
စစ်က ိုင််းမြ ျုြို့  ဒေသန္တရအိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဒ ပေါ်  ပပည်သူလူထို၏ အပြင် သိုဒေ သန အစီရင်ခစံာ  

 

ဤအစီရင်ခစံာသည် ယ ံိုကကည်ရာ အသ ပညာပပန ်ပ ာ်းဒ ရ်းအသင််း၏ သိုဒေ သနအဒ ထာက်အကပူပျုအဖ  ြို့က 

စစ်က ိုင််းမြ ျုြို့  ဒေသန္တရအိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းဒ ပေါ်  ပပည်သူလူထို၏ အပြင်က ို သိုဒေ သနပပျု ဒ လေ့ထာ်းထာဒ သာ 

အစီရင်ခစံာပဖစပ်ါသည။်  ဤအစီရင်ခစံာသည် ရ ိုပ်ပပအစီရင်ခံစာပဖစ်ပါသည။်  ဒ ေသန္တရအိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းန္ငှေ့် 

ပေ ်သက်သညေ့် အဒ ကကာင််းအရာြ ာ်းက ို ပပည်သူလူထိုန္ငှေ့် ပ ိုြ ိုထ ဒ ေ  ြို့ ဆက်စပ်န္ ိုင်ရန်အေ  က် 

စီစဉ်ဒ ဆာင်ရွကထ်ာ်းပခင််းပဖစပ်ါသည်။   

သိုဒ ေ သနစစေ် ြ််းဒ ကာကရ်သညေ့် ရည်ရွယ ်ခ ကြ် ာ်းြှာ  

ယ ခိုအခါ အဒ ထ ဒ ထ အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းဉ်ီးစီ်းဌာန၏ ပပျုပပငဒ် ပပာင််းလ ဒ ရ်းေ  င် ပပည်သူြ ာ်းအဒနပဖငေ့် 

ရပ်ဒ က ်းအိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဒ ပေါ်  သဒ  ာထာ်း အပြင်ြ ာ်း လ ိုအပ်ခ ကြ် ာ်းက ို သ ရှ န္ ိုင်ရန ်

ရပ်ဒ က ်းအိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းြ ာ်းသည် ပြန်ြာန္ ိုငင်ံ၏ ေီြ ိုကဒ ရစအီသ င်ကူ်းဒ ပပာင််းဒ ရ်းကာလေ  င် န္ ိုင်င ံသာ်းြ ာ်းြှ 

ေီြ ိုကဒ ရစီအခ ငေ့အ်ဒ ရ်းေ စ်ခိုက ို က ငေ့်သံို်းန္ ိုငဒ် သာ နည််းလြ််းေ စ်ခိုပဖစမ်ပ်ီး လကဒ် ေ  ြို့ေ  င်ပပည်သူြ ာ်း၏ 

အဒေ  ြို့အကကံျုသဒ  ာထာ်းြ ာ်းက ို ဒ ဖာ်ထိုေ ်န္ ိုင်ရန ်

ရပ်က က်အဆငေ့အ်ိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းေ  င် ပပည်သူြ ာ်း၏ အဒ ေ  ြို့အကကံျု၊ အပြင်သဒ  ာထာ်းဒေ  ြှေဆငေ့် ဒနောင်လာြညေ့် 

ဒ ေသန္တရအိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း ပ ိုြ ိုေ ို်းေက်ဒအာ ငဒ် ဆာင်ရွကရ်ာေ  င် ထညေ့်သ င််းစဉ််းစာ်းန္ ိုင်ရန် ေ  ို ပဖစသ်ည။်   

 

ဤသိုဒ ေ သနေ  င ်

၁။  ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်း ထ ဒရာက်ြှု 

၂။  ေရာ်းဥ ပဒ ေစ ို်းြ ို်းဒ ရ်း 

၃။  သေင််းအခ ကအ်လက်ရရှ ြှု၊ ပ ငေ့်လင််းပြင်သာြှု၊ ောဝနယ် ူြှု ောဝနခ်ံြှု 

၄။  ရပ်က က်ဒ နပပည်သူြ ာ်း၏ ရပ်က က်အဒ ရ်းေ  င် ပူ်းဒ ပါင််းပါဝင်ြှု 

၅။  သာေညူီြျှြှု ဟိုသညေ့် ကဏ္ဍငါ်းရပ်က ို ဒလေ့လာထာ်းပါသည်။   



 

