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ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ 
လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ အားေပးမႈတို႔အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းအား အထူးပင္ ေက်းဇူး 
တင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  

ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္စာရင္းအင္းစနစ္ ဖံြ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ 
အခါသမယ ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ ျပဳစုထုတ္ျပန္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးကို 
ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္ စာရင္းအင္းဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာရင္းအင္း 
ဆိုင္ရာဖံြ ႔ၿဖိဳးမႈ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ (NSDS) ကိုလည္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝၿပီး တိက်ေသာ 
တရားဝင္စာရင္းအင္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ ခိုင္မာေသာရည္မွန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။    

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္စာရင္းအင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံရွိလူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္အားကိုး၍ 
ရေသာ စာရင္းအင္းမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တရားဝင္စာရင္းအင္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းတိက်၍ ျပည္သူလူထုထံ ထုတ္ျပန္ 
အသိေပးထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံရပါမည္။ သို႔မွသာ 
စာရင္းအင္းမ်ား၏အရည္အေသြးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီး အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေပးသူမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ အသံုးျပဳ 
သူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈကို တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသူ
မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢဖံြ ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔မွေပးအပ္ေသာ 
ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရေသာ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုၿပီး အခ်က္အလက္အသံုးျပဳသူအမ်ိဳးမ်ိဳး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ မ်ားစြာလိုအပ္လ်က္ 
ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၃,၇၃၀ ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ 
ပါသည္။ 

(ဆန္းျမင့္)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန



မာတိကာ
 ေက်းဇူးတင္လႊာ 

 အတိုေကာက္စကားလံုးမ်ား  ၁

 ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္အခ်က္အလက္မ်ား ၁

၁ နိဒါန္း  ၃

 ၁-၁ နိဒါန္း ၄
 ၁-၂ အဓိကက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား ၇

၂ စစ္တမ္းဒီဇိုင္း ၉

 ၂-၁ နမူနာအရြယ္အစား ေရြးခ်ယ္ျခင္း  ၁၀
 ၂-၂ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၁၁
 ၂-၃ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာ၏ အၿပီးသတ္ဒီဇိုင္း ၁၃
 ၂-၄ သံုးလပတ္အလုိက္ ေကာက္ယူမည့္ Sub-Sample မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၁၅
 ၂-၅ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ မ်ားျပားစြာပါဝင္ေသာ  ၁၇  
  စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအားစိတ္ပိုင္းျခင္း(Segmentation)
 ၂-၆ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား  ၁၈  
  ေရြးခ်ယ္ျခင္း
 ၂-၇ ေမးခြန္းလႊာဒီဇိုင္းႏွင့္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၁၉

၃ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ၂၅

 ၃-၁ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ၂၆
 ၃-၂ အခ်က္အလက္မ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း (Data Processing) ၂၈
 ၃-၃ စစ္တမ္းအဖဲြ ႔မ်ား ၃၀
 ၃-၄ သင္တန္းေပးျခင္း ၃၀
 ၃-၅ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ၃၃ 
  အစားထိုးျခင္း 
 ၃-၆ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ စကားျပန္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း  ၃၈
 ၃-၇ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္း ၃၉



၄ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္   ၄၁

 ၄-၁ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၄၂
 ၄-၂ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အခ်က္အလက္သြင္းသည့္ပရိုဂရမ္မွ  ၄၅
  ထုတ္ေပးသည့္ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္(QA) အစီရင္ခံစာမ်ား

၅ အေလးေပးမႈႏွင့္ နမူနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အမွားမ်ားကိ ု ၄၇
 တြက္ခ်က္ျခင္း

 ၅-၁ အေလးေပးမႈ တြက္ခ်က္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၄၈
 ၅-၂ ေျဖဆိုမႈမရွိျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ အေလးေပးမႈကို  ၅၀
  တြက္ခ်က္ျခင္း 
 ၅-၃ စုစုေပါင္းေျဖဆိုမႈႏႈန္း ၅၀
 ၅-၄ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အခ်က္အလက္မ်ားမွ ၅၁
  စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား
 ၅-၅ နမူနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာအမွားမ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္း ၅၂

 ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ၅၅

 ေနာက္ဆက္တြဲ က ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) ၅၆
  အတြက္ နမူနာအရြယ္အစားသတ္မွတ္ျခင္း
 ေနာက္ဆက္တြဲ ခ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇)  ၆၇  
  အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳစုသည့္ပံုစံ 
 ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းမရွိေသာ၊ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း  ၆၈
  မရွိေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္
  အေၾကာင္းရင္းမ်ား
 ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ စာရင္းျပဳစုသည့္အဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္  ၇၀ 
  အဖဲြ ႔မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔
  ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔ဝန္ထမ္း
  မဟုတ္သူမ်ား
 ေနာက္ဆက္တြဲ င ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္သြင္းသည့္ ပရိုဂရမ္မွ  ၇၁
  ထုတ္ေပးေသာ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္
  (QA) ရလဒ္မ်ား



ဇယားမ်ား

ေျမပံုမ်ား

ပံုမ်ား

ဇယား ၂-၁။  ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေရွ႕ေျပးရလဒ္အရ ၁၀
                  အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနပံု
ဇယား ၂-၂။  ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ၁၁
 အားလံုး၏ အရြယ္အစား (အိမ္္ေထာင္စုမ်ားအေရအတြက္)
ဇယား ၂-၃။  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကနဦးနမူနာ ၁၂
 အုပ္စု(Master Sample)၏ အေျခခံနမူနာယူနစ္(Primary Sampling Unit) မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိပံု
ဇယား ၂-၄။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန ၁၃
 စစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာ၏ အၿပီးသတ္ဒီဇိုင္း               
ဇယား ၂-၅။  Cluster Number အလုိက္ေကာက္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သံုးလပတ္နွင့္္ အမွန္တကယ္ ၁၆
 ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ သံုးလပတ္တို႔၏ ကြဲျပားမႈကို ေဖာ္ျပျခင္း
ဇယား ၂-၆။   စိတ္ပိုင္းခဲ့ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ၁၇
ဇယား ၂-၇။  အစားထိုးရန္အိမ္ေထာင္စု ေလးစုစလံုး အသံုးျပဳၿပီးသည့္တိုင္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ၁၉
                 အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိေနသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား
ဇယား ၂-၈။  ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းလႊာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ၂၁
 အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္အား ျခံဳငံုတင္ျပျခင္း
ဇယား ၂-၉။  ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ရပ္ရြာလူထုေမးခြန္းလႊာအား ျခံဳငံုတင္ျပျခင္း ၂၂
ဇယား ၃-၁။  ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သင္တန္း ၂၇
                 ေပးခဲ့သည့္ကာလမ်ား
ဇယား ၃-၂။  ေနျပည္ေတာ္ရွိ အခ်က္အလက္စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ(Data Processing) ဝန္ထမ္းမ်ားအေၾကာင္း ၂၉ 
 အႏွစ္ခ်ဳပ္
ဇယား ၃-၃။  ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ဘာသာစကားမ်ား ၃၉
ဇယား ၄-၁။  အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၄၃
ဇယား ၅-၁။  ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ေတြ ႔ဆံု ၅၁
                 ေမးျမန္းမႈမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 

ေျမပံု ၃-၁။  ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ စာရင္းေကာက္သူမ်ား၊ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူမ်ားနွင့္ ၃၁
 စာရင္းျပဳစုသူမ်ားပါဝင္ေသာ အဖဲြ ႔အလိုက္ က်ား/မ ပါဝင္မႈျပပံု
ေျမပံု ၃-၂။  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ သံုးလပတ္ကာလအလိုက္ အစားထိုးခဲ့ေသာ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း ၃၅
 မရွိခဲ့ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား
ေျမပံု ၃-၃။   ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ၃၇ 
                ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာေဒသမ်ား

ပံု ၃-၁။  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း/စာရင္းျပဳစုျခင္း အလုပ္မ်ားအတြက္  ၂၈
 ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္ 
ပံု ၃-၂။  စစ္တမ္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ က႑အလိုက္ႏွင့္ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခန္းက႑ ၃၃
 အလိုက္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္တန္းမတိုင္မီႏွင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္ အေတြ ႔အၾကံဳအဆင့္မ်ား
ပံု ၃-၃။   တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ စကားျပန္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၏ ၃၈
 ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား 



အတိုေကာက္စာလုံးမ်ား

ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္အေရအတြက္ ၁,၁၄၅

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ ၁၃,၇၃၀

အစားထိုးခဲ့သည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္ အေရအတြက္ ၃၃

လံုးဝသြားေရာက္ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့သည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္အေရအတြက္ ၇

ေျဖဆိုရန္ ျငင္းပယ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ ၉၉

၃ ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္တိုင္ ဆက္သြယ္၍မရေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ ၈၀၂

စြန္႔ပစ္ထား၍ ပ်က္စီးေနေသာ/လူေနထိုင္ျခင္း မရိွေသာ ေနအိမ္အေရအတြက္ ၃၇

စကားျပန္အသံုးျပဳခဲ့ရေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္အေရအတြက၁္ ၉၉

အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္ အေရအတြက္ ၆၅

CAFE Computer Assisted Field-based Data Entry 
 ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူစာရင္းသြင္းျခင္း

CSO Central Statistical Organization
 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ ႔

DG Director General
 ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

DP Development Partner
 ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္(ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား)

DOP Department of Population
 ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

EA Enumeration Area
 စာရင္းေကာက္ကြက္

GOM Government of Myanmar
 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

HIES Household Income and Expenditure Survey
 အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြႏွင့္စားသုံးမႈစစ္တမ္း

IHLCA Integrated Household Living Conditions  
 Assessment
 ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေထာင္စုစားဝတ္ေနေရးအေျခအေန
 ဘက္စုံေလ့လာမႈစစ္တမ္း

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

MPLCS Myanmar Poverty and Living Conditions
 Survey (2015)
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး
 အေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅)

NGO Non-Governmental Organization
 အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္း

NSDS National Strategy for Development of Statistics
 စာရင္းအင္းဆိုင္ရာဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ

PAPI Paper and Pencil Interviewing
 စကၠဴႏွင့္ခဲတံအသံုးျပဳ၍ ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

PPS Probability Proportional to Size
 အရြယ္အလိုက္ ျဖစ္တန္စြမ္း

PSU Primary Sampling Unit
 အေျခခံနမူနာယူနစ္

QA Quality Assurance
 အရည္အေသြး အာမခံခ်က္

UNDP United Nations Development Programme
 ကုလသမဂၢဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္

WB World Bank
 ကမာၻ႔ဘဏ္

၁  စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားလံုးအတြက္ စကားျပန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ စကားျပန္လိုအပ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု အနည္းဆံုးတစ္စု ရွိေသာ စာရင္း 
ေကာက္ကြက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

၁
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နိဒါန္း

၁

၃



၁-၁   နိဒါန္း
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (MLCS) မွ ထြက္ရွိလာမည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ားအတြက္ စစ္တမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္း 
လႊာျပဳစုျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ေမးျမန္းျခင္းမွစ၍ အခ်က္အလက္ဖိုင္မ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအထိ စစ္တမ္း၏ အဆင့္မ်ား 
အားလံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
 
အစီရင္ခံစာတြင္ စစ္တမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားၿပီး အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေခၚယူျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေမးခြန္းလႊာ ဒီဇိုင္း 
ထုတ္ျခင္း၊ နမူနာဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါရွိပါသည္။
 
ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာမ်ား ဆက္လက္ထြက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ညႊန္ကိန္း 
မ်ား အစီရင္ခံစာကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ေနာက္ပိုင္းဆက္လက္ထြက္ရွိလာမည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ လူမႈ
စီးပြားဆိုင္ရာအေသးစိတ္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) ကို အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားမႈမ်ားအား တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈအေျခအေနကို ဘက္ေပါင္းစံု 
မွ ေလ့လာထားေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းအား ကုလသမဂၢဖံြ ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔၏ 
ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔ (CSO) မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းတြင္ လူမ်ား၏ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ဝင္ေငြပမာဏမ်ား၊ မိသားစု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ဝင္ေငြကို သံုးစြဲၾကပံုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေကာက္ယူပါသည္။ ေကာက္ယူ 
ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ ဖံြ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ 
ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

• ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕ ျပ / ေက်းလက္တို႔အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ 
ေနထိုင္မႈအေျခအေနကို ေခတ္ႏွင့္အညီ အနီးစပ္ဆုံး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္

• ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အခ်က္အလက္လိုအပ္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ
ပန္းတိုင္ (Sustainable Development Goals-SDGs) အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား၊ ၫႊန္ကိန္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေထာက္ပံ့ရန္

• ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္၊ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း (CPI) တြက္ခ်က္ရာတြင္ လိုအပ္ 
သည့္ စားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အေလးေပးမႈမ်ားကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ 

• အမ်ိဳးသားစာရင္းစနစ္ (System of National Accounts - SNA) တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ စားသုံးမႈကုန္က် 
စရိတ္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္

၄



ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုအသံုး 
စရိတ္ႏွင့္ေနထိုင္မႈအေျခအေန စစ္တမ္းမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေထာင္စု 
စားဝတ္ေနေရးအေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း (၂၀၀၄-၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉-၁၀ ခုႏွစ္)၊ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြႏွင့္ 
စားသံုးမႈစစ္တမ္း (၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကား ၆ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္္ႏႈန္းျဖင့္ ၅ ႀကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅) တို႔အေပၚတြင္ အေျချပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) တြင္ အဆိုပါအိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ား အားလံုးကို တစ္ခုတည္းေသာ 
စစ္တမ္းအျဖစ္စုစည္း၍ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရရွိ 
ႏိုင္မည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) သည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၊ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္ေဒသမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရိုင္ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ အနက္ 
၂၉၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုေပးေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း 
၁၃,၇၃၀ ရွိပါသည္။ စစ္တမ္းသည္ စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၁,၁၄၅ ျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
နမူနာကို ေကာက္ယူခဲ့ေသာစစ္တမ္းျဖစ္ပါသည၂္။ နမူနာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ 
သန္းေခါင္စာရင္း၏ နမူနာစာရင္းစဥ္ေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ခန္႔မွန္း 
တြက္ခ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ နမူနာအေလးေပးမႈမ်ား (Sampling Weights) ကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး နမူနာသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔အတြက ္ စာရင္းအင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

စစ္တမ္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထ ိ ၁၂ လတာကာလ ၾကာျမင့္သည္ 
အထိ ဆက္တိုက္ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအား ေဆာင္းရာသီကာလအတြင္း (ဒီဇင္ဘာလမွ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ) တြင္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ေႏြရာသီ (မတ္လမွ ေမလအထိ) ႏွင့္ မိုးရာသီ(ဇူလိုင္လမွ ေအာက္တိုဘာ 
လအထိ) တို႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီကာလတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းလႊာ 
ျပဳစုရာတြင္ လားရာျပညႊန္ကိန္းမ်ား (Trend Indicators) ဖန္တီးရန္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခ 
အေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္/ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ 
အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း (MPLCS) မွ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း 
တူညီသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့ပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားရယူရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဖံြ ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္အဖဲြ ႔ 
အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခ်က္အလက္ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ အဖဲြ ႔ငယ္မ်ားခြဲ၍ ေမးခြန္းလႊာ၏ ေဖာ္ျပပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္ -  

• အိမ္ေထာင္စုသားအေၾကာင္းအရာ
• ပညာေရး၊ စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ သင္တန္းရရွိမႈ 
• က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္
• ေနထိုင္မႈအေျခအေန
• အိမ္ေထာင္စုအစားအေသာက္ အသံုးစရိတ္ 
• အိမ္ေထာင္စုအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ၾကာရွည္အသံုးခံႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲမႈ
• အလုပ္အကိုင္အေျခအေန
• စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
• စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
• အိမ္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ
• အိမ္ေထာင္စုသုိ႔ ေငြပို႔သူ/ေပးသူမ်ား 
• ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေက်ာ္လႊားမႈဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား
• အျခားဝင္ေငြ
• ရပ္ရြာဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာ

၂ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားကို ၁၂ လ တာကာလ ၾကာျမင့္သည့္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထိုေဒသမ်ားကို ေကာက္ယူႏိုင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္ထြက္ရွိလာမည့္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း 
(၂၀၁၇) စစ္တမ္းနည္းပညာဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ အျပည့္အစံု မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ဤအစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည့္ ေျမပံုမ်ားတြင္လည္း ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

၅



ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတအီျဖစ္ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ 
မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေရး ဗဟုိေကာ္မတကီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီသည္ သက္ေသ 
အေထာက္အထား အေျခခံေသာမူဝါဒ (evidence-based policy)ႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ား ဖံြ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး 
အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္ 
အေသြးျပည့္ဝေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို 
ပံုမွန္က်င္းပၿပီး ဒုတိယသမၼတ(၂) က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ 
စုဝန္ႀကီးက ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ပါ 
သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားမွ အဖဲြ ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္ - 

• ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
• စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
• ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
• သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
• လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
• အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန  
• စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
• စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
• ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
• က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
• ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
• လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
• ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
• ဥကၠ႒၊ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
• တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအားလံုးရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 

စာရင္းအင္းဆိုင္ရာဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ (NSDS) ေအာက္ရိွ စစ္တမ္းမ်ားနွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ ႔သည္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အတြက္ နည္းပညာေကာ္မတီ အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးအခ်ိဳ႕ တြင္ ေဆြးေႏြး
သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚမူတည္၍ အလွဴရွင္မိတ္ဖက္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ၾကား တက္ေရာက္ေစပါသည္။    

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရိုင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၉၆ ၿမိဳ႕နယ္ကို လႊမ္းျခံဳေသာ နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၃,၇၃၀ စုကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ကာလသည္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္အထိ ၁၂ လ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာ၏ ရာသီမ်ားအားလံုးတြင္ 
ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ မတူညီေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ေတြ ႔ၾကံဳခံ
စားၾကရသည့္အေျခအေနမ်ားကို အမိအရ ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   

ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအား စကၠဴႏွင့္ ခဲတံ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (Paper and Pencil Interviewing - PAPI) 
ေကာက္ယူရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေနရာတြင္ပင္ Laptop ကြန္ပ်ဴတာတြင္ 
ျဖည့္သြင္းပါသည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္္၏ ေနထုိင္မႈအေျခအေနတိုင္းတာသည့္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕မွ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ နည္းစနစ္)။ 
CSPro ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္အသံုးျပဳ၍ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသည့္စနစ္ကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ၌ 
ပင္ အခ်က္အလက္မ်ားေရးသြင္းႏိုင္ၿပီး ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးျခင္းအား ခ်က္ခ်င္း 
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္အခ်က္အလက္မ်ားအား မိုဘိုင္းအင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ရံုးခ်ဳပ္ရွိ Database အတြင္း 
သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းရာတြင္ အမွားမ်ားကုိ စစ္ေဆးဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ဗဟုိစာရင္းအင္း 
အဖဲြ ႔(ရံုးခ်ဳပ္)တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းျခင္းကို ထပ္မံ ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

၆



၁-၂  အဓိကက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား 

အစီအစဥ္ က်င္းပသည့္ေန႔စဲြ
အစီရင္ခံစာတြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာစာစဥ္ 

ေမးခြန္းလႊာျပဳစုျခင္း ၂၀၁၆ ေမလ - ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလ ၃

နမူနာဒီဇိုင္း ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၂၀၁၆ ေမလ - ၂၀၁၆ ေအာက္တို ဘာလ ၃

အခ်က္အလက္ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေဝး

၂၀၁၆ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ၁

အႀကိဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ၂၀၁၆ ဇြန္လကုန္ ၃

ပထမအႀကိမ္ ေရွ႕ေျပးစစ္တမ္း ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၃

အခ်က္အလက္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေဝး

၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ၁

ဒုတိယအႀကိမ္ ေရွ႕ေျပးစစ္တမ္း ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ ၃

အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသည့္စနစ္ ပရိုဂရမ္ေရးဆဲြျခင္း ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ-ႏိုဝင္ဘာလ ၃

စာရင္းျပဳစုသူ (Lister) မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ၃

စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္သူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း

၂၀၁၆ ႏုဝိင္ဘာလ ၃

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ား စတင္ျခင္း ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၃

Data Entry Operator ႏွင့္ Checker မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း 
(ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔/ ရံုးခ်ဳပ္)

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၃

မသြားေရာက္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ပထမအႀကိမ္ 
ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး

၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ ၃

မသြားေရာက္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး

၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ၃

မသြားေရာက္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ တတိယအႀကိမ္ 
ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ ၃

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ား ၿပီးစီးျခင္း ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၃

အခ်က္အလက္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေဝး

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ ၁

အေလးေပးမႈမ်ား (Weights) အား အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ ၅

၇



၈



စစ္တမ္းဒီဇိုင္း

၂

၉



၂-၁ နမူနာအရြယ္အစား ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
စစ္တမ္းဆိုင္ရာညႊန္ကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ ရာသီဥတုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳေစရန္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ကုိယ္စားျပဳ 
ေသာ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားကို သံုးလပတ္တစ္ႀကိမ္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း 
(၂၀၁၇) အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ အဓိက Domain မ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္ 
Domain မ်ားအတြက္လည္း စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားအား ေလ့လာထားပါသည္။ 

နမူနာအရြယ္အစားအတြက္ အေျခခံနမူနာယူနစ္မ်ား (Primary Sample Units - PSUs) မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ 
အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား (EAs) ျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းအစီအစဥ္အတြက္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း နမူနာစာရင္းစဥ္မွ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ 
စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၄,၀၀၀ ပါဝင္ေသာ ကနဦးနမူနာအုပ္စု (Master Sample) တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အတြက္ နမူနာအစုအဖဲြ ႔မ်ား(Sample Clusters) အား ထိုကနဦး နမူနာ 
အုပ္စုမွ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။၃

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ အလႊာခြဲအဆင့္ဆင့္ နမူနာဒီဇိုင္း (Stratified Multi-stage 
Sample Design) ကို အသံုးျပဳပါသည္။ နမူနာစာရင္းစဥ္အား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္ေဒသမ်ား 
အျဖစ္ အလႊာမ်ားခြဲထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း နမူနာ 
စာရင္းစဥ္ထဲတြင္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္ အလႊာမ်ားအျဖစ္ အုပ္စုခြဲေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ေနရာေဒသအသီးသီးမွ အဆင့္ဆင့္ဖဲြ ႔စည္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖဲြ ႔စည္းပံုေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့ပါသည္။ ရပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားရွိ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအားလံုးကို ၿမိဳ႕ ျပဟုသတ္မွတ္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု 
မ်ားရွိ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအားလုံးကို ေက်းလက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေရွ႕ေျပးအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာစာရင္းစဥ္ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
ေဒသအလႊာလိုက္၊ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိေနပံုအား ဇယား ၂-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
  

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ ျပ ေက်းလက္ စုစုေပါင္း ေဒသအလိုက္ (%) ၿမိဳ႕ ျပ (%)

