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Kantar Public Information Myanmar အဖ့ွဲ့�နှှင့််�အတူ ူ
ဆော�ာင့်�ရွွက်�လျျက်� အပြ�ည်�ပြ�ည်��ု�င့်�ရွာ အလျ���သမားားဆောရွးရွာ
အဖ့ွဲ့�သည်� ကု်�ဗစ်�-၁၉ ဆောရွာဂါါဆော�က်ာင့််� ပြမားန်�မားာနှု�င့်�ငံ့်အတူငွ့်�းရုှှိ 
က်ဆောလျးအလျ���သမားားမားျား၏ ပြဖွဲ့စ်�စ်ဉ်�နှှင့််� တူနွ်�းအား၊ က်န်�အား
တုူ�အဆော�် ပြဖွဲ့စ်�ဆော�်ခဲ့�ဆ်ောသာ၊ ဆောန်ာင့်��က်�လျက်� ပြဖွဲ့စ်�ဆော�်   မားည််� 
အက်ျ�ုးသက်�ဆောရွာက်�မုားမားျားကု်� န်ားလျည်�သဆော�ာဆော�ါက်�ရွန်� 
အဆော�းမှား သးးပြခဲ့ားကွ်င့်�း�င့်�းပြခဲ့င့်�းကု်� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ခဲ့�သ်ည်�။ 

သ�ဆောတူသန်သည်� ၂၀၂၀ခဲ့�နှှစ်� ဇူူလုျ�င့်�လျမှား ၂၀၂၁ ခဲ့�နှှစ်� 
ဇူန်�န်�ါရွးလျအထုိ တုူ�င့်�းဆောေသကြီးက်းးနှှင့််� ပြ�ည်�န်ယ်� ဆောပြခဲ့ာက်�
ခဲ့� ပြဖွဲ့စ်�သည််� ဧရွာ�တူးတုူ�င့်�း၊ ��ခူဲ့းတုူ�င့်�း၊ က်ရွင့်�ပြ�ည်�န်ယ်�၊ 
မွားန်�ပြ�ည်�န်ယ်�၊ ရှှိမား�းပြ�ည်�န်ယ်�နှှင့််� ရွန်�က်�န်�တုူ�င့်�းဆောေသကြီးက်းးတုူ� တွတူငွ့်� 
ပြ��လျ���ခဲ့�သ်ည်�။ 

ဆောယ်��ယ်ျအားပြဖွဲ့င့််� စ်စ်�တူမား�းဆော�ါင့်�း ၁,၀၉၁ခဲ့�ကု်� �င့်�ဆောင့်နွ်ည်�း 
အုမား�ဆောထိာင့်�စ်�မားျားမှား မုား�မားျား၊ က်ဆောလျးမားျားနှှင့််� ဆောက်ာက်�ယူ်
ခဲ့�ပ်ြီး�းး ရွ��ရွွာဆောခဲ့ါင့်�းဆော�ာင့်�မားျားနှှင့််� စ်စ်�တူမား�း ၂၀ခဲ့�နှှင့််� ဆောတူ�ံ့�
ဆောမားးပြမားန်�းမုား ၁၉ခဲ့�အပြ�င့်� မူား�ါေ ခဲ့ျမှားတူ�သူ  ဆောပြခဲ့ာက်�ဦးးနှှင့််� မားးေး
ယ်ာ ကု်�ယ်�စ်ားလှျယ်� င့်ါးဦးးနှှင့််�လျည်�း ဆော�ွးဆောနှးွမုားမားျား ပြ��လျ���
ခဲ့�သ်ည်�။

