိ ကျော်န်းာ��တ်စ်�လှိုမှ��တ်��၍ ကျော်လှိုလ်ှို�ကြာ�ည််� 
�ါ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��၏ MBEI  စံ်တ်မိ��ခွ်��မ�ှ 
၂.၉၁ ရှိသူည််��တွ်�� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
မ်��ကြာ��� ��ွဟခွ်��မ်��သူည်� လှို���င်းန်း���ဆင််း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ��ိ�င်း��ဆိ�င်း�ရ� �ကျော်တ်ွ��ကြံ�ံ�မ်��၏ �ွ�ဟခွ်�� 
၂၈% ��ိ ရငှ်း��လှိုင်း��နိုိ�င်း�သူည်�် သူကျော်ဘဲ�သူ��ကျော်ရ���သူည်�။ 

တ်စ်����တ်ွင်း�မူ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� �တ်ွင်း��ရှိ 
ဖြိုးမိ�န်းယ့်�မ်��၏ စ်ံတ်ိမ��ခွ်��မှ� ၄.၅ ရှိသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်�� �တ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိန်းယ့်�မ်��၏ ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��  
မ်��သူည်� လှို���င်းန်း���ဆင်း�် ����ခွ်���မ���ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� �ကျော်တ်�ွ 
�ကြံ�ံ�မ်��၏ �ွ�ဟခွ်�� ၄၀% ��ိ ရငှ်း��လှိုင်း��နိုိ�င်း�သူည်�။၁၀ 

မည်�သူ�ိ�်င်း�ဆ�ိကျော်စ် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��ကြာ���တ်ငွ်း�လှိုည်�� �လှို�ွ ကျော်လှို�လှို�ှ 
(�ကျော်�်�ဆင််း�၊ �လှိုယ့်��ထွ���ဆင််း�၊ ကျော်�����ထွ�� 
�ဆင်း်�၊ ကျော်�����ဆင်း်�)ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်န်းသူည်�။ ယ့်င်း���ခွ်��သူည်� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ�နှိုင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��ကြာ��� 
စ်ွမ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ�င်း��တ်ွင်း� �ိန်း��ဂျာဏ်န်း���ရ သူိသူ�ကျော်သူ� 
��ွပြုခွ��ခွ်��မ်���ိ� ��ိယ့်�စ်��ပြု��ကျော်န်းသူည်� (�ံ� ၂၂.၅ တ်ငွ်း�ရို�)။

များ�ားစာ့ာဆောသုာ ပြ�ည််နယ််နှှင်် ် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီးများ�ား�့င်် 
စာ့များ်းဆော�ာင််�ည်် ဆောကာင််းများ့န်ဆောသုာ ဖြိုးများို�နယ််များ�ားဆော�ာ 
စာ့များ်းဆော�ာင််�ည်် အားနည််းဆောသုာ ဖြိုးများို�နယ််များ�ား�ါ �ှိဆောန 
�ကသုည််။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� �မ်��စ်�တ်ွင်း� 
�ဆင််း�ကျော်��င်း��ကျော်သူ� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��ကျော်ရ� �ဆင််း�န်းိမ်�ကျော်သူ� 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်���ါ ရှိကျော်န်းကြာ�သူည်�။ ယ့်င်း��စ်ံ�လှိုင်း��ွဲပြု���မ�မှ� 
တ်စ်�စ်ိတ်�တ်စ်�ကျော်ဒိသူ���ပြု�င််း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
�မ်��စ်�၏ ကြာ����်ကျော်သူ� �်မ��မ့ရမှတ်�မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်� 
သူည်�။ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်�� (�ထွ�ူသူပြု�င်း်� ခွ်င်း��နိုငှ်း်� ရခွ�ိင်း�) 
တ်�်ိတ်ငွ်း� ၎င်း��တ်�်ိ၏ န်းမနူ်းာ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��သူည်� �မ်�����ပြု�င််း� 
ကျော်����ဆံ�� �ဆင််း�န်း�ီ�ါ�တ်ငွ်း� ရှိကျော်န်းကြာ�သူည်�။ ဤကျော်ကြာ��င်း်��င်း� 
ယ့်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��၏ �်မ��မ့ရမတှ်� န်းည်���ါ�ရပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။
�ဆ�ိ�ါ ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်���ိ� ကျော်�ါင်း��ရံို��ကြာ�ည််��ါ� ����ခွ်���မ� 
��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်��ိ်ရ� ပြု�ည်�န်းယ့်� / တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ဆင်း�် 
ထွိ����ိင်း��ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်��ထွ��စ်�လှို်င်း� လှို���င်းန်း�� 
မ်��နိုငှ်း�် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� �ဆင်း�် ����ခွ်���ကျော်ရ�ရိုံ��မ်��ကြာ��� ထွကိျော်တ်�ွ 
ဆ��ဆံမ��ိ�င်း��တ်ွင်း� ��ိမ�ိ���ထွ�တ်�သူင်း်�ကျော်ကြာ��င်း�� ညွှှန်း�ပြု� 
ကျော်န်းသူည်� (Bissinger ၂၀၁၉)။

ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ စာီး�့ားဆော�းအု�်ခံ�ု�်များုနှှင်် ်  စာီး�့ားဆော�း 
�ိုး�က်ဖွဲ့ူလးုပြခံင််း�ို��ကား �က်စာ�်မုျား၏ ထူးင််�ှားဆောသုာ 
သုက်ဆောသုသုာဓိကကို MBEI �့င်် ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးား�ါသုည််။  
MBEI ၏ ဗဟ�ိခွ်��မ�ှ ကျော်���ပြု��ါကျော်မ�ခွနွ်း��ပြု�စ်��ါသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
 ����ခွ်���မ� တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရန်း�မ�ှ 
�ကျော်ရ�ကြီး�ီ��ါသူကျော်လှို�။ MBEI ညွှှန်း��ိန်း�� ၁၅၃ ခွ��န်း�� 
 မည်�သူည််�တ်စ်�ခွ�တ်ငွ်း�မဆ�ိ ပြု�ည်�န်းယ့်�သူ�ိမ်ဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�  
တ်စ်�ခွ�၏ လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းတ်�ိ�တ်��လှို� 
ကျော်စ်ကျော်ရ��တွ်�� လှို�ိ���ကျော်သူ� �ဆင်း်�မ်����ိ ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရ�တွ်င်း� 
ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�တ်စ်�ဦး�၏ တ်န်း��ိ��ရှိလှိုှစ်ွ�ကျော်သူ� �ခွ်နိ်း�နိုှင်း်� 
�ရင်း��ပြုမစ်�မ်���ပြု�င်း� ဘဲ��စံ်�ကျော်ထွ�င်း်�စံ်�မ ှစ်မံီ�နိ်း�� ကျော်ရ�ဆွဲရန်း�နိုငှ်း်� 
ကျော်ဒိသူခံွ �င်း����စ်�မ်��ကြာ��� ညိှ်နို�ိင်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�တ်�ိလ်ှိုည်�� 

လှို�ိ����ါသူည်�။ ဤသူိ�က်ျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� �တ်�ွ� ��� 
ထွ�တ်�ကြီး�ိ���မ��ရန်း� ထွ�ိ��တ်န်း�မ� ရှိမရှိဆ�ိကျော်သူ� �ခွ်���ိ� 
န်းာ�လှိုည်�ရန်း�မ�ှ �ကျော်သူ���ွဲ မဟ�တ်��ါကျော်ခွ်။

ဤဆောများးခံ့န်းကို သုုဆော�သုနပြ�ု�န်အ�့က် ညွှှန်းကိန်းနှှင််် 
စာီး�့ားဆော�း လု�်ကိုင််ဆော�ာင််�ွက်မုျား အဆောပြခံအဆောန�ို��ကား 
�က်စာ�်မုျားကို စားီ�ာ့းဆော�း အ�ိုင််းအ�ာ စာစိာစ်ာဆောလလ်ာခံ�က် 
အသုးးုပြ�ု၍ ဆောလလ်ာ�န် ကြီးကို းစာားထူးား�ါသုည််။ �နိ်း��ဂျာဏ်န်း�� 
စ်�ရင်း���င်း��မ်����ိ ကျော်န်းာ��ပြု�န်း�ဆ�တ်�ပြုခွင်း��ပြု�င််း� �န်းဦး� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�ကျော်�်လှို�သူည််� �ွ�ံဖြိုး��ိ� တ်�ိ�တ်��မ��ိ� 
သူ�ီပြုခွ��ခွွဲထွ�တ်�၍ ရနို�ိင်း�လှို�သူည်� (ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှ �ွံ�ဖြိုး��ိ�မ� 
ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူည််� �ရ��ကျော်ဒိသူ၊ ကျော်����ွ��ရယွ့်��စ်��နိုငှ်း်� 



�းု ၂.၅။

ဖြိုးများို �နယ််အ�င််် MBEI အ�င်််သု�်များ�ှ်ခံ�က်
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Chart legend

�ကျော်�်�ဆင်း�်�လှို�ှ

�လှိုယ့်��ဆင်း��်လှို�ှ
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ကျော်����ကျော်ပြုခွ�ဆင်း��်လှို�ှ



လှိုူသူ���ရင်း��ပြုမစ်� စ်သူည််� �ကျော်ပြုခွခွံ��်ဆ�ံ�ကျော်သူ� 
�ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ��မ်����ိ �ခွ်နိ်း�တ်�ိ�တ်ွင်း�� ��ိင်း�တ်ွယ့်� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရန်း� ခွ��ခွသဲူည်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� မပြု�စ်�နို�ိင်း�ဟ� ဆ�ိရမည်�)။ 
�ထွူ�သူပြု�င်း်� ရန်း���န်း�မှ ��ွ��ကျော်ဝ�(ကျော်���ွ��မ်��နိုှင်း်� 
န်း�ီစ်��မ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��တ်စ်�ရ���ပြု�စ်�)၊ လှိုဦူး�ကျော်ရ သူ�ိ�သူည်��ဆ 
(ဖြိုးမိ��ပြု�ဆန်း�ပြုခွင်း��၏ တ်�ိင်း��တ်�ခွ်�� တ်စ်�ရ���ပြု�စ်�)နှိုင်း်� 
စ်�တ်တ်�ကျော်ပြုမ���မ� (လူှိုသူ���ရင်း���နိုှီ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်�� 
တ်စ်�ရ���ပြု�စ်�) တ်�ိ်��ိ �ွနို����တ်�ိ် ထွိန်း��ခွ်���ကြာ�ည််�သူည်�။ 
��်�ိ�ဆ�����ပြု�င်း်� �ခွ်�ိ�ကျော်ဒိသူမ်��သူည်� �ပြုခွ��ကျော်ဒိသူ  
မ်��ထွ�� လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ� ည်ံ်�်င်း��သူည်�မ�ှ ����ခွ �်��ကျော်ရ� လှို���ထံွ�� 
မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� ဟ�တ်�မဟ�တ်�၊ �ဘဲယ့််�ကျော်ကြာ��င်း်� �ခွ်�ိ�ကျော်ဒိသူ 
မ်��သူည်� �န်းဦး� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်�� လှိုနွ်း�စ်�ွပြုခွ��န်းာ�သူည််�တ်�ိင်း� 
မတ်မိ�� မယ့်မိ�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ရလှိုဒိ�မ်�� ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ရသူန်းည်�� 
စ်သူည်� တ်�ိ�်�ိ �ွနို����တ်�ိ ်ပြုမင်း�ကျော်တ်�ွရန်း� ကျော်မ့��လှိုင်း်��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ 
����ခွ်���ကျော်ရ� လှို���ထံွ��မ်���တ်ငွ်း�� �မနှ်း�တ်�ယ့်� တ်�ိ�တ်�� 
ကျော်��င်း��မွန်း�လှို�မ�မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�၏ 
ရို���ဝတ်ု�နိုှင်း်� လှိုူသူ���ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ���ိင်း��တ်ွင်း� 
သူသိူသိူ�သူ� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်��မရှိဘဲနဲိုငှ်း်��င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မွန်း�လှို�မ�မ်�� 
ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူင်း်��ါသူည်�။

��်နှိုင််သုများ့ အ�ှင််းလင််း�းုး အဆောပြခံအဆောနကို �င််ပြ� 
နှိုင််�န် အလို�င်ှာ ဖြိုးများို�နယ််အ�င်််�ှိ စာီး�့ားဆော�း ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ိုးများုနှှင််် 
စာီး�့ားဆော�းအု�်ခံ�ု�်များု�ို��ကား �က်နှ့ယ််ခံ�က်ကို စာိစာစာ် 
ဆောလလ်ာထူးား�ါသုည််။ ��ွဟခွ်��နိုငှ်း်� တ်�ိ်မ� ��ိမ�ိပြုမင််း�မ�� 
ကျော်စ်ကျော်ရ��တ်ွ�� �ကျော်ပြုခွခွံန်းမူန်းာစ်�ကျော်ဆ�င်း��ကျော်ရ� ယ့်ူန်းစ်� 
ပြု�စ်�သူည််� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း်�သူ�ိ ်MBEI ��ိ ခွွဲထွ�တ်�ထွ���ါသူည်�။  
�ွနို����တ်�ိ် �သူံ��ပြု��ခွဲသ်ူည်�် န်းမနူ်းာစ်�ကျော်ဆ�င်း��သူည်�် လှို���င်းန်း��  
�ဆင်း်�ဆင်း်��ရ ဤ�ဆင်း်�တ်ွင်း� စ်ိတ်�ခွ်ရကျော်လှို���သူည််� 
ခွန််း�မနှ်း��ခွ်��မ်�� ရရှိထွ��ဖြိုး�ီ�ပြု�စ်�၍ ကျော်ဒိသူ�လှိုိ���စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
စ်ွမ��ကျော်ဆ�င်း�မ��ိ� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်ွ� ခွွဲထွ�တ်�နို�ိင်း��ါသူည်�။  
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင််း� ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ �သံူ��ပြု��ပြုခွင်း��ပြု�င််း� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်�� �ါဝင်း�ဖြိုး��ီပြု�စ်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
�်မ��မ့ �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ��ိ� (ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ိ�င်း�� �ံ�ကျော်သူ��်�ိ�ဆ�� 
မ်�� ဟ�ကျော်ခွ်သူည််� န်းည်��လှိုမ��တ်စ်�ရ����ိ �သူံ��ပြု��ဖြိုး�ီ�) 
ထွနိ်း��ခွ်���လှို�နို�ိင်း�သူည်�။ တ်စ်�န်းည်��ဆိ�ရကျော်သူ�� ရန်း���န်း�တ်ိ�င်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်���ိ� ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��နိုငှ်း်� 
နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�မည််��စ်�� ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��တ်ွင်း��ရှိ  
ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်�� �ခွ်င်း��ခွ်င်း��သူ� နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ 
ဤန်းည်��ပြု�င်း်� ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�တ်ွင်း��ရှိ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ�သူည်� ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�တ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်��၏ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�တ်�ိ�တ်���ူလှိုံ�မ� �ဆင်း်�နိုှင်း်� ခွ်တိ်�ဆ�� 
ကျော်န်းသူည်�်�ခွ်����ိ သူရို���ကျော်�်လှို�ကျော်စ်သူည်�။

စားီ�ာ့းဆော�းလ�ုင််န်းစာမ့်ျားးဆော�ာင််�ည််နှငှ်် ်သုက်�ိုင််သုည််ဟု ု
ကွနှ်ု�်�ို� ယ်းု�ကည််ယ်ူ�ထူးားဆောသုာ �လဒီ်ကိန်း�ှင််နှှစာ်ခံ ု
�ှိဖြိုး�ီး ၎င််း�ို�များှာ ��များ်းများ့နှှစာ်စာဉ်း် �ိုး�့ားလာဆောသုာ အလု�် 
ခံန� ်အ�်များုနှှင်် ် ည်များီးဆော�ာင််�ို� ပြဖွဲ့စာ်�က�ါသုည််။ ဦး�စ်ွ�  

�ထွမ �်မ��မ့နိုှစ်�စ်ဉ်း�တ်ိ���ွ��လှို�ကျော်သူ� �လှို���ခွန်း်����မ�၊ 
တ်စ်�န်းည်�����ပြု�င််း� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်ငွ်း��ရှိ လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်၏ 
လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�ခွ်နိ်း�မစှ်၍ ခွန်း�်���လှိုိ���ကျော်သူ� �လှို���သူမ�� 
သူစ်�ဦး�ကျော်ရ��ိ လှို���င်းန်း��၏ သူ��တ်မ��ပြု�င်း် � စ်��သူည်�။ 
ဤတ်�ိင်း��တ်�ခွ်��သူည်� စ်�ီ��ွ��လူှိုံ�မ��တ်ွ�� ကျော်��င်း��မနွ်း� 
ကျော်သူ� ကြာ���ခွံတ်စ်�ရ��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ စ်ီ���ွ�ကျော်ရ� �ွံ�ဖြိုး��ိ�လှို�မ�သူည်�  
�လှို�����ိ�င်း��ခွွင်း်��လှိုမ���ိ�လှိုည်�� တ်�ိ��ွ��လှို�ကျော်စ်ဖြိုး�ီ�  
နို�ိင်း�င်းံသူ��မ်����� ဆင်း��ရဲတ်ငွ်း��မ ှ�ယ့်�ထွ�တ်�ကျော်န်းသူည်��ိ� 
ပြု�သူနို�ိင်း�သူည်�။ ဒိ�တ်ိယ့်�ကျော်န်းပြု�င််း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ��တ်ွ�� ည်မီ�ကျော်ရ�င်း���ိ ကြာ���ခွံ�ပြု�စ်� 
�သံူ��ပြု��ထွ���ါသူည်�။ �လံူှို�မ���ိ တ်�ိင်း��တ်��ါ� ကျော်ဘဲ�ထွ�ွ� 
စ်ိန်း�ကျော်ခွ်မ�တ်စ်�ရ�� ထွွ��ကျော်�်လှို�နို�ိင်း��ါသူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ���ိ တ်�ိင်း��တ်�ရ�တ်ငွ်း� စံ်ထွ���သံူ��ပြု�� 
ရသူည််� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���မ�နိုငှ်း်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� (GDP) 
��ိ �လှိုွတ်�တ်မ�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ဏ္ဍ �်ယ့်�ပြု�န်း်�ကြီး�ီ�မ��ဖြိုး�ီ� 
�စ်ိ��ရယ့်နိုတရ��မ်�� ထွနိ်း��ခွ်���မ� ���ကျော်��င်း��သူည််� �ွ�ံဖြိုး��ိ�ဆဲ 
တ်�ိင်း��ပြု�ည်�မ်��တ်ငွ်း� ကျော်ဒိတ်�ကျော်����ယ့်ရူန်း�နိုငှ်း်� စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို� 
ရ�တ်ငွ်း� �သံူ��ပြု��ရန်း� �ထွ�ူသူပြု�င််း� ခွ��ခွ�ဲါသူည်�။ ဤ�ခွ်�� 
မ�ှ ကျော်ဒိသူ�ဆင်း်�တ်ငွ်း� သူ�၍�င်း� မနှ်း��န်း�ကျော်န်း�ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ 
ပြု�ဿန်းာမ်���ိ� ကျော်ရ�ှင်း�ရ�ှ�ရန်း� �ွနို����တ်�ိ်သူည်� န်းည်���ည်� 
သူစ်�နိုငှ်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်��၏ ���ူည်�ီ�ိ ရယ့် ူ
ထွ���ါသူည်�။ ၎င်း���ရ ဖြိုးဂျာ�ိဟ�တ်�မှတ်စ်�ဆင််း� ပြုမင်း�ကျော်တ်�ွရသူည််� 
ည်မ�ီကျော်ရ�င်း�မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� 
�တ်�ွ� ကျော်လှိုလ်ှို�စ်ရ� �ကျော်��င်း��ဆံ�� ကြာ���ခွံပြု�စ်��ါသူည်�။ 
(Chen နိုငှ်း�် Nordhaus, ၂၀၁၁; Henderson နိုှင်း�်�ပြုခွ��, 
၂၀၁၂; Bickenbach, ၂၀၁၆)။ ၁၁

MBEI များှ �ိုင််း�ာဆောသုာ �လဒီ်များ�ားအ� အလု�်ခံန� ်
အ�်များု�ိုး�့ားလာပြခံင််းနှှင်် ် စာီး�့ားဆော�းအု�်ခံ�ု�်များု�ကား 
အဆော�ါင််းလကခဏာာဆော�ာင််ဆောသုာ �က်စာ�်မုျား�စ်ာ��်�ှိသုည်် 
ကို ဆော�့��ဖြိုး�ီး ၎င််းသုည်် .၀၅ အ�င််် အားပြဖွဲ့င််် ကိန်း 
ဂဏာန်းအလိုအ� သုိသုာထူးင််�ှားများု�ှိသုည််။ �ံ�  ၂.၆ 
ထွိ����ိင်း����ွ��တ်ွင်း� �ဆ�ိ�ါရလှိုဒိ�မ်���ိ� �ံ�နိုှင်း်�တ်� ွ
ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။ �င်း��ိ����သူ�ခွ်��မ်��၊ �ွဲ�စ်ည်��မ���ိင်း�� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��နိုငှ်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင်း်� သူ��ကျော်ရ���မ�မ်����ိ 
�ယ့်�ရ�ှ�ဖြိုး��ီ ကြွ�ငွ်း���်န်း�သူည််� လှို���သူ���င်း���� တ်�ိ���ွ�မ���ိ y 
ဝင်း�ရို�ိ�စ်နွ်း��တ်ငွ်း� ပြု�ထွ���ါသူည်�။ �ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း�� ခွ်နိ်း�ဖြိုး��ီ MBEI 
�တ်�ွ� x ဝင်း�ရို�ိ���ိလှိုည်�� ဤ�တ်�ိင်း�� ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။ 
�ဆ�ိ�ါ �နိ်း��ရငှ်း�နိုစှ်�ခွ�ကြာ��� ဆ��နိုယွ့်�ခွ်��သူည်� �ွဲ�စ်ည်��မ���ိင်း�� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်����ိ �သူ��တ်င်း� �ယ့်�ရှ��ဖြိုး�ီ�ကျော်န်းာ����ိင်း�� 
�လှို�����ိ�င်း�နိုငှ်း�် ����ခွ်���ကျော်ရ�ကြာ��� ဆ��စ်��မ�ပြု�စ်�ကျော်သူ� 
တ်စ်�စ်တိ်�တ်စ်��ိ�င်း�� ရဂီျာရ��ရငှ်း���ိ� ပြု�သူကျော်န်းသူည်�။ ကျော်ပြုမှ����နိ်း�� 
မ ှကျော်���ပြု�ခွ်���ရ �်န်း����လှိုံ�� ည်မီ့ကျော်န်း�ါ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ���ိင်း��တ်ငွ်း� တ်စ်�မတှ်�စ်� တ်�ိ�တ်��မ�သူည်� �်မ��မ့ 
နိုစှ်�စ်ဉ်း��လှို�����ိ�င်း� တ်�ိ���ွ�မ� ၀.၂၄% နိုငှ်း်� ဆ��စ်��ကျော်န်းသူည်�။ 
ဤ�နိ်း��ဂျာဏ်န်း����ိ ရို�ကျော်ထွ�င်း�်တ်စ်�မ်�ိ�မ ှကြာ�ည််�ရန်း��တ်�ွ� 
၂၀၁၅ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� �လှို���သူမ�� ၁၀ ဦး�ပြု�င်း်� စ်တ်င်း�ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ��ိ� ပြုမင်း�ကျော်ယ့်�င်း�ကြာ�ည််��ါ။ MBEI တ်ငွ်း� တ်စ်�နို�ိင်း�ငံ်း 



လံှို��စ်� �မတှ်��န်းမိ်�ဆံ�� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� (၄၉.၉ မတှ်�) မ ှ�ပြုမင်း်�ဆံ�� 
(၆၃.၉ မတှ်�) သူ�ိ ်ကျော်ပြု��င်း��လှိုသဲူ�ွ��ါ� �်မ��မ့ �လှို�����ိ�င်း� 
တ်�ိ���ွ�မ� ၃.၄% ရှိလှို�မည်� ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ င်းါ�နိုစှ်�ကျော်�်���ကြာ��တွ်င်း� 
ကျော်န်းာ��ထွ�� �လှို���သူမ�� နိုစှ်�ဦး�န်း�ီ�ါ� င်း�ှ�ရမ��မည််� �ဓ�ိပ�ယ့်�  
ပြု�စ်�သူည်�။

စားီ�ာ့းဆော�း အ�ု်ခံ�ု�်များသုုည်် ည်များးီဆော�ာင််အလင််း �ိုး�ာ့းများ ု

အလ�ု်ခံန�်အ�်များု �ိုး�ာ့းလာပြခံင််း (�့များ်းများ့၊ နှစှာ်စာဉ်း်)
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coef = .242732, se = .08459349, t = 2.87

coef = .04145115, se = .01842999, t = 2.25
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စားီ�ာ့းဆော�း အ�ု်ခံ�ု�်များနုှှင််် ဖြိုးများို �နယ်် အလ�ု်အကိုင်် ဖွဲ့့း�ဖြိုးဖွဲ့ို းများ�ုကား �က်စာ�်ခံ�က်

နှှင်််လည််း �က်စာ�်ဆောနသုည််။ �ံ� ၂.၆ ၏ ကျော်����ကျော်ပြုခွ 
��ွ�တ်ငွ်း�လှိုည်�� �ွဲ�စ်ည်��မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်����ိ �နိ်း��ကျော်သူ 
ထွ��ဖြိုး��ီကျော်န်းာ����ိင်း�� �နိ်း��ဂျာဏ်န်း���ရ ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� ဆ��စ်��မ� 
တ်စ်�ရ����ိ ကျော်���ပြု�လှို်��ရှိသူည်�။ ကျော်လှို့�ကျော်စ်���မ်ဉ်း��၏ ဆ�ိလှို�ိ 
ရင်း��မ�ှ ��ယ့်�၍ �်န်း����လံှို�� ည်မီ့�ါ� �မတှ်�တ်စ်�မတှ်� 
တ်�ိ�လှို�တ်�ိင်း�� ည်မီ�ကျော်ရ�င်း� ၄% တ်�ိ���ွ�လှို�ကျော်စ်မည်� ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ 
ယ့်င်း��သူည်� �ရယွ့်��စ်�� �ကျော်တ်���တ်န်း�ကြီး��ီမ��ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 

�ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း��ည်ှဖိြိုး��ီ MBEI ရမတှ်�

�့
မ��

မ့
 �

လှို
င်း��

�
��

လှို
���င်း

န်း��
စ်တ်

င်း� 
တ်

ည်
�ကျော်ထွ

�င်း
�ခွ်

န်း�မ
ှ စ်

၍
 (%

)

�ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း��ည်ှဖိြိုး��ီ MBEI ရမတှ်�

ကျော်ကြာ��င်း���်�ိ�ဆ��စ်��မ��တ်ွ�� ထွိန်း��ခွ်���ထွ��ပြုခွင်း�� - ၁၀၀၀ စ်တ်�ရန်း��မီတ်�တွ်င်း�ရှိသူည််� လှိုူဦး�ကျော်ရသိူ��သူည်��မ�၊ လှို���င်းန်း��၏သူ��တ်မ��၊ �လှိုင်း����� ၁၀၀၀

 လှိုမူင်း�(lumens) �ံ��လှိုမှ��ကျော်န်းသူည်� ်မ်��နိုာှပြု�င်း�ဧရယိ့်�

တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��ပြု�ည်�တ်ငွ်း���သူ��တ်င်း�ထွ�တ်�လှို���မ�(log scale)၊လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�စ်ဉ်း� ဝန်း�ထွမ���င်း����(log scale)၊sector/SR �လှိုိ��� �ံ�ကျော်သူထွကိျော်ရ���မ� ထွနိ်း��ခွ်���ခွ်��



�ကားကာလအ�င့််း ဆောပြ�ာင််းလ�များကုို �ိုင််း�ာ�န်အ�က့် 
၂၀၁၈ နှငှ်် ်၂၀၂၀ နှစ်ှာနှစ်ှာလးးု�င့်် အသုးးုပြ�ုခံ�သ်ုည်် ညွှန်ှကန်ိး 
၉၂ ကို အက�ဉ်း်းခံ�ု�်ထူးားသုည််် �င််များ MBEI ကို�ါ အသုးုး 
ပြ�ုထူးား�ါသုည််။ �င်း�မညွှနှ်း��နိ်း��မ်����ိ MBEI စ်စ်�တ်မ���ိ� 
နိုစှ်�နိုစှ်�လံှို�� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲက်ြာ�သူည််� မလူှိုစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� 
၁,၂၀၀ မှသူ� ယ့်ူထွ���ါသူည်�။ တ်ူည်ီကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်����ိသူ� �သူံ��ပြု��ပြုခွင်း��ပြု�င််း� တ်�ိ�တ်��မ�၊ 
ဆ�တ်�ယ့်�တ်�မ� ���လံှို��တ်ိ�သ်ူည်� မဝူါဒိ�ိ�င်း��ဆိ�င်း�ရ� �မနှ်း�တ်�ယ့်� 
ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�မ်��မ ှတ်�ိ��ရို�ိ��ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်သူ� ရလှိုဒိ�မ်�� 
ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး�ီ�၊ ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���သူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��  

လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� �မ�ဏ်�ိ� ရည်�ညွှနှ်း��လှို်��ရှိသူည်�။ 
�န်းမိ်�ဆံ��မ ှ�ပြုမင်း်�ဆံ�� ရမတှ်�မ်��သူိ� ်တ်��လှို��ါ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
တ်ွင်း��ရှိ ည်မီ�ကျော်ရ�င်း��ိ� ၅၈% နို�န်း�� တ်�ိ��ွ��လှို�ကျော်စ်မည်� 
ပြု�စ်�သူည်�။ 

အ�ိုခံ�ု�်�ို�ဆောသုာ် စားီ�ာ့းဆော�း အ�ု်ခံ�ု�်များနုှှင််် စားီ�ာ့းဆော�း 

�ိုး�က်ဖွဲ့ူလးုများု�ို�များှာ ဆောကာင််းစာ့ာ �က်နှ့ယ််လ�က်�ှိ  
ဆောနသုည််။ ဤ�က်နှယ့််ခံ�က်အ�င့််းများ ှအက� ို းအဆော�ကာင််း 
အပြ�ည််အ်စားကုို သု�်များ�်ှဆောဖွဲ့ာ်ထူး�်ု�န်အ�က့် �က်လက်  
လု�်ဆော�ာင််�န် များ�ားစာ့ာလိုဆောနဆောသုးဆောသုာ်လည််း �ဏာာများ 
 ထူးက့်ဆော�်လာသုည််် ခံန�မှ်ျားန်းခံ�က်များ�ားများာှများ ူလန့်စာာ့ဆောကာင််းများန့် 
လဆှော�သုည််။

မ်��၏ �ွဲ�စ်ည်��မ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုသဲူ�ွ�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� မဟ�တ်�ကျော်ကြာ��င်း�� 
��မခံွနို�ိင်း��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ ညွှနှ်း��ိန်း��မ်����ိ နိုစှ်�နိုစှ်�လံှို��တ်ငွ်း� 
တ်သူမတ်�တ်ည်��သူ� �တ်�ိ�် တ်�ိင်း��တ်�ခွဲဖ်ြိုး��ီ တ်ညူ်ကီျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��န်းမူန်းာမ်��မှသူ� ထွ�တ်�ယ့်ူထွ��ပြုခွင်း��ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� �င်း�မ 
MBEI တ်ွင်း�လှိုည်�� ကျော်ဒိါင်း�လှိုိ��� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�မ�မ်�� ပြု��လှို���နိို�င်း� 
ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ကြာ�����လှို�တ်ငွ်း�� ����ခွ်���မ���ိင်း�� တ်�ိ�တ်�� 
ကျော်��င်း��မွန်း�လှို�မ�မ်����ိ �ွနို����တ်�ိ်�ကျော်န်းပြု�င်း်� တ်ိ�်စ်ွ� 
ကျော်ပြုခွရ�ကျော်����နိုိ�င်း�ခွဲ�်ါသူည်�။

၂၀၁၈ ခံုနှှစာ်နှှင်် ် ၂၀၂၀ ခံုနှှစာ်�ကား�့င်် ပြများန်များာနှိုင််င်း 
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�င််များ MBEI ၏ လ�ု်င်န်းအ�င််် ဆောပြ�ာင််းလ�များ။ု  
ပြ�ည််နယ်် သုိ�ု �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအလိုက်
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အု�်ခံ�ု�်ဆော�း �ိုး�က်ဆောကာင််းများ့န်များုများ�ား �ှိလာသုည််် 
ခံိုင််များာဆောသုာ သုက်ဆောသုများ�ားကို ဆော�့��ှိထူးား�ါသုည််။ ၎င်း�� 
�ခွ်����ိ �ံ� ၂.၇ တ်ငွ်း� ကျော်တ်�ွနို�ိင်း�ဖြိုး�ီ� ၎င်း��တွ်င်း� လှို���င်းန်း���ဆင်း်� 
�င်း�မ MBEI/ဂျာရ���ံ�တ်ွင်း� �မ်�ိ�သူ���ဆင်း်� ��ိယ့်�စ်��ပြု�� 
�်မ��မ့�ိ� ထွင်း�ဟ��ရန်း� စ်စ်�တ်မ���ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း��သူ�ံ� 
�်မ��မ့လှို���င်းန်း���ဆင်း်� ရမှတ်��ိ� တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။ �ံ� 
၂.၇ �ရ �င်း�မ MBEI သူည်� ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ွင်း� ၅၅.၁ မ ှ၂၀၂၀ 
ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ၆၀.၆ �ထွ ိရမတှ်� ၅ မတှ်� တ်��လှို�သူည််��တ်�ွ� 
၁၀% တ်�ိ�တ်��မ� ရှိလှို�ခွဲ်�ါသူည်�။ ဤတ်�ိ�တ်��မ�သူည်� 
�မ့�်ဘဲဏ်�၏ Doing Business �ညွှှန်း���ိန်း��၊ World 
Economic Forum ၏ Global Competitiveness Rankings 
တ်�ိန်ိုငှ်း်��ါ တ်�ိ��ဆ�ိင်း�မ� ရှိသူည််��တ်�ွ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ ��ဏ်� 
��ိင်း�မ်��မှ နို�ိင်း�င်းံ�ဝှမ�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ� တ်�ိ�တ်�� 
ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��လှို���သူည်�် �ကျော်ရ��ါကျော်သူ� ကြီး��ိ��မ�� 
���ထွ�တ်�မ�မ်���ိ� သူ��ကျော်သူခွံလှို်��ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။

၂.၄.၁။ များည််သုည််် ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ 

များ�ားသုည်် �ိုး�က်များအု�ှိ�းးု ပြဖွဲ့စာ်သုနည််း? 

ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ �စ်ာခုံခံ�င််းစာသီုည်် ဤ�ကားကာလ 
အ�့င််း အဆော�ါင််းလကခဏာာဆော�ာင််ဆောသုာ ဆောပြ�ာင််းလ�များု�ှိ 
သုည််ကို များှ�်�များ်း�င်် ဆော�့��ှိ��ါသုည််။ ဤ�ခွ်���ိ� 

M
BE

I ၏
 �

င်း�မ
ညွှ

န်း��
�

နိ်း��

နို�ိင်း
��ယ့်

ဉ်း�န်း
မူန်း

�
���စ်

�မ ှ
 �

င်း�မ
ညွှ

န်း��
�

နိ်း��



�ံ� ၂.၈ တ်ွင်း� ကျော်တ်ွ�နို�ိင်း�ဖြိုး�ီ� ယ့်င်း��တွ်င်း� န်းာမည်�ကြီး�ီ��ည်�ရှင်း� 
Edward Tufte တ်ထီွငွ်း�ခွဲသ်ူည််� “စံ်�လှို�ိ�� ဂျာရ���ံ�”��ိ သံူ��ထွ�� 
�ါသူည်�။ ယ့်င်း���ံ�တ်ွင်း� ၂၀၁၈ �င်း�မ MBEI ရမှတ်�မ်����ိ 
�ပြု��နို�ကျော်ရ�င်း� ကြီးတ်ိဂျာံမ်��ပြု�င််း� ပြု�ထွ��ဖြိုး�ီ� ၂၀၂၀ ရမှတ်� 
မ်���ိ�မူ မီ�ခွ�ိ�ကျော်ရ�င်း� �ဝ�ိင်း��စ်��မ်��ပြု�င်း်� ပြု�ထွ��သူည်�။ 
ကြီးတ်ိဂျာံကျော်����တ်ွင်း� �ဝ�ိင်း��စ်��မ်��ရှိကျော်န်းသူည််��တ်ွ�� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ခွ�တ်စ်�ကျော်လှိုမှ�င်း� န်းိမ်��ါ�မ� 
မရှိကျော်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်�တ်ွ�� ရမှတ်�မ်����ိ 
မ်ဉ်း��ကျော်ကြာ��င်း��ဆွဲခွ်တိ်�ဆ��ဖြိုး��ီ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်��ထွ ိ
နိုစှ်�နိုစှ်�စ်� ��ိယ့်�စ်��ပြု��ထွ��သူည်�။ မ်ဉ်း��ကျော်ကြာ��င်း���ရှည်�သူည်� 
ဤကြာ�����လှို�တွ်င်း�� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုသူည််� �တ်�ိင်း���တ်���ိ 
��ိယ့်�စ်��ပြု��သူည်�။ မ်ဉ်း��ကျော်ကြာ��င်း��ရှည်�ကျော်လှိုကျော်လှို ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ� 

ကြီး��ီမ��ကျော်လှိုကျော်လှို ပြု�စ်�သူည်�။

အကြီးကီးများား�းုးဆောသုာ ��များ်းများ့ �ိုး�က်များုများ�ားကို ဧ�ာဝ�ီ 
(၉.၁ များှ�်)၊ �န်ကုန် (၇.၉ များှ�်)၊ စာစာ်ကိုင််း (၇.၈ များှ�်) 
နှငှ်် ်ဆောနပြ�ည််ဆော�ာ် (၇.၇ များ�်ှ) �ို�များ ှဆောဒီသုနှတ� ဆောခံါင််းဆော�ာင်် 
များ�ားက ဆော�ာင််�ွက်နှိုင် ်ခံ �် �က�ါသုည််။ �ကျော်သူ�ဆံ�� 
တ်�ိ�တ်��မ�မ်����ိ မနွ်း� (၀.၂ မတှ်�) နိုငှ်း်� တ်န်းသူေ�ရီ (၁.၂ မတှ်�) 
တ်�ိ်မှ မတှ်�တ်မ��တ်င်း�နိုိ�င်း�ခွဲ်ကြာ�ဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်�ိ်သူည်� ၂၀၁၈ �င်း�မ 
MBEI တ်ွင်း� �ဆင်း်��ကျော်��င်း��ဆံ��ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း် � 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်�ိ် �ါဝင်း�ခွဲက်ြာ��ါသူည်�။ ရခွ�ိင်း� (၁.၁၀ မတှ်�) 
သူည်�လှိုည်�� နို�ိင်း��ရ���ပြု�င််း� တ်�ိ�တ်��မ� �န်းည်��င်းယ့်���ိ 
ပြု�သူလှို်��ရှိသူည််�တ်�ိင်း� ကျော်����ကျော်ပြုခွတွ်င်း�သူ� ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�။
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 များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်း စာည််းကများ်းများ�ား
ကနဦးး ကနု်က�စာ�ိ�်များ�ား

��ားများဝင်် 

ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား

ဆောပြများယ်ာ အသုးးုပြ�ုခံင့်််နှှင်််

လးခုြုံခံးုများု
အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု

သုဘာာဝ ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း
�င့်််လင််းပြများင််သုာများု လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များု ��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

2018 
2020

Chart legend

�းု ၂.၉။

�င််များ MBEI ၏ လ�ု်င်န်းအ�င််် ဆောပြ�ာင််းလ�များမုျား�ား။ 

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ အလိုက်

ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် 

ဘာက်လိုက်ပြခံင််း
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၂.၄.၂။ စားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ၏ု များည််သုည််် 

အစာ�ိ်အ�ိုင််းများ�ားများာှ �ိုး�က်များ ုအလ�င််ပြများန်�းးု 

ပြဖွဲ့စာ်သုနည််း?

�ကားကာလအ�င့််း �ိုး�က်များမုျား�ားများာှ �ည်�ီညွှ�့်�ည််း 
များပြဖွဲ့စာ်ဘာ� အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ အနည််းင်ယ််စာ၌ီသုာ စာဆုောဝးလ�က် 
ဆော��့�သုည််။ �ံ� ၂.၉ တ်ငွ်း� ပြု�ထွ��သူည််��တ်�ိင်း�� နိုစှ်�နိုစှ်� ဆ��တ်�ိ�� 
စ်စ်�တ်မ�� ကျော်ပြု�ဆိ�ကျော်��ခွဲက်ြာ�ကျော်သူ� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှလှို���င်းန်း�� 
၁၂၀၀ ၏ ကျော်ပြု��ကြာ���ခွ်���ရ ဝင်း�ကျော်ကြာ��ကျော်��ဖြိုး��ီကျော်န်းာ���ိ�င်း�� 
န်းည်��ဥ�ကျော်ဒိ�ိ�င်း��တ်ငွ်း� ဝန်း�ကျော်�ါက်ျော်စ်ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၃)၊

�ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ� တ်�ိ�ခွ်�ဲပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ ၅)၊ 
�ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� တ်�ိ���ွ�လှို�ကျော်စ်ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၆)၊ 
ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၇)၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်လှို�စ်��လှို�ိ��န်းာမ� 
��ိမ�ိ���ကျော်��င်း��ကျော်စ်ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၈) နိုငှ်း�်  လှို���သူ�� 
ခွန််း�ထွ��နို�ိင်း�မ���ိ �ဆင်း�ကျော်ပြု�ကျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်စ်ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း�� �နိ်း��ခွွဲ 
၉) တ်�ိ်တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� မ်��သူည်� �ိန်း��ဂျာဏ်န်း���ရ 
သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�ဖြိုး��ီ �ပြု��သူကျော်ဘဲ�ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ� 
မ်����ိ မှတ်�တ်မ��တ်င်း�ပြု�သူနို�ိင်း�ခွဲ်ကြာ��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ 
�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��မှ တ်�ိ�တ်��မ�မ်���ိ� ကျော်����တ်ွင်း� 
�ကျော်သူ�စ်တိ်�စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�ထွ���ါသူည်�။ 

 များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်းများ�ား ဆောလးစာားလိုက်နာများု

��များ်းများ့ ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီး၏ ��များ်းများ့ စာ့များ်းဆော�ာင််�ည််ကို ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�နှိုင််�န်အ�့က် ဇိုယ်ား ၂.၁ အလယ််ကိန်း  
�က့်ခံ�က်များနုှှင်် ်�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ ဤ�ကားကာလအ�င့််း အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ားကို ညွှနှ်ကိန်း  
�စ်ာခုံစာအီ�က့် ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးား�ါသုည််။ ဇာယ့်�� ၂.၁ ���သူ��ခွ်��မ်��မှ �်မ��မ့ရမတှ်�မ်��ကျော်�်မ ှ�စ်နွ်း��ကျော်ရ���တ်န်း��ိ��မ်��၏ 
လှိုှမ��မ�ိ�မ�မ်����ိ ကျော်လှို့�်ခွ်ထွ��ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� ဤကျော်န်းရ�တ်ွင်း� သူတ်ိပြု��ရန်း� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�သူည််��ခွ်��မှ� 
ထွ�ိသူ�ိပ်ြု��လှို���ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� �ံ� ၂.၉ တ်ငွ်း� ပြု�ထွ��သူည််� �မ်�ိ�သူ���ဆင််း� �ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း��သူတ်�မတှ်�ဖြိုး��ီ လှို���င်းန်း���ဆင််း�ရမတှ်� 
မ်����ိ �သံူ��ပြု��လှို့င်း� ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�မည််�ရမတှ်�မ်��နိုငှ်း်� �န်းည်��င်းယ့်��ွဲပြု���သူည််� ရလှိုဒိ�မ်�� ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ 

GAD နှငှ်် ်OSS ရုးးုများ�ားများ ှများ�်ှ�း�ုင််ဆော�ကးများ�ား သုက်သုာဆောအာင်် ပြ�ုလု�်ရုးမုျား့များကဘာ� စားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်းများ�ား ထူးမ်ျားးဆောန�သုည််် 
ဝန်များ�ားကို ဆောလ�ာ�်ါးသုက်ဆောသုာဆောစာများည််် အ�င်််ပြများိင်််�င််များမုျား�ား ပြ�ုလ�ု်ခံ��်က�ါသုည််။ ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� (OSS) နိုငှ်း�် 
�ကျော်ထွကွျော်ထွ�ွ���ခွ်���ကျော်ရ�ဦး�စ်�ီဌာ�န်း (GAD) ရိုံ��မ်��၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်���ိ� ကြာ�ည််�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ခွ�န်း��်ံတ်�ိ�တ်��မ�မ်��ရှိသူည်��ိ� 
ကျော်တ်�ွနို�ိင်း��ါသူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� �လှိုယ့်��နိ်း��တ်�ွ�ခွ်��မ�နိုငှ်း� ်ရလှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရှိ ၇၇%  ကျော်သူ� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း� လှို�ိ���သူည််� ရံို��လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ဖြိုး��ီကျော်ပြုမ���ကျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း� 
သူ��ဝင်း�လှိုည်��တ်�မ�ရှိကျော်သူ� OSS တ်စ်�ခွ�စ် ီရှိကြာ�သူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� �့မ��မ့ OSS စ်���ွဲနိုှစ်�လှိုံ�� (၂.၀၂) တ်ွင်း� �ံ�မနှ်း�  
ရံို��ခွ်နိ်း��တ်ငွ်း�� ဝန်း�ထွမ��မ်�� ရှိကြာ�သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း�မ ူနို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ကြာ�ည််��ါ� �လှိုယ့်��နိ်း��တ်�ွ�ခွ်��မ�နိုငှ်း�ရ်လှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ�  
 ပြု�ည်�န်းယ့်�/ တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��၏ ၁၀၀% တ်ငွ်း� သူ��ဝင်း�လှိုည်��တ်�မ�ရှိကျော်သူ� OSS တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိကြာ�ဖြိုး��ီ ရံို���စိ်စသူ�ွ�ကျော်ရ��� 
သူည််��ခွါ �်မ��မ့စ်���ွဲကျော်လှို�လှိုံ��န်းီ��ါ� (၃.၄၅) တ်ွင်း� ဝန်း�ထွမ��မ်��ရှိကြာ�သူည်��ိ� ကျော်တ်ွ�ရသူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� GAD  
စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ�ဝန်း�ထွမ��မ်��ပြု�င်း်� ထွကိျော်တ်�ွကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�ပြု��ရ�၌ ရံို��လှို���င်းန်း���ိစ်စမ်��နှိုင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� 
ကျော်တ်�င်း��ခွံခွဲရ်�တ်ငွ်း� ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ ၅၀% မှ� ���ူည်ကီျော်��ကျော်���ရသူည်�ဟ� ယ့်ဆူကြာ�သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း�မ ူGAD 
စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ�ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ ၇၃% မ�ှ ���ူည်ကီျော်��တ်တ်�ကြာ�သူည်�ဟ� ယ့်ဆူကြာ�သူည်�။

စာည််း�က�်ဆော�း လု�်င်န်းများ�ား�င့်် �ိုး�က်များမုျား�ား�ှိလာသုည််် သုက်ဆောသုသုာဓိကများ�ားကိလုည််း စာစာ်�များ်းဆောဒီ�ာများ�ား�င့်် 
ဆော��့�ှိ��ါသုည််။ ကြီး��ီကြာ���စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ� �်မ��မ့ဝန်း�ထွ���ဝန်း��ိ��သူည်�လှိုည်�� ကျော်လှို်��်ါ�လှို�ခွဲရ်� �လှိုယ့်��နိ်း��တ်�ွ�ခွ်��မ�နိုငှ်း� ်
ရလှိုဒိ�တ်ူကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်ွင်း� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� တ်စ်�နိုှစ်�လှို့င်း� �်မ��မ့ ၂.၇ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�ရှိရ�မှ ၂၀၁၉ 
စ်စ်�တ်မ��တွ်င်း� တ်စ်�နိုှစ်�လှို့င်း� �်မ��မ့စ်စ်�ကျော်ဆ�မ� ၁.၉၃ �ထွိ ကျော်ရ���ရှိလှို�ခွဲ်သူည်�။ �လှိုယ့်��ိန်း��တွ်��ခွ်��မ�နိုှင်း်�ရလှိုဒိ�
တ်ူကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��မ်��ရှိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�ရိုံ��သူ�ိ် ကျော်န်းာ��ဆံ���ကြီး�ိမ� သူွ��ကျော်ရ���ခွဲ်စ်ဉ်း� စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ��ခွွန်း��ခွမ်����ိ 
�မ်��ပြုမင်း�သူ�ကျော်��င်း� ���ထွ��သူည်���ိ ကျော်တ်ွ�ခွဲ်ရကျော်ကြာ��င်း�� ခွ�န်းစ်�ဆယ့််�သူံ�� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မ ှ
ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲက်ြာ�ရ� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၅၁% ပြု�စ်�လှို�သူည််��တ်ွ�� မ်��စ်ွ�တ်�ိ�တ်��လှို�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ �လှိုယ့်��နိ်း�� 
တ်ွ��ခွ်��မ�နိုှင်း�်ရလှိုဒိ�တူ်ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��မ်��ရှိ ခွ�န်းစ်�ဆယ့််�ခွ�န်းစ်� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��မှ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� 
ကျော်ပြု�ကြာ���ခွ်���ရ ပြုဗးရို�ိ�ကျော်ရစ် ီ�ရ�ရှိမ်��သူည်� ရံို��လှို���င်းန်း���ိစ်စမ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရ�၌ ကျော်���ကျော်ရမွ�ရှိသူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ���ခွဲက်ြာ�ရ� 
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၇၂% မ ှတ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲပ်ြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။



များ�်ှ�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် စာည််းများ�ဉ််းးစာည််းကမ်ျားးများ�ား�ိုင််�ာ ရုးးုလ�်ုင်န်းကိစာစ��်များ�ားများာှမူျား စာ�်ိ��ူင််စာ�ာ �ှိဆောနဆောသုးသုည််။  
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��ရှိ နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မှ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၈၀% မှ �ရ�ရှိမ်��သူည်� 
ရိုံ��စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���ိ� ��ိင်း�တ်ယွ့်�ရ�၌ လှို်င်း�ပြုမန်း�ထွကိျော်ရ���မ�ရှိသူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ���ခွဲက်ြာ�ရ�မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း�မ ူ၆၅% 
�သူ� ဤသူိ�်ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ူဆကြာ�ကျော်တ်�်သူည်�။ ဆ��စ်��ခွ်�����ပြု�င်း်� လှို���င်းန်း��မန်း�ကျော်န်းဂျာ်� �ခွ်နိ်း�၏ ၁၀% ကျော်������ိ 
ရံို��လှို���င်းန်း���စိ်စရ��မ်��တ်ငွ်း� �သံူ��ပြု��ရသူည််� လှို���င်းန်း��မ်��၏ �မ�ဏ်သူည်�လှိုည်�� ၉၅% မ ှ၉၀% သူ�ိ် �်ဆင်း��လှို�ခွဲသ်ူည်�။ 
�လှိုယ့်��နိ်း��တ်�ွ�ခွ်��မ�နိုငှ်း�ရ်လှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��မ်��ရှိ ကျော်ပြုခွ���ဆယ့််�င်းါ� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မ ှ
ရံို���စိ်စဖြိုး��ီကျော်ပြုမ���ရန်း� ရံို��သူိ�် ကြီး�မိ��န်း�မ်��စ်�ွ သူ�ွ�ကျော်ရ���ပြုခွင်း��နိုငှ်း� ်တံ်ဆ�ိ�တံ်��ထွ�ခွ�ိင်း��ပြုခွင်း��တ်ိ�် ပြု��လှို���ရန်း� မလှိုိ����ဟ� ၂၀၂၀
 ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ကျော်ပြု�ကြာ���ကြာ�သူည််��တ်�ွ� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၆၄% ရှရိ�မ ှတ်စ်�မတှ်�တ်��လှို�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်� (ဇာယ့်�� ၂.၁)။

ဇိုယ်ား ၂.၁။

�င််များ များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််း အလန့်စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်း�ိုင််�ာ နှစှာ်အလိုက် ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�က့်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ 

နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ လှို���င်းန်း��မ်��သူ�ိ် စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ� ဝင်း�ကျော်ရ���သူည််� �ကြီး�မိ�ကျော်ရ (#) 2.7 1.9

၂။ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� လှို���င်းန်း����ိ စ်ည်���မ��လှိုိ���န်းာကျော်စ်သူည်�  
(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ 

83.1% 80.7%

၃။ လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ရိုံ���စိ်စမ်��၌ ၎င်း��တ်ိ�်�ခွ်နိ်း�၏ ၁၀% ကျော်�����ိ� 
ကျော်��ရသူည်� (%)

95.1% 89.5%

၄။ �စ်�ိ�ရ �ရ�ရှမိ်��သူည်� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� �ိ�င်း�တ်ယွ့်�ရ�၌ 

လှို်င်း�ပြုမန်း�ထွကိျော်ရ���သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ
79.9% 64.8%

၅။ �စ်�ိ�ရ �ရ�ရှမိ်��မ�ှ ခွင်း�မင်း�စ်ရ�ကျော်��င်း��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ 72.0% 76.5%

၆။ တ်ံဆ�ိ�တ်ံ�� ထွ�ကျော်��ရန်း�နိုငှ်း�် လှို��မတှ်�ထွ�ိ�ကျော်��ရန်း� ရိုံ��သူ�ိ် မကြာ��ခွဏ် 
မသူ�ွ�ရ (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

63.7% 64.7%

၇။ ရိုံ��စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��မ�ှ ရို�ိ�ရငှ်း��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ 71.2% 71.1%

၈။ ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမည််�ကျော်င်းမွ်���ိ� �မ်��ပြုမင်း�သူ�ကျော်��င်း� ထွ��ရှကိျော်��သူည်�  
(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

50.9% 73.0%

၉။ GAD ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှ ��ူ�ည် ီကျော်��တ်တ်�ကြာ�သူည်� (%) 50.0% 73.3%

၁၀။ ပြု�ည်�သူ�ူ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ရိုံ��စ်���ွဲမ်��တ်ငွ်း� 
ဝန်း�ထွမ���သူင်း�်ရှိကျော်န်းတ်တ်�သူည်� (#) 2.0 3.5

၁၁။ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ထွဲတ်ွင်း� ပြု�ည်�သူ�ူ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ�ရှိသူည်� (%) 71.0% 100.0%

�ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� �တ်န်း��မ်��သူည်� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှှန်း��နိ်း��မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။

 အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု

စာစာ်�များ်းဆောဒီ�ာနှှင််် hard data နှှစာ်��်လးုး�့င်် အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု �ိုး�က်များုများ�ားစာ့ာ�ှိခံ�်သုည််် အဆောထူးာက် 
အထူးားကို ပြ�သုလ�က်�ှိသုည််။ �င်း�မညွှနှ်း��နိ်း�� ���လှိုံ��န်း�ီ�ါ�မလှှိုည်�� ကြီး��ီစ်ွ�ကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ���ိ ညွှှန်း�ပြု�လှို်��ရှသိူည်�။ 



�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� ���န်းည်��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်��ွ��ရသူည််� �လှို���ရ��ဆိ�င်း��ပြုခွင်း��၊ �်��စ်ီ�ဆံ��ရိုံ��ပြုခွင်း��တ်ိ�်မှ�လှိုည်�� 
သူိသူ�စ်ွ� ကျော်လှို်�်�ါ�လှို�ခွဲ်သူည်�။ �လှိုယ့်��ိန်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုှင်း�်ရလှိုဒိ�တ်ူကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်ွင်း� 
လှို့��စ်စ်�မ�ီပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�ကျော်ကြာ��င်း်� �လှို���ခွ်နိ်း� ဆံ��ရံို��ရမ�မ�ှလှိုည်�� ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� �်မ��မ့ န်းာရ ီ၃၀ ရှိရ�မှ ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� 
�်မ��မ့ ၁၇ န်းာရီ �ထွ ိကျော်လှို်��်ါ�လှို�ခွဲသ်ူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� �လှိုယ့်��နိ်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုငှ်း�ရ်လှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��ရှိ လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၄၈.၆% ၏ ကျော်ပြု�ကြာ���ခွ်���ရ လှို့��စ်စ်�မီ� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�မ်��ကျော်ကြာ��င််း� 
��န်း��စ်စည်��မ်�� �်��စ်ီ�ပြုခွင်း�� သူ�ိ် ����သူ�ိ�ပြုခွင်း��တ်ိ�် ပြု�စ်��ွ��ရသူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း�မူ ဤသူ�ိ်ဆ�ိသူည််� �ခွ်�ိ��ဆမှ�  
၃၇.၂% သူ�ိ် �်ဆင်း��လှို�ခွဲ်သူည်�။ လှိုမ���ိတ်�ပြုခွင်း�� သူ�ိ် လှိုမ��ကျော်ရကြီး�ီ�ပြုခွင်း��တ်ိ�်ကျော်ကြာ��င်း်� �ခွ်နိ်း���န်း�ဆံ��မ�မှ� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�  
�လှိုယ့်��ိန်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုှင်း�်ရလှိုဒိ�တ်ူကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်� / တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်ွင်း� ၁၄ ရ��ရှိရ�မှ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း�  
၃ ရ��သူ�ိ် ကျော်လှို်�်�ါ�လှို�ခွဲ်သူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��မှ �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ��ရည်��ကျော်သူွ���ိ �ဆင်း်�သူတ်�မှတ်�ရ� 
တ်ွင်း�လှိုည်�� �ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲမ်����ိ ကျော်တ်ွ�ရပြု�န်း�သူည်�။ �လှိုယ့်��ိန်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုှင်း�်ရလှိုဒိ�တ်ူကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��ရှိ လှို���င်းန်း��မ်��မှ လှိုမ���ရည်��ကျော်သူွ� (၅၀% မှ ၆၄%)၊ တ်ယ့်�လှိုီ��န်း�� �ွန်း�ယ့်��လှိုှမ��ခြုံခွံ�မ�  
(၆၉% မှ ၈၇%)၊ လှို့��စ်စ်�မီ� (၅၃% မှ ၇၇%) နိုှင်း်� �င်း�တ်�န်း�� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� (၅၇% မှ ၇၉%) တ်�ိ်��ိ ကျော်��သူည််� 
�ဆင်း�်သူတ်�မှတ်�ခွ်��သူည်�လှိုည်�� ပြုမင်း�်မ��လှို�ခွဲ်သူည်�။ တ်စ်�ခွ်နိ်း�တ်ည်��မှ��င်း� MBEI �ါ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��ကြာ��� 
ဆဲလှို���န်း�� �သူ�ံ�ပြု��မ�မှ�လှိုည်�� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� တ်ွင်း� ၄၅% ရှိရ�မှ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� တ်ွင်း� ၉၀% �ထွိ တ်�ိ��ွ��လှို�ခွဲ်သူည်�  
(ဇာယ့်�� ၂.၂)။

ဇိုယ်ား ၂.၂။

�င််များ အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအး ုညွှနှ်ကနိ်းများ�ား။ နှစှာ်အလိုက်

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�က့်ခံ�က်များနုှှင်် ်

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ 

နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ ယ့်ခွင်း�လှို�တ်ငွ်း�� တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��နိုှင်း�် �ပြုခွ��ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ� 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� ပြု�တ်�ကျော်တ်���သူည််� န်းာရ ီ(န်းာရကီျော်�ါင်း��)

11.0 12.9

၂။ ယ့်ခွင်း�လှို�တ်ငွ်း�� မ�ီပြု�တ်�သူည််� န်းာရ ီ(#) 29.7 16.7

၃။ တ်စ်�နိုစှ်��တ်ငွ်း�� လှိုမ��ကျော်ရကြီး��ီ၍၊ ရံံထွ၍ူ၊ လှိုမ��မကျော်��င်း��၍ 
လှိုမ���တိ်�သူည်�် ရ��ကျော်�ါင်း�� (#)

14.3 2.8

၄။ မကျော်မ့��လှိုင်း်�ကျော်သူ� မ�ီပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� သူ�ိ် မ�ီမမှန်း�မ�ကျော်ကြာ��င်း်�  
လှို���င်းန်း�� ထွခိွ�ိ��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

48.6% 37.2%

၅။ ယ့်ခွင်း�လှို�တ်ငွ်း�� မ�ီပြု�တ်�သူည််� �ကြီး�ိမ�ကျော်ရ (#) 7.3 6.5

၆။ မ�ီကျော်လှို့���သူည််�ရ��နိုငှ်း�် မ�ီရသူည်�် ရ��ကြာ��� (စ်�စ်�ကျော်�ါင်း��, ရ��ကျော်�ါင်း��) 45.5 50.9

၇။ ဖြိုးမ�ိ�လှိုမ��မ်��မ ှကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုွန်း�ကျော်��င်း�� (%) 50.1% 64.4%

၈။ တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��မ်��မ�ှ ကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုွန်း�ကျော်��င်း�� (%) 68.9% 81.7%

၉။ လှို့��စ်စ်�မ�ီ ကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုွန်း�ကျော်��င်း�� (%) 53.1% 76.8%

၁၀။ �င်း�တ်�န်း�� ကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း�� (%) 56.7% 79.4%

၁၁။ ကျော်ရ�ရည်��ကျော်သူ�ွ ကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း�� (%) 63.7% 72.4%

၁၂။ ကျော်ဆ�ရိုံ�/ကျော်ဆ�ခွန်း�� �ရည်��ကျော်သူ�ွ ကျော်��င်း�� သူိ�် �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း�� (%) 41.9% 50.9%

၁၃။ လှိုတူ်စ်�ဦး�လှို့င်း� မိ�ဘဲ�ိင်း����န်း�� ဦး�ကျော်ရ (%)၁၂ 44.9% 90.0%

�ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� �တ်န်း��မ်��သူည်� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။



 �င့်််လင််းပြများင််သုာများု

��မ်ျားးများ့ �င့််လ်င််းပြများင််သုာများမုျားာှ အဆော�ာ်အ�န် နမိျား်�်ါးဆောသုာ်လည််း သု�င််းအခံ�က်အလက် �ယ်နူှိုင််များ�ုိုင််း�င့်် �ိုး�က် 
လာခံ�်သုည််။ ဦး�စ်ွ��ထွမ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���ရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� ရိုံ��စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���ိ� ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�နှိုင်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ 
�စ်�ိ�ရမ်��ထံွမ ှရယူ့်နို�ိင်း�စ်မွ��သူရိှိရန်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��ဆ�ိင်း�ရ� ဆန်း��စ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ���ိ ကြာ�ည််��ါသူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� 
�လှိုယ့်��နိ်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုငှ်း� ်ရလှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��ရှိ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၀.၄% �သူ� လှို���င်းန်း�� 
ခွ်ဲ�ထွွင်း�ကျော်ရ� သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်ပြု��င်း��ကျော်ရ�ံကျော်ရ��တ်�ွ� �စ်�ီစ်ဉ်း�ကျော်ရ�ဆွဲရန်း� မပြု�စ်�မကျော်န်းလှိုိ����ကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� 
စ်မံီ�နိ်း��မ်��နှိုင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� ရရှိရန်း� လှိုယွ့်��ူသူည်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� �လှိုနွ်း�လှိုယွ့်��ူသူည်�ဟ� 
ကျော်ပြု�ကြာ���ခွဲက်ြာ�သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း�မ ူလှို���င်းန်း��မ်��၏ ၁၄% မ ှယ့်င်း�� သူတ်င်း���ခွ်���လှို���ိ� ရယ့်�ူ�ိရ်� ပြု�စ်�နိို�င်း�သူည်�ဟ� 
ဆ�ိကြာ�သူည်�။ တ်စ်�ဆယ့်�်ကျော်လှို� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ဆ�ိသူည်�မ�ှ န်းမိ�်�ါ�ကျော်သူ�ကျော်သူ��လှိုည်�� တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�သူည်�် �မ�ဏ်မ�ှ 

ဇိုယ်ား ၂.၃။

�င််များ �င့်််လင််းပြများင််သုာများ ုညွှနှ်ကိန်း။ နှစှာ်အလိုက်

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�့က်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/

�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူိ�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ဘဲတ်�ဂျာ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%) 3.1% 4.4%

၂။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� ဥ�ကျော်ဒိမ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်ွမ�� (%) 5.1% 20.4%

၃။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� ဝန်း�ကြီး�ီ�ဌာ�န်းမ်��မ ှ�ကျော်��င်း��ထွည်� ကျော်���သူည််� 
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��နိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ� သူိရှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%) 

1.4% 8.1%

၄။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ� 
သူရိှိနို�ိင်း�စ်ွမ�� (%)

0.6% 19.0%

၅။ �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� စ်မီံ�နိ်း��သူစ်�မ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%) 0.4% 14.1%

၆။ ကျော်ရ���လှို့��စ်စ်� စ်မီံ�နိ်း��မ်��၊ ကျော်လှိုယ့်�ဉ်း��ငွ်း��မ်��၊ �ပြုမန်း�လှိုမ��မ်�� 
�စ်ရှိသူည်�် �စ်�ိ�ရ ရင်း��နိုှ�ီပြုမှ���နိုှံမ� �စ်�ီမံမ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်ွမ�� (%)

3.2% 8.6%

၇။ ကျော်ပြုမ�သူံ��ခွ်မ�ခွွဲကျော်ဝကျော်ရ� စ်မီံ�နိ်း��မ်��နိုငှ်း�် ကျော်ပြုမ�ံ�မ်���ိ� သူိရှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%) 6.9% 12.0%

၈။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၏ စ်��မ�လှို���င်းန်း��မ်��နိုှင်း�် �ဏ္ဍ�လှိုိ��� �ွံ�ဖြိုး��ိ� 
တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ� �ွံ�ဖြိုး��ိ�ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� စ်မီံ�နိ်း��စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်ွမ��(%)

1.3% 10.1%

၉။ စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ� လှို���ထွံ��မ်�� ဖြိုး��ီပြု�ည််�စ်ံ�ကျော်စ်ရန်း� ကျော်��င်း��ံ�စ်ံမ်���ိ�  
သူရိှိနို�ိင်း�စ်ွမ�� (%)

14.5% 29.9%

၁၀။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင်း�် ဥကျော်�ဒိနိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
�ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲ�ိ� ကြီး��ိတ်င်း�သူရိှိနို�ိင်း�စ်ွမ�� (%) at the Union level (%)

6.2% 7.3%

၁၁။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ဆင်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
�ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲ�ိ� ကြီး��ိတ်င်း� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%) 

11.3% 6.9%

၁၂။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ဆင်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
�ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���မ���ိ ကြီး��ိတ်င်း�သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ�� (%)

11.2% 7.3%

၁၃။ လှိုသူူိရငှ်း�ကြာ��� ပြု��လှို���ကျော်��ထွ��သူည််� �ခွ်���လှို��မ်���ါကျော်သူ�  
GAD စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �မ�ဏ် (%)

0.0% 12.5%

၁၄။ လှိုသူူရိှင်း�ကြာ��� ပြု��လှို���ကျော်��ထွ��သူည််� �ခွ်���လှို��မ်���ါကျော်သူ�  
DAO စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �မ�ဏ် (%)

0.0% 9.3%

�ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� �တ်န်း��မ်��သူည်� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှှန်း��နိ်း��မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။



 ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိုက်ပြခံင််း

၂၀၂၀ ခံနုှစ်ှာ�င့်် အ�က်အစာ�်�ှိဆောသုာ စားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်းများ�ားသုို� ယ်ဉ်ှ်းဖြိုး�ို င််မုျား�င့်် ဘာက်လိုက်ပြခံင််းများ�ား ဆောလ�ာက်�သုာ့းဟုန် 
�ှိသုည််။ �ဆ���စ်��ရှိကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူိ�်  ဘဲ��လှို�ိ��မ�မရှိဟ� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်သူ� လှို���င်းန်း���မ�ဏ်မှ�  
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ၇၄% ရှိရ�မှ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ၈၉% သူ�ိ် ခွ�န်း�တ်��လှို�ခွဲ်သူည်�။ ယ့်ှဉ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�မ�တ်ွင်း� ဘဲ��လှိုိ���မ�ဟ� 
ထွင်း�ပြုမင်း�ယူ့်ဆကျော်သူ� �ံ�စံ်မ်����ိ �တ်�ိ�်ထွ��မံ၍ ကျော်လှိုလ်ှို�လှို�ိ��ကျော်သူ��ခွါ ကျော်ပြုမ�သံူ��ခွ်မ� (၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ၁၆.၉%  မ ှ 

�ကျော်��င်း��ပြုမင်း�နို�ိင်း�စ်ရ� �ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ�� ပြု�စ်�သူည်�။ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� ရယူ့်နို�ိင်း�သူည််����ိင်း��မ ှ�လှို��တ် ူတ်�ိ�တ်��မ�မ်����ိ 
�စ်�ိ�ရ ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� စ်မံီ�နိ်း��မ်�� (၃.၂% မ ှ၈.၆%)၊ ကျော်ပြုမ�သံူ��ခွ်မ�ခွွဲကျော်ဝကျော်ရ� စ်မံီ�နိ်း��မ်��နှိုင်း်� ကျော်ပြုမ�ံ�မ်�� (၆.၉% မ ှ၁၂ %)၊ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��နိုှင်း်� ဥ�ကျော်ဒိမ်�� (၀.၆% မှ ၁၉%)၊ စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ� လှို���ထွံ��မ်�� 
ဖြိုး�ီ�ပြု�ည််�စ်ံ�ကျော်စ်ရန်း� ကျော်��င်း��ံ�စ်ံမ်�� (၁၄.၅% မှ ၂၉.၉%) နိုှင်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� ဘဲတ်�ဂျာ်�� (၃.၁% မှ ၄.၄%) 
တ်�ိ်တ်ွင်း�လှိုည်�� ကျော်တ်ွ�ပြုမင်း�နို�ိင်း��ါသူည်�။ �ွနို����တ်ိ�် သူ�ကျော်တ်သူမီ်��၏ ��ိယ့်�တ်�ိင်း��ိ�ယ့်��် ကျော်လှိုလ်ှို�မ��ရ ကျော်တ်�ွရှိရသူည်�မ�ှ 
�လှိုယ့်��နိ်း�� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်ငွ်း� GAD သူ�ိ်မဟ�တ်� DAO ရံို��မ်��တ်ငွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��ဆိ�င်း�ရ� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� 
�မ်��ပြုမင်း�သူ�ကျော်��င်း� ���ထွ��သူည််� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�ဟူ၍ မရှိဟ� ဆ�ိရမကျော်လှို����င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� မရှိမပြု�စ်� 
လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ဆ�ိင်း�ရ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��၏ ၁၂% ��ိ GAD ရိုံ��မ်��တ်ငွ်း� �ွနို����တ်�ိ် ကျော်တ်�ွရှိခွဲ်ကြာ�ဖြိုး��ီ၊ ၉.၃%  
��ိ DAO ရို�ံ�မ်��တွ်င်း� �ွနို����တ်ိ�်��ွဲ�မှ ကျော်တ်ွ�ရှိခွဲ်သူည်�။ ဤတ်ွင်း�လှိုည်�� �ိန်း��ဂျာဏ်န်း���ကျော်ရ�တ်ွ�� န်းည်���ါ�သူည််�တ်ိ�င်း�  
၎င်း��တ်ိ�်သူည်� �ပြု��သူကျော်ဘဲ�ကျော်ဆ�င်း�သူည််� လှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း���ိ� ပြု�သူလှို်��ရှသိူည်� (ဇာယ့်�� ၂.၃)။ 

�ဆောဟုဠိ�ိန်ဆောသုာ ကစိာစ�စာ်��်များာှ ဥ�ဆောဒီနှငှ််် စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်းများ�ားကိ ု ကြီးကို �င််ခံန�်များနှ်းနှိုင််များ ု�ှိ၊များ�ှိနှှင််် စာ�်လ�ဉ်း်း၍ 
လု�်င်န်းများ�ား၏ ယ်းု�ကည််များုသုည်် သု�င််းအခံ�က်အလက် လက်လှများ်းများီများု�ိုင််း �ိုး�က်များုများ�ားကို ဆောပြခံ�ာများခံးနှိုင််ဆောခံ�။ 
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တွ်င်း� တ်စ်�ဝ���နိ်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၌ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၆.၂% � ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း�် 
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ���ိ�င်း��ဆိ�င်း�ရ� �ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲမ်����ိ ကြီး�ိ�တ်င်း�ခွန်း်�မှန်း��၍ ရနို�ိင်း�သူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။ ၁၁% �မ ူ
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ���ိ�င်း��ဆ�ိင်း�ရ� �ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲမ်���ပြု�င်း� ယ့်င်း��တ်ိ�်��ိ �ကျော်��င်း� 
�ထွည်�ကျော်���ရ�၌ ပြု�စ်�ကျော်�်လှို�မည််� �ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲမ်���ိ��ါ ခွန်း်�မှန်း��နို�ိင်း�သူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� 
ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� ဥ�ကျော်ဒိမ်���ိ� ကြီး�ိ�တ်င်း�ခွန်း်�မှန်း��နိို�င်း�စ်ွမ��မှ� ၇.၃% �ထွိ မဆ�ိစ်ကျော်လှို��� ပြုမင်း်�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း�် ၎င်း��တ်ိ�်��� �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���မ�မ်���ိ� ကြီး��ိမနှ်း��နိုိ�င်း�စ်မွ��မ�ှမ ူ၆.၉% သူ�ိ် 
�်ဆင်း��သူ�ွ�သူည်�။ ခွန်း်�မှန်း��နိုိ�င်း�စ်မွ��မရှပိြုခွင်း�� ဟသူူည်� တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�မ�မ်�� ရှိလှို�သူည်�်တ်�ိင်း� �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�မ ှ
န်းမိ�်�ါ�ဆဲ ပြု�စ်�သူည်�ဟကူျော်သူ��ခွ်���ိ� ထွင်း�ဟ��ကျော်န်းနိုိ�င်း�စ်ရ�ရှသိူည်�။

ဇိုယ်ား ၂.၄။

�င််များ ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်များ ုညွှနှ်ကနိ်းများ�ား (�ကားကာလ)

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�့က်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ 

နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ �ဆ���စ်�� ���ကျော်��င်း��ကျော်သူ� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူိ�် 
ကျော်ဒိသူနိုတရ��ဏ်��ိ�င်း�မ်��သူည်� ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ွင်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��မရှ ိ(%)

74.4% 89.4%

၂။ ကျော်ပြုမ�သူံ��ခွ်မ�ဆ�ိင်း�ရ� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%) 16.9% 5.5%

၃။ ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိကျော်ရ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%) 10.5% 8.3%

၄။ သူတ်ု�တ်�ူကျော်���ကျော်ရ� လှိုိ�င်း�စ်င်း�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%) 1.4% 0.5%

၅။ ရို�ိ�ရငှ်း��ကျော်သူ� ရိုံ��လှို���င်းန်း���စိ်စတ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%) 4.2% 5.5%

၆။ �စ်�ိ�ရဌာ�န်း စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်��တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%) 2.6% 0.5%

၇။ သူတ်င်း���ခွ်���လှို��ရရှကိျော်ရ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%) 3.4% 3.7%



၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၅.၅% သူ�ိ် �်ဆင်း��) စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ကျော်ခွ်�ကျော်င်း ွ(၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၁၀.၅% မ ှ၈.၃% သူ�ိ် �်ဆင်း��)၊ 
သူတ်ု�တ်ူ�ကျော်���ကျော်ရ��ါမစ်� (၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� ၁.၄% မှ ၀.၅% သူ�ိ် �်ဆင်း��)နိုှင်း်� �စ်�ိ�ရဌာ�န်း၏စ်�ခွ်���မ်�� ရရှိကျော်ရ�တ်ွင်း� 
မ်��နိုှာသူ�ကျော်��ပြုခွင်း�� (၂.၆% မှ ၀.၅% သူ�ိ် �်ဆင်း��)တ်�ိ်တ်ွင်း� ဘဲ��လှို�ိ��မ� ကျော်လှို်�်န်းည်��လှို�သူည်���ိ ကျော်တ်ွ�ရ�ါသူည်�။ 
ကျော်ပြုမ�သူံ��ခွ်မ�တ်ွင်း� ဘဲ��လှိုိ���မ� ကြီး��ီစ်�ွကျော်လှို်��်ါ�လှို�ပြုခွင်း��သူည်� �ထွ��ကျော်���ပြု��ါ ကျော်ပြုမ�သူံ��ပြု��ခွငွ်း�် �ဆင်း�ကျော်ပြု�ကျော်ခွ်�ကျော်မ�ွ 
ကျော်စ်ကျော်ရ�တွ်င်း� ကျော်တ်ွ�ရှိရသူည််� �ပြု��သူကျော်ဘဲ�ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ�မ်��နှိုင်း်�လှိုည်�� ��ိ��ည်ီလှို်��ရှိသူည်�။ သူတ်င်း�� 
�ခွ်���လှို��ရယ့်ူနို�ိင်း�ကျော်ရ��ိ�င်း��တ်ွင်း� ဘဲ��လှို�ိ��မ�မ်��မှ�မူ ရ��တ်န်း်�ကျော်န်းဖြိုး�ီ�၊ ရို�ိ�ရှင်း��ကျော်သူ� ရိုံ��လှို���င်းန်း��မ်��တ်ွင်း� 
�ဆ���သူယွ့်�ရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူိ� ် ဘဲ��လှို�ိ��ပြုခွင်း���ိစ်စ��ိ ကျော်ပြု��ကြာ���ခွဲသ်ူည််� လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တွ်��မ�ှ ��ိမ�ိမ်��ပြု��� 
လှို�သူည်� (၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ၄.၂% မ ှ၅.၅% သူ�ိ် တ်�ိ���ွ�လှို�ခွဲ်)။ 

 သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း

သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ်် ်ကိုက်ည်မီျား�ိှုပြခံင််း�င့််လည််း �ိုး�က်များ�ိှုဟုန်�သူုည််။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်� �လှိုယ့်��ိန်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်ငွ်း� ၃၉% မ့သူ�ရှကိျော်သူ� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��� ၎င်း��တ်ိ�်၏ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� �ရည်��ကျော်သူ�ွမ�ှ 
ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ���ခွဲ်ကြာ�ဖြိုး�ီ�၊ ၄၂% �သူ� ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�မ်��သူည်� �တ်�ဝန်း���်င်း�ည်စ်�ည်မ��မ��ိ� �ခွ်နိ်း�မီ 
��ိင်း�တ်ွယ့်�သူည်�ဟ� ထွင်း�ပြုမင်း�ကြာ���၊ ၇% သူ� ပြု�န်း�လှိုည်��သူ�ံ�ပြု��ကျော်ရ��ိစ်စတ်ွင်း� လှို���င်းန်း��မ်����ိ ��ူ�ည်ီကျော်��သူည််� 
ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်ိ��ရ �စ်�ီစ်ဉ်း�မ်��ရှိသူည်��ိ� သူရိှိကြာ�သူည်�။ သူ�ိ်တ်�ိင်း� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� 8% ရစှ်�ဆယ့်�်ကျော်လှို�ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ကျော်သူ�  
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� �တ်�ဝန်း���်င်း�ည်စ်�ည်မ��မ�ကျော်ကြာ��င််း� ၎င်း��တ်�ိ ်လှို���င်းန်း����ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်သူည်�ဟ� မယ့်ဆူကြာ��ါ။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း�မ ူ
ယ့်ခွင်း��ဏ္ဍတ်ငွ်း�သူ� လှို����ိ�င်း�လှို်��ရှသိူည်�် ယ့်ခွင်း�လှို���င်းန်း��မ်��ကြာ���၌�င်း�လှို့င်း� �ဆ�ိ�ါ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�����လှိုံ���တ်�ွ� 
တ်�ိ�တ်��မ�မ်���ိ� ကျော်တ်ွ�လှို�ရသူည်�။ ကျော်ပြု�ကြာ���သူူထွ��ဝ��ကျော်�်��၏ ကျော်ပြု��ကြာ���ခွ်���ရ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� 
�ရည်��ကျော်သူ�ွမ�ှ ကျော်��င်း��မနွ်း�ဖြိုး��ီ (၅၂%)၊ ကျော်ဒိသူနိုတရ �စ်�ိ�ရမ်��သူည်�လှိုည်�� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း��ိ� ���ယွ့်�ရန်း� �ခွ်နိ်း�မီ 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�ပြု��လှို���ကြာ�သူည်� (၅၂%)။ ၁၈% �မ ူပြု�န်း�လှိုည်��သူံ��ခွ်ကျော်ရ��တ်ွ�� နို�ိင်း�င်းံကျော်တ်��မ ှ���ူည်ီကျော်��သူည်�ဟ� 
ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ ထွ�်ိ�ပြု�င်း� ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� �လှိုယ့်��နိ်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ ၉၃% ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
�တ်�ဝန်း���်င်း�ည်စ်�ည်မ��မ�ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��မ်��ထွခိွ�ိ��ကျော်န်းသူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ယ့်ဆူပြုခွင်း�� မရှိကြာ�ကျော်�။ �နို�တ်�လှို�ခဏ်�ပြု�သူည််� 
တ်စ်�ခွ�တ်ည်��ကျော်သူ�ကျော်န်းရ�မှ� ကျော်ရကျော်�ခွွတ်�ကျော်ရ� န်းည်���ည်�မ်���ိ� နို�ိင်း�င်းံကျော်တ်��မှ ��ူ�ည်ီကျော်��ပြုခွင်း��နိုှင်း်� သူ��ဆ�ိင်း�သူည််� 
သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� ညွှနှ်း��နိ်း��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ၁၀% တ်ငွ်း�သူ� ရ��တ်န်း်�ကျော်န်းသူည်� (ဇာယ့်�� ၂.၅)။

ဇိုယ်ား ၂.၅။ 

�င််များ သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် ကိုက်ည်မီျား�ုှပိြခံင််း ညွှှန်ကိန်းများ�ား။ နှစှာ်အလိုက်

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�့က်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ 

နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ ည်စ်�ည်မ��မ�သူည်� လှို���င်းန်း��၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �လှို���လှို�မ်���ကျော်�် 
မကျော်��င်း��ကျော်သူ� သူ��ကျော်ရ���မ� �န်းည်��င်းယ့်� သူိ�် လှိုံ��ဝမရှိ (%)

83.8% 93.0%

၂။ �်မ��မ့ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� �ရည်��ကျော်သူ�ွမှ� ကျော်��င်း��မနွ်း� (%) 39.3% 52.0%

၃။ ကျော်ဒိသူနိုတရ ��ဏ်��ိ�င်း�မ်��သူည်� ည်စ်�ည်မ��မ���ိ �ခွ်နိ်း�မီ 
��ိင်း�တ်ယွ့်�ကြာ�သူည်�  (%)pollution (%)

42.1% 51.9%

၄။ ကျော်ရကျော်�ခွတွ်�ကျော်ရ��ိ� နို�ိင်း�င်းံကျော်တ်��မ�ှ��ကျော်�� (%) 10.2% 9.8%

၅။ စ်နွ်း်��စ်��စ်စည်��မ်�� ပြု�န်း�လှိုည်��သူံ��ခွ်ကျော်ရ��တ်�ွ� �စ်�ိ�ရ� 
ကျော်ထွ����ံ�်ူည်မီ�ကျော်��သူည်� (%)၁၃

6.9% 17.7%

၆။ �စ်�ိ�ရ စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�ဝင်း�ပြုခွင်း��၏ ရည်�ရယွ့်�ခွ်��မ�ှ လှိုူ���ွဲ��စ်ည်��နိုငှ်း�် 
သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း��ိ� ���ယွ့်�ရန်း� ပြု�စ်�သူည်� (%, သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

25.7% 22.1%

၇။ မလိှိုာ�သူန်း်�ရှင်း��မ� ကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�ကျော်သူ� �မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်� (%) 83.6% 91.7%

�ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� �တ်န်း��မ်��သူည်� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှှန်း��နိ်း��မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။



 လ�ု်သုား ခံန�်ထူးားနှိုင််များု

လု�်သုားအ�ည််အဆောသု့းများှာ နိများ် ်�ါး��ပြဖွဲ့စာ်ဆောသုာ်လည််း စာီး�့ားဆော�းလု�်င်န်းများ�ားအဆောနပြဖွဲ့င််် ကွများ်းက�င််လု�်သုား 
လိုအ�်သုည််် လု�်င်န်းများ�ားအ�့က်ပြဖွဲ့စာ်ဆောစာ၊ များကွများ်းက�င််လု�်သုားများ�ား လိုအ�်သုည််် လု�်င်န်းများ�ားအ�့က် ပြဖွဲ့စာ်ဆောစာ 
အ�ည််အဆောသု့းပြများင်် ် လု�်သုားများ�ား ဆောခံ်ယ်ူစာုဆော�ာင််းနှိုင််သုည််ဟုု �ိုများိုယ်းု�ကည််လာ�ကသုည််။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း�  
�လှိုယ့်��ိန်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုှင်း်�ရလှိုဒိ�တ်ူကျော်သူ�ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်ွင်း� ၄၃% ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ��ယ့်  
လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� လှိုယွ့်��သူူည်� သူ�ိ်မဟ�တ်� �လှိုနွ်း�လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ဆိ�ကြာ�ရ� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� ၃၇% မ ှတ်�ိ�တ်�� 
လှို�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ၂၀၁၈ �လှိုနွ်း� တ်�ိ�တ်��မ�မ်����ိ န်းည်���ည်��ွမ���်င်း�ကျော်သူ� �လှို���သူမ��မ်�� (၂၇% vs. ၂၀%၊ 
၂၀၁၈)၊ စ်�ရင်း���ိ�င်း�မ်�� (၄၈% vs. ၃၈%)၊ �လှိုယ့်�တ်န်း�� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်�� (၄၅% vs. ၃၂%) နိုငှ်း�် �ကျော်ထွကွျော်ထွွ မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်�� 
(၄၀% vs. ၃၀%) ကျော်ခွ်ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��ရ�တ်ငွ်း�လှိုည်�� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်��သူည်� �ည်�ကျော်ရ� 
တ်�ိ�တ်��မ�မ်��နိုှင်း�် ဆ��နိုယွ့်�လှို်��ရှ�ိါသူည်�။

ဇိုယ်ား ၂.၆။

လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များ�ုိုင််�ာ �င််များညွှနှ်ကနိ်း။ နှစှာ်အလိုက်

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�က့်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/

�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ သူ�မန်း� �ကျော်ပြုခွခွံ �လှို���သူမ�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌ လှိုယွ့်�� ူ(%) 37.4% 43.0%

၂။ န်းည်���ည်�ရငှ်း�မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌ လှိုယွ့်�� ူ(%) 20.3% 26.9%

၃။ စ်�ရင်း��စ်စ်�မ်��ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌ လှိုယွ့်�� ူ(%) 38.3% 47.8%

၄။ ကြီး��ီကြာ���ကျော်ရ�မးှ�မ်��ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌လှိုယွ့်�� ူ(%) 32.3% 44.8%

၅။ မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်��ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌လှိုယွ့်�� ူ(%) 29.9% 40.4%

၆။ မလူှိုတ်န်း��ကျော်�်�င်း��တ်��ကျော်ရ���နို�န်း�� (%)၁၄ 89.7% 94.9%

၇။ �လှိုယ့်�တ်န်း��ကျော်�်�င်း��တ်��ကျော်ရ���နို�န်း�� (%)၁၅ 53.4% 72.7%

�ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� �တ်န်း��မ်��သူည်� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။

၂.၄.၃။ စားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ၏ု �ိုး�က်များ�ုး�ု�ိုင််းဆောနဆောသုာ နယ််�ယ််များ�ား

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့သုးးုခံ�ုင့်် သုိသုာထူးင််�ာှးဆောသုာ �ိုး�က်များ ုများဆော��့�ဘာ� �များ�ှ်များ�ားသုည််လည််း ယ်ခံင််နှစှာ်က အ�ိုင််းသုာ 
�ှိဆောနသုည််။ ယ်င််း�ုိ�များှာ များ�ှ်�း�ုင််�ာ၌ အ�င််ဆောပြ�ပြခံင််း (အညွှှန်းကနိ်းခံ�့ ၁)၊ ဆောပြများအသုးးုပြ�ုခံင့််် (အညွှှန်းကနိ်းခံ�့ ၂) နှှင််် 
��ားများဝင််ဆော�းဆောခံ��များုများ�ား ဆောလ�ာ်�ါးဆောစာပြခံင််း (အညွှှန်းကိန်းခံ့� ၄)�ို� ပြဖွဲ့စာ်�က�ါသုည််။ တ်�ိ�တ်��မ� ရ��ဆိ�င်း��ရပြုခွင်း��မှ� 
�ခွ်�ိ�ကျော်သူ� �ဓိ��ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��တ်ွင်း� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ��န်းည်��င်းယ့်�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူ�ဲ်သူိ�် �ကျော်�ါင်း��ရမှတ်�မ်��နိုှင်း်� 
�နို�တ်�ရမတှ်�မ်�� ကျော်တ်�ွဆံ�သူည််� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��စ်�ွမ ှရလှိုဒိ�ရို���ကျော်ထွ�ွမ�ကျော်ကြာ��င်း�လ်ှိုည်�� ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ� 
(�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၁၀) တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်စ်ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� �်မ��မ့ညွှှန်း��ိန်း��ရမှတ်�တ်ွင်း� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််�်ဆင်း��မ�မ်��ရှိသူည်��ိ� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။

 ကနဦးး ကနု်က�စာ��ိ်

ကနဦးးကုန်က�စာ�ိ�်များှာ ယ်ခံင််က�ည််းက�င်် သုင်််�င်််ဆောသုာ �များာဏာ�့င်် �ိှဖြိုး�ီးပြဖွဲ့စာ်သုည်််အ�့က် �ိုး�က်များ ု
သုသိုသိုာသုာ��ှိဆောအာင်် ပြ�ုလ�်ု�န်�င်် ခံက်ခံ�၍ဆောနဆော�ာသ်ုည််။ �လှိုယ့်��နိ်း��တ်�ွ�ခွ်��မ�နိုငှ်း�ရ်လှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/



တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်ွင်း� ၂၀၁၈ နိုှင်း်� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ခွ�လှိုံ��စ်��တ်ွ�� ၂၄% ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်���သူ� �ဖြိုး�ီ��ပြု�တ်� 
မှတ်��ံ�တ်င်း�ဖြိုး�ီ�ရန်း� သူံ��လှိုကျော်�်�� ကျော်စ်�င်း်�ဆိ�င်း��ရဖြိုး�ီ�၊ လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ကျော်လှို့���ရ�၌ �ကျော်ထွ����ထွ��စ်�ရွ��စ်�တ်မ�� 
�်မ��မ့ ၄.၅ ရ�ွ�ထွ��ကျော်�်��လှိုိ������၊ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၈% ခွန်း်�သူ�လှို့င်း� မတှ်��ံ�တ်င်း�လှို���င်းန်း��မ်��တ်ငွ်း� ��ိ��ည်ကီျော်��င်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း� �ခွ���ခဲွရှိသူည်�။ DICA မတှ်��ံ�တ်င်း�စ်�ရွ��ရရှိရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ��ခွ်နိ်း�မ�ှ �န်းည်��င်းယ့်�မ့သူ� ကျော်လှို်��်ါ�ခွဲရ်� 
၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ၃၁ ရ��ရှရိ�မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ရ��ကျော်�ါင်း�� ၃၀ ပြု�စ်�လှို�ခွဲသ်ူည်� (ဤတ်ငွ်း� ရငှ်း��ပြု�၍ ရနို�ိင်း�စ်ရ�တ်စ်�ခွ�မ�ှ 
လှိုကူျော်တ်�ွကျော်မ�ပြုမန်း��မ�မ်�� ပြု��လှို���ခွဲစ််ဉ်း��တ်ွင်း�� MBEI န်းမနူ်းာ�ါ လှို���င်းန်း��သူံ��ခွ��သူ� DICA �နွ်း�လှို�ိင်း��လှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း��၁၆ ��ိ 
�သူံ��ပြု��ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း�ပြု�စ်�သူည်�)။ �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�သူည််��ခွ်��မှ� နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မှ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၇၆% ကျော်သူ� 
စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်�တွ်င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း���ပြု�စ်� မတှ်��ံ�တ်င်း�ဖြိုး��ီပြု�စ်�သူည်��်တ်�ွ� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� 
�နိ်း��ဂျာဏ်န်း��မ်��သူည်� ၂၀၁၉ �ကြီး�မိ�ဖြိုး��ီကျော်န်းာ���ိ�င်း��ပြု�စ်���ွ�ခွဲ်သူည်�် �စိ်စရ��မ်���ိ� ကျော်���ပြု�နိုိ�င်း�သူည်�။ 

သူတ်ပိြု��စ်ရ� ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်သူ� �ခွ်��မ်��လှိုည်�� ရှိ�ါကျော်သူ�သူည်�။ DAO မ ှကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� CDC မ ှကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� 
လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� �်မ��မ့�ခွ်နိ်း���လှိုသူည်� ၃၁ ရ��မှ ၂၅ ရ��သူိ� ်ကျော်လှို်�်�ါ�လှို�ခွဲသ်ူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း�လှိုည်�� 
�ွနို����တ်�ိ်၏ ကျော်လှို်လှို�သူူမ်�� ကျော်တ်ွ�ရှိခွဲ်ကျော်သူ� DAO ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� နိုှံ ်စ်��ဖြိုး�ီ� ကျော်���ကျော်ရွမ�ရှိသူည်�ဟ� ယ့်ူဆသူည်� ်
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��၏ �မ�ဏ်မှ� ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ၇၂% ရှိရ�မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၇၈% သူ�ိ် တ်�ိ���ွ�လှို�ခွဲသ်ူည်� (ဇာယ့်�� ၂.၇)။

ဇိုယ်ား ၂.၇။

ကနဦးးကနု်က�စာ��ိ်အ�့က် �င််များညွှနှ်ကနိ်းများ�ား။ နှှစာ်အလိုက်

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�က့်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/

�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ �ဖြိုး��ီ�ပြု�တ်�မတှ်��ံ�တ်င်း�ရန်း� သူံ��လှို ထွ���ိ�မ�ိကျော်စ်�င်း�်ဆ�ိင်း��ရသူည်� (%) 24.2% 24.5%

၂။ �ဖြိုး��ီ�ပြု�တ်�မတှ်��ံ�တ်င်း�ရန်း� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ� (#) 4.5 4.6

၃။ CDC သူိ�် DAO မ ှလှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိရန်း� ရ��ကျော်�ါင်း�� (#) 31.0 24.8

၄။ DICA မ ှစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� မတှ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရ�ွ�ရရှိရန်း� ရ��ကျော်�ါင်း�� (#)(#) 31.2 30.1

၅။ မည်�သူည်�် မတှ်��ံ�တ်င်း� �စိ်စမဆ�ိ �ခွ���ခွဲရှိ (%) 8.2% 8.8%

၆။ DAO စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း�ရရှိရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 
�မ�ဏ် (%)

72.0% 78.2%

၇။ DAO ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှ �ညူ်တီ်တ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ ဗဟ�သူ�တ် ရှိကြာ�သူည်��ိ� 
သူကျော်ဘဲ�တ် ူ (%)(%)

50.0% 81.5%

�ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� �တ်န်း��မ်��သူည်� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှှန်း��နိ်း��မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။

 ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ�ုခံင့်််နှငှ််် လးုခြုံခံးုများု

��များ်းများ့ညွှှန်းကိန်း�့င်် သုိသုာဆောသုာ �ိုး�က်များုများ�ှိဆောသုာ်လည််း ဆောပြများအသုးုးပြ�ုခံ့င်််�ိုင််�ာ ညွှှန်ကိန်းအားလးုးနီး�ါး�့င်် 
�ိုး�က်များု အနည််းင်ယ်် �ှိလာခံ�်�ါသုည််။ �လှိုယ့်��ိန်း��တွ်��ခွ်��မ�နှိုင်း�်ရလှိုဒိ�တ်ူကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရှိ 
�ဓိ�လှို���င်းန်း���ရဝ�ဏ်��တ်ွ�� ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� တ်စ်�မ်�ိ�မ်�ိ�ရှိကြာ�သူည်�် နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မှ လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ၇၀% ရှိရ�မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တွ်င်း� ၈၀% သူ�ိ် တ်�ိ��ွ��လှို�ခွဲ�်ါသူည်�။ ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� ကျော်လှို့���ထွ��သူည််� 
လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ�လှိုည်�� ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ��ရရှကိျော်ရ��တ်�ွ� �်မ��မ့ ကျော်စ်�င်း�်ဆ�ိင်း��ခွ်နိ်း�သူည်� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၁၂၇ ရ��  
ရှိရ�မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ၁၂၁ ရ��သူ�ိ ်�်ဆင်း��လှို�ခွဲ�်ါသူည်�။ တ်စ်�ဆ��တ်ည်��မ�ှ�င်း� ကျော်ပြုမသူမိ��ခံွရမည််�ကျော်ဘဲ���ိ �ကျော်တ်���တ်န်း� 
စ်�ိ�ရမိ�သူည်�် လှို���င်းန်း���မ�ဏ်သူည်� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၅၆% ရှိရ�မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ၄၅% သူ�ိ် �်ဆင်း��လှို�ခွဲ�်ါသူည်�။ 
သူ�ိက်ျော်သူ�� ကျော်ပြုခွရ�ကျော်���� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်န်းရသူည််� စ်တိ်��ူစ်ရ� န်းယ့်��ယ့်�တ်စ်�ရ��မ�ှမ ူကျော်ပြုမ��ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်�တ်ငွ်း� တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�မ� 



ရှိလှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� �ဓိ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� �ကျော်ဆ�����ံ�ကျော်န်းရ�မ်���တ်ွ�� ကျော်ပြုမင်းှ��ရမ��ထွ��သူည််� လှို���င်းန်း��မ်��မှ�မ ူ
စ်တိ်��ူ�င်း�မ� တ်�ိ���ွ�လှို်��ရှသိူည်�။ င်းှ��ရမ��သူ ူ��ိ�ဆယ့်�်တ်စ်� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��သူည်� �င်း�ှ�စ်�ခွ်����ါ �ခွ်���လှို��မ်��တ်ငွ်း� 
�ကျော်ပြု��င်း���လဲှိုမ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်ဖြိုး�ီ� လှို���င်းန်း��ထိွခွ�ိ��မည်���ိ �ကျော်တ်���တ်န်း� စ်�ိ�ရိမ�မ�ရှိကြာ�သူည်�။ နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�ကြာ�ည််��ါ� 
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၈၅% သူ�ရှခိွဲ်သူည်� (ဇာယ့်�� ၂.၈)။

ဇိုယ်ား ၂.၈။

�င််များ ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ�ုခံင့်််နှငှ််် လးခုြုံခံးုများ�ုိုင််�ာ ညွှနှ်ကနိ်း။ နှှစာ်အလိုက်

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�က့်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/

�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ လှို���င်းန်း��သူည်� ကျော်ပြုမ�ိ�င်း�ဖြိုး��ီ ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ���ါ ရှသိူည်� (%) 69.6% 79.5%

၂။ ကျော်ပြုမစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��ရရှရိန်း� ကြာ��ခွ်နိ်း� (ရ��ကျော်�ါင်း��)၁၇ 126.96 121.79

၃။ လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� �လှိုယ့်��လှိုတ်�ထွ��မန်းည်��ကျော်သူ� ကျော်ပြုမသူမိ��ခံွရနို�ိင်း�သူည််� 
�နိုတရ�ယ့်�ရှိသူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည်� (%)

56.4% 45.2%

၄။ လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� �လှိုယ့်��လှိုတ်�ထွ��မန်းည်��ကျော်သူ� င်း�ှ�ရမ��စ်�ခွ်��� 
ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲနိုိ�င်း�မ� �နိုတရ�ယ့်�ရှိသူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည််�သူည်� (%)

85.4% 90.6%

၅။ ကျော်ပြုမသူမိ��ခွံရ�ါ� မ့တ်ကျော်သူ� ကျော်လှို်��ကျော်ကြာ��ရနိုိ�င်း�စ်ရ�ရှသိူည်�ဟ� 
လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�

86.0% 73.9%

၆။ လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ပြုမ�စိ်စမ်��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရ�၌ �ခွ���ခွဲမရှိ (%) 66.1% 100.0%

 ��ားများဝင်် ဆော�းဆောခံ��များု

��ားများဝင််ဆော�းဆောခံ��များုများ�ားကို �ိုက်ဖွဲ့�က်ပြခံင််းနှှင််် စာ�်လ�ဉ်း်း၍ �ိုး�က်များုများှာ ယ်ခံုနှှစာ်အ�့င််း သုိသုာများု�ှိ�ါသုည််။  
(�း ု၃.၄ �င့်် အဆောသုးစာ�ိ်ရု။ု) �လှိုယ့်��နိ်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုငှ်း�ရ်လှိုဒိ�တူ်ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်ငွ်း� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� 
�တ်ွင်း�� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၈၈% သူည်� လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�ရန်း� ကျော်င်းွကျော်ကြာ��တ်စ်ိ��လှို��ကျော်ဆ�င်း�ကျော်��ရန်း�မလှိုိ�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ��� 
ကျော်��ခွဲ်ကြာ�သူည််��တ်ွ�� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� ၇၉% မှ တ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲ်ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ကျော်င်းွကျော်ကြာ��တ်စ်ိ��လှို��ကျော်ဆ�င်း�ကျော်��ခွဲ ်
ကြာ�သူူမ်���န်း�� ၉၆% ၏ ကျော်ပြု��ကြာ���ခွ်���ရ ကျော်င်းွ�မ�ဏ် စ်�စ်�ကျော်�ါင်း��မှ� �ကျော်ရ�င်း��ဝင်း�ကျော်င်းွ၏ ၂% ကျော်����တ်ွင်း�သူ� 
ရှိသူည်�ဟ� သူရိသူည်�။ ယ့်င်း���မ�ဏ်မ�ှ လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ���ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်သူည််� လှို�ဘဲ�ကျော်င်း ွ�ခွ်�ိ��စ်��မ်���တ်�ွ� 
သူတ်�မတှ်�ကျော်��ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့်် စ်ံသူတ်�မတှ်�ခွ်��တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�သူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၈၈% သူည်� 
ဝင်း�ကျော်င်း၏ွ ၂% ကျော်���� �မ�ဏ်�ိ� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�တ်ငွ်း� �သူံ��ပြု��ခွဲက်ြာ�သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်��တွ်င်း�� �လှိုယ့်��နိ်း��  
တ်�ွ�ခွ်��မ�နိုငှ်း�်ရလှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်ငွ်း� စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ��ရ�ရှမိ်����� တ်စ်�ိ�လှို��ကျော်ဆ�င်း�ကျော်��ခွဲ ်
ကြာ�သူည််� လှို���င်းန်း���မ�ဏ်မ�ှ ၂.၈% ရှိသူည််��တ်�ွ� ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်� ၄.၁% မ ှ�်ဆင်း��လှို�ခွဲပ်ြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ဆ��စ်��ကြာ�ည််��ါ� 
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်��တ်ငွ်း��တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၅% ကျော်�်��သူည်� စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ရည်�ရယွ့်�ခွ်��မ�ှ �ရ�ရှမိ်�� 
လှို�ဘဲ�ကျော်င်းကွျော်����ခွံရန်း� ပြု�စ်�သူည်�ဟ� ယ့်ဆူခွဲ်ကြာ�သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း�မ ူဤ�မ�ဏ်သူည်� ၂% ကျော်����သူိ�် �်ဆင်း�� 
လှို�ခွဲသ်ူည်�။ �ဂျာလှို�ိ��စ်��မ� တ်�ိ���်��ကျော်ရ�ကျော်���မရှင်း� (ACC) ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ရံို��ခွွဲမ်��၏ တ်�ိင်း�ကြာ���ခွ်��မ်�� ကျော်လှို့�ခ်ွ်ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� 
တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်��မ�ှ �ကြာ�မ�����ပြု�င်း်� တ်သူမတ်�တ်ည်��သူ�ပြု�စ်�ကျော်န်းဖြိုး��ီ နို�ိင်း�ငံ်းသူ�� ၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� 
တ်�ိင်း�ကြာ���မ� သူံ��မ�ကျော်����သူ� �်မ��မ့ရှသိူည်�။ 

�ကြီး��ီစ်�� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��တ်ငွ်း�မ ူတ်�ိ�တ်��မ� န်းည်���ါ�သူည်�။ ၂၀၁၈ နိုငှ်း�် ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ခွ�လှိုံ��တ်ငွ်း� �စ်�ိ�ရစ်�ခွ်���မ်�� 
ရရှိရန်း� ယ့်ှဉ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�ခွဲက်ြာ�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၁၀၀% � ကျော်လှိုလှိုံကျော်��င်း��ိ�်ရ��တ်ွ�� လှို�ဘဲ�ထွ�ိ�ရန်း� မပြု�စ်�မကျော်န်း လှို�ိ��� 
သူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ���ခွဲက်ြာ�သူည်� (ဇာယ့်�� ၂.၉)။



ဇိုယ်ား ၂.၉။

�င််များ ��ားများဝင််ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား�ိုင််�ာ ညွှနှ်ကနိ်း။ နှစှာ်အလိုက်

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�က့်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ 

နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ကျော်င်းကွျော်ကြာ��တ်ံစ်ိ��လှို��ကျော်ဆ�င်း� ကျော်��ရသူည်�  
(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

78.5% 87.6%

၂။ �ကျော်ရ�င်း��ဝင်း�ကျော်င်း၏ွ ၂% ကျော်���� �မ�ဏ်ပြု�င်း်� လှို�ဘဲ�ထွ�ိ�ရသူည်� (%) 87.6% 96.1%

၃။ လှို�ဘဲ�ကျော်င်း ွကျော်��ရမည််� �မ�ဏ်��ိ �ံ�မနှ်း����ပြု�င်း�် ကြီး��ိသူသိူည်�  
(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

54.8% 38.6%

၄။ ကျော်င်းကွျော်ကြာ��တ်ံစ်ိ��လှို��ကျော်ဆ�င်း� �မ�ဏ်သူည်� �စ်ိ��ရဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ���ိ 
��ိမ�ိလှို်င်း�ပြုမန်း�ကျော်စ်သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

84.9% 81.6%

၅။ �စ်�ိ�ရ �စ်စည်��ဝယ့်�ယ့်ကူျော်ရ� ကျော်လှိုလှိုံကျော်��င်း��ိ�်ရ�တ်ွင်း� 
ကျော်င်းကွျော်ကြာ��တ်ံစ်ိ��လှို��ကျော်ဆ�င်း� ကျော်��ရန်း� လှိုိ����သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

100.0% 100.0%

၆။ စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�ဝင်း��ါ� လှို��ကျော်ဆ�င်း� သူိ�် ကျော်င်း�ွ��ိကျော်ဆ�င်း��ကျော်��ရသူည်� 
(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

4.1% 2.8%

၇။ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��သူည်� ကြီး��ီကြာ���သူမူ်����� လှို��ကျော်ဆ�င်း�ပြု�င်း်� 
ကျော်င်းရွ�ှရန်း� �ခွငွ်း�်�လှိုမ�� �န်း�တ်�ီကျော်��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

5.4% 1.8%

၈။ နို�ိင်း�င်းံသူ�� ၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� တ်ိ�င်း�ကြာ���မ�ကျော်�ါင်း�� 2.6 2.4

�ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� �တ်န်း��မ်��သူည်� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှှန်း��နိ်း��မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။

၂.၄.၄။ စားီ�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ ုက��င််းလာသုည််် နယ််�ယ််များ�ား

လှို���င်းန်း���ဆင်း�် �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ���ိ �သူံ��ပြု���ါ� �ံ� ၂.၉ တ်ငွ်း� ပြု�ထွ��သူည််��တ်�ိင်း�� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ� 
(�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၁၀) ကျော်�်ရှိ စ်�ကျော်�ါင်း��ရမှတ်�မ်��မ�ှ ��ိ၍�င်း� ဆ�ိ�ရွ��လှို�သူည်�။ ကျော်����တ်ွင်း� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််��တ်�ိင်း�� 
�ဆ�ိ�ါ�်ဆင်း��မ�သူည်� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�နိုှင်း်� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�ကြာ��� ကျော်ပြုမ���ပြုမ��စ်ွ�ကျော်သူ� �င်း�မညွှှန်း��ိန်း��မ်��တ်ွင်း�လှိုည်�� 
ထွင်း�ဟ��လှို်��ရှသိူည်�။၁၈ 

 ��ားဥ�ဆောဒီစာိုးများိုးများု

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများ�ုင့်် ��ု်ယ်�ု်များမုျား�ား ပြဖွဲ့စာ်လာပြခံင််းသုည်် ပြများန်များာစ်ားီ�ာ့းဆော�း ��်ဝန်းက�င််အ�က့် အကြီးကးီများား�းးု 
စာိ�်�ူ�င််စာ�ာ ပြဖွဲ့စာ်သုည််ဟုူဆောသုာအခံ�က်များှာ ထူးင််�ှားဆော�သုည််။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�ထွ��စ်�လှို်င်း� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� လှို���င်းန်း�� 
မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� တ်ရ��ကျော်ရ�စ်န်းစ်�သူည်� ၎င်း��တ်�ိ�်တ်�ွ� တ်ရ��မ့တ်မ� ရ�ှကျော်�ရွ�တ်ငွ်း� ���ူညီ်ကျော်��လှိုမိ်�မည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ရန်း� 
မ်��စ်�ွခွဲယ့်ဉ်း��သူွ��သူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မ ှကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူမူ်��၏ ၅၁% သူည်� �ရ�ရှငိ်းယ့်�မ်��  
ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����ကျော်သူ��ခွါ �ထွ����ဏ်��ိ�င်း�မ်��ထံွ �ယ့်ခံူွနို�ိင်း�သူည်�ဟ� ကျော်ပြု��ကြာ���ခွဲက်ြာ�သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း�မ ူနို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� 
န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူမူ်��၏ ၂၇% သူ� ဤသူိ�် ယ့်ဆူကြာ�ကျော်တ်�သ်ူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����သူည်��ိ� 
ကျော်တ်�ွရှိ�ါ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �စ်�ိ�ရမ်��မ ှ�်း�လှိုနွ်း�သူူဝန်း�ထွမ����ိ �ကျော်ရ�ယ့်လူှိုမိ�်မည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ���သူမူ်��၏ 
ထွ��ဝ��န်းီ��ါ� (၄၄%)မှ ကျော်ပြု��ကြာ���ခွဲ်ကြာ�သူည်�။ ယ့်ကျော်န်း်�ခွ်နိ်း�တ်ွင်း�မူ ဤသူ�ိ်ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူူမှ� (၁၉%) င်းါ��ံ�တ်စ်��ံ��င်း� 
မရှိကျော်တ်�က်ျော်ခွ်။ 



တ်ရ��ရို�ံ�မ်���ကျော်�် ယ့်ံ�ကြာ�ည်�မ�မှ�လှိုည်�� �်ဆင်း��လှို�ခွဲ်သူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� �မ��ိစ်စမ်���ိ� တ်ရ��ရို�ံ�မ်��မှ ကြာ���န်းာ 
ကျော်��လှိုိမ်�မည်� (၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ၈၄% မှ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� ၇၇% သူ�ိ် �်ဆင်း��)၊ �မ�လှို��ခွံလှို့င်း�လှိုည်�� �ကျော်စ်�တ်လှို်င်း� 
ကျော်ပြု�ရှင်း��ကျော်��လှိုိမ်�မည်� (၅၇% မှ ၅၀% သူ�ိ် �်ဆင်း��)၊ မ့တ်ကျော်သူ� စ်ီရင်း�ခွ်��ခွ်မှတ်�လှိုိမ်�မည်� (၆၆% မှ ၅၃% သူ�ိ် 
�်ဆင်း��)၊ စ်ရီင်း�ခွ်��မ်���တ်ိ�င်း�� �သူ��ဝင်း�ကျော်��င်း� ပြု��လှို���လှိုမိ�်မည်� (၇၄% မ ှ၅၁% သူ�ိ် �်ဆင်း��) ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည််� 
လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်�ွ�မ�ှ န်းည်���ါ�လှို�ခွဲသ်ူည်�။ ထွ�ိ်�ပြု�င်း� �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်�� ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရ�တ်ငွ်း� ကျော်ဒိသူနိုတရ တ်ရ��ရိုံ��မ်��မ ှ
ဥ�ကျော်ဒိ�ကျော်ထွ�����ူရရှိလှိုိမ်�မည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည််� လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်ွ��မှ�လှိုည်�� န်းည်���ါ�လှို�ခွဲ်သူည်� (၂၀၁၈ 
ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၇၇% မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၇၃% သူိ�် �်ဆင်း��)။

�ာဇိုဝ�်များနုှငှ်် ်�ဋိ�ိကခများ�ားသုည်် လ�်ုင်န်းဆောအာင််ပြများင််ဆော�းကို ထူးခိံိုက်လ�က်�ှိသုည််ဟု ုစားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်းများ�ားများ ှယ်း�ုကည်် 
�ကသုည််။ ၂၈% သူ� လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�ဖြိုး��ီ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ကြာ�ည်�်�ါ� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း�  

ဇိုယ်ား ၂.၁၀။

�င််များ ��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများ ုညွှှန်ကနိ်းများ�ား။ နှစှာ်အလိုက်

�င််များ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း

အလယ််ကနိ်း�က့်ခံ�က်များနုှှင််် 

�လဒီ်�ဆူောသုာ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ။ 

နှစှာ်အလိုက်

၂၀၁၈ ၂၀၂၀

၁။ ��ယ့်�၍ �ရ�ရှတိ်စ်�ဦး�မ ှဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����ကျော်သူ�� �ွနို�����ကျော်န်းပြု�င်း်� 
�ထွ��မ ှကျော်ပြု�ရငှ်း��ကျော်��ရန်း� �ယ့်ခူွံနို�ိင်း�သူည်� (%)

51.1% 27.1%

၂။ ��ယ့်�၍ ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����မ�မ်�� ထွင်း�ရ�ှ��ါ� �ရ�ရှမိ်��သူည်� 
�်း�လှိုနွ်း�သူူ ဝန်း�ထွမ����ိ �ကျော်ရ�ယ့်သူူည်� (%)

44.1% 19.2%

၃။ ဥ�ကျော်ဒိစ်န်းစ်�သူည်� �စ်စည်���ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်���ိ� 
�����ယွ့်� ကျော်��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ (% agree)

71.2% 78.6%

၄။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူိ�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �ဆင်း�်မ်�ိ�စ်ံ�ရှိ တ်ရ��ရိုံ��မ်��သူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်���ိ� ကြာ���န်းာစ်စ်�ကျော်ဆ�သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

84.1% 77.0%

၅။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူိ�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�တ်ငွ်း�� တ်ရ��ရိုံ��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
�မ��ိစ်စမ်���ိ� �ကျော်စ်�တ်လှို်င်း� ကြာ���န်းာ / ကျော်ပြု�ရငှ်း��သူည်�  
(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

56.6% 49.4%

၆။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူိ�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�တ်ငွ်း�� တ်ရ��ရိုံ��မ်��သူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �မ��စိ်စမ်���ိ� စ်ရီင်း�ခွ်���တ်ိ�င်း�� �ကျော်စ်�တ်လှို်င်း� 
လှို�ိ��န်းာကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်စ်သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

74.2% 50.9%

၇။ �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်�� ကျော်�်ကျော်�ါ��သူည််��ခွါ ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင််း� ဥ�ကျော်ဒိ 
�ကျော်ထွ�����ပူြု��ကျော်ရ� ဌာ�န်းမ်��မ ှ���ူည်ကီျော်��သူည်�  
(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

76.6% 72.7%

၈။ တ်ရ��ရိုံ�� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်��သူည်� မ့တ်မ�ရှိသူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ 66.0% 53.0%

၉။ လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ� �ကျော်န်း�ထွ�� ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ 38.8% 28.4%

၁၀။ ယ့်ခွင်း�နိုှစ်��တ်ငွ်း�� ရ�ဇာဝတ်�မ�ကျော်ဘဲ�ဒိဏ်� ခွံစ်��ခွဲရ်သူည်� (%) 11.6% 5.8%

၁၁။ ကျော်ဒိသူနိုတရ ရဲဌာ�န်းသူိ�် တ်�ိင်း�ကြာ���ခွဲ�်�ူ (%) 50.0% 29.9%

၁၂။ နို�ိင်း�င်းံသူ�� ၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� သူတ်�မတှ်� ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်����ိ 
ခွံစ်��ရသူည်�် စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� �ကျော်ရ�တ်�ွ�

0.5 1.5

�ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� �တ်န်း��မ်��သူည်� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။



၃၉% ရှိခွဲသ်ူည်�။ တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်��မလှှိုည်�� ဤ�ခွ်����ိ �တ်ည်�ပြု��လှို်��ရှိဖြိုး�ီ� နို�ိင်း�ငံ်းသူ�� ၁၀,၀၀၀ 
လှို့င်း� ကြံ�ံ�ကျော်တ်�ွရသူည်�် ရ�ဇာဝတ်�မ� ၀.၅၈ မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ၁.၄၈ သူ�ိ် တ်�ိ���ွ�လှို�ခွဲသ်ူည်�။ (ဇာယ့်�� ၂.၁၀) သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� 
ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်သူ� လှို�ခဏ်�ရ��တ်စ်�ခွ�မှ� �လှိုယ့်��ိန်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုှင်း�်ရလှိုဒိ�တ်ူကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ ှ
ရ�ဇာဝတ်�မ�တ်စ်�ခွ�ခွ� ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ခံွစ်��ခွဲက်ြာ�ရသူည််� နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူမူ်��၏ �မ�ဏ်မ�ှ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တွ်င်း�  
၁၂% ရှိရ�မ ှ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၆% သူ�ိ် �်ဆင်း��လှို�ခွဲသ်ူည်�။ တ်စ်�န်းည်��ဆ�ိရ�ါမ ူရ�ဇာဝတ်�မ�ဒိဏ်�ခွံခွဲ်ကြာ�ရသူည််� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� 
န်းမူန်းာ����စ်�မှ လှို���င်းန်း��မ်��၏ �ခွ်�ိ��ဆမှ� �်ဆင်း��လှို�ခွဲ်သူည််�တ်ိ�င်း� လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုှင်း်� �တ်�သူ��၍  
�ကြာ�မ���်င်း��ထွင်း�ပြုမင်း�ယူ့်ဆခွ်��မ�ှမ ူ��ိမ�ိဆ�ိ�ရ�ွ�လှို်��ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�။ ထွင်း�ပြုမင်း�ယူ့်ဆခွ်�� �ကျော်ပြု��င်း���လဲှိုပြု�စ်�ကျော်စ်သူည််�   
�ကျော်ကြာ��င်း��ရင်း��ခွံမ�ှ လှို��န်း���ိ�င်း��ဋိိ��ခ�နိုတရ�ယ့်�နိုငှ်း�် �တ်�သူ��သူည််� ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ဆူခွ်�� ပြု�စ်�နိုိ�င်း�စ်ရ�ရှသိူည်�။

ဤ�ထွူ�စ်ိစ်စ်�ကျော်လှို်လှို�ခွ်��တွ်င်း� ကျော်ပြု�ဆ�ိသူူမ်����� 
�ဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်��မ�တ်ွင်း� �ါဝင်း�ခွဲ်�ါသူည်�ဟ� ဝန်း�ခွံပြုခွင်း���ိ� 
���ယွ့်�ကျော်��ရန်း� ပြု��လှို���ထွ��ကျော်သူ� MBEI စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� 
ထွည်�်သူငွ်း���သူံ��ပြု��ခွဲက်ျော်သူ� �ယွ့်�ဝ�ှ� ကျော်ပြု�ဆိ�ခွ်��မ်���ိ� 
�သံူ��ပြု��ထွ���ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ န်းည်��လှိုမ��မ်���ိ� �သံူ��ပြု�� 
ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���န်း�� သူ�ည်တ်န်း���ိ� 
န်း�ီ�ါ�ရှိကျော်သူ� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��တ်စ်�ရ��သူည်� လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်�� 
ရရှိရန်း� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်�� ပြု��လှို���ခွဲ်ရသူည်��ိ� 
�ွနို����တ်ိ� ်�တ်ည်�ပြု��နို�ိင်း�ခွဲ�်ါသူည်�။ ဤ�မ�ဏ်သူည်� လှို���င်းန်း�� 
�ကျော်ဟ�င်း��မ်��နှိုင်း်� �သူစ်�မ်��ကြာ��� ဤကြာ�����လှို�တွ်င်း�� 
တ်ငွ်း� တ်သူမတ်�တ်ည်�� ပြု�စ်�လှို်��ရှိ�ါသူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ��လှိုည်�� 
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်�� ရရှိရန်း� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့် 
ပြု��လှို���ပြုခွင်း����ိ ကျော်လှို်လှို�ကြာ�ည််�ကျော်သူ��ခွါ ရရှိလှို�ကျော်သူ� 
�ကျော်ပြု�မ်��မ�ှ မ်��စ်�ွ��ွပြုခွ���ါသူည်�။ ၂၀၁၉ ခွ�နိုစှ်��တ်ငွ်း�� 
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� လှို�ိင်း�စ်င်း� ကျော်လှို့���ထွ��ခွဲက်ြာ�သူည််� ပြု�န်း�လှိုည်� 
ကျော်ပြု�ကြာ���သူူ ၁၂၉ ဦး��န်း�� ၆၈% ကျော်�်��သူည်� လှို�ိင်း�စ်င်း� 
ရရှိရန်း��တွ်�� လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�လှို့င်း� ပြုမန်း�မ��်��ကျော်င်းွ ၃.၄ 
သူန်း�� (�ကျော်မရ�ိန်း�ကျော်ဒိ်လှို� ၂,၄၃၀) နို�န်း��ပြု�င်း�် တ်ရ��မဝင်း� 
ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်�� ပြု��လှို���ခွဲ်ရ�ါသူည်�။ ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� 
လှို�ိင်း�စ်င်း�ဟသူူည်�မ�ှ �ကြီး�ီ�ဆံ��ပြု�စ်�ကျော်သူ�၊ ရို���ကျော်ထွ�ွန်း��န်းကဲျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��ကြီး��ီမ်��သူ� ပြု��လှို���နို�ိင်း�သူည်� ်ရ�ှ��ါ�လှို���င်းန်း��ပြု�စ်�ရ� 
ဤသူည်�မ�ှ �ကြီး��ီစ်�� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�မ်�� ပြု�စ်�နို�ိင်း�စ်ရ� 
လှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း��ကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�သူည်�။ 

�ထွ���ါ ဇာယ့်�� ၂.၉ တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမူန်းာ 
����စ်�မ ှစ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ခွ်��တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််��တ်�ိင်း�� 
တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��နိုှင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ �ွနို����တ်ိ�်၏  
တ်�ိ��ရို�ိ�� ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွ်��မ်��ပြု�င််း� တ်�ိင်း��တ်�ကြာ�ည််��ါ� �ကျော်သူ�စ်�� 
�ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�သူည်� �န်းည်��င်းယ့်�သူ�ရှိဖြိုး�ီ� ဤကြာ�����လှို 
�တ်ွင်း�� ကျော်လှို်�်�ါ�လှို်��ရှိသူည်�ဟ� ကျော်����ခွ်��ခွ်နို�ိင်း��ါ 
သူည်�။ ဤကျော်����ခွ်��တ်ငွ်း� သူတ်ပိြု��ရမည််� �ခွ်��နိုစှ်�ခွ်�� 
ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ �ထွမတ်စ်�ခွ�မ�ှ �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�ဟသူူည်� 
လှိုနွ်း�စ်�ွ��ဆဲတ်�ကျော်သူ� �ကျော်ကြာ��င်း���ရ�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ �ဂျာတ်ိ 
လှို�ိ��စ်��မ��တ်�ွ� ပြု�စ်�ဒိဏ်�မ်��မ�ှလှိုည်�� ကြီး��ီကျော်လှို�လှှိုသူည််� 

�တ်�ွ� ကျော်ပြု�ဆိ�ကျော်��ကြာ�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
�ငွ်း်��ွင်း်�လှိုင်း��လှိုင်း�� ကျော်ပြု�ဆ�ိကျော်��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြုဗးရို�ိ�ရ���ရ�ရှိ  
မ်��ဘဲ��မှ လှို��တ်ံ�်ပြု�န်း�လှို�မည်��ိ� ကျော်ကြာ����ရွံ�နို�ိင်း�စ်ရ� 
ရှိ�ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� �ဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်��မ� 
ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်လှို�ိစ်တိ်�ပြု�င်း်� ကျော်ပြု�ကြာ���လှိုိ�ကြာ�သူည်�်တ်�ိင်း� ၎င်း��တ်ိ�် 
��ိယ့်�တ်�ိင်း�လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့် ပြု��လှို���ခွဲ်ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� 
�ပြု�စ်�မ�င်း��သူည်��ိ�လှိုည်�� ဝန်း�ခွံလှို�ိပြုခွင်း��မရှကိျော်�။ ဒိ�တ်ယိ့် 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� ဇာယ့်�� ၂.၉ တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�် ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� 
သူည်� �စ်�ိ�ရ�စ်စည်�� ဝယ့်�ယူ့်ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� ကျော်မ�ခွနွ်း�� 
တ်စ်�ခွ�မှ�� �်န်း�ကျော်မ�ခွွန်း��မ်��သူည်� �ကျော်သူ�စ်���ဂျာတ် ိ
လှို�ိ��စ်��မ� ကျော်လှို်�်�ါ�ကျော်ရ�နိုှင်း�်သူ� သူ��ဆ�ိင်း�ကျော်န်းသူည်�။ 
�ကြီး�ီ�စ်�� �ဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်��မ�မ်��သူည်� ��ိမ�ိ၍ ပြုမင်း�ရန်း� 
ခွ��ခွဲသူည််��ကျော်လှို်��� ကျော်ထွ���လှိုှမ��ရန်း�လှိုည်�� မလှိုွယ့်� 
�ူကျော်�။ ယ့်င်း���ိစ်စရ��မ်�ိ�တ်ွင်း� �ံ�မှန်း����ပြု�င်း�် �စ်�ိ�ရ 
�စ်စည်��ဝယ့်�ယူ့်ကျော်ရ�တ်ွင်း� �ါဝင်း�ခွွင်း်�ရလှို�ိကျော်သူ�၊ �န်း်�သူတ်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ဏ္ဍမ်��သူ�ိ် ဝင်း�ကျော်ရ���ရန်း� ကြီး��ိ�စ်��ကျော်န်းကျော်သူ�၊ 
�ကြီး��ီစ်�� လှို���င်းန်း��ခွ်ဲ�ထွငွ်း�မ� ပြု��လှို���ရန်း� ကြံ�ံစ်ည်�ကျော်န်းကျော်သူ� 
ထွ�ိ�တ်န်း�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� �ါဝင်း�တ်တ်�ကြာ�သူည်�။၁၉

�ဆ�ိ�ါ ပြု�င်း��ထွန်း�ဆ�ိ�ရွ��သူည််� လှိုူမ�ကျော်ရ� စ်ိတ်�ဆနိုဒ��ိင်း�� 
ဘဲ��လှို�ိ��မ��ံ�စံ်��ိ ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရန်း� စ်မ��သူ��စ်�ရင်း��နှိုစ်�ခွ� 
��ိ စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� ကျော်�ါင်း��စ်��ထွည််�သူငွ်း��ခွဲ�်ါသူည်�။ တ်စ်�ခွ�မ�ှ 
လှို���င်းန်း��မတှ်��ံ�တ်င်း�ကျော်န်းစ်ဉ်း��တ်ငွ်း�� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့်မ�ပြု��
လှို���ခွဲ�်�ူသူည််� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ဦး�တ်ည်�ဖြိုး��ီ (ကျော်����နို�တ်�ခွ်�� 
၂.၁) ကျော်န်းာ��တ်စ်�ခွ�မ�ှ ယ့်ခွင်း�နိုစှ်��တ်ငွ်း�� လှို���င်းန်း��တ်ည်�ရ� 
�ရဝ�ဏ်��တ်ငွ်း��ရှိ စ်မီံ�နိ်း��မ်���တ်�ွ� ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� 
လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်�� ကျော်လှို်���ထွ��ခွဲ�်�ူသူည််� လှို���င်းန်း��မ်�� (ကျော်����နို�တ်� 
ခွ်�� ၂.၂) ��ိ ဦး�တ်ည်��ါသူည်� (Malesky နိုငှ်း်� �ပြုခွ�� ၂၀၁၅
 တ်ငွ်း� သူ�ကျော်တ်သူန်းန်းည်��လှိုမ�� �ကျော်သူ�စ်တိ်� တ်င်း�ပြု�ခွ်���ိ� 
ကြာ�ည််��ါ)။ ကျော်����နို�တ်�ခွ်�� နိုစှ်�ခွ��ါ ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��၏ စ်��� 
�သူ�ွ��လှို� �တ်�ိင်း�� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူမူ်����ိ ����စ်�နိုစှ်�စ်� 
�ပြု�စ်� �်�န်း��ခွွဲပြုခွ��လှိုိ����ါသူည်�။ �ံ�စံ် A �ါ လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�တ်� 
ကျော်လှို�ခွ�စ်�ရင်း��နိုငှ်း� ်�်�န်း��သူ��ဆိ�င်း�သူူမ်��နိုငှ်း�် �ံ�စ်ံ B နိုငှ်း�် 
�်�န်း��သူ��ဆိ�င်း�သူမူ်��တ်�ိ် ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။



�ံ�စံ်နိုစှ်�ခွ�လံှို��တ်ငွ်း� ��မဲဆတ်�ကျော်သူ� ကျော်မ�ခွနွ်း��သံူ��ခွ���ိ စ်�ရင်း�� 
ပြု��စ်�ထွ��သူည်�။ ယ့်င်း��တ်�ိ်မှ� လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ��ါမစ်� ရရှိကျော်ရ�နိုငှ်း်� ဆ��စ်��ကျော်န်းသူည််� သူ�မန်း� 
လှို���ရို�ိ�လှို���စ်ဉ်း�မ်��ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ �်�န်း�� စ်စီ်ဉ်း�ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ 
ဥ�မ� ကျော်����နို�တ်�ခွ်�� ၂.၁ �ါ ��ဲမဆတ်�ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်စ်�ခွ�မှ� “သူ��ဆ�ိင်း�ရ�ဌာ�န်း ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�တ်ငွ်း� 
လှို���င်းန်း�� မတှ်��ံ�တ်င်း��ံ� �ဆင်း်�ဆင်း်�နိုငှ်း်� �တ်�သူ��သူည််� သူတ်င်း�� 
�ခွ်���လှို�� ရှ�ကျော်�ွ”ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� 
�ံ�စ်ံ A တ်ွင်း� “ကျော်လှို့���လှိုှ��ိစ်စပြုမန်း�ကျော်��င်း� တ်ရ��မဝင်း� 
ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�မ�ပြု��သူည်�” ဟကူျော်သူ� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်နူိုငှ်း�် 
�တ်�သူ��သူည််� ��ဆဲတ်�ကျော်သူ� �စိ်စရ��တ်စ်�ခွ� �ါဝင်း�သူည်�။ 
�ံ�စ်ံ B တ်ွင်း� (လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�နိုှင်း်� �တ်�သူ��သူည််��ိစ်စ 
�တ်�ွ�) သူ�်ိမဟ�တ်� “နို�ိင်း�ငံ်းပြုခွ�� ��မပဏီ်မ ှကျော်ရ�ဆွဲကျော်��ကျော်သူ� 

ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� စ်မံီ�ိန်း�� သံူ�����ပြုမင်း� �ံ�စံ်�တ်�ွ� ��ိ��ဆံ 
ကျော်��သူည်�”

“လှို���င်းန်း��မှတ်��ံ�တ်င်း�သူည််� လှို���ထွံ��မ်���ိ� ကျော်လှို်လှို�ရန်း� 
ဥကျော်ရ��သူိ�် ခွရီ�သူွ��သူည်�” ဟူကျော်သူ� ���ိစ်�သူ�� �ါရှိ 
သူည်�။ ယ့်င်း��စ်�သူ�����ိမ်��သူည်� ကျော်သူခွ်�ကျော်ရရ�ကျော်သူ� 
�ကျော်ပြု�ကျော်��နိုိ�င်း�စ်ရ� သူ�ည်မတှ်�န်း�ီ�ါ� ရှိသူည်�။

ကျော်ပြု�ကြာ���သူကူျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ ကျော်ပြု�ကြာ���သူနူိုငှ်း်� ဆ��ဆံ 
ရဖြိုး�ီ� ကျော်ဒိတ်�ပြု�ည််�သူွင်း��ရသူည််� စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ူသူ ူ
ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� မည်�သူည််��ံ�စံ်��ိ ကျော်ပြု�ဆ�ိသူ ူလှို��ခံွရရှိ 
သူည်���ိ မသူရိသူည််��ပြု�င်း� စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း�လှိုည်�� ကျော်ပြု�ကြာ���သူ�ူ�� 
၎င်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ����ူသူည််� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� �ကျော်ရ�တွ်���ိ�သူ� 

ဆောကာက်နှ�ု်ခံ�က် ၂.၁။

လ�ု်င်န်းများ�ှ်�း�ုင််စာဉ်း် လာဘာ်ဆော�းလာဘာ်ယ်မူျားုကို �ိုင််း�ာသုည််် စာများ်းသု�်စာာ�င််း

ဆောများး၂၉။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ကျော်လှို့���သူည််��ခွါ သူ�ိ် လှို���င်းန်း��မတှ်��ံ�တ်င်း�သူည်�်�ခွါ 
�ံ�မနှ်း����ပြု�င်း�် ပြု��လှို���ရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� ကျော်�����ါ�စိ်စရ��မ်�� စ်�ရင်း���ိ�ကြာ�ည််��ါ။ ယ့်င်း��စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 
မ်���ိ� ကျော်လှို့���ထွ��သူည််��ခွါ သူိ�် သူ��တ်မ��တ်�ိ�သူည်�်�ခွါ သူင်း�်လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� �ကျော်ရ�တ်�ွ�မည်�မ့�ိ� 
ပြု��လှို���ခွဲ�်ူ�သူည်��ိ� ကျော်ပြု�ဆိ�ကျော်���ါ။ မည်�သူည််��ိစ်စရ��မ်�� ပြု��လှို���ခွဲသ်ူည်��ိ� မကျော်ပြု�ကြာ����ါနိုငှ်း�်။ 
သူင်း�ပြု��လှို���ခွဲ�်�ူသူည်�် လှို���င်းန်း���စိ်စ �ကျော်ရ�တ်�ွ� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း���ိ�သူ� �ွနို����တ်�ိ် သူလိှို�ိ�ါသူည်�။

(�းစုား A)

� သူ��ဆ�ိင်း�ရ�ဌာ�န်း ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�တ်ွင်း� လှို���င်းန်း�� 
မတှ်��ံ�တ်င်း��ံ� �ဆင်း�်ဆင်း�်နိုှင်း�် �တ်�သူ��သူည််� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� ရ�ှကျော်�သွူည်�။ 

� �ွဲစ်�� / ကြာ���လှို ူင်း�ှ�ရမ��၍ ရိုံ��လှို���င်းန်း�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�သူည်�။

� ရိုံ��လှို���င်းန်း��ဆ�ိင်း�ရ� �စိ်စရ��မ်��တ်ငွ်း� 
�ကြံ�ံကျော်��ရန်း� ကျော်ရ�ှကျော်န်း / ဥ�ကျော်ဒိ ��်�ိ�ကျော်ဆ�င်း� 
င်း�ှ�ရမ��သူည်�။

� ရိုံ���စိ်စ ပြုမန်း�ပြုမန်း�ဖြိုး��ီရန်း� သူ��ဆိ�င်း�ရ� �ရ�ရှ�ိ�ိ 
တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�မ� ပြု��သူည်�။ 

 0 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 1 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 2 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 3 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 4 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

(�းစုား B)

� သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ဌာ�န်း ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း�� 
မတှ်��ံ�တ်င်း��ံ� �ဆင်း�်ဆင်း�်နိုှင်း�် �တ်�သူ��သူည််� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� ရ�ှကျော်�သွူည်�။ 

� �ွဲစ်�� / ကြာ���လှို ူင်း�ှ�ရမ��၍ ရိုံ��လှို���င်းန်း�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�သူည်�။

� ရိုံ��လှို���င်းန်း��ဆ�ိင်း�ရ� �စိ်စရ��မ်��တ်ငွ်း� 
�ကြံ�ံကျော်��ရန်း� ကျော်ရ�ှကျော်န်း / ဥ�ကျော်ဒိ ��်�ိ�ကျော်ဆ�င်း� 
င်း�ှ�ရမ��သူည်�။

� လှို���င်းန်း��မတှ်��ံ�တ်င်း�သူည်�် လှို���ထွံ��မ်���ိ� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း� ဥကျော်ရ��သူိ�် ခွရ�ီသူွ��သူည်�။

 0 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 1 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 2 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 3 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 4 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

  888-[မကျော်ပြု�ဆိ��ါ]      999-[မသူ]ိ   888-[မကျော်ပြု�ဆိ��ါ]      999-[မသူ]ိ



ကျော်မ�ပြုမန်း��ထွ��သူည်�။ ဤန်းည်��ပြု�င်း်� ကျော်ပြု�ကြာ���သူူမ်��သူည်�  
၎င်း��တ်�ိ်��ိယ့်�တ်�ိင်း� �ပြု�စ်�ရှိသူည််� သူကျော်ဘဲ�မကျော်ရ���ဘဲဲ  
��ဆဲတ်�ကျော်သူ� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� �ငွ်း်�ဟလှို� 
ကြာ�ဖြိုး��ီ လှိုမိ�လှိုည်� ကျော်ပြု�ကြာ���လှို�ိစ်တိ်�လှိုည်�� မရှိကြာ�ကျော်တ်�က်ျော်ခွ်။ 
စ်မ��သူ��စ်�ရင်း��၏ ���သူ�ခွ်��မ�ှ �ံ�စံ်မ်��ကြာ���ရှိ �့မ��မ့ 
�လှိုယ့်��ိန်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နိုှင်း�် ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��သူည်� ��ဲ 
ဆတ်�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း���စိ်စရ��မ်�� ပြု��လှို���ခွဲက်ြာ�သူည််� လှို���င်းန်း�� 
�ကျော်ရ�တ်�ွ� ပြု�စ်�သူည်�။ ဤကျော်န်းရ�၌မ ူလှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း�  

ရရှိရန်း� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�ပြု��ကြာ�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ဓ� 
���ပြု�င်း� ်ဗယီ့်��န်းမ� PCI �ါ �လှို��တ်ကူျော်မ�ခွနွ်း��တ်ွင်း� �ံ�စံ် A 
လှို��ခံွရရှိသူမူ်�� ပြု��လှို���ခွဲသ်ူည််� လှို���င်းန်း���ိစ်စ �ကျော်ရ�တ်�ွ�  
သူည်� ၂.၆ ရှိဖြိုး�ီ� �ံ�စ်ံ B ၌မူ ၂.၃ ရှိသူည်�။ �လှိုယ့်��ိန်း�� 
မ်��ကြာ��� ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��မှ� ၀.၃ ပြု�စ်�သူည််��တ်ွ�� ၃၀%  
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� မတှ်��ံ�တ်င်း�စ်ဉ်း��တ်ငွ်း�� လှို�ဘဲ�ကျော်�� 
လှို�ဘဲ�ယ့် ူပြု��လှို���ခွဲသ်ူည်� ်သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�သူည်� (Malesky နိုငှ်း်� 
�ပြုခွ�� ၂၀၁၅)။

ဆောကာက်နှ�ု်ခံ�က် ၂.၂။

ဆော�ာက်လ�်ုဆော�း�ါများစ်ာများ�ားအ�က့် လာဘ်ာဆော�းလာဘ်ာယူ်များကုို �ိုင််း�ာသုည််် စာမ်ျားးသု�်စာာ�င််း

ဆောများး၁၀၆။ ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� �ါမစ်�ကျော်လှို့���သူည််��ခွါ လှိုူမ်���ံ�မနှ်း�ပြု��လှို���ကျော်လှိုရ်ှိကြာ�သူည််� �စိ်စရ��မ်�� 
စ်�ရင်း���ိ� �တ်�ရို��ါ။ ယ့်င်း��စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���ိ� ကျော်လှို့���ထွ��သူည််��ခွါ သူိ�် သူ��တ်မ��တ်�ိ�သူည်�်�ခွါ 
သူင်း�်လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� �ကျော်ရ�တ်�ွ�မည်�မ့�ိ� ပြု��လှို���ခွဲ�်ူ�သူည်��ိ� ကျော်ပြု�ဆိ�ကျော်���ါ။ မည်�သူည််��စိ်စရ��မ်�� 
ပြု��လှို���ခွဲသ်ူည်��ိ� မကျော်ပြု�ကြာ����ါနိုငှ်း�်။ သူင်း�ပြု��လှို���ခွဲ�်�ူသူည်�် လှို���င်းန်း���ိစ်စ �ကျော်ရ�တ်�ွ� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း���ိ�သူ� 
�ွနို����တ်�ိ် သူလိှို�ိ�ါသူည်�။

(�းစုား A)

� ကျော်လှို့���လှို�ှကျော်ကြာ��ကျော်��သူည်�။ 

� တ်ရ��ဝင်း� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 
�သူ�ိမတှ်�ပြု��ခွံရကျော်��င်း� ပြု��လှို���သူည်�။

� လှို���င်းန်း��ခွငွ်း� စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ကြာ�� ကျော်��သူည်�။

� ကျော်လှို့���လှို�ှ�စိ်စပြုမန်း�ကျော်��င်း� တ်ရ��မဝင်း� 
ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�မ�ပြု��သူည်�။ 

 0 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 1 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 2 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 3 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 4 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

(�းစုား B)

� ကျော်လှို့���လှို�ှကျော်ကြာ��ကျော်��သူည်�။ 

� တ်ရ��ဝင်း� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 
�သူ�ိမတှ်�ပြု��ခွံရကျော်��င်း� ပြု��လှို���သူည်�။

� လှို���င်းန်း��ခွငွ်း� စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ကြာ�� ကျော်��သူည်�။

� နို�ိင်း�င်းံပြုခွ�� ��မပဏ်မီ ှကျော်ရ�ဆွဲကျော်��ကျော်သူ� 
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� စ်မီံ�နိ်း�� 3D ကျော်မ��ဒိယ့်��တွ်�� 
��ိ��ဆံကျော်��သူည်�။

 0 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 1 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 2 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 3 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