ကခ်င္ ၉၁,၉၀၇ ၁၇၄,၉၄၅ ၂၆၆,၈၅၂ ၂.၅ ၃၄.၄

ကယား ၁၃,၇၃၀ ၄၁,၁၆၂ ၅၄,၈၉၂ ၀.၅ ၂၅.၀

ကရင္ ၆၃,၉၅၁ ၂၃၇,၆၁၄ ၃၀၁,၅၆၅ ၂.၈ ၂၁.၂

ခ်င္း ၁၉,၀၂၂ ၇၁,၄၇၅ ၉၀,၄၉၇ ၀.၈ ၂၁.၀

စစ္ကိုင္း ၁၇၉,၇၃၆ ၉၀၉,၆၄၇ ၁,၀၈၉,၃၈၃ ၁၀.၁ ၁၆.၅

တနသၤာရီ ၆၃,၁၇၀ ၂၀၇,၇၂၉ ၂၇၀,၈၉၉ ၂.၅ ၂၃.၃

ပဲခူး ၂၃၄,၂၂၈ ၈၉၁,၃၃၄ ၁,၁၂၅,၅၆၂ ၁၀.၄ ၂၀.၈

မေကြး ၁၂၈,၃၆၃ ၇၇၇,၇၀၂ ၉၀၆,၀၆၅ ၈.၄ ၁၄.၂

မႏၲေလး ၄၀၆,၁၇၃ ၈၉၈,၀၆၁ ၁,၃၀၄,၂၃၄ ၁၂.၁ ၃၁.၁

မြန္ ၁၁၁,၉၂၉ ၃၀၃,၈၂၅ ၄၁၅,၇၅၄ ၃.၈ ၂၆.၉

ရခိုင္ ၇၄,၁၂၀ ၄၉၃,၃၃၆ ၅၆၇,၄၅၆ ၅.၂ ၁၃.၁

ရန္ကုန္ ၁,၀၅၁,၂၂၆ ၄၉၉,၂၇၃ ၁,၅၅၀,၄၉၉ ၁၄.၃ ၆၇.၈

ရွမ္း ၂၆၅,၉၄၃ ၈၇၅,၁၃၇ ၁,၁၄၁,၀၈၀ ၁၀.၅ ၂၃.၃

ဧရာဝတီ ၁၉၈,၂၉၄ ၁,၂၈၆,၁၄၄ ၁,၄၈၄,၄၃၈ ၁၃.၇ ၁၃.၄

ေနျပည္ေတာ္ ၆၈,၆၃၉ ၁၇၈,၆၅၄ ၂၄၇,၂၉၃ ၂.၃ ၂၇.၈

စုစုေပါင္း ၂,၉၇၀,၄၃၁ ၇,၈၄၆,၀၃၈ ၁၀,၈၁၆,၄၆၉ ၁၀၀.၀ ၂၇.၅

၃ ကနဦးနမူနာအုပ္စု (Master sample) ဒီဇိုင္းေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းစနစ္အား “Recommendations for Developing Master Sample for National Household Surveys in 
Myanmar: Sampling and Estimation Methodology” (Megill ၊ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ေရွ႕ေျပးရလဒ္အရ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပ/ 
ေက်းလက္ အလႊာအလိုက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိေနပံု 

ဇယား ၂-၁။ 

၁၀



စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား အေရအတြက္

စာရင္းေကာက္ကြက္ အရြယ္အစား ၿမိဳ႕ ျပ ေက်းလက္ စုစုေပါင္း

အိမ္ေထာင္စု ၀ စု ၅၂ ၁၀၂ ၁၅၄

အိမ္ေထာင္စု ၁-၉ စု ၈၉ ၁၉၄ ၂၈၃

အိမ္ေထာင္စု ၁၀-၁၉ စု ၁၀၄ ၂၀၁ ၃၀၅

အိမ္ေထာင္စု ၂၀-၄၉ စု ၃၄၁ ၉၉၉ ၁,၃၄၀

အိမ္ေထာင္စု ၅၀-၉၉ စု ၁,၆၁၄ ၆,၉၉၃ ၈,၆၀၇

အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀-၁၄၉ စု ၁၁,၈၈၃ ၃၃,၀၆၄ ၄၄,၉၄၇

အိမ္ေထာင္စု ၁၅၀-၁၉၉ စု ၆,၃၄၉ ၁၅,၀၀၃ ၂၁,၃၅၂

အိမ္ေထာင္စု ၂၀၀-၂၄၉ စု ၉၇၇ ၁,၆၄၃ ၂,၆၂၀

အိမ္ေထာင္စု ၂၅၀-၂၉၉ စု ၂၃၁ ၃၀၈ ၅၃၉

အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀+ ၁၃၃ ၂၇၇ ၄၁၀

စုစုေပါင္း ၂၁,၇၇၃ ၅၈,၇၈၄ ၈၀,၅၅၇

သမတ္ကိန္း (Mean) ၁၄၀ ၁၃၃ ၁၃၅

စံတိမ္းခ်က္ (Std. Dev.) ၁၄၀.၂ ၁၃၃.၃ ၁၃၅.၂

၂-၂ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
ကနဦးနမူနာအုပ္စုအတြက္ အေျခခံနမူနာယူနစ္မ်ား (PSUs) မွာ သန္းေခါင္စာရင္း၏ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား (EAs) 
ျဖစ္ၿပီး စာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပ်မ္းမွ်အိမ္ေထာင္စု ၁၃၅ စု ခန္႔ရွိပါသည္ (ၿမိဳ႕ ျပရွိ စာရင္းေကာက္ 
ကြက္မ်ားတြင္ ၁၄၀ စုႏွင့္ ေက်းလက္စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားတြင္ ၁၃၃ စု)။ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၏ အရြယ္အစား 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇယား ၂-၂ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ စာရင္းေကာက္ 
ကြက္မ်ားအားလံုးကို အရြယ္အစားအလိုက္ အုပ္စုခြဲ၍ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္အလႊာခြဲ၍ တင္ျပထားပါသည္။ စာရင္းေကာက္ 
ကြက္မ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္တြင္ အိိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ ၁၀၀ မွ ၁၄၀ ၾကားတြင္ရွိပါသည္။ 

နမူနာစာရင္းစဥ္ထဲရွိ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္ဟူ၍ အလႊာ 
မ်ား ခြဲထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ၿပီးျပည့္စံုေသာအလႊာခြဲျခင္း (Implicit Stratification) ထပ္မံျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ နမူနာ 
အုပ္စုသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ေနရာေဒသမ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ အလႊာတစ္လႊာစီ အတြင္း 
တြင္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္ ကုတ္ 
နံပါတ္မ်ားအတိုင္း ေရွ႕ေနာက္စဥ္ထားပါသည္။ 

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း၏ နမူနာစာရင္းစဥ္မွ စာရင္းေကာက္ကြက္ ၄,၀၀၀ ပါဝင္သည့္ ကနဦးနမူနာအုပ္စုအား 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ အလႊာတစ္လႊာစီအတြင္းရွိ ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္(Master Sample EA) မ်ား 
အား အရြယ္အလိုက္ျဖစ္တန္စြမ္း (Probability Proportional to Size - PPS) ျဖင့္ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အရြယ္အစားအတိုင္းအတာသည္ သန္းေခါင္စာရင္းနမူနာစာရင္းစဥ္ထဲရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အေရအတြက္ေပၚတြင္ 
အေျခခံပါသည္။ ကနဦးနမူနာအုပ္စုစာရင္းေကာက္ကြက္ ၄၀၀၀ အား တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ အလားတူ 
အုပ္စု (Replicate) ေလးခုအျဖစ္ အုပ္စုခြဲခဲ့ၿပီး တစ္ခုစီတြင္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ ၁,၀၀၀ စီ ပါဝင္ပါသည္။ ကနဦး 
နမူနာအုပ္စုထဲရွိ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၏ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္၊ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိပံုကို ဇယား ၂-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား (အလားတူ အုပ္စုခြဲမ်ား 
အားလံုးပါဝင္ေသာ) ကနဦးနမူနာအုပ္စု အျပည့္အစံုထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ပံုအား နမူနာ ေရြးခ်ယ္မႈ 

ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား အားလံုး၏ အရြယ္အစား (အိမ္္ေထာင္စုမ်ား 
အေရအတြက္) 

ဇယား ၂-၂။ 

၁၁



လုပ္ငန္းစဥ္အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ 
စာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအသစ္ကိုျပဳစု၍ နမူနာစာရင္းစဥ္အား ျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး ထိုစာရင္းစဥ္အား နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြင္း နမူနာအိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုကို ေရြးခ်ယ္သည့္အဆင့္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈယူနစ္မ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ 
စုမ်ားအတြင္း ပံုမွန္ေနထိုင္လ်က္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ ျပ ေက်းလက္ စုုစုေပါင္း

ကခ်င္ ၈၀ ၉၆ ၁၇၆

ကယား ၄၀ ၆၀ ၁၀၀

ကရင္ ၅၂ ၁၃၆ ၁၈၈

ခ်င္း ၄၀ ၆၄ ၁၀၄

စစ္ကိုင္း ၇၆ ၂၈၀ ၃၅၆

တနသၤာရီ ၅၆ ၁၂၄ ၁၈၀

ပဲခူး ၁၀၀ ၂၆၄ ၃၆၄

မေကြး ၆၀ ၂၆၄ ၃၂၄

မႏၲေလး ၁၆၀ ၂၃၂ ၃၉၂

မြန္ ၈၀ ၁၄၀ ၂၂၀

ရခိုင္ ၄၄ ၂၁၆ ၂၆၀

ရန္ကုန္ ၂၇၂ ၁၂၈ ၄၀၀

ရွမ္း ၁၁၂ ၂၅၂ ၃၆၄

ဧရာဝတီ ၇၂ ၃၂၈ ၄၀၀

ေနျပည္ေတာ္ ၆၄ ၁၀၈ ၁၇၂

စုစုေပါင္း ၁,၃၀၈ ၂,၆၉၂ ၄,၀၀၀

နမူနာဒီဇိုင္းကို အၿပီးသတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း 
(MPLCS) မွအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအမွားမ်ား၊ Confidence Interval မ်ား၊ အဓိက 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား 
ေနာက္ဆက္တြဲ- က တြင္ အေသးစိတ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဇယား ၂-၄ တြင္ အလႊာမ်ားအလိုက္ စာရင္းေကာက္ကြက္ 
မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အၿပီးသတ္ခဲြေဝသတ္မွတ္ထားမႈအား ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကနဦးနမူနာအုပ္စု (Master Sample) ၏ အေျခခံနမူနာယူနစ္ 
(Primary Sampling Unit)မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိပံု 

ဇယား ၂-၃။ 

၁၂



တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္
စုုစုေပါင္း ၿမိဳ႕ ျပ ေက်းလက္

နမူနာ
အစုအဖဲြ ႔မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား

နမူနာ
အစုအဖဲြ ႔မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား

နမူနာ
အစုအဖဲြ ႔မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား

ကခ်င္ ၇၂ ၈၆၄ ၃၆ ၄၃၂ ၃၆ ၄၃၂

ကယား ၇၂ ၈၆၄ ၂၈ ၃၃၆ ၄၄ ၅၂၈

ကရင္ ၇၂ ၈၆၄ ၂၄ ၂၈၈ ၄၈ ၅၇၆

ခ်င္း ၇၂ ၈၆၄ ၂၄ ၂၈၈ ၄၈ ၅၇၆

စစ္ကိုင္း ၇၂ ၈၆၄ ၂၀ ၂၄၀ ၅၂ ၆၂၄

တနသၤာရီ ၇၂ ၈၆၄ ၂၈ ၃၃၆ ၄၄ ၅၂၈

ပဲခူး ၇၂ ၈၆၄ ၂၄ ၂၈၈ ၄၈ ၅၇၆

မေကြး ၇၂ ၈၆၄ ၂၀ ၂၄၀ ၅၂ ၆၂၄

မႏၲေလး ၇၂ ၈၆၄ ၃၆ ၄၃၂ ၃၆ ၄၃၂

မြန္ ၇၂ ၈၆၄ ၃၂ ၃၈၄ ၄၀ ၄၈၀

ရခိုင္ ၇၂ ၈၆၄ ၁၆ ၁၉၂ ၅၆ ၆၇၂

ရန္ကုန္ ၉၆ ၁,၁၅၂ ၆၄ ၇၆၈ ၃၂ ၃၈၄

ရွမ္း ၉၆ ၁,၁၅၂ ၃၆ ၄၃၂ ၆၀ ၇၂၀

ဧရာဝတီ ၉၆ ၁,၁၅၂ ၂၄ ၂၈၈ ၇၂ ၈၆၄

ေနျပည္ေတာ္ ၇၂ ၈၆၄ ၃၂ ၃၈၄ ၄၀ ၄၈၀

စုစုေပါင္း ၁,၁၅၂ ၁၃,၈၂၄ ၄၄၄ ၅,၃၂၈ ၇၀၈ ၈,၄၉၆

၂-၃ ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာ၏ 
အၿပီးသတ္ဒီဇိုင္း 

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္း 
ေကာက္ကြက္မ်ား၏  အလားတူအုပ္စုမ်ားအားလံုး (၁၊ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ၄) ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦးနမူနာအုပ္စု 
စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား အလႊာတိုင္းတြင္ အရြယ္အလိုက္ျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားပါဝင္ေသာ Sub-Sample မ်ားအား 
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ ျပ/ ေက်းလက္အလႊာတစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း တူညီေသာ ျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ ကနဦးနမူနာ 
အုပ္စုထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) 
အတြက္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားသည္ အလႊာတစ္လႊာခ်င္းစီအတြင္းရွိ အရြယ္အလိုက္ျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
အလႊာတစ္လႊာစီအတြင္းရွိ အိမ္္ေထာင္စု အေလးေပးမႈမ်ား (Household Weights) ကဲြျပားမႈအတိုင္းအတာကို ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးျခင္းျဖင့္ နမူနာဒီဇိုင္း၏ ထိေရာက္မႈ (Efficiency) ကို တိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာအလႊာခြဲျခင္း (Implicit Stratification)ကို ထိန္း 
ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္း နမူနာစာရင္းစဥ္မွ ၎တို႔ကို 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္အတိုင္း အုပ္စုခြဲပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလႊာအလိုက္ (တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္)၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ကုတ္နံပါတ္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္ 
ကုတ္နံပါတ္အလိုက္ အုပ္စုခြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အတြက္ 
အလႊာတစ္လႊာခ်င္းစီအတြင္းရွိ Sub-Sample စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ကနဦးနမူနာအုပ္စုထဲမွ အကြာညီ နမူနာ 
ေရြးခ်ယ္နည္းစနစ္ (Systematic Random Sampling) ကို အသံုးျပဳ၍ တူညီေသာ ျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 
နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ - 

တိိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္အလႊာအလိုက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာ၏ အၿပီးသတ္ဒီဇိုင္း 

ဇယား ၂-၄။ 

၁၃



(၁)  အလႊာတစ္လႊာခ်င္းစီအတြင္းရွိ ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား အားလံုးအား ၎တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္အတိုင္းထားပါသည္။ အလႊာအတြင္းရွိ ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ၁ မွ 
nh အထိ နံပါတ္စဥ္မ်ား တပ္ပါသည္။

 
(၂)  အလႊာတစ္လႊာအတြင္းရွိ စာရင္းေကာက္ကြက္ n'h အေရအတြက္ပါသည့္ Sub-Sample ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ 

အတြက္ Sampling Interval (Ih) ကို သိရွိႏိုင္ရန္ အလႊာအတြင္းရွိ ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္ 
အေရအတြက္ (nh) အား ဇယား ၂-၄ တြင္ တင္ျပထားသည့္ ကနဦးနမူနာအုပ္စုထဲမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) Sub-Sample အတြင္းရွိ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား အေရအတြက္ 
(n'h) ႏွင့္စားကာ အနည္းဆံုး ဒႆမ ႏွစ္ေနရာအထိ ရွာပါသည္ -

 
 (Ih) = nh/n'h

(၃) 0.01 ႏွင့္ Ih ၾကား အနည္းဆုံး ဒႆမႏွစ္ေနရာရိွသည့္ က်ပန္းနံပါတ္ (Rh) တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ျမန္မာ 
ေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ Sub-Sample အတြင္းရွိ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား 
ေအာက္ပါေရြးခ်ယ္ရန္နံပါတ္မ်ား (Selection Numbers) ကို အသံုးျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္ - 

  Shi = Rh + [Ih x (i-1)], အနီးဆံုးယူထား၊ 

အထက္ပါ ညီမွ်ျခင္းတြင္ i = 1, 2, 3,..., n'h  ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ “i” ခုေျမာက္ စာရင္းေကာက္ကြက္သည္ Shi ႏွင့္ တူညီေသာ နံပါတ္စဥ္တပ္ထားသည့္ စာရင္း 
ေကာက္ကြက္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းစနစ္ေပၚတြင္ အေျခခံကာ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ အလႊာအလိုက္ 
စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ပါဝင္ေသာ Sub-Sample တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ SPSS 
Complex Samples Application ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ အလႊာတစ္လႊာခ်င္းစီရွိ ကနဦးနမူနာအုပ္စုမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ 
နမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအေရအတြက္ကို ဇယား ၂-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန 
စစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈအား ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

၁၄



၂-၄ သံုးလပတ္အလိုက္ ေကာက္ယူမည့္ Sub - Sample မ်ား 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာထဲတြင္ သံုးလပတ္ကာလ (Quarter) တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ပါဝင္သည့္ Sub-sample မ်ား ပါရွိပါသည္။ အလႊာတိုင္းတြင္ 
စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား အကြာညီနမူနာေရြးခ်ယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ္ သံုးလပတ္ 
ကာလတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ပါဝင္ေသာ Sub-sample အား နမူနာတစ္ခုလံုးထဲမွ တူညီေသာ 
ျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလႊာတိုင္းရွိ နမူနာစာရင္း ေကာက္ကြက္မ်ားအားလံုးကို 
၎တို႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ၁ မွ ၄ အထိ နံပါတ္စဥ္မ်ား တပ္သြားပါသည္။ ဤသို႔ေသာ နမူနာ 
ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အလႊာတစ္လႊာစီအတြက္ အကြာညီ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ Sub-sample တိုင္း 
သည္ ပထဝီအေနအထားအရ ေနရာေဒသမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ နမူနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။  

စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ သုံးလပတ္ကာလအား အေျပာင္းအလဲ 
မျဖစ္ေစရန္ အေလးထားႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ေကာက္ယူရန္လ်ာထားသည့္ သုံးလပတ္ကာလတြင္မဟုတ္ဘဲ အျခား 
သုံးလပတ္ကာလတြင္ ေျပာင္းလဲေကာက္ယူခဲ့ရေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မွာ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား 
ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ၂၆ ခု (၂%) သာ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ သုံးလပတ္ကာလ ေျပာင္းလဲေကာက္ယူရျခင္းသည္လည္း အဓိက 
အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအရ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဇယား ၂-၅ တြင္ အဆိုပါစာရင္းေကာက္ကြက္ ၂၆ ခုအား သံုးလပတ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အေရအတြက္ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား အမွန္တကယ္ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ သံုးလပတ္ကာလတို႔ႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ျမန္မာ

ပထမ 
သံုးလပတ္

(Q1)

စတုတၳ
သံုးလပတ္

(Q4)

ဒုတိယ 
သံုးလပတ္

(Q2)

တတိယ 
သံုးလပတ္

(Q3)

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရန္ သံုးလပတ္အလိုက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ေကာက္ယူပံု 

ကားခ်ပ္ ၂-၁။ 

 ျမန္မာ

 ျမန္မာ  ျမန္မာ

၁၅



စဥ္ အစုအဖဲြ ႔ (cluster)
ေကာက္ယူရန္သတ္မွတ္

ထားသည့္သုံးလပတ္

အမွန္တကယ္ 
ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ 
သည့္သံုးလပတ္

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္

၁ ၁၆ ၄ ၃ ကခ်င္ ေက်းလက္

၂ ၆၇ ၂ ၁ ကခ်င္ ၿမိဳ႕ ျပ

၃ ၇၄ ၂ ၁ ကယား ၿမိဳ႕ ျပ

၄ ၉၈ ၄ ၃ ကယား ေက်းလက္

၅ ၁၀၀ ၃ ၂ ကယား ေက်းလက္

၆ ၁၄၆ ၂ ၁ ကရင္ ၿမိဳ႕ ျပ

၇ ၁၆၉ ၃ ၂ ကရင္ ေက်းလက္

၈ ၁၇၇ ၂ ၃ ကရင္ ေက်းလက္

၉ ၂၁၁ ၃ ၄ ကရင္ ၿမိဳ႕ ျပ

၁၀ ၂၇၆ ၄ ၃ ခ်င္း ေက်းလက္

၁၁ ၂၈၀ ၄ ၃ ခ်င္း ေက်းလက္

၁၂ ၄၀၀ ၄ ၃ တနသၤာရီ ေက်းလက္

၁၃ ၄၃၁ ၃ ၄ တနသၤာရီ ေက်းလက္

၁၄ ၄၃၉ ၂ ၃ ပဲခူး ေက်းလက္

၁၅ ၄၉၂ ၃ ၂ ပဲခူး ေက်းလက္

၁၆ ၇၂၂ ၂ ၁ ရခိုင္ ၿမိဳ႕ ျပ

၁၇ ၇၇၅ ၃ ၄ ရခိုင္ ေက်းလက္

၁၈ ၇၇၈ ၄ ၃ ရခိုင္ ေက်းလက္

၁၉ ၇၈၂ ၂ ၁ ရခိုင္ ၿမိဳ႕ ျပ

၂၀ ၇၈၄ ၂ ၁ ရခိုင္ ေက်းလက္

၂၁ ၈၉၀ ၂ ၁ ရွမ္း ၿမိဳ႕ ျပ

၂၂ ၉၃၆ ၂ ၁ ရွမ္း ၿမိဳ႕ ျပ

၂၃ ၉၄၁ ၂ ၁ ရွမ္း ေက်းလက္

၂၄ ၉၄၅ ၁ ၂ ရွမ္း ေက်းလက္

၂၅ ၉၄၆ ၂ ၁ ရွမ္း ၿမိဳ႕ ျပ

၂၆ ၉၆၅ ၂ ၄ ရွမ္း ေက်းလက္

Cluster Number အလိုက္ ေကာက္ယူရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ သုံးလပတ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ သုံးလပတ္တို႔၏ ကြဲျပားမႈကို 
ေဖာ္ျပျခင္း

ဇယား ၂-၅။

၁၆



အစုအဖဲြ ႔
တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္
ခရိုင္ ၿမိဳ႕ ျပ/ ေက်းလက္

စိတ္ပိုင္းခဲ့သည့္ 
အပိုင္း 

အေရအတြက္

အမွန္တကယ္ 
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ 
သံုးလပတ္ကာလ

၁ ၂၀ ကခ်င္ ျမစ္ႀကီးနား ေက်းလက္ ၂ ၁

၂ ၂၄ ကခ်င္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ ျပ ၂ ၂

၃ ၅၂၃ မေကြး မေကြး ေက်းလက္ ၂ ၃

၄ ၇၃၆ ရခိုင္ စစ္ေတြ ေက်းလက္ ၁၀* ၂

၅ ၈၁၄ ရန္ကုန္ ရန္ကုန္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕ ျပ ၂ ၂

၆ ၈၁၉ ရန္ကုန္ ရန္ကုန္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕ ျပ ၂ ၂

၇ ၈၂၈ ရန္ကုန္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕ ျပ ၂ ၁

၈ ၈၃၂ ရန္ကုန္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕ ျပ ၂ ၁

၉ ၈၄၉ ရန္ကုန္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕ ျပ ၃ ၄

၁၀ ၈၈၅ ရန္ကုန္ ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕ ျပ ၃ ၄

၁၁ ၉၃၈ ရွမ္း လားရိႈး ေက်းလက္ ၅ ၁

၁၂ ၉၆၁ ရွမ္း ေက်ာက္မဲ ေက်းလက္ ၂ ၃

၂-၅ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ မ်ားျပားစြာပါဝင္ေသာ စာရင္း 
ေကာက္ကြက္မ်ားအား စိတ္ပိုင္းျခင္း (Segmentation)  
နမူနာထဲတြင္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၀၀ အထက္ရွိသည့္အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္အခ်ိဳ႕ပါရွိရာ 
အဆိုပါစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား စာရင္းျပဳစုရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အဆိုပါစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားကာ အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို 
ေရြးခ်ယ္၍ စာရင္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။   

ထိုကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းႏိုင္ရန္အတြက္ စာရင္းျပဳစုသူ Lister မ်ားသည္ ဦးစြာေျမပံုတစ္ခုေရးဆြဲၿပီး စာရင္းေကာက္ကြက္ကို 
အရြယ္အစားအနီးစပ္ဆံုးတူညီသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (တစ္ပိုင္းလွ်င္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔) စိတ္ပိုင္းႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အိမ္မ်ားအား အၾကမ္းဖ်င္းေရတြက္ရပါသည္။ စိတ္ပိုင္းလိုက္ေသာအပိုင္းမ်ားတြင္ လမ္းမ်ား၊ လူသြားလမ္းမ်ား၊ 
ေခ်ာင္းမ်ားစသည့္သိသာထင္ရွားေသာ အနားသတ္မ်ဥ္းမ်ားရွိရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား 
အရြယ္တူစိတ္ပိုင္းရန္ အၿမဲတမ္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စိတ္ပိုင္းလိုက္သည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီအား နံပါတ္တပ္ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ စာရင္းျပဳစုသူ Lister မ်ားသည္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ က်ပန္းနံပါတ္တစ္ခုကိုေတာင္းၿပီး 
ထိုနံပါတ္ႏွင့္ တူညီသည့္နံပါတ္ရွိေသာ အပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး စာရင္းျပဳစုရပါသည္။ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္ 
၁,၁၄၅ ခုတြင္ စိတ္ပိုင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မွာ စုစုေပါင္း ၁၂ ကြက္သာရွိပါသည္။ စာရင္း 
ေကာက္ကြက္မ်ားအား ဇယား ၂-၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 