ရကက် ကအ်ေ  င််းရှ ဒရ်းကက်ီးဒသာ ပပဿနောြ ာ်းက ိုဒ ြ်းပြန််းရာ စစ်က ိုင််းမြ ျုြို့ဒ န ပပည်သူလူထိုသည်  

၁။  “လံိုခချံုဒ ရ်း” 

၂။  “ပေ ်ဝန််းက င်ဆူညံြှု” န္ငှေ့ ် 

၃။  “စည််းကြ််းြ အြ ှုက်ပစ်ြှု” ေ ို က ို အဒ ရ်းကကီ်းဆံို်း ပပဿနောြ ာ်းဟို အစဉလ် ိုကသ်ေ ်ြှေ ်ကကသည်။  



 

ထ ို ဒ ကကာငေ့် စစက် ိုင််းမြ ျုြို့၏ ဒေသန္တရအိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းကဏ္ဍေ  င် ပပည်သူြ ာ်း၏ စ ို်းရ ြ်ြှုန္ှငေ့် လ ိုအ ပ်ခ ကပ်ဖစဒ် သာ 

“လံိုခချံုဒ ရ်း”၊ “ဆူညံသံ” န္ငှေ့် “အြ ှုက”် ပပဿနောြ ာ်းက ို ဉ်ီးစာ်းဒ ပ်း စစီဉဒ် ပဖရှင််းသငေ့်ပါသည်။  



 

သိုဒ ေ သနစစေ် ြ််းအရ ပပညသူ်လူထိုသည် ရပ်က က ်သ ို ြဟိုေ ် ဒ က ်းရာွအိုပ်စို အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းဥ ပဒ ေက ို 

ကကာ်းဖူ်း/ဖေ ်ဖူ်းပခင််း အင်ြေန် နည််းဒ ကကာင််းဒေ  ြို့ရှ ရသည်။  

( သိုဒေ သနစစေ် ြ််း ဒပဖဆ ိုသူြ ာ်း၏ ၇၁% သည် ရပ်က က် သ ို ြဟိုေ ် ဒ က ်းရာွအိုပ်စို အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းဥ ပဒေက ို 

“ြကကာ်းဖူ်းပါ” ဟို ဒပဖဆ ိုကကမပီ်း 

ဒ ပဖဆ ိုသူြ ာ်း၏ ၉၁% သည် “ြဖေ ်ဖူ်းပါ” ဟို ဒပဖဆ ိုကကသည်။)  

ထ ို ဒ ကကာငေ့် ရပ်/ဒ က ်း အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်း ဥပဒ ေန္ငှေ့် ပေ ်သကဒ်သာ ဗဟိုသိုေြ ာ်း 

အာ ်းနည််းလ က်ရှ သည်က ိုဒလေ့လာဒေ  ြို့ရှ ရသည်။ ဥ ပ ြာ - အသစ်ပပဌာန််းထာ်းဒ သာ ရပ်/ဒက ်း ဥ ပဒ ေအရ  

ညအ ပ်ညဒ န ဧညေ့်သညအ်ေ  က် ဧညေ့်စာရင််းေ ိုင်ကကာ ်းရန်  ြလ ိုအပ်ဒေ ာေ့ဒ သာ်လည််း ဒ ပဖဆ ိုသူအြ ာ်းစိုက 

ေ  ိုင်ကကာ်းရန်လ ိုအပ်သည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုသည်က ို ဒေ  ြို့ရှ ရသည။်   

 

 



 

ရပ်/ဒ က ်း ဥပဒ ေန္ှငေ့် ဥ ပဒေပါအခ က်အလက်ြ ာ်းသည် ပပည်သူလူထို၏ ဒန စဉ်လူြှု ဝန္ှငေ့် 