 4 ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��

  888-[မကျော်ပြု�ဆိ��ါ]      999-[မသူ]ိ   888-[မကျော်ပြု�ဆိ��ါ]      999-[မသူ]ိ



အထူးက်�ါ လ�်ုင်န်းလိုင််စာင််များ�ားအ�က့် စာမ်ျားးသု�်စာာ�င််းကို 
အသုးးုပြ� ပုြခံင််းအားပြဖွဲ့င်် ်အဆောသုးစာား အဂ�လိိုက်စာားများ ုများ�ားသုည်် 
သုုည်များှ�်နီး�ါး�ှိသုည််ဟုူဆောသုာ �းု ၂.၁၀ �ါ ကွနှ်ု�်�ို�၏ 
ဆော�့��ှိခံ�က်များ�ားကို အ�ည််ပြ�ုနှိုင််�ါသုည််။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မ ှကျော်ပြု�ကြာ���သူမူ်�� (�ထွ��)၊ ၂၀၂၀ 
ခွ�နိုစှ်� မလူှိုကျော်ပြု�ကြာ���သူမူ်�� (�လှိုယ့်�) နိုငှ်း်� ၂၀၂၀ ကျော်ပြု�ကြာ���သူ ူ
�သူစ်�မ်�� (ကျော်����ကျော်ပြုခွ) ဟကူျော်သူ� လှို���င်းန်း�� ����စ်� သံူ��စ်�လံှို�� 
�တ်ွ�� မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြု��လှို���စ်ဉ်း��တ်ွင်း�� �ိန်း��ဂျာဏ်န်း���ရ 
ပြုခွ��န်းာ�သူည််� လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ�ဟူ၍ မရှိသူည်���ိ �ွနို����တ်�ိ် 
ကျော်လှို်လှို�ကျော်တ်ွ�ရှိရ�ါသူည်�။ သူ�ဓ����ပြု�င်း�် ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�  
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှ လှို���င်းန်း��မ်��၊ �ံ�စံ် A လှို��ခံွရရှိကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ကျော်ပြု�ကြာ���ခွ်���ရ လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�ကျော်�ါင်း��  

�း ု၂.၁၀။

လ�ု်င်န်းလိုင််စာင််များ�ားအ�က့် လာဘာ်ဆော�းခံ��်ဆောသုာ လ�ု်င်န်းအဆော�အ�က့်

Chart legend

လှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း� �စိ်စရ��မ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကြာ�သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� ပြု��လှို���ကြာ�ရသူည််� �စိ်စရ��မ်���ိ� 

စ်�ရင်း��ပြု��ဖြိုး��ီ မည်�ကျော်ရ�ွမည်�မ့ ��ိ ကျော်မ�ပြုမန်း��သူည််� �ံ�စ်ံနိုှစ်�ခွ�၏ တ်စ်�ဝ���နိ်း�� ရမတှ်�မ်��ကြာ��� ပြုခွ��န်းာ�ခွ်���ိ� 

လှို�ဘဲ�ကျော်��ရသူည််� �ကြီး�မိ�ကျော်ရ�ပြု�စ်� တ်�ွ�ခွ်��ထွ���ါသူည်�။

၁.၃၇၃ ခွ� ပြု��လှို���ခွဲဖ်ြိုး�ီ� နို�ိင်း��ရ���ပြု�င််း� �ံ�စံ် B လှို��ခံွရရှိကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ၁.၄၀၇ ခွ� ပြု��လှို���ခွဲ်�ါသူည်�။ စ်ိတ်�ခွ် 
��ွ�လှို��မ်�� ထွ��သူည်�်ကျော်န်းရ��ရ �ဆ�ိ�ါပြုခွ��န်းာ�ခွ်��  
မ်��သူည်� �နိ်း��ဂျာဏ်န်း���လှိုိ��ရ တ်စ်�ခွ�နိုငှ်း်� တ်စ်�ခွ� ပြုခွ��န်းာ�ပြုခွင်း�� 
မရှိသူည်���ိလှိုည်�� ကျော်���ပြု�ကျော်န်း�ါသူည်�။ စ်င်း�စ်စ်����ပြု�င်း်� 
��မဲဆတ်�ကျော်သူ� စ်�ရင်း����ိ လှို��ခံွရရှိခွဲက်ြာ�သူမူ်��သူည်� 
လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း��ကျော်ရ�တ်ွ�� စ်ဉ်း��င်းယ့်�မ့ ��ိမ�ိပြု��လှို���ခွဲ်ကြာ� 
�ါသူည်�။ သူ�ိ်ပြု�စ်��ါ၍ ခွန်း် �မှန်း��လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်ူမ� 
�ကျော်ရ�တ်�ွ�သူည်� -၂% နိုငှ်း်� -၄% စ် ီ�သူ�ီသူ�ီ ရှိကြာ��ါသူည်�။ 
�ခွ�်�����ပြု�င်း်� �နိ်း��ဂျာဏ်န်း�� သူ��ကျော်သူ�ရ လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
လှို���င်းန်း���တ်�ွ� လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်�� ပြု��လှို���ကြာ�ရ�၌ ���ိကျော်ဆ�င်း�� 
ကျော်င်းကွျော်ကြာ��မကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ခွဲရ်ဟ� ကျော်���ပြု�ကျော်န်း�ါသူည်�။
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၁.၃၈၁

၁.၁၉

၁.၃၇၃

၁.၃၄၅

 -၂ % လာဘ်ာဆော�းမုျား

 - ၄ % လာဘ်ာဆော�းများု 

 - ၄ % လာဘ်ာဆော�းများု 

သုများ�်ကနိ်း သုများ�်ကနိ်း

၉၅ % CI လာဘာ်ဆော�းများ ုအကြီးကမိျား်ဆော�၉၅ % CI �းစုား B၉၅ % CI �းစုား A
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၂၀၁၈ နှိုင််းယ်ဥှ်နများူနာ အ�ု်စာမုျားှလ�ု်င်န်း (n = ၁,၂၀၀)

၂၀၂၀ နှိုင််းယ်ဥှ်နများူနာ အု�်စာုများှလု�်င်န်း (n = ၁,၁၃၅)

၂၀၂၀ လ�ု်င်န်းသုစာ် (n = ၄,၂၆၈)



သုို�ဆောသုာ်လည််း ဆော�ာက်လ�ု်ဆော�း�ါများစ်ာများ�ား��ှ�ိန် ပြ�ုလ�ု်  
ခံ�်�ကသုည််် ��ားများဝင််ဆော�းဆောခံ�များုများ�ားများှာများူ အလ့န်��ာ 
အကြီးကမ်ိျားဆော�စာ�်ိ�ါသုည််။ ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� လှို�ိင်း�စ်င်း� ပြု��လှို���စ်ဉ်း�  
�တ်ငွ်း�� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ�မ်����ိ ကြာ�ည််��ါ� �ံ� ၂.၁၁ 
�ရ ကျော်ရ�ှတ်စ်�ခွ�နိုှင်း�် လှိုနွ်း�စ်�ွပြုခွ��န်းာ�ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်တ်�ွရသူည်�။ 
၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၃၃၂ မှ 
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ�စ်မံီ�နိ်း��မ်�� စ်တ်င်း�ခွဲက်ြာ�ဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်ိ��်န်း�� 
၁၃၇ ခွ�မ�ှ ၎င်း��တ်�ိ်စ်မီံ�နိ်း��ခွ်ထွ��ကျော်သူ� �ကျော်ဆ�����ံ� 
မ်���တ်ွ�� ကျော်ဆ���လှို���ခွွင်း်��ါမစ်�မ်�� ကျော်လှို့���ထွ��ခွဲ ်
ကြာ�သူည်�။ ယ့်င်း��တ်ိ�်�န်း�� လှို���င်းန်း��သူ�ံ�ခွ�သူ� �ွဲစ်��ပြု�င်း်� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွဲ်ကြာ�ဖြိုး�ီ� �်န်း�လှို���င်းန်း��မ်��မှ� တ်�ိ��ရို�ိ�� 
ကျော်လှို့���ထွ��ခွဲက်ြာ�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ယ့်င်း�� လှို���င်းန်း��သံူ��ခွ�နိုငှ်း်� 
ကျော်မ�ခွနွ်း��ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ရန်း� ပြုင်းင်း��ဆိ�ခွဲသ်ူည်�် လှို���င်းန်း��င်းါ�ခွ���ိ 
�ယ့်�ထွ�တ်�လှို�ိ���ါ� ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ��ိစ်စရ��မ်��တွ်င်း� 
တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမ�မ်��သူည်� လှို���ရို�ိ�လှို���စ်ဉ်း� 
ပြု�စ်�သူည်� မပြု�စ်�သူည်���ိ ဆံ��ပြု�တ်�ရန်း��တွ်�� �ွနို����တ်�ိတ််ငွ်း� 
လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၁၂၉ ခွ� �ါဝင်း�ကျော်သူ� န်းမူန်းာ�ရွယ့်��စ်�� 
တ်စ်�ခွ� ရရှ�ိါသူည်�။

�ံ� ၂.၁၁ နိုှင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ သူတ်ိပြု��ရမည််� �ခွ်��သူံ��ခွ်�� 
ရှိ�ါသူည်�။ �ထွမတ်စ်�ခွ�မ�ှ တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��နိုငှ်း်� 

�တ်�သူ��သူည််� ��ဆဲတ်�ကျော်သူ� �စိ်စရ��တ်စ်�ခွ� �ါဝင်း�ကျော်သူ� 
�ံ�စ်ံ A တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း���စိ်စရ��မ်�� ပြု��လှို���ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�သူည်�် 
�လှိုယ့်��ိန်း���ကြီး�ိမ�ကျော်ရမှ� ပြုမင်း်�မ��ကျော်န်းပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ 
ဒိ�တ်ိယ့်���ပြု�င်း�် �ံ�စ်ံ A ၏ �လှိုယ့်��ိန်း��တ်ွ��ခွ်��မ�  
(၂.၄၂) သူည်� �ံ�စံ် B ၏ �လှိုယ့်��နိ်း�� (၁.၇၂) ထွ�� မ်��ပြု���  
ကျော်န်းဖြိုး�ီ� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်မ�မ်�� ပြု��လှို���သူည််� လှို���င်းန်း�� 
�ကျော်ရ�တ်�ွ�မ�ှ ၇၀% ပြု�စ်�သူည်���ိ ကျော်���ပြု�လှို်�� ရှိသူည်�။ 
တ်တ်ယိ့်���ပြု�င်း်� �ံ� ၂.၁၀ �ါ ရလှိုဒိ�မ်��နိုှင်း�်မတ်ဘူဲဲ �ံ�စ်ံ A 
နိုငှ်း်� �ံ�စံ် B ရလှိုဒိ�မ်��၏ စ်တိ်�ခွ်ညွှနှ်း��နိ်း��မ်��သူည်� ထွ��ပြုခွင်း�� 
ပြု��ပြုခွင်း�� မရှိသူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရသူည််��တွ်�� လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ�� 
မ�မ်��၏ �လှိုယ့်��ိန်း��န်းံ�ါတ်�ကြာ��� ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��မှ� 
�နိ်း��ဂျာဏ်န်း���လှို�ိရ ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်န်းသူည်�။

�စ်ာနည််း�ို�ဆောသုာ် ဆော�ာက်လု�်ဆော�း �ါများစ်ာ ဆောလ့ာက်ထူးားသုည််် 
လ�်ုင်န်း ၁၀ ခံ�ုင့်် ခံနုစ်ာခံမုျားာှ �ါများစ်ာ��န်အ�က့် ��ားများဝင်် 
ဆော�းဆောခံ�မုျားများ�ား ပြ�ုလု�်ခံ�်�ကပြခံင််း ပြဖွဲ့စာ်သုည််။ ဗီယ့်��န်းမ�   
PCI �ါ �လှို��တ် ူကျော်မ�ခွနွ်း��တ်စ်�ခွ�တ်ငွ်း� စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့် ူ
ခွဲသ်ူည််� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၁,၇၀၀ �န်း�� ၁၀ ခွ�လှို့င်း� သံူ��ခွ�သူည်�  
တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်မ�မ်�� ပြု��လှို���ခွဲ်ကြာ�ကျော်ကြာ��င်း����ိ စ်ိစ်စ်� 
ကျော်လှိုလ်ှို�မ��ရ ကျော်တ်�ွရှိရသူည်�။

�း ု၂.၁၁။ 

ဆော�ာက်လ�ု်ဆော�း �ါများစာ်များ�ားအ�က့် လာဘာ်ဆော�းခံ��်ကသုည််် လ�ု်င်န်းအဆော�အ�က့်

Chart legend

ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� �ါမစ်�ရရှကိျော်ရ� ရိုံ���စိ်စရ��မ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကြာ�သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� ပြု��လှို���ကြာ�ရသူည််� 

�စိ်စရ��မ်���ိ� စ်�ရင်း��ပြု��ဖြိုး��ီ မည်�ကျော်ရ�ွမည်�မ့�ိ� ကျော်မ�ပြုမန်း��သူည််� �ံ�စ်ံနိုှစ်�ခွ�၏ တ်စ်�ဝ���နိ်း�� ရမတှ်�မ်��ကြာ��� 

ပြုခွ��န်းာ�ခွ်���ိ� လှို�ဘဲ�ကျော်��ရသူည််� �ကြီး�မိ�ကျော်ရ�ပြု�စ်� တ်�ွ�ခွ်��ထွ���ါသူည်�။
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၂၀၂၀ လ�ု်င်န်းအားလးးု (n = ၁၂၉)

၉၅ % CI လာဘာ်ဆော�းများ ုအကြီးကမိျား်ဆော�၉၅ % CI �းစုား B၉၅ % CI �းစုား A



ဆောကာက်နှ�ု်ခံ�က် ၂.၃။

ဆော�ာက်လ�ု်ဆော�းလ�ု်င်န်း လာဘာ်ဆော�းလာဘာ်ယ်မူျားမုျား�ား၏ အ�ယွ််အစာားကိ ု
�ိုင််း�ာသုည််် စာများ်းသု�်စာာ�င််း

D၅။ ဆောများး၁၆.၁ ကျော်���ပြု��ါ လှို���င်းန်း��မ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရ�၌ သူင်း်�လှို���င်းန်း���တ်�ွ� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� ��န်း��်စ်ရတိ်��ိ� 
ကျော်ပြု��ပြု��ါ။ �ွနို����တ်�ိ်�ကျော်န်းပြု�င်း�် စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� ��န်း��်စ်ရတိ်���ိသူ� သူလိှို�ိဖြိုး��ီ တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီတ်�ွ� စ်ရတိ်���ိ သူရိန်း� 
မလှို�ိသူည်��ိ� သူတ်ပိြု���ါ။

(�းစုား A)

� ကျော်လှို့���လှို�ှကျော်ကြာ��ကျော်��သူည်�။ 

� တ်ရ��ဝင်း� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 
�သူ�ိမတှ်�ပြု��ခွံရကျော်��င်း� ပြု��လှို���သူည်�။

� လှို���င်းန်း��ခွငွ်း� စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ကြာ�� ကျော်��သူည်�။

� ကျော်လှို့���လှို�ှ�ိစ်စပြုမန်း�ကျော်��င်း� တ်ရ��မဝင်း� 
ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�မ�ပြု��သူည်�။ 

(�းစုား B)

� ကျော်လှို့���လှို�ှကျော်ကြာ��ကျော်��သူည်�။ 

� တ်ရ��ဝင်း� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 
�သူ�ိမတှ်�ပြု��ခွံရကျော်��င်း� ပြု��လှို���သူည်�။

� လှို���င်းန်း��ခွငွ်း� စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ကြာ�� ကျော်��သူည်�။

� ဒိစ်�ဂျာ်စ်�တ်ယ့်�န်းည်���ည်�ပြု�င်း်��ံ�စ်ံထွ�တ်�ကျော်သူ� 
��မပဏ်�ီ�ိ ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� စ်မီံ�နိ်း�� 
�ံ�စ်ံတ်�ူတ်�ွ� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်သူည်�။

  888-[မကျော်ပြု�ဆိ��ါ]      999-[မသူ]ိ   888-[မကျော်ပြု�ဆိ��ါ]      999-[မသူ]ိ

  Kyat   Kyat

၂၀၂၀ ခံနုှစ်ှာ�င့်် စာစိာစ်ာဆောလလ်ာမုျားကို ဆောနာက်�စ်ာလမ်ှျားး�ိုး၍ 
စာာ�င််း�ါ ကစိာစ��်�စ်ာခံခုံ�င််းစာကီို ဆော�ာင််�ွက်�ာ၌ များည််များ့ 
ဆော�းဆော�ာင််�သုည််ကို လ�်ုင်န်းများ�ားအား ဆောများးပြများန်း�ကည််သ်ုည််။ 
�ထွ���ါ ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ�ကျော်မ�ခွွန်း��နိုှင်း် � ဆ�ိင်း�သူည််� 
ထွ��တ်ညူ်ကီျော်သူ� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်����ိ �သူံ��ပြု��ဖြိုး��ီ လှို���င်းန်း��မ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း် � �ိစ်စရ��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီတ်ွင်း� �်��ကျော်င်းွမည်�မ့ 
ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ခွဲရ်သူည်��ိ� �ွနို����တ်�ိ် ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲ�်ါသူည်�။

��ွဟခွ်��ကြီး�ီ�မ��ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း��စံ်�နိုငှ်း်� ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� 
စ်မံီ�နိ်း�� �ရယွ့်��စ်��တ်ိ�န်ိုငှ်း� ်ဆ��စ်��ကျော်န်းသူည််� ��န်း��်စ်ရတိ်� 
မ်����ိ သူ��သူ��စီ် ထွ�တ်�ယ့်တူ်�ွ�ခွ်��ရန်း� �ွနို����တ်�ိ�်ကျော်န်းပြု�င်း်� 
natural log ��ိ �သူံ��ပြု��ဖြိုး��ီ န်းံ�ါတ်��ပြု�စ်� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲယ့်ခူွဲ ်
�ါသူည်�။ ��န်း��်စ်ရတိ်� ကျော်မ�ခွနွ်း����ိ ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲသ်ူည်�် 
လှို���င်းန်း�� ၅၉ ခွ� စ်��တ်�ွ� ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� �ါမစ်�ရကျော်ရ� 
�တ်�ွ� ရိုံ��လှို���င်းန်း�� ��န်း��်စ်ရတိ်� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း���ိ� �ံ� ၂.၁၂ 
ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။၂၀  �ံ�စံ် B ကျော်ပြု�ဆ�ိကျော်��ခွဲက်ြာ�သူည််� လှို���င်းန်း�� 
 မ်���တ်�ွ� �လှိုယ့်��နိ်း�� natural log သူည်� ၁၂.၉၁ ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ 

၎င်း����ိ နိုစှ်�ထွ���နိ်း��ပြု��လှို�ိ��ကျော်သူ��ခွါ ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ�နိုငှ်း်� 
သူ��ဆိ�င်း�ကျော်သူ� �စိ်စရ��မ်�����လံှို���တ်�ွ� ၄၀၄,၃၃၅ �်�� 
(US$၂၈၉) ရရှိလှို�သူည်�။ �ံ�စ်ံ A �တ်�ွ� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲ ်
ကြာ�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� �လှိုယ့်��ိန်း��သူည်� ၁၅.၁၆ 
ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� ယ့်င်း��သူည်�ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ�နိုှင်း်� သူ��ဆိ�င်း�ကျော်သူ� 
�စိ်စရ��မ်�����လှိုံ�� စ်� ၃,၈၃၆,၂၂၇ �်�� (US$၂,၇၄၂) 
နိုငှ်း်� ည်မီ့သူည်�။ စ်တိ်�ခွ် ��ွ�လှို��မ်��သူည်� ထွ��ပြုခွင်း��ပြု��ပြုခွင်း�� 
မရှိသူည််��တ်ွ�� �ံ�တ်ွင်း��ဆ�ိ�ါ�လှိုယ့်��ိန်း��မ်��သူည်� 
တ်စ်�ခွ�နိုငှ်း�်တ်စ်�ခွ�မ်��စ်�ွပြုခွ��န်းာ�လှိုနွ်း��လှိုသှူည်�။

�းစုား A �လဒ်ီများ�ားမှျား �းစုား B �လဒ်ီများ�ားကို နှ�်ုလိုက်ဆောသုာအခံါ 
လ�်ုင်န်း�စ်ာခံလု့င်် ဆော�ာက်လ�်ုဆော�း �ါများစ်ာ�စ်ာခံ ု��ှိဆော�း 
အ�့က် ��များ်းများ့ လာဘာ်ဆောင့် အ�ွယ််အစာားသုည်် ပြများန်များာ 
က��်ဆောင့်ဆော�ါင််း ၃.၄ သုန်း (US$၂,၄၃၀) �ိှသုည််ဟု ု
ထူး့က်ဆော�်လာသုည််။ ဤ�ိန်း��ဂျာဏ်န်း��သူည်� ဗီယ့်��န်းမ� 
PCI စ်စ်�တ်မ���ါ ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� �ါမစ်��်မ��မ့လှို�ဘဲ�ကျော်င်း၏ွ 
နိုှစ်�ဆသူ�သူ�ရှိသူည်�။ 



�းု ၂.၁၂။ 

ဆော�ာက်လ�ု်ဆော�း�ါများစာ်များ�ားအ�က့် လာဘာ်ဆော�းခံ��်သုည််် ကနု်က�များု

Chart legend

ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� �ါမစ်�ရရှကိျော်ရ� ရိုံ���စိ်စရ��မ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကြာ�သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� 

ပြု��လှို���ကြာ�ရသူည််� �စိ်စရ��မ်���ိ� စ်�ရင်း��ပြု��ဖြိုး��ီ �မ�ဏ်�ိ� ကျော်မ�ပြုမန်း��သူည််� �ံ�စ်ံနိုှစ်�ခွ�၏ တ်စ်�ဝ���နိ်း�� 

ရမတှ်�မ်��ကြာ���ပြုခွ��န်းာ�ခွ်���ိ� လှို�ဘဲ�ကျော်��ရသူည််� �မ�ဏ်�ပြု�စ်� တ်�ွ�ခွ်��ထွ���ါသူည်�။

MBEI သူည်� နို�ိင်း�င်းံ�တ်ွင်း��ရှိ ��ဂျာဂလှိုိ� စ်ွန်း်�ဦး�လှို���င်းန်း��ရှင်း� 
မ်��နှိုင်း်� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်��၏ စ်�ကျော်�ါင်း���သံူ�ိ� တ်င်း�ပြု�ရန်း� ကြီး��ိ��မ�� 
���ထွ�တ်�မ�တ်စ်�ရ�� ပြု�စ်�သူည်�ဟ� ကျော်ရ�ှတ်ငွ်း� �ွနို����တ်ိ�က်ျော်ပြု��ကြာ���  
ခွဲ်�ါသူည်�။ ဤသူ�ိ်ဆ�ိလှို့င်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
မည်�သူည်�တ်ိ�်��ိ ကျော်ပြု��ကြာ���လှို်��ရှကိျော်န်း�ါသူန်းည်��?

z �န်ကန်ု၊ စာစ်ာကိုင််း၊ ဆောနပြ�ည််ဆော�ာ်နှငှ်် ်��ခံးူ�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ 
�ို�သုည်် �စ်ာနှိုင််င်းလးုး�င့်် စားီ�ာ့းဆော�းအု�်ခံ�ု�်များ ုအ�င််် 
အပြများင််�်းးု၌ ��်�ည််လ�က်�ှိသုည််။ အ�ို�ါဆောဒီသုများ�ား 
သုည်် များ�ူည်ီသုည်််စားုလင််ဆောသုာ ပြ�ုပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�မုျား 
အစာအီစာဉ််းများ�ား �ှကိ��ါသုည််။ ရန်း���န်း�၊ ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��နိုငှ်း်� 
မနိုတကျော်လှို� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��မ�ှမ ူ�ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ�၊ 
လှို���သူ��ခွန်း�်ထွ��နို�ိင်း�မ�နိုငှ်း်� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ���ိင်း��တ်ငွ်း� 

���ကျော်��င်း��ကျော်န်းသူည််��တွ်�� ဖြိုးမိ��ပြု�ဆန်း�ပြုခွင်း��နိုှင်း် �  
၎င်း��တ်�ိ်တ်ွင်း�ရှိကျော်သူ� ကျော်ဒိသူမ်��၌ လှိုူသူ���ရင်း���နိုှီ� 
��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ပြုခွင်း��တ်�ိ�်�ိ ထွင်း�ဟ��လှို်��ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ 
လှိုဦူး�ကျော်ရသူ�ိ�သူည်��ဆ န်းည်���ါ�ကျော်သူ� စ်စ်���ိင်း��နိုငှ်း်� �ဲခွ�ူ 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်�ိတ််ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� �န်းဦး���န်း��်  
စ်ရတိ်�နိုငှ်း်� မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
လှို�ိ��န်းာမ���ိင်း�� နိုစှ်�ရ��လံှို���တ်�ွ� ရံို��လှို���င်းန်း��စ်ည်��ကြာ���မ� 
��ိင်း�� ��န်း��် စ်ရတိ်�မ်�� ကျော်လှို့�ခ်ွ်ရ�၌ ���ကျော်��င်း��သူည််� 
�ပြု�င်း� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်ိ��်ကျော်�် �မ်�� 
ပြု�ည်�သူ၏ူ ယံ့်�ကြာ�ည်�မ� တ်စ်�စ်ထွ��တ်စ်�စ် ခွ�ိင်း�မ�ကျော်စ်ရန်း� 
ပြု��လှို���ရ�၌ လှိုနွ်း�စ်�ွခွရ�ီကျော်ရ���သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။ 
�ဆ���စ်��ရှိကျော်သူ�၊ နို�ိင်း�ငံ်း�ိ�င်း�ပြု�စ်�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူိ�် 
မ်��နိုာှလှို�ိ��ပြုခွင်း����ိ ကျော်လှို့�ခ်ွ်ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� မကျော်��ွတ်�ိင်း�� 
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ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�သူည်� ဒိ�တ်ိယ့်�လှိုှ�သူ�ိ် ကျော်ရ���ရှိလှို�ပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။

z များ�ူည်ီဆောသုာ အညွှှန်းကိန်းခံ့�များ�ားဆော�်များှ ပြ�ည််နယ််/
�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား၏ စာမ့်ျားးဆော�ာင််�ည်် ကာ့ဟုမုျားသုည်် 
များည််သုည်််ဆောန�ာ�့င်် ပြ�ည််နယ််နှှင််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီး 
အစာိုး�များ�ား �န်းသုစာ်လု�်ကိုင််များုများ�ား ပြ�ုလု�်နှိုင််ဖြိုး�ီး၊ 
များည််သုည််ဆ်ောန�ာများ�ား�င့်် ဗီဟုိုများ ှခံ�မှျား�်ဆောသုာ များဝူါဒီများ�ားနှငှ််် 
��်သုက်၍ စာိန်ဆောခံ်များုများ�ား �ိှဆောနသုည််ကို �ည််ညွှှန်း 
လ�က်�ှိသုည််။ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်���ရ 
�ပြုမင််း�ဆံ��နိုှင်း်� �န်းိမ်�ဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�  
မ်��ကြာ���ရှိ သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� ��ွပြုခွ��ခွ်��မ်����ိ 
ကျော်���ပြု�နို�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� �ပြုခွ��ကျော်သူ� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ 
�မှတ်�မ်��မ�ှမူ ကျော်ဒိသူနိုတရ�ဆင်း်�မ်��၌ မ်��စ်�ွ ��ွဟမ� 
မရှိကျော်�။ လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နို�ိင်း�မ� (�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၉) 
နိုငှ်း်� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၅) တ်�ိတ််ငွ်း� 
�န်းည်��ဆံ��နိုငှ်း်� �မ်��ဆံ�� ရမတှ်�မ်��ကြာ��� ���ွ�ကျော်ဝ� 
မ်��မ�ှ �ပြုမင်း်�ဆံ��ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရသူည်�။ တ်ရ�� 
မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်�� (�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၄)၊ �ွင်း်�လှိုင်း�� 
ပြုမင်း�သူ�မ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၆) နိုငှ်း�် ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်  
နိုငှ်း်� လံှို�ခြုံခံွ�မ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၂) တ်�ိတ််ငွ်း�မ ူ�န်းည်��ဆံ��နိုငှ်း်� 
�မ်��ဆံ�� ရမှတ်�မ်��ကြာ��� �ွ�ဟခွ်��န်းည်���ါ�ဖြိုး�ီ� 
���ွ�ကျော်ဝ� မ်��လှိုည်�� ကျော်သူ�င်းယ့်�သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရသူည်�။ 
��ွဟခွ်�� ပြုမင်း်�မ��ရပြုခွင်း��မ�ှ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
ဗဟ�ိမ ှခွ်မတှ်�သူည််� မဝူါဒိမ်����ိ �ဓ�ိပါယ့်�ကျော်����ယူ့် 
ပြုခွင်း��နိုှင်း်� �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���ပြုခွင်း��တ်ိ�်တ်ွင်း�သူ�မ� 
လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� ခွ်မတှ်�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ပြုခွင်း��၌�ါ ကြီး�ီ�မ��ကျော်သူ� 
ပြုခွ��န်းာ�မ�မ်�� ရှိကျော်န်းသူည််� သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�သူည်�။ ��ွဟခွ်�� 
န်းည်���ါ� ရပြုခွင်း��မ�ှမ ူ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ပြု�ဿန်းာရ�� 
မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ကြာ���၌ 
မန်း�ီယ့်�ိ�စ်ွဲ ပြု�စ်�ကျော်န်း သူည််� သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ၊ ပြုမန်း�မ�စ််�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
�ကျော်ဆ�����ံ� �ွဲ�စ်ည်��မ��ိ�င်း�� ပြု�ဿန်းာမ်��ရှိကျော်န်းပြုခွင်း���ိ� 
ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ ဗဟ�ိမ ှခွ်မှတ်�သူည််� ဥ�ကျော်ဒိမ်��နှိုင်း်� 
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��တ်ငွ်း� ပြု�ဿန်းာမ်��ရှိကျော်န်းပြုခွင်း����ိ 
ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� ညွှနှ်း�ပြု�ကျော်န်းပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။

z ဆောပြများယ်ာ အသုးးု ပြ�ုခံင့််မ်ျား ု(အညွှန်ှးကန်ိးခံ့� ၂)၊ �င့််လ်င််းပြများင််သုာများ ု
(အညွှန်ှးကိန်းခံ့� ၆)၊ သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ်် ်ကိုက်ညီ်များ ု
�ှိပြခံင််း  (အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၈) နှှင််် လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များ ု
(အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ ၉) �ို��င့််�ှိ ပြခံားနားခံ�က်များ�ားသုည်် 
ပြ�န်လည််ဆောပြဖွဲ့�ကားဆော�းခံ��်က�ါဆောသုာ စားီ�ာ့းဆော�း လ�်ုင်န်း 
များ�ား�ကား�ှိ အလု�်အကိုင်် �ိုး�ာ့းများနုှငှ်် ်သုသိုာထူးင််�ာှးစာာ့ 
အဆော�ါင််းလကခဏာာဆော�ာင််ဆောသုာ �က်စာ�်မုျား �ှိ�ါသုည််။ 
သူ�်ိပြု�စ်��ါ၍ ၎င်း��တ်�်ိ��� �ဆံ��သူတ်� ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်� MBEI 
တ်ငွ်း� �ပြုမင််း�ဆံ��ကျော်သူ� �ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း��မ်�� သူတ်�မတှ်� 
ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ ����ခွ�်��ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုကဲျော်ရ� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွ်��မ်�� ဦး�စ်��ကျော်��ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ရန်း� ကြီး��ိ��မ�� 
လှို်��ရှကိြာ�သူည််� ကျော်ဒိသူနိုတရ ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�မ်���တ်�ွ� 

�ဆ�ိ�ါ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
တ်�ိ�တ်��ကြီး��ီ��ွ�မ�၊ �လှို������ိင်း� တ်�ိ���ွ�မ�တ်�ိမ်တှ်စ်�ဆင််း� 
ကျော်ဒိသူနိုတရစ်�ီ��ွ��လံူှို�မ���ိ နို�ိ�ကျော်ဆ��ကျော်��ရန်း� �ပြုမင်း်�မ��ဆံ�� 
သူ��ကျော်ရ���မ� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်နိုိ�င်း��ါမည်�။

z ပြ�ည််နယ််နှင််ှ် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ အခံ�င််းခံ�င််းထူးက်စာာလ�င်် 
ပြ�ည််နယ််နှင််ှ် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ားအ�င့််း�ှိ ဖြိုးများို �နယ််များ�ား 
�ကား�င့််�ှိဆောသုာ စာီး�ာ့းဆော�းအ�ု်ခံ�ု�်များ ုက့ာပြခံားခံ�က် 
များ�ားများာှ �ို၍ သုသိုာဖြိုး�းီ ဤအခံ�က်သုည်် ပြ�ုပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ� 
ဆော�း လ�ု်င်န်းစာဉ်း်နှှင််် စာ�်လ�ဉ်း်း၍ သုက်�ိုင််�ာဖြိုးများို �နယ်် 
အာဏာာ�ိုင််များ�ား၏ အဆော�းကြီးကီး�းုကို ညွှှန်း�ိုလ�က်  
�ှိ�ါသုည််။ ထွိ��ဆံ��နိုှင်း်� ကျော်����ဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ကြာ��� ��ိင်း��ပြုခွ��ထွ��သူည်�မှ� ��ိ�မှတ်��င်း� 
မပြု�ည််�ဘဲ ဲမတ်ညူ် ီကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��သူည်� 
မတ်ူည်ီကျော်သူ� ����ခွ်���ကျော်ရ� မ်��နိုှာစ်��သူီ�သူီ�တ်ွင်း� 
ထွူ�ခွွန်း�မ� ရှိကြာ��ါသူည်�။ မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မှ ညွှှန်း���ိန်း�����န်း�လှိုံ��၏ န်းံ�ါတ်�တ်စ်�  
ကျော်န်းရ�တ်ငွ်း� ရ��တ်ည်�ကျော်န်းပြုခွင်း��လှိုည်�� မရှိ�ါ။ သူ�ိ်ပြု�စ်��ါ၍ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်�� ကြာ��� ��ွပြုခွ��ခွ်��မ်��သူည်� 
လှို���င်းန်း���ဆင််း� ����ခွ်���ကျော်ရ� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်��ဆ�ိင်း�ရ� 
��ွဟခွ်��တ်ငွ်း� ၂၈% သူ� ရှိ�ါသူည်�။ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ကြာ�ည််��ါ� 
တ်စ်����တ်ငွ်း� ထွ�ိ�ဆံ��နိုငှ်း်� ကျော်����ဆံ���ဆင်း်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်��ကြာ��� ၁၅ မတှ်� ��ွဟမ� ရှိကျော်န်းဖြိုး��ီ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်���တ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��ကြာ��� ��ွပြုခွ��ခွ်�� 
မ်��မ�ှမ ူလှို���င်းန်း���ဆင်း�် ����ခွ်���ကျော်ရ� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ� 
မ်��ဆ�ိင်း�ရ� �ွ�ဟခွ်��တ်ငွ်း� ၄၀% ရှိ�ါသူည်�။ ဤသူ�ိ် 
ပြု�စ်�ရပြုခွင်း�� �ကျော်ကြာ��င်း��မှ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း���မ်��စ်� (တ်စ်�ဆ��တ်ည်�� ဆ�ိရ�ါမူ MBEI 
ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူူမ်��) သူည်� SME မ်�� 
ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်ိ�်၏ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့်် ထွကိျော်တ်�ွဆ��ဆံမ�မှ� 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင်း်� ပြုဗးရို�ိ�ရ��မ်��နိုှင်း်��သူ� �ဓိ� 
ပြု��လှို���ရကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ�စ်�ိ�ရဌာ�န်း 
မ်��သူည်�လှိုည်�� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုကဲျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်ငွ်း� 
တ်စ်�စ်တိ်�တ်စ်�ကျော်ဒိသူ�ကျော်န်းပြု�င််း� �ါဝင်း�မသှူ�လှို့င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ� ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်ရ� ကျော်��င်း�ပြုမင်း�နို�ိင်း�စ်ရ� ရှိ�ါသူည်�။

z အု�်ခံ�ု�်ဆော�း �ိုများိုဆောကာင််းများ့န်ဆောသုာ ဖြိုးများို�နယ််များ�ား�ှိ 
စာီး�့ားဆော�း လု�်င်န်းများ�ားသုည်် စာ�င််ထူးူဆောထူးာင််သုည််် 
အခံ�နိ်များစှာ၍ အလ�်ုသုများားသုစ်ာများ�ားကို ��များ်းများ့အားပြဖွဲ့င််် 
အ�်ုခံ�ု�်ဆော�း�ိုများို နမိျား်က်�သုည််် လ�်ုင်န်းများ�ားထူးက် �ိုများို၍ 
င်ှား�များ်းနှိုင််�ကဖြိုး�ီး အု�်ခံ�ု�်ဆော�း �ိုများိုဆောကာင််းများ့န်ဆောသုာ 
ဖြိုးများို �နယ််များ�ား�င့်် ည်များးီဆော�ာင်် ဆောဒီ�ာ �ိုင််း�ာခံ�က်အ� 
စားီ�ာ့းဖွဲ့လူးမုျားအု�င်် ်�ိုများိုပြများင််မ်ျားား�ကသုည််။ ဤဆ��စ်��မ� 
မ်��သူည်� ကျော်န်းာ���ယွ့်�ရှိ ���သူ�ခွ်��မ်��၊ �ရ��ကျော်ဒိသူနိုငှ်း်� 
သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်ဒိသူမ်��၏ ကြွ�ယွ့်�ဝမ�တ်ိ�်��ိ ထွည််�သွူင်း�� 
တ်�ွ�ခွ်��ဖြိုး��ီသူည််�တ်�ိင်း� မနှ်း��န်း�လှို်��ရှိသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
����ခွ်���မ�သူည်� �ူလှိုံ�ကျော်ရ��ိ�င်း��မ ှတ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း� 
လှို�မ�မ်��နိုှင်း�် မည်�သူိ� ် ခွ်တိ်�ဆ��လှို်��ရှိသူည်��ိ� 



ဤကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ ှကျော်���ပြု�လှို်��ရှ�ိါသူည်�။

z ၂၀၁၈ ခံနုှစ်ှာဆောနာက်�ိုင််းများစှာ၍ ပြများန်များာနှိုင််င်း၏ စားီ�ာ့းဆော�း 
အု�်ခံ�ု�်မုျားများှာ �ိုများို�ိုး�က်လာခံ�်သုည််။ �င်း�မ MBEI 
�ညွှှန်း���ိန်း��သူည်� ၅.၄ န်းီ��ါ�မ့ တ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲ်ရ� 
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� ၅၅.၁ ရှိရ�မှ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း�  
၆၀.၆ ပြု�စ်�လှို�သူည်�်�တ်ွ�� ဤ��လှို�တ်ွင်း�� ၁၀% 
တ်�ိ�တ်��မ�ရှိလှို�ခွဲ်သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�   
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီကျော်န်းပြု�င်း်�လှိုည်�� ဤစ်စ်�တ်မ��တ်စ်�ခွ�နိုငှ်း်�တ်စ်�ခွ�  
ကြာ��� �င်း�မ MBEI ကျော်�်တ်ွင်း� �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်�ကျော်ဆ�င်း� 
ကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ�တ်စ်�ရ����ိ မတှ်�တ်မ��တ်င်း�နို�ိင်း�ခွဲသ်ူည်�။

 z ဤကာလအ�င့််း �ိးု�က်မှျားမုျား�ားမှျားာ �ည်�ီည်ာ�ည််း 
များဟု�်ုဘာ� အညွှန်ှးကိန်းခံ့� အနည််းင်ယ််စာ�ီင့်် ခံွန်ထူးက့် 
ဆောနပြခံင််း ပြဖွဲ့စ်ာသုည််။ MBEI �ိုင််း�ာခံ�ကအ်� အ�ုခ်ံ�ု�် 
ဆော�းသုည်် နယ််�ယ််င်ါးခံု�့င်် �ိုး�က်များု�ှိသုည််ကို 
ဆော��့��ါသုည််။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီနိုငှ်း်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်����ါ�ဝင်း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ ကျော်ဒိသူနိုတရ �စ်�ိ�ရမ်��သူည်� 
မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုွန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��၏ 
ဝန်း���ိ ကျော်လှို့�ခ်ွ်နိုိ�င်း�ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၃)၊ �ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ�����ံ���ိ ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်��ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ 
၅)၊ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ��ိ� ���ကျော်��င်း��ကျော်စ်ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၆)၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နှိုင်း်� ��ိ��ည်မီ� ရှိကျော်စ်ရန်း� 
တ်င်း��ကြာ���ပြုခွင်း��(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၈) နိုငှ်း� ်လှို���သူ��ကျော်ခွ်ယ့် ူ
စ်�ကျော်ဆ�င်း��မ���ိင်း��တ်ငွ်း� �ဆင်း�ကျော်ပြု�ကျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်��င်း� ပြု��လှို��� 
ကျော်��ပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၉) တ်�ိတ််ငွ်း� �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်� 
ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� ����ခွ်���ကျော်ရ��ိ�င်း��ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�မ်�� 
ပြု��လှို���နို�ိင်း�ခွဲသ်ူည်���ိ မတှ်�တ်မ��တ်င်း� ကျော်တ်ွ�ရှိရ�ါသူည်�။

z အ�ု်ခံ�ု�်ဆော�း နယ််�ယ််သုးးုခံ၌ုများ ူသုိသုာထူးင််�ာှးဆောသုာ 
ဆောပြ�ာင််းလ��ိုး�က်များမုျား� ို းကို ဤကာလအ�င့််း များဆော��့ 
�ှိ��ါ။ ၎င်း��တ်�ိမ်�ှ မတှ်��ံ�တ်င်း�ရ လှိုယွ့်��မူ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ 
၁)၊ ကျော်ပြုမယ့်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွ �သံူ��ခွ်နို�ိင်း�မ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ 
၂) နိုငှ်း်� တ်ရ��မဝင်း� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်���ိ� ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်ပြုခွင်း�� 
(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၄) တ်�ိ် ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။ 

z အ�်ုခံ�ု�်များအု�ည််အဆောသုး့သုည်် ��ားဥ�ဆောဒီစာိုးများိုးဆော�း 
(အညွှှန်းကိန်းခံ့� ၁၀) ဟုူသုည််် အညွှ့န်းကိန်းခံ့��ခံ ု
�့င််သုာ က��င််းလာ�ါသုည််။

z ကနဦးး ကန်ုက�စာ�ိ�်များ�ားများာှ သုင်််�င််မ်ျား့�မုျား �ှိဆောသုာ်လည််း 
အဆောပြခံအဆောန �ိုများိုဆောကာင််းများန့်လာပြခံင််း များ�ိှ�ါ။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ �န်းည်��င်းယ့်�ကျော်သူ� �မ�ဏ်သူ�လှို့င်း� 
လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ကျော်လှို့���ပြုခွင်း��၊ မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��တ်�ိ် 
ပြု��လှို���ရ�၌ �ခွ်နိ်း�ကြာ��ပြုမင်း်�စ်ွ� ကျော်စ်�င်း်�ဆိ�င်း��ရပြုခွင်း��၊ 
ရို�ံ�လှို���င်းန်း��ဝန်း��ိပြုခွင်း��တ်ိ�်��ိ ကျော်တ်ွ�ကြံ�ံ�ကြာ�ရ�ါသူည်�။ 
သူ�ိက်ျော်သူ��လှိုည်�� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှ ကျော်ဒိတ်�မ်���ရ 
ဤ�ကျော်တ်��တွ်င်း�� ကျော်စ်�င်း်�ဆ�ိင်း����လှိုမ်��သူည်� 

သူသိူသိူ�သူ� ကျော်လှို့�်�ါ�လှို�ပြုခွင်း��မရှိကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်တ်�ွရသူည်�။

z ဆောပြများအများည််ဆော�ါက် ကစိာစ��်များ�ားများာှများ ူများ�ားစာာ့ ပြ�ဿနာများ�ှိ 
လဆှော�။ သုို�ဆောသုာ်လည််း စားီ�ာ့းဆော�း လ�်ုင်န်းများ�ားအဆောနပြဖွဲ့င််် 
�စာစည််းဥစာစာ �ိုင််�ိုင််ခံင့််န်ှငှ်် ်စာ�်လ�ဉ််းးသုည််် ပြ�ဿနာများ�ား 
ကြံကးု ဆော��့��ါက ဆောပြများယ်ာလးခုြုံခံးု များသုုည်် ပြ�ဿနာ�စ်ာ��် 
အဆောနပြဖွဲ့င််် �ှိဆောန��ပြဖွဲ့စာ်သုည််။ ��ဂျာဂလိှို� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��ကြာ��� ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� ��ိင်း�ဆိ�င်း�သူည််� 
နို�န်း��မ�ှ �လှိုနွ်း�ပြုမင်း်�မ��ဖြိုး��ီ တ်�ိ�ပြုမင်း်�လှို်��လှိုည်�� ရှိသူည်�။ 
သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င််း�  
၎င်း��တ်�ိ၏် လှို���င်းန်း��တ်ည်�ရ� �ကျော်ဆ�����ံ� ကျော်ပြုမကျော်န်းရ� 
လံှို�ခြုံခံွ�မ�နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ စ်တိ်�ကျော်��လှို��ကျော်�� မရှိကြာ�ကျော်�။ 
ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည််� လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
ထွ��ဝ��သူည်� �စ်�ိ�ရသူိမ��ဆည်��ခွံရမည််�ကျော်ဘဲ���ိ 
စ်�ိ�ရမိ�မ�ရှိကြာ�ဖြိုး��ီ၊ ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ��မရှိသူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� ���လှိုံ��မှ�မူ င်းှ��ရမ��စ်�ခွ်���မ်��တ်ွင်း� 
လှို���င်းန်း����ိ ဝန်း���ိကျော်စ်မည််� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းမွ်�ိ�ကျော်��ရမည်��ိ� 
စ်�ိ�ရမိ�လှို်��ရှကိြာ�သူည်�။

z များ�်ှ�း�ုင််ပြခံင််း အလန့် စာည််းများ�ဉ််းး စာည််းကမ်ျားးများ�ား�ိုင််�ာ 
ရုးုးလု�်င်န်းများ�ားသုည်် စာိ�်ဆောက�န�်ဖွဲ့့ယ််ဆောကာင််းဖြိုး�ီး 
�ိုး�က်များ ု�ှိလာသုည််ဟု ုစားီ�ာ့းဆော�း လ�်ုင်န်းများ�ားစာာ့မှျား 
ထူးင််ပြများင််ယ်�ူ�ကသုည််။ ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရံို�� (OSS)၏ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��မှ� မ်��စ်ွ�တ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲ် ဖြိုး�ီ�  
၎င်း��ရိုံ��ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်�လှိုည်�� ကျော်���ကျော်ရွမ�ရှိသူည်�ဟ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��မ ှကျော်ပြု��ကြာ���ကြာ�သူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူန်း 
��ွဲ�မ ှကျော်လှိုလ်ှို�သူမူ်����ိယ့်�တ်ိ�င်း� ကျော်တ်�ွရှိခွ်���ရလှိုည်�� 
ရိုံ��ခွ်နိ်း��တ်ွင်း�� OSS စ်���ွဲမ်��တ်ငွ်း�  လှို�ကျော်ရ���သူ ူ��ိမ�ိ 
မ်��ပြု���လှို�ဖြိုး��ီ OSS နိုှင်း�် GAD ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှလှိုည်�� 
ကျော်���ကျော်ရဖွြိုး��ီ �����ိ�ရ�ါသူည်�။ 

z များှ�်�းု�င််ပြခံင််းအလ့န် စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်းများ�ား 
ဆော�ာင််�ွက်�သုည်််အ�ိုင််းများ�ား�့င်် �ိုး�က်များုများ�ား 
�ှိလာဆောသုာ်လည််း GAD နှငှ်် ်DAO �ို�က�ဆ်ောသုာ ဖြိုးများို �နယ််ရုးးု 
များ�ား၏ စာမ့်ျားးဆော�ာင််�ည််နှငှ်် ်လ�င််ပြများန်ထူးဆိော�ာက်များအု�ိုင််း�င့်် 
ဆောပြ�ာစာ�ာအခံ� ို � �ှဆိောနဆောသုးသုည််။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်��၏ ကျော်ပြု��ကြာ���ခွ်���ရ ရိုံ��ပြုဗးရိုိ��ကျော်ရစ် ီလှို���င်းန်း�� 
��ိင်း��တ်ငွ်း� �ခွ်နိ်း���ိမ�ိကျော်��လှို�ရသူည််��တ်�ွ� ပြုဗးရိို��ရ�� 
�ရ�ရှိမ်�� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� ��ိင်း�တ်ယွ့်�ရ�၌ လှို်င်း�ပြုမန်း� 
ထွကိျော်ရ���မ� ကျော်လှို်�န််းည်��လှို�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း�ပ်ြု�စ်�သူည်�ဟ� 
ဆ�ိကြာ�သူည်�။

z ��ားများဝင််ဆော�းဆောခံ��များုများ�ားမှျား ဝန်ဆော�ာင််များုနှှင််် ကုန် 
ထူးု�်လု�်ဆော�း SME များ�ားအ�့က် အများ�ားထူးင််ထူးား 
သုဆောလာက် ပြ�ဿနာများ�ှိလဆှောသုးဆော�ကာင််း ဆော��့�သုည််။ 
၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�နိုှင်း်� �လှို��တ်ူ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း�လှိုည်�� 
လှို���င်းန်း�� မတှ်��ံ�တ်င်း�သူည််� �စိ်စ��ါ�ဝင်း� ရံို��လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� 
မ်���တ်ငွ်း�� တ်ရ��မဝင်း� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်မ� ပြု��လှို���ခွဲရ်သူည်� 



ဟ� တ်�ိ��ရိုိ���ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��တ်ငွ်း� ဝန်း�ခွံကျော်ပြု��ကြာ���သူည််� 
လှို���င်းန်း��ဟ၍ူ �န်းည်��င်းယ့်�သူ� ရှိ�ါသူည်�။ လှို�ဘဲ�ကျော်�� 
လှို�ဘဲ�ယ့်ပူြု��လှို���ရသူည််� �ခွါမ်�ိ�၌ �င်း�လှို့င်း� ကျော်င်း�ွမ�ဏ်မ�ှ 
�လှိုနွ်း��မင်း�� မ်��ပြု���လှိုသှူည်�မဟ�တ်�ဘဲ ဲဝင်း�ကျော်င်းစွ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� 
နိုငှ်း်� ယ့်ဉှ်း�လှို့င်း� �လှိုနွ်း�တ်ရ� ကျော်သူ�င်းယ့်�ကျော်သူ� �မ�ဏ်မ့သူ� 
ရှိသူည်���ိ ကျော်တ်ွ�ရသူည်�။ �စ်�ိ�ရ၏ ဝယ့်�ယ့်ကူျော်ရ� စ်�ခွ်��� 
မ်�� ရရှိရန်း��တ်�ွ� လှို�ဘဲ�ကျော်�� လှို�ဘဲ�ယ့် ူပြု��လှို���ရန်း� 
လှို�ိ���သူည်�ဟူကျော်သူ� �ခွ်����ိ �မ်��သူကျော်ဘဲ�တ်ူ 
ကျော်န်းပြုခွင်း����ိ ကျော်ထွ���ကျော်သူ�� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ� �ကျော်သူ���ွဲ 
မ်��သူည်� �မ်���တ်�ွ� ဝန်း�မ�ကိျော်စ်ဘဲဲ SME �မ်��စ်� 
မသူဘိဲဲ ပြု�စ်���ွ�ကျော်န်းသူည်�် ��ဏ်��လှိုွဲသူံ��စ်��လှို���မ� 
မ်��မ�ှသူ�၍�င်း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� �စိ်စရ��မ်�� ပြု�စ်�ကျော်န်း 
�ါသူည်�။

z ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ စာစာ်�များ်း ပြ�န်လည််ဆောပြဖွဲ့�ကားဆော�းသုမူျား�ား 
အ�့က် အဆောသုးစာား အဂ�ိလိုက်စာားများုများ�ားများှာ 
အခံက်အခံ� များဟုု�်ဆောသုာ်လည််း အကြီးကီးစာား အဂ� ိ
လိုက်စာားများုများ�ားများှာများူ အလ့န်��ာများှ စာိ�်�ူစာ�ာ 
ဆောကာင််းလသှုည််ဟူုဆောသုာ ဆော��့�ှိခံ�က်ကို အဂ�လိိုက်  
စာားများ�ုိုင််�ာ အထူးးူစာစိာစာ်ဆောလလ်ာခံ�က်�စာ်ခံမုျားလှည််း 
အ�ည််ပြ�ုလ့က်�ှိ�ါသုည််။ ဤသူည်���ိ �ဆံ���ပြု�တ်� 
ကျော်��နို�ိင်း�ရန်း� ပြု�န်း�လှိုည်� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူူမ်����� စ်�ွ�စ်ွဲ 
ပြု�စ်�တ်င်း�မ�၊ ဂျာ�ဏ်�သူိ�ခ�ည်ှိ��နိုွမ��မ�တ်�ိ်မှ ���ွယ့်�ရန်း� 
MBEI စ်စ်�တ်မ��တွ်င်း� ထွည််�သွူင်း��ထွ��သူည််� ကျော်မ�ခွနွ်း��ဝှ�� 
မ်����ိ �သူံ��ခွ်ခွဲ်�ါသူည်�။ ဤန်းည်��လှိုမ��မ်����ိ 
�သူ�ံ�ပြု��ပြုခွင်း��ပြု�င််း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���န်း��  
သူ�ည်တ်န်း��ိ��န်းီ��ါ�ရှိကျော်သူ� ရ�ခွိ�င်း�နို�န်း��တ်စ်�ရ��သူည်� 
လှို���င်းန်း�� လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်��ရရှိရန်း� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်မ�မ်��  
ပြု��လှို���ခွဲရ်သူည်���ိ �ွနို����တ်�ိ ်�တ်ည်�ပြု��နို�ိင်း�ခွဲ�်ါသူည်�။ 
ဤ�မ�ဏ်သူည်� လှို���င်းန်း���ကျော်ဟ�င်း��မ်��နိုှင်း်� �သူစ်� 
မ်��ကြာ��� ဤကြာ�����လှို�တ်ငွ်း��တွ်င်း� တ်သူမတ်�တ်ည်�� 
ပြု�စ်�လှို်��ရှိ�ါသူည်�။ သူ�်ိကျော်သူ��လှိုည်�� ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� 
လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်��ရရှိရန်း� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့် ပြု��လှို���ပြုခွင်း���ိ� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ကြာ�ည််�ကျော်သူ��ခွါ ရရှိလှို�ကျော်သူ� �ကျော်ပြု�မ်��မ�ှ 
မ်��စ်�ွ��ွပြုခွ���ါသူည်�။ ၂၀၁၉ ခွ�နိုစှ်��တ်ငွ်း�� ကျော်ဆ���လှို��� 
ကျော်ရ� လှို�ိင်း�စ်င်း� ကျော်လှို့���ထွ��ခွဲက်ြာ�သူည််� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���သူ ူ
၁၂၉ ဦး��န်း�� ၆၈% ကျော်�်��သူည်� လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိရန်း��တ်�ွ� 
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�လှို့င်း� ပြုမန်း�မ��်��ကျော်င်း ွ၃.၄ သူန်း�� (�ကျော်မရ ိ
�န်း�ကျော်ဒိ်လှို� ၂,၄၃၀) နို�န်း��ပြု�င်း�် တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�  
ပြု��လှို���ခွဲရ်�ါသူည်�။ ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� လှို�ိင်း�စ်င်း�ဟသူူည်�မ�ှ 
ရ�ှ��ါ�လှို���င်းန်း��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ �ကြီး��ီဆံ��ပြု�စ်�ကျော်သူ�၊ ကြွ�ယွ့်�ဝကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��ကြီး��ီမ်��သူ� ပြု��လှို���ကြာ�သူည်�ပြု�စ်�ရ� ဤသူည်� 
မှ� �ကြီး�ီ�စ်���ဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်��မ�မ်�� ပြု�စ်�နို�ိင်း�စ်ရ� 
လှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း��ကြီး��ီတ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�သူည်�။ 

z အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအး၏ု အ�ည််အဆောသုး့များာှ များ�ားစာာ့ 
�ိုး�က်လာဆောသုာ်လည််း အဆော�းကြီးကးီဆောသုာ ပြ�ဿနာ��် 
�စ်ာခံ ုပြဖွဲ့စ်ာဆောနဆောသုးသုည််။ အကြီးကးီစာား ဆော�ာက်လ�်ုဆော�း 

ပြ�ုလ�်ု�သုည်် ်ရု�်ုဝ�ုု အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးအု�က့် 
ဤ အခံ�က်များာှ အထူးးူများန်ှကန်သုည််။ ကျော်ပြုခွ���ဆယ့်�ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� 
န်း�ီ�ါ�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��မ ှကျော်�်�လှို��လှိုမ�� 
မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
�ထွူ�ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ယူ့်ဆကြာ�သူည်�။ 
လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ရကြီး�ီ�ပြုခွင်း�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� လှိုမ���ိတ်� 
ဆ�ိပ်ြုခွင်း��မ်���တွ်�� တ်စ်�နှိုစ်�လှို်င်း� သံူ��ရ��ခွန််း� ဆံ��ရံို��ကျော်န်းရဆဲ 
ပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ၁၄ ရ�� ဆံ��ရိုံ��ကျော်န်းရ 
သူည်�်�တ်ွ�� ကြီး��ီစ်�ွကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ��င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ 
လှို့��စ်စ်�မ�ီ၊ �င်း�တ်�န်း��တ်ိ�န်ိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍မူ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��မ ှကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််���ပြု�င်း်� �ကျော်��င်း��ပြုမင်း�ကြာ� 
�ါသူည်�။ လှို့��စ်စ်�မ�ီ၊ �င်း�တ်�န်း��နိုငှ်း်� တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��လှို�ိင်း�� 
မ်�� ရယ့်ူသူံ��စ်ွဲနို�ိင်း�မ�မှ� ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
�လှိုွန်း�ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� လှို���င်းန်း��မ်�����လှို�ံ�၏ 
ကျော်လှို��ံ�သူ�ံ��ံ�မှ ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ��ါသူည်�။ လှို့��စ်စ်�မီ� 
ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��ရ��ဆ�ိင်း��ပြုခွင်း��၊ �်��စ်�ီမ� 
မ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်ပြုခွင်း��တ်ိ�မ်�ှမ ူသူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�စ်�ွ�င်း� �်ဆင်း�� 
လှို�ခွဲ�်ါသူည်�။ �ဆိ��ါ ရလှိုဒိ�မ်���ရ �စ်�ိ�ရဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
မ်�� မတိ်�ဆ���်င်း်� သံူ��ရန်း� �စ်�ီစ်ဉ်း�ကျော်ရ�ဆွဲသူည််��ခွါ 
�ကြီး��ီစ်���ကျော်ပြုခွခံွ �ကျော်ဆ�����ံ���ိင်း���ိ� ကျော်မမ်ထွ��သူင်း်� 
�ါကျော်ခွ်။

z �င့််လ်င််းပြများင််သုာမုျား �ိုး�က်လာဆောသုာ်လည််း ပြ�ည််နယ််/
�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ  များ�ားအားလးးု�င့်် ည်�ီမူျား့� ူနမိျား်�်ါးလ�က် 
�ှိဆောန�ါဆောသုးသုည််။ ဥ�မ� ထွ�ိ�တ်န်း�� MBEI တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူ 
ကြီး�ီ�ပြု�စ်�သူည််� မကျော်�ွ�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�����လံှို�� �န်း�� ၁၈.၅% မ့သူ� ကျော်လှိုယ့်�ဉ်း� 
�ငွ်း��နိုှင်း�် �ပြုမန်း�လှိုမ�� စ်မီံ�နိ်း��မ်���ဲသ်ူိ�်ကျော်သူ� �စ်�ိ�ရ 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� စ်မံီခွ်��မ်���ိ� သူရိှိနို�ိင်း�စ်မွ��ရှိကြာ�သူည်�။ 
�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�����လံှို��၏ 
၁% ထွ��ကျော်လှို်�်န်းည်��ကျော်သူ� �မ�ဏ်�သူ� �ဆ�ိ�ါ 
စ်ီမံခွ်��မ်���ိ� သူိရှိနို�ိင်း�ကြာ�သူည်�။ �စ်�ိ�ရစ်�ရွ�� 
စ်�တ်မ��မ်��နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� မရှိသူည််� 
�ိစ်စသူည်� �ကြီး�ီ�စ်��ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� စ်ီမံ�ိန်း��မ်�� 
�ဆင်း်�ထွ ိ�်ဆင်း��မလှို�ကျော်ခွ်။ �လှိုယ့်��ိန်း�� တ်�ွ�ခွ်�� 
မ�နိုငှ်း� ်ရလှိုဒိ�တူ်ကျော်သူ�၂၁ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်ငွ်း�ရှိ 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၆.၉% သူည်�သူ�လှို်င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်� 
ဘဲတ်�ဂျာ်���ိ� သူိရှိနို�ိင်း�သူည်�။ �မ်�ိ�သူ���ဆင််း� 
စ်�ရင်း���င်း�� �နိ်း��ဂျာဏ်န်း�မ်��မလှှိုည်�� �ဆ�ိ�ါ ရလှိုဒိ�မ်����ိ 
�တ်ည်�ပြု��ကျော်���ါသူည်�။ ရှ�ကျော်�ွရန်း� လှိုွယ့်��ူသူည်�ဟ� 
ယ့်ူဆနို�ိင်း�သူည််� �စ်ိ��ရသူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� 
ပြု�စ်�ကြာ�ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�  ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း်� 
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
၁၈% �သူ� သူိရှိကြာ��ါသူည်�။ ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်ငွ်း� 
ည်တီ်မူ့တ် ူရမတှ်�န်းမိ်��ါ�သူည်�ဟ� ဆ�ိကျော်သူ��ပြုင်း�� ရန်း���န်း�တ်ငွ်း� 
�ကြီး��ီ��်ယ့်� တ်�ိ�တ်��ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�မ်�� ရှိလှို�သူည်���ိ 
ကျော်ထွ���ရို�ကျော်သူ�� �ကျော်��င်း��ဘဲ��မ ှပြုမင်း�နို�ိင်း�စ်ရ�ရှိသူည်�မ�ှ 
ရ�ှကျော်�ရွန်း� လှိုယွ့်��ူသူည််� �နွ်း�လှို�ိင်း��ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�မ်��တ်ငွ်း� 



သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� တ်င်း�ကျော်��ထွ��ဖြိုး��ီ ယ့်င်း��သူိ�က်ျော်သူ� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� ရှိကျော်န်းသူည်��ိ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူရိှိလှို�ကျော်��င်း� သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� 
ဆ�ိင်း�ရ� လှို���ရှ��မ�မ်�� ပြု��လှို���ကျော်��ပြုခွင်း�� �ဲ်သူ�ိ်ကျော်သူ� 
�ကျော်တ်���တ်န်း� လှိုယွ့်��သူူည််� �စ်�ိ�ရဘဲ��မှဝင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��  
ကျော်��မ�မ်�� ပြု��လှို���ကျော်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ဤ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်ငွ်း� 
လှိုည်�� �ကြီး��ီ��်ယ့်� တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� ပြု�စ်�လှို�နို�ိင်း�စ်ရ� 
ရှိ�ါသူည်�။

z ��်သုက်မုျား�ှိဆောသုာ လ�်ုင်န်းများ�ားအဆော�် ယ်ဉ်ှ်းဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် 
ဘာက်လိုက်ဆော�းများမုျားာှ က�ယ််ပြ�န�လ်ာပြခံင််းများ�ှိဘာ� စာစုာဆုော�ါင််း 
�့မ်ျားးများ့ညွှန့်ကန်ိးများာှ �ိုး�က်လာ�ါသုည််။ ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� 
မကျော်��ွတ်�ိင်း��နိုစှ်�ခွ�သူ� ဤ�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ  ၁၀ မတှ်�တွ်င်း� 
၉ မတှ်�ကျော်���� ကျော်ရ���ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်��၏ ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်��မ်���ရ �တ်�သူ��မ�ရှိကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် ဘဲ��လှိုိ���ကျော်��မ�မ�ှ ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိမ�နိုငှ်း်� 
ကျော်ပြုမယ့်��သူ�ံ�ပြု��ခွွင်း်�တ်�ိ်ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ�ညွှှန်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၂ ခွ��င်း�လှို့င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၇% သူ� 
ဘဲ��လှိုိ���ကျော်��မ�ရှိကျော်ကြာ��င်း�� ယ့်ံ�ကြာ�ည်��်�ါသူည်�။

z သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ်် ်ကိုက်ညီ်များ�ိှုပြခံင််းနှငှ််�်�်သုက်၍ 
ဤ�ကားကာလအ�င့််း �ိုး�က်များ ု�ှလိာဆောသုာ်လည််း 
လ�်ုစာ�ာများ�ားစာာ့ �ှိဆောနပြ�န်ဆောသုးသုည််။ သူဘဲ�ဝ �တ်�ဝန်း�� 
�်င်း�နိုငှ်း်� ��ိ��ည်ကီျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
တ်�ိ�တ်��မ���ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်လှိုမိ�်မည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည််� 
လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်�ွ�မ�ှ ၁၀ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း���င်း� မရှိကျော်ခွ်။ 
�့မ��မ့�လှိုယ့်��ိန်း��တ်ွ��ခွ်��မ�နှိုင်း်� ရလှိုဒိ�တူ်ကျော်သူ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရှိ လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်ွ�� 
ထွ��ဝ��ကျော်�်���မ ူနိုိ�င်း�င်းံကျော်တ်��၏ ကျော်ထွ����ံ�်ညူ်မီ� 
မရှိဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်� ကြာ�သူည်�။ တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� ရှိလှို�သူည််�တ်�ိင်း� 
သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း���ိ �����ယွ့်�ကျော်��ရန်း��တ်�ွ� 
ကြီး�ီ�ကြာ���စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်�� ပြု��လှို���ရပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�ဟ� 
ယံ့်�ကြာ�ည်�သူည််� လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်�ွ�  ထွ��ဝ��ကျော်�်�� 
ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ  တ်စ်�ခွ�တ်စ်�ကျော်လှို�င်း� 
မရှိကျော်�။ ထွ�ိ်�ပြု�င်း� ကျော်ရကျော်�ခွတွ်�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်���ိ� 
�စ်�ိ�ရမ ှကျော်ထွ����်ံ �ညူ်ကီျော်��ကျော်န်း��ိ ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်ွ�� သူံ���ံ�တ်စ်��ံ�ကျော်�်��ရှိသူည််� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ  ဟ၍ူလှိုည်�� တ်စ်�ခွ�တ်စ်�ကျော်လှို�င်း� 
မရှိကျော်�။

z အ�ည််အဆောသု့းမီျား လု�်သုားအင််အားစာု��ှိဆော�းများှာများ ူ
�ိုး�က်လာဆောသုာ်လည််း အလ�်ုသုများားဆောကာင််း �ာှဆောဖွဲ့့ 
�န် ခံက်ခံ�လ�က်�ှိဆောနဆောသုးသုည််။ မလူှိုကျော်ဒိတ်�မ်���ရ 
လှို���သူ��ကျော်ခွ်ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��မ�နိုငှ်း်� �ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိင်း��တ်ငွ်း� 
တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��မ�ှမူ 
စ်�ိ�ရမိ���ူင်း�လှို်�� ရှိကြာ�ကျော်သူ�သူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� 
မ်��မ ှလှို�ိ���သူည််� မည်�သူည််�ရ�ထွ�ူ�တ်�ွ��င်း� ပြု�စ်�ကျော်စ် 
��မ ူလှို���သူ��ကျော်ခွ်ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��မ�မ�ှ �ခွ���ခဲွ ရှိကျော်န်း 

ဆ�ဲင်း�ပြု�စ်�သူည်�။ �မ်�ိ�သူ���ဆင််း� န်းမနူ်းာတ်ငွ်း� ပြု�န်း�လှိုည်� 
ကျော်ပြု�ကြာ���သူမူ်��၏ ၄၀.၃% ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း���သူ� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်� 
မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� လှိုယွ့်��ူသူည်�ဟ�ဆ�ိဖြိုး��ီ၊ ၄၈.၃% �သူ� 
စ်�ရင်း����ိင်း�မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ��� 
ကျော်��ခွဲက်ြာ�သူည်�။ ကျော်���လံှိုပြု�� ရ�ထွ�ူမ်���တ်�ွ�လှိုည်�� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ�ှ မန်း�ီယ့်�ိ�စ်ွဲ န်းမိ်��ါ�လှို်��ရှိကျော်န်းပြု�န်း�သူည်�။ 
ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���သူူမ်�� �န်း�� ၄၅.၆% �သူ� 
�ကျော်ပြုခွခံွ�လှို���သူမ��မ်�� ကျော်ခွ်ယူ့်သူည််��စိ်စမ�ှ လှိုယွ့်�� ူ
သူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။ ��ိဆ�ိ�သူည်�မ�ှ ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ��� 
သူူမ်���န်း�� ၂၆.၅% �သူ� န်းည်���ည်�ရှင်း�မ်�� 
ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ� ယ့်ဆူကြာ�သူည်�။ �လှို���သူမ�� 
ကျော်ခွ်ယ့်ရူ�၌ �ခွ���ခွဲရှိသူည်�်�တ်�ွ� လှို���င်းန်း��မ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� ��ိယ့််��လှို���သူမ����ိယ့်� ကျော်လှို�််င်း်�သူင်း�ကြာ��� 
ကျော်��ရသူည််� တ်�ဝန်း��ိ��ိလှို�သူည်�။ �်မ��မ့���ပြု�င်း်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ��ကျော်န်းပြု�င်း်� �လှို���သူမ��မ်����ိ 
�လှို���လှို���နို�ိင်း�သူည်��ထိွ လှိုံ�ကျော်လှို���စ်ွ� ပြု�င်း�ဆင်း� 
ကျော်လှို�််င်း်�ကျော်��ရန်း�မ�ှ ၅၁ ရ�� ကြာ��ပြုမင်း်�သူည်�။ �လှို���သူမ�� 
ရ�ှကျော်�ွပြုခွင်း��နိုငှ်း�် ကျော်လှို�််င်း�်ကျော်��ပြုခွင်း��တ်ိ�်တ်ွင်း� �ခွ���ခွဲ 
ကြံ�ံ�ရပြုခွင်း���တ်�ွ� �ကျော်ကြာ��င်း��ရင်း��မ်��စ်�ွ ရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ�� 
လှိုည်�� တ်စ်�ခွ�ကျော်သူ� �ကျော်ကြာ��င်း��ရင်း��မှ�မူ �ည်�ကျော်ရ� 
�ဆင်း်��တ်န်း�� န်းမိ်��ါ�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း� ်ပြု�စ်�နို�ိင်း�စ်ရ�ရှိသူည်�။ 
ဥ�မ� ����ခွ �်��ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ကျော်ဒိတ်�မ်���ရ �ထွ��တ်န်း�� 
တ်��ကျော်ရ���သူည််� နို�န်း��ထွ��မ�ှ ၄၄% သူ� ရှိသူည်�ဟ� 
သူရိသူည်� (CSO, UNDP, and WB (၂၀၁၈))။ 

z အာဏာာကြီးကးီဆောသုာ အစာိုး�အ�ာ�ှိကြီးကးီများ�ားသုည်် ဥ�ဆောဒီ 
အထူးက်�ှိဆောနသုည််ဟုု စာီး�့ားဆော�း လု�်င်န်းများ�ားက 
ယ်း�ုကည််�ကသုည််။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း���မ်��စ်��ကျော်န်းပြု�င်း်� 
�စ်�ိ�ရ�ရ�ရှမိ်��သူည်� ဥ�ကျော်ဒိ�ထွ��တ်ွင်း� ရှိကျော်န်းကြာ� 
သူည်�ဟ� ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ဆူကြာ�ဟန်း�တ်ဖူြိုး��ီ ယ့်င်း���ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း 
သူည်� ဤ��လှို�တွ်င်း�� ��ိမ�ိဆ�ိ�ဝါ�လှို�ခွဲ်သူည်�။ 
ပြု�ဿန်းာကျော်ပြု�ရှင်း��မ�ပြု��ရ�တ်ွင်း� �ထွ���စ်�ိ�ရရိုံ��သူ�ိ် 
�ယ့်ူခွံတ်��နို�ိင်း�သူည််�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည််� လှို���င်းန်း�� 
�ကျော်ရ�တ်�ွ�မ�ှ မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�  
တ်ငွ်း�မဆိ� ထွ��ဝင်း��င်း� မရှိကျော်�။ ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း� ပြု�စ်�သူသူူည်� 
�ပြု�စ်��်း�လှိုွန်း�ကျော်သူ� လှို��ကျော်����ဝန်း�ထွမ���ိ� 
�ကျော်ရ�ယ့်လူှိုမိ်�မည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
�ကျော်ရ�တ်�ွ�မ�ှ မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�  
၌�င်း� ပြု�စ်�ကျော်စ် ထွ��ဝ��ကျော်���� ကျော်လှို်�်န်းည်��သူည်�။ 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၂၆.၅% မ့သူ�လှို့င်း� ပြု�ဿန်းာကျော်ပြု�ရငှ်း��ရ�၌ 
၎င်း��တ်�ိ�်ကျော်န်းပြု�င်း� ်�ထွ���စ်�ိ�ရရံို��သူ�ိ ်�ယ့်ခံူွတ်��နို�ိင်း� 
သူည််�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�ဖြိုး��ီ ၂၀.၁% သူ�လှို့င်း� ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း� 
ပြု�စ်�သူသူူည်� �ပြု�စ်��်း�လှိုနွ်း�ကျော်သူ� လှို��ကျော်����ဝန်း�ထွမ�� 
��ိ �ကျော်ရ�ယ့်လူှိုမိ�်မည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။

z လးခုြုံခံးဆော�း အဆောပြခံအဆောနများာှမူျား အား�ဆောလာက်စာ�ာများ�ှိဆော�။ 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၂၆.၂% သူ�လှို့င်း� လံှို�ခြုံခံွကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း 
ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ �မ်�ိ�သူ���ဆင်း်� 



ရ�ဇာဝတ်�မ� ပြု�စ်���ွ�နို�န်း��မ�ှ ပြုမင်း်�တ်��လှို်��ရှိဖြိုး��ီ ၈.၃% 
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��၏ �ဆ�ိ�ရ ယ့်ခွင်း�နိုစှ်��တ်ငွ်း�� ရ�ဇာဝတ်� 
တ်စ်�ခွ�ခွ� ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ခံွစ်��ခွဲရ်သူည်�ဟ� သူရိသူည်�။ လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ည်ံ်�်င်း��ပြုခွင်း��သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို����ိ�င်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ��ကျော်�် မကျော်��င်း��ကျော်သူ� သူ��ကျော်ရ���မ� 
မ်�� ပြု�စ်��ွ��ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ မကျော်သူခွ်�မ��ိ�မ�ိကြီး�ီ�မ�� 

လှို��ါ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ���ိ ကျော်လှို်��််ကျော်စ်သူည််��ပြု�င်း� 
�သူစ်�ကျော်�်ထွနွ်း��လှို�မည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်�� 
�တ်ွ��လှိုည်�� �ကြာ�မ����� ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်����ိ 
ထွတိ်�လှိုန်း�်ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� �တ်���ဆ�ီတ်စ်�ရ�� ပြု�စ်�လှို� 
နို�ိင်း�သူည်�။ 
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tcef; 3

  MBEI  ppfwrf;udk rnfolwdkYu ppfwrf;udk rnfolwdkYu 

ajzqdkay;cJhMuoenf;ajzqdkay;cJhMuoenf;?

နများနူာ ဆောကာက်ယ်ထူူးားဆောသုာ စာစာ�်မ်ျားး ပြ�နလ်ည််ဆောပြဖွဲ့�ကား 
ဆော�းခံ��်ကသုည်် ်လ�်ုင်န်းဆော�ါင််း ၅,၆၀၅ ခံသုုည်် ပြ�ည််ဆောထူးာင််စုာ၊ 
ပြ�ည််နယ််/�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီးနှှင််် ဖြိုးများို�နယ််အ�င်််များ�ား�့င််�ိှ 
လ�်ုင်န်းဦးးဆော�အများန်ှကို �ကိ�စာာ့ ထူးင််ဟု�်များ ု�ှိဆောစာဆော�းအ�က့် 
လန့်စာာ့ ဆောစာစ်ာ�်�ိက�ဆောသုာ နများနူာဆောကာက်ယ်သူုည်် ်လ�်ုင်န်းစာဉ််း 
�စာ်��်ကို MBEI �့င်် အသုးုးပြ�ုထူးား�ါသုည််။ တ်ိ�်မ� 
ရှိမှသူ�လှို့င်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��တ်�ဝန်း���်င်း�မ်���ိ� ကျော်ဒိသူနိုတရ 
�လှို�ိ�� တ်�ိ်စ်�ွ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�နိုိ�င်း�မည်�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ကျော်����ခွ်�� 
ပြု��လှို���မ��ရ မည်�သူည််�လှို���င်းန်း��သူည်� မည်�သူည််�ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း� 
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ပြု�ဆိ�ခွဲသ်ူည်�ဟကူျော်သူ� ဘဲ��လှို�ိ��မ�မ်�ိ� မရှိသူည်��ိ� 
သူရိှိနို�ိင်း�မည်�ပြု�စ်�သူည်�။

ဤ�ကားကာလအ�့င််းများှ အဆောပြ�ာင််းအလ�ကို �ိုင််း�ာ 
နှိုင််�န်အ�့က် ၂၀၁၈ ခံုနှှစာ်အ�့င််း စာစာ်�များ်းဆောပြဖွဲ့�ိုဆော�း 
ခံ��်က�ါဆောသုာ လ�်ုင်န်း ၁၂၀၀ ကိုလည််း ၂၀၂၀ MBEI �င့်် 
ထူး�်များး ထူးည််သ်ုင့််းခံ��်ါသုည််။ ယ့်င်း��လှို���င်းန်း��မ်��မ�ှ စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်ပြု�ဆ�ိထွ��ဖြိုး�ီ�သူူမ်�� ပြု�စ်�ကြာ�သူည််��တ်ွ�� ၎င်း��တ်ိ�်၏ 
ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� �တ်�ဝန်း���်င်း�ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ� 
မ်���ိ� ��ိမ�ိတ်�ိ်စွ်� တ်�ိင်း��တ်�နို�ိင်း�စ်မွ�� ရှိကြာ��ါသူည်�။ ၎င်း�� 
တ်�ိ်��ိ ကျော်လှို်လှို�ပြုခွင်း�����ပြု�င််း� �ွနို����တ်�ိ်�ကျော်န်းပြု�င်း်�လှိုည်�� 
စ်စ်�တ်မ��နှိုစ်�ခွ�ကြာ��� �ဆ�ိ�ါ လှို���င်းန်း��မ်�� မည်�သူ�ိ ်တ်�ိ�တ်�� 
ကြီး��ီ�ွ��လှို�သူည်��ိ� သူရိှိနို�ိင်း��ါသူည်�။

ဆောယ်ဘုာယ်�အားပြဖွဲ့င်််များူ MBEI အ�့က် ပြ�န်လည််ဆောပြဖွဲ့�ကား 
ဆော�းသုည််် ��များ်းများ့ စာီး�့ားဆော�းလု�်င်န်း�စာ်��်သုည်် 
အလ�်ုသုများား အဆော�အ�က့် အ�ဆော�ာ �င််းနှှီးပြမိျားု�်နှှးထူးားသုည််် 
ဆောင့်အ�င််းအနှှီးအ��ါ အ�န်အသုင််် ဆောသုးင်ယ််�ါသုည််။ 
၎င််း�ို�သုည်် ဝန်ဆော�ာင််မုျား သုို�များဟုု�် စာားဆောသုာက်ကုန် 
ထူး�ု်လု�်ဆော�းကဏ္ဍ�င့်် လ�ု်ကိုင််ဆော�ာင််�ကွ်ဖြိုး�းီ DAO များ ှ
��ှိသုည််် လ�ု်င်န်းလိုင််စာင််ပြဖွဲ့င််် လ�ု်င်န်း��ားဝင််ဆောအာင်် 

ပြ�ုလ�ု်ထူးား�ါသုည််။ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုငှ်း�် ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ� 
�ဏ္ဍကျော်�ါင်း��စ်ံ�ရှိ �လှိုတ်�စ်��နှိုင်း်� �ကြီး�ီ�စ်�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� MBEI န်းမနူ်းာတ်ငွ်း� �ါဝင်း�ကြာ�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
၎င်း��တ်�ိ်သူည်� တ်စ်�နို�ိင်း�င်းံလှိုံ�� �တ်�ိင်း���တ်�နိုငှ်း�်မ ူစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို����ိ�င်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�ကြီး��ီ တ်စ်�ရ��လှို�ံ�၏ ကျော်သူ�င်းယ့်�ကျော်သူ� 
�စ်တိ်����ိင်း��မ့သူ� ရှ�ိါသူည်�။ 

လ�ု်င်န်း�က်လက်�ငှ််သုန်နှိုင််�န် အစာ�့�ှိပြခံင််းအပြ�င်် များလူ 
နများူနာများူဆောဘာာင််နှှင််် ပြခံားနားခံ�က်များ�ားဆော�ကာင််် နှိုင််းယ်ှဉ်း် 
နများနူာအ�်ုစာမုျား ှပြ�န်လည််ဆောပြဖွဲ့�ကားဆော�းသုမူျား�ားသုည်် လ�်ုင်န်း  
သုက် �ိုများို �ည်ှ်�ကာပြခံင််း၊ လ�်ုင်န်း�ိုများိုကြီးကးီများားပြခံင််း၊ �ို၍ ��ားဝင််မုျား 
�ှိပြခံင််း�ို�အပြ�င်် ကန်ုထူး�်ုလ�်ုများ�ုိုင််းနှငှ်် ်လက်လလီက်ကား 
ဆော�ာင််းခံ�များမုျား�ား�့င်် �ိုများို၍ ခံ�းီဆော�ာက်သုည််် အဆောနအထူးား  
များ�ားကို ဆော�့��ှိ���်�ါသုည််။ နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း� န်းမူန်းာ����စ်�မှ  
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ဤကြာ�����လှို ပြု�တ်�သူန်း��မ���ိ ကြာ�ည််�ပြုခွင်း��  
ပြု�င််း� စ်စ်�တ်မ��နိုစှ်�ခွ�ကြာ��� လှို���င်းန်း����ိမ�ိ�ဆင်း်�ပြုမင််း�မ��လှို�သူည််�  
သူ��ကျော်သူ သူ�ဓ�မ်����ိ ကျော်တ်ွ�ရှိရ�ါသူည်�။ ပြု�န်း�လှိုည်�  
ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲ် ကြာ�သူူမ်��လှိုည်�� ၎င်း��တ်ိ� ်စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�မ်����ိ မတှ်�တ်မ��ထွ��ရှိရ�၌ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း� 
လှို�ကြာ�သူည််��ပြု�င်း� �လှို���သူမ�� ဦး�ကျော်ရလှိုည်�� တ်�ိ��ွ��  
လှို�ဖြိုး��ီ၊ �ဆင််း�န်းမိ်�ကျော်သူ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��မှသူည်� ��န်း�ထွ�တ်� 
လှို���မ���ိင်း��သူ�ိ ်ကျော်ရ�ွလှို်��လှို�ကြာ�သူည်�။ ဤလှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း��ကျော်�် 
တ်ငွ်း�မ ှ�ခွငွ်း��ခွ်���ိ� ဆ�ိရ�ါမ ူစ်စ်�တ်မ��နှိုစ်�ကြီး�မိ� ပြု��လှို���သူည််� 
ကြာ�����လှို�တ်ငွ်း�� လှို���င်းန်း���ရယွ့်��စ်�� သူ�တ်ညူ်မီ့မ� 
န်းမိ�်�ါ�လှို�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။

ဤ�ခွန်း��တ်ငွ်း� MBEI �စ်ရီင်း�ခွံစ်��ါ ��ိယ့်�စ်��ပြု�� လှို���င်းန်း�� 
မ်��၏ ပြု�န်း်��်��ကျော်န်းရ�ခွ်ထွ��မ���ိ ကျော်လှို်လှို�တ်င်း�ပြု�သူွ�� 
�ါမည်�။



MBEI စာစ်ာ�မ်ျားး�ါ အလယ််အ�င်််�ှိ နှိုင််းယ်ဉ်ှ်းနများနူာအ�်ုစာမုျား ှ
လ�်ုင်န်းများ�ား၏ စားီ�ာ့းဆော�းလု�်ကိုင််လာခံ�သ်ုည်် ်သုက်�မ်ျားးများာှ 
၁၀ နှှစာ်ဆောက�ာ်�ှိဖြိုး�ီး ၎င််းလု�်င်န်းလိုင််စာင််ကို ၂၀၁၉ �့င် ်
သုက်�မ်ျားး�ိုးခံ�ပ်ြခံင််း ပြဖွဲ့စ်ာသုည််။ �ိုလိုသုည််များာှ လ�်ုင်န်းများ�ား  
သုည်် အဆော��့အကြံကးုများ�ား�ှိ�ကဖြိုး�းီ လက်�ှမိျား�ှ်�း�ုင််သုည််် 
 လ�ု်င်န်းကိစာစအဝဝကိုလည််း ပြ�ည်််စားစုာာ့ ဆောပြ�ာ�ကားနှိုင််�က 
�ါသုည််။ �ံ� ၃.၁ တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��မ်��၏ သူ��တ်မ���ိ� �မ်�ိ�မ်�ိ�  
ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� ��ွ��ကျော်ပြုခွ����ွ���ိ� ကျော်���ပြု�ထွ�� 
�ါသူည်�။ �ံ�ဘဲယ့်�ဘဲ���ပြုခွမ���ါ ��ွ��သူံ���ွ��တ်ွင်း� 

လှို���င်းန်း��သူစ်� ၄,၄၀၅ ခွ���ိ ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။ ည်�ဘဲ��  
�ပြုခွမ����ွ��သံူ���ွ��မ�ှမ ူနို�ိင်း��ယှ့်ဥ�န်းမနူ်းာ����စ်� လှို���င်းန်း�� 
၁၂၀၀ �တ်ွ�� ယ့်င်း��န်းည်��တူ်ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ ကျော်���ပြု�  
ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ �ံ�၏တ်စ်����စီ်၌ လှို���င်းန်း��သူ��တ်မ�� 
�တ်�ိင်း���တ်� သူံ��ရ���ိ� ပြုမင်း�ကျော်တ်�ွနိုိ�င်း��ါသူည်�။ ၎င်း��တ်ိ�်မှ� 
(၁) တ်ရ��ဝင်း� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်သူ�ဘဲ ဲလှို���င်းန်း��မ်�� 
စ်တ်င်း�လှို����ိ�င်း�ခွဲသ်ူည််� နိုစှ်�၊ (၂) လှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
 လှို���င်းန်း��မတှ်��ံ�တ်င်း� စ်တ်င်း�ရရှိသူည််� နိုစှ်�၊ (၃) လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� လှို���င်းန်း��မတှ်��ံ�တ်င်း���� ကျော်န်းာ��ဆံ��သူ��တ်မ�� 

�း ု၃.၁။

MBEI နများနူာ�ါ ဆောပြဖွဲ့�ကားဆော�းသုည််် လ�ု်င်န်းများ�ား၏ သုက်�များ်း

၁၉၅၀ ၁၉၆၀ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀ ၂၀၁၀ ၂၀၂၀ ၁၉၅၀ ၁၉၆၀ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀ ၂၀၁၀ ၂၀၂၀

၁၉၅၀ ၁၉၆၀ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀ ၂၀၁၀ ၂၀၂၀၁၉၅၀ ၁၉၆၀ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀ ၂၀၁၀ ၂၀၂၀
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လ�ု်င်န်းများ�ားစာ�င််လ�ု်ကိုင််ခံ�သ်ုည်််နှစှာ် - လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ား

လ�ု်င်န်းလိုင််စာင်် (သုို�) လ�ု်င်န်းများ�ှ်�း�ုင်် စာ�င််��ှခိံ�်သုည်််နှစှာ် -

 လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ား

�လှိုယ့်��နိ်း��

လ�်ုင်န်းများ�ားစာ�င််လ�်ုကိုင််ခံ�သ်ုည််န်ှစ်ှာ - နှိုင််းယ်ဉ်ှ်းနများနူာအ�်ုစာမုျား ှလ�်ုင်န်းများ�ား

လ�ု်င်န်းလိုင််စာင်် (သုို�) လ�ု်င်န်းများ�ှ်�း�ုင်် စာ�င််��ှခိံ�်သုည်််နှစှာ် - 

နှိုင််းယ်ဉှ်း်နများူနာအ�ု်စာမုျား ှလ�ု်င်န်းများ�ား
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၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၀

၈၀
၆၀

၂၀
၄၀

၀

၈၀
၆၀

၂၀
၄၀

ဆောနာက်�းးုသုက်�များ်း�ိးုခံ�သ်ုည်််နှစှာ် - လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ား ဆောနာက်�းးုသုက်�များ်း�ိးုခံ�သ်ုည်််နှှစာ် - နှိုင််းယ်ဉှ်း်နများူနာအ�ု်စာုများ ှလု�်င်န်းများ�ား
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တ်�ိ�ခွဲသ်ူည်�်နိုှစ်�တ်�ိ် ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။

�း�ု့င်် �ထူးများဦးး�းးု သု�ိထူးားများစိာ�ာအခံ�ကမ်ျားာှ နှိုင််းယ်ှဥ်  
နများနူာအ�်ုစာလု�်ုင်န်းများ�ားသုည်် လ�်ုင်န်းသုစ်ာများ�ားထူးက်  သုသိုိ  
သုာသုာ  သုက်�မ်ျားး�င််ပ်ြခံင််း�င်် ပြဖွဲ့စ်ာသုည််။ �လှိုယ့်��ဆင််း�ရှိ 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှလှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ၂၀၀၃ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� 
စ်�ီ��ွ�စ်တ်င်း�လှို����ိ�င်း�ခွဲဖ်ြိုး��ီ မလူှိုလှို���င်းန်း��မ်��၏ ၇% သူ�လှို့င်း� 
သူ��တ်မ��င်းါ�နိုှစ်�ကျော်����တွ်င်း� ရှိသူည်�။ တ်စ်����တ်ွင်း�မူ 
�သူစ်�န်းမူန်းာကျော်����ယ့်ူထွ��သူည််� �လှိုယ့်��ဆင်း်�ရှိ  
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မလှှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ၂၀၀၇ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� 
လှို���င်းန်း�� စ်တ်င်း�ခွဲဖ်ြိုး��ီ လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��၏ ၁၅% သူည်� သူ��တ်မ�� 
င်းါ�နိုှစ်�ကျော်����တ်ငွ်း� ရှိသူည်�။ �လှို��တ်ူ�ံ�စ်ံ��ိ မတှ်��ံ�တ်င်း� 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��နိုှင်း်� လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်��တ်ွင်း�လှိုည်�� 
ကျော်တ်�ွပြုမင်း�နို�ိင်း�သူည်�။ �လှိုယ့်��ဆင််း�ရှိနို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ ����စ်�မှ 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ၂၀၀၆ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� �ထွမဆံ��တ်ရ��ဝင်း� 
လှို���င်းန်း��ပြု�စ်�ခွဲဖ်ြိုး��ီ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ကြာ�ည််��ါ� လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��တ်ငွ်း�  
၂၀၁၁ ခွ�နိုစှ်� ပြု�စ်�သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရသူည်�။ လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��၏ 
တ်စ်�ဆယ့််�ခွ�န်းစ်�ရ�ခွိ�င်း�နို�န်း��မှ� ၂၀၁၅ ကျော်န်းာ���ိ�င်း��တ်ွင်း� 
တ်ရ��ဝင်း�ပြု�စ်�လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� နို�ိင်း��ယှ့်ဥ�န်းမနူ်းာ����စ်�လှို���င်းန်း��  
မ်��တ်ငွ်း�မ ူ၈% သူ� ပြု�စ်�လှို�သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ကျော်န်းာ��ဆံ��  
�ိန်း��ဂျာဏ်န်း��မ်�� (ကျော်န်းာ��ဆံ��သူ��တ်မ��တ်ိ��ပြုခွင်း��)�ရ  
လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်�����လံှို��သူည်� နိုစှ်�စ်ဉ်း� သူ��တ်မ��တ်ိ��ရ 

သူည်�်�တ်ွ�� န်းမနူ်းာနိုှစ်�ရ��လှိုံ��တ်ငွ်း� �့မ��မ့�လှိုယ့်��နိ်း�� 
နိုှစ်�သူည်� ၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်� ပြု�စ်�သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရသူည်�။

သုက်�မ်ျားး ပြခံားနားခံ�ကသ်ုည်် သုဆုော�သုန အ�င်အ်ဆောသုး့ 
သုးးု��်ကို ထူးင််ဟု�်သုည််။ ဦး�စ်�ွ�ထွမ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်� 
လှို���င်းန်း��မ်���ပြု�စ်� ထွည််�သူငွ်း��တ်�ွ�ခွ်��နိို�င်း��ိ�ရ်�  ၂၀၁၇ ခွ�နိုစှ်� 
မတ်�ိင်း�မ ီလှို���င်းန်း����ိ MOLIP မ ှ�သူ�ိမှတ်�ပြု��ရန်း� လှို�ိ���ဖြိုး��ီ 
သူ�ိ်မှသူ� �လှို���သူမ��စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ� ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း��တွ်င်း� 
ယ့်င်း��လှို���င်းန်း�� �ါဝင်း�လှို�မည်� ပြု�စ်�သူည်�။ ဤန်းည်��ပြု�င်း်� ၎င်း��တ်�ိ်  
သူည်� ၂၀၁၈ MBEI �တ်�ွ� �ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ခံွခွဲက်ြာ�ရသူည်�။ ထွ�ိက်ျော်ကြာ��င််း�   
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ၂၀၁၇ ခွ�နိုစှ်� 
တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�ခွဲက်ြာ�သူမူ်�� ပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း��တ်�ိ�်��  
မလူှိုန်းမနူ်းာ�တ်�ွ� သူ�မ� ၂၀၂၀ နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှ
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ��တ်�ွ��ါ ထွ��မံ၍ �်�န်း��ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ခွဲ�်ါသူည်�။ 
ဒိ�တ်ယိ့်���ပြု�င်း်� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှ ကျော်ဒိတ်�မ်��သူည်� 
လှို���င်းန်း��ဆ��လှို��ရ��တ်ည်�မ�ဆိ�င်း�ရ� ဘဲ��လှို�ိ��မ� �ခွ်�ိ���ိ 
 ထွင်း�ဟ��လှို်��ရှ�ိါသူည်�။ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�လှို���င်းန်း�� 
မ်��သူည်� ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�မ ှယ့်ကျော်န်း်�ထွ ိလှို���င်းန်း��ရ��ဆ�ိင်း��မ� 
မရှိမသှူ�လှို့င်း� စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� �သူစ်�တ်ငွ်း� ထွည််�သူငွ်း���ါသူည်�။ 
တ်တ်ယိ့်���ပြု�င်း်� CSO ကျော်ဒိတ်�မ်��သူည်� ကျော်န်းာ��ဆံ��ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��မတှ်��ံ�တ်င်း�မ်�� �ါဝင်း�ဟန်း�တ်ဖူြိုး�ီ� MOLIP ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း�� 
မ�ှမ ူ�သူစ်�ပြု�ည််�စ်�ွ�ရန်း� လှိုိ����ကျော်န်း�ါသူည်�။



�းု ၃.၂။

MBEI လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ား၏ အလ�ု်သုများား အ�ယွ််အစာား

ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ သုာများန်�ုဂဂလိက လု�်င်န်း�စာ်ခံုသုည်် 
အ�န်အသုင်် ်ဆောသုးင်ယ််ဆောလ�်ှိ�ါသုည််။ န်းမနူ်းာသူစ်� (�ံ� ၃.၂) 
တ်ွင်း�နိုှင်း်� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မှ န်းမူန်းာ (�ံ� ၃.၃) တ်�ိ်တ်ွင်း� 
ပြု�န်း�လှိုည်� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူမူ်��၏ ၉၅% ကျော်�်��မ�ှ �လှို���သူမ�� 
ဦး�ကျော်ရ ၅၀ ထွ�� န်းည်���ါ�သူည်��ိ�ကျော်တ်�ွရသူည်�။ လှို���င်းန်း��သူစ်� 
မ်��တ်ငွ်း� ကြာ�ည််��ါ� ၇၆% သူည်� �လှို���သူမ��ဦး�ကျော်ရ ၁၀ ဦး� 
ထွ�� န်းည်��သူည်���ိ ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� 
န်းမနူ်းာ����စ်�မလှှို���င်းန်း��မ်��သူည်� �တ်န်း�င်းယ့်� ကြီး��ီထွ�ွ�လှို�ဖြိုး��ီ   
၅၆% သူ� �လှို���သူမ�� ၁၀ ဦး�ကျော်���� ရှိသူည်�။ ဤနံ်း�ါတ်� 
မ်��သူည်� နို�ိင်း�ငံ်းတ်�� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်��နိုငှ်း်� ခွ်နိ်း�ထွိ��၍ 
ရနို�ိင်း��ါသူည်�။ Hsieh နိုငှ်း်� Olken (၂၀၁၄) တ်�ိ၏် တ်င်း�ပြု�ခွ်���ရ 
�ိနိုဒိယ့်၊ �င်း�ဒိ�ိန်းီ�ရှ��နိုှင်း်� မ�ကဆီ��ိတ်�ိ်တ်ွင်း� ၉၈%၊ ၉၇%  
နိုှင်း�် ၉၂% �သူီ�သူီ�စ်ီရှိကြာ�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
�လှို���သူမ�� ဦး�ကျော်ရ ၁၀ ဦး�ကျော်����ရှိဖြိုး��ီ ယ့်င်း��လှို���င်းန်း��မ်�� 
သူည်� �လှို���သူမ�� �င်း����ထွ�ကြီး��ီ၏ ၆၅%၊ ၅၄% နိုငှ်း�် 
၂၂% စ်�ီ�ိ �လှို���ကျော်��ထွ��ကြာ�သူည်�။ 

အလ�်ုသုများား ဆောလးဦးးဆောအာက်�ှိဆောသုာ လ�်ုင်န်းများ�ား၊ ဆောလးဦးးများ ှ
ကိုးဦးး�ှဆိောသုာ လ�ု်င်န်းများ�ားနှငှ််် ၁၀ ဦးးများ ှ၅၀ ဦးးထူး ိ�ှိဆောသုာ 

လ�ု်င်န်းများ�ားကိ ုနှိုင််းယ်ဉှ်း်�ကည်််�ာ၌မူျား လ�ု်င်န်းအသုစာ်နှငှ်််  
နှိုင််းယ်ဉ်ှ်းနများနူာအ�်ုစာမုျားလှ�်ုင်န်းများ�ား�ို��ကား အဆော�းကြီးကးီဆောသုာ 
ပြခံားနားခံ�က်�စာ်ခံ� ို �ကို သု�ိပြ�ုများိလာသုည််။ ဒိီဇာ�ိင်း�� 
�ံ�စံ်�ရ ကြာ�ည််��ါ� MBEI န်းမနူ်းာ�သူစ်�တွ်င်း� �လှို���သူမ�� 
ကျော်လှို�ဦး�ကျော်����ရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်����ိ ထွည််�သူွင်း��ပြုခွင်း�� 
မပြု��ကျော်သူ��လှိုည်�� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်� မူလှိုလှို���င်းန်း��မ်��၏ ၁၄% 
မ�ှမ ူ�လှို���သူမ�� ကျော်လှို�ဦး�ထွ�� ကျော်လှို်�န််းည်��လှို်��ရှိသူည်�။ 
လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��၏ ၄၇%၊ သူ�ိ်ကျော်သူ��နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မှ  
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၃၂% သူည်�သူ� �လှို���သူမ�� င်းါ�ဦး�မ ှ
��ိ�ဦး��ထွ ိရှိကြာ�သူည်�။ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မ ှလှို���င်းန်း��  
(၃၅%) သူည်� လှို���င်းန်း��သူစ်� (၂၃%) ထွ��စ်�လှို်င်း� �လှို���သူမ�� 
၁၀ ဦး�မ ှ၅၀ ဦး�ထွိ ခွန်း်����ထွ��နိုိ�င်း�ကျော်ပြုခွ�ိ�ရှိသူည်�။

နှိုင််းယှ်ဉ််း နများနူာအ�်ုစာမုျားလှ�်ုင်န်းများ�ားသုည်် ဤ�ကားကာလ  
အ�့င််း သုိသုိသုာသုာကြီးကီးထူး့ားလာ�ကသုည််။ သူတ်ိပြု�� 
ရန်း�မ�ှ ၎င်း��တ်�ိသ်ူည်� ယ့်ခွင်း�ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲက်ြာ�သူည််� လှို���င်းန်း�� 
၁၂၀၀ သူ� ပြု�စ်�ကြာ�သူည််��တ်�ွ� �လှို���သူမ��ဦး�ကျော်ရ တ်�ိ���ွ� 
လှို��ါ� �လှို���သူမ��သူစ်�မ်�� င်း�ှ�ရမ��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်�သူ� 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�ဖြိုး��ီ န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်သူူည််� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ ှ��ွပြုခွ��ခွ်��  
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MBEI ဆော�့��ှိခံ�က်များ�ားအ� ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ �ုဂဂလိက 
စာီး�့ားဆော�းလု�်င်န်းများ�ား၏ �ှယ််ယ်ာအ�င််းအနှှီးသုည်် 
လန့်စာာ့ဆောသုးင်ယ််သုည််ကို သု�ိသုည််။ ရယှ့်�ယ့်� �ရင်း���နိုှီ� 
ဟသူူည်� ရယှ့်�ယ့်�ရှင်း�မ်��နိုငှ်း� ်ကျော်င်းကွျော်ခွ်�သူမူ်�� ���လံှို��ထွည််�ဝင်း�  
ပြုမှ���နိုှထံွ��သူည််� ကျော်င်းကွျော်ကြာ���မ�ဏ်ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ��ယ့်�၍ ��မပဏ်�ီ�ိ  
ကျော်ရ�င်း��ခွ်လှိုိ����ါ� ယ့်င်း��ကျော်င်း�ွ�ိ ကျော်���ပြု��ါ ��ဂျာဂ�ိလှို�မ်����� 
ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်��ဆ��ရမည်� ပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း��သူည်�လှို���င်းန်း��တ်ငွ်း� 
ထွည််�သူွင်း���သူံ��ပြု��ထွ��သူည််� ကျော်င်းွ�ရင်း���နိုှီ��မ�ဏ် 
�တ်�ွ� �သံူ��ဝင်း�ကျော်သူ� ကြာ���ခံွတ်စ်�ရ��ပြု�စ်�သူည်�။ �ံ� ၃.၄ နိုငှ်း်�  
၃.၅ တ်�ိတ််ငွ်း� န်းမနူ်းာနိုစှ်�ရ��လံှို��၏ ကျော်လှို��ံ�သံူ���ံ�သူည်� ရယှ့်�ယ့်� 
�ရင်း���နိုှီ����ပြု�င်း်� �်��ကျော်င်းသွူနိ်း�� ၅၀၀(US$ ၃၅,၈၀၀) 
 ကျော်���� န်းည်���ါ�သူည်��ိ�ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ ထွ��ဝ��ခွန််း� 

မ�ှမ ူသူနိ်း�� ၂၀၀ (US$၁၄,၃၀၀) ကျော်���� ကျော်လှို်�န််းည်��သူည်�။ 

��များ်းများ့အားပြဖွဲ့င််် နှိုင််းယ်ဉှ်း်နများူနာအု�်စာမုျား ှလ�ု်င်န်းများ�ားသုည်် 
လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ားထူးက် ၁၅% �ိုများိုကြီးကးီများား��်�ကသုည််။  
�လှို���သူမ���ကျော်ရ�တ်ွ��နိုှင်း်� မတ်ူကျော်သူ��လှိုည်���ဆ�ိ�ါ  
ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��မ�ှ သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ��ါသူည်�။ �လှိုယ့်��ဆင််း�ရှိ 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မလှှို���င်းန်း��မ်��၏ ရယှ့်�ယ့်� �ရွယ့်��စ်�� 
မ�ှ �်��သူနိ်း�� ၃၅၀ (US$၂၅,၅၀၀) ��ိ �လှိုယ့်��ဆင်း�်ရှိ  
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မလှှို���င်းန်း��သူစ်�မ်�� �်��သူနိ်း�� ၂၀၀ 
(US$၁၄,၃၁၅) နိုှင်း်� နို�ိင်း��စ်�ကြာ�ည််��ါ� �ိန်း��ဂျာဏ်န်း���ရ  
ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��မ�ှ(p < .၀၁) ရှိသူည်�။ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�  
န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှလှို���င်းန်း��မ်��တ်ငွ်း�လှိုည်�� လှို���င်းန်း��ကြီး��ီ�မ�ဏ် 

မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� မဟ�တ်�နို�ိင်း��ါ။ �ံ� ၃.၃ တ်ငွ်း� �ကျော်သူ�စ်��လှို���င်းန်း�� 
မ်��၏ �မ�ဏ်မှ� ၃၂% မှ ၁၄% သူ�ိ် �်ဆင်း��သူွ��ဖြိုး�ီ�၊ 
�လှိုတ်�စ်��လှို���င်းန်း��မ်��၏ �မ�ဏ်မ�ှမ ူ၃၀% မ ှ၃၅% သူ�်ိ  
တ်�ိ��ွ��လှို�သူည်���ိကျော်တ်ွ�ပြုမင်း�ရ�ါသူည်�။ ဤ�ကျော်ရွ�သူည်�  
သူမတ်��နိ်း�� �လှို���သူမ�� �ရယွ့်��စ်���ိ� �လှို���သူမ��  
၁၄ ဦး�မှ ၁၇ ဦး�သူ�ိ ်�နိ်း��ဂျာဏ်န်း���ရ သူသိူ�စ်�ွ ကျော်ပြု��င်း��လှိုသဲူ�ွ�  

ကျော်စ်သူည်� (�လှိုယ့်��နိ်း�� �လှို���သူမ�� �ရွယ့်��စ်��သူည်�  
ကျော်ပြုခွ���ဦး�မ ှခွ�န်းစ်�ဦး�သူ�ိ် တ်�ိ��ွ��လှို�သူည်�)။ �ခွန်း�� ၁ တ်ငွ်း� 
ကျော်���ပြု�ခွဲ်သူည််��တ်ိ�င်း�� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း� န်းမူန်းာ����စ်�မှ လှို���င်းန်း��  
မ်��ကြာ��� �လှို���သူမ��တ်�ိ��ွ��မ�သူည်� MBEI ရမှတ်� 
ပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� �ရ��ကျော်ဒိသူမ်��တ်ငွ်း� ��ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ဟန်း�တ်သူူည်�။

�းု ၃.၃။

၂၀၁၈ နှှင််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်များ�ားများ ှနှိုင််းယ်ဉှ်း်နများူနာအ�ု်စာ ုဆောပြဖွဲ့�ိဆုော�းခံ��်ကသုမူျား�ား၏ 
အလ�ု်သုများား အ�ယွ််အစာား
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နှိုင််းယ်ဥှ်နများနူာ အ�ု်စာမုျားလှ�ု်င်န်း (n = ၁၂၀၀)
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၂၀၂၀ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း၂၀၁၈ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း



�းု ၃.၄။

MBEI လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ား၏ �ယှ််ယ်ာအ�င််းအနှှးီ အ�ယွ််အစာား

�းု ၃.၅။

၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ �ကား နှိုင််းယ်ဉှ်း် နများနူာအု�်စာမုျားလှ�ု်င်န်းများ�ား၏ �ယှ််ယ်ာအ�င််းအနှှးီအ�ယွ််အစာား

၅၅

၅၀

၄၅

၄၀

၃၅

၃၀

၂၅

၂၀

၁၅

၁၀

၅

၀

၅၅

၅၀

၄၅

၄၀

၃၅

၃၀

၂၅

၂၀

၁၅

၁၀

၅

၀

<၂
၀၀

၂၀
၀-

၅၀
၀

၅၀
၀-

၁၀
၀၀

၁,
၀၀

၀-
၅,

၀၀
၀

၅,
၀၀

၀-
၁၀

,၀
၀၀

၁၀
,၀

၀၀
-၅

၀,
၀၀

၀

၅၀
,၀

၀၀
-၂

၀၀
,၀

၀၀

>၂
၀၀

,၀
၀၀

<၂
၀၀

၂၀
၀-

၅၀
၀

၅၀
၀-

၁၀
၀၀

၁,
၀၀

၀-
၅,

၀၀
၀

၅,
၀၀

၀-
၁၀

,၀
၀၀

၁၀
,၀

၀၀
-၅

၀,
၀၀

၀

၅၀
,၀

၀၀
-၂

၀၀
,၀

၀၀

>၂
၀၀

,၀
၀၀

၅၀.၈၂

၂၄.၀၅

၁၃.၅၉

၇.၈၀

၁.၆၂ ၁.၂၅ ၀.၄၂ ၀.၄၆

၄၄.၂၀

၁၈.၁၇

၂၃.၆၇

၁၅.၄၂

၁၂.၂၂
၁၄.၁၇

၉.၇၉

၅.၀၉ ၄.၂၂
၂.၃၇

၃.၇၀ ၀.၂၇ ၀.၃၀
၁.၅၂ ၀.၈၉

၄၄.၀၀

၂၀၂၀ �ှိ �ယှ််ယ်ာအ�င််းအနှှးီ (က��်ဆောင် ့သုနိ်းဆော�ါင််း)
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၂၀၂၀ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း၂၀၁၈ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း
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၂၀၂၀ �ှိ �ယှ််ယ်ာအ�င််းအနှှးီ (က��်ဆောင် ့သုနိ်းဆော�ါင််း)

နှိုင််းယ်ဥှ်နများနူာ အ�ု်စာမုျားလှ�ု်င်န်း (n = ၁၂၀၀)



ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ စာီး�့ားဆော�းလု�်င်န်းများ�ားအ�့က် ��ားဝင်် 
များ�်ှ�း�ုင််�န် အဓိကိအားပြဖွဲ့င်် ်နည််းလမ်ျားးဆောလး��် �ှိ�ါသုည််။ 
၎င်း��တ်�ိမ်�ှ (၁) ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�စ်ည်��င်း� (DAO) မ ှလှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိပြုခွင်း��၊ 
(၂) ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��မ်��တွ်င်း� လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း���ိ ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� 
ကျော်���မတ် ီ(CDC) မ ှရရှိပြုခွင်း��နိုငှ်း်� ��မပဏ် ီမတှ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရ�ွ���ိ 
(၃) ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� �ဆင်း�် DICA (သူိ�်မဟ�တ်�) (၄) DISI မ ှ
ရရှိပြုခွင်း��တ်�ိ် ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်� (Bissinger ၂၀၁၆)။ �ံ� ၃.၆ နိုငှ်း�် 
၃.၇ တ်�ိ်တ်ွင်း� MBEI န်းမနူ်းာ၏ �်မ��မ့ တ်ရ��ဝင်း�မ��ဆင်း�်��ိ 
သူရို���ကျော်���ထွ���ါသူည်�။ 

လု�်င်န်းအများ�ားစာု�့င်် DAO လု�်င်န်းလိုင််စာင််သုာ �ှိ�က 
သုည််။ ဤ�ခွ်��မှ� လှို���င်းန်း��သူစ်�နှိုင်း်� လှို���င်းန်း��ကျော်ဟ�င်း�� 
န်းမနူ်းာနိုှစ်�ရ��လှိုံ���တ်�ွ� (၇၀% နိုငှ်း�် ၆၅% စ် ီ�သူ�ီသူီ�) 
မနှ်း��န်း�သူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ကျော်လှို��ံ�တ်စ်��ံ�ခွန််း�သူည်� (�သူစ်� 
၂၅%၊ နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း� န်းမူန်းာ����စ်�မှလှို���င်းန်း�� ၂၃%) ရန်း���န်း�၊ 
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��နိုငှ်း်� မနိုတကျော်လှို�တ်�ိ�်ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�ပြု�ဧရယိ့်�မ်��ရှိ 
ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� (CDC) မ်��မ ှလှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း�မ်�� ရရှိထွ�� 
ကြာ�ဖြိုး��ီ၊ ယ့်င်း��မ�ှ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�စ်ည်��င်း� (DAO) လှို�ိင်း�စ်င်း� န်းည်��တ်ူ 
လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်�ိ�ပြု�စ်�သူည်�။ လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��၏ ၂၁ % မ�ှ DICA သူ�ိ် 
DISI မ ှမတှ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရ�ွ�မ်�� ရရှိထွ��ကြာ�သူည်�။ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� 
ကြာ�ည််��ါ� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း� န်းမူန်းာ����စ်�မှ ကျော်ပြု�ကြာ���သူူမ်��၏ 
၃၇% တ်ငွ်း� ဤ မတှ်��ံ�တ်င်း�စ်�ရ�ွ�မ်��ရှကိြာ�ဖြိုး��ီ ၎င်း��သူည်� 
�ဆ�ိ�ါလှို���င်းန်း��မ်��၏ ကြီး�ီ�မ��ကျော်သူ� �ရွယ့်��စ်��၊ 
သူ��တ်မ��နိုငှ်း� ်�ဆင်း်�ပြုမင်း်�ရို���ကျော်ထွ�ွမ�တ်�်ိနိုငှ်း်�လှိုည်�� ��ိ��ညီ် 
�ါသူည်�။

CSO နများူနာ၏ �စာ်�ယ်််ခံုနစာ် �ာခံိုင််နှုန်းနှှင််် နှိုင််းယ်ှဉ်း် 
နများနူာအ�်ုစာမုျား ှလ�်ုင်န်းများ�ား၏ ၂၄% �ို��င့်် လ�်ုင်န်းလိုင််စာင်် 
များ�ှိ�က�ါ။ အ�ို�ါ လ�်ုင်န်းများ�ား�င့်် စာာ�က်ွစာာ�မ်ျားး လးးုဝ  

များ�ှိပြခံင််း (လု�်င်န်းသုစာ်များ�ား၏ ၅% နှှင််် နှိုင််းယ်ှဉ်း်နများူနာ  
အု�်စာုများှ လု�်င်န်းများ�ား၏ ၈%) သုို��ည််းများဟုု�် ဖြိုးများို�နယ််  
SME အသုင််းဝင််ကဒီ် �စာ်ခံ�ုည််းသုာလ့င်် လည််းဆောကာင််း 
�ှိ��်�က�ါသုည်် (၁၂%  အသုစာ်၊ ၁၆% နှိုင််းယ်ဉှ်း်နများူနာ  
အု�်စာုများှ လု�်င်န်း)။ လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��စ်ွ� တ်ရ��မဝင်း� 
ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရပြုခွင်း��မ�ှ လှိုနွ်း�စ်�ွ �ကျော်ဟဠိဆိန်း�ကျော်�သူည်�။ 
�ဘဲယ့််�ကျော်ကြာ��င်း်� ဆ�ိကျော်သူ�� န်းမနူ်းာမကူျော်ဘဲ�င်း�တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း� 
တ်စ်�မ်�ိ�မဟ�တ်�တ်စ်�မ်�ိ�ရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူ�လှို့င်း� 
�ါဝင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ လှို���င်းန်း��မ်��ကြာ��� 
တ်ရ��မဝင်း� ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည််� �ံ�စံ်မ�ှ ၎င်း��တ်�ိသ်ူည်� ��န်း�သူယွ့်�ခွနွ်း� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� �စ်စည်��ခွနွ်း�တ်�ိ်��ိ ကျော်��ကျော်န်းကျော်သူ��လှိုည်�� လှို���င်းန်း�� 
လှို�ိင်း�စ်င်း�မရရှသိူည်�် သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည်�။

နှိုင််းယ်ဥှ်နများနူာအု�်စာ ုလ�ု်င်န်းဆောဒီ�ာများ�ားအ� ��ားဝင်် 
များ�်ှ�း�ုင််ပြခံင််းများာှ ဤ�ကားကာလအ�င့််း �ိုး�ာ့းလာသုည််။ 
တ်ရ��မဝင်း�မ�မှ� ၁၀.၄% မှ ၈% သူ�ိ် ကျော်လှို်�်န်းည်��လှို�ဖြိုး�ီ� 
လှို���င်းန်း��မ်���န်း�� ကြီး��ီစ်�ွကျော်သူ� �မ�ဏ်သူည်� ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်�� 
စ်ည်��င်း�ကျော်���မတ်ီ (CDC) မ ှလှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်�� (၂၀၁၈ 
ခွ�နိုစှ်� ၁၇.၆% မ ှ၅ % တ်�ိ�တ်��) ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ DICA မ ှ
မှတ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရွ��မ်�� (၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� ၆.၇% မှ ၃.၇% 
တ်�ိ�တ်��)ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� ရရှိလှို�ကြာ�သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ကျော်ပြုခွ���ဆသူည်� စ်�ရွ��စ်�တ်မ�� တ်စ်�ခွ� 
ထွ��မ�ရှိသူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲ်ကြာ�သူည််��တ်ွ��  
၎င်း��တ်�ိ်မှ���ိမ�ိ၍ တ်ရ��ဝင်း�မ�ရှိလှို�ဖြိုး�ီ� ၎င်း��တ်�ိ်၏ လှို���င်းန်း�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��မ�ှလှိုည်�� ပြု�ည်�န်းယ့်� စ်ည်��ကြာ���ကျော်ရ��ရ�ရှိ  
မ်���တ်�ွ� ��ိ၍�ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ရှိလှို�ခွဲသ်ူည်�ဟ� �ဓ�ိပ�ယ့်� 
 ကျော်����ယူ့်နို�ိင်း�သူည်�။ DISI စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���ကျော်ကြာ��င်း�� 
��ိမ ူ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�မ�ှသူ� ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲသ်ူည်�ပြု�စ်�၍  ဤကြာ�����လှို 
�တ်�ွ� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ကြာ�ည်�်၍ မရကျော်�။

�ခွ်�ိ��စ်�� ပြုမင်း်�မ��သူည်�။ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှလှို���င်းန်း�� 
မ်��၏ ကျော်ပြုခွ���ရ�ခွိ�င်း�နို�န်း��သူည်� ရှယ့်�ယ့်��ရင်း���နိုှီ�  
�်��သူနိ်း�� ၁၀,၀၀၀ �ထွ��ရှိဖြိုး��ီ (US$၇၁၆,၀၀၀) နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�  
ကြာ�ည််��ါ� လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��တ်ငွ်း� ဤ�မ�ဏ်မ�ှ ၂% သူ� 
ရှိသူည်�။

��မ်ျားးများ့ �င််းနှှီးပြမိျားု�်နှှးများ ုအ�ယ်ွ်အစာားသုည်် ဤ�ကားကာလ 
အ�့င််း နှိုင််းယ်ှဉ်း်နများူနာအု�်စုာများှ လု�်င်န်းများ�ားအ�့င််း 
သုိသုိသုာသုာ က��င််းလာခံ�်သုည််။ ဤပြဖွဲ့စာ်စာဉ်း်သုည်် 
အလု�်သုများားအ�ွယ််အစာားနှှင််် �န�်က�င််��်�ည််လ�က်  
�ှိသုည််။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှကျော်ပြု�ကြာ���  
ကျော်��သူ ူလှို���င်းန်း�� ၁၂၀၀ �န်း�� ၆၂% သူ� ရယှ့်�ယ့်� �ရင်း���နိုှီ� 

�်��သူနိ်း�� ၅၀၀ ကျော်����ရှိကြာ�ဖြိုး��ီ ၃၄% မ�ှ �လှိုယ့်��လှိုတ်�  
�ရွယ့်��စ်��ပြု�စ်��� ရှယ့်�ယ့်��ရင်း���နိုှီ����ပြု�င်း် �  
�်�� သူနိ်း�� ၅၀၀ မ ှ၅၀၀၀ ကြာ��� (US$၃၅၇,၀၀၀) ရှိကြာ�  
သူည်�။ သူ�်ိကျော်သူ��လှိုည်�� ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ကျော်ပြု�ကြာ���သူမူ်��၏ 
၆၈% သူည်� ရယှ့်�ယ့်��ရင်း���နိုှီ� �်��သူနိ်း�� ၅၀၀ ကျော်����  
ရှိဖြိုး��ီ ယ့်င်း��တ်ိ�၏် ၂၆% ��ိသူ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ��ရ �လှိုယ့်��လှိုတ်� 
�ရယွ့်��စ်��ဟ� စ်ဉ်း��စ်��၍ရသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ �်ဆင်း��မ�၏ 
တ်စ်�စ်တိ်�တ်စ်�ကျော်ဒိသူမ�ှ စ်စ်�တ်မ��နိုစှ်�ခွ�ကြာ��� နိုစှ်�စ်ဉ်း�ကျော်င်းကွျော်ကြာ�� 
ကျော်��င်း���မွ� ၈% နိုငှ်း်� သူ��ဆ�ိင်း�သူည်�မ�ှ ကျော်သူခွ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
ယ့်င်း���ခွ်���ိ� စ်စ်�တ်မ��ကျော်မ�ခွနွ်း��တ်ငွ်း� �မ��ဆ���နို�ိင်း�ခွဲပ်ြုခွင်း�� 
မရှိကျော်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� �်ဆင်း��မ� တ်စ်�ရ��လှိုံ���တ်�ွ�မ ူ
ကျော်င်းကွျော်ကြာ��ကျော်��င်း���မွ��ိ�သူ� လှိုှဲခွ်၍ မရကျော်ခွ်။



�း ု၃.၆။ 

MBEI လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ား၏ ��ားဝင််များု

၂၄.၉၅

၆၉.၄၈

၁၆.၁၉

၁၂.၁၈

၁၉.၀၁

၅.၄၂

၄.၉၀

၀                   ၂၀                   ၄၀                  ၆၀                  ၈၀

�းု ၃.၇။

၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်�ကား နှိုင််းယ်ဉှ်း် နများနူာအု�်စာုများလှ�ု်င်န်းများ�ား၏ ��ားဝင််များု

n/a

၈၀

၆၀

၄၀

၂၀

၀

၁၇.၆၅

၇၀.၀၅

၆၆.၁၇

၆.၇၃
၁၀.၄၇

၂၆.၂၅

၁၄.၆၆ ၁၅.၅၆

၁၀.၄၂
၇.၉၃

၅.၁၂

၂၉.၇၈

၂၂.၅၆

လ�်ုင်န်းသုစ်ာ (n= ၄,၄၀၅)

ဖြိုးများို �ဆော�ာ်စာည််�င််၏ စားီ�ာ့းဆော�း လိုင််စာင််

ဖြိုးများို �နယ််စာည််�င််၏ လ�ု်င်န်းလိုင််စာင််

DICA များ�ှ်�း�ုင်် စာာ�ကွ်စာာ�များ်း

DISI များ�ှ်�း�ုင်် စာာ�ကွ်စာာ�များ်း

SME အသုင််းဝင််ကဒီ်

လိုင််စာင််/စာာ�ကွ်စာာ�များ်း အနည််း�းးု ၂ များ� ို း�ှဆိောသုာ လု�်င်န်း

��ားဝင််စာာ�ကွ်စာာ�များ်း လးးုဝများ�ှိ

လ�ု်င်န်းအ�ည််အ�က့် (%)

လ
�ု်င်

န်း
အ

�ည်
်အ

�
က့

် (%
)

၂၀၂၀ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း၂၀၁၈ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း

ဖြိုးများို �ဆော�ာ်စာည််�င််၏
 စားီ�ာ့းဆော�း လိုင််စာင််

ဖြိုးများို �နယ််စာည််�င််၏ 
လ�ု်င်န်းလိုင််စာင််

DICA 
များ�ှ်�း�ုင်် 

စာာ�ကွ်စာာ�များ်း

DISI 
များ�ှ်�း�ုင်် 

စာာ�ကွ်စာာ�များ်း

SME
 အသုင််းဝင််ကဒီ်

လိုင််စာင််/စာာ�ကွ်စာာ�များ်း 
အနည််း�းးု ၂ များ� ို း�ှဆိောသုာ

 လ�ု်င်န်း

��ားဝင််
စာာ�ကွ်စာာ�များ်း

 လးးုဝများ�ှိ

နှိုင််းယ်ဥှ်နများနူာ အ�ု်စာမုျားလှ�ု်င်န်း (n = ၁၂၀၀)



နများနူာ နှစ်ှာ��်လးးု�င့်် ဆောပြဖွဲ့�ကားသုမူျား�ား၏ သုးးု�း�ုစ်ာ�းသုုည်် 
ကန်ုထုူး�်လ�်ုဆော�း သုို�များဟု�်ု ဆော�ာက်လု�်ဆော�း လ�်ုင်န်းများ�ား 
လု�်ကိုင််�ကဖြိုး�ီး က�န်သုးုး�းုနှှစာ်�းုများှာ ဝန်ဆော�ာင််များုလု�်င်န်း 
�စ်ာများ� ိုးများ� ိုး�င့်် လ�်ုကိုင််လ�က်�ှိ�ကသုည််။ �ံ� ၃.၈ နိုငှ်း်� ၃.၉ တ်ငွ်း�  
ပြုမင်း�ကျော်တ်�ွရသူည််��တ်ိ�င်း�� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
 �ခွ်�ိ��ဆမ�ှ MBEI လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်�� (၂၁%) ထွ��စ်�လှို်င်း� 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မ ှလှို���င်းန်း��ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း�� (၃၀%) ၌ 
�န်းည်��င်းယ့်� �ိ�မ�ိမ်��ပြု���သူည်�။

ဝန်ဆော�ာင််မုျားကဏ္ဍ�့င်် �ါဝင််များုကို �ကည်််�ါက နများူနာ 
နှှစာ်��်များှာ များ�ားစာ့ာက့ာပြခံားသုည််ကို ဆော�့��သုည််။ MBEI  

ကျော်ပြု�ကြာ���သူ�ူသူစ်�မ်��၏ ၄၉% သူည်� စ်��ကျော်သူ���ဆ�ိင်း�သူ�ိ် 
ကျော်ဟ��တ်ယ့်�လှို���င်းန်း��မ်��ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်�မှ  
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၃၀% သူ� ဤ�မ်�ိ��စ်��တ်ငွ်း� �ါဝင်း�ကြာ�  
သူည်�။ တ်စ်����တ်ွင်း�မူ လှို��လှိုီ/လှို����� �ဏ္ဍတ်ွင်း�   
လှို�����ိင်း�လှို်��ရှိသူည််� နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မှလှို���င်းန်း��မ်�� 
�ခွ်�ိ��ဆ (၂၇%)မ�ှ လှို���င်းန်း��သူစ်� �ခွ်�ိ��ဆ (၂၀%) 
ထွ�� ��ိမ�ိကြီး�ီ�မ��သူည်�။ မူလှိုလှို���င်းန်း�� ၁,၂၀၀ တ်ွင်း� 
စ်��ကျော်သူ�����န်း�နှိုင်း်� တ်ည်��ခွ�ိခွန်း��လှို���င်းန်း��မ်��မ ှ��န်း�ထွ�တ်�  
လှို���ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��သူ�ိ ်ကျော်ပြု��င်း��ကျော်ရ�ံသူ�ွ�သူည််� �မ�ဏ်�န်းည်��င်းယ့်� 
ရှိသူည်���ိလှိုည်�� ကျော်တ်�ွရသူည်�။၂၂  

�းု ၃.၈။

MBEI လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ား။ ကဏ္ဍကြီးကးီအ�
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(n= ၄,၄၀၅)
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�ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း�ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း

နှိုင််းယ်ဥှ်နများနူာ အ�ု်စာမုျားလှ�ု်င်န်း (n = ၁၂၀၀)



�ိုများိုဆောစာစ်ာ�်စာာ့ ဆောလလ်ာ�ကည််�်ါက လ�်ုင်န်းသုစ်ာများ�ားအနက် 
အကြီးကးီ�းးု ကန်ုထူး�်ုလ�်ုဆော�းကဏ္ဍများာှ �း ု၃.၁၀ �င့်် ပြ�ထူးား 
သုည်််အ�ိုင််း စာက်�စာစည််း ပြ�ုပြ�င််ဆော�းပြဖွဲ့စာ်သုည််။ နှိုင််းယ်ဉှ်း် 
နများနူာအ�်ုစာမုျား ှလ�်ုင်နး်များ�ားအနက် အလန့ဆ်ောသုးင်ယ််ဆောသုာ 
�များာဏာသုာ ယ်င််းလ�်ုင်န်းအများ� ိုးအစာား�င့်် �ါဝင််�က�ါသုည််။

CSO ဆောဒီ�ာစာာ�င််း�ါ လ�်ုင်န်းသုစ်ာများ�ား�င့််ဆော�ာ နှိုင််းယ်ဉ်ှ်း 
နများနူာအ�်ုစာမုျားလှ�်ုင်န်းများ�ား�ါ စာားဆောသုာက်ကုန် ထူး�်ုလ�်ုဆော�း 
ဘာက်သုို� များ�ားစာာ့�မ်ိျားးညွှ�့်များ�ုှိ�ကဖြိုး�းီ အလန့်��ာ ဆောသုးင်ယ််  
ဆောသုာ �များာဏာသုာ အပြခံားကဏ္ဍများ�ားသုို� �မ်ိျားးညွှ�့်�ကသုည််။ 

လ�်ုင်န်းသုစ်ာများ�ား၏ ၂၄% နှငှ်် ်နှိုင််းယ်ဉ်ှ်း နများနူာအ�်ုစာမုျား ှလ�်ုင်န်း 
များ�ား၏ ၂၆% �ို�၏ ဆောပြဖွဲ့�ကားခံ�က်အ� စာားဆောသုာက်ကုန် 
ထူး�ု်လ�ု်ဆော�းသုည်် ၎င််း�ိ�ု၏ �င််များလ�ု်င်န်းပြဖွဲ့စာ်သုည််ဟု ု
သု�ိသုည််။ လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်���တ်�ွ�ကျော်ရ� နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�န်းမူန်းာ  
����စ်�မှ လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ���ါ ကျော်န်းာ��ထွ���ကြီး�ီ�စ်�� 
�ဏ္ဍမ�ှ �ကျော်ပြုခွခံွသံူသူတု်�လှို���င်းန်း��မ်��ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး��ီ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� 
န်းမနူ်းာ����စ်�မလှှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� ၁၅%၊ �သူစ်�ကျော်ပြု�ကြာ��� 
သူမူ်���တ်�ွ� ၁၂% စ် ီရှိကြာ�သူည်�။ �ံ�နိုှိ��လှို���င်းန်း��၊ �ရကိျော်ဘဲ�ဂျာ 
နိုှင်း်� သူစ်��ကျော်ခွ်�ထွည်�မ်�����လှိုံ��တ်�ိ်မှ� ကျော်သူ�င်းယ့်�ကျော်သူ� 
��ိယ့်�စ်��ပြု��မ�သူ� ရှိကြာ�သူည်�။

�းု ၃.၁၀။

ကနု်ထူး�ု်လု�်ဆော�း လ�ု်င်န်းသုစာ်များ�ား။ လ�ု်င်န်းအများ� ို းအစာားအ�
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ကနု်ထူး�ု်လ�ု်ဆော�းလ�ု်င်န်း �များာဏာ(%)
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နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� န်းမနူ်းာ����စ်�မလှှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ဤကြာ�����လှို 
�တ်ငွ်း�� လှို���င်းန်း�� �ထွ�ူပြု��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ���ိင်း��တ်ငွ်း� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ� 
�ခွ်�ိ�ရှိဟန်း�တ်ကူျော်သူ��လှိုည်�� ဤသူည်�တ်�ိမ်�ှ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ���ရံို�  
စ်�ူစ်�ိ��မ� �မနှ်း�တ်�ယ့်� ကျော်ပြု��င်း��လှိုပဲြုခွင်း��ကျော်လှို�၊ သူ�ိတ််ည်��မဟ�တ်� 

��န်း��စ်စည်�� ��ဒိ�သူကျော်�ေတ်နိုှင်း်� ကျော်���ပြု�ခွ်�� �ွဲပြု���ပြုခွင်း��  
မ့သူ�ကျော်လှို� ဟူကျော်သူ��ခွ်����ိ ဆံ��ပြု�တ်�ရန်း��တ်ွ�� 
ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်�� ��ိမ�ိပြု��လှို���ရန်း� လှို�ိ����ါသူည်�။

၀    ၅    ၁၀   ၁၅   ၂၀   ၂၅   ၃၀ ၀    ၅    ၁၀   ၁၅   ၂၀   ၂၅   ၃၀

၂၀၁၈ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း၂၀၁၈ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း ၂၀၂၀ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း၂၀၂၀ �ိုင််းထူးာ့ပြခံင််း

ကနု်ထူး�ု်လ�ု်ဆော�းလ�ု်င်န်း �များာဏာ(%) ကနု်ထူးု�်လု�်ဆော�းလ�ု်င်န်း �များာဏာ(%)

နို�ိင်း��ယ့်ဥှ�န်းမနူ်းာ ����စ်�မလှှို���င်းန်း�� (n = ၄၀၀)
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ဤ�ခွန်း��တ်ငွ်း� MBEI ၏ �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ (Sub-index) နိုငှ်း�် 
ညွှနှ်း��နိ်း�� (Indicator) တ်စ်�ခွ�စ် ီကျော်န်းာ���ယွ့်�ရှိ ယ့်�တု်ကိျော်ဗဒိ 
နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��တ်�မ� မ်����� ကျော်���ပြု�သူ�ွ�မည်� ပြု�စ်�သူည်�။ ���ိင်း�� 
၁၀-ခွ� �န်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ီ��ိ ကျော်�����ါ�တ်�ိင်း�� �ထွမဦး�စ်�ွ 
ညွှှန်း��ိန်း��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ��ိ �န်း�တ်ီ�ရန်း� လှိုံ��ကျော်ဆ��ကျော်��သူည််� 
�ကျော်ကြာ��င်း��ရင်း���ိ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ည်�ရငှ်း�မ်��နိုငှ်း်� ကျော်လှို�််င်း်�သူ ူ
မ်��၏ သူကျော်ဘဲ�တ်ရ���ရ �ကျော်ရ��ါမ� နိုငှ်း်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ �ကျော်ပြုခွခံွ 
မဝူါဒိပြု�ဿန်းာမ်��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��ကျော်သူ� သူ�ီပြုခွ��မဝူါဒိဆိ�င်း�ရ� 
ကျော်ဆွ�ကျော်နို�ွမ�မ်���ကျော်�် �ပြုမင်း���်ဉ်း��ခွ်����ိ� �ကျော်သူ�စ်တိ်� 
�ကျော်ပြုခွခံွထွ�� သံူ��သူ��၍စ်�စ်ည်��ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ ထွ�ိက်ျော်န်းာ�� 
�ွနို����တ်�ိသ်ူည်� �ညွှနှ်း���နိ်း��င်းယ့်� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်၏ �ဆင်း်�မ်�� 
���လံှို��မ ှမတှ်�သူ���ယွ့်�ရမတှ်�မ်����ိ ��်ဉ်း��ခွ်���ကျော်���ပြု�ဖြိုး�ီ� 
�ထွ�ူသူပြု�င်း်� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ� မီ�ကျော်မ�င်း��ထွိ��ပြု�သူည်�။

�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ (Sub-index) တ်စ်�ခွ�စ်တီ်ငွ်း� ညွှနှ်း��နိ်း�� (Indicator) 
သံူ��မ်�ိ� �ါဝင်း�မ� ရှိ�ါသူည်�။ �ထွမဆံ�� ညွှနှ်း��နိ်း�� �မ်�ိ��စ်��မ�ှ 
လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၅၆၀၅ ခွ���� ကျော်တ်�ွဆံ�ကျော်မ�ပြုမန်း��၍ စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်����ယ့်ရူ�မ ှရရှိလှို�သူည််� စ်စ်�တ်မ��ဆိ�င်း�ရ� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� 
(survey indicators) မ်��ပြု�စ်�သူည်�။ ယ့်င်း�� ညွှနှ်း��ိန်း��မ်��� 
လှို���င်းန်း��မ်��နိုငှ်း်� ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ� �စ်�ိ�ရမ်���ကြာ��� ထွကိျော်တ်�ွ 
ခွ်တိ်�ဆ��ရမ� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ� နိုငှ်း်� သူကျော်ဘဲ�ထွ���ပြုမင်း�မ်���ိ� 
ကျော်���ပြု��ါသူည်�။ ဒိ�တ်ယိ့် ညွှနှ်း��နိ်း��မ�ှ ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� 
ညွှှန်း��ိန်း��မ်�� (observational indicator) ပြု�စ်�သူည်�။ 
�ွနို����တ်�ိ၏် သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း်�ရံို��မ်��သူိ�် 
သူ�ွ�ကျော်ရ���၍ ၎င်း��ရံို��မ်��၏ လှို���င်းန်း��လှို��ခံွ ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�နိုငှ်း်� 
�တ်�သူ��ကျော်သူ� သူူတ်�ိ်��ိယ့်���ိင်း�ကျော်လှို်လှို�ကျော်တ်ွ�ရှိခွ်��မ်��၊ 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��ရရှိနို�ိင်း�မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုှင်း်� ဌာ�န်း  
�ကျော်ဆ�����ံ�မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိ မတှ်�တ်မ��တ်င်း�ပြုခွင်း�� 
ပြု�င်း်� ဤညွှနှ်း��နိ်း��မ်����ိ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ခွဲသ်ူည်�။ စ်မီံ����ခွ်���မ� 
ဆ�ိင်း�ရ� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� (administrative indicators) ဟ� 
�ွနို����တ်�ိ်ရည်�ညွှှန်း��ကျော်သူ� ကျော်န်းာ��ဆံ��ညွှှန်း��ိန်း��မ်���ိ� 
�မ်��ပြု�ည်�သူူ �ရင်း���ပြုမစ်�မ်��မှ ကျော်����ယူ့်�ါသူည်�။ 
�ွနို����တ်�ိ၏် ��ွဲ�သူည်� တ်�ိ��ရို�ိ��စ်�ကျော်ဆ�င်း��ပြုခွင်း��မဟ�တ်��၊ဲ 
သူန်း��ကျော်ခွါင်း�စ်�ရင်း�� ကျော်ဒိတ်�ကျော်ဘဲစ််�၊ စ်�ရင်း���င်း�� လှို��စ်ွဲစ်����� 

မ်��နိုငှ်း�် �မ်��ဆိ�င်း�ရ� ကျော်ဒိတ်�ကျော်ဘဲစ််�မ်�� ��ါ�၀င်း� လှိုူသူ ိ
ရှင်း�ကြာ��� ရရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ� �ရင်း��ပြုမစ်�မ်��မှ စ်�စ်ည်��ထွ��ပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်�သူည်�။ ကျော်စ်�င််း�ကြာ�ည််�ကျော်လှို်လှို�မ� ညွှှန်း��ိန်း��မ်��နိုှင်း်� စ်ီမံ 
����ခွ်���မ�ဆ�ိင်း�ရ� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်����ိ ကျော်�ါင်း��စ်ည်��၍ �မ�ခွံ 
ကျော်ဒိတ်� (hard data) မ်���ပြု�စ်� သူတ်�မတှ်�လှို�ိ���ါသူည်�။ 
�ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င််း�ဆ�ိကျော်သူ�� လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် ��ပဲြု�တ်�ပြုခွင်း��မှ 
၎င်း��တ်ိ�်��ိရရှိလှို�ပြုခွင်း�� မဟ�တ်�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�သူည်�။
 
လှို��ရှိ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ စ်မံီ����ခွ �်��ပြုခွင်း�� ဆ�ိင်း�ရ��ရည်��ကျော်သူ�ွ 
��ိ ကျော်လှို်လှို�ကျော်���ထွ�တ်�နို�ိင်း�ရန်း� ၂၀၂၀ MBEI ၌ �သူစ်� 
ပြု�န်း�လှိုည်�မမွ��မံထွ��သူည််� ညွှနှ်း��ိန်း�� ၁၅၃  ခွ� �ါ၀င်း��ါသူည်�။ 
သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� MBEI ၂၀၂၀ တ်ွင်း� ဤညွှှန်း��ိန်း�� ရမှတ်� 
မ်����� ပြုမန်း�မ�နိုိ�င်း�င်းံ၏ ယ့်နူ်းစ်�မ်��တ်ွင်း� (လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၊ 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��နိုငှ်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��) �ဏ္ဍ�လှိုိ��� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�နို�ိင်း��ါ 
ကျော်သူ��လှိုည်��၊ ၂၀၁၈ �ခွ်���လှို��မ်��နိုငှ်း်� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�၍ မရ�ါ။ 
ထွ�ိ်�ပြု�င်း� �ွနို����တ်�ိ်သူည်� ၂၀၁၈ နိုှင်း်� ၂၀၂၀ နိုှစ်�မ်��တ်ွင်း�  
�သံူ��ပြု��ခွဲသ်ူည််� �နိုစှ်�ခွ်��� ညွှနှ်း��နိ်း�� (၉၀ ) ခွ���ိ ထွည််�သွူင်း�� 
ထွ��ကျော်သူ� Core MBEI စ်န်းစ်���ိ �န်း�တ်�ီခွဲ�်ါသူည်�။ နိုစှ်�ကြီး�မိ� 
စ်လံှို��တ်ငွ်း� တ်ညူ်ကီျော်သူ� လှို���င်းန်း��န်းမနူ်းာမ်����� တ်ညူ်ကီျော်သူ� 
န်းည်��လှိုမ��ပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်�၍ ရရှိခွဲ်သူည််� ညွှှန်း��ိန်း��မ်�� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။ ထွ�ိ်ကျော်ကြာ��င်း်� Core MBEI စ်န်းစ်���ိ �သူံ��ပြု��၍ 
�ခွ်���လှို�� ကျော်ဒိတ်�မ်����� ကျော်ရပြု�င်း�ည် ီနို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�နို�ိင်း�မည်� 
ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� �ခွ်နိ်း�ကြာ��လှို�သူည်�နိုှင်း်��မ့ ����ခွ်���မ�ဆိ�င်း�ရ� 
တ်�ိ�တ်��မ�မ်����ိ တ်�ိ်စ်�ွ ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း�မည်� 
ပြု�စ်�သူည်�။ ကျော်����တ်ငွ်း� �ွနို����တ်�ိ်သူည်� ၂၀၁၈ နိုငှ်း�် ၂၀၂၀ 
MBEI တ်ွင်း� �ါ၀င်း�ကျော်သူ� �ဓိ� ညွှှန်း��ိန်း��မ်��နိုှင်း်� MBEI 
�သူစ်�တ်ငွ်း�သူ��ါ၀င်း�လှို�သူည်�် ညွှနှ်း��နိ်း���သူစ်�မ်����� 
ခွွဲပြုခွ��နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ပြု�သူထွ���ါသူည်�။

ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ ဤ�ခွန်း��၏ �ဏ္ဍတ်စ်�ခွ�စ်တီ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်� 
နိုငှ်း်�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ� (၁၀) မတှ်� နို�န်း��ထွ�� 
ပြု�င်း်� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� ဘဲ��ဂျာရ��တ်စ်�ခွ�နိုငှ်း�်�တ်ူ ညွှနှ်း��နိ်း�� 
တ်စ်�ခွ�စ်�ီ�ိ ��်ဉ်း��ခွ်��� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ ဇာယ့်����ွ�ရှ ိ
�ကျော်ရ�င်း�ရင်း�က်ျော်သူ� ဘဲ��မ်��သူည်� စ်စ်�တ်မ��ဆိ�င်း�ရ� ညွှနှ်း��နိ်း�� 



မ်���တွ်�� �်မ��မ့ရမှတ်���ိ ကျော်���ပြု�ထွ��ဖြိုး�ီ�၊ �ကျော်ရ�င်း� 
ကျော်�်�်ကျော်သူ�ဘဲ��မ်��သူည်� �မ�ခွံကျော်ဒိတ်� (hard data) 
မ်���တ်�ွ� �်မ��မ့ရမတှ်���ိ ကျော်���ပြု�သူည်�။ 