* ဤစာရင္းေကာက္ကြက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ 

စိတ္ပိုင္းခဲ့ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား

ဇယား ၂-၆။ 

၁၇



 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉  ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၂ ၁၃ ၁၂ ၁၄ ၁၂ ၁၅ ၁၂ ၁၆    

၁၆ ၄ ၈ ၁၂ ၁၆၁ ၂ ၃ ၅ ၆ ၇ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၂ ၄ ၅ ၆ ၈ ၉ ၁၀ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၆ ၁၇

၁ ၂ ၃ ၅ ၇ ၈ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၄ ၁၆ ၁၇

၁ ၄ ၅ ၆ ၈ ၁၀ ၁၁ ၁၃ ၁၄ ၁၆ ၁၈ ၁၉ 

၃ ၇ ၁၁ ၁၅

၄ ၉ ၁၃ ၁၈

၃ ၇ ၁၂ ၁၇

၁၇ 

၁၈ 

၁၉  

၂-၆ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းျပဳစုျခင္းနွင့္ ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း  
ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းရမည့္ နမူနာအိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုအား နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အိမ္ေထာင္စု 
စာရင္းျပဳစုသည့္ပုံစံ(Listing Form)မွ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ လူေနထုိင္ေသာအိမ္မ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
အားလံုးကို နံပါတ္စဥ္ ၁ မွစ၍ စာရင္းျပဳစုထားေသာ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္အထိ နံပါတ္မ်ားတပ္ပါသည္။ 
အိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုအား ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ စာရင္းျပဳစုသူ (Lister) သည္ အိမ္ေထာင္စုေရြးခ်ယ္မႈ ဇယား 
(Household Selection Table) တစ္ခုကိုအသံုးျပဳရပါသည္။ ထိုဇယားတြင္ စာရင္းျပဳစုထားေသာစုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု 
အေရအတြက္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ရမည့္နံပါတ္စဥ္ ၁၂ ခုကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ဥပမာ (နမူနာပံုစံကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္) စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၉ စု ရွိပါက စာရင္းျပဳစုသူ(Lister) 
သည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ျပဳစုသည့္ပံုစံ (ေနာက္ဆက္တြဲ ခ) ၏ စာတိုင္ ၇ (နံပါတ္စဥ္) ရွိ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃၊ 
၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉ နံပါတ္မ်ားတပ္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဘးဘက္ရွိစာတိုင္ ၈ (ေနာက္ဆက္တြဲ  ခ)
တြင္ အမွတ္ျခစ္ေပးရပါသည္။  

အိမ္ေထာင္စုေရြးခ်ယ္မႈဇယား (Excel ဇယားျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ) တြင္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္း 
ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အစားထိုးရန္ ႀကီးၾကပ္သူမွအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စု ေလးစုကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ အစားထိုးမႈတစ္ခုျပဳလုပ္တိုင္း မူလအိမ္ေထာင္စုအား ေတြ ႔ဆံု 
ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အေၾကာင္းရင္းအား ထိုအိမ္ေထာင္စုအတြက္အသံုးျပဳရမည့္ ေမးခြန္းလႊာ၏ ပထမဆံုး 
စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ ျဖည့္သြင္းေရးသားေပးရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေလးေပးမႈမ်ား (weights) ကို 
မွန္မွန္ကန္ကန္ ညိႇႏိႈင္းခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။  

နမူနာအိမ္ေထာင္စု အစားထိုးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပ္မတ္ထားၿပီး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ဘက္လိုက္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေအာင္ ေရွာင္ရွား 
ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္း ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု 
ေလးစုအထက္ရွိေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား အေရအတြက္မွာ ၈ ခုသာ (အားလံုးသည္ ၿမိဳ႕ ျပမွ) ရွိၿပီး ထိုအတြက္ 
ေၾကာင့္ပင္ စစ္တမ္း၏ နမူနာအိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္သည္ ၁၃,၇၄၀ (စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၁,၁၄၅ ခု x 
စာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုလွ်င္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၂ ခု) ရွိရမည့္အစား ၁၃,၇၃၀ သာ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
   

စာရင္းေကာက္ကြက္ အတြင္း 
စာရင္း ျပဳစုထားေသာ 

အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္

ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အစားထိုး အိမ္ေထာင္စုမ်ား

အိမ္ေထာင္စုေရြးခ်ယ္မႈဇယား (HOUSEHOLD SELECTION TABLE) - နမူနာပံုစံ

၁၈



အစုအဖဲြ ႔
ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ 
အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္

ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး

၁ ၈၂၇ ၁၁ ၁ ရန္ကုန္

၂ ၈၄၂ ၁၁ ၁ ရန္ကုန္

၃ ၈၇၇ ၉ ၃ ရန္ကုန္

၄ ၈၇၈ ၁၁ ၁ ရန္ကုန္

၅ ၈၈၁ ၁၁ ၁ ရန္ကုန္

၆ ၈၈၄ ၁၁ ၁ ရန္ကုန္

၇ ၈၈၅ ၁၁ ၁ ရန္ကုန္

၈ ၅၈၈ ၁၁ ၁ မႏၲေလး

၂-၇ ေမးခြန္းလႊာဒီဇိုင္းႏွင့္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား   
ေမးခြန္းလႊာအား ျပဳစုစဥ္တြင္ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္း ေလးခုကို လိုက္နာခဲ့ပါသည္ - 

၁။ အေၾကာင္းအရာ လႊမ္းျခံဳမႈအတိုင္းအတာ - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ ရႈေထာင့္အမ်ားအျပားၾကား ဆက္ႏႊယ္ေနမႈမ်ား 
(Correlates) ကို ေကာင္းစြာနားလည္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းလႊာကို 
ျပဳစုသင့္သည္။ ထိုအတြက္ေမးခြန္းလႊာတြင္ က႑မ်ိဳးစံု (ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ 
အဓိက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား)မွ အခ်က္အလက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
ေမးျမန္းသင့္သည္။

၂။ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္မႈ - ေမးခြန္းလႊာသည္ HIES၊ IHLCA ႏွင့္ MPLCS မွ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ထုတ္ေပးႏိုင္သင့္ပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္မႈမရွိသည့္ ေသြဖည္မႈမ်ားအား မူလအစ 
ကတည္းက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတိျပဳမွတ္သားထားသင့္ပါသည္။

၃။ SDG ပန္းတိုင္မ်ား - ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ 
စုေဆာင္းရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) အတြက္ 
အေျခခံ(Baseline) ကိုလည္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၄။ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ေလ့လာမႈ - စာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းရွိ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ 
ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ရပ္ရြာလူထုေမးခြန္းလႊာတစ္ခု ရွိသင့္ပါသည္။ 

အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သံုးသပ္ေလ့လာမႈ 
ျပဳခဲ့ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အခ်က္အလက္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝးသံုးခုကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

• ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ စစ္တမ္း၏ အေျခခံ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။  

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ အဖဲြ ႔ငယ္မ်ားခြဲကာ 
ေမးခြန္းလႊာ၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္းခ်င္းစီအား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ စာရင္းအင္းက႑ဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိုင္းေရးအဖဲြ ႔ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန 
စစ္တမ္း (၂၀၁၇) အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

အစားထုိးရန္ အိမ္ေထာင္စု ေလးစုစလုံး အသုံးျပဳၿပီးသည့္တုိင္ ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားရိွေနသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား 

ဇယား ၂-၇။ 

၁၉



စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာသည္ တိုင္းတာမႈနည္းလမ္းကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ 
သည္ ေမးခြန္းလႊာအေပၚ မူတည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းလႊာအားျပဳစုျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ စစ္တမ္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ သိပၸံနည္းက်ေဆာင္ရြက္မႈ အတိုင္းအတာ အနည္းဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ေမးခြန္းလႊာပံုစံႏွင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကားမႈနည္းလမ္း (Response Mode) တို႔အတြက္ အလြန္ အသံုးဝင္ေသာ သုေတသနမ်ား 
ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူအမ်ားအျပား(ဥပမာ Cantril, 1944; Payne, 1951; Sudman and Bradburn, 1982၄) 
ရွိခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာတစ္ခု ျပဳစုဖန္တီးမႈသည္ သိပၸံပညာထက္ အႏုပညာပိုဆန္ပါသည္။ 
“ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးေခၚမႈ (common sense)” ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားကို လမ္းၫႊန္အျဖစ္ အနည္းအက်ဥ္းသာ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး 
ယခင္ကရရွိခဲ့သည့္ အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားေပၚတြင္သာ အဓိကအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ေမးခြန္းလႊာျပဳစုရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အဆင့္မ်ားရွိပါသည္။ 
ေမးခြန္းလႊာ၏ ကနဦးအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းအဖဲြ ႔ႏွင့္ အျခား 
အၾကံေပးမ်ားက သုံးသပ္ေလ့လာ၍ ေမးခြန္းလႊာသည္ စစ္တမ္းအတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေအာင္ 
ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူမည့္သူမ်ားသည္ ေမးခြန္းလႊာအတိုင္း အခက္အခဲမရွိ ေမးျမန္း 
ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာတစ္ခုလံုးသည္ ရည္ရြယ္သည့္အတိုင္း ေမးျမန္း 
ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကိဳကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ (Pretest) တစ္ခုႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ ေကာက္ယူမႈ 
(Pilot) ႏွစ္ခုအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အႀကိဳကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈတို႔အား ကြင္းဆင္း 
ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးပံုစံမ်ား (Rating Forms)၅ ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ ျပႆနာ 
ေလးခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္ - 
 

• ေမးျမန္းရန္ ခက္ခဲမႈ - ေမးခြန္းသည္ ဝါက်ဖဲြ ႔စည္းပံု ရႈပ္ေထြးျခင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ာခလုတ္တိုက္ေစေသာ 
စကားမ်ား သို႔မဟုတ္ အသံထြက္ရန္ ခက္ခဲေသာ စကားလံုးမ်ား ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားအဖို႔ 
ေမးခြန္းကို ဖတ္ျပရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ 

• နားလည္ရန္ ခက္ခဲမႈ - ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအတြက္ ခက္ခဲလြန္းေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား ပါေသာ 
ေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေမးခြန္းသည္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကို လိုခ်င္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မေမးျမန္း 
ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နားလည္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ 

• နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မတူညီျခင္း - ေမးခြန္းတစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သေဘာတရားမ်ားအား ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေမးခြန္းအား ရည္ရြယ္ထားသည့္ အဓိပၸာယ္အတိုင္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈမရွိျခင္း၊ 

• သတင္းအခ်က္အလက္အား ဥာဏ္သံုး၍ ခက္ခက္ခဲခဲစဥ္းစားေျဖၾကားရျခင္း - ေမးခြန္းေျဖဆိုသူသည္ 
လံုေလာက္ေသာအေျဖကို ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္ အားထုတ္မႈအား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာအခါ သို႔မဟုတ္ 
ေျဖၾကားလိုေသာ ဆႏၵမရွိေသာအခါ ထိုအခက္အခဲ ေပၚေပါက္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ 
က ေမးျမန္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အား လက္လွမ္းမီမႈမရွိျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္အား လက္လွမ္းမီေသာ္လည္း၊ ယင္းအား ျပန္လည္စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္ အားထုတ္ 
မႈ အတိုင္းအတာသည္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအားထုတ္လိုသည့္ အတိုင္းအတာထက္ ပိုမိုႀကီးမားေနျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 

အႀကိဳကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီအား စစ္ေဆးခဲ့သည့္ အျပင္ 
ေမးခြန္းလႊာတစ္ခုလံုးကိုလည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းလႊာသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းရာတြင္ ေခ်ာေမြ ႔မႈရွိပါသလား၊ ေက်ာ္ေမးရေသာ ပံုစံမ်ား (Skip Patterns) သည္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း 
ျဖစ္ပါသလား၊ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ား၏ ယွဥ္တြဲႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ား (Juxtapositions) ေၾကာင့္ ျပႆနာ ရွိေနပါသလား၊ ေမးခြန္း 
လႊာသည္ ရွည္လ်ားလြန္းပါသလား စသည္တို႔ကို အကဲျဖတ္ပါသည္။ 

၄ Cantril, H., ed. (၁၉၉၄)၊ လူထုအျမင္ တိုင္းတာျခင္း (Gauging Public Opinion)၊ ပရင္စီတန္္တကၠသိုလ္ ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ပရင္စီတန္၊ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ U.S.A 
Payne, S.L. (၁၉၅၁)၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း အတတ္ပညာ (The Art of Asking Questions)၊ ပရင္စီတန္္တကၠသိုလ္ ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ပရင္စီတန္၊ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ U.S.A 
Sudman, S., ႏွင့္ Bradburn, N.M. (၁၉၈၂)၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေမးခြန္းလႊာဒီဇိုင္းအတြက္ လက္ေတြ ႔အသံုးခ်လမ္းညႊန္ (Asking Questions. A Practical Guide to 
Questionnaire Design)၊ Jossey-Bass၊ ဆန္ဖရန္စၥကို၊ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္။ U.S.A
၅ Cannell, C.F., Lawson, S.A., ႏွင့္ Hausser, D.L. (၁၉၇၅)၊ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူ၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အား အကဲျဖတ္ သည့္ နည္းစနစ္တစ္ခု (A Technique for 
Evaluating Interviewer Performance)၊ စစ္တမ္းသုေတသနဌာန၊ မစ္ခ်ီကန္ တကၠသိုလ္၊ Ann Arbor၊ U.S.A မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးပံုစံမ်ား 
(Rating Forms) ျဖစ္သည္။  

၂၀



တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အိမ္ 
ေထာင္စုေမးခြန္းလႊာ၌ အပိုင္း ၁၃ ခုႏွင့္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း ၂၉၄ ခုတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဇယား ၂-၈ တြင္ ေမးခြန္းလႊာ၏ 
အဓိကအပိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စဥ္  အပိုင္း ေမးခြန္းအေရအတြက္
ေမးျမန္းရန္ ပ်မ္းမွ်
ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (မိနစ္)

၁ အိမ္ေထာင္စုသားအေၾကာင္းအရာ ၂၇ ၁၀

၂ ပညာေရး၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ တြက္ခ်က္ႏိုင္မႈႏွင့္ သင္တန္းရရိွမႈ ၂၄ ၉

၃ က်န္းမာေရးအေျခအေန ၁၆ ၇

၄ ေနထိုင္မႈအေျခအေန ၃၀ ၆

၅-က လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ရက္အတြင္း အိမ္ေထာင္စု အစားအေသာက္ စားသံုးမႈ ၉ ၃၈

၅-ခ အိမ္ျပင္ပတြင္ စားသံုးမႈ ၅ ၁

၅-ဂ
လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ ၃၀ အတြင္း အစားအေသာက္ မဟုတ္ေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ား

၃ ၈

   ၅-ဃ
လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လ အတြင္း အစားအေသာက္ မဟုတ္ေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ား

၆ ၉

၆ အိမ္ေထာင္စုအသံုးအေဆာင္မ်ား/ ၾကာရွည္ အသံုးခံႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ၅ ၁၀

၇ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန ၆၀ ၁၁

၈-က အိမ္ေထာင္စုစိုက္ပ် ိဳးေျမ ၂၃ ၂

၈-ခ ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္သား ၉ ၆

၈-ဂ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား ၂ ၄

၈-ဃ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္ ၂၂ ၃

၈-င ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးပုစြန္ဂဏန္း ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္း ၁၂ ၁

၈-စ
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးကိရိယာမ်ား

၃ ၂

၉ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ ၂၀ ၃

၁၀ အိမ္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ ၄ ၄

၁၁ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေက်ာ္လႊားမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား ၂ ၃

၁၂ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း အိမ္ေထာင္စုသို႔ ေငြပို႔သူ/ ေပးသူမ်ား ၁၀ ၂

၁၃ အျခားဝင္ေငြ ၂ ၁

စုစုေပါင္း ၂၉၄ ၁၄၀ မိနစ္

ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းလႊာတြင္ ပါ၀င္သည့္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ၾကာျမင့္သည့္ 
အခ်ိန္အား ျခံဳငံုတင္ျပျခင္း

ဇယား ၂-၈။ 

စုေဆာင္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းလႊာအား 
ေမးျမန္းခ်ိန္သည္ အိမ္္ေထာင္စုတစ္ခုလွ်င္ သံုးနာရီထက္ ပိုမၾကာသင့္ဟု အစကနဦးကတည္းကပင္ သေဘာတူထားခဲ့ 
ၾကပါသည္။ 

အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းလႊာအျပင္ အခန္း ၁၂ ခန္း၊ ေမးခြန္း ၁၁၄ ခု ပါဝင္သည့္ ရပ္ရြာလူထု ေမးခြန္းလႊာတစ္ခုကိုလည္း 
စစ္တမ္းအစုအဖဲြ ႔တိုင္းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုေမးခြန္းလႊာတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ရရွိအသံုးျပဳ 
ႏိုင္မႈ၊ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဘံုအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဒသရွိကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို လႊမ္းျခံဳေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ဇယား ၂-၉ တြင္ ထိုေမးခြန္းလႊာတြင္ ပါဝင္သည့္အပိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၂၁



ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း၊ ႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူလမ္းညႊန္တြင္ စစ္တမ္းအပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ 
ထိုအပိုင္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စဥ္ အပိုင္း ေမးခြန္းအေရအတြက္

၁ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္ ရပ္ရြာသတင္းေပးေျဖဆိုသူ စာရင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား ၅

၂ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ၂၃

၃ လွ်ပ္စစ္ ၈

၄ လက္လွမ္းမီမႈ (Access to Facalities) ၈

၅ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၄

၆ က်န္းမာေရး ၄

၇ ရပ္ရြာအဖဲြ ႔အစည္း ၂

၈ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား ၂

၉ စိုက္ပ် ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား ၄

၁၀ ေဘးအႏၲရာယ္ (Shocks) ၁

၁၁ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ား ၃၉

၁၂ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၁၄

စုစုေပါင္း ၁၁၄

* ရပ္ရြာလူထုေမးခြန္းလႊာအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းမတင္ခဲ့ပါ။

ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ရပ္ရြာလူထုေမးခြန္းလႊာအား ျခံဳငံုတင္ျပျခင္း 

ဇယား ၂-၉။ 

၂၂



၂၃



၂၄



ကြင္းဆင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၃

၂၅



၃-၁ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား  
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) စစ္တမ္းစီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း စစ္တမ္း 
အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စစ္တမ္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုသာ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ကြၽမ္းက်င္ေသာ စာရင္းေကာက္သူမ်ား/ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ား (enumerators) ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား (supervisors) 
ကို ေမြးထုတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရရွည္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အဖဲြ ႔မ်ားသည္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ စစ္တမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္ အဖဲြ ႔ႏွစ္ဖဲြ ႔ ပါဝင္ပါသည္။ တစ္ဖဲြ ႔တြင္ 
စာရင္းျပဳစုသူ (Lister) ႏွစ္ဦး ပါဝင္ၿပီး က်န္တစ္ဖဲြ ႔တြင္ ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦး၊ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူ (Data Entry 
Operator) တစ္ဦးႏွင့္ စာရင္းေကာက္သူ သံုးဦး ပါဝင္ပါသည္။

စာရင္းျပဳစုသူ ၂ ဦး

ႀကီးၾကပ္သူ ၁ ဦး အခ်က္အလက္သြင္းသူ 
၁ ဦး

စာရင္းေကာက္သူ ၃ ဦး

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္အဖဲြ ႔မ်ား၏ ဖဲြ ႔စည္းပံု

ကားခ်ပ္ ၃-၁။ 

ေရွ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ ႔စစ္တမ္းမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ ပိုမိုတိုေတာင္း 
ၿပီး စာရင္းေကာက္သူႏွင့္ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္သူ အေရအတြက္မွာ ပိုမ်ားပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွ ေခတၱေဝးကြာ၍ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယီသြား 
ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) တြင္မူ စစ္တမ္းကာလ ပိုမုိ 
ရွည္ၾကာၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး (၁၂ လ) စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အဖဲြ ႔မ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္သူမ်ား၊ စစ္တမ္းႀကီးၾကပ္ 
သူမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္သြင္းသူမ်ားသည္ စစ္တမ္းအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ သီးသန္႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္း 
မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ စစ္တမ္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ ႔ရံုးမ်ားမွ ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို ေခၚယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းအတြက္သာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ေနာင္တြင္ 
ေကာက္ယူမည့္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ ႔အတြက္ အားထားရမည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား 
ျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေကာက္သူမ်ား၊ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ စာရင္းျပဳစုသူမ်ားကိုမူ 
ျပင္ပမွ ေခၚယူခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၂၆



စာရင္းေကာက္သူမ်ား၊ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ စာရင္းျပဳစုသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ေခၚယူမႈအား အဆင့္ 
ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ - 

၁။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ ႔အၾကံဳမွတ္တမ္းအက်ဥ္း (curriculum vitae) ကို 
ေတာင္းခံျခင္း၊

၂။ ပထမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို လူေတြ ႔စစ္ေဆးျခင္း၊  
  
ပထမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအားလံုးသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ပညာသင္ၾကားထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ 
အလုပ္လုပ္ရမည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ 
ေျပာဆိုႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားက လူေတြ ႔စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ားမွ လူေတြ ႔စစ္ေဆး 
ထားသူမ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္၍ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း အလုပ္ေနရာ ၁၄၀ အတြက္ အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာ 
ေပါင္း ၂,၄၁၅ ေစာင္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအဆင့္ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးခဲ့ရပါသည္။ 

ပံု ၃-၁ တြင္ ျပသထားသည့္အတိုင္း ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း၊ ဧရာဝတီႏွင့္ ကခ်င္တို႔မွ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္မွာ 
မ်ားျပားၿပီး ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္း တို႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္ အနည္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ေဒသခံဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ကြၽမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ အခန္းက႑

အဓိကတာဝန္
အဖဲြ ႔တစဖ္ဲြ ႔တြင္ 

ပါဝင္သည့္ ဦးေရ
သင္တန္းကာလ

စာရင္းျပဳစုသူ (Lister) 
(ျပင္ပ) 

ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္အဖဲြ ႔ မေရာက္ရွိမီ တစ္လ 
ႀကိဳတင္၍ စာရင္းေကာက္ကြက္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လူဦးေရ 
သန္းေခါင္စာရင္းေျမပံုမ်ားကို အေျခခံကာ ေနာက္ဆံုး 
အေျခအေနျပသသည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ 
မ်ားကို ျပင္ဆင္ျပဳစုျခင္း၊ 

၂ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
တစ္ပတ္ၾကာသင္တန္း၊

ႀကီးၾကပ္သူ (Supervisor) 
(ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ 
ဝန္ထမ္း)

မိမိအဖဲြ ႔၏ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းမႈ 
ကိစၥမ်ား(Logistics)ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အဖဲြ ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးကို 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ 

၁ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း မႏၲေလးတြင္ 
ႏွစ္ပတ္သင္တန္း၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း 
ေတာင္ႀကီးတြင္ ႏွစ္ပတ္သင္တန္း၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလးပတ္သင္တန္း၊

စာရင္းေကာက္သူ / ေတြ ႔ဆံု 
ေမးျမန္းသူ (Enumerator) 
(ျပင္ပ)

အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ၃ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလးပတ္သင္တန္း၊

ကြင္းဆင္းစစ္တမ္း 
ေကာက္ယူစဥ္ 
အခ်က္အလက္သြင္းသူ 
(Data Entry) (ျပင္ပ)

အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းလႊာ၏ ယုတၱိရွိမႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 
တို႔အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ေနရာတြင္ပင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို Laptop ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း 
ေရးသြင္းျခင္း၊ 