ေ  ိုကရ်  ိုကသ်က်ဆ ိုင်ဒနပါသည်။ ထ ို ဒကကာငေ့်  ရပ်/ဒ က ်း ဥပဒ ေဆ ိုင်ရာ ဗဟိုသိုေ ြ ာ်းန္ငှေ့် အဒ ရ်းပါပံိုေ  ို က ို 

ပပည်သူေ ို  ပ ိုြ ိုသ ရှ နော်းလည်ဒစရန ်သက်ဆ ိုင်ရာ ဒေသန္တရအိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်း ေ ာဝနရ်ှ သူြ ာ်း၊ ရပ်ြ ရပ်ဖြ ာ်း ၊ 

ပညာ ဒ ရ်းအဖ  ြို့အစည််းြ ာ်း န္ငှေ့် အရပ်ဖက်လူြှုအဖ  ြို့အစည််းြ ာ်းက ထ ဒ ရာက်သညေ့အ်သ ပညာ ဒ ပ်း 

အစီအစဉြ် ာ်းပပျုလိုပ်သငေ့်ပါသည်။   



 

သိုဒ ေ သန စစ်ေြ််းအရ စစက် ိုင််းမြ ျုြို့ဒ န ပပည်သူလူထိုသည် ရက်က ကအ်ိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့ြ ာ်းက ို (အဂေ  ) 

လက်ဒဆာင် ၊ ဒ င ဒ ကက်းေ စ်စံိုေ စ်ရာဒ ပ်းရပခင််းြ ာ်း “ြရှ ဒေ ာေ့” ဟိုအြ ာ်း စိုက ဒပဖဆ ိုကကသည်က ိုဒ ေ  ြို့ ရှ ရသည။်  

သိုဒ ေ သန စစ်ေြ််းဒ ပဖဆ ိုသူြ ာ်း၏ ၉၂% ကလည််း ၎င််းေ ို က ိုယေ်  ိုင် လကဒ် ဆာငဒ် င ဒ ကက်းြ ာ်း “ြဒ ပ်းခ ေ့ဖူ်းပါ” 

ဟို ဒပဖဆ ိုကကမပီ်း  ၇% က “ဒပ်းခ ေ့ဖူ်းပါသည်” ဟိုေ ်ဒ ပဖကာ က န် ၁% က “ြဒ ပဖကကာ်းလ ိုပါ” ဟို ဒပဖဆ ိုသည်။  



 

ြ ြ  အက  ျု်းစ်ီးပ ာ်းအေ  ကဒ် သာ်လည််းဒကာင််း၊  ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းရ ံို်းေ  င် လိုပ်ဒ ဆာင်ရေ ာ 

လ ယ်ကဒူ စရနဒ် သာ်လည််းဒကာင ််း ရကက် ကအ်ိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်း အဖ  ြို့ဝင်ြ ာ်းက ို ( အဂေ  )လက်ဒဆာင်၊  ဒ င ဒ ကက်း 

ေ စ်စံိုေ စ်ရာ ဒ ပ်းကြ််းပခင််းသည် ြဒ လ ာက်န်ပါ။  ထ ို အေ ူ ရပ် က ကအ်ိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်း အဖ  ြို့ ဝင်ြ ာ်းြှ 

( အဂေ  )လက်ဒဆာင်၊  ဒ င ဒ ကက်း ေစ်စံိုေ စ်ရာ ဒေ ာင််းဆ ိုပါကလည််း ဒပ်းကြ််းရနြ်လ ိုပါ။  ထ ိုသ ို  

ဒ ောင််းဆ ိုဒ သာသူက ို ဥ ပဒ ေအရာ ထ ဒ ရာက်စ ာ အဒ ရ်းယနူ္ ိုင်ရန ်ထ န််းဒ ကကာင််း ေ  ိုင်ကကာ်းရပါြည်။  



 

ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းန္ှငေ့် ပေသ်က်သညေ့် ပပည်သူြ ာ်း၏အသ ကဏ္ဍေ  င် “ ြည်သညေ့်အရာြ ာ်းသည် 

ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းြှ ်း၏ ော ဝနြ် ာ်းဟို ထင်သနည််း” ဟိုဒ ြ်းပြန််းရာ  

