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္ အ
ို ပ
ို ္
္ ခ်ဳပေ
္ ရ်းမ်းေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္မခြာ်းမြာ
စီမ္
ံ န္႕္ြမ
ြဲ အ
ႈ ြာ်းနည္်းျပီ်း ပြင့လ
္ င္်းျမင္သြာမႈရရန္ပမို
ို လိုအပ္ေၾကြာင္်း PJM မ ေလ့လြာေတြ႕ရရသည္။”
၂၀၁၆္ိုုႏစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္။

PJM သည္ ရပ္ကြက္(သို႕မဟိုတ)္ ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္အေပၚ

ေစြာင့္ၾကည့္ေလ့လြာ

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူျ္င္်းကို ရန္ကိုန္တိုင္်းေဒသႀကီ်းုႏင့္ ဧရြာ၀တီတိုင္်းေဒသႀကီ်း အတြင္်းမ ၿမ်ဳ႕နယ္ေပါင္်း (၉) ၿမ်ဳ႕နယ္ရ
ရပ္ကြက္

(၁၀၄)

္ိုုႏင့္

ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

ေစြာင့္ၾကည့္ေလ့လြာသူ

(၄၀)

သတ္မတ္စီမံ္ခက္ေဒသအတြင္်းမ

ဦ်းျဖင့္

(၂၂)

စိုတို႕တြင္

၂၀၁၆္ိုုႏစ္

လိုပ္ေဆြာင္္ြဲ့သည္။

သက္ဆိုင္ရြာရပ္ကြက္/

ေကခ်းရြြာ

ဇန္န၀ါရီလ

ယင္်း

မ

ဧၿပီလအတြင္်း

ေစြာင့္ၾကည့္ေလ့လြာသူမခြာ်းသည္

အိုပ္စိုအတြင္်းတြင္

အမ္ေထြာင္စိုစြာရင္်းျဖင့္

ေနထိုင္ၾကေသြာ အမ္ေထြာင္စိုေပါင္်း (၂,၁၁၆) အမ္ကို ကခပန္်း နည္်းစနစ္ျဖင့္ တစ္အမ္တက္ဆင္်း ေလ့လြာေမ်းျမန္်း
စစ္တမ္်းေကြာက္ယူ္ြဲ့ၾကသည္။

ထို႕ျပင္

ၿမ်ဳ႕နယ္

အသီ်းသီ်းတြင္

ဆယ္အမ္မ်းမခြာ်းျဖင့္

လည္်းေကြာင္်း၊

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာေနျပည္သူမခြာ်းျဖင့္လည္်းေကြာင္်း အိုပ္စိုဖြ႕ြဲ ေဆြ်းေုႏြ်းပြြဲမခြာ်း (FGD - Focused Group Discussions)
ကခင္်းပျ္င္်းျဖင့္လည္်း

ရပ္ကြက္

(သို႕မဟိုတ္)

ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း

ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္အေပၚ

ေလ့လြာသံို်းသပ္္ြဲ့ပါသည္။
PJM မ ရပ္ကြက္ (သို႕မဟိုတ္) ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္အေပၚ ေစြာင့္ၾကည့္ေလ့လြာျ္င္်း၏
အဓကရည္ရြယ္္ခက္မြာ

အမခြာ်းျပည္သူတိုင္်း

ပါ၀င္္ြင့္ရရၿပီ်း

ပြင့္လင္်းျမင္သြာေသြာ

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းေရြ်းေကြာက္ပြြဲမခြာ်း ျဖစ္လြာေစရန္ုႏင့္ တရြာ်းဥပေဒမူေဘြာင္ဆို္င္ရြာ အြာ်းသြာ္ခက္၊ အြာ်းနည္်း္ခက္မခြာ်းကို
ေလ့လြာသံို်းသပ္ၿပီ်း

ရပ္ကြက္

(သို႕မဟိုတ္)

ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခို်ဳပ္ေရ်းဥပေဒကို

လက္ရအေျ္အေနုႏင့္

ပိုမိုကိုက္ညီေအြာင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္တို႕ ျဖစ္သည္။
ေရြ်းေကြာက္မျႈ ဖစ္စဥ္ဆင္
ို ရြာေလ့လြာေတြ႕ရ္ခက္မခြာ်း
(က)

စစ္တမ္်းေျဖဆိုသူ (၉၂%) က မမတို႕၏ သက္ဆိုင္ရြာဆယ္အမ္စိုအတြက္

ဆယ္အမ္စိုကိုယ္စြာ်းလယ္

အသစ္ေရြ်း္ခယ္ၿ္င္်းမခြာ်း ရေၾကြာင္်း ေျဖဆို္ြဲ့သည္။ (၄%) က ဆယ္အမ္စိုကိုယ္စြာ်းလယ္ အသစ္ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်း ရ၊ မရ
မသပါဟို

ေျဖဆို္ြဲ့ၿပီ်း

(၄%)

ေလ့လြာေတြ႕ရ္ခက္မခြာ်းအရ
ႀကီ်းၾကပ္ေရ်းအဖြ႕ြဲ အတြက္
မဟိုတ္ျ္င္်း၊

က

ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်း

အ္ခ်ဳ႕
ရပ္မရပ္ဖငါ်းဦ်းကို

မရပါဟို

ေျဖဆို္ြဲ့သည္။

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုမခြာ်းတြင္
ေရြ်း္ခယ္ရြာ၌

အိုပ္စိုဖြ႕ြဲ ေဆြ်းေုႏြ်းျ္င္်းမခြာ်းမ
ၿမ်ဳ႕နယ္အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းက

ရပ္ရြြာေနျပည္သူလူထိုက

ၾကည္ည်ဳေလ်းစြာ်းသူ

ဆယ္အမ္စိုကိုယ္စြာ်းလယ္ ေရြ်း္ခယ္ရန္ အတြက္ အမ္ေထြာင္စိုမခြာ်းကို ဆယ္အမ္စီ စိုစည္်းရြာတြင္