�ဏ္ဍတ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီတ်�ွ� တ်�ိင်း��ပြု�ည်��တ်ွင်း�� ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ခွ် 
ရှိကျော်သူ� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�နိို�င်း�မ� �တ်�ိင်း���တ်���ိ န်းာ�လှိုည်�ကျော်စ်ရန်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင်း်� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်�� တ်စ်�ခွ�စ် ီ�တ်�ွ� ကျော်���ပြု�ကျော်သူ� 
�ညွှနှ်း��တ်�ိင်း��တွ်င်း� (�နိ်းမ်�ဆံ��၊ �လှိုယ့်��လှိုတ်�၊ �ပြုမင်း်�ဆံ��) 
စ်�ရင်း���င်း�� �ခွ်���လှို��ဇာယ့်��မ်�� �ါဝင်း�သူည်�။ မတ် ူ
�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�ကျော်သူ� MBEI ကျော်ဒိတ်�တ်န်း��ိ��မ်����ိ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� 

နို�ိင်း�ရန်း� �လှို�ိ်င်းှ� MBEI ကျော်ဒိတ်�သူ�ံ�မ်�ိ� ကျော်��ထွ���ါသူည်�။  
(၁) ၂၀၁၈-ခွ�နိုှစ်� တ်ငွ်း� Panel MBEI (၂) ၂၀၂၀ တ်ငွ်း� Panel 
MBEI (၃) ၂၀၂၀ ပြု�ည််�နိုစှ်�တ်ငွ်း� MBEI ကျော်ဒိတ်��စ်�မ်�� ဟ၍ူ၊ 
သူံ��မ်�ိ��ကျော်�်နိုိ�င်း��ယ့်ှဉ်း�နို�ိင်း�ရန်း� �ပြု�ည််��ဝကျော်�်လှိုွင်း�ကျော်သူ� 
ကျော်ဒိတ်�တ်န်း���ိ�ပြု�ဇာယ့်��မ်��လှိုည်�� ကျော်���ါသူည်�။ �ခွ်နိ်း�ကြာ�� 
လှို�သူည်�နိုငှ်း်��မ့ န်းမနူ်းာ�သူစ်�မ်�� နိုငှ်း်� panel လှို���င်းန်း��မ်�� 
�ကြာ��� �ညွှနှ်း��နိ်း��တ်စ်�ခွ�စ်၏ီ တ်ည်�ဖြိုးင်းမိ�မ��ိ� သူရို���ကျော်��� 
နို�ိင်း�ရန်း� (Bivariate correlations) �ပြု�န်း��လှိုနှ်း� ဆ��စ်��မ� 
မ်���ိ�လှိုည်�� ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။

ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��သူည်� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၌ ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူမ်��စ်�ွ ရရှိကျော်စ်၏။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းနိုငှ်း်� 
�ပြုခွ��ထွနွ်း��သူစ်�စ် ကျော်စ််��ွ��မ်��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်ိ��တ်��မ� 
မူဝါဒိ၏ �ဓိ��ခွ်���ခွ်�မှ� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� 
ထွိန်း��သူိမ��ကျော်ရ� ဝန်း�ထွ���ဝန်း��ိ�� ပြု�စ်�လှို�သူည်�။ သူီ��ိရီ�ရ 
စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��သူည်� ပြု�ည်�သူူလှိုူထွ���� လှိုံ�ခြုံခွံ� 
စ်ိတ်�ခွ်ရမ�၊ လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်သူ�ထွ�တ်���န်း�လှို���မ�မ်��နှိုင်း်� �်န်း��မ� 
သူန််း�ရငှ်း��ကျော်သူ� �စ်���စ်��ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိ ကျော်သူခွ်�ကျော်စ်ရန်း� 
နိုငှ်း်� �တ်�ဝန်း���်င်း� ထွခိွ�ိ���်��စ်�ီမ� ��ိ �န််း�သူတ်�ရန်း�ရည်�ရယွ့်�  
သူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ��လှို��ကျော်တ်�ွတ်ငွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� မ်��သူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ကြီး��ိ�န်းစီ်န်းစ်�ပြု�င်း်� ခွ်ည်�ကျော်နိုာှင်း� နို�ိင်း�သူည်� 
ပြု�စ်�၍၊ လှို���င်းန်း��ခွ်�ဲထွငွ်း�မ� ���န်းည်��ကျော်စ်ဖြိုး��ီ �ွ�ံဖြိုး�ိ��တ်ိ��တ်��မ���ိ 
ဟန််း�တ်��ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ� ပြု�ဋ္ဌာ�န်း�� 
ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� �န်းဦး� ��န်း��်စ်ရိတ်� ပြုမင်း်�တ်��မ�၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� 
စ်နွ်း�်ဦး�တ်ထီွငွ်း�မ� ���န်းည်��မ�နိုငှ်း်� မထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� လှို��ဝါ� 
ကြီး�ီ�����ပြုခွင်း��မ်����� ���ွယ့်�နို�ိင်း�မ�တ်�ိ်��ိ ကျော်တ်ွ�ရှိရ၏။  
Djankov et al.(2002) � စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� စ်တ်င်း�ရန်း� ကြာ��ခွ်နိ်း�နိုငှ်း်� 
��န်း��်စ်ရိတ်�၊ နိုှင်း်� စ်�ရင်း��ကျော်ဘဲ�င်း� မဝင်း�သူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
(informal economy) �ရယွ့်��စ်���ကြာ��� ���ကျော်��င်း�� 
ကျော်သူ� �ပြု�န်း��လှိုနှ်း� ဆ��စ်��မ�ရှိကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်���ထွ�တ်�ခွဲသ်ူည်�။ 
ယ့်င်း��နိုငှ်း်�ဆ��စ်��သူည််� �ပြုခွ��ကျော်သူ� �င်းယ့်�စ်�� ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်�� 
�ရလှိုည်�� လှို���င်းန်း���သူစ်� မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��ဆ�ိင်း�ရ� �တ်���ဆ�ီမ်�� ကျော်လှို်�န််းည်��  
သူွ���ါ� လှို���င်းန်း���သူစ်�မ်�� ဝင်း�ကျော်ရ���မ� ��ိမ�ိပြုမင််း�မ�� 
ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်���ပြု�သူည်�။ �ထွ�ူသူပြု�င်း်� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� 
�န်း်�သူတ်�မထွ��လှို့င်း� ဝင်း�ကျော်ရ���နိုိ�င်း�ကျော်သူ� ��န်း�ထွ�တ်�လှို��� 
င်းန်း��မ်��ပြု�စ်�သူည််� - ဥ�မ�၊ ��ိမ�ိကျော်စ််�ကြီး��ီကျော်သူ� �စ်စည်���ရိယိ့်� 
မ်�� သူ�ိ်မဟ�တ်� �ပြုခွ��သူွင်း�����စ်�မ်�� ဝင်း�ကျော်ရ���မ� ��ိမ�ိ 
ပြုမင်း်�မ��နို�ိင်း�ဖြိုး�ီ� ယ့်င်း��န်းယ့်��ယ့်�မ်��မှ� န်းည်���ည်�မ်��နိုှင်း်� 
�မ့�လံှို��ဆ�ိင်း�ရ� ဝယ့်�လှို�ိ��� �ကျော်ပြု��င်း���လဲှိုမ်�� ပြု�စ်�ကျော်�် 
ကျော်န်းကျော်သူ� ကျော်န်းရ�မ်��လှိုည်�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ 

ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� စ်တ်င်း�ရန်း� ကြီး��ိ��မ�� 

ကျော်န်းခွ်နိ်း� သူ�ိမ်ဟ�တ်� လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�ဖြိုး��ီကျော်န်းာ��၊ �ွနို����တ်�ိ�်ကျော်န်းပြု�င်း်� 
�န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်�ဟ�ကျော်ခွ်ဆ�ိသူည််� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��  
မ်���ရ ထွနိ်း��ခွ�်��မ�မ်�� ခံွရနို�ိင်း��ယွ့်� ရှိသူည်�။ ဤ �ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ 
တ်ငွ်း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ ကျော်ဒိသူ�ဆင်း်� လှို���င်းန်း��မ်��၏ စ်မံီခွန််း�ခွွဲမ�  
ဆ�ိင်း�ရ� ��န်း��်စ်ရတိ်��ကျော်�် �ကျော်ပြုခွခံွ၍ �ွနို����တ်ိ��် ��ဲ 
ပြု�တ်�သူည်�။ �မ့�ဘ်ဲဏ်�၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� �စ်ရီင်း�ခံွစ်� 
၂၀၂၀တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�စ်တ်င်း�ရန်း� ကျော်��င်း��မနွ်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ 
နို�ိင်း�ငံ်း (၁၉၀) �န်း��တ်ငွ်း� (ထွ�ိ���ိင်း�� ၄၀% တ်ငွ်း��ါဝင်း�သူည်�) နံ်း�ါတ်� 
(၇၀) �ပြု�စ်�သူတ်�မှတ်�ခံွရသူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ�� Doing Business 
န်းည်��စ်န်းစ်�သူည်� ရန်း���န်း�ရှိ ��န်း်��သူတ်�ပြု�င်း�်သူ�ရှိကျော်သူ� 
တ်�ဝန်း�ယူ့်မ�ရှိသူည််� ��မပဏ်ီမ်����ိ �ဓိ�ထွ��သူည်�၊ 
�ရင်း���နိုှီ�ကြီး��ီသူည််� ��မပဏ်မီ်�� �ပြု�င်း�ဘဲ��ရှိ ကျော်သူ�င်းယ့်�ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��င်းယ့်�မ်���ိ� ခွ်န်း�လှို�ှ�ခွဲသ်ူည်�။ (World Bank 2016) 
�မ့�ဘ်ဲဏ်�၏ စ်စ်�တ်မ�� ကျော်����ယ့်မူ�တ်ငွ်း�၊ ကျော်ပြု�ဆ�ိသူမူ်��� 
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��သူည်� လှို���င်းန်း�� စ်တ်င်း�ပြုခွင်း���တ်�ွ� 
ဝန်း�ထွ���ဝန်း���ိ�မပြု�စ်�ဟ� ကျော်ပြု�ဆ�ိကြာ��ါသူည်�။ ထွ�ိ်ကျော်ကြာ��င််း� 
MBEI သူည်� �ရည်��ကျော်သူ�ွ၌ �န်းည်��င်းယ့်� ��ွပြုခွ��သူလှို�ိ 
ကြီး�ီ�မ��ကျော်သူ� �န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်�မ်����ိ ရင်း�ဆိ�င်း�ရန်း� 
�ခွ���ခွဲ ��ိမ�ိပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွရှသိူည်�် လှို���င်းန်း��င်းယ့်�မ်���ိ��ါ 
စ်ိစ်စ်�ကျော်လှို်လှို�၍ နို�ိင်း�င်းံ�တ်ွင်း��ရှိ �န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်� 
�မ်�ိ�မ်�ိ���ိ ဆန်း��စ်စ်�ပြုခွင်း��ပြု�င််း� �ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�ကျော်သူ�၊ ��ိမ�ိ 
ပြု�ည်�်စ်ံ�ကျော်သူ� ရို����ံ�လှို�ှတ်စ်�ခွ� ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ 

များ�ကာဆောသုးဆောသုာ နှစ်ှာများ�ားအ�င့််း ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ စားီ�ာ့းဆော�း  
လ�်ုင်န်းများ�ားနှငှ်် ်အစာိုး��ို�သုည်် စားီ�ာ့းဆော�း လ�်ုင်န်းများ�ား၏ 
ကနဦးးကုန်က�များု စာ�ိ�်နှှင်် ်၊ အထူးူးသုပြဖွဲ့င််် စာီး�့ားဆော�း 
လု�်င်န်းများှ�်�းု�င််ပြခံင််း ကိစာစ��်အဆော�် အဆောလးထူးား 
စာိ�်ဝင််စာားလာခံ�်�ါသုည််။ �ခွ်�ိ�ပြု�စ်�ရ��မ်��တွ်င်း� ပြုမန်း�မ� 
နို�ိင်း�ငံ်းရှိ မဝူါဒိခွ်မတှ်�သူမူ်��သူည်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း�စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� စ်တ်င်း�ရန်း��တ်ွ�� မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုှင်း်� 
လှို�ိင်း�စ်င်း�လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်����ိ လှိုယွ့်�� ူကျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်စ်ရန်း� 
�တ်�ွ� �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်သူ� �လှို���တ်စ်�ခွ���ိပြု��လှို��� 
ခွဲ်သူည်�။ (Trautwein, 2014) ဥ�မ����ပြု�င်း်� DICA တ်ငွ်း� 



��မပဏ်မီှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��၊ သူ��တ်မ��တ်ိ��ရန်း�နိုှင်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� ဝင်း�ကျော်ရ���မ�နိုှင်း�် လှို�ိင်း�စ်င်း�လှို���င်းန်း��တ်�ိ်�တ်�ွ� 
�ွန်း�လှို�ိင်း��ကျော်�်တ်ယ့်���ိ �ွင်း်�ကျော်��၍ ကြာ�န်း်�ကြာ��ကျော်သူ��ခွ်နိ်း�  
��လှို��ိ ကျော်လှို့�ခ်ွ်ကျော်��ရန်း� ကြီး�ိ���မ�����ထွ�တ်�မ�မ်�� ပြု��လှို��� 
ခွဲ်သူည်�။ �လှို��တ်ူ ကြီး�ိ���မ��မ�မ်���ပြု�စ်� နိို�င်း�င်းံ�ဝှမ��ရှိ  
�ခွ်�ိ�ကျော်သူ� စ်ည်��င်း���ွဲ�မ်��တ်ငွ်း� �ခွ်နိ်း�မ��န်း� လှိုလူှိုည်��  
သူ��သူ�ကျော်��င်း� လှို�ိင်း�စ်င်း�ခွ်ထွ��ကျော်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� လှို���င်းန်း���ိ� 
တ်�ိ�တ်��ကျော်စ်ရန်း� လှို���ကျော်ဆ�င်း�ကျော်��ခွဲ�်ါသူည်�။ �ခွ်������ပြု�င််း� 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� ရင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်န်းရကျော်သူ� ဝန်း�ထွ���  
ဝန်း���ိ�မ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�ကျော်���ပြု�သူည််�ပြု�င်း� �စ်�ိ�ရ ကျော်�ဂျာ်င်း�စီ်မ်��၏ 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�ရည်� �န််း�သူတ်�ခွ်��မ်����ိ�ါ ကျော်���ထွ�တ်�ပြု�သူ 
�ါသူည်�။ 

�ံ� (၃-၁) တ်ငွ်း� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီနိုငှ်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်��လှို�ိ�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�  
လှို���င်းန်း��မ်�� လှိုယွ့်��စူ်�ွဝင်း�ကျော်ရ���နို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� ရမတှ်� 
မ်���ိ�ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
မ်��၌ ရမှတ်�မ်���ိ� �မှတ်�ပြု�ည််� (၁၀)မှတ်�ဟ� စ်ံနို�န်း��  
သူတ်�မှတ်�သူည်�။ �ပြု��ကျော်ရ�င်း�ဘဲ��မ်��သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
�ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်��နိုငှ်း�် သူကျော်ဘဲ�ထွ���ပြုမင်း�မ်�� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�စ်တ်င်း�ရန်း� စ်ီမံခွန်း်�ခွွဲမ�ဆိ�င်း�ရ� 
လှို�ိ���ခွ်��မ်��နှိုင်း်� �တ်�သူ��သူည််� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��ပြု�င်း်� စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်����ယ့်သူူည်�် �ကျော်ပြု�မ်��မ ှရရှိကျော်သူ� တ်�ိ���ွ�လှို�ကျော်သူ� 
ရမတှ်���ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု��သူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း်� �ွနို����တ်�ိသ်ူည်� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����� လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�ရန်း��တ်ွ�� 
တ်ရ��ဝင်း� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��ရရှိရန်း� �ခွ်နိ်း�မည်�မ့၊ �ဆင််း� 
မည်�မ့နိုှင်း် � �ကျော်ထွ�����ူပြု��စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မည်�မ့ 
လှို�ိ���သူည်��ိ� ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲ်သူည်�။ ဤညွှှန်း��ိန်း��မ်���ိ� 
ကျော်����တ်ငွ်း� �ကျော်သူ�စ်တိ်� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��သူည်� ဤညွှှန်း��ိန်း��မ်��မှ �မ်��ဆ�ံ� 
ရမတှ်�(၆)မတှ်� ရရှိနို�ိင်း�သူည်�။ �်န်း�သူည်�် �မတှ်�(၄) မတှ်� 
မှ�မူ �ွနို����တ်�ိ်��ွဲ�၏ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း် � တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
တ်စ်�ခွ�စ်ီ၌ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� �န်းဦး�စ်တ်င်း�နို�ိင်း�မ� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း��� တ်�ိ��ရို�ိ�� ကျော်လှိုလ်ှို�ထွ��သူည်� ကျော်တ်�ွရှိခွ်�� 
မ်���ကျော်�် မူတ်ည်��ါသူည်�။ ဤညွှှန်း��ိန်း��မ်���တွ်�� 
လှို���င်းန်း���စိ်စ လှို���ကျော်ဆ�င်း�ရမည်� ရံို��မ်��၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�၊ 
သူင်း်�ကျော်တ်��ကျော်သူ� �ရင်း���ပြုမစ်�မ်��ရှိမ�၊ ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ 
ကျော်���ကျော်ရမွ�၊ လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်���ိ� လှိုယွ့်��ကူျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်စ်ရန်း� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� လှို���ကျော်ဆ�င်း�ရမည််� �ဆင်း်�မ်�� ကျော်လှို့�ခ်ွ် 
နို�ိင်း�မ� နိုှင်း�် တ်စ်�ကျော်န်းရ�တ်ည်��တ်ငွ်း� �ဖြိုး��ီ မတှ်��ံ�တ်င်း�နို�ိင်း�သူည်�် 
လှို���ထံွ�� လှို���န်းည်��မ်�� ရှိပြုခွင်း�� စ်သူည််�တ်�်ိ�ကျော်�် ��ပဲြု�တ်� 
�မတှ်�ကျော်���ါသူည်�။ 

ပြ�ည််နယ််/�ိုင််း �ို�၏ စာမ့်ျားးဆော�ာင််�ည််�ိုင််�ာ ညွှန်ှကန်ိးများ�ား 
များ�ညူ်�ီပြခံင််းများာှ ကွနု်ှ�်�ို� သုဆုော�သုနအဖွဲ့့��၏ ဆောစာာင််�်ကည််် 
ဆောလလ်ာမုျား က့�ပြ�ားပြခံင််းဆော�ကာင်် ်ပြဖွဲ့စ်ာသုလို ဖြိုးများို �ဆော�ာ်စာည််�င်် 
ဆောကာ်များ�မီျား�ား၏ ဝဆိောသုသု လကခဏာာများ�ားဆော�ကာင်် ်ကာ့ပြခံား 
�ပြခံင််းလည််း ပြဖွဲ့စ်ာနှိုင််�ါသုည််။ �ံ�-၄.၁ နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ သူတ်ပိြု�� 
ရမည်�် �ခွ်��မ�ှ စ်စ်�တ်မ��ရမတှ်�မ်�� စ်�စ်ည်��ထွ��ပြုခွင်း���ိ� 

ကျော်လှို်လှို�ကျော်ရ�ရမှတ်�မ်��ထွ����ိ၍ ��ရိုံ�စ်�ိ��ထွ��သူည်�။ 
�ထွမဦး�ဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရရှိ စ်စ်�တ်မ��ရမတှ်�မ်�� �န်းမိ်�ဆံ�� 
နိုှင်း်� �ပြုမင်း်�ဆ�ံ� �ကြာ���ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��မ�ှ �မှတ်�(၀.၅)ခွန်း်� 
(၄.၉၉ မှ ၅.၅၉) မ့သူ�ပြု�စ်�သူည်���ိ ကျော်တ်ွ�ရကျော်သူ��လှိုည်��၊ 
စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�မ�ရမတှ်�မ်�� ��ွပြုခွ��ခွ်��မ�ှ ၂.၉ မတှ်� (၁.၆၀ 
မ ှ၃.၄၆) ပြု�စ်�သူည်��ိ�ကျော်တ်�ွရ၏။ ဒိ�တ်ယိ့်�ခွ်��မ�ှ ရန်း���န်း�၊ 
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��နိုှင်း်� မနိုတကျော်လှို� ပြုမးန်းီစ်ီ�ယ့်� ကျော်ဒိသူမ်��သူည်�   
စ်စ်�တ်မ��ညွှှန်း���ိန်း��တ်ွင်း� �န်းည်��င်းယ့်���ိ၍ဆ�ိ�ဝါ�သူည်�။ 
�ကျော်ကြာ��င်း��မှ� ဤတ်ည်�ကျော်န်းရ�မ်��၌ လှို���င်းန်း��မ်�� ��ိမ�ိ 
ရို���ကျော်ထွ�ွကျော်သူ� လှို�ိ���ခွ်��မ်��ရှပိြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� မတှ်��ံ�တ်င်း� 
�ရ�ရှိမ်��� ကျော်တ်�င်း��ဆိ�ရန်း� လှို�ိ���ခွ်��မ်�� ��ိမ�ိမ်��ပြု��� 
လှို�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� သူတူ်�ိ၏် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��တ်ငွ်း� ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်�� 
စ်ည်��င်း�ကျော်���မတ်ီမ်�� သူ�ိ်မဟ�တ်� DICA ရိုံ��မ်�� �သူံ�� 
ပြု��ရန်း� လှို�ိ���ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� ပြု�စ်��ွယ့်�ရှိသူည်�။ ထွ�ိ်�ပြု�င်း� 
ဖြိုးမိ��ကျော်တ်��စ်ည်��င်း�ကျော်���မတီ်မ်��ရှိ လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ� 
လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��သူည်� �န်းည်��င်းယ့်��ွဲပြု���ဖြိုး��ီ န်းည်���ည်� 
�ွမ���်င်း�မ�နိုှင်း�် စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� �ိ�မ�ိလှို�ိ���သူည်�။

Chart legend

�း ု၄.၁။

ပြ�ည််နယ််နှငှ်််�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား၏ ကနဦးးကနု်က�စာ��ိ် 
အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့အ�င်််များ�ား - ၁

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

�ဲခွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�

မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

၀      ၂      ၄       ၆      ၈    ၁၀

၅.၅၈ ၃.၀၆

၅.၁၅
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၅.၄၇
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၃.၄၆

၃.၂၇

၃.၀၈

၂.၆၈

၂.၈၂

၂.၄၄

၂.၆၉

၂.၃၇

၂.၅၈

၂.၂၈

၂.၃၇

၂.၀၅

၁.၇၅

၁.၆၀

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�



�ံ� (၄.၁) �ရ ရခွိ�င်း�နိုငှ်း�် �ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ိ�်သူည်� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�  
ဝင်း�ကျော်ရ���မ���ိ လှိုွယ့်��ူကျော်ခွ်�ကျော်မွ�ကျော်စ်ရန်း� �ကျော်��င်း��ဆံ�� 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�ခွဲရ်�၊ �ထွ�ူသူပြု�င်း်� ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ လှို���င်းန်း��  
မ်��သူည်� စ်စ်�တ်မ���ခွ်���လှို��မ်���ရ �ပြု��သူကျော်ဘဲ� 
ကျော်ဆ�င်း�ကြာ�သူည်�။ �ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�သူည်� �ဆိ��ရွ��ဆံ�� 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ�ပြု�သူည်�။ ၎င်း��သူည်� စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�မ�ကျော်ဒိတ်�   
�န်းမိ်�ဆံ�� ၁.၆ တ်ငွ်း�လှိုည်�� ရှိသူည်�။ ဤ�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ� 
မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�စ်�ိ�ရ ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��၏ 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�မ�ကျော်ကြာ��င််း� ပြု�စ်�သူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း်�၊ �ရင်း�ရှိ  
ဖြိုးမိ��န်းယ့်����လှိုံ��သူည်� လှို���င်းန်း����ွဲ�မ်��� စ်ည်��င်း�ရို�ံ�   
�တ်ငွ်း��သူ�ိ ်ဝင်း�လှို�ိ��သူည်�နိုငှ်း� ်ခွ်��ခွ်င်း��ရရှိနို�ိင်း�သူည်� ်စ်ည်��င်း�  
စ်ံ�ံ�စ်ံကျော်လှို့���လှိုှ�မ်�� ရရှိကြာ�သူည်�။ �ပြုခွ��တ်စ်����၌ 
ကြာ�ည််�လှို့င်း� ဤ�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းသူည်� �ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�  
မ်��တ်ငွ်း� ၁၆% �တ်�ွ�သူ� ထွ�ိသူ�ိရ်ရှိနို�ိင်း�၏။ �ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�  
ရှိဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်�� စ်ည်��င်း���ွဲ����လှိုံ��တ်ွင်း� သူူတ်�ိ်၏လှို���င်းန်း��  
မ်����ိ ထွိထွိကျော်ရ���ကျော်ရ��� လှို���ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�ရန်း��တ်ွ�� 
စ်�သူင်း�ခွန်း��မ်��၊ စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��နိုှင်း�် �နွ်း��်းတ်�မ်�� 
စ်သူည်�် ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� �ရင်း���ပြုမစ်�မ်��ရှသိူည်�။ �ခွ်င်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ  ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�စ်ည်��င်း���ွဲ�မ်��တ်ွင်း� ရို����ိ�င်း��ဆ�ိင်း�ရ� 
�ရင်း���ပြုမစ်�မ်�� လှိုံ�လှိုံ�ကျော်လှို���ကျော်လှို���မရှိဟ�ကျော်သူ� 
ဆန်း်��်င်း�ဘဲ���ကျော်န်းထွ���ိ� �ွနို����တ်�ိ်�ွင်း��ဆင်း����ွဲ�မှ 
ကျော်တ်�ွရှိခွဲ်ရသူည်�။ အပြ�ုသုဆောဘာာဆော�ာင််ဆောသုာ အဆောပြဖွဲ့�စာ်ခံု 
ထူးု�်ယ်ူ�လ့င်် စာည််�င််အဖွဲ့့��များ�ား၏ စာ့များ်းဆော�ာင််�ည််ကို 
�ိုများိုပြများန်�န်လ�င််ပြများန်စာ့ာ �ိုး�က်ဆောစာပြခံင််းအ�့က်၊ ၄င််း
အဆောပြခံအဆောန များ�ှိဆောသုးဆောသုာ ဆောဒီသုခံးရုးးုများ�ားသုို� စား�းစုားဆောလ့ာက်လာှ 
များ�ား သုို�များဟု�်ု စာာ�က်ွစာာ�မ်ျားးများ�ားနှငှ်် ်ကန့်����ာများ�ားကို 
ပြဖွဲ့ည်််�ည််းဆော�း�ို�ပြခံင််းပြဖွဲ့င််် ထူးိုဆောဒီသုများ�ား၌ စာ့န�်ဦးး�ီထူး့င်် 
လ�်ုင်န်း�င်ှ်အသုစ်ာများ�ား ၀င််ဆော�ာက်နှိုင််�န်အ�က့် အ�ားအ�းီ 
များ�ားကို သုသိုသိုာသုာ ဆောလ�ာ်နည််းသုာ့းဆောစာ�ါများည််။

စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယူ့်ပြုခွင်း��မှတ်စ်�ဆင်း်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ လှို���င်းန်း�� 
မ်��စ်တ်င်း�ဝင်း�ကျော်ရ���ရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်�� 
ရရှိနို�ိင်း�ရန်း�နိုှင်း်�တ်�ွ �ပြုခွ���ကျော်တ်ွ��ကြံ�ံ�မ်���ကျော်�် ��ိမ�ိ 
�ကျော်သူ�စ်တိ်��်ကျော်သူ� �ခွ်���လှို��မ်���ိ�သူရိှိရသူည်�။ 
လှို��ရှိတ်ွင်း� တ်န်းသူေ�ရီရှိ လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� လှို���င်းန်း�� 
လှိုည်��တ်�ခွငွ်း်� လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိရန်း� (၁၁) ရ��ကျော်����သူ�ကြာ��သူည်�။ 
ရန်း���န်း�တ်ွင်း�မ ူဆန်း်��်င်း�ဘဲ���ကျော်န်းပြု�င်း�် ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� 
ကျော်���မတ် ီမ ှစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်����ိ လှို��ခံွရရှိနို�ိင်း�ရန်း� (၄၁)- 
ရ��ခွန််း�ကြာ��သူည်�။ DICA မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��သူည်� ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း�� 
နိုငှ်း်� ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ိ�တ််ငွ်း� (၁၁) ရ��မ့သူ�ကြာ��ကျော်သူ��လှိုည်��၊ 
�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ�� (၉၈)-ရ���ထွ ိ
��ိ၍ကြာ��သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၏ �်မ��မ့ 
�်ကျော်သူ� ရှမ��ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ွင်း� စ်ည်��င်း���ွဲ� လှိုည်��တ်�ခွွင်း်� 
လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်��ရရန်း� �်မ��မ့���ပြု�င်း်� (၃၁)-ရ�� လှို�ိ���သူည်�။ 
�လှိုယ့်��လှိုတ်��ဆင်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ပြု�စ်�ကျော်သူ�� မနိုတကျော်လှို� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တ်�ွ� DICA လှို��မတှ်�မ်�� 
ရရှိရန်း�မှ� ��ိ၍ခွ��ခွဲသူည်�။ ဤစ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်����ိ 
ရရှိရန်း��်မ��မ့���ပြု�င်း်� လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်�� (၁.၄၁)ဆင်း်�  

ရှိသူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။ စ်ည်��င်း���ွဲ� သူ�ိ်မဟ�တ်� ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်�� 
စ်ည်��င်း�ကျော်���မတ် ီလှို���င်းန်း��လှို����ိ�င်း�ခွငွ်း်�လှိုိ�င်း�စ်င်း� ရယ့်ပူြုခွင်း��သူည်� 
��ိမ�ိလှိုယွ့်��ကူျော်စ်သူည်�။ �်မ��မ့လှို���ထံွ�� လှို���န်းည်�� �ကျော်ရ�တ်�ွ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� �လှိုယ့်��လှိုတ်��ဆင််း�ရှိ စ်စ်���ိင်း���တ်�ွ� 
(၁.၀၉) သူ�လှို့င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်မူ�၌ကြာ��ခွ်နိ်း� 
စ်စ်�ကျော်ဆ�ရန်း� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်����ိ �သံူ��ပြု��ပြုခွင်း��၏ ��်�ိ� 
ကျော်�်�ဇာူ�မှ�- တ်�ိင်း��ပြု�ည်�တ်စ်�ဝှမ��ရှိလှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ�� 
ဤစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���ိ� မည်�သူ�ိက်ျော်လှို့���ထွ�� ရယ့်သူူည်��ိ� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� (မခွိ�င်း�မ�ကျော်သူ�) သူ�မန်း��သူမိဟ�တ်�ကျော်တ်��်ဲ 
လှို��ကျော်တ်�ွမည်�သူ�ိရ်ယ့်ရူသူည်��ိ� �ပြု�ည််��စံ်� ��ိယ့်�စ်��ပြု�� 
�ံ�ကျော်���ထွ��နို�ိင်း�ပြုခွင်း�� သူ��ကျော်သူ�ကျော်ထွ����ထွ�� ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ 
ကျော်န်းာ����ိင်း�� စ်�မ်��နိုှာ �န်းည်��င်းယ့်�တ်ငွ်း� �ွနို����တ်�ိ်သူည်� 
�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်� ညွှနှ်း��နိ်း��ခွွဲ�တ်�ွ� ရမတှ်�မ်�� �န်း�တ်�ီရ� 
တ်ွင်း� �ွနို����တ်�ိ်�သူ�ံ�ပြု��ခွဲ်ကျော်သူ� သူီ�ပြုခွ��ညွှှန်း��ိန်း��မ်����ိ 
ထွ��မံမှတ်�တ်မ��တ်င်း�ထွ��သူည်�။ ဇာယ့်�� (၄.၁)တွ်င်း� 
ဤကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွခွ်���ိ� ��်ဉ်း��ခွ်���ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။

၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ (၂)နှှစာ်စာလးးု ဆောကာက်ယ်ခူံ�သ်ုည််် 
အဓိကိ MBEI ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

ဤ�န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ စ်�စ်ည်��မ�သူည်� ၂၀၁၈
- ခွ�နိုစှ်�နိုငှ်း်� ၂၀၂၀-ခွ�နိုစှ်� နိုစှ်�ကြီး�မိ�စ်လံှို��တ်�်ိ၌ တ်�ိင်း��တ်�ခွဲသ်ူည််� 
�ဓ�ိ(�နိုစှ်�ခွ်���) ညွှနှ်း��နိ်း�� (၇) မ်�ိ�စ်လှိုံ�� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ အပြ�ည်််အဝ ��ားဝင််ပြဖွဲ့စာ်ဆောစာ�န် သုးးုလဆောက�ာ် 
ဆောစာာင်််�ိုင််းပြခံင််း (%)

သူ��ဆ�ိင်း�ရ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��၊ လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်��နိုငှ်း်� တံ်ဆ�ိ� 
ခွတ်�နိုှိ��မ�မ်�� ���လှိုံ��ရရှရိန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� �ခွ်နိ်း���လှို 
တ်�ိင်း��တ်� မှတ်�တ်မ��တ်င်း�ပြုခွင်း��သူည်� �န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်� 
ညွှနှ်း��နိ်း��င်းယ့်� ကျော်���ထွ�တ်�ရ�၌ �ကျော်ထွ�����ူပြု�စ်�ကျော်စ်သူည််� 
�ညွှနှ်း�� သူကျော်�ေတ်ပြု�စ်�သူည်�။ ရ��ကြာ��မ�န်းည်��ကျော်လှို ��န်း��် 
စ်ရိတ်� န်းည်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ဤညွှှန်း���ိန်း����ိကျော်���ပြု�ရ�၌ 
လှို�ိ���သူည််� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်�� ���လံှို����ိရယ့်ရူန်း� သံူ��လှို 
ထွ����ိ၍ ကြာ��ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ကျော်ဝစ်��မ�ဏ်(%)
�ပြု�စ်� သူတ်�မတှ်�ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ (�မ့�ဘ်ဲဏ်�၊၂၀၁၈) ၏ 
ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်��တ်ငွ်း� - စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� ဝင်း�ကျော်ရ���ရ�၌ 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်����ိရယူ့်ရန်း� မလှို�ိ����ဲ သူံ��လှိုကျော်�်��   
�ခွ်နိ်း�ယ့်ရူကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း�် လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း�် မလှို�ိလှို��  
���ကျော်သူ� ��န်း��်စ်ရတိ်�မ်��ပြုခွင်း��၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ခွငွ်း်��လှိုမ�� 
ဆံ��ရံို��မ�မ်��၊ ကျော်င်းကွျော်ကြာ��ဆံ��ရံို��မ�မ်��နိုငှ်း်� မကျော်သူခွ်� မကျော်ရရ�မ� 
မ်��ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��မ်�� စ်တ်င်း�တ်�ထွွ��ရန်း� �ကျော်ပြုခွခွံ 
�်ကျော်သူ� �န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်� �လှိုနွ်း��မင်း�� ပြုမင်း်�မ��ကျော်စ်ပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်�နို�ိင်း��ယွ့်�ရှိသူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်���ပြု��ါရှိသူည်�။ 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ကြီး��ိ�န်း ီစ်န်းစ်�မ်��နိုငှ်း်� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�န်းမိ်�မ�
မ်��ရှိကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်���ပြု�နို�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� 
�ပြု�ည််��ဝ မရရှိခွဲ်သူည််�သူကျော်ဘဲ�လှိုည်�� ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ 
ဗ်းရို�ိ�ရ��မ်��နိုှင်း် � လှို���င်းန်း��ရှင်း�မ်�� နိုှစ်�မ်�ိ�စ်လှိုံ��� 



တ်ရ��ဝင်း�မတှ်��ံ�တ်င်း�ရန်း��လှို�ိင််း�ှ မည်�သူည််�စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 
မ်�� လှို�ိ���သူည်� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်ရ��ဝင်း�မှတ်��ံ�တ်င်း�ရန်း� 
�ဆင်း်�ဆင်း်� မည်�သူိ�်ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရန်း� လှို�ိ���သူည်��ိ� မသူ၍ိ 
လှိုည်��ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�၊ (Lambert et al., 2012)။ ဤညွှနှ်း��နိ်း�� 
နိုငှ်း်� သူ��ဆိ�င်း�သူည််� ကျော်န်းာ��ထွ�� �ခွ်��တ်စ်�ခွ�မ�ှ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��သူည်� ၎င်း��တ်ိ�်၏ တ်ရ��ဝင်း�တ်�ဝန်း�၀တု်ရ�� 
မ်����ိ န်းာ�မလှိုည်�နို�ိင်း�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� လှို�ိ���ခွ်��မ်���ိ� ခွန််း�မနှ်း�� 
တ်ွ��ခွ်�� န်းာ�လှိုည်�ပြုခွင်း��၌ ကျော်လှို့�်တ်ွ��ပြုခွင်း�� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
လှိုနွ်း��ဲစ်�ွ ခွန်း်�မှန်း��ပြုခွင်း��တ်ိ�်ကျော်ကြာ��င်း်�လှိုည်�� ပြု�စ်�နို�ိင်း��ါသူည်�။

၂။ အပြ�ည်််အဝ ��ားဝင််�န်အ�က့် 
ထူး�်�ိုးစာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ား အဆော�အ�က့် (#)

�ပြု�ည်�်�ဝ တ်ရ��ဝင်း�မတှ်��ံ�တ်င်း�ရန်း��တ်�ွ� ကျော်န်းာ��ထွ�� 
���ိစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� �ကျော်ရ�တွ်��မ်��ကျော်လှို စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��၏ �န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်� မ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း�� 
�တ်�ွ� �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဆင်း�ပြုခွင်း�န်းည်��� ရို�ိ�ရငှ်း���ါသူည်�။  ���ိ  
ကျော်ဆ�င်း�� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ် ီလှို�ိ���တ်ိ�င်း�� လှို���င်းန်း��ရငှ်း�၏ 
�ခွ်နိ်း�နိုငှ်း်� ကျော်င်းကွျော်ကြာ����န်း��်ခံွရသူည်�။ ထွ�ိစ်�ရွ��စ်�တ်မ��ရ/ 
မရ မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ� ပြု�စ်�သူည်�။ (ရလှို�ခွဲလ်ှို့င်း�လှိုည်��) စ်�ရ�ွ� 
စ်�တ်မ����ိ�ခွ်နိ်း�မ ီလှို��ခံွရရှိ�ါမည်�လှို��နှိုင်း်� �တ်�သူ��၍  
လှိုည်�� စ်တိ်��ပူြု�စ်�သူည်�။ ဤသူ�ိပ်ြု�င်း်� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��တ်စ်�ခွ�စ် ီ
တ်�ိ�လှို� သူည်�နိုငှ်း်��မ ့�န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်��လှိုည်�� တ်�ိ�လှို�သူည်� 
�ကျော်လှို်��� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း���ကျော်ရ�တ်�ွ�သူည်� 
စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� ထွကူျော်ထွ�င်း�ရန်း� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� �န်းဦး� 
��န်း��်စ်ရတိ်�၏ ညွှနှ်း��နိ်း����ိ ပြု�သူရန်း��တ်�ွ� �သံူ��ဝင်း�သူည်�။ 
(Ciccone and Pappaioannou, 2007). 

၃။ ဖြိုးများို �ဆော�ာ်စာည််�င်် ဆောကာ်များ� ီ(သုို�) 
စာည််�င််အဖွဲ့့���င့်် လိုင််စာင််လ�ု်�န် �ကန�်�ကာသုည််် 
ဆောန��က် အဆော�အ�က့် (#)

၄။ DICA �င့်် များ�ှ်�း�ုင််လက်များ�ှ်��ှ�ိန် 
�ကန�်�ကာသုည််် ဆောန��က် အဆော�အ�က့် (#)

ဤညွှှန်း��ိန်း��နိုှစ်�ခွ�သူည်� ဖြိုးမိ��ကျော်တ်�� စ်ည်��င်း�ကျော်���မတ် ီ
(ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� ကျော်���မတီ်) သူ�ိမ်ဟ�တ်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� စ်ည်��င်း���ွဲ� 
တ်�ိ်မှ သူ��ဆ�ိင်း�ရ� လှို���င်းန်း��စ်�တ်ခွ�၏ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 
ကျော်လှို့���ထွ��ရရှိရန်း��တ်ွ�� ကြာ��ခွဲ်ကျော်သူ��ခွ်နိ်း���လှို 
ကျော်န််းရ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ���ိကျော်���ပြု�သူည်� (Bissinger,2019)။ 
�ွနို����တ်ိ�သ်ူည်� ဤ�စိ်စ၌ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မ ှကျော်န်းာ��ဆံ�� 
မကြာ��ကျော်သူ�မီ� ရရှိခွဲသ်ူည်�ဟ�ဆ�ိကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��ဆိ�င်း�ရ� 
�ခွ်���လှို��မ်���ိ� �သူ�ံ�ပြု��သူည်�။ �ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င်း်� 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ��တ်ွ�� 
�န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�ကျော်��သူည်�ဟ�ဆ�ိကျော်သူ��၊ 
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��လှို��ခံွရရှိရန်း� �ခွ်နိ်း�ကြာ��ကျော်လှိုကျော်လှို စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��ထွူကျော်ထွ�င်း�ရန်း� ��န်း��်စ်ရိတ်� �ခွွင်း်��လှိုမ����ိ၍ 
မ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�၍ ပြု�စ်��ါသူည်�။ (World Bank, 2018)။

၅။ များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််း�ိုင််�ာ လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််း �ခံခုံု၌ 
အခံက်အခံ��ှိပြခံင််း (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� စ်တ်င်း�ရန်း�လှိုိ����သူည််� 
�ကျော်ထွ����ထွ�� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်�� (ဥ�မ�- လှိုံ�ခြုံခွံ� 
စ်တိ်�ခွ်ရမ� လှို��မတှ်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်ကြာ���ပြုင်း�လှို�ိင်း�စ်င်း�) ရယ့်ရူန်း� 
�ခွ���ခွဲရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ကျော်ဝစ်��မ�ဏ် (%)��ိ 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ လှို�ိ���ခွ်��မ်��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�၊ �ဏ္ဍ၊ နိုငှ်း်� 
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �မ်�ိ��စ်��မ်���ရ �ွဲပြု���ကျော်သူ��လှိုည်�� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� လှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း�နိုငှ်း်� မတှ်��ံ�တ်င်း� 
လှို��မှတ်��တ်ွ�� ကျော်လှို့���ထွ��ရန်း� �ကျော်ထွ����ထွ�� 
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��စ်�ွရရှိရန်း� မကြာ��ခွဏ် လှို�ိ���နို�ိင်း�သူည်�။ 
တ်စ်�ခွါတ်စ်�ရံ �ရ��ဆိ�င်း� သူ�ိမ်ဟ�တ်� စ်��ကျော်သူ���ဆိ�င်း��ငွ်း်�ရန်း� 
�တ်�ဝန်း���်င်း� �မိ�န်းီ�ခွ်င်း��ထွံမ ှသူကျော်ဘဲ�တ် ူလှို��မတှ်�မ်�� 
စ်�ကျော်ဆ�င်း��ရန်း� လှို�ိ���သူည်�် �စိ်စတ်�ိ်၌ ၎င်း��တ်ိ�်��ိရရှိနို�ိင်း�ရန်း� 
�လှိုနွ်း�ရို���ကျော်ထွ�ွနို�ိင်း�သူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� စ်တ်င်း�ရန်း� 
လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်����ိ ရရှိရန်း���ိ၍ခွ��ခွကဲျော်လှို 
�ရင်း���ပြုမစ်�မ်��နိုှင်း်� �ခွ်နိ်း�မ်��မ်�� ��န်း�ကျော်လှိုပြု�စ်�ဖြိုး�ီ�၊ 
��န်း��်စ်ရိတ်�မ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်� (World Bank, 2018)။ 
ထွ�ိ�်ပြု�င်း�၊ လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�သူည်� လှို���င်းန်း��မစ်မီ ����ခွ်���ကျော်ရ� 
ဆ�ိင်း�ရ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� ���လံှို��ဖြိုး��ီစ်�ီရန်း� ကျော်စ်�င်း်�ဆိ�င်း��ရန်း� 
လှို�ိ���ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� �ခွ်နိ်း���န်း�သူလှို�ိ၊ ��ယ့်�၍ �ငွ်း�်ခွွင်း�် 
မရနို�ိင်း�ခွဲ်လှို့င်း� ထွ�ိစ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူည်� ကြီး�ိ�တ်င်း�သူ�ံ�စ်ွဲ 
ထွ��ကျော်သူ� င်း�ှ�ရမ��ခွနိုငှ်း်� �ပြုခွ��သူတ်�မတှ်�ထွ��ကျော်သူ� ��န်း��် 
စ်ရတိ်�မ်�� ဆံ��ရိုံ��နို�ိင်း�သူည်�။

၆။ စာည််�င််လ�ု်င်န်း လ�ု်ကိုင််ခံင့်််လိုင််စာင််��ှ�ိန် 
လိုအ�်ဆောသုာ စာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ားဆောဝစာ ု(%)

ဤကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�စ်စ်�ကျော်ဆ�မ� �ညွှှန်း���နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း�� တ်�ိင်း��တ်�မ� တ်စ်�ခွ�စ်�ီတ်�ွ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� စ်ည်��င်း���ွဲ� မ ှ
လှို�ိင်း�စ်င်း� သူ�ိမ်ဟ�တ်� လှို��မတှ်�တ်စ်�ခွ�ခွ���ိ ကျော်လှို့���ထွ��ရန်း� 
လှို�ိ���ကျော်သူ� �ကျော်ထွ����ထွ�� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �မ�ဏ်�ိ� 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ယ့်ခွ��ိစ်စ၌မူ၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� လှို�����ိင်း� 
ခွငွ်း်�လှို�ိင်း�စ်င်း��တ်�ွ� တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 
မ်��၏ �ခွ်�ိ��စ်����ိ ကြီး�ိ�တ်င်း�စ်�ရင်း��ပြု��စ်� သူတ်�မှတ်� 
ထွ��ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ� စ်�တ်မ��(၉)ခွ��န်း��မ ှဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� စ်ည်��င်း� 
��ွဲ�မ ှလှို�ိ���ကျော်သူ�စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ� (%)��ိ 
တ်�ွ�ခွ်��၍ ပြု�ဆ�ိသူည်�။ ထွည််�သွူင်း��စ်ဉ်း��စ်��သူည််� �ကျော်ထွ��� 
��ူပြု�� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��တွ်င်း� ကျော်လှို့���လှိုှ��ံ�စ်ံမ်��၊ 
�စ်�ိ�ရရို�ံ�မ်��မှ �ပြုခွ��ကျော်ထွ���ခွံစ်�မ်��နိုှင်း်� �ိမ�န်းီ�ခွ်င်း�� 
လှို��မတှ်��ံ�စံ်မ်��လှိုည်�� �ါဝင်း�သူည်�။ ဤ�ကျော်ထွ�����ူပြု�� 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���တ်ွ�� �ွနို����တ်�ိ်၏ စ်စ်�တ်မ��တ်ွင်း� 
�ကြံ�ံ��ဝင်း� �ါဝင်း�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း�����လံှို��နိုငှ်း်� သူ��ဆ�ိင်း�သူည််� 
�ကျော်ထွွကျော်ထွွ�ကျော်ထွ�����ူပြု�� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���ိ� 
�ွနို����တ်�ိ�် �ဓ�ိထွ���ါသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� 
စ်တ်င်း�ရန်း� �ကျော်ထွ�����ူပြု�� စ်�ရွ��စ်�တ်မ�� မ်��မ်�� 
လှို�ိ���ကျော်လှို လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� ��ိ၍ခွ��ခွဲကျော်လှိုပြု�စ်�၍၊ �န်းဦး� 



��န်း��်စ်ရတိ်�လှိုည်�� �ိ�မ�ိပြုမင်း်�မ��ကျော်လှိုပြု�စ်�မည်�။

၇။ စာည််�င််အဖွဲ့့�� ဝန်ထူးများ်းများ�ားသုည်် ကွများ်းက�င််များ ု
�ှိဆော�ကာင််းနှငှ််် ကညူ်�ီ�်ဆော�ကာင််း သုဆောဘာာ�ညူ်မီျား ု(%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း����ိ စ်ည်��င်း���ွဲ� �ရ�ရိှမ်����� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း�� လှို���ထွ�ံ�လှို���န်းည်��မ်��နိုှင်း်� 
�တ်�သူ��၍ တ်�ိ��ရိုိ���ဆ��သူယွ့်�ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်သူ� ခွရ�ီစ်ဉ်း� 
မ်���တ်ငွ်း�� စ်�ကျော်ဆ�င်း��ခွဲပ်ြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� မည်�သူ�ိ်စ်တ်င်း�ရမည်��ိစ်စနိုှင်း်� �တ်�သူ��၍ 
စံ်သူတ်�မှတ်�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��ပြု��စ်�၍ �သံူ��ပြု��ခွဲ�်ါသူည်�။ 
ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွံရသူမူ်��တ်�ိ်��ိ တ်�ဝန်း�ရှိသူမူ်��� သူတူ်�ိ်�ကျော်�် 
မည်��ဲ်သူ�ိ် တ်ံ�်ပြု�န်း�ခွဲ်သူည်��ိ� မှတ်�တ်မ��တ်င်း� စ်�ရင်း��ပြု��စ်� 
ခွဲ်�ါသူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ထွ�ိဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� စ်ည်��င်း���ွဲ�မ ှ 
ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� ���ူည်ကီျော်��ကြာ�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� �ွမ���်င်း�မ� 
ရှိကျော်ကြာ��င်း�� လှို��ခွံကျော်ပြု�ကြာ���ခွဲက်ျော်သူ� �ကျော်ရ�တ်�ွ� (%)�ိ�  
တ်ွ��ခွ်��၍ ပြု�ဆ�ိသူည်�။ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�စ်ည်��င်း���ွဲ�မ်��၏ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� �ကျော်ပြုခွခံွ��ိ တ်�ိင်း��တ်�စ်�ရင်း��ကျော်����ယ့်မူ� 
မ်��ဆ�ိင်း�ရ� စ်ံနို�န်း��ဟ�ယ့်ူဆနို�ိင်း�သူည်�။ �ွမ���်င်း�ကျော်သူ� 
စ်ည်��င်း���ွဲ�ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� �လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� ၎င်း��တ်�ိ၏်မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း����ိ 
�ခွ်နိ်း�နိုှင်း်�တ်ကျော်ပြု��ည်ီပြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း� ��ိမ�ိလှိုွယ့်��ူကျော်စ်လှိုိမ်�မည်� 
ပြု�စ်�၏။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� ဝင်း�ကျော်ရ���မ� 
လှို���ထွ�ံ�လှို���န်းည်��မ်��နှိုင်း်� �တ်�သူ��၍ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ 
�န်းဦး���န်း��်စ်ရိတ်� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်����ိ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်�ွ 
ကျော်လှို်လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ရည်�ရွယ့်�ခွ်��ပြု�င်း်� ညွှှန်း��ိန်း���သူစ်�  
(၁၀)-ခွ���ိ ထွ��မံထွည််�သွူင်း��ခွဲသ်ူည်�။ ၎င်း��တ်ိ�မ်�ှ ကျော်�����ါ 
�တ်�ိင်း��ပြု�စ်�သူည်� -

၈။ ဖြိုးများို �ဆော�ာ်စာည််�င်် ဆောကာ်များ� ီ(သုို�) စာည််�င််အဖွဲ့�့� 
လ�ု်င်န်းလိုင််စာင််ဆောလ့ာက်ထူးား�န် လိုအ�်ဆောသုာ လ�ု်ထူးးးု 
လ�ု်နည််း လ�ု်င်န်းစာဉ်း်အ�င််် အဆော�အ�က့် (#)

၉။ DICA များ�ှ်�း�ုင််လက်များ�ှ် ဆောလ့ာက်ထူးား�န် 
လိုအ�်ဆောသုာ လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််း လ�ု်င်န်းစာဉ်း်အ�င််် 
အဆော�အ�က့် (#)

၁၀။ DISI များ�ှ်�း�ုင််လက်များ�ှ် ဆောလ့ာက်ထူးား�န် 
လိုအ�်ဆောသုာ လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််း လ�ု်င်န်းစာဉ်း်အ�င််် 
အဆော�အ�က့် (#)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သံူ��ရ��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� ကျော်���မတ် ီ(သူ�ိ)် 
စ်ည်��င်း�လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�ခွငွ်း်� လှို�ိင်း�စ်င်း�၊ (သူိ�)် DICA မတှ်��ံ�တ်င်း� 

လှို��မတှ်� (သူ�ိ)် DISI မတှ်��ံ�တ်င်း� လှို��မတှ်�တ်စ်�ခွ�ခွ� စ်သူည်� 
တ်�ိ်��ိ ရယ့်ူနို�ိင်း�ရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� တ်ရ��ဝင်း��ဆင််း�မ်���ိ� 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ရ����ွ� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်�်�ရ�ွ����ခွ်���ကျော်ရ�မးှ� 
ထွံမှ ရည်�ညွှှန်း��စ်� တ်စ်�ကျော်စ်�င်း�ရယူ့်ပြုခွင်း��၊ ဆူည်ံသူံမ်��နှိုင်း်� 
�ပြုခွ���ကျော်နိုှာင်း်��ယ့်ှ�� ပြု�စ်�ကျော်စ်မ�မ်��နှိုင်း်� �တ်�သူ��၍ 
�မိ�န်း�ီန်းာ�ခွ်င်း��မ်����ိ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယူ့်ပြုခွင်း��၊ ��ိင်း�ရှင်း�မ်��၊ 
မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်�� နိုငှ်း်� �ပြုခွ��တ်�ိ၏် ရ�ဇာဝတ်�မ�ဆိ�င်း�ရ� စ်စ်�ကျော်ဆ�  
မ�မ်��၊ တံ်ဆ�ိ�ကျော်ခွါင်း��ခွနွ်း� နိုငှ်း်� ဘဲဏ်�စ်�ရင်း��မ်�� စ်သူည်�တ်ိ��်ါဝင်း� 
သူည်�။ ၎င်း��လှိုိ����ခွ်�� ���လံှို��သူည်� လှိုထူွ�������ွယ့်�ရန်း� 
တ်ရ��ဝင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� ဤစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���ိ� ရယ့်ရူန်း�  
လှို���ထံွ�� လှို���န်းည်��မ်�� ��ိမ�ိလှို�ိ���လှို�၍ လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�စီ် 
�တ်�ွ� �န်းဦး���န်း��်စ်ရတိ်� မ်��လှို�ကျော်စ်မည်� ပြု�စ်�သူည်�။ 
လှို���ထွံ��လှို���န်းည်���ဆင်း�်န်းည်��ကျော်လှို၊ �န်းဦး���န်း��်စ်ရတိ်� 
န်းည်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ဤ ညွှနှ်း��ိန်း��မ်��သူည်� ကြာ��ခွ်နိ်း�ညွှနှ်း��ိန်း�� 
နိုငှ်း်� သူကျော်ဘဲ�တ်ရ���ရဆင်း�တူ်သူည်�။ �လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ရှင်း�မ်��သူည်� လှို���ထွ�ံ�လှို���န်းည်��မ်�� 
ဖြိုး�ီ�ကျော်ပြုမ���ရန်း� ���စ်�ိ��ထွ�တ်�မ�မ်�� (နိုှင်း်���န်း��်စ်ရိတ်�) 
မ်��စ်�ွပြု��န်း��ရမည်��ိ� စ်�ိ�ရမိ�၍ လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� မစ်တ်င်း�လှို�ိပြုခွင်း�� 
လှိုည်��ပြု�စ်�နိို�င်း�သူည်�။  �န်းမိ်�ဆံ���ဆင်း်� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�ဖြိုး�ီ�/မဖြိုး��ီ၊ 
မည်�သူည််��ခွ်နိ်း�တ်ငွ်း�ဖြိုး��ီစ်�ီမည်� ဟကူျော်သူ��ိစ်စတ်�ိသ်ူည်�လှိုည်��  
စ်တ်င်း�ရန်း� �ဟန််း��တ်��ပြု�စ်�ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း�၊ လှို���ထံွ�� 
လှို���န်းည်��မ်�� �ကျော်ရ�တ်�ွ�မ်��လှို့င်း� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
တ်စ်�ခွ� စ်တ်င်း�ရန်း� �ဟန််း��တ်���ိ�ပြု�စ်�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ၊ လှို���င်းန်း��ရှင်း�သူည်� 
တ်ရ��မဝင်း�လှို����ိ�င်း�ရန်း� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ပြုခွင်း�� သူ�ိ်မဟ�တ်� လှို��ရှ ိ
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်����ိ ကျော်�်��လှိုှ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွ 
လှိုည်��ရှိသူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� �စ်�ိ�ရ�တ်�ွ��ခွနွ်း� စ်ည်��ကြာ���မ� 
ကျော်လှို့�ခ်ွ်ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� လှို���င်းန်း��စ်��တ်�ွ� ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� 
လှို��လှိုမှ��မမီ� န်းည်���ါ�ကျော်စ်သူည်�။ တ်စ်�န်းည်��ကျော်ပြု��လှို့င်း� �စ်ိ��ရနိုငှ်း်� 
လှို���င်းန်း��စ်� နိုစှ်����စ်လံှို���တ်�ွ� (win-win) မဟ�တ်�� ဲ(lose-
lose) �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်�� 
မ်��လှိုနွ်း��လှို့င်း� ��ိမ�ိရို���ကျော်ထွ�ွဖြိုး��ီ �ခွ���ခွမဲ်�ိ�စံ်� ကျော်တ်�ွနို�ိင်း�သူည်�။ 
�ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� န်းမိ်��ပ်ြုခွင်း��သူည်�၎င်း��၊  လှို���ထံွ�� လှို���န်းည်��မ်�� 
�တ်ွ��လှို�ိ���သူည််� ကျော်န်းာ��ခွံလှိုိ����ခွ်��မ်���ိ�၎င်း��၊  
မည်�သူည််�လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��၌ မည်�သူည််�လှို���င်းန်း�� �ဆင််း� 
ဆင်း်�လှို�ိ���သူည်��ိ�၎င်း��၊ သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်����ိ 
လှိုသူူနိ်းည်��ကျော်သူ� �တ်�ဝန်း���်င်း�၌ ၎င်း��၊ သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� 
မရရှိနို�ိင်း�ပြုခွင်း��သူည်�၎င်း��၊ �မှ��မ်���ိ� ��ိ၍ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်ဖြိုး�ီ� 
လှို���င်းန်း��စ်�၏ �ခွ်နိ်း� နိုငှ်း်� ကျော်င်းကွျော်ကြာ��မ်����ိ ပြု��န်း��တ်�ီကျော်စ်သူည်�။

၁၁။ လိငု််စာင််လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််းများ�ားကစိာစအ�က့် 
သုဆုော�သုနအဖွဲ့�့�သုည်် စာည််�င််အဖွဲ့့�� သုို� �စာ်ကြီးကမိျား်များက 
သုာ့းဆော�ာက်ခံ��်သုည်် (%)

�ွနို����တ်�ိ၏် သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�မ ှတ်စ်�စံ်�တ်စ်�ဦး�ဦး�� လှို�ိင်း�စ်င်း� 
လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��သူည််� သူတ်င်း���ခွ်�� 
�လှို��မ်����ိရရှိရန်း� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�စ်ည်��င်း���ွဲ� ရိုံ��မ်��သူ�ိ် 
တ်စ်�ကြီး�ိမ�ထွ���ိ�ဖြိုး�ီ� သူွ��ကျော်ရ���ခွဲ်ရပြုခွင်း��၏ တ်ူည်ီကျော်သူ� 
binary variable တ်စ်�ခွ�မ ှတ်�ွ�ခွ်��သူည််�စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ� 



ညွှှန်း��ိန်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ဤပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ီ၏ 
ညွှှန်း��ိန်း����ိ တ်ွ��ခွ်��ရန်း� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��သူိ�် တ်စ်�ကြီး�ိမ�  
ထွ���ိ�၍ သူွ��ကျော်ရ���ခွဲ်ရပြုခွင်း�� ရှိ/မရှိ �ခွ်�ိ��စ်���ိ� 
�ွနို����တ်�ိစ််�စ်ည်��သူည်�။ �ွနို����တ်�ိ၏် သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�သူည်� 
�ံ�မနှ်း��လှို���ခွ်နိ်း��တွ်င်း�� သူ�ွ�ကျော်ရ���ခွဲဖ်ြိုး��ီ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို�ိင်း�စ်င်း� 
�စိ်စ��ိ ဝန်း�ထွမ��မ်��နိုငှ်း်� ရ�ှကျော်�ကွျော်ဆ�ွကျော်နို�ွခွဲသ်ူည်�။ ထွ�ိက်ျော်ကြာ��င်း်� 
��ယ့်�၍ လှို���င်းန်း��ရှင်း�/��ိယ့်�စ်��လှိုှယ့်�သူည်� �လှို���ခွ်နိ်း� 
�တ်ွင်း�� စ်ည်��င်း���ွဲ�ရိုံ��သူိ�် သူွ��ကျော်ရ���ခွဲ်�ါ� ထွ�ိသူူမ ှ
ရရှိကျော်သူ�ကျော်တ်�ွထွမိ�သူည်� ဤ�စီ်�မံနိုငှ်း်��လှို��တူ်ဆင်း�တ်ူ 
မည်�ပြု�စ်�သူည်�။  ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���မ�မ်��မ�ှ ရို�ိ�ရငှ်း���ါသူည်�။ 
စ်ည်��င်း���ွဲ� ရိုံ��သူ�ိ်တ်စ်�ကြီး�ိမ�ထွ��မ� ��ိ၍သူွ��ကျော်ရ��� 
ရပြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း��ရှင်း��တ်ွ�� ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်��နိုှင်း်�  
���စ်�ိ��ထွ�တ်�မ�မ်���ိ� ��ိမ�ိပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ သူကျော်ဘဲ�တ်ရ�� 
���ပြု�င်း်� ၎င်း��သူည်� �ပြုခွ��ညွှနှ်း���နိ်း��မ်��နိုငှ်း်� ဆင်း�တ်သူူည်�။ 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� စ်ည်��င်း���ွဲ� ရံို��၏ �ကျော်ပြုခွခံွ �ရည်��ကျော်သူ�ွ 
မ်����ိလှိုည်�� ကျော်���ပြု�သူည်�။ ��ယ့်�၍ လှို���င်းန်း��ဆ�ိင်း�ရ� 
��ိယ့်�စ်��လှိုယှ့်�မ်��သူည်� စ်ည်��င်း���ဲွ� သူ�ိ် တ်စ်�ကြီး�မိ�မ�၊ 
��ိဖြိုး��ီသူ�ွ�ရ�ါ� ၎င်း��ရံို��သူည်� စ်န်းစ်�တ်စ်��် �ွဲ�စ်ည်��ထွ��ပြုခွင်း��  
မရှိ သူ�ိ်မဟ�တ်� လှို�ိ���ခွ်��မ်��နိုငှ်း�် �တ်�သူ��၍ ရငှ်း��ရငှ်း��  
လှိုင်း��လှိုင်း��မသူဟိ�ဆ�ိနို�ိင်း�သူည်�။ ဤကြီး�ိ��န်းစီ်န်းစ်�နိုငှ်း်� စ်မွ��ရည်� 
ည်ံ်�်င်း��မ�သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ �ခွ်နိ်း���ိ��န်း�ကျော်စ်ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� 
စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ကျော်�် တ်�ိ��ရိုိ�����်�ိ�သူ�� 
ကျော်ရ���ကျော်စ်သူည်�။

၁၂ ။ စာည််�င််အဖွဲ့့�� ရုးးု၏ စာမ့ျား်း�ည််အပြ�ည််် 
အလ�ု်လ�ု်သုည််ဟု ုသုဆောဘာာ�ညူ်မီျား ု(%)

၁၄။ ပြ�ည််သု�ူဝန်ဆော�ာင််များရုုးးု၏ စာမ့ျား်းဆော�ာင််နှိုင််များ ု 
�များာဏာ (%)

ဤ�စ်�ီမံမ်����ိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်သီူ�ိ ်စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို� 
ကျော်ရ�ခွရီ�စ်ဉ်း�တ်ွင်း� စ်�ရင်း��ကျော်����သူူမ်��� ကျော်����ယ့် ူ
ခွဲ်ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ဤ�ညွှှန်း��ိန်း��(၂)ခွ�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူမ်�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီတ်ွင်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�စ်၏ီ 
စ်ည်��င်း���ွဲ�(စ်ည်��င်း�သူ�ယ့်�ကျော်ရ�)/ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရံို��) 
��ွဲ�� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�����ပြု�ည််��ဝပြု�င်း်� (ဝါ) ရှိရင်း�� ရို�����ိင်း�� 
ဆ�ိင်း�ရ�သူငွ်း�����စ်�မ်���ိ� �ပြု�ည်�်�ဝ�သူံ��ခွ် လှိုည်��တ်� 
ကျော်န်း�ါသူည်� ဟ�သူ�ကျော်တ်သူန်းပြု����ွဲ�မ ှဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��ခွ်သူည််�  
ထွ�ိပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရှိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��၏ �ခွ်�ိ��စ်����ိ  
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤညွှှန်း��ိန်း��မ်��သူည်� �န်းဦး���န်း��် 
စ်ရိတ်���ိ န်းည်��လှိုမ��နိုှစ်�မ်�ိ�ပြု�င်း်� ဆ��စ်��လှို်��ရှိသူည်�။ 
�ထွမ�ခွ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ၎င်း��တ်�ိသ်ူည်� စ်ည်��င်း���ွဲ�/ပြု�ည်�သူ�ူ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရိုံ��၏ �ကျော်ပြုခွခွံစ်ွမ��ရည်���ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု��ကျော်သူ� 
�စ်ီ�မံမ်�� ကျော်���ပြု�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ဤကျော်�ဂျာ်င်း�စ်ီမ်��၏ 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�ပြုမင််း�မ��ကျော်လှိုကျော်လှို၊ လှို�ိင်း�စ်င်း�မ်��၊ သူ��ကျော်သူခံွ 
လှို��မှတ်�မ်�� နိုငှ်း်� �ပြုခွ��စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်����ိ 
သူတူ်�ိ�်��ိမ�ိထွကိျော်ရ���စ်�ွ နို�ိင်း��ါတ်ယ့်�။ ထွ�ိက်ျော်ကြာ��င််း� တ်ရ��ဝင်း� 
ပြုမန်း�ဆန်း�စ်ွ� လှိုည်��တ်�ကျော်န်းကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ပြု�စ်�သူိ�် 

ဦး�တ်ည်�သူ�ွ�မည်� ပြု�စ်�သူပြု�င််း� �ထွ��တ်ငွ်း� ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွခွဲသ်ူည််� 
�တ်�ိင်း�� ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူ �မ်�ိ�မ်�ိ�ရရှိကျော်စ်နိို�င်း��ါသူည်�။ ဒိ�တ်ယိ့် 
�ခွ်��မှ� ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� စ်�ရင်း��ကျော်����မ်��၏ 
ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ�ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်ီမ်��၏ စ်ွမ��ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�မ��ကျော်�် 
��ပဲြု�တ်�ပြုခွင်း����ိ တ်�ိင်း��တ်�၍၊ ထွ�ိကျော်ဒိသူရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူ�ိ် 
မ့ကျော်ဝပြု�န််း�ပြု�း�ကျော်��နိို�င်း��ွယ့်�လှိုည်�� ရှိ�ါသူည်�။ ��ယ့်�၍ ကျော်ဒိသူရှိ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� ဤကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��သူည်� ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�မရှိဟ� ထွင်း�မတှ်�လှို�လှို့င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�စ်တ်င်း�ရန်း�  
စ်တိ်�ဓ�တ်�တ်��ကြွ�မွ� ကျော်လှို်�န််းည်��သူ�ွ�ကြာ�လှိုမိ်�မည်� ပြု�စ်�၍၊ 
��ယ့်�၍ လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� စ်တ်င်း��ါ�လှိုည်�� �လှိုတွ်� သူကျော်ဘဲ�  
လှို���ရန်း� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�လှို�နို�ိင်း��ယွ့်�ရှိ၏။ လှို�ိင်း�စ်င်း�နိုငှ်း်� လှို�ိ���ကျော်သူ� 
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� မ�ါကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ��ခွွင်း်��ကျော်ရ�မ်�� ���န်းည်��ကျော်န်းမည်�။ သူူတ်�ိ်၏ 
�န်းာဂျာတ်�(၆)လှို�ထိွ တ်ည်�ဖြိုးမ�ဲါမ်ည််�လှို��ဟကူျော်သူ� စ်�ိ�ရိမ�မ�နိုငှ်း်� 
မည်�သူ�ိ်ရှိမည်���ိ မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ� မသူိနို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်�  
၎င်း��တ်ိ�သ်ူည်� �ပြုမတ်��စွ်န်း��ရရှိ၍ ကျော်ရရညှ်�တ်ည်�တ်ံ်ကျော်စ်နိို�င်း�ရန်း� 
လှို�ိ���ကျော်သူ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�မ်�� ပြု��လှို���ရန်း� �တ်���ဆ�ီ 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။

၁၃။ DAO ရုးးုသုည်် လိုအ�်ဆောသုာ ရု�ု်ဝ�ုုအ�င််းပြများစာ်များ�ား 
�ှိသုည််ဟု ုသုဆောဘာာ�သူုည်် (%)

၁၅။ OSS ရုးးုသုည်် လိအု�်ဆောသုာ ရု�ု်ဝ�ုုအ�င််းပြများစာ်များ�ား 
�ှိသုည််ဟု ုသုဆောဘာာ�သူုည်် (%)

၁၆။ ပြ�ည််သု�ူဝန်ဆော�ာင််များရုုးးု ဝန်ထူးများ်းများ�ားသုည်် 
ဆောဖွဲ့ာ်ဆော�ဖွြိုး�းီ အဆောထူးာက်အကပူြ�ု�ကသုည်် (%)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ပြု�ည်�သူူ�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရိုံ��ရှိ ဝန်း�ထွမ�� 
မ်��သူည်� လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်��နိုှင်း်� လှို�ိ���ခွ်��မ်����ိ 
ရငှ်း��ပြု�ရ�၌ �ကျော်ထွ�����ူပြု��ကျော်ကြာ��င်း�� သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�� 
ဆံ��ပြု�တ်�ထွ��ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်���ိ� (%)ပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်�ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ ပြု�ည်�သူ�ူ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရံို�� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��ကျော်သူ� ဝန်း�ထွမ�� 
မ်�� ရံို��တ်ငွ်း��၌ ရှိ/မရှိ၊ ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်����ိ ကျော်ပြု�ဆိ�လှို�ိကျော်သူ� ဆနိုဒရှိ/မရှိ၊ 
 ကျော်ပြု�ဆိ�နို�ိင်း�ပြုခွင်း��ရှိ/မရှိ ကျော်�်တ်ငွ်း� �ကျော်ပြုခွခွံ၍ ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ 
�ကျော်ထွ�����ပူြု��မ��ိ� ��ပဲြု�တ်�ခွဲသ်ူည်�။ စ်�ရင်း��ကျော်����သူ ူ
သူည်� ပြု�ည်�သူူ�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ရိုံ��ဝန်း�ထွမ��မ်���ကျော်န်းနိုှင်း် � 
�ကျော်ထွ�����ပူြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်လူှို့င်း� binary 
စ်န်းစ်����ပြု�င်း်� ညွှနှ်း��နိ်း��(၁) သူ�ိမ်ဟ�တ်� မတ်�ူါ� (၀) ဟ�ထွ��၍  
တ်�ွ�ခွ်��သူည်�။ ၀န်း�ထွမ��မ်��သူည်� �လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� 
စ်ွန်း်�ဦး�တ်ီထွွင်း�သူူမ်��၊ ရှိရင်း��စ်ွဲလှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ သူတ်င်း�� 
�ခွ်���လှို��မ်���ိ� လှိုယွ့်�လှိုယွ့်���ူနူိုငှ်း်� ��ိမ�ိလှိုယွ့်��စူ်�ွ 
မ့ကျော်ဝနို�ိင်း��ါ� ဝန်း�ထွမ��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း�် �ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 
��ိမ�ိရှိကျော်သူ� သူကျော်ဘဲ�ကျော်ဆ�င်း��ါသူည်�။ �ကျော်ထွ�����ူပြု�� 
�ညူ်တီ်တ်�ကျော်သူ� ဝန်း�ထွမ��မ်��� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ��ိမ�ိလှိုယွ့်��ူ  
ကျော်ကြာ��င်း��ပြု�သူ၍၊ လှို���င်းန်း��ရှင်း�မ်���တ်ွ����ိမ�ိလှိုွယ့်��ူစ်ွ� 
ဖြိုး��ီကျော်စ်ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� သူတူ်�ိ်၏�ခွ်နိ်း�နိုှင်း�် ��န်း��်စ်ရတိ်�သူ��သူ�  



ကျော်စ်သူည်�။ �ကျော်ထွ�����ပူြု�� �ညူ်တီ်တ်�ကျော်သူ� ဝန်း�ထွမ��မ်�� 
သူည်� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်����ိ �လှိုယွ့်�တ်� ူ
ကျော်ထွ����်ံကျော်��နို�ိင်း�ဖြိုး��ီ ထွ�ိစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��ဆိ�င်း�ရ� လှို���င်းန်း�� 
မ်���ိ� ��ိမ�ိလှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွဖြိုး��ီစ်�ီရန်း� �ညူ်ကီြာ�သူည်�။

၁၇။ စာည််�င််အဖွဲ့့�� ရုးးုများ�ား�င့််  
စား �းစုားဆောလ့ာက်လာှများ�ား�ှိဖြိုး�းီ၊ ��ှနိှိုင််သုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� သူ�ကျော်တ်သူန်းပြု�� ကျော်လှိုလ်ှို�သူမူ်��� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
စ်ည်��င်း�သူ�ယ့်�ကျော်ရ���ွဲ� (စ်ည်��င်း���ွဲ�) ရံို��မ်��၌ စံ်ခွ်နိ်း��ိ��� 
ကျော်လှို့���လှို�ှ�ံ�စံ်မ်�� ပြု�င်း�ထွ��ရှိဖြိုး��ီ ဝင်း�ကျော်ရ���သူ ူလှို���င်းန်း��စ်� 
���လံှို��ရရှိနို�ိင်း�သူည်� ဟ� မတှ်�ခွ်��ပြု��ခွဲသ်ူည််�ကျော်ဝစ်���ိ (%)ပြု�င်း်� 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��၏ �န်း�� နိုငှ်း�် �ဓ�ိပါယ့်�� 
�လှိုွန်း� ရို�ိ�ရှင်း���ါသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ��တွ်�� 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်� စ်ည်��င်း���ွဲ���ွဲ�ရိုံ��တ်ိ�်၌ စ်ံသူတ်�မှတ်�ထွ��ကျော်သူ� 
ကျော်လှို့���လှို�ှ�ံ�စံ် ရှိသူည််�ရံို����ိ၍မ်��ကျော်လှို �န်းဦး���န်း��်စ်ရတိ်� 

ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်လှို ပြု�စ်�သူည်�။ စ်ည်��င်း���ွဲ� တ်ငွ်း��လှိုယွ့်�တ်�ူ 
ရနို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်လှို့���လှို�ှ�ံ�စံ်မရှိ�ါ� လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��သူည်� 
တ်ရ��ဝင်း� �ံ�စံ်တ်�်ရှိရှိ �လှိုယွ့်�တ်� ူကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�နို�ိင်း�ပြုခွင်း�� 
��်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူ��ိ  မခွံစ်��ရနို�ိင်း��ါ။ �လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� 
ထွ�ိသူတူ်�်ိ၏ �ခွ်နိ်း���ိ ��န်း�လှိုနွ်း�သူ�ွ�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ စ်ည်��င်း���ွဲ� သူ�်ိ 
�ကြီး�မိ�ကျော်�ါင်း��မ်��စ်�ွ သူ�ွ�/ပြု�န်း� မလှို���လှို�ိ၍၊ လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�  
မ�ါဘဲ ဲလှို�����ိင်း�လှိုည်��တ်�ကျော်စ်ရန်း� တ်နွ်း���ိ�သ်ူ�ဲသ်ူ�ိပ်ြု�စ်�သူ�ွ�နို�ိင်း� 
သူည်�။ ထွ�ိသူ�ိလ်ှို�ိင်း�စ်င်း�မရှိဘဲ ဲလှို�����ိင်း�ပြုခွင်း��သူည်� တ်ရ��လှိုည်�� 
မဝင်း�သူလှိုိ� ကျော်ဒိသူခံွ�စ်ိ��ရ�တ်�ွ�လှိုည်�� ��်�ိ�ယ့်�တ်�ကျော်စ်မည်� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။ ဤညွှနှ်း��ိန်း��၏ ထွ��ဆင်း်�တ်န်း���ိ�မ�ှ ကျော်ပြု�ရငှ်း��ခွ်�� 
�လှိုနွ်း�ရို�ိ�ရငှ်း��ပြုခွင်း���င်း� ပြု�စ်��ါ၏။ ��ယ့်�၍ ထွ�ိ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း�� သူည်� ဤ ညွှနှ်း��နိ်း��င်းယ့်�၌ န်းမိ်��်ကျော်န်းလှို့င်း� စ်ည်��င်း���ွဲ� 
လှို���င်းန်း��လှို�����ိင်း�ခွငွ်း်�လှို�ိင်း�စ်င်း��တ်�ွ� စံ်ခွ်နိ်း�မကီျော်လှို့���လှို�ှ 
�ံ�စ်ံမ်����ိ ��ိမ�ိလှိုွယ့်��ူ�်ယ့်�ပြု�န်း်�စ်ွ� ရရှိနို�ိင်း�ကျော်စ်နို�ိင်း�မ���ိ 
ကျော်သူခွ်�ကျော်��င်း�ပြု��လှို���ရန်း� လှို�ိ���သူည်�။

ဇိုယ်ား ၄.၁ ။

ကနဦးးကနု်က�စာ�ိ�်�ိုင််�ာ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

ဤအဓိကိ ညွှနှ်ကနိ်းများ�ားကို  ၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI များ�ှ်�များ်းများ�ားများ ှစာဆုော�ာင််းထူးားသုည််

ညွှနှ်ကနိ်း အ�င််းအပြများစာ်  ပြ�ည််နယ််/�ိငု််း �ိုင််း�ာပြခံင််း 

Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�ဆ�ိင်း�ရ�

�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

၆.၅၀

၇.၄၂

၈.၇၉

၆.၀၉

၇.၆၂

၉.၂၀

၀.၁၁

၇.၀၂

၈.၀၂

၈.၆၄

၀.၅၈

စ်စ်�တ်မ��ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ 

စ်စ်�တ်မ�� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

5.08

5.37

5.60

4.82

5.35

5.58

-0.16

4.99

5.34

5.59

0.60

�မ�ခွံ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ 

�မ�ခွံ ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

1.18

1.98

3.42

0.75

2.37

3.83

0.11

1.60

2.58

3.46

0.59

၁ ။ �ပြု�ည််��ဝတ်ရ��ဝင်း�ရန်း� 

သူံ��လှိုကျော်စ်�င်း်�ဆ�ိင်း��ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� Q ၂၇ �ရ

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

3.9%

24.2%

38.0%

4.0%

24.5%

55.3%

0.28

6.8%

21.1%

46.2%

0.83



 ၂။ �ပြု�ည််��ဝတ်ရ��ဝင်း�ရန်း� 

�တ်�ွ� လှိုိ����ကျော်သူ� 

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� Q ၂၈ �ရ

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

3.86

4.50

6.23

3.36

4.59

7.69

0.44

2.58

4.27

5.91

0.77

၃။ ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� 

ကျော်���မတ် ီ(သူ�ိ်) စ်ည်��င်း� 

��ွဲ�တ်ွင်း� လှိုိ�င်း�စ်င်း�လှို���ရန်း� 

ကြာ�န်း်�ကြာ��သူည််� ကျော်န်း်ရ�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� 

Q25_r1 / Q25_r2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

18.15

30.95

63.26

 

16.78

24.82

41.50

0.32

10.30

22.94

41.02

0.76

၄။ DICA တ်ငွ်း� မတှ်��ံ�တ်င်း� 

လှို��မတှ်�ရရှိရန်း� 

ကြာ�န်း်�ကြာ��သူည််� ကျော်န်း်ရ�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� - Q25_r3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

7.00

31.22

188.50

 

1.00

30.10

105.00

0.16

10.73

31.04

98.11

0.68

၅။ မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��ဆိ�င်း�ရ� 

လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��တ်ခွ�ခွ�၌ 

�ခွ���ခွဲရှိပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� t_q26_2_1 

မ ှt_q26_2_8 �ထွိ

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

3.7%

8.2%

24.8%

 

0.0%

8.8%

32.4%

-0.03

2.4%

6.9%

30.7%

0.91

၆။ စ်ည်��င်း���ွဲ� 

လှို���င်းန်း�� လှို�����ိင်း�ခွငွ်း�် 

လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� 

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 
ကျော်ဝစ်� (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

စ်ည်��င်း���ွဲ� QA4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

44.7%

72.0%

100.0%

 

37.8%

78.2%

100.0%

0.57

45.2%

78.7%

100.0%

0.97

၇။ စ်ည်��င်း���ွဲ� 

ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� 

ဗဟ�သူ�တ်ရှိကျော်ကြာ��င်း��နိုငှ်း�် 

�ညူ်တီ်တ်�ကျော်ကြာ��င်း�� 

သူကျော်ဘဲ�တ်ညူ်မီ� (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်�ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

စ်ည်��င်း���ွဲ� Z5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

50.0%

50.0%

100.0%

 

39.4%

81.5%

100.0%

-0.14

37.8%

80.4%

100.0%

0.97

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည််် ထူးည်််သုင့််းသုည််် ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှ်ကနိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည််နယ််/�ိငု််း �ိုင််း�ာပြခံင််း

Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၈။ ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� 

ကျော်���မတ် ီ(သူ�ိ်) စ်ည်��င်း���ွဲ�  

လှို���င်းန်း��လှိုိ�င်း�စ်င်း� 

ကျော်လှို့���ထွ��ရန်း� လှို���ထွံ�� 

လှို���န်းည်��လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း��ဆင်း�် 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��- Q25r1_6_1 

မ ှQ25r1_6_8 နိုငှ်း�် 

Q25r2_6_1 မ ှ

Q25r2_6_6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

1.09

3.10

 



၉။ DICA မတှ်��ံ�တ်င်း� 

လှို��မတှ်�ကျော်လှို့���ထွ��ရန်း� 

လှို�ိ���ကျော်သူ� လှို���ထွ�ံ� 

လှို���န်းည်��လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� 

�ဆင်း�် �ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

�ခွ်���လှို��- 

Q25r3_6_1 မ ှ

Q25r3_6_6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.72

1.41

2.65

 

၁၀။ DISI မတှ်��ံ�တ်င်း� 

လှို��မတှ်� ကျော်လှို့���ထွ��ရန်း� 

လှို�ိ���ကျော်သူ� လှို���ထွ�ံ� 

လှို���န်းည်�� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� �ဆင်း�် 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

�ခွ်���လှို��- 

Q25r4_6_1 မ ှ

Q25r4_6_6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.89

1.38

2.10

 

၁၁။ လှို�ိင်း�စ်င်း�လှို���ထွံ�� 

လှို���န်းည်��မ်�� �စိ်စ�တ်�ွ� 

သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�သူည်� 

စ်ည်��င်း���ွဲ� သူ�ိ ်တ်စ်�ကြီး�မိ�မ� 

သူ�ွ�ကျော်ရ���ခွဲရ်သူည်� (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 

စ်ည်��င်း���ွဲ� Q2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

45.4%

85.8%

 

၁၂ ။ စ်ည်��င်း���ွဲ� 

ရိုံ��၏ စ်မွ��ရည်��ပြု�ည််� 

�လှို���လှို���သူည်�ဟ� 

သူကျော်ဘဲ�တ်ညူ်မီ� (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 

စ်ည်��င်း���ွဲ� Z4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.7%

100.0%

100.0%

 

၁၃။ စ်ည်��င်း���ွဲ� ရိုံ��တ်ငွ်း� 

လှို�ိ���ကျော်သူ� ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� 

�ရင်း���ပြုမစ်�မ်�� ရှ�ိါ၏ဟ� 

သူကျော်ဘဲ�တ်ကူြာ�သူ ူ(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 

စ်ည်��င်း���ွဲ� Z6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

66.4%

100.0%

 

၁၄။ ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ�၏  

စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�မ� 

�မ�ဏ် (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

ပြု�ည်�သူ�ူ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� 

Z4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

53.6%

100.0%

 

၁၅။ ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� 

တ်ငွ်း� လှိုိ����ကျော်သူ� 

ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� 

�ရင်း���ပြုမစ်�မ်��ရှ�ိါ၏ဟ� 

သူကျော်ဘဲ�တ်ကူြာ�သူ ူ(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� Z6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

33.3%

100.0%

 

၁၆။ ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� 

ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� ကျော်���ကျော်ရဖွြိုး��ီ 

�ကျော်ထွ����� ူပြု��ကြာ�သူည်� 

(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� Z5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

0.0%

78.4%

100.0%

 

၁၇။ စ်ည်��င်း���ွဲ� 

ရိုံ��မ်��တ်ငွ်း� စ်ံခွ်နိ်း���ိ�� 

�ံ�စ်ံကျော်လှို့���လှို�ှမ်��ရှိဖြိုး��ီ၊ 

ရရှိနို�ိင်း�သူည်� (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 

စ်ည်��င်း���ွဲ� A1a

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း�� 

 

 

 

 

 

23.2%

100.0%

100.0%

 



ကျော်ပြုမယ့်�မ်��၊ �ရင်း���နိုှီ�မ်�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ဉာ�ဏ်�စ်စည်��မ်���ိ� 
နို�ိင်း�င်းံကျော်တ်��� နို�ိင်း�ငံ်း��ိင်း� �စ်စည်��မ်���ပြု�စ်� သူမိ����ိ��ပြုခွင်း��မ ှ
���ယွ့်�ကျော်��ကျော်သူ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� �ခွငွ်း်��ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ��ွဲ��စ်ည်�� 
မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� မ်��သူည်� ��်�ိ�ခံွစ်��ရ�ါသူည်� 
(North 1981, Acemoglu နိုငှ်း�် Johnson 2005, Johnson 
et al. 2002)။ �စ်စည်��ဥစ်စ��ိ�င်း�ဆ�ိင်း�မ� �ခွွင်း်��ကျော်ရ�မ်���ိ� 
တ်ရ��ဝင်း��မန်ိ်း� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ရို�ိ�ရငှ်း��ကျော်သူ�တ်ရ��ဝင်း�ခွငွ်း်�ပြု��ခွ်��  
ပြု�င်း်� �တ်ကိျော်��သူည််�သူကျော်ဘဲ� ပြု��လှို���၍မရနိုိ�င်း��ါ။ ၎င်း���စိ်စ  
ရ��တ်�ိ�်�ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��သူ�ိင်း���ဝ�ိင်း��၏ ��ိယ့်�စ်��ပြု��မ� �ါဝင်း�၍ 
လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ �ခွငွ်း်��ကျော်ရ� �ပြု�ည််��ဝရှိ/မရှိ �ပြု�န်း��လှိုနှ်း�  
ထွနိ်း��ခွ်���ကျော်��သူည််� ��ွဲ��စ်ည်��မ်���ါဝင်း�၍ လှိုည်��ကျော်��င်း��       
ပြု�ည်�န်းယ့်�၌ ��ဏ်��ရ စ်စ်�ကျော်ဆ�ခွငွ်း်�ရှိကျော်ကြာ��င်း�� �သူ�ိမတှ်� 
ပြု��ဖြိုး��ီမ ှထွ�ိပြု�ည်�န်းယ့်�� စ်စ်�ကျော်ဆ�စ်စိ်စ်� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်�� ခွ်မတှ်� 
ကျော်ကြာ��င်း�� ထွင်း�ရ�ှ� ကျော်သူခွ်�ကျော်စ်ရမည်�။ ၎င်း���စိ်စ�တ်�ွ� စ်�ီ��ွ� 
ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�����မှ ပြု�ည်�န်းယ့်�၌တ်�ဝန်း�ခွံကျော်ဆ�င်း�ရွ�� 
ကျော်န်းသူမူ်��၏ ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်���ိ� လှိုတွ်�လှို��ကျော်သူ� တ်ရ��ရံို�� 
မ်��၌ �ယ့်ခံူွဝင်း�ခွငွ်း်�လှိုည်�� ရှိကျော်စ်ရမည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��စ်�ိ�ရမ်��� မိမိကျော်ဒိသူ�တ်ွင်း��စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ��ိင်း�ဆိ�င်း�မ��ခွွင်း်��ကျော်ရ�မ်��နှိုင်း်� ကျော်ရရှည်� 
�နိုတရ�ယ့်�မ်����ိ ��ိမ�ိ���ွယ့်�သူည််�နိုှင်း်��မ့ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� ��ိမ�ိမ်��ပြု���လှို�ကျော်ကြာ��င်း��နိုှင်း်� ရင်း��နိုှီ�ပြုမ���နိုှံမ� 
ကြီး��ီထွ�ွ�မ�ရှိကျော်ကြာ��င်း���ိ� (Deninger and Jin 2006, Field 
2005, Li et. al. 1998) ၏ ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်���တ်ငွ်း�� ကျော်လှိုလ်ှို�မ� 
မ်��စ်�ွတ်�ိ်� ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်စ်ခွဲ�်ါသူည်�။      

ပြများန်များာနှိုင််င်း�င့်် စားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်းများ�ားအ�က့် �ိုင််�ိုင််မုျား 
�ိုင််�ာ အဆောပြခံခံးအခံင့််အ်ဆော�းများ�ား၊ ဆောပြများ နှငှ်် ်ဆောပြများယ်ာ�ိုင််�ိုင််ခံင့််် 
�ိုင််�ာလးခုြုံခံးုများ ု�ှိ/များ�ှိ ကစိာစသုည်် သု�ူို�၏ လ�ု်ကိုင််နှိုင််များ ု
စာမ့ျား်းအားကို များ�ားစာာ့လမှျား်းများိးုဆောစာသုည််။ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
တ်စ်�ခွ�မ ှလှို���ကျော်ဆ�င်း�ရမည််� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� �မ်�ိ��စ်��မ်��၊ 
�ပြုမတ်��စွ်န်း��နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ�တ်စ်�ခွ�လံှို��
သူည်� ကျော်ပြုမယ့်��ခွငွ်း်��ကျော်ရ�မ်�� �ဆင်း်��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း�ကျော်�် 
မတူ်ည်�၍ စ်တ်င်း�လှို�����ိင်း�ရန်း��င်း� သူင်း�်/မသူင်း်� ဆံ��ပြု�တ်�ကြာ� 
သူည်� (Leckie and Simperingham 2009, Guyitt, 2014)။ 

ပြများန်များာနှိုင််င်း�င့်် ဆောပြများယ်ာအသုးုးပြ�ုခံင့််န်ှင််ှ် လးခုြုံခံးု များကုစိာစသုည််  
ရု�ု်ဆောထူးး့များ ု�ှိ�ါသုည််။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံတ်ငွ်း� ကျော်ပြုမယ့်�ရရှနိို�ိင်း�မ�/
��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�သူည်� ��လှိုရညှ်�စ်�ွ��င်း� တ်�ိင်း��ပြု�ည်�၏ကျော်န်းရ��နိုှံ၌် 
�စ်�ိ�ရ�ထွနိ်း��ခွ်���ပြုခွင်း��၊ ��ဂျာဂလှို�ိ��မပဏ်မီ်��သူ�ိ် ကျော်ပြုမယ့်� 
လှိုှဲကျော်ပြု��င်း��ကျော်��ပြုခွင်း��နိုှင်း်� ကြာ��ပြုမင်း်�စ်ွ� ပြု�စ်��ွ��လှို်��ရှိကျော်သူ� 
လှို��န်း���ိ�င်း� �ဋိ�ိ�ခမ်��ကျော်ကြာ��င်း်� ရို���ကျော်ထွ�ွလှို့��ရှကိျော်စ်ခွဲ ်
�ါသူည်�။ နို�ိင်း�ငံ်းသူ��တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စီ်�ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်� 
နိုငှ်း်� တ်ရ��ဝင်း�လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ ပြု�င်း��ထွန်း� 
ကျော်သူ� ပြု�ဿန်းာမ်��ရှိကျော်ကြာ��င်း�� သူ�ကျော်တ်သူန်းပြု��မ�မ်��� ပြု�သူ 
လှို့��ရှိသူည်�။ နို�ိင်း�ငံ်းသူ��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� လှို����ိ�င်း�စ်��ကျော်သူ���ရန်း� 

လံှို�ကျော်လှို���ကျော်သူ� ကျော်ပြုမယ့်�ရရှိရန်း� �ခွ���ခွမဲ်��စ်�ွနိုငှ်း်� ရင်း�ဆ�ိင်း� 
ရဖြိုး�ီ� ��ယ့်�၍ရရှိသူွ��လှို့င်း�လှိုည်�� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�တ်ရ��ဝင်း� 
ပြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း� လှို���ထွ�ံ�လှို���န်းည်�� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်���လှိုည်�� 
ရို���ကျော်ထွ�ွခွ��ခွ ဲပြု�ဿန်းာ မ်��စ်�ွရှိကျော်ကြာ��င်း�� ပြု�သူလှို့��ရှိသူည်�။ 
(Leckie and Simperingham, 2009; Guyitt, 2014)။ 
�ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်��� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံတ်ငွ်း� လှိုံ�ခြုံခွံ� 
စ်ိတ်�ခွ်ရကျော်သူ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ��ခွွင်း်��ကျော်ရ�မ်��မရှိပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� 
လှိုမူ��လံူှို�ကျော်ရ�နိုငှ်း်� ဆင်း��ရဲနိုမွ���ါ�မ� ကျော်လှို့�်ခွ်ကျော်ရ��တ်�ွ�လှိုည်�� 
ဖြိုးခွိမ��ကျော်ပြုခွ���မ�မ်��စ်ွ� ရှိကျော်န်းကျော်ကြာ��င်း����ိ မီ�ကျော်မ�င်း��ထွ�ိ�ပြု� 
ခွဲ်သူည်� (Myanmar Center for Responsible Business, 
2018)။ မလံှို�ခြုံခံွ�ကျော်သူ� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�မ်��သူည်� မကျော်သူခွ်� 
မကျော်ရရ�မ�မ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူည်�။ ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� မမိတိ်�ိ�်�်�ိ�ခံွစ်��ရမည််� လှို���င်းန်း��မ်��မ ှ
�ပြုမတ်��စ်နွ်း��ရရှိသူည််��ခွ်နိ်း��ထိွ ဆ��လှို��လှို�����ိင်း�ခွငွ်း်�  
ရှိရန်း� မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ� မလံှို�ခြုံခံွ�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ကျော်ပြုမယ့်��ိ�င်း�ဆ�ိင်း�မ� 
မခွ�ိင်း�မ�လှို့င်း� ကျော်ရရှည်�၌ တ်�ိ�တ်��သူည််� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�  
မ်����ိ မပြု��လှို���ဘဲကဲျော်န်းကြာ�မည်�ပြု�စ်�ကျော်ကြာ��င်း�� သူကိျော်စ်လှို�ိ�ါသူည်�။ 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွရှိကျော်သူ� �ဆ�ိ�ဆံ���ဆင််း��ထိွကျော်တ်�ွလှို့င်း� ရင်း��နိုှီ� 
ပြုမှ���နိုှလံှို�ိကျော်သူ� �လှို���လှို�ရှိ လှို���င်းန်း��ရငှ်း�တ်�ိသ်ူည်� �စ်�ိ�ရ� 
သူတူ်�ိ၏်ကျော်ပြုမမ်���ိ� �ခွ်နိ်း�မကျော်ရ�ွသူမိ��ယူ့်ပြုခွင်း�� ပြု��နို�ိင်း�သူည်�ဟ� 
ထွင်း�ပြုမင်း�လှို့င်း� လှို���င်းန်း��မ်����ိ မစ်တ်င်း�မ�ီ�င်း� ကျော်ရ�ှင်း�ကျော်ပြု�� 
�ယွ့်�ရ�ရှိ�ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� ကျော်ပြုမယ့်�နိုငှ်း်�သူ��ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� 
ပြု�ဿန်းာမ်��သူည်� ကြီး��ီမ��ကျော်သူ�ပြု�ဿန်းာတ်စ်�ခွ� ပြု�စ်�သူည်�။ 
သူ�ိက်ျော်သူ�� ဤသူ�ကျော်တ်သူန်းသူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��ထွ�� 
နို�ိင်း�ငံ်းသူ��တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်၊ီ လှိုယ့်�သူမ��မ်��နိုငှ်း်� �လှို���သူမ�� 
မ်��၏ ရို�ကျော်ထွ�င််း��ကျော်�် �ဓ�ိထွ�� ��ရံို�စ်�ိ��ထွ��ကျော်ကြာ��င်း�� 
သူတ်ပိြု��ရန်း� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ��ါသူည်�။ MBEI သူည်� စ်စ်�တ်မ��၊ ����ခွ �်�� 
ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� �ခွ်���လှို��မ်��နိုှင်း်� စ်ူ�စ်မ��ကျော်လှို်လှို�ကျော်ရ� 
�ခွ်���လှို��မ်���ကျော်�  ်�ကျော်ပြုခွခံွ၍ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
ကျော်ပြုမယ့်�လှို�ိ���ခွ်��မ်���ိ� �ထွူ���ရိုံ�စ်�ိ��ထွ��ပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်�သူည်�။ 

ဤ�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲတွ်င်း� ကျော်ပြုမယ့်�ဆ�ိင်း�ရ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 
ရရှိပြုခွင်း��မ�ှ လှိုယွ့်�/မလှိုယွ့်� နိုငှ်း်� သူတူ်�ိ၏်ကျော်ပြုမယ့်� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ��ကျော်�် 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��မ ှခံွစ်��ရကျော်သူ�လံှို�ခြုံခံွ�မ��ကျော်�်တ်ငွ်း� �ဓ�ိထွ��သူည််� 
စ်စ်�တ်မ��ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��၏ �ကျော်ပြု�မ်����ိ ကျော်�ါင်း��စ်��ထွ��သူည်�။ 
ဤစ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ူမ�မ်����ိ ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း်�နိုှင်း်� 
��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�ဆ�ိင်း�ရ� �ခွငွ်း်��ကျော်ရ�မ်���ိ� ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်သူ� �စ်�ိ�ရ 
ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်ီနိုှစ်�ခွ�ပြု�စ်�ကျော်သူ� လှိုယ့်�ယ့်�ကျော်ပြုမစီ်မံခွန်း်�ခွွဲကျော်ရ�နိုှင်း်� 
စ်�ရင်း���င်း��ဦး�စ်�ီဋ္ဌာ�န်း (DALMS) နိုငှ်း်� �ကျော်ထွကွျော်ထွ�ွ���ခွ်���ကျော်ရ� 
ဦး�စ်�ီဋ္ဌာ�န်း (GAD) ၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်���ိ ��ဲပြု�တ်�သူည််� စ်�ူစ်မ�� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ� �ခွ်���လှို��မ်��ပြု�င်း်� ပြု�ည််�စ်�ွ�ထွ��သူည်�။ 
ဤ�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲသူည်� လှို���င်းန်း��စ်�၏ (DALMS) ဆ�ိင်း�ရ� 
ကျော်ပြုမယ့်�လံှို�ခြုံခံွ�မ�၊ လှို��ရှိတ်ရ��ဝင်း� �ဆင်း်��တ်န်း��၊ ကျော်ပြုမယ့်� 
��ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း်�မ်�� စ်ီမံခွန်း်�ခွွဲပြုခွင်း��နိုှင်း်� လှို�ိ���ကျော်သူ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�  



(ကျော်ပြုမ�ံ��ဲသ်ူ�ိ)် စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� ထွ�တ်�ကျော်��နို�ိင်း�သူည််� စ်မွ��ရည်� 
နိုငှ်း်�တ်� ွGAD ၏စ်မွ��ရည်�တ်�ိ�်ကျော်�် ��ပဲြု�တ်�မ�နိုစှ်�ခွ�လံှို����ိ 
ကြာ�န််း�ကြာ��ခွ်နိ်း�နိုငှ်း်� ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ��ံ�ဆ�ိင်း�ရ� 
ဆ��စ်��ကျော်သူ� �စိ်စမ်��ရ��မ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ 

�း ု(၄.၂) က ဆောပြများယ်ာ�ိုင််�ိုင််လု�်ကိုင််များနုှှင််် လးခုြုံခံးုများ ုအညွှန်ှး 
ကန်ိးခံ့�ကဏ္ဍ�င့်် ကယ်ားပြ�ည််နယ််သုည်် အဆောကာင််း�းးု 
စာ့များ်းဆော�ာင််�ည််ကိုပြ�သုဖြိုး�ီး များ့န်ပြ�ည််နယ််သုည်် အနိများ််�းုး 
လ�်ုဆော�ာင််များကုို ပြ�သုသုည််။ တ်စ်�န်းည်��ဆ�ိလှို့င်း�၊ ဤ�ွဲပြု��� 
ပြုခွ��န်းာ�မ��မ်��စ်�သူည်� သူ�ကျော်တ်သူန်းဆိ�င်း�ရ� �ခွ်���လှို�� 
ကျော်����ယ့်မူ� �ကျော်ပြု��င်း���လဲှိုမ်�� ကျော်�်တ်ငွ်း� မတူ်ည်�ကျော်န်းသူည်�။ 
ယ့်ခွင်း��ညွှနှ်း���ိန်း��မ်��န်းည်��တူ် ဤ�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ�မ်��သူည်�  
သူ��ဆ�ိင်း�ရ� �စ်�ိ�ရ ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��၏ လှို���င်းန်း���ွမ���်င်း�မ� 
နိုငှ်း်� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� (ရှိ/မရှိ) ��ွပြုခွ��မ� သူ�ိမ်ဟ�တ်� မပြု�ည််�ဝ 
မ���ိ ထွင်း�ဟ��ကျော်�်လှိုငွ်း�ကျော်စ်သူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း်�၊ �ယ့်�� 
ရှိဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်ထွ�ွ���မ်��� ကျော်ပြုမဂျာရမ� မထွ�တ်�ကျော်��မလီှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��သူည်� �်မ��မ့စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��-(၁.၇) ခွ�မ့သူ� သူ�လှို�ိ��� 
သူည်�။ �ပြုခွ��တ်စ်����တ်ငွ်း�မ ူမနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ွင်း� ကျော်ထွ�ွ��� 
မ်��� ကျော်ပြုမဂျာရမ� မထွ�တ်�ကျော်��မ ီလှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� �့မ��မ့ 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ�� (၄)-ခွ� လှို�ိ���သူည်�။ ကြီး�ိ��န်းစီ်န်းစ်���ိ ထွ�ိ�တ်န်း��  

တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� တ်�ဝန်း�ရှိသူမူ်��၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ���န်းည်��ပြုခွင်း�� 
တ်�ိက်ျော်ကြာ��င််း� ရို���ကျော်ထွ�ွခွ��ခွကဲျော်သူ� ����ခွ�်��ကျော်ရ� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်�� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်���ိ� ��ိမ�ိဆ�ိ�ရ�ွ�ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ �ငွ်း��ဆင်း�� 
ကျော်လှို်လှို�ခွ်��မ်���ရ ၎င်း��ကျော်လှို့���လှိုှ��ံ�စ်ံမ်���ိ� မွန်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ မည်�သူည််� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� ကျော်ထွ�ွ���ရံို��၌မ့ �လှိုယွ့်�တ်�ူ 
မရရှနိို�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� �ယ့်��၏ ကျော်ထွ�ွ���ရိုံ�����လှိုံ��န်း�ီ�ါ� 
(၈၆%)၌ �လှိုယွ့်�တ်�ရူနိုိ�င်း�သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။

ပြ�ည််နယ််နှှင်််�ိုင််း ဆောဒီသုကြီးကီးအလိုက် သုီးပြခံားစာစာ်�များ်း 
ညွှှန်းကိန်းကိစာစများ�ား၌ ကြီးကီးများားဆောသုာ က့�ပြ�ားပြခံားနားများ ု
များ�ားစာာ့�ှိ�က�ါသုည််။ တ်န်းသူေ�ရီတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�နိုငှ်း်� မကျော်��ွ 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်�ိတ််ငွ်း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်�ကျော်ပြုမယ့်� ��ိင်း�ဆိ�င်း� 
ခွငွ်း်� နိုငှ်း်� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်ကြာ��င်း�� �ကျော်ထွ����ထွ��ရရှိရန်း� 
ရ��-(၅၀) သူ�ိ်မဟ�တ်� ရ���န်းည်��င်းယ့်� ��ိကြာ��ပြုမင်း်�သူည်�။ 
�ပြုခွ��တ်စ်����တ်ွင်း�မူ �ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ွင်း� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်���တွ်�� မည်�သူည််�ကျော်ပြုမ�မ်�ိ��စ်���တွ်�� ပြု�စ်�ကျော်စ် 
�လှို��တ်ူ�ခွွင်း်��ကျော်ရ�ရရှိရန်း� ရ��ကျော်�ါင်း��-(၂၀၀) ကျော်�်��  
ကြာ��သူည်�။ ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��သူည်� �စ်�ိ�ရကျော်�ဂျာ်င်း�စီ်မ်���  
�ထွ�ူသူပြု�င််း� ��ဂျာဂလိှို��ဏ္ဍကြီး�ီ�ထွ�ွ�မ� ရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ� လှိုဦူး�ကျော်ရ 
ထွထူွ��သူည််� ကျော်ဒိသူမ်��တ်ငွ်း� ဝင်း�ကျော်ရ���သူည််� ကျော်လှို့���လှို�ှ 
�မ�ဏ်နိုငှ်း်� ည်မီ့ကျော်သူ�  လှို������စ်မွ��ရည်�မ်����ိ လံှို�ကျော်လှို���စ်�ွ 
�သံူ��မပြု��ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� လှို�ိ��န်းာရန်း� ခွငွ်း်�ပြု��န်းည်��လှိုမ��ကျော်��င်း��မ်�� 
မရရှိပြုခွင်း����ိပြု�သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� �ကျော်ပြုခွခံွ 
�စ်�ီမံမ်��၌ �ကျော်တ်���တ်န်း� ည်ံ်�်င်း��ကျော်န်းကြာ�၍လှိုည်�� ပြု�စ်�နို�ိင်း�  
သူည်�။ ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ ��မပဏ်မီ်��၏ ၆၁% မ့သူ� ကျော်ပြုမယ့်�  
ဂျာရန်း� (သူ�ိ)် �ံ�စံ်-၇ ရရှိထွ��ကြာ�ဖြိုး��ီ၊ ၎င်း���မ�ဏ်သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း�� ���လံှို��တ်ငွ်း� �ပြုမင််း�ဆံ��ပြု�စ်�သူည်�။ ဤ�ခွ်��သူည်� 
ကျော်ပြုမယ့်�တ်ရ��ဝင်း��ိ�င်း�ဆ�ိင်း�မ� ကျော်ခွါင်း��စ်ဉ်း�၌ တ်စ်�နို�ိင်း�ငံ်းလံှို�� �တ်�ိင်း�� 
�တ်�ပြု�င်း�် �ဆင်း�်န်းမိ�်�်ကျော်န်းကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်���ပြု�ကျော်န်း�ါသူည်�။

ဆောပြများယ်ာ��ားဝင််�ိုင််�ိုင််ခံ့င်််က အခံ�နိ်�ကာလာသုည်် 
နှငှ်််အများ့ �ိုး�က်လာခံ�ဆ်ောသုာ်လည််း ဆောပြများယ်ာလးခုြုံခံးုများသုုည်် 
အဓိိကစာိုး�ိများ ်စာ�ာပြဖွဲ့စာ်ဆောန���ါ။ ၂၀၁၈ ၏ �်မ��မ့ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ကျော်ခွါင်း��စ်ဉ်း�နို�ိင်း��ယ့်ဥှ�န်းမူန်းာ 
����စ်� ကျော်ဒိတ်��ရ (၆၉.၆%) မ့သူ� ရှိခွဲက်ျော်သူ��လှိုည်�� ယ့်ခွ��ခွါ  
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ (၇၉.၅%)တ်ိ�၌် ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�ရှိကျော်န်းသူည်�။ 
ဤတ်�ိ�တ်��မ��တွ်�� �ကျော်ကြာ��င်း��ပြု�ခွ်��တ်စ်�ခွ�မ�ှ ကျော်ပြုမယ့်� 
��ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း်�ရရှိရန်း� �ခွ်နိ်း�ကြာ��ပြုမင်း်�ပြုခွင်း����ိ �န်းည်��င်းယ့်�  
ကျော်လှို့�ခ်ွ်နို�ိင်း�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ ဤ�ကျော်ကြာ��င်း���ိ�  
ထွ��မံသံူ��သူ��ရ�၌ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� စ်�ရင်း��သူငွ်း��သူတ်�မတှ်�  
(နို�ိင်း��ယ့်ဥှ�န်းမနူ်းာ����စ်�) လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တွ်�� လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�၏ 
ကျော်ပြုမယ့်��ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ပြုခွင်း�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� (�ံ�စံ်-၇)ပြု�င်း်� ကျော်ပြုမယ့်��သံူ��ပြု��ခွငွ်း်� 
လှို��မတှ်�ရရှိရန်း��တ်�ွ�  ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၏ 
�်မ��မ့��လှိုမ�ှ (၁၂၇)- ရ��ပြု�စ်�ခွဲဖ်ြိုး�ီ�၊ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း�  
(၁၂၂) ရ��ဟ�ကျော်တ်�ွခွဲရ်� �သူင်း်��တ်င်း်� တ်�ိ�တ်��မ�ရှိသူည်�ဟ� 
ဆ�ိနို�ိင်း�သူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ��လှိုည်�� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�မ်�� ရှိကျော်စ်��မ ူ
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� သူူတ်�ိ်၌ကျော်ပြုမယ့်�လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� ရှိသူည်�ဟ� 
မခံွစ်��ရ�ါ။ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်တီ်ငွ်း� 
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စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�



�န်းည်��ဆံ��လှို���င်းန်း��စ်� ၃၁.၂% တ်�ိ်� သူမိ��ဆည်��ခွံရမည််� 
�နိုတရ�ယ့်���ိ �သူင်း်��တ်င်း်�ကျော်ကြာ����ရွ�ံကျော်န်းဖြိုး��ီ၊ ၇၅.၇% ကျော်သူ�  
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��တ်�ိ်� �န်းိမ်�ဆံ��င်းှ��ရမ��ခွ�နိုတရ�ယ့်���ိ 
ကျော်ကြာ����ရွံ�ကျော်န်းကြာ�သူည်�။

၂၀၁၈ ခံနုှှစာ်နှငှ််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်�ို��င့်် 
ဆောကာက်ယ်ခူံ�်သုည််် အဓိကိ MBEI ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

ဤ ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆိ�င်း�လှို����ိ�င်း�မ� နိုငှ်း်� လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ 
�ဏ္ဍ�ါ �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ စ်�စ်ည်��မ�သူည်� ၂၀၁၈-ခွ�နိုှစ်�နိုှင်း်� 
၂၀၂၀-ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ကြီး�မိ�စ်လှိုံ��တ်�ိ်၌ တ်�ိင်း��တ်�ခွဲ်သူည််� �ဓိ� 
(�နိုှစ်�ခွ်���) ညွှနှ်း��နိ်း�� (၆) မ်�ိ�စ်လှိုံ�� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ လ�ု်င်န်းစာသုုည်် ဆောပြများယ်ာ�ိငု််�ိုင််ဖြိုး�းီ 
�ိုင််�ိုင််များအုဆောထူးာက်အထူးား �ှိ၏(%)။

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ၎င်း��တ်ိ�်��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည်�် ကျော်ပြုမယ့်��တ်�ွ� 
တ်ရ��ဝင်း�ကျော်ပြုမယ့်��ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း်�ရှိသူည််� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ 
ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ သူတူ်�ိလ်ှို�����ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ပြုမ��ိ င်း�ှ�ရမ�� 
ထွ��သူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�မ�တ်ွင်း� 
မထွည််�သွူင်း���ါ။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆိ�င်း�မ� ပြုမင်း်�တ်�� 
လှို�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွသူည်� ထွ�ိကျော်ဒိသူတ်ငွ်း� ကျော်ပြုမယ့်�မ်�� �လှိုယွ့်� 
တ်�ူ ရရှိနို�ိင်း�ကျော်ကြာ��င်း����ိပြု�သူသူည်� (De Soto, 2000)။  
၎င်း��သူည်� �ကျော်ကြာ��င်း��ပြု�ခွ်��မ်��စ်�ွကျော်ကြာ��င်း်�ပြု�စ်�နိုိ�င်း�သူည်�- 
�သူ�ံ�မပြု��ရကျော်သူ�ကျော်သူ�ကျော်ပြုမယ့်�မ်��ပြု�စ်�၍ ဝယ့်�ယ့်ူရ�တ်ွင်း� 
လှိုယွ့်��နူို�ိင်း�သူည်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်ပြုမယ့်�ဝယ့်�ယ့်ပူြုခွင်း��လှို���င်းန်း��၌ 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်��ပြု�ည််�စံ်�၍ ဗ်းရို�ိ�ကျော်ရစီ်န်းည်���ါ� 
ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ရို�ိ�ရို�ိ�ရငှ်း��ရှင်း��နိုငှ်း်� �ဟန််း��တ်��မရှိပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ 
လှို���င်းန်း��ရှင်း�တ်စ်�ဦး�၏ တ်ရ��ဝင်း�ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း်� မရှိ  
ပြုခွင်း��သူည်� သူ�ူ�ိင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�မ်��ထွ�� န်းမိ်��်ကျော်သူ�  
လံှို�ခြုံခံွ�မ� မရှိသူည််� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�မ���ိပြု�သူသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��ရငှ်း�၏ ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်� တ်ရ��ဝင်း� မပြု�စ်�ပြုခွင်း��သူည်� 
ထွ�ိကျော်ပြုမ��ိ �စ်�ိ�ရ� ��ိမ�ိလှိုယွ့်��စူ်�ွသူမိ��ယူ့်နို�ိင်း�သူည်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
၎င်း����ိရယ့်လူှို�ိသူမူ်��မ ှလှိုယွ့်��စူ်�ွ ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�နို�ိင်း�မည်�ပြု�စ်�သူည်�။ 
ထွ�ိ�်ပြု�င်း� ဘဲဏ်�လှို���င်းန်း�� �ကျော်ရ�င်း���ဝယ့်�မ်��တ်ငွ်း� �ကျော်�ါင်း� 
�စ်စည်���ပြု�စ်� မကြာ��ခွဏ်�သူံ��ပြု��ကျော်လ်ှိုရှိသူပြု�င်း်� မည်�သူည််� 
�ကျော်ထွ����ထွ��မ့မရှိကျော်သူ� ကျော်ပြုမယ့်�မ်���ကျော်�် ကျော်င်း�ွရင်း�� 
�နိုှီ���ိ ရယ့်သံူူ��စ်ွဲနို�ိင်း�ရန်း� နိုငှ်း်� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� မ်��ခွ်�ဲထွငွ်း�ရန်း� 
�တ်�ွ� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�မ���ိ ��န််း��သူတ်�ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။

၂။ ဆောပြများယ်ာစာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ား ��ှ�ိန်အခံ�နိ်ကာလ 
(�က်ဆော�ါင််း)

မည်�သူည််�ကျော်ပြုမယ့်��ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်���ိမဆိ� ရရှိရန်း� �ခွ်နိ်း�ယ့်ရူသူည််� 
��လှိုသူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ တ်ရ��ဝင်း� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�ရရှိရန်း� 
ကျော်နိုာှင်း်�ကျော်နို�ှပြုခွင်း��မ်�� ရှိ/မရှိ (သူ�ိမ်ဟ�တ်�) လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� ကြာ��ရညှ်�ပြုခွင်း�� 
ရှိ/မရှိ��ိ ညွှနှ်း�ပြု�ရန်း� �သံူ��ဝင်း� ကျော်သူ� �ခွ်��တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�သူည်�။ 
ထွ�ိ်ပြု�င်း� ဤစ်�ရွ��စ်�တ်မ���ိ� ရယ့်ူရန်း� �ခွ်နိ်း�ကြာ��လှို့င်း� 

စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း����ိင်း�ရှင်း�မ်���တွ်�� �ခွ်နိ်း�လှိုည်����န်း�၊ 
��န်း��်စ်ရတိ်�လှိုည်�� �ိ�မ�ိမ်��ပြု���လှို�မည်�ပြု�စ်�သူည်�။

၃။ လ�ု်င်န်းစာမုျား�ား�င့်် သုမိျား်း�ည််းခံး�များအု�့က် 
စာိုး�မိျား်စာ�ိ် အသုင်််အ�င်််�ှဆိော�ကာင််း (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� binary စ်န်းစ်�(၀/၁)ပြု�င်း�် တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ၊ လှို���င်းန်း��စ်��ကျော်န်းပြု�င်း်� �သူမိ��ခံွရမည်�ဟ� �သူင်း်��တ်င်း်� 
(ပြုမင်း်�မ��စ်ွ� ��ါ�ဝင်း�) စ်�ိ�ရိမ�မ�နိုှင်း်� ရင်း�ဆိ�င်း�ရသူည်�ဟ� 
ထွင်း�ပြုမင်း�ပြုခွင်း��ရှိ/မရှိ ��ိပြု�သူသူည်�။ ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� 
လှို�����ိင်း�ခွငွ်း်�တ်ည်�ဖြိုးင်းမိ�မ� နိုငှ်း်� သူ��ဆ�ိင်း�သူည််�ပြု�ဿန်းာမ်��စ်�ွ၏ 
�ခွ်���ခွ်�ပြု�စ်�သူည်�။ တ်ည်�ဖြိုးင်းမိ�ကျော်သူ� သူ��တ်မ��ဆ�ိသူည်�မ�ှ 
လှို���င်းန်း��စ်��ကျော်န်းပြု�င်း်� �န်းာဂျာတ်�တ်ငွ်း� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�ရန်း�နိုငှ်း်� 
လှိုည်��တ်�ရန်း� ကျော်မ့��လှိုင််း�ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်���ပြု�သူည်�၊ သူမိ��ဆည်��ခံွရမ� 
�တ်�ွ�စ်ိ��ရိမ�မ� (လှို���င်းန်း��စ်�၏ ကျော်ပြုမယ့်�သူည်� ၎င်း��၏ဆနိုဒနှိုင်း်� 
ဆန််း��်င်း�ကျော်သူ� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ၎င်း��၏ကျော်ပြုမယ့်�စ်�ခွ်����ါ စ်ည်���မ�� 
ခွ်��မ်�� ပြု�င်း��မှ သူမိ��ယ့်ပူြုခွင်း��ခံွရနို�ိင်း�သူည််���ူန်း�မ�)လံှို�ကျော်လှို���စ်�ွ  
ပြုမင်း်�မ��ကျော်န်း�ါ� လှို���င်းန်း��စ်�သူည်� ၎င်း��၏��ိင်း�ဆိ�င်း�မ�နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ 
 မကျော်သူခွ်�ကျော်တ်��်ါ (Feder and Feeny, 1991)။ ၎င်း��၏�ိ�င်း�ဆ�ိင်း�မ�နိုငှ်း်� 
�တ်�သူ��၍ မကျော်သူခွ်�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�သူည်� ကျော်ရရညှ်�မသှူ� ��်�ိ��ပြုမတ်�ရှိသူည််� 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မ်�� (ဥ�မ� - စ်��ယ့်နိုတရ��) �တ်�ွ� မသူင်း်�ကျော်လှို်�� 
ကျော်တ်�်သူည််��ကျော်လှို်��� ��လှိုရှည်�ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�မ်���ိ� 
ပြု��လှို���မည်�မဟ�တ်�ဘဲ ဲ(သူိ�မ်ဟ�တ်�) လှို���င်းန်း��စ်�၏သူ��တ်မ�� 
�ကျော်�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ��င်း��မဲလ်ှို့င်း� ဤကျော်ရရညှ်�ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�မ်�� 
�ကျော်�် မပြု�စ်�မကျော်န်း�ပြုမတ်�ရရှိမည်�ဟ� မယံ့်�ကြာ�ည်�နို�ိင်း�၍ ရင်း��နိုှီ� 
ပြုမှ���နိုှံမည်�မဟ�တ်�ဟ� ဆ�ိလှို�ိသူည်�။ 

၄။ လ�ု်င်န်းစာမုျား�ား�င့်် င်ာှး�များ်းခံ အနှတ�ာယ််အ�က့် 
စာိုး�မိျား်စာ�ိ် အသုင်််အ�င်််�ှဆိော�ကာင််း (%)

ဤ ညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� င်း�ှ�ရမ��ခွပြု�င်း်� လှို�����ိင်း�ကျော်န်းကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��တ်စ်�ခွ�စီ်ရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တွ်��သူ� သူ��ဆ�ိင်း��ါသူည်�။ 
နိုှစ်�တ်�ိင်း�ှ�ရမ��ပြုခွင်း�� သူ�ိ်မဟ�တ်� နိုှစ်�ရညှ်�င်း�ှ�ရမ��ပြုခွင်း��စ်�ခွ်��� 
တ်ငွ်း� ကျော်မ့��လှိုင်း်�မထွ��ကျော်သူ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ� ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွ�တ်�ွ� 
လှို���င်းန်း��စ်�၏ စ်�ိ�ရမိ�မ�သူည်� န်းမိ်�သူည်�ပြု�စ်�ကျော်စ်၊ ပြုမင်း်�သူည်�ပြု�စ်�ကျော်စ် 
ပြု�စ်�/မပြု�စ်� ��ိသူ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ကျော်ပြုမယ့်�သူမိ��ဆည်��ပြုခွင်း��၊ 
ကျော်လှို်��ကျော်ကြာ��ကျော်��ပြုခွင်း��မ်�� နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ မကျော်သူခွ်� မကျော်ရရ�မ� 
မ်���ဲ်သူ�ိ်�င်း� လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�သူည်� ကျော်ပြုမယ့်�စ်�ခွ်������ 
မကျော်မ့��လှိုင်း်�ကျော်သူ� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်�� နိုငှ်း်�လှိုည်�� ရင်း�ဆိ�င်း�ရနို�ိင်း�သူည််� 
�နိုတရ�ယ့်�မ်��ရှိရ� ထွ�ိ�နိုတရ�ယ့်���ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ကျော်လှို ကျော်ရရှည်� 
တ်ည်�ဖြိုးမမဲ��တ်�ွ� �နိုတရ�ယ့်� ��ိ၍ကြီး��ီကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်� (Feder 
and Feeny, 1991)။ ကျော်ပြုမယ့်�စ်�ခွ်����ါ စ်ည်���မ��ခွ်��မ်�� 
ရို�တ်�တ်ရ��ကျော်ပြု��င်း��လှိုရဲန်း� �လှို���လှို�မ်��ကျော်လှို တ်ည်�ဖြိုးင်းမိ�မ� 
န်းည်���ါ�ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ဥ�မ� ���ပြု�င်း�် - စ်ည်���မ��ခွ်�� 
မ်�� ရို�တ်�တ်ရ��ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မတ်�ိင်း�မီ �ပြုမတ်��စ်ွန်း�� 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�ခွဲ ်ကျော်သူ��လှိုည်�� ကျော်န်းာ����ိင်း��တွ်င်း� �ပြုမတ်��စွ်န်း��မထွ�ွ� 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ ဤ�ဲ်သူိ� ်ကျော်သူ� �ိစ်စမ်�ိ�တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 



ဆ��လှို��လှို����ိ�င်း�ရန်း� �ဓ�ိပ�ယ့်�မရှိကျော်တ်�က်ျော်သူ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း 
သူ�်ိ ဆ�ိ��ကျော်ရ���သူ�ွ�နို�ိင်း��ါသူည်�။ �ဆံ��စွ်န်း�ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှ 
စ်�ခွ်����ါစ်ည်���မ��ခွ်��မ်��နိုှင်း်� �တ်�သူ��၍ မကျော်သူခွ်� 
မကျော်ရရ�မ�မ်��ရှိကျော်န်းဖြိုး��ီ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ထွခိွ�ိ��နို�ိင်း�မည််� 
ကျော်မ့��လှိုင်း်�မထွ��သူည််� �ကျော်ပြု��င်း���လှိုမဲ်���ိ� ပြု��လှို���မ�မ်�� 
ရှိတ်တ်��ါ� �လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ရငှ်း� 
မ်���ိ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� စ်တ်င်း�မလှို���မ ီ�တ်���ဆ�ီ 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူလှို�ိ �ပြုမတ်��စ်နွ်း��နိုငှ်း်� �ရယွ့်��စ်��ကြီး��ီမ��သူည််� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ စ်တိ်��်��ကျော်စ်ဖြိုး�ီ� ၎င်း��တ်�ိ�်�ိလှိုည်�� 
�ဟန်း်��တ်�� ပြု�စ်�ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။

၅။ ဆောပြများယ်ာအသုမိျား်းခံး�လ့င်် များ့�ဆောသုာဆောလ�ာ်ဆော�ကးဆောင် ့
��ှလိမိျား််များည််ဟု ုယ်း�ုကည််သုည််် လု�်င်န်းစာ ု(%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��၏ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ရံ�န်း�ရံခွါတွ်င်း� �စ်ိ��ရ�ရ�ရှိ  
မ်��သူည်� ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� လှို���ရ�ှ�မ�ဒိ�ိမနိ်း��(Domain)တ်ငွ်း� 
�ါဝင်း�ရန်း� လှို�ိ���မည်�ပြု�စ်��ါသူည််။ ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှ �မ်�� 
ပြု�ည်�သူ�ူတ်�ွ� �သံူ��ပြု��ရန်း��တ်�ွ� ကျော်ပြုမမ်���ိ� �သံူ��ပြု�� 
ပြုခွင်း��၊ ဥ�မ�-လှိုမ��မ်��တ်�ိ�ခွ်�ဲပြုခွင်း�� သူ�်ိမဟ�တ်� စ်��မ�ဇာ�န်း�မ်�� 
တ်ည်�ကျော်ထွ�င်း�ပြုခွင်း���တ်ွ�� �သူံ�� ပြု��ရန်း�ပြု�စ်�သူည်�။ 
ဤလှို���ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��တ်�ွ� ��်�ိ�စ်�ီ��ွ�  
ပြု�စ်�ထွွန်း��မ� �မ်��ဆံ��ပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�သူမ�� 
တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်�ီ�ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ ထွ�ိသူ�ိက်ျော်သူ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း 
မ်��တွ်င်း� လှို��ရှိ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�ရှိသူမူ်����ိ သူတူ်�ိ၏်ကျော်ပြုမ�တ်�ွ� 
မ့တ်စ်�ွကျော်လှို်��ကျော်ကြာ��ကျော်��ပြုခွင်း�� ရှိ/မရှိ သူရိန်း�လှို�ိ����ါသူည်�။ 
တ်ရ��မ့တ်ကျော်သူ� ကျော်လှို်��ကျော်ကြာ��ကျော်��ပြုခွင်း��နိုှင်း်� �တ်�သူ��၍ 
မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ�မ�သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ���်�ိ��ပြုမတ်�နိုှင်း်� 
�တ်�သူ��၍ မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ� မ�ပြု�စ်�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ကျော်ပြုမဝယ့်� 
ယ့်ရူန်း� ��န်း��်စ်ရိတ်��ိ� ပြုမင်း်�တ်��ကျော်စ်သူည်� (McMullen and 
Shepherd, 2006)။ ��ယ့်�၍ မ့တ်ကျော်သူ� ကျော်လှို်��ကျော်ကြာ��ကျော်��ပြုခွင်း�� 
မရှိ�ါ� လှို���င်းန်း��ရှင်း�သူည်� လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�ရန်း� ��န်း��်စ်ရိတ်�နိုငှ်း်� 
လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ��တ်�ွ� ���န်း���်ခံွကျော်င်းကွျော်ကြာ���ကျော်�် 

ပြု�န်း�လှိုည်�ရရှိရန်း� ဝင်း�ကျော်င်းစွ်�ီဆင်း��မ� ��်�ိ�ခံွစ်��ခွငွ်း်���ိလှိုည်��  
ဆံ��ရံို��၊ န်းစ်�န်းာကျော်ကြာ��လှိုည်�� �န်းည်��င်းယ့်�မ့သူ� ရသူလှိုိ�ပြု�စ်��ါ 
လှိုိမ်�မည်�။ မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ�မ� ပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း  
မ်��တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��သူည်� လှို���င်းန်း���တ်�ွ� 
�ပြု�ည််��ဝ ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံပြုခွင်း���ိ�မပြု��လှို���၊ ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�  
ကျော်လှို်လှို�ပြုခွင်း����ိသူ� ဦး�စ်��ကျော်��၍ ကျော်န်းနို�ိင်း��ါသူည်�။ ဤသူိ�် 
���စ်�ိ��ထွ�တ်�မ� မရှိပြုခွင်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်���ိ� 
ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်စ်ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ��ဆံ��တ်ွင်း� �လှို�����ိ�င်း�ရ�ှ��ါ�မ� 
နိုငှ်း်� �ခွနွ်း�ဝင်း�ကျော်င်းမွ်�� ကျော်လှို်�န််းည်��ပြုခွင်း����ိ ပြု�စ်�ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ 
�တ်�ိလှိုင်း��မရှိကျော်သူ��လှိုည်�� ဤညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� �ပြုင်းင်း����ွ�မ� 
ကျော်ပြု�ရှင်း��ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� �ယ့်ခံူွဝင်း�ပြုခွင်း��တ်ိ��်�ိ ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� ကျော်ပြုမ 
�သံူ��ခွ်မ�မဝူါဒိ���ိင်း�� ၆ (၂၀၁၆) �ါ  �ခွ်��နှိုင်း်���ိ��ည်သီူည်�။ 

၆။ လ�ု်င်န်းစာမုျား ှဆောပြများယ်ာလ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််းများ�ားအ�ိုင််း 
ဆော�ာင််�ကွ်ခံ�ဖ်ြိုး�းီ များည််သုည်််အခံက်အခံ�များ့ 
များကြံကးုဆော��့ခံ�်�ါ(%)

ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��သူည်� ကျော်ပြုမယ့်�နိုငှ်း်�သူ��ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� လှို���ထံွ�� 
လှို���န်းည်��မ်����ိ လှို���ကျော်ဆ�င်း�သူည််��ခွါ �ခွ���ခွဲ 
ကြံ�ံ�ကျော်တ်�ွမ� မရှိခွဲသ်ူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��၏ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ၎င်း��သူည်� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ပြုမယ့်��သံူ��ခွ်နို�ိင်း�မ��တ်�ွ� လှိုယွ့်�/မလှိုယွ့်� 
�ရို�ိ�ရှင်း��ဆံ��ပြု�သူကျော်သူ� �ညွှနှ်း���နိ်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ��ယ့်�၍ 
လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ��ကျော်န်းပြု�င်း်� �ခွ���ခွမဲ်��ကြံ�ံ�ကျော်တ်�ွရ�ါ� 
ဤ�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းသူည်� ကျော်ပြုမယ့်�ရယ့်ရူန်း� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်�� 
ခွ��ခွရဲို���ကျော်ထွ�ွဖြိုး��ီ လှိုယွ့်��မူ�မရှိဟ� �လွှိုယ့်�တ်� ူဆ�ိနို�ိင်း�သူည်�။ 
(Ciccone and Pappaioannou, 2007).