၁ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလးပတ္သင္တန္း၊

ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သင္တန္းေပးခဲ့သည့္ကာလမ်ား 

ဇယား ၃-၁။ 

၂၇



တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အလိုက္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း / စာရင္းျပဳစုျခင္း အလုပ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္ 

ပံု ၃-၁။ 

၃-၂ အခ်က္အလက္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း (Data Processing) 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)၏ ေနာက္ထပ္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ data 
processing စနစ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာအကူအညီျဖင့္ 
ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (Computer Assisted Personal Interviewing - CAPI) သည္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန 
စစ္တမ္း(၂၀၁၇) အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန 
စစ္တမ္းအဖဲြ ႔၏ အကဲျဖတ္မႈအရ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးစားပါက 
ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ားလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖင့္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အတြက္ အခ်က္အလက္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္ -  

၁။ စာရင္းေကာက္ယူမႈအမွားမ်ား (ယုတၱိရွိမႈ၊ ျပည့္စံုမႈ စသည့္) ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
အခ်ိန္မီျပဳလုပ္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ 
သြင္းျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၂။ အခ်က္အလက္သြင္းရာတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ အခ်က္အလက္ 
သြင္းျခင္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းတြင္ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အခ်က္အလက္သြင္းမႈ ႏွစ္ခုၾကားကြာျခား 
ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ မွတ္တမ္းတင္ကာ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားအား အျခားသူတစ္ဦးထံ ေပးပို႔၍ စစ္ေဆး 
ေစသည့္ (CSPro 6.3 application ကို အသံုးျပဳထားသည့္)  Blind Verification စနစ္တစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
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ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္သြင္းျခင္းအတြက္ External Number Pad 
တစ္ခုပါေသာ လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကို အသံုးျပဳပါသည္။ ထို 
လက္ေတာ့ပ္သည္ (စမတ္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္) 3G နည္းပညာကို အသံုးျပဳ 
ကာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ စစ္တမ္းအဖဲြ ႔  
သည္ စာရင္းေကာက္ကြက္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲမွာပင္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားမွ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ သြင္းပါသည္။ အမွားမ်ား (Error 
Reports)ေတြ ႔လွ်င္ စစ္တမ္းအဖဲြ ႔သည္ ျပႆနာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ 
ပါသည္။ အမွားမ်ားအားလံုးကို စစ္ေဆးျပင္ဆင္ၿပီးပါက အခ်က္အလက္ 
မ်ားအား ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ပါသည္။    

အခ်က္အလက္ စစ္ေဆးသူတစ္ဦးက ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ 
ဒုတိယအႀကိမ္ အခ်က္အလက္သြင္းရာတြင္ ကြာျခားခ်က္ 
မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ Error Report မ်ားကို 
စစ္ေဆး၍ ေမးခြန္းလႊာကို ျပန္ၾကည့္၍ ျပႆနာကိုေျဖရွင္း 
ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ အခ်က္အလက္ ေရးသြင္းသူက 
မွန္ကန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ားကို စနစ္အတြင္းသို႔ 
သြင္းပါသည္။ 

ေမးခြန္းလႊာမ်ား ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ 
လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်က္အလက္သြင္းျခင္းကို 
ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ေနရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ အခ်က္အလက္သြင္းျခင္း

ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ ့တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
အခ်က္အလက္သြင္းျခင္း

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္းက႑ အဓိကတာဝန္ သင္တန္းေပးသည့္ကာလ

အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူ ၁၀ ဦး ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ ႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားေရးသြင္းျခင္း 

၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
ႏွစ္ပတ္ သင္တန္း 

အခ်က္အလက္စစ္ေဆးသူ (Checker) ၃ ဦး အခ်က္အလက္ႏွစ္ႀကိမ္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မွ ထြက္လာေသာ Error Report မ်ားကို 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း 

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အခ်က္အလက္စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ (Data Processing) ဝန္ထမ္းမ်ားအေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဇယား ၃-၂။ 

၂၉



 

 

၃-၃ စစ္တမ္းအဖဲြ ႔မ်ား 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအားဝန္ထမ္း 
စုစုေပါင္း ၁၅၃ ဦး (ျပင္ပမွေခၚယူထားသူ ၁၂၅ ဦးႏွင့္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ ႔ဝန္ထမ္း ၂၈ ဦး) က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္အတြက္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္အဖဲြ ႔ (၂၀)ကို ဖဲြ ႔စည္းေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္သည့္ အဖဲြ ႔တစ္ဖဲြ ႔စီ (ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦး၊ 
စာရင္းေကာက္သူသံုးဦးႏွင့္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူတစ္ဦး) ရွိပါသည္။ အဖဲြ ႔ႏွစ္ဖဲြ ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေစေသာ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ငါးခုရွိၿပီး ၎တို႔မွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းသည့္ အဖဲြ ႔ႏွစ္ဖဲြ ႔ 
ရွိေနရျခင္းမွာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ - 

• အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ျမင့္မားေၾကာင္း (High Clustering of Poverty) 
ျပသသည့္ ႀကီးမားေသာ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား (Design Effects) ေပၚထြက္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း (MPLCS) ရလဒ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ျခင္း 
(ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ ၾကည့္ပါ)၊   

• တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္း သြားလာေရး ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားၾကား ခရီးသြား 
လာရန္ အခ်ိန္ပို၍ လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ က်ား/မ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားအား ေနာက္စာမ်က္ႏွာရွိ ေျမပံုတြင္ ေလ့လာ 
ႏိုင္ပါသည္။

၃-၄ သင္တန္းေပးျခင္း
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)၏ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ စာရင္းေကာက္သူမ်ား၏ အခန္း 
က႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား အလြန္ 
တိက် သခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ - 

• နမူနာအိမ္ေထာင္စုအား ေတြ ႔ေအာင္ရွာျခင္း၊ 
• အိမ္ေထာင္စုအား ဆက္သြယ္၍ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပျခင္း၊ 
• အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားအား စာရင္းေကာက္ျခင္း၊  
• ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအား ေျဖၾကားခ်င္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္အားေပးျခင္း၊  
• သတ္မွတ္ထားသည့္ အမူအရာ၊ နည္းလမ္းျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ 
• ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအား သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစျခင္း၊  
• ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ၏ အေျဖမ်ားကို တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 

ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကားမႈမ်ား 
အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ကို “ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ(Interviewer Effect)” ဟု 
ေခၚပါသည္။ သင္တန္းမ်ားေပးရျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေမးခြန္းလႊာအား ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းပံု 
ကို တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ(Interviewer Effect)ကို အနည္း 
ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည့္သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းမ်ားကို ေျခာက္လတာအခ်ိန္ယူ၍ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းမ်ားအား ဗဟုိစာရင္း 
အင္းအဖြဲ ႔စစ္တမ္းဌာနစိတ္မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ၿပီး ျပင္ပမွသင္တန္းဆရာမ်ားက ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။၆   

၆ ေဒၚထားထားအိ၊ Ms Valerie Evans၊ Ms Rachel Smith-Govoni၊ Dr Reena Badiani Magnusson၊ ေဒၚမာမာသြင္တို႔အား ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ Mr Felix 
Schmieding၊ ဦးစစည္သူထိုက္စံ၊ Mr Harold Coulombe၊ Mr Juste Nitiema၊ Dr ျမျမသက္ ႏွင့္ Ms Dilrukshi Fonseka တို႔အား UNDP မွ ပံ့ပိုးကူညီပါသည္။ 

၃၀



 

 

ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ စာရင္းေကာက္သူမ်ား၊ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ စာရင္းျပဳစုသူမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အလိုက္ က်ား/မ ပါဝင္မႈ 
ျပပံု 

ေျမပံု ၃-၁။ 

စစ္ကိုင္းအဖဲြ ႔ ၁

စစ္ကိုင္းအဖဲြ ႔ ၂

ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္း

ရခိုင္အဖဲြ ႔ ၁

ရခိုင္အဖဲြ ႔ ၂

ဧရာဝတီအဖဲြ ႔ ၁

ဧရာဝတီအဖဲြ ႔ ၂

ရန္ကုန္
မြန္

ကရင္

ကယား

ေနျပည္ေတာ္

အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ရွမ္း

ေျမာက္ပိုင္းရွမ္း

ကခ်င္

မႏၲေလး

မေကြး

ပဲခူး

တနသၤာရီ
အညႊန္း- အန ီ‘က်ား’  အဝါ  ‘မ’

ႀကီးၾကပ္သူ

စာရင္းေကာက္သူ

အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူ

စာရင္းျပဳစုသူ

ေတာင္ပိုင္း ခ်င္း

၃၁



သင္တန္းမ်ားအားလံုးတြင္ လက္ေတြ ႔ကြင္းဆင္းေလ့က်င့္မႈ အမ်ားအျပားပါဝင္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေရးေျဖ 
စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကို အေျခခံကာေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 

အရန္ဝန္ထမ္း ၃၈ ဦး (စာရင္းေကာက္သူ ၂၀ ဦး၊ အခ်က္အလက္သြင္းသူ ၁၀ ဦးႏွင့္ စာရင္းျပဳစုသူ ၈ ဦး) ကိုလည္း 
ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးထားပါသည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၁၂ လတာကာလအတြင္းတြင္ အဆိုပါ 
အရန္ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္ (အပိုင္း ၃-၇ ကို ၾကည့္ပါ)။

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း၏ ပင္မသင္တန္းႀကီး ၿပီးဆံုးေသာအခါ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္) 
သင္တန္းသားမ်ားအား သင္တန္းမတိုင္မီႏွင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားရွိ တိုးတက္မႈအဆင့္အား 
မိမိကိုယ္ မိမိ အကဲျဖတ္ေစသည့္ ဆန္းစစ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါသည္ - 

• စစ္တမ္းအတြက္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း/ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း
• စစ္တမ္းနည္းစနစ္ႏွင့္ ဒီဇိုင္း
• စစ္တမ္းႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအတြက္သာ)

အကဲျဖတ္ေမးခြန္းလႊာ ေျဖဆိုသူမ်ားအား ၎တို႔၏ အေတြ ႔အၾကံဳအဆင့္ကို စေကးတစ္ခုျဖင့္ (၁- လံုးဝ အေတြ ႔ အၾကံဳမရွိမွ 
၅ - အလြန္အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားအထိ) သတ္မွတ္ခိုင္းပါသည္။ ပံု ၃-၂ တြင္ ျပသထားသည့္အတိုင္း အကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားအရ 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ စာရင္းေကာက္သူမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္သြင္းသူမ်ားသည္ အပိုင္းက႑မ်ားအားလံုးတြင္ ၎တို႔၏ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္လာေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္ကို ေတြ ႔ရွိရပါသည္။ 

စုစုေပါင္း သင္တန္းကာလ ႏွစ္လၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္တြင္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
၎တို႔၏ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္အကဲျဖတ္အမွတ္မွာ အလြန္ျမင့္မားေၾကာင္း(၅ တြင္ ၄.၄) ေက်နပ္ဖြယ္ရာ 
ေတြ ႔ရွိရပါသည္။ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားသည္ တစ္လသင္တန္းအၿပီး ၎တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္အား ၃.၃ ဟု 
သတ္မွတ္ပါသည္။ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူ အမ်ားအျပားသည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ခက္ခဲသည့္ ကာလရွည္ၾကာေဆာင္ရြက္သည့္ 
စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါဝင္ဖူးၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္သည္ ေက်နပ္ 
ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းအတြက္ ၁၂ လ ၾကာေအာင္ ကြင္းဆင္းစာရင္းေကာက္ 
ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားသည္ အေတြ ႔အၾကံဳအလြန္မ်ားေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အနာဂတ္စစ္တမ္း 
မ်ားအတြက္ အဖိုးတန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။    

စာရင္းျပဳစုသူသင္တန္းအတြင္း ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ ႔ေလ့က်င့္ျခင္း

၃၂



စစ္တမ္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ က႑အလိုက္ႏွင့္ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခန္းက႑အလိုက္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္တန္းမတိုင္မီႏွင့္ 
သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္ အေတြ ႔အၾကံဳအဆင့္မ်ား 

ပံု ၃-၂။ 

၃-၅ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား 
အစားထိုးျခင္း
တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းအား နမူနာအုပ္စုထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ သြားလာေရာက္ရွိရန္ 
ခက္ခဲေသာေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအားလံုးထံအေရာက္သြား၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္သည့္ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ေတြ ႔ဆံု 
ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျဖင့္ စစ္တမ္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္မႈအား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါကိစၥရပ္ႏွစ္ခုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသည္ - 

၁။ လံုျခံဳေရးအေျခအေန - ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခုအား စာရင္းျပဳစုသူမ်ား၊ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဘးကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊

၂။ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္ျခင္း။ 

အဆိုပါ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သံုးလပတ္ကာလတိုင္း၏အစတြင္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
အုပ္စုေလးစု ခြဲပါသည္ - 
 

၁။ မည္သည့္ျပႆနာမွ် ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၊
၂။ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း စစ္တမ္းအဖဲြ ႔မ်ားသည္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိသည့္ ႀကီးမားေသာလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေျခရွိေသာ 

စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၊
၃။ စစ္တမ္းအဖဲြ ႔မ်ားမွ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၊
၄။ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု ေရးဆြဲအသံုးျပဳႏိုင္သည္ 

အထိ အခ်ိန္ဆိုင္းငံ့ထားရန္လိုအပ္မည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား။ 

ဤသို႔ အုပ္စုခြဲျခင္းကို အဖဲြ ႔ႏွစ္ဖဲြ ႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ - 

၁။ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔မွ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား၊ 

၂။ အျခားေသာ ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသံုးျပဳ၍ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ၾကသည့္ ျပင္ပမွ လူသံုးဦး ပါဝင္ေသာ 
အဖဲြ ႔။

၅.၀

စစ္တမ္းကြင္းဆင္းေကာက္ယူျခင္း စစ္တမ္းဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းစနစ္

စစ္တမ္းႀကီးၾကပ္သ ူ
(သင္တန္းမတိုင္မီ)

စစ္တမ္းႀကီးၾကပ္သ ူ
(သင္တန္းၿပီးေနာက္)

စာရင္းေကာက္ယူသ ူ
(သင္တန္းမတိုင္မီ)

စာရင္းေကာက္ယူသ ူ
(သင္တန္းၿပီးေနာက္)

အခ်က္အလက္သြင္းသ ူ
(သင္တန္းမတိုင္မီ)

အခ်က္အလက္သြင္းသူ 
(သင္တန္းၿပီးေနာက္)

စစ္တမ္းစီမံခန႔္ခြဲျခင္း

၄.၀

၃.၀

၂.၀

၁.၀

၀.၀

၃.၀

၂.၅

၄.၄

၃.၈

၂.၀
၁.၆

၃.၃

၂.၆

၂.၀

၁.၄

၂.၃

၃.၂

၂.၇

၃.၈

၃၃



အဆိုပါဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ ႔မ်ားကုိ အသိေပးကာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္အသံုးျပဳပါသည္။ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖဲြ ႔မ်ားအား ၎တို႔၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး 
သည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားၿပီး ေနရာတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ သံသယ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက 
မဝင္ေရာက္ေသးဘဲ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔(ရံုးခ်ဳပ္)အား ျပန္လည္ေမးျမန္းရန္ မွာၾကားထားပါ 
သည္။ 
 
ေနာက္ဆက္တြဲ(ဂ) တြင္ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း 
မရွိသည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ စုေဆာင္းမႈ မ်ား 
ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ စာရင္းေကာက္ကြက္ ၃၃ ခုအား အစားထိုးခဲ့ရၿပီး ၇ ခုကိုမူ လံုးဝသြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေျမပံု ၃-၂ 
တြင္ အဆိုပါစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ႏွင့္ သံုးလပတ္ကာလအလိုက္ ျပသ 
ထားပါသည္။ နမူနာတြင္ ဘက္လိုက္ေရြးခ်ယ္မႈ(Bias) အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ နမူနာစာရင္း ေကာက္ကြက္အတြင္း 
စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းၿပီးေနာက္ အလြန္ထူးျခားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိမွသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား အစားထိုး 
ျခင္းကို စဥ္းစားပါသည္။   

နမူနာ၏ ပထဝီအေနအထားအလိုက္ ေနရာေဒသမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမႈအား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုအတြက္ အစားထိုးရမည့္ စာရင္းေကာက္ကြက္အား 
တူညီေသာအလႊာ (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္) အတြင္းရွိ၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တူညီေသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 
အျခားကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္(Master Sample EA)မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ကြက္ 
အစားထုိးမႈမ်ားအားလံုးတြင္ တူညီေသာအလႊာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး (ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား အရြယ္အလိုက္ ျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထား 
ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္) အဆိုပါစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားထဲမွတစ္ခုအား တူညီသည့္ ျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးရွိ မည္သည့္အပိုင္းကိုမွ် သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ ကပ္လ်က္တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ထိုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္း 
ေကာက္ကြက္မ်ားထဲမွ စာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ကနဦးနမူနာအုပ္စု စာရင္းေကာက္ကြက္ 
မ်ားအား အရြယ္အလိုက္ျဖစ္တန္စြမ္းကို အသံုးျပဳေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပိုင္း ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း အစားထိုးစာရင္းေကာက္ကြက္အတြက္ အရြယ္အစားအတိုင္းအတာ (စာရင္းစဥ္အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု အေရ 
အတြက္) အား အေလးေပးမႈမ်ား (Weights) ကို တြက္ခ်က္ရန္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 

 
 

 

၃၄



 
 

 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ သံုးလပတ္ကာလအလိုက္ အစားထိုးခဲ့ေသာ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား

ေျမပံု ၃-၂။ 

အညႊန္း

ပထမသံုးလပတ္
ဒုတိယသံုးလပတ္
တတိယသံုးလပတ္
စတုတၳသံုးလပတ္

အစားထိုး EA ၃၃ ခု
လံုးဝသြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္  EA ၇ ခု 
(“ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ) 

ကယား

ေနျပည္ေတာ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္း

ရွမ္း

ကခ်င္

တနသၤာရီ

ကရင္

ပဲခူး

ရခုိင္ - 
ေမာင္ေတာ 

ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ 
ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ 

ရခိုင္ - အစားထိုး EA စုစုေပါင္း ၁၉ 
ခု၊ ၁၅ ခုမွာ မူလ နမူနာအုပ္စုမွ၊ ၄ 
ခုမွာ ျဖည့္စြက္အစားထိုးနမူနာအုပ္စုမွ၊ 
အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါရန္၊ 

၃၅



စစ္တမ္းမွ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမပံု ၃-၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီး 
ေတာင္ႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ (ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ မူလလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ေဒသကိုမွ် ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ 
ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုသည္ နမူနာထဲတြင္ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ၁၂ လတာ ကာလပတ္လံုး 
ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ မည္သည့္ နမူနာ 
စာရင္းေကာက္ကြက္တြင္မွ် စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၎တို႔သည္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ပါ။ 
  
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ 
အစားထိုး နမူနာအုပ္စု (Supplemental Sample) တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အၿပီးသတ္နမူနာေကာက္ယူမႈတြင္ မူလစီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၇၂ ခု ပါဝင္ 
ပါသည္။ ျဖည့္စြက္နမူနာအုပ္စုသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ နမူနာအရြယ္အစားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ယိမ္းယိုင္မႈမ်ား(Bias) ကို မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါ။ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ စာရင္းစဥ္တြင္ပါရွိေသာ စုစုေပါင္း 
အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္မွာ ၉၂,၆၁၅ စုျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ စာရင္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္မွာ ၅၅၃,၉၉၁ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိ ႕ဳနယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ တစ္ျပည္နယ္လံုး 
ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၁၆.၇ % ရွိပါသည္။ ယင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

စတုတၳသံုးလပတ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း စစ္ေတြႏွင့္ ေျမာက္ဦးရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ 
စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားတြင္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ သံုးလပတ္တို႔တြင္ 
အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရဲကင္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ 
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီးေနာက္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အလယ္ပိုင္းမွ စာရင္းေကာက္ကြက္ ေလးခုကို အစားထိုးခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) 
အခ်က္အလက္မ်ားမွ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္အား ေနာက္ဆံုးအေလးေပး တြက္ခ်က္ 
ထားေသာ ခန္႔မွန္းအေရအတြက္သည္ သက္ဆိုင္ရာနမူနာစာရင္းစဥ္ထက္ အနည္းငယ္ပိုမိုမ်ားျပားေနသည့္အတြက္ 
အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ နမူနာမ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ အတန္အသင့္ရွိမည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။  

၃၆



 “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
တြင္ မည္သည့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမွ် 
မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ 
နဂို မူလကပင္ အရြယ္အစား 
ႀကီးမား (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧရိယာ 
အက်ယ္အဝန္း အႀကီးမားဆံုး 
ေသာျပည္နယ္) ေသာေၾကာင့္ 
စာရင္းေကာက္ကြက္  ပါဝင္မႈ 
အခ်ိဳးအစားလည္း ႀကီးမားသည့္ 
အတြက္ ထိုစာရင္းေကာက္ကြက္
၇ ခု အား အစားထိုးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ 
ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ 
ၿမိဳ႕နယတ္ြင္ မည္သည့္ ေတြ ႔ဆံု 
ေမးျမန္းမႈမွ် မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထို 
စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအားလံုး 
ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အျခားေဒသ 
မ်ားမွ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္ 
အစားထိုးခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာေဒသမ်ား 

ေျမပံု ၃-၃။ 

၃၇



၃-၆ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ စကားျပန္မ်ားအားအသံုးျပဳျခင္း
စာရင္းေကာက္ကြက္ ၁,၁၄၅ ခုထဲမွ ၉၉ ခုတြင္ စစ္တမ္းအဖဲြ ႔မ်ားသည္ ေမးခြန္းလႊာအား ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ 
ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔မွ ေဒသခံမ်ားအား စကားျပန္မ်ားအျဖစ္ ငွားရမ္း 
အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္ အနီးဆံုးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
စကားျပန္မ်ားသည္ ေမးခြန္းလႊာကို လံုေလာက္စြာ နားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ ေဒသခံဘာသာစကား၊ ေဒသိယစကားႏွင့္ 
ျမန္မာဘာသာစကားတို႔ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ႔စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံစကားျပန္ 
မ်ားအား ေမးခြန္းလႊာကို စကားျပန္ေပးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားက သင္ၾကားေပးၿပီး အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားအား ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္ေနရာတြင္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းျပပါသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စကားျပန္မ်ား အသံုးျပဳရသည့္ ႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၏ ၆၈% (အိမ္ေထာင္စု 
၅၅၆ စု) တြင္ စကားျပန္မ်ား လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၂ 
စုလံုးအတြက္ စကားျပန္လိုအပ္ျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္သာ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ အမ်ားစု (၈၇.၁ %) ကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ စကားျပန္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၏ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား 

ပံု ၃-၃။ 

ခ်င္း

၆၈

ရွမ္း ကခ်င္

၁၉

ကယား ကရင္

၄

တနသၤာရီ

၄

မြန္

၄

စစ္ကိုင္း

၃

၃၈



ဘာသာစကား ရာခိုင္ႏႈန္း

ျမန္မာ ၈၇.၁

ကခ်င္ ၀.၂

ကရင္ ၁.၀

ခ်င္း ၀.၆

မြန္ ၀.၄

ရခိုင္ ၃.၈

ရွမ္း ၂.၉

ထားဝယ္ ၂.၄

အျခား၇ ၁.၅

စုစုေပါင္း ၁၀၀

၃-၇ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္း  
ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ကာလအတြင္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈ 
ေၾကာင့္ တာဝန္ခ်ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအားလံုးတြင္ တာဝန္ၿပီးဆံုးေအာင္ ထမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သူမ်ားမွာ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္သြင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ စာရင္းျပဳစုသူတစ္ဦးသာ ရွိပါသည္။ ထိုအခ်က္ 
အလက္သြင္းသူေနရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာလက ေနျပည္ေတာ္၌ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့ေသာ အရန္လူတစ္ဦးကို အစားထိုး 
ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစာရင္းျပဳစုသူေနရာတြင္ ေအာက္တိုဘာလကပုိ႔ခ်ခဲ့ေသာ စာရင္းျပဳစုသူသင္တန္းတြင္ ေလ့က်င့္ေပး 
ထားေသာ အရန္လူတစ္ဦးကို အစားထိုးပါသည္။ 

ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဘာသာစကားမ်ား 

ဇယား ၃-၃။ 

၇ အဓိကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ေပၚေဒသမွ လူမ်ိဳးစု ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ တရုတ္ဘာသာစကား 

၃၉



၄၀



အရည္အေသြး
အာမခံခ်က္ 

၄

၄၁



၄-၁ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား  
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အတြက္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈအား လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ပါသည္ - 

• ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
• အခ်က္အလက္သြင္းသည့္ ပရိုဂရမ္မွ ထုတ္ေပးသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 

ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္သည့္အဖဲြ ႔ ၂၀ ၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ 
UNDP သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွဝန္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား 
ကို ဇယား ၄-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ထိုခရီးစဥ္မ်ားအတြင္းတြင္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသူ အရာရွိသည္ ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိ/မရွိ ေမးျမန္း 
ေဆြးေႏြးေပးပါသည္။ အခ်က္အလက္ ေရးသြင္းသူအား လက္ေတာ့ပ္ေပၚရွိ ေရးသြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
(Status Report) ကို ျပသခိုင္းၿပီး စစ္တမ္းအဖဲြ ႔ စာရင္းေကာက္ကြက္မွ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳမီ အခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္း 
ျခင္းကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးပါသည္ -

စာရင္းျပဳစုျခင္း
• အေဆာက္အဦအသစ္မ်ားရွိလွ်င္ ၎တို႔အပါအဝင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳစုသည့္ပံုစံ (Listing Form) ၏ စာ 

တိုင္ ၈ တြင္ အမွတ္ျခစ္ကာ ေရြးခ်ယ္ေပးထားသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုစလံုးကို ေျမပံုေပၚတြင္ ရွာေဖြေတြ ႔ရွိ 
ျခင္း ရွိ/မရွိ။ 

• စာတိုင္ ၇ (နံပါတ္စဥ္) တြင္ နံပါတ္မ်ားကို အစဥ္လိုက္ တပ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ။ 
• စာတိုင္ ၇ တြင္ ေရးထားေသာ ေနာက္ဆံုးနံပါတ္သည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳစုသည့္ပံုစံ (Listing Form) ၏ 

ေရွ႕ဆံုးစာမ်က္ႏွာေပၚရွိ “စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္” ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
ရွိ/မရွိ။ 

• အိမ္ေထာင္စုေရြးခ်ယ္မႈဇယား (Household Selection Table) အတိုင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၂ စု အတြက္ စာတိုင္ 
၈ တြင္ မွန္ကန္စြာ အမွတ္ျခစ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ။

• စာရင္းျပဳစုသူမ်ားသည္ ေျမပံုကို ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ 
စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းတုိင္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ကာ လွည့္လည္သြားလာျခင္း ရွိ/မရွိ စာရင္းျပဳစု 
သည့္အဖဲြ ႔ႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုခဲ့ေသာ ရြာလူႀကီး/ရပ္မိရပ္ဖ/ကိုယ္စားလွယ္အား ေမးျမန္းျခင္း၊ 

• အေဆာက္အဦတစ္ခုအတြင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုထက္မက ေနထိုင္ေနျခင္းမ်ား ရွိ/မရွိ၊ ရြာလူႀကီး/ရပ္မိ 
ရပ္ဖ/ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ေမးျမန္းၿပီး အိမ္ေထာင္စု စာရင္းျပဳစုသည့္ပံုစံ (Listing Form) တြင္ ယင္း 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား သီးျခားအိမ္ေထာင္စုမ်ားအျဖစ္ စာရင္းျပဳစုထားျခင္း ရွိ/မရွိ စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း၊  

ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
• အမွန္တကယ္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳစုသည့္ပံုစံ (Listing Form) 

တြင္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ အိမ္ေထာင္စု ဟုတ္/မဟုတ္ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အိမ္ေထာင္ 
စု တစ္စု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စုထံ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားသည္ ပိုလြယ္ 
သည့္ / ပိုနီးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။  

၄၂



တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္ 

ႀကီးၾကပ္သူ
သြားေရာက္ 
သည့္ေန႔စြဲ

အရည္အေသြးစစ္ေဆးသူ
သြားေရာက္သည့္ စာရင္း 

ေကာက္ကြက္မ်ား

၁ ကခ်င္ ဦးလွမ် ိဳးသန္း ၂၄/၀၂/၂၀၁၇ ေဒၚဝင္းပပေဇာ္
ေဒၚခင္ဆက္ရည္

010101115001
010101124016
010102104002
010155701005

၁၀-၁၄/၁၁/ 
၂၀၁၇

DG Dr ဝါဝါေမာင္
ေဒၚခင္ဆက္ရည္

010101102003
010101116007

၂ ကယား ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း ၂-၃/ ၀၃/ ၂၀၁၇ ဦးစစည္သူထိုက္စံ 020101101004
020101101012 

၃/၀၅/၂၀၁၇ DG Dr ဝါဝါေမာင္
ေဒၚဝင္းပပေဇာ္

020101111003

၂၅/၁၁/၂၀၁၇ ေဒၚဝါဝါျမင့္
ေဒၚသက္ထားႏြယ္

020202706001
020101101014

၃ ကရင္ ဦးခြန္တူးေနာင္ေလး ၆-၉/၀၂/ ၂၀၁၇ DG Dr ဝါဝါေမာင္
ေဒၚ ျဖဴျပာထြန္း
Ms Rachel Smith-Govoni
Mr Rivandra Royono

030301103001
030301105023
030101773003
030101106003
120308119008

၄ ခ်င္း (ေျမာက္) ဦးလြင္ႏိုင္ ၂၅-၂၉/ ၁၁/ 
၂၀၁၇

ေဒၚခင္ဆက္ရည္
Ms Rachel Smith-Govoni

040101103005
040201101001
040101105003

ခ်င္း (ေတာင္) ဦးသန္းျမင့္ ၂၆-၂၇/ ၀၁/ 
၂၀၁၇

ေဒၚဆုႏွင္းေဝ
Ms Rachel Smith-Govoni

040304732001
040304101004

၅ စစ္ကိုင္း ေဒၚခိုင္သႏၲာသိန္း ၂၁/၀၂/၂၀၁၇ Mr Felix Schmieding 120102708020

ဦးတင္ထြန္းေအာင္လိႈင္ ၂၆/၀၇/၂၀၁၇ ေဒၚဥမၼာျမင့္
Ms Rachel Smith-Govoni

050301125008
050301102002

၆ တနသၤာရီ ဦးဝင္းေဇာ္ဦး ၁၇/၀၁/၂၀၁၇ Ms Hyeran Kim
Mr Felix Schmieding
ဦးစစည္သူထိုက္စံ

060201703012

၁၁-၁၈/ ၁၁/ 
၂၀၁၇

ေဒၚဥမၼာျမင့္
ေဒၚ ျဖဴျပာထြန္း

060202715010
060202703009

၇ ပဲခူး ေဒၚ ျမျမသင္း ၁၅-၁၇/၀၂/ 
၂၀၁၇

ေဒၚဝါဝါျမင့္ 
ေဒၚသက္ထားႏြယ္
Mr Rivandra Royono 

070101123008
070105302001
070106735002
070104743008

၂၆/၁၁/၂၀၁၇ Dr Reena Badiani Magnusson
Mr Clarence Tsimpo Nkengne

070305726009

၈ မေကြး ေဒၚခင္ေဖြးေဖြးေဇာ္ ၂၃/၀၂/၂၀၁၇ UNDP ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး 080501102004

၂၂/၀၅/၂၀၁၇ ေဒၚခင္ဆက္ရည္
Ms Diane Steele
Ms Rachel Smith-Govoni

08013108001
08010375003

• ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူတိုင္းထံမွ အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းလႊာ ၁ခု /၂ ခုအား ေတာင္းယူကာ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ား ရွိ/
မရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမွ ျပန္ျပင္ေပးထားမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း၊  

• အပိုင္း ၅(က) တြင္ ႀကီးၾကပ္သူမွ ျဖည့္သြင္းေပးရမည့္ Unit Code မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊
• အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းလႊာတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ယူနစ္မ်ားနွင့္ Non-fixed ယူနစ္မ်ား၊ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား 

အပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ Fixed နွင့္ Non-fixed ယူနစ္မ်ား မွန္ကန္မွဳ ရွိ/မရွိကို ရပ္ရြာလူထု ေမးခြန္းလႊာ 
ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

 
 

အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

ဇယား ၄-၁။ 

၄၃



တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္ 

ႀကီးၾကပ္သူ
သြားေရာက္ 
သည့္ေန႔စြဲ

အရည္အေသြးစစ္ေဆးသူ
သြားေရာက္သည့္ စာရင္း 

ေကာက္ကြက္မ်ား

၉ မႏၲေလး ေဒၚအိအိမင္း ၂၄/၀၅/၂၀၁၇
၂၆/၀၅/၂၀၁၇

ေဒၚခင္ဆက္ရည္
Ms Diane Steele
Ms Rachel Smith-Govoni

09102114002
09201105010
09701725001

၁၀ မြန္ ဦးဦးသန္႔ ၁၄-၁၇/၀၂/ 
၂၀၁၇

DG Dr ဝါဝါေမာင္
ေဒၚသက္ထားႏြယ္
ေဒၚဥမၼာစိုး 

100201719004
100105103002
100202103005
100204702009

၂၃/၁၀/၂၀၁၇ Dr Reena Badiani Magnusson 100104201002

၁၁ ရခိုင္ ေဒၚနီလာသိန္း ၁၇/၀၁/၂၀၁၇ ေဒၚခင္ဆက္ရည္
Ms Rachel Smith-Govoni

110101130002

၁၈-၁၉/၀၁/ 
၂၀၁၇

110201764004

ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္း ၂၆/၀၅/၂၀၁၇ Mr Felix Schmieding
ဦးစစည္သူထိုက္စံ

110202715004

၁၂ ရန္ကုန္ ေဒၚရတနာဝင္းေအာင္ ၁၆/၁၂/၂၀၁၆ ေဒၚခင္ဆက္ရည္
ေဒၚဆုႏွင္းေဝ 
Mr Juste Nitiema

120302718002

၅/၀၁/၂၀၁၇ Mr Felix Schmieding
ဦးစစည္သူထိုက္စံ

120102102011

၂၃/၀၁/၂၀၁၇ ေဒၚထားထားအိ 120301112002

၄/၀၂/၂၀၁၇ Ms Rachel Smith-Govoni
ေဒၚထားထားအိ

120205104007
120406119014

၂/၀၅/၂၀၁၇ DG Dr ဝါဝါေမာင္
ေဒၚဝင္းပပေဇာ္

120103102005

၁၄/၀၂/၂၀၁၇ Ms Rachel Smith-Govoni
ေဒၚထားထားအိ

120308119008

၂၁/၀၂/၂၀၁၇ Mr Felix Schmieding
ဦးစစည္သူထိုက္စံ

120108708020

၄/၀၄/၂၀၁၇ ေဒၚထားထားအိ 120204114040

၁/၀၅/၂၀၁၇ ေဒၚထားထားအိ
Ms Rachel Smith-Govoni

120214106013
120203104012

၆/၀၅/၂၀၁၇ ေဒၚထားထားအိ 120410105005

၁၃ ရွမ္း(ေျမာက္) ဦးဝင္းေဇာ္ေဌး ၆/၀၅/၂၀၁၇ DG Dr ဝါဝါေမာင္
ေဒၚဝင္းပပေဇာ္

130103710007

၃/၀၂/၂၀၁၇ ေဒၚဝင္းပပေဇာ္
ေဒၚခင္ဆက္ရည္

130401107013
130401112022

ရွမ္း(ေတာင္) ဦးသက္ေအာင္ ၁၇/၁၂/၂၀၁၆ Ms Rachel Smith-Govoni 130102720007

၁၄ ဧရာဝတီ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခင္ ၁၈-၂၂/၀၉/ 
၂၀၁၇

ေဒၚခင္ဆက္ရည္ 
ေဒၚသန္းသန္းစိုး

140402109001 
140302107001 
140303739005 

ဦးစိုးထက္ပိုင္ ၁၃-၁၄/၀၂/ 
၂၀၁၇

Mr Felix Schmieding
ဦးစစည္သူထိုက္စံ

140201772003

၁၅ ေနျပည္ေတာ္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ၿငိမ္း ၁၃/၀၁/၂၀၁၇ ေဒၚသက္ထားႏြယ္
Ms Rachel Smith-Govoni

150102708021

၅/၀၅/၂၀၁၇ ေဒၚခင္ဆက္ရည္
Ms Rachel Smith-Govoni

150202703008

၄၄



၄-၂ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အခ်က္အလက္သြင္းသည့္ ပရိုဂရမ္မွ 
ထုတ္ေပးသည့္ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ (QA) အစီရင္ခံစာမ်ား   

CSPro ပရိုဂရမ္တြင္ စာရင္းေကာက္သူအဆင့္၌ ဇယား 
အခ်ိဳ႕ကို အပတ္စဥ္ ထုတ္ေပးပါသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ 
၅ တြင္ ၾကည့္ရန္)။ ထုိဇယားမ်ားအား ျမန္မာေနထိုင္မႈ 
အေျခအေနစစ္တမ္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔(႐ုံးခ်ဳပ္)ထံ 
အပတ္စဥ္ေပးပို႔ကာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ရွိ/မရွိ 
စစ္ေဆးပါသည္။အရည္ အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ခရီးစဥ္ 
တစ္ခုမသြားမီ အရည္အေသြး စစ္ေဆးသူသည္ ၎တို႔ 
သြားေရာက္မည့္အဖဲြ ႔၏ ေနာက္ဆံုးေပးပို႔ထားေသာ ဇယား 
မ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္။ 

 အဓိကထုတ္ေပးေသာ ဇယားမ်ားမွာ -  
• အပတ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအေရအတြက္ - အဖဲြ ႔သည္ ထိုဇယားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ 

ေႏွးေကြးေနေသာအဖဲြ ႔ (သို႔မဟုတ္) ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူကို သိရွိႏိုင္ၿပီး အေၾကာင္းရင္းကို စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ 
• ပ်မ္းမွ်အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစား - ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူသည္ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 

အိမ္ေထာင္စုဝင္အေရအတြက္ နည္းေနျခင္း ရွိ/မရွိ၊ နည္းေနလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းျပႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိကို 
၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၊ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း စသည္ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ 

• လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ရက္အတြင္း စားသံုးေသာ အစားအစာအမ်ိဳးအမည္ ပ်မ္းမွ်အေရအတြက္ - အပိုင္း ၅(က) 
မွ တစ္ပတ္လံုး စားသံုးထားေသာ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အေရအတြက္ကို ေရတြက္ပါသည္။ စားသံုးသည့္ 
အစားအစာအမ်ိဳးအမည္ အေရအတြက္သည္ ရာသီကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ရာသီကိုလိုက္၍ 
အခ်ိဳ႕စားေသာက္ကုန္မ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕စားေသာက္ကုန္မ်ား မရႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 
အေရအတြက္သည္ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍လည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသ 
မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအမည္ ပိုနည္းႏိုင္ပါသည္။  အပိုင္း ၅(က)ကို ေမးျမန္းရသည္မွာ အခ်ိန္ 
ၾကာသည့္အတြက္ (ပ်မ္းမွ် ၃၈ မိနစ္) ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦး 
ေမးခြန္းေမးရင္း ပင္ပန္းလာသည့္ ျပႆနာ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ 

• လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ရက္အတြင္း ဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ ပ်မ္းမွ်အေရအတြက္ - အပိုင္း ၅(ဂ) ႏွင့္ ၅(ဃ) 
မွ ဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အေရအတြက္ကို ေရတြက္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားမွလည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ၁၂ လတာ ကာလအတြင္း ေမးျမန္းသူမ်ား ပင္ပန္းလာျခင္း ရွိ/မရွိ 
စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ 

• အိမ္ေထာင္စုမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ တာရွည္ခံေသာ ပစၥည္းမ်ား အေရအတြက္ - အပိုင္း ၆ မွ ယူကာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳနွင့္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း(MPLCS)၊ လူေနမႈဘ၀နွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္း (DHS) စသည့္ အျခားအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။     

• ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားၿပီးစီးရန္ ပ်မ္းမွ်ၾကာျမင့္ခ်ိန္ - ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ တစ္ခုၿပီးစီးရန္ ပ်မ္းမွ်ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္ 
၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားသည္ ေတြ ႔ဆံု 
ေမးျမန္းမႈမ်ားကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။  

အစီရင္ခံစာမ်ားအား အပတ္စဥ္စစ္ေဆးၿပီး ရလဒ္မ်ားေပၚ မူတည္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ရံဖန္ရံခါ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ ဧရာဝတီ 
အဖဲြ ႔တစ္ဖဲြ ႔သည္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားေပးပို႔မႈ ေနာက္က်ေနသည္ကို ေတြ ႔ရွိရပါသည္။ ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းအေၾကာင္းကို စစ္ေဆး 
ရန္အတြက္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္သြင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ကို နားလည္မႈလဲြေနေၾကာင္း ေတြ ႔ရွိရပါသည္။ ယင္းကို အဖဲြ ႔မွျပဳျပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလားတူျပႆနာမ်ိဳး ထပ္မံ 
ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ဧၿပီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦး၏ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းခ်ိန္သည္ ပ်မ္းမွ် 
တစ္နာရီ ၂၃ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း (ပ်မ္းမွ်ၾကာျမင့္ရမည့္ အခ်ိန္ထက္ တစ္နာရီနီးပါးပိုျမန္ေန) အရည္အေသြး 
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အစီရင္ခံစာက ျပသေနပါသည္။ ထို႔အတြက္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခု သီးသန္႔ 
သြားေရာက္၍ ၎ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္ပံုစံကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို အၾကံ 
ဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အဖဲြ ႔တစ္ဖဲြ ႔ မွတ္တမ္းတင္သည့္ စားသံုးသည့္ အစားအစာ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား အေရအတြက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈကို အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အစီရင္ခံစာက 
ျပပါသည္။ ႀကီးၾကပ္သူအားဆက္သြယ္၍ ၎ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုစစ္ေဆးရန္ ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎အဖဲြ ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္တိုးတက္လာပါသည္။ 

၄၅



၄၆



အေလးေပးမႈႏွင့္
နမူနာေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာ
အမွားမ်ားကို

တြက္ခ်က္ျခင္း

၅

၄၇



၅-၁ အေလးေပးမႈ တြက္ခ်က္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား   
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) နမူနာခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳ 
ေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ားအား နမူနာအေလးေပးမႈ (Sampling Weight) သို႔မဟုတ္ Expansion Factor တစ္ခုႏွင့္ 
ေျမႇာက္ရပါသည္။ နမူနာအိမ္ေထာင္စု တစ္စုစီအတြက္ အေျခခံအေလးေပးမႈ (Basic Weight) သည္ ယင္း၏ေရြးခ်ယ္မႈ 
ျဖစ္တန္စြမ္း (နမူနာေရြးခ်ယ္မႈအဆင့္တိုင္းရွိ ျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားကို ေျမႇာက္၍တြက္ခ်က္သည္) ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ထား 
ေသာ ကိန္းႏွင့္ တူညီပါသည္။    

ေရြးခ်ယ္မႈအဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီရွိ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားအား နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြက္ နမူနာစာရင္းစဥ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ Excel ဇယားတြင္ ထည့္ထားပါသည္။ သို႔မွသာ သက္ဆိုင္သည့္ 
ျဖစ္တန္စြမ္း (Overall Probability) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေလးေပးမႈ (Weight) တို႔ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

ကနဦးနမူနာအုပ္စုဒီဇိုင္းနွင့္ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျမန္မာေနထုိင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း 
(၂၀၁၇) နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ Overall Probability of Selection ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္ -

အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ -

phi = ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အတြက္ အလႊာ h အတြင္းရွိ “i” ခု ေျမာက္ စာရင္း ေကာက္ 
ကြက္အတြင္းရွိ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္တန္စြမ္း (Probability of Selection) 

nh = ဇယား ၂-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကနဦးနမူနာအုပ္စု (Master Sample) အတြက္ အလႊာ h ထဲတြင္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား အေရအတြက္

Mh = အလႊာ h အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း နမူနာ စာရင္းစဥ္ 
အတြင္းရွိ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္

Mhi = အလႊာ h အတြင္းရွိ “i” ခုေျမာက္ စာရင္းေကာက္ကြက္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း 
အရာ သန္းေခါင္စာရင္း နမူနာစာရင္းစဥ္အတြင္းရွိ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္

n'h = ဇယား ၂-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလႊာ h အတြက္ ကနဦးနမူနာအုပ္စုမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္အေရအတြက္ 

pShi  = အရြယ္အစားႀကီးမား၍ စိတ္ပိုင္းထားသည့္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းမွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ 
အပိုင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္တန္စြမ္း (Probability of Selection)၊ စိတ္ပိုင္းမႈမျပဳေသာ စာရင္းေကာက္ 
ကြက္မ်ား အားလံုးအတြက္ ဤျဖစ္တန္စြမ္းသည္ ၁ ႏွင့္ညီမွ်ပါသည္  

mhi = အလႊာ h ရွိ  “i” ခုေျမာက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္း ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
အေရအတြက္ (၁၂)

M'hi = အလႊာ h ရွိ “i” ခုေျမာက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္း စာရင္းျပဳစုထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
အေရအတြက္

ဤ Probability of Selection ၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးသည္ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ 
ႀကီးမားေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုအတြင္းရွိ စိတ္ပိုင္းထားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္တန္စြမ္း 
(pShi) သည္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ နမူနာအစိတ္အပိုင္းအား 
အရြယ္အလိုက္ျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက ဤျဖစ္တန္စြမ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ပါသည္ - 

၄၈



အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ - 

M''hij = အလႊာ h ရွိ “i” ခုေျမာက္ နမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္း ေရြးခ်ယ္ထားေသာ “j” ခုေျမာက္ အပိုင္းမွ 
ေယဘုယ်ေရတြက္ထားေသာ စုစုေပါင္း အိမ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ 

M''hi = အလႊာ h ရွိ “i” ခုေျမာက္ နမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းမွ ေယဘုယ် ေရတြက္ထားေသာ စုစုေပါင္း 
အိမ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ 

အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို တူညီေသာျဖစ္တန္စြမ္းျဖင့္ က်ပန္းေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက ဤျဖစ္တန္စြမ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ 
ခ်က္ပါသည္ - 

အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္

Shi = အလႊာ h ရွိ အရြယ္အစားႀကီးမားသည့္ “i” ခုေျမာက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ စိတ္ 
ပိုင္းထားေသာ စုစုေပါင္း အပိုင္းအေရအတြက္  

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အေျခခံနမူနာ အေလးေပးမႈ (သို႔မဟုတ္) 
Expansion Factor အား ဤ Probability of Selection ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ထားေသာကိန္းျဖင့္ တြက္ပါသည္။ ျဖစ္တန္ 
စြမ္းကို ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ အေလးေပးမႈ (Weight) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရိုးရွင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါ 
သည္ - 

အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ - 

Whi = အလႊာ h အတြင္းရွိ “i” ခုေျမာက္ နမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းမွ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန 
စစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အေျခခံအေလးေပးမႈ (Basic Weight) 

 

၄၉



၅-၂ ေျဖဆိုမႈ မရွိျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ အေလးေပးမႈ 
ကို တြက္ခ်က္ျခင္း    
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အိမ္ 
ေထာင္စုမ်ားကို အိမ္ေထာင္စုေရြးခ်ယ္မႈဇယား (Household Selection Table) မွ အစားထိုးရန္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ 
အိမ္ေထာင္စုေလးစုထဲမွတစ္စုျဖင့္ အစားထိုးပါသည္။ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုစီအတြင္းရွိ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ 
ျခင္းမရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ နမူနာအိမ္ေထာင္စု အေလးေပးမႈကို ခ်ိန္ညိႇရန္ အေရးႀကီးပါ 
သည္။ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္အဆင့္တြင္ အေလးေပးမႈမ်ား (Weights) ကို တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
ဤအဆင့္တြင္ အေလးေပးမႈမ်ားကို ခ်ိန္ညိႇမည္ဆိုလွ်င္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။ အလႊာ h အတြင္းရွိ “i” ခုေျမာက္ 
နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မွ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး အေလးေပးမႈ (Final Weight) (W'hi) ကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္ -  

အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ 

m'hi = ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ အလႊာ h အတြင္းမွ “i” ခုေျမာက္ နမူနာ စာရင္း 
ေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနထိုင္သူရွိသည့္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ 

m''hi = အလႊာ h အတြင္းမွ “i” ခုေျမာက္ နမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ အစားထိုးအိမ္ေထာင္စုမ်ား 
အပါအဝင္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ခဲ့ေသာ စုစုေပါင္းနမူနာအိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ 

နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုအတြင္း ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းစီအား အစားထိုး 
ပါက Weight Adjustment Factor သည္ ၁ ႏွင့္ ညီပါလိမ့္မည္။ 

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ား ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ မူလေရြးခ်ယ္ထားသည့္ နမူနာအိမ္ေထာင္စု ၁၃,၈၂၄ မွ အိမ္ေထာင္စု 
ေပါင္း ၁၃,၇၃၀ ကိုေအာင္ျမင္စြာ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားထဲတြင္ 
အစားထိုးအိမ္ေထာင္စု ၃၄၈ စု ပါဝင္ပါသည္။ အစားထိုးမႈ အေျခအေနအလိုက္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး 
နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိပံုကို ဇယား  ၅-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅-၃ စုစုေပါင္း ေျဖဆိုမႈႏႈန္း    
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေမးခြန္းလႊာျပန္လည္ေျဖဆိုသည့္ႏွဳန္းကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ 
သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ (၁၃,၇၃၀) ကို တည္၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ 
(၁၄,၆၆၈) ျဖင့္စားရာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေမးခြန္းလႊာျပန္လည္ ေျဖဆိုသည့္ႏွဳန္း ၉၃.၆% ရရွိပါသည္။  

၅၀



၅-၄ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အခ်က္အလက္ 
မ်ားမွ စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား     
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အခ်က္အလက္မ်ားမွ အမ်ားဆံုးခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ ခန္႔မွန္းကိန္း 
(Estimate) မ်ားအား စုစုေပါင္းအေရအတြက္မ်ား (Totals)၊ အခ်ိဳးမ်ား (Ratios) ပံုစံျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါသည္။  စုစုေပါင္းကို 
ျပသေသာ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုအတြက္ Survey Estimate အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္ - 

အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ - 

L = Domain အတြက္အလႊာမ်ား (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္) အေရအတြက္ 

yhij = အလႊာ h ရွိ “i” ခုေျမာက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းမွ “j” ခုေျမာက္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုအတြက္ 
ကိန္းရွင္ y  ၏ တန္ဖိုး 

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စုစုေပါင္း 

ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

မူလစာရင္းေကာက္ကြက္ မ်ားမွ 
အမွန္တကယ္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ 

အေရအတြက္

အစားထိုးစာရင္း ေကာက္ကြက္မ်ားမွ 
အမွန္တကယ္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ 

သည့္ အေရအတြက္

ကခ်င္ ၈၆၄ ၈၄၀ ၂၄

ကယား ၈၆၄ ၈၄၀ ၂၄

ကရင္ ၈၆၄ ၈၅၂ ၁၂

ခ်င္း ၈၆၄ ၈၆၄ -

စစ္ကိုင္း ၈၆၄ ၈၆၄ -

တနသၤာရီ ၈၆၄ ၈၅၂ ၁၂

ပဲခူး ၈၆၄ ၈၄၀ ၂၄

မေကြး ၈၆၄ ၈၆၄ -

မႏၲေလး ၈၆၄ ၈၆၃ -

မြန္ ၈၆၄ ၈၆၄ -

ရခိုင္ ၈၆၄ ၆၈၄ ၁၈၉

ရန္ကုန္ ၁,၁၅၂ ၁,၁၄၃ -

ရွမ္း ၁,၁၅၂ ၁,၀၂၀ ၄၈

ဧရာဝတီ ၁,၁၅၂ ၁,၁၅၂ -

ေနျပည္ေတာ္ ၈၆၄ ၈၄၀ ၂၄

စုစုေပါင္း ၁၃,၈၂၄ ၁၃,၃၈၂ ၃၄၈

ျမန္မာေနထုိင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား

ဇယား ၅-၁။ 

၅၁



အခ်ိဳး (Ratio) တစ္ခု၏ Survey Estimate အား ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုပါသည္ - 

အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ Ŷ ႏွင့္ X သည္ ကိန္းရွင္ y ႏွင့္ x  အတြက္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမ်ား၏ Estimate မ်ား ျဖစ္ၿပီး 
ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ 

အလႊာခြဲအဆင့္ဆင့္ နမူနာဒီဇိုင္းပံုစံ(Stratified Multi-stage Sample Design) တြင္ သမတ္ကိန္းမ်ား(Means) ႏွင့္ 
အခ်ိဳးအစားမ်ား (Proportions) သည္ အထူး Ratio အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သမတ္ကိန္းတြင္ Ratio ၏ ပိုင္းေျခရွိ 
ကိန္းရွင္ x သည္ Element တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ၁ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာေၾကာင့္ ပိုင္းေျခသည္ Weight မ်ား၏ ေပါင္းလဒ္ 
ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳးအစား (Proportion) တစ္ခုတြင္လည္း ပိုင္းေျခရွိ ကိန္းရွင္ x သည္ Element မ်ား အားလံုးအတြက္ 
၁ ႏွင့္ညီမွ်သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ပိုင္းေဝရွိ ကိန္းရွင္ y သည္ ကိန္းတန္း (Binomial) တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Element 
အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ Characteristic တစ္ခုရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) မရွိျခင္းေပၚတြင္ မူတည္ကာ ၀ သို႔မဟုတ္ ၁ ႏွင့္ 
ညီမွ်သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

၅-၅ နမူနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အမွားမ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္း     
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) အစီရင္ခံစာအတြင္းရွိ စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား (Survey Estimates) 
အားလံုးအတြက္ဇယားမ်ားအား တြက္ခ်က္ထားသည့္ နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအမွားမ်ား၊ Confidence Intervals 
ႏွင့္အတူ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ Website တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။    

နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအမွား (Sampling Error) ကို တိုင္းတာရန္အတြက္ Standard Error သို႔မဟုတ္ ကဲြလဲြ 
ကိန္း၏ ႏွစ္ထပ္ကိန္းရင္း (Square Root of the Variance) ကို အသံုးျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတြင္ နမူနာေၾကာင့္ 
မဟုတ္ေသာအမွား (Non-sampling Error) ၏ ေသးငယ္သည့္ ကိန္းတစ္ခုလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ Variance 
Estimator သည္ အလႊာခဲြျခင္း (Stratification) ႏွင့္ အစုအဖဲြ ႔ဖဲြ ႔ျခင္း (Clustering) ကဲ့သုိ႔ေသာ နမူနာဒီဇိုင္း၏ အပိုင္း 
က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ၏ အလႊာခြဲ အဆင့္ဆင့္ 
နမူနာဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားမွ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကြဲလဲြကိန္းမ်ား (Variances) ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ 
(Linearized Taylor Series Variance Estimator တစ္ခုကို အသံုးျပဳသည့္) Stata ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ 

ခန္႔မွန္းခ်က္ (Estimate) တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ရရွိလာသည့္ဇယား (Output Table) မ်ားတြင္ Standard Error ၊ 
Coefficient of Variation (CV)၊ 95% Confidence Interval ၊ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (Design Effect - DEFF) 
မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေတြ ႔ရွိခ်က္ (Observation) အေရအတြက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
(Design Effect) ဆိုသည္မွာ ရႈပ္ေထြးေသာ (အလႊာမ်ားခဲြထားေသာ၊ အဆင့္ဆင့္ပါဝင္ေသာ) နမူနာတစ္စုမွ ခန္႔မွန္း 
ခ်က္တစ္ခု၏ ကဲြလြဲကိန္းႏွင့္ အရြယ္အစားတူညီေသာရိုးရွင္းသည့္ က်ပန္းနမူနာအုပ္စုတစ္စုမွ ကြဲလဲြကိန္းတို႔၏ အခ်ိဳးဟု 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ယင္းသည္ နမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (Sampling Efficiency) အား 
ႏိႈင္းယွဥ္တိုင္းတာသည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ နမူနာဒီဇိုင္းအတြင္းရွိ အစုအဖြဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ားစုသည္ ၁ ထက္ ပိုႀကီးပါသည္။ 

စုစုေပါင္းကိန္းဂဏန္းတစ္ခု၏ Variance Estimator အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္ - 

၅၂



အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ -

အခ်ိဳး (Ratio) တစ္ခု၏ Variance Estimator အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္ -

အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ -

V(Ŷ)  ႏွင့္ V(X) မ်ားအား Total တစ္ခု၏ ကဲြလြဲကိန္းအတြက္ ပံုေသနည္းအတိုင္း တြက္ခ်က္ပါသည္။
 

၅၃



၅၄



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

၅၅



ေနာက္ဆက္တြဲ က - ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) 
အတြက္ နမူနာအရြယ္အစားသတ္မွတ္ျခင္း      
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာအရြယ္အစား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ နမူနာ 
ဒီဇိုင္း၏ သက္ေရာက္မႈ (Efficiency) ကိုေလ့လာရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္းမွ 
အဓိကခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ နမူနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာအမွား (Sampling Error) မ်ား၊ Confidence Interval မ်ား 
ႏွင့္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဇယားျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ရာ အသံုးဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ(Design Effect) ဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္အသုံးျပဳေသာ နမူနာဒီဇိုင္းမွ ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခု၏ 
ကဲြလဲြကိန္းႏွင့္ အရြယ္အစားတူညီသည့္ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရိုးရွင္းသည့္ နမူနာအုပ္စုတစ္စုမွ သက္ဆိုင္ရာ ကြဲလဲြ 
ကိန္း၏အခ်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါသည္။ ယင္းသည္ Clustering Effect ေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး မူတည္ေနေသာ နမူနာဒီဇိုင္း၏ 
ႏိႈင္းယွဥ္ထိေရာက္မႈ (Relative Efficiency) ကို တိုင္းတာေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ အိမ္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ 
မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုင္းတာခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားမွာ 
၂၀၁၀ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ေထာင္စုစားဝတ္ေနေရးအေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း (IHLCA) ႏွင့္ ၂၀၁၅ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း (MPLCS) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ေထာင္စု 
စားဝတ္ေနေရး အေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း (၂၀၁၀) နမူနာဒီဇိုင္း၏ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ထိုစဥ္က 
နမူနာ စာရင္းစဥ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အနီးစပ္ဆံုး လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမရွိျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အေျခခံနမူနာယူနစ္မ်ား (PSUs) မွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ 
အလြန္မ်ားျပားေသာ နမူနာအစုအဖဲြ ႔တစ္ခု ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ခရိုင္တစ္ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္စီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္းကနဦးနမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ ၁၂၄ ခု ရွိခဲ့ပါသည္။ နမူနာေရြးခ်ယ္သည့္အဆင့္ ေနာက္ထပ္ 
သံုးဆင့္ရွိေသာ္လည္း နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအမွား အမ်ားစုသည္ PSU မ်ားၾကား ကဲြလဲြခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 
မ်ားမွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ အလြန္ႀကီးမား၍ နမူနာဒီဇိုင္းသည္ 
သက္ေရာက္မႈ အလြန္နည္းေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေထာင္စု စားဝတ္ေနေရး အေျခအေန ဘက္စံု 
ေလ့လာမႈစစ္တမ္း (၂၀၁၀) မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ နမူနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အမွားမ်ားကို တြက္ခ်က္ 
ခဲ့ရာ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အလြန္ႀကီးမားသည္ကို အတည္ျပဳႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း 
(၂၀၁၇) မွ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ တိက်မႈအတိုင္းအတာကို ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ အဆိုပါ စစ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းမရွခိဲပ့ါ။ အျခားတစဖ္ကတ္ြငမ္ ူ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏငွ့ ္စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနစစတ္မ္း(၂၀၁၅) 
၏ နမူနာဒီဇိုင္းသည္ ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း နမူနာစာရင္းစဥ္မွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ကနဦးနမူနာ အုပ္စုအသစ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ 
နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ထိုနမူနာစာရင္းစဥ္ကိုပင္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နမူနာဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္မည့္ 
တိက်မႈ အတိုင္းအတာကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅) 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ နမူနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာအမွားမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္း သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကို ဇယားျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅) အခ်က္အလက္မ်ားမွ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား 
အတြက္ နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ အမွားမ်ားကိုတြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ ထိုစစ္တမ္းအတြက္ နမူနာဒီဇိုင္းကို ဦးစြာ နားလည္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဤေနရာတြင္ အဆိုပါနမူနာဒီဇိုင္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၅) အတြက္ နမူနာဒီဇိုင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္အား “၂၀၁၅ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေန စစ္တမ္း 
အတြက္ နမူနာဒီဇိုင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Sample Design and Estimation Procedures for the 
2015 Myanmar Poverty and Living Conditions Survey)” အစီရင္ခံစာ (Megill, September 2015) တြင္ ေလ့လာ 
ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္းအတြက္ ေနရာေဒသအလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
နယ္ပယ္မ်ား (Geographic Domains of Analysis) အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးေဂဟဇုန္ (Agro-ecological Zones) ငါးခုရွိၿပီး ဇယား က-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးကိုမူ သီးျခား Domain တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ကနဦးနမူနာအုပ္စု၏ အလႊာခြဲပံုအတိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး 
/ ျပည္နယ္တစ္ခုစီရွိ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအား နမူနာအုပ္စုအလႊာမ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွလဲြ၍ 

၅၆



ဇုန္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ စုစုေပါင္း နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ ၆၀ စီ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ 
နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၆၄ ခု ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ နမူနာစာရင္း  ေကာက္ကြက္တစ္ခုစီတြင္ နမူနာအိမ္ေထာင္စု 
၁၂ စု ပါဝင္ေသာနမူနာအုပ္စုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ နမူနာအရြယ္အစားမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း 
၇၆၈ စု ျဖစ္ၿပီး က်န္ဇုန္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အရြယ္အစားမွာ အိမ္ေထာင္စု ၇၂၀ စု ျဖစ္ကာ နမူနာအုပ္စု တစ္ခုလံုး၏ 
အရြယ္အစားမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃,၆၄၈ စု ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒသ
တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္

ၿမိဳ႕ ျပ ေက်းလက္ စုစုေပါင္း

နမူနာ စာရင္း 
ေကာက္ 
ကြက္မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္ 

စုမ်ား

နမူနာ စာရင္း 
ေကာက္ 
ကြက္မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္ 

စုမ်ား

နမူနာ စာရင္း 
ေကာက္ 
ကြက္မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္ 

စုမ်ား

ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ 
ေတာင္မ်ား

ကခ်င္ ၄ ၄၈ ၅ ၆၀ ၉ ၁၀၈

ကယား ၂ ၂၄ ၂ ၂၄ ၄ ၄၈

ကရင္ ၃ ၃၆ ၇ ၈၄ ၁၀ ၁၂၀

ခ်င္း ၂ ၂၄ ၂ ၂၄ ၄ ၄၈

ရွမ္း ၈ ၉၆ ၂၅ ၃၀၀ ၃၃ ၃၉၆

ေျခာက္ေသြ ႔ဇုန္

စစ္ကိုင္း ၄ ၄၈ ၁၄ ၁၆၈ ၁၈ ၂၁၆

မေကြး ၃ ၃၆ ၁၂ ၁၄၄ ၁၅ ၁၈၀

မႏၲေလး ၈ ၉၆ ၁၄ ၁၆၈ ၂၂ ၂၆၄

ေနျပည္ေတာ္ ၂ ၂၄ ၃ ၃၆ ၅ ၆၀

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ

ပဲခူး ၅ ၆၀ ၁၇ ၂၀၄ ၂၂ ၂၆၄

မြန္ ၃ ၃၆ ၆ ၇၂ ၉ ၁၀၈

ဧရာဝတီ ၅ ၆၀ ၂၄ ၂၈၈ ၂၉ ၃၄၈

ကမ္းရိုးတန္း
တနသၤာရီ ၆ ၇၂ ၁၄ ၁၆၈ ၂၀ ၂၄၀

ရခိုင္ ၇ ၈၄ ၃၃ ၃၉၆ ၄၀ ၄၈၀

ရန္ကုန္ ရန္ကုန္ ၄၅ ၅၄၀ ၁၉ ၂၂၈ ၆၄ ၇၆၈

စုစုေပါင္း ၁၀၇ ၁,၂၈၄ ၁၉၇ ၂,၃၆၄ ၃၀၄ ၃,၆၄၈

ေဒသအလိုက္၊ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္အလႊာလိုက္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၅) 
အတြက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္ နမူနာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိပံု 

ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (က-၁)။ 

ေဒသတစ္ခုစီအတြင္းရွိ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ၿမိဳ႕ ျပအလႊာခြဲမ်ားတြင္ နမူနာၿမိဳ႕ ျပ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
စုစုေပါင္းအေရအတြက္ တိုးလာေစရန္ တိက်စြာ အခ်ိဳးက်ခဲြေဝျခင္း (Strictly Proportional Allocaction) မဟုတ္ဘဲ 
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွလဲြ၍) ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ ျပအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အခ်ိဳးအစားကို Factor 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၁.၃ ျဖင့္ ဦးစြာေျမႇာက္ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသအမ်ားစုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
၎ေဒသအတြက္ နမူနာအုပ္စုအား အလႊာလိုက္ ခဲြေဝသတ္မွတ္ေသာအခါ ရိုးရိုးအခ်ိဳးက်ခဲြေဝျခင္း (Simple 
Proportional Allocation) ကိုသာ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ပါသည္။ ၎ရလဒ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕ ျပ 
နမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္ ၁၀၇ ခုႏွင့္ ေက်းလက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ ၁၉၇ ခု ရရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နမူနာ 
အရြယ္အစားမ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕ ျပ အိမ္ေထာင္စု ၁,၂၈၄ စု ႏွင့္ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စု ၂,၃၆၄ စုတို႔ရရွိပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅)အတြက္ နမူနာစာရင္း ေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ 
ေထာင္စုမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္၊ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္အလႊာမ်ားအလိုက္ အၿပီးသတ္ခဲြေဝ ထည့္သြင္း 
ထားပံုကို ဇယား ၂-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

နမူနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာအမွားမ်ားကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ Variance Estimator သည္ နမူနာဒီဇိုင္းအတြင္းရွိ အလႊာခြဲ 
မ်ားႏွင့္ အလႊာအုပ္စုမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အလႊာခြဲ အဆင့္ဆင့္ 

၅၇



နမူနာဒီဇိုင္းကို အေျခခံကာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ Standard Error မ်ား၊ 95% Confidence 
Interval မ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တြက္ခ်က္ေလ့လာရန္အတြက္ Complex Samples Module of SPSS 
ကို အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ Linearized Taylor Series Variance Estimator တစ္ခုကို အသံုးျပဳထားၿပီး 
ထိုအေၾကာင္းကို “နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ အမွားမ်ားကိုတြက္ခ်က္ျခင္း” အပိုင္းတြင္ တင္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၅) အခ်က္အလက္မ်ားမွ ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ 
ေက်းလက္အလႊာမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္မ်ား (Average 
per Capita Expenditures) ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၏ တိက်မႈအတိုင္းအတာမ်ားကို ဇယားျဖင့္ 
ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ Domain အလိုက္ လူတစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ရလဒ္မ်ားအား တင္ျပ 
ထားပါသည္။ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းရွိ နမူနာမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ခဲြေဝသတ္မွတ္ရာတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီ္း/ျပည္နယ္၏ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ကာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသ 
တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း ေသးငယ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ နမူနာအုပ္စု အရြယ္အစားသည္ အျခားတိုင္း 
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေသးငယ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ နမူနာအုပ္စုအား ေဒသ 
အဆင့္ Domain မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ ခန္႔မွန္းခ်က္ 
မ်ားမွာ ယုံၾကည္ကိုးစားႏိုင္မည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ 
အမွားမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာမူ ျမန္မာေနထုိင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)မွ အဓိက 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာတိက်မႈအဆင့္အား နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ အေျခခံ၍ 
Simulation Study တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသံုးဝင္ပါသည္။ ယင္းအား ေနာက္လာမည့္အပိုင္းတြင္ တင္ျပထားပါ 
သည္။  

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာအရြယ္အစားႏွင့္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ပံုမ်ား 

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ကဲ့သုိ႔ေသာ အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ားအတြက္ နမူနာအရြယ္အစားအား 
Domain တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ တိက်မႈအတိုင္းအတာေပၚ မူတည္၍ 
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္သလို ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းမႈဆိုင္ရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍လည္း 
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ပါသည္။ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား၏ တိက်မႈသည္ ကဲြလဲြမႈခန္႔မွန္းခ်က္ (Variance Estimation) မွတစ္ဆင့္ 
တိုင္းတာႏိုင္ေသာ Sampling Error အေပၚတြင္ မူတည္သကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းေျဖၾကားမႈႏွင့္ တိုင္းတာမႈဆိုင္ရာအမွားမ်ား၊ 
ကုတ္နံပါတ္တပ္ျခင္းဆိုင္ရာအမွားမ်ား (Coding Errors)၊ စာရိုက္ျခင္းဆိုင္ရာအမွားမ်ား (Keying Errors) ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာအမွားမ်ား (Processing Errors) အပါအဝင္ အျခားရင္းျမစ္မ်ိဳးစံုမွ 
ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အမွားမ်ား (Non-sampling Error) ေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအ
မွားမ်ားသည္ နမူနာအရြယ္အစား၏ ႏွစ္ထပ္ကိန္းရင္းႏွင့္ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳး က်ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ နမူနာအရြယ္အစား 
ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုႀကီးမားသည့္ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အရည္အေသြးကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပိုမို 
ခက္ခဲလာေသာေၾကာင့္ Non-sampling Error လည္း တိုးလာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္နမူနာအုပ္စုတစ္ခုသည္ အရည္ 
အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္နင္းစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေသာ အရြယ္အစားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ 
မႈမ်ားဆိုင္ရာ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္မွာ ခက္ခဲလွသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါအခ်က္သည္ ပို၍ 
ပင္အေရးႀကီးပါသည္။  

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ ေနရာေဒသအလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈနယ္ပယ္မ်ား (Geo-
graphic Domains of Analysis) မွာ ဇယား ၂-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီး 
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၁၅ ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ Domain 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Domain အဆင့္တြင္ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္ေသာ စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ အဆိုပါ 
Domain တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ လံုေလာက္စြာရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ နမူနာအုပ္စုအား 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ခဲြေဝရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ Domain 
တစ္ခုအတြက္ နမူနာအရြယ္အစားသည္ Domain အတြင္းရွိ စုစုေပါင္းလူဦးေရအေပၚတြင္ မူတည္ျခင္းမရွိဟူေသာ 
အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ခြၽင္းခ်က္အျဖစ္ Overall Sampling Rate သည္ ၅% ထက္ပိုမ်ားေသာ အလြန္ 
ေသးငယ္သည့္ Domain ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အလားတူအေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တို႔တြင္ တူညီေသာတိက်မႈအဆင့္ တစ္ခုရရွိရန္ လိုအပ္သည္ႏွင့္အညီ တူညီေသာ အေရ 
အတြက္ရွိသည့္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ 
ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၌ ႀကီးမားေသာကဲြျပားျခားနားမႈ သို႔မဟုတ္ နမူနာမ်ား၏ အစုအဖဲြ ႔မ်ားမွ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ဒီဇိုင္း 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္သာလွ်င္ နမူနာအရြယ္အစားကို အနည္းငယ္ တိုးျမႇင့္ 
ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။

၅၈



ကနဦးနမူနာအုပ္စုတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္ ေဒသမ်ားအလိုက္ အလႊာမ်ားခြဲထားၿပီး သက္ဆိုင္ 
ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအား ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္ နမူနာအုပ္စုအလႊာမ်ားအျဖစ္ ထပ္မံခြဲပါသည္။ ဤသို႔ 
အလႊာခဲြျခင္းသည္ နမူနာဒီဇိုင္း၏ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (Statistical Efficiency) ကို တိုးတက္ 
ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ နမူနာအုပ္စု၏ အလႊာခြဲအဆင့္တြင္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) ရလဒ္ 
မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

နမူနာဒီဇိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ နမူနာအစုအဖဲြ ႔ (စာရင္း 
ေကာက္ကြက္)တစ္ခုစီတြင္ အိမ္ေထာင္စုမည္မွ်ကို ေရြးခ်ယ္မည္နည္းဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈ 
အေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းအမ်ိဳးအစားတြင္ အစုအဖဲြ ႔တစ္ခုစီအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ 
အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ နမူနာအိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၁၂ စု နီးပါးျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားမွ သိရိွရသည့္အတြက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္လည္း 
စာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေရအတြက္သည္ 
နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
အေရအတြက္တို႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ၿပီး နမူနာအုပ္စု၏ သင့္တင့္မွ်တေသာပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကို 
အေထာက္အပ့ံျပဳပါသည္။ အကယ္၍ စာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ား အေရအတြက္ကို 
တိုးျမႇင့္မည္ဆိုပါက ပို၍ႀကီးေသာ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအမွားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိုင္ပါသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းတြင္ နမူနာအုပ္စုအား ၁၂ လတာကာလ ညီမွ်စြာခြဲေဝျဖန္႔က်က္ႏိုင္ရန္ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေသာ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၏ စုစုေပါင္းအေရ 
အတြက္သည္ “၁၂” ဂဏန္း၏ ဆတိုးကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သင့္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ကနဦး နမူနာအုပ္စုမွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား၏ နမူနာအုပ္စုခြဲမ်ားကို သံုးလပတ္ကာလတစ္ခုစီအတြက္ ေရြးခ်ယ္ကာ 
ထိုစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအား ထိုသံုးလပတ္ကာလအတြင္းရွိ လမ်ားအလိုက္ ညီမွ်စြာ ခြဲေဝ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔မွသာ တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လံုး ရာသီအလိုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မွ စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ တိက်မႈအဆင့္သည္ တူညီရန္ လိုအပ္သည္ႏွင့္အညီ 
အဆိုပါ Domain တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ နမူနာအုပ္စုအရြယ္အစားမွာ တူညီရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ သို႔မဟုတ္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ကြဲျပားေျပာင္းလဲမႈ မ်ားျပားသည့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕အတြက္မူ နမူနာအုပ္စု အရြယ္အစားမွာ ပို၍ႀကီးမားႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ MPLCS အခ်က္ 
အလက္မ်ားမွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ နမူနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ အမွားမ်ားႏွင့္ 
ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီ 
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည္ကို ေတြ ႔ရေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ domain 
မ်ားအတြက္ အနည္းငယ္ပိုမို ႀကီးမားေသာ နမူနာအုပ္စုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ နမူနာအုပ္စု 
ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းႏွစ္ခုတြင္ ထိုနည္းလမ္းမ်ား၏ တိက်မႈအဆင့္ႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္မ်ား၊ အခ်က္ 
အလက္ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ နမူနာေၾကာင့္မဟုတ္ေသာအမွားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 

နမူနာအုပ္စုေရြးခ်ယ္မႈ ပထမနည္းလမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အမ်ားစု၌ လစဥ္ နမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္ 
၆ ခု ကို စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ လစဥ္ နမူနာ 
စာရင္းေကာက္ကြက္ ၈ ခုကို ေကာက္ယူပါသည္။ စာရင္းေကာက္ကြက္တိုင္းတြင္ နမူနာအိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုကို 
ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ စုစုေပါင္း နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ ၇၂ ခုႏွင့္ နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စု ၈၆၄ စု ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၊ ရွမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီတြင္မူ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၆ ခုႏွင့္ နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စု ၁,၁၅၂ ခု ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ၁၂ လတာကာလအတြက္ စုစုေပါင္း နမူနာ အရြယ္ 
အစားမွာ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၁,၁၅၂ ႏွင့္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၃,၈၂၄ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ 
ေက်းလက္အလႊာမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳမည့္ Domain မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္သာ စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္နမူနာဒီဇိုင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျမင့္တက္ေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္အလႊာမ်ားကို တိုင္းေဒသ 
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္ အလႊာမ်ားအတြက္ နမူနာအုပ္စု ခဲြေဝသတ္မွတ္ရာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမႈစီးပြားႏွင့္ဆိုင္ေသာလကၡဏာ 
မ်ား ကြဲျပားမႈပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ပိုမိုနည္းပါးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွလဲြ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ 
ေက်းလက္အလႊာမ်ားအတြက္ နမူနာမ်ားအား အခ်ိဳးက်ခြဲေဝသတ္မွတ္ရာတြင္ အေလးေပးမႈ (Weight) “2” ကို အသံုးျပဳ 
ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ တိက်စြာ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း (Strictly 
Proportional Allocation) ကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာတြင္ 
ၿမိဳ႕ ျပအိမ္ေထာင္စု အခ်ိဳးအစားတိုးလာေစရန္အတြက္ နမူနာခြဲေဝသတ္မွတ္မႈနည္းဗ်ဴဟာကို ဤသို႔ေရးဆြဲရျခင္း 

၅၉



Domain ခန္႔မွန္းခ်က္ SE CV
95% confidence interval

DEFF
observation 
အေရအတြက္ 

(အိမ္ေထာင္စုမ်ား)Lower Upper

ျပည္ေထာင္စု ၈၇၁,၀၈၈ ၁၅,၂၄၁.၇ ၀.၀၁၇ ၈၄၁,၀၈၂ ၉၀၁,၀၉၃ ၂.၉ ၃,၆၄၈

ေနထိုင္ရာေဒသ

  ၿမိဳ႕ ျပ ၁,၁၂၇,၄၆၇ ၃၆,၅၅၆.၃ ၀.၀၃၂ ၁,၀၅၅,၅၀၀ ၁,၁၉၉,၄၃၄ ၂.၈ ၁,၃၃၂

  ေက်းလက္ ၇၆၇,၈၇၇ ၁၃,၈၂၉.၄ ၀.၀၈၁ ၇၄၀,၆၅၁ ၇၉၅,၁၀၂ ၃.၁ ၂,၃၁၆

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

  ကခ်င္ ၈၂၂,၇၁၅ ၈၂,၆၃၃.၆ ၀.၁၀၀ ၆၆၀,၀၃၈ ၉၈၅,၃၉၃ ၃.၇ ၁၀၈

  ကယား ၈၆၂,၄၁၉ ၁၃၁,၁၇၉.၆ ၀.၁၅၂ ၆၀၄,၁၇၁ ၁,၁၂၀,၆၆၇ ၂.၅ ၄၈

  ကရင္ ၇၄၈,၉၈၃ ၆၅,၁၂၇.၇ ၀.၀၈၇ ၆၂၀,၇၆၈ ၈၇၇,၁၉၇ ၂.၁ ၁၂၀

  ခ်င္း ၄၂၃,၉၇၈ ၆,၇၃၈.၁ ၀.၀၁၆ ၄၁၀,၇၁၃ ၄၃၇,၂၄၃ ၀.၀၄ ၄၈

  စစ္ကိုင္း ၇၉၄,၃၇၉ ၃၇,၅၃၀.၉ ၀.၀၄၇ ၇၂၀,၄၉၃ ၈၆၈,၂၆၄ ၃.၀ ၂၁၆

  တနသၤာရီ ၉၃၁,၈၄၈ ၆၂,၆၂၉.၆ ၀.၀၆၇ ၈၀၈,၅၅၂ ၁,၀၅၅,၁၄၄ ၁.၆ ၂၄၀

  ပဲခူး ၇၅၆,၂၇၂ ၃၆,၄၄၀.၅ ၀.၀၄၈ ၆၈၄,၅၃၂ ၈၂၈,၀၁၁ ၃.၅ ၂၆၄

  မေကြး ၈၆၃,၁၃၀ ၃၁,၅၆၂.၆ ၀.၀၃၇ ၈၀၀,၉၉၄ ၉၂၅,၂၆၆ ၂.၀ ၁၈၀

  မႏၲေလး ၉၀၁,၈၁၇ ၃၂,၈၃၇.၂ ၀.၀၃၆ ၈၃၇,၁၇၂ ၉၆၆,၄၆၃ ၂.၁ ၂၆၄

  မြန္ ၇၀၉,၄၈၅ ၃၇,၇၈၅.၃ ၀.၀၅၃ ၆၃၅,၀၉၉ ၇၈၃,၈၇၂ ၂.၄ ၁၀၈

  ရခိုင္ ၇၃၇,၉၂၇ ၄၆,၈၂၂.၇ ၀.၀၆၃ ၆၄၅,၇၄၉ ၈၃၀,၁၀၅ ၁.၃ ၄၈၀

  ရန္ကုန္ ၁,၂၂၂,၂၅၅ ၆၁,၀၇၁.၁ ၀.၀၅၀ ၁,၁၀၂,၀၂၆ ၁,၃၄၂,၄၈၃ ၂.၉ ၇၆၈

  ရွမ္း ၇၄၀,၆၈၇ ၃၅,၁၈၈.၃ ၀.၀၄၈ ၆၇၁,၄၁၃ ၈၀၉,၉၆၁ ၃.၇ ၃၉၆

  ဧရာဝတီ ၈၅၉,၉၈၂ ၄၇,၂၉၃.၈ ၀.၀၅၅ ၇၆၆,၈၇၇ ၉၅၃,၀၈၈ ၅.၄ ၃၄၈

  ေနျပည္ေတာ္ ၁,၀၇၉,၃၀၇ ၃၅,၆၁၇.၉ ၀.၀၃၃ ၁,၀၀၉,၁၈၇ ၁,၁၄၉,၄၂၆ ၀.၅ ၆၀

ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၏ နမူနာ 
စာရင္းစဥ္၏ ၿမိဳ႕ ျပအိမ္ေထာင္စု ၂၇.၅% ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာတြင္ 
ၿမိဳ႕ ျပအိမ္ေထာင္စု အခ်ိဳးအစားသည္ ၃၈.၅% သုိ႔ တိုးလာခဲ့ပါသည္။ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ စစ္တမ္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အေလးေပးမႈမ်ား (Weights) အား သက္ဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏ ျဖစ္တန္စြမ္းမ်ား 
(Probabilities of Selection) ေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္ Domain မ်ားအတြက္ 
အေလးေပးတြက္ခ်က္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ နမူနာစာရင္းစဥ္၏ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ (Distribution) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ဤပထမနည္းလမ္းအရ ၿမိဳ႕ ျပနမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္ ၄၄၃ ခုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု 
၅,၃၁၆ စု၊ ေက်းလက္နမူနာ စာရင္းေကာက္ကြက္ ၇၀၉ ခုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၈,၅၀၈ စုတို႔ ရရွိပါသည္။ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ 
ပထမနည္းလမ္းအရ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္အလိုက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားပံုကို ဇယား ၇-၄ တြင္ ျပသထားပါသည္။ 

ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္ Domain မ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ် အသံုး 
စရိတ္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေန 
စစ္တမ္း(၂၀၁၅) မွ Sampling Error မ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္ SPSS Complex Samples Module ကိုအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 
ေအာက္တြင္ Domain အလိုက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ Sampling Error 
ဇယားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅) အခ်က္အလက္မ်ားမွ Domain အလိုက္ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် 
အသံုးစရိတ္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ Sampling Error မ်ား၊ Coefficients of Variation (CVs)၊ 95% Confidence Interval မ်ား၊ Design 
Effect မ်ားႏွင့္ Observation အေရအတြက္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (က-၂)။ 

၆၀



နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းႏွစ္ခုအေပၚ အေျခခံ၍ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ တိက်မႈအဆင့္ကို ခန္႔မွန္းသည့္ Simulation Study 
အတြက္ အဆိုပါရလဒ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Simulation Study မွ ခန္႔မွန္းေျခ တိက်မႈ အတိုင္းအတာမ်ားကို 
ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (က-၄) ႏွင့္ (က-၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ ဒုတိယနည္းလမ္းတြင္ နမူနာအရြယ္အစားအား တုိးျမႇင့္ၿပီး ရန္ကုန္၊ ရွမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီမွလဲြ၍ တိုင္း 
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ လစဥ္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ ၈ ခု စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ရန္ကုန္၊ ရွမ္း ႏွင့္ 
ဧရာဝတီတြင္ လစဥ္နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ ၁၂ ခု စာရင္းေကာက္ယူပါသည္။ ဤနည္းလမ္းတြင္ စုစုေပါင္းနမူနာ 
အေရအတြက္မွာ ရန္ကုန္၊ ရွမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီ၌ နမူနာအိမ္ေထာင္စု ၁,၇၂၈ စု ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အမ်ားစု 
အတြက္ နမူနာအိမ္ေထာင္စု ၁,၁၅၂ စု ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ၁၂ လတာ ကာလအတြက္ နမူနာ 
အရြယ္အစားမွာ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၁,၅၈၄ ႏွင့္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၉,၀၀၈ စု ျဖစ္ပါသည္။ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္အလႊာမ်ားအတြက္ နမူနာခြဲေဝသတ္မွတ္မႈမွာမူ 
နမူနာ ေရြးခ်ယ္မႈ ပထမနည္းလမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အလားတူေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို အေျခခံပါသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ ျပနမူနာတြင္ စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၆၂၀ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇,၄၄၀ စု၊ ေက်းလက္နမူနာတြင္ 
စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၉၆၄ ခုႏွင့္ အိမ္ ေထာင္စုေပါင္း ၁၁,၅၆၈ စုတို႔ ရပါသည္။ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ ဒုတိယနည္းလမ္းအရ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပ/ေက်းလက္အလိုက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားပံုကို ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား (က-၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္

စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕ ျပ ေက်းလက္

နမူနာ 
အစုအဖဲြ ႔မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား

နမူနာ 
အစုအဖဲြ ႔မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား

နမူနာ 
အစုအဖဲြ ႔မ်ား

နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား

ကခ်င္ ၉၆ ၁,၁၅၂ ၄၈ ၅၇၆ ၄၈ ၅၇၆

ကယား ၉၆ ၁,၁၅၂ ၄၀ ၄၈၀ ၅၆ ၆၇၂

ကရင္ ၉၆ ၁,၁၅၂ ၃၆ ၄၃၂ ၆၀ ၇၂၀

ခ်င္း ၉၆ ၁,၁၅၂ ၃၂ ၃၈၄ ၆၄ ၇၆၈

စစ္ကိုင္း ၉၆ ၁,၁၅၂ ၂၈ ၃၃၆ ၆၈ ၈၁၆

တနသၤာရီ ၉၆ ၁,၁၅၂ ၃၆ ၄၃၂ ၆၀ ၇၂၀

ပဲခူး ၉၆ ၁,၁၅၂ ၃၂ ၃၈၄ ၆၄ ၇၆၈

မေကြး ၉၆ ၁,၁၅၂ ၂၄ ၂၈၈ ၇၂ ၈၆၄

မႏၲေလး ၉၆ ၁,၁၅၂ ၄၈ ၅၇၆ ၄၈ ၅၇၆

မြန္ ၉၆ ၁,၁၅၂ ၄၀ ၄၈၀ ၅၆ ၆၇၂

ရခိုင္ ၉၆ ၁,၁၅၂ ၂၄ ၂၈၈ ၇၂ ၈၆၄

ရန္ကုန္ ၁၄၄ ၁,၇၂၈ ၁၀၀ ၁,၂၀၀ ၄၄ ၅၂၈

ရွမ္း ၁၄၄ ၁,၇၂၈ ၅၆ ၆၇၂ ၈၈ ၁,၀၅၆

ဧရာဝတီ ၁၄၄ ၁,၇၂၈ ၃၆ ၄၃၂ ၁၀၈ ၁,၂၉၆

ေနျပည္ေတာ္ ၉၆ ၁,၁၅၂ ၄၀ ၄၈၀ ၅၆ ၆၇၂

စုစုေပါင္း ၁,၅၈၄ ၁၉,၀၀၈ ၆၂၀ ၇,၄၄၀ ၉၆၄ ၁၁,၅၆၈

နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ ဒုတိယနည္းလမ္း – ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာအစုအဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ခြဲေဝ 
သတ္မွတ္မႈ 

ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (က-၃)။ 

၆၁



အဆိုပါ နမူနာဒီဇိုင္းမ်ားကိုအေျခခံကာ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ခန္႔မွန္းေျခ တိက်မႈအဆင့္ကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅) အခ်က္အလက္မ်ားမွ နမူနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 
အမွားမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ Simulation Study တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၅) ႏွင့္ ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း 
(၂၀၁၇) ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ 
သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံသည့္ ကနဦးနမူနာအုပ္စုမွ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အလႊာခဲြျခင္း တူညီမႈရွိသည့္အျပင္ 
စစ္တမ္းႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ နမူနာစာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုစီမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဓိက 
ညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ တူညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။   

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အတြက္ အဆိုျပဳေသာနမူနာဒီဇိုင္းကို အေျခခံသည့္ စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္ 
တစ္ခုအတြက္ ကြဲလြဲခ်က္ (Variance) (Standard Error ၏ ႏွစ္ထပ္ကိန္း)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ စား၀တ္ 
ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၅) အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ကဲြလဲြခ်က္ (Variance) တို႔၏ 
အခ်ိဳးကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္ -  

အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ - 

   =  ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္း 
တစ္ခုကို အေျခခံသည့္ စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခကြဲလဲြကိန္း 
(Standard Error ၏ ႏွစ္ထပ္ကိန္း) 

 =  အမွန္တကယ္အသံုးျပဳသည့္ နမူနာဒီဇိုင္းကို အေျခခံေသာ ၂၀၁၅ MPLCS အခ်က္ 
အလက္မ်ားမွ ခန္႔မွန္းခ်က္အတြက္ ကဲြလဲြကိန္း

             = ကိန္းရွင္၏ Population Variance (Standard Deviation ၏ ႏွစ္ထပ္ကိန္း)၊ 
ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ Proportion တစ္ခု (p),            ျဖစ္ေသာအခါတြင္ 

  = နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းတစ္ခုကိုအေျခခံေသာ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း 
(၂၀၁၇) ရွိ (ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ Domain အတြက္) အဆုိျပဳေသာ နမူနာ အိမ္ေထာင္ 
စုမ်ား အေရအတြက္

  = ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅) တြင္ 
(ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ Domain အတြက္) အမွန္တကယ္ ေကာက္ယူေသာ နမူနာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေရအတြက္ 

   
စစ္တမ္းႏွစ္ခုအတြက္ ကိန္းရွင္မ်ား၏ Standard Deviation မ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၏ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ တူညီသည္ဟုယူဆလ်က္ ကြဲလဲြကိန္းမ်ား၏အခ်ိဳးအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး အေျခ 
အေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅)ရွိ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန စစ္တမ္း (၂၀၁၇) ရွိ 
တူညီေသာ Domain အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ား အေရအတြက္တို႔၏အခ်ိဳးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတြက္ 
ခ်က္ပါသည္။ စစ္တမ္းႏွစ္ခုအတြက္ နမူနာအရြယ္အစားမ်ားကို အခ်ိဳးခ်ထားေသာ ဤအခ်ိဳးမွ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခ 
အေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အတြက္ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းႏွစ္ခုမွ ထြက္လာမည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ 
Standard Error ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္ - 

၆၂



အထက္ေဖာ္ျပပါ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းႏွစ္ခုကို အေျခခံကာ Domain အလိုက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္း 
ေျခတိက်မႈအဆင့္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ အဆိုပါပံုေသနည္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေန 
စစ္တမ္း(၂၀၁၅) Standard Error ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာမႈအား ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၅) အခ်က္အလက္မ်ားမွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ် အသံုး 
စရိတ္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းတို႔အတြက္ ဇယားခ်ထားေသာ Sampling Errorမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းႏွစ္ခုမွ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္အတြက္ တိက်မႈႏိႈင္းယွဥ္ရန္ အသံုးျပဳေသာ တိက်မႈအတိုင္းအတာ 
တစ္ခုမွာ Margin of Error ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ Confidence Interval အက်ယ္အဝန္း၏ ထက္ဝက္ႏွင့္ညီမွ်ပါသည္ 
(+/- တန္ဖိုး ျဖစ္ပါသည္)။ 95% Confidence Level တြင္ Margin of Error ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ပါသည္ -

ညႊန္ကိန္းတစ္ခုသည္ အခ်ိဳး (Proportion) တစ္ခု ျဖစ္ပါက နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ Margins of Error 
မ်ားကိုႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ အသံုးဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပ်မ္းမွ်ကိန္းမ်ား (Averages) သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္းကိန္း ဂဏန္းမ်ား 
(Totals) ပံုစံျဖင့္ျပေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ Relative Margin of Error ကို ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 
Relative Margin of Error ဆိုသည္မွာ Margin of Error အား အခ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ 
ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခု၏တန္ဖိုးျဖင့္ စား၍ရေသာရလဒ္ႏွင့္ တူညီပါသည္။  

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)အတြက္ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းႏွစ္ခုမွ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အလိုက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဤ Simulation Study မွ ရလဒ္မ်ားကို ေနာက္ 
ဆက္တြဲ ဇယား (က-၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္

DEFF (MPLCS)
နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္း ၁ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္း ၂

နမူနာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား Relative ME နမူနာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား Relative ME

ကခ်င္ ၃.၇ ၈၆၄ ၇.၀ ၁,၁၅၂ ၆.၀

ကယား ၂.၅ ၈၆၄ ၇.၀ ၁,၁၅၂ ၆.၁

ကရင္ ၂.၁ ၈၆၄ ၆.၄ ၁,၁၅၂ ၅.၅

ခ်င္း ၁.၀* ၈၆၄ ၃.၅ ၁,၁၅၂ ၃.၀

စစ္ကိုင္း ၃.၀ ၈၆၄ ၄.၆ ၁,၁၅၂ ၄.၀

တနသၤာရီ ၁.၆ ၈၆၄ ၆.၉ ၁,၁၅၂ ၆.၀

ပဲခူး ၃.၅ ၈၆၄ ၅.၂ ၁,၁၅၂ ၄.၅

မေကြး ၂.၀ ၈၆၄ ၃.၃ ၁,၁၅၂ ၂.၈

မႏၲေလး ၂.၁ ၈၆၄ ၃.၉ ၁,၁၅၂ ၃.၄

မြန္ ၂.၄ ၈၆၄ ၃.၇ ၁,၁၅၂ ၃.၂

ရခိုင္ ၁.၃ ၈၆၄ ၉.၃ ၁,၁၅၂ ၈.၀

ရန္ကုန္ ၂.၉ ၁,၁၅၂ ၈.၀ ၁,၇၂၈ ၆.၅

ရွမ္း ၃.၇ ၁,၁၅၂ ၅.၅ ၁,၇၂၈ ၄.၅

ဧရာဝတီ ၅.၄ ၁,၁၅၂ ၅.၉ ၁,၇၂၈ ၄.၈

ေနျပည္ေတာ္ ၁.၀* ၈၆၄ ၂.၄ ၁,၁၅၂ ၂.၁

*ပိုမိုလက္ေတြ ႔က်ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္အလို႔ငွာ ၁ ထက္နည္းေသာ တန္ဖိုးတစ္ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ DEFF ခန္႔မွန္းခ်က္ မ်ားအား အနီးဆံုးတန္ဖိုး ၁ ကို ယူ၍ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၅  MPLCS အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္း လမ္းႏွစ္ခုအတြက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇) 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာတိက်မႈအဆင့္ Simulation 
ရလဒ္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (က-၄)။ 