စနစ္တကခစိုစည္်းမႈမရျ္င္်း

(အမ္ေျ္အစဥ္လိုက္

မစိုစည္်းျ္င္်း)၊

လခ်ဳ႕၀က္မြဲေပ်းစနစ္ကို

မကခင့္သို်းံ ျ္င္်း

(ႀကီ်းၾကပ္ေရ်းအဖြ႕ြဲ ၀င္မခြာ်းက တစ္အမ္တက္ဆင္်း သေဘြာထြာ်းယူျ္င္်း၊ လက္မတ္ထို်း္ိုင္်းျ္င္်း)၊ ႀကီ်းၾကပ္ေရ်းအဖြ႕ြဲ ၏
လိုပ္ေဆြာင္မႈမခြာ်းမြာ သမြာသမတ္ မကချ္င္်း၊ ပြင့္လင္်းျမင္သြာမႈ မရျ္င္်းတို႕ေၾကြာင့္ အမခြာ်းျပည္သူအြာ်းကိုယ္စြာ်းျပ်ဳမႈ
အြာ်းနည္်းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

1

Peace & Justice Myanmar (PJM)

(္)

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူမႈ၏

(၂၁%)

ေသြာအ္မ္ေထြာင္စိုမြာ

ဆယ္အမ္စိုကိုယ္စြာ်းလယ္ေရြ်း္ခယ္ပြအ
ြဲ တြက္

သြြာ်းေရြာက္ မြဲေပ်း္ြဲ့ျ္င္်း မရပါ။ သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ

အမ္ေထြာင္စိုမခြာ်းအနက္ အမ္ေထြာင္ဦ်းစီ်း(အမခ်ဳ်းသြာ်း)

သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ

အမ္ေထြာင္ဦ်းစီ်း(အမခ်ဳ်းသမီ်း)

အမ္ေထြာင္စိုမြာ

(၄၇%)

ရၿပီ်း

သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ

အမ္ေထြာင္စိုမြာ (၁၄%) သြာ ရသည္။ မသြာ်းစို၀င္(အမခ်ဳ်းသြာ်း) ကိုယ္စြာ်းလယ္ သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ အမ္ေထြာင္စို
(၈%)

ရၿပီ်း

မသြာ်းစို၀င္(အမခ်ဳ်းသမီ်း)ကိုယ္စြာ်းလယ္

သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ

အမ္ေထြာင္စို

(၁၀%)

ရသည္။

ယင္်းစစ္တမ္်းအရ အမခ်ဳ်းသမီ်းမခြာ်း သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းသည့္ုႏႈန္်းမြာ အလြန္ နည္်းပါ်းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(ဂ)

စစ္တမ္်းေျဖဆိုသူ

သရပါသည္ဟို

(၅၈%)

ေျဖဆို္ြဲ့သည္။

ကသြာ

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

သို႕ေသြာ္

ဥပေဒပါ

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းဥပေဒ

အ္ခက္အလက္မခြာ်းကို

ျပဌြာန္်းထြာ်းျ္င္်းကို

နြာ်းလည္မႈ၊

စတ္ပါ၀င္စြာ်းမႈ

အြာ်းနည္်းသည္ကိုလည္်း ေတြ႕ရသည္။
(ဃ)

အိုပ္စိုဖ႕ြြဲ ေဆြ်းေုႏြ်းပြမ
ြဲ ခြာ်းမ ေလ့လြာ္ခက္မခြာ်းအရ ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းမခြာ်းကို ေရြ်း္ခယ္ရြာ၌

အ္ခ်ဳ႕ၿမ်ဳ႕နယ္မခြာ်းတြင္

ဆယ္အမ္စိုကိုယ္စြာ်းလယ္မခြာ်းက

မြဲေပ်းေရြ်း္ခယ္ထြာ်းသူအြာ်း

ၿမ်ဳ႕နယ္အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းက

ပယ္ဖခက္္ြဲ့ၿပီ်း အမခြာ်းစိုမြာ စြာ်း၀တ္ေနေရ်းဖူလံိုမႈမရျ္င္်းဟူေသြာ အေၾကြာင္်းျပ္ခက္ျဖင့္ ပယ္ဖခက္ျ္င္်း္ံရသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

အ္ခ်ဳ႕ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုမခြာ်းတြင္မူ

ရပ္ရြြာေနျပည္သူလူထိုက

ေကခနပ္မႈမရဘြဲ

ၿမ်ဳ႕နယ္အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းက

အျငင္်းပြြာ်းမႈမခြာ်း

္န္႕အပ္တြာ၀န္ေပ်းလိုသူအြာ်း

ျဖစ္ပြြာ်း္ြဲ့ေသြာေၾကြာင့္

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းေရြ်း္ခယ္ပမ
ြြဲ ခြာ်း အြာ်း ထပ္မံကခင္်းပရသည္ကို ေတြ႕ရရသည္။ အ္ခ်ဳ႕ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုမခြာ်းတြင္ (၃)
ႀကမ္အထ ကခင္်းပ္ြဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(င)

အ္ခ်ဳ႕ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုမခြာ်းသည္

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအြာ်း
မတိုင္မီတြင္ပင္

1

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတြာ္ုႏင့္

ေရြ်း္ခယ္ၿပီ်းစီ်းသြြာ်းသည္ကိုလည္်း

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းဥပေဒကို
အမခ်ဳ်းသြာ်းလႊတ္ေတြာ္တြင္
ေတြ႕ရသည္။