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� မ်��၏ ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� 
နိုငှ်း်� လံှို�ခြုံခံွ�မ�ဆ�ိင်း�ရ� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ� မ်����ိ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်�ွ 



ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ရည်�ရယွ့်�ခွ်�� ပြု�င်း်� ညွှနှ်း��နိ်း�� �သူစ်� (၁၃) 
ခွ���ိ ထွ��မံထွည််�သွူင်း��ခွဲသ်ူည်�။ ယ့်င်း��တ်ိ�မ်�ှ ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ 
�တ်�ိင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။

၇။ လန့်ခံ�်ဆောသုာ၂ နှှစာ်�ာကာလအ�င့််း လ�ု်င်န်းစာ ု
အဆောနပြဖွဲ့င််် ဆောပြများယ်ာအပြင်င််း�ာ့းများ ုပြဖွဲ့စာ်�ာ့းခံ�သ်ုည်် (%)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ဖြိုး�ီ�ခွဲ်သူည်�် ၂ နိုှစ်��တ်ွင်း�� လှို���င်းန်း��စ်� 
�ကျော်န်းပြု�င်း� ်ကျော်ပြုမယ့်��ပြုင်းင်း����ွ�မ� ရှိခွဲသ်ူည်�။  ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်၏ီ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ 
�ပြုင်းင်း���ွ��မ�ပြု�စ်�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� ��ိမ�ိမ်��ပြု���လှို့င်း� 
ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�နိုငှ်း်� လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��ကျော်�် ရမတှ်�န်းမိ်��်သူည်�။ 
�ပြုင်းင်း����ွ�မ� ကျော်ဝစ်�န်းမိ်�ကျော်လှို ရမတှ်�မ်��ကျော်လှို ပြု�စ်�သူည်�။ ကျော်ပြုမယ့်�  
�ပြုင်းင်း���ွ��မ�မ်��သူည်� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း်�သူ��တ်မ��နှိုင်း်� 
�တ်�သူ��၍ ပြု�ဿန်းာမ်��စ်�ွ ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ �ထွမ�ခွ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်��သူည်� �ကျော်ပြုခွခံွ���ပြု�င််း� ���န်းည်��  
ကျော်သူ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� �ခွွင်း�်�လှိုမ��မ်��ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည်��ိ� ပြု�လှိုမိ�်  
မည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�သူည်� ၎င်း��၏�ိ�င်း�ဆိ�င်း�မ���ိ �လှိုယွ့်�တ်စ်��ူ 
ဆံ��ရို�ံ�နို�ိင်း�သူည်�ဟ� ပြု�င်း��မှထွင်း�ပြုမင်း�လှို့င်း� ၎င်း��ကျော်ပြုမယ့်���ိ 
ရယ့်လူှို�ိသူမူ်��� �ပြုင်းင်း����ွ�မ���ိ စ်တ်င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�သူည်�။ 
ဒိ�တ်ိယ့်�ခွ်��မှ� ��ယ့်�၍ လှို���င်းန်း��စ်�သူည်�လွှိုန်း�ခွဲက်ျော်သူ�  
၂ နိုစှ်��တ်ငွ်း�� �ဋိ�ိ�ခတ်ငွ်း� �ါဝင်း�ခွဲရ်�ါ� ၎င်း��လှို���င်းန်း��စ်�သူည်� 
၎င်း��၏ ကျော်ရရညှ်�လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ��တ်�ွ� မကျော်ရရ�မ�မ်���ိ�မ�ိခွံစ်��ရ
နို�ိင်း�သူည်�။ ဤသူ�ိခံ်ွစ်��ရသူည််��တ်�ွ� �လှိုယ့်��လှိုတ်�နိုငှ်း်� 
ကျော်ရရညှ်�တ်ငွ်း�သူ� �ပြုမတ်��စွ်န်း��ရရှိကျော်သူ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မ်���ိ� 
မပြု��လှို����ါ� �မှန်း�တ်�ယ့်�လှို�ိ���ကျော်သူ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ� 
�ပြု�ည််��ဝမရှိပြုခွင်း���ိ� ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ တ်တ်ယိ့်�ခွ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
ကျော်ပြုမယ့်��ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်��မည်�ပြု�စ်�ခွဲလ်ှို့င်း� ဥ�ကျော်ဒိ�ရ ���န်းည်�� 
ကျော်သူ�ကျော်ပြုမဟ� �မ်���မတှ်�ယ့်နူို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း 
��ိမ�ိဆ�ိ�ရ�ွ�နို�ိင်း�သူည်�။ ဤ�ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်���ိ� တ်ရ��ရံို��မ်��တ်ငွ်း� 
�ရှိန်း�ပြုမှင်း်�တ်င်း�နို�ိင်း�ဖြိုး�ီ� လှို���င်းန်း��စ်���� တ်ရ��စ်ွဲဆိ�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� 
ကျော်င်းွကျော်ကြာ��ဆ�ံ�ရိုံ��ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ ဥ�ကျော်ဒိ�ပြုင်းင်း���ွ��မ�မ်����ိ 
�ဆံ��သူတ်�နိို�င်း�ပြုခွင်း�� မရှိကျော်သူ��ခွါ လှို���င်းန်း��စ်��ကျော်န်းပြု�င်း်�  
၎င်း��၏စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�တ်ိ��တ်��မ���ိ ��ရိုံ�မစ်�ိ��နို�ိင်း��ါ။

၈။ လ�ု်င်န်းစာ�ုင့်် ဆောပြများယ်ာဂ�များ် (သုိ�ုများဟု�ု်)
�းစုား-၇ �ှသိုည်် (%)၂၃

ဤညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� ကျော်ပြုမယ့်�မည်�မ ့လံှို�ခြုံခံွ�မ�ရှိသူည်��ိ� တ်�ိင်း��တ်�ရန်း� 
ကျော်ပြုမဂျာရမ� သူ�ိ်မဟ�တ်� �ံ�စ်ံ-၇ စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��ရှိသူည််� 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ိ� ရမတှ်�(၁)မတှ်� နိုငှ်း်� �ပြုခွ��လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� 
���လံှို����ိ (သူ�ည်)�ပြု�စ်� သူတ်�မတှ်�ရန်း�ပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း��သူည်�  
၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�မ ှ�ထွမညွှနှ်း��နိ်း�� ပြု�ဆ�ိမ�ထွ�� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း� 
ကျော်စ်သူည်�။ ဟ�ိစ်ဉ်း�� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််���ပြု�င်း်� ကျော်ပြုမယ့်��ိ�င်း�ဆိ�င်း�ခွငွ်း်� 
�ကျော်ကြာ��င်း����ိသူ� ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲက်ျော်သူ��လှိုည်�� ၎င်း��တ်�ိ�်�ိင်း�ကျော်ဆ�င်း� 
ထွ��သူည််� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� ခွ�ိင်း�မ�မ�-ရှိ/မရှိနိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်����ိသူ� ဆံ��ပြု�တ်�ကျော်စ်ခွဲ်သူည်�။ ဤသူည်�� 
��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�လံှို�ခြုံခံွ�မ� �ဆင်း်�နိုငှ်း်��တ်�သူ��၍ ရို���ကျော်ထွ�ွကျော်စ်ခွဲသ်ူည်�။ 

လှို��ကျော်တ်ွ�တ်ွင်း� ဤ�ိစ်စသူည်� �လှိုွန်း�ရို���ကျော်ထွွ�နို�ိင်း�သူည်�။ 
�ကျော်ကြာ��င်း��မှ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံတွ်င်း� �ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�ကျော်သူ� 
ကျော်ပြုမယ့်�စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��သူည်� ၎င်း��တ်�ိ၏်လံှို�ခြုံခံွ�မ��ဆင််း� 
�ွဲပြု���ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း�ပြု�စ်�သူည်�။ လံှို�ခြုံခံွ�စိ်တ်�ခွ်ရကျော်သူ� စ်�ရ�ွ� 
စ်�တ်မ��နိုစှ်�မ်�ိ�မ�ှ ဖြိုးမ�ိ�ပြု��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်���တ်�ွ�ကျော်ပြုမဂျာရမ� နိုငှ်း်� 
စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�ကျော်န်းရ�မ်�� �တ်�ွ� �ံ�စံ်-၇ ပြု�စ်�သူည်�။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� 
ဂျာရမ�ကျော်ပြုမ�ိ� �စ်�ိ�ရ� တ်ရ��ဝင်း� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��၊  
�ံ�မနှ်း����ပြု�င်း်� ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� (CDC) သူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်ထွ�ွ��� 
(GAD) မတှ်ဆင်း်� ��ဂျာဂလှို�ိ �သံူ��ပြု��သူမူ်����ိ �ခွ်နိ်း���လှို 
သူတ်�မှတ်�၍ င်းှ��ရမ��နို�ိင်း�သူည်�။ ဂျာရန်း�ကျော်ပြုမစ်�ရွ��စ်�တ်မ�� 
ရှိလှို့င်း� ၎င်း��ကျော်ပြုမ�ိ� ကျော်ရ�င်း��ခွ်ပြုခွင်း��၊ လှိုှဲကျော်ပြု��င်း��ပြုခွင်း��၊ �ကျော်�ါင်း� 
ထွ��ပြုခွင်း���တ်�ွ� �သံူ��ခွ်နို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� �စ်စည်�� ��ိင်း�ဆ�ိင်း� 
ခွငွ်း်��ဲသ်ူ�ိ ်�လှို��တ် ူ�သံူ��ဝင်း�သူည်�။ ကျော်ပြုမယ့်�ခွငွ်း်�ပြု�� စ်�ရ�ွ� 
စ်�တ်မ��မ်���ိ� ကျော်ရ�င်း��ခွပ်ြုခွင်း��၊ လှိုှဲကျော်ပြု��င်း��ပြုခွင်း��ပြု��ခွဲလ်ှို့င်း� ထွ�ိကျော်ပြုမ��ိ 
ကျော်ဒိသူ��ဏ်���ိင်း�မ်��� ပြု�န်း�လှိုည်� သူမိ��ယ့်နူို�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
လှို��ကျော်တ်�ွ တ်ငွ်း� ဤပြု�စ်�ရ��မ်�ိ� မ်��စ်�ွမကျော်တ်�ွရှိရ�ါ။ ကျော်ပြုမယ့်� 
��ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း်�ရှိသူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ဆ�ိကျော်လှို်ရှိကြာ�ကျော်သူ� ကျော်ပြု�ဆ�ိသူူ၏ 
၇၃ ရ�ခွိ�င်း�နို�န်း��ထွံတ်ငွ်း� ကျော်ပြုမဂျာရမ�ရှကိြာ�သူည်�။

ကျော်�်�လှို��ကျော်ဒိသူမ်��တ်ွင်း� ပြုမန်း�မ���ဏ်��ိ�င်း�မ်��သူည်� 
စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� �ံ�စံ်(၇) ��ိ ထွ�တ်�ကျော်��ကြာ�သူည်�။ 
၎င်း���ိ�မ်��ကျော်သူ����ပြု�င််း� ကျော်ပြုမယ့်��သူ�ံ�ပြု��ခွွင်း်�လှို��မှတ်� 
(LURC) �ပြု�စ်� ရည်�ညွှနှ်း�� ကျော်ပြု��ဆိ�ကျော်လှိုရ်ှိသူည်�။ �ံ�စ်ံ(၇)�ိ� 
မူလှို���ပြု�င််း� စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�ဧရိယ့်�မ်��တွ်င်း� �သူံ��ပြု��ရန်း� 
ရည်�ရယွ့်�သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ�� MBEI Datasets ရှိကျော်ပြု�ဆိ�သူ ူ၄% 
ကျော်�်��မ့ (လှို���င်းန်း��စ်�-၁၄၇-ခွ�) သူည်� ၎င်း��တ်ိ�၏်ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� 
�ပြု�စ်� �ံ�စ်ံ(၇)ရှကိြာ�သူည်�။ �ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည်�မ�ှ �ံ�စ်ံ(၇)ဟ� 
ကျော်ပြု�ဆ�ိသူသူူည်� MBEI ကျော်ပြု�ဆိ�သူ ူင်းါ�ဦး�မ့သူ� ၎င်း��တ်ိ�၏်�ဓ�ိ 
လှို���င်းန်း���ဏ္ဍ�ိ� စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�ဟ�ကျော်���ပြု�သူည်�။ ၃၅ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� 
(လှို���င်းန်း��စ်� ၅၂-ခွ�) � ၎င်း��တ်�ိ်၏လှို���င်းန်း���ိ� ထွ�တ်�လှို���မ� 
�ဏ္ဍဟ� ကျော်���ပြု�ဖြိုး��ီ �ဓ�ိ���ပြု�င်း်� စ်��န်း��ရိ�ခ�ထွ�တ်�လှို���မ� 
�ဏ္ဍတ်ွင်း� �မ်��ဆ�ံ��ါဝင်း�သူူမ်��ပြု�စ်�ကြာ�သူည်�။ ၄၆% 
(လှို���င်းန်း��စ်� ၆၇-ခွ�) � သူတူ်�ိ၏်�ဓိ�လှို���င်းန်း����ိ လှို��လှို ီ
လှို�����ကျော်ရ�င်း��ဝယ့်�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း���ပြု�စ်�ကျော်���ပြု�ကြာ�သူည်�။ 
၁၂% (လှို���င်းန်း��စ်� ၁၇-ခွ�) � သူတူ်�ိ်၏ �ဓ�ိလှို���င်းန်း���ိ� 
ကျော်န်းရ�ထွ�ိင်း�ခွင်း��နိုှင်း်� �စ်���စ်�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��ဟ� ပြု�ကြာ� 
�ါသူည်�။ �ကျော်ပြုခွခံွ���ပြု�င်း်� ဤလှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� ကျော်�်�လှို�� 
ကျော်ဒိသူမ်��တ်ငွ်း� လှိုယ့်�ယ့်�မဟ�တ်�ကျော်သူ� �ပြုခွ��လှို���င်းန်း��မ်�� 
လှို�����ိင်း�ခွငွ်း်�ရ �ံ�စံ်(၇)��ိ �သံူ��ပြု��ကျော်န်းကြာ�သူည်�။ �ံ�စံ်(၇)သူည်� 
ကျော်ပြုမဂျာရမ� နိုငှ်း်� �လှို��တ်�ူခွငွ်း်��ကျော်ရ� ရှိကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ၎င်း�����  
လံှို�ခြုံခံွ�စ်တိ်�ခွ်ရကျော်သူ��ရ��ပြု�စ်� �ွနို����တ်�ိသ်ူတ်�မတှ်��ါသူည်�။

မ်��စ်�ွကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� �ံ�စံ်(၇) နိုငှ်း်� ကျော်ပြုမဂျာရမ� တ်�ိ�်ဲသ်ူ�ိ်  
လံှို�ခြုံခံွ�မ� �ခွ�ိင်း��မ�ရှိသူည်�ဟ� ၎င်း��တ်�ိ�်မ�ှ�ယ့်ငွ်း��စ်�ွ ယ့်ဆူကျော်သူ� 
�ပြုခွ��စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��သူ� လှို��ဝယ့်�ရှိကြာ�သူည်�။ 
ထွ�ိ�ပြုခွ�� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��သူည်� �ံ�စ်ံ(၇) နိုငှ်း�် ကျော်ပြုမဂျာရမ� 
န်းည်��တ် ူလံှို�ခြုံခံွ�မ�ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� တ်ညူ်ကီျော်သူ� �ခွငွ်း်��ကျော်ရ�မ်�� 
မ��ိင်း�ဆ�ိင်း�ကြာ��ါ။ ကျော်ပြုမ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�ရှိသူည်�ဟ�ဆ�ိသူ ူMBEI ကျော်ပြု�ဆ�ိသူ ူ



၁၄.၅% သူည်�သူူတ်�ိ်၏ �ဓ�ိ စ်�ရွ��စ်�တ်မ���ပြု�စ်� �ံ�စ်ံ 
၁၀၅ ��ိ သူတ်�မတှ်�ဖြိုး��ီ ရယ့်ထူွ��ကြာ�ကျော်သူ��လှိုည်�� �ံ�စ်ံ ၁၀၅ 
သူည်� �ံ�စံ်(၇) ��ိရယ့်ရူန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ�ကြီး��ိတ်င်း�လှို�ိ���ခွ်�� 
တ်စ်�ခွ�မ့သူ�ပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း��တ်ိ� ်တ်ွင်း���ိင်း�ရှင်း� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
င်းှ��ရမ��သူူ�မည်���ိ ကျော်���ပြု�ထွ��ဖြိုး�ီ� ကျော်ပြုမ�ွ��၏န်းံ�ါတ်�၊ 
ကျော်ပြုမ�ကျော်န်း�ထွ�� (စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�၊ �စ်�ိ�ရ၊ စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ� ကျော်���ပြု�) 
ကျော်ပြုမ�မ်�ိ��စ်��နိုငှ်း�် ကျော်ပြုမပြု�င်း�ကျော်ပြုမ�ံ�လှိုည်���ါဝင်း�သူည်�။

�ပြုခွ��စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��သူည်�လှိုည်�� လံှို�ခြုံခံွ�စိ်တ်�ခွ်ရကျော်သူ� 
ကျော်ပြုမ�သူ�ံ�ပြု��ခွွင်း်� �ခွွင်း်��ကျော်ရ�မ်��နှိုင်း်� ရို���ကျော်ထွွ�ကျော်န်းသူည်�။ 
ခွန််း�မနှ်း��ကျော်ပြုခွ���ပြု�င်း်� MBEI ကျော်ပြု�ဆ�ိသူ ူ၉၅-ဦး� သူည်� ကျော်ပြုမယ့်�၏ 
သူမ�ိင်း��ကျော်ကြာ��င်း��ဆိ�င်း�ရ� တ်ရ��ဝင်း�စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� �ံ�စံ် (၁၀၆) ��ိ 
၎င်း��တ်�ိ၏် �ဓ�ိ ကျော်ပြုမယ့်�စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���ပြု�စ်� စ်�ရင်း�� 
သူွင်း��ကြာ�သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်� ၂၂-ခွ�သူည်� �ဓိ����ပြု�င်း်� 
စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ပြုမမ်��၏ �စ်တိ်����ိင်း��တ်စ်�ခွ� ပြု�စ်�ကျော်သူ� �ံ�စံ် (၁၅) 
��ိစ်�ရင်း�� ပြု��စ်�ထွ��သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� လှို���င်းန်း��စ်� ၂၃-ခွ�သူည်� 
စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ပြုမမ်���ိ� �ပြုခွ���သံူ��ပြု��မ�သူ�ိ ်လှိုှဲကျော်ပြု��င်း��ခွငွ်း်�ပြု��ဖြိုး��ီ 
ကျော်န်းာ��ဆံ��တ်ငွ်း� ကျော်ပြုမဂျာရမ� သူ�ိ ်�ဆင်း်�ပြုမှင််း�နို�ိင်း�သူည်� ်�ံ�စံ် (၃၉) 
မ့�ိ�သူ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�ကြာ�သူည်�။၂၄

�ံ�စ်ံမ်�� ၁၀၅၊ ၁၀၆၊ ၁၅၊ ၃၉ တ်�ိ်တ်ငွ်း� သူ�ီပြုခွ��လှိုတွ်�လှို��စ်ွ� 
လှိုှဲကျော်ပြု��င်း��ခွငွ်း်�မရှိဘဲ ဲကျော်ပြုမဂျာရမ� (သူ�်ိမဟ�တ်�) �ံ�စံ်(၇) န်းည်��တ် ူ
��ိင်း�ဆိ�င်း�ပြုခွင်း��နိုှင်း�် ကျော်�ါင်း�နိုှံခွွင်း်�လှိုည်��မရှိသူည််��ကျော်လှို်��� 
ဤ�ညွှှန်း���ိန်း���တ်ွ�� ၎င်း��တ်ိ�်၏ binary စ်န်းစ်�တ်န်း��ိ�� 
(သူ�ည်) �ပြု�စ်�သူတ်�မတှ်�ထွ��သူည်�။

ကျော်ပြုမဂျာရမ� နိုငှ်း်� �ံ�စံ်၇ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��နိုစှ်�မ်�ိ�လံှို��သူည်� ��ိင်း�ဆ�ိင်း� 
သူူမ်��နိုှင်း်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်����� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�ရှိကျော်စ်ဖြိုး�ီ� 
��ိင်း�ရှင်း�မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ၎င်း��တ်�ိ်၏ကျော်ပြုမမ်����ိ ကျော်�ါင်း�နိုှံပြုခွင်း��၊ 
�စ်စည်��လှိုဲလှိုှယ့်�ပြုခွင်း��၊ သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်ရ�င်း��ခွ်ပြုခွင်း����ိ ခွွင်း်�ပြု�� 
ထွ��သူည်�။ ထွ�ိက်ျော်ကြာ��င်း်� ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ကျော်ပြုမလံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��ိ� 
တ်�ိ��ရို�ိ�� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်�� ��ိမ�ိခွ�ိင်း�မ�ကျော်လှို 
လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�သူည်� ကျော်န်းာင်း�လှို�မည််� ��လှိုတ်ငွ်း� သူတူ်�ိက်ျော်ပြုမယ့်� 
လှို��ဝယ့်�ရှိ/မရှိနိုှင်း်��တ်�သူ��၍ စ်�ိ�ရိမ�မ�ကျော်လှို့�်န်းည်��ပြုခွင်း��
ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်ရရညှ်�ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� ��ိမ�ိပြု��လှို���နို�ိင်း�ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ 

၉။ လ�ု်င်န်း�ငှ််သုည်် အပြခံားသု�ူစာ်ဦးး၏အများည််ပြဖွဲ့င််် 
ဆောပြများကို �ိုင််�ိုင််သုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� �ပြုခွ��သူတူ်စ်�ဦး�၏�မည်�ပြု�င်း်� ��ိင်း�ဆိ�င်း� 
ကျော်သူ�ကျော်ပြုမကျော်န်းရ� တ်စ်�ခွ�တ်ငွ်း� လှို����ိ�င်း�ကျော်န်းကျော်သူ� လှို���င်းန်း��ရငှ်း�  
မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ �ပြုခွ��သူတူ်စ်�ဦး�၏ �မည်� 
ကျော်�ါ�� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်ပြုမယ့်��ကျော်�် လှို����ိ�င်း�သူ ူ��ိမ်��ကျော်လှိုကျော်လှို 
လံှို�ခြုံခံွ�စ်တိ်�ခွ်ရမ� န်းည်��ကျော်လှိုကျော်လှို ပြု�စ်�သူည်�။ �ပြုခွ��သူတူ်စ်�ဦး� 
၏�မည်�ပြု�င်း်� ကျော်ပြုမ��ိင်း�ဆိ�င်း�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�သူည်� 
သူတူ်�ိ၏် ��ိယ့်��ိ�င်း��မည်�ပြု�င်း်� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆိ�င်း�ပြုခွင်း��ကျော်လှို���  
မလူှို�တ်ည်����င်း� လံှို�ခြုံခံွ�ခွ�ိင်း�မ�မ���ိ၍မရှိ�ါ။ �မ်�����ပြု�င်း်� 
သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�သူည််� �ခွ်��မ�ှ ကျော်ပြုမယ့်��ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်� �မည်� 

ကျော်�ါ�� ရရှိထွ��သူသူူည်� ကျော်ပြုမယ့်�ကျော်�်တ်ငွ်း� တ်ရ��ဝင်း� �ခွငွ်း်��ကျော်ရ� 
ရှိသူည်�။ လှို���င်းန်း��ရှင်း�သူည်� �တ်ိ�င်း���တ်�တ်စ်�ခွ��ထွ ိ
ကျော်ပြုမ��ိင်း�ရှင်း�၏ စ်ိတ်��ူ�မ်����ိ လှို��ခွံလှို�ိ��န်းာရသူည်�။ 
�ဆံ��တ်ငွ်း� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ �န်းာဂျာတ်�တ်ငွ်း� 
�ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်နို�ိင်း�သူည်�။ �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ� �ခွ်��မ�ှ 
စ်�ရွ��ကျော်�်ရှိ ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� ��ိင်း�ရှင်း�သူည်� �သူံ��ပြု��မ� 
စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်���ိ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲကျော်��င်း�� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲနိုိ�င်း�သူည်�။ 
ဥ�မ� - ကျော်ပြုမ��ိင်း�ရှင်း�သူည်� င်း�ှ�ရမ��ခွ တ်�ိ�ပြုမှင််း�နို�ိင်း�သူည်�။ ညိှ်နို�ိင်း�� 
ပြုခွင်း��မပြု��နို�ိင်း�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း����ိင်း�ရှင်း�မ်��သူည်� မတ်တ်�သူ�၍ 
��န်း��်စ်ရတိ်��ိ� �်ခံွကြာ�ရသူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� 
ကျော်ပြုမယ့်�ကျော်ခွါင်း��စ်ဉ်း� တ်��ပြုခွင်း��လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်ငွ်း� မည်�မ့ခွ��ခွဲ 
ကျော်ကြာ��င်း�� သူယွ့်�ဝ�ိ��၍ကျော်���ပြု�သူည်�။ 

၁၀။ လ�ု်င်န်းဆောပြများ��ှပိြခံင််း သုို�များဟု�ု် ခံ���ထူး့င််ပြခံင််းများ�ား၌ 
အခံက်အခံ�များ�ားနှငှ််် �င််�ိုင််�ပြခံင််း�ှသိုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း���တ်�ွ� လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်����� ကျော်ပြုမယ့်�ရရှိရန်း� 
(သူ�ိ်) သူူတ်�ိ်၏လှို���င်းန်း��န်းယ့်��ယ့်�တ်ိ��ခွ ဲ်�ရန်း� �ခွ���ခွဲ 
ရှိ�ါသူလှို��ဟ� ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲ်သူည်�။ �တ်���ဆီ�မ်��နိုှင်း်� 
ရင်း�ဆ�ိင်း�ရကျော်သူ�လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ �ခွ်�ိ��စ်��မ်��ကျော်လှို 
ကျော်ပြုမယ့်�ဝယ့်�ယ့်လူှို�����ိင်း�ရန်း� ခွ��ခွကဲျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ဤ�ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��မ်���တ်�ွ� �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဆင်း�ပြုခွင်း�မ�မ�ှ ရို�ိ�ရငှ်း��သူည်�။ 
��ယ့်�၍ လှို���င်းန်း��ရှင်း�သူည်� ကျော်ပြုမယ့်�ရရှိရန်း� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
မမိ၏ိကျော်ပြုမယ့်���ိတ်�ိ�ခွ်�ဲရန်း� စ်နိ်း�ကျော်ခွ်မ�မ်��ရှိခွဲလ်ှို့င်း� ၎င်း��သူည်� 
ထွကိျော်ရ���မ�မရှိကျော်သူ� ဗ်းရိို��ကျော်ရစ် ီပြု�စ်�စ်ဉ်း�မ်�� (ကြီး��ိ�န်းစီ်န်းစ်�)
ကျော်ကြာ��င်း်� သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်ပြုမယ့်� မည်�သူ�ိ်ရယ့်ူရမည်��ိ�မသူိ၍ 
သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်�ိ�ခွ်ဲ�ရန်း�နိုှင်း�် �တ်�သူ��သူည်�် သူတ်င်း���ခွ်��  
�လှို�� ရရှိနို�ိင်း�မ�န်းည်���ါ�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူလှို�ိ ဝယ့်�ယ့်ူ 
နို�ိင်း�ကျော်သူ� ကျော်ပြုမမရှိ၍လှိုည်��ပြု�စ်�နို�ိင်း��ါသူည်�။ (Demsetz,1974; 
Knight, 2012)။ ဤညွှှန်း��ိန်း����ိ ကျော်ပြုမ�သူံ��ခွ်မ� မူဝါဒိ  
(၂၀၁၆) ၏ ��ိ�င်း�� ၅ �ါ ကျော်ပြုမယ့်�ရရှိနို�ိင်း�ကျော်ရ��တ်�ွ� �ငွ်း�လ်ှိုင်း�� 
ပြုမင်း�သူ�စ်ွ� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� လှို���ထွ�ံ�လှို���န်းည်��မ်��နိုှင်း်� 
ခွ်တိ်�ဆ��နို�ိင်း�သူည်�။ 

၁၁။ ဆောထူးအ့�ု်၏ဆောပြများဂ�များ် ��ှ�ိန် လိုအ�်ဆောသုာ 
စာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ားအဆော�အ�က့် (#)

ဤကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ� ညွှနှ်း��နိ်း��တ်ငွ်း� ပြု�သူထွ��ကျော်သူ�တ်န်း���ိ�မ်��သူည်� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ�တ်ွ��ဖြိုးမိ��န်းယ့်� �သူီ�သူီ�၏ 
ကျော်ထွ�ွ���ကျော်ပြုမဂျာရမ� ရရှိနို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� ကျော်လှို့���လှို�ှတ်င်း�သူငွ်း��ရ�၌ 
လှို�ိ���ကျော်သူ� �ကျော်ထွ�����်ံ စ်�ရွ��စ်�တ်န်း�� �ကျော်ရ�တ်�ွ�၏  
သူမတ်��နိ်း�� (mean number) ပြု�စ်��ါသူည်�။ ဤတ်ိ�င်း��တ်� 
မ�သူည်� �ဆ�ိ�ါပြု�ည်�န်းယ့်�၏ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�ကျော်ထွွ����ရို�ံ�မ်��တွ်င်း� 
ကျော်����ယ့်ရူရှိခွဲက်ျော်သူ� �်မ��မ့�မတှ်�ပြု�စ်�သူည်�။ ထွည််�သူငွ်း�� 
စ်ဉ်း��စ်��ကျော်သူ� �ကျော်ထွ�����ပူြု�� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��တ်ငွ်း� 
ကျော်ထွ�ွ��� ကျော်လှို့���လှိုှ� �ံ�စ်မံ်��၊ ကျော်ပြုမ�ံ�မ်��၊ ဘဲဏ်�ရငှ်း��တ်မ��  
မ်��နိုငှ်း်� စ်ည်��င်း�ကျော်ထွ���ခံွစ်�မ်�� �ါဝင်း�သူည်�။ ညွှနှ်း��နိ်း���မှတ်� 
မ်����ိ (၀)မှ (၅)�ထွိပြု�င်း်� ရည်� ညွှှန်း��ပြု�ဆ�ိထွ��သူည်�။  



စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� မလှိုိ����လှို့င်း� ရမတှ်� (၀) ဟ၍ူလှိုည်��ကျော်��င်း�� 
�မ်��ဆ�ံ�လှို�ိ���လှို့င်း� ရမှတ်� (၅) ဟူ၍လှိုည်��ကျော်��င်း�� 
ပြု�ဆ�ိထွ��သူည်�။ လှို�ိ���ကျော်သူ�စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်�� ��ိမ�ိ 
မ်��ကျော်လှို ��န်း��်စ်ရိတ်�လှိုည်�� မ်��မည်�ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� ကျော်ပြုမယ့်� 
ရရှိရန်း�လှိုည်�� ခွ��ခွဲ�ါမည်�။

၁၂။ DALMS ဝန်ထူးများ်းများ�ားသုည်် ကညူ်ဆီောထူးာက်�း ်
��်သုည််။(%)

ဤစ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ� ညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်ခွ� 
ခွ်င်း��စ်�ီတ်�ွ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း���တ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� �သူ�ီသူ�ီ၏ 
ကျော်ထွ�ွ���ရံို�� ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ �လှို���ခွ်နိ်း�မှန်း�ပြုခွင်း��/မမနှ်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� 
ကျော်လှို့���ထွ��သူမူ်����ိ  လှို���ထံွ�� လှို���န်းည်��မ်����ါ�ဝင်း� 
လှို�ိ���ခွ်��မ်��နိုငှ်း��်တ်�သူ��၍  ကျော်ထွ����်ံ�ညူ်ဝီန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
ကျော်��ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် သူ��ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်����ိ ကျော်��င်း��မနွ်း�  
ရငှ်း��လှိုင်း��စ်�ွကျော်ပြု�ဆိ�ပြုခွင်း�� ရှိ/မရှ�ိ�ိ တ်�ိင်း��ထွ��သူည်�။ �ညူ် ီ
ကျော်ထွ����ံ်မ�ရှိလှို့င်း� ရမှတ်���ိ (၁) ဟူ၍လှိုည်��ကျော်��င်း�� 
�ညူ်ကီျော်ထွ����်ံမ� မရှိလှို့င်း� (၀) ဟ၍ူလှိုည်��ကျော်��င်း�� Binary 
စ်န်းစ်�ပြု�င်း်� �မတှ်�ကျော်��ထွ��သူည်�။ �ညူ်ကီျော်ထွ����်ံတ်တ်�ကျော်သူ� 
ဝန်း�ထွမ��မ်�� ရှိပြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း��သူစ်� ဝင်း�ကျော်ရ���လှို����ိ�င်း� 
လှို�ိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်���တ်�ွ� သူတ်င်း���ခွ်�� 
စံ်�လှိုင်း�စ်�ွ �လှိုယွ့်�တ်� ူရရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� �ငွ်း�လ်ှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 
ရှိ၍ ထွ�ိကျော်ဒိသူတ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��လှို����ိ�င်း�ရန်း� ဆနိုဒ��ိ၍ရှိကြာ�မည်�။ 
ဝင်း�ကျော်ရ���လှို�����ိင်း�ကြာ�သူည််� �ခွါ၌လှိုည်�� ��န်း��်စ်ရတိ်� 
မ်��စ်�ွမရှိဘဲဲ လှို���င်းန်း��မ်�� �လှို်င်း��ပြုမန်း� ဝင်း�ကျော်ရ���လှို���
��ိင်း�နို�ိင်း�ကြာ�မည်�ပြု�စ်�သူည်�။

၁၃။ GAD (အဆောထူးဆ့ောထူး ့အ�ု်ခံ�ု�်ဆော�းဦးးစားီဌာာန) �့င်် 
စား�းစုား �ှိသုည််၊ �နှိငု််သုည််။(%)

၁၄။ DALMS(လယ််ယ်ာဆောပြများစားများးခံန�်ခံ့�ဆော�းနှငှ်် ်စာာ�င််းအင််း 
ဦးးစားီဌာာန )�့င်် စား �းစုား�ှိသုည််၊ �နှိငု််သုည််။(%)

ဤ ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ညွှနှ်း��နိ်း�� နိုစှ်�ခွ�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ ကျော်လှို့���လှို�ှ�ံ�စံ်ရှိဖြိုး��ီ၊ ရယ့်နူို�ိင်း�သူည််� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
GAD/DALMS ၏ ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ကျော်ထွ�ွ���သူည်� 
ကျော်ပြုမဂျာရမ�ရရှိကျော်ရ��စိ်စ ကျော်လှို့���လှိုှ��ံ�စ်ံနိုှင်း�် DALMS သူည်� 
�ံ�စံ်(၁၀၅)�တ်�ွ� ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� GAD/DALMS 
မရှရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ� ကျော်လှို့���လှို�ှ�ံ�စံ်ရှိသူည််�  ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� �တ်�ွ� 
လှို���င်းန်း�� စ်တ်င်း�ဝင်း�ကျော်ရ���ရန်း� ��န်း��်စ်ရတိ်� ကျော်လှို်�န််းည်��မည်�။ 
�ံ�စံ်ရရှိနို�ိင်း�မ� �ခွငွ်း်��ကျော်ရ�န်းည်��ကျော်လှို လှို���င်းန်း��ဝင်း�ကျော်ရ���ရန်း� 
��န်း��်စ်ရတိ်�ပြုမင်း်�ကျော်လှို ပြု�စ်�သူည်�။ ��ယ့်�၍ GAD/DALMS 
တ်�ိတ််ငွ်း� ထွ�ိ�ံ�စံ်မ်�� မရှိ�ါ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� တ်ရ��ဝင်း� 
�ံ�စ်ံတ်�်ကျော်လှို့���လှိုှ�တ်င်း�သူွင်း��ပြုခွင်း�� ပြု��လှို���နို�ိင်း�မည်� 
မဟ�တ်��ါ။ ထွ�ိသူ�ိ် ပြု�စ်�ပြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်���ိ�  GAD/
DALMS သူ�ိ ်�ကျော်ခွါ���ကျော်ခွါ�� �ခွါခွါ သူ�ွ�ရသူည််��တ်�ွ� 
�ခွ်နိ်း� ��န်း��်မည်�ပြု�စ်�၍   ထွ�ိ�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းသူည်� လှို���င်းန်း��ရငှ်း� 
မ်����ိ တ်ရ��ဝင်း� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ�ါ�ဲ လှို���င်းန်း��မ်�� 

ဆ��လှို��လှို����ိ�င်း�ရန်း� တ်ွန်း����ိ်သူ�ဲ်သူ�ိ် ပြု�စ်�နိို�င်း�သူည်�။  
၎င်း���စိ်စသူည်� တ်ရ��လှိုည်��မဝင်း� သူ�ဲသ်ူ�ိ ် ကျော်ဒိသူ�စ်�ိ�ရမ်�� 
�တ်�ွ�လှိုည်�� ��်�ိ�မရှိ�ါ။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��၏ တ်ွဲ���တ်န်း��ိ��မ�ှ 
ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရန်း� �ကျော်ပြု��လှိုယွ့်�ရှိပြုခွင်း���င်း�ပြု�စ်�သူည်�။ ��ယ့်�၍ 
ဤညွှှန်း��ိန်း��ရမှတ်� န်းိမ်�ကျော်န်းလှို့င်း� လှို�ိင်း�စ်င်း�နိုှင်း်�မှတ်��ံ�တ်င်း�  
လှို��မတှ်�မ်�� လှိုယွ့်���ူ်ယ့်�ပြု�န််း�စ်�ွ ရရှိနို�ိင်း�ရန်း� GAD/DALMS 
တ်�ိ�် ကျော်လှို့���လှို�ှ �ံ�စံ်မ်����ါ�ဝင်း� လှို���င်းန်း���စိ်စရ��မ်�� 
��ိမ�ိ�်ယ့်��်ယ့်�ပြု�န််း�ပြု�န််း� လှိုယွ့်�လှိုယွ့်���ူ ူလှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွရရှိမ� 
ကျော်သူခွ်�ကျော်��င်း� ကြာ���မတ်�ကျော်��လှိုိ���ရံို�မ့သူ�လှိုိ����၏။ �ခွ်��� 
ကျော်ပြု��ရလှို့င်း� ဤ ညွှှန်း��ိန်း��တ်�ိင်း��တ်�မ� နိုှစ်�ခွ�သူည်��ထွ�� 
�လှို��တ် ူ�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ(၁) နိုငှ်း�် ဆ��စ်��မ� ရှိ�ါသူည်�။ 
သူ�ိ်ကျော်သူ���ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ���ွ�ပြုခွ��မ� ရှိ�ါသူည်�။ 
ဤ �ညွှှန်း���ိန်း��၌ ရမှတ်�န်းိမ်��်ကျော်န်းလှို့င်း� �ဝင်း�စ်ရိတ်�  
�ပြု�င်း� ကျော်ပြုမယ့်�ရရှိကျော်ရ�နိုငှ်း်� လံှို�ခြုံခံွ�မ�ကျော်ကြာ��င််း� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း��ိ၍ 
န်းမိ်�ကျော်စ်ကျော်သူ� သူကျော်ဘဲ�သူ�ိ ်သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်�ါသူည်�။ ကျော်���ပြု�ဖြိုး��ီ 
ကျော်လှို့���လှိုှ��ံ�စ်ံမ်�� ရရှိကျော်ရ��ိ�မ�ိခွ��ခွဲလှို့င်း� လှို���င်းန်း�� 
�ဆင်း်�ဆင်း်� လှို�����ိင်း�ရ�တွ်င်း� တ်ရ��ဝင်း�လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်�� 
��ိမ�ိရို���ကျော်ထွ�ွ ��ိမ�ိခွ��ခွသဲူ�ွ�လှိုမိ်�မည်�။ �ထွ��တ်ငွ်း� ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွ 
ခွဲ်ကျော်သူ� ကျော်ပြုမ�ိ�င်း�ဆ�ိင်း�မ�စ်ကျော်သူ� ကျော်ပြုမယ့်�ဆ�ိင်း�ရ� တ်ရ��ဝင်း� 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်�� မရှိပြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း��စ်��တ်ွ�� 
လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ�နိုငှ်း်�တ်� ွထွ�တ်�လှို���မ�မ်���ိ��ါ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်သူည်�။ 

၁၅။ GAD ရုးးု�င့်် လိုအ�်ဆောသုာ ရု�ု်�ိုင််း�ိုင််�ာ 
အ�င််းအပြများစာ်များ�ား�ှိ၏ဟု ုသုဆောဘာာ��ူကသု ူ(%)

၁၆။ DALMS ရုးးု�င့်် လိုအ�်ဆောသုာ ရု�ု်�ိုင််း�ိုင််�ာ  
အ�င််းအပြများစာ်များ�ား�ှိ၏ဟု ုသုဆောဘာာ��ူကသု ူ(%)

ဤ� ညွှှန်း���ိန်း��နိုှစ်�ခွ�သူည်� တ်�ိင်း��နိုှင်း်�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်� 
ရံို��မ်��တွ်င်း� လှို���င်းန်း��မ်����ိ ထွထိွကိျော်ရ���ကျော်ရ���ကျော်ဆ�င်း�ရွ�� 
နို�ိင်း�ရန်း��တ်ွ�� �စ်စည်���ိရိယ့်�မ်��နိုှင်း�် �ကျော်ထွ�����ူ 
�စ်စည်��မ်�� လှိုံ�ကျော်လှို���စ်ွ�ရှိကျော်ကြာ��င်း�� �ွန်း�ကျော်တ်��တ်ိ�်၏ 
သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�� လှို��ခံွကျော်သူ��ခွ်�ိ��စ်����ိ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ပြု�င်း်� 
တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ဤတ်�ိင်း��တ်�မ�သူည်� ကျော်ဒိသူနိုထရ  
ရံို��မ်��ရှိ ရို���ဝတု်��စ်စည်��မ်���ိ� �ထွ�ူပြု�� ကျော်မ�ပြုမန်း��ထွ��ပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်�၍  ထွ��ကျော်ဆ�င်း�� ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူရှိ�ါသူည်�။ �နွ်း��်းတ်�၊ 
���စ်�စ်��မ်��၊ စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��နိုှင်း်� မိတ်ုး�ူ�စ်��  
မ်���ဲသ်ူ�ိ ်ရို�����ိင်း��ဆိ�င်း�ရ� �ရင်း���ပြုမစ်�မ်��သူည်� ရံို��၏ လှို���င်းန်း�� 
မ်����ိ ထွကိျော်ရ���စ်�ွ လှို�����ိင်း�နို�ိင်း�ရန်း� လှို�ိ���ကျော်ကြာ��င်း�� ထွင်း�ရ�ှ� 
�ါသူည်�။၀န်း�ထွမ��မ်��သူည်� �ဆင်း်�ပြုမင်း်� ကျော်လှို�််င််း�သူင်း�ကြာ��� 
ခံွထွ��ရသူည်�တ််�ိင်း� ၎င်း��တ်ိ�တ််ငွ်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� ရို�����ိင်း��ဆိ�င်း�ရ� 
�ကျော်ပြုခွခံွကျော်ထွ����်ံ�စ်စည်��မ်�� မရှိခွဲလ်ှို့င်း� သူတူ်�်ိ၏ လှို���င်းန်း�� 
မ်���ိ� ထွကိျော်ရ���ကျော်��င်း��မနွ်း�စ်ွ� မလှို���နို�ိင်း��ါ။ ဤ�ညွှနှ်း��  
�နိ်း��၌ ရမတှ်�မ်�� န်းမိ်��်စ်�ွ ရှိ�ါ� ရို����ိ�င်း��ဆ�ိင်း�ရ��ရင်း��ပြုမစ်�  
မ်�� �ဟန်း်��တ်��ကျော်ကြာ��င်း်� ဤကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��� စ်မွ��ရည်�   
�ပြု�ည််�ဝကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�ပြုခွင်း�� မရှိကျော်ကြာ��င်း��နှိုင်း်� �ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ�����ံ�မ်���ိ� �ဆင်း်�ပြုမှင်း်�တ်င်း�ရန်း� လှို�ိ���ကျော်န်းသူည်� 
ဟကူျော်သူ� ရငှ်း��လှိုင်း��ပြု�တ်�သူ��သူည််� �ကျော်ပြု�တ်ခွ��ိ� ကျော်���ပြု�သူည်�။



၁၇။ GAD ရုးးုသုည်် စာမ့ျား်း�ည််အပြ�ည််် အလ�ု်လ�ု် 
သုည််ဟု ုသုဆောဘာာ�ညူ်ီများ ု(%)

၁၈။ DALMS ရုးးုသုည်် စာမ့ျား်း�ည််အပြ�ည််် 
အလ�ု်လ�ု်သုည််ဟု ုသုဆောဘာာ�ူည်မီျား ု(%)

ဤကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်တ်�ွရှိခွ်��နိုစှ်�ခွ�သူည်� တ်�ိင်း��နိုငှ်း်�ပြု�ည်�န်းယ့်��လှို�ိ��၊ 
GAD/DALMS ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင်း်�မ်��သူည်� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း��တ်ွ�� ရှိရင်း���စ်စည်���ိရိယ့်�မ်��နှိုင်း်� 
�ကျော်ထွ�����ူပြု���စ်စည်��မ်���ိ� ထွိထွိကျော်ရ���ကျော်ရ���  
�သူံ��ခွ်၍ စ်ွမ��ရည်��ပြု�ည််��ဝ �လှို���လှို���ကျော်န်းသူည်�ဟ� 
�ွနို����တ်�ိ၏် သူ�ကျော်တ်သူန်း ��ွဲ�� လှို��ခံွကျော်သူ� �ခွ်�ိ��စ်��  
(%)ပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ဤ ညွှနှ်း��ိန်း��တ်�ိင်း��တ်�မ�  
နိုစှ်�ခွ�သူည်�လှိုည်�� �ထွ�� �လှို��တူ်�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ(၁)နှိုင်း်� 
ဆ��စ်��မ� ရှိ�ါသူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ�� �ကျော်ပြုခွခွံ �ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ�� 
�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ�မ�ှ ဤညွှနှ်း��ိန်း��နိုစှ်�ခွ�ကျော်�်တွ်င်း� ရမတှ်�မ်�� 
န်းမိ�်�်ကျော်န်း�ါ� ကျော်ပြုမယ့်�လံှို�ခြုံခံွ�မ�နိုငှ်း်� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�စ်�ရွ��စ်�တ်မ��  
မ်�� မပြု�ည််�စံ်�၊ ထွကိျော်ရ���စ်�ွမရှိပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်ပြုမယ့်���ိင်း�ဆိ�င်း�မ� 
�ခွငွ်း်��ကျော်ရ� မခွိ�င်း�မ�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ထွ�ိလှို���င်းန်း��  
စ်ဉ်း�မ်���ိ� ကျော်�်��လှိုှ��ရန်း� ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�လှိုိ��ါ� ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�နို�ိင်း�  
ကျော်သူ��လှိုည်�� လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�ကျော်လှို်�န််းည်��သူ�ွ�လှိုမိ�်မည်� ပြု�စ်�သူည်�။

၁၉။ DALMS �းစုား-၁၀၅ (ဆောပြများ�း)ု ��ှိ�န် လိုအ�်ဆောသုာ 
စာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ား အဆော�အ�က့် (#)

ဤကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ� ညွှနှ်း��နိ်း��တ်ငွ်း� ပြု�သူထွ��ကျော်သူ�တ်န်း���ိ�မ်��သူည်� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ�တ်ွ��ဖြိုးမိ��န်းယ့်� �သူီ�သူီ�၏ 
DALMS ရံို��မ ှသူ�ီပြုခွ��လှိုိ�င်း�စ်င်း� သူ�ိမ်ဟ�တ်� သူ��ကျော်သူခံွလှို��မတှ်�- 
ဤ�စိ်စတ်ငွ်း� �ံ�စံ်(၁၀၅) (ကျော်ပြုမ�ံ�) ရရှိနို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� ကျော်လှို့���လှို�ှ  
တ်င်း�သူငွ်း��ရ�၌ လှို�ိ���ကျော်သူ� �ကျော်ထွ�����်ံ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 
�ကျော်ရ�တ်�ွ�၏ �လှိုယ့်��ိန်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ ဤတ်�ိင်း��တ်�မ�သူည်� 
 �ဆ�ိ�ါပြု�ည်�န်းယ့်�၏ DALMS ရံို��မ်��တ်ငွ်း� ကျော်����ယ့်ရူရှိခွဲက်ျော်သူ� 
�်မ��မ့�မတှ်� ပြု�စ်�သူည်�။ ထွည််�သူငွ်း�� စ်ဉ်း��စ်��ကျော်သူ� �ကျော်ထွ���  
��ပူြု�� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��တ်ငွ်း� DALMSရံို�� ကျော်လှို့���လှို�ှ�ံ�စံ်  
မ်��နှိုင်း် � �ပြုခွ��ဝန်း�ကြီး�ီ�ဌာ�န်းမ်��မှ ကျော်ထွ���ခွံစ်�မ်�� 
�ါဝင်း�သူည်�။ ညွှနှ်း��နိ်း���မှတ်�မ်����ိ (၀)မ ှ(၇) �ထွပိြု�င်း်�  
ရည်� ညွှနှ်း��ပြု�ဆ�ိထွ��သူည်�။ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� မလှိုိ����လှို့င်း� 
ရမတှ်� (၀) ဟ၍ူ၎င်း��၊ �မ်��ဆံ��လှို�ိ���လှို့င်း�  ရမတှ်� (၇) ဟ၍ူ 
လှိုည်��ကျော်��င်း�� ပြု�ဆ�ိထွ��သူည်�။ လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��  
မ်����ိမ�ိမ်��ကျော်လှို လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� ��ိမ�ိရို���ကျော်ထွ�ွဖြိုး��ီ ��န်း��်စ်ရိတ်�  
လှိုည်����ိမ်��မည်�၊ ကျော်ပြုမယ့်�ရရှိရန်း�လှိုည်�� ��ိ၍ ခွ��ခွ�ဲါမည်�။

ဇိုယ်ား ၄-၂။

ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ�ုခံင့်််နှငှ််် လးခုြုံခံးုများ ုအညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀)

ဤအဓိကိ ညွှနှ်ကနိ်း ဂဏာန်းများ�ားကိ ု ၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI များ�ှ်�များ်းများ�ားများ ှစာဆုော�ာင််းထူးားသုည််

ညွှနှ်ကနိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည််နယ််/�ိငု််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် 

လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ 

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

5.16

5.75

6.72

4.91

5.82

6.53

0.03

6.17

6.83

7.53

0.24

စ်စ်�တ်မ�� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� ကျော်����ယ့်ဖူြိုး��ီ စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

5.16

5.75

6.72

4.91

5.82

6.53

0.03

3.85

4.16

4.52

0.48

�မ�ခွံ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� �မ�ခွံ ကျော်ဒိတ်� �န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.99

2.54

3.14

၁။ လှို���င်းန်း��စ်�သူည်� ကျော်ပြုမယ့်� 

��ိင်း�ဆ�ိင်း�ဖြိုး��ီ ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� 

�ကျော်ထွ����ထွ��ရှိ၏ (%)

ကျော်����ယ့်ဖူြိုး��ီကျော်သူ� 

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� MBEI 

စ်စ်�တ်မ�� ကျော်မ�ခွနွ်း��: Q33_a

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

52.1%

69.6%

89.3%

55.5%

79.5%

96.9%

0.24

57.1%

79.8%

92.9%

0.47



၂။ ကျော်ပြုမစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 

ရရှိရန်း� �ခွ်နိ်း���လှို 

(ရ��ကျော်�ါင်း��)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��- Q36ar1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

67.33

127.96

196.62

25.06

121.79

224.15

0.36

44.67

97.04

201.14

0.75

၃။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��တ်ငွ်း� 

သူမိ����ိ��ခွံရမ��တ်�ွ� 

စ်�ိ�ရမိ�စ်တိ်� �သူင်း�်�တ်င်း�် 

ရှိကျော်ကြာ��င်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� -

ကျော်မ�ခွနွ်း�� ၃၈

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

24.4%

56.4%

68.2%

25.7%

45.2%

62.8%

0.27

31.2%

50.0%

72.9%

0.26

၄။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��တ်ငွ်း� 

င်း�ှ�ရမ��ခွ �နိုတရ�ယ့်� 

�တ်�ွ� စ်ိ��ရမိ�စ်တိ်� 

�သူင်း�်�တ်င်း�်ရှိကျော်ကြာ��င်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q44

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

70.0%

85.4%

96.1%

78.5%

90.6%

98.2%

0.62

75.7%

86.8%

96.0%

0.86

၅။ ကျော်ပြုမယ့်� �သူမိ��ခွံရလှို့င်း� 

မ့တ်ကျော်သူ� ကျော်လှို်��ကျော်ကြာ��ကျော်င်း ွ

ရရှိလှိုမိ�်မည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်� 

သူည်�် လှို���င်းန်း��စ်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q39

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

64.1 % 

86.0 %

98.3 %

 

33.9 %

73.9 %

91.8  %

0.52

60.1%

76.0%

93.5%

0.90

၆။ လှို���င်းန်း��စ်�မ ှကျော်ပြုမယ့်�

လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်�� 

�တ်�ိင်း�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွဲဖ်ြိုး��ီ 

မည်�သူည်�်�ခွ���ခွဲမ့ 

မကြံ�ံ�ကျော်တ်�ွခွဲ်�ါ(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q43_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0% 

66.1% 

100.0%

 

50.0% 

100.0%

100.0%

-0.03

61.6%

83.6%

100.0%

0.38

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည််် ထူးည်််သုင့််းသုည််် ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှ်ကနိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း

Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၇။ လှိုနွ်း�ခွဲ်ကျော်သူ�

၂ နိုှစ်�တ်���လှို�တ်ငွ်း�� 

လှို���င်းန်း��စ်��ကျော်န်းပြု�င်း်� 

ကျော်ပြုမယ့်��ပြုင်းင်း����ွ�မ� 

ပြု�စ်���ွ�ခွဲ်သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q45

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

0.7%

4.9%

၈။ လှို���င်းန်း��စ်�တ်ငွ်း� 

ကျော်ပြုမယ့်�ဂျာရမ� (သူိ�်မဟ�တ်�) 

�ံ�စ်ံ-၇ ရှသိူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - a_q34a_1 & 

a_q34a_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

23.9%

43.4%

61.2%

၉။ လှို���င်းန်း��ရငှ်း�သူည်� 

�ပြုခွ��သူူတ်စ်�ဦး�၏ 

�မည်�ပြု�င်း်� ကျော်ပြုမ�ိ� 

��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q33_2

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

12.8%

29.7%

70.1%



၁၀။  လှို���င်းန်း��ကျော်ပြုမ ရရှပိြုခွင်း�� 

သူ�ိ်မဟ�တ်� ခွ်ဲ�ထွွင်း�ပြုခွင်း��မ်��၌ 

�ခွ���ခွဲမ်��နိုငှ်း�် 

ရင်း�ဆိ�င်း�ရပြုခွင်း��ရှသိူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q41

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.1%
5.0%
10.7%

၁၁။ ကျော်ထွ�ွ���၏ကျော်ပြုမဂျာရမ� 

ရရှိရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� 

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

GAD A4

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.47
3.94
5.14 

၁၂။ DALMS ဝန်း�ထွမ�� 

မ်��သူည်� �ညူ်ကီျော်ထွ����ံ ်

တ်တ်�သူည်�။ (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

DALMS Z5

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

23.2%
100%
100%

၁၃။ GAD (�ကျော်ထွကွျော်ထွ ွ

����ခွ်���ကျော်ရ� ဦး�စ်�ီဌာ�န်း)တ်ွင်း� 

စ်ံ�ံ�စ်ံ ရှိသူည်�၊ ရနို�ိင်း�သူည်�။ 

(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

GAD A1 နိုငှ်း�် A1a

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%
45.0% 
91.5% 

၁၄။ DALMS (လှိုယ့်�ယ့်� 

ကျော်ပြုမ စ်မီံခွန်း်�ခွွဲကျော်ရ�နိုငှ်း� ်

စ်�ရင်း���င်း��ဦး�စ်�ီဌာ�န်း)တ်ွင်း� 

စ်ံ�ံ�စ်ံရှိသူည်�၊ ရနို�ိင်း�သူည်�။(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

DALMS A1 နိုငှ်း�် A1a

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

18.2%
100.0%
100.0%

၁၅။ GAD ရိုံ��တ်ငွ်း� 

လှို�ိ���ကျော်သူ� ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� 

�ရင်း���ပြုမစ်�မ်�� ရှသိူည်�ဟ� 

သူကျော်ဘဲ�တ်ကူြာ�သူ ူ(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

GAD Z6

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

12.4%
82.3%
100.0%

၁၆။ DALMS ရိုံ��တ်ွင်း� 

လှို�ိ���ကျော်သူ� ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� 

�ရင်း���ပြုမစ်�မ်�� ရှသိူည်�ဟ� 

သူကျော်ဘဲ�တ်ကူြာ�သူ ူ(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

DALMS Z6

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%
58.2%
100.0%

၁၇။ GAD ရိုံ��သူည်� 

စ်မွ��ရည်��ပြု�ည််� 

�လှို���လှို���သူည်�ဟ� 

သူကျော်ဘဲ�

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

GAD Z4

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

 45.7%
100.0%
100.0%

၁၈။ DALMS ရိုံ��သူည်� 

စ်မွ��ရည်� �ပြု�ည််� 

�လှို���လှို���သူည်�ဟ� 

သူကျော်ဘဲ�တ်ညူ်မီ� (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

DALMS Z4

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0 %
99.1%
100.0%
 

၁၉။ DALMS �ံ�စ်ံ-

၁၀၅ (ကျော်ပြုမ�ံ�) ရရှိရန်း� 

လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��  

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� 

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

DALMS A4

�န်းမိ�်ဆံ��
�လှိုယ့်��နိ်း��
�ပြုမင်း�်ဆံ��
ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

2.28
4.08 
7.00 
 



ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်� 
ကျော်န်းသူမ့ ��လှို�တ်�လှို�ံ� စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��နှိုင်း်� 
����ခွ်���ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်����ိ စ်ဉ်း�ဆ��မပြု�တ်� 
ခွံစ်��ရသူည်�။ လှို�ိင်း�စ်င်း�သူ��တ်မ��တ်ိ��ပြုခွင်း��၊ �ံ�စ်ံမ်��နိုှင်း်�   
�ကျော်ထွ��� ��ူပြု�� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��ရယ့်ပူြုခွင်း��၊ စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
မ်��နိုငှ်း�် ��ိ��ည်ကီျော်��င်း� လှို���ကျော်ဆ�င်း�ရပြုခွင်း��၊ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�ခွံရ 
ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ �ဆင်း်�ပြုမှင်း်�တ်င်း�ပြုခွင်း��တ်ိ�သ်ူည်�  
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�စ်ံခွ်နိ်း�စ်ံညွှှန်း��မ်��နိုှင်း်��ည်ီ ပြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း��တ်ွ�� 
လှို�ိ���သူည်�။ ဤတ်�ဝန်း�တု်ရ��မ်��သူည်� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ�� 
လှိုည်�� မကြာ��ခွဏ်ဆိ�သူလှို�ိ �ကျော်ရ�မ�ါကျော်သူ� �စိ်စမ်�� ပြု�စ်�နို�ိင်း� 
�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� ၀န်း�ထွ���ဝန်း���ိ�လှိုည်�� 
ပြု�စ်�ကျော်စ်နိုိ�င်း�သူည်�။

�မ့�ဘ်ဲဏ်�၏ �ခွွန်း�ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�မ� ညွှနှ်း��နိ်း���ရ ပြုမန်း�မ� 
နို�ိင်း�ငံ်းသူည်� နို�ိင်း�ငံ်းကျော်�ါင်း�� ၁၉၀ �န်း�� ၁၂၉  �ဆင်း်�တ်ငွ်း� ရှိသူည်�။ 
ဤ�ခွ်��သူည်� ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� လှို�ိ���ခွ်��မ်���ိ� 
(ဤ�စိ်စတ်ငွ်း��ခွနွ်း�မ်��) ��ိင်း�တ်ယွ့်�ရ�တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� 
ကျော်လှို�လှိုံရို���ကျော်ထွွ� မလှိုွယ့်��ူကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� �ခွ်နိ်း���န်း�ဖြိုး�ီ� 
မတ်တ်�သူ�ကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��သူ�်ိ ကျော်ရ���ရှိသူ�ွ�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ 
ထွကိျော်ရ���မ�မရှိ ပြု�စ်�တ်တ်��ါသူည်�။ ဤလှို���ထွ�ံ�လှို���န်းည်�� 
မ်��တွ်င်း� �လှို���သူမ��လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ�၊ မ�ီကျော်ဘဲ�လံှို�ခြုံခံွ�မ� လှို��မှတ်� 
နိုငှ်း်� �တ်�ဝန်း���်င်း�လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ� ဆ�ိင်း�ရ�လှိုိ���န်းာမ�မ်�� စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း�� 
ခံွရပြုခွင်း��မ်�� �ါဝင်း�သူလှို�ိ ၎င်း��တ်�ိတ််ငွ်း� �ခွနွ်း�ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ပြုခွင်း��၊ 
လှို�ိင်း�စ်င်း�သူ��တ်မ��တ်ိ��ပြုခွင်း��နိုှင်း်� စ်��ရိုံ�ခွ်ဲ�ထွွင်း�ရန်း��တ်ွ�� 
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ��ါမစ်�မ်��ရရှိရန်း� �ိစ်စရ��မ်���တွ်�� 
����ခွ်���ကျော်ရ�ရိုံ��မ်��သူ�ိ် �ပြု�န်း�ပြု�န်း��လှှိုန်း�လှိုနှ်း� ဆ��သူယွ့်� 
ရပြုခွင်း��တ်ိ�်လှိုည်�� �ါဝင်း��ါသူည်�။ ဤ�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲတ်ွင်း� 
�စ်�ိ�ရ၏ ထွကိျော်ရ���မ�၊ �စ်�ိ�ရဝန်း�ထွမ��မ်��၏ �သူံ��ဝင်း�မ� 
နိုငှ်း�် �စ်�ိ�ရရိုံ��မ်��၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�နိုငှ်း�် သူ��ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� 
�ပြုခွ���ရည်��ကျော်သူ�ွမ်���ကျော်�် လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ �ပြုမင်း� 
မ်��နိုငှ်း်�တ်� ွ�ွနို����တ်�ိ၏် �ငွ်း��ဆင်း��ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို� 
ကျော်ရ���ွဲ�၏ ခွ�ိင်း�မ�သူည်�်စ်စ်�တ်မ�� �ခွ်���လှို��မ်��ပြု�င်း်� 
ကျော်�ါင်း��စ်��ထွ���ါသူည်�။ 

လု�်င်န်းစာုများ�ားက အစာိုး�၏ စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်း�ိုင််�ာ 
အခံင့််အ်ာဏာာ�ှိမုျားအဆော�် လက်ခံးဆောသုာ်လည််း အစာိုး�ဆောအဂ�င််စာ ီ
များ�ားသုည်် စာမ့်ျားးဆော�ာင််�ည််ပြများင််မ်ျားားစာာ့နှငှ်် ်ထူးထိူးဆိော�ာက်ဆော�ာက် 
ဆော�ာင််�ကွ်နှိုင််ပြခံင််းများ�ှဟို ုယ်း�ုကည််�ကသုည််။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း�� �ဆင်း်�တ်ိ�င်း��တ်�မ�တ်ငွ်း� �လှိုယ့်��နိ်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ရှိ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ၉၈.၁% သူည်� �စ်�ိ�ရ�ကျော်�် ယ့်ံ�ကြာ�ည်�မ� 
ရှိ၏၊ �လှိုယ့်��ိန်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ရှိ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၈၃.၉%  
သူည်� �စ်�ိ�ရကျော်�ဂျာ်င်း�စီ်မ်��� �ရည်��ခွ်င်း�� ရှိကျော်ကြာ��င်း����ိ 
သူကျော်ဘဲ�တ်ူကြာ�၏။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��သူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်��နိုငှ်း်� ��ိ��ည် ီ

ကျော်စ်ရန်း� �ညူ်သီူည်� ဟ၍ူလှိုည်�� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ�� 
ကျော်�ဂျာ်င်း�စီ်မ်��၏ ဗ်းရို�ိ�ကျော်ရစ်ီ စ်ွမ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�သူည်�   
�ဆ�ိ�ဝါ�ဆံ�� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းတ်ငွ်း� ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း်� 
လှို���င်းန်း��စ်� ၅၈  ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း���သူ� တံ်ဆ�ိ� ကျော်ခွါင်း��/တံ်ဆ�ိ�ခွတ်�နိုှိ�� 
ရန်း�နိုငှ်း်� လှို��မတှ်�မ်��ရရှိရန်း� �ကြီး�မိ�မ်��စ်�ွ သူ�ွ�စ်ရ�မလှိုိ�ဟ� 
ဆ�ိသူည်�။ �လှိုယ့်��လှိုတ်��ဆင်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရ�ှရ�တ်ငွ်း� 
ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ရံို��(OSS-Operational Support Systems) 
OSS လှို���င်းန်း���တ်�ွ� ဝန်း�ထွမ��စ်���ွဲ ၁၀.၀ ထွ���ိ�လှို�ိ���  
ကျော်သူ��လှိုည်�� တ်��ကြွ�ကွျော်သူ� ဝန်း�ထွမ��မ်��နိုငှ်း�်�တ်ူ �်မ��မ့ 
���ပြု�င်း်� ၃.၀၈ မ့ခွန််း�သူ�ရှိသူည်�ဟ� ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်တ်�ွရှိရသူည်�။ 
ရှင်း��လှိုင်း��ကျော်သူ� မူဝါဒိသူ��ကျော်ရ���မ� သူကျော်ဘဲ�တ်ရ��မှ� 
�စ်�ိ�ရမ်��သူည်� သူတူ်�ိရံ်ို��မ်��၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ� ပြုမှင်း်�တ်င်း�  
ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လွှိုန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်����ိ 
သူသိူသိူ�သူ� တ်�ိ�တ်��ထွကိျော်ရ���ကျော်စ်နိုိ�င်း��ါသူည်�။

��ခံးူ�ိုင််း ဆောဒီသုကြီးကးီသုည်် ဤအညွှန်ှးကန်ိးခံ့�၌ အဆောကာင််း�းုး 
ပြဖွဲ့စ်ာဖြိုး�းီ �နသုာာ�ီ�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ�င့်် အ�ိုး�းုးပြဖွဲ့စ်ာသုည်် 
(�းု-၄.၃)။ �ွနို����တ်�ိ်၏ �ွင်း��ဆင်း��ကျော်လှို်လှို�ကျော်ရ���ွဲ�မှ 
��ပဲြု�တ်�သူည််� လှို���င်းန်း��စ်� ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�နို�န်း�� 
နိုငှ်း�် လှို���င်းန်း��မ်��၏ သူကျော်ဘဲ�ထွ���ပြုမင်း�နိုငှ်း�် �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ� 
ဆ�ိင်း�ရ� စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� နိုစှ်�မ်�ိ�လံှို��တ်ငွ်း� �ွဲပြု���ကျော်န်းပြုခွင်း��သူည်� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရမတှ်�နိုငှ်း�် ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� �ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ� 
��ိ ထွင်း�ဟ��ကျော်န်း�ါသူည်�။ သူ�ဓ����ပြု�င်း်� �ွနို����တ်�ိ်၏ 
�ငွ်း��ဆင်း����ွဲ�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� မ်��စ်�ွရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်ထွ/ွ
����တ်�ိတ််ငွ်း� �ကျော်ထွ�����ပူြု��တ်တ်�ကျော်သူ� ဝန်း�ထွမ��မ်��စ်�ွ 
ရှိကျော်ကြာ��င်း�� သူတ်ပိြု��ခွဲ�်ါသူည်�၊ သူ�ိက်ျော်သူ��လှိုည်�� တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရှိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�ကျော်ထွွ/����မ်��၏ သူံ���ံ�တ်စ်��ံ�သူ� 
�ကျော်ထွ�����ပူြု�� ဝန်း�ထွမ��မ်��ရှိသူည်�ဟ� သူတ်ပိြု��မခိွဲသ်ူည်�။ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��တ်ငွ်း�လှိုည်�� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� 
�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ�မ်�� ရှိ�ါသူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း်� �ယ့်�� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း� ၉၁%ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� တံ်ဆ�ိ�ကျော်ခွါင်း��/
တ်ံဆ�ိ�ခွတ်�နိုှိ��နိုငှ်း�် လှို��မတှ်�မ်��ရရိှရန်း��တ်�ွ� �ကြီး�မိ� 
ကြီး�မိ�သူွ��ရသူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ���ဲခွ�ူတ်�ိင်း��တ်ငွ်း� 
၂၃% ကျော်သူ�လှို���င်းန်း��စ်�မ်���သူ� ဤတ်ိ�င်း�ကြာ���ခွ်���ိ� 
ပြု��လှို���ကြာ�သူည်�။ �ပြု��သူကျော်ဘဲ����ပြု�င််း� ဆ�ိရလှို့င်း� တ်�ိင်း��ပြု�ည်�ရှိ 
လှို���င်းန်း��စ်��မ်��စ်�� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��ဆိ�င်း�ရ� 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��သူည်� �လှိုနွ်း�ရို�ိ�ရငှ်း��သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်� 
ကြာ�သူည်�။ �န်းမိ်�ဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်ငွ်း� ၅၆% မ ှ�မ်��ဆံ�� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��တ်ငွ်း� ၉၀% ကျော်�်���ထွ ိရှိသူည်�။

၂၀၁၈ ခံနုှှစာ်နှငှ််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်�ို��င့်် ဆောကာက်ယ် ူ
ခံ�်သုည််် အဓိကိ MBEI ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

ဤမှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုွန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 



�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ �ဏ္ဍတ်ွင်း� ၂၀၁၈-ခွ�နိုှစ်� နိုှင်း်� ၂၀၂၀-ခွ�နိုှစ်� 
နိုှစ်�ကြီး�ိမ�စ်လှို�ံ�တ်�ိ်၌ တ်�ိင်း��တ်�ခွဲ်သူည််� �ဓိ�(�နိုှစ်�ခွ်���) 
ညွှနှ်း��နိ်း�� (၁၁) မ်�ိ�စ်လှိုံ�� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ စားီ�ာ့းဆော�းလ�ု်င်န်းများ�ားကိ ုဌာာနအားလးုးများ ှ
ဝင််ဆော�ာက်စာစာ်ဆော�းသုည်် ်အကြီးကမိျား်ဆော�ါင််း(#)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���န်း�� 
လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း����� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
လှို�ိ��န်းာမ�နိုှင်း်� �တ်�သူ��၍ ဝင်း�ကျော်ရ���စ်စ်�ကျော်ဆ�ခွဲ်ရကျော်သူ� 
�ကြီး�ိမ��ကျော်ရ�တ်ွ��ပြု�စ်�၏။ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ� ခွံရသူူမ်��လှို့င်း� 
ရမှတ်�န်းိမ်�ဖြိုး�ီ�၊ စ်စ်�ကျော်ဆ�ခွံရသူူန်းည်��လှို့င်း� ရမှတ်�ပြုမင်း်�သူည်�။   
ယ့်ခွ�ညွှနှ်း��နိ်း��၏�န်း�� �ဓ�ိပ�ယ့်���ိ ထွည််�သူငွ်း�� စ်ဉ်း��စ်��ရ 
�်�ိ�န်း��၏။ စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�မးှ�မ်��သူည်� လံှို�လ်ှိုဝရီယိ့်ရှိကျော်ကြာ��င်း�� 
နိုှင်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ���ိ ကျော်စ််ကျော်စ််စ်��စ်�� ဆန်း��စ်စ်�ကျော်န်းကြာ�ကျော်ကြာ��င်း�� 
သူရိှိ ရသူည်�။ �ပြုခွ��တ်စ်����တ်ငွ်း�မ ူလှို�ိ���ကျော်သူ� စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
မ်�����လံှို����ိ စ်စိ်စ်�သူည််� စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�တ်စ်�ခွ�သူည်�လံှို�ကျော်လှို��� 
ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��စ်ွ�ပြု��လှို���ပြုခွင်း��� စ်စ်�ကျော်ဆ� 
ကျော်ရ�မးှ�မ်��၏ �ပြုခွ��စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ စ်စ်�ကျော်ဆ� 
နို�ိင်း�သူည််� �ခွ်နိ်း�ပြု��န်း��တ်�ီပြုခွင်း��သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�နိို�င်း�သူလှိုိ� စ်စ်�ကျော်ဆ� 

ခွံကျော်န်းရစ်ဉ်း� ��လှို�တ်ငွ်း�� �စ်စ်�ခွံလှို���င်းန်း��စ်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
မလှို���နို�ိင်း�သူည်�်�တ်�ွ� သူူတ်�ိ်၏�ခွ်နိ်း���ိလှိုည်�� ပြု��န်း��တ်�ီ 
ပြုခွင်း��သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ ဤညွှှန်း��ိန်း��မ်���တွ်�� 
ကျော်န်းာ����ိင်း���ငွ်း်�ဆိ�ကျော်သူ� �န်း���ဓ�ိပ�ယ့်��ိ�  �သံူ��ပြု���ါသူည်�။ 
ကျော်န်းာ��ဆံ�� ကျော်����ခွ်��မ�ှ �ကျော်��င်း��ဆံ�� သူင်း်�တ်င််း�မ့တ်ဆံ�� 
�ကြီး�ိမ��ကျော်ရ�တ်�ွ��ိ� ရ�ှကျော်�ဖွြိုး��ီ �တ်�ဝန်း���်င်း��တ်�ွ� 
သူင်း်�ပြုမတ်�ဆံ�� �တ်�ိင်း���တ်� တ်စ်�ခွ�တ်ည်�ကျော်ဆ���ရန်း�ပြု�စ်�သူည်�။ 
သူ�ိက်ျော်သူ�� ရငှ်း��လှိုင်း��ကျော်သူ� သူ�ီ�ိရဆီ�ိင်း�ရ� မ့တ်မ�မရှိ� ဲလှို���ကျော်ဆ�င်း� 
မရနို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� �ွနို����တ်�ိသ်ူည်� ထွ�ိတ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း���ိ� 
ဆ�ိင်း��င်ံ်းထွ��သူည်�။ ထွ�်ိကျော်ကြာ��င်း်� ဤညွှနှ်း��နိ်း��၌ စ်စ်�ကျော်ဆ�ခွ်နိ်း� 
ကြာ��ကျော်လှို မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� 
��ိ၍�င်း��န်း��ကျော်စ်မည်�ပြု�စ်�ကျော်ကြာ��င်း�� �ကြံ�ံပြု�����သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ 
ယ့်�တို်ကျော်ဗဒိဒိဿန်းသူည်� စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�မးှ�နိုငှ်း်� လှို���င်းန်း��စ်� နိုစှ်���� 
လံှို��၏ �ခွ်နိ်း�နိုငှ်း်�စ်မွ���င်း�ထွ�� ကျော်�်��လှိုနွ်း�ကျော်သူ� �န်း���ဓ�ိပ�ယ့်� 
ကျော်ဆ�င်း��ါသူည်�။  ဤ�တ်�ိင်း���တ်�သူည်� ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��နိုငှ်း်� 
သူူတ်�ိ်၏စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ��ရ�ရှိမ်���ကြာ��� �ကျော်��င်း��ဆ�ံ� 
�ကျော်လှို�်�်င်း�်မ်����ိ ပြု�ဋ္ဌာ�န်း��ရန်း� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�စ်မွ�� မရှိ 
ပြုခွင်း���ိ�လှိုည်�� ကျော်���ပြု�ကျော်န်းသူည်�။

၂။ စာစာ်ဆော�းများသုုည်် စားီ�ာ့းဆော�းလ�ု်င်န်းများ�ားကို  
လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််းများ�ားနှငှ်််ကိုက်ည်ဆီောစာ�န် 
အကအူည်ီပြဖွဲ့စာ်ဆောစာသုည်် %

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏- 
စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��သူည်� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
မ်��လှိုိ���န်းာကျော်စ်ရန်း� �ညူ်သီူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကျော်သူ� သူတူ်�ိ၏် 
ကျော်ဝစ်��ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�် ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ဤ�ရ��ိ� 
ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်�မ်��ကျော်လှို �ညွှှန်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ-၃ �ကျော်�် ရမတှ်�မ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ဤတ်�ိင်း��တ်�မ�၌  
�ယ့်ူ�ဆ(၂)မ်�ိ���ိ လှိုှမ��ခြုံခွံ�သူည်�။ �မ်�����ပြု�င််း� 
သူိသူ�ထွင်း�ရှ��သူည််��ခွ်��မှ� ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်�ိ�ရ�ကျော်�် 
ယံ့်�ကြာ�ည်�မ�ရှိပြုခွင်း���ိ� ပြု�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ကျော်ဒိသူနိုတရ �စ်�ိ�ရ �ကျော်�် 
��ိမ�ိယံ့်�ကြာ�ည်�မ�ရှိပြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်�  �န်းမိ်�ဆံ�� 
�ဆင်း်� တ်ရ��ဝင်း� လှို�����ိင်း�ရန်း� နိုငှ်း်� သူ��တ်မ��တ်ိ��ပြုခွင်း�� လှို�ိ���ခွ်�� 
မ်����ိ ��ိမ�ိလှို�ိ��ကျော်လှို်�ည်ီကျော်ထွွပြု�စ်�ရန်း�နိုှင်း်� တ်ရ��မဝင်း�   
လှို����ိ�င်း�ရန်း� �လှို���လှို�န်းည်���ါ�သူည်��ိ� ဆ�ိလှို�ိသူည်�။ 
ဤ�တ်ိ�င်း���တ်�သူည်� �မှန်း�တ်�ယ့်�စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��၏ 
�ရည်��ကျော်သူွ���ိလှိုည်��ပြု�သူသူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� 
ဤကျော်���ပြု�ခွ်���ါ စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��မ်����ိ  သူကျော်ဘဲ�တ်ပူြုခွင်း��သူည်� 
တ်န်း���ိ�ထွ��မ��ိ� ��ိယ့်�စ်��ပြု��ပြုခွင်း���ိ� ပြု�သူပြုခွင်း��လှိုည်��ပြု�စ်�နို�ိင်း� 
သူည်�။ လှို�ိ��န်းာမ�နိုှင်း်��တ်ူ �ူည်ီကျော်သူ�စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��� 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်�ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း်� စ်ည်��မ်ဉ်း����ိ လှို�ိ��န်းာကျော်သူခွ်� 
ကျော်စ်ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� လှို���သူ��မ်��၊ စ်��သူံ��သူ၊ူ လှို�ူ��ွဲ��စ်ည်��နိုငှ်း�် 
�တ်�ဝန်း���်င်း��ိ� ���ယွ့်�ကျော်စ်�င်း်�ကျော်ရ�ှ��သူည်�။

၃။ အ�ု်ခံ�ု�်ဆော�း�ိုင််�ာ လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််းများ�ားအ�က့် 
စားီ�ာ့းဆော�းလ�ု်င်န်းများ�ားသုည်် လ�ု်င်န်းလည််��်ခံ�နိ်၏ 
၁၀ % ဆောအာက်ကိုသုာ သုးးု�သုည်် % 

Chart legend

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�

�းု ၄.၃။

ပြ�ည််နယ််နှှင်််�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား၏ များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် 
စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်းများ�ား အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့�ိုင််�ာ အ�င်််များ�ား  

�ဲခွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�

စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�

မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

၀       ၂      ၄       ၆      ၈    ၁၀
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၄.၈၆
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၄.၇၁

၄.၄၅

၄.၁၈
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၄.၀၄

၃.၃၇

၂.၉၁

၂.၇၂

၂.၅၁

၂.၈၄

၂.၈၆

၂.၆၀

၂.၃၈

၂.၆၁

၂.၈၂

၂.၃၅

၂.၃၆

၂.၃၂

၂.၂၃

၃.၆၄



စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်��န်းာ�လှိုည်�သူကျော်ဘဲ�ကျော်�ါ��ရန်း�နိုှင်း် � ၎င်း��တ်�ိ် 
နိုငှ်း�်�ည် ီလှို�ိ��န်းာရန်း� လှို�ိ���သူည််� �ခွ်နိ်း�သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� လှိုည်��တ်�ရန်း��တ်ွ�� ��န်း��်စ်ရိတ်�နိုှင်း်� 
တ်�ိ��ရို�ိ��ဆ��နိုယွ့်�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��နိုငှ်း်� 
����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� �သံူ��စ်ရတိ်�မ်���တွ်�� �သံူ��ဝင်း�ကျော်သူ� 
�ညွှနှ်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ��ိင်း�ရှင်း�သူ�ိမ်ဟ�တ်�မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�သူည်� န်းာ�လှိုည်�မ� 
နိုှင်း်�စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်���ိ� လှို�ိ��န်းာရန်း� �ခွ်နိ်း���ိ၍ လှို�ိ���ကျော်လှို 
��န်း��်စ်ရတိ်�ကျော်လှို့�ခ်ွ်ပြုခွင်း��၊ ��န်း��စ်စည်��ပြု��ပြု�င်း�ပြုခွင်း�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
ကျော်စ််���ွ�ပြုမှင်း်�တ်င်း�ပြုခွင်း�� စ်သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်� 
ပြုခွင်း��နိုှင်း် �သူ��ဆိ�င်း�ကျော်သူ� �ပြုခွ���ိစ်စရ��မ်���ိ� သူူတ်�ိ် 
��ိင်း�တ်ယွ့်�ရန်း� �ခွ်နိ်း�န်းည်��သူ�ွ�ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း��ကျော်ကြာ��င််း� 
��်�ိ��ပြုမတ်� ကျော်လှို်�်န်းည်��ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်� (Amin 2009)။ 
ဤကျော်န်းရ�တ်ွင်း�ရည်�ညွှှန်း��ကျော်သူ� ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်��သူည်� 
�မ်�����ပြု�င်း်� �ခွွင်း်��လှိုမ��ဆိ�င်း�ရ� ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်�� 
ပြု�စ်�သူည်�။ ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှ စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်���ိ�န်းာ�လှိုည်�ပြုခွင်း�� 
နိုှင်း်� လှို�ိ��န်းာပြုခွင်း��တ်�ိ်သူည်� ဝင်း�ကျော်င်းွရရှိကျော်စ်ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� သူံ��စ်ွဲရမည််��ခွ်နိ်း�မှ မ့ကျော်ဝကျော်��လှိုိ���
ရကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်�ပြု�စ်�သူည်�။ 

၄။ လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််းစာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ား  
စာစာ်ဆော�းလ�ု်ဆော�ာင််�ာ�င့်် အစာိုး�အ�ာ�ှမိျား�ားများာှ 
ကွများ်းက�င််များ�ုှသိုည်် %

�စ်�ိ�ရ�ရ�ရှိမ်��သူည်� ထွကိျော်ရ���မ�ရှိသူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကျော်သူ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ီရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ 
ဤညွှှန်း��ိန်း��� တ်�ိင်း��တ်��ါသူည်�။ ��ိမ�ိထွိကျော်ရ���ကျော်သူ� 
�ရ�ရှိမ်��သူည်� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��နိုှင်း်� စ်ီမံခွန်း်�ခွွဲမ�  
ဆ�ိင်း�ရ� ��န်း��်စ်ရတိ်�မ်����ိ ကျော်လှို်��််ကျော်စ်သူည်�။ ဤကျော်ကြာ�ည်� 
ခွ်����ိ ထွကိျော်ရ���မ�ရှိ၏ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်ညူ်ခီွ်��နိုငှ်း်� ထွင်း�ပြုမင်း� 
ယ့်ဆူခွ်�� မ်��သူည်� လှို��ကျော်တ်�ွတ်ငွ်း� �မနှ်း�တ်�ယ့်� န်း�ီစ်��ကျော်န်း 
လှို့င်း�၊ �စ်�ိ�ရ �ရ�ရှိမ်��သူည်� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ� န်းည်���ါ�ဖြိုး��ီ 
�ံ�စံ်တ်�် ကြီး��ိတ်င်း�ခွန််း�မနှ်း��သူည််���လှို�တ်�ိင်း��နိုငှ်း်� �ခွ်နိ်း�မီ
��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်ပြု�ရှင်း��ကျော်န်းပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ကျော်န်းပြု�င််း� 
��န်း��်စ်ရတိ်�မ်�� ဘဲ��စံ်�သူ��သူ�ကျော်စ်မည်�ပြု�စ်�၏။ �စ်�ိ�ရ 
�ရ�ရှိမ်�� ထွိကျော်ရ���မ� မရှိဟူကျော်သူ� ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်��သူည်� 
လှို���င်းန်း��စ်� ��ိင်း�ရငှ်း�မ်���ိ� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� လှို�ိ��န်းာမ�ရှိကျော်သူ� 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မ်�� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��မ ှတ်��ဆ�ီသူည််� သူကျော်ဘဲ�လှိုည်�� 
ပြု�စ်�၊ တ်ရ��ဝင်း� လှို�����ိင်း�သူတူ်�ိ၏် ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်���ိ�လှိုည်�� 
တ်�ိ�ပြုမင်း်�ကျော်စ်ကျော်သူ� ��်�ိ�ရလှိုဒိ�ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်� (Afonso et 
al. 2005)။ 

၅။ စာစာ်ဆော�းများ�ုင့််အစာိုး�အ�ာ�ှမိျား�ားများာှ 
�င််းနှှီးဆောဖွဲ့ာ်ဆော�မွျား�ုှိသုည််% 

�စ်�ိ�ရ�ရ�ရှိမ်��သူည်� ကျော်���ကျော်ရွသူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကျော်သူ�   
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��� တ်�ိင်း��တ်��ါသူည်�။ သူကျော်ဘဲ�တ်သူူည်� ်လှို���င်းန်း�� ��ိ၍ 
မ်��ကျော်လှို �ညွှနှ်း��ိန်း��ရမတှ်� ပြုမင်း်�မ��ကျော်လှိုပြု�စ်�ဖြိုး��ီ သူကျော်ဘဲ�တူ်သူည်� ်  

လှို���င်းန်း�� ��ိ၍န်းည်��ကျော်လှို ညွှှန်း��နိ်း��ရမတှ်� န်းမိ�်�ါ�ကျော်လှို ပြု�စ်��ါ 
သူည်�။ ကျော်���ကျော်ရဖွြိုး��ီ ခွ်ဉ်း�����ရလှိုယွ့်��ကူျော်သူ� �စ်�ိ�ရ�ရ�ရှိမ်��  
သူည်� ကျော်လှို့���ထွ��သူမူ်���ိ� လှိုယွ့်��ကူျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်စ်သူည်�။ 
လှို���င်းန်း��စ်� ��ိယ့်�စ်��လှိုယှ့်�မ်��သူည်� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��ကျော်မ�ပြုမန်း��ရန်း� 
��ိမ�ိဆနိုဒရှိလှို�နို�ိင်း�ဖြိုး��ီ န်းာ�လှိုည်�မ�လှိုွဲပြုခွင်း�� ကျော်လှို့�န််းည်�� လှို�နို�ိင်း��ါ 
သူည်�။ ရလှိုဒိ��ကျော်န်းပြု�င်း်� ၎င်း��တ်ိ�သ်ူည်� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��နိုငှ်း်� 
�ဆင်း်�မ�ီ်င််း�ဝတ်�မ်��ဆိ�င်း�ရ� ��ိမ�ိရငှ်း��လှိုင်း��ကျော်သူ� �ဓ�ိပ�ယ့်� 
မ်����ိ သူရိှိမည်�ပြု�စ်�သူည်�။ ဤ�တ်�ိင်း���တ်� ညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� 
�စ်�ိ�ရနိုှင်း်� ဆ��ဆံရ�တ်ွင်း� �ရည်��ခွ်င်း��ပြု�ည််�ဝမ�နိုှင်း်� 
လှို���င်းန်း��စ်�� ခံွစ်��ရကျော်သူ� �ကျော်ထွကွျော်ထွကွျော်�်န်း��မ� ��ိယ့်�စ်��ပြု�� 
ကြာ���ခွံတ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�သူည်�။

၆။ �း��ိ်ဆောခံါင််း/�း��ိ်ခံ�်နှှိ�်နှငှ််် လက်များ�ှ်��ှ�ိန် 
အကြီးကမိျား်များ�ားစာာ့များသုာ့း��ါ (သုဆောဘာာ� ူ%) 

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� တံ်ဆ�ိ�ခွတ်�နိုှိ��မ� နိုငှ်း်� လှို��မှတ်� ရရှိရန်း� 
�ကြီး�မိ�ကြီး�မိ� မသူ�ွ�ကျော်ရ���ရ�ါကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်ပြု��ဆ�ိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� လှို���ထံွ�� 
လှို���န်းည်��မ်���ိ� ဖြိုး��ီကျော်ပြုမ���ရန်း��တွ်�� �စ်�ိ�ရရိုံ��မ်��သူ�ိ် 
�ကြီး�မိ�ကြီး�မိ�သူ�ွ�ရ�ါ� ဝင်း�ကျော်င်းရွကျော်စ်ကျော်သူ� လှို���ရ�ှ�မ�မ်��မှ 
�ခွ်နိ်း���ိ ထွ�တ်�နို�တ်�သူံ��စ်ွဲလှို�ိ��ရသူည််��တ်�ွ� န်းစ်�န်းာကျော်စ် 
သူည်�။ လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်���ိ� ဖြိုး��ီကျော်ပြုမ���ရန်း�ခွရ�ီမ်��စ်�ွ 
သူ�ွ�ပြုခွင်း��သူည်� ရန်း��ံ�ကျော်င်းမွ်��နိုငှ်း်� �ပြုခွ��စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ရင်း���ပြုမစ်�  
မ်���ိ�စ်��သူ�ွ�၏ (World Bank 2018)။ �ကြီး�မိ�မ်��စ်�ွ 
သူ�ွ�ကျော်ရ���ရန်း� �တ်�ွ� လှို�ိ���မ�သူည်� လှို���င်းန်း��ရငှ်း���� 
ဤပြု�ဿန်းာ��ိ �ခွ်နိ်း�မီကျော်ပြု�ရှင်း��နို�ိင်း�ပြုခွင်း�� ရှိနို�ိင်း�/မရှိနို�ိင်း�နိုှင်း်� 
�တ်�သူ��၍ မကျော်သူခွ်� မကျော်ရရ�မ� ပြု�စ်�ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း�� 
သူည်� နို�ိင်း�ငံ်းကျော်တ်��ကျော်ပြုမယ့်��သံူ��ခွ်မ�မဝူါဒိ (၂၀၁၆) ကျော်���ပြု��ါ - 
“ကျော်ပြုမယ့်�လှိုှဲကျော်ပြု��င်း��ခွ နိုငှ်း�် တ်ံဆ�ိ�ကျော်ခွါင်း��မ်��သူည်� မ့တ်မ�၊ 
ည်မီ့မ�၊ သူင်း်�ကျော်လှို်��မ�နိုငှ်း်� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ရှိရမည်�။” ဟကူျော်သူ�  
မဝူါဒိနိုငှ်း�်လှိုည်�� �ိ���ည်သီူည်�။

၇။ လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််းစာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ားများာှ 
ရုိုး�ငှ််းလယ့််ကသူုည််% 

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိလှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��၏ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ရို�ိ�ရငှ်း���ါသူည်� 
ဟ� သူကျော်ဘဲ�တ်ကူျော်သူ� ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်��ါသူည်�။ ��ယ့်�၍  
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ရို�ိ�ရငှ်း���ါ� စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
စ်ည်���မ��မ်��နိုငှ်း�် ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ��န်း��်စ်ရတိ်�မ်�� 
သူည်� ��ိမ�ိန်းမိ်��် ကျော်လှို်�န််းည်��သူည်�။ �ခွ်နိ်း�ပြု��န်း��တ်�ီပြုခွင်း��မရှိ၊ 
�တ်�ိင်း��င်း�ခွံ သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်ရ�ှကျော်န်းမ်���ိ� ���ူည်�ီတ်�ွ� 
င်း�ှ�ရန်း� မလှို�ိ���နို�ိင်း��ါ။ ရို�ိ�ရငှ်း��ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� လှို���င်းန်း��  
မ်��သူည်� �ကျော်ကြာ��င်း���မ်�ိ�မ်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း်� ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်����ိ 
ကျော်လှို့�ခ်ွ်သူ��သူ�ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ ရို�ိ�ရငှ်း��ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��  
မ်��သူည်� န်းာ�လှိုည်�မ�၊ သံူ��စ်ွဲပြုခွင်း��နိုငှ်း်� စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်���ိ� 
လှို�ိ��န်းာပြုခွင်း���တ်�ွ� လှို�ိ���ကျော်သူ� �ခွ်နိ်း���ိကျော်လှို့�ခ်ွ်နို�ိင်း�သူည်� 
(�ထွ���ါ ညွှှန်း��နိ်း�� (၃) ��ိ ကြာ�ည််��ါ)။ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 



လှိုွယ့်��ူရို�ိ�ရှင်း��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� လှို���င်းန်း��စ်�နိုှင်း်� ဗ်းရိို��ကျော်ရစ် ီ
ယ့်နိုတရ��နိုှစ်�ခွ�စ်လှိုံ�� �မ�ှ�န်းည်��နို�ိင်း��ယွ့်�ရှိသူည်�။ ၎င်း��သူည်� 
လှို���င်းန်း��စ်�၏ �ခွ်နိ်း�နိုှင်း�် ကျော်င်း�ွ�ိ သူ��သူ�ကျော်စ်သူည်� (World 
Bank 2018)။ လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��၏ စ်�ရင်း���ိ� 
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�တွ်င်း� ကျော်���ပြု�ထွ��ပြုခွင်း��မရှိကျော်သူ��လှိုည်�� 
လှို�ိ���ကျော်သူ� �ံ�စံ်မ်��နိုငှ်း်� တ်င်း�ပြု�ပြုခွင်း�� လှို���ထံွ�� လှို���န်းည်��မ်���ိ� 
DICA ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�နိုငှ်း်� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�ဥ�ကျော်ဒိတ်ငွ်း� ရငှ်း��လှိုင်း��စ်�ွ 
ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။

၈။ က�သုင်််ဆောင်မ့ျား�ား သုသိုာထူးင််�ာှးစာာ့ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးားသုည်် %

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
စ်ည်���မ��မ်�� နိုငှ်း�် ����ခွ်���မ�ဆိ�င်း�ရ� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းမွ်���ိ� 
သူ��ဆ�ိင်း�ရ� �စ်�ိ�ရဋ္ဌာ�န်း ရံို��မ်��တွ်င်း� လှိုသူူရိငှ်း�ကြာ���သူတ်�မှတ်� 
ကျော်���ပြု� ကျော်ကြာ�ည်�ထွ��ကျော်ကြာ��င်း�� မနှ်း��န်း��ါသူည်�ဟ� သူကျော်ဘဲ� 
တ်ကူျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ လှိုသူူ ိ
ရငှ်း�ကြာ���ကျော်���ပြု�ထွ��ကျော်သူ� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းမွ်��သူည်� စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
စ်ည်���မ��မ်��နိုှင်း်� လှို�ိ��န်းာရမည််��ခွ်နိ်း�နိုှင်း်� �တ်�သူ��၍ 
မကျော်သူခွ်�မ�မ်���ိ� သူိသူိသူ�သူ� ကျော်လှို့�်ခွ်ကျော်��သူည်�။ 
လှိုသူူရိငှ်း�ကြာ��� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းစွ်�ရင်း�� ကျော်ကြာ�ည်�ထွ��ပြုခွင်း��ပြု�င််း� 
လှို���င်းန်း��စ်�နိုငှ်း်� ဗ်းရို�ိ�ကျော်ရစ်ယီ့်နိုတရ��တ်ိ�၏် �မ�ှ��ယ့်ငွ်း���ိ� 
န်းည်���ါ�ကျော်စ်၏။ (Knight 2012). 

၉။ ဆောထူးအ့�်ုဝန်ထူးမ်ျားးများ�ား၏ထူးဆိော�ာက်ဆောသုာ ကညူ်�ီး�်ိုးများ ု%

ဤကျော်လှို်လှို�ကျော်တ်ွ�ရှိမ� ညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�ကျော်ထွွ/���� 
ရိုံ��မ်��ရှိ ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ �ူည်ီ�ံ်��ိ�ကျော်��မ� �်မ��မ့နို�န်း����ိ 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ကျော်ထွ�ွ���၏ ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
နိုငှ်း်� သူ��ဆိ�င်း�ကျော်သူ� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်���ိ� ကျော်ပြု�ဆ�ိနို�ိင်း�ရန်း� ရံို��တ်ငွ်း��၌ 
ရှိပြုခွင်း��၊ �သူင်း်�ပြု�စ်�ပြုခွင်း�� နိုငှ်း်� ကျော်ပြု�ဆ�ိနို�ိင်း�ကျော်သူ� စ်မွ��ရည်�ရှိပြုခွင်း��တ်ိ��်�ိ 
�ကျော်ပြုခွခံွ၍ စ်�ရင်း��ကျော်����ထွ��ဖြိုး��ီ၊ binary(၀/၁)စ်န်းစ်�ပြု�င်း်� 
ရမတှ်�ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�။ �ကျော်ထွ�����ူပြု��သူည်�ဆ�ိ�ါ� 
ညွှနှ်း��နိ်း���တ်ိ�င်း���တ်��ိ� (၁) နိုငှ်း်� ည်မီ့၍၊ သူ�ိမ်ဟ�တ်��ါ� 
(၀) ပြု�စ်�၏။ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရမှတ်� 
ဆ�ိသူည်�မ�ှ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ခူွဲက်ျော်သူ� ရံို��မ်���ိ� �ငွ်း��ဆင်း�� 
��ွဲ�� �ကျော်ထွ�����ပူြု��သူည်�ဟ� သူတ်�မတှ်�ထွ��ကျော်သူ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရှိ �်မ��မ့ရမတှ်� ပြု�စ်�သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရှိ 
စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ခူွဲက်ျော်သူ� ရံို��မ်��၏ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� �ပြု�စ်�လှိုည်�� 
ကျော်���ဆ�ိနို�ိင်း�သူည်�။ �ကျော်ထွ�����ပူြု��ကျော်သူ� ဝန်း�ထွမ��မ်�� 
သူည်� ပြု�ည်�သူလူှိုထူွ���� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� ��ိမ�ိ   
လှိုယွ့်��စူ်�ွ ကျော်ဝမ့ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ��ိမ�ိ�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ရှိ�ါ 
ကျော်ကြာ��င်း����ိ ရည်�ညွှနှ်း��ကျော်���ဆ�ိလှို�ိ�ါသူည်�။ �ကျော်ထွ�����ူ 
ပြု��ကျော်သူ� ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���ိ� ��ိမ�ိ 
လှိုယွ့်��စူ်�ွ �ံ�်�ိ�ကျော်��ဖြိုး��ီ လှို�ိ���သူည်�တ်�ိ်��ိ ��ိမ�ိပြုမန်း�ဆန်း�စ်ွ� 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�ကျော်��ကြာ�သူည်�။ ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှ မတှ်��ံ�တ်င်း�ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ��ိမ�ိလှိုွယ့်��ူကျော်စ်ဖြိုး�ီ� လှို���င်းန်း��ရှင်း�တ်ိ� ်၏ 
�ခွ်နိ်း�နိုှင်း�် ကျော်င်း�ွိ� သူ��သူ�ကျော်စ်ကျော်ကြာ��င်း�� ပြု�စ်�၏။

၁၀။ ပြ�ည််သု�ူဝန်ဆော�ာင််များရုုးးုများ ှဝန်ထူးများ်းများ�ား  
ဝန်ဆော�ာင််များဆုော�း�န်အသုင်််�ှဆိောန�ကပြခံင််း(အဆော�အ�က့်)  

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�တ်ွင်း� ဝန်း�ထွမ��လှိုည်��ရှိ 
လှို���င်းန်း��စ်ံ�လှိုည်�� ဖြိုး�ီ�နို�ိင်း��� တ်စ်�ကျော်န်းရ�တ်ည်��၌ တ်စ်�စ်� 
တ်စ်�စ်ည်��တ်ည်�� �လှိုံ��စ်ံ�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ကျော်��ပြုခွင်း�� (OSS) 
�်မ��မ့နို�န်း����ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤညွှှန်း��ိန်း���တ်ွ�� 
ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ�ခွရ�ီစ်ဉ်း�တ်ငွ်း� - DAO မစှ်၍ ရဲဌာ�န်း၊ မ�ီသူတ်�ဌာ�န်း 
စ်သူည််�ပြု�င်း်� တ်စ်�ကျော်န်းရ�တ်ည်��၌ တ်စ်�စ်�တ်စ်�စ်ည်��တ်ည်�� �လံှို��စံ်� 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ကျော်��နို�ိင်း�မ� �ကျော်ရ�တ်ွ�� မည်�မ့ရှိသူည်��ိ� 
�ွနို����တ်�ိ၏် ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ���ွဲ�� ကျော်ရတ်�ွ��ါသူည်�။ ဝန်း�ထွမ�� 
မ်�� တ်စ်�ကျော်န်းရ�တ်ည်��၌ တ်စ်�စ်�တ်စ်�စ်ည်��တ်ည်���လှိုံ��စ်ံ� 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ကျော်��ပြုခွင်း��သူည်� မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း����ိ ��ိမ�ိလှိုယွ့်��၍ူ 
လှို���င်းန်း��ရို���ကျော်ထွ�ွမ� န်းည်���ါ�ကျော်စ်သူည်�။ ��ယ့်�၍ လှို���င်းန်း�� 
��ိင်း�ရှင်း�မ်��သူည်� OSS ��ိသူွ��ဖြိုး�ီ� စ်���ွဲခွံ�၌ လှိုူမရှိ�ါ� 
သူတူ်�ိ၏်�ခွ်နိ်း�သူည်� �လှိုဟဿ ပြု�စ်�သူ�ွ�မည်�။ ဤတ်ိ�င်း��တ်�မ� 
သူည်� OSS ၏ ထွကိျော်ရ���မ� နိုငှ်း�် စ်မွ��ရည်���ိလှိုည်�� ကျော်���ဆ�ိ 
သူည်�။ ��ယ့်�၍ စ်���ွဲခွံ�မ်��တွ်င်း� ဝန်း�ထွမ��မ်��မရှိ�ါ� 
OSS ၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� န်းည်���ါ�ကျော်န်းသူည်�ဟ� ယ့်ဆူပြုခွင်း��� 
မ့တ်�ါသူည်�။

၁၁။ ဖြိုးများို �နယ််အ�့င််း၌ ပြ�ည််သု�ူဝန်ဆော�ာင််များရုုးးု 
ဖွဲ့င့်််လစှာ်ထူးား�ှပိြခံင််း% 

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်���န်း�� ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရံို�� (OSS) ရှိ၍ ဧည််�သူည်�မ်�� 
�တ်ွ�� �ံ�မှန်း��လှို���ခွ်နိ်း��တ်ိ�င်း�� �လှို���လှို���ကြာ�သူည််� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��၏ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း����ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ OSS စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်����ယ့်ခူွဲ်သူည်�် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��တ်ငွ်း� တ်စ်�ကျော်န်းရ�တ်ည်��ဖြိုး��ီ 
OSS မ်��သူည်�နိုှင်း်��မ့ ဤညွှှန်း��ိန်း��ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��သူည်� 
ပြုမင်း်�မ���ါသူည်�။ OSS ရှိခွဲဖ်ြိုး��ီကျော်သူ� �ခွ်�ိ�ကျော်သူ�ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��တွ်င်း� 
�မ်��ပြု�ည်�သူ�ူတ်�ွ�  လှိုကျော်�ါင်း�� �တ်န်း�ကြာ��စ်�ွ  �ငွ်း်�မထွ�� 
နို�ိင်း�ခွဲ�်ါ။ OSS တ်စ်�ခွ�သူည်� လှို�ိင်း�စ်င်း�နိုငှ်း�် သူ��တ်မ��တ်ိ��ပြုခွင်း�� 
လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း��ိ� လှိုယွ့်��ကူျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်စ်သူည်�။ ထွ�ိက်ျော်ကြာ��င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူွ��နို�ိင်း�သူည််� �လှို���လှို���ကျော်သူ� OSS မ်�� 
ကျော်န်းရ�မ်����ိမ်��လှို�လှို့င်း� ဥ�ကျော်ဒိန်းည်��လှိုမ��� ်လှို�����ိင်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� 
မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��တ်ိ�်��ိ ��ိမ�ိလှိုယွ့်��ကူျော်စ်�ါသူည်�။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တွ်င်း� ဤမတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လွှိုန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� 
မ်�� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ (၃) နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်���ိ� 
��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်ွ� ကျော်လှို်လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ရည်�ရွယ့်�ခွ်��ပြု�င််း� 
ညွှှန်း��ိန်း���သူစ်� (၇) ခွ���ိ ထွ��မံထွည််�သူွင်း��ခွဲ်သူည်�။ 
ယ့်င်း��တ်ိ�်တ်ငွ်း� ကျော်����ကျော်���ပြု��ါတ်ိ�် �ါဝင်း�သူည်� -



၁၂။ က�သုင်််ဆောင်မ့ျား�ား အစာိုး�ရုးးုများ�ား�င့်် 
သုသိုာထူးင််�ာှးစာာ့ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးားပြခံင််း (%) 

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� �စ်�ိ�ရထံွ ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမည််� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်း ွ
�စ်�ီစ်ဉ်း�မ်����ိ ထွ�တ်�ကျော်���ပြု�သူသူည််� ��ိစ်တ်�မ်��၊ လှို���မ�� 
စ်�ကျော်စ်�င်း�မ်��၊ ဝ��ဘဲ�ဆိ���မ်��၊ တ်ရ��ဝင်း�ပြု�န်း�တ်မ��မ်�� 
ရှိသူည််��တ်ွ�� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� သူိရှိနို�ိင်း��ါသူည်�ဟ� 
ဆ�ိကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီရှိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��မှ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ �စ်�ိ�ရထွံ 
ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမည််� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းွနို�န်း��ထွ���တ်ိ��်��ိ 
�လှိုွယ့်�တ်�ူ ရှ�ကျော်�ွနို�ိင်း�သူည််��ခွါ မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုှင်း်� 
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� သူ��တ်မ��တ်ိ��ပြုခွင်း��တ်ိ�်သူည်� လှိုယွ့်�� ူ
သူည်�။ �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းမွ်����ိ မထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ���ါ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��သူည်� ကျော်မ�တ်စ်�ကျော်ခွါ��၊ ကျော်��တ်စ်�ကျော်ခွါ�� သူ�ွ�ရ၍ ��န်း��် 
စ်ရိတ်��ိ�မ်��လှို�သူည်�။ ��ယ့်�၍ လှို���င်းန်း��စ်��ကျော်န်းပြု�င်း်� 
ဋ္ဌာ�န်းမ်��သူိ�် �ကြီး�ိမ�ကျော်�ါင်း��မ်��စ်ွ�သူွ��ရန်း� လှို�ိ���လှို့င်း� 
ဤ��န်း��်စ်ရတိ်���ိ ��ိဆ�ိ�ကျော်စ်သူည်�။ ထွ�ိ်�ပြု�င်း� တ်ရ��ဝင်း� 
�ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းွမ်��နိုှင်း် � �တ်�သူ��၍ �ွင်း် �လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 
မရှိပြုခွင်း��သူည်� ရံို���စိ်စတ်ငွ်း� မ�ှ�ယ့်ငွ်း��စ်�ွပြု��မပူြုခွင်း��နိုငှ်း်� ��်င်း်� 
�်��ပြုခွစ်��မ�မ်���တ်ွ�� �ခွငွ်း�်�လှိုမ��မ်�� ကျော်စ်�ါသူည်�။

၁၃။ စားီ�ာ့းဆော�းလ�ု်င်န်းကို စာစာ်ဆော�းများ�ုကာပြများင်််ခံ�နိ်(များနိစာ်) 

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� စ်စ်�ကျော်ဆ�မ� �ကျော်ရ�တွ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�မ�နိုငှ်း်� 
ဆ��စ်��သူည်�။ မိန်းစ်���ိ �သူ�ံ�ပြု��ပြုခွင်း��သူည်� �ထွ���ါ 
�တ်�ိင်း���တ်��ကျော်�် သူ�မ� စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�တ်စ်�ခွ�စ်၏ီ ကြာ��ခွ်နိ်း� 
��ိ�ါ တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ��ိမ�ိတ်ိ�်သူည်�။ 
ဥ�မ����ပြု�င််း� လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�သူည်� စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��တ်စ်�ကြီး�မိ� 
တ်ည်����ိသူ� လှို�ိ���နို�ိင်း�သူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ�� ၎င်း��စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�ပြု�င်း်� 
�လှိုနွ်း��မင်း�� ကြာ��ပြုမင်း်�စ်�ွ �ခွ်နိ်း�ယ့်ရူသူည််� စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��မ်�ိ�စံ်� 
ပြု��ပြုခွင်း��သူည်� �ကြီး�ိမ�ကြီး�ိမ�စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်�� န်းည်��တ်ူ�င်း� 
ဝန်း�ထွ���ဝန်း���ိ� ပြု�စ်�ကျော်စ်နိုိ�င်း�သူည်�။

၁၄။ အစာိုး�ဝန်ထူးများ်းများ�ား အ�ည််အဆောသ့ုးပြ�ည်််ဝများ�ုှပိြခံင််း % 

�စ်�ိ�ရကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��သူည်� န်းည်���ည်��ရ �ရည်��ခွ်င်း�� 
ပြု�ည််�ဝသူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်�  
မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ ဤညွှနှ်း��နိ်း��� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤတ်ိ�င်း��တ်�မ� 
သူည်� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��၏ တ်ရ��ဝင်း�မ���ိ 
ကျော်ပြုခွရ�ခံွကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� 
စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ��ရ�ရှိမ်��နှိုင်း်� လှို�ိ��ကျော်လှို်�ည်ကီျော်ထွပွြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း�နိုငှ်း်� 
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ�လှို�ိ��န်းာမ� စ်စ်�ကျော်ဆ�ခံွရန်း� လှို���င်းန်း�� 
မ်���ိ� �တိ်�လှို�ိ��ကျော်သူ��ခွါ ၎င်း��တ်ိ�်သူည်�လှိုတူ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ် ီ
နိုငှ်း်� လှို�ူ��ွဲ��စ်ည်���တ်�ွ� �����ယွ့်�မ်�� တ်�ိ�တ်�� 
လှို�လှိုမိ်�မည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�မ�ရှိ၍ ၎င်း��တ်�ိ�်�ိ�တိ်�ထွ��ကျော်��ပြုခွင်း�� 
ဟ�တ်��ါသူကျော်လှို�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� စ်စ်�ကျော်ဆ�သူတူ်စ်�ဦး��ိ� 
�ရည်��ခွ်င်း��ပြု�ည််�မီသူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�မ�မရှိ�ါ� ၎င်း��လှို�ိ��န်းာ 
စ်စ်�ကျော်ဆ�ခံွပြုခွင်း��စ်ရိတ်� ���န်း���်ခံွရမ� တ်န်း�မတ်န်း���ိ သူတူ်�ိ် 

သံူသူယ့်ရှိမည်� ပြု�စ်��ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ိ� ဤကျော်�ဂျာ်င်း�စ်ီ 
မ်��မ ှ�ရည်��ခွ်င်း��ကျော်��င်း�� �ပြု��သူကျော်ဘဲ� ဆ��ဆံမ�ရှိလှို့င်း� 
�စ်�ိ�ရကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်���ိ� �ရည်��ခွ်င်း��ပြု�ည််�ဝသူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်� 
လှို�ကြာ�မည်�ပြု�စ်�ရ� ၎င်း��သူည်� �စ်�ိ�ရ၏စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ� 
��ိယ့်�စ်��ပြု��ကျော်သူ� ကြာ���ခွံ�ပြု�စ်� �ဓိ�ပါယ့်�ကျော်ဆ�င်း�သူည်�။ 
တ်စ်�န်းည်��ကျော်ပြု��ရလှို့င်း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� �စ်�ိ�ရကျော်�ဂျာ်င်း�စ် ီ
မ်��သူည်� �ရည်��ခွ်င်း��မပြု�ည််�မဟီ� ယ့်ဆူ�ါ� ၎င်း��တ်ိ�သ်ူည်� 
စ်ည်���မ��ခွ်��မ်���ိ� ခွ်�ိ�ကျော်����လှို့င်း� ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��သူည်� 
သူတူ်�ိ်��ိ�မ��ဆ�ီနို�ိင်း�မည်� မဟ�တ်�ဟ�ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ဖြိုး��ီ ကျော်�ဂျာ်င်း�စ် ီ
မ်����� လှိုံ��ဝကျော်ရ�ှင်း��ငွ်း�� လှိုညှ်�်စ်��ရန်း� န်းည်��လှိုမ��မ်���ိ� 
ရ�ှကျော်�လွှိုမိ�်မည်�။

၁၅။ စာစာ်ဆော�းများမုျား�ားဆော�ကာင်် ်လ�ု်င်န်းလည််��်များ ု
အ ဆောနှှာင်််အယ်ကှ် ပြဖွဲ့စာ်�ပြခံင််း(%)

စ်စ်�ကျော်ဆ�မ� �ကျော်ရ�တ်�ွ�သူည်� သူတူ်�ိ၏် လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ� 
�တ်�ွ� ဝန်း�ထွ���ဝန်း���ိ�ပြု�စ်�သူည်�ဟ�ဆ�ိကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
တ်စ်�ခွ�စ်ီရှိ စ်စ်�တ်မ���ါ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း����ိ 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ သူတူ်�ိ၏် စ်စ်�ကျော်ဆ�မ� �ကျော်ရ 
�တ်�ွ�သူည်� ဤညွှနှ်း��နိ်း��၌ တ်�ိ��ရို�ိ��နိုငှ်း်� သူယွ့်�ဝိ���နိုစှ်�မ်�ိ� 
စ်လံှို�� သူ��ကျော်ရ���မ�မ်�� ရှိ�ါ၏။ စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�မးှ�၏ �ရည်� 
�ခွ်င်း��မပြု�ည််�ဝမ�၊ စ်တိ်��ကျော်နိုာှ���ယှ့်��ကျော်��မ� သူ�်ိမဟ�တ်� 
လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ�တ်�ိ်ကျော်ကြာ��င်း်� စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��မ်��သူည်�   
မည်��ဲသ်ူ�ိ် ဝန်း�ထွ���ဝန်း���ိ� ပြု�စ်�၍ မည်��ဲသ်ူ�ိ် �ပြုမင်း�ခွံရပြုခွင်း�� 
ရှိသူည်��ိ� တ်�ိ��ရို�ိ��တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ သူယွ့်�ဝိ���ကြာ�ည််�လှို့င်း� 
စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�မးှ�မ်��နှိုင်း်� လှို���င်းန်း����ိင်း�ရှင်း�မ်���ကြာ��� �ဋိ�ိ�ခ 
ပြု�စ်�နိို�င်း�ကျော်ပြုခွရှိသူည်��ိ� ကြီး�ိ�တ်င်း�သူတိ်ကျော်��သူည်�။ �ဘဲယ့်� 
ကျော်ကြာ��င်း်�ဆ�ိကျော်သူ�� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� လှိုည်��တ်�မ�မ်����ိ 
�ကျော်နိုာှင်း်��ယ့်�ှ�ကျော်��သူည်� ဟ�ယ့်ဆူကျော်သူ� စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ��ရ�ရှိ 
မ်��နိုှင်း်� �ူ�ကျော်�ါင်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�မ� န်းည်���ါ�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� 
ပြု�စ်�၏။ ၎င်း���ိစ်စသူည်� စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ���ွဲ�နိုှင်း်� လှို���င်းန်း��စ်� 
နိုစှ်����စ်လံှို�� တ်�ိ၏် ��န်း�ထွ�တ်�စ်မွ������ိ� ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်သူည်�။ 

၁၆။ လ�ု်င်န်းလိုင််စာင်် သုက်�များ်း�ိးု�န်အ�က့်စာည််�င်် 
သုို� �င််သုင့််း�ဆောသုာ စာာ�ကွ်စာာ�များ်းအဆော�အ�က့် (#) 

၁၇။ ဆောပြများ �ိငု််�ိုင််/င်ာှး�များ်းပြခံင််း သုက်�များ်း�ိးု�န် 
အ�့က် ဆောထူးအ့�ု် သုို� �င််သုင့််း�ဆောသုာ 
စာာ�ကွ်စာာ�များ်းအဆော�အ�က့် (#) 

ဤ စ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ� ညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ� 
စ်ရီှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� ကျော်ထွ/ွ���� ဦး�စ်�ီဌာ�န်း နိုငှ်း်� DAO စ်ည်��င်း�ရံို��မ်��တ်ငွ်း� 
ကျော်ထွ/ွ����ကျော်ပြုမဂျာရန်း� (Land Grant) နိုငှ်း်� စ်ည်��င်း�လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း� 
သူ��တ်မ��တ်�ိ�ရန်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� �ကျော်ထွ����ထွ��ပြု�� 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တွ်��မ်����ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ 
�ကျော်ထွ�����ူပြု�� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��တ်ွင်း� DAO နိုှင်း်� 
DALMS မကှျော်လှို့���လှို�ှ�ံ�စံ်မ်�� နိုငှ်း်� ကျော်ထွ���ခံွစ်�မ်��လှိုည်�� 
�ါဝင်း�သူည်�။ ညွှနှ်း��ိန်း����ိ ၀ မ ှ၅ �ထွရိမတှ်� သူတ်�မှတ်�ထွ��ဖြိုး��ီ၊ 



ရမတှ်�မ်��� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရွ��စ်�တ်မ�� �ကျော်ရ�တ်�ွ���ိ 
ကျော်���ညွှှန်း��သူည်�။ လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��ကျော်လှို 
���န်း���် မ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ��ိမ�ိ ရို���ကျော်ထွ�ွသူည််� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� 
မ်��နိုငှ်း�် ကျော်ပြုမယ့်�ရရှိရန်း� ��ိမ�ိခွ��ခွဲသူည်�။ 

၁၈။ စာည််�င််ဝန်ထူးများ်းများ�ား၏ ထူးဆိော�ာက်ဆောသုာ 
ကညူ်ီ�း�်ိုးများ ု%

ဤ ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�ညွှနှ်း���နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� စ်ည်��င်း�ရံို��မ်��ရှိ ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ �်မ��မ့���ပြု�င်း်� 
�ညူ်မီ���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ �ငွ်း��ဆင်း����ွဲ�မ်��သူည်� ဝန်း�ထွမ�� 
မ်��ရှိပြုခွင်း��၊ လှို�ိလှို�ိလှို��လှို��ရှိပြုခွင်း�� နိုှင်း�် စ်ည်��င်း�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
မ်��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��သူည််� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်���ိ� ကျော်ပြု�ဆ�ိနို�ိင်း�ပြုခွင်း��ကျော်�် 

မတူ်ည်�၍ binary စ်န်းစ်�ရမတှ်���ိ - �ကျော်ထွ�����ပူြု��လှို့င်း� 
(၁) သူ�ိမ်ဟ�တ်� �ကျော်ထွ�����ူမပြု��လှို့င်း�(၀) ဟ� သူတ်�မှတ်�၍ 
�မတှ်�ကျော်��သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� ရမတှ်�သူည်� စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်����ယူ့်ခွဲ်ကျော်သူ� ဖြိုးမိ��န်းယ့်����လှိုံ��၏ �်မ��မ့ရမှတ်�  
ပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း��သူည်��ကျော်ထွ�����ူပြု�� စ်ည်��င်း�ဝန်း�ထွမ�� 
မ်��ရှိသူည််� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��၏ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��နိုှင်း်�တ်ူည်ီသူည်�။ 
�ကျော်ထွ����� ူပြု��ကျော်သူ� ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� ပြု�ည်�သူလူှိုထူွ���� 
သူတ်င်း���ခွ်�� �လှို��မ်����ိ ��ိမ�ိလှိုယွ့်��စူ်�ွ ကျော်ဝမ့ကျော်သူ� 
ကျော်ကြာ��င်း်� ��ိမ�ိ�ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ရှိသူည်�ဟ� ဆ�ိလှို�ိ�ါသူည်�။ 
ဝန်း�ထွမ��မ်��� ဗ်းရို�ိ�ကျော်ရစ်ဆီ�ိင်း�ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ��ိမ�ိ 
လှိုယွ့်��ူစ်�ွ ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တွ်�� 
�ခွ်နိ်း�နိုှင်း�် ကျော်င်း�ွိ�ကျော်ခွွတ်�ရ� ကျော်ရ���ကျော်စ်�ါသူည်�။

ဇိုယ်ား ၄.၃ ။

များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့်စာည််းများ�ဉ်း်းများ�ား အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀)

ဤအဓိကိ ညွှနှက်နိ်း ဂဏာန်းများ�ားကို  ၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI များ�ှ�်များ်းများ�ားများ ှစုာဆော�ာင််းထူးားသုည််

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည််နယ််/�ိငု််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� 

စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 

ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

5.04

6.20

7.27

5.17

6.80

8.87

0.15

6.45

7.32

8.53

0.72

စ်စ်�တ်မ�� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� ကျော်����ယ့်ဖူြိုး��ီ 

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

3.34

4.17

4.61

3.25

4.25

4.98

0.28

4.04

4.53

5.16

0.86

�မ�ခွံ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� ကျော်����ယ့်ဖူြိုး��ီ 

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.61

2.05

2.67

1.16

2.52

3.89

0.29

2.23

2.61

3.64

0.73

၁။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� 

ဌာ�န်း���လှိုံ��မ ှ

ဝင်း�ကျော်ရ���စ်စ်�ကျော်ဆ�သူည်� ်

�ကြီး�မိ�ကျော်�ါင်း��

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q72

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.72

2.70

4.47

1.37

1.93

3.70

0.08

1.02

1.78

2.65

0.66

၂။ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�သူည်� 

စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� 

လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်��နိုငှ်း�် 

��ိ��ည်ကီျော်စ်ရန်း� ���ူည် ီ

ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်� %

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� A _ Q77 _1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

58.0%

83.2%

89.7%

64.3%

80.7%

96.7%

0.36

48.5%

83.9%

95.1%

0.75



၃။ ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� 

လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်�� 

�တ်�ွ� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� 

လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� လှို���င်းန်း�� 

လှိုည်��တ်�ခွ်နိ်း�၏ ၁၀ % 

ကျော်�����ိ�သူ� သူံ��ရသူည်�

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q69

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

76.7%

95.1%

98.9%

49.5%

89.5%

100.0%

0.04

72.3%

90.7%

99.6%

0.84

၄။ လှို���ထွံ��လှို���န်းည်�� 

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��

စ်စ်�ကျော်ဆ�လှို���ကျော်ဆ�င်း�ရ�

တ်ငွ်း��စ်�ိ�ရ�ရ�ရှမိ်��မ�ှ 

�ွမ���်င်း�မ�ရှိသူည်� 

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T _ Q 71_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

47.0%

79.9%

88.2%
 

28.8%

64.8%

89.1%

0.24

46.5%

67.9%

84.6%

0.83

၅။ စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�တ်ငွ်း� 

�စ်�ိ�ရ�ရ�ရှမိ်��မ�ှ 

ရင်း��နိုှီ�ကျော်���ကျော်ရမွ�ရှိသူည်� %

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��: _ Q 71_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

52.8%

72.0%

81.5%
 

45.1%

76.5%

96.7%

0.51

62.4%

76.9%

93.0%

0.69

၆။ တ်ံဆ�ိ�ကျော်ခွါင်း��/

တ်ံဆ�ိ�ခွတ်�နိုှိ��နိုငှ်း�် 

လှို��မတှ်�ရရှိရန်း� 

�ကြီး�မိ�မ်��စ်�ွမသူွ��ရ�ါ 

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� -  T _ Q 71_3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

32.1%

63.7%

80.9%
 

0.0%

64.7%

73.8%

-0.08

8.4%

60.1%

79.2%

0.94

၇။ လှို���ထွံ��လှို���န်းည်�� 

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��မ�ှ 

ရို�ိ�ရငှ်း��လှိုယွ့်��သူူည်� 

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T _ Q 71_4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

51.2%

71.2%

83.5%
 

38.4%

71.1%

100.0%

0.06

55.5%

71.7%

90.3%

0.83

၈။ �်သူင်း်�ကျော်င်းမွ်�� 

သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�စ်�ွ 

ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်�

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T _ Q 71_5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

18.0%

50.9%

74.6%
 

27.9%

73.0%

86.5%

0.45

39.6%

68.0%

79.9%

0.94

၉။ ကျော်ထွ�ွ���ဝန်း�ထွမ��မ်��၏

ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� �ညူ်ီ�ံ�်�ိ�မ� 

(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

 GAD Z5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

20.4%

50.0%

100.0%
 

7.7%

73.3%

100.0%

0.16

12.4%

66.7%

100.0%

0.96

၁၀။ ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�

ရိုံ��မ ှဝန်း�ထွမ��မ်�� 

ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ကျော်��ရန်း� 

�သူင်း�်ရှိကျော်န်းကြာ�ပြုခွင်း��  

(One-stop-shopdesks) 

(�ကျော်ရ�တ်�ွ�) 

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

OSS Z7

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.00

0.71

1.0
 

0.16

3.45

10.00

0.52

0.19

3.08

9.41



၁၁။ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��တ်ွင်း��

ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� 

�ငွ်း�်လှိုစှ်�ထွ��ရှိပြုခွင်း��(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ�ကျော်ဒိတ်� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��: OSS I5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

70.8%

100.0%

27.7%

100.0%

100.0%

0.60

33.4%

100.0%

100.0%

0.97

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�မ်ျားးထူးည်််သုင့််းထူးားသုည်် ညွှနှက်နိ်းအသုစာမ်ျား�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည််နယ််/�ိငု််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၁၂။ �်သူင်း်�ကျော်င်းမွ်�� 

�စ်�ိ�ရရိုံ��မ်��တ်ငွ်း� 

သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�စ်�ွ 

ကျော်���ပြု�ထွ��ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� -  T _ Q 71_6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

44.5%

70.6%

81.0%

၁၃။ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း���ိ� 

စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�ကြာ��ပြုမင်း်�ခွ်နိ်း� (မနိ်းစ်�)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q80

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

16.81

22.31

34.29
 

၁၄။ �စ်�ိ�ရဝန်း�ထွမ��မ်�� 

�ရည်��ကျော်သူ�ွ ပြု�ည််�ဝမ�ရှိပြုခွင်း�� 

(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q81

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

83.2%

98.1%

100.0%
 

၁၅။စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��ကျော်ကြာ��င်း�်

လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ� 

� ကျော်နိုာှင်း�်�ယ့်ှ��ပြု�စ်�ရပြုခွင်း�� 

(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q74

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

1.0%

3.6%
 

၁၆။ လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း� 

သူ��တ်မ��တ်ိ��ရန်း��တ်�ွ� 

စ်ည်��င်း� သူိ�် တ်င်း�သူငွ်း��ရကျော်သူ� 

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ�(#)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

DAO B5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.00 

3.30 

4.86 
 

၁၇။ ကျော်ပြုမ �ိ�င်း�ဆ�ိင်း�/

င်း�ှ�ရမ��ပြုခွင်း�� သူ��တ်မ�� 

တ်�ိ�ရန်း��တ်�ွ� ကျော်ထွ�ွ��� 

သူ�ိ် တ်င်း�သူငွ်း��ရကျော်သူ� 

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

GAD B5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.00 

5.18 

6.07 
 

၁၈။ စ်ည်��င်း�ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ 

ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� �ညူ်�ီံ�်�ိ�မ� 

(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :

GAD Z5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

37.8%

80.5%

100.0%
 



ဌာ�န်းဆ�ိင်း�ရ�ရံို��မ်��၏ �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ��ိ� ကျော်လှို့�ခ်ွ်နိို�င်း��ါ� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ�� ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွွန်း��ကျော်စ်�ါ 
သူည်�။ �ည်�ရငှ်း�မ်��သူည်� မကျော်ပြု���ကျော်လှို���ကျော်သူ� �ဂျာတ် ိ
လှို�ိ��စ်��မ�နိုှင်း�် ကြီး��ီမ��ကျော်သူ� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ���ိ ခွွဲပြုခွ�� 
သူတ်�မတှ်�ကြာ�သူည်� (Ackerman 1978, Lederman et al.  
2005)။ �ကျော်သူ���ွဲ �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�မ်��သူည်� �ဓိ� 
���ပြု�င်း်� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့်မ�င်းယ့်�မ်�� နိုငှ်း်� တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်ထံီွ 
�ံ�မှန်း�လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း��တ်ွ��ကျော်��ရသူည််� 
�လှိုွတ်�သူကျော်ဘဲ� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းွမ်��ပြု�စ်�သူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� တ်ရ��ဝင်း�သူတ်�မတှ်�ထွ��ကျော်သူ� လှို�ိ��န်းာ  
ရမ�မ်����ိ လှိုွယ့်��ူကျော်ခွ်�ကျော်မွ�ကျော်စ်ရန်း� သူ�ိ်မဟ�တ်� ပြု�ည်�သူူ�  
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��ရရှိရန်း� တ်ရ��ဝင်း�သူတ်�မှတ်�ထွ��ကျော်သူ�  
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�ခွမ်�� ထွ��ကျော်�်��လွှိုန်း�၍ တ်ရ��မဝင်း� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်း ွ
မ်���ိ� ကျော်��ရသူည််� �ခွါ တ်ငွ်း�လှိုည်�� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�ပြု�စ်���ွ� 
သူည်�။ �ကြီး��ီစ်�� ��်င််း��်��ပြုခွစ်��မ�� နိို�င်း�ငံ်းကျော်တ်���ဆင််း� 
နိုငှ်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်�ိ�ရမ်�� �ဆင််း�၌ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ သူ�မ�န်း�နို�ိင်း�ငံ်းသူ�� 
မ်��� တ်�ိ��ရို�ိ��ပြုမင်း�ကျော်တ်�ွ ကျော်လှိုလ်ှို�ပြုခွင်း�� မပြု��နို�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
၎င်း��ပြု�စ်�စ်ဉ်း�မ်��သူည်� �မ်��ပြု�ည်�သူ ူသူ��သူ�ကျော်ခွ်�င်း�ခွ်ကိျော်ရ���ိ 
ထွခိွ�ိ�� န်းစ်�န်းာကျော်စ်�ါသူည်�။ ကြီး��ီမ��ကျော်သူ� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�တ်ငွ်း� 
မ်��ကျော်သူ����ပြု�င်း်� (၁) �စ်�ိ�ရ ( ဥ�မ� - ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ�၊ 
�စ်စည်���ရိယိ့်�မ်�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� န်းည်���ည်�ဆ�ိင်း�ရ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း� 
မ�မ်��) �စ်စည်��ဝယ့်�ယ့်ကူျော်ရ� နိုငှ်း်� လှို���င်းန်း���န်း�ထွရို�ိ��တ်�ိတ််ငွ်း� 
လှို�ဘဲ�ကျော်င်း ွလှို��ခံွရယူ့်ပြုခွင်း��၊ (၂) စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� တ်စ်�ဦး� 
ခွ်င်း��/တ်စ်��ွဲ�ခွ်င်း���တ်ွ�� �ထွ�ူ�ခွငွ်း�်�ကျော်ရ� ဦး�စ်��ကျော်��မ� 
ရရှိကျော်စ်နို�ိင်း�ကျော်သူ� မူဝါဒိမ်�� ထွည််�သူွင်း��ကျော်��ကျော်ရ��တ်ွ�� 
လှို�ဘဲ�ယ့်ပူြုခွင်း��၊ (၃) မူဝါဒိ ခွ်မတှ်�သူမူ်��နိုငှ်း�် န်း�ီ���ကျော်သူ� 
ဆ��ဆံကျော်ရ�ရှိသူမူ်��၊ မသိူ��စ်�ဝင်း�မ်��နိုငှ်း်� သူငူ်းယ့်�ခွ်င်း��မ်����ိ 
��်�ိ�ပြု�စ်�ထွနွ်း��ကျော်စ်ရန်း� ��န််း��သူတ်� ရှိကျော်သူ� �ရင်း���ပြုမစ်� 
(ဥ�မ�- သူဘဲ�ဝ သူယံ့်ဇာ�တ်မ်��၊ ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ� လှို�ိင်း��နို�န်း�� 
မ်�� ၊ တ်င်း���ိမ်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ထွ�တ်�လှို���မ� ခွွဲတ်မ��မ်��နှိုင်း်� �ဆင်း်� 
ပြုမင်း်� ရ�ထွူ�မ်��)မ်����� ကျော်စ််��ွ���ကျော်�် �ကျော်ပြုခွခွံပြုခွင်း�� 
မရှိ�ဲ ခွွဲကျော်ဝသူတ်�မတှ်�ပြုခွင်း�� တ်�ိ် �ါဝင်း��ါသူည်�။

��ားဝင််များဟု�်ုဆောသုာ ဆောင်ဆ့ော�းဆော�ာင််�များမုျား�ားသုည်် စားီ�ာ့းဆော�း 
လ�်ုင်န်းများ�ားအ�က့် ကြီးကးီများားဆောသုာ စာန်ိဆောခံ်များ�ုစ်ာ��်ပြဖွဲ့စ်ာဖြိုး�းီ 
အဆော�းကြီးကးီ ဦးးစာားဆော�းကစိာစ��်အပြဖွဲ့စ်ာ ပြများန်များာနှိုင််င်း အစာိုး�က 
အသုအိများ�်ှပြ�ုထူးားသုည််။ မထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်�� 
မကျော်လှို်���န်း�သူည််� န်းည်��လှိုမ��ပြု�င််း� �န်း�ထွရို�ိ��ရရှိလှို�ဖြိုး�ီ� 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ကျော်�����သူည််� �ခွါ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
��န်း��်စ်ရတိ်� ��ိမ�ိပြုမှင်း်�တ်��လှို�ဖြိုး��ီ ပြု�ည်�သူ�ူ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ���ိ 
န်းမိ်��်ကျော်စ်သူလှိုိ� မကျော်သူခွ်� မကျော်ရရ�သူည််� မဝူါဒိမ်���ိ� �န်း�တ်�ီရ� 
ကျော်ရ����ါသူည်� (Olken and Pande 2012)။ �ဆင်း်�တ်စ်�ခွ� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� �လှိုတွ်�သူကျော်ဘဲ� ကျော်င်းကွျော်���မ��ရမ�မ်���ိ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း 
တ်ငွ်း� ဝန်း�ထွ���ဝန်း��ိ���ပြု�စ်� �သူ�ိမတှ်�ပြု��ဖြိုး��ီ �စ်�ိ�ရ� ၎င်း��တ်ိ��်�ိ 

ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲကျော်ရ��တ်�ွ� ဦး�စ်��ကျော်���စိ်စ ပြု�စ်�သူည်�ဟ� 
သူတ်�မတှ်�ထွ��သူည်�။ Transparency International ၏ 
��်င်း်��်��ပြုခွစ်��မ� ဆ�ိင်း�ရ��ပြုမင်း� �ညွှနှ်း��ိန်း��-၂၀၁၉ တ်ငွ်း�  
နို�ိင်း�င်းံကျော်�ါင်း�� (၁၈၃) နို�ိင်း�င်းံ�န်း�� ပြုမန်း�မ��ိ� �ဆင်း�် (၁၃၀) 
ဟ� သူတ်�မှတ်�ထွ��သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း��ါ� �မ့� ်
ဘဲဏ်�၏ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ူမ�တ်ွင်း� �လှိုွတ်�သူကျော်ဘဲ� 
ကျော်င်းကွျော်���မ��မ�မ်��သူည်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တ်�ွ� 
ကြီး��ီမ��ကျော်သူ� �ဟန််း��တ်��မဟ�တ်�ကျော်ကြာ��င်း�� (World Bank 
2016) ကျော်���ပြု�ခွဲ်ဖြိုး�ီ� ပြု�စ်��ွ��မ�နို�န်း�� န်းိမ်��ါ�သူလှို�ိ �မ�ဏ် 
���ပြု�င်း်�လှိုည်�� န်းည်���ါ�ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။ 
�လှိုတွ်�သူကျော်ဘဲ� ကျော်���မ��မ�မ်��နှိုင်း်� �တ်�သူ��၍ လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��နိုငှ်း်� ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်�ီကျော်န်းပြု�င်း်�ကျော်သူ�� 
လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ �ခွ်���ခွ်���ရိုံ�စ်�ိ�� ����စ်�မ်��နိုှင်း်� 
လှိုည်��ကျော်��င်း�� စ်���ကျော်ပြု��ဖြိုး�ီ�ကျော်န်းာ�� �ွနို����တ်ိ� ်သူည်� 
ထွ�ိခွွဲပြုခွမ��စ်တိ်�ပြု��မ�မ်���ကျော်�် သံူသူယ့်ရှိခွဲက်ြာ�ဖြိုး��ီ စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��ပြု��စ်�စ်�စ်ည်��၍ ကျော်မ�ပြုမန်း��မ�မ်��ပြု��လှို���ခွဲ�်ါသူည်�။ 
စ်င်း�စ်စ်����ပြု�င််း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� ကြာ��ရှည်�စ်�ွ စ်စ်�တ်��ထိွန်း��ခွ �်�� 
မ�နိုငှ်း်� စ်စ်�တ်��ကျော်�်�ကျော်ထွ��� ကျော်န်းာ��ခံွကျော်��ထွ��ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ� 
ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် မ်��နိုှာသူ�ကျော်��မ�တ်�ိ်ကျော်ကြာ��င်း်� 
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ပြု�ဆိ�သူမူ်��� လှိုတွ်�လှို��စ်�ွကျော်ပြု��ဆ�ိရန်း� တ်န်ွ်း�ဆ�တ်� 
ပြုခွင်း�� ရှိကျော်န်းခွဲပ်ြုခွင်း��သူည်� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�မတှ်�သူ��သူင်း�်ကျော်သူ� �ိစ်စ 
တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�လှို��ါသူည်�။ ဤ�ကျော်ကြာ��င်း��ကျော်ကြာ��င်း်� �ွနို����တ်ိ�သ်ူည်� 
သူတ်င်း��မနှ်း� ��ိမ�ိရရှိနို�ိင်း�ရန်း� ကျော်မ့��လှိုင်း်�ခွ်��ပြု�င်း်� “လှို�ဘဲ�ထွ�ိ�” 
�စ်�� “လှို��ကျော်ဆ�င်း�မ်��” �ဲ်သူ�ိ်ကျော်သူ� စ်���စ်�တ်�ိ်��ိ 
ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲ သူံ��စ်ွဲခွဲ်ရ�ါသူည်�။ 

ကွနု်ှ�်�ို�၏ဆော��့�ှိခံ�က်များ�ားသုည်် ကများာာဘ်ာဏ်ာ၏ အက�ပြဖွဲ့�် 
ပြခံင််း၌ ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးားသုလို စာီး�့ားဆော�းလ�ု်င်န်းများ�ားအ�့က် 
��ားများဝင်် ဆောင့်ဆော�းဆောခံ�များုများ�ားသုည်် �များာဏာနည််း�ါးဖြိုး�ီး  
ခံဏာခံဏာပြဖွဲ့စ်ာဆောလမ်ျား�ှိ ဟုဆူောသုာ သုးးုသု�်ခံ�က် ကို ဆောယ်ဘာယု်� 
အားပြဖွဲ့င််် အ�ည််ပြ�ုသုည််။ �လှိုယ့်��ိန်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��စ်� ၈၀% န်း�ီ�ါ� � လှို�ဘဲ�ကျော်��ရန်း�မလှို�ိကျော်ကြာ��င်း��နိုငှ်း်�  
၉၉% � လှို�ဘဲ�ကျော်��ကျော်င်းသွူည်� ကျော်ရ�င်း��ရကျော်င်း၏ွ ၂% ကျော်����သူ� 
ရှိသူည်�ဟ� ကျော်ပြု��ဆ�ိခွဲသ်ူည်�။ ဤ�ဏ္ဍ၌ �မ်��နိုငှ်း်�မတ်ကူျော်သူ� 
ကျော်ပြု�ဆ�ိခွ်��တ်စ်�ခွ�မ�ှ မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ၂၅%   
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� လှို�ဘဲ�ကျော်င်းကွျော်��ရမ�သူည်� ကျော်ရ�င်း��ရကျော်င်း၏ွ 
၂% ထွ���ိ�၍ကျော်��ရသူည်�ဟ� ဆ�ိသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� ရှိ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်����ိ စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��ဆ�ိင်း�ရ�စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်�� 
ပြု��လှို���ကျော်န်းစ်ဉ်း���လှို�တွ်င်း�� ၎င်း��တ်ိ�၏် �လှိုယ့်�မှတ်��်မ��မ့ 
၂.၄% မ့သူ� လှို�ဘဲ�ကျော်��ခွဲက်ြာ�ရသူည်�။ �ဆ�ိ�ရ�ွ�ဆံ��ကျော်သူ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ၉.၂% � စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
စ်ည်���မ��မ်���ိ�စ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း����လှိုတ်ွင်း� လှို�ဘဲ�ထွိ�� 
ကြာ�သူည်�။ �ွနို����တ်�ိ်� �ခွန်း��-၂၊ ���ိင်း��-၄ တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု� 
ထွ��ဖြိုး��ီသူည််��တ်�ိင်း�� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ �မည်���ိ လှို့�ိ�ဝ�ှ� 



�����ယွ့်�ကျော်��ထွ��ကျော်ကြာ��င်း�� �သူကိျော်��ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� ၎င်း�� 
တ်�ိ်��� ရို�ိ�သူ��စ်�ွ ကျော်ပြု�ဆိ�ရန်း�ခွငွ်း�်ပြု��မည််� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��ပြု�င်း်� 
ဤရမတှ်�န်းမိ်� �ကျော်ပြု�မ်���ိ� �တ်ည်�ပြု��ထွ�� �ါသူည်�။ �ံ� ၄.၄ 
�ညွှနှ်း��နိ်း��ခွွဲ (၄) တ်ငွ်း�ရမတှ်�မ်��သူည်� တ်ရ��မဝင်း�စ်ရတိ်� 
မ်��၏ �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ� နိုငှ်း်� �ပြုမင်း�မ်�����ပြု�င်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
၏ ရမတှ်�မ်���ိ� သူတ်�မတှ်�ကျော်���ပြု�သူည်�။ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်မူ� 
နိုငှ်း်� ����ခွ �်��ကျော်ရ� ဆ�ိင်း�ရ� �ခွ်���လှို��မ်�� နိုစှ်�မ်�ိ�စ်လံှို��တ်�ိ၏် 
ရမတှ်�မ်���ရ �ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�သူည်� ��်င်း�်�်��ပြုခွစ်��မ� 
�န်းည်��ဆံ��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်�� နိုငှ်း�် �ဲခွူ� တ်�ိ်သူည်�လှိုည်�� 
သူ�ိ�မ��ွပြုခွ��လှှို�ါ။ ရန်း���န်း�နိုငှ်း်� မနိုတကျော်လှို�တ်�ိသ်ူည်� �လှိုတွ်� 
သူကျော်ဘဲ� ���ိကျော်င်း ွကျော်����ခွံမ�နို�န်း�� �ပြုမင်း�်ဆံ��ပြု�င်း်� စ်�ရင်း��၏ 
ကျော်����ကျော်ပြုခွတ်ငွ်း� ရှိကျော်န်းကြာ��ါသူည်�။ 

စာ�်ိဝင််စာားစာ�ာ ဆောကာင််းသုည််များာှ လ�ူအဖွဲ့့��အစာည််းအ�င့််း�ှိ 
လာဘာ်ဆော�းလာဘာ်ယူ်များုများ�ား ��း�နှှး�ဆောနသုည်် ဟုူဆောသုာအပြများင်် 
နှငှ်် ်စားီ�ာ့းဆော�းလု�်င်န်းများ�ား၏ ကိုယ််ဆော��့အဆော��့အကြံကးု များ�ား 
က�့ပြ�ားဆောနပြခံင််း ပြဖွဲ့စ်ာသုည််။ လှို���င်းန်း��စ်� �န်းည်��င်းယ့်��သူ� 
လှို�ဘဲ�ကျော်��ခွဲ်ကြာ�ရကျော်သူ��လှိုည်�� ၎င်း��တ်ိ� ်� လှို�ဘဲ�ကျော်��  
လှို�ဘဲ�ယ့်ရူှိသူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။ သူတူ်�ိ၌် �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်�� 

ရှိကျော်န်းကျော်သူ��လှိုည်�� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်သူူည်� �မနှ်း�တ်�ယ့်� 
ပြု�စ်�ရို�ိ�ပြု�စ်�စ်ဉ်း�ထွ�� ��ိမ�ိမ်��ပြု���သူည်�ဟ� သူူတ်�ိ်ယ့်ံ�ကြာ�ည်� 
ကြာ�သူည်�။ �ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�မ ှစ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ခူွဲက်ျော်သူ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်�ိင်း�� သူည်� ဝယ့်�ယ့်ကူျော်ရ� �န်း�ထွရို�ိ��ရရှိ၍ 
စ်�ခွ်���ခွ်���ဆိ�နို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� လှို��ကျော်ဆ�င်း�ကျော်��ရန်း� မပြု�စ်�မကျော်န်း 
လှို�ိ���သူည်� ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ ဤတ်�ိင်း��တ်�မ�ရမတှ်� 
�န်းမိ်�ဆံ��ပြု�စ်�သူည််� ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�၌�င်း� ကျော်ပြု�ဆ�ိသူ ူထွ��ဝ��န်း�ီ�ါ� 
(၄၂%) သူည်� လှို�ဘဲ�ကျော်င်းကွျော်��ပြုခွင်း��သူည်� မပြု�စ်�မကျော်န်း လှို�ိ���သူည်� 
ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်�ိင်း��တ်ငွ်း� 
လှို���င်းန်း��စ်����လှိုံ��၏ �န်းည်��ဆံ�� ထွ��ဝ��ခွန်း်�သူည်� 
သူတူ်�ိ၏် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��န်းယ့်��ယ့်�ရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�လှို်င်း�ပြုမန်း�ကျော်စ်ပြုခွင်း���တွ်�� �လှိုွတ်�သူကျော်ဘဲ� 
ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်ရမည်�ဟ� (ဤ�မ�ဏ်သူည်� �ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�တွ်င်း� 
�န်းမိ်�ဆံ�� ၅၀.၇% မ ှ�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�တွ်င်း� ၉၆.၆၉၇% �ထွ ိ
ရှိသူည်�) ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ ဤရလှိုဒိ�မ်���ိ�ကြာ�ည်�်လှို့င်း� 
လှို���င်းန်း�စ်�မ်��သူည်� �ကျော်သူ���ွဲ လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ�နိုငှ်း်� 
ကြီး��ီမ��ကျော်သူ� ��်င်း�်�်��ပြုခွစ်��မ� နိုှစ်�မ်�ိ�စ်လှိုံ��၏ �်ံ�နိုှံ်မ� 
ရှိပြုခွင်း���ိ� �လှိုနွ်း��မင်း���ိ�၍ ခွန်း�်မနှ်း��ကျော်န်းကြာ�ကျော်ကြာ��င်း�� သူသိူ� 
�ါသူည်�။

၂၀၁၈ ခံနုှှစာ်နှငှ််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်�ို��င့်် 
ဆောကာက်ယ်ခူံ�်သုည််် အဓိကိ MBEI ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

၁။ စားီ�ာ့းဆော�းလ�ု်င်န်းအဆောနပြဖွဲ့င်် ်လက်ဆော�ာင််�စာစည််းကို 
ဆောင်ဆ့ော�ကးအဆောနပြဖွဲ့င်် ်ဆော�း�သုည််။ (သုဆောဘာာများ�သူုည်် ်%)

ဤရို�ိ�ရှင်း��ကျော်သူ� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့်မ�နိုှင်း်� ��်င်း်��်�� 
ပြုခွစ်��မ�မ်��ရှိကျော်န်းပြုခွင်း��ဆိ�င်း�ရ� ညွှှန်း��ိန်း���ိ� �မ့�်ဘဲဏ်� 
လှို���င်းန်း��စ်စ်�တ်မ��မ်�� နိုငှ်း�် �ပြုခွ��တ်ည်�ကျော်န်းရ�မ်��မ ှကျော်ဒိသူ 
ဆ�ိင်း�ရ�စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� နိုငှ်း်� �တ်�ဝန်း���်င်း�ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှနှ်း���နိ်း��မ်�� 
တ်ငွ်း� �သံူ��ပြု��ထွ���ါသူည်�။ �လှိုတွ်�သူကျော်ဘဲ� ကျော်���မ��ရမ�နိုငှ်း်� 
�တ်�သူ��၍ ကျော်မ�ပြုမန်း��ကျော်သူ��ခွါ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� 
တ်ရ��ဝင်း�မဟ�တ်�ကျော်သူ� �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းွမ်��ကျော်��ရသူည်���ိ 
ဝန်း�ခံွမည််��စ်�� ကျော်မ�ခွနွ်း����ိကျော်ပြု�ဆ�ိရ�၌ ပြု�စ်�ကျော်လှိုရ်ှိ�ါကျော်ကြာ��င်း�� 
ဟ၍ူသူ� ကျော်ပြု�ဆ�ိ၍ ကျော်ရ�ှင်း�ရ�ှ�ရန်း�ကြီး�ိ��စ်��ကြာ�သူည်�။ ဤသူည်�� 
��်င်း်��်�� ပြုခွစ်��မ��ဆင််း���ိ ကျော်လှို့�်တ်ွ��ရန်း��တ်ွ�� 
ဦး�ကျော်ဆ�င်း�လှိုမ��ညွှနှ်း� ပြု�သူကျော်��ကျော်န်းဘဲသိူ�ဲသ်ူ�်ိ ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။ 
ဤတ်�န်း်�ပြု�န်း�မ�မရရှိသူည််� ဘဲ��လှို�ိ��မ�မှ (ဆ�ိလှို�ိသူည်�မှ�   
“မသူ�ိါ” သူ�်ိမဟ�တ်� “ကျော်ပြု�ဆ�ိရန်း� ပြုင်းင်း��သူည်�” ��ိ) ကျော်ရ�ှင်း�ရ�ှ� 
နို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� �ွနို����တ်�ိသ်ူည်� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့်မ��ပြု�စ်� 
ကျော်���မ��ရ�ါမည်� ဟသူူည်��ိ� ‘သူကျော်ဘဲ�တ်/ူသူကျော်ဘဲ�မတ်’ူ 
သူတူ်�ိ�်�ိကျော်မ�၍ �ကျော်ပြု�မ်����ိကျော်ရတ်�ွ�ခွဲ�်ါသူည်�။ ထွ�ိက်ျော်န်းာ�� 
သူတူ်�်ိ� လှို�ဘဲ�မကျော်��ခွဲရ်�ါဟ� ပြု�တ်�ပြု�တ်�သူ��သူ�� ကျော်���ပြု� 
ထွ��ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်��ကျော်ရ�တ်�ွ���ိ ကျော်ရတ်�ွ�ဖြိုး��ီလှို�ဘဲ�ကျော်�� 
ကျော်ကြာ��င်း��ဝန်း�ခံွသူ ူ(သူိ�်) ကျော်မ�ခွနွ်း����ိကျော်�်��သူ�ွ�သူ ူလှို���င်းန်း��စ်� 
�ကျော်ရ�တ်�ွ���ိ ထွ�တ်�နို�တ်�လှို�ိ���ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ 
မ်�ိသူ�ိ�ထွ��တ်တ်�ကျော်သူ� �ကျော်လှို�်�်င်း်�မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� လှို�ဘဲ�ကျော်�� 
လှို�ဘဲ�ယူ့်မ���ိ ကျော်���ထွ�တ်�ပြု�ရန်း� ပြု�ဿန်းာမ်��နိုငှ်း်� သူ��ဆိ�င်း� 
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�ုး ၄.၄။

ပြ�ည််နယ််နှှင််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား၏ ��ားများဝင်် 
ဆော�းဆောခံ��များ�ုိုင််�ာ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ -၄ �များ�ှ်များ�ား 

�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

�ဲခွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ
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စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�



ကျော်သူ� �ခွ်���လှို��မ်����ိ ရ�ှကျော်�ရွန်း�မ�ှ မ်��ကျော်သူ����ပြု�င်း်� 
�လှိုနွ်း�ခွ��ခွ�ဲါသူည်�။ လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ� ခံွစ်��ကျော်န်းရကျော်သူ� 
��ိင်း�ရငှ်း�မ်��နိုငှ်း်� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်��၏ �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ�နိုငှ်း်� ��်င်း်��်��ပြုခွစ်��မ�မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� 
သူတူ်�ိ၏်လှို���င်းန်း��ခွငွ်း�တ်ငွ်း� ထွင်း�ပြုမင်း�ယူ့်ဆခွ်��မ်����ိစ်စ်�တ်မ�� 
ရယ့်နူို�ိင်း��ါ� ထွ�ိ�ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� �တ်�ိင်း���တ်�သူည်� �ွနို����တ်ိ�် 
��� ထွ�ိ����ခွ်���ကျော်ရ�၏ �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ� လှို�ခဏ်���ိ 
တ်�ွ�ခွ်��ပြု�ရန်း� ခွငွ်း်�ပြု��ကျော်��နို�ိင်း��ါသူည်�။ ကျော်င်းပွြု�င်း်� လှို��ကျော်ဆ�င်း� 
တ်စ်�ခွ� ကျော်��ပြုခွင်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� စ်တ်င်း�ရန်း� 
�တ်�ွ� တ်ရ��ဝင်း� လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��လှိုည်�� မဟ�တ်�သူလှို�ိ 
လှို���င်းန်း��စ်�၏ လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ��တ်ွ�� ရရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ� 
�ရင်း���ပြုမစ်�မ်����ိလှိုည်�� ကျော်လှို်�်န်းည်��သူွ��ကျော်စ်သူည်� 
(Shleifer and Vishny 1993) ။ 

၂။ ဝင််ဆောင်၏့ ၂% ဆောအာက်�များာဏာကိ ုလာဘာ်အဆောနပြဖွဲ့င်် ်
ဆော�း�သုည်် ်လု�်င်န်း % 

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� �ကျော်ရ�င်း��ဝင်း�ကျော်င်း၏ွ (၂%) ထွ��ကျော်�်��လှိုနွ်း� 
သူည််� လှို�ဘဲ�ကျော်��မ� မ်����ိ မကျော်��ခွဲရ်�ါဟ� တ်�န််း�ပြု�န်း�ကျော်ပြု�ကြာ��� 
သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏  ရ�ခွ�ိင်း� 
နို�န်း����ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ�� 
��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���မ�မ်��မ�ှ ရို�ိ�ရငှ်း���ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်��ကျော်န်းပြု�င်း်� 
�ပြုမတ်�ကျော်င်းမွ ှလှို�ဘဲ�ကျော်င်းမွ်��စ်�ွ��ိ ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရလှို့င်း� င်း�ှ�ရမ��ပြုခွင်း�� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်စ််���ွ�ရ�ှကျော်�ပွြုခွင်း�� စ်သူည််� လှို���င်းန်း��၏�ပြုခွ�� 
�စ်ိတ်���ိ�င်း��မ်���တ်ွ�� �မှန်း�တ်�ယ့်�လှိုိ����ကျော်သူ�  
ကျော်င်း�ွရင်း���ပြုမစ်�မ်�� ဆံ��ရံို���ါသူည်�။ လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့်မ�နိုငှ်း်�  
ဝင်း�ကျော်င်း ွ�ခွ်�ိ��စ်��သူည်� မတ်န်း�တ်ဆ ပြု�စ်�လှို�ခွဲလ်ှို့င်း� လှို���င်းန်း��စ်� 
သူည်� ��်�ိ��ပြုမတ်� မပြု�စ်�ထွနွ်း��ဘဲ ဲလှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ��ိ� 
ရ��တ်န််း� ရမည်� ပြု�စ်�သူည်� (Bardhan 1997)။ ဤတ်ိ�င်း��တ်�မ���ိ 
ယ့်ခွင်း��တ်ိ�င်း���တ်�မ�မ်�� နိုငှ်း်� မတ်�ူ�ွပြုခွ��ကျော်သူ�န်းည်��ပြု�င်း်� 
(တ်ရ��မဝင်း� ကျော်���မ��ရပြုခွင်း�� ပြု�စ်���ွ�မ�မ်���ိ� �မ�ိရရ�ှကျော်�)ွ 
တ်�ွ�ခွ်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်��တ်ငွ်း��ရှိ ��်င်း်��်��ပြုခွစ်��မ� 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��၏ ပြု�င်း��ထွန်း�မ�နိုငှ်း်� �တ်�ိင်း���တ်��ိ� သူရိှိ 
နို�ိင်း�သူည်�။ ၎င်း��ရို�ကျော်ထွ�င်း်���ိ ��ရိုံ�ထွ��၍ Aterido et al  

