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Annex 1. BRACED Myanmar Alliance Summary Theory of Change 

 

  



 

Annex 2. Details of the BRACED Myanmar Alliance project activities 

Table A1: Detail of project activities by Implementing Partner 

ActionAid Plan/CDA WV MEI UN-Habitat BBC Media Action 

Coverage 

56 villages 70 villages 23 villages and 6 
town wards 

8 Townships 8 states and regions 
/ 8 townships 

National level 

Broad Project Activities 

Community resilience 
assessment and action 
planning and 
implementation. 

Community 
resilience 
assessment and 
action planning and 
implementation. 

Community 
resilience 
assessment and 
action planning 
and 
implementation 

8 TEA 
reports  

Township Disaster 
Management Plans.  

Climate Asia study. 

 

School-based child-
centred resilience. 

ToT for child-
centred resilience.  

School-based 
child-centred 
resilience. 

MONREC 
consultation 
on 
environment
al 
managemen
t plans 
(EMPs) 

Training and 
capacity building for 
township level on 
disaster 
management 
course. 

Public Service 
Announcement.  

 

Women’s leadership 
training and SHGs. 

Women’s 
leadership training 

Women’s 
leadership 
training 

 

National 
workshop to 
share EMPs 

Safer construction 
training for 
carpenters and 
mason 

 

Training for MRTV and 
township government 
officials on climate 
change communication 

Climate resilient 
sustainable agriculture.  

VSLAs. Micro-finance 
and VSLAs. 

 Monsoon forums.  

Township and national 
level policy forums and 
capacity building 
workshops. 

Community drill. 

 

Community drill.  Climate information 
and application 
training.  

 

 

    Research and policy 
dialogue.  

 

 
Table A2:  Breakdown of project coverage and activities by Implementing Partner 

Targeted and High 
Intensity  

Around 17,000 vulnerable community members with at-risk livelihoods 
from 155 villages will receive assistance in the form of microfinance, 
climate resilient agriculture or resilience building interventions 

Targeted and Medium 
Intensity 

Around 160,000 community members from 155 villages will benefited 
from receiving assistance through the resilience model  

Around 172,000 community members in 8 targeted township will be 
exposed to BBC Media Action media output  

  



 

Annex 3: Household Survey Instrument  

မြနြ်ာန ိုငင် ံBRACED အ ြ်ထ ာငစ်ို အထမြေြေံကာလစစတ်ြ််း ၂၀၁၅ 

 

I. Identification 

Write Down Details for Contact Select Codes as Appropriate 

Name 

________________________________

____ 

State/Region  

__________________________ |__|__| 

Address 

________________________________

____ 

Township  

____________________________ |__|__| 

 

________________________________

____ Urban/Rural -         1.  Urban         2.  Rural |__| 

 

________________________________

____ 

Town/Sub-township  

_____________________ |__| 

 

________________________________

____ 

Ward/Village Tract  

______________________ |__|__|__| 

 

________________________________

____ 

Village 

________________________________ |__|__| 

Phone No. 

________________________________

____ 

Sample Household Number 

_______________ |__|__| 

    

 

Greeting  

Good morning/afternoon, my name is __________________, I work for Third Eye which conduct socio-economic research and 

survey. Now, I am an enumerator for the Myanmar BRACED Survey 2015, which is currently being conducted in Myanmar as part 

of a project implemented by Plan, World Vision, ActionAid, MEI, BBC MA and UN Habitat. The objective of this survey is to gain 

a better understanding of household living conditions in the country.   

For that purpose, your address was randomly selected to be included in this survey, one of the thousands of households that are 

being interviewed in many regions of the country. I would appreciate if you and your household members participated in this survey, 

answering a group of questions on different topics. The interview will take approximately one hour (Does this interveiw take 1 

hour?).  We would ask for your cooperation to complete this questionnaire. 

II. Fieldwork Record (For PAPI Only) 

Data Collection Fieldwork Supervision 

No. of attempts made for successful interview : _______   |__| Type of QC: [    ] Presence at the time of interview 

Date of Interview (dd/mm/yy) : ____/ ____/ ____     [    ] Personal callback check  [   ] Telephone callback check 

Interview Time: from ___:___AM/PM  to ___:___AM/PM   Date : ____/ ____/ ____ Time: ____:____AM/PM 

Name:____________________________ ID No. : |__|__|__| Name:____________________________ ID No. : |__|__|__| 

 

III. Office Record (For PAPI Only) 

Checking/Coding Data Entry Data Checking Data Supervisor/Manager 

Signature: Signature: Signature: Signature: 

Name: 

____________________ 

Name: 

____________________ 

Name: 

____________________ 

Name: 

____________________ 



 

ID No. : |__|__|__| ID No. : |__|__|__| ID No. : |__|__|__| ID No. : |__|__|__| 

Date: ___/ ___/ ___ Date: ___/ ___/ ___ Date: ___/ ___/ ___ Date: ___/ ___/ ___ 

 

SECTION 1: ROSTER  

အပ ိုင််း(၁) အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငြ် ာ်းအထ ကာင််း 

 First, I would like to make a complete list of all the members of this household, that is, all the persons who usually sleep 

in this dwelling, eat most of their meals here, and share expenses together. Include all the members of your family, including any 

children or other persons who may be away for study or work, but who consider this their permanent residence. Also include any 

other persons not related to you but who normally sleep, eat most of their meals here, and share expenses (for example, servants, 

lodgers, or other persons who is not relatives). 

  

 ပ ြဦ်းစ ာ  သင၏်အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငအ်ာ်းလံို်းရ ဲ့စာရင််းက ို ရယူြေ ငပ်ါတယ် ။ အ ြ်ထ ာငစ်ိုြ ာ အတူတူထနပပ ်း ၊ ြ ာ်းထသာအာ်းမြင်ဲ့ 

အတူစာ်း ၊ အသံို်းစရ တ်က ိုလည််း အတူတူ ြေ  ထဝသံို်းစ  ထန  ိုင ်ကတ ဲ့သူ အာ်းလံို်း ရ ဲ့စာရင််းမြစ်ပါတယ် ။ ဒ စာရင််းြ ာ က ိုယ်ဲ့ြ သာ်းစို၀ငအ်ာ်းလံို်း 

ပပ ်းထတာဲ့ အထဝ်းြ ာ ပညာသငြ် ို ဲ့ (သ ို ဲ့) အလိုပ်လိုပ်ြ ို ဲ့ သ ာ်းထနပပ ်း ဒ အ ြ်က ိုသူတ ို ဲ့ရ က အပြ တြ််းထနရပ်လ ပ်စာ အမြစြ် တ်ယူတ ဲ့ ကထလ်း လူကက ်း 

အာ်းလံို်း အပါအ၀ငမ်ြစပ်ါတယ်။ ဒါဲ့အမပင ် ထသ ်းြထတာ်စပ်ထသာ်လည််း ဒ ြ သာ်းစို၀ငထ်တ န ဲ့အတူတူ ထန  ိုငစ်ာ်းထသာက်ထနတ ဲ့လူထတ ၊ 

ထင ထ က်းြျှထဝသံို်းစ  ထနသူထတ ( ဥပြာ အ ြ်အကူထတ  အပြ တြ််းတည််းြေ ို ထန  ိုငသ်ူထတ လည််း အပါအဝင ်မြစပ်ါတယ် ။)   

  ( တမြော်းထနရာတ င ်အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ  ထနပပ ်း အတူထန၊ အတူစာ်း ြဟိုတ်ထသာ အ ြ်အကူ လိုပ်သူြ ာ်း န င်ဲ့ အမြော်းထနရာြ  အ ြ်တ င ်

ထြေတတ လာထရာက်လည်ပတ်တည််းြေ ိုထသာ ဧည်ဲ့သည်ြ ာ်းက ို စာရင််းတ င ်ြ ည်ဲ့ပါန င်ဲ့) 

 

Q1. How many people in total live in this household? 

ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုြ ာ စိုစိုထပါင််းအ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငဘ်ယ်န ထယာက်ထန ကပါသလ ။  

 

Sr. Response Number 

1 No. of household members အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငအ်ထရအတ က်  

 

လ ယ်ကူထစရန ်အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငအ်ြည်ြ ာ်းက ို ထအာက်ပါအစ အစဉ်မြင်ဲ့ ထြ်းပါ။     

 1. Household Head 

 1. အ ြ်ထ ာငဦ််းစ ်း  

  

 2. Spouse  

  Write down Names, Relationship, Sex, and Age (Q1, Q2, Q3, Q4).      

 2. အ ြ်ထ ာငဦ််းစ ်း၏ဇန ်း/ြေငပ် န််း 

  ( နာြညြ် ာ်းက ို ြေ ထရ်းပါ ၊ က ာ်း/ြ န င်ဲ့ အသက်အရ ယ် ထြာ်မပပါ ၊ အ ြ်ထ ာငဦ််းစ ်းန ဲ့ ထတာ်စပ်ပံိုက ို ထရ်းပါ)( ထြ်းြေ န််း 

၁,၂,၃,၄  )   

  

 3. Your immediate family who have lived and eaten their meals together here for at least 6 months (in total) during 

the past 12 months. (Q1, Q2, Q3, Q4).    