ဒိုတယအႀကမ္

ေဆြ်းေုႏြ်းေနသည့္

အ္ခ်ဳ႕ရပ္ကြက္/

ေကခ်းရြြာ

အ္ခန္ကြာလ
အိုပ္စိုမခြာ်းတြင္မူ

ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္မခြာ်း ၿပီ်းစီ်းေသြာ္လည္်း ယ္ိုထ ျဖစ္စဥ္အေပၚ အျငင္်းပြြာ်းကန္႕ကြက္မႈမခြာ်း၊ တိုင္စြာေပ်းပို႕ျ္င္်းမခြာ်း
ရေနပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပခက္မခြာ်းသည္ ရပ္ရြြာတြင္်းစည္်းလံို်းညီညြတ္မႈမခြာ်းကို ပခက္ျပြာ်းေစုႏိုင္ပါသည္။
အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခြာ်း
(က)

ရပ္ကြက္

(သို႕မဟိုတ္)

ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း

ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္မခြာ်းတြင္

စီမံ္န္္ြြဲမႈ

ပိုမိုအြာ်းေကြာင္်းေစျပီ်း ပြင့္လင္်းျမင္သြာမႈရေစရန္ အတြက္ ေရြ်း္ခယ္ပိုံနည္်းစနစ္အဆင့္ဆင့္ကို နည္်းဥပေဒမခြာ်းတြင္
တကခစြြာ ထည့္သြင္်း ျပဌြာန္်းသင့္ပါသည္။
(္)

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္တြင္ အမခ်ဳ်းသမီ်းမခြာ်း ပိုမိုပါ၀င္လြာုႏိုင္ ေစရန္ အတြက္

အမခ်ဳ်းသမီ်းအ္ခ်ဳ်းကခပါဝင္မႈစနစ္ကို

ရပ္ကြက္

(သို႔မဟိုတ္)

ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းဥပေဒတြင္

တရြာ်းဝင္ျပ႒ြာန္်းေပ်းသင့္ပါသည္။
(ဂ)

အေထြေထြအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းဦ်းစီ်း႒ြာနအေနျဖင့္လည္်း

ျဖစ္စဥ္တြင္

ရပ္ရြြာေနျပည္သူလူထို၏

ပါ၀င္မႈ

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း

ပိုမိုအြာ်းေကြာင္်းလြာေစေရ်းအတြက္

ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်း

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ြဲ

အစည္်းမခြာ်းုႏင့္ ပူ်းေပါင္်း၍ အသပညြာေပ်းလိုပ္ငန္်းစဥ္မခြာ်းကို လိုပ္ေဆြာင္သင့္ပါသည္။

1

။ ရပ္ကြက္(သို႕မဟိုတ္)ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း၏ သက္တမ္်းသည္ သြာမန္အြာ်းျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတြာ္၏ သက္တမ္်းအတိုင္်း ျဖစ္သည္

ဟူေသြာ စကြာ်းရပ္အစြာ်း ရပ္ကြက္(သို႕မဟိုတ္)ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း၏ သက္တမ္်းသည္ သြာမန္အြာ်းျဖင့္ ုႏိုင္ငံေတြာ္ သမၼတ၏
ရြာထူ်းသက္တမ္်းအတိုင္်း ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပြာင္်းလြဲရန္ ေဆြ်းေုႏြ်းျ္င္်း။

2

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ရပ္ကြက/္

ေကခ်းရြြာအိုပစ
္ ို

အိုပ္
္ ခ်ဳပေ
္ ရ်းမ်းေရြ်း္ခယ္မျႈ ဖစ္စဥ္ေစြာင့္ၾကည့္ေလ့လြာမႈ

ေတြ႕ရ္ခက္မခြာ်းေပၚအေျ္္ံျပီ်း

ျဖည့္စက
ြ ၊္ ျပင္ဆင္၊ ေျပြာင္်းလြဲသင့္ေသြာ ရပ္/ေကခ်းဥပေဒျပဌြာန္်း္ခက္အေပၚ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခြာ်း
ဥပေဒအ္န္်း
အ္န္်း

(၃)

(သို႕မဟိုတ္)

မူရင္်း ဥပေဒပိုဒမ
္

ရပ္ကက
ြ ္
ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းတြင္

ျပည့္စံို

ရမည့္ အရည္အ္ခင္်း

ျပင္ဆင္လသ
ို ည့္ စြာသြာ်း

၅။(ဂ) သင့္တင့္ေသြာ ပညြာအရည္အ္ခင္်း

အနမ့္ဆံို်းအေျ္္ံ ပညြာအလယ္တန္်းအဆင့္

ရသူျဖစ္ျ္င္်း
၅။(ဃ) စြာ်း၀တ္ေနေရ်းဖူလံိုမႈရသူျဖစ္ျ္င္်း

ပယ္ဖခက္ေပ်းပါရန္

၅။(င)သက္ဆိုင္ရြာရပ္ကက
ြ ္(သို႕)

အနည္်းဆံို်း (၅)နစ္

ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

အတြင္်း

တစ္ဆက္တည္်း

အနည္်းဆံို်း ဆယ္နစ္ ေနထိုင္လခက္ရသူ
အ္န္်း

(၄)

ရပ္ကက
ြ ္(သို႕)

၆။

ျမ်ဳ့နယ္အိုပ္္ခ်ဴပ္ေရ်းမ်း

သည္

၆။ ျမ်ဳ့နယ္အိုပ္္ခ်ဴပ္ေရ်းမ်း သည္ ရပ္ကက
ြ ္(သို႕)

ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမူ်း

ရပ္ကက
ြ ္(သို႕) ေကခ်းရြြာ အိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဴပ္ေရ်းမ်း

ေကခ်းရြြာ

္န့္အပ္တြာ၀န္ေပ်းျ္င္်း

ေရြ်း္ခယ္ရြာတြင္

ႀကီ်းၾကပ္နိုင္ေရ်းအတြက္

ႀကီ်းၾကပ္နိုင္ေရ်းအတြက္

အိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဴပ္ေရ်းမ်းေရြ်း္ခယ္ရြာတြင္
ယင္်းတြာ၀န္ကို