၆၃



နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလံုးတြင္ Relative Margin of Error မ်ားသည္ ၁၀% ေအာက္တြင္ရွိရာ လက္ခံႏိုင္ 
ေသာ တိက်မႈအဆင့္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျပသပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ ဒုတိယနည္းလမ္း 
တြင္ နမူနာအရြယ္အစားသည္ ပိုႀကီးေသာေၾကာင့္ Margin of Error မ်ားသည္ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ ပထမနည္းလမ္းမွ 
Margin of Error မ်ားထက္ အနည္းငယ္ပိုနည္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔နမူနာအရြယ္အစား တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ရရွိ 
လာမည့္တိက်မႈအဆင့္မွာမူ နည္းပါးပါသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (၅.၄) 
သည္ အတန္အသင့္ျမင့္မားေနရာ အဆိုပါတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ပ်မ္းမွ် အသံုးစရိတ္အတြက္ Clustering 
Effect ႏွင့္ အစုအဖဲြ ႔မ်ား (Clusters) ၾကား ကြဲလဲြမႈမ်ား (Variability) ပိုမိုႀကီးမားေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ ၂၀၁၅ MPLCS အခ်က္အလက္မ်ားမွ တြက္ခ်က္ထားေသာ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ ၁ ထက္ ပိုနည္းေနၿပီး ယင္းသည္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ျဖစ္ရန္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
Simulation Study အတြက္ အဆိုပါ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနီးဆံုးတန္ဖိုးအျဖစ္ ၁ ကို ယူခဲ့ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ ၂၀၁၅ MPLCS နမူနာ အုပ္စုအရြယ္အစားသည္ အေတာ္အသင့္ ေသးငယ္ 
ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ခိုင္မာမႈနည္းပါးၿပီး ကဲြလဲြမႈပိုမ်ားပါသည္။ 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေန စစ္တမ္း (၂၀၁၇) မွ ဒီဇိုင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၅ MPLCS ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
အစြန္းေရာက္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား ပိုမိုနည္းပါးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းႏွစ္ခုကိုအေျခခံသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား 
အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းေသာတိက်မႈအဆင့္မ်ားဆိုင္ရာ Simulation Study ၏ရလဒ္မ်ားအား ဇယား(၈) တြင္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလံုးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းအတြက္ 
Margin of Error မ်ားသည္ ၈ % ထက္နည္းၿပီး ဤညႊန္ကိန္းအတြက္ တိက်မႈအဆင့္သည္လည္း လက္ခံႏိုင္သည့္ 
အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (၉.၈) သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ် 
အသံုးစရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္အတြက္ ဒီဇိုင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈထက္ပင္ ပိုမိုျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ဤတိုင္းေဒသႀကီးရွိ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းအတြက္ Clustering အဆင့္သည္လည္း ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။  

၂၀၁၅ MPLCS အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းႏွစ္ခုအတြက္ ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇)  
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ တိက်မႈအဆင့္ Simulation ရလဒ္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (က-၅)။ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္

DEFF (MPLCS)
နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္း ၁ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္း ၂

နမူနာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား Margin of Error နမူနာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား Margin of Error

ကခ်င္ ၃.၆ ၈၆၄ ၆.၀ ၁,၁၅၂ ၅.၂

ကယား ၂.၃ ၈၆၄ ၆.၁ ၁,၁၅၂ ၅.၃

ကရင္ ၂.၂ ၈၆၄ ၅.၂ ၁,၁၅၂ ၄.၅

ခ်င္း ၁.၀* ၈၆၄ ၂.၂ ၁,၁၅၂ ၁.၉

စစ္ကိုင္း ၂.၂ ၈၆၄ ၃.၇ ၁,၁၅၂ ၃.၂

တနသၤာရီ ၂.၃ ၈၆၄ ၅.၅ ၁,၁၅၂ ၄.၇

ပဲခူး ၃.၃ ၈၆၄ ၄.၆ ၁,၁၅၂ ၄.၀

မေကြး ၂.၈ ၈၆၄ ၄.၀ ၁,၁၅၂ ၃.၅

မႏၲေလး ၂.၀ ၈၆၄ ၃.၅ ၁,၁၅၂ ၃.၀

မြန္ ၃.၂ ၈၆၄ ၄.၆ ၁,၁၅၂ ၄.၀

ရခိုင္ ၂.၁ ၈၆၄ ၆.၈ ၁,၁၅၂ ၅.၉

ရန္ကုန္ ၁.၂ ၁,၁၅၂ ၃.၁ ၁,၇၂၈ ၂.၅

ရွမ္း ၃.၂ ၁,၁၅၂ ၅.၂ ၁,၇၂၈ ၄.၂

ဧရာဝတီ ၉.၈ ၁,၁၅၂ ၆.၉ ၁,၇၂၈ ၅.၆

ေနျပည္ေတာ္ ၃.၄ ၈၆၄ ၃.၉ ၁,၁၅၂ ၃.၄

*ပိုမိုလက္ေတြ ႔က်ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္အလို႔ငွာ ၁ ထက္နည္းေသာ တန္ဖိုးတစ္ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ DEFF ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား အား အနီးဆံုးတန္ဖိုး ၁ ကို ယူကာ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

၆၄



Non-sampling error

Total error

MSE = Variance + Bias2

Sample size

Er
ro

r

Sampling error

အထိေရာက္ဆံုးနမူနာအုပ္စု ေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား၏ တိက်မႈအေပၚ 
နမူနာေၾကာင့္မဟုတ္ေသာအမွားမ်ား (Non-sampling Error)၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ စစ္တမ္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၏ တိက်မႈသည္ Total Error ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ယင္းကို Mean Square 
Error ျဖင့္ တိုင္းတာကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္ - 

 MSE = Variance + Bias2

ကြဲလဲြကိန္း (Variance) သည္ Standard Error ၏ ႏွစ္ထပ္ကိန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းသည္ Sampling 
Variability ေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ နမူနာအရြယ္အစား ေသးငယ္သြားလွ်င္ Variance လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ 
ဘက္လိုက္မႈ (Bias) မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ Systematic Non-sampling Error မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
နမူနာအရြယ္အစား ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် Non-sampling Error ႏွင့္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ Bias မ်ား တိုးလာပါသည္။ 
ပိုမိုႀကီးမားေသာ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အရည္အေသြးအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါဂရပ္ပံုတြင္ Sampling Error ႏွင့္ Non-sampling Error ႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္ နမူနာ 
အရြယ္အစား၏ ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပထားပါသည္ - 

နမူနာအရြယ္အစားသည္ အမွတ္တစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္ Non-sampling Error မ်ား တိုးလာမႈေၾကာင့္ စစ္တမ္း 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၏ တိက်မႈသည္ စတင္က်ဆင္းလာသည္ကို ဤဂရပ္ပံုတြင္ ေတြ ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။  

နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ ဒုတိယနည္းလမ္းတြင္ Margin of Error မ်ား အတန္အသင့္ ပိုနည္းၿပီး ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္သည့္ အလား 
အလာရွိေသာ Non-sampling Error မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ အၾကံေပး 
အရာရွိမ်ားက ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ စုစုေပါင္းအစုအဖဲြ ႔ ၁,၁၅၂ ခုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း 
၁၃,၈၂၄ စု ပါဝင္သည့္ နမူနာအရြယ္အစားရွိေသာ နမူနာေရြးခ်ယ္မႈ ပထမနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

စုစုေပါင္း နမူနာအရြယ္အစားသည္ Domain တစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္ေသာ တိက်မႈအဆင့္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အတြက္ Domain မ်ားမွာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
Domain တစ္ခုအတြက္ နမူနာကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Multi Indicator Cluster Survey (MICS) 
ပံုေသနည္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ Domain မ်ားအားလံုးအတြက္ နမူနာအရြယ္အစားကိုရရွိရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အဆင့္အထိ ေပါင္းထည့္သြားႏိုင္ပါသည္။ 

၆၅



အထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ - 

n  = သည္ လိုအပ္သည့္ နမူနာအရြယ္အစား 
4 = သည္  95% Confidence Level အတြက္ အသံုးျပဳေသာ Factor တစ္ခု  
r = သည္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ ညႊန္ကိန္းအတြက္ ခန္႔မွန္းထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 
  Prevalence (လႊမ္းျခံဳမႈႏႈန္း) 
1.1  = သည္ ေျဖၾကားမႈမရွိျခင္းမ်ားအတြက္ နမူနာအား ၁၀% တိုးျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ Factor တစ္ခု 
f  = သည္ Design Effect (deff) အတြက္ အတိုေကာက္ သေကၤတတစ္ခု   
0.12r  = သည္  Level of Confidence 95% တြင္ ခံႏိုင္ရမည့္ Margin of Error ၊ r ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ 
  သတ္မွတ္ (၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေသာေၾကာင့္ Relative Sampling Error of  r ကို ကိုယ္စားျပဳ)
p = သည္ ညႊန္ကိန္း  r  အေျခခံေသာ  Total Population  ၏ အခ်ိဳး (Proportion) 
nh   = သည္ ပ်မ္းမွ် အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစား 

ဤပံုေသနည္းသည္ Domain တစ္ခုအတြက္ နမူနာအရြယ္အစားကုိ ခန္႔မွန္းေပးၿပီး ညႊန္ကိန္းတစ္ခုတည္းအတြက္သာ 
အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ 

အေရးႀကီးသည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ကို အေျခခံကာ ညႊန္ကိန္းအမ်ားအျပားကို တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္ရာ ညႊန္ကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ ကဲြျပားေသာ နမူနာအရြယ္ 
အစားတစ္ခု လိုအပ္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ညႊန္ကိန္းမ်ားအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္သည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ နမူနာအရြယ္ 
အစားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အလြန္ႀကီးမားေသာ 
အရြယ္အစားတစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မတူညီေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ နမူနာအရြယ္အစားမ်ား 
ႏွင့္ စစ္တမ္းဘတ္ဂ်က္တို႔ကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ နမူနာအရြယ္အစား အႀကီးအေသးကို ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) နမူနာဒီဇိုင္းတြင္မူ အမွန္တကယ္ေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ၂၀၁၅ MPLCS မွ ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မတူညီေသာ Parameter မ်ားအား ခန္႔မွန္းမႈကို အေျခခံသည့္ အထက္ပါ 
ပံုေသနည္းကို အသံုးမျပဳခဲ့ပါ။ ၂၀၁၅ MPLCS မွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း 
Simulation Study ျဖင့္ တိက်မႈအဆင့္ကို မ်ားစြာပိုမိုတိက်စြာ ခန္႔မွန္းေပးႏိုင္ပါသည္။  
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ေနာက္ဆက္တြဲ ခ - ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပဳစုသည့္ပံုစံ

  

     

    

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

ခရိုင္

ၿမိဳ႕နယ္

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု

စာရင္းေကာက္ကြက္

၁ ၂ ၅ ၆ ၇ ၈၃ ၄

စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ 
စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္  

စာရင္းျပဳစုသူအမည္

ေျမပံုမွ အေဆာက္အအံု 
ကုတ္နံပါတ္

အေဆာက္အအံု၏ 
လိပ္စာ/ ေဖာ္ျပခ်က္

အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ 
အမည္

နံပါတ္စဥ္ (စာ 
တိုင္ 4 တြင္ 1 ႏွင့္ 
စာတိုင္ 5 တြင္ 1 
ျဖစ္မွသာ)

ေရြးခ်ယ္သည့္ 
စာရြက္မွ ေရြးခ်ယ္ 
လိုက္သည့္ 
အိမ္ေထာင္စု 
(1-12) ကို သာ 
အမွတ္ ျခစ္ရန္

နံပါတ္မရွိ
ေသာ အေဆာက္
အအံုအတြင္းမွ
ေနအိမ္/အခန္း 
အေရအတြက္

အေဆာက္အအံု၏ 
အေနအထား

လူေနအေဆာက္အအံု...1
လုပ္ငန္းသံုး...2 ၿပီးဆံုး
အဖဲြ ႔အစည္းသံုး...3 ၿပီးဆံုး

လူေနအေဆာက္အအံု၏ 
အေနအထား

လူေနထိုင္လ်က္ရွိ….1
လူေနထိုင္ျခင္းမရွိ….2  ၿပီးဆံုး
ပ်က္စီးလ်က္ရွိ….3    ၿပီးဆံုး

စာရင္းျပဳစုသည့္ေန႔စြဲ



ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ - စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းမရွိေသာ၊ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Cluster စာရင္းေကာက္ကြက္CODE ျပည္နယ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ U/R အစားထိုးရသည့္အေၾကာင္းရင္း

၁ 25 10106712001 ကခ်င္ ျမစ္ႀကီးနား ဂန္႔ေဂါ ေစာေလာရပ္ကြက္ 2 လံုျခံဳေရး KIA

၂ 65 10304718002 ကခ်င္ ဗန္းေမာ္ မန္စီ မိုင္ဘတ္ 2 လံုျခံဳေရး KIA

၃ 140 20202703001 ကယား ေဘာ္လခဲ ဖားေဆာင္း ဘဟန္းေလာ့ 2 လံုျခံဳေရး KNPP

၄ 141 20202706001 ကယား ေဘာ္လခဲ ဖားေဆာင္း ေမာ္ခ်ီး 2 လံုျခံဳေရး KNPP

၅ 216 30452717001 ကရင္ ေကာ့ကရိတ္ က် ိဳက္ဒံုး (ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ) ကြာေဟး 2 လံုျခံဳေရး KNU

၆ 432 60353701014 တနသၤာရီ ေကာ့ေသာင္း ကရာသူရိ မေသ 2 သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေျမပံု/DATABASE ျပႆနာ 

၇ 433 70101102039 ပဲခူး ပဲခူး ပဲခူး ၿမိဳ႕တြင္း (အေရွ႕ခေကြး) 1 သစ္ေတာ – အိမ္ေထာင္စုမ်ားမရွိ

၈ 500 70406777701 ပဲခူး သာယာဝတီ နတ္တလင္း ပ်ဥ္းမေခါင္း 2 သစ္ေတာ – အိမ္ေထာင္စုမ်ားမရွိ

၉ 725 110101705010 ရခိုင္ စစ္ေတြ စစ္ေတြ ေအာင္ဒိုင္ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၊ Q4 တြင္ လံုျခံဳေရး

၁၀ 730 110102737002 ရခိုင္ စစ္ေတြ ပုဏၰားကၽြန္း ကာဒီ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၊ Q4 တြင္ လံုျခံဳေရး

၁၁ 2102 110101727029 ရခိုင္ စစ္ေတြ စစ္ေတြ ဘုေမ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၊ Q4 တြင္ လံုျခံဳေရး

၁၂ 2107 110203718003 ရခိုင္ ေျမာက္ဦး မင္းျပား ေရႊတမာ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၊ Q4 တြင္ လံုျခံဳေရး

၁၃ 757 110301102005 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕မ (ေတာင္) 1 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၁၄ 758 110301708001 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေမာင္းေတာ ခေမာင္းဆိပ္ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၁၅ 759 110301723001 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေမာင္းေတာ ဒံုးပိုက္ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၁၆ 760 110301744001 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေမာင္းေတာ ေမွ်ာေတာင္ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၁၇ 761 110301758004 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေမာင္းေတာ ကညင္ေတာ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၁၈ 762 110301769005 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေမာင္းေတာ ခ်ီရားတန္း 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၁၉ 763 110301784003 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေမာင္းေတာ ေက်ာက္ပႏၵဴ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၂၀ 764 110302103001 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္ 1 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၂၁ 765 110302714001 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ဘူးသီးေတာင္ ငါးရံ႕ေခ်ာင္း 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၂၂ 766 110302727004 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ဘူးသီးေတာင္ ၾသရမ (ေခၚ) ရီး 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၂၃ 767 110302739003 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ဘူးသီးေတာင္ ကက်က္ျပင္ကန္ျပင္ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း



Cluster စာရင္းေကာက္ကြက္CODE ျပည္နယ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ U/R အစားထိုးရသည့္အေၾကာင္းရင္း

၂၄ 768 110302758001 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ဘူးသီးေတာင္ ဘုရားျပင္သိန္းတန္ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၂၅ 769 110351703005 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ (ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ) ကြမ္းသီးပင္ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၂၆ 2110 110301765005 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ေမာင္းေတာ ပန္းေတာ္ျပင္ 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၂၇ 2111 110302748001 ရခိုင္ ေမာင္းေတာ ဘူးသီးေတာင္ ျပင္ေခ်ာင္း 2 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

၂၈ 925 130206707004 ရွမ္း(ေတာင္) လိြဳင္လင္ မိုင္းကိုင္ ေခးအု႔ံေအြ ႔ 2 လံုျခံဳေရး RCSS၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၂၉ 928 130253701009 ရွမ္း လိြဳင္လင္ ကာလိ (ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ) က် ိဳးလန္း 2 လံုျခံဳေရး SSA၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၃၀ 929 130255703003 ရွမ္း လိြဳင္လင္ မိုင္းစံ (ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ) ဟိုပံုး 2 လံုျခံဳေရး SSA၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၃၁ 942 130404726001 ရွမ္း လားရႈိး တန္႔ယန္း ေတာင္သွ် ိဳး 2 “ဝ” ေဒသအနီး၊ သြားေရာက္ခြင့္မရျခင္း 

၃၂ 978 135003701016 ရွမ္း (အေရွ႕) မိုင္းလား (Wa D) နန္းပန္ ဝါမိုင္ဖားက် ံ 2 “ဝ” ေဒသ၊ သြားေရာက္ခြင့္မရျခင္း 

၃၃ 979 135601704003 ရွမ္း ဝမ္ဟုန္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းယန္ 2 “ဝ” ေဒသ၊ သြားေရာက္ခြင့္မရျခင္း 

၃၄ 980 136002703001 ရွမ္း မိုင္းေမာ္ နားဝီး ဝိန္႔ေကာင္ 2 “ဝ” ေဒသ၊ သြားေရာက္ခြင့္မရျခင္း 

၃၅ 981 136006708002 ရွမ္း မိုင္းေမာ္ မတ္ယိြဳက္/မိုင္းပတ္ ဆာေအာင့္ 2 “ဝ” ေဒသ၊ သြားေရာက္ခြင့္မရျခင္း 

၃၆ 982 136011703006 ရွမ္း(ေျမာက္) မိုင္းေမာ္ ေကာ့မိုင္း ဆေမာင္းလိန္း 2 “ဝ” ေဒသ၊ သြားေရာက္ခြင့္မရျခင္း 

၃၇ 983 136105704003 ရွမ္း ဝိန္းေကာင္ ပန္ယန္း ယန္းဆိုင္ 2 “ဝ” ေဒသ၊ သြားေရာက္ခြင့္မရျခင္း 

၃၈ 984 136206702001 ရွမ္း မိုင္းေပါက္ မိုင္းညႇင္း နမ့္ေပၚ 2 “ဝ” ေဒသ၊ သြားေရာက္ခြင့္မရျခင္း 

၃၉ 1100 150103101013 ေနျပည္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္(ေျမာက္) ဥတၱရသီရိ ဥတၱရသီရိ 1 အစိုးရရံုးအေဆာက္အဦမ်ားသာရွိျခင္း

၄၀ 1139 150203101001 ေနျပည္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္(ေတာင္) ဇမၺဴသီရိ ေဇယ်သိဒၶိ 1 အိမ္ရာဝင္း



ထုတ္ျပန္ေသာ 
စာရင္း ေကာက္ကြက္ 

အေရအတြက္ 

စစ္တမ္းအဖဲြ ႔ 
အေရအတြက္

စာရင္းျပဳစုသည့္ အဖဲြ ႔ 
အေရအတြက္

ႀကီးၾကပ္သူ 
အေရအတြက္ - 

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔ 
ဝန္ထမ္း 

စစ္တမ္းေကာက္သူ 
အေရအတြက္

ကြင္းဆင္း အခ်က္ 
အလက္သြင္းသူ 
အေရအတြက္

စာရင္းျပဳစုသူ 
အေရအတြက္- 

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔ 
ဝန္ထမ္း 

စာရင္းျပဳစုသူ 
အေရအတြက္- 

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ႔ 
ဝန္ထမ္း မဟုတ္သူ

စုစုေပါင္း အဖဲြ ႔ဝင္ 
အေရအတြက္

ကခ်င္ ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁ ၁ ၁ ၇

ကယား ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁  - ၂ ၇

ကရင္ ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁  - ၂ ၇

ခ်င္း ၇၂ ၂ ၂ ၂ ၆ ၂  - ၄ ၁၄

စစ္ကိုင္း ၇၂ ၂ ၂ ၂ ၆ ၂ ၁ ၃ ၁၄

တနသၤာရီ ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁ ၁ ၁ ၇

ပဲခူး ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁ ၁ ၁ ၇

မေကြး ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁  - ၂ ၇

မႏၲေလး ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁  - ၂ ၇

မြန္ ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁ ၁ ၁ ၇

ရခိုင္ ၇၂ ၂ ၂ ၂ ၆ ၂  - ၄ ၁၄

ရန္ကုန္ ၉၆ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁ ၁ ၁ ၇

ရွမ္း ၉၆ ၂ ၂ ၂ ၆ ၂ ၁ ၃ ၁၄

ဧရာဝတီ ၉၆ ၂ ၂ ၂ ၆ ၂ ၁ ၃ ၁၄

ေနျပည္ေတာ္ ၇၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၁  - ၂ ၇

စုစုေပါင္း ၁၁၅၂ ၂၀ ၂၀ ၂၀ ၆၀ ၂၀ ၈ ၃၂ ၁၄၀

ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ - စာရင္းျပဳစုသည့္အဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အဖဲြ ႔မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ ႔ ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ား 
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ေနာက္ဆက္တြဲ င - ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္သြင္းသည့္ ပရိုဂရမ္မွထုတ္ေပးေသာ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ (QA) ရလဒ္မ်ား

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ရက္သတၱပတ္အလိုက္ ပ်မ္းမွ်အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစား

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အပတ္ (၁ မွ ၅၁ ပတ္ )

လ
ူဦး

ေရ
လ

ူဦး
ေရ

စာရင္းေကာက္သူအမွတ္စဥ္

ပံု (၁-က)

စာရင္းေကာက္သူအလိုက္ ပ်မ္းမွ်အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစား

ပံု (၁-ခ)  

၅

၅

၆

၆

၄

၄

၃

၃

၂

၂

၁

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ ၃၁ ၃၂ ၃၃ ၃၄ ၃၅ ၃၆ ၃၇ ၃၈ ၄၀ ၄၁ ၄၂ ၄၃ ၄၄ ၄၅ ၄၆ ၄၇ ၄၈ ၄၉ ၅၀ ၅၁

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ ၃၁ ၃၂ ၃၃ ၃၄ ၃၅ ၃၆ ၃၇ ၄၇ ၅၇၃၈ ၄၈ ၅၈၃၉ ၄၉ ၅၉၄၀ ၅၀ ၆၀၄၁ ၅၁၄၂ ၅၂၄၃ ၅၃၄၄ ၅၄၄၅ ၅၅၄၆ ၅၆
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ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ရက္သတၱပတ္အလိုက္ လြန္ခဲ့ေသာ (၇) ရက္အတြင္း စားသံုးသည့္ ပ်မ္းမွ်စားေသာက္ကုန္ အေရအတြက္ 

ပံု (၂-က)  

စာရင္းေကာက္သူအလိုက္ လြန္ခဲ့ေသာ (၇) ရက္အတြင္း စားသံုးသည့္ ပ်မ္းမွ်စားေသာက္ကုန္ အေရအတြက္ 
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စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲသည့္အပတ္ (၁ မွ ၅၁ ပတ္)

ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အလိုက္ ဝယ္သူသုံးစြဲခ့ဲသည့္ ပ်မ္းမွ်စားေသာက္ကုန္ မဟုတ္သည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္

ပံု (၃-က)  

စာရင္းေကာက္သူအလိုက္ ဝယ္သူသုံးစြဲခ့ဲသည့္ ပ်မ္းမွ်စားေသာက္ကုန္ မဟုတ္သည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္

ပံု (၃-ခ)  

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ ၃၁ ၃၂ ၃၃ ၃၄ ၃၅ ၃၆ ၃၇ ၃၈ ၄၀ ၄၁ ၄၂ ၄၃ ၄၄ ၄၅ ၄၆ ၄၇ ၄၈ ၄၉ ၅၀ ၅၁

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ ၃၁ ၃၂ ၃၃ ၃၄ ၃၅ ၃၆ ၃၇ ၄၇ ၅၇၃၈ ၄၈ ၅၈၃၉ ၄၉ ၅၉၄၀ ၅၀ ၆၀၄၁ ၅၁၄၂ ၅၂၄၃ ၅၃၄၄ ၅၄၄၅ ၅၅၄၆ ၅၆

၂၅

၂၀

၃၅

၂၄

၃၀

၂၂

၂၀

၁၈

၁၅

၁၆

၅

၁၂
၁၀

၁၀

၁၄

၀

10
12
14
16
18
20
22
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

 



0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ရက္သတၱပတ္အလိုက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပ်မ္းမွ်ၾကာရွည္အသုံးခံႏိုင္ေသာ ပစၥည္းအေရအတြက္
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ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ရက္သတၱပတ္အလိုက္ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ၾကာခ်ိန္ (မိနစ္)

ပံု (၅-က)  
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