(၂၀၀၉) သူည်� နို�ိင်း�ငံ်းကျော်�ါင်း�� ၉၀ ရှိလှို���င်းန်း��စ်� ၅၆၀၀၀ �တ်�ွ� 
တ်ညူ်ကီျော်သူ�ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်����ိ �သူံ��ပြု��ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲရ်� �်မ��မ့  
���ပြု�င်း�် ၁.၅% ကျော်သူ� ဝင်း�ကျော်င်း�ွ�� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ� 
ပြု��သူည်��ိ� ကျော်တ်�ွရှိခွဲသ်ူည်� (SD = 4.2)။ ဗယီ့်��န်းမ�နိို�င်း�ငံ်းတ်ငွ်း� 
�လှို��တ် ူကျော်မ�ခွနွ်း��တ်စ်�ခွ�� နို�ိင်း�ငံ်း�တွ်င်း�� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့် 
မ�၏ �့မ��မ့ (သူမ���နိ်း��)ကျော်��ကျော်င်းသွူည်� နိုှစ်�စ်ဉ်း� ဝင်း�ကျော်င်း၏ွ 
၂.၉၉% ပြု�စ်�သူည်���ိ ကျော်တ်�ွရှိခွဲရ်သူည်� (Malesky et al. 2020)။ 

၃။ ဆော�း�များည်် ်လာဘ်ာဆောင်�့များာဏာ ကြီးကို သိုသုည်် 
(သုဆောဘာာ�သူုည််် %)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ��တ်�ွ� ကျော်��ရ 
မည််��မ�ဏ်�ိ� သူိ�ါ၏ဟ� ကျော်ပြု�ဆ�ိကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ �ခွ်�ိ��စ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်� 
သူည်�။ �လှိုတွ်�သူကျော်ဘဲ� ကျော်���မ��သူည််� လှို�ဘဲ�ကျော်င်းမွ်��သူည်� 
ပြု�ဿန်းာပြု�စ်�သူလှိုိ� ကျော်မ့��လှိုင််း�ထွ��သူည််� �မ�ဏ်�ိ�  
သူိပြုခွင်း��သူည်� မသူိပြုခွင်း��ထွ�� ��ိကျော်��င်း��သူည်�။ ၎င်း��သူည်� 
လှို���င်းန်း��စ်���� ၎င်း��၏��န်း��်စ်ရတိ်�မ်����ိ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွ 
စ်ီမံခွွင်း်�ပြု��သူည်�။ ကျော်လှို်လှို�သူံ��သူ��သူူ�ခွ်�ိ�� လှို�ဘဲ�ကျော်�� 
လှို�ဘဲ�ယ့်မူ� �မ�ဏ်�ိ� သူပိြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်����� 
သူူတ်�ိ်၏ကျော်ရရှည်�စ်ီမံ�ိန်း��ကျော်ရ�ဆွဲပြုခွင်း��တ်ွင်း� �ခွွန်း�န်းည်��တ် ူ
ထွည််�သူငွ်း��တ်�ွ�ခွ်��ရန်း� ခွငွ်း်�ပြု��သူည်�ဟ� �ကြံ�ံပြု��ကြာ�သူည်�။ 
လှို�ဘဲ�ထွ�ိ�ပြုခွင်း���တွ်�� ကျော်��ရမည််�ကျော်င်း ွ�မ�ဏ်�ိ� မသူကိျော်သူ� 
�ခွါ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� ကျော်ရရှည်�ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�မ်���ိ� 
စ်စီ်ဉ်း�ရန်း� �ခွ���ခွမဲ်��စ်�ွရှိသူည်� (Campos et. al. 1999, 
Malesky and Samphantharak 2008)။

၄။ ဆောင်ဆ့ော�ကးကိ ုလက်ဆော�ာင််အဆောနပြဖွဲ့င်် ်ဆော�းလ့င်် 
ဝန်ဆော�ာင််များ ု�ိုများိုဆောကာင််းများန့်သုည်် (သုဆောဘာာ�သူုည််် %) 

ဤ�ခွ်��သူည်� ကြီး��ိတ်င်း�ခွန်း်�မှန်း��နိုိ�င်း�သူည်�် �တ်�ိင်း���တ်� 
တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ိ��ကျော်သူ��ခွါ လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� သူတူ်�ိက်ျော်မ့��လှိုင်း်�ထွ��သူည််� �ရ�မ်����ိရရှိပြုခွင်း�� ရှိ/
မရှိ ကျော်မ�ပြုမန်း��ရန်း� �ဓ�ိလှို�ိ���ခွ်�� ပြု�စ်�လှို�သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်� 



မ်��� ဤကျော်���ပြု�ခွ်����ိ သူကျော်ဘဲ�တ်လူှို��ခံွပြုခွင်း��မ်��ကျော်လှို 
သူတူ်�်ိ၏ ကြီး��ိတ်င်း�ခွန်း�်မနှ်း�� လှို�ဘဲ�ကျော်��မ�မ်��သူည်� စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
�တ်���ဆ�ီမ်����ိ ကျော်�်��လှို�ှ�ရ�တ်ငွ်း� ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွနွ်း��ကျော်စ်  
သူည််� ရည်�ရွယ့်�ခွ်����ိ ပြု�သူကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� တ်ရ��မဝင်း�  
ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမ� ညွှနှ်း��နိ်း�� ��ိကျော်��င်း��ကျော်လှိုပြု�စ်�၏။ 

၅။ �င််ဒီါဆောအာင််ပြများင််များ ုအခံ့င််အ်ဆော�း �ိုများ�ားလိုလ့င်် 
ဆောင်ဆ့ော�ကးကို လက်ဆော�ာင််အဆောနပြဖွဲ့င်် ်ဆော�းပြခံင််းသုည်် 
လိုအ�်သုည်် (သုဆောဘာာ�သူုည်် ်%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်�  ဝယ့်�ယူ့်ကျော်ရ� ကျော်လှိုလံှိုဆွဲရ�၌ �ခွငွ်း်��လှိုမ�� 
��ိမ�ိ ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ရန်း� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ� လှို�ိ���ကျော်ကြာ��င်း�� 
ကျော်���ပြု�ခွ်���ကျော်�် သူကျော်ဘဲ�တ်ူကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ကျော်ဝစ်��ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ 
ဤသူကျော်ဘဲ�တူ်ည်မီ���ိကြာ�ည််�၍ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� “လှို�ဘဲ�ကျော်�� 
ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� လှို���င်းန်း��မ်�� ဖြိုး��ီကျော်ပြုမ���ကျော်��င်း� လှို�����ိင်း�နို�ိင်း�သူည်�” 
ဟ၍ူ သူကျော်ဘဲ�ထွ��ကျော်န်းကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်�်လှိုငွ်း��ါသူည်�။ ဤသူ�ိ ်��်င်း်� 
�်��ပြုခွစ်��မ�နိုှင်း�် လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ��ိ� လှို��ခွံသူင်း�်ဟ� 
ထွင်း�ပြုမင်း�ယူ့်ဆပြုခွင်း��သူည်� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့်မ�နိုငှ်း်� ��်င််း� 
�်��ပြုခွစ်��မ�မ်���ိ� �မနှ်း�တ်�ယ့်� ��ိ၍တ်�ိ���ွ�ကျော်စ်မည်� ပြု�စ်�၏။ 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��၏ �နိုစှ်�ခွ�်��သူကျော်ဘဲ�တ်ရ���ိ� ��ိ၍သူရိှိန်းာ�လှိုည်� 
သူကျော်ဘဲ�ကျော်�ါ��ဖြိုး�ီ�မှသူ�လှို့င်း� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်ူမ�နိုှင်း်� 
��်င်း်��်��ပြုခွစ်��မ�မ်�� �ဆင်း်�မှန်း���ိ တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��� 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ကျော်��င်း���်�ိ�ပြု��ရန်း� တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�ကျော်ကြာ��င်း�� 
သူကျော်ဘဲ�ကျော်�ါ��မည်�ပြု�စ်�သူည်� (Beck and Maher 1986)။ 

၆။ စာစာ်ဆော�းဆော�းဝင််စာဉ်း်လက်ဆော�ာင််�စာစည််း/
ဆောင်ဆ့ော�ကးဆော�းခံ��်သုည်် (သုဆောဘာာ�သူုည််် %)  

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�ပြု��လှို���စ်ဉ်း� လှို��ကျော်ဆ�င်း�တ်စ်�ခွ� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� ���ိကျော်င်းွကျော်��ကျော်ခွ်မ�ပြု��သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။  
၎င်း��သူည်� တ်ရ��မဝင်း�ကျော်���မ��မ�မ်�� �်ံ�နိုှံက်ျော်န်းပြုခွင်း����ိ(�စ်ရီင်း� 
ခွံမ�ကျော်လှို်�န််းည်��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� �သူကိျော်��ခွ်�� ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်န်း 
ကျော်သူ�ကျော်သူ��လှိုည်��) တ်�ိ��ရိုိ���တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤ�တ်�ိင်း�� 
�တ်�၏ �ကျော်ရ��ါမ�� သူိသူ��ါသူည်�။ �ထွမတ်စ်�ခွ�� 
လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်မူ�သူည်� တ်ရ��မဝင်း��ါ။ ဒိ�တ်ယိ့်�ခွ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င််း� ယ့်ခွင်း��ကျော်���ပြု�ခွဲသ်ူည််��တ်�ိင်း�� လှို�ဘဲ�ကျော်��မ�မ်�� 
သူည်� ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွနွ်း��ကျော်သူ� လှို���ရ�ှ�မ�မဟ�တ်�ဘဲ ဲ�ရင်း���ပြုမစ်� 
မ်���ိ� မ�ှ�ယ့်ငွ်း��စ်�ွ ခွွဲကျော်ဝခွ်ထွ��ကျော်��၍ စ်စ်�ကျော်ဆ�သူမူ်���ိ� 
ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်ပြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�၏ ထွကိျော်ရ���မ���ိကျော်လှို့��်် 
ကျော်စ်ပြုခွင်း�� နိုငှ်း်� �ပြုမတ်�န်းည်��ပြုခွင်း����ိ ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်ဖြိုး��ီ �စ်ိ��ရ�ကျော်�် 
ယ့်ံ�ကြာ�ည်�မ�ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်န်းပြုခွင်း���ိ�လှိုည်�� ပြု�သူ�ါသူည်�။

၇။ စာစာ်ဆော�းဆော�း လ�ု်ပြခံင််းသုည်် ဝန်ထူးများ်းများ�ားအ�က့် 
လက်ဆော�ာင််များ�ှ�င်် ်ဝင်် ဆောင်�့ဆောစာသုည်် ်
အခံ့င််အ်လများ်းပြဖွဲ့စာ်ဆောစာသုည််။ % 

စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��သူည်� စ်ည်���မ�� ထွနိ်း��သူမိ��သူမူ်���ကျော်န်းပြု�င််း� 
လှို��ကျော်ဆ�င်း�မ်��မတှ်စ်�ဆင်း�် ကျော်င်းရွ�ှရန်း� �ခွငွ်း�်�လှိုမ��မ်�� 
ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�် ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ ဤညွှနှ်း��နိ်း��� 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤ�ဆိ�ပြု��ခွ်��နှိုင်း်��တ်�သူ��၍ ယံ့်�ကြာ�ည်�သူ ူ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� ��ိ၍မ်��ကျော်လှို ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��၏ တ်ရ��မဝင်း� 
ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမ� ညွှှန်း��ိန်း��ရမှတ်� န်းိမ်��်ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ 
��ယ့်�၍ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� ၎င်း��တ်ိ�်��ိ စ်စ်�ကျော်ဆ�ရ�တ်ွင်း� 
စ်စ်�ကျော်ဆ�သူမူ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� မကျော်��င်း��ကျော်သူ� �ကြံ�ံ�စ်ည်�ရှ ိ 
သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်��ါ� ပြု�ဿန်းာမ်��စ်�ွ ရှိ၏။ �ထွမတ်စ်�ခွ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င််း� သူတူ်�ိသ်ူည်� ��ူကျော်�ါင်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း�နိုငှ်း်� စ်ည်��မ်ဉ်း�� 
စ်ည်���မ��မ်����ိ ရို�ိ�သူ��စ်�ွ လှို�ိ��န်းာမ� ရှိကြာ�ရန်း� �ခွ���ခွဲ 
ပြု�စ်�မည်�။ ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှ ရို�ိ�သူ��ကျော်သူ� စ်ည်��ကြာ���သူမူ်�� �င်း�လှို့င်း� 
သူတူ်�်ိ��ိ ��်င်း်��်��ဟ� ယ့်ဆူခံွရလှို့င်း� သူတူ်�်ိ၏�လှို�����ိ 
စ်န်းစ်�တ်�် လှို����ိ�င်း�နို�ိင်း�ကျော်တ်�မ်ည်� မဟ�တ်��ါ။ ထွ��မံပြု�ည််�စွ်�� 
ကျော်���ပြု�ရလှို့င်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်����ိ ��ဲပြု�တ်�ရ�၌ 
တ်�ိ်မ� န်းည်���ါ��ါ� စ်��သံူ��သူမူ်�� �တ်�ွ� �နိုတရ�ယ့်�ပြု�စ်�ကျော်စ် 
�ါသူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� ဤ�ဆိ���ိ သူကျော်ဘဲ�တ်ကူျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��သူည်� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��ရှိရန်း� ဦး�ကျော်ဆ�င်း�သူည််� 
ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်ီမ်��နိုှင်း်� �စ်�ိ�ရ�ကျော်�် ယ့်ံ�ကြာ�ည်���ိ�စ်��လှို�ိစ်ိတ်� 
န်းည်���ါ�မ�နိုငှ်း်� ၎င်း���စိ်စရ��မ်��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ ကျော်တ်�ွဆံ�လှို�ိစ်တိ်� 
န်းည်���ါ�မ���ိ ပြု�သူသူည်�။ ထွ�ိမတှ်ဆင််း� တ်�ဝန်း�ဝတု်ရ��မ်�� 
�တ်ိ�င်း�� ပြု��မူကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရကျော်သူ� �စ်�ိ�ရနိုှင်း်� ဦး�ကျော်ဆ�င်း� 
ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��၏ စ်မွ��ရည်��ိ� ထွခိွ�ိ��လှို�ကျော်စ်နိုိ�င်း��ါမည်�။

၈။ လ ူ၁၀,၀၀၀ �င့်် �ှိဆောသုာ အဂ� ိ�ိုင််�ကားများ ု
ဆော�ါင််း(# ၂၀၁၉) 

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�တ်ိ�င်း��မ်��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�စ်၌ီ 
��်င်း်��်��ပြုခွစ်��မ�တ်ိ����်��ကျော်ရ� ကျော်���မရငှ်း�သူ�ိ ်တ်င်း�သူငွ်း�� 
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�စီ်� တ်�ိင်း��ကြာ���သူည််� �်မ��မ့��်င််း� 
�်�� ပြုခွစ်��မ�မ်�� �ကျော်ရ�တ်�ွ���ိ တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ 
ပြု�စ်�ကျော်�်လှို�သူည််� တ်�ိင်း�ကြာ���မ�မ်���ကျော်�် နို�ိင်း�ငံ်းသူ��လှိုဦူး�ကျော်ရ  
�မ�ဏ် ၁၀၀၀၀ စ်ံသူတ်�မတှ်�ခွ်��ပြု�င််း� နို�ိင်း��၍ ပြု�စ်�နို�န်း����ိ 
တ်�ိင်း��တ်�ပြု�၏။ လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�စ် ီ�ကျော်န်းပြု�င််း� �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ� 
��ိမ�ိ မ်��ပြု���လှို�လှို့င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
�တ်ွင်း�� ��်င်း�်�်��မ� ��ိ၍မ်��ပြု���သူည်��ိ� ပြု�ဆ�ိသူည်�။ 
ဤတ်�ိင်း��တ်�မ�တ်ငွ်း� ဧရိယ့်�တ်စ်�ခွ�တ်ငွ်း� ��်င်း်��်��ပြုခွစ်��မ� 
တ်�ိင်း�တ်န်း��မ�မ်��ပြု���ကျော်လှို ထွ�ိဧရိယ့်�သူည်� �မှန်း�တ်�ယ့်� 
��်င်း်��်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�ဟ� ယ့်ူဆကျော်စ်သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ�� 
ဤယ့်ဆူခွ်��သူည်� �ဖြိုးမဲတ်မ��မမနှ်း�နို�ိင်း��ါ။ ကျော်ဒိသူခွံမ်���  
��်င်း်��်��ပြုခွစ်��မ��ိ� ACC �ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�တ်�ိ���်�� 
ကျော်ရ� ကျော်���မရငှ်း� တ်�ိင်း�ကြာ���မ�ပြု��နို�ိင်း�ကျော်သူ� ��ိမ�ိ�ငွ်း�်လှိုင်း��သူည််� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��ရှိသူည်� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်ွန်း် �ဆ�တ်�ကျော်န်းဖြိုး�ီ� 
��်င်း်��်��ပြုခွစ်��မ� ပြု�ဿန်းာမ်��နိုငှ်း်��တ်�သူ��၍ မကျော်ပြု��ရဲ 
ကြာ�သူူမ်�� မဟ�တ်��ါဟူ၍လှိုည်�� �ဓိ�ပ�ယ့်�ကျော်����ယ့်ူ 
နို�ိင်း�သူည်�ဟ� ဆ�ိလှို�ိ�ါသူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ�� ဤခွ��ခဲွသူည််��တ်ိ�င်း�� 
�တ်�ရှိ �ဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်��မ��ိ� တ်�ိင်း��တ်�ကျော်သူ� စ်စ်�တ်မ�� 



ကျော်����ယ့်မူ�မ်��သူည်� ��်�ိ�ရှိ �ပြု��သူကျော်ဘဲ� ဆ��နိုယွ့်� 
ကျော်န်းကျော်ကြာ��င်း�� �ွနို����တ်�ိ်ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၁၀။ ဆောခံ�းဆောင်�့�ှ�ိန်အ�က့် လက်ဆော�ာင််�စာစည််း/
ဆောင်ဆ့ော�ကးဆော�း�န်လိသုုည်် 

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ကျော်ခွ်�ကျော်င်းွရရှိရန်း��တွ်�� လှို��ကျော်ဆ�င်း� 
တ်စ်�ခွ�ကျော်��ရန်း� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်င်းကွျော်��ရန်း� လှို�ိ���သူည်�ဟ�ယံ့်�ကြာ�ည်� 

ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်ရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� �ပြုခွ��“လှို��ကျော်ဆ�င်း� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်င်း”ွ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်��နိုငှ်း်� ဆင်း�တ်သူူည်�။ ဤကျော်���ပြု� 
ခွ်����ိ လှို���င်းန်း��စ်��မ်��စ်�� သူကျော်ဘဲ�တ်�ူါ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ� တ်ရ��ဝင်း� လှို�����ိင်း�နို�ိင်း�သူည််�  �ရင်း���ပြုမစ်�မ်�� 
ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်စ်မည်�။ �စ်�ိ�ရ�ကျော်�် ယံ့်�ကြာ�ည်�မ� �င်း��မဲက်ျော်စ်ပြုခွင်း�� 
နိုှင်း်� ��်င််း��်��ဗ်းရိို��ရ��မ်�� ��ိ၍ကျော်�ါမ်��လှို�မည်� 
ပြု�စ်�သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� လှို��ကျော်ဆ�င်း�တ်စ်�ခွ�ကျော်��ပြုခွင်း�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
ကျော်ခွ်�ကျော်င်း�ွတ်�ွ� ကျော်င်းကွျော်��ပြုခွင်း��သူည်� ကျော်ခွ်�ကျော်င်း�ွတ်�ွ� ��န်း��် 
စ်ရတိ်���ိ ပြုမင်း်�တ်��ကျော်စ်ဖြိုး��ီ �စ်�ိ�ရ၏ ကျော်ခွ်�ကျော်င်းလွှို���င်းန်း��ကျော်�ဂျာ်င်း�စ် ီ
မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွ ည်ံ်�်င်း��မ���ိလှိုည်�� ပြု�သူကျော်န်း�ါသူည်�။

ဇိုယ်ား ၄.၄ ။

��ားများဝင််ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

ဤအဓိကိ ညွှနှ်ကနိ်းများ�ားကို  ၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI များ�ှ်�များ်းများ�ားများ ှစာဆုော�ာင််းထူးားသုည််

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ရမ�မ်�� 

�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

7.60

8.48

9.34

8.00

8.63

9.21

0.28

7.01

8.49

9.07

0.87

စ်စ်�တ်မ��ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ 

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

4.62

5.32

5.53

5.13

5.34

5.85

-0.04

5.08

5.38

5.90

0.85

�မ�ခွံ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ 

�မ�ခွံ ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

2.75

3.25

3.86

2.77

3.29

3.45

0.42

1.73

3.16

3.37

0.91

၁။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 

လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း� ်

လှို��ကျော်ဆ�င်း��စ်စည်���ိ� 

ကျော်င်းကွျော်ကြာ���ကျော်န်းပြု�င်း� ်

ကျော်��ရသူည်�။ (သူကျော်ဘဲ�မတ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q82

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

60.4%

78.5%

84.7%

71.3%

87.6%

97.7%

-0.17

39.7%

79.3%

100.0%

0.14

၂။ ဝင်း�ကျော်င်း၏ွ ၂% 

ကျော်�����မ�ဏ်�ိ� 

လှို�ဘဲ��ကျော်န်းပြု�င်း� ်ကျော်��ရသူည်� ်

လှို���င်းန်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q83

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

62.0%

87.6%

100.0%

71.5%

96.1%

100.0%

-0.19

74.8%

98.9%

99.8%

0.87



၃။ ကျော်��ရမည််� 

လှို�ဘဲ�ကျော်င်း�ွမ�ဏ် ကြီး��ိသူသိူည််  

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��  -

ကျော်မ�ခွနွ်း�� Q84

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

19.9%

54.8%

94.7%

0.0%

38.6%

100.0%

-0.39

15.8%

50.3%

76.3%

0.54

၄။ ကျော်င်းကွျော်ကြာ���ိ�

လှို��ကျော်ဆ�င်း��ကျော်န်းပြု�င်း� ်

ကျော်��လှို့င်း�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 

��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�   

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%) 

MBEI စ်စ်�တ်မ��

 ကျော်မ�ခွနွ်း�� Q85

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

68.4%

84.9%

93.2%

56.5%

81.6%

99.2%

-0.44

50.7%

77.9%

96.6%

0.75

၅။ တ်င်း�ဒိါ ကျော်��င်း�ပြုမင်း�မ� 

�ခွငွ်း��်ကျော်ရ���ိမ်�� 

လှို�ိလှို့င်း� ကျော်င်းကွျော်ကြာ���ိ� 

လှို��ကျော်ဆ�င်း��ကျော်န်းပြု�င်း� ်

ကျော်��ပြုခွင်း��သူည်� လှိုိ����သူည်�    

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q90

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

52.1%

100.0%

100.0%

15.6%

100.0%

100.0%

-0.03

42.2%

94.2%

100.0%

0.17

၆။ စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�ဝင်း�စ်ဉ်း� 

လှို��ကျော်ဆ�င်း��စ်စည်��/

ကျော်င်းကွျော်ကြာ��ကျော်��ခွဲရ်သူည်�   

(သူကျော်ဘဲ�တ်%ူ)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - t_Q78

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

4.1%

14.2%

0.0%

2.8%

13.6%

0.36

0.7%

2.4%

9.2%

0.78

၇။ စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ� လှို���ပြုခွင်း��သူည်� 

ဝန်း�ထွမ��မ်���တ်�ွ� 

လှို��ကျော်ဆ�င်း�မတှ်ဆင်း� ်

ဝင်း� ကျော်င်း ွရကျော်စ်သူည်� ်

�ခွငွ်း��်လှိုမ��ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ 

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - A_Q77_4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

5.4%

16.9%

0.0%

1.8%

6.3%

0.63

0.1%

2.2%

8.6%

0.83

၈။ လှို ူ၁၀,၀၀၀ တ်ွင်း� ရှိကျော်သူ� 

�ဂျာတ် ိတ်�ိင်း�ကြာ���မ�ကျော်�ါင်း��

(# ၂၀၁၉)

�ဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ� 

တ်�ိ���်��ကျော်ရ� 

ကျော်���မရငှ်း�မ ှ

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း� 

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.46

2.62

4.69

2.00

2.44

4.55

0.64

1.91

2.34

5.00

0.95

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည််် ထူးည်််သုင့််းသုည််် ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၉။ ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိရန်း��တ်ွ�� 

လှို��ကျော်ဆ�င်း��စ်စည်��/

ကျော်င်းကွျော်ကြာ��ကျော်��ရန်း�လှိုိ�သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - q110_8_wy1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

8.1%

24.7%



စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� တ်ည်�ဖြိုးင်းိမ�ကျော်သူ� လှို့��စ်စ်�မီ�၊ 
ဝယ့်�သူမူ်��ထံွ �လှိုယွ့်�တ်� ူ��ိက်ျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�ကျော်သူ� လှိုမ��မ်��၊ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��တ်ွ�� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ� သူတ်င်း���ခွ်�� 
�လှို��မ်���ိ� စ်�ကျော်ဆ�င်း��ဖြိုး��ီ ကျော်����သူည်�မ်����� �သူ ိ
ကျော်��ရန်း� �င်း�တ်�န်း�� စ်သူည်�တ်ိ�် မရှိလှို့င်း� ထွိကျော်ရ���စ်ွ� 
လှိုည်��တ်�နို�ိင်း�မည်� မဟ�တ်��ါ။ သူယ့်�ယ့်�ူ�ိက်ျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွခံွ 
�ကျော်ဆ�����ံ� ဟူသူည်�မှ� လှိုမ��မ်��၊ တ်ံတ်��မ်��၊  
ကျော်လှိုဆ�ိ� မ်��၊ ကျော်ရန်း��ဆ�ိ��မ��မ်��နိုငှ်း်� �ပြုခွ�� �လှို��တ်တူ်�ိ် 
��်ံ��ဝင်း��ါသူည်�။ �ရည်��ကျော်သူ�ွပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ�����ံ�မ်��သူည်� သူယ့်�ယ့်ူ��ိ ်ကျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ�နိုှင်း် �   
��န်း��စ်စည်��ကျော်ရ�င်း��ဝယ့်�မ�ဆိ�င်း�ရ� ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်���ိ�  
�န်း်�သူတ်�ကျော်��ပြုခွင်း��၊ �ခွ်နိ်း�မီ စ်မီံခွန်း်�ခွွဲမ� လှိုယွ့်��ကူျော်ခွ်�ကျော်မ�ွ 
ကျော်စ်ပြုခွင်း��၊ ��န်း��စ်စည်���ိ�က်ျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ� လှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွလှို����ိ�င်း�နို�ိင်း�၍ 
��န်း��စ်စည်���်��စ်�ီမ���ိ ���ယွ့်�ကျော်��ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် ထွ�တ်���န်း� 
�စ်စည်��မ်�� �်��စ်�ီနို�ိင်း�မည််� �နိုတရ�ယ့်��ိ� ကျော်လှို့�ခ်ွ်ကျော်��ပြုခွင်း��၊ 
သူ�ိကျော်လှို�ှင်း�ပြုခွင်း���တွ်�� မလှို�ိ���ကျော်သူ� ကျော်န်းရ�မ်����ိ ကျော်လှို့�ခ်ွ် 
ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ��န်း�ထွ�တ်�စ်မွ�������ိ တ်�ိ�တ်��ကျော်စ်သူည်�။ 
(Démurger 2001, Fedderke et al. 2006)။ ဆ��သွူယ့်�မ� 
သူည်�လှိုည်�� �ကျော်ရ��ါ�ါသူည်�။ �ကျော်ဝ�ကျော်ပြု��လှိုမ��မကြီး�ီ�၊ 
ရထွ��လှိုမ��နိုှင်း် � ဆိ���မ��မ်���ကြာ��� ဆ��သူွယ့်�မ� 
ည်ံ်�်င်း��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်ရကျော်ကြာ��င်း�� ��ိ်ကျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ���လှို�ိ� 
ကြာ��ရှည်�ကျော်စ်ဖြိုး�ီ� ��န်း��စ်စည်��မ်���ိ� �်��စ်ီ�ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��သူည်� ��န်း��စ်စည်�� ကျော်��သူငွ်း��သူမူ်�� 
နိုငှ်း်� ကျော်����သူည်�မ်��နှိုင်း်� ဆ��သူယွ့်�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ 
�လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� ကျော်စ််���ွ�မ်�� တ်�ိ�ခွ်�ဲရန်း� လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ 
မိတ်�����သူစ်�နိုှင်း်� ဆ��သွူယ့်�မ��သူစ်�မ်�� ရရှိရန်း�နိုှင်း်�  
�ွမ���်င်း�မ�နှိုင်း်� န်းည်���ည်��သူစ်�မ်�� ရ�ှကျော်�ရွရှိရန်း�လှိုည်�� 
ကျော်��င်း��  ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ�တ်ငွ်း� 
လှိုံ�ကျော်လှို���ကျော်သူ� တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း���နွ်း�ရ��နိုငှ်း�် �င်း�တ်�န်း�� 
bandwidth တ်�ိ၏် �ါဝင်း� လှိုမှ��ခြုံခံွ�မ� ကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွဆ��လှို�� 
ရရှိကျော်န်းကျော်စ်ရန်း� လှို�ိ����ါသူည်�။ (Roller and Waverman 2001)။ 
ထွနွ်း��သူစ်�စ် ကျော်စ််���ွ�မ်��ရှိ ��န်း�စ်ည်�ထွ�တ်�လှို���သူမူ်��သူည်� 
လှို်င်း�ပြုမန်း�စ်ွ�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲကျော်န်းကျော်သူ� ကျော်စ််�နို�န်း��နိုှင်း်� ကျော်���ွ�� 
ရ�သီူဥတ်���ိ မ်��ကျော်ပြုခွမပြု�တ်� ကျော်လှိုလ်ှို�ဖြိုး��ီ �ဖြိုးမတဲ်မ��ကျော်ရ�ှတ်န်း�� 
သူ�ိ် ကျော်ရ���ရှိကျော်န်းကျော်စ်ရန်း� န်းည်���ည်��ိ� မ်��စ်�ွ�����ိ�ကျော်န်းရ 
ကြာ��ါသူည်�။

ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းသူည်� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ�ဆ�ိင်း�ရ� စ်နိ်း�ကျော်ခွ်မ� 
မ်��စ်�ွနိုငှ်း်� ရင်း�ဆိ�င်း�ကျော်န်းရ�ါသူည်�။ ��ရ�ှွ�ံဖြိုး��ိ� တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ� 
ဘဲဏ်�၏ �ဆ�ိ�ရ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ �ကျော်ပြုခွခံွ �ကျော်ဆ�����ံ� 
��ွဟမ� လှို�ိ���ခွ်�� ��ိ ၂၀၃၀ ပြု�ည််�နိုစှ်� �မ ီပြု�ည််�ဆည်��နို�ိင်း�ရန်း� 
လှို�ိ���ကျော်သူ� ကျော်င်းွ�မ�ဏ်မှ� �ကျော်မရိ�န်း�ကျော်ဒိ်လှို� ၁၂၀ 
ဘဲလီှို်ံပြု�စ်�သူည်�။၂၅ ဥ�မ����ပြု�င်း်� �မ့�ဘ်ဲဏ်�၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� �စ်ရီင်း�ခံွစ်� ၂၀၁၉ (Doing Business 

Report 2019) �ရ �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�ဆ�ိင်း�ရ� 
စ်ွမ��ရည်���ိ တ်�ိင်း��တ်�မ�တ်စ်�ခွ��ပြု�စ်� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� 
ရရှိမ�တ်ငွ်း� နိုိ�င်း�င်းံကျော်�ါင်း�� ၁၉၀ �န်း�� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ�ိ� �ဆင်း�် 
၁၄၄ (၂၅ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� ဝန်း���်င်း�သူ� လှို့��စ်စ်�မီ�ရရှိ) ၌
 သူတ်�မတှ်�သူည်�။ 

ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ စားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်း အများ�ားစာအု�က့် အဆောပြခံခံး 
အဆော�ာက်အအး ုအ�ည််အဆောသုး့သုည်် အဆော�းကြီးကးီကိစာစအပြဖွဲ့စ်ာ 
က�န်�ှိဆောန�ါသုည််။ သုို�ဆောသုာ် အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအး ု
အများ� ို းအစာားအလိကု် က�့ပြ�ားသုည်။် �ထွ�ူသူပြု�င်း်� �ဓ�ိ 
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� လှို�ိ���ကျော်သူ� ရို�����ိင်း��ဆိ�င်း�ရ��ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ��� ��ံ�မ်�� တ်�ိ�တ်��မ�သူည်� လှို�ိ���ဆပဲြု�စ်�သူည်�။  
�လှိုယ့်��နိ်း��တ်န်း��ိ��နိုငှ်း�် တ်ညူ်ကီျော်သူ� ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း��ရှိ ��မပဏ် ီ 
၆၄.၁% သူ� လှိုမ���ရည်��ကျော်သူွ� ကျော်��င်း��သူည်� (သူိ�်) 
�လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ ဤနို�န်း��သူည်�  

Chart legend

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�

�း ု၄.၅။

အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအး�ုိုင််�ာ ပြ�ည််နယ််နှငှ််�်ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ
များ�ားအ�င်််၊ အညွှှန်းကနိ်းခံ�့-၅ �များ�ှ်များ�ား
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ရခွ�ိင်း�တ်ငွ်း� ၃၁.၄% သူ�ိ�််ဆင်း��သူ�ွ��ါသူည်�။ �ပြုခွ��တ်စ်���� 
တ်ငွ်း�မူ ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််���ပြု�င််း� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်����နှိုင်း်� �င်း�တ်�န်း��  
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�တ်ိ�တ််ငွ်း� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�။  
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီရှိ လှို���င်းန်း��စ်����လှိုံ��၏ 
ထွ��ဝ��ကျော်�်��၏ �င်း�တ်�န်း���ရည်��ကျော်သူွ�သူည်� 
ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။၂၆ �လှိုယ့်��ိန်း�� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကျော်ဒိသူကြီး��ီပြု�စ်�ကျော်သူ� မကျော်��ွတ်ငွ်း� လှို���င်းန်း�� ၇၉.၃ 
ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��� �င်း�တ်�န်း���ရည်��ကျော်သူွ� ကျော်��င်း��မွန်း� 
ကျော်ကြာ��င်း��နိုငှ်း်� ၇၆.၅% � လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ကျော်��င်း��သူည်�ဟ� 
ဆ�ိကြာ�သူည်�။ 

�ိက�ဆောသုာ ညွှှန်ကိန်းများ�ားအ� အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အဦး 
များ�ား ��ှိများုသုည်် ပြ�ည််နယ််နှှင််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီးများ�ား�့င်် 
သုိသုိသုာသုာ က့�ပြ�ားသုည််။ ကျော်ပြုခွ���ကျော်သူွ�ရ�သူီတ်ွင်း� 
ကျော်ရရရှိကျော်သူ��ိမ�ကျော်ထွ�င်း�စ်�မ်��၏ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��သူည်� ရခွိ�င်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း� ၁၇% မ ှ�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း� ၈၁% �ထွ ိ
ရှိသူည်�။ �မိ�သူံ�� မတီ်�တ်စ်�ခွ��တ်�ွ� မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် 
လှို့��စ်စ်�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ရရှိပြုခွင်း���ကြာ��� �်မ��မ့ကြာ��ခွ်နိ်း�သူည်� 
တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်ငွ်း� ရ��ကျော်�ါင်း�� ၃၀ မ ှ�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်� 
တ်ငွ်း� ၁၀၂ ရ���ထွရိှိသူည်�။ �ံ� (၄.၅) သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��တွ်င်း� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ����ဦး �ရည်��ကျော်သူ�ွ 
�ဆင််း��တ်န်း���ိ� �်မ��မ့ကျော်���ပြု�သူည်�။ �ံ်���သူင််း�စ်ရ� 
မရှိသူည််��ခွ်��မ�ှ ရန်း���န်း� နိုငှ်း်� မနိုတကျော်လှို�ဖြိုးမ�ိ�မ်��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�ပြု�ကျော်ဒိသူ 
မ်��သူည်� စ်စ်�တ်မ��နိုငှ်း�် ခွ�ိင်း�မ�ကျော်သူ� �ခွ်���လှို�� နိုှစ်�ခွ� 
လှိုံ��တ်ွင်း� �ပြုမင်း်�ဆံ��ရမှတ်�မ်��ရကြာ�သူည်�။ သူ�ိ်ရ�တ်ွင်း� 
ရခွ�ိင်း�နိုငှ်း်� ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်�ိသ်ူည်� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ�နိုငှ်း်� 
ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� လှို���င်းန်း��မ်��တွ်င်း� ဘဲ��စံ်����န်းည်��ကျော်န်း 
�ါသူည်�။

၂၀၁၈ ခံနုှစ်ှာနှငှ်် ်၂၀၂၀ ခံနုှစ်ှာ�ို��င့်် ဆောကာက်ယ်ခူံ�သ်ုည််် 
အဓိိက MBEI ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

ဤ �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲတ်ငွ်း� ၂၀၁၈- 
ခွ�နိုှစ်� နိုငှ်း�် ၂၀၂၀-ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ကြီး�မိ�စ်လှိုံ��တ်�ိ်၌ တ်�ိင်း��တ်�ခွဲသ်ူည်�် 
�ဓ�ိ ညွှှန်း��နိ်း�� ၁၃ ခွ� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ လန့်ခံ�်သုည်််လအ�င့််း �ယ််လဖီွဲ့နု်းနှှင််် အပြခံား 
�က်သုယ့််ဆော�းဝန်ဆော�ာင််များမုျား�ား ပြ��်ဆော�ာက်ပြခံင််း။ (#)

ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� န်းာရကီျော်�ါင်း��မ်��စ်�ွ�်��ပြုခွင်း��သူည်� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� နိုငှ်း်� န်းည်���ည်� ည်ံ်�်င်း��ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� 
ပြု�စ်�ရ� �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�၏ �ရည်� 
�ကျော်သူွ�ပြု�ညွှှန်း��ိန်း���ပြု�စ်� သူံ��သူင်း်��ါသူည်�။ ��ိင်း�တ်ီနိုှင်း်� 
ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်��တ်ငွ်း��ရှိ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� �ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိကျော်���ပြု�ကျော်သူ� ကြာ���ခံွပြု�စ်�သူည်�။ 
ဆံ��ရံို��သူ�ွ�ကျော်သူ� န်းာရမီ်��သူည်� ဤဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� (ဥ�မ� 
�လှိုယွ့်�တ်� ူမ�်��ဆ�ီနို�ိင်း�သူည််� တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��လှို�ိင်း��မ်��) 
�တ်�ွ� လံှို�ကျော်လှို���ကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွခံွ �ကျော်ဆ�����ံ� မရှိကျော်သူ� 

ဟ� ဆ�ိလှို�ိနို�ိင်း�သူည်�။ တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��၊ ���စ်�နိုငှ်း�် �င်း�တ်�န်း�� 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� န်းာရကီျော်�ါင်း��မ်��စ်�ွ ဆံ��ရံို��ပြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း��စ်� 
တ်စ်�ခွ��ကျော်�် တ်�ိ��ရိုိ��� ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်�ါသူည်�။ 
�ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င်း်�ဆိ�ကျော်သူ�� ၎င်း��သူည်� ၎င်း��၏�စ်ီ�စ်ဉ်း�နှိုင်း်� 
ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်���ိ� ��န်း�ကျော်��သွူင်း��သူမူ်��၊ စ်��သံူ��သူမူ်��၊ 
ဝန်း�ထွမ��မ်�� နိုငှ်း်� တ်ရ��ဝင်း�ထိွန်း��သူမိ��သူ ူ��ွဲ��စ်ည်��မ်��သူိ�် 
၄င်း��၏ �စ်�ီစ်ဉ်း�မ်��နှိုင်း်� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်����� ဆ��သွူယ့်� 
ကျော်ပြု��ဆ�ိနို�ိင်း�စ်ွမ�� မပြု��နို�ိင်း�ပြုခွင်း��မှ ဝင်း�ကျော်င်းွဆံ��ရိုံ��နို�ိင်း��ါသူည်�။ 
(Démurgur 2001) 

၂။ လန့်ခံ�်သုည်််လက လ့�်စာစာ်ဓိာ�်အား ပြ��်ဆော�ာက်များ ု
နာ�ဆီော�ါင််း (#)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်တ်ငွ်း� လှိုနွ်း�ခွဲ ်
ကျော်သူ�လှို� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�မ်����ိ 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ လှို့��စ်စ်�မ�ီမရသူည််� န်းာရမီ်��ကျော်လှို �ကျော်ပြုခွခံွ 
�ကျော်ဆ�����ံ� ရမှတ်��ဆင််း� န်းိမ် ��်ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ 
လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�ပြု�စ်�လှို့င်း� လှို���င်းန်း��စ်�၏ 
လှို���င်းန်း��မ်�� ရ��ဆ�ိင်း��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဆံ��ရံို��မ� ပြု�စ်�ကျော်စ် 
သူည်�။ လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်����ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� �ကျော်ရ�တ်�ွ� 
မ်��လွှိုန်း��လှို့င်း� လှို���င်းန်း��စ်�၏ လှို���င်းန်း���ံ�မနှ်း�လှိုည်��တ်�မ���လှို 
နိုငှ်း�် ထွ�တ်�လှို���မ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်��တ်ငွ်း� မတ်ည်�ဖြိုးင်းမိ�မ�မ်��စ်�ွ 
ပြု�စ်�ကျော်စ်လှိုမိ�်မယ့်�။ 

၃။ �စာ်နှစှာ်အ�င့််း ဆော�ကြီးကးီပြခံင််း၊ �့း�များ�ား သုို�များဟု�ု် 
လများ်းအဆောပြခံအဆောနများဆောကာင််းပြခံင််းများ�ားဆော�ကာင််် လများ်းများ�ား 
��ိ်�ို�ပြခံင််း ခံး�သုည််် ဆောန��က်အဆော�အ�က့် (#)

လှိုမ���ိတ်�သူွ��သူည််�ရ�� �ကျော်ရ�တ်ွ��သူည်� �ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ����ဦး� �ရည်��ကျော်သူ�ွ နိုငှ်း်� �ကျော်ပြုခွခံွ �ကျော်ဆ�����ံ� 
နိုငှ်း်� သူ��ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� ပြု�ဿန်းာမ်����ိ ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်ပြု�ရငှ်း��နို�ိင်း� 
သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� �စ်�ိ�ရမ်��၏ စ်မွ��ရည်���ိ ပြု�သူသူည်�။ 
ထွ�ိ�်ပြု�င်း� ကျော်ပြုမဖြိုး�ိ�မ����ယွ့်�ရန်း� �ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ��� 
��ံ�မ်�� ���ယွ့်�ရန်း� ��ိယ့်�စ်��ပြု��ပြုခွင်း��၌ လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ 
၎င်း��တ်ိ�်နိုှင်း�် သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ပြု�ဿန်းာမ်����ိ ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရ�တ်ငွ်း� 
လှိုည်��ကျော်��င်း�� နို�ိင်း�ငံ်းကျော်တ်��သူည်� မည်�မ့ထွကိျော်ရ���မ� ရှိသူည်� 
��ိ ညွှှန်း�ပြု�သူည်�။ ဆ�ိလှို�ိသူည်�မှ� ရ��ရှည်�ကြာ��လှို့င်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်� သူည်� ထွကိျော်ရ���မ�န်းည်��၍ ရ��တ်�ိမ့သူ� ပြု�စ်�လှို့င်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�� စ်ွမ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ပြုမင်း်�သူည်�ဟ� ဆ�ိလှို�ိသူည်�။ 
ဥ�မ����ပြု�င်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း� ရံ�ံ သူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်ရ လှိုမှ��မ�ိ�ပြုခွင်း�� 
��်���စ်�ီမ်����ိ �လှို်င်း��ပြုမန်း� �ယ့်�ရ�ှ�နို�ိင်း�ခွဲလ်ှို့င်း� - ပြု�ည်�န်းယ့်� 
၏ �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ��ကျော်�် သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်နိို�င်း�ကျော်သူ� 
ကြီး�ိ�တ်င်း�မပြုမင်း�နိုိ�င်း�သူည်�် သူဘဲ�ဝကျော်ဘဲ��နိုတရ�ယ့်��မ်�ိ�မ်�ိ� 
(ဥ�မ� - တ်�ိင်း��နွ်း��မ�န်း�တ်�ိင်း��) တ်�ိ�်�ိ ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရန်း� �ရင်း�� 
�ပြုမစ်�မ်��နိုငှ်း်� ဗဟ�သူ�တ် ရှိလှိုမိ်�မည်�ဟ� ကျော်မ့��လှိုင်း်�နို�ိင်း��ါသူည်� 
(Calderón and Servén 2004)။



၄။ များဆောများ့ာ်လင်််ဆောသုာ လ့�်စာစာ်များးီပြ��်ဆော�ာက်ပြခံင််း 
သုို�များဟု�ု် များ�ည််ဖြိုးင်မိျား်ဆောသုာ လ့�်စာစာ်ဓိာ�်အား 
ဆောထူးာက်�းမ်ျားဆုော�ကာင််် လ�ု်င်န်းစာ ု��က်စားီခံ��်သုည်် 
(သုဆောဘာာ� ူ%)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� မကျော်မ့��လှိုင််း�ကျော်သူ� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� 
ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� သူ�ိမ်ဟ�တ်� မတ်ည်�ဖြိုးငိ်းမ�ကျော်သူ� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� 
ကျော်��မ�ကျော်ကြာ��င််း� �်��စ်ီ�ဆံ��ရိုံ��မ�ရှိခွဲ်သူည််� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ 
ကျော်ဝစ်���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� ရို�ိ�ရှင်း���ါသူည်�။ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� 
ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်င်းွကျော်ကြာ��ဆ�ံ�ရိုံ��ကြာ�သူည်�။ တ်ည်�ဖြိုးင်းိမ�မ�မရှိကျော်သူ� 
စ်မွ���င်း�သူည်� စ်��မ်���ိ��်��စ်�ီကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
၎င်း��တ်ိ�်၏ ထွ�တ်�လှို���မ���ိ �်ဆင်း��ကျော်စ်နိုိ�င်း�သူည်�။ �င်း�တ်� 
န်း�� �သံူ��ပြု��နို�ိင်း�မ���ိ တ်��ဆ�ီနို�ိင်း�သူည်�။ နိုစှ်�ခွ�လံှို��၏ ရလှိုဒိ� 
မ်��� လှို���င်းန်း��စ်�၏ စ်ွမ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ� သူိသူိသူ�သူ� 
��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်သူည်�။ ထွ�ိက်ျော်ကြာ��င််း� ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� 
�စ်�ိ�ရ၏ �ကျော်ပြုခွခွံသူွင်း�����စ်�မ်�� ကျော်ထွ����ံ်နို�ိင်း�စ်ွမ����ိ 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။

၅။ လန့်ခံ�်သုည်််လက လ့�်စာစာ်ဓိာ�်အား ပြ��်ဆော�ာက်များ ု
အကြီးကမိျား်ဆော�ါင််း(#)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်တ်ွင်း� 
လှိုွန်း�ခွဲ်သူည််�လှို� လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�လှို့င်း� �်မ��မ့���ပြု�င််း� 
ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� �ကျော်ရ�တွ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ၎င်း��သူည်� 
�ထွ���ါ ညွှှန်း��ိန်း��နိုှင်း်� �လှိုွန်း�ဆင်း�တူ်သူည်� - လှို့��စ်စ်� 
ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��၏ လှိုည်��တ်�မ���ိ 
တ်��ဆ�ီ�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဆံ��ရံို��မ���ိ ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� 
လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� �ကျော်ရ�တ်�ွ� မ်��လှိုနွ်း�� 
�ါ� လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ��ကျော်န်းပြု�င်း်� �ံ�မနှ်း�လှိုည်��တ်�ခွ်နိ်း�မ်���ိ� 
ဆ��လှို�� မထွ��ရှိနို�ိင်း�ကျော်တ်��်ါ။

၆။ လ့�်စာစာ်ဝန်ဆော�ာင််များ�ု�ှ�ိန် ဆောလ့ာက်ထူးားပြခံင််းနှငှ််် 
ဝန်ဆော�ာင််များ�ု�ှိပြခံင််း �ကားအခံ�န်ိ (��မ်ျားများ့ဆောန��က်ဆော�ါင််း #)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ��တ်�ွ� 
ကျော်လှို့���ထွ��ပြုခွင်း��နိုှင်း် � ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရရှိပြုခွင်း�� �ကြာ��� 
ကြာ��ကျော်သူ� �်မ��မ့ကျော်န်း်ရ����ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ မတှ်��ံ�တ်င်း� 
ပြုခွင်း��နိုှင်း်� ရရှိပြုခွင်း���ကြာ��� �ခွ်နိ်း�တ်�ိကျော်တ်�င်း��ကျော်လှို �ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ�����ံ� ရမတှ်�မ်��ကျော်လှို ပြု�စ်�သူည်�။ �ခွ်နိ်း�ကြာ��ကျော်လှို 
ရမတှ်�န်းိမ�်ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် ဆ��သူယွ့်�မ�  
�ကြာ��� သူသိူ�ကျော်သူ� �ခွ်နိ်း���ွဟမ�သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်����ိ လှို���င်းန်း��မ်�� စ်တ်င်း�လှိုည်��တ်�ရန်း� ကျော်န်းာ���်ကျော်စ်ပြုခွင်း�� 
���ပြု�င်း်� ထွခိွ�ိ��န်းစ်�န်းာကျော်စ်သူည်�။ လှို��ကျော်တ်�ွတ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��စ်� 
���လံှို��သူည်� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်����လှိုိ�����ါသူည်�။ ��ယ့်�၍ 
၎င်း��တ်ိ�်တ်ငွ်း� လှို့��စ်စ်�မီ�ရရှရိန်း� ကျော်န်းာ���်ကျော်န်းလှို့င်း� �ပြုမတ်� 
ဝင်း�ကျော်င်းမွရရှိဘဲ ဲင်း�ှ�ရမ��ခွ �ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� �ံ�ကျော်သူစ်ရတိ်�မ်���သူ� 
ဆ��လှို����န်း��်ကျော်န်းမည်�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ကျော်င်းဆံွ��ရံို��မ်��ပြု�စ်�သူည်�။ 

ထွ�ိ်�ပြု�င်း� မည်�သူည်�်�ခွ်နိ်း�တ်ငွ်း� လှို့��စ်စ်�စ်တ်င်း�ရရှိမည်��ိ� 
မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ�ပြုခွင်း��သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��� 
ကြီး�ိ�တ်င်း�စ်ီစ်ဉ်း�ပြုခွင်း��ပြု��လှို���နို�ိင်း�မ���ိ တ်��ဆီ�ကျော်နိုှာ��ယ့်ှ�� 
သူည်�။ ��ယ့်�၍ လှို့��စ်စ်�မ�ီမရရှကိျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�သူည်� 
��န်း�ကြာ�မ���စ်စည်�� ကျော်��သူွင်း��ရသူူပြု�စ်�လှို့င်း� ပြုမစ်��်��ခွံ 
ကျော်န်းာ��ဆ��တ်ွဲရှိ �ပြုခွ��လှို���င်းန်း��စ်� မ်��သူည်�လှိုည်�� ဆံ��ရံို��မ� 
မ်�� ခွံစ်��ကြာ�ရလှိုမိ�်မည်�။

၂၀၁၈ နိုငှ်း်� ၂၀၂၀ �ကြီး�မိ�မ်�� �ကြာ��� စ်စ်�တ်မ��ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်���ိ� 
ကျော်ပြု��င်း��လှိုခဲွဲရ်�ါသူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� 
သံူ��စ်ွဲသူ ူ���လံှို����ိ �ခွ်နိ်း���လှိုဆ�ိင်း�ရ���ိသူ� ကျော်မ�ခွဲ�်ါသူည်�။ 
သူ�ိက်ျော်သူ�� ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��ဥ�ကျော်ဒိ နိုငှ်း်� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်မ���ိ 
��ိမ�ိန်းာ�လှိုည်�ကျော်�်လှိုငွ်း�ကျော်စ်ရန်း� မည်�သူည််�မတီ်� �မ်�ိ��စ်����ိ 
ရရှိသံူ��စ်ွဲကျော်န်းရကျော်ကြာ��င်း����ိ ကျော်မ�ခွနွ်း��-၁၅၂ ခွ�ပြု�င်း်� ထွည််�သူငွ်း��၍ 
ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲ်�ါသူည်�။ �ွနို����တ်�ိ်သူည်� �ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�ကျော်သူ� 
မတီ်��မ်�ိ��စ်��ကျော်လှို�မ်�ိ��ိ� ထွည်�်သူငွ်း��စ်ဉ်း��စ်��ခွဲသ်ူည်�။ 
MBEI ကျော်ပြု�ဆိ�သူမူ်��တ်ငွ်း� ၁၂%သူည်� ��ဂျာဂလှို�ိ �မိ�မတီ်�မ်��၊ 
၄၉% သူည်� �မ်��ပြု�ည်�သူသူူံ�� �မိ�မတီ်�မ်���ိ� �သူံ��ပြု�� 
ကြာ�ဖြိုး��ီ ၇% သူည်� ��ဂျာဂလိှို� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� မတီ်�မ်����ိ�သံူ��ပြု�� 
ကြာ���  ၃၃%သူည်� �မ်���ိ�င်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�မီတ်�မ်���ိ� 
�သံူ��ပြု��ကြာ�သူည်�။ �မိ�သံူ��မီတ်�မ်��သူည်� ၃၀ kW �ထွရိှိဖြိုး��ီ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�မီတ်�မ်��သူည်� ၃၀-kW �ထွ��တ်ွင်း�ရှိသူည်�။ 
�မ်��သံူ��မတီ်�မ်���ိ� �စ်�ိ�ရ��်ံ��ိ�ကျော်��ဖြိုး��ီ ��ဂျာဂလှို�ိမတီ်� 
မ်���ိ� �ပြုခွ��ကျော်��သူငွ်း��သူမူ်����ံ�်�ိ�သူည်�။

နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မှ လှို���င်းန်း��မ်�� ညွှှန်း��ိန်း��မ်����ိ  
�န်း�တ်�ီရန်း��တ်�ွ� �ွနို����တ်�ိသ်ူည်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� ၄၉ ခွ�မ ှရရှိကျော်သူ� 
စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� �ကျော်ပြု�မ်����ိသူ� �သူံ��ပြု��သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��  
�သူစ်�ထွည််�သူငွ်း��ထွ��ကျော်သူ� MBEI ညွှှန်း��နိ်း��မ်���တ်�ွ�  
မတီ်��မ်�ိ�စ်���လှို�ိ�� သူ�ီပြုခွ��ကြာ��ခွ်နိ်း��တ်ိ�င်း���တ်���ိ  
သူတ်�မတှ်�သံူ��စ်ွဲထွ��သူည်�။ ဆ��လှို��ကျော်���ပြု��ါ ညွှနှ်း��နိ်း�� 
၁၆ မှ ၁၈ �ထွ ိစ်�ရင်း��တ်ငွ်း� ပြု��စ်�ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။

၇။ ဖြိုးများို �ပြ�လများ်းများ�ားသုည်် ဆောကာင််းသုည်် (သုို�) 
အလန့်ဆောကာင််းသုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��/
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��တ်ွင်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�ပြု�လှိုမ��မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� 
ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ�ထွင်း�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ 
ကျော်���ပြု�သူည်�။ ၎င်း��သူည်� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ� �ရည်��ကျော်သူ�ွ 
��ိညွှနှ်း�ပြု�သူည််� ရို�ိ�ရငှ်း���သံူ��ဝင်း�ကျော်သူ� တ်�ိင်း��တ်�မ� ပြု�စ်�သူည်�။ 
လှိုမ��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�မ���ိ န်းည်��လှိုမ�� �မ်�ိ�မ်�ိ� 
ပြု�င််း� ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်နိို�င်း��ါသူည်�။ ကျော်��င်း��မွန်း�စ်ွ� 
သူ�ွ�လှို�နို�ိင်း�ကျော်သူ� လှိုမ��မ်��သူည်� ��န်း��စ်စည်��မ်���ိ� ၎င်း�� 
တ်�ိ်��ိ ထွ�တ်�လှို���သူည်�် ကျော်န်းရ�မ ှ၎င်း��တ်�ိ်��ိ ကျော်ရ�င်း��ခွ်သူည််� 
ကျော်စ််�သူ�ိ�်�ိက်ျော်ဆ�င်း�ရန်း� ��န်း��်စ်ရတိ်���ိ ကျော်လှို့�ခ်ွ်ကျော်��နို�ိင်း�သူည်�။ 
�စ်�ိ�ရမကှျော်��စ်မွ��နို�ိင်း�သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� လှိုည်��တ်�မ� 
�တ်�ွ� လှို�ိ���ကျော်သူ� လှိုမ��ကျော်��င်း��မ်��သူည်� �မ်��ပြု�ည်�သူ ူ



သံူ����န်း��စ်စည်��မ်���ပြု�စ်� �စ်�ိ�ရ၏ ပြု�ည််�စ်ည်�� ကျော်��နို�ိင်း�ကျော်သူ� 
စ်မွ��ရည်��ိ� ��ိယ့်�စ်��ပြု��၏ (Fan and Chan-Kang 2005, 
Gosh 2002)။

၈။ �ယ််လဖီွဲ့နု်းများ�ားသုည််ဆောကာင််းသုည်် (သုိ�ု) 
အလန့်ဆောကာင််းသုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း�� 
မ်��သူည်�ကျော်��င်း��သူည်� (သူ�ိ်) �လှိုွန်း�ကျော်��င်း��သူည်�ဟ� 
ဆ�ိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ��ိယ့်�စ်��ပြု��သူည်�။ လှိုမ�� 
�ရည်��ကျော်သူ�ွနိုငှ်း်� ဆင်း�တ်သူူည်�မ�ှ ၎င်း��သူည်�လှိုည်�� �ကျော်ပြုခွခံွ 
�ကျော်ဆ�����ံ� �ရည်��ကျော်သူ�ွ၏ ရို�ိ�ရှင်း��ဖြိုး��ီ�သံူ��ဝင်း�ကျော်သူ� 
�တ်�ိင်း���တ်� တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�သူည်�။ တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း���နွ်း�ရ��သူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��စ်�မ်����� ��န်း��စ်စည်��ကျော်��သူငွ်း��သူမူ်��၊ 
ကျော်����သူည်�မ်��၊ ဝန်း�ထွမ��မ်�� နိုငှ်း်� တ်ရ��ဝင်း�ထွနိ်း��သူမိ��သူ ူ
��ွဲ��စ်ည်��မ်��စ်သူတူ်�ိ ်�ကြာ��� �ပြု�န်း��လှိုနှ်း� ဆ��သူယွ့်�  
နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� လှို�ိ���ခွ်����ိ ပြု�ည််�ဆည်��ကျော်���ါသူည်�။ ဤ�ကျော်ရ� 
�ါကျော်သူ� ဆ��သွူယ့်�ကျော်ရ�လှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း�� ည်ံ်�်င်း��ကျော်န်းလှို့င်း� 
ဆ��သွူယ့်�မ�မ်�� မ�ှ�ယ့်ငွ်း��ပြုခွင်း�� (ဥ�မ� ��န်း��စ်စည်�� ကျော်��သူငွ်း��သူ ူ
ထံွမ ှ�စ်စည်��မ်����ိ တ်ဆင်း်�မ�ှယ့်ရူ�၌ မ�ှ�ပြုခွင်း��) သူ�်ိမဟ�တ်�  
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� �န််း�သူတ်�ခွ်��မ်�� (ဥ�မ����ပြု�င််း� လှို���င်းန်း��စ်� 
တ်စ်�ခွ�သူည်� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲကျော်န်းကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��နိုှင်း် � 
လှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွ �လှို���လှို���ရန်း� လှို�ိ���ကျော်ကြာ��င်း�� ဝန်း�ထွမ��မ်����� 
�သူကိျော်��ပြုခွင်း��၌) လှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွ လှို�ိ��ကျော်လှို်�ည်ကီျော်ထွမွ� မရှိပြုခွင်း���ိ� 
ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူည်� (Démurgur 2001)။ တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
ကျော်��သူမူ်��သူည်� တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း�� ဆ��သွူယ့်�ကျော်ရ�ဥ�ကျော်ဒိ (၂၀၁၃) 
မခှွ်မှတ်�ထွ��ကျော်သူ� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�စံ်နို�န်း��နိုငှ်း်� ��ိ��ည်ရီမည်� 
ပြု�စ်�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� တ်ည်�ဆဥဲ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း်� 
လှိုည်�� တ်ိ���ရိုိ���ဆ��စ်��ကျော်န်း�ါသူည်�။ 

၉။ လ့�်စာစ်ာများးီဆောကာင််းသုည််(သုို�)  
အလန့်ဆောကာင််းသုည််(%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်ရှိ လှို့��စ်စ်� 
မ�ီကျော်��င်း��သူည်� (သူိ�်) �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်�ဟ� ယ့်ဆူကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ��ိယ့်�စ်��ပြု��သူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း���မ်��စ်��တ်ွ�� လှို့��စ်စ်�သူည်� �ကျော်ပြုခွခွံလှိုိ���� 
ခွ်��ပြု�စ်�သူည်�။ လှို့��စ်စ်�မ�ီမရှိလှို့င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူည်� 
လှိုည်��တ်�နို�ိင်း�ပြုခွင်း�� မရှိကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� �ရင်း���ပြုမစ်�မ်��နိုငှ်း�် 
ဝင်း�ကျော်င်းမွ်��ဆံ��ရံို��သူ�ွ�မည်�။ လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်����ကျော်��သူည််�တ်�ိင်း� 
ကြီး��ိတ်င်း�ကျော်ကြာ�ပြုင်း�ပြုခွင်း�� မရှိကျော်သူ� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်��� 
မ�မ်��� လှို���င်းန်း��စ်�မ်����� �လှို��တ်�ံူ�စံ်မ်�ိ�ပြု�င်း်� ထွခိွ�ိ�� 
ကျော်စ်သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� ၎င်း��တ်�ိ်ကြီး�ိ�တ်င်း�ခွန်း်�မှန်း��၍ 
မရနို�ိင်း�ကျော်သူ� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ��တ်ွ�� 
��ိ��ည်ကီျော်သူ�စ်စီ်ဉ်း�မ�မ်���ိ� ကြီး��ိတ်င်း�၍ ပြု��လှို���မထွ��နိုိ�င်း� 
ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� �လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� ဝင်း�ကျော်င်းမွ်�� ဆံ��ရိုံ��ကြာ� 
ရသူည်� (Shiu and Lam 2004). 

၁၀။ အင််�ာနက်ဆောကာင််းသုည်် (သုို�)
အလန့်ဆောကာင််းသုည်် (%)

�င်း�တ်�န်း���ရည်� �ကျော်သူ�ွကျော်��င်း��ကျော်ကြာ��င်း�� တ်�န််း�ပြု�န်း�ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်�သူည်� �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� 
�ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိ ကျော်���ပြု�နို�ိင်း�ကျော်သူ� ညွှနှ်း��ိန်း��ကျော်��င်း��တ်စ်�ခွ� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။ �င်း�တ်�န်း�� �ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့်် 
���ပြု�င်း်� ကျော်���ွ��တ်ွင်း� ��ရိုံ�စ်ူ�စ်ိ���သူူမ်���တွ်��  
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ��ရည်��ကျော်သူ�ွ၏ ကြာ���ခံွ သူ�ိမ်ဟ�တ်� �င်း�တ်�န်း��   
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ကြာ���ခံွပြု�စ်�နို�ိင်း�သူလှို�ိ ည်ံ်�်င်း��ကျော်သူ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
မ်��သူည်�  တ်စ်�ဦး�/တ်စ်��ွဲ�၏ လှို��ဝါ�ကြီး��ီ����မ� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
နိုစှ်�ဦး�/နိုစှ်��ွဲ�၏ လှို��ဝါ�ကြီး��ီ����မ� ကျော်����တ်ငွ်း� တ်ည်�ရှိသူည်���ိ 
ညွှှန်း�ပြု�လှိုိမ်�မည်�ပြု�စ်�၏။ �င်း�တ်�န်း�� �ရည်��ကျော်သူွ� 
ည်ံ်�်င်း��ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ကျော်�် တ်�ိ��ရို�ိ�� 
��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���သူည်�။ �ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င်း်�ဆ�ိကျော်သူ�� �င်း�တ်� 
န်း����ိ လှို���င်းန်း�� �မ်��စ်�� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� 
စ်�ကျော်ဆ�င်း��ဖြိုး�ီ� ��န်း�ကျော်��သူွင်း��သူူမ်��၊ ကျော်����သူည်�မ်��နိုှင်း်� 
ဆ��သွူယ့်�ကျော်ပြု��ဆ�ိကျော်သူ� န်းည်��လှိုမ��ပြု�စ်�၍ ပြု�စ်�သူည်�။ ထွ�ိက်ျော်ကြာ��င််း� 
ည်ံ်�်င်း��ကျော်သူ� �င်း�တ်�န်း��သူည်� ထွိကျော်ရ���မ�မရှိပြုခွင်း��နိုှင်း်� 
�ပြုမတ်��စွ်န်း��ဝင်း�ကျော်င်းွမ်�� ဆံ��ရို�ံ�မ�ပြု��သူည်�ဟ� �ဓိ�ပ�ယ့်� 
ကျော်ဆ�င်း��ါသူည်� (Calderón and Servén 2004). 

၁၁။ ဆော�အ�ည််အဆောသုး့ဆောကာင််းသုည်် (သုိ�ု) 
အလန့်ဆောကာင််းသုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ကျော်ရ�ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်�ကျော်��င်း��သူည်� 
(သူ�ိ်) �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ဆ�ိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ လှို���င်းန်း�����လှိုံ��န်းီ��ါ��တ်ွ�� 
ကျော်ရ�ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� �လှိုနွ်း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီ�ါသူည်�။ ရို���ကျော်ထွ�ွ 
ကျော်သူ� န်းည်���ည်� �သူံ��ပြု��ရသူည််� ထွ�တ်�လှို���သူမူ်��သူည်� 
ကျော်ရ�ိ� �ကျော်��ခွံရန်း�နိုငှ်း�် ထွ�တ်�လှို���မ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်��တ်ငွ်း� 
တ်�ိ��ရို�ိ���သံူ��ပြု��သူည်�။ ��န်း�ထွ�တ်�လှို���မ�နိုငှ်း်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
လှို���င်းန်း��နိုှစ်�မ်�ိ�စ်လှို�ံ�တ်ွင်း� ရှိကျော်သူ��လှို���သူမ��မ်��သူည်� 
စ်���ိရိယ့်�မ်��နိုှင်း်� �လှို���လှို���သူည််��ခွါ သူ�ိ်မဟ�တ်� 
ကျော်����သူည်�မ်��နိုငှ်း်� ဆ��ဆံသူည််��ခွါ လှို����ိကျော်ဆ�ကျော်ကြာ�� 
ရန်း� လှို�ိ���သူည်�။ စ်��နိုငှ်း�်�စ်စည်��မ်��၏ �ကျော်ပြုခွခွံသူန်း်�ရငှ်း��
ကျော်ရ��တ်�ွ�လှိုည်��ကျော်ရလှိုိ����သူည်�။ ဤ�တ်ိ�င်း���တ်�သူည်� 
�မ်��ပြု�ည်�သူူဆ�ိင်း�ရ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�၏ ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ��ံ်
��ိ�ပြု�ည််�ဆည်��နိို�င်း�ကျော်သူ� �စ်�ိ�ရ၏စ်ွမ��ကျော်ဆ�င်း�နိို�င်း�ရည်��ိ� 
��ိယ့်�စ်��ပြု��ပြုခွင်း�� �ပြု�စ်�လှိုည်�� �ဓ�ိပ�ယ့်� ကျော်����နို�ိင်း��ါသူည်�။

၁၂။ ဆော�းရုး/ုဆော�းခံန်း အ�ည််အဆောသုး့ဆောကာင််းသုည်် (သုို�) 
အလန့်ဆောကာင််းသုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ကျော်ဆ�ရိုံ�/ကျော်ဆ�ခွန်း�� �ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� 
ကျော်��င်း��၏ (သူ�ိ)် �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��မနွ်း�၏ ဟ�ဆ�ိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ကျော်ဆ�ရံို�မ်��နိုငှ်း်�ကျော်ဆ�ကျော်��ခွန်း��
မ်��သူည်� ရို�����ိင်း�� ဆ�ိင်း�ရ� �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�မ်��၏ 



တ်�ိ��ရိုိ���ညွှနှ်း�ပြု�ခွ်��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်�ိ်သူည်� �မ်��ပြု�ည်�သူ ူ 
�တ်ွ�� ��်�ိ��ပြုမတ်�ပြု�စ်��� �စ်�ိ�ရ� �န်းည်��ဆံ�� 
တ်စ်�စ်တိ်�တ်စ်���ိင်း�� ကျော်ထွ����်ံသူင်း်�သူည်�။ သူ�ိပ်ြု�စ်�ရ� ဤ�တ်�ိင်း�� 
�တ်�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��၏ ရို�����ိင်း��ဆိ�င်း�ရ� �ကျော်ပြုခွခွံ 
�ကျော်ဆ�����ံ�၏ �ရည်��ကျော်သူွ���ိတ်စ်�န်းည်�����ပြု�င်း်� 
ကျော်���ပြု�သူည်�။ Covid-19 မရှရှိကျော်သူ� သူင်း�ခွန်း��စ်�မ�ှ ပြု�ည်�သူ�ူ 
�်န်း��မ�ကျော်ရ�သူည်� လှို���သူ���င်း����၏ �ရည်��ကျော်သူွ�၊ 
တ်ည်�ဖြိုးငိ်းမ�မ� နိုငှ်း်� ��န်း�ထွ�တ်�စ်မွ�������ိ ထွနိ်း��သူမိ��ရန်း��တွ်�� 
�မနှ်း�တ်�ယ့်�လှို�ိ���ကျော်သူ� �ကျော်ရ�ကြီး��ီ�စိ်စ ပြု�စ်�ကျော်ကြာ��င်း���င်း� 
ပြု�စ်�သူည်�။ တ်န်း���ိ�န်းည်�� စ်တိ်�ခွ်ရကျော်သူ� �်န်း��မ�ကျော်ရ�ကျော်စ်�င်း်�ကျော်ရ�ှ�� 
မ�သူည်� လှိုူ��ရင်း���ပြုမစ်� ထွိန်း��သူိမ��ရန်း� �လွှိုန်း��ကျော်ရ� 
ကြီး��ီ�ါသူည်�။

၁၃။ လဦူးးဆော�နှငှ်် ်များိုဘာိုင််းဖွဲ့နု်း သု�ိ်သုည််း�အခံ� ို း 

ဤညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� (၁၅)ခွ� လံှို��၌ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း�်၌ လှို���ိ�င်း���န်း�� ရှိကြာ� 
သူည််� လှိုူဦး�ကျော်ရ၏ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ပြု�င်း်� ကျော်����ယ့်ူထွ��ကျော်သူ� 
ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်� �မ်��စ်�သူည်� 
��န်း�ကျော်��သူငွ်း��သူမူ်�� နိုငှ်း်� ကျော်����သူည်�မ်����ိ ဆ��သူယွ့်�ရန်း� 
�တ်ွ�� ��န်း��လှို�ိ���သူည်�။ �ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င်း်�ဆ�ိကျော်သူ�� 
လှို����ိင်း���န်း��မ်��သူည်� �ပြုခွ���ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ����ဦး  
မ်�� ပြု�စ်�ကျော်သူ� - ဥ�မ�၊ လှို့��စ်စ်� စ်န်းစ်���ိ - မှီခွ�ိကျော်န်းရပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� 
ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�မှကျော်��ကျော်သူ� ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ�  
�ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ�မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိ တ်�ိင်း��တ်� 
သူည်�။ စ်စ်�တ်မ��လိှို�င်း��မ်���ကြာ��� ဤညွှှန်း��ိန်း��တ်ွင်း� 

ကျော်����ယ့်ူမ��ံ�စ်ံ၌ �န်းည်��င်းယ့်� �ွ�ပြုခွ��မ�ရှိ�ါသူည်�။ 
၂၀၁၈ MBEI စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� မ�ိဘဲ�ိင်း��နိုငှ်း�် ကြီး��ိ���န်း�� �သူံ��ပြု�� 
သူမူ်���ိ� ခွွဲပြုခွ��ပြုခွင်း��မပြု��ကျော်သူ��လှိုည်�� ၂၀၂၀ တ်ငွ်း� မ�ိဘဲ�ိင်း�� 
�သံူ��ပြု��သူမူ်���ိ�သူ� မတှ်�တ်မ��တ်င်း�နို�ိင်း�ခွဲ�်ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ� 
နို�ိင်း�င်းံတွ်င်း� တ်ယ့်�လီှို��န်း���သူ�ံ�ပြု��မ� �မ်��စ်�သူည်� မ�ိဘဲ�ိင်း�� 
��န်း��မ်�� �သံူ��ပြု��ကြာ�သူပြု�င်း်� လှို�ိင်း��နိုစှ်�ခွ�ကြာ��� ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��မ�ှ 
�န်းည်��င်းယ့်�သူ�ရှိသူည်�။ စ်င်း�စ်စ်����ပြု�င်း်� ၂၀၂၀  ညွှနှ်း���နိ်း��၌ 
ကျော်ပြုမကျော်����ကြီး��ိ�စ်န်းစ်���ိ �ယ့်�ထွ�တ်�၍ တ်�ိင်း��တ်�သူည််�တ်ိ�င်း� 
��န်း����ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�သူည်� �လှိုယ့်��ိန်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��တ်ွင်း�  
၄၆% မ ှ၉၀% �ထွ ိတ်�ိ�တ်��ခွဲသ်ူည်�။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တွ်င်း� ဤ�ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ����ဦး ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်���ိ� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း� စ်�ွ 
ကျော်လှို်လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ညွှှန်း��ိန်း�� �သူစ်�(၁၁)-ခွ���ိ ထွ��မံ 
ထွည််�သူွင်း��ခွဲ်သူည်�။ ယ့်င်း��တ်ိ�်တ်ွင်း� ကျော်����ကျော်���ပြု��ါတ်ိ�် 
�ါဝင်း�သူည်� -

၁၄။ ကြီးကို �င််ဆော�ကပြင်ာခံ�သ်ုည််် ဆောနာက်�းးု 

ပြ��်ဆော�ာက်များ ုင်ါးခံု (#)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်���ဏ်��ိ�င်း�မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�နိုှင်း် � �တ်�သူ��၍ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်����� ကြီး��ိတ်င်း��ကျော်ကြာ��င်း��ကြာ���သူည််� �ကြီး�မိ� 



�ကျော်ရ�တ်�ွ���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ စ်မွ���င်း� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�  
မ်���ိ� ကြီး��ိတ်င်း�သူတ်ကိျော်��ခွ်�� ��ိမ�ိမ်���ါ� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ��� 
��ံ� �ညွှနှ်း���နိ်း��တ်ငွ်း� �မတှ်�မ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည််� �ကျော်လှို်��� 
ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��မ်���ရ �စ်�ိ�ရ၏ �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ� 
� ခွ်�ိ�တ်ဲမ်�မ်���ိ� ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်��င်း� ကျော်စ်�င်း်�ကျော်ရ�ှ��ကျော်��ကျော်န်းသူည်� 
ဟူကျော်သူ�သူကျော်ဘဲ� သူ��ကျော်ရ����ါသူည်�။ �ထွူ�သူပြု�င်း်� 
စ်မွ���င်း��ရင်း���ပြုမစ်�မ်�� ��န််း��သူတ်�ရှိပြုခွင်း�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ�သူည််��ခွါ �ွ�ံဖြိုး��ိ�ဆနဲို�ိင်း�ငံ်းမ်��တွ်င်း� လှို့��စ်စ်� 
ဓ�တ်����ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� နိုငှ်း်� ဓါတ်�����်ဆင်း��မ�မ်�� ပြု�စ်���ွ� 
ကျော်လှို ်ရှိ�ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ပြု�တ်�လှို��မ�မ်��ကျော်ကြာ��င််း� 
�်ံ���သူင်း်�ရကျော်သူ��ခွါ ၎င်း��တ်�ိသ်ူည်� �်��စ်�ီပြုခွင်း��၊ စ်န်ွ်း��စ်�ပြုခွင်း�� 
နိုငှ်း်� �်��စ်�ီနို�ိင်း�ကျော်သူ���န်း��စ်စည်��မ်����ိ ���ယွ့်�ရန်း� ကြီး��ိတ်င်း� 
���ယွ့်�မ�မ်�� ပြု��လှို���ရန်း� �ခွ်နိ်း�မရရှိနို�ိင်း��ါ။ ကျော်ပြုခွ���ကျော်သူ�ွ 
ရ�သူီတ်ွင်း� ကျော်င်းွ��န်း��်မ�သူ��သူ�လှိုိ�၍ ကျော်ဒိသူ�ခွ်�ိ�တ်�ိ်၌ 
လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�မ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်ရန်း�ရှိ�ါ� 
ကြီး��ိတ်င်း��ခွ်နိ်း�ဇာယ့်��ရရှိရန်း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီ �ါသူည်�။ သူတ်င်း��ရရှိ 
မသှူ� ကျော်ဒိသူခံွလှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� သူတူ်�ိ၏် �ရင်း���ပြုမစ်�မ်���ိ� 
ခွွဲကျော်ဝခွ်ထွ��၊ လှို���င်းန်း��စ်ီမံမ�မ်��လှို���၊ �စ်ီ�စ်ဉ်း�ကျော်ရ�ဆွဲ၍  
သူတူ်�ိ၏် ��န်း��စ်စည်��မ်�� နိုငှ်း်� ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ��ိ� ���ွယ့်�ကျော်�� 
နို�ိင်း�မည်� ပြု�စ်��ါသူည်�။

၁၅။ ဆောက�းလက်လများ်းများ�ားဆောကာင််းသုည်် (သုို�) 
အလန့်ဆောကာင််းသုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ ကျော်�်�လှို��လှိုမ�� 
မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်� (သူိ�)် �လှိုနွ်း� 
ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်� ဟ�လှို��ခံွကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိ 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� လှိုမ��၏�ရည်��ကျော်သူ�ွ 
ညွှနှ်း���နိ်း��နိုငှ်း်� �လှိုနွ်း�ဆင်း�တ်ကူျော်သူ��လှိုည်�� ဖြိုးမ�ိ�၏�ပြု�င်း�ဘဲ��ရှိ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ��တ်ွ�� ��ိမ�ိရည်�ရွယ့်�သူည်�။ 
လှိုမ��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�မ��ိ� န်းည်��လှိုမ��မ်�ိ�စံ်�ပြု�င်း်� 
��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ လှိုမ��ကျော်��င်း��မ်��သူည်� 
ကျော်စ််��ွ��သူ�ိ် သူယ့်�ယ့်ူ��ိ်ကျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ� ��န်း��်စ်ရိတ်���ိ 
ကျော်လှို့�်ခွ်ကျော်��သူည်�။ လှိုမ���ရည်��ကျော်သူွ�သူည်� �စ်�ိ�ရ၏ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� မှီခွ�ိ���ထွ��သူည််� �မ်��ပြု�ည်�သူသံူူ�� 
��န်း��စ်စည်��မ်����ိ ကျော်ထွ����ံန်ို�ိင်း�သူည််� �စ်�ိ�ရ၏ စ်မွ��ရည်� 
��ိလှိုည်�� ပြု�သူသူည်� (Fan and Chan-Kang 2005, 
Gosh 2002)။ �ရည်��ကျော်သူွ� ပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� ကျော်�်�လှို�� 
လှိုမ��မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� သူတူ်�ိ၏် ကျော်ဒိသူပြု�င်း�� 
ရှိ ကျော်စ််��ွ��မ်��နိုှင်း�်ခွ်တိ်�ဆ��နိုိ�င်း�သူည်�ပြု�စ်�၍ ဝယ့်�ယ့်ူသူ ူ
��ိမ�ိရရှိနို�ိင်း�သူည််� �ခွငွ်း်��လှိုမ��ကျော်��င်း��မ်�� ရရှိမည်� ပြု�စ်�၏။ 
ကျော်�်�လှို��လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�တ်ငွ်း��ရှိကျော်����သူည်�မ်�� နိုငှ်း်� 
��န်း�ကျော်��သူငွ်း��သူမူ်��ထံွ ကျော်ရ���ရှိနို�ိင်း�ဖြိုး��ီ ဖြိုးမ�ိ�ပြု�လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� 
သူည်� ကျော်�်�လှို��ဝယ့်�ယ့်သူူူမ်��နိုငှ်း�် ��န်း�ကျော်��သူငွ်း��သူမူ်�� 
ထွံ ကျော်ရ���ရှနိို�ိင်း�သူည်�။

၁၆။ အမိျား်သုးးု ရုိးုရုိုးများ�ီာစာဆောလ့ာက်ဖြိုး�းီ ဆောနာက်  
လ့�်စာစာ်များးီ စာ�င််သုးးုစာ�့နှိုင််သုည််် ကာလ�က်  

၁၇။ အများ�ားပြ�ည််သုအူမိျား်သုးးုများ�ီာစာဆောလ့ာက်ဖြိုး�းီ ဆောနာက်  
လ့�်စာစာ်များးီ စာ�င််သုးးုစာ�့နှိုင််သုည််် ကာလ�က် 

၁၈။ အမိျား်သုးးု �ါဝါများ�ီာစာဆောလ့ာက်ဖြိုး�းီ ဆောနာက်  
လ့�်စာစာ်များးီ စာ�င််သုးးုစာ�့နှိုင််သုည််် ကာလ�က်  

၁၉။ အများ�ားပြ�ည််သု�ူိုင််�ာ စားီ�ာ့းဆော�း �ါဝါများ�ီာ 
စာဆောလ့ာက်ဖြိုး�းီ ဆောနာက်  လ့�်စာစာ်များးီ စာ�င််သုးးုစာ�့နှိုင််သုည််် 
ကာလ�က် 

ဤညွှှန်း��ိန်း��ကျော်လှို�ခွ�သူည်� လှို့��စ်စ်�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ��တ်ွ�� 
��ဂျာဂလိှို��မိ�သံူ��မတီ်�၊ �မ်����ိင်း� �မိ�သံူ��မတီ်�၊ ��ဂျာဂလိှို� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�မတီ်� နိုငှ်း်� �မ်��ပြု�ည်�သူဆူ�ိင်း�ရ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�မတီ်� 
ကျော်လှို့���ထွ��ဖြိုး��ီခွ်နိ်း� နိုငှ်း်� ထွ�ိဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ��ိ� �မနှ်း�တ်�ယ့်� 
ရရှိခွ်နိ်း�တ်�ိ�်ကြာ��� ကြာ��သူည််���လှို��ိ ကျော်န််းရ��ပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်� 
�ါသူည်�။ �မိ�သံူ��မတီ်�မ်��သူည်� ၃၀ kW �ထွလိှိုည်��ကျော်��င်း��၊ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�သံူ��မတီ်�မ်��သူည်� ၃၀ kW �ထွ�� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
ကျော်��သူည်�။ �မ်��ပြု�ည်�သူမူတီ်�မ်���ိ� �စ်�ိ�ရ�ကျော်��သွူင်း�� 
ကျော်��၍ ��ဂျာဂလှိုိ�မီတ်���ိ �စ်�ိ�ရမဟ�တ်�ကျော်သူ���ွဲ�တ်ိ�်� 
ကျော်��သူငွ်း��သူည်�။ ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��ကျော်လှို�ခွ�သူည်� ညွှနှ်း��နိ်း�� ၆ 
တ်ငွ်း� တ်စ်�စ်�တ်ည်��ပြု�င်း်� ကျော်���ပြု�သူည်�ထွ�� �ိ�၍တ်�ိ်သူည်�် 
တ်စ်�စ်စ်�ီ�ိင်း��ပြုခွ��၊ ��ိမ�ိလှို���ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�သူည််� �တ်�ိင်း���တ်��ိ� 
ပြု�ကျော်��သူည်�။ မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း�� နိုငှ်း်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရပြုခွင်း�� �ကြာ��� 
�ခွ်နိ်း�တ်�ိကျော်တ်�င်း��ကျော်လှို �ကျော်ပြုခွခွ�ံကျော်ဆ�����ံ�ရမတှ်�မ်��
ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်����လံှို��န်း�ီ�ါ�သူည်� ထွကိျော်ရ���စ်�ွ 
လှိုည်��တ်� နို�ိင်း�ရန်း� လှို့��စ်စ်�လှိုိ����သူည်�။ မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� 
ဆ��သွူယ့်�မ�ကြာ��� သူသိူသိူ�သူ� ��ွဟမ�သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�  
မ်����ိ လှို���င်းန်း��ဆ��လှို��လှို�����ိင်း�နို�ိင်း�ကျော်ရ���� တ်��ဆ�ီ 
ပြုခွင်း��ပြု�င််း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� ထွ�ိ��လှို�တ်ငွ်း�� 
�ံ�ကျော်သူစ်ရတိ်�မ်�� �လှိုဟသူ��န်း�သူ�ွ�ကျော်စ်ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ထွခိွ�ိ�� 
ကျော်စ်သူည်�။ လှို့��စ်စ်�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ���ိ ကျော်စ်�င်း်�ကျော်န်းစ်ဉ်း� ၎င်း��တ်�ိ် 
သူည်� သူတ်�မတှ်�ထွ��ကျော်သူ���န်း��်စ်ရိတ်�မ်��မ ှကျော်င်းဆွံ��ရိုံ�� 
နို�ိင်း�သူည်�။ ကြီး�ိ�တ်င်း�ကျော်ကြာ�ပြုင်း�ထွ��ပြုခွင်း��မရှိကျော်သူ� လှို့��စ်စ်� 
ဓ�တ်����ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ�မ်�� သူ�ိ်မဟ�တ်� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်� 
����်ဆင်း��မ�မ်�� န်းည်��တူ်�ဲသ်ူ�ိ�်င်း� လှို့��စ်စ်�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
�တ်ွ�� မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ�သူည််� ကျော်န်း်ရ��မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ ကြီး�ိ�တ်င်း�စ်ီစ်ဉ်း�စ်ီမံနို�ိင်း�ပြုခွင်း��မှ 
တ်��ဆ�ီနို�ိင်း�သူည်�။ ထွ�ိမတှ်ဆင်း်� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� မရသူည််� 
�တ်�ွ� ထွ�ိလှို���င်းန်း��စ်��ကျော်�် မှီခွ�ိကျော်န်းကျော်သူ� �ပြုခွ��စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�်တွ်င်း�လှိုည်�� ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���မ�ရှိသူည်�။

၂၀။ ဆောပြခံာက်ဆောသု�့�ာသု�ီင့်် ဆော���ှဆိောသုာ 
အမိျား်ဆောထူးာင််စာမုျား�ား (%)

ဤ����ခွ်���ကျော်ရ� ညွှှန်း��ိန်း��သူည်� �စ်�ိ�ရကျော်�ဂျာ်င်း�စ်ီ� 
ထွ�တ်�ကျော်ဝသူည််� ကျော်ပြုခွ���ကျော်သူ�ွရ�သူတီ်ငွ်း� ကျော်ရ ရရှိနို�ိင်း��ါသူည်� 
ဟ�ဆ�ိကျော်သူ� �မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်� �ကျော်ရ�တွ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။  
၎င်း��ညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ကျော်ရ�ရည်��ကျော်သွူ�ကျော်မ�ခွနွ်း��နိုှင်း�် ဆင်း�တ် ူ



ကျော်သူ��လှိုည်�� ကျော်ရ�ရည်��ကျော်သူ�ွထွ����ိကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွခံွ �ခွ်�� 
�လှို��ရယ့်ပူြုခွင်း�� (လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� လှို��လှိုမှ�� 
မမပီြုခွင်း��) ��ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ကျော်ရရရှိမ�သူည်� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ��� 
��ံ� လှို�ိ���ခွ်��ပြု�စ်�သူည်�။ ထွ�ိက်ျော်ကြာ��င်း်� ဤ�တ်ိ�င်း���တ်� 
သူည်� �ကျော်ပြုခွခံွ�်ကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ����ဦးမ်�� �လှိုနွ်း� 
�မင်း�� မပြု�ည််�စံ်�ကျော်သူ�ကျော်န်းရ�မ်����ိ ကျော်���ထွ�တ်�သူည်�။ �မိ�သံူ�� 
ကျော်ရရရှိနို�ိင်း�မ�သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တ်�ွ��ါ �ကျော်ရ��ါကျော်သူ� 
�စိ်စပြု�စ်�သူည််��တ်�ွ� ခွ�ိင်း�မ�ကျော်သူ� �ကျော်ဆ�����ံ��ပြု�စ်� 
��ိယ့်�စ်��ပြု��သူည်�။ သူကျော်ဘဲ�တ်ရ���ရ ကျော်ရရရှိမ� န်းည်���ါ�ပြုခွင်း�� 
သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�နိုှင်း်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��သူည်� 
�မ်��ပြု�ည်�သူဝူန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� ဆ�ိင်း�ရ�မ်����ိ �ကျော်ပြုခွခွံ�်�် 
မကျော်��နို�ိင်း�ပြုခွင်း����ိပြု�သူည်�။ ကျော်ရရရှိနို�ိင်း�မ�သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း�����လှိုံ���တ်ွ�� �လှိုွန်း�လှို��ကျော်တ်ွ��်ကျော်သူ� 
လှို�ိ���ခွ်��ပြု�စ်�သူည်�။ �်န်း��မ�ကျော်ရ�နိုငှ်း်�ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� လှို��ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� သူန််း�ရှင်း��ကျော်ရ��တွ်�� 
သူန််း�ရငှ်း��ကျော်သူ�ကျော်ရလှိုိ����သူည်�။ ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��သူည်� သူတူ်�ိ်၏စ်���ရိိယ့်�မ်�� သူန်း်�ရှင်း��ကျော်ရ��တ်�ွ� 
ကျော်ရလှိုိ����သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်����လံှို��သူည်� ကျော်သူ���သံူ��ရန်း� 
�တ်�ွ� ကျော်သူ���သူံ��ကျော်ရ လှိုိ����သူည်�။

၂၁။ လန့်ခံ�်ဆောသုာ ၇ �က်အ�င့််း အသုက် ၁၅ နှစှာ်နှငှ််် 
အထူးက် အင််�ာနက် သုးးုစာ�့သု ူ%
 
ဤစ်မီံခွန်း်�ခွွဲမ�ဆ�ိင်း�ရ� �မ�ခွံကျော်ဒိတ်� �ခွ်���လှို��မ်�� 
ညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်�တ်ွ�� 
ဖြိုး��ီခွဲသ်ူည်�်ခွ�န်းစ်�ရ���တ်ငွ်း�� �သူ�� ၁၅-နိုှစ်� နိုငှ်း�် ၁၅-နိုှစ်� 
�ထွ�� လှိုတူ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်၏ီ �င်း�တ်�န်း���ိ� �သံူ��ပြု��ကျော်သူ� 
ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ယ့်ခွ� ညွှနှ်း��နိ်း��တ်ငွ်း� ရမတှ်�မ်��ကျော်လှို 
�င်း�တ်�န်း�� �ရည်��ကျော်သူ�ွ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ဆ�ိနို�ိင်း� 
သူည်�။ လှို��လှှိုမ��မမီမ�ထွ�� ��ိမ�ိဆ�ိ�ရွ��ကျော်နိုှ�ကျော်�ွ�ကျော်သူ� 
�င်း�တ်�န်း�� ပြု�ဿန်းာမ်��သူည်� စ်ိတ်��ကျော်နိုှာ���ယှ့်�� 
ကြီး��ီစ်�ွပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ �ဆ�ိ�ဆံ��မ�ှ လှို��လှိုမှ��မမမီ� လှိုနွ်း�လှိုနွ်း�� 
လှို့င်း� ��န်း�ထွ�တ်�စ်ွမ����� ဆံ��ရို�ံ�မ�ကြီး�ီ�မ��စ်ွ� ပြု�စ်�ကျော်�် 
ကျော်စ်လှိုိမ်�မည်�။ �ကျော်ကြာ��င်း��မူ��� ကျော်����သူည်�မ်��နိုှင်း်� 
ကျော်ရ�င်း��ခွ်သူူမ်���ကြာ��� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� 
�သူံ၊ စ်�သူ��မ်��၊ စ်���ဝှ��မ်��၊ �ီ�ကျော်မ�လှို�မ်��ပြု�င်း်� 
ရို�ိ�ရှင်း��လွှိုယ့်��စူ်�ွ �ပြုမန်း�ဆံ�� ပြု��လှို���နို�ိင်း�ကျော်သူ� �ခွငွ်း်��လှိုမ�� 
မ်�� ဆံ��ရိုံ��၍ လှို���င်းန်း�����လှိုံ�� လှိုံ��ဝကျော်နိုှ�ကျော်�ွ�သူွ��မည်� 
ပြု�စ်�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�သူည်�။

၂၂။ �ထူးားလများ်း သု�ိ်သုည််း� (km / km2)

၂၃။ လများ်းအများ� ို းအစာားဆော�် များ�ူည််၍ လများ်းသု�ိ်သုည််း� 
(km / km2)

ဤစ်မံီခွန််း�ခွွဲမ�ဆ�ိင်း�ရ� �မ�ခံွ ကျော်ဒိတ်�နိုစှ်�ခွ�၏ သူ�ိ�သူည်��ဆ 
တ်န်း��ိ��မ်���ိ� ၎င်း��လှိုမ��မ်��နိုငှ်း်�ရထွ��လှိုမ��မ်��� လှိုမှ��ခြုံခံွ� 
ထွ��ကျော်သူ� ���ွ�ကျော်ဝ� �ရညှ်� �လီှို�ိမတီ်�မ်����ိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 

ဧရယိ့်� စ်တ်�ရန်း���လီှို�ိ မတီ်�ပြု�င်း�် စ်��၍ရကျော်သူ� ရလှိုဒိ�ပြု�င်း်� 
တ်�ွ�ခွ်��ပြု�ထွ�� �ါသူည်�။ �လီှို�ိမတီ်�ခွွဲပြုခွ��ထွ��ကျော်သူ� ���ွ 
�ကျော်ဝ��ပြု�စ်� �မ်�ိ��စ်���လှို�ိ��ခွွဲပြုခွ�� တ်�ွ�ခွ်��သူည်� 
(�ဓိ�လှိုမ��မ်��သူည်� သူ�မည်နိုှင်း်� �ကျော်သူ�စ်��လှိုမ�� 
မ်��ထွ�� ရမတှ်���ိမ�ိပြုမင််း�မ��စ်�ွ ရရှိသူည်�)။ လှိုမ��သူ�ိ�သူည်��ဆ 
မ်��ကျော်လှို ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�၏ �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ� �မှတ်���ိရကျော်လှို 
ပြု�စ်�သူည်�။ လှိုမ��မ်��သူည်� �မ်��ပြု�ည်�သူသံူူ�� ��န်း��စ်စည်��မ်�� 
ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ နို�ိင်း�ငံ်းသူ��မ်����ိ တ်စ်�ဖြိုး��ိင်း�န်း��တ်ည်�� ��်�ိ�ပြု��သူည်�။ 
�ထွ�ူသူပြု�င်း်� ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ လှို���င်းန်း��စ်� မ်��သူည်� �စ်�ိ�ရ၏ 
�ံ�်�ိ�မ� သူ�ိ်မဟ�တ်� �မ်��ပြု�ည်�သူဆူ�ိင်း�ရ� မတိ်����ပြု��မ�မ်��  
မ�ါဘဲ ဲ�ဓ�ိလှိုမ��မ်�� ကျော်����လှို���ပြုခွင်း��မပြု��နိို�င်း��ါ။ �ဓ�ိ 
လှိုမ��မ်�� ကျော်����လှို���ပြုခွင်း��သူည်� �စ်�ိ�ရ�တ်�ွ� ခွ်��ခွ်င်း�� 
လှို��င်းင်း����်�ိ��ပြုမတ်� မထွွ��နို�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� �မ်�� 
ပြု�ည်�သူ�ူတ်�ွ� �စ်�ိ�ရမ်��� လှို���ကျော်��သူင်း်�သူည််� �ကျော်ပြုခွခံွ 
�ကျော်ဆ�����ံ� �မ်�ိ��စ်��ပြု�စ်�သူည်�။ လှိုမ��မ်��နိုှင်း်� 
ရထွ��လှိုမ��မ်��သူည်� န်းည်���မ်�ိ�မ်�ိ�ပြု�င်း်� ခွ�ိင်း�မ�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း�� 
�ွံ�ဖြိုး�ိ��မ�မ်���ိ� ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ ကျော်စ််��ွ��သူိ�် သူွ��လှို�ရန်း� 
�ခွ်နိ်း�တ်�ိလှို�သူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� သူယ့်�ယ့် ူ
��ိက်ျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�နို�ိင်း�စ်ရ���ိမ်��ကျော်လှို ��န်း��်စ်ရတိ်� 
ကျော်လှို့�ခ်ွ်နို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� �သူင််း�ကျော်တ်��ဆံ�� ���ဆ�ိ�၊ ကျော်လှိုဆ�ိ�၊ 
ကျော်ရဆ�ိ���ိ ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�သံူ��စ်ွဲနို�ိင်း�သူည်�။ ��ိ�်�န်း�တ်င်း��ိ�မ်��တ်�ွ� 
ကျော်လှိုဆိ��နိုှင်း်�ဆ��သူွယ့်�မ� ��န်း��်စ်ရိတ်���ိကျော်လှို့�်ခွ်ရန်း� 
��ိမ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ လှိုမ��ကျော်��င်း��ကျော်န်းလှို့င်း� ကျော်����သူည်� 
မ်��� ထွ�တ်���န်း�လှို���င်းန်း��ထွံသူွ��ဖြိုး�ီ� �စ်စည်��ဝယ့်�ယ့်ူမ�  
ပြု��လှို��� ရန်း� ��ိမ�ိလှိုယွ့်��ကူျော်စ်သူည်�။ �ခွ�်���ကျော်န်းပြု�င်း်�ကျော်ပြု��ရလှို့င်း� 
လှိုမ��နိုငှ်း်� ရထွ��လှိုမ��မ်��မ်��ရှိပြုခွင်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
�သူစ်�မ်����� ၎င်း��တ်ိ�န်ိုငှ်း်���ူကျော်�ါင်း��နို�ိင်း�သူည််� �လှို���လှို� 
ရှိကျော်သူ� လှို��ရှိလှို���င်းန်း��စ်�မ်���န်းီ�တ်ွင်း� လှို�����ိင်း�ကြာ�ရန်း� 
တ်�ိ��တ်နွ်း��နို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွ�ံဖြိုး�ိ��မ�၌ �လှို�ိ���ဆံ�� 
ပြု�စ်�သူည်�။

၂၄။ လဦူးးဆော�နှငှ််် လ့�်စာစာ်�က်သုယ့််များ ုအခံ� ို း%
 
ဤစ်မံီခွန််း�ခွွဲမ�ဆ�ိင်း�ရ� �မ�ခံွကျော်ဒိတ်�၏ �ခွ်���လှို��မ်�� 
�ညွှနှ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ရှိ �မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်�မ်��၏ 
�မ်��ပြု�ည်�သူဆူ�ိင်း�ရ� သူ�ိမ်ဟ�တ်� လှိုထူွ��သူ�ိင်း���ဝ�ိင်း�� လှို့��စ်စ်�   
ဓ�တ်����လှိုိ�င်း��မ်���ိ� �သူံ��ပြု��ပြုခွင်း���ိ�တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ 
ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် ��်�ိ� 
သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်ကျော်သူ� �ရ�နိုစှ်�ခွ���ိကျော်���ပြု��ါသူည်�။ �ထွမ-  
မည်�သူည်�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� မဆ�ိ ထွ�တ်�လှို���မ� သူ�ိ်မဟ�တ်�  
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� လှို���င်းန်း��မ်�� �တ်�ွ� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� လှို�ိ���ဖြိုး��ီ 
စ်တိ်�ခွ်ရကျော်သူ� ဓ�တ်����ကျော်��လှိုိ�င်း����ိ လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း��သူည်� 
လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ရရှိပြုခွင်း���င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ ဒိ�တ်ယိ့်�ခွ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� - ဤညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� �စ်�ိ�ရ၏ ပြု�ည်�တ်ငွ်း�� ကျော်န်းထွ�ိင်း�သူ ူ
မ်���ိ� �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�မ်�� �ံ်��ိ�ကျော်��နို�ိင်း�ကျော်သူ� 
စ်မွ��ရည်��တ်�ွ� �ိ�ယ့်�စ်��ပြု��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။



 ဇိုယ်ား ၄.၅ ။

 အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအး�ုိုင််�ာ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့များ�ားကို နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀)

ဤအဓိကိ ညွှနှ်ကနိ်းများ�ားကို  ၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI များ�ှ်�များ်းများ�ားများ ှစာဆုော�ာင််းထူးားသုည််

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း

Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� 

ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

4.85

5.47

6.09

5.88

7.26

8.53

0.63

4.86

6.15

7.81

0.96

စ်စ်�တ်မ��ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

3.55

3.94

4.56

3.86

4.57

4.96

0.55

3.87

4.60

4.88

0.88

�မ�ခွံ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

�မ�ခွံ ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.06

1.46

1.90

1.45

2.61

4.00

0.60

0.57

1.65

3.46

0.92

၁။ လှိုနွ်း�ခွဲ်သူည်�်လှို�တ်ငွ်း�� 

တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��နိုှင်း�် 

�ပြုခွ��ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ� 

ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� 

ပြု���ကျော်တ်���ပြုခွင်း��။ (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q56

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

2.21 

10.98

45.28

2.62

12.89

23.03

0.55

3.49

9.30

26.08

0.61

၂။ လှိုနွ်း�ခွဲ်သူည်�်လှို� 

လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� 

ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� န်းာရကီျော်�ါင်း�� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q50

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

10.44

29.73

84.73

8.56

16.73

23.33

0.55

8.66

15.73

28.06

0.77

၃။ တ်စ်�နိုစှ်��တ်ငွ်း�� 

ကျော်ရကြီး��ီပြုခွင်း��၊ ရံံ�မ်�� သူိ�်မဟ�တ်� 

လှိုမ���ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမကျော်��င်း�� 

ပြုခွင်း��မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� လှိုမ��မ်�� 

�တိ်�ဆ�ိ်ပြုခွင်း��ခွံရသူည််� ကျော်န်း်ရ�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q47

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

2.25

14.25

50.23

0.78

2.82

10.10

0.34

0.54

2.42

6.32

0.81

၄။ မကျော်မ့��လှိုင်း်�ကျော်သူ� 

လှို့��စ်စ်�မ�ီ ပြု�တ်�ကျော်တ်���ပြုခွင်း�� 

သူ�ိ်မဟ�တ်� မတ်ည်�ဖြိုးင်းမိ�ကျော်သူ� 

လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ကျော်ထွ����ံ ်

မ�ကျော်ကြာ��င်း်� လှို���င်းန်း��စ်� �်��စ်�ီ 

ခွဲရ်သူည်� (သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q54

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

32.5%

48.6%

70.9%

14.0%

37.2%

63.4%

.07

15.5%

31.4%

47.9%

0.69



၅။ လှိုနွ်း�ခွဲ်သူည်�်လှို� 

လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� 

ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� 

�ကြီး�မိ�ကျော်�ါင်း��(#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q51

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.71

7.31

21.68

3.77

6.47

14.70

0.31

3.58

6.50

12.72

0.91

၆။ လှို့��စ်စ်�ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 

�တ်�ွ� မတှ်��ံ�တ်င်း�သူငွ်း�� 

ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရရန်း� 

ကြာ����ခွ်နိ်း� (�်မ��မ့ကျော်န်း်ရ�� 

ကျော်�ါင်း�� #) (�ဓ�ိ �ညွှနှ်း�� 

�နိ်း��၌သူ�သူံ��ခွဲသ်ူည်�)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q49

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

18.49

45.47

81.11

18.40

50.85

98.00

-0.10

29.50

55.40

89.67

0.67

၇။ ဖြိုးမ�ိ�ပြု�လှိုမ��မ်��သူည်� 

ကျော်��င်း��သူည်� (သူိ�်) 

�လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _Q46_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

10.7%

50.1%

89.1%

24.2%

64.4%

90.6%

0.59

31.5%

64.1%

82.3%

0.96

၈။ တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��မ်��သူည်� 

ကျော်��င်း��သူည်� (သူိ�်) 

�လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _Q46_3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

39.3%

68.9%

83.7%

54.1%

81.7%

90.6%

0.40

66.2%

83.5%

94.8%

0.70

၉။ လှို့��စ်စ်�မ�ီကျော်��င်း��သူည်� 

(သူ�ိ်) �လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်� 

(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _Q46_4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

32.9%

53.1%

80.9%

26.9%

76.8%

88.9%

0.48

43.3%

76.5%

87.8%

0.93

၁၀။ �င်း�တ်�န်း�� 

ကျော်��င်း��သူည်� (သူိ�်)

�လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _Q46_7

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

38.8%

56.7%

79.4%

33.0%

79.4%

93.3%

0.65

56.1%

79.3%

91.3%

0.77

၁၁။ ကျော်ရ�ရည်��ကျော်သူ�ွ 

ကျော်��င်း��သူည်� (သူိ�်) 

�လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _Q46_5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

32.7%

63.7%

81.0%

19.3%

72.4%

87.3%

0.58

21.3%

67.4%

87.1%

0.94

၁၂။ ကျော်ဆ�ရိုံ�/ကျော်ဆ�ခွန်း�� 

�ရည်��ကျော်သူ�ွ ကျော်��င်း��သူည်� 

(သူ�ိ်)�လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်� 

(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _Q46_10

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

9.8%

41.9%

58.7%

31.8%

50.9%

74.4%

0.44

31.0%

50.9%

76.2%

0.75

၁၃။ လှိုဦူး�ကျော်ရနိုငှ်း� ်မ�ိဘဲ�ိင်း����န်း�� 

သူ�ိ�သူည်��ဆ �ခွ်�ိ�

CSO စ်�ရင်း���င်း��နိုစှ်�ခွ်��� 

စ်����� ၂၀၁၉ မ ှ

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း� 

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

28.57

44.86

74.60

46.0%

90.0%

143.0%

0.64

46.0%

90.0%

143.0%

1.00



၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည််် ထူးည်််သုင့််းသုည််် ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း

Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၁၄။ ကြီး��ိတ်င်း�ကျော်ကြာ�ပြုင်း�ခွဲသ်ူည်�် 

လှိုနွ်း�ခွဲ်ကျော်သူ� ပြု�တ်�ကျော်တ်���မ� 

င်းါ�ခွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q52 

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.10

1.11

2.26

၁၅။ ကျော်�်�လှို��လှိုမ��မ်�� 

ကျော်��င်း��သူည်� (သူိ�်) 

�လှိုနွ်း�ကျော်��င်း��သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _Q46_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

28.2%

53.6%

82.4%

၁၆။ �မိ�သူံ�� ရိုိ��ရို�ိ�မတီ်� 

စ်ကျော်လှို့���ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ��  

လှို့��စ်စ်�မ�ီ စ်တ်င်း� 

သူံ��စ်ွဲနို�ိင်း�သူည်�် ��လှိုရ��

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 49 if Q152 == 1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

8.03

40.50

95.92

၁၇။ �မ်��ပြု�ည်�သူ ူ

�မိ�သူံ��မတီ်�စ်ကျော်လှို့��� 

ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ�� လှို့��စ်စ်�မ�ီ 

စ်တ်င်း�သူံ��စ်ွဲနို�ိင်း�သူည်�် 

��လှိုရ��

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 49 if Q152 == 2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

29.82

40.71

101.56

၁၈။ �မိ�သူံ�� �ါဝါမတီ်� 

စ်ကျော်လှို့���ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ��  

လှို့��စ်စ်�မ�ီ စ်တ်င်း� 

သူံ��စ်ွဲနို�ိင်း�သူည်�် ��လှိုရ��  

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 49 if Q152 == 3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

12.83

43.48

186.00

၁၉။ �မ်��ပြု�ည်�သူဆူ�ိင်း�ရ� 

စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ါဝါမတီ်� 

စ်ကျော်လှို့���ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ��  

လှို့��စ်စ်�မ�ီ စ်တ်င်း� 

သူံ��စ်ွဲနို�ိင်း�သူည်�် ��လှိုရ��

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 49 if Q152 == 4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

13.13

60.68

138.17

၂၀။ ကျော်ပြုခွ���ကျော်သူ�ွရ�သူတီ်ငွ်း� 

ကျော်ရရရှကိျော်သူ� �မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်�မ်�� 

(%)

ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံလှိုကူျော်န်းမ� 

�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းစ်စ်�တ်မ�� 

၂၀၁၇ ခွ�နိုှစ်�မ ှ

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း� 

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

17.2%

60.9%

81.4%

၂၁။ လှိုနွ်း�ခွဲ်ကျော်သူ� ၇ ရ��

�တ်ွင်း�� �သူ�� ၁၅ နိုစှ်�နိုှင်း�် 

�ထွ���င်း�တ်�န်း�� သံူ��စ်ွဲသူ ူ%

ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံလှိုကူျော်န်းမ� 

�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းစ်စ်�တ်မ��  

၂၀၁၇ ခွ�နိုှစ်�မ ှ

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း� 

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

14.8%

21.3%

42.0%



၂၂။ ရထွ��လှိုမ�� သူ�ိ�သူည်��ဆ

(km / km2)

ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်ထွ/ွ���� data 

�ကျော်�်�ကျော်ပြုခွခွံ၍ MBEI မ ှ

ခွန်း်�မှန်း��တ်�ွ�ခွ်��ထွ�� 

သူည်�် တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း�  

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်� data

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.00

0.05

0.65

၂၃။ လှိုမ���မ်�ိ��စ်��ကျော်�် 

မတူ်ည်�၍ လှိုမ��သူ�ိ�သူည်��ဆ 

(km / km2)

TDI မ ှတ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း� 

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.39

1.41

10.01

၂၄။ လှိုဦူး�ကျော်ရ နိုငှ်း�် လှို့��စ်စ်� 

ဆ��သူယွ့်�မ� �ခွ်�ိ�%

ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံလှိုကူျော်န်းမ��ကျော်ပြုခွ 

�ကျော်န်းစ်စ်�တ်မ��မ ှ၂၀၁၇

ခွ�နိုှစ်� တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း� 

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

19.5%

43.1%

81.0%

�ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�နိုှင်း်� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်����ိ 
လှို��လှိုှမ��မီပြုခွင်း��� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ�� 
��်�ိ�ရှိ�ါသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� လှို���င်းန်း��မ်�� 
လှိုည်��တ်�လှို����ိ�င်း�နို�ိင်း�ရန်း� ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ� ဘဲတ်�ဂျာ်��မ်��၊ 
ကျော်ပြုမ�သံူ��ခွ်မ�နိုငှ်း်� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ� �စ်�ီစ်ဉ်း�မ်����� 
သူထိွ��ရန်း�နိုငှ်း်� လှို�ိ���ကျော်သူ� တ်ရ��ဝင်း� စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���ိ� 
ရယ့်နူို�ိင်း�ရန်း� လှို�ိ���သူည်�။ �ွင်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�သူည်� ရင်း��နိုှီ� 
ပြုမ���နိုှံသူူမ်���တွ်�� သူူတ်�ိ်၏စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ကျော်�် ��်�ိ� 
သူ��ကျော်ရ���နို�ိင်း�သူည််� ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း်� မ��ခွရို�ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ� 
မ်����ိ ကြီး�ိ�တ်င်း�ခွန််း�မနှ်း�� သူရိှိနို�ိင်း�ကျော်စ်ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ 
ကျော်ရရညှ်�စ်မံီ�ိန်း��ကျော်ရ�ဆွဲရ�၌ ကျော်ထွ����်ံပြုခွင်း�� ပြု�င််း�လှိုည်��ကျော်��င်း��  
ကြီး��ိတ်င်း�ညိှ်နို�ိင်း��မ�မ်��ပြု��လှို���၍ ��န်း��်စ်ရတိ်�မ်��နိုငှ်း်� ��ိယ့်���ိင်း� 
လှို�ိ���ခွ်���ိ� ကျော်လှို့�ခ်ွ ပ်ြုခွင်း�� ပြု��နို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� �နိုတရ�ယ့်�နိုငှ်း်� 
မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ�မ�မ်��မ ှ���ယွ့်�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ကြီး��ီမ��ကျော်သူ� 
��်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူမ်�� ရရှိကျော်စ်သူည်�။ (Aizenmen and Marion 
1993)။ �ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�သူည်� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံသူူမ်��၏ 
လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ��ိ� တ်�ိ�ခွ်�ဲရန်း� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်���ကျော်�်  
�လှိုနွ်း� �ကျော်ရ��ါသူည််� တ်�ိ��ရိို���နိုငှ်း်� သူယွ့်�ဝိ��� သူ��ကျော်ရ���မ� 
မ်�� ရှိသူည်� (Drabek and Payne 2002)။ ကျော်ပြုမယ့်��သူံ�� 
ပြု��မ�နိုငှ်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� စ်မံီ�နိ်း��ကျော်ရ�ဆွဲပြုခွင်း��နိုငှ်း်� ဆ�ိင်း�ကျော်သူ� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� လှိုတူ်�ိင်း���တ်�ွ� တ်ရ��ဝင်း�  
ရရှိနို�ိင်း�သူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ�� ထွ�ိသူတ်င်း���ခွ်���လှို����ိ ရရှိ 
နို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� �ခွ���ခွ ဲရှိတ်တ်��ါသူည်�။ ၎င်း���ခွ���ခဲွ 
ကျော်ကြာ��င်း်� ထွ�ိ�စ်�်�ိ����ကျော်��မ�မ်���ိ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� �သူံ��ခွ်၍မရကျော်တ်�လ်ှို့င်း� ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ �ွံ�ဖြိုး��ိ� 

တ်�ိ�တ်��မ��တ်�ွ� ��်�ိ�မရှိ ပြု�စ်�သူ�ွ�နို�ိင်း��ါသူည်�။ ဥ�ကျော်ဒိ 
ကျော်ရ�ရ� စ်န်းစ်�ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�မ်����ိ �လှိုယွ့်�တ်�သူူရိှိနို�ိင်း�မည််� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမရှိ၍ လှို���င်းန်း��စ်�တ်ခွ�သူည်� နိုှစ်�ကျော်�ါင်း��မ်��စ်ွ� 
ကျော်��င်း�ပြုမင်း�စ်�ွ လှို�����ိင်း�နို�ိင်း�ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ��မသှူ� ဥ�ကျော်ဒိ�မ�ှ���ိ 
သူလိှို�ိ��ရလှို့င်း� ကြီး��ိတ်င်း�မသူမိ�ကျော်ကြာ��င်း်� ဥ�ကျော်ဒိ�ရ မ�ှ�ယ့်ငွ်း�� 
ကျော်သူ� �ယ့်�ူဆ��ိ ပြု�န်း�လှိုည်�ပြု�င်း�ဆင်း�ရ�ါမည်�။ �စိ်စရ�� 
�မ်��စ်�တ်ွင်း� ထွ�ိ�ဲ်သူ�ိ်ကျော်သူ� ပြု�န်း�လှိုည်�ပြု�င်း�ဆင်း�ရပြုခွင်း�� 
��န်း��်စ်ရတိ်�န်းည်���ါ�ကျော်သူ��လှိုည်�� မရို�ိ�သူ��ကျော်သူ� �ရ�ရှ ိ
မ်���တ်�ွ� ဥ�ကျော်ဒိ ��ဒိ�မမ်��နိုငှ်း�် �တ်�သူ��ကျော်သူ� သူတ်င်း�� 
�ခွ်���လှို��မ်����ိ�သံူ��ခွ်�� �ခွ်�ိ�မညီ်မမ့တ်ကျော်သူ� 
��်�ိ��ပြုမတ်�ထွ�တ်�နို�ိင်း�သူည််� �လှို���လှို�နှိုင်း်� �ခွငွ်း်��လှိုမ�� 
မ်�� �ဖြိုးမဲတ်မ��ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ �ပြု�န်း��လှိုနှ်း����ပြု�င်း်� လှို���င်းန်း��စ်� 
တ်စ်�ခွ�သူည်� စ်�ကျော်ဆ�င်း��ပြုခွင်း��၊ ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ��ခွွင်း်��လှိုမ��  
မ်�� သူ�ိ်မဟ�တ်� �ခွနွ်း�ပြု�န်း��မ��ကျော်င်းမွ်�� ရ�ိ�င်း�ခွွင်း�် ရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ�� 
လှိုည်�� ၎င်း����်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူမ်���ိ� သူတ်မိထွ��မကိျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� 
ယ့်င်း��တ်ိ�်��ိ ဘဲယ့်�ကျော်သူ��ခွါမ့ �သူံ��ခွ်၍ မရကျော်တ်�်�ါ။ 
(Malesky et al. 2015).

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� �င်း��မဲပ်ြုခွင်း��သူည်� ကြီး��ိတ်င်း�ခွန်း်�မှန်း��ပြုခွင်း�� 
�ကျော်�်��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ပြုခွင်း�� (သူ�ိ်) လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ 
ခွန်း�်မှန်း��နိို�င်း�စ်မွ��နှိုင်း်� ၎င်း��တ်ိ�်၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��စီ်�စ်ဉ်း�မ်��တွ်င်း� 
�လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ�မ်���ိ� တ်ည်�ကျော်ဆ���ရန်း� 
ခွ��ခွဲကျော်စ်ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်�  ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ���ိ �ဟန်း်��တ်��  
ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်� (Hollyer et al. 2011)။ ထွ�ိ�ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� စ်မံီ�ိန်း�� 
ကျော်ရ�ဆွဲပြုခွင်း����ိ ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုှင်း်� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 



နိုငှ်း်��ည် ီခွငွ်း်�ပြု��သူည််� န်းည်��ပြု�င်း်� �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���နို�ိင်း�ပြုခွင်း�� 
ရှိကျော်��င်း��ရှိနို�ိင်း�သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 
ရှိစ်ွ�ပြု�င်း်� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်�� ခွ်မှတ်�နိို�င်း��� မည်��ဲ်သူ�ိ် 
�ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���မည်���ိ န်းာ�လှိုည်�နို�ိင်း�ဖြိုး�ီ� ကျော်ရရှည်� 
မဟ�ဗ်းဟ�၏ ဦး�တ်ည်�ခွ်��နှိုင်း်� �နိုတရ�ယ့်�မ်����ိ�ါ 
သူံ��သူ��နို�ိင်း�၍ ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�ဆ�ိင်း�ရ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်���ိ� 
�သူိ�မှတ်�ပြု��နို�ိင်း�သူည်� (Gelos and Wei 2005)။
�ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�သူည်� �ရင်း���ပြုမစ်�မ်���ိ� မမ့တ်စ်ွ� 
သူံ��စ်ွဲပြုခွင်း����ိ တ်��ဆီ�ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ��ိ� 
သူယွ့်�ဝ�ိ��၍ ��်�ိ�ပြု���ါသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
စ်မံီ�နိ်း��ကျော်ရ�ဆွဲပြုခွင်း���ိ� စ်ဉ်း��စ်��ကြာ�ည််��ါ။ ��ယ့်�၍ �တ်ငွ်း��လှို ူ
�န်းည်��င်းယ့်��သူ� �န်းာဂျာတ်��ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� 
စ်မံီ�နိ်း��မ်��နိုငှ်း်� စ်��မ�ဇာ�န်း�မ်�� တ်ည်�ရှိရ�ကျော်န်းရ��ိ� ကြီး�ိ�တ်င်း� 
သူိလှို့င်း� ဤ�တ်ွင်း��လှိုူမ်��နိုှင်း်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်�သူ� 
ကျော်ပြုမမ်���ိ�ကြီး��ိတ်င်း�ဝယ့်�ပြုခွင်း��ပြု�င််း� �ပြုမတ်��စွ်န်း��ရရှိနို�ိင်း�သူည်�။ 

�ပြုခွ�� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှလံှိုိ�သူမူ်��သူည်� သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� 
�ကျော်ထွကွျော်ထွ�ွကျော်�် �ကျော်ပြုခွခွံ၍ �်ယ့်�ပြု�န်း်�ကျော်သူ� ပြု�င်း�� ယ့်ဆူ 
ခွ်��မ်���ိ�သူ� ���ထွ��ရကျော်တ်�မ်ည်� ပြု�စ်�သူည်�။

�ွင်း် �လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�သူည်� မူဝါဒိခွ်မှတ်�သူူမ်���တ်ွ��  
�ကျော်လှို�ထွ��ရမည််� �ရ�ပြု�စ်�သူလှိုိ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း�လှိုည်�� 
ယ့်င်း���စိ်စရ���ကျော်�် ��ရံို�စ်�ိ��မ� ��ိမ�ိရရှိလှို��ါသူည်�။ ဥ�မ� 
���ပြု�င်း် � ပြုမန်း�မ�်စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ဏ္ဍ တ်�ဝန်း�ယ့်ူမ�ရှိကျော်ရ� 
�ကျော်ထွ�����ူပြု��ဋ္ဌာ�န်း(MCRB) သူည်� ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ� 
ကျော်����ိ�ကျော်ရ�ရငှ်း��မ်��၏ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�နိုငှ်း်� �တ်�သူ��သူည််� 
နိုစှ်��တ်�လှိုည်� �စ်ရီင်း�ခံွစ်�မ်���ိ� ထွ�တ်�ကျော်ဝကျော်န်း�ါသူည်�။ ယ့်ခွ� 
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�တ်ွင်း�မ ူ�ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည်�် �စိ်စရ��ပြု�စ်�ကျော်သူ� 
�ကျော်သူ�စ်��နှိုင်း်� �လှိုတ်�စ်�� လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� ကျော်ဒိသူနိုတရ 
�စ်�ိ�ရမ်��၏ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� �တ်�ိင်း���တ်���ိ ကျော်လှိုလ်ှို� 
ထွ���ါသူည်�။။

�းု (၄.၆) �င့််ပြ�ထူးားသုည်််အ�ိုင််း ပြများန်များာနှိုင််င်း ပြ�ည််နယ််/
�ိုင််း �ို�၏ �င့််လ်င််းပြများင််သုာမုျား အဆောပြခံအဆောနများာှ အား�ဖွဲ့ယ့််�ာ 
များ�ှိလ�ှါ။ 

သူ�ဓ����ပြု�င်း်� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� �ရှိဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
ပြု�စ်�ကျော်သူ� မကျော်�ွ�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ၁၈.၅%  
မ့သူ� ကျော်လှိုဆိ��နိုငှ်း�် �ကျော်ဝ�ကျော်ပြု��လှိုမ�� စ်ီမံ�နိ်း��မ်�� �ဲသ်ူ�ိ် 
ပြု�ည်�သူ�ူ လှို���င်းန်း�� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� စ်မံီ�နိ်း�� �စ်�ီစ်ဉ်း�မ်����ိ  
လှို��လှိုှမ��မီ သူိရှိကြာ��ါသူည်�။ �ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ွင်း�မ ူ
လှို���င်းန်း��စ်����လှို�ံ�၏ ၁% မ့�င်း� ယ့်င်း���ဲ်သူ�ိ် �စ်ီ�စ်ဉ်း� 
မ်���ိ� လှို��လှိုမှ��မမ�ီါ။ �စ်�ိ�ရ စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��တ်ငွ်း� 
�ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� မရှိပြုခွင်း��သူည်� �ကြီး��ီစ်�� ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ�  
စ်မံီ�ိန်း��မ်���တွ်�� သူ�မဟ�တ်��ါ။ �လှိုယ့်��နိ်း��တ်န်း���ိ� 
တ်န်း��ိ����� ��ိယ့်�စ်��ပြု��ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်�ိင်း��တ်ခွ�ပြု�စ်�ကျော်သူ� 
ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ၆.၉ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��မ့ 
သူ�လှို့င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�ဘဲတ်�ဂျာ်���ိ� သူိရှိနို�ိင်း�သူည်�။ �ငွ်း�်လှိုင်း�� 
ပြုမင်း�သူ�မ� �ရှိဆံ��ကျော်ဒိသူပြု�စ်�ကျော်သူ� မကျော်�ွ�တ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��၏ ၁၉.၃% မ့သူ� ယ့်င်း��စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���ိ� 
ရယ့်ူနို�ိင်း�ကြာ�သူည်�။ ၎င်း��စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်�� �ိစ်စသူည်� 
�ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င်း်� �ထွူ�ပြု��ပြု�ဿန်းာ ပြု�စ်�ရ�ါသူန်းည်��ဟ�  
ဆ�ိကျော်သူ�� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်��ရှိ �နွ်း�လှို�ိင်း��ကျော်�်တ်ယ့်�မ်�� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� စ်�ကြာ�ည််�တ်�ိ��မ်��မ ှတ်စ်�ဆင်း�် 
�လှိုယွ့်�တ်� ူပြု�န််း�နို�ိင်း��ါလှို်�� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� ဤစ်�ရ�ွ� 
စ်�တ်မ�� မူရင်း��မ်����ိ မရရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
မသူလိှို�ိ��ရကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ပြု�စ်��ါသူည်�။ သူတ်င်း�� �ခွ်���လှို�� 
မ်����ိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� ရရှိကျော်ကြာ��င်း��နိုငှ်း်� �မ်��ပြု�ည်�သူသူူကိျော်စ်မ� 
ကျော်သူခွ်�ကျော်စ်ရန်း�မ�ှ မဝူါဒိခွ်မတှ်�သူမူ်��� ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်ပြု�ရငှ်း�� 
ရမည််� �ဓ�ိတ်�ဝန်း� ရှိကြာ�သူမူ်��ပြု�စ်�ကြာ�ရ� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 
�ံ�စံ်တ်စ်�ခွ� ရှိကျော်စ်ရန်း� �ဓ�ိ လှို�ိ���မည်�ပြု�စ်�သူည်�။ ဤ�ခွ်�� 
သူည်� �လှိုနွ်း��ကျော်ရ�ကြီး�ီ�သူည်�။ သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်����ိ 
��န််း��သူတ်�မရှိ မ့တ်စ်�ွရရှိပြုခွင်း��သူည်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်����ိ 
မည်ီမ့မ�ပြု�စ်�ပြုခွင်း��မှ တ်��ဆီ�ကျော်��ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်�ပြု�စ်�သူည်�။ 

ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�

�ဲခွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

၀                                                 ၂              ၄               ၆

�းု ၄.၆။

�့င်််လင််းပြများင််သုာမုျား�ိုင််�ာ ပြ�ည််နယ််နှှင်််�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီးများ�ား

အ�င်််၊ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့-၆ ၏ �များ�ှ်များ�ား
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ဥ�မ����ပြု�င်း် � - ��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း��၏ Covid-19 
�စ်ီရင်း�ခွံစ်�တွ်င်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ကျော်ကြာ��င်း��ကျော်ပြု�ဆ�ိသူူ ၆၇ 
ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��သူည်� �ူ�စ်��ကျော်ရ�ဂျာါပြု�စ်��ွ��ကျော်န်းစ်ဉ်း���လှို 
�တ်ငွ်း�� �စ်�ိ�ရ�ကျော်ထွ�����ံ ်ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်���ိ� သူတ် ိ
မထွ��မိကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်ပြု�ကြာ�သူည်�။ ��ယ့်�၍သူိခွဲ်လှို့င်း� 
�လှို�����ိင်း� �ခွငွ်း်��လှိုမ��မ်����ိ �ကျော်ထွ�����ူပြု��နို�ိင်း�ရန်း�နိုငှ်း်� 
�လှို������ိင်း��ခွငွ်း်��လှိုမ��မ်���ိ� ဆ��လှို��ထိွန်း��သူမိ�� 
ထွ��ရန်း� �ညူ်နီို�ိင်း�ခွဲ်မည်� ပြု�စ်�သူည်�။

ကွနု်ှ�်�ို�၏သုဆုော�သုနအဖွဲ့့��များ ှကင့််း�င််းဆောလလ်ာများမုျား�ားသုည်် 
လ�်ုင်န်းစာမုျား�ားနှငှ်် ်သုက်�ိုင််ဆောသုာ အပြခံားရုဆုောထူးာင််မ်ျား�ား�င့်် 
ဆောယ်ဘာုယ်�အားပြဖွဲ့င််် �့င်််လင််းပြများင််သုာမုျား ကင််းများ�်ပြခံင််းကို 
အ�ည််ပြ�ုသုည််။

ဥ�မ����ပြု�င်း်� လှိုယ့်�ယ့်�ကျော်ပြုမ စ်မံီခွန်း�်ခွွဲကျော်ရ� နိုငှ်း်� စ်�ရင်း���င်း�� 
ဦး�စ်�ီဌာ�န်း (DALMS) တ်ငွ်း� လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်����ိ 
�လှိုယွ့်�တ်� ူကျော်��ကျော်လှိုမ်ရှိ�ါ။ �်မ��မ့�လှိုယ့်��နိ်း��တ်န်း���ိ���� 
��ိယ့်�စ်��ပြု��ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ိ�င်း��တ်ခွ�ပြု�စ်�ကျော်သူ� ပြု�စ်�သူည််� 
မွန်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ွင်း� �်မ��မ့���ပြု�င််း� သူ��ဆ�ိင်း�ရ� DALMS 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်��၏ ၂၂% ��ိသူ� ရရှိနို�ိင်း�သူည်�။ 
ဤ�ခွ်���ိ� ကြာ�ည််��ါ� �လှိုွယ့်�တ်�ူရရှိနို�ိင်း�သူည််� 
သူ��ဆ�ိင်း�ရ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� န်းမူန်းာမ်����ိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� DALMS 
ရံို���မ်��စ်�တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ��ပြုခွင်း��မရှိကျော်ကြာ��င်း�� သူနိို�ိင်း��ါသူည်�။ 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��ရယ့်ရူန်း� �ပြုခွ��န်းည်��လှိုမ��တ်စ်�ခွ�မ�ှ  
�နွ်း�လှို�ိင်း��တ်ငွ်း� ရ�ှကျော်�ပွြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ရခွိ�င်း�မလှှိုွဲ၍ ပြု�ည်�န်းယ့်�/  
တ်�ိင်း�� ���လံှို��တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ဆ�ိင်း�ရ� သူတ်င်း���ခွ်�� 
�လှို�� ဝ��ဘဲ�ဆိ���မ်�� ရှိ�ါသူည်�။ �ွနို����တ်ိ�၏် သူ�ကျော်တ်သူန်း 
��ွဲ�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်�လှို�ိ�� ၎င်း��တ်ိ�်  
ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�မ်��၏ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ��ကျော်�် ��ပဲြု�တ်�သူည်�။ 
�ပြုမင်း်�ဆံ��ကျော်��မှတ်�သူည်� ၅၅ မှတ်�ပြု�စ်�ခွဲ်ရ� ရမှတ်� ၁၅ 
သူည်�သူ��မ်��ဆံ��ပြု�စ်�သူည်�။ �မ်��စ်�ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��မ်��၏ ရမတှ်�မ်��မှ� ���န်းည်��လှို�ှါသူည်�။ ရန်း���န်း� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�၊ ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်� နိုှင်း်� �ဲခွူ�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�  
(၃) ခွ�သူ� �မတှ်� (၁၀) �ထွ��ရရှိသူည်�။ �ကျော်��င်း��ပြုမင်း�နိို�င်း� 
မည််� �ခွ်���န်းည်��င်းယ့်� ရှိ�ါသူည်�။ မူဝါဒိခွ်မှတ်�သူူမ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� သူ��ဆ�ိင်း�ရ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်����ိ �နွ်း�လှို�ိင်း��တ်ငွ်း� 
ရရှိနို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� လှို���ကျော်ဆ�င်း�ဖြိုး�ီ� ယ့်င်း����ိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��ထွံ 
သူတ်င်း��ကျော်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ရမတှ်�မ်�� သူသိူသိူ�သူ� တ်�ိ�တ်��လှို� 
ကျော်��င်း� လှို���ကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း��ါသူည်�။

အဓိကိ ညွှှန်ကနိ်းများ�ား 

ဤ �ငွ်း�လ်ှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲတ်ငွ်း� ၂၀၁၈- 
ခွ�နိုှစ်� နိုငှ်း�် ၂၀၂၀-ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ကြီး�ိမ�စ်လှိုံ��တ်�ိ်၌ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ခွဲသ်ူည်� 
�ဓ�ိ ညွှနှ်း��နိ်း�� ၁၄ ခွ� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ�ို�၏ ဘာ�်ဂ�က် 
အခံ�က်အလက်များ�ားအား လက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

၂။ ပြ�ည််ဆောထူးာင််စာ ုဥ�ဆောဒီများ�ား လက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

၃။ ပြ�ည််ဆောထူးာင််စာဝုန်ကြီးကးီဌာာနများ�ား၏ အဆောကာင််အထူးည်် 
ဆောဖွဲ့ာ်များ�ုိုင််�ာ စာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ားနှငှ််် စာည််းများ�ဉ်း်း 
စာည််းကများ်းများ�ားကို လက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

၄။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ ဥ�ဆောဒီများ�ားနှငှ််် 
စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်းများ�ား လက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

၅။ အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအး�ုိုင််�ာ စာမီျားးကနိ်းအသုစာ်များ�ား 
သု�ိှိနှိုင််များ ုလက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

၆။ ဆော�အားလ့�်စာစာ်စာမီျားးကနိ်းများ�ား၊ ဆောလ��ိ်များ�ားနှငှ််် 
အဆောဝးဆောပြ�းလများ်းများကြီးကးီများ�ား က�သ်ုို�ဆောသုာ 
အများ�ား�ိုင်် �င််းနှှးီပြများို�်နှှးများ ုအစာအီစာဉ်း်များ�ား  
သု�င််းကို လက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

၇။ ဆောပြများယ်ာအသုးးုခံ�များ ုအစာအီစာဉ်း်နှှင််် ဆောပြများ�းမုျား�ား��ှနိှိုင််�န် 
လက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

၈။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းဆောဒီသုကြီးကးီ�ိုင််�ာ စာက်များလု�ု်င်န်းများ�ား 
နှငှ််် ကဏ္ဍစားဖုွဲ့း့�ဖြိုးဖွဲ့ို း�ိုး�က်ဆော�း�ိုင််�ာ စာမီျားးကနိ်း 
စာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ား လက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

၉။ စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်း/လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််းများ�ားနှငှ်််အည် ီ
�းစုားပြဖွဲ့ည်််�န် အသုင်််�ှိစာာ�ကွ်စာာ�များ်းများ�ား  
လက်လမှျား်းများပီြခံင််း (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း�� (၉)ခွ�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်တီ်ငွ်း� 
ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ�စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� �ခွ်�ိ� ကျော်သူ� သူတ်င်း�� 
�ခွ်���လှို�� ရရှိရန်း�လှိုွယ့်��ူသူည်� ဟ�ဆ�ိကြာ�သူည််� 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ �ခွ်�ိ��စ်����ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ညွှနှ်း��နိ်း�� 
��ိ�ခွ�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ဘဲတ်�ဂျာ်��၊ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
ဘဲတ်�ဂျာ်��၊ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း်� စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်��နိုငှ်း်�  
ပြု�ည်�သူ�ူရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� �စ်�ီစ်ဉ်း�မ်��ပြု�စ်�သူည်�။ ဤစ်မံီ�နိ်း�� 
ကျော်ရ�ဆွဲပြုခွင်း�� နိုငှ်း်� တ်ရ��ဝင်း�စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���ိ� လှို��လှိုမှ��မီ 
ပြုခွင်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��၏ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�၏တ်�ိ��ရိို���  
�တ်�ိင်း���တ်�ပြု�စ်�သူည်� - ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��တ်ိ�သ်ူည်� စ်�ရ�ွ� 
စ်�တ်မ��နိုငှ်း�် သူတ်င်း��ပြု�န်း်�ကျော်ဝမ� လှို���လှိုိ�စ်တိ်���ိ၍ ရှိကြာ�သူည်�။ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�သူည်� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���ိ� ပြု�န််း�ကျော်ဝမ�ပြု��ရန်း� 
��ိ၍ လှို�ိလှို��လှို့င်း� �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ��ိ၍ရှိသူည်�။ �စ်�ိ�ရ  
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်����ိ လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း�����ပြု�င်း်� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��သူည်� ၎င်း��တ်ိ�၏် ကျော်ရရညှ်�ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မ်���ိ� �နိုတရ�ယ့်� 
�င်း���င်း��ပြု�င်း်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွ စ်မံီနို�ိင်း�စ်မွ��ရှိ ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� 
�စ်�ိ�ရ၏�ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ိ� ��်�ိ� 
ပြု��သူည်� (Broz 2002, Gelos and Wei 2005, Knight 2012, 
Stasavage 2003)။ ဥ�ကျော်ဒိဆိ�င်း�ရ� ပြု�ဋ္ဌာ�န်း��ခွ်��မ်���ရ 
စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� ရှိရန်း�လှို�ိ���သူည်�။ 



ဥ�မ����ပြု�င်း်� ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� ဘဲတ်�ဂျာ်�� ဥ�ကျော်ဒိ၊ ���ဒိရယ့်�နိုငှ်း်� 
 ပြု�ည်�န်းယ့်��စ်�ိ�ရမ်��တ်ိ�၏် ဘဲတ်�ဂျာ်��တ်ိ��်�ိ ၎င်း��တ်ိ��်ကျော်န်းပြု�င်း်� 
နိုစှ်�စ်ဉ်း�နိုစှ်�တ်ိ�င်း�� နို�ိင်း�ငံ်းသူ��မ်�� �လှိုယွ့်�တ်� ူသူရိှိနို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� 
�တ်�ွ� ထွ�တ်�ပြု�န်း�ရန်း�လှို�ိ���သူည်�။ 

၁၀။ ပြ�ည််ဆောထူးာင််စာအု�င်််�င့်် ဥ�ဆောဒီနှငှ်််စာည််းများ�ဉ်း်းများ�ား
ဆောပြ�ာင််းလ�များမုျား�ားအ�က့် ခံန�်များနှ်းနှိုင််များ ု(%)

၁၁။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််း အ�င်််�င့်် စာည််းများ�ဉ်း်းများ�ား 
ဆောပြ�ာင််းလ�ပြခံင််းကိ ုခံန�်များှန်းနှိုင််များ ု(%)

၁၂။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််း အ�င်််�င့်် အဆောကာင််အထူးည်် 
ဆောဖွဲ့ာ်များ�ုိုင််�ာ စာည််းများ�ဉ်း်းများ�ားကိ ုခံန�်များနှ်းနှိုင််များ ု(%)

ဤညွှနှ်း��ိန်း�� သံူ��ခွ�သူည်� ဥ�ကျော်ဒိမ်�� နိုငှ်း်� စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်����� 
ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲပြုခွင်း��နိုငှ်း�် �စ်�ိ�ရ�ဆင်း�် �မ်�ိ�မ်�ိ�တ်ငွ်း� ၎င်း��တ်ိ�်၏ 
�ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���မ�မ်��ဆိ�င်း�ရ� ကြီး��ိတ်င်း�ခွန််း�မနှ်း��နို�ိင်း�မ���ိ 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ၎င်း��ကြီး��ိတ်င်း�ခွန်း်�မှန်း��နိုိ�င်း�မ�သူည်� �ငွ်း�်လှိုင်း�� 
ပြုမင်း�သူ�မ��တွ်�� �သံူ��ဝင်း�ကျော်သူ� ကြာ���ခံွတ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�သူည်�။ 
�ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�ရှိကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��တွ်င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်� 
စ်�ရွ��စ်�တ်မ��မ်���ိ� �လှိုွယ့်�တ်�ူကျော်��ကြာ� ရိုံ�သူ�မ� 
�စ်�ိ�ရ၏�စီ်�စ်ဉ်း�မ်����ိ မဲဆနိုဒရှင်း�မ်��မှ ရှင်း��လှိုင်း��စ်ွ� 
န်းာ�လှိုည်�သူကျော်ဘဲ�ကျော်�ါ��နိုိ�င်း�သူည်�။ ထွ�ိသူ�ိ်ကျော်သူ� ရှင်း��လှိုင်း�� 
ပြု�တ်�သူ��မ�သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တ်�ွ� ��်�ိ�ရှိသူည်�။ 
�ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င််း� ဆ�ိကျော်သူ�� ၎င်း��တ်�ိသ်ူည်� ကျော်မ့��လှိုင်း်�ထွ��သူည််� 
ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုှင်း်�စ်ည်��မ်ဉ်း���သူစ်�မ်��နိုှင်း်� ��ိ��ည်ီကျော်စ်ရန်း� 
သူူတ်�ိ်၏လှို���င်းန်း��မ်���ိ�ကြီး�ိ�တ်င်း�စ်ီစ်ဉ်း�နို�ိင်း�၍ ပြု�စ်�သူည်�။ 
ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုှင်း်�စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်�� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲပြုခွင်း����ိ ကြီး�ိ�တ်င်း� 
မခွန််း�မနှ်း��နိို�င်း��ါ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� မကျော်မ့��လှိုင််း�ဘဲ ဲဥ�ကျော်ဒိ 
ခွ်�ိ�ကျော်����မနိို�ိင်း�ဖြိုး��ီ �ခွ်နိ်း�နိုှင်း�် �ရင်း���ပြုမစ်�မ်���ိ� ည်ှိနို�ိင်း�� 
သူံ��စ်ွဲရမည်�ပြု�စ်�သူည်�။ ထွ�ိည်ှိနို�ိင်း��မ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်��သူည်� 
�မ်�����ပြု�င်း်� �ခွ်နိ်း�မီ ကြီး�ိ�တ်င်း�စ်ီစ်ဉ်း�ထွ��ပြုခွင်း��ထွ�� 
���န်း���်��ိ၍မ်���ါသူည်� (Gelos and Wei 2005, 
Hollyer et al. 2011, Malesky et al. 2015)။

၁၃။ ဆောထူး/့အ�ု်�ိုင််�ာ စာာ�ကွ်စာာ�များ်း 
အခံ�က်အလက်များ�ား အများ�ားပြ�ည််သုသူုို� 
အသုဆိော�း အဆော�ကာင််း�ကားများ ု%

၁၄။  စာည််�င််များ ှစာာ�ကွ်စာာ�များ်းအခံ�က်အလက်များ�ား 
အများ�ားပြ�ည််သုသူုို� အသုဆိော�းအဆော�ကာင််း�ကားများ ု%

ဤညွှနှ်း��နိ်း��နိုစှ်�ခွ�သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�စ်�ီတ်�ွ� ကျော်ထွ/ွ���� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်� စ်ည်��င်း�သူ�ယ့်�ကျော်ရ���ွဲ� သူတ်င်း���ခွ်�� �လှို�� 
မ်����ိ �မ်��ပြု�ည်�သူသူူ�ိ�်သူကိျော်�� (သူိ�)် ကျော်တ်�င်း��ဆိ�ခွ်���ရ 
ရရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်�� 
မ်�� ရရှိနို�ိင်း�ပြုခွင်း���ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဥ�မ�- ကျော်ထွွ/���� 
�တ်�ွ� ကြီး��ိတ်င်း� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ထွ��ကျော်သူ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��နိုငှ်း်� 

လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်�� နိုငှ်း�် �လှို���ခွ်နိ်း�မ်���ိ� ကျော်���ပြု�သူည််� 
လှိုမ��ညွှနှ်း�စ်�����င်းယ့်�မ်�� �ါဝင်း�သူည်�။ ၎င်း��တ်ိ�တ််ငွ်း� စ်ည်��င်း� 
သူ�ယ့်�ကျော်ရ���ွဲ��တ်ွ�� လှို�ိင်း�စ်င်း�န်းမူန်းာမ်��နိုှင်း်� န်းမူန်းာ 
စ်�ရွ��မ်���ါဝင်း�သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��၏ ရမှတ်�သူည်� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း���တ်ွင်း��ရှိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်�����လှိုံ���တ်ွ�� 
�်မ��မ့�မတှ်�ပြု�စ်�သူည်�။ ညွှနှ်း��နိ်း���မတှ်�သူည်�  ၀ နိုငှ်း�် ၁ 
တ်�ိ်၏ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� တ်န်း���ိ�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ၊ (၁) သူည်��်ယ့်�ပြု�န်း်�ကျော်သူ� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��ရရှနိို�ိင်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် သူ��ဆ�ိင်း�ဖြိုး��ီ (၀) 
သူည်� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မရရှိပြုခွင်း��နိုှင်း်� ည်ီ�ါသူည်�။ 
�မ်��ပြု�ည်�သူသူူရိှိကျော်စ်ရန်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��သူည််� သူတ်င်း���ခွ်��  
�လှို�� �မ�ဏ်သူည်� �စ်�ိ�ရရံို��မ်��၏ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ���ိ 
တ်�ိ��ရိုိ���ကျော်���ပြု�နိုိ�င်း�သူည်�။ 

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ဤ�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲနိုှင်း�် 
စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� �ကျော်တ်ွ��ကြံ�ံ�မ်����ိ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်ွ� 
ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ရည်�ရယွ့်�ခွ်��ပြု�င်း်� ညွှနှ်း��ိန်း���သူစ်� ၅ ခွ���ိ 
ထွ��မံထွည််�သူငွ်း��ခွဲသ်ူည်�။ ယ့်င်း��တ်ိ�တ််ငွ်း� ကျော်����ကျော်���ပြု��ါတ်�ိ် 
�ါဝင်း�သူည်� -

၁၅။  စာည််�င်် များ ှစာာ�ကွ်စာာ�များ်း နများနူာများ�ားပြဖွဲ့င််် 
အသုဆိော�းများ ု%

၁၆။  လယ််စာအီင််း များ ှစာာ�ကွ်စာာ�များ်း နများနူာများ�ားပြဖွဲ့င််် 
အသုဆိော�းများ ု%

ဤညွှှန်း��ိန်း��နိုှစ်�ခွ�သူည်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်�တ်ွ�� 
ဥ�မ�ကျော်��ခွဲသ်ူည််� စ်ည်��င်း� DAO သူ�ိမ်ဟ�တ်� DALMS �ံ�စံ် မ်��နိုငှ်း်� 
လှို�ိ���ကျော်သူ�စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� (ဥ�မ� - ကျော်လှို့���လှို�ှ 
�ံ�စံ်မ်��၊ �ပြုခွ���စ်ိ��ရရံို��မ်��မ ှကျော်ထွ���ခံွစ်�မ်��)၏ တ်စ်�မ်�ိ� 
ခွ်င်း��စီ်��ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ရှင်း��လှိုင်း��ခွ်�� ဥ�မ�မ်���ိ� 
မည်�သူည််� �တ်�ိင်း���တ်��ထိွ ကျော်��သူည်���ိကြာ�ည််�၍ �စ်ိ��ရ 
ရိုံ��မ်��၏ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ���ိ တ်�ိ��ရိုိ���သူနိို�ိင်း�သူည်�။ 

၁၇။  လယ််စာအီင််းများ ှစာာ�ကွ်စာာ�များ်းအခံ�က်အလက်များ�ား 
အများ�ားပြ�ည််သုသူုို�အသုဆိော�းအဆော�ကာင််း�ကားများ ု%

ဤစ်�ူစ်မ��ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်ရ�ညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ  
�တ်ွ�� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� �မ်��ပြု�ည်�သူူ  
�တ်�ွ� ပြု�စ်�ကျော်စ်၊ ကျော်တ်�င်း��ဆိ�ခွ်���ရပြု�စ်�ကျော်စ် ရရှိနို�ိင်း�သူည်�်  
ကြီး��ိတ်င်း� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ထွ��သူည်�် DALMS စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်��   
(ဥ�မ� - �ံ�စံ် ၇) နိုငှ်း်� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်�� (ဥ�မ� - ကျော်ပြုမယ့်� 
��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုပဲြုခွင်း��) ��ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
ရမတှ်�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း���တ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်����လှိုံ��၏ 
�်မ��မ့ရမှတ်�မ်��ပြု�စ်�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� �ထွ���ါ  
ညွှနှ်း��နိ်း�� ၁၃ နိုငှ်း်� ၁၄ နိုငှ်း်��လှိုနွ်း�ဆင်း�တ်သူူည်�။ �မ်��ပြု�ည်�သူ ူ



�တ်�ွ� ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��သူည််� သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� �မ�ဏ် 
သူည်� �စ်�ိ�ရရိုံ��မ်��၏ �ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ��ိ� တ်�ိ��ရို�ိ�� 
ညွှှန်း�ပြု�နို�ိင်း�သူည်�။

၁၈။ စာည််�င််များ ှဆောင်ဆ့ော�းသုင့််းများ�ုိုင််�ာ 
အခံ�က်အလက်များ�ား အလယ့််�က ူသု�ိှိနှိုင််များ ု
(၁ များ�ှ်များ ှ၃ များ�ှ်)

ဤစ်ူ�စ်မ��ကျော်လှို်လှို�မ� ညွှှန်း��ိန်း��သူည်� DAO �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းွ 
ဇာယ့်��မ်����ိ သူိရှိနို�ိင်း�ရန်း� လှိုွယ့်��ူကျော်စ်သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း�� ရမှတ်�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ရှိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်����လှိုံ��၏ 
�်မ��မ့ရမတှ်�ပြု�စ်�သူည်�။ ဤ�ခွ်���လှို��မ်�� �လှိုယွ့်�တ်�ူ 
ရရှိနို�ိင်း�ကျော်လှို ရမတှ်�ပြုမင်း်�ကျော်လှိုပြု�စ်�၍ �လှိုယွ့်�တ်�ူမရရှိနို�ိင်း�ကျော်လှို 
ရမှတ်�န်းိမ်�ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း��သူည်� �ွင်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 
�တ်�ွ� သူသိူ�ကျော်သူ� ညွှှန်း�ပြု�ခွ်��ပြု�စ်�သူည်�။ DAO သူည်� 
၎င်း��၏�ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်းွစ်�ရင်း��မ်���ိ� �လှိုွယ့်�တ်�ူပြု�င််း� 
�မ်��ပြု�ည်�သူူသူိရှိကျော်စ်ရန်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��သူင််း�သူည်�။ 
ထွ�ိ�ခွ်���လှို��မ်��မရှ�ိါ� လှို���င်းန်း���ိ�င်း�ရငှ်း�မ်��သူည်� 
လှို�ိ���ကျော်သူ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်���တ်�ွ�နိုငှ်း်� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်ရန်း� 
DAO ရိုံ��သူ�ိ် တ်စ်�ကြီး�မိ�ထွ���ိ�၍ သူ�ွ�ကျော်ရ���ရန်း��ခွ်နိ်း�နိုှင်း�် 
ကျော်င်း ွပြု��န်း��တ်�ီရမည်�ပြု�စ်�သူည်�။ �ခွငွ်း်��လှိုမ�� န်းည်���ါ�ကျော်သူ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ကျော်နိုာှင်း်�ကျော်နို�ှမ� �န်းည်��င်းယ့်�ပြု�င်း်��င်း�  
သူသိူသိူ�သူ�ဆံ��ရိုံ��မ�မ်�� ခွံစ်��ရနို�ိင်း�သူည်�။ �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်း ွ
ကျော်����ခွံသူည််� �ခွ်နိ်း�ဇာယ့်��နိုှင်း�်�တ်�သူ��သူည််� သူတ်င်း�� 
�ခွ်���လှို��မရရှိပြုခွင်း��သူည်� ကျော်ဒိသူခံွ��ဏ်���ိင်း�မ်��� 
��်င််း��်��ပြုခွစ်��မ�နိုငှ်း်� တ်ရ��ဝင်း� မဟ�တ်�ကျော်သူ� န်းည်��လှိုမ�� 
မ်�� သံူ��နို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� �ခွငွ်း်��လှိုမ��မ်�� �န်း�တ်�ီကျော်��သူည်�။

၁၉။ အစာိုး� ဝက်ဘာ်�ိကု်များ�ား၏ �င့်််လင််းပြများင််သုာများ ု
စာစာ်�များ်း�များ�ှ်

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�နိုငှ်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ဝ��ဘဲ�ဆိ��� 
မ်��၏ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� နိုငှ်း်� �သံူ��ဝင်း�မ���ိ တ်�ိင်း��တ်� သူည်�။ 
�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� လှိုံ��ဝမရှိပြုခွင်း�� =(၀) မစှ်၍၊  �သူံ��ဝင်း�၊ 
သူကိျော်��င်း��စ်ရ��ါဝင်း�မ� နိုငှ်း်� �ငွ်း်�လှိုင်း�� ပြုမင်း�သူ�မ��လွှိုန်း�ရှိပြုခွင်း�� = 
(၁၅)မတှ်��ထွ ိရမတှ်�မ်���ိ� �မတှ်�ကျော်��စ်န်းစ်� �သံူ��ပြု���� 
ဝ��ဘဲ�ဆ�ိဒိ�မ်����ိ ��ဲပြု�တ်�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်�ဆံ��ပြု�တ်�သူည်�။ ၎င်း�� 
��ပဲြု�တ်�ပြုခွင်း��တ်ိ�တ််ငွ်း� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း်�ကျော်ထွ/ွ����၏ လှို���င်းန်း�� 
စ်ဉ်း�မ်�� နိုငှ်း�် ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ��ံ� �ခွ်���လှို��မ်��၊ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��တ်ိ�်၏ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� �စ်ီရင်း�ခွံစ်�မ်�� �ါဝင်း�ပြုခွင်း��နိုှင်း်� 
ထွ�ိဝ��ဘဲ�ဆ�ိဒိ�မ်��သူည်� သူံ��စ်ွဲသူမူ်���တ်�ွ� �သူံ��ပြု��ရ 
လှိုယွ့်��ူပြုခွင်း�� �ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� ဝကိျော်သူသူ လှို�ခဏ်�မ်�� ရှိ/မရှိတ်�ိ် 
��ိ ခွွဲပြုခွမ��စ်တိ်�ပြု��ပြုခွင်း��မစှ်၍ သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်�� 
ပြု�ည််�စံ်�စ်�ွ ရရှိနို�ိင်း�မ�တ်�ိ ်�ထွ ိ�ါဝင်း�သူည်�။ ဝ��ဘဲ�ဆိ���မ်����ိ 
သံူ��စ်ွဲသူမူည်�မ့ �သံူ��ပြု��ကျော်န်းသူည်��ိ� ဆံ��ပြု�တ်�ရန်း� ��ဲပြု�တ်�မ� 
တ်ငွ်း� ဝ��ဘဲ�ဆိ����သူ�ွ��လှို���ိ တ်�ိင်း��တ်�မ�မ်��လှိုည်��
�ါဝင်း�ခွဲ�်ါသူည်�။ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီတ်�ွ� ရမတှ်�ကျော်�ါင်း�� 
မ်��သူည်� ထွ�ိ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� �တ်�ွ� ဝ��ဘဲ�ဆ�ိ�� ��ဲ 
ပြု�တ်�ရမှတ်�ပြု�စ်�၏။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ဝ��ဘဲ�ဆ�ိ����� 
��ဲပြု�တ်�ပြုခွင်း�� (�မ်��ဆံ��ရမတှ်� ၄၄ မတှ်�) နိုှင်း�် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
စ်ည်��င်း�၊ ကျော်ထွွ���� သူ�ိ်မဟ�တ်� စ်ီမံ�ိန်း��ရိုံ�� ဝ��ဘဲ�ဆ�ိ�� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်� ကျော်�စ််�ဘွဲတ်�စ်�မ်��နိုာှ�တွ်��ကျော်��မှတ်� (�မ်��ဆံ�� 
၁၁ မတှ်�) ��ိ��ပဲြု�တ်�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ �မ်��ဆံ��ရရှိနို�ိင်း�ကျော်သူ�  
ရမတှ်�မ�ှ ၅၅ မတှ်�ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ�� �မှန်း�တ်�ယ့်�ရမတှ်�  
မ်��မ�ှ ၀ မ ှ၁၅ �ထွသိူ�ရှိကြာ�သူည်�။ သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� 
ပြု�ည်�်စ်ံ�ဖြိုး��ီ �သူံ��ပြု��ရ လှိုယွ့်��ကူျော်သူ�ဝ��ဘဲ�ဆိ�ဒိ�မ်��သူည်� 
�ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ��တွ်�� �လှိုနွ်း���်�ိ�ရှိသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� သူတူ်�ိ၏်ရံို��ခွန်း��မ်��မှ ထွ�ွ�ခွ�ွရန်း�မလှို�ိပြုခွင်း��၊  
တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��ခွရီ�စ်ရို�ိတ်� မ��န်း��်ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� �ခွ်နိ်း�နိုှင်း်� 
��န်း��်စ်ရိတ်� သူ��သူ�ကျော်စ်မည်�ပြု�စ်�ရ� သူတ်င်း���ခွ်��  
�လှို�� ရ�ှကျော်�ပွြုခွင်း���တ်�ွ� ��န်း��်စ်ရတိ်��ိ� ကျော်လှို်�န််းည်�� 
ကျော်စ်သူည်�။

ဇိုယ်ား ၄.၆ ။

�င့်််လင််းပြများင််သုာများ�ုိုင််�ာ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI �ို��င့်် စာဆုော�ာင််းထူးားသုည်် ်အဓိကိ ညွှနှ်ကိန်းများ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း

Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�ဆ�ိင်း�ရ� 

�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.06

1.44

2.13

1.70

2.12

3.37

0.21

2.24

2.80

3.58

0.73



စ်စ်�တ်မ�� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.66

0.94

1.53

0.75

1.34

1.89

0.01

0.85

1.19

1.68

0.84

�မ�ခွံ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

�မ�ခွံ ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.40

0.40

1.17

0.66

0.86

2.02

-0.17

1.11

1.51

2.24

0.65

၁။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 

ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်�ိ်၏ ဘဲတ်�ဂျာ်�� 

�ခွ်���လှို��မ်����� 

လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

3.1%

9.3%

0.0%

4.4%

27.1%

0.05

1.8%

6.9%

19.3%

0.80

၂။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� ဥ�ကျော်ဒိမ်�� 

လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

5.1%

32.3%

0.0%

20.4%

44.9%

0.01

5.0%

18.8%

39.2%

0.83

၃။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� 

ဝန်း�ကြီး��ီဌာ�န်းမ်��၏ 

�ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���မ� 

ဆ�ိင်း�ရ� စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 

နိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� 

မ်���ိ� လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_3 

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

1.4%

6.8%

0.0%

8.1%

26.7%

0.00

1.6%

9.1%

18.3%

0.66

၄။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 

ဥ�ကျော်ဒိမ်��နိုငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း�� 

စ်ည်���မ��မ်�� 

လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

0.6%

5.5%

0.0%

19.0%

41.7%

0.27

5.1%

14.5%

33.4%

0.89

၅။ �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� 

ဆ�ိင်း�ရ� စ်မီံ�နိ်း���သူစ်�မ်�� 

သူရိှိနို�ိင်း�မ� လှို��လှိုမှ��မီပြုခွင်း�� 

(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

0.4%

8.6%

0.0%

14.1%

28.7%

0.03

5.5%

11.0%

20.2%

0.60

၆။ ကျော်ရ���လှို့��စ်စ်� 

စ်မီံ�နိ်း��မ်��၊ ကျော်လှိုဆ�ိ�မ်��နိုငှ်း�် 

�ကျော်ဝ�ကျော်ပြု��လှိုမ��မကြီး��ီမ်�� 

�ဲသ်ူ�ိ်ကျော်သူ� �မ်���ိ�င်း� 

ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ� �စ်�ီစ်ဉ်း�မ်�� 

သူတ်င်း���ိ� လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း�� 

(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

3.2%

9.0%

0.0%

8.6%

24.6%

-0.42

0.7%

7.5%

18.5%

0.62



၇။ ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ခွ်မ� 

�စ်�ီစ်ဉ်း�နိုှင်း�် 

ကျော်ပြုမ�ံ�မ်��ရရှိနို�ိင်း�ရန်း� 

လှို��လှိုမှ��မီပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_7 

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

6.9%

13.6%

0.0%

12.0%

26.5%

-0.04

4.5%

10.6%

19.8%

0.74

၈။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 

ဆ�ိင်း�ရ� စ်��မ�လှို���င်းန်း��မ်��နိုငှ်း�် 

�ဏ္ဍစ်ံ��ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ� 

ဆ�ိင်း�ရ� စ်မီံ�နိ်း��စ်�ရ�ွ� 

စ်�တ်မ��မ်�� လှို��လှိုမှ��မပီြုခွင်း�� 

(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_8

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

1.3%

8.3%

0.0%

10.1%

19.5%

0.07

2.7%

8.3%

16.1%

0.55

၉။ စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��/

လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်��နိုငှ်း�်ည်ီ

�ံ�စ်ံပြု�ည််�ရန်း� �သူင်း�်ရှိ 

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ��မ်�� 

လှို��လှိုမှ��မီပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q112_9

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

14.5%

46.1%

6.7%

29.9%

51.6%

0.21

6.2%

20.4%

51.5%

0.89

၁၀။ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင်း�်တ်ငွ်း� 

ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း�်စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်��

ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်���တ်�ွ� 

ခွန်း်�မှန်း��နိုိ�င်း�မ� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q113_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.9% 

6.2%

18.0%

0.0%

7.3%

20.8%

0.06

1.5%

5.5%

32.2%

0.71

၁၁။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 

�ဆင်း�်တ်ွင်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်�� 

ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲပြုခွင်း���ိ� 

ခွန်း်�မှန်း��နိုိ�င်း�မ� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q113_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

2.6%

11.3%

30.1%

0.0%

6.9%

18.8%

0.30

1.0%

6.3%

31.2%

0.64

၁၂။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��  

�ဆင်း�်တ်ွင်း� �ကျော်��င်း��ထွည်� 

ကျော်���မ�ဆ�ိင်း�ရ� စ်ည်��မ်ဉ်း��မ်���ိ� 

ခွန်း်�မှန်း��နိုိ�င်း�မ� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q113_3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

11.2%

30.1%

0.0%

7.3%

25.9%

-0.11

3.1%

6.5%

31.6%

0.70

၁၃။ ကျော်ထွ�ွ���မ ှစ်�ရ�ွ� 

စ်�တ်မ�� �ခွ်���လှို��မ်�� 

�မ်��ပြု�ည်�သူသူူ�ိ် �သူိကျော်�� 

�ကျော်ကြာ��င်း��ကြာ���မ� %

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

ကျော်ထွ�ွ��� D1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

0.0%

17.4%

6.7%

12.0%

၅၆.၀% 

-0.14

6.2%

13.4%

51.30%

0.98

၁၄။ စ်ည်��င်း�မ ှစ်�ရ�ွ� 

စ်�တ်မ���ခွ်���လှို��မ်�� 

�မ်��ပြု�ည်�သူသူူ�ိ် �သူိကျော်�� 

�ကျော်ကြာ��င်း��ကြာ���မ� (%)

 

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�  

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း��: DAO D1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

0.0%

21.6%

6.7%

9.3%

38.3%

-0.06

6.2%

8.9%

35.6%

0.98



၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည််် ထူးည်််ထူးားသုည််် ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၁၅။ စ်ည်��င်း�မ ှစ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� 

န်းမနူ်းာမ်��ပြု�င်း�်�သူကိျော်��မ�

(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�   

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

DAO A4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

2.6%

21.9%

79.9%

၁၆။ လှိုယ့်�စ်�ီင်း��မ ှ

စ်�ရ�ွ�စ်�တ်မ�� န်းမနူ်းာ 

မ်��ပြု�င်း်��သူိကျော်��မ�(%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�   

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� : 

Dalms A4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

12.1%

21.6%

87.5%

၁၇။ လှိုယ့်�စ်�ီင်း��မ ှစ်�ရ�ွ�

စ်�တ်မ���ခွ်���လှို��မ်��

�မ်��ပြု�ည်�သူသူူ�ိ် �သူကိျော်�� 

�ကျော်ကြာ��င်း��ကြာ���မ� (%)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�   

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :  

DALMS D1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

13.6%

46.3%

86.5%

၁၈။ စ်ည်��င်း�မ ှကျော်င်းကွျော်��သူငွ်း��မ�

ဆ�ိင်း�ရ� �ခွ်���လှို��မ်�� 

�လှိုယွ့်�တ်� ူသူရိှိနို�ိင်း�မ� 

(၁ မတှ်�မ ှ၃ မတှ်�)

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�   

ကျော်ဒိတ်� ကျော်မ�ခွနွ်း�� :  

DAO C1, C2, C3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.10

2.01

2.99

၁၉။ �စ်�ိ�ရ ဝ��ဘဲ�ဆိ���

မ်��၏ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 

စ်စ်�တ်မ��ရမတှ်�

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည်�မ်�   

ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.06

4.48

13.4

တ်ရ��မ့တ်စ်�ွ နိုငှ်း်� တ်န်း��တ် ူယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�နို�ိင်း�ကျော်သူ� ဝန်း���်င်း�မ်�ိ� 
�စ်�ိ�ရ� �န်း�တ်�ီကျော်��နို�ိင်း�လှို့င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� 
��်�ိ�ရှိမည်� ပြု�စ်�သူည်�။ �ရွယ့်��စ်��ကြီး�ီ�မ��ကျော်သူ� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်� နို�ိင်း�ငံ်းကျော်ရ��ရ �ဆ���သူယွ့်�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူိ�် ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� စ်��သူံ��သူူမ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� �ရည်��ခွ်င်း���လှိုိ��� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ယ့်ှဉ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�မ�မ ှ

ရရှိလှို�မည်�် ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူမ်����ိ ထွခိွ�ိ��သူ�ွ�ကျော်စ်သူည်�။ 
သူ�မ�န်း����ပြု�င််း� ယ့်ှဉ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�မ�ကျော်ကြာ��င်း်� ��န်း��စ်စည်��မ်��နှိုင်း်� 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��၏ ကျော်��နို�န်း��မ်����ိ ကျော်လှို်��််ကျော်စ်သူည််��တ်�ွ� 
စ်��သံူ��သူမူ်�� ��်�ိ�ခံွစ်��ကြာ�ရသူည်�။ �ပြုခွ��တ်စ်����တ်ငွ်း�မူ 
��ဂျာဂ�ိလှို�ကျော်ရ�ဆ��သွူယ့်�မ��ိ� �ကျော်ပြုခွခံွ��  ကျော်���ွ���ံ�စံ်�မှန်း� 
မဟ�တ်�ကျော်သူ� �ကျော်ကြာ��င်း��ပြု�ခွ်��မ်�ိ�စ်ံ�ကျော်��၍ စ်ိတ်�ကြီး�ိ��� 



လှို���င်းန်း��ကြီး��ီ�ခွ်�ိ���ိ မတိ်�ဆ��ကျော်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်�  မဝူါဒိဘဲ��လှို�ိ�� 
ကျော်ရ�ဆွဲ�� ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ��ပြု�စ်� လှို���နို�ိင်း�ကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်�ိ� 
လှိုည်�� ရှိတ်တ်��ါသူည်�။ ထွ�ိ�ခွါမ်��နိုာှသူ�ကျော်��ပြုခွင်း�� ခံွရ 
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� မ်��စ်�ွထွကိျော်ရ���မ�မရှိဘဲ ဲ�ရည်� 
�ကျော်သူ�ွန်းမိ်� ��န်း��စ်စည်��မ်�� ထွ�တ်�လှို���ဖြိုး��ီ ဖြိုး��ိင်း����လှို���င်းန်း�� 
မ်��ထွ�� ပြုမင်း်�မ��သူည််� ကျော်��နို�န်း��မ်�� သူတ်�မှတ်��� 
ကျော်ရ�င်း��ခွ်ကြာ�လှိုမိ�်မည်�။ ဤန်းည်��ပြု�င်း်� စ်��သူံ��သူူမ်��န်းစ်�န်းာ 
ကြာ�လိှိုမ်�မည်�ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� တ်စ်�ဆ��တ်ည်��မှ��င်း� �ွံ�ဖြိုး�ိ��မ�နိုှင်း်� 
ဆင်း��ရဲမွဲကျော်တ်မ� ကျော်လှို်�်ခွ်ကျော်ရ���ိ�ါ �တ်���ဆီ�ပြု�စ်�ကျော်စ် 
လှိုမိ�်မည်�။ �စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကြီး��ီမ��ကျော်သူ� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
ခွ�ိင်း�မ�ကျော်သူ��ဆ���သွူယ့်�ရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ကျော်�် 
ဘဲ��လှို�ိ��မ�မရှိကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်သူခွ်�ကျော်စ်သူင််း�သူည်�။ ဆ�ိလှို�ိသူည်� 
မ�ှ ဥ�မ����ပြု�င်း်� �စ်�ိ�ရနိုငှ်း်�ခွ်���ဆိ�သူည််� စ်�ခွ်���မ်��သူည်� 
�စ်�ိ�ရနိုငှ်း်� �ဆ���သွူယ့်�ရှိသူည််� လှို���င်းန်း��စ်�ပြု�င်း်�မဟ�တ်�ဘဲဲ 
�ကျော်��င်း��ဆံ�� �ဆ�ိပြု��ခွ်��တ်င်း�ပြု�နို�ိင်း�သူည််� လှို���င်းန်း��စ်�  
ပြု�င်း်�သူ� စ်�ခွ်���ခွ်���ဆိ�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်သူခွ်�ကျော်စ်ရန်း� ပြု�စ်�  
�ါသူည်�။ ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှ- ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ “၂၀၁၅ ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ� 
ဥ�ကျော်ဒိ” နိုငှ်း်��ည် ီလှို��ဝါ�ကြီး��ီ����မ�ဆ�ိင်း�ရ� ဥ�ကျော်ဒိမ်���ိ� 
လှို�ိ��န်းာမ�ရှိကျော်စ်ရန်း� တ်ိ�်စ်�ွ �ကျော်��င်း��ထွည်� ကျော်���သူင်း်� 
�ါသူည်�။

များထူးိန်းခံ�ု�်နှိုင်် အဟုန�်အ�ားများုများ�ှိ ပြဖွဲ့စာ်ဆောန�ါက အစာိုး�  
ဗီ��ရုိုက�က်များ�ား၏ များ�က်နှှာသုာဆော�းများသုုည်် ဆောစာ�းကက့်ကို 
��က်ပြ�ားဆောစာဖြိုး�ီး ထူးု�်လု�်များု ည်း်ဖွဲ့�င််းလု�်င်န်းစာုများ�ားသုာ 
အက� ိုးပြဖွဲ့စ်ာထူးန့်းဆောစာ၍ များန်ှကန်စာာ့ ဆော�ာင််�က်ွဆောသုာ လ�်ုင်န်းစာ ု
များ�ားကို ထူးခိံိုက် ဆောစာဖြိုး�းီ ဆောနာက်�းးု�င့်် ပြများန်များာနှိုင််င်း၏စားီ�ာ့းဆော�း 
လးုးဝထူးိခံိုက်��က်စာီးသု့ားဆောစာများည််။ �ပြု�ည်�ပြု�ည်�ဆိ�င်း�ရ�  
��ွဲ��စ်ည်��မ်��သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ�� 
တ်န်း��တ်ညူ်မီ့မ� ပြု�စ်�ပြုခွင်း��၏�ကျော်ရ��ါမ��ိ� ကျော်��င်း��စ်�ွသူရိှိဖြိုး��ီ 
နို�ိင်း�ငံ်းမ်��စ်�ွတ်ငွ်း� ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�ဆ�ိင်း�ရ� �ံ��်��မ�မ်���ိ� ကျော်လှိုလ်ှို� 
ထွ��သူည်�။ �ထွူ�သူပြု�င််း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံသူည်� ဤ�စ်ီ�မံ 
မ်��၌�လှိုွန်း��င်း� ���ရ�ွယ့်�မရှိကျော်သူ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း၌သူ� 
ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း်� �မ့�်ဘဲဏ်�၏ Doing 
Business 2020 �စ်ရီင်း�ခံွစ်��ရ �မ့�် နို�ိင်း�ငံ်းမ်��ရှိ လှိုနူ်းည်��စ်� 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှသံူမူ်����� ���ယွ့်�ကျော်စ်�င်း်�ကျော်ရ�ှ��မ���ိ တ်�ိင်း��တ်� 
ခွဲရ်�တ်ငွ်း� နို�ိင်း�ငံ်း (၁၉၀) �န်း�� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းသူည်� �ဆင်း်� (၁၇၆) 
တ်ငွ်း� ရှိသူည်�။ ယ့်ခွ� ခွွဲပြုခွမ��စ်ိတ်�ပြု��မ�တ်ွင်း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ 
ပြု�ည်�န်းယ့်� နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်�� �ကျော်�်တ်ငွ်း� �ဓ�ိထွ��ဖြိုး��ီ  
မည်�သူည််� ကျော်ဒိသူသူည်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ဖြိုး��ီ မည်�သူည််�ကျော်ဒိသူသူည်� 
��ိမ�ိ ဆ�ိ�ရွ��သူည်���ိ ဆန်း��စ်စ်��ါသူည်�။ မ်��နိုာှသူ�ကျော်��မ� 
မည်�သူည်�် �တ်�ိင်း���တ်��ထွ ိရှိသူည်��ိ� ဆံ��ပြု�တ်�နို�ိင်း�ရန်း� 
ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�-မဝူါဒိ ဘဲ��လှိုိ���မ�၏ ရို�ကျော်ထွ�င်း်� �မ်�ိ�မ်�ိ���ိလှိုည်�� 
�ွနို����တ်�ိ်� ထွည်�်သူငွ်း��စ်ဉ်း��စ်��ခွဲ�်ါသူည်�။ လှို��ရှပိြုမန်း�မ�  
နို�ိင်း�င်းံတ်ွင်း� ကြီး��ီစ်ွ�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�ကျော်ရ� မူဝါဒိဆ�ိင်း�ရ� 
ဘဲ��လှို�ိ��မ� ပြု�ဿန်းာမ်�� ရင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်န်းရ�ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း 
တ်ငွ်း� �ဓ�ိကျော်တ်�ွရှိ ကျော်န်းရကျော်သူ� ပြု�ဿန်းာမ�ှ နို�ိင်း�ငံ်းကျော်ရ� မဝူါဒိ 
ခွ်မတှ်�သူမူ်��သူည်� နိို�င်း�ငံ်းကျော်ရ� �ဆ��သူယွ့်�ရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်���တ်ွ�� ကျော်ပြုမယ့်��ိစ်စနိုှင်း်� �စ်�ိ�ရဝယ့်�ယ့်ူမ��ိစ်စတ်ိ�်၌   

လှို���ထွ�ံ� လှို���န်းည်��မ်��မှတ်ဆင််း� ရရှိကျော်သူ� �ထွူ���်�ိ�  
ကျော်�်�ဇာ�ူမ်�� နိုငှ်း်� ခံွစ်��ခွငွ်း်�မ်��ရရှိကျော်��င်း� �န်း�တ်�ီကျော်��ပြုခွင်း��မ်�� 
ပြု�စ်�သူည်�။ �မ်�����ပြု�င်း်� ထွ�ိလှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း�� မ်��စ်�ွ��ိ ��ူကျော်�ါင်း��တ်ည်�ကျော်ထွ�င်း�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်�����ိ 
ကျော်ရ�ရငှ်း�ကြီး��ီမ်���ဲသူိ�်ပြု�စ်�၍ ယ့်ခွင်း��ရ�ရှကိျော်ဟ�င်း��မ်��နိုငှ်း�် 
စ်စ်�ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�ကျော်ဟ�င်း��မ်��� ဦး�ကျော်ဆ�င်း�သူည်�။ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� 
ကျော်လှို်လှို�သူ�ံ�သူ��သူူမ်��၏ �ဆ�ိ�ရ သူူတ်�ိ်သူည်� မူဝါဒိ 
ခွ်မတှ်�ပြုခွင်း����ိ ��ိယ့်��်�ိ����ကျော်သူ� လှိုနူ်းည်��စ်�၏ခွ်�����ိင်း�မ�   
ပြု�င််း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ရ�ထွူ�မ်��တွ်င်း� ဖြိုးမဲရန်း��တ်ွ�� ၎င်း��တ်ိ�်၏ 
�ဆ���သူွယ့်�မ်���ိ� �သူံ��ခွ်နို�ိင်း�ခွဲ်သူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�၏ 
(Ford et al. 2016)။

၂၀၂၀ MBEI ကဆောဖွဲ့ာ်ထူး�်ုပြ�သုည််များာှ လ�်ုင်န်းစာ ုအများ�ားစာသုုည်် 
လ�်ုင်န်းအများ� ိုးအစာား ဆော�်များ�ူည််၍ များ�က်နှာှသုာဆော�း ကာ့ဟုများ ု
အခံ� ို�သုာ�ှိဖြိုး�းီ ခံ��်ိ�က်ထူးားဆောသုာ လ�်ုင်န်းကြီးကးီများ�ားအ�က့် 
စားီ�ာ့းဆော�း ဘာက်လိုက်များ ုက�ယ််ပြ�န�စ်ာာ့များ�ှိဟု ုယ်း�ုကည််�ကသုည််။ 

မတှ်�ခွ်��။ ။ ဤ ညွှနှ်း���နိ်း�� �တ်�ွ� သူင်း်�ကျော်တ်��သူည််� �မ�ခံွ 

�း ု၄.၇။

ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း�ိုင််�ာ ပြ�ည််နယ််နှငှ််် 

�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား အညွှှန်းကနိ်းခံ�့-၇ �များ�ှ်များ�ား

Chart legend
စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�

စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ
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�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�
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ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�

မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ
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ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� မရှိကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� စ်စ်�တ်မ��ညွှနှ်း���နိ်း��မ်����ိသူ� 
�သူံ��ပြု��သူည်�။ �့မ��မ့�လှိုယ့်��နိ်း��တ်�ွ�ခွ်��မ�မ်���ရ  
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရှိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� ၉၁ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း���ကျော်ဒိသူခွံ 
��ဏ်��ိ�င်း�မ်��သူည်� ဆ��သူယွ့်�မ�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��တွ်�� 
မ်��နိုာှသူ�ကျော်��မ� မရှိကျော်ကြာ��င်း�� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ ဘဲ��လှိုိ��� 
မ� ရှိ/မရှိ ကျော်ပြု�ကြာ���သူည််� �လှိုယ့်��ိန်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ၄ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� ခွန််း��သူ� ကျော်ခွ်�ကျော်င်း ွနိုငှ်း်� ကျော်ပြုမယ့်� 
��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ခွ်တိ်�ဆ��ထွ��ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တွ်�� 
မ်��နိုာှသူ�ကျော်��မ� ရှိသူည်� ဟ� ဆ�ိကြာ�သူည်�။ ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�သူည်� 
�ပြုမင်း်�မ��ဆံ�� မ်��နိုာှသူ�ကျော်��မ� ��ိပြု�သူသူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်� 
၂၇ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� � ကျော်ခွ်�ကျော်င်းနွိုငှ်း�် လှို��လှိုမှ��မီမ� �စိ်စမ်��တ်ငွ်း� 
မ်��နိုာှလှို�ိ��သူည်�ဟ�ဆ�ိကြာ�၏။

�း-ု၄.၇ �င့်် ပြများင််ဆော��့�သုည်််အ�ိုင််း စာစ်ာကိုင််း�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ 
နှှင််် ��ခံူး�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီး�ို�သုည်် ဤညွှှန်ကိန်းခံ့��များှ�် 
အပြများင်််�းုး��ှသိုည််။ ယ့်င်း��တ်ိ�်သူည်� ရမတှ်� ၉.၉၆ နိုငှ်း�် ၉.၉၅
 �သူီ�သူီ�ရရှိဖြိုး�ီ� ရှမ��ပြု�ည်�န်းယ့်�� ရမှတ်� ၇.၈၄ သူ�ရရှိ 
ခွဲသ်ူည်�။ တ်�ိင်း��တ်�မ����လံှို��တ်ငွ်း� စ်စ်���ိင်း��တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�သူည်� 
လှို�ိ��ကျော်လှို်�ည်ီကျော်ထွ ွမ့တ်မ�၌ ကျော်��င်း��မွန်း�ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� 
�ကျော်��င်း��ဆံ�� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ� ပြု�သူကျော်န်း�ါသူည်�။

၂၀၁၈ ခံနုှှစာ်နှငှ််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်�ို��င့်် 
ဆောကာက်ယ်ခူံ�်သုည််် MBEI အဓိကိ ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

ဤယ့်ှဉ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�မ�တ်ွင်း� ဘဲ��လှို�ိ��ပြုခွင်း�� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲတ်ွင်း�  
၂၀၁၈-ခွ�နိုှစ်� နိုငှ်း�် ၂၀၂၀-ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ကြီး�ိမ�စ်လှိုံ��တ်�ိ်၌ တ်�ိင်း��တ်� 
ခွဲ်သူည်�် �ဓိ�ညွှှန်း��နိ်း�� ၇ ခွ� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ ဆောဒီသုအာဏာာ�ိုင််များ�ားများ ှ၎င််း�ို�နှှင််် 
အ�က်အသုယ့််�ှိဆောသုာ လ�ု်င်န်းများ�ားကိ ု
ဘာက်လိုက်များ ုများ�ှိ (%)

�ဆ���သူယွ့်�ကျော်��င်း��ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� 
ကျော်ဒိသူ��ဏ်��ိ�င်း�မ်��မှ မ်��နိုှာသူ�ကျော်��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း�  
�ပြုခွ��ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�တ်� 
မ်���ကျော်�် ထွခိွ�ိ��မ�ရှိသူည်�ဟကူျော်သူ� �ခွ်���ိ� သူကျော်ဘဲ� 
မတ်ကူျော်သူ� လှို���င်းန်း���မ�ဏ်�ိ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီလှို�ိ�� ဤညွှနှ်း��နိ်း��တ်ငွ်း� တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ 
၎င်း��သူကျော်ဘဲ�မတူ်မ�သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ကြီး�ီ�မ်����ိ  
မ်��နိုှာသူ�ကျော်��ပြုခွင်း��၊ ဘဲ��လှိုိ���မ�မရှိဟ� ရှင်း��လှိုင်း��စ်ွ�  
ကျော်���ပြု�ကျော်သူ� ညွှနှ်း�ပြု�ခွ်��ပြု�စ်�သူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င်း�်- ကျော်ဒိသူ 
��ဏ်��ိ�င်း�မ်��သူည်� ဆန်း�စ်��တ်စ်�ခွ��ိ� မ်��နိုာှသူ�ကျော်��ရန်း�  
�တ်�ွ� �ပြုခွ��ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်����� ရံို��လှို���င်းန်း���ိ�င်း��တ်ငွ်း�  
သူ�မ� ကျော်ပြုမနိုငှ်း်� ကျော်င်း�ွရင်း���နိုှီ�ရရှိကျော်ရ�တွ်င်း��ါ ခွ��ခွကဲျော်��င်း� 
ပြု��လှို���ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��တ်�ဝန်း���်င်း�တ်စ်�ခွ�လှို�ံ� 
��ိ�ါ မရည်�ရွယ့်�ဘဲဲဆ�ိ�ဝါ�သူွ��ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ ��ယ့်�၍ 
မ်��နိုာှသူ�ကျော်��မ�မ�ှ �လှိုနွ်း��မင်း��ဆ�ိ�ဝါ�လှို��ါ� �ရည်� 
�ကျော်သူ�ွပြု�ည််�ဝကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ကျော်����ွ�မ ှ

�ယ့်�ထွ�တ်�မိသူ�ဲ်သူိ� ် ပြု�စ်�သူွ��ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ ထွ�ိ�ခွါ 
ဖြိုး��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်စ်ဖြိုး��ီ ရလှိုဒိ����ပြု�င်း်� ကျော်��နို�န်း��မ်�� 
ပြုမင်း်�မ��ပြုခွင်း��၊ �ရည်��ကျော်သူ�ွမ်�� �်ဆင်း��ပြုခွင်း��၊ ကျော်န်းာ��ဆံ��၌ 
စ်��သံူ��သူမူ်��နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်����� န်းစ်�န်းာကျော်စ်ပြုခွင်း��တ်ိ�် 
ပြု�စ်�ကျော်စ်နိုိ�င်း��ါသူည်�။ ဥ�မ�မ�ှ ကြာ���ခွံ��န်း��စ်စည်���တ်�ွ� 
ဆန်း�စ်��မ်���ိ� �����ိ�ကျော်န်းကြာ�ရကျော်သူ� သူကြာ���လှို�ံ� 
ထွ�တ်�လှို���သူူမ်���ဲ်သူ�ိ် ပြု�စ်�သူွ��မည်� (Stigler, 1957; 
Hellman et al., 1999)။ 

၂။ ဆောပြများယ်ာ�ိုင််�ိုင််ခံင့်််�ယ်ပူြခံင််း�ိငု််�ာ များ�က်နှာှသုာဆော�း 
ဘာက်လိုက်ပြခံင််း (%)

၃။ ဆောခံ�းဆောင်�့ယ်ပူြခံင််း၌ များ�က်နှာှသုာဆော�း  
ဘာက်လိုက်ပြခံင််း (%)

၄။ ဓိာ�်သု�ုု�းူဆောဖွဲ့ာ်ခံင့်််လိုင််စာင််�ိုင််�ာ 
များ�က်နှှာသုာဆော�း ဘာက်လိကု်ပြခံင််း (%)

�ဆ���သူယွ့်�ကျော်��င်း��ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�၏လှို���င်းန်း��မ်��သူိ�် 
�ထွ�ူ���ကျော်��မ�မ်�� (ကျော်ပြုမရရှိကျော်ရ�နိုငှ်း်� ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိကျော်ရ�)နှိုင်း်� 
မ်��နိုှာသူ�ကျော်��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� စ်ီ��ွ��ယ့်ှဉ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�မ��ကျော်�် 
မကျော်��င်း��ကျော်သူ� သူ��ကျော်ရ���မ�မ်�� ပြု�စ်�ကျော်စ်နိုိ�င်း�သူည်�။ ကျော်ပြုမ 
သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိကျော်ရ��တ်�ွ� မ်��နိုှာသူ�ကျော်��ပြုခွင်း��ခွံ 
ရသူည််� လှို���င်းန်း��မ်��မ�ှ �မ်�����ပြု�င််း� �ရည်��ခွ်င်း��ကျော်�် 
မတူ်ည်�၍ ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ခံွရပြုခွင်း�� မဟ�တ်�ဘဲ ဲလှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��သူည်� 
ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း��ရှိ နို�ိင်း�ငံ်းကျော်ရ�သူမ��မ်��နိုငှ်း်� �ဆ���သူယွ့်�ရှိပြုခွင်း�� 
ကျော်ကြာ��င်း်�သူ� ပြု�စ်�ကြာ�သူည်� (Claessens et al., 2008)။ 
�ရည်��ခွ်င်း���ိ� �ဆံ��စ်နွ်း�ကျော်သူ� သူတ်�မတှ်�ခွ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
မထွ��ရှိသူည််��တ်�ွ� နို�ိင်း�ငံ်းကျော်ရ��ရ �ဆ���သူယွ့်�ရှိဖြိုး��ီ 
မ်��နိုာှသူ�ကျော်��ပြုခွင်း��ခံွရကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��မ ှထွ�တ်�လှို���သူည််� 
��န်း��စ်စည်��သူည်�လှိုည်�� ည်ံ်�်င်း��ဖြိုး��ီ စ်��သံူ��သူမူ်����ိ ထွခိွ�ိ�� 
ကျော်စ်သူည်�။ မ်��နိုှာသူ�ကျော်��ခွံရကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��ရှိသူည််�   
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ကျော်လှို��မ်��၏ ကျော်���ွ���ံ�စ်ံကျော်�်တ်ွင်း�လှိုည်�� 
သူယွ့်�ဝ�ိ��ကျော်သူ� သူ��ကျော်ရ���မ�မ်�� ရှိနို�ိင်း�သူည်�။ �ဆ���သူယွ့်� 
ကျော်��င်း��ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူည်� ကျော်���ွ����ိ ထွနိ်း��ခွ �်�� 
�� တ်စ်�ဦး�တ်ည်�� လှို��ဝါ�ကြီး��ီ����ခွငွ်း�်ရသူ�ွ�ဖြိုး��ီ �ရည်� 
�ကျော်သူ�ွည်ံ်ဖြိုး��ီ ကျော်��ကြီး�ီ�ကျော်သူ� ��န်း��စ်စည်��မ်�� ထွ�ွ�ကျော်�်လှို� 
နို�ိင်း�သူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ယ့်ှဉ်း�ဖြိုး�ိ�င်း�မ�တ်ွင်း� ��န်း်��သူတ်�မ်�� 
ပြု��လှို���ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ� ဥ�ကျော်ဒိ (၂ဝ၁၅) တ်ငွ်း� 
တ်ိ�်စ်ွ� ကျော်���ပြု�ထွ��ဖြိုး�ီ� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိနိုှင်း်� မည်ီကျော်ကြာ��င်း�� 
ကျော်ကြာ�ည်�ထွ��သူည်�။

၅။ အ�ု်ခံ�ု�်ဆော�း�ိုင််�ာ ရုိးု�ငှ််းဆောသုာ 
လ�ု်ထူးးးုလ�ု်နည််းများ�ားပြဖွဲ့င််် ဘာက်လိုက်ပြခံင််း (%)

�ခွငွ်း်�ထွ�ူမ်�� နိုငှ်း်� မ်��နိုာှသူ�ကျော်��လှို�ိမ� �တ်�ွ� စ်မံီခွန်း�်ခွွဲမ� 
ဆ�ိင်း�ရ� လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်����ိ တ်ိ�်ပြု�တ်�သူ��စ်ွ� 
သူတ်�မတှ်�ကျော်�� မထွ��ပြုခွင်း��သူည်� ဘဲ��လှို�ိ��မ� တ်စ်�ခွ�တ်ည်���ိ� 



တ်�ိ��ရို�ိ��တ်�ိင်း��တ်� နို�ိင်း�ရိုံ�မ့မ� �ခွွင်း်��ကျော်ရ�မရကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��မ်����ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်ပြုခွင်း��လှိုည်�� ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ �ဆ��  
�သူွယ့်� မရှိကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ဆ�ိ��်�ိ�  
�ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်နိုာှင်း�်ကျော်နိုှ�ဖြိုး��ီ �ခွ်နိ်း�ကြာ�န်း်�ကြာ��ကျော်သူ� ရိုံ��လှို���ထွ�ံ� 
လှို���န်းည်��မ်��နှိုင်း်� ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ကြာ�ရသူည်�။ ၎င်း��တ်ိ�၏် �ခွ်နိ်း�နိုငှ်း်� 
���စ်�ိ��ထွ�တ်�မ� �ပြု�င်း� �ရင်း��ပြုမစ်�မ်���ိ��ါ ရံို��လှို���င်းန်း���ိ�င်း��တ်ငွ်း� 
မတ်န်း�တ်ဆ �သူ�ံ�ပြု��လှိုိ���ကြာ�ရသူည််��တွ်�� �ပြုမတ်� 
န်းည်���ါ�ဖြိုး��ီ ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�ရန်း� �ကျော်န်း�ထွ�� မည်မီမ့ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည််� 
�ခွ�ိ�� မ်��နိုာှသူ�ကျော်��ခံွရကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��မ�ှမ ူဝင်း�ကျော်င်းွ 
ရရှိနို�ိင်း�သူည််� လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� �ခွ်နိ်း���ိမ�ိရရှိလှို�ကြာ�ဖြိုး��ီ 
မမ့တ်မ� ပြု�စ်�ကျော်စ်ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� တ်ရ��မ့တ်မ�မရှိကျော်သူ� 
စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� �စ်���ွင်း��သူစ်� တ်စ်�ခွ���ိ �န်း�တ်�ီကျော်��သူ�ဲသ်ူ�ိ် 
ပြု�စ်�လှို�သူည်�။ (Fisman, 2001; Li et al., 2008)။

၆။ အစာိုး�ဌာာန �စာစည််းဝယ််ယ်ဆူော�းစာာခံ�ု�်များ�ား�င့်် 
ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း (%)

�စ်�ိ�ရ၏ �စ်စည်��ဝယ့်�ယူ့်ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��၌ �ထွ�ူ�ခွငွ်း်��ကျော်ရ�မ်�� 

ရရှိပြုခွင်း�� နိုငှ်း်� မ်��နိုာှ လှို�ိ��ပြုခွင်း��တ်ိ�သ်ူည်� ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ� မဝူါဒိဆ�ိင်း�ရ� 
ဘဲ��လှို�ိ��မ��ကျော်�် တ်�ိ��ရို�ိ��တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ကျော်လှို�� တ်စ်�ခွ�၏ ကျော်���ွ���ံ�စံ်�ကျော်�် တ်�ိ��ရို�ိ��
သူ��ကျော်ရ���မ�ရှိနို�ိင်း�သူည်� (Hellman, 1999; Stigler, 1957)။ 
မ်��နိုာှသူ�ကျော်��ခံွရသူည််� လှို���င်းန်း��မ်��ထံွ �စ်�ိ�ရ�န်း�ထွရို�ိ��  
မ်�� �လှိုယွ့်�တ်�ရူရှိဖြိုး��ီ ပြု�စ်�သူ�ွ��ါ� ယ့်င်း���န်း�ထွရိုိ��� 
မ်��သူည်� ထွိကျော်ရ���မ�နိုှင်း် � �န်း�တ်ီ�မ�စ်ွမ�����မရှိကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� လှို��ထဲွသူ�ိ်သူ� ကျော်ရ���ရှိသူွ��ပြုခွင်း��ပြု�စ်�၏။ 
ရလှိုဒိ��ကျော်န်းပြု�င်း်� �ဆ���သူယွ့်�မရှိကျော်သူ��လှိုည်�� ထွကိျော်ရ���မ� 
��ိမ�ိ���ကျော်��င်း��ဖြိုး��ီ ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွနွ်း��သူည််� လှို���င်းန်း��မ်��န်းစ်�န်းာ 
ရကျော်လှိုသူည်�။ ဤသူ�ိပ်ြု�င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ကျော်လှို��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွ 
ကျော်�် ထွခိွ�ိ��မ�မ်��ပြု�စ်�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ �ဆံ��တ်ငွ်း� စ်��သူံ��သူူမ်��၏ 
�လူှိုံ�ကျော်ရ��ိ� ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်ကျော်တ်�သ်ူည်�။

၇။ သု�င််းအခံ�က်အလက် �ယ်ခူံ့င်််�ိုင််�ာ 
ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း (%)

��ယ့်�၍ �ဆ���သူယွ့်�ကျော်��င်း��ဖြိုး�ီ� ဦး�စ်��ကျော်��ခံွရကျော်သူ� 



ဇိုယ်ား ၄.၇ ။

ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း�ိုင််�ာ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀)

 ၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI �င့်် စာဆုော�ာင််းထူးားသုည်် ်အဓိကိ ညွှနှ်ကိန်းများ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ွင်း�ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

7.88

9.14

9.69

8.44

9.50

9.99

-0.16

7.84

9.71

9.96

0.82

စ်စ်�တ်မ��ညွှနှ်း���နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

7.88

9.14

9.69

8.44

9.50

9.99

-0.16

7.84

9.71

9.96

0.82

၁။ ကျော်ဒိသူ��ဏ်��ိ�င်း�မ်��မ ှ

၎င်း��တ်ိ�်နိုှင်း�် �ဆ���သူယွ့်� 

ရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� 

ဘဲ��လှိုိ���မ� မရှိ (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q142

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

45.4%

74.4%

91.4%

75.3%

89.4%

99.2%

-0.17

54.3%

90.6%

98.2%

0.77

လှို���င်းန်း��စ်�မ်��ထွံသူ� သူတ်င်း���ခွ်���လှို���မ်��စ်� 
ကျော်ရ���ရှိကျော်န်း�ါ� �ဆိ��ါ လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� မ့တ်မ�မရှိစ်�ွ 
ကျော်����ွ����သူ�ခွ်�� ရရှိကျော်န်းပြုခွင်း�� ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ  ကျော်����ွ�တ်ငွ်း�� 
�ရည်��ကျော်သူ�ွည်ံ်ကျော်သူ� ထွ�ွ���န်း�မ်��သူ� ကျော်�်ထွ�ွ�လှို�နို�ိင်း� 
သူည်�။ ��်�ိ�ဆ���ကျော်န်းပြု�င်း်� �န်း�တ်ီ�မ����ကျော်��င်း��ဖြိုး�ီ� 
ကြီး�ီ�ထွ�ွ�ရန်း� �လှို���လှို�ရှိသူည််� လှို���င်းန်း��မ်�� ကျော်န်းရ�တ်ငွ်း� 
ထွကိျော်ရ���မ� ���န်းည်��ဖြိုး��ီ ကျော်���စ်��မည််� လှို���င်းန်း��မ်��သူ� 
ဆ��လှို��ကျော်န်းရ�ယူ့်ထွ��ကြာ�လှိုိမ်�မည်� (Fisman, 2001; 
Xu et al., 2013)။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ဤယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း�ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� �ညွှနှ်း��  
�နိ်း��ခွွဲ နိုငှ်း်�စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်����ိ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း� 
စ်ွ� ကျော်လှို်လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ညွှှန်း��ိန်း���သူစ်� ၁ ခွ� ��ိ ထွ��မံ 
ထွည်�်သူငွ်း��ခွဲ�်ါသူည်�။

၈ ။ အပြခံားအခံင့်််ထူးးူများ�ားနှငှ််် ဘာက်လိုက်ပြခံင််း (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ခွ�ိင်း�မ�ကျော်သူ� �ဆ���သွူယ့်�ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�  
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� �ထွ��တ်ွင်း�ကျော်���ပြု�ခွဲသ်ူည်�် န်းည်��လှိုမ�� 

မ်��မဟ�တ်�ဘဲ ဲ �ပြုခွ��န်းည်��လှိုမ��မ်��ပြု�င်း်� မ်��နိုာှသူ�ကျော်��ကျော်သူ� 
�ခွငွ်း်��လှိုမ��မ်�� ရရှိကြာ�သူည်� ဟ�ယံ့်�ကြာ�ည်�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤ�ကျော်ကြာ��င်း����ိ သူကျော်ဘဲ�တူ် 
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ �ခွ်�ိ��စ်��မ်��ကျော်လှို �ညွှှန်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ရမတှ်�န်းမိ�်ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� �ခွ်�ိ� 
ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� �ထွ��ကျော်���ပြု��ါ 
�မ်�ိ��စ်��မ်��တ်ငွ်း� ��်ံ��မဝင်း� ထွ�ူ�ဲစ်�ွပြု�စ်�ကျော်န်းသူည််� 
�ခွငွ်း်�ထွ�ူခံွ�မ်�ိ��စ်��မ်���တွ်�� ထွည််�သူငွ်း��ထွ��သူည််� 
�ကျော်ကြာ��င်း���ရ�တ်စ်�ခွ� �ပြု�စ်� �ါဝင်း�သူည်�။ သူကျော်ဘဲ�တ်ရ�� 
�န်း���ွင်း်�မ�မှ� �တ်ူတ်ူ�င်း� ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ထွမ�ခွ်��  
�ကျော်န်းပြု�င်း်�- �ရင်း���ပြုမစ်�မ်���ိ� ထွ�တ်�လှို���မ�ရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��ထွံ မကျော်ရ���ဘဲဲ ရရ�န်းည်��ပြု�င်း်� �ပြုမတ်�ရှ�ကြာ�သူူမ်��   
�တ်�ွ� လှိုွဲမ�ှ�စ်�ွခွွဲကျော်ဝ ခွ်ထွ��ပြုခွင်း���ိ� ဆ�ိလှို�ိသူည်�။ ဒိ�တ်ယိ့် 
�ခွ်���ကျော်န်းပြု�င််း�- လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ �ခွ်နိ်း�နိုငှ်း်����ထွ�တ်�မ���ိ  
��်�ိ� ပြု�စ်�ထွနွ်း��ကျော်သူ� လှို���ရ�ှ�မ�မ ှလှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း��ကျော်ပြု��င်း��လှိုိ���ဖြိုး��ီ 
သူူ��ကျော်�်ရှိကျော်န်းကျော်သူ� ဘဲ��လှိုိ���မ�မ်����ိ ကျော်�်��လှိုှ��ရန်း� 
ဦး�တ်ည်�သူည်�။ တ်တ်ယိ့်�ခွ်��မ�ှ- ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်သူ� 
ထွ�တ်���န်း�မ်�� ထွ�တ်�လှို���နို�ိင်း�သူည််� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��ထွံမ ှ
သံူ��စ်ွဲသူမူ်���ဝယ့်�မရဘဲ ဲထွ�တ်�လှို���မ��တွ်�� ��န်း�ကြာ�မ�� 
ပြုင်းင်း���ယ့်�ပြုခွင်း��ခံွရဖြိုး��ီ ခွ်တိ်�ဆ��မ�ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� �ရည်��ကျော်သူ�ွ 
မရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��ထံွမှ ဝယ့်�ယ့်ရူကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� သံူ��စ်ွဲသူ ူ
မ်���ိ�ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်သူည်�။ 



၂။ ကျော်ပြုမယ့်��ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း�် 

ဆ�ိင်း�ရ� မ်��နိုာှသူ�ကျော်�� 

ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q143_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

3.0%

16.9%

33.9%

0.0%

5.5%

18.7%

0.12

0.3%

4.1%

27.3%

0.62

၃။ ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွယ့်ပူြုခွင်း��၌ 

မ်��နိုာှသူ�ကျော်��ဘဲ�� 

လှို�ိ��ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q143_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

10.5%

27.7%

0.0%

8.3%

17.6%

-0.60

0.4%

3.9%

27.4%

0.72

၄။ ဓ�တ်�သူတ်ု�တ်�ူ

ကျော်���ခွငွ်း�်လှို�ိင်း�စ်င်း�ဆိ�င်း�ရ�  

မ်��နိုာှသူ�ကျော်�� 

ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q143_3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

1.4%

9.0%

0.0%

0.5%

14.1%

-0.05

0.0%

1.1%

25.0%

0.84

၅။ ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ�

ရို�ိ�ရငှ်း��ကျော်သူ� လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��

မ်��ပြု�င်း်� ဘဲ��လှို�ိ��ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q143_4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

4.2%

21.5%

0.0%

5.5%

19.2%

-0.11

0.3%

3.3%

28.4%

0.87

၆။ �စ်�ိ�ရဌာ�န်း

�စ်စည်��ဝယ့်�ယ့်ကူျော်ရ� 

စ်�ခွ်���မ်��တ်ငွ်း� 

ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q143_5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

2.6%

29.5%

0.0%

0.5%

15.9%

-0.10

0.0%

1.6%

26.7%

0.85

၇။ သူတ်င်း���ခွ်���လှို�� 

ရယ့်ခူွွင်း�်ဆ�ိင်း�ရ� 

ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - T_Q143_6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.4%

3.4%

13.3%

0.0%

3.7%

15.8%

0.05

0.0%

2.5%

26.5%

0.84

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည််် ထူးည်််သုင့််းသုည််် ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း

Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၈ ။ �ပြုခွ�� �ခွငွ်း�်ထွ�ူမ်��နိုငှ်း�် 

ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ�� 

ကျော်မ�ခွနွ်း��လှို�ှ ကျော်မ�ခွနွ်း�� - 

T_Q143_7

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

0.0%

11.1%



သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င်် အ�ည််အဆောသုး့သုည်် စားီ�ာ့းကန်ုသုယ့််များ ု
လ�်ုင်န်းဆော�ာင််�က်ွ�န်အ�က့် သုင်််ပြများ�်ကိုက်လ့င်် စားီ�ာ့း 
ဆော�း လ�်ုင်န်းများ�ားအ�က့်များ�ားစာာ့ အက� ိုးပြ�ုသုည််။ ဤသူန််း�ရငှ်း�� 
�်န်း��မ�ဖြိုး��ီ ည်စ်�ည်မ��မ��င်း��ကျော်သူ� ဝန်း���်င်း�လှို�ိ���မ��စိ်စ 
သူည်� ��န်း��စ်စည်��ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ�နိုငှ်း်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�လှို���င်းန်း��တ်�ိ် 
�တ်�ွ� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ��ါသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�����လံှို��နိုငှ်း်�  
နို�ိင်း�င်းံသူ�����လှိုံ�� မမိတိ်�ိ်၌ တ်�ဝန်း���ိယ့်�စ်ရီှိရ� သူဘဲ�ဝ 
�တ်�ဝန်း���်င်း�ဆ�ိင်း�ရ� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��နိုငှ်း်� ��ိ��ည်ကီျော်��င်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြုခွင်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� �တ်�ွ�သူ�မ� 
နို�ိင်း�င်းံသူ��မ်���တွ်���ါ မပြု�စ်�မကျော်န်း�ကျော်ရ�ကြီး�ီ��ါသူည်�။  
သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွ မကျော်��င်း��မနွ်း��ါ� 
လှို���င်းန်း��ရှိ �လှို���သူမ��မ်��နိုငှ်း်� နို�ိင်း�ငံ်းသူ��မ်��၏ �်န်း��မ�ကျော်ရ�  
��ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်နိုိ�င်း�ဖြိုး�ီ� လှို���င်းန်း��ခွငွ်း�ရှ ိထွ�တ်�လှို���မ�စ်မွ�����  
��ိလှိုည်�� ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်စ်�ါသူည်�။ �တ်�ဝန်း���်င်း� ည်စ်�ည်မ��မ� 
သူည်�လှိုည်�� စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ� ထွ�ွ���န်း�မ်�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ခွရ�ီသူ�ွ� 
လှို�ကျော်ရ� �ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်�� �စ်ရှိသူည််�လှို���င်းန်း��၏ 
ထွ�တ်���န်း�မ်���ိ� ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 

လှို���င်းန်း��မ်��မ�ှမ ူ၎င်း��တ်ိ�်ဘဲ�သူ� လှိုတှ်�ထွ���ါ�သူဘဲ�ဝ 
�တ်�ဝန်း���်င်း� ထွိခွ�ိ���်��စ်ီ�ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည််� မူဝါဒိမ်��ပြု�င်း်� 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�နိုိ�င်း�ကြာ��ယွ့်� ရှိကျော်�သူည်�။ သူ�ိ်ပြု�စ်��ါ၍ ကျော်ဒိသူနိုတရ 
�စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င််း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� ဥ�ကျော်ဒိပြု�ဋ္ဌာ�န်း�� 
ခွ်���ါ စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� �ကျော်န်း�ထွ��မ်���တ်�ိင်း�� 
လှို�ိ��န်းာကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကြာ�ရန်း� ကြာ���မတ်�ကျော်��ရမည်� ပြု�စ်�သူည်�။ 

ပြများန်များာနှိုင််င်း၌ သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ်် ်ကိုက်ည်စီာာ့ ဆော�ာင််�က်ွ 
နှိုင််ဆော�း ကစိာစ�င့်် ကြီးကးီစာာ့ဆောသုာ စာန်ိဆောခံ်များမုျား�ားပြဖွဲ့င်် ်�င််�ိုင််ဆောန 
�သုည််။ ��ရှ�ွံ�ဖြိုး�ိ��ကျော်ရ�ဘဲဏ်�၏ �စ်ီရင်း�ခွံစ်�တ်စ်�ခွ��ရ 
“��ွဲ��စ်ည်�� ယ့်နိုတရ��နိုငှ်း်� ဥ�ကျော်ဒိကျော်ရ�ရ� �ွဲ�စ်ည်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ� 
မ�မ်��၊ �ွမ���်င်း�မ�မ်��၊ သူဘဲ�ဝသူယ့်ံဇာ�တ် �ရင်း��ပြုမစ်� 
စ်မံီခွန််း�ခွွဲမ�နိုငှ်း်� ကျော်င်းကွျော်ကြာ��ကျော်ထွ����်ံမ��တ်�ွ� ��ိမ�ိကျော်��င်း�� မနွ်း� 
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ရှိရန်း��လှို�ိင််း�ှ ရို�ကျော်ထွ�င်း်�စံ်�လှိုင်း�ဖြိုး��ီ 
ည်ှိနို�ိင်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရသူည််� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�ဆ�ိင်း�ရ� 
မကူျော်ဘဲ�င်း�တ်စ်�ရ��မရှိပြုခွင်း��” သူည်� တ်�ိင်း��ပြု�ည်��တွ်�� ကြီး��ီမ��  
ကျော်သူ� စ်နိ်း�ကျော်ခွ်မ�မ်���န်း��မ ှတ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�သူည်�ဟ� ကျော်���ပြု�ထွ�� 
သူည်� (Raitzer et al., 2015)။

လ�်ုင်န်းစာမုျား�ားက ��်ဝန်းက�င်် ည်စ်ာည်မ်ျားးများသုုည်် သု�ူို�၏ 
စားီ�ာ့းဆော�းကို များထူးခိံိုက်ဆော�ကာင််း ထူးင််များ�်ှ ယ်း�ုကည််�ကသုည််။ 
ထူးို�ပြ�င်် လက်�ှိ��်ဝန်းက�င်် အဆောပြခံအဆောနသုည်် သုာများန်အဆောပြခံအဆောန 
များ့သုာ�ှိ၍ သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််�ိုင််�ာ လိုအ�်ခံ�က်များ�ားကို 
အစာိုး�က �း�်ိုးကညူ်ဆီော�း�န် လိုအ�်ဆောနဆောသုးသုည်် ဟု၍ူလည််း 
များ�်ှယ်�ူကသုည််။ လှို��ရှိ �တ်�ဝန်း���်င်း�ည်စ်�ည်မ��မ� �ကျော်ပြုခွ 
�ကျော်န်းသူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��လှို���လှို��ိ� 
သူသိူသိူ�သူ� ဆ�ိ��်�ိ� သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�ဟ� ပြု�ည်�န်းယ့်�
တ်�ိင်း���လှိုိ����့မ��မ့�လှိုယ့်��ိန်း��တ်�ွ�ခွ်��မ��ရ  တ်�ိင်း��ပြု�ည်�ရှိ 
လှို���င်းန်း��စ်����လှိုံ��၏ ၆% � ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ�� 
ခြုံခံွ�ငံ်း�ကြာ�ည််�လှို့င်း� သူတူ်�ိသ်ူည်� �တ်�ဝန်း���်င်း� �ရည်��ကျော်သူ�ွနိုငှ်း်� 
�တ်�သူ��၍ ကျော်��င်း��လှိုသှူည်�ဟ၍ူ ထွင်း�ပြုမင်း�ကျော်န်းကြာ�သူည်�လှိုည်�� 
မဟ�တ်��ါ။ �လှိုယ့်��လှိုတ်��ဆင်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��တ်ွင်း� 
လှို���င်းန်း��စ်����လှိုံ��၏ ၅၇% �သူ� �တ်�ဝန်း���်င်း�ဆိ�င်း�ရ� 
�ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ 
တ်န်းသူေ�ရီတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�သူည်� ဤညွှနှ်း��နိ်း��တွ်င်း� �ဆ�ိ�ဆံ�� 
ပြု�စ်�သူည်�။ ထွ�ိကျော်ဒိသူရှိ လှို���င်းန်း��စ်����လံှို��၏ ၇၀ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� 
ကျော်�်��သူည်� �တ်�ဝန်း���်င်း�ဆ�ိင်း�ရ� �ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� မကျော်��င်း�� 
ကျော်ကြာ��င်း�� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်� �မ်��စ်��လှိုည်�� 
သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� စ်မိ��လှိုန်း��စ်�ိကျော်ပြု�ကျော်ရ���ိ ထွခိွ�ိ��မ� မရှိကျော်စ် 
ကျော်သူ� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���မ�မ်��နှိုင်း်� သူန််း�ရငှ်း��စ်မိ��လှိုန်း��ကျော်သူ� �ရင်း�� 
�ပြုမစ်�မ်�� ဖြိုးမဲခြုံမံမ��တ်ွ�� �စ်�ိ�ရ���မှ �ကျော်ထွ�����ံ် 
လှို�ိ���ကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ �စ်�ိ�ရသူည်� 
�တ်�ဝန်း���်င်း��ိ� ���ယွ့်�ရန်း� �တ်�ွ� �ံ�မနှ်း�စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်�� 
ပြု��လှို���သူည်�ဟ� မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�မ့ရှိ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� ၅၀% ကျော်�်��� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�ဟ၍ူ 

�းု ၄.၈။ 

သုဘာာဝ ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် ကိုက်ည်မီျားု�ှိပြခံင််း�ိုင််�ာ 
ပြ�ည််နယ််နှှင်််�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့-၈ �များ�ှ်များ�ား

Chart legend

မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�

�ဲခွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�
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စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�



မရှိ�ါ။ ထွ�ိန်းည်��တ်�ူင်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်����ိ �စ်�ိ�ရ� 
ကျော်ရကျော်ခွွတ်�သံူ��စ်ွဲကျော်ရ� လှို���ကျော်ဆ�င်း�ရန်း��တ်�ွ� ကျော်ထွ����်ံသူည်� 
ဟ� မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�၏ လှို���င်းန်း�� ၃၀% 
�မ ှယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�ဟ၍ူ မရှိ�ါ။

ဤအညွှန်ှးကန်ိးခံ့��င့််များန့်ပြ�ည််နယ််သုည်် အများ�်ှအပြများင််�်းးု 
��ှိဖြိုး�ီး �ခံိုင််ပြ�ည််နယ််သုည်် အနိများ််�းုး ပြဖွဲ့စာ်သုည််။ ရခွ�ိင်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�သူည်�တ်ိ�င်း��တ်�သူည််� �ညွှှန်း���ိန်း��မ်���ရ 
ည်ံ်�်င်း��သူည်�။ လှို ူ၁၀၀၀၀ လှို့င်း� �မ�ိ��သူမိ����� ၀.၁၇ စ်�ီ 
သူ�ရှိဖြိုး��ီ၊ �်မ��မ့���ပြု�င်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� မ်��တ်ငွ်း� ၀.၄၁ စ်�ီ 
ရှိသူည်�။ �မ�ိ���ံ�� မ်��သူည်� �စ်�ိ�ရ၏န်းယ့်�န်းမိတိ်��တ်ငွ်း��ရှိ 
စ်ွန်း်��စ်��စ်စည်��မ်��နိုှင်း်� ကျော်လှိုထွ�ည်စ်�ည်မ��မ��ိ� စ်ီမံခွန်း်�ခွွဲရန်း�  
�စ်�ိ�ရ၏ စ်မွ��ရည်��ိ� ပြု�သူကျော်သူ� ကြာ���ခံွမ်��ပြု�စ်�သူည်�။ ရခွ�ိင်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�မ ှကျော်ပြု�ကြာ���သူ ူ၁၁.၅% �သူ� ကျော်ဒိသူခံွ��ဏ်���ိင်း� 
မ်��သူည်� ကျော်လှိုထွ�ည်စ်�ည်မ��မ���ိ �ခွ်နိ်း�မီ�ကျော်ရ�ယ့်ကူျော်ဆ�င်း�ရွ�� 
ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်ပြု�ဆ�ိပြုခွင်း��ပြု�င်း်�  ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
���လှိုံ��၏ �န်းိမ်�ဆံ��ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� ပြု�စ်�လှို�သူည်�။ �ပြုခွ�� 
တ်စ်����တွ်င်း� မွန်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ၉၄.၄% 
ကျော်သူ� �တ်�ိင်း���တ်�� ကျော်ဒိသူနိုတရ��ဏ်��ိ�င်း�မ်��သူည်� 
ည်စ်�ည်မ��မ��ိ� �ခွ်နိ်း�မီ�ကျော်ရ�ယ့်ူ လှို���ကျော်ဆ�င်း�သူည်�ဟ� 
ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ မွန်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
���လံှို��တ်ငွ်း� ထွ�ိ�ဆံ��မရှှိဖြိုး��ီ လှို���င်းန်း��စ်� ၃၀.၃% တ်�ိ�် ည်စ်�ည်မ�� 
မ� ကျော်လှို့�်ခွ်ကျော်ရ��တ်�ွ� လံှို�ကျော်လှို���ကျော်သူ� ကျော်ရ�်ံ�ိ��မ�ကျော်��သူည်� 
ဟ�ဆ�ိကြာ�သူည်�။ (ဤ�ကျော်ရ�တ်ွ��သူည်��င်း� �ကြွ�ွင်း��မဲ်စ်ံ 
သူတ်�မတှ်�ခွ်���ရ ပြုမင်း်�မ��ပြုခွင်း��မရှ�ိါ)။

၂၀၁၈ ခံနုှှစာ်နှငှ််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်�ို��င့်် 
ဆောကာက်ယ်ခူံ�်သုည််် အဓိကိ MBEI ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

ဤ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်���ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း�� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ 
တ်ွင်း� ၂၀၁၈-ခွ�နိုှစ်� နိုှင်း်� ၂၀၂၀-ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ကြီး�ိမ�စ်လှို�ံ�တ်ိ�်၌ 
တ်�ိင်း��တ်�ခွဲသ်ူည်�် �ဓ�ိ ညွှနှ်း��နိ်း�� ၇ ခွ� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င်် ည်စာ်ည်များ်းမုျားသုည်် လ�ု်င်န်းစာ၏ု 
စားီ�ာ့းဆော�း အလားအလာအဆော�် အနည််းင်ယ်် သုို�များဟု�ု် 
လးးုဝများထူးခိံိုက်ဆောစာ�ါ (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်တီ်ငွ်း� လှို���င်းန်း��စ်�၏ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ကျော်�် �န်းည်��င်းယ့်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� လံှို��ဝ မထွခိွ�ိ���ါ 
ဟ�ဆ�ိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်ဝစ်���ိတ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ 
ည်စ်�ည်မ��မ�နိုှင်း်� ည်စ်�ည်မ��ကျော်သူ� �တ်�ဝန်း���်င်း�မ်��သူည်� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ န်းည်���မ်�ိ�မ်�ိ�ပြု�င်း်� ထွိခွ�ိ��ကျော်စ် 
နို�ိင်း�သူည်�။ ဥ�မ�- �လှို���သူမ��မ်����� �်��န်းာကျော်စ်ပြုခွင်း�� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���မ�န်းည်��ကျော်စ်ပြုခွင်း��၊ �လှို���လှို� 
ရှိကျော်သူ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှသံူမူ်���ိ� �ယ့်�ထွ�တ်�ပြုခွင်း��၊ �လှို���သူမ�� 
နိုငှ်း�် �ရင်း���နိုှီ� �ဲသ်ူ�ိ်ကျော်သူ� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���မ� သူငွ်း�����စ်� 
�မ်�ိ�မ်�ိ��ကျော်�် ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ပြုခွင်း�� ရှိကျော်စ်�ါသူည်� 
(Klassen နိုငှ်း�် McLaughlin 1996)။

၂။ ဆောယ်ဘာယု်�အားပြဖွဲ့င််် ��်ဝန်းက�င်် ည်စာ်ည်များ်းများ ု
အ�င်််က လက်ခံးနှိုင််သုည််် အ�င်််�င့််�ှိ (%)

ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း��ရှိ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွမ�ှ 
�်မ��မ့���ပြု�င်း်� ပြုမင်း်�မ��သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�သူည််� လှို���င်းန်း��ဦး�ကျော်ရ 
�မ�ဏ်��ိ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်�လှို�ိ�� 
ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��င်းယ့်�တ်ငွ်း� တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ သူဘဲ�ဝ 
�တ်�ဝန်း���်င်း�၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွမ�ှ လှို�ူ��ွဲ��စ်ည်���တွ်�� 
�်ယ့်��်ယ့်�ပြု�န််း�ပြု�န််း� �ကျော်ရ��ါသူလှို�ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
��်�ိ��ပြုမတ်�ကျော်�်တ်ွင်း�လှိုည်�� သူ��ကျော်ရ���မ� ရှိ�ါသူည်� 
(Dasgupta, 2000; Newlands, 2003)။ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�၏ 
�ရည်��ကျော်သူ�ွည်ံ�််င်း���ါ� နို�ိင်း�င်းံသူ��မ်��၏ လှိုကူျော်န်းမ�ဘဲဝ 
�ရည်��ကျော်သူ�ွ�ကျော်�် ဆ�ိ��်�ိ�ပြု�စ်�ကျော်စ်မည််��ပြု�င်း� �်န်း��မ� 
ကျော်ရ���ိလှိုည်�� တ်�ိ��ရို�ိ��ထွိခွ�ိ��ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ �စ်�ိ�ရ၏ 
စ်ည်��ကြာ���မ� မရှိ�ါ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� �တ်�ဝန်း�� 
�်င်း� ည်စ်�ည်မ��မ���ိ ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်နိို�င်း��ါသူည်�။ ည်စ်�ည်မ��မ�သူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� တ်�ိ��ရို�ိ��ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်နို�ိင်း��ါသူည်�။ 
သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� �ရည်��ကျော်သူ�ွနိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ �တ်�ဝန်း�� 
�်င်း�ထွိခွ�ိ��မ� ဆန်း��စ်စ်�ပြုခွင်း��ဆိ�င်း�ရ� လှို���ထွ�ံ�လှို���န်းည်��  
(၂ဝ၁၅) နိုငှ်း်� �တ်�ဝန်း���်င်း� ထွနိ်း��သိူမ��ကျော်ရ� ဥ�ကျော်ဒိ (၂ဝ၁၂) 
တ်�ိ်တ်ငွ်း� �တ်�ိ�် ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။

၃။ ဆောဒီသုအာဏာာ�ိုင််များ�ားအဆောနပြဖွဲ့င််် ��်ဝန်းက�င်် 
ည်စာ်ည်များ်းများကုို ကိုင််�ယ့််�န် အခံ�နိ်များီ အဆော�းယ် ူ
ဆော�ာင််�ကွ်များ ုပြ�ုသုည်် (%)

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� ည်စ်�ည်မ��မ� ပြု�စ်�ကျော်�်လှို�သူည်�နိုှင်း်� 
��ဏ်��ိ�င်း�မ်��မှ �ခွ်နိ်း�မီ�ကျော်ရ�ယူ့် ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�မ်�� 
ပြု��လှို���ကြာ�သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�သူည််� လှို���င်းန်း�� ဦး�ကျော်ရ�မ�ဏ်�ိ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီလှိုိ��� ဤ�နိ်း��ရငှ်း�တ်ငွ်း� 
တ်�ိင်း��တ်� ထွ���ါသူည်�။ စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� လှို��ကျော်တ်�ွ 
�ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်���ရ�၌ ပြု�ည်�န်းယ့်�၏ စ်ွမ��ရည်�မည်�မ့  
ရှိသူည်���ိ တ်�ိင်း��တ်�ရ�တွ်င်း� ဤ�ညွှနှ်း���ိန်း��င်းယ့်�မ�ှ လှိုနွ်း�စ်�ွ 
�သံူ��ဝင်း�သူည်�။ ယ့်င်း���ဲသ်ူ�ိ ်စ်မွ��ရည်�သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်��ကျော်�် ဘဲ��ကျော်�ါင်း��စံ်�မ ှ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်သူည်�။ ဥ�မ� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မှ ��ိလှို့ံ�စ်စည်��မ်���ိ� စ်ည်��ကြာ��� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�သူည််� စ်ွမ��ရည်�မ်�ိ� ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ွင်း� ရှိ�ါ� 
တ်စ်����သူ�� ထွခိွ�ိ���်��စ်�ီကျော်စ်တ်တ်�သူည််� လှို���င်းန်း��မ်����ိ 
တ်��ပြုမစ်�နို�ိင်း�မည်�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ကျော်����ွ�တ်စ်�ခွ�လံှို��၏ ထွ�တ်�လှို���မ� 
စ်မွ��ရည်�နိုငှ်း်� ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ���ိ ���ယွ့်�ကျော်��နို�ိင်း�မည်� ပြု�စ်�သူည်� 
(Hawkins, 1984)။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း�လှိုည်�� ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း��တ်�ဝန်း���်င်း� 
ည်စ်�ည်မ��မ���ိ စ်ည်��ကြာ���ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�သူည််� စ်ွမ��ရည်� 
ရှိ�ါ� လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် ကျော်��င်း���်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်ဖြိုး��ီ 
လှို���သူ��မ်��၏ ထွ�တ်�လှို���မ� ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်စ်မည််��ပြု�င်း� 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံသူူမ်����ိလှိုည်�� ဆွဲကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�ကျော်�လိှိုမ်�မည်�။ 
�တ်�ဝန်း���်င်း� ထွနိ်း��သူမိ��ကျော်ရ�ဥ�ကျော်ဒိ (၂ဝ၁၂) �ါ �ခွန်း�� (၇) နိုငှ်း်� 
�ခွန်း�� (၉) တ်�ိတ််ငွ်း� �ဆ�ိ�ါ ရည်�ရွယ့်�ခွ်��ပြု�င််း� �တ်�ဝန်း���်င်း� 
ထွနိ်း��သူမိ��ကျော်ရ��တွ်�� ဘဲ��စံ်�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ���ကြာ�ည််�ရို� စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�  



စ်န်းစ်�ထွ��ရှိ၍ �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်��� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း� 
ညွှနှ်း�ကြာ���ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။

၄။ ဆော�ဆောခံွ�ာဆော�းအ�က့် အစာိုး�က 
ဆောထူးာက်�းက်ညူ်ီများဆုော�းသုည်် (%)

၅။ စာန့�်�စာ်�စာစည််းများ�ား ပြ�န်လည််အသုးးုခံ�ဆော�းအ�က့် 
အစာိုး�က ဆောထူးာက်�းက်ညူ်မီျားဆုော�းသုည်် (%)

ဤညွှှန်း��ိန်း�� ၂ ခွ�တ်ွင်း� �စ်�ိ�ရသူည်� ကျော်ရကျော်ခွွတ်�ကျော်ရ�နိုှင်း်�  
စ်ွန်း် ��စ်��စ်စည်��မ်�� ပြု�န်း�လှိုည်��သူ�ံ�ခွ်ကျော်ရ�တ်�ိ်�တ်ွ�� 
�ကျော်ထွ�����်ံနိုငှ်း်� ���ကျော်���ညူ်မီ�မ်�� ပြု��သူည်�ဟ�ဆ�ိသူည််�  
လှို���င်းန်း�� ဦး�ကျော်ရ�မ�ဏ်�ိ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ခွ� 
ခွ်င်း��စ်�ီလှို�ိ�� တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ ဤတ်ိ�င်း��တ်�ခွ်��မှ 
ကျော်န်း၍ လှို���င်းန်း��မ်���ိ� စ်ည်��ကြာ���နို�ိင်း�သူည််� ကျော်န်းာ���ွယ့်�မှ �စ်�ိ�ရ 
စ်မွ��ရည်�နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� ညွှနှ်း��ိန်း��တ်စ်�ခွ� ရရှိလှို��ါသူည်�။ 
ထွ�ိသူ�ိ်ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ပြုခွင်း��မှ ရရှိလှို�သူည််� ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာူ� 
မ်���ိ� ကျော်ရ�ှတ်ငွ်း�ကျော်���ပြု�ခွဲဖ်ြိုး��ီ ပြု�စ်��ါသူည်�။ ထွ�ိ်�ပြု�င်း�လှိုည်�� 
ကျော်ရကျော်ခွွတ်�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ��န်း��်စ်ရိတ်��ိ� 
ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ �ပြုမတ်��စ်နွ်း����ိမ�ိရရှိကျော်စ်�ါသူည်� (Winter 
and May, 2001)။ �ဆံ��သူတ်����ပြု�င်း်� ကျော်ရကျော်ခွွတ်�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� 
စ်န်ွ်း��စ်��စ်စည်��မ်�� ပြု�န်း�လှိုည်��သံူ��ခွ်ပြုခွင်း�� တ်�ိက်ျော်ကြာ��င်း်� �်မ��မ့ 
သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� �ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိ တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း� 
ကျော်စ်ဖြိုး�ီ� နို�ိင်း�င်းံသူ��မ်���တ်ွ��လှိုည်�� ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွွန်း��ကျော်စ် 
�ါသူည်�။

၆။ အစာိုး�စာစာ်ဆော�းပြခံင််း၏ �ည််�ယွ််ခံ�က်များာှ 
လ�ူအဖွဲ့�့�အစာည််းနှငှ််် ��်ဝန်းက�င််ကို ကာကယ့််�န် 
ပြဖွဲ့စာ်သုည်် (သုဆောဘာာ�%ူ)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� စ်စ်�ကျော်ဆ�သူ၏ူ စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��၌ 
�ွမ���်င်း�မ�ကျော်�်လှိုငွ်း�ပြုခွင်း�� နိုငှ်း်� ရို�ိ�သူ��မ�ရှိပြုခွင်း�� တ်�ိန်ိုငှ်း်��တ်�သူ��၍ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ယံ့်�ကြာ�ည်�မ� မည်�သူ�ိရ်ှိကျော်ကြာ��င်း����ိ တ်�ိင်း��တ်� သူည်�။ 
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��သူည်� �သူ��မဝင်း� သူ�ိက်ျော်သူ�� လှို�ဘဲ�ယ့်ူ 
ရန်း� �ကျော်ကြာ��င်း��ပြု�ခွ်��မ့သူ� ပြု�စ်�သူည်�ဟ� လှို���င်းန်း�� �မ်��စ်�� 
ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်� ဟ� ဆ�ိကြာ��ါသူည်�။ ဤတ်�ိင်း��တ်�ခွ်���ရ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ��ဏ်���ိင်း�မ်��� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
�တ်�ဝန်း���်င်း���ိ �မှန်း�တ်�ယ့်� ထွိန်း��သူိမ��ရန်း��တွ်�� 
စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်����ိ လှို���ကျော်ဆ�င်း�သူည်�ဟ� မည်�မ့ယံ့်�ကြာ�ည်�သူည်� 
��ိ မတှ်�တ်မ��တ်င်း�သူည်�။

၇။ အမိျား်သုာသုန�်�ှင််းများ ုဆောကာင််းများန့်သုည််် 
အမိျား်ဆောထူးာင််စာမုျား�ား (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�စ်၏ီ 
�မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်� �်န်း��မ�ကျော်ရ�သူန််း�ရှင်း��မ� �တ်�ွ� �မိ�သူ�သူန််း�ရှင်း��မ� 
ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�် �မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်�မ်��၏ လှိုဦူး�ကျော်ရ��ခွ်�ိ��ိ� 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�သူည််� �်န်း��မ�သူန််း�ရငှ်း��မ�သူည်� 

�တ်�ဝန်း���်င်း�ည်စ်�ည်မ��မ� �မ�ဏ်နိုငှ်း�် တ်�ိ��ရိုိ����ခွ်�ိ��် 
ကျော်���ပြု�နိုိ�င်း�သူည်�။ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်သူ� �မိ�သူ�သူန်း်�ရှင်း��မ� 
ရှိသူည်�် လှိုဦူး�ကျော်ရ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� ��ိမ်��ကျော်လှို ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� ၏
�တ်�ဝန်း���်င်း�ဆ�ိင်း�ရ� လှို�ိ��န်းာမ�ရမတှ်� မ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ဤ သူဘဲ�ဝ �တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� ��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း�� 
�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲနိုှင်း်�စ်��လှို်ဉ်း��၍ �ကျော်တ်ွ��ကြံ�ံ�မ်����ိ ��ိမ�ိ 
ကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွ ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ညွှနှ်း��နိ်း�� �သူစ်� ၅ ခွ���ိ 
ထွ��မံထွည််�သူွင်း��ခွဲ်သူည်�။ ယ့်င်း��တ်�ိ်မှ� ကျော်�����ါ�တ်ိ�င်း�� 
ပြု�စ်�သူည်� -

၈။ ဆောလထူးညု်စာ်ည်များ်းများကုို ဆောလ့ာခ်ံ��န်အ�့က် 
အစာိုး�များ�ှး�်ိုးများ ု(%)

၉။ ဆော�ထူးညု်စာ်ည်များ်းများကုို ဆောလ့ာခ်ံ��န်အ�့က် 
အစာိုး�များ�ှး�်ိုးများ ု(%)

၁၀။ လ့�်စာစာ်ဓိာ�်အားဆောခံွ�ာ�န်အ�က့် 
အစာိုး�များ�ှး�်ိုးများ ု(%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း�� (၃) ခွ�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်���တ်�ွ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း���စ်ိ��ရသူည်� �တ်�ဝန်း���်င်း� ကျော်လှိုထွ�/
ကျော်ရထွ� ည်စ်�ည်မ��မ� နိုငှ်း်� လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်� ���ကျော်ခွွတ်�မ�မ်���ိ� 
ထွ��မံကျော်ထွ����ံ် �ံ်��ိ�မ�နိုှင်း်� ���ကျော်��မ�မ်�� ကျော်��သူည်�ဟ� 
ဆ�ိသူည််� ကျော်ဝစ်���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ �ကျော်ထွ�����်ံ�ိ� “လှို���သူ�� 
�င်း����၊ သူတ်င်း���ခွ်���လှို��၊ စ်ည်��ရိုံ��လှိုံ��ကျော်ဆ��ကျော်ရ�၊ 
သူ�ိ်မဟ�တ်� �ခွွန်း�မူဝါဒိမ်�� သူင်း�တ်န်း��ကျော်��ပြုခွင်း��၊ ဥ�မ�- 
လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ���� ကျော်�����ါလှို���ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��တ်ငွ်း� �ါဝင်း�ရန်း� 
���ကျော်��ကျော်သူ� �်ံ��ိ�မ�မ်��” ဟ��ွ နို����တ်�ိ်သူတ်�မတှ်�ခွဲသ်ူည်�။ 
ဤ�တ်�ိင်း���တ်�သူည်� လှို���င်းန်း��စ်�မ်����ိ ထွိန်း��ည်ှိရန်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�၏ �ကျော်ပြုခွခံွစွ်မ��ရည်���ိ �ကျော်ထွ�����ူပြု��ကျော်သူ� 
ညွှှန်း��ိန်း��တ်စ်�ခွ�ကျော်��သူည်�။ စ်��ရိုံ�တ်စ်�ခွ�မှ စ်ွန်း်��စ်��စ်စည်��   
မ်��သူည်� င်းါ�ကျော်မ�ွပြုမးကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� �်��စ်�ီကျော်စ်ရန်း� �န်းမိ်� 
��ိင်း��သူိ� ်စ်�ီသူ�ွ�ကျော်သူ��ခွါ သူ�ိမ်ဟ�တ်� ဤည်စ်�ည်မ��ကျော်န်းကျော်သူ� 
ပြုမစ်�သူည်� �န်ံ်းဆ�ိ�ထွ�ွ�သူ�ွ�သူည််��ခွါ ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း��ခွရ�ီသူ�ွ� 
လှို���င်းန်း����ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်သူ�ဲသ်ူ�ိ ်လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�မ ှကျော်လှိုနိုငှ်း်� 
ကျော်ရ ည်စ်�ည်မ��မ�သူည်� �ပြုခွ��လှို���င်းန်း��စ်�မ်����� ဆ�ိ��်�ိ� 
သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�တ်စ်�ခွ�မ ှကျော်ရထွ� ည်စ်�ည်မ��မ� 
��ိ ကျော်လှို့�ခ်ွ်ပြုခွင်း��သူည်� �ပြုခွ��လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တွ်�� ဆ�ိ��်�ိ� 
မ်����ိ�ါ ကျော်လှို့�်ခွ်ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�ကျော်စ်န်းိင်း�သူည်�။ လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်� 
ကျော်ခွွတ်�ပြုခွင်း��သူည်� ��န်း��်စ်ရိတ်�သူ��သူ�ပြုခွင်း��လှိုည်�� 
ပြု�စ်�လှို့��စ်စ်� ဝန်း���� (power load) ��ိ�ါ ကျော်လှို့�ခ်ွ်ပြုခွင်း��ပြု�င််း� 
လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� ပြု��န်း��တ်�ီမ� မပြု�စ်�ရံို�မ� မ�ီမလံှို�ကျော်လှို��� 
ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တွ်�� သူယွ့်�ဝိ���၍ ��်�ိ�ပြု��သူည်�။



၁၁။ လ�ူဆောသုာင််းအ�က့် ��ှနိှိုင််သုည််် အများိုက်ကား 
အဆော�အ�က့် (#)

ဤစ်မံီခွန််း�ခွွဲမ� ညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�စီ်ရှိ လှိုတူ်စ်�ကျော်သူ�င်း�� 
လှို့င်း� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရရှိသူည်�် �မ�ိ����� �ကျော်ရ�တ်�ွ��ိ� 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ညွှနှ်း��ိန်း����ိ�န်း�တ်�ီရန်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�တ်�ိင်း�� 
မ်��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��၏ �်မ��မ့ရမှတ်���ိရယူ့်သူည်�။ ထွရ�����မ်�� 
မ်���ါ� �တ်�ဝန်း���်င်း�ဆိ�င်း�ရ� လှို�ိ��န်းာမ��တ်�ွ� ��ိကျော်��င်း�� 
သူည်�။ ထွရ�����န်းည်��ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� �တ်�ဝန်း���်င်း�ဆိ�င်း�ရ� 
လှို�ိ��န်းာရမည််� �ခွ်��မ်����ိ မလှို�ိ��န်းာနို�ိင်း�သူပြု�င်း်� ရမတှ်� 
န်းမိ်��်ကျော်စ်သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း�� ကျော်န်းာ���ွယ့်�မ ှယ့်�တို်ကျော်ဗဒိသူည်� 
ရို�ိ�ရှင်း���ါသူည်�။ �ထွ��တွ်င်း� ကျော်���ပြု�ခွဲသ်ူည််� �တ်�ိင်း��ည်စ်�ည်မ�� 
မ�သူည်� �လှို���သူမ��မ်��၏ �်န်း��မ�ကျော်ရ���ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်ပြုခွင်း�� 
နိုငှ်း်� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှလံှို�ိသူမူ်����ိ �ယ့်�ရ�ှ�ပြုခွင်း�� ���ပြု�င််း� ကျော်ဒိသူ 
ဆ�ိင်း�ရ� လှို���င်းန်း��စ်ီ���ွ� ပြု�စ်�ထွနွ်း��နိုိ�င်း�မ� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ� 
န်းမိ်��်ကျော်စ်ကျော်သူ� ��်�ိ�သူ��ကျော်ရ���ပြုခွင်း���ိ� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူည်�။ 
�မ�ိ��သူရို�ိ�� ��န်း�တ်င်း����မ်��သူည်� �မ�ိ��သူရိို���မ်����ိ 
သူန််း�ရငှ်း��ကျော်စ်ပြုခွင်း��ပြု�င််း� ကျော်လှိုထွ�ည်စ်�ည်မ��မ��ိ� ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်စ်သူည်�။ 
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�မ ှကျော်ရထွ�/ကျော်လှိုထွ� ည်စ်�ည်မ��မ�သူည်� �ပြုခွ�� 
လှို���င်းန်း��မ်��နှိုင်း်� ရ����ွ��တ်ငွ်း��သူိ� ်��ူဆ��မည်� ပြု�စ်�သူည်�။ 
ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််���ပြု�င်း်� ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ကျော်ဒိသူနိုတရ�စ်�ိ�ရ၏ 
ည်စ်�ည်မ��မ� �မ်�ိ��စ်��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း����ိ ကျော်လှို့�်ခွ်နို�ိင်း�ကျော်သူ� 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။

၁၂။ စားီ�ာ့းဆော�းအ�က့် သုယ််ယ်�ူို�ဆော�ာင််ဆော�းများ ှ
ထူးက့်�ှိဆောသုာ ကာဗီန့်�များာဏာ

ဤ����ခွ�်��ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်တီ်ငွ်း� 
�တ်�ဝန်း���်င်း�ဆိ�င်း�ရ� လှို�ိ��န်းာမ���ိ တ်�ိ��ရို�ိ��တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ 
�ညွှှန်း���ိန်း����ိ ထွ�တ်�လှို���နို�ိင်း�ရန်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��မ်��ရှိ 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်����လှိုံ��၏ �်မ��မ့�ိ� ယ့်ူထွ���ါသူည်�။ သူယ့်�ယူ့် 
��ိက်ျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ��ဗွန်း�သူ�ိ�သူည်��မ�သူည်� GDP �ခွ်�ိ� 
�လှို�ိ�� ��ဗွန်း�ထွ�တ်�လှို���မ� (သူ�ိ်) �်��ကျော်ထွ�င်း�ဂျာဏ်�န်း��  
�လှို�ိ�� ��ဗွန်း��မ�ဏ် �ီလှို�ိဂျာရမ� ခွန်း်�မှန်း��ခွ်��တ်စ်�ခွ� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။ ၎င်း���ိ�  ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်ငွ်း�� ဒိဇီာယ့်� နိုငှ်း်� ကျော်ရနံ်း ကျော်ရ�င်း����� 
�ကျော်�် �ကျော်ပြုခွခံွ၍ ခွန််း�မနှ်း��တ်�ွ�ခွ်��ပြုခွင်း��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ၂၀၀၆  IPCC  
လှိုမ��ညွှနှ်း�ခွ်���ိ� �ကျော်ပြုခွခံွ၍ ��ဗနွ်း�ဒိ�ိင်း�ကျော်����ဆိ��� ဓ�တ်�ကျော်င်း�ွ 
ထွ�တ်�လှိုှတ်�မ� �မ�ဏ်�ိ� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုတ်ွ��ခွ်���ါသူည်� 
(Gómez et al., 2006)။ �မ်��ပြု�ည်�သူ ူသူယ့်�ယ့်�ူ�ိက်ျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ� 
��ါ�ဝင်း� ကျော်��င်း��မွန်း�စ်ွ� စ်ီစ်ဉ်း�ထွ��ဖြိုး�ီ� ထွိကျော်ရ���သူည််� 
“စ်မိ��လှိုန်း��ကျော်သူ�” သူယ့်�ယ့်�ူ�ိက်ျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ� စ်န်းစ်�ရှိကျော်သူ�ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
တ်စ်�ခွ�သူည်� �ပြုခွ��ကျော်သူ� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��ထွ�� ��ဗွန်း�ဒိ�ိင်း� 
ကျော်����ဆ�ိ��ထွ�တ်�လှိုတှ်�မ� ��ိမ�ိကျော်လှို်�်�ါ�နို�ိင်း�သူည်�။ စ်မွ���င်း� 
ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ� ကျော်မ��ကျော်တ်��ယ့်�ဉ်း�မ်��ရှိကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�သူည်� 
ကျော်မ��ကျော်တ်��ယ့်�ဉ်း� �ကျော်ဟ�င်း��မ်��ရှိသူည််� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� တ်စ်�ခွ�ထွ�� 
��ဗနွ်း�ထွ�တ်�လှိုတှ်�မ� ��ိမ�ိန်းမိ်��်လှိုမိ်�မည်�။ ��ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� 
��ဗနွ်း�ထွ�တ်�လှိုတှ်�မ� ဆ�ိသူည်�မ�ှ လှိုကူျော်န်းမ��ဆင််း��တ်န်း��နိုငှ်း်� 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း��ါ� �မ့�လံှို��ဆ�ိင်း�ရ� �န်း�လံှို��မိ�ဓ�တ်�ကျော်င်း�ွထွ�တ်�လှှိုတ်�မ� 
မ်���ိ�ဆ�ိလှို�ိသူည်�။

ဇိုယ်ား ၄.၈ ။

 သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း�ိုင််�ာ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀)

 ၂၀၁၈ နှှင််် ၂၀၂၀ MBEIs �င့်် စာဆုော�ာင််းထူးားသုည််် အဓိကိညွှှန်ကနိ်းများ�ား

ညွှနှက်နိ်းများ�ား �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း�် 

��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း��ဆ�ိင်း�ရ� 

�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

3.33

4.74

5.99

3.07

5.39

6.22

0.61

3.43

4.44

5.09

0.88

စ်စ်�တ်မ��ညွှနှ်း���နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.50

1.73

2.28

1.68

1.97

2.60

0.13

1.38

1.74

2.18

0.65

�မ�ခွံညွှှန်း���နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

�မ�ခွံ ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.80

2.97

3.79

1.22

3.52

3.88

0.67

1.68

2.78

3.16

0.95



၁။ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� 

ည်စ်�ည်မ��မ�သူည်� 

လှို���င်းန်း��စ်�၏ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� 

�လှို���လှို��ကျော်�် 

�န်းည်��င်းယ့်� သူိ�်မဟ�တ်� 

လှိုံ��ဝ မထွခိွ�ိ��ကျော်စ်�ါ (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� Q116

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

68.2%

83.8%

96.0%

78.1%

93.0%

100.0%

0.13

88.0%

95.3%

98.8%

0.75

၂။ ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််���ပြု�င်း်� 

�တ်�ဝန်း���်င်း� 

ည်စ်�ည်မ��မ��ဆင်း�်� 

လှို��ခွံနို�ိင်း�သူည်�် �ဆင်း�်တ်ငွ်း�ရှိ 

(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� Q114

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

19.1%

39.3%

81.1%

24.9%

52.0%

76.1%

0.66

29.9%

56.7%

76.5%

0.84

၃။ ကျော်ဒိသူ��ဏ်��ိ�င်း�မ်�� 

�ကျော်န်းပြု�င်း်� �တ်�ဝန်း���်င်း� 

ည်စ်�ည်မ��မ���ိ ��ိင်း�တ်ယွ့်�ရန်း� 

�ခွ်နိ်း�မီ �ကျော်ရ�ယ့် ူ

ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� ပြု��သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� Q118

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

42.1%

100.0%

0.0%

51.9%

100.0%

0.07

11.5%

49.3%

94.8%

0.78

၄။ ကျော်ရကျော်�ခွတွ်�ကျော်ရ��တ်�ွ� 

�စ်�ိ�ရ� ကျော်ထွ����ံ ်

�ညူ်မီ�ကျော်��သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� 120_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

10.2%

37.0%

1.6%

9.8%

49.1%

0.24

4.8%

11.6%

29.7%

0.81

၅။ စ်နွ်း်��စ်��စ်စည်��မ်�� 

ပြု�န်း�လှိုည်��သူံ��ခွ်ကျော်ရ��တ်�ွ� 

�စ်�ိ�ရ� ကျော်ထွ����ံ�်ူည်မီ� 

ကျော်��သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� 120_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

6.9%

24.4%

0.8%

17.7%

61.7%

0.18

5.6%

15.0%

57.9%

0.85

၆။ �စ်�ိ�ရစ်စ်�ကျော်ဆ�ပြုခွင်း��၏ 

ရည်�ရယွ့်�ခွ်��မ�ှ 

လှို�ူ��ွဲ��စ်ည်��နိုှင်း�် 

�တ်�ဝန်း���်င်း��ိ� ���ယွ့်�ရန်း� 

ပြု�စ်�သူည်� (သူကျော်ဘဲ�တ်%ူ)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� 77_3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

14.8%

25.7%

44.9%

12.0%

22.1%

47.3%

-0.15

11.3%

28.5%

46.7%

0.69

၇။ �မိ�သူ�သူန်း်�ရှင်း��မ� 

ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�် 

�မိ�ကျော်ထွ�င်း�စ်�မ်�� (%)

����ခွ်���ကျော်ရ� မတှ်�တ်မ�� 

၂၀၁၄  သူန်း��ကျော်ခွါင်း� 

စ်�ရင်း��နိုငှ်း�် ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ 

ကျော်န်းထွ�ိင်း�မ� �ကျော်ပြုခွ 

�ကျော်န်းမ်��စ်စ်�တ်မ�� ၂၀၁၇

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

61.8%

83.6%

96.3%

52.4%

91.7%

98.0%

0.64

52.4%

91.7%

98.0%

1.00

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များး ထူးည်််သုင့််းထူးားသုည််် ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၈။ ကျော်လှိုထွ�ည်စ်�ည်မ��မ���ိ 

ကျော်လှို့�ခ်ွ်ရန်း��တ်�ွ� 

�စ်�ိ�ရမ�ှံ�်�ိ�မ� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� - Q120_3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.2%

8.2%

25.2%



၉။ ကျော်ရထွ�ည်စ်�ည်မ��မ���ိ 

ကျော်လှို့�ခ်ွ်ရန်း��တ်�ွ� 

�စ်�ိ�ရမ�ှံ�်�ိ�မ�(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� 120_4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

2.5%

10.4%

30.4%

၁၀။ လှို့��စ်စ်�ဓ�တ်���� 

ကျော်ခွွတ်�ရန်း��တ်�ွ� 

�စ်�ိ�ရမ�ှံ�်�ိ�မ� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� 120_5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

4.4%

15.1%

44.8%

၁၁။ လှိုတူ်ကျော်သူ�င်း��လှို့င်း� 

�မ�ိ��သူရိုိ���ထွရ����� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်ထွ�ွ����ကျော်�် 

�ကျော်ပြုခွခွံကျော်သူ� တ်ရ��ဝင်း�  

ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��ကျော်သူ�  

ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.16

0.41

1.21

၁၂။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��တ်�ွ� 

သူယ့်�ယ့်�ူ�ိ်ကျော်ဆ�င်း�ကျော်ရ�မ ှ

ထွ�တ်�လှိုတှ်�ကျော်သူ� 

��ဗနွ်း��မ�ဏ်

MBEI မ ှဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� ကျော်ထွ/ွ���� 

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�  

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�ခွ်���လှို��မ်���ကျော်�် 

�ကျော်ပြုခွခွံ၍ ခွန်း်�မနှ်း��သူည်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.02

0.35

1.4

လှို���သူ��ကျော်လှို�််င်း�်ကျော်ရ�နိုငှ်း�် လှို���သူ��ကျော်ခွ်ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��ကျော်ရ� 
�စ်ရှိသူည််� �လှို���သူမ��ကျော်ရ�ရ� မဝူါဒိမ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် ��်�ိ�ပြု��နို�ိင်း��ါသူည်�။ စ်ွမ��ရည်�ပြုမင််း� 
လှို���သူ���င်း����စ်��ိ� �သံူ��ပြု��နို�ိင်း�ပြုခွင်း��သူည်� လှို���င်းန်း����န်း��် 
စ်ရတိ်�နိုငှ်း်� လှို���င်းန်း��၏ ကျော်န်းာ��ဆံ��ထွ�ွ���န်း� �ရည်��ကျော်သူ�ွ 
တ်�ိ�်ကျော်�် သူ��ကျော်ရ���မ�ရှိသူည်�။ �လှို���သူမ��ကျော်ရ�ရ�မဝူါဒိ 
မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��၏ လှိုသူူ���ရင်း���နိုှီ� �ရည်� 
�ကျော်သူ�ွကျော်�် �ဆံ��စ်နွ်း�၌ သူ��ကျော်ရ���မ�ရှိဖြိုး��ီ �လှို���သူမ�� 
မ်��၏ �ရည်��ခွ်င်း�� ပြုမင်း်�မ��ကျော်လှိုကျော်လှို၊ လှို���င်းန်း��၏ထွ�တ်�လှို���  
နို�ိင်း�စ်မွ�� ���ကျော်��င်း��ကျော်လှိုကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ �လှို���သူမ��မ်��၏ 
�ရည်��ကျော်သူ�ွပြုမင််း�မ��ကျော်န်းလှို့င်း� လှို���င်းန်း��ရှင်း�နိုငှ်း်��လှို���သူမ�� 
နိုစှ်�ဦး�နိုစှ်�����တ်�ွ� ��်�ိ�ရှိသူည်�။ �လှို���သူမ��  ကျော်����ွ� 
��ိ��ည်မီ� မရှိပြုခွင်း��� �လှို���သူမ��မ်�� �တ်�ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� 
�တ်�ွ��ါ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်သူည်�။ �လှို���သူမ��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
၎င်း��တ်ိ�်နိုှင်း�် မ��ိ��ညီ်သူည်�် �လှို���မ်�� ရရှိသူ�ွ�သူည်�်�ခွါ 
လှို������ခွတ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�နို�ိင်း�ကြာ�ကျော်တ်�မ်ည်� 
မဟ�တ်�ဘဲ ဲလှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်�လှိုည်�� ထွ�တ်�လှို���မ���� �်ဆင်း�� 
ရံို�သူ�မ�၊ လှို���သူ��ကျော်လှို�််င်း်�ကျော်ရ�တ်ငွ်း�လှိုည်�� ကျော်င်းကွျော်ကြာ����ိ၍ 
��န်း��်ခံွရကျော်တ်�သ်ူည်�။ သူ�ိပ်ြု�စ်��ါ၍ သူင််း�တ်င််း�ကျော်လှို်����တ်�ဖြိုး��ီ 

ထွိကျော်ရ���မ�ရှိကျော်သူ� �လှို���သူမ��ကျော်ရ�ရ� မူဝါဒိမ်��သူည်� 
ကြံ�ံ်ခွ�ိင်း����ကျော်��င်း��ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း�တ်စ်�ရ��  
�တ်�ွ� �လှိုနွ်း��ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� �စ်တိ်���ိ�င်း��ဟ� ဆ�ိနို�ိင်း��ါ 
သူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� Acemoglu နိုငှ်း်� Dell (၂၀၁၀) စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� 
လှို��တ်င်း��ကျော်မရိ�ကျော်န်းထွ�ိင်း�သူူတ်�ိ်၏ တ်�ိင်း��ပြု�ည်��တ်ွင်း�� 
လှိုတူ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စီ်၏ ဂျာ်ဒီိ�ီကီျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�၏ ထွ��ဝ��ခွန််း�သူည်� 
�ည်�ကျော်ရ�ကျော်ကြာ��င််း�ပြု�စ်�သူည်� ဟ�ကျော်���ပြု�ထွ��သူည်���ိ ထွ��မံ 
ကျော်တ်�ွရှိရသူည်�။ သူတူ်�ိသ်ူည်� ဤဝင်း�ကျော်င်း ွ��်�ိ�ခံွစ်��ခွငွ်း်�မ်���ိ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� �ကြာ��� (�ည်�ကျော်ရ��ဆင််း���ါ�ဝင်း�)  
ဘဲ��ကျော်�ါင်း��စ်ံ�မှ တ်ွ��ခွ်��ထွ��ကျော်သူ� ��န်း�ထွ�တ်�လှို���မ� 
(total-factor productivity - TFP) တ်�ိ�တ်��မ�နိုငှ်း်� ဆ��စ်�� 
ကျော်န်းသူည်�ဟ�ဆ�ိကြာ�၏။

ဖြိုး�ိုင််�ိုင််များု အားဆောကာင််းဆောစာဆောသုာ အလု�်သုများားဆော�း�ာ 
များူဝါဒီများ�ားသုည်် နှိုင််င်း�စာ်နှိုင််င်း၏ စာီး�့ားဆော�းလည််��် 
ဆော�ာင််�ွက်နှိုင််ဆောစာ�န်အ�့က် ခံ�န်လှ�်ထူးား၍ များ�ဆောသုာ 
အစာ�်ိအ�ိုင််း�စ်ာ��်ပြဖွဲ့စ်ာသုည််။ လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��ရ�တွ်င်း� 
သူ��သူ�လှိုွယ့်��ူမ�နိုှင်း်� �လှို���သူမ��စ်ရိတ်� န်းည်���ါ�မ� 
တ်�ိက်ျော်ကြာ��င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� �ပြုခွ��ကျော်သူ� �ပြုမတ်� 



�စ်နွ်း��ရရှိကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� လှိုတွ်�လှို��စ်�ွ ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ� 
လှို�နို�ိင်း�မည်�ပြု�စ်�သူည်�။ ကျော်��င်း��စ်ွ��ည်�တ်တ်�ကျော်သူ� 
�လှို���သူမ�� �င်း����စ်�သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��၏ 
��န်း�ထွ�တ်�လှို���မ��ိ� ��ိမ�ိ���ကျော်��င်း��လှို�ကျော်စ်သူည်�။ �န်းည်��ဆံ�� 
�ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်း ွဥ�ကျော်ဒိ�ိ�မတိ်�ဆ�� �်င်း�်သူံ��လှို�ိ��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� 
ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းသူည်� �လှို���သူမ��ကျော်ရ�ရ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ� 
မ်����ိ �ကျော်လှို��န်း��ထွ�� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကျော်န်းသူည်���ိ 
ကျော်တ်�ွနို�ိင်း�သူည်� (�မ့�ဘ်ဲဏ်�၊၂ဝ၁၈)။ ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ စ်စိ်စ်� 
ကျော်လှိုလ်ှို�မ��ရ �လှို���သူမ��ကျော်ရ�ရ� မဝူါဒိကျော်�ါင်း��စ်ံ��န်း�� 
မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�တ်�ိင်း��မ်��သူည်� မည်�သူည််� ���ိင်း��တ်ငွ်း� 
�ကျော်��င်း��ဆံ�� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကျော်န်းသူည်���ိ ခွွဲပြုခွမ��စ်ိတ်�ပြု��၍ 
ကြာ�ည််�နို�ိင်း�သူည်�။ MBEI တ်ငွ်း� လှို���သူ���င်း���� စ်�ကျော်ဆ�င်း��မ�ပြု� 
�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲသူည်� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ဆံ���ဏ္ဍတ်စ်�ခွ��ပြု�စ်� 
��်ံ��ဝင်း�သူည်�။

ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းသူည်� ဗဟိ�ခွ �်����ိင်း�စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�စ်န်းစ်���ိ �်င်း်�သံူ��ရ�မ ှ
၂၀၁၁ မတ်�ိင်း�ခွင်း��ထွ ိကျော်စ််���ွ�စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�သူိ�် တ်ရ��ဝင်း� 
�ပြု�ည်�်�ဝ �ူ�ကျော်ပြု��င်း��ရပြုခွင်း�� မရှိကျော်သူ��ါ။ သူ�ိ်ကျော်သူ�� ယ့်ကျော်န်း် 

�မ့�ကျော်�်တ်ွင်း� �ပြုမန်း�ဆ�ံ�စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� တ်�ိ�တ်��ကျော်န်းကျော်သူ� 
နို�ိင်း�ငံ်းမ်���န်း�� နို�ိင်း�ငံ်းတ်စ်�ခွ��ကျော်န်းပြု�င်း်� �ါဝင်း�ကျော်န်းဖြိုး��ီ ပြု�စ်�သူည်�။ 
�မ့�လှို�ံ�ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်���ွ��ကျော်ထွ����ံ်ကျော်ရ� ကျော်�ါင်း��စ်ည်��မ� 
တ်ငွ်း��သူိ� ်�ထွ�ူသူပြု�င်း်� လှို���သူ���င်း���� �ကျော်ပြုခွပြု��သံူ��သူည််� 
��န်း�ထွ�တ်�လှို���င်းန်း��မ်��၊ (Labour Intensive Industry) 
�ဏ္ဍတ်ွင်း� �ဓိ� �ါဝင်း�လှို�၍၊ �ပြုခွ���ဏ္ဍစ်ံ�၌လှိုည်�� 
ထွ�ိ��သူင်း်�သူကျော်ရ�ွ �ါဝင်း�လှို�နို�ိင်း�ဖြိုး��ီပြု�စ်��ါ၏။ သူ�ိက်ျော်သူ���မ့�လံှို��  
ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်����ွ�ပြု�န််း�ခွ်�ီကျော်ရ� လှို���င်းန်း���တ်ငွ်း��သူိ� ်�ါဝင်း�လှို� 
နို�ိင်း�ရန်း��တ်�ွ� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း၏ လှို��ရှိ�ခွ်နိ်း��ကျော်န်း�ထွ��တ်ငွ်း� 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမ���နိုှံမ�မ်��နိုငှ်း�် လှို���င်းန်း��လှို�����ိင်း�လှို�ိသူမူ်��ဝင်း�လှို� 
ကျော်စ်ရန်း� ကျော်သူခွ်�ကျော်စ်မည််� လှို��ခံွနို�ိင်း�စ်မွ��ရည်� ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်��ရန်း� 
လှို�ိ���ကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�။ ထွ�ိရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ� �သူစ်�တ်ိ�်��ိ 
�ကျော်��င်း��ဆံ�� �ထွကိျော်ရ���ဆံ���သူံ��ပြု��နိုိ�င်း�ပြုခွင်း�� ရှိကျော်စ်ရန်း� 
�တ်�ွ� ဘဲ��စံ်�၊ ကျော်ဒိသူစံ်�မ ှလှို�ူ�ရင်း���နိုှီ�မ်�� �ွ�ံဖြိုး��ိတ်�ိ�တ်�� 
လှို�ကျော်စ်ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�မ်�� ��ိမ�ိကျော်��င်း�� 
ကျော်စ်ရန်း� ပြု��လှို���ပြု�ည််�စ်ည်��ရမည်�ပြု�စ်�၏  (Keller 1996, Durham 
2004)။ ပြု�ည်�တ်ငွ်း��လှို���င်းန်း��စ်�မ်��သူည်� တ်�ိင်း��ပြု�ည်��တ်ငွ်း��ရှိ 
နို�ိင်း�င်းံပြုခွ�� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံသူမူ်���တ်�ွ� ဆွဲကျော်ဆ�င်း�မ�ရှိသူည်�် 
��န်း��စ်စည်��မ်�� ထွ�တ်�လှို���ရန်း�နိုငှ်း်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��ကျော်��ရန်း� 
လှို�ိ���ကျော်သူ� �လှို���သူမ�� စ်မွ��ရည်�ရရှိရန်း� ရို�န်း���န်း�ကျော်န်းရဆဲ 
ပြု�စ်�သူည်�။ န်းည်���ည်�နှိုင်း်� စ်ီမံခွန်း်�ခွွဲမ� စ်ွမ��ရည်�ရှိသူည််� 
လှို���သူ��မ်���ိ� ရ�ှကျော်�ရွန်း�မှ�လှိုည်�� ခွ��ခွဲ�ါသူည်�။

များနှတဆောလး�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီသုည်် အလု�်သုများားများ�ားစုာဆော�ာင််း  
များ�ုင့်် အဆောကာင််း�းးုပြဖွဲ့စ်ာဖြိုး�ီး �မ်ှျားးပြ�ည််နယ််သုည်် အ�ိုး�ာွး�းးု 
ပြဖွဲ့စ်ာသုည််။ ဤ��ွပြုခွ��ခွ်��၏ သူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� ���ိင်း�� 
တ်စ်�ခွ�မှ� လှိုသူူ�� �ရင်း���ပြုမစ်�၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွကျော်ကြာ��င်း်� 
ပြု�စ်�သူည်�။ မနိုတကျော်လှို�တ်ငွ်း��ပြုမင်း်�ဆံ�� ကျော်�်�င်း�����နိုှမံ�နို�န်း�� သူည်� 
(၅၉) ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��ရှိဖြိုး��ီ ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�သူည်� ကျော်����ဆံ���ဆင််း�တွ်င်း�  
ရှိဖြိုး��ီ (၂၉) ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��သူ� ရှိသူည်�။ တ်�ိ်ကျော်သူ� ညွှနှ်း���နိ်း��မ်�� 
�တ်ငွ်း�� သူသိူသိူ�သူ� �ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ�မ်��လှိုည်��ရှိသူည်�။ 
ဥ�မ����ပြု�င်း်� �စ်�ိ�ရ၏ �လှို������ိင်း� ရှ�ကျော်�ွရရှိကျော်ရ�  
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ���ွဲ�မ်��� �လှို���ရ�ှကျော်န်းသူ ူလှို ူ၁၀၀၀၀ လှို့င်း� 
 ကျော်န်းရ�ခွ်ထွ��ကျော်��နို�ိင်း�ပြုခွင်း��တ်ငွ်း� ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ၌ �လှို���သူမ�� 
မည်�မ့ခွ်ကျော်��ပြုခွင်း�� ရှိသူည်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��တ်ငွ်း� 
၅-ကျော်ယ့်���နို�န်း��မှ ရန်း���န်း�တ်ွင်း�  ၃၇၃-ကျော်ယ့်���နို�န်း���ထွ ိ
ရှိသူည်�။ ��ဂျာဂလိှို��ဏ္ဍ၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ� �မ�ဏ် 
သူည်� ဤ�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ�မ်��တ်ွင်း� �ဓိ��်သူည်�။ 
သူ�်ိကျော်သူ�� �စ်�ိ�ရ�လှို������ိင်း�ရရှိကျော်ရ� ၀န်း�ကျော်ဆ�င်း�မ���ွဲ�၏ 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�နိုငှ်း်� �ရည်��ခွ်င်း��သူည်�လှိုည်�� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�သူည်�။ 
ကျော်ဒိသူခံွ�လှို���သူမ��မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွနိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ 
�ပြုမင်း�မ်��၌ မ်��စ်�ွ�ွဲပြု���မ�ရှိသူည်�။ �န်းမိ�်ဆံ��ပြု�စ်�ကျော်သူ� 
ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှ ိစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၁၁.၆% �သူ� 
ကျော်ဒိသူခွံလှို���သူ��မ်��သူည်� �ရည်��ကျော်သူွ�ပြုမင််း�သူည်�ဟ�  
ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ �ပြုမင်း်�ဆံ��ပြု�စ်�ကျော်သူ� �ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ၅၄.၅%� ကျော်ဒိသူခွံလှို������သူည်� 
�ရည်��ကျော်သူ�ွပြုမင်း်�သူည်� ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��တွ်င်း� လှို���သူ���ရည်� �ကျော်သူ�ွ��ွပြုခွ��မ� 

�းု ၄.၉။

လ�်ုသုားခံန်�ထူးားဆော�း�ိုင််�ာ ပြ�ည််နယ််နှငှ််�်ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား 
အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့-၉ �များ�ှ်များ�ား

Chart legend

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�

မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

�ဲခွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�

မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�
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သူည်� �လှို���သူမ��မ်�� �လှိုယွ့်�တ်� ူစ်�ကျော်ဆ�င်း��နို�ိင်း�မ���ိ 
�ွဲပြု���ကျော်စ်သူည်�။

စာီး�့ားဆော�းလု�်င်န်းများ�ားသုည်် အ�ည််အခံ�င််း�ှိဆောသုာ  
ဝန်ထူးမ်ျားးများ�ား ခံန�အ်�်�န် ခံက်ခံ��ှိဆောသုာ်လည််း အလ�်ုသုများား 
အများ� ို းအစာားဆော�် များူ�ည််၍ က�့ပြ�ားပြခံားနားများမုျား�ား�ှိသုည််။ 
ဥ�မ����ပြု�င်း်� န်းည်���ည်���ိင်း�� �ွမ���်င်း�မ�ရှိကျော်သူ� ဝန်း�ထွမ��  
မ်���ိ� ခွန််း����နို�ိင်း�ရန်း� ခွ��ခွသဲူည်�။ �ပြုမင်း်�ဆံ�� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� 
ရှိသူည်�် မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်ငွ်း��င်း� လှို���င်းန်း��စ်� ၄၇.၂% 
�သူ� �ည်�ရငှ်း�မ်�� စ်�ကျော်ဆ�င်း��ရန်း� လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ�ဆ�ိသူည်�။ 
�့မ��မ့�လှိုယ့်��ိန်း��တ်န်း���ိ� တ်�ွ�ခွ်��မ�မ်���ရ  မနိုတကျော်လှို� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်ွင်း� လှို���င်းန်း��စ်� ၂၅.၁ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း���သူ� 
န်းည်���ည်��ွမ���်င်း�သူမူ်���ိ� ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း�လှိုယွ့်��သူူည်� 
ဟ� ဆ�ိသူည်�။ ၎င်း��� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��၏ ထွ��ဝ��တွ်င်း� 
လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ကျော်လှို��ံ�သံူ���ံ�ကျော်�်��သူည်� �ည်�ရှင်း�မ်����ိ 
ရှ�ကျော်�ွစ်�ကျော်ဆ�င်း��ရန်း� �ခွ���ခွဲရှိသူည်�ဟ� ကျော်���ပြု�သူည်�။ 
�်ံ���သူင်း်�စ်ရ�ကျော်��င်း��သူည်�မ�ှ စ်မွ��ရည်�ပြုမင််း�ကျော်သူ� �လှို��� 
ကျော်န်းရ�မ်���တ်�ွ� လှို���သူ��စ်�ကျော်ဆ�င်း��ရန်း� �်မ��မ့���ပြု�င်း�် 
လှိုယွ့်��ကူျော်န်း�ံ�ရ၏။ �လှိုယ့်��နိ်း��တ်န်း���ိ� တ်�ွ�ခွ်��မ�နိုငှ်း�် 
တ်ညူ်ကီျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ ၄၆.၇% 
သူည်� စ်�ရင်း���ိ�င်း�မ်��ရ�ှကျော်�ရွန်း� လှိုယွ့်��ကူျော်သူ��လှိုည်�� ၄င်း��
တ်�ိ်�တ်ွ�� ကြီး�ီ�ကြာ���သူူမ်��ရှ�ကျော်�ွရန်း� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏  
၄၄.၈% သူ� လှိုွယ့်��ူသူည်�ဟ� ဆ�ိကြာ�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ 
ဤ�နိ်း��ဂျာဏ်န်း��မ်��သူည်� န်းည်���ည်��ွမ���်င်း�သူမူ်���ိ� 
ခွန်း် �ထွ��ပြုခွင်း�� ထွ��သူ�လှိုွန်း�ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
စ်�ကျော်ဆ�င်း��မ�တ်ငွ်း� �ခွ���ခွမဲ်��စ်�ွ ရှိကျော်သူ�သူည်� ��ိသူတ်ပိြု�� 
သူင်း်��ါသူည်�။ ပြု�စ်�နိို�င်း�ကျော်ပြုခွရှိကျော်သူ� ရငှ်း��ပြု�ခွ်��မ�ှ လှိုမူ်��စ်�၏ 
�ည်�ကျော်ရ��ဆင််း� န်းိမ်��်ကျော်န်းပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည်�။  
�လှိုယ့်��နိ်း��တ်န်း��ိ�� တ်�ွ�ခွ်��မ�နိုငှ်း်�တ်ညူ်ကီျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ရှိ ကျော်ဒိသူမ်��၌ မလူှိုတ်န်း��ကျော်�်�င်း�� ���နိုှမံ�မ�ှ ၉၄.၉% 
ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� �ထွ��တ်န်း��ကျော်�်�င်း�� ���နိုှမံ�၏ ၄၁% မ့သူိ�် 
�်ဆင်း��သူ�ွ�သူည်�။

၂၀၁၈ ခံနုှှစာ်နှှင််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်�ို��င့်် ဆောကာက်ယ်ခူံ�သ်ုည််် 

အဓိကိ MBEI ညွှနှ်ကနိ်း 

ဤ လှို���သူ��ခွန်း�ထ်ွ��ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်ငွ်း� ၂၀၁၈- 
 ခွ�နိုှစ်�နိုှင်း�် ၂၀၂၀-ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ကြီး�မိ�စ်လှိုံ��တ်ိ�်၌ တ်�ိင်း��တ်�ခွဲသ်ူည်�် 
�ဓ�ိ ညွှနှ်း��နိ်း�� ၇ ခွ� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ အလ�ု်သုများား ဆောခံ်ယ်�ူလယ့််ကမူျား ု- 
အဆောပြခံခံးကာယ်လ�ု်သုား (%)

၂။ အလ�ု်သုများား ဆောခံ်ယ်�ူလယ့််ကမူျား ု- 
နည််း�ည်ာ�ငှ််များ�ား (%)

၃။ အလ�ု်သုများား ဆောခံ်ယ်�ူလယ့််ကမူျား ု- 
စာာ�င််းကိုင််များ�ား (%)

၄။ အလ�ု်သုများား ဆောခံ်ယ်�ူလယ့််ကမူျား ု- 
ကြီးကးီ�က�်သုမူျား�ား (%)

၅။ အလ�ု်သုများား ဆောခံ်ယ်�ူလယ့််ကမူျား ု- 
များန်ဆောနဂ�ာများ�ား (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း�� ၅ ခွ�သူည်� ဝန်း�ထွမ���မ်�ိ�မ်�ိ� (�ကျော်ပြုခွခံွလှို���သူ�� 
မ်��၊ န်းည်���ည်�ရှင်း�မ်��၊ စ်�ရင်း����ိင်း�မ်��၊ ကြီး��ီကြာ���ကျော်ရ�မးှ� 
မ်��နိုငှ်း်� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်��) တ်�်ိ��ိ ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ� 
ကျော်���ပြု�ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ီရှိလှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ 
ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း����ိ ပြု�သူပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ဤသူည်���� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်���တွ်��လှိုည်�� တ်�ိ��ရို�ိ����်�ိ�သူ��ကျော်ရ���မ� 
ရှိသူည်�် န်းည်��တ် ူပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��တ်�ိ်� ခွ်မတှ်�ထွ��သူည်�် 
�ကျော်ပြုခွခံွ�လှို���သူမ��ကျော်ရ�ရ� �စ်�ီမံ၊ မဝူါဒိမ်��၏ ��်�ိ� 
ကျော်�်�ဇာူ�မ်����ိလှိုည်�� ကျော်�်လှိုွင်း�ကျော်စ်သူည်�။ �လှို���သူမ�� 
စ်�ကျော်ဆ�င်း��မ�တ်ငွ်း� �ခွ���ခွမဲ်��ကျော်ကြာ��င််း� လှို���င်းန်း��စ်��တ်�ွ� 
��န်း��်စ်ရတိ်�မ်��ပြု���လှို�ပြုခွင်း�� နိုငှ်း်� �ပြုမတ်��စ်နွ်း���်ဆင်း��ပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်ရံို�မ့မ� လှို���သူ��ကျော်���ွ��တွ်င်း� �လှို���သူမ�� 
မ်��သူည်� ၎င်း��တ်ိ�်နိုှင်း်�မသူင်း်�ကျော်တ်��ကျော်သူ� �လှို���မ်��ပြု�င်း်� 
�ဆံ��သူတ်�ရပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည််��ခွါ လှို���သူ��နှိုင်း်� လှို���င်းန်း��ရငှ်း� 
�ကြာ��� ပြု�ဿန်းာမ်��ပြု�စ်�ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တွ်�� 
�ပြုမတ်��စ်ွန်း�� ကျော်လှို်�်န်းည်��ပြုခွင်း��လှိုည်�� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူည်� 
(Blanchflower et al. 1996, Ponte 2000)။ �လှို���သူမ�� 
စ်�ကျော်ဆ�င်း��မ� �ခွ���ခွရဲှိပြုခွင်း��သူည်� �လှို���သူမ��မဝူါဒိမ်�� 
ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်စ််���ွ��တ်ငွ်း�� ���န်းည်��မ�မ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူည်� 
ဟ� ဆ�ိလှို�ိနို�ိင်း�သူည်�။ ဥ�မ����ပြု�င််း� င်းှ��ရမ��ပြုခွင်း���ကျော်�် 
�လှိုွန်း���ွံတ်င်း��ကြာ���ကျော်သူ� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
(ခွွဲတ်မ��၊ �သူ���န်း်�သူတ်�၊ �လှို���သူမ�� စ်�ခွ်���မ်��  
�ကျော်�် တ်င်း���်��ကျော်သူ� စ်ည်���မ��ခွ်��မ်��) ��ိ သူတ်�မတှ်� 
ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��၏ �လှို���သူမ��မ်�� င်း�ှ�ရမ�� 
ပြုခွင်း�� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်���ိ ထွခိွ�ိ��၍ လှို���င်းန်း��စ်�မ်���တ်�ွ� 
�ကျော်��င်း��ဆံ�� �လှို���သူမ��မ်�� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ပြုခွင်း��၌ �ခွ���ခွဲ 
ပြု�စ်�ကျော်စ်ရံို�မ� �ဆင်း်��တ်န်း��ရှိ ထွ�တ်���န်း��စ်စည်��မ်��လှိုည်�� 
ထွ�တ်�လှို���နို�ိင်း�ပြုခွင်း��မရှကိျော်တ်��်ါ။

၆။ များလူ�န်းဆောက�ာင််းအ�်နှးှများ ုနှနု်း (%)

၇။ အလယ််�န်းဆောက�ာင််းအ�်နှှးများ ုနှုန်း (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��နိုစှ်�ခွ�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ မလူှိုတ်န်း�� 
နိုှင်း်� �လှိုယ့်�တ်န်း��ကျော်�်�င်း��မ်��သူိ�် တ်��ကျော်ရ���ကြာ�ကျော်သူ�   
မူလှိုတ်န်း��နိုှင်း်� �လှိုယ့်�တ်န်း�� �ရွယ့်�ကျော်�်�င်း��သူ��မ်��  
လှိုဦူး�ကျော်ရ �ခွ်�ိ��သူ�ီသူ�ီ ��ိတ်�ိင်း��တ်��ါသူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း�� 
မ်��သူည်� “�ည်�ကျော်ရ�သူည်� လှို�ူ�ရင်း���နိုှီ�၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိ 
ပြု�သူကျော်သူ�ကြာ���ခံွ တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�သူည်�”��ိ �သူ�ိမတှ်�ပြု��၍ 
ပြု�ည်�န်းယ့်��တ်ငွ်း��ရှိ လှိုသူူ���ရင်း���နိုှီ�၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွ��ိ 
တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ ညွှနှ်း��နိ်း��နိုစှ်�ခွ�စ်လံှို�� �ကျော်�်ရ�ခွိ�င်း�နို�န်း�� 
��ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ကျော်လှို၊ �လှို���သူမ��စ်�ကျော်ဆ�င်း��မ� �ဏ္ဍခွွဲတ်ွင်း� 



ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်၏ီ ရမတှ်� ��ိမ�ိ ကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်လှိုပြု�စ်� 
သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��မ်��သူည်� �ည်�ကျော်ရ�ကျော်�်လှိုစ်မီ်���ိ� 
�လှို���သူမ��ကျော်�်လှိုစီ်မ်��၏ ပြု�ည််�����ကျော်ပြုခွခံွတ်စ်�ခွ��ပြု�စ်� 
ရို�ပြုမင်း�သံူ��သူ��ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� �ည်�ကျော်ရ�ကျော်�်လှိုစ်၏ီ �ရည်��ကျော်သူ�ွ 
ပြုမင်း်�မ��လှို့င်း� လှိုူ��ရင်း���နိုှီ�သူ�ိ် ဦး�တ်ည်�သူည််��တ်ွ�� 
ဤ�တ်�ိင်း���တ်��ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ဤ လှို���သူ��ခွန်း�်ထွ��ကျော်ရ� �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ 
နိုငှ်း်�စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ�မ်�� ��ိ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွ 
ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ညွှနှ်း��နိ်း�� �သူစ်� (၅) ခွ���ိ ထွ��မံ ထွည််�သူငွ်း�� 
ခွဲ်သူည်�။ ယ့်င်း��တ်ိ�်မှ� ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ�တ်ိ�င်း��ပြု�စ်�သူည်� -

၈။ စားီ�ာ့းဆော�းလ�ု်င်န်းများ�ား လ�ု်သုားသုစာ်ကို 
ဆောလက်�င်််သုင််�ကား�န် လိအု�်သုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ 
ဝန်း�ထွမ���သူစ်�မ်���ိ� င်း�ှ�ရမ��ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� ကျော်လှို�််င်း်�ကျော်��ရန်း� 
လှို�ိ���သူည််� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ကျော်ဝစ်��ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။  
ဝန်း�ထွမ��မ်���ိ� ကျော်လှို�််င်း�် သူင်း�ကြာ���ကျော်��ရမည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/  
တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ီ�တ်ွင်း��ရှိ ကျော်လှို်�်င်း်�ကျော်��ရန်း� လှို�ိ���သူည််�  
လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� ��ိ၍မ်��ကျော်လှို �လှို���ခွန််း����မ�နို�န်း�� ညွှနှ်း��နိ်း��  
ရမတှ်�န်းမိ်�ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ဝန်း�ထွမ��မ်���ိ� ကျော်လှို�််င်း်�ကျော်��ရန်း� 
လှို�ိ���သူည်�မ�ှ လံှို�ကျော်လှို���ကျော်သူ� �ွမ���်င်း�လှို���သူ��မ်��  
မရှိပြုခွင်း����ိ ပြု�သူပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ �ကျော်��င်း��ဆံ��မ�ှ ဝန်း�ထွမ�� 
တ်စ်�ဦး�သူည်� �လှို���ဝင်း�ကျော်ရ���ဖြိုး��ီလှို့င်း� စ်တိ်�ကျော်�်န်း���ယွ့်� 
ကျော်��င်း��ကျော်သူ� �ဆင်း်�တ်ငွ်း� �လှို���လှို���နို�ိင်း�သူည်�။ ကျော်လှို�််င်း်�  
ကျော်ရ�တ်ငွ်း� �ခွ်နိ်း���ိကျော်��ရန်း� လှို�ိ���ပြုခွင်း��� ဝန်း�ထွမ���သူစ်�  
မ်��သူည်� သူတူ်�ိ၏် �လှို�����ိ လှို���ရန်း�စ်မွ��ရည်� လံှို�ကျော်လှို���မ� 
မရှိကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း�� ပြု�သူသူည်�။ �လှို���ခွွင်း�သူင်း�တ်န်း��သူည်� 
ကျော်��င်း��သူည််��ရ�တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�သူည်�။ ည်ံ်�်င်း��ကျော်သူ� �ကျော်ထွကွျော်ထွွ  
�ည်�ကျော်ရ��တ်�ွ� �စ်��ထွ�ိ�သူည်�်�ကျော်န်းပြု�င်း်� လှို���င်းန်း��ခွငွ်း� 
ကျော်လှို်�်င််း�ကျော်ရ��တ်ွ�� သူံ��စ်ွဲရသူည််� �ရင်း���ပြုမစ်�မ်����ိ  
�ွနို����တ်�ိ�်ဓ�ိ စ်�ိ�ရိမ� သူည်�။ ကျော်�်�င်း��မ်��၌ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်သူ� 
�ည်�ကျော်ရ�နိုှင်း်� �သူ��ကျော်မွ�ဝမ��ကျော်�်�င်း�� သူင်း�တ်န်း��မ်��  
ရှိပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� ဤ�စိ်စ��ိ ကျော်ပြု�ရငှ်း��နို�ိင်း�သူည်�။ လှို���င်းန်း��စ်�မ်�� 
ရင်း�ဆ�ိင်း�ရ�ယွ့်�ရှိကျော်သူ� �ဓ�ိပြု�ဿန်းာတ်စ်�ခွ�မ�ှ သူင်း�တ်န်း�� 
မ်��တ်��ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� �လှို���သူမ��မ်��သူည်� �ပြုခွ��လှို���င်းန်း��  
မ်��သူ�ိ် ကျော်ပြု��င်း��ကျော်ရံ�ပြုခွင်း��မ်��ပြု�စ်�ကျော်�်လှို�နို�ိင်း�၍ �စ်ိ��ရ� 
ကြာ���ဝင်း� ကျော်ပြု�ရှင်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း� လှို�ိ���မ� ပြု�စ်�ကျော်�်နို�ိင်း�သူည်�။

၉။ ဆောဒီသု�င့််းလ�ု်သုားများ�ား၏ အ�ည််အဆောသုး့သုည်် 
လ�ု်င်န်းစာလုိုအ�်ခံ�က်များ�ားကိုများီသုည်် (%)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ရီှိ လှို���င်းန်း��စ်�မ်��� 
ကျော်ဒိသူခွံ�လှို���သူမ��မ်��၏ �ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� လှို�ိ��� 

ခွ်��မ်��နှိုင်း်� ��ိ��ညီ်သူည်�ဟ�ဆ�ိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��၏ 
ကျော်ဝစ်���ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ၎င်း��သူည်� လှိုူ��ရင်း���ပြုမစ်�နှိုင်း်� 
လှို���င်းန်း��စ်�၏ လှို�ိ���ခွ်��မ်����ိ ပြု�ည််�ဆည်��ကျော်��နို�ိင်း�သူည််� 
လှို���သူ��စ်မွ��ရည်��ိ� တ်�ိ��ရို�ိ��တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ��ယ့်�၍ 
�လှို���သူမ��မ်��သူည်� �ရည်��ကျော်သူ�ွန်းမိ်�လှို့င်း� သူ�်ိမဟ�တ်� 
လှို���င်းန်း��စ်�၏ လှို�ိ���ခွ်��မ်��နှိုင်း်� မ��ိ��ည်�ီါ� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��သူည်� ထွ�ိလှို���သူ��မ်���ိ� ��ိမ�ိ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွွန်း��ကျော်သူ� 
လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��မ ှ�ရင်း���ပြုမစ်�မ်����ိရယ့်၍ူ ကျော်လှို�််င်း�် 
သူင်း�ကြာ���ကျော်��ရပြုခွင်း�� �တ်�ွ� ထွ�တ်���န်း��တ်�ွ�သံူ��ရမည််� 
�ခွ်နိ်း�နိုှင်း် �ကျော်င်းွမ်�� မ့ကျော်ဝသူံ��စ်ွဲရန်း�လှို�ိ���လှို�လှိုိမ်�မည်�။ 
ဤ�ခွ်��သူည်� �လှို���သူမ��ကျော်စ််���ွ�တ်ငွ်း� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း� 
ရည်� န်းိမ်��်ပြုခွင်း���ိ�ဆ�ိလှို�ိသူည်�။ �လှို���သူမ��မ်���ိ�  
၎င်း�� တ်�ိ်၏ �ရည်��ခွ်င်း��နိုငှ်း�် မသူင်း�်ကျော်လှို်��သူည်�် လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��� င်းှ��ရမ��ပြုခွင်း�� ခွံရနို�ိင်း�သူည်�။ �စ်�ိ�ရ�ကျော်န်းပြု�င်း်� 
ဤပြု�ဿန်းာ�ိ� �လှို���သူမ��မ်����� �လှို�����ိ�င်း�နိုငှ်း�် 
��ိမ�ိ��ိ��ည်ကီျော်စ်ရန်း� �လှို�����ိ�င်း�ရရှိကျော်ရ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ���ွဲ��ိ� 
�သူံ��ပြု��ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� ကျော်ပြု�ရငှ်း��နို�ိင်း�သူည်�။