ယင္်းတြာ၀န္ကို ထမ္်းေဆြာင္ရန္ ဆုႏၵရေသြာ

ထမ္်းေဆြာင္ရန္ ဆုႏၵရသည့္အျပင္ သက္ဆင
ို ရ
္ ြာ

ရပ္ကက
ြ ္

ရပ္ကက
ြ (္ သ႕ို )

(သို႕)

ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအတြင္်းရ

ေကခ်းရြြာ

အမခြာ်းၾကည္ည်ဳ ေလ်းစြာ်းျပီ်း ၾသဇြာတကၠမ

ေနထင
ို သ
္ မ
ူ ခြာ်း၏

ရသည့္

္ံရသည့္ရပ္မရပ္ဖငါ်းဦ်းကို

ရပ္မရပ္ဖ

ငါ်းဦ်းကို

ႀကီ်းၾကပ္ေရ်းအဖြ႕ြဲ အျဖစ္

ေရြ်း္ခယ္၍

တြာ၀န္ေပ်းအပ္

အိုပစ
္ အ
ို တြင်း္

ေရြ်း္ခယ္တင္ေျမြာက္ျ္င္်း
ေရြ်း္ခယ္၍

ႀကီ်းၾကပ္ေရ်းအဖြ႕ြဲ အျဖစ္တြာ၀န္ေပ်းအပ္ရမည္။

ရမည္။
၇။(စ)ပိုဒ္မ္ြြဲ(င)
အမည္စြာရင္်းပါ

အရျပ်ဳစိုေသြာ
ပိုဂ်ဳလ္မခြာ်း

အနက္မ

၇။(စ) ပိုဒ္မ္ြြဲ(င) အရျပ်ဳစိုေသြာ အမည္စြာရင္်းပါ
ပိုဂ်ဳလ္မခြာ်းအနက္မ

ရပ္ကက
ြ /္ ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

ရပ္ကက
ြ ္ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း တစ္ဦ်းကို အမ္ေထြာင္စိုတစ္စိုစီမ

တစ္ဦ်းကို

ကိုယ္စြာ်းလယ္

အမ္ေထြာင္ဦ်းစီ်း(သို႕)အသက္(၁၈)နစ္ျပည့္ျပီ်းသူ

ဆယ္အမ္စို

မခြာ်းအြာ်းလံို်းက

လခ်ဳ႕၀က္ဆုႏၵမြဲ

ေပ်း၍

အမ္ေထြာင္စို၀င္မ

လခ်ဳ႕၀က္ဆုႏၵမြဲ

ေပ်း၍

ဤလိုပ္ငန္်းတြာ၀န္မခြာ်းကို

ဥပေဒ၊

ေရြ်း္ခယ္ေစရမည္။

ေရြ်း္ခယ္ေစရမည္။

အ္န္်း(၅)လိုက္နြာေစြာင့္ထန္်း

၁၁။(က) ဤလိုပ္ငန္်းတြာ၀န္မခြာ်းကို ဥပေဒ၊

၁၁။(က)

ရမည့္ ကခင့္၀တ္မခြာ်း

နည္်းဥပေဒမခြာ်း၊

နည္်းဥပေဒမခြာ်း၊

စည္်းမခဥ္်း၊

စည္်းကမ္်း၊

စည္်းမခဥ္်း၊

စည္်းကမ္်း၊

လိုပ္ထံို်းလိုပ္နည္်း၊ အမန္႕ညြန္ၾကြာ်း ္ခက္မခြာ်း

လိုပ္ထံို်းလိုပ္နည္်းအြာ်း

နင့္ အညီေဆြာင္ရြက္ျ္င္်း။

နည္်းဥပေဒမခြာ်းနင့္ အညီေဆြာင္ရက
ြ ျ္ ္င္်း။

အ္န္်း(၆)

၁၂။(ဆ)

၁၂။(ဆ)

လိုပ္ငန္်းအေျ္္ံမူမခြာ်း

နင့္စပ္လခဥ္်း၍

ဥပေဒပါ

လိုပ္ငန္်းတြာ၀န္မခြာ်း
သက္ဆိုင္ရြာဌြာန၊

ဥပေဒပါ

သက္ဆင
ို ရ
္ ြာ

ဥပေဒ၊

လိုပ္ငန္်းတြာ၀န္မခြာ်းနင့္

စပ္လခဥ္်း၍ သက္ဆိုင္ရြာဌြာန၊ အဖြ႕ြဲ အစည္်းမခြာ်း

အဖြ႕ြဲ အစည္်းမခြာ်း၏ အၾကံဥြာဏ္ ရယူျ္င္်းနင့္

နင့္

သက္ဆင
ို ရ
္ ြာမြဲဆနၵနယ္မ

ပူ်းေပါင္်းေဆြာင္ရြက္ျ္င္်း ။

ကယ
ို စ
္ ြာ်းလယ္မခြာ်း၏ အၾကံဥြာဏ္ ရယူျ္င္်းနင့္
ပူ်းေပါင္်းေဆြာင္ရက
ြ ျ္ ္င္်း ။

3

လႊတေ
္ တြာ္

Peace & Justice Myanmar (PJM)
အ္န္်း

(၇)

ရပ္ကက
ြ ္(သို႕)

၁၃။(ဆ)

အျ္ြာ်းရပ္ကြက္

သို႔မဟိုတ္

၁၃။(ဆ)