ဤဆောန်ရွာတူငွ့်� အက်ျဉ်�းခဲ့ျ��� ဆောဖွဲ့ာ�ပြ�ထိားဆောသာ ဆောတူရုှ့ှိခဲ့ျက်�
မားျားသည်� ကု်�ဗစ်�-၁၉ က်��ဆောရွာဂါါနှှင့််� �က်�စ်��ဆောန်ဆောသာ 
က်ဆောလျးအလျ���သမားားမားျား တုူ�းပြမားင့််�လျာပြခဲ့င့်�းအတူကွ်� ထိင့်�ရှှိား
ပြ�တူ�သားဆောသာ အနှတရွာယ်� ရုှှိဆော�က်ာင့်�း မားးးဆောမားာင့်�းထုိ�းပြ�သည်�။ 
က်��ဆောရွာဂါါဆော�က်ာင့််�  မုားသားစ်�မားျား �ု�မုား�က်ျ��တူည်�းမုား၊ မုားသားစ်� 
�င့်�ဆောင့်နှွှင့််� အသက်�ဆောမွားး�မား�းဆောက်ျာင့်�းလျ���င့်န်�းမားျား ထုိခုဲ့�က်�မုား
မားျားနှှင့််� က်ဆောလျးသူင့်ယ်�မားျားသည်� အခဲ့ဆော�က်းဆောင့်ရွွဆောသာ၊ မား
ရွဆောသာ အလျ���အတူငွ့်�းသု�  အတူင့်�းအက်ျ�� ဖုွဲ့အားဆော�းခံဲ့ရွ
ပြခဲ့င့်�းဆော�က်ာင့််� ထုိခုဲ့�က်�န်စ်�န်ာလျယွ်�မုား တုူ�းပြမားင့််�လျားပြခဲ့င့်�းတုူ�သည်� 
အဆောရွးတူကြီးက်းး အာရံုံ�စု်�က်�သင့််�ဆောသာ ပြ�ဿန်ာကု်စ်စရွ��မားျား 
ပြဖွဲ့စ်�သည်�။ 

 X မြ�န်�်ာနုို�င််ငံ်အတွွင််� ကုို�ဗစ််-၁၉ နှိုင်် ်   
 ကိုလေး��အ��ပ််သ�ာ� အလေးမြေအလေးန်

 အဆောပြခဲ့အဆောန်�န်�းစ်စ်�ခဲ့ျက်�၊ ၂၀၂၁ခဲ့�နှှစ်�၊ ဧပြီး�းလျ

ကိုလေး��အ��ပ််သ�ာ� အဓုိပ်ါ�ယ််ဖွွင််ဆု်ို�ေျက်ို
�ျာ�နှိုင်် ် စ်ပ််�ျဉ််း�၍ ရှု�ပ်ု်လေး�ွ��ု�ျာ�

အက်ျ�ုးသက်��ု�င့်�သူမားျားထိ�မှား အန်ည်�းင့်ယ်�သာ က်ဆောလျးအလျ���သမားား
ဟူဆူောသာ စ်က်ားရွ��ကု်� ပြ�ည််�စံ်�က်ျယ်�ပြ�န် ်�စွာစ်ာွ အဓုိ�ါါယ်� ဖွွဲ့င့််��ု�နှု�င့်�သည်�။ 

ဥ�ဆောေအရွသတူ�မှားတူ�ဆောသာ အလျ���လျ���နှု�င့်�သည််� အသက်�အရွွယ်�အဆော�် 
ဆောပြဖွဲ့�က်ားမုားမားျား ဆောရွာဆောထွိးဆောန်ခဲ့�ပ်ြီး�းး က်ဆောလျးအလျ���သမားားအပြဖွဲ့စ်� အဓုိ�ါါယ်� 
ဖွွဲ့င့််��ု�ခဲ့ျက်�၏ အဓုိက်လျက်ခဏာာတူစ်�ရွ��ပြဖွဲ့စ်�သည််� �ည်ာဆောရွး ထုိခုဲ့�က်�ပြခဲ့င့်�း
ကု်�လျည်�း ကု်�းက်ား၊ ညွှနှ်�း�ု�ဆောပြဖွဲ့�က်ားမုား န်ည်�း�ါးသည်�။

တုူ�င့်��င့်�ဆော�ွးဆောနှးွခဲ့�ဆ်ောသာ အက်ျ�ုးသက်��ု�င့်�သူမားျား၏ ၂၈% သာ 
အနှတရွာယ်�ရုှှိဆောသာ လျ���င့်န်�းခွဲ့င့်�နှှင့််� �က်�စ်��ဆောသာ ဥ�ဆောေမားျားအဆော�က်ာင့်�း 
သုရုှှိ�က်သည်�။