၁၀။ ဝန်ထူးများ်းများ�ား င်ာှး�များ်းဖြိုး�းီဆောနာက် အလ�ု်များလ�ု်များ ီ
�ကာဆောသုာ�က် အဆော�အ�က့် (#)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�စ်ီ�တ်ွ��  
ဝန်း�ထွမ��မ်���ိ� င်း�ှ�ရမ��ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� �လှို�����ိ�မနှ်း�တ်�ယ့်� 
ဝင်း�ကျော်ရ���မလှို���ကျော်ဆ�င်း�မ ီကြာ��ကျော်သူ�ကြာ�����လှိုရ��ကျော်�ါင်း�� 
��ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဝန်း�ထွမ��တ်စ်�ဦး��ကျော်န်းပြု�င်း်� �မနှ်း�တ်�ယ့်� 
�လှို���ထွဝဲင်း�လှို���ရန်း� �ခွ်နိ်း��ိ�မ�ိကြာ��ကျော်လှို လှို���င်းန်း��� သူတူ်�ိ် 
���ကျော်လှို�််င််း�ကျော်ရ� �ကျော်�် သူသိူသိူ�သူ� ���ထွ�တ်�ကျော်န်းရ၍ 
လှို���င်းန်း��စ်�၏ �ရင်း���ပြုမစ်�မ်���ိ� ပြု��န်း��တ်ီ�ကျော်န်းရကျော်သူ� 
�ပြု�စ်�သူိ�က်ျော်ရ���၏။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း� ဤ�ွမ���်င်း�မ�နိ်းမ်�ဝန်း�ထွမ�� 
�လှို���သူမ��မ်��၏ ��န်း�ကျော်ခွ်�ထွ�တ်�စ်မွ��ရည်�န်းမိ�်�်သူည်�် 
�ကျော်လှို်��� ထွ�ွ���န်း��ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်�လှိုည်�� �်ဆင်း�� 
သူ�ွ�ကျော်စ်မည်�ပြု�စ်�ရ� လှို���င်းန်း��စ်�၏ ဂျာ�ဏ်�သူတ်င်း����ိ �်��စ်�ီကျော်စ် 
ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� �ရည်��ကျော်သူ�ွသူင်း်�ကျော်စ််�နို�န်း��မ်�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� �ရည်� 
�ကျော်သူ�ွန်းမိ်� ထွ�တ်���န်း��ကျော်န်းပြု�င််း� ကျော်ရ�င်း��ခွ်ရန်း� �တ်င်း����်�� 
�န်း�တ်ီ�သူွ��ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ ယ့်ခွင်း��ိစ်စရ��မ်��န်းည်��တ်ူ 
ဤ�ခွ်��သူည်� �လှို���သူမ����ိ မ�ှ�ယ့်ငွ်း��စ်�ွ ကျော်န်းရ�ခွွဲကျော်ဝ 
ခွ်ထွ��ကျော်��ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်�ပြု�စ်�လှို�သူည််� �ကျော်ထွကွျော်ထွပွြု�ဿန်းာ 
ဟ�ဆ�ိနို�ိင်း��ါသူည်�။ �လှို���သူမ��မ်��သူည်� သူတူ်�ိ၏်�ွမ���်င်း� 
မ�နိုှင်း်� ��ိ��ည်ီကျော်သူ�ကျော်န်းရ��တ်ွ�� လှို���င်းန်း��စ်�မ်��ထွံမှ 
င်း�ှ�ရမ��ပြုခွင်း�� မခံွရသူည််� �ပြု�စ်�မ်�ိ�ပြု�စ်�သူည်�။ �စ်�ိ�ရ�ကျော်န်းပြု�င်း်� 
�လှို���သူမ��ရ�ှကျော်�ကွျော်ရ�ဌာ�န်း��ိ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွ �သံူ��ခွ ဖ်ြိုး��ီ 
��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ၏ ပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� လှို�ိ���ခွ်��မ်��နိုှင်း�်�ည် ီ
�ွမ���်င်း�မ�မ်���တွ်�� �ထွ�ူ�စ်�ီစ်ဉ်း� မ်��ပြု��လှို���ကျော်��ပြုခွင်း�� 
ပြု�င်း်� ဤပြု�ဿန်းာမ်���ိ� ကျော်ပြု�ရငှ်း��နိုိ�င်း�သူည်�။

၁၁။ အထူးက်�န်းဆောက�ာင််းများ�ား၌ ဆောက�ာင််းအ�်နှှးများ ု
နှနု်းထူးား (%)



ဤညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� �ထွ��တ်န်း��ကျော်�်�င်း��မ်��၌ ကျော်�်�င်း��တ်��ရန်း� 
စ်�ရင်း��သူငွ်း��ထွ��သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� မ်��ရှိ�ထွ��တ်န်း��
ကျော်�်�င်း��သူကူျော်�်�င်း��သူ�� လှိုဦူး�ကျော်ရ�ခွ်�ိ���ိတ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ 
ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��သူည်� “�ည်�ကျော်ရ�သူည်� လှိုူ��ရင်း���နိုှီ�၏ 
ကြာ���ခွံပြု�စ်�သူည်�” ဟူကျော်သူ��ပြုမင်း�ပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်�ကျော်သူ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/ တ်�ိင်း�� �တ်ွင်း��ရှိ လှိုသူူ���ရင်း���နိုှီ�၏ �ရည်� 
�ကျော်သူ�ွ��ိ တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤ�ညွှနှ်း���ိန်း��တ်ငွ်း� ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း�� 
��ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ကျော်လှိုကျော်လှို �လှို���သူမ��စ်�ကျော်ဆ�င်း��မ� �ဏ္ဍခွွဲတ်ငွ်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း� ပြုမင်း်�မ��ကျော်လှိုကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ 
ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��သူည်� �ည်�ကျော်ရ�မဝူါဒိ��� �လှို���သူမ��  
ကျော်�်လှိုစ်တီ်စ်�ခွ��ပြု�စ်� သူတ်�မတှ်�ဖြိုး��ီ �ည်�တ်တ်��ိ�မ�ိမ်��ပြု��� 
ပြုခွင်း��သူည်� �ရည်��ကျော်သူ�ွပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� လှိုသူူ�� �ရင်း���နိုှီ���ိ 
ရရှိကျော်စ်သူည်�ဟ�ယ့်ဆူသူည်�။

၁၂။ အလ�ု်သုများားရုးးု၏ လ ူ၁၀၀၀၀ လ့င်် 
အလ�ု်ဆော�းနှိုင််သုည််် �များာဏာ (#)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ရှိ �လှို���သူမ��ကျော်န်းရ� 

ခွ်ထွ��ကျော်ရ� ရံို��မ်��မ ှလှို ူ၁၀၀၀၀ လှို့င်း� ��ဂျာဂလှို�ိ �ဏ္ဍတ်ငွ်း� 
�လှို���ကျော်န်းရ�ခွ်ထွ��ကျော်��နို�ိင်း�သူည််� �ကျော်ရ�တ်�ွ���ိတ်�ိင်း��တ်�  
သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တိ်�င်း�� ရမတှ်�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/ တ်�ိင်း�� မ်��   
�တ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်����လံှို��၏ �်မ��မ့ရမတှ်�ပြု�စ်�သူည်�။ �လှို��� 
���ိင်း�ရရှိကျော်ရ� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ���ွဲ� �လှို���သူမ��ရ�ှကျော်�ကွျော်ရ�ရံို�� 
မ်����ိ �သံူ��ပြု��ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� လှိုစ်�လှို��ကျော်န်းကျော်သူ� �လှို���ကျော်န်းရ� 
မ်����ိ ကျော်ကြာ���ပြုင်း�နို�ိင်း�သူည်�။ �လှို������ိင်း�ရ�ှကျော်�သွူမူ်��သူည်� 
ဤရံို��တ်ငွ်း� မတှ်��ံ�တ်င်း�နို�ိင်း�သူည်�။ ထွ�ိက်ျော်န်းာ��၎င်း��သူည်� ၎င်း��တ်�ိ�်�ိ 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ခွ်ရှိကျော်သူ� �လှို���ရငှ်း�မ်��နိုငှ်း်� ဆ��သူယွ့်�ကျော်��နို�ိင်း�သူည်�။ 
ထွ�ိရံို��မ်��သူည်� �လှို���ရငှ်း�နိုငှ်း်� ဝန်း�ထွမ��မ်���ကြာ��� �ဋိ�ိ�ခ 
မ်����ိလှိုည်�� ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရန်း� �ညူ်နီို�ိင်း�သူည်�။ ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� 
�စ်�ိ�ရရံို��မ်��� လှို�ူမ်����ိ �လှို������ိင်း�မ်�� ကျော်��နို�ိင်း�ရန်း� 
စ်မွ��ရည်��ိ� တ်�ိ��ရိို���တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ဤရိုံ��၏ (�လှို��� 
သူမ��ရ�ှကျော်� ွကျော်န်းရ�ခွ်ထွ��ကျော်ရ�ရံို����ိ ဆ�ိလှို�ိသူည်�)  �ပြုင်းင်း����ွ� 
မ�မ်�� ကျော်ပြု�ရှင်း��နို�ိင်း�မ� စ်ွမ��ရည်���ိ (�လှို���သူမ��ရှ�ကျော်� ွ
ကျော်န်းရ�ခွ်ထွ��နို�ိင်း�စွ်မ��ကျော်��င်း��လှို့င်း� ကျော်ပြု�ရှင်း��နို�ိင်း�စ်ွမ��လှိုည်�� 
ကျော်��င်း��နို�ိင်း��်ံ ဟကူျော်သူ�သူကျော်ဘဲ�ပြု�င်း်�) တ်�ိင်း��တ်�ရန်း� သူယွ့်�ဝ�ိ�� 
၍ သူံ��စ်ွဲနို�ိင်း�သူည်�။

ဇိုယ်ား ၄.၉ ။

လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များ�ုိုင််�ာ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI က စာဆုော�ာင််းထူးားဆောသုာ အဓိကိ ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

လှို���သူ��ခွန်း�်ထွ��ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� 

�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

4.29

5.22

6.13

5.62

6.23

7.16

0.36

3.07

4.54

5.97

0.66

စ်စ်�တ်မ�� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

1.50

2.30

3.28

2.20

2.87

3.71

0.18

2.05

2.54

3.20

0.36

�မ�ခွံ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

�မ�ခွံ ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

2.18

2.92

3.43

2.80

3.58

3.97

0.59

0.54

2.12

3.06

0.98

၁။ �လှို���သူမ�� 

ကျော်ခွ်ယ့်ရူလှိုယွ့်��မူ� - 

�ကျော်ပြုခွခွံ��ယ့်လှို���သူ�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _ Q60_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

22.9%

37.4%

53.4%

29.8%

43.0%

60.9%

0.51

29.6%

48.0%

55.3%

0.75



၂။ �လှို���သူမ�� 

ကျော်ခွ်ယ့်ရူလှိုယွ့်��မူ� - 

န်းည်���ည်�ရငှ်း�မ်�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _ Q60_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

5.2%

20.3%

34.6%

0.0%

26.9%

49.4%

-0.17

6.8%

25.1%

47.2%

0.60

၃။ �လှို���သူမ�� 

ကျော်ခွ်ယ့်ရူလှိုယွ့်��မူ� - 

စ်�ရင်း���ိ�င်း�မ်�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _ Q60_3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

17.1%

38.3%

62.1%

30.1%

47.8%

77.8%

0.05

26.9%

46.7%

68.6%

0.50

၄။ �လှို���သူမ�� 

ကျော်ခွ်ယ့်ရူလှိုယွ့်��မူ� - 

ကြီး��ီကြာ���သူမူ်�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _ Q60_4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

14.7%

32.3%

57.2%

0.0%

44.8%

61.5%

-0.17

21.3%

44.8%

61.0%

0.73

၅။ �လှို���သူမ�� 

ကျော်ခွ်ယ့်ရူလှိုယွ့်��မူ� - 

မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်�� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _ Q60_5

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

29.9%

52.3%

0.0%

40.4%

51.9%

0.43

19.8%

41.3%

54.2%

0.46

၆။ မလူှိုတ်န်း��ကျော်�်�င်း�� 

���နိုှံမ� နို�န်း�� (%)

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�  

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

ပြုမန်း�မ�ကျော်န်းထွိ�င်း�မ� 

�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��  

စ်စ်�တ်မ�� ၂၀၁၇

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

76.2%

89.7%

95.1%

86.0%

94.9%

98.1%

0.60

86.0%

94.9%

98.1%

1.00

၇။ �လှိုယ့်�တ်န်း��ကျော်�်�င်း�� 

���နိုှံမ� နို�န်း�� (%)

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�  

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

ပြုမန်း�မ�ကျော်န်းထွိ�င်း�မ� 

�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��  

စ်စ်�တ်မ�� ၂၀၁၇

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

41.6%

53.4%

73.1%

51.6%

72.7%

86.3%

0.53

51.6%

72.7%

86.3%

1.00

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည််် ထူးည်််သုင့််းထူးားသုည််် ညွှနှ်ကိန်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၈။ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� 

လှို���သူ��သူစ်��ိ� 

ကျော်လှို�််င်း�်သူင်း�ကြာ���ရန်း� 

လှို�ိ���သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _ Q61

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

35.1%

62.7%

87.1%

၉။ ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း��လှို���သူ��မ်��၏ 

�ရည်��ကျော်သူ�ွသူည်� 

လှို���င်းန်း��စ်� လှို�ိ���ခွ်�� 

မ်���ိ� မသီူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _ Q65

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

11.6%

27.8%

54.5%



၁၀။ ဝန်း�ထွမ��မ်�� 

င်း�ှ�ရမ��ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� 

�လှို���မလှို���မ ီကြာ��ကျော်သူ�ရ�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - _ Q62

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

29.47

49.12

91.28

၁၁။ �ထွ��တ်န်း��ကျော်�်�င်း�� 

မ်��၌ ကျော်�်�င်း�����နိုှံမ� 

နို�န်း��ထွ�� (%)

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�  

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

ပြုမန်း�မ�ကျော်န်းထွိ�င်း�မ� 

�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��  

စ်စ်�တ်မ�� ၂၀၁၇

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

27.3%

41.0%

59.1%

၁၂။ �လှို���သူမ��ရိုံ��၏ 

လှိုတူ်ကျော်သူ�င်း��လှို့င်း� 

�လှို���ရ�ှကျော်��နို�ိင်း�သူည်� ်

�မ�ဏ် (#)

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�  

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

ပြုမန်း�မ�ကျော်န်းထွိ�င်း�မ� 

�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��  

စ်စ်�တ်မ�� ၂၀၁၇

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

4.77

29.54

373.07

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
ကျော်����ွ�နိုငှ်း်� ထွကိျော်တ်�ွကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� 
မ်�� ပြု��လှို���နို�ိင်း�ကျော်စ်ကျော်ရ��တ်�ွ� ဥ�ကျော်ဒိ၊ နိုိ�င်း�င်းံကျော်ရ�နိုငှ်း�် ��ွဲ� 
�စ်ည်�� ယ့်နိုတရ����ိင်း��မှ စ်စီ်ဉ်း�ထွ��ရှိမ�မ်����ိ ဆ�ိလှို�ိ�ါသူည်�။ 
တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ� ဆ�ိရ�၌ ရို���ဝတု်��ိ�င်း�� ထွခိွ�ိ��န်းာ�်င်း�ကျော်စ်မ� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်� ခွ�ိ�မ����ယွ့်�ကျော်��ပြုခွင်း��မသှူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���ကျော်��� 
��ိင်း����မ်���ကြာ��� စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်���ိ� ဥ�ကျော်ဒိ�ရ 
���ယွ့်�ကျော်��ပြုခွင်း��နိုှင်း�် �သူ��ဝင်း�ကျော်စ်ပြုခွင်း��တ်ိ�်�ထွိ �ါဝင်း� 
�ါသူည်�။ �ကျော်သူ�စ်��စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တ်ွ��  
၎င်း�� တ်�ိ၏်�ခွငွ်း်��ကျော်ရ�မ်���ိ� ခွ�ခံွ���ယွ့်�ရန်း�ခွငွ်း်�ပြု��သူည််� 
လှိုတွ်�လှို��ကျော်သူ�ဥ�ကျော်ဒိစ်န်းစ်�သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ� 
�တ်�ွ� မရှိမပြု�စ်�လှိုိ����သူည်� ( Djankov et al. 2008)။
�န်း�ထွရို�ိ�� �တ်ည်�ပြု��နို�ိင်း�စ်မွ��မရှိလှို့င်း� ဝယ့်�ယ့်သူူ/ူ ကျော်ရ�င်း��ခွ်သူ ူ
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ရှင်း�သူည်� �န်း�ထွရို�ိ�� ပြုင်းင်း��ဆန်း�သူူ/ 
�်���ွ��သူူ၏ �ရှ��ခွွဲရန်း� ထွ�ိတ်���သူူ၏မိသူ��စ်�၊ 
သူူင်းယ့်�ခွ်င်း��နိုှင်း�် ကျော်ဒိသူခွံထွင်း�ရှ��ကျော်သူ� သူူတ်�ိ်�ကျော်�်မှီခွ�ိ၍ 
လှိုူမ�ကျော်ရ�န်းည်��မ်�� သူံ��စ်ွဲရ�ါမည်�။ စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်�� 
ခွ�ိင်း�မ�မ�ရှိကျော်စ်ကျော်ရ�နိုငှ်း်� �ကျော်ပြုခွခံွ�စ်စည်���ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်���ိ ���ယွ့်� 
 ကျော်��ကျော်ရ�တ်ိ��်�ိ ဥ�ကျော်ဒိ၊ န်းည်��ဥ�ကျော်ဒိမ်��ပြု�င်း်� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်�� 
နို�ိင်း�သူည််� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းတ်စ်�ရ��ရှိမသှူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� �ကျော်��င်း��ဆံ�� လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�နို�ိင်း�ကြာ�ကျော်�မည်�။ 
သူ�ိ်ပြု�စ်�၍ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ ကျော်င်းွရှ�နို�ိင်း�စွ်မ����ိ 
�လှို���လှို� �ကျော်��င်း��ဆံ��ပြုမှင််း�တ်င်း�ကျော်��နို�ိင်း�ကျော်ရ��တ်�ွ� 

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ� �ဏ်�မလှို�ိ���ခွ်�� ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�၍ 
�ကျော်ရ�ကြီး�ီ�သူည််��ခွ်��မ�ှ စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်�� ခွ�ိင်း�မ�ကျော်��င်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြုခွင်း��ပြု�င််း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� မသိူ��စ်�နိုငှ်း်� 
မတိ်�ကျော်ဆ�ွသူ�ိင်း�� �ဝ�ိင်း�� ပြု�င်း���ိ� ကျော်�်��လှိုနွ်း�၍ ��န်း�စ်ည်��လှှိုယ့်�မ� 
ပြု��လှို� ကျော်��င်း� ���ကျော်��ရ�ကျော်ရ���သူည်�။ ဥ�ကျော်ဒိ၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�နိုငှ်း�် 
ဘဲဏ္ဍ�ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ�စ်�ကျော်�မ်��၌ ၎င်း��တ်ိ� ်၏ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
�ခွငွ်း်��ကျော်ရ�မ်����ိ ခွ�ခံွ���ယွ့်�ရန်း� ခွငွ်း်�ပြု��သူည််� လှိုတွ်�လှို�� 
ကျော်သူ� ဥ�ကျော်ဒိစ်န်းစ်�ရှိလှို့င်း� �ကျော်ကြွ�ွ�ကျော်စ််���ွ�၌�င်း�စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
�ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ��တ်�ွ� ��်�ိ�ရှိကျော်စ်ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်���ပြု�ထွ�� 
ကြာ�သူည်�။ (Levin 1999)။ �ဘဲယ့်�ကျော်ကြာ��င််း�ဆ�ိကျော်သူ�� စ်�ခွ်��� 
ခွ်���ဆ�ိထွ��ကျော်သူ� ��ွဲ��စ်ည်��မ်��သူည်� ဗဟိ�ခွ်����ိ�င်း�မ� 
ကျော်ပြု�ကျော်လှို့�ခ်ွ်ထွ��ပြုခွင်း��မရှိသူပြု�င်း�် လှိုတွ်�လှို��ကျော်သူ� တ်ရ��ရိုံ�� 
မ်�� လှို�ိ���ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း�ပြု�စ်�၏။ ဤ�ခွ်��နှိုင်း်� ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ� 
�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ� မ်��သူည်� �ွ�ံဖြိုး��ိ�ဆ ဲ�မ့�တ်ငွ်း� �ကျော်တ်��ရ�ှ��ါ� 
သူည်�။

ဥ�ဆောဒီများ�ားနှငှ််် စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်းများ�ားသုည်် စာာခံ�ု�်များ�ား 
ခံ�ု �်�ိုပြခံင််း နှငှ်် ်အဆောပြခံခံး�စာစည််းဥစာစာ �ိုင််�ိုင််မုျားအခံင့််အ်ဆော�းများ�ားကို 
ကာကယ့််�န်ခံင့််ပ်ြ�ုသုည်် ်အဆောပြခံအဆောန�င့်် စားီ�ာ့းဆော�းလု�်င်န်း  
များ�ား သုည်် အဆောကာင််း�းးုဆော�ာင််�က်ွနှိုင််သုည််။ သူ�ိပ်ြု�စ်�၍ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� ၏ ကျော်င်းရွ�ှနို�ိင်း�စွ်မ����ိ �လှို���လှို� �ကျော်��င်း��ဆံ�� 
ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်��နို�ိင်း�ကျော်ရ��တ်�ွ� ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�သူည်� �ဓ�ိနိုငှ်း်� 
�ဏ်�မ လှို�ိ���ခွ်��ပြု�စ်�သူည်�။ ��ိ၍�ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည််��ခွ်��မ�ှ 



စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်�� ခွ�ိင်း�မ�ကျော်��င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� မသိူ��စ်�နိုငှ်း်� မတိ်�ကျော်ဆ�ွသူ�ိင်း�� 
�ဝ�ိင်း��ပြု�င်း����ိ ကျော်�်��လှိုနွ်း�၍ ��န်း�စ်ည်��လှိုယှ့်�မ� ပြု��လှို�ကျော်��င်း�  
���ကျော်��ရ�ကျော်ရ���သူည်�။ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ၏ ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ 
���ကျော်��င်း��လှို�သူည်�နိုငှ်း�်�မ့�ဆိ��ါ ��န်း�စ်ည်��လှိုယှ့်�မ� 
မ်�� တ်�ိ���ွ�လှို�သူည််��တ်�ွ� လှိုမူ�ကျော်ရ��ရ တ်နွ်း�����ကျော်�� 
သူည််�န်းည်��ပြု�င််း� ထွနိ်း��သူမိ��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း�မ�ှ ခွ��ခွသဲူည်�ထွ�� 
ခွ��ခွဲလှို��ါမည်�။

ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း်��မိန််း�မ်��နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� ကြီး�ီ�စ်�ွ 
ကျော်သူ� ပြု�ဿန်းာရ��မ်�� ရင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်န်းရ �ါသူည်�။ �မ့�ဘ်ဲဏ်�၏ 
၂ဝ၁၉ ခွ�နိုစှ်� Doing Business �စ်ရီင်း�ခံွစ်��ါ စ်�ခွ်���စ်�တ်မ�� 
မ်�� �သူ��ဝင်း�ကျော်စ်ပြုခွင်း�� ညွှနှ်း��နိ်း��တ်ငွ်း� နိုိ�င်း�င်းံကျော်�ါင်း�� ၁၉ဝ
�န်း�� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံသူည်� �ဆင်း�် ၁၈၇ ရရှိထွ���ါသူည်�။ 
�ငွ်း��ဆင်း��စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်မူ��ရ သူရိှိရသူည်�မ�ှ စ်�ီ��ွ� 
ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ရငှ်း��မ်��စ်�သူည်� တ်ရ��ရိုံ��မ်��၏ စ်န်းစ်�မ်�� 
�ကျော်�် ယ့်ံ�ကြာ�ည်�မ�လှို�ံ�ဝ မရှိ�ါ၊ မယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည််��တ်ွ�� 
�လှိုွန်း��ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ဖြိုး�ီ�တ်န်း���ိ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ� �ိစ်စမ်��နှိုင်း်�တ်�ွ 
မိတ်����လှို���င်းန်း��ရှင်း�နိုှင်း်� ကျော်����သူည်� �ိစ်စမ်��တ်ိ�်၌�င်း� 

တ်ရ��ရံို��မ်����ိ တ်တ်�နို�ိင်း�သူမ့ကျော်ရ�ှင်း�ကြာ�ဉ်း�ကျော်ကြာ��င်း�� သူရိှိလှို� 
ရ�ါသူည်�။  �ဓ�ိပါယ့်�မ�ှ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းတ်ငွ်း� ဥ�ကျော်ဒိ��ိင်း�� စ်�ခွ်��� 
စ်�တ်မ��မ်�� �သူ��ဝင်း�ကျော်စ်ကျော်ရ��ိစ်စတ်ွင်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ� 
စ်မွ��ရည်����န်းည်��ပြုခွင်း��၏ �ဟန်း်��တ်��မ်�� ရှိကျော်န်းသူည်�် 
သူကျော်ဘဲ�သူ��ကျော်ရ����ါသူည်�။

လု�်င်န်းစာု�ို�၌ ��ားဥ�ဆောဒီစာိုးများိုးများုအဆော�် က့�ပြ�ားဆောသုာ  
အပြများင််များ�ား �ှိ�ကသုည််။ လှို���င်းန်း��စ်��မ်��စ်�သူည်� �စ်�ိ�ရ�ရ�ရှိ 
မ်��သူည်� ဥ�ကျော်ဒိ�ထွ��တ်ငွ်း�ရှိသူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ 
မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��တ်ငွ်း�မ့ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ 
၅၀% မ့�ထွိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ပြု�ဿန်းာတ်�ိ်��ိ ကျော်ပြု�ရှင်း��နို�ိင်း�ကျော်ရ� 
�တ်�ွ� ��ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� �စ်�ိ�ရရံို��သူိ� ်�ယ့်ခံူွဝင်း�နို�ိင်း�မည်�ဟူ၍ 
ယံ့်�ကြာ�ည်�မ�မရှိ�ါ။  �စ်�ိ�ရဝန်း�ထွမ��မ်�� ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����လှို့င်း� 
�ကျော်ရ�ယ့်ူခွံရမည်�ဟူကျော်သူ� �ခွ်���ိ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��စ်� မည်�သူည််� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��တ်ငွ်း�မ့ ၅၀% မ့�ထွ ိ
မရှိ�ါ။ စ်�ခွ်���မ်��တွ်င်း� �ါဝင်း�ခွ်���ဆ�ိထွ��ကျော်သူ� သူကျော်ဘဲ� 
တ်ညူ်ခီွ်��မ်���တ်�ိင်း�� �ကျော်��င်း��ထွည်�ကျော်�်ကျော်စ်ရန်း��စ်�ိ�ရ 
သူည်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်��င်း� လှို���ကျော်ဆ�င်း�ကျော်န်း�ံ�ကျော်�်သူည်�။  
�ဆ�ိ�ါစ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်�� ခွ�ိင်း�မ�မ�ရှိကျော်စ်ကျော်ရ�နှိုင်း်��ကျော်ပြုခွခွံ 
�စ်စည်����ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်� ���ယွ့်�ကျော်��ကျော်ရ�တ်�ိ�်�ိ ဥ�ကျော်ဒိ၊ န်းည်��ဥ�ကျော်ဒိ  
မ်��ပြု�င်း်� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကျော်��နို�ိင်း�မည်�ဟ� �လှိုယ့်��နိ်း��တ်န်း��ိ����ိ 
��ိယ့်�စ်��ပြု��ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရှိလှို���င်းန်း��စ်� ၇၅.၈% � 
ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�၍ လှို���င်းန်း��စ်����လံှို��၏ ၇၃% � �ပြုင်းင်း����ွ�မ�  
�စိ်စမ်�� ပြု�စ်�လှို�ကျော်သူ��ခွါ ပြု�ည်�န်းယ့်�ဥ�ကျော်ဒိကျော်ရ�ရ� ���ူည် ီ
ကျော်��ကျော်ရ� ကျော်�ဂျာ်င်း�စ်မီ်���စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ �ကျော်ထွ���  
��ပူြု��သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ� သူည်�။ �ံမကျော်��င်း��စ်�ွပြု�င်း်��င်း� 
�စ်�ိ�ရ�ကျော်န်းပြု�င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်����� ရို�����ိင်း��ဆိ�င်း�ရ� 
ထွိခွ�ိ��မ�မ်��နိုှင်း် � �်��စ်ီ�ဆ�ံ�ရို�ံ�မ�မ်��မှ ���ွယ့်�ရန်း� 
ကျော်��င်း��မွန်း�စ်ွ� �လှို���မလှို���နိို�င်း��ါ။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��မ်��  
�န်း�� �ခဲွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်ခွ�တ်ည်��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
ထွ��ဝ��(၅၁.၂%) ကျော်�်��� လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း   
ကျော်��င်း��ကျော်ကြာ��င်း�� ကျော်ပြု���ါသူည်�။ �လှိုယ့်��နိ်း�� တ်န်း���ိ���ိ 
��ိယ့်�စ်��ပြု��ကျော်သူ�  ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��မ်��သူည်� ဤတ်ိ�င်း��တ်�မ�တ်ငွ်း� 
���န်းည်��ဖြိုး��ီ ရမတှ်� ၂၀.၆% မ့သူ� ရှိ၏။ ယ့်င်း��မ�ှလှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��သူည်� လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း �လှိုနွ်း��မင်း��မတ်ည်�မဖြိုးင်းမိ� 
ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည်�ဟ� ဆ�ိလှို�ိသူည်�။

ဥ�ဆောဒီစာိုးများိုးဆော�း၌ ��ခံးူ�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီက အဆောကာင််း�းးုပြဖွဲ့စ်ာဖြိုး�းီ 
ကယ်ားပြ�ည််နယ််က  အနိမ််ျား�းးုပြဖွဲ့စ်ာ၏။ ဤ�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ� 
မ်��သူည်� ကျော်ဒိသူ၏ မလူှိုရှိရင်း�� လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းကျော်ကြာ��င်း်� 
လှိုည်�� တ်စ်�စ်တိ်�တ်စ်��ိ�င်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ထွ��တ်ငွ်း�ကျော်���ပြု� 
ခွဲသ်ူည်�်�တ်ိ�င်း�� �ဲခွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ ှကျော်ပြု�ဆ�ိသူ ူထွ��ဝ�� 
ကျော်�်��� လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းသူည်� ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� 
ဆ�ိကြာ�သူည်�။ �ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�တွ်င်း� ၉.၆% �သူ� သူတူ်�ိသ်ူည်� 
ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�ရှိသူည်� ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည်�။ �ဲခွူ� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်ငွ်း� နို�ိင်း�င်းံသူ�� �ကျော်ယ့်��� ၁၀၀၀၀ တ်ငွ်း� 
၁.၂၅ မ့သူ� �မ��ခွင်း��ရှိသူည်�။ �ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�တွ်င်း� 
ဤ�ကျော်ရ�တ်�ွ�သူည်� �န်းည်��င်းယ့်���ိမ�ိပြုမင်း်��� ၁.၄၈ ရှိသူည်�။ 

�ဲခွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�

မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�

�းု ၄.၁၀။

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများ�ုိုင််�ာ ပြ�ည််နယ််နှငှ်််�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီများ�ား၏ 
 အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့-၁၀ �များ�ှ်များ�ား

Chart legend

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�
�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�

၀       ၂      ၄       ၆      ၈    ၁၀

၄.၂၉

၄.၀၂

၄.၁၈

၃.၈၉

၃.၈၁

၃.၆၀

၃.၂၇

၃.၁၈

၃.၅၈

၃.၅၃

၃.၁၈

၃.၃၀

၃.၄၈

၃.၂၄

၂.၅၂

၂.၈၆

၂.၈၄

၂.၆၁

၂.၇၁

၂.၇၀

၂.၈၀

၃.၁၀

၃.၁၀

၂.၆၇

၂.၅၈

၂.၈၇

၂.၆၁

၂.၄၂

၂.၃၉

၃.၀၇



 ညွှနှ်း��နိ်း��မ်���တွ်င်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� မ်��တွ်င်း� သူသိူ�စ်�ွ 
�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�မ� မ်��လှိုည်�� ရှိ�ါသူည်�။ ဥ�မ� ���ပြု�င်း်� 
�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၂၀.၈% မ့သူ� 
တ်ရ��ရံို��၏ စ်ရီင်း�ခွ်�� မ်��သူည်� မ့တ်သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ� 
သူည်�။ �ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်��ကျော်န်းပြု�င်း်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�ကျော်��င်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်န်းဖြိုး�ီ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၇၉.၀%  � တ်ရ��ရံို��မ်�� 
သူည်� မ့တ်ကျော်သူ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��ခွ်သူည်�ဟ� ဆ�ိသူည်�။

၂၀၁၈ ခံနုှှစာ်နှငှ််် ၂၀၂၀ ခံနုှစှာ်�ို��င့်် 
ဆောကာက်ယ်ခူံ�်သုည််် အဓိကိ MBEI ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 

ဤ ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�မ� ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ �ဏ္ဍတ်ငွ်း� ၂၀၁၈- 
ခွ�နိုှစ်� နိုငှ်း�် ၂၀၂၀-ခွ�နိုှစ်� နိုှစ်�ကြီး�ိမ�စ်လှိုံ��တ်�ိ်၌ တ်�ိင်း��တ်�ခွဲသ်ူည်�် 
�ဓ�ိ ညွှနှ်း��နိ်း�� ၁၂ ခွ� �ါဝင်း�သူည်�။

၁။ အကယ််၍ ပြ�ည််နယ််အစာိးု�အ�ာ�ှ�ိစာ်ဦးး 
ဥ�ဆောဒီခံ� ို းဆောဖွဲ့ာက်လ့င်် စာ�ီင််ခံ�က်ဆော�း�န် 
အထူးက်အ�င်််များအှခံ့င်််အာဏာာ�ှိသု ူ�စာ်ဦးးဦးးထူးး 
အယ်ခူံးဝင််နှိုင််သုည််ဟု ုယ်း�ုကည််သုည်် (%)

��ယ့်�၍ ပြု�ည်�န်းယ့်��စ်�ိ�ရ �ရ�ရှိတ်စ်�ဦး� ဥ�ကျော်ဒိ ခွ်�ိ�ကျော်����လှို့င်း� 
စ်ရီင်း�ခွ်�� ကျော်��ရန်း��တ်�ွ� �ထွ���ဆင််း�မှ �ခွငွ်း်���ဏ်�ရှိသူ ူ 
တ်စ်�ဦး�ဦး�ထံွ �ယ့်ခံူွဝင်း�နို�ိင်း�သူည်�ဟ� ယံ့်�ကြာ�ည်�သူည််�လှို���င်းန်း�� 
ဦး�ကျော်ရ�မ�ဏ်�ိ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ 
�လှို�ိ�� ဤညွှှန်း��ိန်း��တ်ွင်း� တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ 
ဤတ်�ိင်း��တ်�ခွ်��သူည်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� 
သူ�မ� ပြု�ည်�န်းယ့်�၏ တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ���ိ ထွနိ်း��သူမိ��နို�ိင်း�စ်မွ�� 
 �ကျော်�်တ်ငွ်း��ါ သူ��ကျော်ရ���မ�မ်�� ရှိသူည်�။ ��ယ့်�၍�စ်ိ��ရ 
�ရ�ရှိတ်စ်�ဦး�မ ှပြု�စ်�မ��်း�လှိုနွ်း�သူည်���ိ ပြု�ည်�န်းယ့်�မစှ်ရီင်း� 
ဆံ��ပြု�တ်�ကျော်��ရန်း� ကျော်တ်�င်း��ဆ�ိနို�ိင်း�သူည်�ဟ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� 
တ်စ်�ရ���ကျော်န်းပြု�င်း်� ယ့်ံ�ကြာ�ည်��ါ� ပြု�ည်�န်းယ့်��ရ�ရှိမ်�� 
သူည်� ရ�ထွ�ူလှို��လှိုှတ်� ဆံ��ရိုံ��ခွံရမည်��ိ� စ်�ိ�ကျော်ကြာ����၍ 
လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ �ထွ���ရ�ရှိမ်��မှ ပြု�စ်�တ်င်း�ဆံ��မပြုခွင်း�� 
ခံွရမည်���ိ စ်�ိ�ကျော်ကြာ����၍ ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� ထွ�ိပြု�စ်�မ�မ်�� 
�်း�လှိုနွ်း�ကျော်ကြာ��င်း��ကျော်�်လှိုငွ်း�ရန်း��ခွငွ်း်��လှိုမ��န်းည်���ါ�နို�ိင်း��ါ 
သူည်�။ ဤသူိ� ်ယံ့်�ကြာ�ည်�သူည််� သူကျော်ဘဲ�မ�ှ ပြု�ည်�န်းယ့်��ကျော်န်းပြု�င််း� 
တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�မ� ခွ်�ိ�ကျော်�����း်�လှိုနွ်း��ါ� တံ်�ပ်ြု�န်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ�� 
မ� ရှိခွ်င်း�ရှိနို�ိင်း�သူည််��ဓ�ိပ�ယ့်�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� 
လံှို�ခြုံခံွ�ဖြိုး��ီ ကြီး��ိတ်င်း�ခွန််း�မှန်း��နို�ိင်း�သူည််� �တ်�ဝန်း���်င်း�တ်စ်�ခွ�တ်ငွ်း� 
လှိုည်��တ်�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�ကြာ�ကျော်�လှိုိမ်�မည်�။ ဖြိုးင်းိမ��ခွ်မ��ဖြိုး�ီ� 
ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း�်ည်ကီျော်သူ� �တ်�ဝန်း���်င်း�တ်စ်�ရ��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း���တ်ွ�� �ဘဲ��ဘဲ��မှ ��်�ိ�ပြု�စ်�ထွွန်း��ကျော်စ်�ါ 
သူည်� (Demirguc-Kunt and Maksimovic, 1998)။ ဥ�မ� 
ဆ�ိရကျော်သူ�� ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�မ� �ဆင်း�်န်းမိ�်�ါ�ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်�� 
သူည်� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှသံူမူ်����ိ ဆွဲကျော်ဆ�င်း�နို�ိင်း�စ်မွ�� န်းည်���ါ�ကျော်� 
လှိုမိ်�မည်� (Busse and Hefeker, 2007)။ တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�မ� 
ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����မည််� �လှို���လှို�ရှိကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ကျော်���ွ��တ်ွင်း� တ်ရ��မမ့တ်ကျော်သူ� 

���သူ�ခွ်�� မရရှိကျော်စ်ရန်း� ဟန််း�တ်��နို�ိင်း�စ်မွ��လှိုည်�� ရှိသူည်�။ 
�ဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်��မ� တ်�ိ���်��ကျော်ရ� ဥ�ကျော်ဒိ (၂ဝ၁၃) တ်ွင်း� 
ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်�����ါ� ပြု�စ်�ဒိဏ်�ကျော်��ရမည််� တ်ရ��ကျော်ရ� 
လှို���ထံွ��န်းည်��န်းာ တ်စ်�ရ����ိ ပြု�ဋ္ဌာ�န်း��ထွ��ဖြိုး��ီ ၎င်း��ဥ�ကျော်ဒိ�ရ  
“နို�ိင်း�င်းံကျော်ရ��ရ တ်�ဝန်း�ယူ့်ထွ��ရသူူမည်�သူူမဆိ� �ဂျာတ် ိ
လှို�ိ��စ်��မ���ိ �်��လွှိုန်း�ကျော်ကြာ��င်း��ကျော်တ်ွ�ရှိရလှို့င်း� ထွ�ိသူူ��ိ 
၁၅ နိုှစ်� ထွ��မ��ိကျော်သူ� ကျော်ထွ�င်း�ဒိဏ်�ခွ်မှတ်�ရမည််��ပြု�င်း� 
ကျော်င်းဒွိဏ်�လှိုည်�� ခွ်မတှ်�နို�ိင်း�သူည်�” ဟ� ဆ�ိထွ��သူည်�။
 
၂။ အကယ််၍ ပြ�ည််နယ််အ�င့််း ဥ�ဆောဒီခံ� ို းဆောဖွဲ့ာက် 
ခံး�လ့င်် ယ်င််းခံ� ို းဆောဖွဲ့ာက်သုကူို ဥ�ဆောဒီအ� 
အဆော�းယ်ခူံး�လမိျား််များည််ဟု ုယ်း�ုကည််သုည်် (%)

ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��င်းယ့်�တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�တ်ငွ်း�� 
ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����လှို့င်း� ယ့်င်း��ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����သူူသူည်� 
�ံ�မှန်း����ပြု�င်း်� �ကျော်ရ�ယ့်ူပြုခွင်း��ခွံရကျော်လှို်ရှိသူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်� 
ကြာ�သူည််� လှို���င်းန်း��ဦး�ကျော်ရ �မ�ဏ်��ိ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီလှို�ိ�� တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ ဤတ်ိ�င်း��တ်�ခွ်�� 
သူည်� �ထွ���ါတ်ိ�င်း��တ်�ခွ်���ဲသ်ူိ��်င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��၏ 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ိ�သူ�မ� ပြု�ည်�န်းယ့်�၏ ဥ�ကျော်ဒိနိုငှ်း်� �မန်ိ်း���ိ 
ထွိန်း��သူိမ��နို�ိင်း�စ်ွမ��ကျော်�်၌�ါ သူ��ကျော်ရ���မ�မ်��ရှိသူည်� 
(Busse and Hefeker, 2007; Demirguc-Kunt and 
Maksimovic, 1998)။

၃။ ��ားစာ�ီင််ဆော�းစာနစာ်သုည်် �စာစည််း�ိုင််�ိုင််ခံင့်််နှငှ််် 
စာာခံ�ု�်စာာ�များ်းများ�ားကိ ုကာကယ့််ဆော�းသုည်် 
(သုဆောဘာာ�%ူ)

တ်ရ��စ်ရီင်း�ကျော်ရ�စ်န်းစ်�သူည်� �ံ�မနှ်း����ပြု�င်း်� �စ်စည်���ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်�နိုငှ်း်� 
စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်���ိ� ���ွယ့်�ကျော်��သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြာ�ည်� 
ကြာ�သူည််� လှို���င်းန်း��ဦး�ကျော်ရ�မ�ဏ်�ိ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီလှို�ိ�� ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��င်းယ့်�တ်ငွ်း� တ်�ိင်း��တ်� 
ထွ���ါသူည်�။ �စ်စည်���ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း်�နိုငှ်း်� စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်���ိ� 
���ယွ့်�ကျော်��ပြုခွင်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��၏ စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း� ရည်�၊ 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�နိုငှ်း်� ကျော်န်းာ��ဆံ��တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ� 
တ်�ိင်း�ကျော်��င်း� ကြီး��ီစ်�ွကျော်သူ� သူ��ကျော်ရ���မ�မ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ် 
�ါသူည်�။ လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်သူ� �စ်စည်���ိ�င်း�ဆိ�င်း�ခွငွ်း်�နိုငှ်း်� စ်�ခွ်���စ်�တ်မ�� 
ခွ်���ဆိ�မ� မရှိသူ၍ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း် �  
၎င်း��တ်ိ�၏် ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မ်��မ ှ�သူ�ီ��ငွ်း်���ိ ခံွစ်��ခွငွ်း်�ရမရ 
မကျော်သူခွ်�ကျော်တ်�က်ျော်� (De Soto, 2000; Demsetz, 1974)။ 
��ယ့်�၍ ပြု�ည်�န်းယ့်�မှ ၎င်း��တ်ိ�၏် ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ���ိ သူမိ��ယ့်ပူြုခွင်း�� 
သူ�ိ်တ်ည်��မဟ�တ်� �စ်စည်��ကျော်ထွ����ံသ်ူမူ ှစ်�ခွ်���လှိုမိ�လှိုည်� 
ပြုခွင်း��မ်�� ပြု�စ်�ကျော်�်လှို��ါ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မှ ��်�ိ��ပြုမတ်� 
တ်စ်�စံ်�တ်စ်�ရ� ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်တ်�မ်ည်� မဟ�တ်�ကျော်�။ ကျော်သူခွ်� 
ကျော်ရရ�မ� မရှိ�ါ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်�လှိုည်�� 
ဤသူ�ိက်ျော်သူ� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မ်�� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��မ ှကျော်ရ�ှင်း�ရ�ှ�ကြာ� 
လှိုမိ�်မည်� ပြု�စ်�သူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်�� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ� မပြု��လှို��� 
ကြာ�ကျော်တ်��်ါ� သူ��ဆ�ိင်း�ရ� စ်ီ���ွ�ကျော်ရ��ဏ္ဍတ်စ်�ခွ�လှိုံ��၏ 



�်မ��မ့ထွ�တ်�လှို���မ��ါ ထွခိွ�ိ��ခံွစ်��ရမည်�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ �လှို�����ိ�င်း� 
ရ�ှ��ါ�ပြုခွင်း��၊ �ွံ�ဖြိုး��ိ�မ�န်းိမ�်�ါ�ပြုခွင်း��တ်ိ�်�ါ ပြု�စ်�လှို�နို�ိင်း�သူည်�။

၄။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းအ�င့််း�ှိ အ�င်််အ�င််် 
��ားရုးးုများ�ားများ ှစားီ�ာ့းဆော�း�ိုင််�ာ အပြင်င််း�ာ့းများမုျား�ားကို 
�ကားနာနှိုင််သုည်် (% သုဆောဘာာ�)ူ

၅။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းအ�င့််း�ှ ိ��ားရုးးုက စားီ�ာ့းဆော�း 
ကစိာစများ�ားကို လ�င််ပြများန်စာာ့ �ကားနာ/ဆောပြဖွဲ့�ငှ််းဆော�းသုည်် 
(% သုဆောဘာာ�)ူ

၆။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းအ�င့််း�ှိ ��ားရုးးုက စားီ�ာ့းဆော�း 
ကစိာစများ�ားကို လ�င််ပြများန်စာာ့အ�ည််ပြ�ုဆော�းသုည်် 
(% သုဆောဘာာ�)ူ

၇။ ပြ�ည််နယ််/�ိငု််းအ�င့််း�ှ ိစားီ�ာ့းဆော�းနှငှ််် 
ဥ�ဆောဒီဆော�း�ာ အဆောထူးာက်အ�းပ်ြ�ုဆောအဂ�င််စာမီျား�ားသုည်် 
အပြင်င််း�ာ့းများမုျား�ား၌ ကညူ်ဆီော�းသုည်် (% သုဆောဘာာ�)ူ

၈။ ��ားရုးးု၏ စာ�ီင််ခံ�က်များ�ားသုည်် များ့�သုည်် 
(% သုဆောဘာာ�)ူ

ဤညွှနှ်း��နိ်း�� ၅ ခွ�သူည်� တ်ရ��ရံို��မ်��၏ မ့တ်မ�၊ ထွကိျော်ရ��� 
မ�နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်��ကျော်�် သူတူ်�ိ၏် ��်�ိ�သူ�� 
ကျော်ရ���မ��ိ� ကျော်���ပြု�သူည်�။ ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��မ်��နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ 
သူကျော်ဘဲ�တ်ညူ်ခီွ်��သူည်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�မ��ကျော်�် ရမတှ်� 
တ်�ိ���ွ�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ သူကျော်ဘဲ�ထွ���ွဲလှိုွဲမ�မ်��သူည်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိ 
စ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ��ကျော်�် ရမှတ်�ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်စ်သူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွ�ံဖြိုး��ိ� 
တ်�ိ�တ်��ရန်း��တ်�ွ� ဘဲ��မလှို�ိ��ထွကိျော်ရ���ကျော်သူ�တ်ရ��ရံို�� 
မ်��လှိုိ����ကျော်ကြာ��င်း�� �ကျော်ကြာ��င်း��ပြု�ခွ်��မ်��စ်ွ� ရှိသူည်�။ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� �ပြုင်းင်း���ွ��မ�မ်����ိ စ်ဉ်း��စ်��ကြာ�ည််��ါ။   
��ယ့်�၍ �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်���ိ� တ်ရ��ရံို��မ်��မ ှကျော်ပြု�ရငှ်း��ကျော်��ရန်း� 
ကြာ�န််း�ကြာ��ကျော်န်း�ါ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�စ်�ခွ�်��မ်��၏ စ်�ခွ�်��ပြု�ဋ္ဌာ�န်း��ခွ်�� 
မ်��သူည်� တ်န်း���ိ�မရှိ၊ တ်န်း���ိ�ကျော်လှို်�်သူွ��ဖြိုး�ီ� �ရ�မထွင်း� 
ပြု�စ်�သူ�ွ��ါမည်�။ ��ယ့်�၍ �မ��စိ်စမ်���ိ� လှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွ 
ကြာ���န်းာ စ်စ်�ကျော်ဆ�ဖြိုး�ီ�လှို့င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င််း� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်��နိုငှ်း်��တ် ူတ်ရ��ဝင်း���န်း��်စ်ရတိ်�  
သူ��သူ�ကျော်စ်မည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����ိ �ကျော်ထွ�����်ံ 
ကျော်��သူည််� ဥ�ကျော်ဒိကျော်ရ�ရ� ���ူည်ကီျော်��ကျော်ရ� ဌာ�န်းမ်��သူည်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�����လံှို��နိုငှ်း်� ဥ�ကျော်ဒိကျော်ရ�ရ� တ်န်း��တ်ညူ်မီ့မ� 
ရှိကျော်စ်ရန်း�နိုငှ်း်� ကျော်င်းပွြု�င််း�ဆ��သွူယ့်�မ� လှိုမှ�မိ��လှို�ိသူမူ်����ိ မ်��နိုာှ 
သူ�ကျော်��မ� မရှိကျော်စ်�ဲ ���လှိုံ���တ်�ွ� တ်န်း��တ်ူ�ခွငွ်း�်�ကျော်ရ� 
ကျော်��ရမည်� ပြု�စ်�သူည်�။ တ်ရ��မ့တ်ကျော်သူ� တ်ရ��သူကူြီး��ီမ်���ိ� 
တ်ညူ်ကီျော်သူ� ရည်�ရယွ့်�ခွ်��ပြု�င်း်� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်စ်နို�ိင်း�၍ ကျော်င်းကွျော်ကြာ�� 
ပြု�င််း�ဆ��နိုွယ့်�လှိုှမ�မ�ိ�လှို�ိကျော်သူ� ��်�ိ�စ်ီ��ွ��မ်��သူည်� 
ဥ�ကျော်ဒိ�ိ� �်��ပြု���ကျော်စ်နိုိ�င်း�လှိုမိ�်မည်�မဟ�တ်��ါ။ 

၉။ စားီ�ာ့းဆော�း လ�ု်င်န်းများ�ားအဆောနပြဖွဲ့င််် လးုခြုံခံးုဆော�း 

အဆောပြခံအဆောန ဆောကာင််းများန့်သုည်် (% သုဆောဘာာ�)ူ 

ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း��င်းယ့်�တ်ငွ်း� သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူ 
ကြီး�ီ�၏ လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမှ� ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� 
ယံ့်�ကြာ�ည်�သူည််� လှို���င်းန်း��စ်�ဦး�ကျော်ရ �မ�ဏ်��ိ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ�လှိုိ��� တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�၏ လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ကျော်��င်း��မနွ်း��ါ� စ်�ီ��ွ� 
ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ၎င်း��တ်�ိ်၏��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�နှိုင်း�် �စ်စည်�� 
မ်�� လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�ရှိသူည်�ဟ� ��ိမ�ိခွံစ်��ရ�ါ� (ဥ�မ� �်��ဆီ� 
ခွံရပြုခွင်း�� သူ�ိ်မဟ�တ်� ခွ�ိ�ယ့်ူခွံရပြုခွင်း�� န်းည်���ါ�နို�ိင်း�စ်ရ�ရှိ) 
ရို���ဝတု်���ိင်း�� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မ်�� ကျော်ဘဲ��င်း��ကျော်ကြာ��င်း��သိူရှိ၍ 
ရို����စ်စည်���ိ�င်း�� ဖြိုးခွိမ��ကျော်ပြုခွ���မ�ဒိဏ်�မှ �င်း��ကျော်ဝ�သူည််�ဟ� 
ယံ့်�ကြာ�ည်�ကြာ�သူည််��တ်�ွ� လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��တ်�ွ� စ်ရိတ်�မ်��စ်�ွ 
မသံူ��ကျော်တ်�ဘ်ဲ ဲရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ�မ်�� ��ိမ�ိပြု��လှို���လှို�ကြာ�ကျော်�မည်�။ 
လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�လှို��ါ� လှို���င်းန်း��၏ 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�သူည်�လှိုည်�� ပြုမင်း်�မ��လှို�လိှိုမ်�မည်� ပြု�စ်�သူည်� 
(Gaviria, 2002; Schnatterly, 2003)။

၁၀။ ယ်များန်နှစှာ်အ�င့််း လ�ု်င်န်းအဆောနပြဖွဲ့င််် အများအုခံင််း 
ဆော��့ကြံကးုခံးစာားခံ��်သုည်် (% သုဆောဘာာ�)ူ

ဤညွှှန်း��ိန်း��တ်ွင်း� ယ့်ခွင်း�နိုှစ်��တ်ွင်း�� ခွ�ိ�မ� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
ကျော်����ထွငွ်း��မ��ဲသ်ူ�ိ ်ပြု�စ်�မ�တ်စ်�ခွ�ခွ� ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ခံွစ်��ခွဲက်ြာ�ရသူည််� 
လှို���င်းန်း�� �ကျော်ရ�တ်�ွ� �မ�ဏ်�ိ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ် ီ�လှို�ိ�� တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ� 
�ကြာ�မ�����မ�နိုငှ်း်� �စ်စည်�� �ကြာ�မ�����မ�တ်�ိ၌် �ကျော်ပြုခွခံွ�်ဖြိုး��ီ 
ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း�သူည််� �ကြာ�မ�����မ� �မ်�ိ��စ်��မ်�� ပြု�စ်�သူည််� 
�တ်ွ�� ဤတ်ွင်း�ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ���ိ တ်�ိ��ရို�ိ��တ်�ိင်း��တ်� 
ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� �ကျော်န်းပြု�င််း� ထွ�ိသ်ူ�ိက်ျော်သူ� 
ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်����ိ ���ယွ့်�တ်��ဆ�ီမ� မပြု��နိုိ�င်း�ပြုခွင်း��သူည်�  
တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မိ��မ�ဆ�ိင်း�ရ� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ��� ��ံ�တ်စ်�ရ�� 
မရှိပြုခွင်း��နိုငှ်း်� �ပြုခွ��ကျော်သူ�သိူပြုမင်း�ရန်း�ခွ��ခွကဲျော်သူ� (ဥ�မ�-�ဂျာတိ် 
လှို�ိ��စ်��မ�)  မ်��နိုာှစ်�မ်��တ်ငွ်း� ���န်းည်��ပြုခွင်း��တ်ိ�က်ျော်ကြာ��င််း� 
ပြု�စ်�သူည်�ဟ� �ဓိ�ပ�ယ့်� သူ��ကျော်ရ����ါသူည်� (Gaviria, 
2002; Schnatterly, 2003)။

၁၁။ ဆောဒီသု�� ထူးးသုိ�ု �ိုင််�ကားခံ��်�ါသုည်် (%)

ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီတ်ွင်း�   
ယ့်မန်း�နိုစှ်�� ရ�ဇာဝတ်�မ�၏ သူ��ကျော်��င်း�ပြု�စ်�ခွဲသ်ူည််� လှို���င်းန်း��စ်� 
မ်��မ ှကျော်ဒိသူခွံရဲထွံတ်ိ�င်း�ကြာ���ခွဲရ်သူည်�် ကျော်ဝစ်��ိ� တ်�ိင်း��တ်� 
ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။  ရမဲ်��ထံွတ်�ိင်း�ကြာ��� ခံွရကျော်သူ� ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်�� 
��ိမ�ိမ်��ပြု���လှို့င်း� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ� ရမှတ်��ိ�ပြုမင်း် �၍ 
ရဲမ်��ထွံ တ်�ိင်း�ကြာ���ခွံရကျော်သူ� ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်��န်းည်���ါ�လှို့င်း� 
တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိ စ်�ိ�မ�ိ�မ� ရမတှ်�န်းမိ်�သူည်�။ ရတဲ်���ွဲ�သူိ� ်သူတ်င်း����ိမ်� 
မ်��သူည်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ��တ်ွ�� ကျော်��င်း��မွန်း�ဖြိုး�ီ� 
ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်����ိ ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်ပြု�ရငှ်း��နို�ိင်း�သူည််� ရစဲ်မွ��ရည်���ိ 
ကျော်���ပြု�ကျော်န်းသူည်�။ ရမဲ်����စ်ရီင်း�ခံွကျော်သူ� ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်����� 



ကျော်ပြု�ရငှ်း��နို�ိင်း�ကျော်လှို စ်ီ���ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ၎င်း��တ်�ိ်��� 
တ်�ိင်း�ကြာ���ရန်း� ���ထွ�တ်�မ�မ်��ကျော်လှိုပြု�စ်�သူည်�။ ထွ�ိ်ကျော်ကြာ��င်း်� 
ဤညွှှန်း��ိန်း��သူည်� ရ�ဇာဝတ်�မ�မ်��၏ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ��ွံ�ဖြိုး�ိ��  
တ်�ိ�တ်��မ� �ကျော်�်ဆ�ိ��်�ိ� သူ��ကျော်ရ���ကျော်စ်သူည်� - ရင်း��နိုှီ� 
ပြုမှ���နိုှံမ�န်းိမ်�ပြုခွင်း��၊ ��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ�မ်���်��စ်ီ�ပြုခွင်း��နိုှင်း်� �လှို��� 
သူမ��မ်���တ်ွ�� ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ�လှိုံ�ခြုံခွံ�မ��င်း��မဲ်ပြုခွင်း�� 
ကျော်��င်း��/မကျော်��င်း���ိ�ကျော်�်ပြု�သူည်�။

၁၂။ �စာ်နှစှာ်အ�င့််း နှိုင််င်းသုား ၁၀,၀၀၀ �င့်် 
ပြဖွဲ့စာ်ဆော�်ဆောသုာ �ာဇိုဝ�်များ ုအဆော�အ�က့် (# ၂၀၁၈)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ် ီ 
�လှို�ိ�� လှိုတူ်စ်�ကျော်သူ�င်း��လှို့င်း� �်း�လှိုနွ်း�သူည်�် ရ�ဇာဝတ်�မ� 
လှို�ယ့်��မ�၊ လှိုသူူတ်�မ�၊ ပြု�န်း�ကျော်��ဆွဲမ� �စ်ရှိသူည််� �်း�လွှိုန်း�သူည််� 
ရ�ဇာဝတ်�မ��ကျော်ရ�တ်�ွ� တ်�ိင်း��တ်�ထွ���ါသူည်�။ လှိုတူ်စ်�ဦး� 
ခွ်င်း��စ်�ီခွ်�ိ��်�လှို�ိ�� ရ�ဇာဝတ်�မ� �ကျော်ရ�တ်�ွ� ပြုမင်း်�မ�� �ါ� 
တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မိ��မ�တ်ငွ်း� ရမတှ်�န်းည်���ါ�မည်�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ လှိုတူ်စ်�ဦး� 
ခွ်င်း��စ်�ီလှို�ိ�� ရ�ဇာဝတ်�မ� �ကျော်ရ�တ်�ွ�န်းမိ်��ါ��ါ� ဥ�ကျော်ဒိ 
စ်�ိ�မ�ိ�မ�တ်ငွ်း� ရမတှ်�ပြုမင်း်�မ��မည်�ပြု�စ်�သူည်�။ ဤ�ညွှနှ်း���နိ်း�� 
င်းယ့်�သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်��တ်ငွ်း��ရှိ လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း�ကျော်�် 
တ်�ိ��ရိုိ���တ်�ိင်း��တ်�ခွ်�� ပြု�စ်�သူည်�။ �လှို���သူမ��မ်��၏ 
ရို�����ိင်း��ဆိ�င်း�ရ� လံှို�ခြုံခံွ�မ���ိ ထွ�ိါ�နို�ိင်း�စ်ရ�ရှိပြုခွင်း��၊ လှို���င်းန်း��ရငှ်း�၏ 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�မှ ထွွ��ကျော်�်လှို�မည််� ��်�ိ��ပြုမတ်���ိ 
ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်ပြုခွင်း��တ်ိ�က်ျော်ကြာ��င်း်� ရ�ဇာဝတ်�မ�သူည်� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှမံ� 
�တ်�ွ� �ဟန်း်��တ်�� ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ ရ�ဇာဝတ်�မ�ကျော်ကြာ��င်း်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ကျော်�် ကျော်ဒိသူ၏ ဆွဲကျော်ဆ�င်း�မ�န်းည်���ါ� 
လှို�သူည််��တ်ွ�� ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�မှ ��်�ိ�ခွံစ်��နို�ိင်း�ရန်း� 
လှို်�ထွ��ခွ်��မ်��သူည်�လှိုည်�� ကျော်လှို်��်ါ�လှို�သူည်�။ စ်��သံူ��သူ ူ
မ်��၏ ဝယ့်�လှိုိ����န်းိမ်��ါ�လှို�ဖြိုး�ီ� တ်စ်�ခွ်နိ်း�တ်ည်��မှ��င်း� 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှထံွ��သူည််� �ရ�မ်�� ခွ�ိ�ယ့်ပူြုခွင်း��ခံွရနို�ိင်း�ကျော်ပြုခွ၊ �်��ဆ�ီ 
ခံွရနို�ိင်း�ကျော်ပြုခွလှိုည်�� ပြုမင်း်�မ��လှို�ကျော်သူ� �ခွါ �န်းဦး��တ်ည်��� 
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ� ပြု��လှို���ရန်း��င်း� မသူင်း်�ကျော်တ်��ကျော်တ်�က်ျော်ခွ်။

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည်််သုင့််းထူးားသုည််် 
ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား 

၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တ်ငွ်း� ဤ လှို���သူ��ခွန်း�်ထွ��ကျော်ရ� �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ 
နိုငှ်း်�စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� �ကျော်တ်�ွ �ကြံ�ံ�မ်����ိ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�စ်�ွ 
ကျော်လှိုလ်ှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� ညွှနှ်း��နိ်း���သူစ်� ၃ခွ� ��ိ ထွ��မံ ထွည််�သွူင်း�� 
ခွဲ်သူည်�။ ၎င်း��တ်ိ�်မ�ှ ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ �တ်ိ�င်း��ပြု�စ်�သူည်� -

၁၃။ �စာ်နှစှာ်လ့င်် နှိုင််င်းသုား ၁၀,၀၀၀ အ�က့်�ှိသုည််် 
��ားသုကူြီးကးီများ�ား အဆော�အ�က့် (# ၂၀၁၈)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��တ်စ်�ခွ�စ်�ီတ်�ွ� နို�ိင်း�ငံ်းသူ�� 
၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� ရှိသူည််�တ်ရ��သူူကြီး�ီ� �ကျော်ရ�တ်ွ���ိ� 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ တ်ရ��သူကူြီး��ီ ��ိ၍မ်��လှို့င်း� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိ 
စ်�ိ�မိ��ကျော်ရ�နိုငှ်း်� �တ်�သူ��၍ ရမတှ်��ိ�မ�ိ ပြုမင်း်�မ��စ်�ွရရှိဖြိုး��ီ တ်ရ�� 

သူူကြီး�ီ�ကျော်လှို်�်န်းည်��လှို့င်း� ရမှတ်� ��ိမ�ိန်းိမ်��ါ�စ်ွ� ရရှိသူည်�။ 
တ်�ိင်း��ပြု�ည်�၏ ဥ�ကျော်ဒိမ်���ိ� ထွနိ်း��သူမိ��ကျော်စ်�င်း်�ကျော်ရ�ှ��သူည်�် 
တ်ရ��သူကူြီး��ီ ��ိ၍မ်��လှို့င်း� ဤညွှနှ်း��ိန်း��သူည်� တ်ရ��သူကူြီး��ီ 
မ်��၏ ဥ�ကျော်ဒိကျော်ရ�ရ� �ဋိ�ိ�ခမ်���ိ� ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရန်း� 
စ်ွမ��ရည်���ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ပြုခွင်း��နိုှင်း်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ���ိ 
ကျော်��င်း��သူည််����သူိ� ်ဦး�တ်ည်�ကျော်စ်သူည်�။ ၎င်း��သူည်�စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� န်းည်��လှိုမ��မ်��စ်�ွပြု�င်း်� �ကျော်ရ��ါသူည်�။ 
��ယ့်�၍ �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်���ိ� ဆံ��ပြု�တ်�ရန်း� တ်ရ��သူကူြီး��ီ 
မ်��ရှိသူည်���ိ လှို���င်းန်း����ိင်း�ရှင်း�မ်��သူိလှို့င်း� ၎င်း��တ်�ိ်သူည်� 
တ်ရ��ဝင်း��စ်ီ�စ်ဉ်း�မ်�� ပြု��လှို���ရန်း���ိမ်��သူည်�။ စ်�ခွ်��� 
မ်����ိပြု�ဋ္ဌာ�န်း��ရန်း�နိုှင်း်� �ပြုင်းင်း���ွ��မ�မ်����ိ ကြာ���န်းာရန်း� 
�တ်�ွ� တ်ရ��သူကူြီး��ီမ်��မရှိပြုခွင်း��သူည်� စ်�ခွ်����ါတ်န်း���ိ���ိ 
ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်စ်ဖြိုး��ီ တ်ရ��သူကူြီး��ီမ်��မ�ါဝင်း��ါ� တ်ရ��ကျော်ရ� 
ဆ�ိင်း�ရ� �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်��သူည်� ရိုံ��တ်ငွ်း���မ�ှ��ယ့်ငွ်း��မ်�� 
ပြု��လှို���မ�မ်��စ်�ွနိုငှ်း�်�တ်ူ �ခွ်နိ်း�ကြာ��ပြုမင်း�်စ်�ွ တ်ည်�ရှိကျော်န်းဖြိုး��ီ 
လှို���င်းန်း��၏တ်ရ��ဝင်း���န်း��်စ်ရတိ်� တ်�ိ�ပြုမှင််း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
�န်းာဂျာတ်��တ်�ွ� မကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ�မ�မ်����ိ ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ် 
သူည်�။

၁၄။ နှိုင််င်းသုား ၁၀,၀၀၀ လ့င်် အဓိကိရုဏုာ်းနှငှ်််�နှဒပြ�များ ု
အဆော�အ�က့် (#, ၂၀၁၄-၂၀၁၇)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�စ်�ီတ်�ွ� ကျော်လှို�နိုစှ်�တ်� 
��လှို�တ်ငွ်း�� နို�ိင်း�ငံ်းသူ�� ၁၀၀၀၀ လှို့င်း�ပြု�စ်�သူည််� �ဓ�ိရို�ဏ်�� 
မ်��နိုငှ်း�် ဆနိုဒပြု�မ�မ်���ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� 
ရမတှ်�သူည်� ၎င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်�����လှိုံ��၏ 
�်မ��မ့ရမှတ်�ပြု�စ်�သူည်�။ �ဓိ�ရို�ဏ်��မ်��နိုှင်း်� ဆနိုဒပြု�မ� 
မ်��သူည်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိ စ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ��ကျော်�် ရမတှ်�န်းမိ်��်ကျော်စ်ဖြိုး��ီ 
�ဓ�ိရို�ဏ်��မ်��နိုငှ်း်�ဆနိုဒပြု�မ�မ်�� န်းည်���ါ�လှို��ါ� ရမတှ်�ပြုမင်း်� 
တ်��ကျော်စ်သူည်�။ စ်န်းစ်�တ်�်�ွဲ�စ်ည်��ထွ��ကျော်သူ� ဖြိုးင်းမိ��ခွ်မ��စ်�ွ 
ဆနိုဒပြု�မ�မ်��သူည်� လှိုသူူရိငှ်း�ကြာ��� ထွ�တ်�ကျော်���ကျော်ပြု��ဆိ�ပြုခွင်း�� 
�တ်�ွ� �ပြု��သူကျော်ဘဲ�ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� �ံ�စံ်မ်�� ပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
�ဓ�ိရို�ဏ်��မ်��နိုငှ်း်� �ကြာ�မ����� ဆနိုဒပြု�မ�မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ� 
ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်����ိ �ကျော်နိုှာ���ယ့်ှ��ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်�။ 
�ဓိ�ရို�ဏ်��မ်��သူည်� �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�မ်����ိ 
�်��ဆ�ီ၍ စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��နိုငှ်း�် ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ 
ရို�����ိင်း��ဆ�ိင်း�ရ�ကျော်��င်း���်�ိ���ိ ဖြိုးခွိမ��ကျော်ပြုခွ���နို�ိင်း�သူည်�။ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��စိ်စမ်��နိုငှ်း်� ဆ��စ်��ကျော်သူ� �ဓ�ိရို�ဏ်��မ်��နှိုင်း်�
ဆနိုဒပြု�မ�မ်��သူည်� လှို���င်းန်း����ိင်း�ရှင်း�မ်�� နိုငှ်း်� �လှို���သူမ��မ်�� 
�ကြာ��� �ဋိ�ိ�ခပြု�စ်�ကျော်စ်နိုိ�င်း�သူည်�။ 

၁၅။ �စာ်နှစှာ်လ့င်် နှိုင််င်းသုား ၁၀၀၀၀ လ့င််ပြဖွဲ့စာ်သုည််် 
လက်နက်ကိုင််�ိုက်�့� အဆော�အ�က့် (#, 2018)

ဤညွှနှ်း��နိ်း��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�စ်�ီတ်�ွ� နို�ိင်း�ငံ်းသူ�� ၁၀၀၀၀ 
လှို့င်း� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်သူ� လှို��န်း����ိင်း� တ်�ိ���ွဲမ်��ပြု�စ်���ွ�မ���ိ 
တ်�ိင်း��တ်�သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ရမှတ်�သူည်�ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� �တ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်����လံှို��၏ �်မ��မ့ရမှတ်� 



ပြု�စ်�သူည်�။ MBEI လှိုမှ��ခြုံခံွ�ထွ��ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��သူ� �ါဝင်း� 
သူည်��ိ� သူတ်ပိြု���ါ။ �ဋိ�ိ�ခ ဒိဏ်�ခွံစ်��ခွဲ်ရကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်����ိ MBEI တ်ွင်း� မ�ါဝင်း�သူပြု�င်း်� ဤ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
�်မ��မ့���ပြု�င််း� �ယ့်�ထွ�တ်�ထွ��ခွဲ်သူည်�။ လှို��န်း���ိ�င်း�  
တ်�ိ���ွဲမ်�� ��ိမ�ိမ်��ပြု���လှို�ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိ စ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ� 
နိုငှ်း်� �တ်�သူ��ဖြိုး��ီ ရမတှ်�မ်���ိ�မ�ိန်းမိ်��်မည်�။ လှို��န်း����ိင်း� 
တ်�ိ���ွဲမ်�� န်းည်���ါ�ပြုခွင်း��တ်�ိက်ျော်ကြာ��င်း်� ��ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� ရမတှ်� 
မ်��ရရှိကျော်စ်သူည်�။ လှို��န်း����ိင်း�တ်�ိ���ွဲမ်��သူည်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိ 
စ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ�နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��ဖြိုး�ီ� ရငှ်း��ရှင်း��လှိုင်း��လှိုင်း��မရှိကျော်�။ န်းည်��လှိုမ�� 
မ်��စ်�ွတ်ငွ်း� လှို��န်း����ိင်း� တ်�ိ���ွဲမ်��သူည်� သူတူ်�ိ၏်ဆ�ိ��်�ိ�
သူ��ကျော်ရ���မ�မ်��� �ဓ�ိရို�ဏ်��မ်��နိုငှ်း်� ဆနိုဒပြု�မ�မ်��နိုငှ်း်� 

ဆင်း�တ်သူူည်�။ လှို��န်း���ိ�င်း�တ်�ိ���ွဲမ်��သူည်� ��ိမ�ိဆ�ိ�ဝါ�သူည်�။ 
လှို���င်းန်း��၏ရို�����ိင်း��ဆိ�င်း�ရ� �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�မ်�� 
သူသိူသိူ�သူ�ယ့်ိ�ယ့်ငွ်း���်��စ်�ီကျော်စ်ဖြိုး��ီ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ���ိင်း�ရှင်း�မ်��နှိုင်း်� 
�လှို���သူမ��မ်��၏ �်န်း��မ�ကျော်ရ� နိုငှ်း�် �သူ���ိ��င်း�လှို့င်း� 
ဖြိုးခွိမ��ကျော်ပြုခွ���နို�ိင်း�သူည်�။ လှို��န်း����ိင်း� တ်�ိ���ွဲမ်��သူည်�  
��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ��ခွငွ်း်��ကျော်ရ�မ်��နှိုင်း်� �တ်�သူ��၍ မကျော်သူခွ်� မကျော်ရရ� 
မ���ိ ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်သူည်�။ ဤမကျော်သူခွ်�မကျော်ရရ�မ�မ်��နှိုင်း်� 
ဤ�ဋိ�ိ�ခမ်��ကျော်ကြာ��င််း� �ကျော်ထွကွျော်ထွ ွစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ကျော်မ့��မှန်း��ခွ်�� 
မ်�� ကျော်လှို့��််ပြုခွင်း��သူည်� လှို��ရှစိ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မ ှ
ရင်း��နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ���ိ ဟန်း်�တ်��ကျော်စ်ဖြိုး��ီ �ပြုခွ��သူူမ်���ိ� စ်တ်င်း� 
ပြုခွင်း��မ�ှင်း� တ်��ဆ�ီလှိုမိ�်မည်�။

ဇိုယ်ား ၄.၁၀ ။

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများ�ုိုင််�ာ အညွှနှ်းကိန်းခံ�့နှိုင််းယ်ဉှ်း်ပြခံင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

၂၀၁၈ နှငှ််် ၂၀၂၀ MBEI က စာဆုော�ာင််းထူးားသုည်် ်အဓိကိညွှနှ်ကနိ်းများ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�ဆ�ိင်း�ရ�

�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ

(စ်စ်�တ်မ�� ၀.၆) + 

(�မ�ခွံ ၀.၄)

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

7.32

7.49

8.43

6.07

7.52

8.76

0.50

5.59

6.28

7.15

0.84  

စ်စ်�တ်မ��ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

3.43

3.72

4.48

2.22

3.63

4.88

0.52

2.52

3.53

4.29

0.93

�မ�ခွံ ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� တ်�ိင်း��တ်�ဖြိုး��ီ

�မ�ခွံ ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

3.48

3.94

4.00

3.70

3.85

3.96

0.22

2.39

2.71

3.10

0.08

၁။ ��ယ့်�၍ �စ်ိ��ရ�ရ�ရှိ 

တ်စ်�ဦး��ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်���� 

လှို့င်း� စ်ရီင်း�ခွ်��ကျော်��ရန်း� 

�ထွ���ဆင်း�်မ ှ�ခွငွ်း�် 

��ဏ်�ရှိသူ ူတ်စ်�ဦး�ဦး�ထွံ

�ယ့်ခူွံဝင်း�နို�ိင်း�သူည်�ဟ� 

ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q86

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

11.0%

51.1%

65.9%

6.3%

27.1%

52.1%

0.04

9.1%

25.0%

47.6%

0.88



၂။ ��ယ့်�၍ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် 

တ်�ိင်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�တ်ငွ်း�� 

ဥ�ကျော်ဒိခွ်�ိ�ကျော်����ခွံရလှို့င်း� 

ယ့်င်း��ခွ်�ိ�ကျော်����သူ�ူ�ိ ဥ�ကျော်ဒိ 

�ရ �ကျော်ရ�ယ့်ခူွံရလှိုိမ�်မည်�ဟ� 

ယ့်ံ�ကြာ�ည်�သူည်�(%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q87

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

13.5%

44.1%

65.7%

3.5%

19.2%

86.7%

0.23

5.4%

17.8%

49.2%

0.81

၃။ တ်ရ��စ်ရီင်း�ကျော်ရ�စ်န်းစ်�သူည်� 

�စ်စည်���ိ�င်း�ဆ�ိင်း�ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် 

စ်�ခွ်���စ်�တ်မ��မ်���ိ� 

���ယွ့်�ကျော်��သူည်� 

(သူကျော်ဘဲ�တ် ူ%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q 124

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

46.6%

71.2%

90.6%

64.9%

78.6%

94.3%

0.16

61.5%

75.8%

87.8%

0.90

၄။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 

�တ်ွင်း��ရှိ �ဆင်း�်�ဆင်း�် 

တ်ရ��ရိုံ��မ်��မ ှစ်ီ���ွ�ကျော်ရ� 

ဆ�ိင်း�ရ� �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်���ိ� 

ကြာ���န်းာနို�ိင်း�သူည်� 

(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q 128_1

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

58.7%

84.1%

95.2%

33.1%

77.0%

98.5%

0.37

42.5%

75.1%

88.4%

0.76

၅။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 

�တ်ွင်း��ရှိ တ်ရ��ရိုံ��� 

စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��စိ်စမ်���ိ� 

လှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွ ကြာ���န်းာ/ကျော်ပြု�ရငှ်း�� 

ကျော်��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q 128_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

39.0%

56.6%

86.6%

15.6%

49.4%

81.0%

0.21

30.4%

54.6%

73.9%

0.90

၆။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 

�တ်ွင်း��ရှိ တ်ရ��ရိုံ��� 

စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��စိ်စမ်���ိ� 

လှို်င်း�ပြုမန်း�စ်�ွ �ထွည်�ပြု�� 

ကျော်��သူည်� (% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q 128_3

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

40.3%

74.2%

93.0%

16.1%

50.9%

77.4%

0.28

23.2%

55.6%

66.5%

0.91

၇။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း���တ်ငွ်း��ရှိ 

စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�နိုငှ်း�် ဥ�ကျော်ဒိကျော်ရ�ရ� 

�ကျော်ထွ�����ံပ်ြု�� ကျော်�ဂျာ်င်း�စ် ီ

မ်��သူည်� �ပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်��၌ 

�ညူ်ကီျော်��သူည်� 

(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q 128_4

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

51.5%

76.6%

91.9%

10.4%

72.7%

100.0%

0.15

25.1%

73.0%

87.5%

0.88

၈။ တ်ရ��ရိုံ��၏ စ်ရီင်း�ခွ်�� 

မ်��သူည်� မ့တ်သူည်� 

(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q 128_6

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

37.9%

66.0%

86.3%

15.6%

53.0%

93.6%

0.58

20.8%

52.6%

79.0%

0.89

၉။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� 

�ကျော်န်းပြု�င်း်� လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ� 

�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်� 

(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q129

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

38.8%

81.0%

2.1%

28.4%

46.8%

-0.25

5.1%

20.6%

51.2%

0.93



၁၀။ ယ့်မန်း�နိုှစ်��တ်ငွ်း�� 

လှို���င်းန်း���ကျော်န်းပြု�င်း်� �မ��ခွင်း�� 

ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ခွံစ်��ခွဲရ်သူည်� 

(% သူကျော်ဘဲ�တ်)ူ

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q130

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

5.6%

11.6%

21.2%

0.1%

5.8%

17.3%

0.14

1.9%

7.9%

15.3%

0.39

၁၁။ ကျော်ဒိသူခွံရဲထွံသူိ�် 

တ်�ိင်း�ကြာ���ခွဲရ်�ါသူည်� (%)

MBEI စ်စ်�တ်မ��

ကျော်မ�ခွနွ်း�� - Q130_2

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.0%

50.0%

84.0%

0.0%

29.9%

100.0%

0.28

20.2%

42.2%

65.3%

0.41

၁၂။ တ်စ်�နိုစှ်် �တ်ငွ်း��နို�ိင်း�င်းံသူ�� 

၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်သူ� 

ရ�ဇာဝတ်�မ� �ကျော်ရ�တ်�ွ� 

(# ၂၀၁၈

တ်ရ��ဝင်း� ထွ�တ်�ပြု�န်း�  

ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

သူန်း��ကျော်ခွါင်း�စ်�ရင်း�� 2014; 

CSO စ်�ရင်း���င်း��နိုစှ်�ခွ်��� 

စ်����� 2019:  

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.00

0.50

8.81

 0.41

1.48

2.97

0.19

0.44

1.48

2.95

1.00

၂၀၂၀ MBEI �င့်် ထူး�်များးပြဖွဲ့ည််် ထူးည်််သု့င််းထူးားသုည််် ညွှနှ်ကနိ်းအသုစာ်များ�ား

ညွှနှက်နိ်း �င််းပြများစာ် ပြ�ည်န်ယ်/်�ိုင််း �ိုင််း�ာပြခံင််း
Dataset

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၁၈

နှိုင််းယ်ဥှန်များနူာ 
အ�ုစ်ာ ု၂၀၂၀

လ�ုင််န်းသုစာမ်ျား�ား 
၂၀၂၀

၁၃။ တ်စ်�နိုစှ်�လှို့င်း� 

နို�ိင်း�င်းံသူ�� ၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� 

တ်ရ��သူကူြီး��ီမ်�� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (# ၂၀၁၈)

CSO မ ှတ်ရ��ဝင်း�  

ထွ�တ်�ပြု�န်း�ကျော်သူ�  

စ်�ရင်း���င်း�� 

နိုှစ်�ခွ်���စ်����� 2019 

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.12

0.24

1.41

၁၄။ နို�ိင်း�င်းံသူ�� ၁၀,၀၀၀ လှို့င်း� 

�ဓ�ိရို�ဏ်��နိုှင်း�်ဆနိုဒပြု�မ� 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� 

(#, ၂၀၁၄-၂၀၁၇)

TDI မ ှတ်ရ��ဝင်း�  

ထွ�တ်�ပြု�န်း�ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

 0.00

 0.20

 0.83

၁၅။ တ်စ်�နိုှစ်�လှို့င်း� နိုိ�င်း�င်းံသူ�� 

၁၀၀၀၀ လှို့င်း�ပြု�စ်�သူည်�် 

လှို��န်း���ိ�င်း�တ်�ိ���ွဲ 

�ကျော်ရ�တ်�ွ� (#, 2018)

TDI မ ှတ်ရ��ဝင်း�  

ထွ�တ်�ပြု�န်း�ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�

�န်းမိ�်ဆံ��

�လှိုယ့်��နိ်း��

�ပြုမင်း�်ဆံ��

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်�နိုငှ်း�် 

နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ဆ��စ်��မ��နိ်း��

0.00

0.02

0.43
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ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ ပြ�ည််နယ််နှှင််် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ ၁၄ ခံမုျား ှ�စာ်ခံ ု
ခံ�င််းစာနီှငှ်် ်ဆောနပြ�ည််ဆော�ာ်�ို�၏ သုးီသုန� ်စားီ�ာ့းဆော�း အ�်ုခံ�ု�်များု 
ဆောကာက်ဆော�ကာင််းကိ ုထူး�ု်ယ်�ူန်အ�က့် MBEI ကို အသုးးု 
ပြ�ုနှိုင််�ါသုည််။ MBEI ၏ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�  
�်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း�� ဇာစ်�ပြုမစ်� သူရို���ခွွဲထွ�တ်�မ�မ်��သူည်� ����ခွ �်��ကျော်ရ�နိုငှ်း်�  
မဝူါဒိ�ကျော်ပြု��င်း���လှိုမဲ်�� ကျော်���ကျော်ဆ�င်း�ရန်း� စ်ဉ်း��စ်��ကျော်န်းသူည််�  
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �စ်�ိ�ရမ်���တွ်�� လှို��င်းင်း�� �သံူ��ဝင်း�  
နို�ိင်း� �ါသူည်�။ ဤစ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မှ ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�သူည််� ရို�ကျော်ထွ�င်း်� 
မ်��သူည်� မဝူါဒိခွ်မတှ်�သူမူ်�� �တ်�ွ� တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း� 
ကျော်��င်း� ပြု��လှို���ရန်း� လှို�ိ���ကျော်န်းသူည်� ်န်းယ့်��ယ့်�မ်����ိသူ�မ� 
စ်မွ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်� ကျော်��င်း��မနွ်း�ဖြိုး��ီပြု�စ်�သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ� 
န်းယ့်��ယ့်�မ်����ိလှိုည်�� ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ရန်း�၊ ထွိန်း��သူိမ��ရန်း� 
ညွှှန်း�ပြု�နို�ိင်း�မည်� ပြု�စ်��ါသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ�တ်ွ�� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲကျော်ရ� ပြု��လှို���ရမည််� 

ဆောဒီသုနှတ� စားီ�ာ့းဆော�းအု�်ခံ�ု�မ်ျားကုို �ိုများိုဆောကာင််းများန့်ဆောစာ�န ်ဆော�ာင််�ွက်ပြခံင််းအားပြဖွဲ့င််် �ဂုဂလကိ စားီ�ာ့းဆော�းဖ့ွဲ့း�ဖြိုးဖွဲ့ို းများ ု�ိုး�က် 
ဆောအာင်် ဆော�ာင််�ွက်နှိုင််များည််် အခံ့င်််အလများ်းများ�ားကို ပြများန်များာနှိုင််င်းဆော�ာ်အစာိုး�အဆောနပြဖွဲ့င််် �ှာဆောဖွဲ့့�ာ�င့်် အဆောထူးာက်အကူ 
ပြဖွဲ့စာ်ဆောစာ�န်အ�့က် MBEI ကို ဒီီဇိုိုင််း�းုစားဆော�း�့�ထူးား�ါသုည််။ �ထွူ�သူပြု�င်း်� MBEI တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီတ်ွင်း��မ ှကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ�နိုှင်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�စ်ွ� န်းာ�လှိုည်� သူကျော်ဘဲ�ကျော်�ါ��ကျော်စ်ရန်း� 
တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း���မ်��စ်�သူည်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင််း� သူ��ဆ�ိင်း�ရ��စ်�ိ�ရဌာ�န်းပြု�င်း်�သူ� ဆ��ဆံ 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်န်းရပြုခွင်း��ပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� ဥ�ကျော်ဒိ၊ ����ခွ်���ကျော်ရ�နိုငှ်း�် မဝူါဒိ�ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲဆိ�င်း�ရ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��သူည်� �စ်�ိ�ရ 
�ထွ��လှို�ှမ်��နိုငှ်း�်သူ� ��ိမ�ိသူ��ဆ�ိင်း�လှို်��ရှသိူည်�။ �ဆ�ိ�ါ�စိ်စ�မ်��စ်�မ�ှ ဗဟ�ိ�စ်�ိ�ရ လှို��ထွဲတ်ငွ်း�သူ� ရှိကျော်န်းကျော်သူ� 
ကျော်သူ��လှိုည်�� မ်��မကြာ��မ�ီ ပြု��လှို���ကျော်��ခွဲသ်ူည်� ဗဟိ�ခွ်����ိ�င်း�မ� ကျော်ပြု�ကျော်လှို့�်မ�မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
�စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း� တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ကျော်ရ�တ်ငွ်း� ��ိမ�ိ၍ �ါဝင်း�ခွငွ်း်�ရရန်း� လှိုမ��စ်ကျော်�်လှို� 
ခွဲ်သူည်�။ ယ့်င်း���ိ� ကျော်ထွ���ခွသံူည်�်�ကျော်န်းပြု�င်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ����ခွ်���ကျော်ရ� လှို���င်းန်း���ိ� 
��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်ွ�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရန်း� သူ�ိ်မဟ�တ်� မူဝါဒိသူစ်�မ်�� ကျော်���ကျော်ဆ�င်း�ရ�တ်ွင်း� �သူံ��ပြု��နို�ိင်း�ရန်း��တ်ွ�� MBEI တ်ွင်း� 
ကျော်ပြုမ���ပြုမ��စ်�ွကျော်သူ� သူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်���ိ� ထွည်�်သူငွ်း��ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ ဤ�ခွန်း��တ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း�် တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �စ်�ိ�ရမ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ�မ ှ���သူ�ခွ်��၊ ���န်းည်��ခွ်��မ်���ိ� ဆန်း��စ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း��တ်�ွ� 
MBEI �ိ� �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဇာစ်�ပြုမစ်�ရ�ှကျော်�ကွျော်ရ� န်းည်��လှိုမ��တ်စ်�ခွ��ပြု�စ်� မည်�သူိ�် �သူံ��ပြု��နို�ိင်း�သူည်��ိ� တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။

န်းယ့်��ယ့်�မ်����ိ သူိသူ�ထွင်း�ရှ��ကျော်စ်ရန်း��တ်ွ��လှိုည်�� 
ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�တွ်င်း� ���သူ�ခွ်��မ်��နှိုင်း်� 
���န်းည်��ခွ်��မ်���ိ� မ�ီကျော်မ�င်း��ထွိ��ပြု�ထွ���ါသူည်�။

�ကယ််�းုသုဏ္ဍာန် အစာက်ခံ�ကားခံ��် (Starburst Chart)   
များ�ားသုည်် ပြ�ည််နယ်် သုို�များဟုု�် �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီး�စာ်ခံု၏ 
အညွှန်ှးကန်ိးခံ့� ဆော�ါင််းစားဆုော�်များ ှစာမ့်ျားးဆော�ာင််�ည််ကို �စ်ာဖြိုး�ို င််နက် 
�ည််း ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထူးားသုည််အ်�က့် ကွနု်ှ�်�ို�အဆောန ပြဖွဲ့င်် ်၎င််း၏ 
အားသုာခံ�က်များ�ားနှှင််် အားနည််းခံ�က်များ�ားကို လ့ယ််ကူစာ့ာ 
သု�ိှိနှိုင််�ါသုည််။ ကျော်ထွ�င်း်�ဆယ့်�ကျော်ထွ�င်း်� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ် ီ(ဝင်း�ရိုိ��)သူည်� 
�ညွှနှ်း��နိ်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�စ်�ီ�ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု���ါသူည်� (�ံ� ၅.၁ ��ိရို�)။ 
 ဥ�မ� �န်းဦး� ��န်း��်စ်ရိတ်��တ်�ွ� ဝင်း�ရိုိ��သူည်� �ထွမတ်ငွ်း� 
န်းာရလီှို��တံ်လှိုည်�သူ�ဲသ်ူ�ိ ်ဗဟ�ိမ ှကျော်ပြုမ���ဘဲ��သူိ� ်ဦး�တ်ည်�  
သူွ��သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�၏ ရရှိနို�ိင်း�သူည််� 



ရမတှ်���ိ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�စ်ကီျော်�်တ်ငွ်း� ဗဟ�ိတ် ူစ်��ဝ�ိင်း��  
ဆယ့်�ခွ�ပြု�င်း်� ��ိယ့်�စ်��ပြု���ါသူည်�။ စ်��ဝ�ိင်း��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်သီူည်� 
�ပြု�ည်�်�နိ်း��ရမတှ်�တ်စ်�ခွ���ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု���ါ သူည်�။ ဗဟိ�မ ှ
လှို�ကျော်သူ� �ထွမစ်��ဝ�ိင်း��သူည်� တ်စ်�မှတ်�နိုငှ်း်� ခွ်တိ်�ဆ��ကျော်န်းဖြိုး��ီ၊ 
ဗဟ�ိမှ ဒိ�တ်ိယ့်စ်��ဝ�ိင်း��သူည်� နိုှစ်�မှတ်�နိုှင်း်� ခွ်တိ်�ဆ���� 
�်န်း�စ်��ဝ�ိင်း��မ်��လှိုည်�� ဤ�စ်ဉ်း��တ်ိ�င်း�� သူ�ွ��ါသူည်�။  
ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�၏ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�စ်ီ  
ကျော်�်မှ ရမှတ်���ိ ၎င်း��မ်ဉ်း��ကျော်ကြာ��င်း�� ဗဟိ�မှ မည်�မ့ကျော်ဝ�ကျော်ဝ� 
သူ�ွ�သူည်�ဟကူျော်သူ� �ခွ်��ပြု�င်း်� ဆံ��ပြု�တ်��ါသူည်�။ 

အစာက်ခံ� ကားခံ��်များ�ားကို ဖွဲ့�်ရုု�ာ၌ အညွှန်ှးကန်ိးခံ့��စ်ာခုံစာမီျား ှ
များ�ဉ်း်းဆော�ကာင််း�ှည််လ�ားဆောလဆောလ ��များ်းများ့ �များှ�်ဆောကာင််း 
ဆောလဆောလပြဖွဲ့စာ်သုည််။ သူ�ဓ����ပြု�င်း်� ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ 
န်းမနူ်းာ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တိ်�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �တ်�ွ� �န်းဦး� ��န်း��် 
စ်ရိတ်�ဆ�ိင်း�ရ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်����ိ စ်ဉ်း��စ်��ကြာ�ည််��ါ (�ံ� ၅.၁)။
�ပြု��ကျော်ရ�င်း�မ်ဉ်း��သူည်� ဗဟိ�မှ ဆန်း်�ထွွ��လှို�ရ� �န်းဦး� 
��န်း��်စ်ရတိ်�၏ �မတှ်� ၈ နိုငှ်း်� ၉ စ်��ဝိ�င်း��မ်��ကြာ��� ကျော်ရ���ရှိ 
လှို�သူည်� (ရမတှ်��တိ်��်မ�ှ ၈.၆၁)။ မ်ဉ်း��ကျော်ကြာ��င်း��သူည်� 
�စ်��ခွ်���ခွ်��၏ ကျော်ထွ�င်း�်စ်နွ်း��နိုှင်း�် န်း�ီ���လှို�ကျော်လှိုကျော်လှို 
ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ၏ ရမတှ်� ပြုမင်း်�မ��ကျော်လှိုကျော်လှို 
ပြု�စ်�သူည်�။ �ပြု�န်း��လှိုှန်း����ပြု�င်း်� စ်��ဝ�ိင်း��တ်စ်�ခွ�ခွ�နိုှင်း်� 
မ်ဉ်း��ကျော်ပြု��င်း်�တ်ိ� ်ပြု�တ်�သူန်း��သူည််� �မတှ်�သူည်� ဗဟိ�နိုငှ်း်�န်း�ီ��� 
ကျော်လှိုကျော်လှို �ဆ�ိ�ါ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲကျော်�်ရှိ ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�၏ ရမှတ်�သူည်� န်းိမ်��ါ�ကျော်လှိုကျော်လှို (၀ နိုှင်း်� 
န်း�ီ���ကျော်လှိုကျော်လှို) ပြု�စ်�သူည်�။ မ်ဉ်း��ကျော်ကြာ��င်း��နိုငှ်း�် �ကြီး��ီဆံ�� 
စ်��ဝ�ိင်း��ကျော်ထွ�င်း်�စ်နွ်း�� ထွကိျော်တ်�ွသူည််��ခွါ �ပြုမင်း်�ဆံ��ရမတှ်� ၁၀
 မတှ်� ရရှိဖြိုး�ီ�၊ ဗဟ�ိမ ှမည်�သူည်�်မ်ဉ်း��ကျော်ကြာ��င်း��မ ှဆန်း်�ထွွ�� 
မလှို�သူည််��ခွါ �န်းမိ်�ဆံ��ရမတှ်� ၀ ��ိ ရရှိသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� �ခွ�စ်ီတ်�ိင်း��သူည်� �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်�� 
���လံှို��ကျော်�်တ်ငွ်း� ၀ နိုငှ်း်� ၁၀ ကြာ��� ရမှတ်�တ်စ်�ခွ�ခွ� ရရှိကြာ��ါသူည်�။

အားသုာခံ�က်များ�ားနှငှ်် ်အားနည််းခံ�က်များ�ား�ိုသုည််များာှ ပြ�ည််နယ်် 
သုို�များဟု�်ု �ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ�စ်ာခံအုဆောနပြဖွဲ့င်် ်စားီ�ာ့းဆော�းအု�်ခံ�ု �်များု 
နယ််�ယ််များ�ား�င့်် ၎င််း အားသုန်�ာ သုို�များဟု�်ု အားနည််း�ာ 
ဆောန�ာများ�ားကို �ိုလို�ါသုည််။ �ထွူ�သူပြု�င််း� ပြု�ည်�န်းယ့်� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်စ်�ခွ�၏ �ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲမ်��ကျော်�်မ ှ
���သူ�ခွ်��မ်��ဟူသူည်� (�န်း��ကျော်ရ�င်း�လှို�ိင်း��မ်��ပြု�င်း်� 
��ိယ့်�စ်��ပြု��ထွ��သူည််�) �လှိုယ့်��ိန်း�� ��ိယ့်�စ်���ပြု�� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီထွ�� သူသိူသိူ�သူ� ရမတှ်� (�ံ� ၅.၁  
တ်ွင်း� �ကျော်ရ�င်း�ပြုခွယ့်�မ်ဉ်း��မ်��ပြု�င််း� ��ိယ့်�စ်��ပြု��ထွ��သူည်�) 
မ်��ကျော်သူ� ကျော်န်းရ�မ်�� ပြု�စ်�ကြာ�သူည်�။ သူ�ဓ����ပြု�င်း်�  
�ံ� ၅.၁ �ါ န်းမနူ်းာ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီသူည်� �န်းဦး� 
��န်း��်စ်ရတိ်�၊ တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��နိုငှ်း်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိ 
စ်�ိ�မ�ိ�မ�တ်�ိတ််ငွ်း� �လှိုယ့်��နိ်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ထွ�� 
သူ�လှိုွန်း�ကျော်��င်း��မွန်း�စ်ွ� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ 
န်းယ့်��ယ့်�မ်����� ယ့်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ၏ ���သူ� 
ခွ်��မ်��ဟ� �ွနို����တ်�ိ် ယ့်ူဆ�ါသူည်�။ တ်စ်����တ်ွင်း�မူ 
လှို���သူ��ခွန်း�်ထွ��နို�ိင်း�မ�နိုှင်း်� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�တ်ိ�်တ်ွင်း�  

�ကျော်ရ�င်း�ပြုခွယ့်�မ်ဉ်း��သူည်� �န်း��ကျော်ရ�င်း�လှို�ိင်း��ကျော်���� သူသိူ ိ
သူ�သူ� ကျော်ရ���ကျော်န်းသူည်��ိ� ကျော်တ်ွ�ရသူည်�။ ဤသူည်�တ်�ိ်မ�ှ 
���န်းည်��ခွ်��မ်��ပြု�စ်�ကြာ�ဖြိုး�ီ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်န်းာင်း��န်းာဂျာတ်� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ�မ်�� ပြု��လှို���ရ�၌ 
ယ့်င်း��န်းယ့်��ယ့်�မ်���ိ� ဦး�စ်��ကျော်��သူင်း်�သူည်�။

�ိုး�က်လာဆောသုာ သုို�များဟုု�် �ု�်ယ်ု�်လာဆောသုာ 
လမ်ျားးဆော�ကာင််းများ�ားများာှမူျား ဤ�ကားကာလအ�င့််း ပြ�ည််နယ််/
�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကီး �များှ�်များ�ား �က်လိုက်က�လိုက်ပြဖွဲ့စာ်ဆောန 
ဆောသုာ နယ််�ယ််များ�ား ပြဖွဲ့စ်ာ�ကသုည််။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ   
�ကျော်န်းပြု�င််း� လှို��ရှိတွ်င်း� ယ့်င်း��န်းယ့်��ယ့်�မ်��၌ �ထွ�ူသူ�လှိုနွ်း� 
ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်��င်း� မကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�နို�ိင်း�ကျော်သူ�သူည််�တ်�ိင်း� ဤကြာ��� 
��လှို�တ်ွင်း�� ရမှတ်�မ်�� ကျော်��င်း��မွန်း�လှို�ပြုခွင်း��သူည်� 
တ်�ိ�တ်��လှို�မည််� �ရ�ိ��ကျော်ယ့်�င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ ၎င်း��တ်�ိသ်ူည်�  
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� မဝူါဒိမ်��မ�ှ တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း� 
လှို်��ရှိကျော်န်းဖြိုး�ီ� ဆ��လှို��ကြီး�ိ���မ��သူွ��ရမည််� န်းယ့်��ယ့်� 
မ်����ိ ညွှှန်း�ပြု�လှို်��ရှိသူည်�။ ဆ�တ်�ယ့်�တ်�မ�ပြု�ကျော်န်းကျော်သူ� 
�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��သူည်� ဖြိုးခွမိ��ကျော်ပြုခွ���မ� �နိုတရ�ယ့်� ရှိကျော်န်းသူည််� 
သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� ��ယ့်�၍ ဤ�တ်�ိင်း��ဆ��သူွ���ါ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ��ိ� ထွခိွ�ိ��လှို�ကျော်စ်နို�ိင်း�ဖြိုး��ီ သူ��ဆိ�င်း�ရ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ၏ စ်�ီ�ွ��ခွနွ်း������ိ 
�်ဆင်း��လှို�ကျော်စ်နို�ိင်း�သူည်�။ ပြု�စ်�တ်န်း�ရ�ကျော်သူ� �နိုတရ�ယ့်�မ်�� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� ဖြိုးခွမိ��ကျော်ပြုခွ���မ�မ်��ဆိ�သူည်�မ�ှမ ူမဝူါဒိ မကျော်��င်း� 
ပြုမင်း�ကျော်သူ� သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်���ကျော်ဆ�င်း�မ� ���န်းည်��ကျော်သူ� ကျော်န်းရ� 
မ်����ိ ရည်�ညွှနှ်း��သူည်�။ �ံ� ၅.၂ တ်ငွ်း� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��ကျော်�်မ ှ
တ်�ိ�တ်��မ�၊ ဆ�တ်�ယ့်�တ်�မ�မ်���ိ� မည်�သူ�ိ်သူရိှိ နိုိ�င်း�သူည်��ိ� 
သူရို���ပြု�ထွ���ါသူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်� �င်း�မ MBEI ��ိ ��ိယ့်�စ်�� 
ပြု��ကျော်သူ� �ကျော်ရ�င်း�ပြုခွယ့်�မ်ဉ်း��မ်��သူည်� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� �င်း�မ 
MBEI ��ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု��ကျော်သူ� �န်း��မ်ဉ်း��ထွမူ်��ထွ�� ��ိမ�ိ 
ရညှ်�လှို်��ကျော်န်း�ါ� ယ့်င်း�� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်�� တ်�ိ�တ်��လှို� 
သူည်�ဟ� �ဓ�ိပါယ့်�ရ�ါသူည်�။ ၂၀၂၀ ရမတှ်� န်းည်���ါ�ကျော်န်း�ါ� 
�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ဆ�တ်�ယ့်�တ်�လှို�သူည််� သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်��ါသူည်�။

များ�်ှ�း�ုင််ပြခံင််း အလန့် စာည််းများ�ဉ််းး စာည််းကမ်ျားးများ�ား၊ အဆောပြခံခံး  
အဆော�ာက်အအး၊ု �င့််လ်င််းပြများင််သုာများနုှငှ်် ်လ�်ုသုားခံန်�ထူးားနှိုင််များု 
�ို��့င်် ပြများန်များာနှိုင််င်းသုည်် အဆော�ာ်အ�န် ကြီးကီးများားဆောသုာ 
�ိုး�က်များမုျား�ား �ှိလာသုည််ကို ကွနု်ှ�်�ို� ပြများင််ဆော��့� �ါသုည််။ 
�ဆိ��ါတ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ� လှိုမ��ကျော်ကြာ��င်း��မ်��သူည်� 
တ်စ်�နို�ိင်း�င်းံလှိုံ���တ်�ွ� �ခွငွ်း�်�လှိုမ��မ်�� ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။ 
�ံ� ၅.၂ တ်ွင်း� ဖြိုးခွိမ��ကျော်ပြုခွ���မ�မ်���ိ� ကျော်ပြု��င်း��လဲှိုမ��မ�ဏ် 
�န်းည်��င်းယ့်�ပြု�င်း်� ပြုမင်း�ကျော်တ်�ွရဖြိုး��ီ၊ ရ��တ်န််း�ကျော်န်းမ��ိ� �ပြုခွ��ကျော်သူ� 
ညွှှန်း���ိန်း��မ်��၏ �လှိုယ့်��ိန်း�� ရမှတ်�မ်��တ်ွင်း�ပြုမင်း�ကျော်တ်ွ�  
ရသူည်�။ န်းမနူ်းာ ဂျာရ���ံ�တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� ဖြိုးခွမိ��ကျော်ပြုခွ���မ� 
မ်��သူည်� �ခွန်း�� ၂ �ါ �ွနို����တ်�ိ်၏ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမူန်းာ����စ်� 
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�နိုငှ်း်� တ်�ိ��ဆိ�င်း�တ်ညူ်လီှို်��ရှိသူည်�။ ကျော်����တ်ငွ်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ���လှိုံ���တ်ွ�� �ဆ�ိ�ါ 
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ���ိ ��်ယ့်�ခွ်ဲ�တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။ 



x.x

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ 

�များ�ှ်

�စ်��ခွ်���ခွ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ��� MBEI ၏ �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၁၀ ခွ�လှိုံ��တ်ွင်း� ၎င်း��၏ရမှတ်���ိ 
ပြုမင်း�သူ�ကျော်စ်သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ�စ်��ခွ်���ခွ်��၏ �ခွွန်း�ဆယ့်�ခွ�မှ တ်ခွ�စ်ီသူည်� MBEI၏ �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ တ်ခွ�ခွ်င်း��စ်ီ��ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု��သူည်�။ 
�ညွှနှ်း���နိ်း��တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်� / တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်စ်�ခွ��လှို��ခံွရရှိသူည််� MBEI ရမတှ်� ၀ မ ှ၁၀ ��ိ ထွ�ိဝင်း�ရို�ိ�ရှိ ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်��ရညှ်�ပြု�င််း� 
ရည်�ညွှှန်း��သူည်�။ ဗဟ�ိမှ �ပြု�င်း�သူ�ိ် ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�ကျော်ရ���ကျော်လှိုကျော်လှို ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�သူည်� �ဆ�ိ�ါ�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲတ်ွင်း� 
���ကျော်��င်း��ကျော်လှိုကျော်လှို ပြု�စ်��ါသူည်�။ ���ခွ်�� �ခွွန်း��ပြု�ည်�် ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�သူည်� ရမတှ်��ပြု�ည်�် ၁၀ ��ိ ဆ�ိလှို�ိ�ါသူည်�။ �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲတ်ခွ�စ်တီ်ွင်း� 
�န်း��ကျော်ရ�င်း�လှိုိ�င်း��မ�ှ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ�တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�်တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ���လှိုံ��၏ �လှိုယ့်��နိ်း��ရမတှ်�ပြု�စ်��ါသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်စ်�ခွ� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်စ်�ခွ�၏ �စ်��ခွ်���ခွ်����ိ �ဓ�ိပ�ယ့်��ငွ်း်�ဆ�ိသူည်�မ�ှ ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�တ်စ်�ခွ�စီ်၏ �တ်�ိင်း���တ်��ရညှ်�နိုငှ်း်� �လှိုယ့်��နိ်း��မ ှ 
နို�ိင်း��ဆ���ွ�ကျော်ဝ��ိ� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ ကျော်ရ�င်း�ခွ်ယ့်�တ်ခွ�သူည်� �လှိုယ့်��နိ်း��ထွ��ကျော်�်��ကျော်န်းလှို့င်း� �့မ��မ့�ထွ�� (ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ���လှိုံ��၏ ထွ��ဝ��ထွ��) �ဆ�ိ�ါ�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲတ်ငွ်း� �ကျော်�်တ်ငွ်း� ရှိကျော်န်းဖြိုး��ီ �လှိုယ့်��နိ်း��ကျော်����ကျော်ရ���ကျော်န်းလှို့င်း� �့မ��မ့ 
ကျော်����တ်ငွ်း� ပြု�စ်�သူည်�။ 

အစာက်ခံ�ကားခံ��် (Starburst) ကိ ုဘာယ််လိုဖွဲ့�်�ကများလ� ?

အလယ််ကနိ်း�န်ဖွဲ့ိုး

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့



�းု ၅.၂။

�ိုး�က်လာဆောသုာ နယ််�ယ််များ�ားကိ ုဆောဖွဲ့ာ်ပြ�သုည််် နများနူာအစာက်ခံ�ကားခံ��် (Starbust Chart)

ကနဦးး ကနု်က�စာ��ိ်များ�ား

ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ�ုခံင့်််နှှင််် 

လးခုြုံခံးုများု

များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်း စာည််းကများ်းများ�ား

��ားများဝင်် 

ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား

အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု�င့်််လင််းပြများင််သုာများု

ယ်ဥှ်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့််ဘာက်လိကု်ပြခံင််း

သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း

လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များု

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

၂၀၁၈ 
�များ�ှ်

၂၀၂၀
�များ�ှ်

Chart legend

�းု ၅.၁။

အားသုာခံ�က်များ�ားနှငှ််် အားနည််းခံ�က်များ�ားကို ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�သုည်် နများနူာအစာက်ခံ�ကားခံ��် (Starbust Chart)

ကနဦးး ကနု်က�စာ��ိ်များ�ား

ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ�ုခံင့်််နှငှ််် 

လးခုြုံခံးုများု

များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်း စာည််းကများ်းများ�ား

��ားများဝင်် 

ဆော�းဆောခံ��များမုျား�ား

အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု�င့်််လင််းပြများင််သုာများု

ယ်ဥှ်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့််ဘာက်လိကု်ပြခံင််း

သုဘာာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း

လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များု

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

အလယ််ကနိ်း�န်ဖွဲ့ိုး

အညွှှန်းကိန်းခံ�့ 
�များ�ှ်

Chart legend



၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�  

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

�ိုး�က်များု

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

��ု်ယ်�ု်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��ဝင်း� 

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

ကခံ�င််ပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

၇.၀၂

၆.၃၀

၇.၀၆

၈.၃၂
၆.၃၂

၂.၈

၉.၈၇

၄.၅၄

၅.၆၃

၅.၉၀



၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

�ိုး�က်များု

ကျော်ပြုမ�သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�  

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

��ု်ယ်�ု်များု

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

ကယ်ားပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၈.၀၃

၇.၅၃

၇.၆၈

၈.၄၉၆.၉၅
၉.၁၉

၄.၇၈

၄.၅၄

၅.၅၈

၂.၃၀



၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

က�င််ပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

�ိုး�က်များု

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

��ု်ယ်�ု်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�  

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

၈.၆၁

၇.၀၄

၇.၃၇

၉.၀၇
၅.၉၃၉.၇၄

၃.၉၁
၃.၁၈

၆.၈၆

၂.၇၉



ခံ�င််းပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� 

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

�ိုး�က်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� 

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

��ု်ယ်�ု်များု

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

မရှိ

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၇.၈၂

၆.၃၇

၇.၀၀

၈.၀၅၅.၀၇
၉.၇၄

၄.၄၄

၃.၉၃

၆.၃၆

၂.၈၈



စာစာ်ကိုင််း�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�  

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�  

�ိုး�က်များု

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�  

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

��ု်ယ်�ု်များု

မရှိ

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၈.၁၁

၆.၅၇

၇.၅၉

၈.၇၆၆.၄၁
၃.၂၆

၉.၉၆

၄.၂၈

၅.၆၁

၆.၇၉



�နသုာာ� ီ�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�  

တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

�ိုး�က်များု

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

��ု်ယ်�ု်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�  

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

၇.၂၂

၇.၀၉

၆.၄၅

၈.၆၈
၆.၀၀၉.၆၀

၃.၈၈

၄.၂၇

၆.၀၅

၂.၇၅



��ခံးူ�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

မရှိ

�ိုး�က်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

��ု်ယ်�ု်များု

ကျော်ပြုမ�သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�   

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

မရှိ

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၈.၄၄

၆.၈၃

၈.၅၃

၈.၇၈
၆.၀၃၉.၉၅

၄.၃၇

၄.၅၉

၇.၁၅

၂.၈၅



များဆောကး့�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

အနှှစာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

�ိုး�က်များု

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�  

��ု်ယ်�ု်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

ကျော်ပြုမ�သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုှင်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၇.၅၀

၆.၉၁

၇.၃၂

၈.၇၃၆.၁၅၈.၉၅

၄.၆၉

၅.၃၈

၆.၅၂

၂.၆၀



များနှတဆောလး�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

ကျော်ပြုမ�သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

�ိုး�က်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမ�သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

��ု်ယ်�ု်များု

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၈.၀၇

၆.၄၈

၇.၃၅

၇.၀၁

၇.၀၉
၉.၇၁

၄.၉၀

၅.၉၇

၅.၆၃

၂.၄၃



များန့်ပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� 

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

�ိုး�က်များု

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

��ု်ယ်�ု်များု

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၆.၆၁
၇.၂၃

၆.၁၇

၆.၉၆

၈.၃၀
၇.၀၀၉.၃၈

၅.၀၉

၃.၈၇

၂.၅၁



�ခံိုင််ပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

အနှှစာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

�ိုး�က်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

��ု်ယ်�ု်များု

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၈.၆၄

၇.၃၁

၇.၄၈

၈.၄၉၄.၈၆
၉.၈၂

၃.၄၃

၄.၂၃

၆.၁၀

၂.၂၄



�န်ကနု်�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ိုး�က်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�   

��ု်ယ်�ု်များု

မရှိ

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၇.၅၈

၆.၆၆

၆.၇၆

၈.၀၃
၇.၈၁၉.၇၇

၄.၈၈

၅.၈၅

၅.၉၁

၃.၅၈



�မှျား်းပြ�ည််နယ််အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

အနှှစာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

မရှိ

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

�ိုး�က်များု

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

��ု်ယ်�ု်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၇.၅၅

၆.၂၄

၆.၈၁

၈.၅၃၅.၅၅၇.၈၄

၄.၁၇
၃.၀၇

၆.၂၄

၂.၈၈



ဧ�ာဝ��ီိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီအဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က်

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� 

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

�ိုး�က်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ�

��ု်ယ်�ု်များု

မရှိ

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၈.၀၂

၇.၂၆

၇.၇၇

၈.၄၀၅.၃၁၉.၃၈

၄.၀၁

၄.၄၆

၆.၄၀

၃.၃၉



 ဆောနပြ�ည််ဆော�ာ်အဆော�် သုရု�ု်ခံ�့ဆောလလ်ာခံ�က် 

အနှစှာ်ခံ�ု�်

အလယ််ကနိ်း အထူးက်

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

အလယ််ကနိ်း ဆောအာက်

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

�ိုး�က်များု

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�

လှို���သူ�� ခွန်း်�ထွ��နိုိ�င်း�မ� 

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

��ု်ယ်�ု်များု

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အဆောပြ�ာင််းအလ�များ�ှိ

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

၂၀၂၀ MBEI နှငှ််် အလယ််ကနိ်း 

MBEI �င််များညွှန့်းကနိ်းအ��ကားကာလဆောပြ�ာင််းလ�များု

၈.၄၇

၇.၀၄

၇.၀၈

၈.၉၁၇.၀၅၉.၄၆

၄.၇၅

၄.၇၄

၆.၂၈

၃.၂၅
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tcef; 6

okawoe enf;vrf; okawoe enf;vrf; 

�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်�� တ်ည်�ကျော်ဆ���ရ�တ်ငွ်း� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််ကျော်ဒိတ်� 
�မ်�ိ��စ်��သူ�ံ�ရ����ိ �သူ�ံ�ပြု��ထွ���ါသူည်�။ ၎င်း��တ်ိ�်မှ� 
စ်စ်�တ်မ��၊ ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ�နိုှင်း�် ����ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� 
ကျော်ဒိတ်�မ်��ဟ၍ူ ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။ ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ�နိုငှ်း်� 
တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ��ဂျာဂလှိုဓိဋ္ဌာ�န်း� ဆန်း��စ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်���ကျော်�် 
�မှီမပြု��သူည််��တ်�ွ� ၎င်း��တ်ိ��်�ိ “hard data (သူိ�)် �မ�ခံွ 
ကျော်ဒိတ်�” ဟ� သူတ်�မတှ်�ထွ���ါသူည်�။ ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���မ�  
မ်���ါ ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ဆူခွ်��မ်��နိုငှ်း်� သူမိတှ်��ကျော်ပြုခွပြု�� ဘဲ��လှို�ိ��မ� 
မ်�� (anchoring biases) ��ိ ��ိင်း�တ်ယွ့်�ရန်း��တ်�ွ� hard data 
 မ်����ိ �သံူ��ပြု���ါသူည်� (King et al. ၂၀၀၄)။ �ကျော်ကြာ��င်း��မ�ှ 
မ်��စ်�ွကျော်သူ� SME မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ၎င်း��တ်�ိတ််ည်�ရှိရ� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်�  
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ��ိ င်းါ�မတှ်���ိ� �မတှ်�ကျော်��ရ�၌ �ပြုခွ��ကျော်သူ�  
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်���ကျော်ကြာ��င်း�� လှိုံ�ကျော်လှို���စ်ွ�   
သူနိ်းာ�ခွ်င်း�မ ှန်းာ�လှိုည်�ကြာ�ကျော်�လှိုမိ်�မည်�။ �ွဲ�စ်ည်��မ���ိင်း�� ရှိရင်း��စ်ွဲ 
���သူ�ခွ်��မ်�� (structural endowments) ၏ ��်�ိ�ဆ����ိ 
တ်�ွ�ခွ်��ရန်း�နိုငှ်း်� ကျော်န်းာ��ဆံ��ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�သူည််� �ညွှနှ်း���နိ်း�� 
ရမတှ်�မ်����ိ �ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲနိုှင်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း�တ်ိ�်၏ 
နို�ိင်း��ရ �ကျော်ရ��ါမ�နိုှင်း်� ပြု�န်း�လှိုည်�ခွ်နိ်း�ည်ှိရန်း��တ်ွ��လှိုည်�� 
Hard data �ိ� �သူံ��ပြု���ါသူည်�။

နိုှစ်�တ်စ်�နိုှစ်�ခွ်င်း��စ်�ီလှို�ိ�� �ညွှှန်း���နိ်း��တ်ည်�ကျော်ဆ���ရ�တ်ငွ်း� MBEI ��ွဲ��ကျော်န်းပြု�င်း�် “C သူံ��လှိုံ��” ဟ� ကျော်ခွ်ကျော်သူ� �ဆင်း�် 
သူံ��ဆင်း်��ါ လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်စ်�ရ���ိ��သူံ��ပြု��ဖြိုး�ီ� ယ့်င်း��တ်ိ�်မှ� (၁) ကျော်ဒိတ်�ကျော်����ယ့်ူပြုခွင်း�� (Collection of data)၊ (၂)  
�ညွှနှ်း�� �နိ်း��ခွွဲမ်�� တ်ည်�ကျော်ဆ���ပြုခွင်း�� (Construction of sub-indices)၊ (၃) ညွှနှ်း��ိန်း��မ်����� ညိှ်နို�ိင်း��ကျော်�ါင်း��စ်��ပြုခွင်း��နိုငှ်း်�  
�ကျော်ရ��ါမ��ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း����ိ တ်�ွ�ခွ်��သူတ်�မတှ်�ပြုခွင်း�� (Calibration and weighting of final index) တ်�ိ် ပြု�စ်�ကြာ� 
�ါသူည်�။

၆.၁.၁။ ဆောလလ်ာဆောစာာင်််�ကည်််များနုှှင််် 

��ားဝင််ထူး�ု်ပြ�န်ထူးားဆောသုာဆောဒီ�ာ

MBEI �တ်�ွ� Hard data မ်����ိ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ရ�၌ စ်���ွဲတ်င်း� 
သူ�ကျော်တ်သူန်းပြု��ပြုခွင်း��၊ ၂၀၁၉ နိို�ဝင်း�ဘဲ�လှို မ ှ၂၀၂၀ မတ်�လှို �ထွိ 
�စ်�ိ�ရနိုငှ်း�် ခွ်တိ်�ဆ��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြုခွင်း��တ်�ိ်ပြု�င်း�် ကျော်����ယ့် ူ
စ်�ကျော်ဆ�င်း��ခွဲ�်ါသူည်�။ MBEI �ါ hard data �ရင်း��ပြုမစ်�မ်��တ်ငွ်း� 
၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်� လှိုဦူး�ကျော်ရနိုငှ်း�် �မိ��ကျော်ကြာ��င်း���ရ� သူန်း��ကျော်ခွါင်း� 
စ်�ရင်း��၊ သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင်း်� ဝန်း�ကြီး��ီဌာ�န်းမ်��၊ 
ကျော်ဒိသူနိုတရ�ဆင််း� �ကျော်ထွွကျော်ထွွ ����ခွ်���ကျော်ရ�မှး�ရိုံ��မ်��နှိုင်း်�  
��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း��၏ �ွင်း��ဆင်း��သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲတ်ိ�်မ ှ 
တ်�ိ��ရို�ိ�� ကျော်����ယ့်ူစ်�ကျော်ဆ�င်း��ခွဲ်ကြာ�သူည််� ကျော်လှို်လှို� 
ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�မ်��နိုငှ်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ �စ်�ိ�ရလှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� 
မ်�� �ါဝင်း��ါသူည်�။ 

ယ့်ခွင်း�နိုစှ်� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��ဆ�ိင်း�ရ� �ညွှနှ်း�� 
�ိန်း��ခွွဲမ်��နိုှင်း်� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�ကြာ�ည််��ါ� လှို��ရှိ MBEI ၏ 
ထွ�ူပြုခွ��ဆန်း��သူစ်�မ�မ�ှ ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င််း�ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်�မ်�� 
ကျော်�ါင်း��စ်�� ထွည််�သူငွ်း��ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ ယ့်င်း��ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� 
ကျော်����ခံွရန်း� သူ�ကျော်တ်သူမီ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ဒိသူနိုတရ ����ခွ်���ကျော်ရ� 



ရံို��သူ�ိ ်သူ�ွ�ကျော်ရ���ခွဲက်ြာ�ဖြိုး��ီ �ဆ�ိ�ါ ရံို��မ်����ိလှိုည်�� စံ်သူတ်�မတှ်� 
ခွ်��မ်�� ပြု��လှို���၍ �ဆင်း�်သူတ်�မတှ်�ကျော်��ခွဲ�်ါသူည်�။ ယ့်င်း�� 
စံ်သူတ်�မှတ်�ခွ်��မ်��တ်ငွ်း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� သူတ်င်း���ခွ်�� 
�လှို��မ်���ိ� �မ်��ပြု�ည်�သူပူြုမင်း�သူ�ကျော်��င်း� ပြု��လှို���ကျော်��ပြုခွင်း��၊ 
ဝန်း�ထွမ��မ်��၏ ��ူ�ည်ီကျော်��နို�ိင်း�စ်ွမ��၊ ကျော်တ်�င်း��ခွံကျော်သူ� 
သူတ်င်း���ခွ်���လှို��ရရှိနို�ိင်း�စ်ွမ�� �စ်ရှိသူည်�တ်ိ�်�ါဝင်း� 
�ါသူည်�။ သူ�ွ�ကျော်ရ���ကျော်လှိုလ်ှို�ခွဲက်ျော်သူ� ရံို��မ်��တ်ငွ်း� �ကျော်ထွကွျော်ထွွ 
����ခွ်���ကျော်ရ�မးှ�ရံို�� (GAD)၊ စ်ည်��င်း�သူ�ယ့်�ကျော်ရ���ွဲ� (DAO)၊ 
လှိုယ့်�ယ့်�ကျော်ပြုမစ်ီမံခွန်း�်ခွွဲကျော်ရ�နိုှင်း�် စ်�ရင်း���င်း��ဦး�စ်ီ�ဌာ�န်းမ်�� 
(DALMs) နိုှင်း်� ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရို�ံ� (OSS) မ်��လှိုည်�� 
�ါဝင်း��ါသူည်�။ 

MBEI တ်ငွ်း� Hard data မ်����ိ �ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� န်းည်��လှိုမ�� 
နိုစှ်�သူယွ့်�ပြု�င််း� �သံူ��ပြု��ထွ���ါသူည်�။ �ထွမတ်စ်�ခွ�မ�ှသူမိတှ်� 
�ကျော်ပြုခွပြု�� ဘဲ��လှိုိ���မ�မ်��ဟူ ကျော်ခွ်သူည်�။ စ်စ်�တ်မ�� ကျော်����ယူ့် 
ပြုခွင်း��ခွံရသူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း����� ကျော်ဒိသူနိုတရစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုှင်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ ��ဲပြု�တ်�ခွ�ိင်း��ကျော်သူ��ခွါ 
မ်�ိ�တ်ငွ်း� ၎င်း��၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��သူည်� 
ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း��၌သူ� လံှို��ဝလှိုည်��တ်�ကျော်န်းဖြိုး��ီ �ပြုခွ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��နိုှင်း်� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�သူည်�် �ကျော်န်း�ထွ��တ်ွင်း� 
မရှိသူည််��တ်�ွ� ယ့်င်း��သူိ�က်ျော်သူ� ဘဲ��လှို�ိ��မ�ပြု�စ်���ွ�တ်တ်�  
သူည်� (King et al . 2004)။ ဥ�မ����ပြု�င်း်� မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ��ကျော်န်းပြု�င်း်� မတှ်��ံ�တ်င်း�သူည််� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� 
မ်��သူည်� ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း�� စံ်ခွ်နိ်း�စံ်ညွှနှ်း��မ်���ရ �ကျော်တ်���တ်န်း� 
လှို်င်း�ပြုမန်း�ထိွကျော်ရ���မ�ရှိသူည်�ဟ� ထွင်း�ပြုမင်း�နိို�င်း�စ်ရ�ရှိကျော်သူ��လှိုည်��၊ 
ပြုမန်း�မ�တ်စ်�နို�ိင်း�ငံ်းလံှို��ရှိ မတှ်��ံ�တ်င်း� လှို���ထံွ��လှို���န်းည်��မ်��နိုငှ်း်� 
�တ်�သူ��ဖြိုး��ီ သူနိ်းာ�လှိုည်�ထွ��ဖြိုး��ီ ဓမမဓဋိ္ဌာ�န်း��်�်ကျော်လှိုလ်ှို� 
တ်တ်�သူတူ်စ်�ဦး��တ်�ွ�မ ူ�ကျော်ပြု�မ�ှ တ်စ်�မ်�ိ�တ်စ်��ံ� ပြု�စ်�ကျော်န်း 
ကျော်�လှိုမိ်�မည်�။ Hard data သူည်� ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ဆူခွ်��ဘဲ��လှိုိ��� 
မ�မ်��မ ှ�င်း��လှိုတွ်�သူည်�ပြု�စ်�ရ� ယ့်င်း���ိ� စ်စ်�တ်မ���ကျော်ပြု� 
မ်��မှ ယ့်င်း��သူ�ိ်ကျော်သူ� သူိမှတ်��ကျော်ပြုခွပြု�� ပြု�ဿန်းာမ်����ိ 
တ်ည်�်မတ်�ကျော်��ရန်း��တ်�ွ� �သူံ��ပြု��နို�ိင်း��ါသူည်�။ 

�ံ� ၆.၁ တ်ငွ်း� MBEI �ါ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီတ်�ွ� 
ကျော်�ါင်း��စ်ည်��ထွ��ကျော်သူ� ညွှနှ်း��နိ်း���မ�နိုငှ်း်� �ကျော်�်�မ််��ကြာ��� 
ဆ��စ်��မ��ိ� သူရို���ကျော်���ထွ���ါသူည်�။ ပြု�စ်�စ်ဉ်း��မ်��စ်�တ်ငွ်း� 
ဆ��နိုယွ့်�မ�ှ �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်� ကျော်ဆ�င်း�လှို်��ရှိဖြိုး��ီ �ကျော်ပြုခွခံွ 
�ကျော်ဆ�����ံ�၊ လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��နိို�င်း�မ�တ်�ိန်ိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� 
�ညွှနှ်း��မ်��ဆိ�င်း�ရ� �စိ်စရ��တ်ငွ်း�မ ူသူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�စ်�ွ �ကျော်�ါင်း�� 
လှို�ခဏ်�ကျော်ဆ�င်း�လှို်��ရှိသူည်�။ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ�ခွ်�ိ�တ်ငွ်း� 
�ဆ�ိ�ါဆ��နိုွယ့်�မ�မှ� �နို�တ်�သူကျော်ဘဲ�ကျော်ဆ�င်း�ကျော်န်းသူည််� 
�တ်�ွ� ယ့်င်း���ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ�ါ စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�မ်��သူည်� 
�ခွ်�ိ�ကျော်သူ� ကျော်ဒိသူမ်��တ်ငွ်း�ထွင်း�ပြုမင်း�ယူ့်ဆခွ်�� ဘဲ��လှို�ိ��မ�မ်�� 
�ါကျော်န်းသူည်�် သူကျော်ဘဲ�သူ��ကျော်ရ���သူည်�။ 

ဒိ�တ်ိယ့်���ပြု�င််း� �ွဲ�စ်ည်��မ���ိင်း�� ရှိရင်း��စ်ွဲ���သူ�ခွ်��မ်�� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� ကျော်ရတ်�ိ�ကျော်န်း�ထွ��တ်ွင်း� �စ်�ိ�ရထွိန်း��ခွ်���မ�မ ှ
�င်း��လှိုတွ်�လှို်��ရှကိျော်သူ� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ��တ်�ဝန်း���်င်း� �စ်တိ်� 

���ိင်း��မ်���ိ� ရှင်း��လှိုင်း��တ်င်း�ပြု�နို�ိင်း�ရန်း� hard data ��ိ 
�သံူ��ပြု���ါသူည်�။ ရန်း���န်း� ကျော်����ွ�နိုငှ်း်� န်း�ီ���မ�၊ ကျော်ဒိသူနိုတရ 
ကျော်���ွ���ရယွ့်��စ်��၊ လှိုသူူ���ရင်း��ပြုမစ်� လှိုယွ့်�လှိုင်း်�တ်�ူ 
ရရှိနို�ိင်း�စ်မွ�� �စ်ရှိသူည််� ကျော်ဒိသူနိုတရ �ွဲ�စ်ည်��မ��ိ�င်း�� ���သူ�ခွ်�� 
မ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ��ိ� �ကျော်ထွ����� ူ
ပြု�စ်�ကျော်စ်ကျော်သူ��လှိုည်�� ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�တ်စ်�ဦး�ဦး�၏ ရ�ထွူ� 
သူ��တ်မ���တ်ငွ်း�� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲနိုိ�င်း�စ်ရ� သူ�ိ�မရှိကျော်�။ ဥ�မ� 
ရန်း���န်း�ရှိ စ်�တ်တ်�ကျော်ပြုမ���မ�နို�န်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်���ိ� ဆွဲကျော်ဆ�င်း�သူည််� ကျော်ဒိသူနိုတရ �လှို���သူမ��ထွ�၏ �ရည်� 
�ကျော်သူွ���ိ ထွင်း�ဟ��ကျော်န်းနိို�င်း�စ်ရ� ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� ကျော်ဒိသူနိုတရ 
�စ်�ိ�ရ၏ တံ်�ပ်ြု�န်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�ကျော်ကြာ��င်း်� ကျော်ရတ်�ိ��လှို�တ်ငွ်း�� 
မ်��စ်ွ�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲသူွ��နို�ိင်း�စ်ရ� မရှိကျော်�။ �လှို��တ်ူစ်ွ��င်း�   
မဆူယ့်�ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� တ်ရို�တ်�ကျော်����ွ�နိုငှ်း်� 
န်း�ီ���စ်�ွ တ်ည်�ရှိကျော်န်းမ�သူည်� �ွ�ံဖြိုး��ိ�မ��ကျော်�် သူ��ကျော်ရ���မ� 
ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� ကျော်ဒိသူနိုတရ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ����ခွ်���မ�နိုငှ်း� ်သူ��ဆ�ိင်း�မ� 
မရှိသူ�ဲသ်ူိ� ်ကျော်ပြု��င်း��လှိုသဲူ�ွ�နို�ိင်း�စ်ရ�လှိုည်�� မရှိကျော်�။ သူ�ိပ်ြု�စ်��ါ၍ 
MBEI တ်ငွ်း� �ဆ�ိ�ါ �ကျော်ကြာ��င်း��တ်ရ��မ်��၏ သူ��ကျော်ရ���မ� 
��ိ ထွိန်း��ခွ်���နို�ိင်း�ရန်း� ကြီး�ိ���မ��သူည််��ကျော်န်းပြု�င််း� လှိုူသူ�� 
�ရင်း���နိုှီ�၊ ကျော်����ွ�နိုငှ်း်� န်း�ီ���တ်ည်�ရှိမ�တ်ိ��်ကျော်�် စ်စ်�တ်မ�� 
�ရင်း��ပြုမစ်�မ်��မ ှမဟ�တ်�ကျော်သူ� ကျော်န်းာ��တ်�ိ�ကျော်ဒိတ်�မ်��ပြု�င်း်� 
ကျော်�ါင်း��စ်��ကျော်��ထွ���ါသူည်�။

၆.၁.၂။ နှိုင််င်းလးးုကွ�် စားီ�ာ့းဆော�း စာစာ်�များ်း

MBEI �တ်ွ�� “Soft” သူ�ိ်မဟ�တ်� ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ူဆခွ်�� 
ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ နို�ိင်း�ငံ်းလံှို���ွတ်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� စ်စ်�တ်မ��တ်စ်�ခွ�ပြု�င်း်� 
ကျော်����ယ့်ခူွဲ်�ါသူည်�။ ယ့်င်း��စ်စ်�တ်မ��သူည်� MBEI �တ်�ွ� 
�လွှိုန်း�ထွူ�ပြုခွ��ဖြိုး�ီ� �ဘဲ��ဘဲ��မှ ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာူ�ပြု�� 
�ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ စ်စ်�တ်မ��သူည်� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်���ါ �ဓ�ိ 
�စိ်စရ��မ်���ိ� ထွင်း�ဟ��မ�ရှိဖြိုး��ီ၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��၊ 
မူဝါဒိခွ်မှတ်�သူူမ်��နိုှင်း်� ကျော်ဆွ�ကျော်နိုွ�မ�မ်��မှ ရလှိုဒိ��ိ�လှိုည်�� 
ကျော်�ါင်း��စ်��ထွည််�သူငွ်း��ထွ���ါသူည်�။ �ထွ��တ်ငွ်း� တ်င်း�ပြု�ခွဲသ်ူည််� 
�တ်�ိင်း�� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�����လံှို��သူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ရ�ရှိမ်��နိုငှ်း်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ဆိ�င်း�ရ� ထွကိျော်တ်�ွကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်���ကျော်�် 
��ရိုံ�စ်ူ�စ်�ိ��ထွ���ါသူည်�။

စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� �ကျော်ကြာ��င်း���ရ��လှိုိ��� စ်�စ်ည်��ထွ��ကျော်သူ� 
�စ်တိ်����ိင်း�� တ်စ်�ဆယ့််�နိုစှ်�ခွ��ါရှိဖြိုး��ီ လှိုကူျော်တ်�ွကျော်မ�ပြုမန်း��မ� �ကျော်ပြုခွ 
�ကျော်န်းမ်���ိ� ဆန်း��စ်စ်�ရန်း� ထွည််�သူငွ်း��ထွ��သူည််� �ဆံ��သူတ်� 
ထွိန်း��ခွ်���ကျော်မ�ခွွန်း��တ်စ်�စ်ံ�လှိုည်�� ထွည််�သွူင်း��ထွ���ါသူည်�။ 
�ထွမ�စိ်တ်����ိင်း��တ်ငွ်း� ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� 
မ်��၏ �ကျော်ပြုခွခံွသူတ်င်း���ခွ်���လှို��မ်����ိ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ဖြိုး��ီ 
ကျော်န်းာ����ိင်း�� �စ်ိတ်����ိင်း���ါ �ကျော်ကြာ��င်း���ရ�မ်��မှ�မ ူ
�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲမ်�ိ�စ်ံ�နိုငှ်း�် ဆ��စ်��လှို်��ရှိ�ါသူည်�။ ဥ�မ� 
�န်းဦး���န်း��်စ်ရတိ်�နိုငှ်း်� သူ��ဆ�ိင်း�သူည််� �စ်တိ်����ိင်း��တ်ငွ်း� 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ� မှတ်��ံ�တ်င်း�ရန်း� ကြာ��ပြုမင်း်�သူည််� 
ရ��ကျော်�ါင်း��နိုှင်း်� ပြု���ွယ့်�ရှိသူည််� လှို���င်းန်း���ိစ်စ�ဝဝ�ိ��ါ 
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MBEI �ါ Soft Data နှငှ််် Hard Data များ�ား�ကား �က်နှယ့််ခံ�က်
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ကျော်���ပြု�ခွ�ိင်း��သူည်�။ ဒိဇီာ�ိင်း���ံ�စံ်���ပြု�င်း်� MBEI �ါ ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��၏  
၂၀% ခွန််း�သူည််� (ဗယီ့်��န်းမ�နို�ိင်း�ငံ်း ပြု�ည်�န်းယ့်��ဆင်း်� ဖြိုး��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� 
ညွှှန်း���ိန်း�� (PCI) သူ�ိ်မဟ�တ်� �မ့�်ဘဲဏ်� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��စ်စ်�တ်မ���ိ� �ကျော်ပြုခွခံွထွ��သူည််��ကျော်လှို်����ပြုခွ�� 
နို�ိင်း�ငံ်းမ်��တွ်င်း�ရှိ EGI မ်��နိုငှ်း်� ထွ��တ်နူ်း�ီ�ါ�ပြု�စ်�ဖြိုး�ီ� တ်စ်�နို�ိင်း�ငံ်းလံှို��  
�တ်�ိင်း���တ်�ပြု�င်း်� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�မ� ပြု��နို�ိင်း�သူည်�။ န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ူ 
သူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����� တ်ဲ်တ်�ိ�ကျော်မ�ပြုမန်း��မ�မ်�� 
�ပြု�င်း� ��ဆဲတ်�ကျော်သူ� ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်�� ကျော်မ�ပြုမန်း��ရ�၌ကျော်ပြု�ဆိ�သူ ူ
��ိ �ယွ့်�ဝ�ှ�ကျော်မ�ပြုမန်း��နိုိ�င်း�သူည်�် စ်မ��သူ��စ်�ရင်း��မ်���ဲသ်ူ�ိ် 
ဆန်း��သူစ်�မ�မ်����ိလှိုည်�� MBEI စ်စ်�တ်မ��တ်ွင်း� ကျော်�ါင်း��စ်�� 
ထွည်�်သူငွ်း��ထွ���ါသူည်�။ 

သူ�ကျော်တ်သူန်း ��ွဲ��ကျော်န်းပြု�င်း်� MBEI စ်စ်�တ်မ���ိ� ပြုမန်း�မ�ဘဲ�သူ�သူိ�် 
လံှို��ကျော်စ်�်တ်�ကျော်စ် ်ပြု�န်း�ဆ�ိခွဲ�်ါသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��နိုငှ်း်� 
ဦး�တ်ည်�����စ်�ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွမ�မ်�� ပြု��လှို���ဖြိုး�ီ� စ်စ်�တ်မ����ိစ်မ��သူ�� 
ပြုခွင်း��၊ ပြု�င်း�ဆင်း�ပြုခွင်း��တ်�်ိ�ပြု�င်း� ကျော်န်းာ��ဆံ�� စ်စ်�တ်မ�� န်းမနူ်းာ၏ 
�စ်တိ်���ိ�င်း��တ်စ်�ရ����ိလှိုည်�� ကျော်ရ�ှကျော်ပြု��စ်မ��သူ��မ� ပြု��လှို���ခွဲ ်
�ါသူည်�။ စ်စ်�တ်မ����� ပြုမန်း�မ�ဘဲ�သူ�သူိ�် ပြု�န်း�ဆ�ိရ�၌ 
�န်းဦး�ပြု�န်း�ဆိ�ထွ��သူည််� ပြုမန်း�မ�ဘဲ�သူ�မ�ူ�ိ တ်တ်ယိ့်လှိုမူ ှ
�ဂျာေလှို�ိ�ဘဲ�သူ�သူ�ိ် ထွ��မံပြု�န်း�ဆိ�ပြုခွင်း�����ပြု�င်း်� ဆ�ိလှို�ိရင်း�� 
ခွွတ်�ကျော်ခွ်��တိ်မ���ါ�မ� မရှိရကျော်လှိုကျော်��င်း� စ်စိ်စ်�ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� ယ့်င်း����ိ 
�ကျော်ပြုခွခံွ၍ ပြုမန်း�မ�ဘဲ�သူ�မ�ူ�ိ ပြု�န်း�လှိုည်�ပြု�င်း�ဆင်း��ါသူည်�။၂၇ 
ယ့်င်း��ကျော်န်းာ�� �ဆိ��ါ�ဂျာေလှို�ိ�နိုငှ်း်� ပြုမန်း�မ�မနူိုစှ်�ရ���ိ� ��ရ ှ
ကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��နိုငှ်း� ်DaNa Facility မ ှဝန်း�ထွမ��မ်��� စ်စ်�ကျော်ဆ� 
ဖြိုး��ီ လှို�ိ���သူလှို�ိ ပြု�င်း�ဆင်း�မ�မ်�� ပြု��လှို���ကြာ��ါသူည်�။ 

၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်� ကျော်����တ်�ိဘဲ�လှို�တ်ွင်း��တ်ွင်း� စ်စ်�တ်မ���ါ 
�ကျော်ကြာ��င်း���ရ�၊ ကျော်စ်�င်း်�ကြာ�ည််�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ကျော်ဒိတ်� ကျော်����ယ့်ူ 
စ်�ကျော်ဆ�င်း��ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� �ငွ်း��ဆင်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရ�၌ ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ရမည််� 
ကျော်မ့��မနှ်း���ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းတ်�ိ်��ိ စ်မ��သူ��စ်စ်�ကျော်ဆ�ရန်း� �လှို�ိ်င်းှ� 
MBEI စ်စ်�တ်မ����ိ ရန်း���န်း�တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� (ကျော်တ်�င်း�ဒိဂံျာ�) နိုငှ်း်� 
ဧရ�ဝတ်တီ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ (�်��ံ�) တ်�ိ်၏ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�နိုှစ်�ခွ�တ်ငွ်း� 
ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��သံူ��ဆယ့်�၌ ကျော်ရ�ှကျော်ပြု��စ်မံီခွ်���ပြု�စ်� 
ပြု��လှို���ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွဲ�်ါသူည်�။ ယ့်င်း��ကျော်န်းာ��တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��ရှင်း�မ်��ကျော်��နို�ိင်း�ကျော်သူ� �ခွ်နိ်း���န်း်��သူတ်�နိုှင်း်� 
��ိ��ည်ကီျော်စ်ရန်း� �ပြု�င်း� သူကျော်ဘဲ�တ်ရ��မ်���ိ� ရငှ်း��လှိုင်း��ကျော်စ်ရန်း� 
�တ်�ွ� စ်စ်�တ်မ����ိ �ကျော်တ်���တ်န်း� ခွ်ံ���စ်�ခွဲ်ရ�ါသူည်�။ 
�ဆံ��သူတ်� MBEI စ်စ်�တ်မ���ိ� ကျော်ပြု�ဆိ�ရန်း��တ်�ွ� �ခွ်နိ်း� 
တ်စ်�န်းာရမီ ှနိုှစ်�န်းာရ�ီထွ ိလှို�ိ����ါသူည်�။

၆.၁.၃၊၊ နများနူာဆောကာက်ယ်သူုည််် များဆူောဘာာင််

၂၀၂၀ ခွ�နိုစှ်� MBEI သူ�ကျော်တ်သူန်း န်းည်��လှိုမ��၏ �ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� 
�ကျော်ပြု��င်း���လှိုဲတ်စ်�ခွ�မ�ှ �သူစ်� န်းမနူ်းာ ကျော်����ယ့်သူူည်�် 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� ၄,၄၀၅ ခွ��တ်�ွ� န်းမနူ်းာမကူျော်ဘဲ�င်း�သူစ်� 
တ်စ်�ရ�� �သံူ��ပြု��ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ ပြု�စ်�တ်န်း�စ်မွ�� န်းမနူ်းာ 
ကျော်����ယ့်နူ်းည်����ိ �သူံ��ပြု��ထွ��သူည်�် စ်စ်�တ်မ�����လှိုံ�� 
သူည်� စ်ိတ်�ဝင်း�စ်��သူည််� လှိုူဦး�ကျော်ရ�ကျော်�် ခြုံခွံ�င်းံ�မ�ရှိကျော်သူ� 