ဧည့္စြာရင္်းတိုင္ၾကြာ်းမႈ
ေဒသ၊

ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း

ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုမ ညဥ့္အပ္ညဥ့္ေန လြာေရြာက္

ရပ္ရြြာ၊

၏ လိုပ္ငန္်းတြာ၀န္မခြာ်း

တည္်း္ိုေသြာ

သင့္သည္။

ဧည့္သည္မခြာ်းအတြက္

ဧည့္စြာရင္်း

တိုင္ၾကြာ်းျ္င္်းကို

္ြင့္ျပ်ဳျ္င္်း

၊

ကစၥရပ္မြာ

ုႏိုင္ငံေတြာ္လံိုျ္ံ်ဳေရ်းအရရ

လက္္ံျ္င္်း၊

ဧည့္စြာရင္်းစစ္ေဆ်းျ္င္်း၊

ဧည့္စြာရင္်းတိုင္ၾကြာ်းရန္

ပခက္ကြက္လခင္

အေရ်းယူျ္င္်း
၁၃။(ဎ) တရြာ်းဥပေဒစို်းမို်းေရ်းနင့္ စည္်းကမ္်း

၁၃။(ဎ) တရြာ်းဥပေဒစို်းမို်းေရ်းနင့္

ထန္်းသမ္်းေရ်းအတြက္

စစ္ေဆ်းရန္

ထန္်းသမ္်းေရ်းအတြက္ စစ္ေဆ်းရန္ လိုအပ္ေသြာ

အ္ါအြာ်း

ေနရြာမခြာ်းကို ္င
ို လ
္ ိုေ
ံ သြာ အေၾကြာင္်းျပ္ခက္ ျဖင့္

လိုအပ္ေသြာေနရြာမခြာ်း

ကို

ေလခြာ္စြြာ စစ္ေဆ်းျ္င္်း
၁၃။(ဓ)

စစ္ေဆ်းျ္င္်း

ဖြြာ်းေသမတ္ပံိုတင္

အမ္ေထြာင္စို

တြာ၀န္မ

ယြာယီ

ရပ္ဆိုင္်းျ္င္်း

(သို႕)

ရပ္စြဲျ္င္်းနင့္

အစြာ်းထို်း

္န္႕အပ္ျ္င္်း

ဖြြာ်းေသမတ္ပံိုတင္

အမ္ေထြာင္စို

စြာရင္်းနင့္

ေျပြာင္်းေရြ႕ထြက္္ြြာျ္င္်း၊

ေျပြာင္်းေရြ႕

မခြာ်း ျပ်ဳစိုျ္င္်း

စြာရင္်းမခြာ်းကို အ္ခန္နင့္တေျပ်းညီျပ်ဳစျို ္င္်း
အမခြာ်းအကခ်ဳ်းနင့္
အကခ်ဳ်းကို

ထ္ိုက္ေစသည့္

ျပ်ဳျ္င္်း၊

၁၃။(ဓ)

ေျပြာင္်းေရြ႕ ေရြာက္ရျ္င္်းနင့္ လူဦ်းေရစြာရင္်း

ျပည္သူမခြာ်း၏

ုႏႈတ္ထြက္္ြင့္

စြာရင္်းနင့္

ေျပြာင္်းေရြ႕ထြက္္ြြာျ္င္်း၊

၁၃။(၀)

အ္န္်း(၈)

စည္်းကမ္်း

ေဒသ္ံ
လတ္တေလြာ

ေဘ်းအနၱရြာယ္မခြာ်း

ကခေရြာက္သျဖင့္

အေရ်းေပၚ

ေပၚေပါက္သည့္

အ္ါ

အေျ္အေန

ေဒသ္ံျပည္သူတို႕

ေရြာက္ရျ္င္်းနင့္

လူဦ်းေရ

၁၃။(၀) အမခြာ်းအကခ်ဳ်းနင့္ ေဒသ္ံျပည္သူမခြာ်း၏
အကခ်ဳ်းကို

လတ္တေလြာထ္ိုက္ေစသည့္

ေဘ်းအနၱရြာယ္မခြာ်း ကခေရြာက္သျဖင့္ အေရ်းေပၚ
အေျ္အေနေပၚေပါက္သည့္အ္ါ
ျပည္သူတို႕အတြက္

ေဒသ္ံ

အေရ်းႀကီ်းၿပီ်း

တိုက္ရိုက္

အတြက္ အေရ်းႀကီ်းၿပီ်းတိုက္ရိုက္ အကခ်ဳ်းျပ်ဳ

အကခ်ဳ်းျပ်ဳသည့္လိုပ္ငန္်းကိုၿမ်ဳ႕နယ္အပ
ို ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း

သည့္ လိုပ္ငန္်းကို ၿမ်ဳ႕နယ္အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း ထံ

ထံ ္ခက္္ခင္်းတင္ျပၿပီ်း အျမန္ဆို်းံ ေဆြာင္ရက
ြ ျ္ ္င္်း

္ြင့္ျပ်ဳ္ခက္ရယူၿပီ်း ေဆြာင္ရြက္ျ္င္်း။

။

၁၅။ ၿမ်ဳ႕နယ္အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းသည္ ရပ္ကက
ြ ္

၁၅။ ျမ်ဳ့နယ္အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမူ်းသည္ ရပ္ကြက္ (သို႕)

(သို႕)

ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

တစ္ဦ်းဦ်းနင့္

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း

ပက္သက္၍

အေၾကြာင္်းတစ္ရပ္ရပ္
လိုအပ္ပါက

ေအြာက္ပါ
ေပၚေပါက္လခင္

စံိုစမ္်းစစ္ေဆ်းမႈျပ်ဳျပီ်း

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း၏
နိုတ္ထြက္္ြင့္ျပ်ဳျ္င္်း၊
ရပ္ဆိုင္်းျ္င္်း

္ရိုင္

အတည္ျပ်ဳ္ခက္ျဖင့္
တြာ၀န္မ
(သို႕)