၁။  ရပ်က က်အေ  င််းရှ  ပပည်သူြ ာ်းကကာ်း ပပဿနော ြ ာ်းက ို ဒပဖရငှ််းဒ ပ်းရန ်

၂။  ရပ်က က်မင ြ််းခ ြ််းဒ ရ်းန္ငှေ့် လံိုခချံုဒ ရ်းက ို ထ န််းသ ြ််းရန ်

၃။  ဒထာက်ခစံာ ထိုေဒ် ပ်းရန ်န္ငှေ့ ်

၄။  ရပ်က က်အက  ျု်းဒ ဆာင်ရကွ်ရာေ  င် ပပည်သူြ ာ်းပါဝင်န္ ိုင်ဒ စဒ ရ်း လံှုဒဆာ်အသ ဒ ပ်းရန် ေ  ို သည် အဓ က 

ေ ာဝနြ် ာ်းပဖစဒ် ကကာင််း  ဒ ပဖဆ ိုကကသည်က ို ဒ ေ  ြို့ ရှ ရသည။်  

 



  

 

 

စစ်က ိုင််းမြ ျုြို့ ဒ န ပပည်သူလူထိုသည် ရပ်ဒ က ်းအိုပ်ခ ျုပဒ် ရ်းေ  င် ပူ်းဒ ပါင််းပါဝင်ြှု ဒ ကာင််းြ န်သည်ဟို 

ဒ ယ  ိုယ  အာ ်းပဖငေ့် ဒ လေ့လာဒေ  ြို့ရှ ရသည်။ သိုဒ ေ သနစစေ် ြ််း ဒပဖ ဆ ိုသူြ ာ်း၏ ၇၂% က မပီ်းခ ေ့သညေ့် 

ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းြှ ်းဒ ရ်ွးဒကာက်ပ  ေ  င် ၎င််းေ ို ၏ ြ သာ်းစိုြှ ပါဝင်ြ ဒ ပ်းခ ေ့သည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုကက မပ်ီး၊ ၂၅% က 

ြ ြဒ ပ်းခ ေ့ပါဟို ဒပဖကာ၊ က န် ၄% ြ ဒ ပ်း ြဒ ပ်း ြသ ပါဟို ဒ ပဖဆ ိုကကသည်။ ။   

ြ ဒ ပ်းရာေ  င်  

က ိုယ်စာ်းလှယဒ် လာင််း၏ “အရည်အခ င််း” က ို  ကကညေ့်၍ ြ ဒပ်းခ ေ့သည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုသူ ၆၂% ၊  

ဒ ရြှို့ က ရက်က ကအ်ေ  င််းလိုပ်ဒ ဆာင်ခ က်ြ ာ်းက ို ကကညေ့်၍ ြ ဒ ပ်းခ ေ့သည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုသူ ၁၉% ၊  

က ိုယ်စာ်းလှယဒ် လာင််း က ိုယစ်ာ်းပပျုဒသာ ပါေ ီက ို ကကညေ့်၍ ြ ဒ ပ်းခ ေ့သည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုသူ ၇% ၊  

ပိုဂ္ ျုလ်ဒ ရ်းခင်ြင်ြှုအရ ြ ဒ ပ်းခ ေ့သည်ဟို ဒပဖဆ ိုသူ ၅% ၊  

နောြညဒ် က ာက်ကာ်းြှုဒ ကကာငေ့် ြ ဒ ပ်းခ ေ့သည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုသူ ၁% န္ှငေ့ ်

အပခာ်းဒ သာ အဒ ကကာင််းအရာြ ာ်းက ို အဒပခခံ၍ ြ ဒ ပ်းခ ေ့သည်ဟို ဒပဖဆ ိုသူ ၇% ရှ သညက် ို ဒေ  ြို့ရှ ရပါသည။်   

ထ ို အေ ူ ဒ ပဖဆ ိုသူြ ာ်း၏ ၈၈% က ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပဒ် ရ်းြှ ်းဒ ရ်ွးဒ ကာက်ပ  ေ  င် “ြ ဒ ပ်းရန ်အဒရ်းကကီ်းပါသည် ” ဟို 

ဒ ပဖဆ ိုကကသည်။  



 

ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းြှ ်းဒ ရ်ွးဒကာက်ပ  ေ  င် ေ စ်အ ြ်ဒ ထာငေ် စဒ် ယာက်ြ ဒ ပ်းရသညေ့်စနစ်က ို သဒ  ာက သူ ၃၄% 

ရှ မပီ်း အသက် ၁၈န္ှစ် ပပညေ့မ်ပ်ီးသူေ ိုင််းြ ဒ ပ်းန္ ိုင်သညေ့်စနစ်က ို သဒ  ာက သူ ၆၀% ရှ သညက် ို ဒေ  ြို့ရှ ရပါသည။်   



 

သိုဒ ေ သနဒ ပဖဆ ိုသူြ ာ်း၏ ၈၀% က ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းြှ ်းဒ ရ်ွးဒ ကာက်ပ  ေ  င်  

လူေ ိုင််းခ  ပခာ်းြှုြရှ ပါဝင်ဒ ရ်ွးဒကာက်ခံန္ ိုင်ကကသည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုကကမပီ်း ၆% က ထ ိုသ ို ြဟိုေ ်ပါ ဟို ဒ ပဖဆ ိုကကသည။်   

ထ ို အေ ူ ဒ ရ်ွးဒ ကာက်ပ  ြ ာ်းသည် က ိုယစ်ာ်းလှယ ်ဒ လာင််းြ ာ်းအေ  က်ြျှေ သည် ဟို သဒ  ာေ ူသူ ၇၁% မပ်ီး 

သဒ  ာြေ ူသူ ၁၀% ရှ ပါသည်။ 

အြ  ျု်းသြီ်းြ ာ်း ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းေ  င်ပါဝင်ြှုက ို လကခ်ံသူန္ှငေ့် ထ ိုသ ို ပါဝင်လာပါက အြ  ျု်းသာ်းြ ာ်းနည််းေ ူ 

ေ ာဝနထ်ြ််းဒ ဆာင်န္ ိုင်ြညဟ်ို သဒ  ာေ ူသူ ၇၅% န္ှငေ့် ၇၆% အသီ်းသီ်းရှ ကကပါသည။်   

 

 

အပခာ်းဒ သာ အဒ ရ်းကကီ်းသညေ့် ဒ လေ့လာဒ ေ  ြို့ ရှ ြှုြ ာ်း  

 

ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်း ထ ဒ ရာက်ြှု ကဏ္ဍေ  င်  



- ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းြှ ်း၊ ရာအ ြ်ြှ ်းန္ှငေ့် ဆယအ် ြ်ြှ ်းေ  ို က ရပ်က က်အေ  ကဒ် ဆာင်ရကွ်ရာြှာ 

အေေူ က ပူ်းဒ ပါင််းဒ ဆာင်ရကွ်ြှု ရှ သည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုသူအြ ာ်းစို ( ၇၀%) က လက်ခကံကသည်။ 

( သဒ  ာြေ ူသူ ၁၄%)  

- ဒ ပဖဆ ိုသူအြ ာ်းစို ( ၆၈%) က ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့၏ လိုပ်ဒ ဆာငခ် က်ြ ာ်းဒ ကာင််းြ န်လာသည်ဟို 

ဒ ပဖဆ ိုသည။်  (သဒ  ာြေသူူ ၃၁%) 

- လက်ရှ ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့၏ လိုပ်ဒ ဆာင်ခ က်ြ ာ်းန္ှငေ့် ပေ ်သက်၍ 

o သာဒ ရ်းနောဒ ရ်း က စစြ ာ်းေ  ငအ်ဒ ထာက်အပံေ့အကူအညီြ ာ်းဒ ပ်းပခင််း 

o ရပ်က က်အေ  င််းရှ ပပည်သူြ ာ်း ပါဝင်ပူ်းဒ ပါင််းဒ ဆာင်ရွကလ်ာန္ ိုင်ပခင််း 

o ရပ်က က်ရံို်းန္ငှေ့်  ဆက်ဆံရာေ  င် ပ ိုြ ိုအဆငဒ် ပပလာပခင််း န္ှငေ့ ်

- ရပ်က က်အေ  င််းရှ  ပပဿနော ြ ာ်းက ို ပ ိုြ ိုအဒလ်းထာ်းဒ ဆာငရ်ကွ်ဒပ်းန္ ိုငပ်ခင််း ေ  ို က ို 