�ုဘ�ျာ� - အသက်ို၁၄နှိုစ််လေးအာက်ို ကိုလေး��
�ျာ�စွ်ာ အ��ပ််��ပ််ကြကိုသည််

ဤဆောပြဖွဲ့�ု�မုားမားျားသည်� ပြီးမုား�ပြ�နှှင့််� ဆောက်ျးလျက်�ဆောေသမားျားတူဆောလျာာက်�သာမားက် 
တုူ�င့်�းဆောေသကြီးက်းးနှှင့််� ပြ�ည်�န်ယ်�မားျားတူဆောလျာာက်�တူငွ့်��ါ တူစ်�သမားတူ�တူည်�း 
ပြဖွဲ့စ်�သည်�။ �န်�ဆော�ာင့်�မုားလျ���င့်န်�းက်ဏ္ဍနှှင့််� စု်�က်��ျ�ုးဆောရွးက်ဏ္ဍမားျားသည်� 
က်ဆောလျးအလျ���သမားား အဆောတူရ့ွအမားျား�ံ�းဟူ� ယူ်�ရွဆောသာ က်ဏ္ဍမားျား 
ပြဖွဲ့စ်�သည်�။ 

မုား�မားျားနှှင့််� က်ဆောလျးသူင့်ယ်�မားျားမှား လျွ�၍ အပြခဲ့ားဆောသာ အက်ျ�ုးသက်��ု�င့်�
သူမားျားသည်� က်ဆောလျးအလျ���သမားားမားျား တုူ�း�ွားလျာဆော�က်ာင့်�းကု်� ပြင့်င့်�း�ု�
�က်ဆောသာလျည်�း အမားျားစ်�သည်� ထံိ�းန်ည်�းစံ်က်ျ တူရွား�င့်� အလျ���အကု်�င့်�
က်ဏ္ဍကု်�သာ အာရံုံ�စု်�က်��က်ပြီး�းး ထုိ�က်ဏ္ဍအတူငွ့်�း က်ဆောလျးအလျ���သမားားမှားာ 
အပြဖွဲ့စ်�န်ည်�းဆော�က်ာင့်�း သုရုှှိရွသည်�။

 ၇၅% စ်စ်�တူမား�းဆောက်ာက်�ယူ်ခဲ့�ဆ်ောသာ မုား�မားျားသည်� 
၎င့်�းတုူ�  ပြီးမုား�န်ယ်�တူငွ့်� အသက်�၁၄နှှစ်�ဆောအာက်� 
က်ဆောလျးမားျား အလျ���လျ���ပြခဲ့င့်�းသည်� အဆောတူ့
ရွမားျားဆော�က်ာင့်�း သု�မားဟူ�တူ� အလျနွ်� အဆောတူရ့ွ
မားျားဆော�က်ာင့်�း ယူ်��က်သည်�။ 

     ၉၆% ဆောတူ�ံ့�ဆောမားးပြမားန်�းခဲ့�ဆ်ောသာ က်ဆောလျး
မားျားသည်� စ်စ်�တူမား�းဆောက်ာက်�ယူ်ခဲ့ျနု်�
တူငွ့်� ဆောက်ျာင့်�းမားတူက်��က်ဆော�။ 



	X Running head

အု�်အ��ပ််��ပ််လေးသာ ကိုလေး���ျာ�အလေးပ််  ကုို�ဗစ််-၁၉ ကိုပ််လေး�ာဂါ�၏ သက်ိုလေး�ာက်ို�ု

ကိုု�ဗစ်-်၁၉ကိုပ််ရော�ာဂါါရော�ကိုာင့့် ်ရောင့်�ရော�ကိုး�ကိုပ််တည်းး်မုှု
ဖုိအားားကိုု� ကြီးကိုးးရော�းစ်�ာ ခံံစ်ားရောေ�ရော�ာ မုှု�ားစ်�မှု�ား 