ယြာယီ
ရပ္စြဲျ္င္်းျပ်ဳ

လိုပ္နိုင္သည္။

ပက္သက္၍

အိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းတစ္ဦ်းဦ်းနင့္
ေအြာက္ပါအေၾကြာင္်းတစ္ရပ္ရပ္

ေပၚေပါက္လခင္ ေကြာ္မတီဖ႕ြြဲ (စံိုစမ္်းစစ္ေဆ်းေရ်း
္ံိုအဖြ႕ြဲ )

စံိုစမ္်းစစ္ေဆ်းမႈျပ်ဳျပီ်း

သက္ဆင
ို ရ
္ ြာ

ရပ္ကက
ြ /္ ေကခ်းရြြာမ အမခြာ်းျပည္သ၏
ူ
သေဘြာ
ထြာ်းဆုႏၵုႏင့္အညီ နိုတ္ထြက္္ြင့္ျပ်ဳျ္င္်း၊ တြာ၀န္မ
ယြာယီရပ္ဆိုင္်းျ္င္်း

(သို႕)

ရပ္စြဲျ္င္်းျပ်ဳလိုပ္နိုင္သည္။

ဆက္လက္လပ
ို ေ
္ ဆြာင္သြာြ ်းမည့္လပ
ို င
္ န္်းစဥ္မခြာ်း
PJM

သည္

ေနြာင္တဖန္ျပန္လည္ေရြ်း္ခယ္မႈျဖစ္စဥ္ကိုလည္်း

ေတြ႕ရ္ခက္အစီရင္္ံစြာမခြာ်းကိုလည္်း

ထိုတျ္ ပန္သြြာ်းမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္
ထို႕ျပင္

ေစြာင့္ၾကည့္သြြာ်းမည္ျဖစ္ၿပီ်း
ရပ္ကြက္

(သို႕မဟိုတ္)

ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းဥပေဒမခြာ်းကို ပို္ို္ိုင္မြာေကြာင္်းမြန္လြာေစရန္၊ လက္ရအေျ္အေနုႏင့္ ပိုမိုကိုက္ညီေအြာင္
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္

လႊတ္ေတြာ္မခြာ်းုႏင့္

ဥပေဒၾကမ္်းေကြာ္မတီသို႕

အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခြာ်း

တင္သြင္်းသြြာ်းမည္ျဖစ္ပါသည္။

(အ္ခက္အလက္ေကြာက္ယူသတ
ူ ႕ို ၏ ကခင့္၀တ္အရ လံိုျ္ံ်ဳေရ်း၊ လူမေ
ႈ ရ်းအ္က္အ္ြဲမခြာ်းမျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရယ
ြ ၍
္
ရြာေဖြေတြ႕ရမႈမခြာ်း၏ ၿမ်ဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက/္ ေကခ်းရြြာ၊ လူပဂ
ို ်ဳလတ
္ ႕ို ၏အမည္မခြာ်းကို ေဖြာ္ျပျ္င္်း မျပ်ဳပါ။)
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ေနြာက္ဆက္တြြဲ
ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ို ရပ္ေကခ်းအိုပ္
္ ခ်ဳပေ
္ ရ်းမ်း ေရြ်းေကြာက္ပျြြဲ ဖစ္စဥ္အြာ်း ေလ့လြာသံို်းသပ္္ခက္
PJMသည္ ရပ္ကြက္ (သို႕မဟိုတ)္ ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်းေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္အေပၚ

ေစြာင့္ၾကည့္ေလ့လြာ

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူျ္င္်းကို ရန္ကိုန္တိုင္်းေဒသႀကီ်းုႏင့္ ဧရြာ၀တီတိုင္်းေဒသႀကီ်းအတြင္်းမ ၿမ်ဳ႕နယ္ေပါင္်း (၉) ၿမ်ဳ႕နယ္ရ
ရပ္ကြက္

(၁၀၄)

္ိုုႏင့္

ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

(၂၂)စိုတို႕တြင္

၂၀၁၆္ိုုႏစ္

ဇန္န၀ါရီလမ

ဧၿပီလ

အတြင္်း

ေစြာင့္ၾကည့္ေလ့လြာသူ (၄၀) ဦ်းျဖင့္ လိုပ္ေဆြာင္္ြဲ့သည္။
ယင္်းေစြာင့္ၾကည့္ေလ့လြာသူမခြာ်းသည္

သတ္မတ္စီမံ္ခက္ေဒသအတြင္်းမ

သက္ဆိုင္ရြာ

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စို

အတြင္်းတြင္ အမ္ေထြာင္စိုစြာရင္်းျဖင့္ ေနထိုင္ၾကေသြာ အမ္ေထြာင္စိုေပါင္်း (၂,၁၁၆) အမ္ကို ကခပန္်းနည္်းစနစ္ျဖင့္
တစ္အမ္တက္ဆင္်း

ေလ့လြာေမ်းျမန္်း

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူ္ြဲ့ၾကသည္။

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူ္ခက္တစ္ေစြာင္သည္

အမ္ေထြာင္စိုတစ္စိုကို ကိုယ္စြာ်းျပ်ဳပါသည္။
စစ္တမ္်းေကြာက္ယ္
ူ သ
ြဲ့ ည့္
တိုင္်းေဒသႀကီ်း