 3. လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့၁၂ လ အတ င််း သင၏် ြ သာ်းစိုန င်ဲ့ (စိုစိုထပါင််း ) အနည််းဆံို်း ၆ လ ကာအတူထနအတူစာ်းထန ကတ ဲ့ 

ြ သာ်းစို၀ငြ် ာ်း။ 



 

  ( ထြ်းြေ န််း ၁,၂,၃,၄  ) 

  

 4. Any other persons related to you or other household members who normally live and eat their meals together here.

  (Q1, Q2, Q3, Q4).   

 4. အမြော်းအ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငြ် ာ်းန င်ဲ့ ထတာ်စပ်ြှုရ  ထသာ အတူထနအတူစာ်း ကတ ဲ့အမြော်းလူြ ာ်း( ထြ်းြေ န််း ၁,၂,၃,၄  ) 

  

 5. Normally live and eat their meals here in household members studying elsewhere or traveling. 

  (Q1, Q2, Q3, Q4). 

 5. အတူထနအတူစာ်းပပ ်း ယြေိုလက်ရ   တစမ်ြော်းထနရာြ ာ စာသငထ်န/ ြေရ ်းလ နထ်နတ ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငြ် ာ်း( ထြ်းြေ န််း ၁,၂,၃,၄  ) 

  

 6. Any other persons not related to you or other household members, but who normally live and eat their meals 

together here, example, servants, lodgers, or other who are not relatives. (Q1, Q2, Q3, Q4).   

 6. အတူထန အတူစာ်းထသာ်လည််း သင(်သ ို ဲ့) အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငတ်စဦ််းဦ်းန င်ဲ့ ထဆ ြ   ်းြထတာ်စပ်တ ဲ့သူြ ာ်း။( ထြ်းြေ န််း ၁,၂,၃,၄  ) 

  (ဥပြာ - အ ြ်အကူ , အ ြ်င ာ်းထန  ိုငသ်ူ ( သ ို ဲ့ ) ထဆ ြ   ်းြထတာ်စပ်တ ဲ့ အမြော်းသူြ ာ်း)  

 

INTERVIEWER:  

စာရင််းထကာက်သူ:အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငအ်ာ်းလံို်း၏အြည်ြ ာ်းအာ်း အ ြ်ထ ာငဦ််းစ ်းြ စတငြ် တ်သာ်းပါ။  

(ထြ ်းကင််းစကထလ်းြ ာ်း ြက နရ်စထ်စရန ်န င်ဲ့ က ယ်လ နပ်ပ ်းသူြ ာ်း ပါြလာထစရန ်သတ မပ ပါ) 

 

Sr. Response Name 

1 Name of the household member အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝင၏် နာြည်  

 

Q2. Is [NAME] male or female? 

 [အြည]်က ထယာက် ာ်း လာ်း။ ြ န််းြလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Male က ာ်း 1  

2 Female ြ 2  

 

Q3.  

Sr. Response Age 

1 How old is [NAME]? 

Record in completed years. 

Record "0" if less than 1 year. 

 

[အြည]် အသက်ဘယ်န စ ်ရ  ပပ လ ။ 

မပည်ဲ့ပပ ်း အသက်က ို က ိုထမပာပါ။ 

(မပည်ဲ့ပပ ်းအသက်က ို ထရ်းြ တ်ပါ။ 

တစန် စ ်က်ငယ်ထနလ င ် ' 0 ' 

ဟိုထရ်းြ တ်ပါ။) 

 

 

  



 

Q4. What is the relationship of [NAME] to the head of the household? 

 [အြည]် ရ .အ ြ်ထ ာငဦ််းစ ်းန င်ဲ့ ထတာ်စပ်ပံို က ိုထမပာပါ။  

Sr. Response Code Action 

1 Head အ ြ်ထ ာငဦ််းစ ်း 1  

2 Spouse ဇန ်း/ြေငပ် န််း 2  

3 Son/daughter သြ ်း/သာ်း 3  

4 Son/daughter-in-law သြက်/ထြေ ်းြ 4  

5 Grandchild/great grandchild ထမြ်း/မြစ် 5  

6 Parents/parents-in-law ြ ဘ/ထယာကခ  ်း/ထယာကခြ 6  

7 Sibling အစက် ို/အစြ်/ည /ည ြ 7  

8 Grandparent အြ ို်း/အဘ ာ်း 8  

9 Others- relative အမြော်းထဆ ြ   ်းြ ာ်း. 9  

10 Adopted son/daughter ထြ ်းစာ်း/မပ စိုထစာင်ဲ့ထရ ာက် ာ်းတ ဲ့

ကထလ်း 

10 

 

11 Others-non-relative အမြော်းထဆ ြ   ်းြထတာ်သူြ ာ်း 11  

 

Q5. What is [NAME]'s mother tongue? 

 [အြည]် ရ ဲ့ ြ ြေငဘ်ာသာစကာ်း (လူြ   ်း) ကဘာလ ။ 

Sr. Response Code Action 

1 Kachin ကြေ င ် 1  

2 Kayah ကယာ်း 2  

3 Kayin ကရင ် 3  

4 Chin ြေ င််း 4  

5 Mon ြ န ် 5  

6 Myanmar ဗြာ 6  

7 Rakine ရြေ ိုင ် 7  

8 Shan ရ ြ််း 8  

9 Other indigenous အမြော်းတ ိုင််းရင််းသာ်း ဘာသာစကာ်း 9  

10 Chinese တရိုတ် 10  

11 Arabic အာရဗ  11  

12 Hindi/other indian ဟ နဒူ ၊ အမြော်းအ နဒ ယဘာသာစကာ်း 12  

13 Other foreign language အမြော်းန ိုငင်မံြော်းဘာသာစကာ်း 13  



 

 

Q6. What is [NAME]'s religion? 

 [အြည]် ရ ဲ့ က ို်းက ယ်ရာ ဘာသာ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Buddhist ဗုဒ္ဓဘာသာ 1  

2 Christian ခရစယ်ာန ် 2 
 

3 Islam အစစလာမ ် 3  

4 Hindu ဟနိ္ဒူ  4  

5 Animist နတက်ိိုုးကယွ ် 5  

6 Other religion (specify) အခခာိုးဘာသာ ဖ ာ်ခြြါ 6  

7 No religion ဘာသာမရ ိ 7 
 

 

Q7a. [Name]Do you school attending this year? 

 [အြည]် ဒ စာသငန် စ်ြ ာ (ထက ာင််းတက်) ပညာသငယ်ူထနပါသလာ်း။ 

 ညွှန ်ကာ်းြေ က်။ ။အသက်(၅န စ ်ြ  ၂၄န စ)် အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငြ် ာ်းက ို ထြ်းပါ၊ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Yes သငယ်ူထနြါတယ် 1  

2 No ြသငယ်ူြါ 2  

 

Q7b. What is the highest standard/diploma/degree that [NAME] has passed?  

 IF ATTENDING GRADE 1, PUT '98' 

 [အြည]် အမြင်ဲ့ဆံို်းထအာငမ်ြငြ်ေ ဲ့ ထသာအတန််း/ဘ  ွဲ့/ဘ  ွဲ့ဒ ဂရ ။ 

  ညွှန ်ကာ်းြေ က် စာရင််းထကာက် : အသက်(၅)န စ ်န င်ဲ့ အ က် အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝင ်တ ိုင််းက ို ထြ်းပါ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 none ြရ  ပါ 1  

2 attending grade 1 သူငယ်တန််းတက်ဆ  2  

3 grade 1 သူငယ်တန််း 3  

4 grades 2 ပ ြတန််း 4  

5 grades 3 ဒိုတ ယတန််း 5  

6 grades 4 တတ ယတန််း 6  



 

7 grades 5 စတိုတထ တန််း 7  

8 grades 6 ပဉ္စြတန််း 8  

9 grades 7 ဆဌြတန််း 9  

10 grades 8 သတတ ြတန််း 10  

11 grades 9 အဌြတန််း 11  

12 grades 10 နဝြတန််း 12  

13 grades 11 ဒဿြတန််း 13  

14 college ထကာလ ပ်/တကကသ ိုလ် 14  

15 vocational training အသက်ထြ ်းဝြ််းထက ာင််း သငတ်န််း 15  

16 undergraduate diploma ဘ  ွဲ့ ကက  ဒ ပလ ိုြာ 16  

17 graduate ဘ  ွဲ့ရ 17  

18 postgraduate diploma ဘ  ွဲ့လ နဒ် ပလ ိုြာ 18  

19 masters degree ြဟာဘ  ွဲ့ 19  

20 phd ပါရဂဘူ  ွဲ့ 20  

21 Monastic school /other religious 

school 
ဘိုန််းထတာ်ကက ်းသငထ်က ာင််း/အမြော်းဘာ

သာထရ်းထက ာင််း 

21 

 

22 Other (specify) အမြော်း (ထြာ်မပပါ) 22  

 

Q8. Who in this household can swim well? 

 [အြည]် ထရထကာင််းထကာင််း ကူ်းန ိုငသ်လာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Yes ကူ်းန ိုငတ်ယ် 1  

2 No ြကူ်းန ိုငြ်ါ 2  

 

Q9. Does anybody in this household suffer from a long-term serious disabilty or chronic sickness? 