�ရည်��ကျော်သူ�ွပြုမင်း်� န်းမနူ်းာကျော်����ယူ့်သူည်�် မကူျော်ဘဲ�င်း�ကျော်�် 
���ပြု��ထွ���ါသူည်�။ ယ့်ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� �ွနို����တ်�ိ်�တ်ွ�� 
�ံကျော်��င်း��သူည််� �ခွ်��မ�ှ ဗဟ�ိစ်�ရင်း���င်း����ွဲ� (CSO) ၏ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� မတှ်��ံ�တ်င်း��ခွ်���လှို��စ်�ရင်း�� 
�င်း����ိ �သူံ��ပြု��ခွွင်း်�ရပြုခွင်း���င်း� ပြု�စ်��ါသူည်�။ ယ့်င်း��တ်ွင်း� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�စ်ည်��င်း�ရိုံ�� သူ�ိ်မဟ�တ်� ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်��စ်ည်��င်း� ကျော်���မတ် ီ
(CDC) မ ှလှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း� ရရှိထွ��သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
တ်စ်�ခွ�စ်ီတ်�ိင်း�� သူ�မ� ရင်း�နိုှီ�ပြုမှ���နိုှံမ�နိုှင်း်� ��မပဏ်ီမ်�� 
ညွှနှ်း�ကြာ���မ� ဦး�စ်�ီဌာ�န်း (DICA) သူ�ိမ်ဟ�တ်� စ်��မ�ကြီး��ီကြာ���ကျော်ရ�နိုငှ်း�် 
စ်စ်�ကျော်ဆ�ကျော်ရ�ဦး�စ်�ီဌာ�န်း (DISI) မ ှမတှ်��ံ�တ်င်း� စ်�ရ�ွ�ရရှိထွ�� 
သူည််� �ကျော်ရ�တ်ွ�� ကျော်ပြုမ���ပြုမ��လှိုှစ်ွ�ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ�လှိုည်�� မတှ်�တ်မ��တ်င်း�ထွ���ါသူည်�။၂၈  လှို��ရှိ 
ကျော်ဒိတ်�ကျော်ဘဲစ််�တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၂၂၇,၉၀၄ ခွ�၏ 
ဆ��သွူယ့်�ရန်း� လှို�ိ�စ်�နိုငှ်း်�တ်� ွဂျာဏ်န်း��ကျော်လှို�လံှို���ါ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� �မ်�ိ��စ်��ခွွဲပြုခွ��ပြုခွင်း��ဆ�ိင်း�ရ� ပြုမန်း�မ�်စ်ံပြု�� 
သူကျော်�ေတ်မ်�� (MSIC) ��ိ �သူံ��ပြု�� ခွွဲပြုခွ��ထွ��သူည််� 
လှို���င်းန်း���ဏ္ဍ�မ်�ိ��စ်���ါ �ါဝင်း��ါသူည်�။

MBEI သူ�ကျော်တ်သူန်း �သူင်း��မ ှ၂၀၁၉ ခွ�နိုစှ်� MBEI �စ်ရီင်း�ခံွစ်��ါ 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� ၆၇ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ ှစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� စ်�ရင်း���ိ� 
ဦး�စ်ွ��ထွမ ကျော်တ်�င်း��ခွံ�ါသူည်�။ ထွ�ိ်�ပြု�င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ဆယ့််�ကျော်လှို�ခွ�နိုှင်း်� ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��တ်�ိ်မ ှ
�်န်း� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��တွ်င်း�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��စ်�ွ၏ 
စ်�ကျော်�ါင်း��ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ�လှိုည်�� ကျော်တ်�င်း��ခံွခွဲ�်ါသူည်�။ စ်�ကျော်�ါင်း�� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်ဒိတ်�မ်��မကှျော်န်း၍ �ရယွ့်��စ်���လှို�ိ�� �ခွ်�ိ�တူ် 
ပြု�စ်�တ်န်း�စ်မွ�� (PPS) န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်မူ���ိ �သူံ��ပြု���� 
ရခွ�ိင်း�၊ ရန်း���န်း�၊ �ခဲွ�ူ၊ တ်န်းသူေ�ရနီိုငှ်း်� ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်� ကျော်ပြုမ����ိ�င်း��၊ 
�ကျော်ရ�ှ��ိင်း��နိုငှ်း်� ကျော်တ်�င်း���ိင်း��တ်�ိမ် ှဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� တ်စ်�ဆယ့််�ကျော်လှို�ခွ���ိ 
ထွ��မံထွည််�သူငွ်း���ါသူည်�။ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်စူ်ဉ်း��တ်ငွ်း�� 
�ခွ်�ိ�ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်����� လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ� �ရကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ 
ကျော်မ့��မနှ်း��ထွ��ကျော်သူ� န်းမနူ်းာ�ရယွ့်��စ်��ထွ�� ကျော်သူ�င်းယ့်�ကျော်န်း၍ 
ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� �ယ့်�ရှ��လှို�ိ��ရသူည်�ပြု�စ်�၍ ခွ်င်း��၊ 
�ယ့်��၊ ရခွ�ိင်း�၊ ရမှ��၊ တ်န်းသူေ�ရနီိုငှ်း�် ရန်း���န်း�တ်�ိ်မှ ထွ��တ်�ိ� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�စ်�ရင်း��မ်�� ကျော်တ်�င်း��ခံွခွဲရ်�ါသူည်�။ �ဆံ��သူတ်�တ်ငွ်း� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်�ါင်း�� ၈၅ ခွ�မ ှလှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၁၀၀,၃၉၆ �ါရှိသူည််� 
လှို���င်းန်း���ဆင်း်� န်းမနူ်းာမကူျော်ဘဲ�င်း�တ်စ်�ရ����ိ ရရှိခွဲဖ်ြိုး�ီ� ယ့်င်း����ိ 
လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၄၄၀၅ �ါရှိသူည််� �လှိုှ�လှို�ိ���်�န်း�� 
န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်မူ��တ်�ွ� �သူံ��ပြု��ခွဲ�်ါသူည်�။ 

ဗဟ�ိစ်�ရင်း���င်း����ွဲ�မှ န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ရူရှိသူည််� လှို���င်းန်း�� 
မ်���ပြု�င်း� ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� MBEI စ်စ်�တ်မ���ါ န်းဂျာ�ိမူလှို ၆၇ 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မှ န်းမူန်းာကျော်����ယ့်ူခွဲ်သူည််� လှို���င်းန်း�� ၁၂၀၀ မှ 
ကျော်ပြု�ကြာ���မ�မ်���ိ�လှိုည်�� ထွည်�်သူငွ်း��ထွ���ါသူည်�။ Panel 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� န်းမူန်းာကျော်����ယူ့်သူည််� 
မကူျော်ဘဲ�င်း�မ�ှ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်� MBEI တ်ငွ်း� ကျော်ပြု�ကြာ���သူ ူ၄၈၇၆ ဦး� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� MBEI န်းမနူ်းာ��ိမ ူ�လှို���သူမ��၊ 
လှိုူဝင်း�မ�ကြီး�ီ�ကြာ���ကျော်ရ�နိုှင်း်� ပြု�ည်�သူူ��င်း����ဝန်း�ကြီး�ီ�ဌာ�န်း  
(MOLIP) မ ှကျော်�����သူည််� န်းမနူ်းာမူကျော်ဘဲ�င်း�မ ှထွ�တ်�ယ့်ထူွ��ပြုခွင်း�� 



ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်ငွ်း� ဝန်း�ကြီး��ီဌာ�န်း၏ ၂၀၁၆ ခွ�နိုှစ်� �လှို���သူမ�� 
စ်ံ�စ်မ��ကျော်ရ�ကျော်ဒိတ်�ကျော်ဘဲစ််�မ ှလှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၆၀,၀၀၀ �ါဝင်း� 
�ါသူည်�။ နိုစှ်�နိုစှ်�လံှို��စ်� စ်စ်�တ်မ��မ်�� ကျော်ပြု�ဆ�ိကျော်��သူည််��ပြု�င်း� 
����ခွ်���ကျော်ရ��ိ�င်း��မှ �ကျော်ပြု��င်း���လှို�ဲ�ိ ဆန်း��စ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း� 
ထွ�ူပြုခွ��ကျော်သူ� ရို�ကျော်ထွ�င်း်�တ်စ်�ခွ��ါရှိသူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��  
နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�န်းမူန်းာ����စ်�ကျော်ဒိတ်� တ်စ်�ခွ�ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�ရန်း� �ဆ�ိ�ါ  
လှို���င်းန်း�� ၁၂၀၀��ိ �သူံ��ပြု���ါသူည်�။

ဗဟ�ိစ်�ရင်း���င်း����ွဲ�မှ ရရှိကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်��၏ ���သူ�ခွ်�� 
မ်��မ�ှ �ပြုခွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်��ထွ�� ��ိမ�ိ၍ တ်စ်�နို�ိင်း�ငံ်းလံှို��စ်� 
ခြုံခွံ�င်းံ�နို�ိင်း�မ�ရှိဖြိုး��ီ MBEI �ထွမ�ကြီး�မိ� �ခွ်နိ်း�သူတ်�မှတ်�ခွ်��  
�တ်ငွ်း�� ရရှိနို�ိင်း�ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ိက်ျော်သူ�� ���န်းည်��ခွ်���ခွ်�ိ� 
လှိုည်�� ရှိကျော်န်းပြု�န်း��ါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါကျော်ဒိတ်� �စ်��ကျော်ဝ��ါ 
မ်��စ်�ွကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မ�ှ �ပြု�င်း�တ်ငွ်း� တ်�ယ့်� 
မရှိပြုခွင်း��၊ နိုစှ်��ကျော်တ်��ကြာ����င်း� လှို���င်းန်း��လှိုည်��တ်�မ�မရှိကျော်တ်� ်
ပြုခွင်း��တ်ိ�်��ိ ကြံ�ံ�ကျော်တ်�ွရ�ါသူည်�။ ဤ���န်းည်��ခွ်��ကျော်ကြာ��င်း်�  
�င်း�လှို့င်း� လှို�ိ�စ်�မရှိ၊ တ်ံ�်ပြု�န်း�ကျော်ပြု�ဆ�ိမ� မရှိကျော်သူ� နို�န်း��ထွ��မ�ှ 
တ်�ိ���ွ�လှို�ဖြိုး��ီ စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ� ပြု��ရ�တ်ငွ်း�လှိုည်�� �မ�ှ�ပြု�စ်�ကျော်စ် 
နို�ိင်း�စ်ရ� ရှိ�ါသူည်�။ ကျော်����တ်ငွ်း� ယ့်င်း���ိစ်စ��ိ �ကျော်သူ�စ်တိ်� 
ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွထွ���ါသူည်�။

၆.၁.၄၊၊ က��န်းနများနူာဆောကာက်ယူ်ဆောသုာ လု�်င်န်းစာဉ််း

န်းမနူ်းာမကူျော်ဘဲ�င်း�မ်�� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ဖြိုး��ီသူည်�နိုငှ်း်� န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ူ 
သူည််� ဒိဇီာ�ိင်း���ံ�စံ်��ိ ဆ��လှို��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ရ�ါသူည်�။ ၂၀၁၈ 
ခွ�နိုှစ်� MBEI သူ�ကျော်တ်သူန်းန်းည်��လှိုမ���ိ� �န်း�တ်ီ�ကျော်ရ�ဆွဲစ်ဉ်း�� 
သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ��ကျော်န်းပြု�င်း်� ကြီး�ီ�စ်�ွကျော်သူ� စ်နိ်း�ကျော်ခွ်မ�နိုငှ်း်�ရင်း�ဆ�ိင်း� 
ခွဲရ်�ါသူည်�။ MBEI စ်မံီ�နိ်း�� �န်း��တ်�ိင်း�မ်���ရ မဝူါဒိဆ�ိင်း�ရ� 
သူ�ကျော်တ်သူန်း လှို�ိ���ခွ်���တ်ိ�င်း�� ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ တ်ကျော်�ါင်း��တ်ည်�� 
ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ သူ�ီပြုခွ��စီ်ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� ကြာ�ည််�ရို�၍ 
နို�ိင်း�မည််� ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�၊ ပြု�ည်�န်းယ့်�နှိုင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ပြု�င်း� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း်�မ်���ထွ�ိါ ��ိယ့်�စ်��ပြု��မ�ရှိကျော်သူ� ရလှိုဒိ�မ်�� 

ထွ�ွ�ကျော်�်ရန်း� လှို�ိ���သူည်�။ ယ့်င်း��စ်နိ်း�ကျော်ခွ်မ���ိ ��ိမ�ိကြီး��ီမ�� 
ကျော်စ်သူည််� �ခွ်��မ�ှ MBEI တ်ငွ်း� မ်��စ်�ွ�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�ကျော်သူ� 
တံ်�ပြု�န်း�မ�မရှိလှိုကှျော်သူ�  ကျော်ပြု�ကြာ���သူ�ူကျော်ရ�တ်�ွ� �ကျော်ပြုမ��� 
�ပြုမ�� ရှိလှို�နို�ိင်း�စ်ရ�ရှိပြုခွင်း���င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ ��ယ့်�၍ 
ဤစ်မံီ�နိ်း��တ်ငွ်း� မ်��စ်�ွကျော်သူ� ကျော်�်�လှို��ကျော်ဒိသူနိုငှ်း်� �ွ�ံဖြိုး��ိ�မ� 
န်းည်���ါ�ကျော်သူ� ကျော်ဒိသူမ်��မ ှသူ�မန်း�စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� 
ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ကျော်န်းရသူည််� ����ခွ�်��ကျော်ရ��ိ� တ်�ိင်း��တ်�ရန်း� �မနှ်း�တ်�ယ့်� 
ကြီး��ိ�စ်��သူည်� ဆ�ိ�ါ� လံှို�ကျော်လှို���ကျော်သူ� စ်�တ်တ်�ကျော်ပြုမ���မ�၊ 
�ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�ကျော်သူ�ကျော်သူ� ����ခွ�်��ကျော်ရ��ိ�င်း��ဆ�ိင်း�ရ� �စိ်စမ်����ိ 
န်းာ�လှိုည်�ပြုခွင်း��တ်ိ� ်သူ�မ� �ံ�ကျော်သူ စ်���ိသ်ူကျော်�ေတ်�မတှ်�တ်ိ��်�ိ 
ကျော်လှို့�်တ်ွ��၍ မရကျော်�။ ဤသူ�ိ်ပြု�င်း်� �ွဲပြု���ပြုခွ��န်းာ�ကျော်သူ�
�ကျော်ကြာ��င်း���ရ�မ်���ိ� ရှင်း��ပြု�နို�ိင်း�ရန်း� �လှို�ိ်င်းှ� MBEI 
စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ရူ�တ်ငွ်း� လှို�ူ�ိယ့်�တ်�ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရန်း� 
လှို�ိ���ဖြိုး�ီ� လှိုူကျော်တ်ွ�ကျော်မ�ပြုမန်း��သူူဦး�ကျော်ရ ကျော်ပြုမ���ပြုမ��စ်ွ�နိုှင်း်� 
ကျော်ထွ����ိ��်ညူ်မီ� မ်��စ်�ွ စ်စီ်ဉ်း�ကျော်��ရန်း� လှို�ိ���လှို�ခွဲသ်ူည်�။ 

၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� ဒိဇီာ�ိင်း���ံ�စံ်ခွ်သူည််��ဆင််း��ါ �ဆ�ိ�ါ ရို���ကျော်ထွ�ွမ� 
မ်��ကျော်ကြာ��င်း်� သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ��ကျော်န်းပြု�င်း်� ��ိယ့်�စ်��ပြု��မ�ရှိဖြိုး��ီ 
�ငွ်း��ဆင်း��လှိုကူျော်တ်�ွကျော်မ�ပြုမန်း��သူမူ်�� ခွရ�ီထွ�ွ�ရသူည််� �တ်�ိင်း�� 
�တ်���ိ သူင််း�တ်င်း်�ကျော်လှို်����တ်�ကျော်သူ� �ဆင်း်�တ်စ်�ခွ��ထိွ 
ကျော်လှို့�ခ်ွ်ကျော်��နို�ိင်း�မည််� �ဆင််း�မ်��စ်�ွ�ါဝင်း�ကျော်သူ� န်းည်��ဗ်းဟ�  
တ်စ်�ခွ���ိ �သံူ��ပြု��ရမည်�ဟ� န်းာ�လှိုည်�သိူရှိခွဲသ်ူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူ ီ 
မ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� �ထွမ�လှို�ှ န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ရူမည််� ယ့်နူ်းစ်�   
(ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်���ိ� ဆ�ိလှို�ိ) �ကျော်ရ�တ်�ွ� �န်းည်��င်းယ့်��ါဝင်း� 
ကျော်သူ��လှိုည်�� ဦး�ကျော်ရ�ဆင်း်� (ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ��ိ 
ဆ�ိလှို�ိ) ၌ ��ိယ့်�စ်��ပြု��မ��ိ� ထွိန်း��ထွ��ရန်း� လှို�ိ���သူည််� 
�ဆင်း�်မ်��စ်�ွ�ါဝင်း�ကျော်သူ� သူ�ကျော်တ်သူန်း ပြု�ဿန်းာရ��မ်�ိ�နိုငှ်း�် 
ရင်း�ဆ�ိင်း�ရသူည််��ခွါမ်�ိ�တ်ငွ်း� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�သူင််း�သူည်� ်န်းည်��လှိုမ��မ�ှ 
�ရယွ့်��စ်���လှို�ိ�� �ခွ်�ိ�တ် ူပြု�စ်�တ်န်း�စ်ွမ�� (PPS) ပြု�င်း်� 
န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ပူြုခွင်း���င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ PPS တ်ငွ်း� သူ�ကျော်တ်သူ ီ
�ကျော်န်းပြု�င်း်� န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်သူူည််� ယ့်နူ်းစ်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီ�ိ ဦး�ကျော်ရ 
�ရယွ့်��စ်��ပြု�င််း� �ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း�� ထွနိ်း��ညိှ်သူည်�။ ၎င်း���ိ� 

P = ၁၅၀ P = ၁၈၀ P = ၂၀၀ P = ၅၂၀

ဖြိုးများို �နယ်် ၁
၁ …...... ၁၅၀

ဖြိုးများို �နယ်် ၂
၁၅၁ ….. ၃၃၀

ဖြိုးများို �နယ်် ၃
၃၃၁ ….. ၅၃၀

ဖြိုးများို �နယ်် ၄
၅၃၁ … ၁၀၅၀

�းု ၆.၂။

အ�ယွ််အစာားအလိုက် အခံ� ို း� ူပြဖွဲ့စာ်�န်စာမ့ျား်း (PPS) ပြဖွဲ့င််် နများနူာဆောကာက်ယ်ပူြခံင််း သုရု�ု်ပြ��းု



�လှိုယွ့်��ဆံူ�� စ်ဉ်း��စ်��နို�ိင်း�မည််� န်းည်��လှိုမ��မ�ှ ဝယ့်�ယ့်သူူည််�
ထွလီှို��မတှ်��ကျော်ရ�တွ်������ကျော်လှို�ထွ��သူည်�.ထွဆီ�စ်န်းစ်� 
�ံ�စံ်ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ဤတ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�တ်ငွ်း�ရှိ 
စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�စ်�ီ�ိ ထွလီှို��မတှ်�တ်စ်�ကျော်စ်�င်း�စ် ီ
ကျော်��ကျော်ဝထွ��မည်�။ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၁၀,၀၀၀ 
ရှိသူည်�် ဖြိုးမိ��န်းယ့်�သူည်�  စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၁၀၀၀ 
ရှိကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ထွ�� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ခွံရမ� ပြု�စ်�တ်န်း�ကျော်ပြုခွ ၁၀ ဆ 
��ိမ�ိမ်��ပြု����ါသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၁၀၀,၀၀၀ 
ရှိကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ဆ�ိ�ါ� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ခွံရမ� ပြု�စ်�တ်န်း�ကျော်ပြုခွ�ဆ 
၁၀၀ ��ိမ�ိမ်��ပြု���မည်� ပြု�စ်�သူည်�။ 

�ံ� ၆.၂ တ်ငွ်း� ခွ်နိ်း�ဆထွ��သူည်�် ထွ ီ�လှို���လှို����ံ���ိ သူရို���ပြု� 
ထွ��သူည်�။ ဥ�မ� သူ�ကျော်တ်သူတီ်စ်�ဦး� ကျော်လှိုလ်ှို�လှို်��ရှိသူည််� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ငွ်း� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��ဦး�ကျော်ရ�ရယွ့်��စ်�� 
(P) ၁ဝ၅ဝ ရှိသူည််� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်လှို�ခွ�ရှိသူည်� ဆ�ိ�ါစ်�ိ။် ခွရ�ီစ်ရတိ်�  
နိုငှ်း်� �ငွ်း��ဆင်း��ကျော်လှိုလ်ှို�စ်ရိတ်�မ�ှ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�နိုစှ်�ခွ�စ်�သူ�ရှိကျော်သူ�� 
လှိုည်�� ၎င်း��တ်ိ��်�ိ �်�န်း�� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�မည်� ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ သူ��ဆိ�င်း�ရ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်��တ်�ွ� �်ယ့်�ပြု�န််း�သူည််� ��ိယ့်�စ်��ပြု��မ� ရှိကျော်စ်မည်� 
ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူမီ ှဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� “လှို��မတှ်�မ်��” ��ိ �ထွမ  
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��တ်�ွ� ၁ မ ှ၁၅ဝ၊ ဒိ�တ်ယိ့် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��တ်�ွ� �မတှ်�  
စ်ဉ်း� ၅၁ မ ှ၃၃ဝ၊ တ်တ်ယိ့်ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��တ်�ွ� ၃၃၁ မ ှ၅၃ဝ၊ 

စ်တ်�တု်ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��တ်�ွ� ၅၃၁ မ ှ၁ဝ၅ဝ �ထွ ိ�မတှ်�စ်ဉ်း�မတှ်�ဖြိုး��ီ 
ခွွဲကျော်ဝလှို�ိ��သူည်�။ ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� �မတှ်�စ်ဉ်း� ၁ မ ှP/၂ = ၅၂  ကြာ���  
နံ်း�ါတ်�တ်စ်�ခွ��ိ� �်�န်း��ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�လှိုိ���ဖြိုး��ီ ၎င်း�� �မတှ်�စ်ဉ်း��ိ� 
၅၂၆ ပြု�င်း�် ကျော်�ါင်း��၍ တ်�ွ�ခွ်��သူည်�။

��ယ့်�၍ �်�န်း��ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�မသိူည််� နံ်း�ါတ်�မ�ှ ၂ဝဝ ပြု�စ်��ါ� 
သူ�ကျော်တ်သူသီူည်� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� ၂ နိုငှ်း�် ၄ ရရှိထွ��သူည်�် လှို��မတှ်� 
�မတှ်�စ်ဉ်း� ၂ဝဝ နိုငှ်း်� ၇၂၅ ��ိ ယ့်မူည်�ပြု�စ်�သူည်�။ ဤန်းည်��ပြု�င်း်� 
လှို���င်းန်း��ဦး�ကျော်ရ �ထွထူွ��ဆံ��ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်���ိ �လွှိုယ့်�တ်�ူ 
ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ပြု�စ်�မည်��ိ� သူတ်ပိြု���ါ။

သူ�ိပ်ြု�စ်��ါ၍ PPS ��ိ �သံူ��ပြု���ါ� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ရ�တ်ငွ်း� �်�န်း�� 
ပြု��လှို���နို�ိင်း�သူည််��တ်ွ�� ��ိယ့်�စ်��ပြု��မ� ��ိမ�ိထွွ��ကျော်�်  
လှို�နို�ိင်း�စ်ရ�ရှိကျော်သူ��လှိုည်�� သူိသူ�ထွင်း�ရှ��သူည််� ရလှိုဒိ�  
တ်စ်�ခွ�မှ� လှို���င်းန်း��ဦး�ကျော်ရ ထွထူွ��သူည်�် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��မ�ှ ��ိမ�ိ 
ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�ခွံရနို�ိင်း�ကျော်ပြုခွရှိကျော်န်းပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ �ခွ်�ိ��ကျော်န်းပြု�င််း�   
ဤသူည်���ိ ဘဲ��လှို�ိ��မ�ဟ� ယ့်ဆူနို�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� သူ�ကျော်တ်သူန်း 
��ွဲ�င်းယ့်��ကျော်န်းပြု�င်း်�မ ူထွ�ိသူ�ိက်ျော်သူ� ဘဲ��လှို�ိ��မ�မ်�ိ���ိ �လှို�ိရှိ 
သူည်�။ သူတ်ပိြု��ရန်း� �ကျော်ရ�ကြီး��ီသူည်�မ�ှ MBEI သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ �စ်�ိ�ရ����ခွ်���ကျော်ရ��ိ�င်း��၊ �စ်�ိ�ရ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ� 
ရရှိသူည််����ိင်း��နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��သူည််� �ကျော်တ်�ွ�ကြံ�ံ��ိ� တ်�ိင်း��တ်� 

�း ု၆.၃။

အ�င်််နှစှာ်�င်််�ါ MBEI  နများနူာဆောကာက်ယ်ပူြခံင််း နည််းဗီ��ဟုာ

�ဆင်း�် ၁ ။ �ရယွ့်��စ်���လှို�ိ�� �ခွ်�ိ�တ် ူပြု�စ်�တ်န်း�စ်မွ��ပြု�င်း်� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်���ိ� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�

�ဆင်း�် ၂။ �လှိုှ�လှို�ိ�� �်�န်း�� န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ပူြုခွင်း��ပြု�င်း်� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�

ဖြိုးများို �နယ်် ၂ ဖြိုးများို �နယ်် ၃  ဖြိုးများို �နယ်် ၁

ပြ�ည််နယ်် / 
�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ

အဓိကိ ဧကန်ယ်နူစာ် ဖြိုးများို �နယ်် ၄

ကနု်ထူး�ု်လု�်ဆော�း/ဆော�ာက်လ�ု်ဆော�း 

လက်ကား/လက်လီ

ဝန်ဆော�ာင််များမုျား�ား 

ကနု်ထူး�ု်လ�ု်ဆော�း/ဆော�ာက်လ�ု်ဆော�း 

လက်ကား/လက်လီ

ဝန်ဆော�ာင််များမုျား�ား 

ကနု်ထူး�ု်လ�ု်ဆော�း/ဆော�ာက်လ�ု်ဆော�း 

လက်ကား/လက်လီ

ဝန်ဆော�ာင််များမုျား�ား 



ကျော်န်းပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ိပ်ြု�စ်�ရ� သူ�ကျော်တ်သူမီ်���ကျော်န်းပြု�င်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်� 
သူ�ိမ်ဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ခွ��တွ်င်း��ရှိစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� 
�ကျော်ရ�တ်�ွ� �ကျော်ပြုမ����ပြုမ��ကျော်�် သူ��ကျော်ရ���လှို်��  
ရှိသူည််� ����ခွ်���ကျော်ရ�နိုငှ်း်� ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်���ကျော်ကြာ��င်း����ိ သူရိှိ 
လှို�ိသူည်�မှ� သူဘဲ�ဝ�်ကျော်�သူည်�။ PPS �သူံ��ပြု��ပြုခွင်း��၏ 

ကြီး��ီစ်�ွကျော်သူ� ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာ�ူမ�ှ သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�င်းယ့်�မ်��၏ 
�ွင်း��ဆင်း��စ်ရိတ်���ိ ကျော်လှို့�်ခွ်နို�ိင်း�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ �ဘဲယ့်� 
ကျော်ကြာ��င်း်�ဆ�ိကျော်သူ�� လှိုကူျော်တ်�ွကျော်မ�ပြုမန်း��မ� တ်စ်�ခွ�၊ နိုစှ်�စ်�စ်��တွ်�� 
ကျော်မ�ပြုမန်း��မည််�သူမူ်����� ��ွကျော်ဝ�လှိုနွ်း��လှိုသှူည််� ကျော်န်းရ�ကျော်ဒိသူ 
မ်��သူ�ိ ်ကျော်စ်လှိုတှ်�ရန်း� မလှို�ိကျော်တ်�က်ျော်သူ�ကျော်ကြာ��င််း� ပြု�စ်�သူည်�။ ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်� 
ထွ��သူည််� ကျော်န်းရ�မ်��တ်ွင်း�သူ� ��ရိုံ�ထွ��ဖြိုး�ီ��င်း�တ်ိ��� 
���တ်�ိ�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�၍ ရနိုိ�င်း�သူ�ွ�သူည်�။

ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိမ်ဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ရီှိ ဖြိုးမ�ိ�ကျော်တ်�� 
သူတ်�မှတ်�ထွ��သူည််� ဖြိုးမိ��န်းယ့်���ိ “ဧ�န်း� ယ့်ူန်းစ်�” �ပြု�စ်� 
�လှို�ိကျော်လှို်��� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ��တ်ိ�� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��စ်�ွ��ိမူ 
PPS န်းမနူ်းာ ကျော်����ယ့်နူ်းည်��ပြု�င်း်� �်�န်း�� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�သူည်�။ 
�ကျော်ရ�ကြီး�ီ�သူည််� �စ်�ိ�ရလှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�တ်�မ်��နိုှင်း် � 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်����ိ ပြု�ည်�န်းယ့်�၏ �ခွ်���ခွ်��်ကျော်သူ� 
ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်��၌သူ� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကျော်လှို်ရှိကြာ�သူည််��တွ်�� 
ဧ�န်း�ယ့်နူ်းစ်�ထွ��ရှိရန်း� လှို�ိ���သူည်�။

ဧ�န်း�ယ့်နူ်းစ်���� �်�န်း��ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ထွ��ပြုခွင်း�� မဟ�တ်�သူည်�်   
�စိ်စ��ိ ��ိင်း�တ်ယွ့်�သူည််��ကျော်န်းပြု�င််း� ကျော်ဒိတ်�မ်�� စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို� 
ရ�တ်ငွ်း� ကျော်ပြု��င်း��ပြု�န်း� ပြု�စ်�တ်န်း�ကျော်ပြုခွ (Inverse probability) 
�ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း��မ်���ိ� �ွနို����တ်ိ�်�သံူ��ပြု��ခွဲက်ြာ��ါသူည်�။ 
ကျော်န်းာ��တ်�ိ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��၏ �ကျော်ရ�တ်�ွ�မ�ှ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�တ်ငွ်း�ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ကျော်ရ�တ်�ွ�နိုငှ်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်�ရှိ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ စ်�စ်�ကျော်�ါင်း���ကျော်ရ�တ်ွ��ကျော်�် 
မူတ်ည်�၍ �ွ�ဟသူွ��သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူ  
ကြီး��ီမ်��  ကြာ���တ်ငွ်း�ရှိ ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���မ�မရှိသူည််� နို�န်း��ထွ��   
��ွဟခွ်���ိ� တ်ည််�မတ်�ရန်း�နိုငှ်း်� န်းမနူ်းာသူည်� ကျော်န်းာ���ယွ့်�မ ှ
တ်�ယ့်�် ဦး�ကျော်ရ�ိ� ကျော်��င်း��စ်�ွထွင်း�ဟ��မ�ရှိကျော်စ်ရန်း��တ်�ွ�   
�လှို�ှခွွဲဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� �ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း����ိလှိုည်�� �သံူ��ပြု��ထွ�� 
�ါသူည်�။၂၉  

�ထွ���ါ ယ့်�တို်ကျော်ဗဒိ�တ်�ိင်း��လှိုိ���၍ သူ�ကျော်တ်သူန်း ��ွဲ�င်းယ့်�  
သူည်� ကျော်����တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ��သူည််� �ံ� ၆.၂ �ါ �တ်�ိင်း��  
လှို���င်းန်း��သူစ်� ၄၄၀၅ �တ်�ွ�ကျော်ရ� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမူန်းာ����စ်�မ ှ
လှို���င်းန်း��မ်�� ၁၂၀၀ �တ်�ွ��ါ နိုစှ်�ဆင်း်�ခံွ န်းမနူ်းာကျော်����ယ့် ူ 
န်းည်����ိ �သံူ��ပြု��ခွဲ�်ါသူည်�။ �ထွမ�ဆင်း်�တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ဆယ့််�င်းါ�ခွ�ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်����ိ �ရယွ့်��စ်�� 
�လှို�ိ�� �ခွ်�ိ�တ် ူပြု�စ်�တ်န်း�စ်မွ��ပြု�င်း်� န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ပူြုခွင်း�� 
(PPS) ��ိ �သံူ��ပြု��၍ ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�လှိုိ���သူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူန်းဒိဇီာ�ိင်း�� 
�ံ�စ်ံတ်ွင်း� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ဆင််း��ပြု�င်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူ 
ကြီး��ီ�ဆင်း�် တ်�ိ်ကျော်သူ� လှိုဦူး�ကျော်ရ ခွန်း်�မှန်း��ခွ်���ါရှိသူည်�။ 
ဒိ�တ်ယိ့်�ကျော်န်းပြု�င်း်� ဗဟ�ိစ်�ရင်း���င်း����ွဲ� န်းမနူ်းာမကူျော်ဘဲ�င်း�တ်ငွ်း� 
တ်င်း�ပြု�ထွ��သူည််��တ်�ိင်း�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ �လှို�ှ 
လှို�ိ�� �်�န်း��န်းမနူ်းာ (ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��) ��ိ 
ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�ထွ��သူည််� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီမှကျော်န်း၍ �ဏ္ဍ 
�မ်�ိ��စ်�� (ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�၊ လှို����� / လှို��လှို၊ီ ��န်း�ထွ�တ်� 
လှို���ကျော်ရ� / ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ�) �လှို�ိ�� ကျော်����ယ့်သူူည်�။ 
�လှို�ှလှို�ိ�� န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ပူြုခွင်း��၏ ���သူ�ခွ်��မ်�� 

�းု ၆.၄။

MBEI အလာှပြဖွဲ့င််် အများ� ို းအစာားခံ့�ထူးားဆောသုာ 

နများနူာဖြိုးများို �နယ််များ�ားပြ�ဆောပြများ�းု

Chart legend

�ကျော်�်�ဆင်း�်�လှို�ှ

�လှိုယ့်��ထွ���ဆင်း�်�လှို�ှ

�လှိုယ့်�ကျော်�����ဆင်း��်လှို�ှ

ကျော်�����ဆင်း�်�လှို�ှ

MBEI တ်ငွ်း� မ�ါဝင်း�ကျော်သူ�ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�



�န်း�� တ်စ်�ခွ�မ�ှ ဦး�ကျော်ရခွန်း�်မနှ်း��ခွ်��မ်�� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ဖြိုး��ီ 
န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ရူ�တ်ငွ်း� �မ�ှ��ယွ့်င်း�� ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်ပြုခွင်း�� 
ပြု�စ်�သူည်�။ ���န်းည်��ခွ်���ကျော်န်းပြု�င်း်�မ ူကျော်��င်း��မွန်း�ပြု�ည််�စံ်�မ� 
မရှိကျော်သူ� န်းမနူ်းာမကူျော်ဘဲ�င်း�တ်စ်�ရ��တ်ငွ်း�လှိုည်�� �လှို�ှ�ဆင်း်� 
မ်����ိ ထွနိ်း��သူမိ��ကျော်န်းရပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ �ံ� ၆.၃ တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မှသူည်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်��ထိွ MBEI ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်� 
ကျော်����ယူ့်ကျော်ရ� န်းည်��ဗ်းဟ� �ပြု�ည််��စံ်���ိ တ်င်း�ပြု�ထွ��ဖြိုး��ီ 
�ံ� ၆.၄ ၌မ ူတ်စ်�နိို�င်း�ငံ်းလံှို��ရှိ န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ခူွဲသ်ူည််� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်��၏ ကျော်ပြုမ�ံ���ိ ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။ 

ဤ �ဆင်း်�နိုစှ်�ဆင််း��ါ �ံ�စံ်တ်ငွ်း� စ်တိ်�ဝင်း�စ်��စ်ရ�ကျော်��င်း��သူည််� 
�ခွ်�� သံူ����ိင်း��ရှိ�ါသူည်�။ ကျော်ရ�ှကျော်���ပြု��ါ �ခွန်း�� ၁ တ်ငွ်း� �ွနို����တ်�ိ်  
ပြု��လှို���ခွဲ်ကြာ�သူည််� ����ခွ်���ကျော်ရ�နှိုင်း်� လှိုူမ��ူလှိုံ�ကျော်ရ�ကြာ��� 
ဆ��နိုယွ့်�ခွ်��ဆိ�င်း�ရ� စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ��တ်ိ�င်း���င်း� ကျော်ဒိသူနိုတရ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�����ခွ်���မ��ိ� �မ်��ဆံ��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ကျော်လှို်ရှိရ� 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း်�မ ှ��ွဟခွ်����ိ တ်စ်����တ်ငွ်း� ကျော်ထွ���လှှိုမ�� 
နို�ိင်း��ါလှိုိမ်�မည်�။ ထွ�ိ်�ပြု�င်း� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ�ဝှမ��မှ လှို���င်းန်း�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ���ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�် ဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်����ိ ရ�ှကျော်�ွ 
ကျော်���ထွ�တ်�ဖြိုး��ီ မည်�သူ�ိက်ျော်သူ� ��ိင်း�တ်ယွ့်�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်��ကျော်ကြာ��င်း်�  
ဤသူ�ိ် ကျော်��င်း��မွန်း�ရသူည်��ိ� မီ�ကျော်မ�င်း��ထွိ��ပြု�နို�ိင်း�သူည်�။ 
�ပြုခွ��တ်စ်����တ်ငွ်း�မ ူန်းမူန်းာ ကျော်����ယ့်သူူည််� �ံ�စံ်ကျော်ကြာ��င်း်� 
MBEI တ်ငွ်း� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��ဆင်း်� ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်���ိ� ကျော်�ါင်း��စ်��ဖြိုး��ီ 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း�် တ်�ိင်း�ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ဆင်း�် ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်���ိ��ါ 
တ်င်း�ပြု�၍ ရနို�ိင်း�ကျော်စ်သူည်�။ ထွ�ိ�ခွါ�စ်�ိ�ရနိုငှ်း�် သူ��ဆ�ိင်း�ရ� 
��်�ိ�စ်ီ��ွ��ဆ��နိုွယ့်�သူူမ်��သူိ�် ��ိမ�ိ���ကျော်��င်း��သူည််�   
တ်င်း�ပြု�ခွ်�� ပြု��လှို���နို�ိင်း�ဖြိုး��ီ ပြုမန်း�မ�စ််�ီ��ွ�ကျော်ရ�����ခွ်���မ� ��ိမ�ိ 
ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်��င်း� �ကျော်ရ�ဆ�ိရ�တ်ငွ်း� ��ိမ�ိ�လှို���လှို�ကျော်��င်း�� 
သူည််� �ခွွင်း်��လှိုမ��မ်�� ရရှိကျော်စ်သူည်�။ �ဆင်း်�နိုှစ်�ဆင်း်��ါ 
လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�၏ ကျော်န်းာ��ထွ�� ��်�ိ�ကျော်�်�ဇာူ�တ်စ်�ခွ�မှ�  
၎င်း��န်းည်��လှိုမ��သူည်� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ��ရ ��်ံ��ဝင်း�မ� �ရှိဆံ�� 
ယ့်ူန်းစ်�မ်���ိ� ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွ ပြုမင်း်�မ��ကျော်စ်သူည််��တွ်�� 
သူ�မန်း�ရို�ိ�ရို�ိ� �်�န်း��ကျော်ရွ�ခွ်ယ့်�န်းည်��ထွ��စ်�လှို့င်း� စ်ရိတ်� 
�်ဉ်း��ဖြိုး��ီ ကျော်ထွ�����ိ်�ူည်မီ���ိင်း��တ်ွင်း�လှိုည်�� ��ိမ�ိ၍ လှိုယွ့်�� ူ
ကျော်စ်သူည်�။ တ်စ်�ခွ်နိ်း�တ်ည်��မှ��င်း� �်�န်း��ပြု�စ်�သူည််��တ်ွ�� 
�ထွကိျော်ရ���ဆံ��နိုငှ်း်� ဘဲ��လှို�ိ��မ� �န်းည်��ဆံ��ကျော်သူ� လှို���င်းန်း�� 
ဦး�ကျော်ရ ခွန်း်�မနှ်း���ကျော်ရ�တ်�ွ��ိ� ထွွ��ကျော်�်ကျော်စ်သူည်�။ 

ဤဒိဇီာ�ိင်း���ံ�စ်ံ၏ ���န်းည်��ခွ်��တ်စ်�ခွ�မှ� စ်စ်�တ်မ���တ်ွ�� 
ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�သူည်�် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��သူည်� ကျော်န်းရ�ကျော်ဒိသူ ���လှိုံ��မ ှ
မ့တ်စံ်�လှိုင်း�စ်�ွ �ါဝင်း�လှိုမိ်�မည်�ဟ� ��မခံွခွ်�� မကျော်��နို�ိင်း�သူည််� 
�တ်�ွ� ကျော်လှိုလ်ှို�လှို�ိကျော်သူ� လှိုဦူး�ကျော်ရ ����စ်�ခွွဲမ်��စ်�ွ (ဥ�မ� 
တ်�ိင်း��ရင်း��သူ�� လှိုနူ်းည်��စ်�မ်��၊ �ဋိ�ိ�ခ သူ��ကျော်ရ���မ�ဒိဏ်�ခံွ 
ရကျော်သူ� လှိုမူ်��) �ိ� လှိုတွ်�သူ�ွ�နို�ိင်း�စ်ရ�ရှသိူည်�။

ထွ�ိ်�ပြု�င်း�လှိုည်�� �်�န်း�� န်းမနူ်းာ�တ်ွ�� MBEI ��ွဲ�မကှျော်န်း၍ 
ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��သူမူ်����� �ငွ်း��ဆင်း�� စ်စိ်စ်�မ�တ်ခွ်�ိ� 
ပြု��လှို���ခွဲက်ြာ��ါသူည်�။ �ွနို����တ်�ိ ်ကျော်����ယူ့်သူည််� န်းမနူ်းာသူည်� 
�စ်�ိ�ရ�ရ�ရှိမ်��နိုှင်း် �  ထွိကျော်တ်ွ�ကျော်ဆ�င်း�ရွ���ူ�သူည်် � 

�ကျော်တ်ွ��ကြံ�ံ�ရှိသူည်�ဆိ�ကျော်သူ� �ခွ်���ိ� ကျော်သူခွ်�ကျော်စ်ရန်း� 
သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ��ကျော်န်းပြု�င်း်�  �လှို���ရငှ်း� ��ါ�ဝင်း� (လှိုခွစ်�� 
�လှို���သူမ�� �န်းည်��ဆံ�� တ်စ်�ဦး��ါဝင်း�သူည််�) �လှို���သူမ�� 
ကျော်လှို�ဦး�ထွ��မန်းည်��ရှိကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ဦး�စ်��ကျော်�� 
ကျော်လှို်လှို��ါသူည်�။ ဗဟ�ိစ်�ရင်း���င်း����ွဲ�၏ မူကျော်ဘဲ�င်း�တ်ွင်း� 
ထွ�ိ�ဲသ်ူ�ိလ်ှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� တ်ရ��ဝင်း���ဒိ��မတှ်��သူ�� 
(�ါရှိ�ါ� �လှိုွန်း�တ်ရ� �ဆင်း�ကျော်ပြု�လိှိုမ်�မည်�ပြု�စ်�ကျော်သူ�� 
ပြုင်း��လှိုည်��) တ်စ်�စ်ံ�တ်စ်�ရ� မ�ါရှိသူည်�်�တ်�ွ� �င်းယ့်�စ်�� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���ိ� စ်စိ်စ်�မ�ပြု��လှို���ပြုခွင်း��သူည်� တ်ရ��ဝင်း� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�မ်����ိ ကျော်���ထွ�တ်�နို�ိင်း�ရ�၌ 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွ ��ိမ�ိတ်�ိ���ွ�လှို�သူည်�။ �လှို���သူမ�� ၄ ဦး�ထွ�� 
ကျော်လှို်�န််းည်��သူည််� လှို���င်းန်း��မ်�� ���လံှို����ိ MBEI �ါ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်�� စ်�ရင်း��သူစ်�မှ �ယ့်�ထွ�တ်�လှို�ိ���ါသူည်�။ ကျော်ရ�ှကျော်န်းာ��  
ည်ညီွှတွ်�မ�ရှိကျော်စ်ကျော်ရ��တ်�ွ� �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� �ကျော်သူ�စ်��စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်����ိ နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်� သူရို���ခွွဲကျော်လှိုလ်ှို�မ�တ်ငွ်း� 
ဆ��လှို��ထွ��ရှိ�ါသူည်�။ မတှ်��ံ�တ်င်း�ထွ��သူည််� လှို���င်းန်း�� 
�ကျော်န်းပြု�င်း်� လှို���င်းန်း���မ်�ိ��စ်��ဆ�ိင်း�ရ� သူကျော်�ေတ်မမနှ်း��န်း�ပြုခွင်း��၊ 
သူ�ိ်မဟ�တ်� ��ိင်း�ရှင်း��မည်�သူည်� မှတ်��ံ�တ်င်း��မည်�ကျော်�ါ�� 
��ိင်း�ရှင်း��မည်�နိုှင်း်� �ွ�ပြုခွ��ကျော်န်းပြုခွင်း��တ်ိ�်ရှိ�ါ� �ဆိ��ါ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ� ခွ်န်း�လှို�ှ�ထွ��ခွဲ�်ါသူည်�။

၆.၁.၅။ နများနူာ အ�ယွ််အစာား

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� ကျော်န်းာ��ဆံ�� သူန်း�စ််င်း�ပြုခွင်း��၊ တ်�ွ�ခွ်�� 
�သံူ��ပြု��ပြုခွင်း��တ်�ိ ်မပြု��လှို���ရကျော်သူ�ခွင်း�တ်ငွ်း� MBEI စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ� တ်စ်�ဆယ့််�ကျော်လှို�ခွ�နိုငှ်း်� ကျော်န်းပြု�ည်� 
ကျော်တ်��တ်�ိ်ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ကျော်�ါင်း�� ၈၅ ခွ�မ ှလှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၅၆၀၅ ခွ� 
န်း�ီ�ါ�မ့ �ါဝင်း�လှို်��ရှိ�ါသူည်�။ ၂၀၁၉ ခွ�နိုှစ်� နိုိ�ဝင်း�ဘဲ�လှိုမ ှ
၂၀၂၀ မတ်�လှို�တ်ွင်း�� လှို���င်းန်း��ကျော်�ါင်း�� ၃၀,၀၀၀ ကျော်�်�� 
တ်စ်�န်းည်�����ပြု�င်း်� CSO ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း���ါ ပြုမန်း�မ�်��ဂျာဂလှို�ိ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�����လံှို��၏ ၁၃.၆% န်း�ီ�ါ���ိ ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း� 
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ခွဲ်သူည််� နို�ိင်း�င်းံလှိုံ���ွတ်� �င်း�တ်ိ������တ်ိ��� 
�ငွ်း��ဆင်း�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�သူည််� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်စ်�ရ��ပြု�င်း်� ယ့်င်း�� 
ကျော်ဒိတ်�မ်����� ကျော်����ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��ခွဲပ်ြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ 

��ိ�စ်��ကျော်လှို���ကျော်သူ� ခွန်း်�မှန်း��ခွ်��မ်��၃၀ ထွွ��ကျော်�်ရန်း� 
လှို�ိ���သူည််� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�နိုငှ်း်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်�ွ���ိ 
�ကျော်ပြုခွခွံ၍ MBEI �တ်�ွ� န်းမနူ်းာ�ရယွ့်��စ်�� လှို်�ထွ��  
ခွ်����ိ တ်�ွ�ခွ်��ဖြိုး��ီ �ငွ်း��ဆင်း��လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��စ်ဉ်း� 
�တ်ငွ်း�� �လှို�ိ��သူင်း်� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုခဲွဲသ်ူည်�။ ၃၁ �သံူ��ပြု�� 
သူည််� န်းမနူ်းာ ကျော်����ယ့်သူူည််� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း��ရ န်းမနူ်းာဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
တ်စ်�ခွ� ခွ်င်း��စ်�ီတ်ငွ်း��ရှိ န်းမနူ်းာ�ရွယ့်��စ်�� တ်�ွ�ခွ်��မ�မ်��ကျော်�် 
မူတ်ည်�၍ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်ွ�� စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� 
ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�သူည်� ပြု�စ်�ရ� လှိုဦူး�ကျော်ရ န်းည်���ါ�သူည််�ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
�တ်ွ�� န်းမူန်းာ�န်းည်��င်းယ့်�သူ� လှို�ိ���သူည်�။ MBEI 
�တ်�ွ� လှို�ိ���ကျော်သူ� န်းမနူ်းာ�ရယွ့်��စ်��ဆ�ိင်း�ရ� �န်းဦး� 
ခွန်း်�မှန်း��ခွ်��မ်���ိ� လှိုဦူး�ကျော်ရ �ရယွ့်��စ်��၊ �ကျော်ပြု�မ်��မ ှ
ကြီး��ိတ်င်း� ခွန်း်�မှန်း��ထွ��သူည်�် ��ွဟခွ်��နိုှင်း�် ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�မ ှ



ရရှိသူည််� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ပြုခွင်း�� မပြု��သူည််��တ်�ိင်း���တ်� 
တ်�ိ်�ကျော်�် �ကျော်ပြုခွခွံကျော်သူ��လှိုည်��၊ �ဆံ��သူတ်�န်းမနူ်းာ �ရယွ့်� 
�စ်��မ်��မ�ှမ ူစ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�မ်�� ကျော်����ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��မ�၏ 
သူ�မန်း�ကျော်တ်�ွကြံ�ံ�ကျော်န်း�် စ်နိ်း�ကျော်ခွ်မ�မ်��နိုငှ်း်�တ်�ွ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း  
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ဦး�ကျော်ရ၏ ��တ် ိ�ရယွ့်��စ်��နိုငှ်း်� သူကျော်ဘဲ�သူဘဲ�ဝ 
ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်��တ်ိ�်��ိ ထွင်း�ဟ��လှို်��ရှ�ိါသူည်�။ 

ဇာယ့်�� ၆.၂ တ်ငွ်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်မီှ 
ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ခွဲသ်ူည််� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��၊ လှို���င်းန်း���သူစ်�နိုငှ်း်� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ  
����စ်�နိုစှ်�မ်�ိ�လံှို���တ်�ွ� သူတ်�မတှ်�ထွ��သူည််� န်းမူန်းာ�ပြု�င်း� 
�ကျော်ပြုခွခံွ န်းမနူ်းာကျော်����ယ့်ကူျော်ရ� ယ့်နူ်းစ်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီတ်�ွ� 
ထွည််�သူွင်း��ကျော်��ထွ��သူည််� �ဆံ��သူတ်� န်းမူန်းာစ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်���ိ� စ်�ရင်း��ပြု��စ်�ထွ���ါသူည်�။ ထွ�ိ�်ပြု�င်း�လှို���င်းန်း�� 
�သူစ်�မ်��နိုငှ်း်� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမနူ်းာ����စ်� လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� 
�စိ်စသူံ��ရ��ဆိ�င်း�ရ� ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� ကျော်��ထွ���ါသူည်�။

၁)  သု�်မှျား�်နှန်ုးထူးား။ �လှို���သူမ�� ကျော်လှို�ဦး�ထွ�� မန်းည်�� 
ရှိသူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� စ်စ်�ထွ�တ်�ဖြိုး��ီကျော်န်းာ�� 
�ွနို����တ်ိ�ရ်ရှိခွဲသ်ူည််� သူတ်�မတှ်��ကျော်ရ�တ်�ွ� ပြု�စ်�သူည်�။ 
ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင်း်� သူတ်�မတှ်��ကျော်ရ�တ်�ွ� ၁၀၀% 
ရရှိဖြိုး��ီ ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ���လံှို��န်း�ီ�ါ��တ်�ွ� 
�စ်��ထွ�ိ�ပြု�ည််�စွ်��မ� ပြု��လှို����� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�တ်ိ�င်း���တွ်�� 
�်မ��မ့ ၈၄% သူတ်�မတှ်��ကျော်ရ�တ်�ွ� ပြု�ည်�်မကီျော်��င်း�  
�ွနို����တ်ိ�် ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နို�ိင်း�ခွဲ်�ါသူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်��  
�ခွ်�ိ�ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��၌ �ွနို����တ်�ိ�်ကျော်န်းပြု�င်း်�သူတ်�မတှ်� 
�ခွ်�ိ��စ်�� �မ�ဏ်�ိ� ပြု�ည််�မကီျော်��င်း� မပြု��လှို���နိို�င်း�ခွဲ၍် 
ပြု�ည်�န်းယ့်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ��ဆင်း�် သူတ်�မှတ်��မ�ဏ် 
ပြု�ည််�မကီျော်စ်ရန်း� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်��သူစ်�မ်�� ပြု�ည််�စ်�ွ�ခွဲရ်�ါသူည်�။ 
စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ���ိ �စ်��ထွ�ိ�မည်�ဆ�ိ�ါ�  
၂၀၁၈  ခွ�နိုစှ်� MBEI တ်ငွ်း� စ်စ်�တ်မ�� ကျော်����ယူ့်ခွဲ�်�ူသူည််� 
လှို���င်းန်း��ပြု�င်း်�သူ� �စ်��ထွိ��၍ ရနို�ိင်း�သူည််��တ်�ွ� Panel 
စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� သူတ်�မတှ်�လှို်�ထွ�� 
ခွ်��ပြု��လှို���ရ�၌ သူ�၍�င်း� ခွ��ခွ�ဲါသူည်�။ ဤသူိ�က်ျော်သူ� 
�ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းတ်ွင်း� �ွနို����တ်�ိ်�ကျော်န်းပြု�င််း� တ်ူည်ီကျော်သူ� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ �တ်ငွ်း��ရှိ �ပြုခွ��ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်��မ ှန်းမနူ်းာ ��ိမ�ိကျော်����ယ့်ပူြုခွင်း��ပြု�င်း်� လှို�ိ���ခွ်���ိ� 
ပြု�ည်�်ဆည်���ါသူည်�။

၂)  �က်သုယ့််ခံ�သ်ုည်် ်နှန်ုးထူးား။ �လှို���သူမ�� ကျော်လှို�ဦး�ထွ�� 
မန်းည်��ရှိဖြိုး��ီ စ်စိ်စ်�ညိှ်နို�ိင်း��မ� မပြု��ရကျော်သူ�သူည််� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�   
လှို���င်းန်း���ကျော်ရ�တ်�ွ��ိ� ဆ�ိလှို�ိဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်ိ�်��ိ ရ�ှကျော်� ွ
ကျော်���ထွ�တ်�ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ��ဆံ��၌ စ်စ်�တ်မ�� ကျော်����ယ့်ခူွဲ�်ါသူည်�။ 
ပြု�န်း�လှိုည်� ကျော်ပြု�ကြာ���ပြုခွင်း�� မခံွရသူည််� �ဓ�ိ �ကျော်ကြာ��င်း��ရင်း�� 
မ်��မှ� လှို���င်းန်း��ရ��စ်ဲသူွ��ပြုခွင်း��၊ �ပြုခွ��ဖြိုးမိ��န်းယ့်�သူိ�် 
ကျော်ပြု��င်း��ကျော်ရ�ံသူ�ွ�ပြုခွင်း��၊ န်းမနူ်းာမကူျော်ဘဲ�င်း�တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ�� 
သူည်�် လှို���င်းန်း���ဏ္ဍ�မ်�ိ��စ်��နိုှင်း�် �ွဲပြု���ကျော်န်းပြုခွင်း��၊ 
စ်�ရ�ွ�ကျော်�်တွ်င်း�သူ�ရှိသူည််� တံ်လှို့��စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
ပြု�စ်�ကျော်န်းပြုခွင်း��၊ လှို�ိ�စ်�မ�ှ�ယ့်ငွ်း��ပြုခွင်း�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� ထွ��ကျော်န်းပြုခွင်း��၊ 

��ိင်း�ရငှ်း�ကျော်ပြု��င်း��သူ�ွ�ပြုခွင်း��၊ လံှို�ခြုံခံွ�ကျော်ရ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းသူ�ိမ်ဟ�တ်� 
လှိုမ���န်း��ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ��ရ သူ�ွ�ကျော်ရ���ရန်း�ခွ��ခွပဲြုခွင်း��၊ 
လှို���င်းန်း��ရငှ်း��ိ� ဆ��သူယွ့်�၍ မရပြုခွင်း��၊ �ခွကျော်ကြာ��ကျော်င်း ွ
ကျော်��ထွ��သူည််� ဝန်း�ထွမ��မရှိပြုခွင်း��၊ သူ�ိမ်ဟ�တ်� �စ်ိ��ရ မသူ�� 
ဆ�ိင်း�သူ ူတ်စ်�ဦး�ဦး� လှို����ိ�င်း�လှို်��ရှိသူည််� ��်�ိ��ပြုမတ်� 
မယူ့်ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��ပြု�စ်�ကျော်န်းပြုခွင်း��တ်ိ�် ပြု�စ်�ကြာ��ါသူည်�။ 
ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်��ဆင််း� စ်စိ်စ်�ညှ်နိို�ိင်း��မ� မပြု��ရကျော်သူ�ကျော်သူ� 
ဆ��သူယွ့်�ခွဲသ်ူည််� နို�န်း��ထွ��မ�ှ လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်���တွ်�� 
၁၈% ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ နို�ိင်း��ယှ့်ဉ်း�န်းမနူ်းာ����စ်� လှို���င်းန်း��မ်���တွ်�� 
၄၆% ပြု�စ်��ါသူည်�။ ယ့်ခွင်း�စ်စ်�တ်မ��မ ှလှိုနွ်း�စ်�ွတ်�ိ်ကျော်သူ� 
ဆ��သူွယ့်�ရန်း� �ခွ်���လှို��မ်��နိုှင်း်� ဂျာ်�ီီ���စ်� 
��ိဩဒိနိ်းတိ်�မ်�� ရရှိခွဲပ်ြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င်း်� panel လှို���င်းန်း��မ်��သူိ�်  
ဆ��သူယွ့်�နို�ိင်း�သူည််� နို�န်း��ထွ��မ�ှ ��ိမ�ိပြုမင်း်�မ��ခွဲ�်ါသူည်�။

၃)  ပြင်င််း�ိုခံ�သ်ုည််န်ှန်ုးထူးား။ ��ိင်း�ရငှ်း��မနှ်း�ရှိဖြိုး��ီ တ်�ိ��ဆ�ိင်း� 
စ်စ်�ကျော်ဆ�သူည််� စံ်သူတ်�မှတ်�ခွ်��မ်��နှိုင်း်� ��ိ��ညီ်ကျော်သူ�� 
လှိုည်�� စ်စ်�တ်မ��ကျော်ပြု�ဆိ�ရန်း� ပြုင်းင်း��ဆန်း�ခွဲက်ြာ�သူည််� �ွနို����တ်�ိ်  
ကျော်��င်း�ပြုမင်း�စ်ွ� ဆ��သွူယ့်�နို�ိင်း�ခွဲ်ကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�  
 လှို���င်းန်း��မ်�� �ကျော်ရ�တ်�ွ���ိ ပြု��စ်�ထွ��သူည််�စ်�ရင်း�� 
ပြု�စ်��ါသူည်�။ ပြုင်းင်း���ယ့်�သူည််� နို�န်း��ထွ��မ�ှ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်� 
�ဆင်း်����ပြု�င််း� ကျော်��င်း�ပြုမင်း�စ်�ွ ဆ��သူယွ့်�မ� ပြု��လှို���နို�ိင်း�ခွဲ ်
သူည်�် လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်�� �န်း�� ၄၃% ရှိဖြိုး��ီ နိုငှ်း�် panel 
လှို���င်းန်း��မ်���တ်�ွ� ၃၅% ရှ�ိါသူည်�။ 

န်းည်��ဗ်းဟ�နိုှင်း်� မူဝါဒိဆိ�င်း�ရ� စ်�����စ်�တ်မ��မ်���ရ 
�လှို���မ်��သူည််� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မ်��နိုှင်း်� 
ဒိါရိို���တ်�မ်����ိ စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်ရူ�၌ ၃၀% ဟသူူည်� 
လှို��ခံွနို�ိင်း�ကျော်လှို���သူည််� ပြုင်းင်း���ယ့်�နို�န်း��ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ိပ်ြု�စ်��ါ၍ 
�ွနို����တ်�ိ်�ကျော်န်းပြု�င််း� ပြုင်းင်း���ယ့်�နို�န်း��န်းိမ် ��ါ�သူည််��ကျော်�် 
�လှိုနွ်း�တ်ရ�မ ှစ်တိ်�ကျော်�်န်း��မ�ိါသူည်�။ �ွနို����တ်�ိ၏်တ်င်း��ကြာ��� 
လှိုကှျော်သူ� စံ်ခွ်နိ်း�စ်ညံွှနှ်း��မ်��နိုငှ်း်� ��ိ��ည်သီူည်�် မနှ်း��န်း�ကျော်သူ� 
စ်�ီ�ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်����ိ ကျော်���ထွ�တ်�ရ�၌ �ခွ���ခွမဲ်��စ်�ွ��ိ 
ကျော်�်��လှို�ှ�ဖြိုး��ီသူည််�ကျော်န်းာ�� ယ့်င်း�� လှို���င်းန်း��မ်��၏ �မ်��စ်�ကျော်သူ� 
�မ�ဏ်ကြီး��ီမှ� စ်စ်�တ်မ��ကျော်ပြု�ဆိ�ရန်း� လှို��ခွံခွဲက်ြာ�သူည်�။ 

�ကျော်ရ��ါသူည််� �ခွ်��တ်စ်�ခွ်��မှ� ကျော်ပြု�ဆိ�မ��သူစ်�မ်�� 
�န်း�� ၈၇% ��ိ လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��၏ �မ�ကျော်ဆ�င်း� �ရ�ရှ ိ
မ်�� သူ�ိမ်ဟ�တ်� �ကျော်ထွကွျော်ထွ ွညွှနှ်း�ကြာ���ကျော်ရ�မးှ�မ်��မ ှစ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်����ိ ကျော်ရ�သူ��ကျော်ပြု�ဆိ�ကျော်��ခွဲက်ြာ�ဖြိုး��ီ၊ ၇၆% ကျော်သူ� 
panel လှို���င်းန်း��ရငှ်း�မ်��မ ှတ်�ိ��ရို�ိ��ကျော်ပြု�ဆိ�ကျော်��ခွဲက်ြာ��ါသူည်�။ 
လှို���င်းန်း����ိင်း�ရငှ်း���ိယ့်�တ်�ိင်း� �ခွ်နိ်း�မကျော်��နို�ိင်း��ါ� ၎င်း��ကျော်���� 
ရ�ထွူ��ကြီး�ီ�ဆံ��ပြု�စ်�သူည််� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်�မှ ကျော်ပြု�ဆ�ိကျော်��သူည််� 
နို�န်း��ထွ��မှ� လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်���န်း�� ၉% ရှိဖြိုး�ီ� panel 
လှို���င်းန်း�� မ်���န်း�� ၁၆% ရှိ�ါသူည်�။ ထွ�ိ�ဆံ��ရှိ ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��  
ခွ်မှတ်�နို�ိင်း�သူူမ်��မှ စ်စ်�တ်မ��ကျော်ပြု�ကြာ���ကျော်��ခွဲ်ပြုခွင်း��ကျော်ကြာ��င််း�  
စ်စ်�တ်မ��ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��နိုငှ်း်� စ်��လှို်ဥ��သူည််� �သူ�ိည်� ဗဟ�သူ�တ် 
မ်�� တ်�ိ်ကျော်��င်း��မနွ်း�စ်ွ�ရှိသူည်�် �ခွ်���ိ� ��မခွံခွ်�� 
ကျော်��နို�ိင်း��ါသူည်�။



ပြ�ည််နယ််/

�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ/ ဖြိုးများို �နယ််

CSO နများနုာဆောဘာာင််အ�လ�ု်င်န်းအသုစာ်များ�ား ၂၀၁၈ နများနုာဆောဘာာင််များ ှဆော�းွခံ�ယ််ထူးားဆောသုာ လ�ု်င်န်း�မူျား�ား

စာာ�င််း

ဆောကာက်ယူ်�န်

သု�်များ�်ှခံ�က်

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျားု

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျား ုနှုန်း

�က်သုယ့််

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

ပြင်င််း�ို

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

စာာ�င််း

ဆောကာက်ယူ်�န်

သု�်များ�်ှခံ�က်

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျားု

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျား ုနှုန်း

�က်သုယ့််

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

ပြင်င််း�ို 

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

�ခွ်င်း�ပြု�ည်�န်းယ့်� 210210 ၂၁၀၂၁၀ 100%100% 30%30% 15%15% 66 66 100% 72% 13%

ပြုမစ်�ကြီး��ီန်းာ� 108 108 100% 33% 16% 40 40 100% 74% 15%

မ�ိ�ည်ှင်း�� 51 51 100% 40% 0% 13 13 100% 93% 0%

ဗန်း��ကျော်မ�� 51 51 100% 21% 24% 13 13 100% 54% 19%

�ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်� 198198 171171 86%86% 14%14% 39%39% 4141 4141 100%100% 42%42% 48%48%

ဒိကီျော်မ�ဆ�ိ 53 19 36% 17% 53% 2 2 100% 100% 0%

�ရိုဆူ�ိ 0 0 - 0% 100% 2 2 100% 100% 0%

လှိုွိ�င်း�ကျော်��� 145 145 100% 14% 36% 37 37 100% 40% 51%

���ကျော်ဆ�င်း�� 7 - 18% 22% 0 0 - - -

�ရင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်� 205 205 100% 23% 23% 58 55 95% 66% 18%

ဘဲ���ံ 99 99 100% 24% 30% 19 19 100% 76% 17%

���နွ်း� 11 11 100% 24% 15% 14 11 79% 48% 35%

ပြုမ၀တ်ီ 95 95 100% 22% 14% 25 25 100% 71% 7%

ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်� 193 162 84% 25% 16% 42 30 71% 71% 14%

တ်�ီတ်နိ်း� 28 28 100% 78% 0% 7 5 71% 71% 17%

မတ်�ူီ 45 47 104% 32% 25% 0 0 - - -

ဟ��ခွါ� 72 74 103% 21% 11% 20 17 85% 85% 6%

�လှိုမ�� 48 13 27% 11% 35% 15 8 53% 53% 27%
စ်စ်��ိ�င်း��တ်�ိင်း�� 468 445 95% 26% 43% 116 116 100% 52% 36%

သူ�စ်ည်� 98 36 37% 18% 60% 12 12 100% 50% 33%

ဒိ�ီဲရင်း�� 92 47 51% 18% 25% 1 1 100% 13% 75%

မံ�ရ�ွ  141 181 128% 30% 48% 48 48 100% 57% 37%

ကျော်ရဘံဲ�ိ 137 181 132% 29% 35% 55 55 100% 51% 34%

တ်န်းသူေ�ရတီ်�ိင်း�� 289 131 45% 4% 40% 72 49 68% 40% 29%

ကျော်လှို�င်း��လှိုံ� 34 14 41% 33% 42% 0 0 -

ထွ��ဝယ့်� 55 40 73% 11% 34% 38 27 71% 50% 16%
ဘဲ�တ်�ပြု�င်း�� 34 17 50% 53% 29% 0 0 -

ကျော်��က်ျော်သူ�င်း�� 50 31 62% 9% 48% 32 20 63% 31% 43%

ဖြိုးမတိ်� 116 22 19% 1% 41% 2 2 100% 50% 0%

��ကျော်လှို� 7 - 7% 42% 0 0 - - -

�ဲခွ�ူတ်�ိင်း�� 584 567 97% 34% 33% 59 59 100% 50% 37%

ပြု�း� 92 75 82% 33% 41% 17 17 100% 39% 51%

��တ်�တ်ငွ်း�� 23 23 100% 20% 50% 14 14 100% 61% 13%

�ဲခွ�ူ 119 119 100% 35% 35% 28 28 100% 54% 33%

ကျော်�ါင်း��တ်ည်� 76 76 100% 35% 34% 0 0 - - -

မကျော်��ွ 211 211 100% 33% 31% 53 53 100% 61% 13%

ကျော်တ်�င်း�တ်ငွ်း��ကြီး��ီ 63 63 100% 45% 6% 3 3 100% 100% 0%

မကျော်��ွ 85 85 100% 31% 40% 25 25 100% 52% 14%

�ခွ��ကး 63 63 100% 29% 36% 25 25 100% 69% 14%

မနိုတကျော်လှို�တ်ိ�င်း�� 474 474 100% 19% 59% 118 118 100% 50% 43%

ခွ်မ��ကျော်��သူ�ဇာံ 94 94 100% 13% 76% 0 0 - - -

ပြုမင်း��ခြုံခွံ 53 53 100% 29% 12% 27 27 100% 66% 29%

ကျော်�်����န်း��ကျော်တ်�င်း�� 51 51 100% 46% 7% 7 7 100% 64% 36%

ခွ်မ��ပြုမသူ�စ်ည်� 89 89 100% 16% 61% 49 49 100% 44% 48%

��သူိမ�ကြီး��ီ 50 50 100% 29% 43% 0 0 - - -

ပြု�င်း�ဦး�ိလှိုငွ်း� 51 51 100% 20% 59% 35 35 100% 47% 45%

မဟ�ကျော်��င်း�ကျော်ပြုမ 86 86 100% 16% 58% 0 0 - - -

မနွ်း�ပြု�ည်�န်းယ့်� 299 299 100% 31% 35% 75 71 95% 56% 20%

ကျော်မ��လှိုဖြိုးမ�ိင်း� 158 158 100% 28% 34% 43 43 100% 49% 26%

ဇိုယ်ား ၆.၁။

အ�းုးသု�် နများနူာအ�ွယ််အစာားနှငှ််် ဖြိုးများို �နယ််အလိုက် ဆောပြဖွဲ့�ကားပြခံင််းများပြ�ုသုည်််နှနု်း



ပြ�ည််နယ််/

�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ/ ဖြိုးများို �နယ််

CSO နများနုာဆောဘာာင််အ�လ�ု်င်န်းအသုစာ်များ�ား ၂၀၁၈ နများနုာဆောဘာာင််များ ှဆော�းွခံ�ယ််ထူးားဆောသုာ လ�ု်င်န်း�မူျား�ား

စာာ�င််း

ဆောကာက်ယူ်�န်

သု�်များ�်ှခံ�က်

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျားု

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျား ုနှုန်း

�က်သုယ့််

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

ပြင်င််း�ို

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

စာာ�င််း

ဆောကာက်ယူ်�န်

သု�်များ�်ှခံ�က်

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျားု

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျား ုနှုန်း

�က်သုယ့််

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

ပြင်င််း�ို 

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

ကျော်�ါင်း� 101 101 100% 31% 38% 22 22 100% 73% 4%

ကျော်ရ� 40 40 100% 45% 29% 10 6 60% 60% 25%

ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်� 671 436 65% 37% 28% 73 49 67% 66% 13%

စ်စ်�ကျော်တ်ွ 148 156 105% 32% 45% 27 27 100% 52% 21%

ကျော်�်���ကျော်တ်�� 0 0 - - - 6 0 0% - -

ကျော်တ်�င်း���တ်� 136 90 66% 33% 17% 22 22 100% 100% 0%

ကျော်ပြုမ���ဦး� 0 0 - - - 18 0 0% - -

ဂျာွ 349 38 11% 30% 14% 0 0 - - -

ရန်း���န်း�တ်�ိင်း�� 476 476 100% 15% 50% 127 133 105% 65% 20%

လှိုသူ� 37 37 100% 15% 58% 10 11 110% 85% 0%

လှိုမ��မကျော်တ်�� 36 36 100% 12% 65% 9 9 100% 69% 10%

��ဇာွန်း�ကျော်တ်�င်း� 37 37 100% 16% 40% 13 15 115% 71% 6%

လှို�ိင်း�သူ�ယ့်� 50 50 100% 14% 55% 18 20 111% 53% 41%

ရန်း��င်း�� 27 27 100% 19% 33% 0 0 - - -

ဒိဂျာံ�ဖြိုးမ�ိ�သူစ်�(ဆ�ိ��မ��) 27 27 100% 15% 40% 16 16 100% 46% 33%

မရမ����န်း�� 50 50 100% 12% 49% 16 17 106% 94% 0%

ဗဟန်း�� 37 37 100% 13% 63% 15 15 100% 63% 21%

ကျော်ပြုမ���ဥ�ကလှို�� 50 50 100% 20% 41% 14 14 100% 78% 18%

တ်�ိ��ကြီး��ီ 27 27 100% 23% 31% 7 6 86% 50% 14%

ဒိဂျာံ�ဖြိုးမ�ိ�သူစ်�(ကျော်တ်�င်း�) 71 71 100% 16% 42% 9 10 111% 77% 17%

�လှိုံ� 27 27 100% 14% 58% 0 0 - - -

ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်� 862 540 63% 9% 54% 227 213 94% 29% 54%

မ�ိ�မတိ်� 56 17 30% 10% 67% 47 25 53% 42% 44%

�်�ိင်း��တ်ံ� 72 8 11% 2% 88% 7 10 143% 29% 63%

မ�ိင်း�� ကျော်ယ့်�င်း�� 48 1 2% 2% 80% 0 0 - - -

ကျော်န်းာင်း�ခွ်�ိ 62 40 65% 6% 55% 1 34 3400% 54% 21%

�မွ��လှိုံ� 7 8 114% 35% 11% 0 0 - - -

လှိုွိ�င်း�လှိုင်း� 81 15 19% 6% 66% 0 0 - - -

တ်�ခွ်လီှိုတိ်� 62 62 100% 16% 56% 63 15 24% 42% 48%

မ�ိင်း��ခွတ်� 0 0 - 0% - 0 0 - - -

မဆူယ့်� 84 2 2% 0% 93% 0 0 - 0% 100%

တ်န်း်�ယ့်န်း�� 9 9 100% 5% 10% 15 15 100% 34% 61%

သူကီျော်�ါ 58 21 36% 9% 46% 0 0 - - -
မ�ိင်း���်ဉ်း�� 53 1 2% 1% 75% 0 0 - - -

လှို��ရို�ိ� 61 66 108% 11% 58% 65 77 118% 18% 65%

ကျော်တ်�င်း�ကြီး��ီ 90 91 101% 14% 60% 21 34 162% 58% 37%

ဟ�ိ�န်း� 7 7 100% 26% 30% 0 0 - - -

�တွ်�ခွ�ိင်း� 56 0 0% 0% - 0 0 - - -

�င်း��တ်ယ့် 53 12 23% 8% 50% 0 0 - - -

�င်း�ကျော်လှို�င်း�� 3 3 100% 4% 73% 0 0 - - -

ဟ�ိ��န်း�� 27 - 34% 25% 0 0 - - -

�ကျော်လှို� 48 - 10% 57% 0 0 - - -
ရ��ကျော်စ်��� 50 - 27% 22% 0 0 - - -

ကျော်ည်�င်း�ကျော်ရံ 52 - 33% 15% 0 0 - - -

သူနိိုိီ 0 0 .   8 3 38% 38% 50%

ဧရ�၀တ်တီ်�ိင်း�� 212 212 100% 30% 13% 54 54 100% 63% 11%

�်��ံ� 33 33 100% 28% 6% 9 9 100% 53% 0%

မ��ူင်း� 32 32 100% 26% 10% 7 7 100% 50% 13%

ဝါ�ခွယ့်�မ 32 32 100% 33% 16% 8 8 100% 67% 0%

ဟသူေ�တ် 42 42 100% 25% 15% 10 10 100% 83% 9%

�န်း��တ်ကျော်န်းာ� 30 30 100% 37% 12% 8 8 100% 67% 20%

��သူိမ� 43 43 100% 35% 16% 12 12 100% 63% 20%



၆.၂.၁။ ညွှနှ်ကနိ်းများ�ားကိုပြ�န်လည််စာဆောကးကိကု်ပြခံင််း

MBEI ၏ �ကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� ���သူ�ခွ်��တ်စ်�ရ��မ�ှ စ်�ီ��ွ� 
ကျော်ရ�����ခွ်���မ��ိ� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�ရ�တ်ွင်း� �ပြုခွ��စ်ံထွ��ကျော်သူ� 
�ဆင်း်�မ်��ပြု�င်း်� နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�ပြုခွင်း��မပြု��ဘဲဲ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံတ်ွင်း� 
ရှိနိုှင်း�်ဖြိုး��ီသူ�� �ကျော်��င်း��ဆံ�� �်င်း�်ထွံ��မ်��နိုငှ်း�်သူ� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း� 
ပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ �ဆ�ိ�ါ �ကျော်ကြာ��င်း��ပြု�ခွ်��ကျော်ကြာ��င််း� �ညွှနှ်း�� 
�ိန်း��င်းယ့်�တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စီ်��ိ ဆယ့်�မှတ်���ိ� သူတ်�မှတ်�ဖြိုး�ီ� 
ကျော်ပြု�ကြာ���သူတူ်စ်�ဦး�ခွ်င်း�� စ်�ီလှို�ိ�� လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� 
ဆ�ိင်း�ရ� ရမှတ်�မ်���ိ� �ကျော်��င်း��ဆံ��နိုငှ်း�် �ည်ံဆ်ံ���ိ� ၁ဝ
မှတ်�နိုှင်း်� ၁ မှတ်� �သူီ�သူီ�ကျော်��ထွ���� ကျော်ပြု�ဆ�ိသူူမ်��၏ 
�ပြုခွ����ဲပြု�တ်�ဆန်း��စ်စ်�ခွ်��မ်����ိ ၁ဝ မတှ်� နိုငှ်း်� ၁ မတှ်� 
�ကြာ���တ်ငွ်း� �မတှ်�ကျော်��ထွ��သူည်�။

ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ ည်ီမ့ပြုခွင်း��တွ်င်း� r သူည်� ကျော်ပြု�ကြာ���သူ ူ
တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်�ီတ်�ွ� ညွှနှ်း���နိ်း����ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု��ဖြိုး��ီ min 
နိုငှ်း�် max တ်�ိ်မ�ှ စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� ကျော်��ထွ��သူည််� �န်းမိ�်ဆံ��နိုငှ်း�်   
�ပြုမင််း�ဆံ��ရမတှ်��သူ�ီသူ�ီ��ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု��သူည်�။ ��ယ့်�၍  
�နို�တ်�လှို�ခဏ်�ပြု�ကျော်န်းကျော်သူ� ����ခွ်���ကျော်ရ��ိ� ပြုမင်း်�မ��ကျော်သူ� 
တ်န်း���ိ�တ်စ်�ရ��ပြု�င်း်� ��ိယ့်�စ်��ပြု��လှို��ါ� ပြု�န်း�ကျော်ပြု��င်း�� 
တ်�ွ�ခွ်��နို�ိင်း�ရန်း� ၁၁ မ ှပြု�န်း�လှိုည်�ခွ်နိ်း�ဆထွ��သူည််� �ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲတ်န်း���ိ���ိ နို�တ်��ါသူည်�။

Indicator Score =9* +1
Scorer — Scoremin

Scoremax — Scoremin 
( )

MBEI သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�သူည်� စ်စ်�တ်မ��ကျော်ပြု�ဆိ�ကျော်��ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�စ်တီ်�ိင်း�� �တ်�ွ� ပြု�န်း�လှိုည်�ခွ်နိ်း�ဆထွ��သူည််� 
တ်န်း���ိ�မ်��၊ �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်�� နိုှင်း်� MBEI ရမှတ်�မ်����ိ 
တ်�ွ�ခွ်��မ� စ်တ်င်း�ပြု��လှို����ါသူည်�။၃၂  ကျော်ပြု�ဆ�ိသူမူ်��၏ �ဆင်း်� 
�လှို�ိ�� ����ခွ �်��မ�ညွှနှ်း���ိန်း��မ်���ိ� �န်း�တ်�ီပြုခွင်း��ပြု�င်း်� ပြု�ည်�န်းယ့်� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�နိုှင်း်� ဖြိုးမိ��န်းယ့်�တ်�ိင်း��တ်ွင်း�ရှိကျော်သူ� 

����ခွ်���ကျော်ရ�မည်မီ့မ���ိ တ်�ွ�ခွ်��လှို�နို�ိင်း�သူည်�။

စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� �ဏ္ဍ�လှို�ိ��၊ ��ိင်း�ရှင်း�၏ �်��၊မ ပြု�စ်�ပြုခွင်း�� 
�လှို�ိ��၊ လှို���င်းန်း���မ်�ိ��စ်���လှို�ိ�� သူ�ိ်မဟ�တ်� �ရယွ့်� 
�စ်���လှို�ိ�� ����ခွ်���မ�ကျော်ရ�ရ��ိ�လှိုည်�� ခွွဲပြုခွမ��စ်တိ်�ပြု�� 
တ်�ွ�ခွ်��လှို�နို�ိင်း�ကျော်စ်�ါသူည်�။၃၃ 

၆.၂.၂။ အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့များ�ားဖွဲ့န်�းီပြခံင််း

စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� ဝန်း���်င်း�ဆိ�င်း�ရ� စ်�����စ်�တ်မ��မ်���ိ� လှိုမ��ညွှနှ်း� 
ခွ်���ကျော်န်းပြု�င််း� �သံူ��ပြု��ဖြိုး��ီ မဝူါဒိခွ်မှတ်�သူမူ်��၊  ပြုမန်း�မ� ်စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�သူ ူ�ည်�ရငှ်း�မ်��နိုငှ်း�် ကျော်ဆွ�ကျော်နို�ွခွ်��မ်���ိ��ါ 
ကျော်�ါင်း��စ်��ထွည််�သူငွ်း��၍ �ထွ��ကျော်���ပြု��ါ�တ်ိ�င်း�� ညွှနှ်း��နိ်း�� 
မ်����ိ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲဆယ့်�ခွ��ပြု�စ်� ����စ်��ွဲ�ထွ���ါသူည်�။ 
��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��နိုငှ်း်� ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်း �ွ�ံဖြိုး��ိ�မ�ဆ�ိင်း�ရ� 
�ခွ���ခွဲမ်���ိ� ကျော်လှိုလ်ှို�ထွ��သူည်�် ယ့်ခွင်း� သူ�ကျော်တ်သူန်း 
ပြု��လှို���ခွ်��နိုငှ်း�် ၎င်း���ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��ကြာ��� ခွ်တိ်�ဆ��မ� 
ရှိကျော်စ်ရန်း�လှိုည်�� မ်��စ်�ွ ���ထွ�တ်�ထွ���ါသူည်�။ (ညွှနှ်း��နိ်း�� 
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်�ီ�� ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်��ံ�နိုငှ်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍ ပြု�ည်�်ပြု�ည်�်စ်ံ�စ်ံ� 
ကျော်ဆ�ွကျော်နိုွ�ထွ��ခွ်���ိ� �ခွန်း�� ၃ တ်ငွ်း� ကြာ�ည််��ါ)။

ညွှနှ်း��နိ်း��မ်����ိ စံ်သူတ်�မှတ်�ဖြိုး��ီသူည်�နိုငှ်း်� ကျော်ပြု�ကြာ���သူ�ူဆင််း� 
�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ �န်း�တ်�ီရန်း��တ်�ွ� ညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� ���လံှို��၏ 
�ကျော်လှို�တ်င်း��်မ��မ့တ်န်း��ိ����ိ ယ့်�ူါသူည်�။ �ဆ�ိ�ါ ခွ်နိ်း�ဆ 
ထွ��ကျော်သူ� �့မ��မ့�ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း����ိ hard data ရရှိကျော်သူ� 
�ခွါ ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်�ွ ကျော်�ါင်း��စ်��နိို�င်း�ရန်း� �သံူ��ပြု���ါသူည်�။ 
ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်��ဘဲ��လှိုိ���မ�မ်�� န်းည်���ါ�ကျော်စ်ရန်း��တ်ွ�� 
�ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲမ်��တ်ွင်း� ထွည်�်သူွင်း��ရ�၌ စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� 
မ်��မ�ှ �ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း�� ၆၀% ရရှိဖြိုး��ီ hard data မ်��မ�ှ 
�ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း�� ၄၀% ထွ��ရှိကျော်��ထွ���ါသူည်�။

ပြ�ည််နယ််/

�ိုင််းဆောဒီသုကြီးကးီ/ ဖြိုးများို �နယ််

CSO နများနုာဆောဘာာင််အ�လ�ု်င်န်းအသုစာ်များ�ား ၂၀၁၈ နများနုာဆောဘာာင််များ ှဆော�းွခံ�ယ််ထူးားဆောသုာ လ�ု်င်န်း�မူျား�ား

စာာ�င််း

ဆောကာက်ယူ်�န်

သု�်များ�်ှခံ�က်

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျားု

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျား ုနှုန်း

�က်သုယ့််

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

ပြင်င််း�ို

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

စာာ�င််း

ဆောကာက်ယူ်�န်

သု�်များ�်ှခံ�က်

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျားု

ဆောကာက်ယ်ူ

��ှမိျား ုနှုန်း

�က်သုယ့််

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

ပြင်င််း�ို 

ခံ�်သုည်််

နှနု်းထူးား

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်�� 282 293 104% 19% 12% 70 93 133% 37% 32%

လှိုယ့်�ကျော်ဝ� 102 103 101% 21% 10% 24 26 108% 46% 19%
�်ဉ်း��မန်းာ� 112 156 139% 19% 11% 18 48 267% 31% 39%

��ဗဗသူီရိ 68 34 50% 15% 9% 28 19 68% 49% 24%

စာစုာဆုော�ါင််း 84%84% 18%18% 43%43% 96%96% 46%46% 35%35%



�ညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ ဆယ့်�ခွ���ိ ကျော်�ါင်း��စ်ည်��လှို�ိ��ရိုံ�ပြု�င်း်� �မတှ်� 
�မ်��ဆ�ံ� ၁ဝဝ �ထွိ ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွရှိသူည််� မခွ်နိ်း�ဆထွ�� 
ကျော်သူ� ညွှှန်း���ိန်း��ထွွ��ကျော်�်လှို�သူည်�။ ဤန်းည်��မှ� 
�ဆံ��သူတ်� MBEI တ်�ွ�ခွ်��ရန်း� �လှိုယွ့်��ဆံူ��နိုငှ်း်��ရို�ိ�ရငှ်း�� 
န်းည်��ပြု�စ်�သူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� ��ဂျာဂလှို�ိ�ဏ္ဍ �ွ�ံဖြိုး��ိ�မ�နိုငှ်း်� 
စ်��လှို်ဉ်း��၍ ရငှ်း��လှိုင်း��ကျော်���ပြု�ရ�တ်ငွ်း� �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� �ညွှနှ်း���ိန်း�� 
ခွွဲမ်��ကျော်သူ� �ပြုခွ�� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��ထွ�� ��ိမ�ိ�ကျော်ရ�ကြီး��ီ 
သူည်�ပြု�စ်�ရ� မဝူါဒိ�ရိယိ့်�တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�ကျော်သူ� MBEI �တ်�ွ�  
ယ့်င်း��တ်ွ��ခွ်��န်းည်��မှ� ကျော်လှို်��ည်ီမ� မရှိကျော်�။ ထွ�ိ်ကျော်ကြာ��င်း်� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မ ှ����ခွ်���ကျော်ရ�ကျော်�် စ်တိ်�ကျော်�်န်း��မ���ိ 
�မနှ်း�တ်�ယ့်� တ်�ိင်း��တ်�ကျော်���ပြု�နို�ိင်း�မ�မ်���ပြု�င်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း�ဲသ်ူ�ိက်ျော်သူ� �ပြုခွ��တ်ိ�င်း��တ်�မ� 
ရလှိုဒိ�မ်����ိ �ကျော်ပြုခွခံွ���ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်����ိ ပြု�န်း�လှိုည်� 
ခွ်နိ်း�ဆရန်း� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ��ါသူည်�။ ဤသူ�ိ်ပြု��လှို���ရန်း��တ်ွ�� 
သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ�င်းယ့်�သူည်� မှီ�နိ်း��ရငှ်း�စံ်�မ်����� �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း�� 
ဆ��စ်��မ��ိ� တ်�ွ�ခွ်��တ်ိ�င်း��တ်�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ခွ်�� 
(multivariate regression analysis) ��ိ �သံူ��ပြု��သူည်�။ 
�ဆ�ိ�ါန်းည်���ရ ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းရှိ သူ�ကျော်တ်သူမီ်��နိုငှ်း်�လှို��ကျော်တ်�ွ  
လှို�����ိင်း�ကျော်န်းကြာ�သူမူ်��မ ှ��ဂျာဂလှို�ိ �ဏ္ဍ �ွ�ံဖြိုး��ိ� တ်�ိ�တ်��မ� 
�တ်�ွ� �ကျော်ရ�ကြီး�ီ�ကျော်သူ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��ဟ� ယ့်ဆူထွ�� 
ကြာ�သူည််� �ဓိ�စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှိုည်��တ်�ကျော်ဆ�င်း�ရွ���ံ��နိ်း��ရငှ်း� 
မ်���ကျော်�် �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်သီူည်� မည်�သူိ�လ်ှိုမှ��မ�ိ�မ� 
ရှိသူည်���ိ သူတ်�မတှ်�ဆံ��ပြု�တ်�သူည်�။ �ထွ�ူသူပြု�င်း်� MBEI 
နိုငှ်း်� ရ��ရ�ွကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�မ်��၏ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ယံ့်�ကြာ�ည်�စ်တိ်�ခွ်မ� 
ကြာ��� ဆ��နိုယွ့်�မ�၊ ယ့်ခွင်း�နိုစှ်��တ်ငွ်း�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�နို�ိင်း�မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းနိုငှ်း�် စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� 
ခွ်ဲ�ထွွင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရွ��လှို�ိစ်ိတ်�တ်ိ�်��ိ �ွနို����တ်�ိ်ကျော်လှို်လှို�ခွဲ်ကြာ� 
�ါသူည်�။

အဓိကိက�ဆောသုာ ဆောဘာာဂဆောဗီဒီ�ိုင််�ာ �လဒ်ီများ�ား�င့်် အညွှန်ှး 
ကန်ိးခံ့��စ်ာခံစုာ�ီိုင််းများ ှ�ိုင််း�ာခံ�က်များ�ား အနည််းနှငှ််အ်များ�ား 
�ါဝင််ဆောစာ�န် အဆောလးခံ�နိ်များ�ားကို ထူးည်််သု့င််းထူးား�ပြခံင််း 
ပြဖွဲ့စာ်�ါသုည််။ 

ကျော်ဘဲ�ဂျာကျော်ဗဒိတ်ွ��ခွ်��မ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်����ိ �သူံ��ပြု��၍  
�စ်ဉ်း��ဆ��ရှိနိုှင်း်�ဖြိုး�ီ�သူ�� ကြွ�ွယ့်�ဝမ� (ကျော်န်းာ���်ကျော်သူ� 
တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း�� ဂျာ်ဒီိီ�ီပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်�ထွ��သူည််�)၊ လှိုူဦး�ကျော်ရ 
သူ�ိ�သူည်��ဆပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်�သူည််� ကျော်����ွ��ရယွ့်��စ်��၊ 
မ်��နိုာှပြု�င်း� ဧရယိ့်�ပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်�သူည််� �ထွဝ ီ�ကျော်န်း�ထွ�� 
ပြု�န်း်�နိုှံ်တ်ည်�ရှိမ�နိုှင်း်� �ခွ်�ိ�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ ဝိကျော်သူသူ 
ထွူ�ပြုခွ��မ�မ်�� (ဂျာဏ်န်း��နိုှစ်�လှိုံ���ါ �ဏ္ဍဆ�ိင်း�ရ� �နိ်း��ကျော်သူ 
သူ��ကျော်ရ���မ�) တ်�ိ် ��ါ�ဝင်း� �နိ်း��ရှင်း�မ်���ိ� ထွနိ်း��ခွ်��� 
�ိန်း��ရှင်း��ပြု�စ်� �သူံ��ပြု��ထွ���ါသူည်�။ �ခွ်������ပြု�င်း်� 

စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်����� လှို���င်းန်း���ရယွ့်��စ်�� ခွ်�ဲထွငွ်း� 
ရန်း�နိုငှ်း်� �လှို������ိင်း�မ်�� �န်း�တ်�ီကျော်��ရန်း� မည်�သူည််��ညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲမ်��မှ တ်နွ်း�����ပြု�စ်�ကျော်စ်သူည်��ိ� �ွနို����တ်ိ�်ကျော်လှိုလ်ှို� 
နို�ိင်း��ါသူည်�။ ကျော်ဒိသူခွံ�ရ�ရှိမ်��၏ �နိုတိမ�န်း��တ်ိ�င်း�သူည်� 
ကျော်ဒိသူခွံပြု�ည်�သူူမ်��၏ စ်ီ��ွ���ူလှိုံ�မ���ိ ပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်��ရန်း� 
ပြု�စ်�သူည််� �ကျော်လှို်��� �ဆ�ိ�ါ ရလှိုဒိ��နိ်း��ရငှ်း���ိ �ွနို����တ်�်ိ 
နိုှစ်�သူ���ါသူည်�။

ရဂီျာရ��ရငှ်း��(�်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဆ��နွိုယ့်�မ�) ရလှိုဒိ� �ပြု�ည််��စံ်���ိ 
ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ ဇာယ့်�� ၆.၂ တ်ွင်း� ကျော်လှို်လှို�နို�ိင်း��ါသူည်�။ 
�လှို������ိင်း� တ်�ိ���ွ�မ���ိ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်�� ���လံှို��တ်ငွ်း� 
တ်ဖြိုး�ိ�င်း�တ်ည်�� ရီဂျာရ��ပြု��လှို���ပြုခွင်း��ပြု�င််း� �ကျော်လှို�ခွ်နိ်း�မ်�� 
ထွ�တ်�လှို���ရ�၌ �ံ�စံ် ၁၂ ��ိ �သံူ��ပြု���ါသူည်�။ ၃၄  ထွ�ွ�ကျော်�်လှို�ကျော်သူ� 
ရလှိုဒိ�မ်��မှ�မူ �ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲတ်စ်�ခွ�စီ်၌ �လှို���သူမ�� 
�င်း������ိ သူ�ီပြုခွ��ရဂီျာရ�� �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဆ��နိုယွ့်�မ�ပြု��လှို��� 
ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် �ိ���ည်မီ�ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။

�ံ� ၆.၅ ၏ ဘဲယ့်�ဘဲ���ပြုခွမ��တ်ငွ်း� �စ်ဉ်း�လှို�ိ�� �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း�� 
ဆ��စ်��ပြုခွင်း����ိ ရို����ံ�နိုငှ်း်�တ်� ွသူရို���ပြု�ထွ��ဖြိုး��ီ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ 
ဆယ့်�ခွ�နိုငှ်း်� တ်ည်�ကျော်ဆ���မ��ိ�င်း�� ထွနိ်း��ခွ �်�� �နိ်း��ရငှ်း�မ်��တ်ိ�တ််ငွ်း� 
နိုစှ်�စ်ဉ်း��်မ��မ့ �လှို���သူမ�� �င်း����တ်ိ����ွ�မ���ိ �်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း�� 
ဆ��စ်��မ� ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။ ခွရမ��ကျော်ရ�င်း� စ်နိ်း��ငွ်း�်သူည်� 
ညွှှန်း���ိန်း��နိုှင်း်� �လှို���သူမ�� �င်း����တ်ိ���ွ��မ�ကြာ���ရှိ 
�်�ိ�ကျော်ကြာ��င်း��ဆ��စ်��မ� ကျော်ပြုမှ���ကျော်����ိန်း�� သူ�ိ်မဟ�တ်� 
စ်�ရင်း���င်း�� �နိ်း��ဂျာဏ်န်း�� ဆ��စ်��မ���ိ ညွှှန်း��ဆ�ိ�ါသူည်�။ 
ဥ�မ� �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�  (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၆) ၏ ကျော်ပြုမှ���ကျော်��� 
�နိ်း��သူည်� ၀.၁၇၇  ပြု�စ်�၍ �ဆိ��ါ �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ၌ �မတှ်� 
တ်စ်�ခွ�သူည်� လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�ထူွကျော်ထွ�င်း�သူည််� �ခွ်နိ်း��စ်တ်င်း�၍ 
နိုစှ်�စ်ဉ်း� တ်�ိ���ွ�လှို�ကျော်သူ� �လှို���သူမ�� �င်း����၏ ၀.၁၇၇ 
ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��နိုှင်း�် ဆ��စ်��ကျော်န်းသူည်�ဟ� ဆ�ိလှို�ိသူည်�။  

ခွရမ��ကျော်ရ�င်း� စ်နိ်း��ငွ်း်�သူည်� သူ�ည်မ်ဉ်း��၏ ည်�ဘဲ��သူိ� ်ကျော်ရ���ကျော်န်း 
�ါ� ယ့်င်း���ညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲနိုှင်း် � �လှို���သူမ���င်း���� 
တ်�ိ���ွ�မ�ကြာ��� �ကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်�ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� ဆ��စ်��မ� 
ရှိသူည််� သူကျော်ဘဲ�ပြု�စ်�သူည်�။ ဘဲယ့်�ဘဲ���ပြုခွမ��တွ်င်း�ရှိကျော်သူ� 
စ်နိ်း��ငွ်း်�မ�ှမ ူ�နို�တ်�လှို�ခဏ်� ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� သူ��ကျော်ရ���မ���ိ 
ဆ�ိလှို�ိသူည်�။ �ပြု��ရင်း်�ကျော်ရ�င်း� �န််း�လှိုတ်�ပြု�တ်�မ်ဉ်း��တ်�ိမ်��သူည်� 
စ်တိ်�ခွ်��ွ�လှို�� ၉၅% ��ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု��ဖြိုး��ီ ကျော်န်းာ��ခံွ လှိုဦူး�ကျော်ရမ ှ
�ကြီး�ိမ�ကျော်ရထွ���ါလှို�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��န်းမူန်းာမ်���တွ်�� 
ပြု�စ်�နို�ိင်း�သူည််� ရဂီျာရ��ရှင်း�� ကျော်ပြုမှ����နိ်း��မ်��၏ ပြု�စ်�တ်န်း�ရ�ကျော်သူ� 
���ွ�ကျော်ဝ���ိ ရည်�ညွှနှ်း���ါသူည်�။ �ပြု��ရင််း�ကျော်ရ�င်း�မ်ဉ်း��သူည်� 
သူ�ည်မ်ဉ်း��နိုငှ်း်� ပြု�တ်�သူန်း��မ�ိါ� ခွန််း�မနှ်း��ခွ်��သူည်� စ်�ရင်း���င်း�� 
�နိ်း��ဂျာဏ်န်း���ရ  သူသိူ�မ�မရှိဟ��ွနို����တ်�ိ် ဆ�ိရကျော်�မည်�။ 



ဆ�ိလှို�ိသူည်�မ�ှ �ကြီး�မိ�ထွ��ကျော်သူ� န်းမနူ်းာမ်��တ်ငွ်း� သူ��ကျော်ရ���မ� 
သူည်� သူ�ည်မတှ်�မ ှ�ွ�ဟမ�ရှိသူည်�ဟ� �ွနို����တ်�ိ် �ကျော်န်းပြု�င်း�် 
တ်�����ကျော်သူခွ်� မကျော်ပြု��နိုိ�င်း�ကျော်တ်�က်ျော်ခွ်။ ပြု�တ်�ပြုခွင်း��ထွ��ပြုခွင်း�� 
မရှိကျော်သူ� မ်ဉ်း��မ်��မှ�မူ စ်�ရင်း���င်း�� �ိန်း��ဂျာဏ်န်း���ရ 
ထွပူြုခွ��မ� ရှိဖြိုး��ီ �ပြုခွ��ကျော်သူ� �ဖြိုး��ိင်း�န်းမနူ်းာမ်��တ်ငွ်း� �ွနို����တ်�ိ် 
ကျော်လှို်လှို�ကျော်န်းကျော်သူ� ဆ��စ်��မ���ိ ကျော်တ်ွ�နို�ိင်း��ွယ့်�ရှိသူည်�ဟ� 
ယ့်ံ�ကြာ�ည်�၍ ရနိုိ�င်း�ကျော်သူ� �ဓ�ိပ�ယ့်�ပြု�စ်��ါသူည်�။

အညွှန်ှးကန်ိးခံ့� �ယ််ခံအု�က့် အဆောလးခံ�န်ိများ�ား ထူး�်ုလ�်ု�န် 
က� ို းဆော�ကာင််း�က်စာ�်များုဆောများာ်ဒီယ််�းုစားကို အသုးုးပြ�ုထူးား  
�ါသုည််။ �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း�� �တ်န်း���စ်��မ်����ိ  
ရရှိရန်း��တ်�ွ� ဇာယ့်�� (၆.၂) နိုငှ်း်� �ံ� (၆.၅) ရ�ဲ ည်ဘဲ��တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�  
ထွ��သူည််��တ်�ိင်း�� ��်�ိ�ဆ��စ်��မ�ရလှိုဒိ� (Regression) 
မ်���ိ� �န်းီ�စ်��ဆံ��တ်ွ��ခွ်��ထွ���ါသူည်�။ လှို���သူ�� 
တ်�ိ�တ်��မ�နို�န်း��နိုငှ်း်� သူသိူ�မ�ရှိသူည််� �ကျော်�ါင်း��ဆ��စ်��မ�ရှိကျော်သူ� 
�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��ပြု�စ်�သူည််�  ကျော်ပြုမယ့်� �သံူ��ပြု��ခွငွ်း်�နိုငှ်း်� လံှို�ခြုံခံွ�မ� 
(�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ ၂)၊ �ငွ်း်�လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� (�ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲ ၆)၊ 
သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� ��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း�� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၈) 

နိုငှ်း်� လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��နိို�င်း�မ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၉)တ်ိ��်�� ၁၅%နိုငှ်း်� 
ည်မီ့ကျော်သူ� �ပြုမင်း်�ဆံ�� �ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း�� �တ်န်း���စ်��ပြု�င််း�  
သူတ်�မတှ်��ါသူည်�။ တ်စ်�ဆ��တ်ည်��မ�ှ�င်း� ��ဂျာဂလှို�ိဏ္ဍ�ွ�ံဖြိုး��ိ�မ� 
ရလှိုဒိ�နိုငှ်း်�  �နို�တ်�လှိုဏ်ခ ဆ��စ်��ကျော်န်းကျော်သူ� �ညွှနှ်း���ိန်း��ခွွဲမ်�� 
ပြု�စ်�သူည််� မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း�� �လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၃)၊ တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�(�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၄) 
နိုငှ်း�် �ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၅) တ်�ိ်���  
၅ % နိုငှ်း်�  ည်မီ့ကျော်သူ� �န်းမိ်�ဆံ�� �ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း�� �တ်န်း���စ်�� 
ပြု�င်း်� သူတ်�မတှ်��ါသူည်�။ စ်��ရင်း���င်း��သူကျော်ဘဲ��ရ သူသိူ�  
ထွင်း�ရ�ှ�မ� မရှိကျော်သူ��လှိုည်�� �ကျော်�ါင်း��လှိုဏ်ခဆ��စ်��မ�ရှိသူည််�  
�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်����� ၁၀%နိုငှ်း်� ည်မီ့ကျော်သူ� �လှိုယ့်��လှိုတ်�  
�ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း�� �တ်န်း���စ်��ပြု�င််း� သူတ်�မှတ်��ါသူည်�။ 
၎င်း���မ်�ိ��စ်��တ်ငွ်း� �န်းဦး���န်း��်စ်ရတိ်� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ 
၁)နိုငှ်း်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိ စ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ� (�ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၁၀) တ်�ိ ်�ါဝင်း�  
�ါသူည်�။  

ဇာယ့်�� ၆.၂ တ်ငွ်း� ပြု�ထွ��သူည်�်�တ်�ိင်း�� Column �ံ�စ်ံ ၁ �ါ 
�ကျော်လှို��ိန်း��ပြု�င်း်�တွ်��မထွ��ကျော်သူ� ညွှနှ်း���နိ်း��နိုငှ်း်� �လှို���သူမ�� 

ကျော်ကြာ��င်း���်�ိ�ဆ��စ်��မ��တ်�ွ�ထွနိ်း��ခွ်���ထွ��ပြုခွင်း��-၁၀၀၀ စ်တ်�ရန်း��မတီ်�တ်ငွ်း� ရှိသူည်�်လှိုဦူး�ကျော်ရသူ�ိ�ည်ည်��မ�၊ လှို���င်းန်း��၏သူ��တ်မ��၊ �လှိုင်း�����၁၀၀၀ လှိုမူင်း�(lumens) 

�ံ��လှိုှမ��ကျော်န်းသူည်�၊ မ်��န်းာပြု�င်း�ဧရိယ့်� တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��ပြု�ည်�တွ်င်း���သူ��တ်င်း�ထွ�တ်�လှို���မ�(log scale)၊ လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�စ်ဉ်း� ဝန်း�ထွမ���င်း����(log scale)၊sector/SR �လှို�ိ�� 

�ံ�ကျော်သူထွကိျော်ရ���မ� �န်း်�သူတ်�ခွ်��

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရတိ်�

ကျော်ပြုမယ့်� �သူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နိုငှ်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� 
စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်��

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�

�ကျော်ပြုခွခွံ�ကျော်ဆ�����ံ�

 �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ�

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ွင်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း��

သူဘဲ�ဝ �တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း�် 
��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း��

လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နို�ိင်း�မ�

တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်ိ��မ�ိ�မ�

အလ�ု်ခံန�်အ�်များု �ိုး�ာ့းနှနု်း (�့များ်းများ့၊ နှစှာ်စာဉ်း်) ဆောနာက်�းးု အဆောလး�င််ကနိ်းည်ိဖိြိုး�းီ MBEI �များ�ှ်
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�း ု၆.၅။

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့များ�ားနှငှ််် လ�ု်သုားအင််အား�ိးု�ာ့းများ�ုကား �က်နှယ့််ခံ�က် (အစာဉ်း်လိုက် �ဂီ�က်�ငှ််း �းစုား) 



ဇိုယ်ား ၆.၂။

အဆောလး�င််ကနိ်းများ�ား ဖွဲ့န်�းီ�န် �ဂီ�က်�ငှ််း �လဒီ်များ�ား

များှီကနိ်း�ငှ်် = များှီကနိ်း�ငှ်် = 

အလ�ု်ခံန�်အ�်များု �ိုး�ာ့းနှုန်း  အလ�ု်ခံန�်အ�်များု �ိုး�ာ့းနှနု်း  

(�့များ်းများ့၊ နှစှာ်စာဉ်း်)(�့များ်းများ့၊ နှစှာ်စာဉ်း်)

အဆောလး�င််အဆောလး�င််
ကနိ်းများည်ိိ များှီ  ကနိ်းများည်ိ ိများှီ  

MBEIMBEI

အညွှ့န်းအညွှ့န်း
ကနိ်းခံ�့ ကနိ်းခံ�့ 

၁၁

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၂၂

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၃၃

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၄၄

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၅၅

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၆၆

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၇၇

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၈၈

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၉၉

အည့်န်းအည့်န်း
ကိန်းခံ့� ကိန်းခံ့� 

၁၀၁၀

အဆောလး�င်် အဆောလး�င်် 
ကနိ်း ကနိ်း 

ဖွဲ့န်�ီးပြခံင််းဖွဲ့န်�ီးပြခံင််း

အဆောလး�င််အဆောလး�င််
ကနိ်းည်ိိ ဖြိုး�းီကနိ်းည်ိ ိဖြိုး�းီ

MBEIMBEI

(1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4) (5)(5) (6)(6) (7)(7) (8)(8) (9)(9) (10)(10) (11)(11) (12)(12) (13)(13)

အဆောလး�င််ကနိ်းများည်ိ ိများှီ MBEI

-0.015-0.015

(0.029)(0.029)

အဆောလး�င််ကနိ်းည်ိ ိဖြိုး�းီ MBEI

0.046^0.046^

(0.027)(0.027)

ကနဦးး ကနု်က�စာ��ိ်

-0.239-0.239 -0.113-0.113

(0.171)0.171) (0.163)(0.163)

ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ�ုခံင့်််နှငှ််် လးခုြုံခံးုများု

0.303*0.303* 0.343*0.343*

(0.149)(0.149) (0.147)(0.147)

များ�ှ်�း�ုင််ပြခံင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်းစာည််းကများ်းများ�ား

-0.296*-0.296* -0.328*-0.328*

(0.134)(0.134) (0.144)(0.144)

��ားများဝင်် ဆော�းဆောခံ��များု

-0.289*-0.289* -0.224-0.224

(0.138)(0.138) (0.147)(0.147)

အဆောပြခံခံးအဆော�ာက်အအးု

-0.242^-0.242^ -0.338*-0.338*

(0.134)(0.134) (0.145)(0.145)

 �င့်််လင််းပြများင််သုာများု

0.245^0.245^ 0.1770.177

(0.133)(0.133) (0.130)(0.130)

ယ်ဉှ်း်ဖြိုး�ို င််များ�ုင့်် ဘာက်လိကု်ပြခံင််း

-0.168-0.168 -0.136-0.136

(0.105)(0.105) (0.106)(0.106)

သုဘာာဝ ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခံင််း

0.269^0.269^ 0.2190.219

(0.147)(0.147) (0.163)(0.163)

လ�ု်သုားခံန�်ထူးားနှိုင််များု

0.177^0.177^ 0.199*0.199*

(0.090)(0.090) (0.093)(0.093)

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

-0.005-0.005 0.0750.075

(0.098)(0.098) (0.112)(0.112)

အလ�ု်�ည််ဆောထူးာင််ခံ�နိ် 

လ�်ုသုားအင််းအား (Log စာဆောကး) 

-5.080***-5.080*** -5.093***-5.093*** -5.099***-5.099*** -5.101***5.101*** -5.093***5.093*** -4.987***-4.987*** -5.084***-5.084*** -5.088***-5.088*** -5.079***-5.079*** -5.092***-5.092*** -5.078***-5.078*** -5.176***-5.176*** -5.081***-5.081***

(0.379)(0.379) (0.382)(0.382) (0.378)(0.378) (0.381)(0.381) (0.379)(0.379) (0.395)(0.395) (0.379)(0.379) (0.379)(0.379) (0.378)(0.378) (0.379)(0.379) (0.379)(0.379) (0.379)(0.379) (0.379)(0.379)

လ�ု်င်န်းသုက်�များ်း
-0.212***-0.212*** -0.212***-0.212*** -0.213***-0.213*** -0.211***-0.211*** -0.212***-0.212*** -0.211***-0.211*** -0.212***-0.212*** -0.212***-0.212*** -0.212***-0.212*** -0.212***-0.212*** -0.214***-0.214*** -0.212***-0.212***

(0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014) (0.014)(0.014)

�စ်ာဦးးခံ�င််းပြ�ည််�င့််းအသုား�င်် 

ထူး�ု်လ�ု်များ(ုlog scale)

0.477*0.477* 0.439*0.439* 0.453*0.453* 0.472*0.472* 0.467*0.467* 0.3720.372 0.411^0.411^ 0.473*0.473* 0.473*0.473* 0.390^0.390^ 0.464*0.464* 0.402^0.402^ 0.417^0.417^

(0.218)(0.218) (0.218)(0.218) (0.219)(0.219) (0.217)(0.217) (0.219)(0.219) (0.234)(0.234) (0.212)(0.212) (0.220)(0.220) (0.220)(0.220) (0.224)(0.224) (0.218)(0.218) (0.226)(0.226) (0.214)(0.214)

လဦူးးဆော� သု�ိ်သုည််းများ ု

( ၁၀၀၀s)

0.109***0.109*** 0.105***0.105*** 0.114***0.114*** 0.102***0.102*** 0.094***0.094*** 0.129***0.129*** 0.106***0.106*** 0.110***0.110*** 0.103***0.103*** 0.103***0.103*** 0.109***0.109*** 0.102***0.102*** 0.108***0.108***

(0.026)(0.026) (0.026)(0.026) (0.027)(0.027) (0.026)(0.026) (0.027)(0.027) (0.032)(0.032) (0.026)(0.026) (0.026)(0.026) (0.026)(0.026) (0.027)(0.027) (0.027)(0.027) (0.029)(0.029) (0.027)(0.027)

အလင််းအား ပြ�န�်နှးှဆောသုာ

ဧ�ယိ်ာ (၁၀၀၀s km)

0.195*0.195* 0.181^0.181^ 0.214*0.214* 0.192^0.192^ 0.200*0.200* 0.214*0.214* 0.191^0.191^ 0.196*0.196* 0.232*0.232* 0.220*0.220* 0.202*0.202* 0.166^0.166^ 0.226*0.226*

(0.095)(0.095) (0.096)(0.096) (0.096)(0.096) (0.096)(0.096) (0.095)(0.095) (0.102)(0.102) (0.095)(0.095) (0.092)(0.092) (0.097)(0.097) (0.096)(0.096) (0.096)(0.096) (0.094)(0.094) (0.098)(0.098)

Sector/SR အလိကု် �းဆုောသု 

ထူးဆိော�ာက်များ ုထူးိန်းခံ�ု�်ခံ�က်
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

ကနိ်းဆောသု
7.551*7.551* 8.943*8.943* 4.9924.992 8.930**8.930** 9.120**9.120** 5.592^5.592^ 6.843*6.843* 8.408**8.408** 5.536^5.536^ 7.001*7.001* 6.843* 11.298**11.298** 4.8034.803

(3.457)(3.457) (3.439)(3.439) (3.169)(3.169) (3.063)(3.063) (3.198)(3.198) (3.123)(3.123) (2.972)(2.972) (3.056)(3.056) (3.155)(3.155) (2.976)(2.976) (3.095)(3.095) (3.924)(3.924) (3.354)(3.354)

�ိုက်ရုိုက်ဆော��့�ှိခံ�က် 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605 5,6055,605

R-squared 0.3130.313 0.3130.313 0.3140.314 0.3140.314 0.3140.314 0.2420.242 0.3140.314 0.3140.314 0.3140.314 0.3130.313 0.3130.313 0.3200.320 0.3130.313

စ်စ်�တ်မ���ကျော်လှို�တ်င်း��နိ်း��နိုှင်း�် �ဏ္ဍ�လှို�ိ��ထွနိ်း��ခွ်���ထွ��ခွ်���ါဝင်း�ကျော်သူ� �ကျော်ပြု��င်း်�စ်စီ်စ်�ခွ်�� �ံ�စ်ံ၊ �ငွ်း��ထွဲတ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ��ကျော်သူ� စ်ံမ�ှ�ယ့်ငွ်း��ခွ်��မ်�� (*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ^ p<0.1)



အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့
အဓိကိ 

ညွှနှ်ကနိ်းများ�ား 
ညွှနှ်ကနိ်းသုစာ်များ�ား

များ�က်နှှာစာာများ�ား

(အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့အ�့င််းများ ှ

အဆောလး�င််ကနိ်းများ�ား)

MBEI �ါ 

အဆောလးခံ�နိ်  

များ�ား(%)

�န်းဦး� ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်�� 7 10

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း�်  

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်� (40%)
10

ကျော်ပြုမယ့်��သူံ��ခွ်နို�ိင်း�မ�နိုှင်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� 6 13

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း�်  

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်� (40%)
15

မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း���လှိုနွ်း� စ်ည်��မ်ဉ်း�� 

စ်ည်���မ��မ်��
11 7

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း�်  

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်� (40%)
5

တ်ရ��မဝင်း� ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်�� 8 1

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း�်  

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်� (40%)
5

�ကျော်ပြုခွခွံ �ကျော်ဆ�����ံ� 13 11

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း�်  

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်� (40%)
5

�ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� 14 5

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း�်  

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်� (40%)
15

ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှိုိ���ပြုခွင်း�� 7 1

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း�်  

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်� (40%)
5

သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း�် 

��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း��
7 5

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်� (60%)

�မ�ခွံကျော်ဒိတ်�နိုငှ်း�်  

ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြာ�ည််�မ� ကျော်ဒိတ်� (40%)
15

ဇိုယ်ား ၆.၃။

အညွှနှ်းကနိ်းခံ�့ အ�ိုင််းအ�ာများ�ားနှငှ်််  အဆောလး�င််ကနိ်း �က့်ခံ�က်များ�ုိုင််�ာ �ငှ််းလင််းဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ခံ�က်

�င်း����တ်ိ����ွ�မ�ကြာ��� ဆ��စ်��မ�နိုငှ်း�် Column �ံ�စ်ံ ၁၃ �ါ 
�ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း��ပြု�င်း်� တ်ွ��ထွ��ကျော်သူ� ညွှှန်း���ိန်း��နိုှင်း်� 
၎င်း��တ်�ိ��ွ��မ�ကြာ��� ဆ��စ်��မ�တ်ိ�်��ိ နို�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� 
�ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း��ညိှ်သူည််� စ်န်းစ်�၏ ကျော်��င်း�ပြုမင်း�မ��ိ� ကျော်တ်�ွပြုမင်း�  
နို�ိင်း��ါသူည်�။ �ကျော်ပြုမှ����နိ်း�� �ရယွ့်��စ်�� -၀၁၅ မ ှ.၀၄၆ ထွ ိ
မည်�သူိ� ်ကြီး��ီထွ�ွ�လှို�သူည်�နိုငှ်း်� စ်�ရင်း���င်း�� �နိ်း��ဂျာဏ်န်း���ရ 
ထွ�ူပြုခွ��မ�ရှိ�ါသူည်�။ ၃၅  ဤသူ�ိပ်ြု�စ်�ရပြုခွင်း��မ�ှ �ကျော်လှို�တ်င်း��ိန်း�� 
ပြု�င်း်�တ်�ွ�ထွ��ကျော်သူ� MBEI သူည်� လှို���င်းန်း���ဆင််း� �လှို�����ိ�င်း�  
တ်�ိ��ွ��မ�နိုှင်း်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��စ်ွ� ခွ်တိ်�ဆ��ကျော်န်းကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� 
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၁။ ကျော်ဒိတ်�မ်�� ကျော်����ယ့်ူခွဲ်သူည်�် �ခွ်နိ်း���လှို��ိ ထွင်း�ရှ��ကျော်စ်ရန်း� ၎င်း����ိ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်� �ကြီး�ိမ�ဟူ၍ ဤ�စ်ီရင်း�ခွံစ်�တ်ွင်း� 
မကြာ��ခွဏ်ရည်�ညွှနှ်း��ကျော်ခွ်ကျော်ဝ်�ါမည်�။

၂။  �စ်�ိ�ရ၏ မဝူါဒိဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��၁၉-၂၀၁၈ / NQ-CP၊၁၅/၅/၂၀၁၈ ရ��စ်ွဲ�ါ“၂၀၁၈ခွ�နိုစှ်�တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဝန်း���်င်း�နိုငှ်း်� နို�ိင်း�ငံ်းကျော်တ်���ဆင််း� 
ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�စ်မွ��ရည်�မ်�� တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်စ်ရန်း� �ဓ�ိလှို���င်းန်း��မ်��နိုငှ်း်�ကျော်ပြု�ရငှ်း��မည်� ်န်းည်��လှိုမ��မ်���ိ� ဆ��လှို���ကျော်��င်း��ထွည်� 
ကျော်���ပြုခွင်း��”နိုှင်း်� ကျော်န်းာ��လှို�မည်�နိုှစ်�မ်��၊ �စ်�ိ�ရမူဝါဒိဆံ��ပြု�တ်�ခွ်�� ၃၅ / NQ-CP၊ /၅/၂၀၁၆၊၂၀၂၀ ပြု�ည််�နိုှစ်�တ်ွင်း� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� 
�ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ��ကျော်�် �ကျော်ထွ�����ံပ်ြုခွင်း��။

၃။ ဤကျော်လှိုလ်ှို�မ�၏ �ကျော်��င်း��ဆံ��ပြု�န်း�လှိုည်�သူံ��သူ��မ��တ်�ွ� Le et al တ်ပြုခွ��ကျော်သူ� ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်����ိလှိုည်�� ကြာ�ည််��ါ။၂၀၁၆

၄။   ဤ�စိ်စတ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်၏ီ ��ိမ�ိန်း��ရို�ိင်း��ကျော်သူ� ကျော်ဆွ�ကျော်နို�ွမ�မ်���တ်�ွ� Edmund Malesky ကျော်ရ�သူ��ထွ��ဖြိုး��ီ Jonathan Rodden 
and Erik Wibbels, တ်�ိ် တ်ည်��ပြု�တ်�ထွ��ကျော်သူ� ဗဟိ�ခွ်����ိ�င်း�မ� မရှိကျော်သူ� ����ခွ်���မ�နိုှင်း� ်တ်�ဝန်း�ခွံမ� စ်������ါ “ဗဟိ�ခွ်����ိ�င်း�မ� 
ကျော်လှို်�ခ်ွ်ပြုခွင်း��နိုငှ်း�် စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ လှို���ရည်��ိ�င်း�ရည်�” �ခွန်း���ိ� ကြာ�ည်��်ါ 144–177. Cambridge University။

၅။ ထွ�ိသူ�်ိပြု��လှို���ရ�တ်ငွ်း� ၎င်း���ိန်း��ရငှ်း�မ်����ိ ထွနိ်း��ခွ်����ိန်း��ရငှ်း�မ်���ပြု�စ်� �သူံ��ပြု��ပြုခွင်း�����ပြု�င််း� �ွဲ�စ်ည်��ထွ��ကျော်သူ� �နိ်း��ရငှ်း�မ်��၏ 
လှိုှမ��မ�ိ�မ��ိ� �ယ့်�ရှ��ကျော်��ပြုခွင်း�� -သူမ�ိင်း��ဆိ�င်း�ရ�ကြွ�ွယ့်�ဝမ� (တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��ပြု�ည်�တ်ွင်း���သူ��တ်င်း� ထွ�တ်�လှို���မ�(log scale)��ိ 
တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��)၊ ကျော်����ွ��ရယွ့်��စ်�� (လှိုဦူး�ကျော်ရသူ�ိ�သူည်��မ�ပြု�င်း်� တ်�ိင်း��တ်�သူည်�)၊ ကျော်ဒိသူ�်ံနိုှံမ်�(မ်��န်းာပြု�င်း�ဧရယိ့်�)၊ �ထွ�ူသူပြု�င်း်� 
စ်��မ�လှို���င်းန်း��မ်�� (ဂျာဏ်န်း��နိုစှ်�လှိုံ���ါကျော်သူ� �ံ�ကျော်သူသူ��ကျော်ရ���မ�)၊တ်�ိ် �ါဝင်း�ကြာ��ါသူည်�။

၆။ �ဆ�ိ�ါ တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��တ်ငွ်း� စ်�ရင်း���င်း�� သူ�ကျော်တ်သူမီ်�� �သူံ��ပြု��သူည််� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့်် �ွဲလှိုွဲမ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�ကျော်သူ�  
စ်ံတိ်မ��ခွ်��မ်�� (SDs) �မ်��ဆံ�� ရှိကျော်န်းသူည်�။ �ကျော်ကြာ��င်း��မှ� စ်ံနို�န်း����ိ�� သူ�မန်း�ပြု�န်း်�ခွ်��တ်စ်�ခွ��ိ� စ်ဉ်း��စ်��ကြာ�ည််��ါ� 
၆၈.၂% ကျော်သူ� ကျော်လှိုလ်ှို�ခွ်��မ်���ိ� တ်စ်�ဝ���နိ်း��၏ စ်ံတ်မိ��ခွ်��တ်စ်�ခွ�တ်ည်��တ်ငွ်း� ကျော်တ်�ွရှိရသူည်�။ စ်ံတ်မိ��ခွ်��ကြီး��ီကျော်လှိုကျော်လှို 
တ်စ်�ဝ���နိ်း��မသှူည်� ၆၈.၂% ကျော်သူ� ကျော်လှိုလ်ှို�ခွ်��မ်��သူိ�် ကျော်ရ���ကျော်��င်း� တ်�ိင်း��တ်�ရသူည််� ���ွ�ကျော်ဝ� �လှိုမှ���်ယ့်�ကျော်လှိုကျော်လှို 
ပြု�စ်�သူည်�။ �လှို���သူမ��ကျော်ခွ်ယူ့်စ်�ကျော်ဆ�င်း��မ� (၀.၉၂) နိုငှ်း်� �ကျော်ပြုခွခံွ�ကျော်ဆ�����ံ� (၀.၈၃) တ်�ိ၏် စံ်တ်မိ��ခွ်��မ်��မ�ှ �ညွှနှ်း���နိ်း��တ်ငွ်း� 
�မတှ်� ၁ မတှ်�နိုှင်း�် ကျော်��င်း��စ်�ွ န်း�ီ���လှို်��ရှသိူည်�။ 

၇။ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� (SD=.39)၊ ကျော်ပြုမ�သူံ��ခွ်နို�ိင်း�မ� (SD=.42)၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နိုှင်း�်�ိ���ည်မီ�ရှိပြုခွင်း�� (SD=.46) နိုငှ်း�် တ်ရ��မဝင်း� 
ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်�� (SD=.49)။

၈။  လှို���င်းန်း��ဦး�ကျော်ရ စ်�စ်�ကျော်�ါင်း�� ၁၀ ကျော်���� ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်���ိ�ခွ���ိ ကျော်န်းာ��ဆံ��ရမတှ်�မ်�� တ်�ွ�ခွ်��ရ�တ်ငွ်း� ခွ်န်း�လှို�ှ�ထွ��ခွဲ�်ါသူည်�။

၉။  STATA ၏ loneway command ��ိ �သူံ��ပြု��ဖြိုး��ီ ၅,၆၀၅ လှို���င်းန်း���ဆင်း�် MBEI ရမတှ်�မ်��၏ �ွဲလှိုွဲခွ်�� စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ���ိ 
�သူံ��ပြု��ဖြိုး��ီ တ်�ွ�ခွ်��ထွ���ါသူည်�။

၁၀။  ပြု�န်း�်ခွ်��မ်��တ်ငွ်း�သူဘဲ�ဝမ�်ပြုခွင်း����ိ ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရန်း��တ်�ွ� natural log ��ိ ယ့်ရူ�၌ ည်မ�ီကျော်ရ�င်း� ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ �သံူ��ပြု���ါသူည်�။

၁၁။  ၂၀၁၈ ကျော်ဒိတ်�သူည်� ၂၀၁၄ သူန်း��ကျော်ခွါင်း�စ်�ရင်း��မ ှလှို�သူည်�ပြု�စ်�၍ ကြီး��ိ���န်း�� သူ�မ� မ�ိဘဲ�ိင်း����န်း��မ်���ါ �ါဝင်း�သူည်��ိ� သူတ်ပိြု���ါ။

၁၂။  ၂၀၂၀ ကျော်မ�ခွနွ်း��၏ စ်���လှိုံ���သူံ���နို�န်း��မ်��မှ� ��ိမ�ိပြု�ည်�်စ်ံ�သူည်�်�တ်�ွ� ဟ�တ်�/မနှ်း� ဟကူျော်သူ� �ကျော်ပြု�မ်�� �ိ�ရနို�ိင်း�စ်ရ�ရှသိူည်�။

၁၃။  မလူှိုတ်န်း��ကျော်�်�င်း��တ်��ကျော်ရ���မ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ�ှ ၂၀၁၄ ခွ�နိုစှ်� သူန်း��ကျော်ခွါင်း�စ်�ရင်း��တ်ငွ်း� တ်စ်�နို�ိင်း�ငံ်းလံှို��စ်� လှိုဦူး�ကျော်ရ��ိ တ်�ိင်း��တ်�ရ�မှ 
၂၀၁၇ ခွ�နိုှစ်� ပြုမန်း�မ�လ်ှိုူကျော်န်းမ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� ကျော်�်�င်း��ကျော်န်း�ရယွ့်� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��သူိ�် ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲသူ�ွ�သူည်�။

၁၄။ �လှိုယ့်�တ်န်း��ကျော်�်�င်း��တ်��ကျော်ရ���မ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မှ� ၂၀၁၄ ခွ�နိုှစ်� သူန်း��ကျော်ခွါင်း�စ်�ရင်း��တ်ွင်း� တ်စ်�နို�ိင်း�င်းံလှိုံ��စ်� လှိုူဦး�ကျော်ရ��ိ 
တ်�ိင်း��တ်�ရ�မ ှ၂၀၁၇ ခွ�နိုစှ်� ပြုမန်း�မ�လ်ှိုကူျော်န်းမ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်း စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� ကျော်�်�င်း��ကျော်န်း�ရယွ့်� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��သူိ�် ကျော်ပြု��င်း��လှိုသဲူ�ွ�သူည်�။

၁၅။  Myanmar Companies Online – MyCo ဟ� �တ်�ိကျော်���� ကျော်ခွ်သူည်� (https://www.myco.dica.gov.mm/index.aspx)

၁၆။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုှစ်�တ်ွင်း� လှို���င်းန်း��မ်����� ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့်် ကျော်ပြုမ�မည်�ကျော်�ါ�� �မ်�ိ��စ်���ိ�သူ� ကျော်မ�ပြုမန်း��ပြု�စ်�ခွဲ်သူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစ်�တွ်င်း� 
ဖြိုးမ�ိ�ပြု�ရှ ိကျော်ပြုမ��ွ�မ်���တ်�ွ� ကျော်ပြုမဂျာရန်း�၊ ကျော်�်�လှို��ကျော်ပြုမ��ွ�မ်���တ်�ွ� �ံ�စ်ံ ၇ ဟ၍ူ ��ိမ�ိတ်�ိ်စ်�ွ ကျော်မ�ခွနွ်း��ထွ�တ်�ခွဲ်�ါသူည်�။

၁၇။ စ်ိတ်�ဝင်း�စ်��စ်ရ�ကျော်��င်း��သူည်�မှ� တ်စ်�ဝ���ိန်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�သူည်� ဤကြာ�����လှို�တ်ွင်း�� ဥ�ကျော်ဒိနိုှင်း်� �မိန်း်� 
ရမှတ်�မ်�� �တ်န်း�င်းယ့်� ပြုမင်း်�မ��လှို�ခွဲ်သူည်�။ ဤသူိ�်ကျော်ရှ�ကျော်န်းာ��မည်ီ ပြု�စ်�ရပြုခွင်း��မှ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်���တ်ွင်း��ရှိ 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��ကြာ��� �ညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၁၀ တ်ွင်း� ��ွဟခွ်���ဆင်း�်မ်�� ကြီး��ီမ��လှိုနွ်း��သူည်�် ��်�ိ�ဆ��ပြု�စ်�သူည်�။

၁၈။  Malesky, Edmund, Dimitar Gueorguiev နိုငှ်း်� Nathan Jensen (၂၀၁၅) ။ လှို��ဝါ�ကြီး�ီ�����ထွ��ကျော်သူ� ကျော်င်းကွျော်ကြာ��-ဗယီ့်��န်းမ�နိို�င်း�ငံ်းရှိ 
နို�ိင်း�ငံ်းပြုခွ��ရင်း��နိုှီ�ပြုမ���နိုှမံ�နှိုင်း်� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယူ့်မ� စ်စ်�တ်မ��ဆန်း��စ်စ်�မ�တ်စ်�ခွ�" �ကျော်မရိ�န်း�နို�ိင်း�ငံ်းကျော်ရ� သူ�ိပဂံျာ်�န်းယ့်� ၅၉ (၂) - ၄၁၉-၄၃၉ ။ 



၁၉။ ��န်း��်စ်ရတိ်��စိ်စ မကျော်ပြု��ကြာ���ခွဲသ်ူူမ်���တ်�ွ� ၀ တ်န်း���ိ� ထွည်�်သူငွ်း��ရ�၌ ရလှိုဒိ�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ� ကြီး��ီကြီး�ီ�မ��မ��မရှကိျော်�။

၂၀။ စ်ည်��င်း�ကျော်���မတ် ီ(CDC) ကျော်����ရှ ိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� CDC စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှိုိ�င်း�စ်င်း�ရှမိရှိ ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲသ်ူည်�။ 
သူ��ဆ�ိင်း�ရ��ပြုခွ��ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ိ� DAO လှို���င်းန်း��လှို�����ိင်း�ခွငွ်း်�လှို�ိင်း�စ်င်း�ရှိသူလှို��ဟ� ကျော်မ�ပြုမန်း��ခွဲသ်ူည်�။ CDC 
ကျော်မ�ခွနွ်း����ိကျော်ပြု�ဆ�ိသူမူ်��၏ ၉၈ ရ�ခွ�ိင်း�နို�န်း��� ၎င်း��တ်ိ�တ််ငွ်း� လှို�ိင်း�စ်င်း�ရှိသူည်� (စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူစ်� ၉၉% နိုငှ်း်� နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမ�န်းာ����စ်�မှ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� ၉၆%) ရှိသူည်�။ DAO မကှျော်ပြု�ဆ�ိသူမူ်��၏ ၉၇% သူည်� လှို�ိင်း�စ်င်း�ရှိသူည်� (စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူစ်� ၉၈%)နိုှင်း�် 
နို�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�န်းမ�န်းာ����စ်�မ ှစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၉၂%) ။

၂၁။  ကျော်����ကျော်���ပြု��ါ�ခွ်��မ်���ရ �စ်���ကျော်သူ���ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နိုငှ်း�် စ်��ကျော်သူ�����န်း�ထွ�တ်�လှို���မ�မ်���ကြာ��� ခွွဲပြုခွ��ရန်း�ခွ��ခွဲ 
ကျော်သူ�ကျော်ကြာ��င်း်� ပြု�စ်�သူည်�။

၂၂။ �ွနို����တ်�ိ်၏��ဒိ�မ်���ိ� တ်ရ��ဝင်း�ပြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း��တ်�ွ� “ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�င်းံ ကျော်ပြုမယ့်�ပြု�ဿန်းာမ်�� ဆ�ိင်း�ရ�လှိုမ��ညွှနှ်း�” ��ိ ကျော်�်�ဇာ�ူပြု��၍ 
ကြာ�ည််��ါ (UN-Habitat et al ။2019)

၂၃။ ၁၉၅၃ ခွ�နိုှစ်� ကျော်ပြုမယ့်�ပြု�ည်�သူ�ူ�ိင်း�သူမိ��ဆည်��ကျော်ရ� ���ဥ�ကျော်ဒိ၊ ��ဒိ�မ၃၉�ရ“ လှိုယ့်�ယ့်�စ်ိ����်�ိ�ကျော်ရ�ကျော်ပြုမ”မ“ှလှိုယ့်�ယ့်�စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ပြုမ
မဟ�တ်�ကျော်သူ� �ပြုခွ��န်းည်��လှိုမ��သံူ��”သူ�ိက်ျော်ပြု��င်း��လှိုရဲန်း� ပြု�ည်�န်းယ့်� /တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီကျော်��ခွ်မ��သူ�ယ့်�ကျော်ရ�နှိုင်း်� �ွ�ံဖြိုး�ိ��ကျော်ရ�ကျော်��င်း�စ်ထံီွမ ှ

ခွငွ်း�်ပြု��ခွ်��ရယ့်ရူန်း�ရမည်�။

၂၄။ http://www.myanmarinfrastructuresummit.com/

၂၅။  ဖြိုး�ီ�ခွဲ်သူည််�နိုှစ်�တ်ွင်း� ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�နိုှင်း်� ခွ်င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ိ�်တ်ွင်း�လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ��ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းမ်��ကျော်ကြာ��င််း� �င်း�တ်�န်း���ိတ်��စ်�ခွဲ ်
ကျော်သူ��လှိုည်�� ဤ ပြု�စ်�ရ��မ်��သူည်��ွနို����တ်�ိ၏် တ်�ွ�ခွ်��မ�မ်���ကျော်�်တ်ငွ်း� သူ��ကျော်ရ���မ�မရှိခွဲ�်ါ။ ၎င်း��ပြု�ည်�န်းယ့်�၊ တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ ှ
�ွန်း�ကျော်တ်��တ်�ိ်၏ န်းမနူ်းာဖြိုးမိ��န်းယ့်�မ်�� မ�ါဝင်း�ခွဲက်ြာ��ါ။

၂၆။ မလူှိုတ်န်း��နိုငှ်း်� �လှိုယ့်�တ်န်း��ကျော်�်�င်း�����နိုှမံ��ိ� တ်�ိင်း��တ်�သူည််�၂၀၁၄ ခွ�နိုစှ်�သူန်း��ကျော်ခွါင်း�စ်�ရင်း��ကျော်����ယ့်မူ��ရ လှိုဦူး�ကျော်ရ���လံှို��၏ 
ကျော်�်�င်း��တ်��ဖြိုး��ီ�ခွ်�ိ��စ်��တ်�ိင်း��တ်�မ�နိုငှ်း်�၂၀၁၇ ခွ�နိုစှ်�ပြုမန်း�မ�နို�ိင်း�ငံ်းကျော်န်းထွိ�င်း�မ� �ကျော်ပြုခွ�ကျော်န်းကျော်����ယ့်မူ��ရ ကျော်�်�င်း��ကျော်န်း�ရယွ့်� 
လှိုဦူး�ကျော်ရ၏ ကျော်�်�င်း�����နိုှံမ��ခွ်�ိ��စ်��တ်�ိင်း��တ်�မ� စ်စ်�တ်မ��နိုစှ်�ကြာ���ကျော်ပြု��င်း��ခွဲမ်� ရှိသူည်�။၎င်း��တ်ိ�်သူည်� မတ်ညူ်ကီျော်သူ�တ်�ိင်း��တ်�မ� 
မ်��ပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� ၎င်း��တ်ိ�်သူည်�နို�ိင်း��ယ့်ဥှ�န်းမနူ်း����စ်� �တ်�ိင်း���တ်��ိ� �သူံ��ပြု��ရန်း� န်း�ီ���စ်�ွဆ��နိုယွ့်�ကျော်န်းကြာ�သူည်�။

၂၇။ ၂၀၁၈ ခွ�နိုစှ်� န်းဂျာ�ိမလူှို စ်စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� သူ�ကျော်တ်သူန်း��ွဲ��ကျော်န်းပြု�င်း်� ဦး�တ်ည်�����စ်� ကျော်ဆ�ွကျော်နို�ွ�ွဲမ်��နိုငှ်း်� �ကျော်သူ�စ်တိ်� လှိုကူျော်တ်�ွကျော်မ�ပြုမန်း��မ�မ်�� 
(IDIs) ��ိ �မ်�ိ�သူမ�ီမ်��နိုှင်း�် တ်�ိင်း��ရင်း��သူ�� လှိုနူ်းည်��စ်�မ်�� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည်�် လှို���င်းန်း���စ်���ွဲ�မ်�� ��ါ�ဝင်း� ရန်း���န်း�နိုှင်း�်မနိုတကျော်လှို� 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��နှိုင်း်� ပြု��လှို���ခွဲက်ြာ��ါသူည်�။ လှို���င်းန်း���ရွယ့်��စ်��၊ လှိုငိ်း�����စ်�နိုငှ်း်� တ်�ိင်း��ရင်း��သူ������စ်� 
တ်�ိန်ိုငှ်း်� စ်��လှို်ဉ်း��၍ ��ဆဲတ်�မ���ိ စ်မ��သူ��ရန်း� ယ့်င်း��တ်�ိ�်�ိ ပြု��လှို���ခွဲပ်ြုခွင်း��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ �ဆ�ိ�ါ ����စ်�ခွွဲမ်��ဆမီ ှကျော်ဒိတ်�မ်����ိ �တ်�ိ်ဆံ�� 
ကျော်����ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��နို�ိင်း�ရန်း� �လှိုိ�်င်း�ှစ်���လှိုံ���သူံ���နို�န်း��နိုှင်း�် သူ�ကျော်တ်သူန်းစ်စ်�တ်မ��၏ �ံ�စ်ံတ်�ိ်��ိ�ါ ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲခွဲရ်�ါသူည်�။

၂၈။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� မတှ်��ံ�တ်င်း�နိုငှ်း�် �တ်�သူ��၍ �ကျော်သူ�စ်တိ်�သူရိှိလှိုိ��ါ� See Thien နိုငှ်း�် �ပြုခွ�� ၂၀၁၉ တ်ငွ်း�ရို�

၂၉။  စ်စ်�တ်မ�� �ကျော်လှို�ခွ်နိ်း�မ်��မ�ှ ကျော်ဒိတ်�စ်�ရင်း��တ်ငွ်း� �ါရှိဖြိုး��ီ ပြု�စ်�သူည်�။ ��ယ့်�၍ ယ့်င်း���ကျော်လှို�ခွ်နိ်း�မ်���ိ� �ကျော်သူ�စ်တိ်� စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ပြုခွင်း��၊ 
��ိယ့်���ိင်း�သူ�ကျော်တ်သူန်းတ်ွင်း� �သူ�ံ�ပြု��ပြုခွင်း��တ်�ိ် ပြု��လှို���လှို�ိ�ါ� သူ�ကျော်တ်သူီမ်����ိ ဆ��သူွယ့်�နို�ိင်း��ါသူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူီမ်��မှကျော်န်း၍  
၎င်း��တ်ိ�်��� မည်�သူ�ိ်တ်ည်�ကျော်ဆ���ရမည်�၊ မည်�သူိ�် စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�ရမည်�နိုငှ်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍ �ကြံ�ံပြု��နိုိ�င်း��ါသူည်�။

၃၀။ ခွန်း်�မှန်း��ခွ်��မ်��တ်ငွ်း� စ်တိ်�ခွ်စ်ည်��  ၉၅% နိုငှ်း�် �မှ��ပြု�စ်�နို�ိင်း�ကျော်ပြုခွ ၃% ယ့်ဆူထွ���ါသူည်�။

၃၁။ ဥ�မ� ရှမ��နိုှင်း်� ရခွ�ိင်း�ပြု�ည်�န်းယ့်�မ်��ရှိ ဖြိုးမိ��န်းယ့်�ကျော်�ါင်း�� ကျော်ပြုမ���ပြုမ��စ်ွ���ိ �ွင်း��ဆင်း����ွဲ�၏ လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ��တ်ွ�� န်းမူန်းာကျော်����
ယ့်ူနို�ိင်း�ပြုခွင်း��မရှိခွဲ်�ါ။ ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြာ���ပြုခွင်း�� မပြု��ကျော်သူ�၊ ကျော်မ့��မှန်း��ထွ��သူည်�ထွ�� ကျော်သူ�င်းယ့်�ကျော်န်းကျော်သူ� စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� ဦး�ကျော်ရတ်�ိ်��ိ 
ပြု�ည်�်စ်�ွ�ကျော်��ရန်း��တ်�ွ� �ပြုခွ��ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်���ိ� �သူစ်�ပြု�ည််�သူငွ်း��ခွဲရ်�ါသူည်�။

၃၂။  Panel သူည်� ၂၀၁၈ နိုငှ်း�် ၂၀၂၀ နိုှစ်�နိုှစ်�လှိုံ��စ်��တ်�ွ� �မ်��ဆံ��/�န်းည်��ဆံ����ိ ��ိယ့်�စ်��ပြု���ါသူည်�။

၃၃။ ကျော်ပြု�ကြာ���သူမူ်��၏ ရမတှ်�မ်��ကြာ���ရိှ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ�ဆင်း�် ရမတှ်� ကျော်သူ�ွမီ�မ်���ိ� ကြာ�ည််�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� မရိုိ��မသူ�� ပြု��လှို��� 
ထွ��သူည်�မ်���ိ� ကျော်���ထွ�တ်�ရ�တ်ငွ်း� �ိ�၍လှိုယွ့်��ကူျော်စ်�ါသူည်�။

၃၄။ Model န်းံ�ါတ်�မ်���ိ�ဇာယ့်�� ၆.၂ ရှိကျော်���လှိုံတ်စ်�ခွ�စ်၏ီထွိ��တ်ငွ်း� ကျော်တ်�ွနိုိ�င်း�သူည်�။

၃၅။ စ်ံမ်���ိ�ဇာယ့်�� ၆.၂ ရှိကျော်���လှိုံ၏ ထွ�ိ�တ်ငွ်း�ကျော်တ်�ွနိုိ�င်း�သူည်�။







��ရှကျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရှင်း�� (The Asia Foundation) သူည်� ��်�ိ��ပြုမတ်� မယ့်ူသူည််� 

နို�ိင်း�ငံ်းတ်�� �ွ�ံဖြိုး��ိ�ကျော်ရ���ွဲ��စ်ည်��တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ �ရှိန်း��ဟ�န်း�ပြု�င်း်� �ွ�ံဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��ကျော်န်းသူည််� 

��ရှကျော်ဒိသူကျော်န်းပြု�ည်�သူူမ်��၏ လှိုူကျော်န်းမ�ဘဲဝပြုမှင်း်�တ်င်း�ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� လှို���င်းန်း��မ်����ိ 
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