ကု်�ဗစ်�-၁၉ ဆောရွာဂါါဆော�က်ာင့််� တူစ်�နှု�င့်�ငံ့်လံျ�းရုှှိ ပြ�ည်�သူလျထူိ�၏ 
�င့်�ဆောင့်နှွှင့််� အသက်�ဆောမွားး�မား�းဆောက်ျာင့်�း လျ���င့်န်�းမားျားအဆော�် 
�ု�းရွွားဆောသာ ထုိခုဲ့�က်�မုားတူစ်�ခဲ့� ပြဖွဲ့စ်�ဆော�်ဆောစ်ခဲ့�သ်ည်�မှားာ ဆောသခဲ့ျာ
သည်�။  

 X ဆောပြဖွဲ့�ု�သူမားျားထိ�မှား ၈၂%သည်� ၎င့်�းတုူ�  အုမား�ဆောထိာင့်�စ်��င့်�ဆောင့်ကွ်ျ
�င့်�းသွားဆော�က်ာင့်�း သတုူပြ��မုားခဲ့��်က်သည်�။

 X ဆောပြဖွဲ့�ု�သူ ထိက်��က်�န်းး�ါးသည်� ၂၀၂၀ခဲ့�နှှစ်�အတူငွ့်�း ဆောင့်ဆွောခဲ့ျး
ခဲ့�ရ်ွဆော�က်ာင့်�း တူင့်�ပြ�ခဲ့��်က်ပြီး�းး ထုိ�သု�ဆောင့်ဆွောခဲ့ျးရွသူမားျား၏ ၇၅% 
သည်� အဆောပြခဲ့ခံဲ့စ်ား�တူ�ဆောန်ဆောရွး လုျ�အ��ခဲ့ျက်�မားျား ပြဖွဲ့ည််��ည်�းရွန်�
သာ ပြဖွဲ့စ်�သည်�။

 X ဆောပြဖွဲ့�ု�သူမားျားထိ�မှား ၄၁%မှား အုမား�ဆောထိာင့်�စ်��င့်� တူစ်�ဦးး သု�မားဟူ�တူ� 
တူစ်�ဦးးမားက် အလျ���အကု်�င့်� �ံ�းရှုံးရုံုးံမုား ရုှှိခဲ့�ဆ်ော�က်ာင့်�း သတုူပြ��မုား�က်
သည်�။

�င့်�ဆောင့်�ံွ�းရှုံးရံုုံးမုားကု်� ရွင့်��ု�င့်�နှု�င့်�ရွန်� အသံ�းအမားျား�ံ�းဆောသာ န်ည်�း
လျမား�းမားျားမှားာ စ်�ဆော�ာင့်�းဆောင့်ကုွ်� အားကု်�းရွပြခဲ့င့်�း၊ လျစ်ာကြီးကု်�တူင့်�
ဆောတူာင့်�းခံဲ့ပြခဲ့င့်�းနှှင့််� ဆောင့်ဆွောခဲ့ျးပြခဲ့င့်�းတုူ�  ပြဖွဲ့စ်�သည်�။ 

အတုူ�းနှှ�န်�းပြမားင့််�ဆောသာ ဆောခဲ့ျးဆောင့်မွားျား ရွယူ်ပြီး�းးဆောန်ာက်� မုားသားစ်�မားျား
စွ်ာသည်� အဆော�က်းသံသရွာမားျားအတူငွ့်�း �ုတူ�မုားသွားသည််� မား
ဆောရွရွာမားခုဲ့�င့်�မားာဆောသာ အဆောပြခဲ့အဆောန်အတူငွ့်�း ဆောရွာက်�ခဲ့�ရ်ွဆော�က်ာင့်�း 
အက်ျ�ုးသက်��ု�င့်�သူမားျားမှား စု်�းရုွမား�မုားမားျားကု်� ဆောပြ�ာ�က်ားခဲ့��်က်
သည်�။ ယ်င့်�းတုူ�မှားာ က်ဆောလျးမားျားအား အလျ���လျ���ဆောစ်သည််� 
အဆောတူရ့ွမားျားဆောသာ အနှတရွာယ်�အခဲ့ျက်�မားျား ပြဖွဲ့စ်�သည်�။ 