 (အြည)် က န််းြာထရ်း ကပံိုြ နဘ် လာ်း။ (သ ို ဲ့ြဟိုတ်) ြ ြ ဘာသာြရပ်တည ်န ိုငထ်သာ ြသနြ်စ ြ််း/ နာတာရ ည ်ထရာဂါသညလ်ာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Disabilty ြ ြ ဘာသာ 

ြရပ်တညန် ိုငထ်သာြသနြ်စ ြ််း 

1 

 

2 Chronic sickness နာတာရ ည်ထရာဂါသည် 2  

3  No က န််းြာထရ်းပံိုြ န ် 3  



 

  

Q10. Who in this household owns a mobile phone (with SIM)? 

 [အြည]် က ိုယ်ပ ိုင ်ထမပာလ ို ဲ့ရတ ဲ့ လက်က ိုငြ်ိုန််းရ  လာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ  တယ် 1  

2 No ြရ  ြါ 2  

 

Q11. Who in this household (if any) has received health training since 2010, in primary health care, child care, or maternal care? 

 ၂၀၁၀ြေိုန စ ်ကထန အြေိုအြေ န ်  (အြည)် က န််းြာထရ်းသငတ်န််း တစြ်ေိုြေို ( ကက်ထမြေန သငတ်န််း၊ အထမြေြေံ က န််းြာထရ်း သငတ်န််း၊ 

ြ ြေင/် ကထလ်း က န််းြာထရ်း ထစာင်ဲ့ထရ ာက်ြှုသငတ်န််း) တက်ြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Yes တက်ြေ ဲ့ြါတယ ် 1 
 

2 No ြတက်ြေ ဲ့ြါ 2  

 

SECTION 2: LABOR AND EMPLOYMENT 

အပ ိုင််း(၂) လိုပ်သာ်းန င်ဲ့ အလိုပ်လိုပ်က ိုငြ်ှု 

 

ညွှန ်ကာ်းြေ က် : ထြ်းရနက် ိုက်ည သူ - အသက်(၅န စ)်န င်ဲ့ အ က်အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငအ်ာ်းလံို်း 

သငတ် ို ဲ့သ တ ဲ့အတ ိုင််း တြေ   ွဲ့လူထတ က ပ ိုက်ဆ ံ (ဒါြ ြဟိုတ်) ပစစည််း န ဲ့ လိုပ်ြေရတ ဲ့ အလိုပ်ထတ က ို လိုပ်တယ်။ တြေ   ွဲ့က အထရာင််းအ၀ယ်၊ 

စ ်းပ ာ်းထရ်းလိုပ်ငန််းအထသ်းထလ်း ထတ န ဲ့ ြ သာ်းစိုစ ်းပ ာ်းထရ်းထတ လိုပ် ကတယ်။ အြေို က နထ်တာ်၊က နြ်က သငတ် ို ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝင ် က 

အသက်(၅န စ)်န င်ဲ့ အ က် အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငထ်တ ရ ဲ့ အလိုပ်အက ိုငန် ဲ့ ပတ်သက်တ ဲ့ ထြ်းြေ န််းအနည််းငယ်ထြ်းြေ ငပ်ါတယ်။ 

 

Q1. Is this member 5 years or older? 

 Refer To Flap 

 ဤအ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငဟ်ာ အသက် ၅ န စ ်(သ ို ဲ့)၅ န စ ်အ က်လာ်း။  

 (အ ြ်ထ ာငစ်ိုစာရင််းက ို ညွှန််းပါ။) 

  

Sr. Response Code Action 

1 Yes ဟိုတ်ြါတယ ် 1  

2 No ြဟိုတ်ြါ 2 ►NEXT 

PERSON 

 

Q2. During the past month, did [NAME] work in any kind of farm or nonfarm income activity or business run by him/herself 

or by anyone in this household, even if just for one hour? 

 [အြည]် လ နြ်ေ ဲ့ထသာ (၃၀)ရက်အတ င််း လယ်ယာ (သ ို ဲ့) လယယ်ာ ြဟိုတ်ထသာ လိုပ်ငန််းတစ်ြေိုြေို (သ ို ဲ့) က ိုယ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငန််း တစ်ြေိုြေို 

(သ ို ဲ့) အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငတ်စဦ််းဦ်းရ ဲ့ အလိုပ်က ို အနည််းဆံို်းတစ်နာရ ြေန် ဲ့လိုပ်ြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 



 

  

Sr. Response Code Action 

1 YES,Farm လြ်ုခ ဲ့ြါတယ၊် လယယ်ာ . 1  

2 YES, Nonfarm လြ်ုခ ဲ့ြါတယ၊်လယယ်ာမဟတုဖ်သာ 2  

3 YES, Both လြ်ုခ ဲ့ြါတယ၊်န္ စခ်စုလ ိုုးတငွ ် 3 
 

4 No မလြ်ုခ ဲ့ြါ 4  

 

Q3. Did [NAME] earn income or get paid in cash for that work? 

 အ ဲ့ဒ ဲ့အလိုပ်အတ က[်အြည]် ဝငထ်င / လိုပ်ြေ ရပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရပါသည် 1  

2 No ြရပါ 2  

 

Q4. During the past year did [NAME] earn income by working outside the village? 

 [အြည]်လ နြ်ေ ဲ့ထသာန စက် ဝငထ်င /လိုပ်ြေ ရထသာ အလိုပ်က ိုရ ာ၏မပငပ်တ ငလ်ိုပ်ြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရပါသည် 1  

2 No ြရြါ 2  

 

SECTION 3: SHOCKS & COPING STRATEGIES [ASK OF HEAD OF HOUSEHOLD] 

အပ ိုင််း(၃) ရာသ ဥတို၊သဘာထ၀ဘ်း န င်ဲ့ ထမြရ င််းထသာနည််းလြ််းြ ာ်း 

 

Q1. Please list the three biggest climatic shocks you have experienced during the last ten years.                                    

 From shock code (number) 

 လ နြ်ေ ဲ့ထသာ(၁၀)န စအ်တ င််း သင ်ကံ ထတ ွဲ့ ြေ ဲ့ရတ ဲ့ ရာသ ဥတို ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ ာ်း  ြ  အကက ်းဆံို်း(၃)ြေို က ိုထမပာမပပါ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Drought ြ ို်းထြေါငမ်ြေင််း 101  

2 Irregular rains ပံိုြ နြ်ဟိုတ် ြ ို်းရ ာမြေင််း 102  

3 Floods ထရကက ်းမြေင််း 103  

4 Landslides ထမြပပ  မြေင််း 104  

5 Earthquakes ငလ ငလ်ှုပ်မြေင််း 105  

6 Saline intrusions ဆာ်းငထံရဝငမ်ြေင််း 106  



 

7 Tidal surges ဒ ထရ လှု င််းတ ိုက်မြေင််း 107  

8 

Hurricanes/cyclones/typhoons 

ြိုနတ် ိုငက် မြေင််း/ 

ထလဆငန် ာထြာင််းတ ိုက်မြေင််း 
108  

9 Tsusenami ဆူနာြ လှု င််းတ ိုက်မြေင််း 109  

10 Thudner strom  ြ ို်းကက  ်းြိုနတ် ိုင််း 110  

11 Heavy rains ြ ို်းအလ နက်က ်းမြေင််း 111  

12 Heat and cold weaves အပလူှု င််း/ အထအ်းလှု င််းက မြေင််း 112  

13 

Other (Specify, e.g. Fires) 

အမြော်း(ထြာ်မပပါ, ဥပြာ 

ြ ်းထလာငမ်ြေင််း) 
113  

 

Q2. Of the three most significant shocks [name] experienced, which was 

 [Name]ရ ဲ့ မပင််း နြ်ှုအဆင်ဲ့က ဘယ်ထလာက်လ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Most severe အမပင််း နဆ်ံို်း 1  

2 Second ဒိုတ ယအမပင််း နဆ်ံို်း 2  

3 Third တတ ယအမပင််းဆံို်း 3  

  

Q3. 'For the last three SEVERE shocks, what did your household do in response to this [SHOCK] to try to regain your former 

level of well-being? 

 Enumerator: this question should only be answered for the three most severe shocks identified in q2.  

 For each of the two most severe shocks list up to 2 answers by order of importance. If more than once in last 12 months, 

ask about most recent incident. Use codes below. 