သဒ  ာအက အဆံို်းအခ က်ြ ာ်းအပဖစ ်အစဉ်လ ိုက်ဒရ်ွးခ ယ ်ကကသည်။    

 

ေ ရာ်းဥ ပဒေစ ို်းြ ို်းဒ ရ်း ကဏ္ဍေ  င  ် 

- ရပ်က က်ဒ နပပည်သူြ ာ်းအာ်း ရပ်က က်အေ  င််းလ ိုကန်ောရြညေ့် စည််းကြ််းြ ာ်းအဒ ကကာင််း 

အသ ပညာဒ ပ်းြှုြ ာ်း ပပျုလိုပ်ပါသည်ဟို ဒ ပဖကကာ်းသူ ၄၆% န္ှငေ့် ြပပျုလိုပ်ပါဟို ဒပဖကကာ်းသူ ၃၉% ရှ သည်က ို 

ဒ ေ  ြို့ ရှ ရပါသည်။  

- “က  ်းဒ က ာ်ပခင််း”၊ “ရပ်က ကအ်ေ  င််းခ ိုက်ရန်ပဖစ်ပ ာ်းပခင််း” ၊ “ေ ရာ်းြဝင်လိုပ်ငန််းြ ာ်း” ၊ 

“အခ  န်ြဒေ ာအ်သံခ  ြို့စက် ဖ ငေ့်ပခင််း” ၊ “ဒ လာင််းကစာ်းလိုပ်ပခင််း” ြ ာ်းန္ှငေ့်ပေ ်သက်၍ 

ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့က ဥပဒေန္ှင ေ့အ်ညီ အဒ ရ်းယ ူဒ ဆာင်ရွကြ်ှုရှ ဒ ကကာင််း  ဒ ပဖဆ ိုကကသည်။ 

( ဒ ပဖဆ ိုသူြ ာ်း၏ ၇၅% က သဒ  ာေ ူ) 

- ရပ်က က်အေ  င််း လံိုခချံုဒ ရ်းကဏ္ဍေ  င် “အလ နဒ်  ်းကင််းလံိုခချံုသည်” န္ှငေ့် 

“အသငေ့်အေ ငေ့ဒ်  ်းကင််းလံိုခခံျုသည်”  ဟို ဒပဖဆ ိုသူ ၃၆.၅% က ယူဆမပ်ီး၊ “အနည််းငယ ်(သ ပ်)ြလံိုခချံုပါ” 

န္ှငေ့် “အလ န်ြလံိုခချံုပါ” ဟို ဒ ပဖဆ ိုသူ ၂၃.၇ ၅% က ယူဆကကသည်။  

- လံိုခချံုဒ ရ်းေ  င် လ န်ခ ေ့ဒ သာန္စှက်ထက်ပ ိုြ ိုေ ို်းေ က်လာသည်ဟို ယ ူဆသူ ၄၁% ြဒပပာင််းလ ဟို ယ ူဆသူ 

၃၈% ဆိုေယ် ိုသ ာ်းသည်ဟို ယ ူဆသူ ၁၆% ဟို အသီ်းသီ်းဒလေ့လာဒေ  ြို့ရှ ရသည်။  

- အဒ ပဖဆ ိုသူအြ ာ်းစို ( ပ ြ််းြျှ ၇၀%) က “ရာဇဝေ ်ြှုန္ှငေ့် အပခာ်းအြှုက စစြ ာ်း”၊ “ြူ်းယ စ်ရြ််းကာ်းသူြ ာ်း” 

န္ှငေ့်“သ ာဝဒ  ်းအန္တရာယ ်ြ ာ်းကက ျုေ င်ကာက ယ ်ပခင််း” ြ ာ်းေ  င် ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းြှ ်းက 

အဒ ရ်းယ ူဒ ဆာင်ရကွ်ြှုရှ ဒကကာင််း သဒ  ာေကူကသည။်  (သဒ  ာြေ ူသူ ၁၃ %) 

- ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့က ပပဿနော ြ ာ်း အပငင််းပ ာ်းြှုြ ာ်းက ို  က် လ ိုကြ်ှုြရှ ပ  ဒ ပဖရှင််းဒ ပ်းသည်ဟို 

ဒ ပဖဆ ိုသူ ၆၈% က သဒ  ာေ ူမပီ်း ၁၃%က သဒ  ာြေ ူကကပါ။   



- ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့၏ အဂေ  လ ိုက်စာ်းြ ာ်းန္ှငေ့် ရပ်က ကဒ် နပပည်သူြ ာ်းက ဒင ဒ ကက်း 

လက်ဒဆာငဒ် ပ်းြှုြ ာ်း သ သာစ ာ ဒ လ ာေ့နည််းလာဒ ကကာင ််း ဒေ  ြို့ရှ ရသည်။  

သေ င််း အခ က်အလက်ရရှ န္ ိုင်ြှု၊ ပ ငေ့်လင််းပြင် သာြှု၊ ေ ာဝန်ယူြှုေ ာဝနခ်ံြှု ကဏ္ဍ 

- သိုဒ ေ သနစစေ် ြ််း ဒပဖဆ ိုသူ ၅၀% က ၎င််းေ  ို ရပ်က က်ေ  င် က ိုယ ်ထူက ိုယ်ထရန်ပံိုဒင ရှ သည်ဟို 

ဒ ပဖဆ ိုမပီ်း ၃၁% ြှာ က ိုယ်ထူက ိုယ်ထ ရန်ပံိုဒ င ြရှ ဟိုဒ ပဖဆ ိုကာ က န် ၁၉% က ြသ ပါ ဟိုဒပဖဆ ိုသည်။ 

- က ိုယ်ထူက ိုယ ်ထ ရန်ပံိုဒ င  ရှ သည်ဟို ဒပဖဆ ို သူြ ာ်းက ို ဆက်လက်ဒြ်းပြန််းရာ အဆ ိုပါရနပံ်ိုဒင  ြ ာ်းက ို 

ပ ငေ့်လင််းပြင်သာြှုရှ စ ာ သံို်းစ  ပါသည်ဟို ဒ ပဖဆ ိုသူ ၄၀% ၊ ြသ ပါဟိုဒ ပဖဆ ိုသူ ၅၄% န္ငှေ့် 

ပ ငေ့်လင််းပြင်သာြှုရှ စ ာ ြသံို်းပါဟို ဒပဖဆ ိုသူ ၅% ရှ သညက် ို ဒ ေ  ြို့ ရှ ရသည။်   

- ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့ထြှံ သ သငေ့်သ ထ ိုကဒ် သာ သေင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း လံိုဒလာက်စ ာ 

ရရှ ပါသည် ဟို ၅၃% ကဒ ထာက်ခဒံ ပဖဆ ိုမပီ်း ၂၉% က ြရရှ ပါဟိုဒ ပဖဆ ိုသည။်   

- ရပ်က က်ရံို်းေ  င် ကာက ယဒ်ဆ်းထ ို်းဒ ပ်းပခင််း၊ ြှေ်ပံိုေ ငလ်ာဒ ရာက်လိုပ်ဒ ပ်းပခင််း စဒသာ 

အစီစဉ်ြ ာ်းန္ငှေ့်ပေ်သက်၍ သေ င််းအခ က်အလက်ရရှ ပါသည် ဟို ဒပဖဆ ိုသူ ၉၀% က 

ဒ ပဖကကာ်းဒ သာ်လည််း ရက်က က်အေ င််းလို ပ်ဒ ဆာငဒ် နဒ သာ စြံီက န််းြ ာ်းန္ငှေ့် ပေ ်သကသ်ညေ့် 

သေ င််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ရရှ ြှုက ို ဒပဖဆ ိုသူ ၅၀% ကသာ ရရှ သည်ဟို ဒ ထာက်ခဒံ ပဖဆ ိုသည်။ 