လေး�ှ�ဆိုက်ို��ပ််လေးဆိုာင််�န်�်ျာ�

ဤစု်�းရုွမား�ဖွွဲ့ယ်� ဆောတူရုှ့ှိခဲ့ျက်�မားျားဆော�က်ာင့််� ရွလျေ�အပြဖွဲ့စ်� သ�ဆောတူသး
မားျားအား ဆောအာက်��ါ အ�ကံ်ပြ��ခဲ့ျက်�မားျားဆော�း�က်သည်� - 

 X က်ဏ္ဍနှှင့််� ရွ��ရွွာအသု�င့်�းအ�ု�င့်�း တူစ်�ခဲ့�ခဲ့ျင့်�းအတူကွ်� ရှှိင့်�းလျင့်�း တုူက်ျ 
ဆောသာ အက်ျ�ုးသက်�ဆောရွာက်�မုား ရွည်�မှားန်�းခဲ့ျက်�မားျား ခဲ့ျမှားတူ�၍ အဆောပြခဲ့အဆောန်
တူစ်�ခဲ့�ခဲ့ျင့်�းအတူကွ်� �စ်�မှားတူ�တုူက်ျစွ်ာ သတူ�မှားတူ�ထိားဆောသာ အစ်းအစ်ဉ်�/
စ်းမံားခဲ့ျက်�တူစ်�ခဲ့� ဆောရွး�ွ��ါ။ 

 X အသုအပြမားင့်�ဆော�းပြခဲ့င့်�း�ု�င့်�ရွာ ကြီးကု်�း�မား�းဆော�ာင့်�ရွွက်�ခဲ့ျက်�မားျားကု်� ကူ်ည်း 
ဦးးဆော�ာင့်�ဆော�းနှု�င့်�ဆောသာ ဆောက်ျာင့်�း�ရွာ၊ �ရွာမားမားျားနှှင့််� အရွ���က်� 
လျမုူားအဖ့ွဲ့�အစ်ည်�း ဆောခဲ့ါင့်�းဆော�ာင့်�မားျားက်�သု်�  ရွ��ရွွာလျထူိ� လျ�ု�ရှှိား
ဆော�ာင့်�ရွွက်�သူ ဇူာတူ�ဆော�ာင့်�မားျားကု်� ဆောဖွဲ့ာ�ထိ�တူ��ါ။ 

 X က်ဆောလျးအလျ���သမားားသည်� အဆောတူရ့ွမားျားပြီး�းး ပြဖွဲ့စ်�တူတူ�ဆောသာ ကု်စ်စ
ရွ��တူစ်�ခဲ့�အပြဖွဲ့စ်� န်ားလျည်�သဆော�ာဆော�ါက်�ဆောစ်ရွန်� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ပြီး�းး 
ဆောန်ာက်�ကွ်ယ်�ရုှှိ လျမုူားစ်းး�ွား တူနွ်�းအားဆော�းဆောသာ အခဲ့ျက်�မားျားကု်� 
ကု်�င့်�တူယွ်� ဆောပြဖွဲ့ရှှိင့်�းရွန်� အာရံုံ�စု်�က်�လျ���ဆော�ာင့်�က်ာ သက်��ု�င့်�သူမားျား
အား ဤပြ�ဿန်ာကု်� ခံဲ့စ်ားဆောန်ရွဆောသာ မုားသားစ်�မားျားအား စ်ာန်ာန်ားလျည်�
ဆော�းရွန်� တုူ�က်�တူနွ်�းအားဆော�း�ါ။ 