 (.........)ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းက ိုြေံရပပ ထနာက် သငတ် ို ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ို ပံိုြ နအ်ထမြေအထနမြစြ် ို ဲ့ ဘာနည််းလြ််းထတ  သံို်းြေ ဲ့သလ ။  

 သငတ် ို ဲ့ သံို်းြေ ဲ့တ ဲ့နည််းလြ််းထတ   က အထရ်းအပါဆံို်း နည််းလြ််းကဘာလ ။ 

 ဒိုတ ယ အထရ်းအပါဆံို်းကထရာ ဘာလ ။ 

 စာရင််းထကာက် : ဒ ထြ်းြေ န််းက ို ထမြဆ ိုြညဆ် ိုပါက Q2 တ ငထ်တ ွဲ့ ရ  ြေ ဲ့ထသာ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်း (၃)ြေိုအထပေါ် 

အထမြေြေံပပ ်းထမြဆ ိုြေ ိုင််းပါ။ 

 အကယ်၍ လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့ ၁၂လအတ င််းြ ာ တစက်က ြ်ြကရ  ြေ ဲ့ပါက ထမြဆ ိုသူက ို အန ်းကပ်ဆံို်း အမြစ်အပ က်အထ ကာင််းထြ်းပါ။ 

 

Sr. Response Code 
Acti

on 

1 Relied on own-savings က ိုယ်ပ ိုငစ်ိုထဆာင််းထင ထပေါ် ရပ်တညန် ိုငြ်ေ ဲ့  1[     ]  

2 Received unconditional help from 

relatives/friends 
ထဆ ြ   ်း/သူငယ်ြေ င််းြ ာ်း ကံ 

မပနထ်ပ်းဆပ်စရာြလ ိုထသာ အကူအည  ရရ  ြေ ဲ့  

2[     ] 

 



 

Sr. Response Code 
Acti

on 

3 Received unconditional  help from 

government 
အစ ို်းရ ံြ  မပနထ်ပ်းဆပ်စရာြလ ိုထသာ 

အကူအည  ရရ  ြေ ဲ့  

3[     ] 

 

4 Received unconditional help from 

ngo/religious institution 
NGO (သ ို ဲ့) ဘာသာထရ်းအြ  ွဲ့အစည််းြ ာ်း ံြ  

အကူအည ရရ  ြေ ဲ့ 

4[     ] 

 

5 Changed eating patterns (relied on 

less preferred food options, reduced 

proportion or number of meals/day, or 

household members skipped days of 

eating, etc) 

ထစတနာရ င ် မပညသ်ူြ ာ်း၏ 

မပနထ်ပ်းဆပ်စရာြလ ိုထသာ အကူအည  ရရ  ြေ ဲ့  

5[     ] 

 

6 Employed household members took 

on more employment 
စာ်းထသာက်ြှုပံိုစထံမပာင််းြေ ဲ့တယ်/(စာ်းထသာ

က်ြှုထလျှာဲ့ြေ ဲ့ရတယ်(သ ို ဲ့)အြေ   ်းအစာ်းထလျှာဲ့ြေ ဲ့

(သ ို ဲ့)စာ်းထသာက်ကက ြ်ထလျှာဲ့ြေ ဲ့  

6[     ] 

 

7 Adult household members who were 

previously not working  
(သ ို ဲ့)ြ သာ်းစို၀ငထ်တ ဟာနနံက်စာ+ထန ဲ့လည်

စာထပါင််းပပ ်းစာ်းြေ ဲ့ရတယ်စသမြင်ဲ့) 

7[     ] 

 

8 Had to find work/start working7 အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငထ်တ အလိုပ်ထတ ပ ိုလိုပ်ြေ ဲ့ က

ရတယ် 

8[     ] 

 

9 Non-adult (under  years) who were 

not previously working had to work 
အရငက် အလိုပ်ြလိုပ်ြေ ဲ့ ကတ ဲ့ 

အ ြ်ထ ာငစ်ို  ြ  အရ ယ်ထရာက်ပပ ်းသူထတ  

အလိုပ်လိုပ်ရ/အလိုပ်ရ ာြေ ဲ့ရတယ် 

9[     ] 

 

10 Ask for remittances from those 

outside the household 
အရငက် အလိုပ်ြလိုပ်ြေ ဲ့ ကတ ဲ့ 

အ ြ်ထ ာငစ်ို  ြ  

အရ ယ်ြထရာက်ထသ်းထသာ(၁၅ 

န စထ်အာက်)ထတ  

အလိုပ်လိုပ်ရ/အလိုပ်ရ ာြေ ဲ့ရတယ် 

10[     

] 

 

11 Household members migrated အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငြ်ဟိုတ်သူြ ာ်းြ ထင ပ ို ဲ့ရနအ်

ကူအည ထတာင််း မြေင််း  

11[     

]  

12 Reduced expenditures on health 

and/or education 
အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငထ်တ တစထ်နရာသ ို ဲ့ထရွှွဲ့ထမပာင််း

သ ာ်းြေ ဲ့ရတယ် 

12[     

]  

13 Obtained credit က န််းြာထရ်း (သ ို ဲ့) ပညာထရ်းအသံို်းစရ တ်ထတ  

ထလျှာဲ့ြေ ြေ ဲ့ရတယ် 

13[     

]  

14 Sold agricultural assets ထြေ ်းထင ရယူြေ ဲ့တယ် 14[     

] 
 

15 Sold durable assets စ ိုက်ပ   ်းထရ်းသံို်းပစစည််း ိုတ်ထရာင််းြေ ဲ့ရတယ် 15[     

] 
 

16 Sold land/building ထရရ ညသ်ံို်းတနြ် ို်းရ  ပစစည််းဥစစာထတ  ိုတ်

ထရာင််းြေ ဲ့ရတယ် 

16[     

]  

17 Sold crop stock ထမြ/အ ြ်ထတ က ို ထရာင််းြေ ဲ့ရတယ် 17[     

] 
 



 

Sr. Response Code 
Acti

on 

18 Sold livestock သ ိုထလ ာင ်ာ်းတ ဲ့ သ ်းန ထံတ က ို 

ထရာင််းြေ ဲ့ရတယ် 

18[     

]  

19 Intensify fishing တ ရ စဆာနထ်တ က ို ထရာင််းြေ ဲ့ရတယ် 19[     

] 
 

20 Sent children to live elsewhere ငါ်းပ ိုပပ ်းြြ််းြေ ဲ့တယ် 20[     

] 
 

21 Took child out of school ကထလ်းထတ က ို 

အမြော်းထနရာြ ာသ ာ်းထနရနပ် ို ဲ့ ာ်းြေ ဲ့ ရတယ် 

21[     

]  

22 Engaged in spiritual efforts - prayer, 

sacrifices, diviner consultations 
ကထလ်းထတ က ို ထက ာင််းကထန 

 ိုတ်ပစလ် ိုက်ရတယ် 

22[     

]  

23 Taking advance money for labor  ဆိုထတာင််းမြေင််း၊ ပထူဇာ်ပသမြေင််း၊ 

နတ်ကထတာ်န ဲ့ 

တ ိုငပ်ငမ်ြေင််းစတာထတ က ိုလိုပ်တယ် 

23[     

] 
 

24 Forced to use new/additional forest or 

fishiries resources 
ဘာတြေိုြ ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 24[     

] 
 

 

Q4.  

Sr. Response Year Month 

1 What was the month and 

year of the most severe 

shock? 

(…….)ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းကဘယ် 

(န စ၊် လ)ကက ထရာက်ြေ ဲ့တာလ ။ 

  

 

  

Q6. In general, are you today better able to cope with the SAME last severe shock? 

 (ြထမပာထကာင််း၊ ြဆ ို ထကာင််း)    

 (……..)ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းလ ို  ပ်မြစရ်င ် အ ဲ့ဒ ဲ့တိုန််းကန ဲ့ ယ ဉ်ရင ် သင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ို ဘယ်ထလာက် ထကာင််းထကာင််း 

ထမြရ င််းန ိုငပ်ပ လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ပ ိုဆ ို်း  1  

2 Same အတူတူ  2  

3 Better ပ ိုသာ  3  

4 Much better  အလ နသ်ာ 4  

 

Q7. Does your household have a specific plan about what they will do when shocks come?  

 သငတ် ို ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုြ ာ ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်းထတ  မြစလ်ာရင ် ဘယ်လ ိုထမြရ င််းြယ်ဆ ိုပပ ်း 

သ ်းသန် ဲ့အြေိုမပငဆ်င ်ာ်းတာြ   ်းရ  ပါသလာ်း။ 

  



 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ  ပါသည် 1  

2 No ြရ  ပါ 2  

 

Q8. Compared to the last severe shock how is the current situation of: ….your household total income status today compared 

to before the shock?  

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ ဝငထ်င အထမြေ အထနန ဲ့ ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်း ြမြစြ်ေင ် က 

ဝငထ်င အထမြေအထန က ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Reduced ထလ ာဲ့သ ာ်း 1  

2 Stayed same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Slightly increased အနည််းငယ်တ ို်း  3  

4 Much increased ြ ာ်းစ ာတ ို်း  4  

 

Q9. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has practice of food storage for emergency at your 

household become?  

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ အထရ်းထပေါ်သံို်း အစာ်းအစာသ ိုထလ ာငြ်ှုက ို 

ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

Q10. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has access to clean drinking water in less than 30 min 

walk from your home become? 

 ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ သန် ဲ့ရ င််းထသာထသာက်ထရက ို 

ထမြေလ ငြ် နစ(်၃၀)အက ာအထဝ်း အတ င််း ရရ  န ိုငြ်ှုက ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 



 

Q11. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has the quality/strength of your homebecome?  

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ ထနအ ြ် အရညအ်ထသ ်း/ အထမြေအထနက ို 

ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

Q12. Compared to the last severe shock how is the current situation of:…has village infrastructure (embankements, safe buildings, 

etc.) become?  

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ ထက ်းရ ာအထမြေြေံ အထဆာက်အအံို(လြ််း၊ 

လံိုမြေံ ထသာအထဆာက် အအံို၊ ထရ  ြ််းနရံံ……..စသည)်က ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

Q13. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has practice of first aid medicine storage for emergency 

at your house become? 