- ရပ်က က်အေ  က်အကကံပပျုခ က်ြ ာ်းက ို ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒရ်းအဖ  ြို့ထံ ေင်ပပန္ ိုင်သညေ့်နည််းလြ််းြ ာ်းြှာ  

o ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းြှ ်းထံ ေ  ိုကရ်  ိုကေ် င်ပပပခင််း 

o ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းရ ံို်းြှ က င််းပဒ သာ ဒ ဆ ်းဒန္ ်းပ  ြ ာ်းေ  င ်ေင ်ပပပခင််း 

o ဆယ ်/ရာအ ြ်ြှ ်းြ ာ်းထံြှေဆငေ့်ေင်ပပပခင််းေ ို  သည် အြ ာ်းဆံို်းပဖစဒ် ကကာင််းဒေ  ြို့ရှ ရသည်။  

 

ရပ်က က်ဒ နပပည်သူြ ာ်း၏ ရပ်က က်အဒ ရ်းေ  င်ပူ်းဒ ပါင််းပါဝင်ြှု ကဏ္ဍေ  င် 

- လက်ရှ ရက်က ကအ်ိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့သည် ရပ်က က်ဒနပပညသူ်ြ ာ်းန္ှငေ့် ေ ိုက်ရ ိုက်ဒေ  ြို့ဆံိုဒ ဆ ်းဒ န္ ်းြှုြ ာ်း 

ရှ သည်ဟို ဒပဖဆ ိုသူ ၅၂% ကဒ ပဖကကာ်းမပ်ီး ၃၈% က ေ  ိုကရ်  ိုက်ဒေ  ြို့ဆံိုဒ ဆ ်းဒ န္ ်းြှုြ ာ်း ြရှ ပါဟို 

ဒ ပဖကကာ်းသည်။  

- သိုဒ ေ သနစစေ် ြ််းဒ ပဖဆ ိုသူြ ာ်း၏ ၅၆% က ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒ ရ်းအဖ  ြို့န္ငှေ့် 

ေ  ိုကရ်  ိုကဒ် ေ  ြို့ ဆံိုဒဆ ်းဒ န္ ်းပ  ြ ာ်း ေ  င် ြပါဝင်ဖူ်းပါဟို ဒ ပဖကကာ်းကကမပီ်း က န် ၄၄% က ပါဝင်ဖူ်းပါသည်ဟို 

ဒ ပဖဆ ိုသည။် 

- ဒ ေ  ြို့ ဆံိုဒ ဆ ်းဒ န္ ်းပ  ြ ာ်းေ  င် ြပါဝင်ပဖစ်သညေ့်အဒ ကကာင််းအရင််းြ ာ်းြှာ “ဒဆ ်းဒ န္ ်းပ  ေက်ရန်အခ  န်ြရ၍” 

ြေ က်ပဖစ်ပခင််းန္ှငေ့် “ြ ြ အ ြ်ြှ အပခာ်းဒသာြ သာ်းစိုဝင်ြ ာ်းသ ာ်းေကဒ် သာဒ ကကာင ေ့်” 

ြေ က်ပဖစ်ပခင််းေ ို သည်  အြ ာ်းဆံို်းပဖစသ်ည်။ 



သာေညူီြျှြှု ကဏ္ဍေ  င်  

o ပ  က င််းပခ ငေ့်အြ န ်ထိုေဒ် ပ်းပခင််း 

o ဆံို်းပဖေ်ခ က်ခ ြှေ ်ရာေ  င်ပါဝင်ဒ စပခင််း 

o ဒ ထာက်ခစံာယ ူပခင််း 

o အပင င််းပ ာ်းြှုက ိုဒပဖရှင််းပခင််း 

စသညေ့် က စစြ ာ်းေ  င် ရပ်က က်အိုပ်ခ ျုပ်ဒရ်းရ ံို်းြှ အကူအညီအခ ငေ့အ်ဒ ရ်းရယ ူရာေ  င်ညြီျှြှု ရှ ဒ ကကာင််း 

အြ ာ်းစိုက သဒ  ာေဒူ ပဖဆ ို ကကသည်။ (  ပျှြ််းြျှသဒ  ာေြူှု ၆၀.၇ ၅% ၊ ပျှြ််းြျှ သဒ  ာြေ ူြှု ၅.၂၅%)  

 

 

 