 X အက်ျ�ုးသက်��ု�င့်�သူမားျားအတူကွ်� တူရွား�င့်� ထံိ�းန်ည်�းစံ်က်ျမားဟူ�တူ�
ဆောသာ �ကံ်�ရွာက်ျ�န်�း က်ဏ္ဍတူငွ့်� အလျ���လျ���ဆောန်ဆောသာ က်ဆောလျး
မားျား အ�ါအ�င့်� က်ဆောလျးအလျ���သမားား�ု�င့်�ရွာ အဆောရွးကြီးက်းးဆောသာ 
သဆော�ာတူရွားမားျားနှှင့််� က်ျယ်�ပြ�န် ်�ဆောသာ အပြမားင့်�ရုုံဆောထိာင့််�မားျားကု်� ထိည််�
သွင့်�းဆော�ွးဆောနှးွဆောသာ စွ်မား�းဆော�ာင့်�ရွည်� တူည်�ဆော�ာက်�ဆောရွးကု်� အစ်းအစ်ဉ်�
မားျား �က်�လျက်� ဆောရွး�ွ��ါ။ လုျ�အ��သလုျ� ဆောေသခံဲ့�ာသာစ်က်ားမားျား
သု�  �ာသာပြ�န်��ု�ပြခဲ့င့်�း �်ံ�ု�းဆော�း�ါ။

 X ကု်�ဗစ်�-၁၉ဆောရွာဂါါဆော�က်ာင့််� �ည်ာဆောရွးအဆော�် ထုိခုဲ့�က်�မုားမားျားဆော�က်ာင့််� 
ဆောရွရှှိည်� ခံဲ့စ်ားရွမားည််� အက်ျ�ုးသက်�ဆောရွာက်�မုားမားျားအဆော�က်ာင့်�း လျ�ု�ရှှိား
လျ���ဆော�ာင့်�ဆောသာ ဇူာတူ�ဆော�ာင့်�မားျားအား အသုအပြမားင့်�ဖွွဲ့င့််� န်ားလျည်�
ဆောအာင့်� ကူ်ည်းဆော�းပြီး�းး ပြ�န်�လျည်�ထူိဆောထိာင့်�ဆောရွး အစ်းအစ်ဉ်�တူစ်�ရွ��ကု်� 
ည်ိနှုှ�ငု့်�း ဆော�ာင့်�ရွွက်��ါ။

All photos: Mayco Naing, PhotoDoc/ ILO

၈၃%၉၇% ၄၀%
က်ဆောလျးမားျားထိ�မှား အုမား�မုားကု်စ်စမားျားတူငွ့်� 
၎င့်�းတုူ�ကူ်လျ���ဆော�းရွပြခဲ့င့်�းသည်� ၂၀၂၀ ခဲ့�
နှှစ်�အတူငွ့်�း �ု�တုူ�းလျာဆော�က်ာင့်�း ဆောပြ�ာခဲ့�်
�က်သည်�။ ဤသည်�မှားာ ကု်�ဗစ်�ဆောရွာဂါါ        
ဆော�က်ာင့််� ဆောက်ျာင့်�းမားျား�ုတူ�ထိားပြခဲ့င့်�းမားျား
ဆော�က်ာင့််� က်ဆောလျးမားျား အားလျ��ခဲ့ျနု်��ု�မားျား
ဆောသာဆော�က်ာင့််�ဟူ� အမားျားစ်� ယူ်��က်သည်�။ 

ဆောပြဖွဲ့�ု�သူမားျားထိ�က် ၎င့်�းတုူ�
က်ဆောလျးသည်� အုမား�မုားကု်စ်စမားျား 
ကူ်လျ���ဆော�းဆော�က်ာင့်�း ဆောပြ�ာခဲ့��်က်
ပြီး�းး အုမား�အလျ��� လျ���ဆော�းခဲ့ျနု်�ကု်� 
အမားျားအားပြဖွဲ့င့််� ၁၆ န်ာရွးဆောအာက်� 
ရုှှိဆော�က်ာင့်�း ခဲ့န် ်�မှားန်�း�က်သည်�။ 

မုား�မားျားသည်� ၂၀၂၀ခဲ့�နှှစ်�အတူငွ့်�း 
အုမား�တူငွ့်�း က်ဆောလျးမားျား အုမား�မုားကု်စ်စ
လျ���ဆော�ာင့်�ရွမုား တုူ�းလျာဆော�က်ာင့်�း 
သဆော�ာတူလူျက်�ခံဲ့ခဲ့��်က်သည်�။ 
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