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ အထရ်းထပေါ် ထရ ်းဦ်း သူနာမပ စိုြှု၊ 

ထဆ်းဝါ်း ာ်းရ  ြှုအထလဲ့အ က ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

Q.14. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has access to basic health care services during 

emergency become? 

 ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ အထရ်းထပေါ်အထမြေအထနအတ င််း 

အထမြေြေံက န််းြာထရ်း ထစာင်ဲ့ထရ ာက်ြှု လက်လ ြ််းြ ြှုက ို  ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 



 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

Q15. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …your knowledge about health risks during and after 

shocks? ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ 

ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းက ထရာက်စဉ်က န််းြာထရ်းဆ ိုငရ်ာအနတရာယ်န ဲ့ ပတ်သက်တ ဲ့ သင်ဲ့ရ ဲ့ အသ ပညာက ို ဘယ်လ ို ထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

Q16. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …access to other villages and the township, even during 

a shock? 

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းက ထရာက်စဉ် အမြော်းထက ်းရ ာ 

ပြ  ွဲ့နယ်ြ ာ်းအာ်း သ ာ်းလာန ိုငြ်ှုက ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

Q17. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household feel that they will have access to food? 

 (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်င ် သင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုကအစာ်းအစာ 

ရရ  န ိုငြ်ယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 



 

Q18. In the event of future Shocks(Stable or resilient Core System): Does the household feel that they will have access to safe 

drinking water in less than 30 min walk from home? 

(ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငသ်န် ဲ့ရ င််းတ ဲ့ထသာက်ထရ က ို ထမြေလျှင ်ြ နစ(်၃၀) အက ာအထဝ်းအတ င််း 

ရန ိုငြ်ယ်လ ို ဲ့  ငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

Q19. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Would your house remain safe? 

 (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငထ်နအ ြ်ြပ က်ြစ ်းဘ  က နရ်စြ်ယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါ သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

Q20. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household feel that they will have access to 

emergency first aid medicine at home? 

(ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငအ် ြ်ြ ာအထရ်းထပေါ် ထရ ်းဦ်းသူနာမပ ထဆ်းဝါ်း ရရ  ြယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။

  

  

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

Q21. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household feel that they will have access to basic 

health care services? 

 (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငအ်ထမြေြေံက န််းြာထရ်းထစာင်ဲ့ထရ ာက်ြှု 

ရရ  ြယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 



 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

 

Q22. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household feel that they will have access to safe 

evacuation place?  

(ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်င ်လံိုမြေံ ထဘ်းကင််းတ ဲ့ ထရ ာငတ် ြ််းစရာ ထနရာ ရ  ြယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

Q23. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household feel that they will have access to 

fuel/electricity? 

(ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငထ်လာငစ်ာဆ / လျှပ်စစ်ြ ်းရရ  ြယ် လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

SECTION 4: WEATHER, CLIMATE & EWS INFORMATION 

အပ ိုင််း(၄)- ြ ို်းထလဝသ၊ ရာသ ဥတိုန င်ဲ့ ကက  တငသ်တ ထပ်းြှုစနစ ်ဆ ိုငရ်ာ အြေ က်အလက်ြ ာ်း 

 

Access and Use of Weather Forecast and Climate Information 

ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န င်ဲ့ ရာသ ဥတို သတင္း်း အြေ က်အလက်ြ ာ်းရရ  န ိုငြ်ှုန င်ဲ့ အသံို်းမပ ြှု 

 

Q1. Are the weather forecasts and climate information avilable to you? 

 ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န င်ဲ့ ရာသ ဥတို အြေ က်အလက်ြ ာ်း သငရ်န ိုင/် သ ရပါသလာ်း။  

  

Sr. Response Code Action 



 

1 Yes ရန ိုင/်သ ရသည် 1  

2 No ြရန ိုင/်ြသ ရပါ 2  

3 Don't know  ြသ ပါ 3  

   

Q2. If yes (Q1), from which of the following do you get weather forecasts and climate information? 

 ရန ိုင ်/ သ ရပါက (Q1-1) သငြ် ို်းထလဝသ ြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတို အြေ က်အလက်ထတ က ို ဘယ်ထတ ကထနရပါသလ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 
Village leaders 

ရပ်က က်/ ထက ်းရ ာထြေါင််းထဆာင ် 1 [     ]  

2 
Township Authority 

 ပြ  ွဲ့နယ်အာဏာပ ိုင ် 2 [     ]  

3 
Community based organizations 

လူ ိုအထမြေမပ အြ  ွဲ့အစည််း 3 [     ]  

4 
Radio 

ထရဒ ယ ို 4 [     ]  

5 
Television 

ရိုပ်မြငသ် ံကာ်း(TV) 5 [     ]  

6 
Newspapers and magazines 

သတင််းစာ/ဂ ာနယ် 6 [     ]  

7 
Load speakers 

အသြံေ  ွဲ့စက်/ထလာ်စပ ကာ 7 [     ]  

8 
Family members 

ြ သာ်းစိုဝငြ် ာ်း 8 [     ]  

9 
Mobile phone 

လက်က ိုငြ်ိုန််း/ြ ိုဘ ိုင််းြိုန််း 9 [     ]  

10 
Telephone 

လ ိုင််းြိုန််း 10 [     ]  

11 
Talking with groups or in market 

ြ ြ အိုပ်စို/ထ ်းတ ငထ်မပာမြေင််း 11 [     ]  

12 
Internet 

အငတ်ာနက် 12 [     ]  

13 
Government offices 

အစ ို်းရရံို်း 13 [     ]  

14 
Local weather stations 

ြ ို်းထလဝသရံို်း 14 [     ]  

15 
Monsoon Forum   

ြိုတ်သိုနထ်ဆ ်းထန ်းပ   15 [     ]  

16 
Other (Specify…) 

အမြော်း(ထြေါ် မပပါ…..) 16 [     ]  

17 
I don't kow 

ြသ ပါ 17 [     ]  

18 
No response 

ြထမြပါ 18 [     ]  

 

Q3. Is this mostly about general weather or about possible shocks, or both? 

သငရ်တ ဲ့အြေ က်အလက်ထတ က အြ ာ်းအာ်းမြင်ဲ့ ပံိုြ နြ် ို်းထလဝသန င်ဲ့ ဆ ိုငတ်ာလာ်း။ မြစ်န ိုငတ် ဲ့ ထဘ်းအနတရာယ်အထ ကာင််းထရာပါလာ်း။ 

န စ်ြ   ်းစလံို်းက ို သ ရသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 General ပံိုြ နြ် ို်းထလဝသ 1  



 

2 Shocks ထဘ်းဒဏ ် 2  

3 Both န စ်ြ   ်းစလံို်း 3  

4 I Don't Know  ြသ ပါ 4  

 

Q4. How regularly do you access weather forecasts and climate information? 

 ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတို အြေ က်အလက်ထတ က ို ဘယ်လ ိုအကက ြ်ထရန ဲ့ရသလ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Every 12 hours ၁၂နာရ တစြ်ေါြေန် ဲ့ 1  

2 Daily ထန ဲ့စဉ် 2  

3 Two times in week တစပ်တ်၂/၃ကက ြ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Weekly အပတ်စဉ်ြေန် ဲ့ 4  

5 Occasionally တစြ်ေါတစရံ် 5  

6 Never ဘယ်ထတာဲ့ြ  6  

7 Don't know ြသ ပါ 7  

 

 

 

Q5. Did weather forecasts and climate information help you to cope with the last severe shock? 

ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတိုအြေ က်အလက်ထတ ဟာ ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ထနာက်ဆံို်း ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြေံရြှုက ို သငတ် ို ဲ့ရငဆ် ိုငထ်မြရ င််းတ ဲ့အြေါ 

အကူအည မြစြ်ေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြမြစြ်ေ ဲ့ပါ 1  

2 A Little အနည််းငယ်မြစြ်ေ ဲ့ 2  

3 A Lot ြ ာ်းစ ာမြစြ်ေ ဲ့ 3  

4 I Don't Know  ြသ ပါ 4  

 

Q6.  

Sr. Response Total Days 

1 If 2 & 3 in Q.5, how many days of 

warning did you have? 
အကူအည မြစထ်စြေ ဲ့ရင ်

သတ ထပ်းြေ က်က ို 

ဘယ်န ရက်ထလာက်ရြေ ဲ့သလ ။ 

 

 

Q7. Has a weather forecast and climate information been used for: …helping you to decide on key livelihood decisions 

(harvesting time and method, choosing seeds/corps, livestock, etc.)? 



 

ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတိုအြေ က်အလက်ထတ ဟာ 

သငတ် ို ဲ့ရ ဲ့အသက်ထြ ်းဝြ််းထက ာင််းဆ ိုငရ်ာအဓ ကဆံို်းမြတ်ြေ က်ြ ာ်း(ရ တ်သ ြ််းြေ  နန် င်ဲ့ နည််းလြ််း၊ သ ်းန /ံထြ ်းမြူထရ်းတ ရစဆာနြ်   ်းထရ ်းြေ ယ်မြေင််း.. 