ရန္ကန
ို ္

ဧရြာ၀တီ

ၿမ်ဳ႕နယ္

ရပ္ကက
ြ ္

ေကခ်းရြြာအိုပစ
္ ို

အမ္ေထြာင္စို

အေရအတြက္

အေရအတြက္

အေရအတြက္

မဂၤလြာေတြာင္ညႊန႔္

၁၇

၁၃၁

ေတြာင္ဥကၠလြာ

၁၁

၁၂၈

သဃၤန္်းကြခန္်း

၁၇

၁၁၈

ဗိုလ္တေထြာင္

၇

၆၇

လမ္်းမေတြာ္

၄

၁၄

ပိုသမ္

၂၀

၄

၈၄၁

ေျမြာင္်းျမ

၁၀

၆

၄၂၁

လပြတၱြာ

၁၀

၅

၂၀၂

၈

၇

၁၉၄

၁၀၄

၂၂

၂,၁၁၆

ဇလြန္
စိုစေ
ို ပါင္်း

ျမိိဳ႕နယ္အလုိက္စစ္တမ္းေကာက္ယမ
ူ ႈ အေရအတြက္
၈၄၁

အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္

၉၀၀
၈၀၀
၇၀၀
၆၀၀
၅၀၀

၄၂၁

၄၀၀
၃၀၀
၂၀၀
၁၀၀

၁၃၁

၁၂၈

၁၁၈

၂၀၂
၆၇

၁၄

၀
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စစ္တမ္်းေျဖဆိုသည့္ အမ္ေထြာင္စိုမခြာ်းမြာ ရန္ကိုန္တိုင္်းေဒသႀကီ်းမ (၇၈%) ျဖစ္ၿပီ်း ဧရြာ၀တီတိုင္်းေဒသႀကီ်းမ (၂၂%)
ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူရြာတြင္

ၿမ်ဳ႕ျပမ

ေကြာက္ယူသည့္ရြာ္ိုင္ုႏႈန္်းမြာ

(၇၂%)

ျဖစ္ၿပီ်း

ေကခ်းလက္မ

ေကြာက္ယူသည့္ရြာ္ိုင္ုႏႈန္်းမြာ (၂၈%) ျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသၾကးအလုိက္

ေက းလက္ / ျမိိဳ႕ျပရာခုိငႏ
္ ႈနး္

စစ္တမ္းေကာက္ယမ
ူ ရ
ႈ ာခုိငႏ
္ ႈနး္

၂၈.၀၀%

၂၂%
၇၂.၀၀%

၇၈%

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကး

ေက းလက္

ဧရာ၀တတုိင္းေဒသၾကး

ျမိိဳ႕ျပ

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူျ္င္်းတြင္ ေျဖဆိုသူအမခ်ဳ်းသမီ်းဦ်းေရမြာ (၄၅%) ရၿပီ်း အမခ်ဳ်းသြာ်းဦ်းေရမြာ (၅၅%) ရသည္။
စစ္တမ္းေျဖးဆုိမတ
ႈ င
ြ ္ အမ ိဳိ းသမး၊ အမ ိဳိ းသားပါ၀င္မရ
ႈ ာခုိငႏ
္ ႈနး္

အမ ိိဳးသမး

၄၅%

၅၅%

အမ ိိဳးသား

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူရြာတြင္ ေျဖဆိုသူမခြာ်း၏ ပညြာအရည္အ္ခင္်းကိုလည္်း ထည့္သြင္်းေကြာက္ယူ္ြဲ့ၿပီ်း ရလဒ္မခြာ်းမြာ
ေအြာက္ပါအတိုင္်းျဖစ္သည္။
စစ္တမ္းေျဖဆုိသူဥးေရအား ပညာအရည္အခ င္းအလုိကေ
္ ဖာ္ျပပုုံ
၀.၉%
၁၂.၇%

၀.၃%

ေရးတတ္ / ဖက္တတ္
၂၃.၂%

မူလတန္း
အလယ္တန္း

၂၅.၇%

အထက္တန္း
၃၇.၂%

ဘြ႕ြဲ ရ
တကၠသုိလ္ေက ာင္းသား/သူ
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စစ္တမ္်းေျဖဆိုသူမခြာ်း၏ အသက္ေမြ်း၀မ္်းေၾကြာင္်းျပ်ဳသည့္လိုပ္ငန္်းအမခ်ဳ်းအစြာ်းမခြာ်းမြာ ေအြာက္ပါအတိုင္်း ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းျပိဳသည့္
လုပ္ငန္းအမ းို အစားမ ားကုိ ရာခုိငႏ
္ ႈနး္ ျဖင့္ျပပုုံ
ေစ းေရာင္း
၆%

၈%

၃%

မိခုိ

၂၈%

၇%

ဆုိင္ပုိင္ရင္

၈%

ေန႔စားအလုပ္သမား
၉%

စုိုက္ပ ိိဳးေရးလုပ္ငန္း

၂၂%

၉%

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္း
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
အျခား

စစ္တမ္်းေကြာက္ယူမႈ၏

(၂၁%)

ေသြာအ္မ္ေထြာင္စိုမြာ

ဆယ္အမ္စိုကိုယ္စြာ်းလယ္ေရြ်း္ခယ္ပြအ
ြဲ တြက္

သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်း္ြဲ့ျ္င္်း မရပါ။ သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ

အမ္ေထြာင္စိုမခြာ်းအနက္ အမ္ေထြာင္ဦ်းစီ်း(အမခ်ဳ်းသြာ်း)

သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ

အမ္ေထြာင္ဦ်းစီ်း(အမခ်ဳ်းသမီ်း)

အမ္ေထြာင္စိုမြာ

(၄၇%)

ရၿပီ်း

သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ

အမ္ေထြာင္စိုမြာ (၁၄%) သြာ ရသည္။ မသြာ်းစို၀င္(အမခ်ဳ်းသြာ်း)ကိုယ္စြာ်းလယ္ သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ အမ္ေထြာင္စို
(၈%) ရၿပီ်း မသြာ်းစို၀င္(အမခ်ဳ်းသမီ်း)ကိုယ္စြာ်းလယ္ သြြာ်းေရြာက္မြဲေပ်းေသြာ အမ္ေထြာင္စို (၁၀%) ရသည္။
ဆယ္အိမ္စက
ု ိယ
ု စ
္ ားလယ္ ေရြးခ ယ္ပသ
ြြဲ ုိ႔ သြားေရာက္မေ
ြဲ ပးသူရာခုိငႏ
္ ႈနး္