စသည ်) ြေ တ ဲ့အြေါသံို်းမြစသ်လာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Not Used ြသံို်းပါ 1  

2 Used A Little အနည််းငယ်သံို်း 2  

3 A Lot ြ ာ်းစ ာသံို်း 3  

4 Don't Know  ြသ ပါ 4  

 

Q8. Has a weather forecast and climate information been used for: …making decisions and plans with groups and for the 

village? 

ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတိုအြေ က်အလက်ထတ ဟာ ြ ြ တ ို ဲ့အိုပ်စိုန င်ဲ့ ထက ်းရ ာ အတ က် ကက  တငမ်ပငဆ်ငမ်ြေင််း၊ ဆံို်းမြတ်မြေင််းြ ာ်းတ င ်

သံို်းမြစသ်လာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Not Used ြသံို်းပါ 1  

2 Used A Little အနည််းငယ်သံို်း 2  

3 A Lot ြ ာ်းစ ာသံို်း 3  

4 Don't Know  ြသ ပါ 4  

 

Q9. Has a weather forecast and climate information been used for: …make decisions about other things? (Specify…) 

ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတိုအြေ က်အလက်ထတ ဟာ အမြော်းက စစြ ာ်းဆံို်းမြတ်ရာတ င ်သံို်းမြစသ်လာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Not Used ြသံို်းပါ 1  

2 Used A Little အနည််းငယ်သံို်း 2  

3 A Lot ြ ာ်းစ ာသံို်း 3  

4 Don't Know  ြသ ပါ 4  

 

ACCESS AND USE OF EARLY WARNING SYSTEM TO EXTREME EVENT 

ရာသ ဥတို ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ ာ်းအတ က် ကက  တင ်သတ ထပ်းြှုစနစအ်ာ်း လက်လ ြ််းြ ြှုန င်ဲ့ အသံို်းမပ ြှု 

 

Q10. Please remember about the last extreme event (Flood, Cyclone, Drougth, Land slide, Heavy rain etc) that affected your 

household - Did you know about it in advance? 

 သငတ် ို ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုြေံစာ်းြေ ဲ့ရတ ဲ့ ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ ထနာက်ဆံို်း ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းက ိုမပနစ်ဉ််းစာ်းရင-် အ ဲ့ဒ တိုန််းကသငတ် ို ဲ့ ကက  သ ြေ ဲ့ရသလာ်း။ 

 



 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ကက  သ  1  

2 No ကက  ြသ  2  

3 Don't Know ြထမပာတတ် 3  

 

 

Q11. If yes, what were the sources of information? 

 ကက  သ ြေ ဲ့ရရင-် ဘယ်ထတ ကထန ကက  သ ြေ ဲ့ရသလ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 
Village leaders 

ရပ်က က်/ ထက ်းရ ာထြေါင််းထဆာင ် 1 [     ]  

2 
Township Authority 

 ပြ  ွဲ့နယ်အာဏာပ ိုင ် 2 [     ]  

3 
Community based organizations 

လူ ိုအထမြေမပ အြ  ွဲ့အစည််း 3 [     ]  

4 
Radio 

ထရဒ ယ ို 4 [     ]  

5 
Television 

ရိုပ်မြငသ် ံကာ်း(TV) 5 [     ]  

6 
Newspapers and magazines 

သတင််းစာ/ဂ ာနယ် 6 [     ]  

7 
Load speakers 

အသြံေ  ွဲ့စက်/ထလာ်စပ ကာ 7 [     ]  

8 
Family members 

ြ သာ်းစိုဝငြ် ာ်း 8 [     ]  

9 
Mobile phone 

လက်က ိုငြ်ိုန််း/ြ ိုဘ ိုင််းြိုန််း 9 [     ]  

10 
Telephone 

လ ိုင််းြိုန််း 10 [     ]  

11 
Talking with groups or in market 

ြ ြ အိုပ်စို/ထ ်းတ ငထ်မပာမြေင််း 11 [     ]  

12 
Internet 

အငတ်ာနက် 12 [     ]  

13 
Government offices 

အစ ို်းရရံို်း 13 [     ]  

14 
Local weather stations 

ြ ို်းထလဝသရံို်း 14 [     ]  

15 
Monsoon Forum   

ြိုတ်သိုနထ်ဆ ်းထန ်းပ   15 [     ]  

16 
Other (Specify…) 

အမြော်း(ထြေါ် မပပါ…..) 16 [     ]  

17 
I don't kow 

ြသ ပါ 17 [     ]  

18 
No response 

ြထမြပါ 18 [     ]  

 

Q12. Were early warning information been used to: ….. Help you to prepare for the last severe event? 

 သငတ် ို ဲ့ကက  သ ြေ ဲ့ရတ ဲ့ အြေ က်အလက်ထတ ဟာ အ ဲ့ဒ တိုန််းကကက  တငမ်ပငဆ်ငြ် ို ဲ့ အကူအည ဘယ်ထလာက်မြစထ်စြေ ဲ့သလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 



 

1 No ြမြစထ်စပါ 1  

2 A Little အနည််းငယ် 2  

3 A Lot ြ ာ်းစ ာ 3  

4 Don't Know  ြသ ပါ 4  

 

Q13.  

Sr. Response Total Days 

1 Were early warning information 

been used to: If YES (Q.4), how 

many days of warning did you 

have? 

သငတ် ို ဲ့ကက  သ ြေ ဲ့ရတ ဲ့ 

အြေ က်အလက်ထတ ဟာ 

ဘယ်န ရက်ထလာက် 

ကက  သ ရသလ ။ 

 

 

Q14. Were early warning information been used to: …make decisions and plans with groups and for the village 

သငတ် ို ဲ့ကက  သ ြေ ဲ့ရတ ဲ့ အြေ က်အလက်ထတ ဟာ ြ ြ တ ို ဲ့အိုပ်စိုန င်ဲ့ ထက ်းရ ာအတ က် ကက  တငမ်ပငဆ်ငမ်ြေင််း၊ ဆံို်းမြတ်မြေင််းတ ငသ်ံို်းမြစ်သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြမြစထ်စပါ 1  

2 A Little အနည််းငယ် 2  

3 A Lot ြ ာ်းစ ာ 3  

4 Don't Know  ြသ ပါ 4  

 

 

SECTION 5: INCLUSIVE PLANNING AND DECISION MAKING 

အပ ိုင််း(၅) အာ်းလံို်းပါဝင ်စ ြံြေ်က္ထးရ်းကဆ း ြေင္း်း န င်ဲ့ ဆံို်းမြတ်ြေ က်ြေ မြေင််းြ ာ်း 

 

ဤအပ ိုင််းတ င ် အသက်(၁၈)န စန် င်ဲ့အ က် အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငတ်စဦ််းန င်ဲ့ သက်ဆ ိုငသ်ညြ် ာ်းက ိုထြ်းလ ိုပါသည။် လက်ရ  အ ြ်တ ငရ်  ထသာ 

အသက်(၁၈)န စ ်မပည်ဲ့ပပ ်းသူတ ိုင််း က ိုယ်တ ိုငထ်မြထပ်းရန ်ထြတတ ာရပ်ြေံပါသည။် 

တစဦ််းြေ င််းစ / တစြ်  ွဲ့ြေ င််းစ အတ က် ထြ်းရန ်

Q1. Please list the village committees or groups that you are a member (If >3, list most important 3). 

ညွှန ်ကာ်းြေ က်။ ။ပါဝင ်ာ်းထသာ အသင််းအြ  ွဲ့ အထရအတ က်က ိုြေ ထရ်းပါ။ တစ်ြေိုြ  ြပါဝငပ်ါက '0' ထရ်းပါ။  

အြ  ွဲ့ ၃ ြ  ွဲ့ က် ပ ိုဝင ်ာ်းပါကလ  ‘3’ ဟိုပ ရ ိုက်ပါ။ အဓ ကပါဝငထ်သာအသင််း အြ  ွဲ့(၃)ြေို  ထြ်းပါ။ 

  

Sr. Response Total Groups 

1 How many groups are you a 

member? 
[အြည]်ကရ ာြ ာအသင််းအြ  ွဲ့ 

ဘယ်န စြ်ေိုြ ာ ပါပါသလ ။  

 

 



 

Q2. Please list the village committees or groups that [NAME] are a member (If >3, list most important 3)? 

[အြည]်ပါဝငတ် ဲ့အသင််းအြ  ွဲ့ကဘာပါလ ။ 

ညွှန ်ကာ်းြေ က်။ ။ သက်ဆ ိုငသ်ူ အ ြ်တ ငရ်  က ဆက်ထြ်းပါ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Village Development Committee ထက ်းရ ာြ ံ ွဲ့ ပြ  ်းြှုထကာ်ြတ  5001 [     ]  

2 
Village Development Support 

Committee 

ထက ်းရ ာြ ံ ွဲ့ ပြ  ်းထရ်းအထ ာက်အကူမပ 

အြ  ွဲ့ 
5002 [     ]  

3 Village Trustee Group ထက ်းရ ာလူကက ်း (ရပ်ြ ရပ်ြ) အြ  ွဲ့ 5003 [     ]  

4 

Village Disaster/Resilience 

Plan/Group 

ထက ်းရ ာရာသ ဥတိုထဘ်းအနတရာယ်ြေံန ိုင်

စ ြ််းရ  ထရ်း မပငဆ်ငလ်ိုပ်ထဆာငြ်ှု 

စ ြံြေ က်အြ  ွဲ့ 

5004 [     ]  

5 Myanmar Women Affairs group မြနြ်ာအြ   ်းသြ ်းထရ်းရာအြ  ွဲ့ 5005 [     ]  

6 Water User Group  ထရထပ်းထဝသံို်းစ  ထရ်းအြ  ွဲ့ 5006 [     ]  

7 Savings & Credit Cooperative ထင စိုထင ထြေ ်းအိုပ်စို 5007 [     ]  

8 Village Property Group ထက ်းရ ာပစစည််းပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုအြ  ွဲ့ 5008 [     ]  

9 

Footballor other sports club  

 ထဘာလံို်းအသင််း/ 

အမြော်းအာ်းကစာ်းအသင််း 
5009 [     ]  

10 Youth Group လူငယ်အြ  ွဲ့ 5010 [     ]  

11 
School Disaster Management 

Committee  

ထက ာင််းထဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းထရ်း

ထကာ်ြတ  
5011 [     ]  

12 
Village Disaster Management 

Committee  

ထက ်းရ ာထဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းထရ်း

ထကာ်ြတ  
5012 [     ]  

13 Self Help Group က ိုယ် ကူ ိုယ် အြ  ွဲ့ 5013 [     ]  

14 Religious Group  ဘာသာထရ်းအြ  ွဲ့ 5014 [     ]  

15 
Social Service Group (ceremonies, 

funerals, etc.) 

လူြှုထရ်းအသင််းအြ  ွဲ့(သာထရ်း၊ နာထရ်း 

အစရ  သမြင်ဲ့) 
5015 [     ]  

16 
Health Committee (e.g. child and 

maternal care) 

 က န််းြာထရ်းထကာ်ြတ (ဥပြာ-

ြ ြေငန် င်ဲ့ကထလ်း ထစာင်ဲ့ထရ ာက်ထရ်း) 
5016 [     ]  

17 School Committee  ထက ာင််းပညာထရ်းထကာ်ြတ  5017 [     ]  

18 Parent-Teacher Association ြ ဘဆရာအသင််း 5018 [     ]  

19 
NGO-specific group (will close 

with project) 

(NGO)အစ ို်းရြဟိုတ်ထသာအြ  ွဲ့အစ

ည််း 
5019 [     ]  



 

20 Other (Specify)  အမြော်း (ထြာ်မပပါ) 5020 [     ]  

21 
Not a member of any groups 

 ြညသ်ည်ဲ့အြ  ွဲ့ ြ  ြပါဝငပ်ါ 5555 [     ]  

 

Q3. In a typical meeting, how much of the time is taken up by men? 

 အ ဲ့ဒ ဲ့အသင််းရ ဲ့ပံိုြ နအ်စည််းအထဝ်းထတ ြ ာ အြ   ်းသာ်းထတ က အြေ  နဘ်ယ်ထလာက်က ို ရယူ ာ်းသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 None ြရ  ပါ 1  

2 A Little အနည််းငယ် 2  

3 A Lot ထတာ်ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်း 3  

4 Almost All အာ်းလံို်းန ်းပါ်း 4  

5 All Time အြေ  နအ်ာ်းလံို်း 5  

 

Q4. In the last meeting you attended, did you particpate in discussions? 

သငတ်က်ြေ ဲ့တ ဲ့ ထနာက်ဆံို်း အစည််းအထဝ်းြ ာ ပါဝင ်ထဆ ်းထန ်းြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ပါဝငထ်ဆ ်းထန ်းြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြထဆ ်းထန ်းြေ ဲ့ပါ 2  

 

Disaster/Climate/Resilience Plans 

"သဘာဝထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြေံန ိုငစ် ြ််း လိုပ်ငန််းစ ြံြေ က်" 

အ ြ်ရ  တစဦ််းြေ င််းစ အာ်းထြ်းရန ်

 

Q10. How aware are you about village disaster/climate//resilience plans? 

သငထ်က ်းရ ာ/သဘာဝရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်း 

ြ ႀက ိဳတင္း ပငဆင္ထးရ်းးႏး င္း ဲ့း ပနလညထူထး ာင္ထးရ်းကက  တငစ် ြံြေ က်က ိုသတ မပ ြ ပါသလာ်း။ ဘယ်ထလာက်သတ မပ  ြ သလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Not Aware သတ ြမပ ြ ပါ 1  

2 Heard Of It ြ ကာ်းဘူ်းပါ 2  

3 Know Some အနည််းငယ်သ သည် 3  

4 Know Details အထသ်းစ တ်သ သည် 4  

5 Don't Know  ြသ ပါ 5  

 



 

Q11. (သ ပါက Q10=2, 3, 4)  ြန စက် ထက ်းရ ာ/သဘာဝ ရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်း ြ  မပနလ်ည် ထူ ာငထ်ရ်း ကက  တငစ် ြံြေ က်က ို 

အြေ  နန် ဲ့ က ိုက်ည ထအာင ်မပနည်  နှု င််းြေ ဲ့သလာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Yes  မပနည်  နှု င််းြေ ဲ့သည် 1  

2 No  မပနြ်ည  နှု င််းြေ ဲ့ပါ 2  

3 Don't know  ြသ ပါ 3  

4 Other  အမြော်း 4  

 

Q12a. If (2, 3, 4 in Q10), have you particpated in development the village diaster/climate//resilience plan? 

သင ်ထက ်းရ ာ/သဘာဝရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ မပနလ်ည် ထူ ာငထ်ရ်း ကက  တငစ် ြံြေ က်က ိုထရ်းဆ  တိုန််းက ပါဝငြ်ေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြပါြေ ဲ့ပါ 1  

2 A Little န န ပါြေ ဲ့သည် 2  

3 A Lot ထတာ်ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်းပါြေ ဲ့သည် 3  

 

Q12b. If (2 & 3 in 12), have women particpated in development the village diaster/climate/resilience plan? 

 အြ   ်းသြ ်းြ ာ်း ထက ်းရ ာ/ သဘာဝရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ  မပနလ်ည ်ထူ ာငထ်ရ်း ကက  တင ် စ ြံြေ က်က ိုထရ်းဆ  တိုန််းက 

ပါဝငြ်ေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 No ြပါြေ ဲ့ပါ 1  

2 A Little န န ပါြေ ဲ့သည် 2  

3 A Lot ထတာ်ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်းပါြေ ဲ့သည် 3  

 

Q13. If (2 & 3 in 12), have children particpated in development the village diaster/climate/resilience plan? 

ကထလ်း(၁၀-၁၅)န စြ် ာ်း ထက ်းရ ာ/သဘာဝရာသ ဥတို ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ  မပနလ်ည ်  ထူ ာငထ်ရ်း ကက  တငစ် ြံြေ က် 

က ိုထရ်းဆ  တိုန််းကပါဝငြ်ေ ဲ့ပါ သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြပါြေ ဲ့ပါ 1  

2 A Little န န ပါြေ ဲ့သည် 2  

3 A Lot ထတာ်ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်းပါြေ ဲ့သည် 3  

 

Q14. Does the village have an emergency action plan, and were you involved in practicing this plan? 



 

ရ ာြ ာအထရ်းထပေါ်ထဆာငရ် က်ြှု ကက  တင ်စ ြံြေ က်ရ  ပါသလာ်း။ ရ  က-အ ဲ့ဒ ဲ့စ ြံြေ က်ြ ာသငပ်ါဝငြ်ေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No plan ြရ  ပါ 1  

2 Plan, no practice စ ြံြေ က်ရ  သည/် လက်ထတ ွဲ့ြသံို်းပါ 2  

3 Plan and practice စ ြံြေ က်ရ  ပပ ်း လက်ထတ ွဲ့သံို်းသည ် 3  

 

 

Q15. If you were village leader, what would you give more attention to from this list? 

သငသ်ာဒ ရ ာြ ာ ထြေါင််းထဆာငဆ် ိုရင ်ဒ စာရင််း  ကဘာထတ က ို အထလ်းထပ်းလိုပ်ထဆာငြ်လ ။ အြ ာ်းဆံို်း(၃)ြေိုအ  ထမြထပ်းပါ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Drinking water ထသာက်ထရ 1 [     ]  

2 Education ပညာထရ်း 2 [     ]  

3 Roads လြ််းြ ာ်း  3 [     ]  

4 Preparing for shocks ထဘ်းဒဏအ်တ က်မပငဆ်ငမ်ြေင််း 4 [     ]  

5 Irrigation ထရသ င််းစ ိုက်ပ   ်းထရ်း 5 [     ]  

6 Other (specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 6 [     ]  

 

Q16. How confindent do you feel about raising concerns to local comittees or authorities? 

ထဒသဆ ိုငရ်ာထကာ်ြတ  သ ို ဲ့ြဟိုတ် အာဏာပ ိုငထ်တ ဆ က ို သငန် ဲ့ဆ ိုင(်တ ိုက်ရ ိုက်/သ ယ်ဝ ိုက်)တ ဲ့ က စစထတ က ို တငမ်ပြ ို ဲ့ 

သင်ဲ့က ိုယ်သငဘ်ယ်ထလာက် ယံို ကညစ် တ်ြေ သလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 None ြရ  ပါ 1  

2 A little အနည််းငယ် 2  

3 A lot ထတာ်ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်း 3  

 

Q17. How far women's voices are heard and included local level disaster/climare/resiliace planning and implementation? 