အိမ္ေထာင္ဥးစး (အမ ိိဳးသား)

၄၇.၀%

သြားေရာက္မြဲေပးျခင္းမရိ

အိမ္ေထာင္ဥးစး (အမ ိိဳးသမး)

မိသားစု၀င္ (အမ ိိဳးသမး)

မိသားစု၀င္ (အမ ိိဳးသား)

၂၁.၀%

၁၄.၀%

၁၀.၀%

၈.၀%
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စစ္တမ္်းေကြာက္ယူရြာတြင္ စစ္တမ္်းေျဖဆိုသူမခြာ်း၏ အသက္ကိုလည္်း ထည့္သြင္်းေကြာက္ယ္
ူ ြဲ့ရြာ ေျဖဆိုသူမခြာ်း၏
အသက္အပိုင္်းအျ္ြာ်းမခြာ်းမြာ ေအြာက္ပါအတိုင္်းျဖစ္သည္။

အသက္အပုိငး္ အျခားအလုိက္ စစ္တမ္းအားေျဖဆုိသဥ
ူ းေရ

၄၇၁

၅၀၀
၄၀၀
၂၇၀

၃၀၀
၂၀၀
၁၀၀

၇၆

၆၅

၅၅

၁၂၇

၈၈

၁၃၁ ၁၂၃

၁၀၂

၁၇၂

၁၄၄ ၁၅၇

၁၃၅

၄၀ - ၄၄

၄၅ - ၄၉

၀
< ၂၄

၂၅ - ၂၉

၃၀ - ၃၄

၃၅ - ၃၉

အမ ိိဳးသမး

၅၀ <

အမ ိိဳးသား

အသက္အပုိငး္ အျခားအလုိကစ
္ စ္တမ္းေျဖဆုိမတ
ႈ င
ြ ပ
္ ါ၀င္မရ
ႈ ာခုိငႏ
္ ႈနး္
၆%

၃၅%

၇%

< ၂၄
၂၅ - ၂၉
၃၀ - ၃၄
၃၅ - ၃၉
၄၀ - ၄၄
၄၅ - ၄၉
၅၀ <

၁၁%
၁၂%

၁၅%

၁၄%

ဆယ္အမ္စိုကိုယ္စြာ်းလယ္ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္အတြက္

မြဲေပ်းရြာတြင္

အမ္ေထြာင္စိုတစ္စိုစီမ

အမ္ေထြာင္ဦ်းစီ်း/

အမ္ေထြာင္စိုကိုယ္စြာ်းလယ္တစ္ဦ်းစီကသြာ မြဲေပ်းသင့္သည္ (သို႕မဟိုတ)္ အသက္ ၁၈ ုႏစ္ျပည့္ၿပီ်းသူတိုင္်း မြဲေပ်း
သင့္သည္ဟသ
ူ ည့္အ္ခက္ကို

အသက္အပိုင္်းအျ္ြာ်းအလိုက္

ေျဖဆိုထြာ်း္ခက္ရလဒ္မခြာ်းမြာ

ေအြာက္ပါအတိုင္်း

ျဖစ္သည္။

၅၀၀

အိမ္ေထာင္စု၀င္ အသက္ ၁၈ ျပည္ျပးသူတုိင္းမြဲေပးသင့္သည္။

၄၀၀

အိ္မ္ထာင္စုတစ္စုစမ အိမ္ေထာင္ဥးစး/ အိမ္ေထာင္စုကုိယ္စားလယ္
တစ္ေယာက္သာ မြဲေပးသင့္သည္။

၃၀၀
၂၀၀
၁၀၀
၀
< ၂၄

၂၅ - ၂၉

၃၀ - ၃၄

၃၅ - ၃၉
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၄၅ - ၄၉

၅၀ <
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စစ္တမ္်းေျဖဆိုသူမခြာ်းအေနျဖင့္

မမတို႕ရပ္ရြြာအတြင္်းတြင္

ကခင္်းပ္ြဲ့ေသြာ

ရပ္ကြက္/ေကခ်းရြြာအိုပ္စိုအိုပ္္ခ်ဳပ္ေရ်းမ်း

ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္အေပၚ အြာ်းရေကခနပ္မႈ ရ၊ မရကို ေမ်းျမန္်း္ြဲ့ရြာ (၃၄%) က သြာမန္ဟိုသြာ ေျဖဆို္ြဲ့သည္။
ေရြ်း္ခယ္ျ္င္်းျဖစ္စဥ္အေပၚ အမခြာ်းအြာ်းျဖင့္ (သို႕မဟိုတ)္ အေတြာ္အသင့္ အြာ်းရေကခနပ္မႈရသည္ဟို ေျဖဆိုသည့္
အမ္ေထြာင္စိုမြာ (၄၃%) ရသည္။

ရပ္ကြက/္ ေက းရြာအုပစ
္ ု အုပ္ခ ိဳပေ
္ ရးမဴးေရြးခ ယ္ပျြြဲ ဖစ္စဥ္အေပၚ

အားရေက နပ္မႈ ရိပါသလား။
၁၄%

အမ ားအားျဖင့္

၂၄%

၉%

အေတာ္အသင့္
သာမန္
၁၉%
၃၄%

အနည္းငယ္
လုုံး၀မရိ

Peace & Justice Myanmar
Research and Capacity Development Services for
Democratic Citizen, Peace and
Women Empowerment
Building 61(B), Ground Floors, ThuTa (2) Street, South Okkalapa Township, Yangon Region
Email: peaceandjusticemm@gmail.com, Ph : 09 799856076, 09 799856075, 09 5026184
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