 အထရ်းထပေါ်ထဆာငရ် က်ြှု ကက  တငစ် ြံြေ က်န ဲ့လိုပ်ထဆာငြ်ှုထတ ြ ာ အြ   ်းသြ ်းထတ ရ ဲ့အသကံ ို 

ဘယ်ထလာက်နာ်းထ ာင ်ည်ဲ့သ င််း ာ်းသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 None ြရ  ပါ 1  

2 A little အနည််းငယ် 2  



 

3 A lot ထတာ်ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်း 3  

 

Q18. How far your children's voices are heard and included local level disaster/climate/resiliace planning and implementation? 

အထရ်းထပေါ်ထဆာငရ် က်ြှု ကက  တငစ် ြံြေ က်န ဲ့လိုပ်ထဆာငြ်ှုထတ ြ ာ ကထလ်း(၁၀-၁၅)န စထ်တ ရ ဲ့ အသဘံယ်ထလာက် 

နာ်းထ ာင ်ည်ဲ့သ င််း ာ်းသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 None ြရ  ပါ 1  

2 A little အနည််းငယ် 2  

3 A lot ထတာ်ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်း 3  

 

SECTION 6: HOUSING & WATER & ELECTRICITY 

အပ ိုင််း(၆) ထနအ ြ်၊ ထရန င်ဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာ်း 

 

ထြ်းြေ န််းြဟိုတ်ပါ။ ထြ်းသူက ိုယ်တ ိုငထ်လဲ့လာပပ ်းထရ်းသ င််းရန ်

DO NOT ASK. OBSERVE AND WRITE CODE.  

 

Q1. Type of building 

 အဖ ာကအ်ဦိုးအမ ိ ိုးအစာိုး 

 

Sr. Response 
Cod

e 
Action 

1 Single family house လ ိုုးခ ငိ်ုးအမိ(်မိသာိုးစုတစစ်တုညိ်ုး 

ဖနအမိ်) 

1 

 

2 Multi-family house စုဖြါငိ်ုးအမိ်(အမိ်ဖထာငစ်၁ုစထုကြုိ်

တ ဲ့အမိ်) 

2 

 

3 Multy-dwelling building with 3 or 

more flats/apartment 
၃ခနိ်ုးတွ အမ်ိသို ဲ့မဟတု၃်ခနိ်ုးထကြုိ်

ဖသာအမိ်၊ တိကုခ်နိ်ုး 

3 

 

4 Apartment/house attached to 

business/ shop 
စ ိုးြွာိုးဖရိုးလြ်ုငနိ်ုး(သို ဲ့)ဖ ိုး ိငုခ်နိ်ုး 

န္ င်ဲ့တွ ထာိုးဖသာ တိကုခ်နိ်ုး/အမိ ်

4 

 

5 Room in a hostel (အလြ်ုသမာိုး၊ဖက ာငိ်ုးသာိုး၊ခရ ိုး

သာွိုးမ ာိုးဖနဖသာ) အဖ ာငရ် ိအခန:် 

5 

 

6 Hut/improvised housing unit တ ၊ အမိ၊် 

ကက  သလိရု ိတ ဲ့ြစစညိ်ုးန ဲ့ဖ ာကထ်ာိုး

ဖသာအမိ ်

6 

 



 

7 Other (specify) အခခာိုး(ဖ ာ်ခြြါ) 9 
 

 

Q2. Type of dwelling 

 ထနအ ြ်အြ   ်းအစာ်း 

 

Sr. Response Code Action 

1 Condominum/apartment/flat ကနွဒ်္ိ၊ုတိကုခ်နိ်ုး  1  

2 Bungalow/brick house  ဘနဂ်လိ၊ု အတုတ်ိကု ် 2  

3 Semi-pacca house န ကြ်တိကု ်

(အုတ၊်သစသ်ာိုးညှြ်) 

3 

 

4 Wooden house သစသ်ာိုးအမိ ် 4  

5 Bamboo ဝါိုးတ  5 
 

6 Hut with post life 2-3 years သကတ်မ်ိုး ၂-၃န္ စခ်  တ အမိ် 6  

7 Hut with post life one year သကတ်မ်ိုး ၁န္ စခ်  တ အမိ ် 7  

8 Other (specify) အခခာိုး (ဖ ာ်ခြြါ) 9 
 

 

 

Q3. Major construction material of the external (outer) walls of dwelling 

 အထဆာက်အဦ်း၏မပငပ်နရံံထဆာက်လိုပ် ာ်းထသာပစစည််း 

 

Sr. Response Code Action 

1 Bamboo ဝါိုး 1 
 

2 Earth ဖခမသာိုးခငိ်ုး 2  

3 Wood သစသ်ာိုး 3 
 

4 Tile/brick/concrete  ဖ ကခြာိုး၊ အတု၊် 

ကနွက်ရစခ်ငိ်ုး 

4 

 

5 Other (specify) အခခာိုး (ဖ ာ်ခြြါ) 9 
 

 

Q4. Major construction material of the floor of the dwelling 

 အ ြ်၏ ကြ််းြေင််းက ိုထဆာက်လိုပ် ာ်းထသာပစစည််း 

 

Sr. Response Code Action 

1 Bamboo ဝါိုး 1 
 



 

2 Earth ဖခမသာိုးခငိ်ုး 2 
 

3 Wood သစသ်ာိုး 3  

4 Tile/brick/concrete  ဖ ကခြာိုး၊ အတု၊် 

ကနွက်ရစခ်ငိ်ုး 

4 

 

5 Other (specify) အခခာိုး (ဖ ာ်ခြြါ) 9  

 

Q5. Main construction material of the roof of the dwelling 

အ ြ်၏အြ ို်းအထမြေြေံပစစည််း 

 

Sr. Response Code Action 

1 Thatch/Large Leaves/Palm/Dhani သကက်ယ/်ထနိ်ုးရွက/် ဓန ိ 1  

2 Bamboo  ဝါိုး 2 
 

3 Earth ဖခမသာိုး/ရ  ွှံ့ 3  

4 Wood သစသ်ာိုး 4  

5 Corrugated Sheet  သြ်ွ 5 
 

6 Tile/Brick/Concrete ဖ ကခြာိုး၊အုတ၊်ကနွက်ရစခ်ငိ်ုး 6  

7 Other (Specify)  အခခာိုး (ဖ ာ်ခြြါ) 9 
 

Q6. How long has your household been living in this dwelling? 

ဤအ ြ်တ င ်သင်ဲ့တ ို ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ိုထနြေ ဲ့သညြ် ာြည်ြျှ ကာြေ ဲ့သနည််း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Less than 1 year တစန်္ စမ်ကကာဖသိုး 1  

2 1 to 3 years 1န္ စမ် 3န္ စက်ကာ 2 
 

3 4 to 10 years 4န္ စမ် 10န္ စက်ကာ 3  

4 More than 10 years 10န္ စထ်ကြုိ်ကကာ 4 
 

 

Q7. Was this dwelling rebuilt or substantially strengthened in recent years? 

ဒ န စထ်တ ြ ာ ထနအ ြ်က ို မပနထ်ဆာက် သ ို ဲ့ြဟိုတ ်ပ ိုထကာင််းထအာငမ်ပ မပငြ်ေ ဲ့ သလာ်း။ ဘယ်တိုန််းက ထနာက်ဆံို်း လိုပ်ြေ ဲ့သလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ 1  

2 Yes, in 2015 ၂၀၁၅ြေိုန စ်အတ င််းထနာက်ဆံို်းလိုပ်

ြေ ဲ့ 

2 

 



 

3 Yes, in 2103-2014 ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ 

အတ င််းထနာက်ဆံို်းလိုပ်ြေ ဲ့ 

3 

 

4 Yes, in 2011-2012 ၂၀၁၁-

၂၀၁၂အတ င််းထနာက်ဆံို်းလိုပ်ြေ ဲ့ 

4 

 

5 Yes, before 2011 ၂၀၁၁ြတ ိုငြ် ကလိုပ်ြေ ဲ့ 5  

 

Q8. 

Sr. Response Kyats 

1 IF this dwelling was rebuilt or 

substantially strengthened in 

recent years what was the total 

cost?      

အ ဲ့ဒ ဲ့ထနာက်ဆံို်း မပနထ်ဆာက်/ပ ိုထကာင််းထအာင ်

မပ မပငတ်ိုန််းကစရ တ် (ထင  ထ က်း၊ပစစည််း၊လိုပ်အာ်း) 

စိုစိုထပါင််း(က ပ်) ဘယ် ထလာက်လ ။  

 

 

 

Q9. After the MOST SEVERE climate shock, was your house damaged?   

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်း ရာသ ဥတို ထဘ်းဒဏ ်ထ ကာင်ဲ့ သင်ဲ့ထနအ ြ် ပ က်စ ်း  ြေ ိုက်ြေ ဲ့သလာ်း။ ဘယ်ထလာက်ပ က်စ ်း ြေ ဲ့သလ ။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Not at all ြပ က်စ ်းြေ ဲ့ပါ 1  

2 Partial  တစြ်ေ   ွဲ့ပ က်စ ်းြေ ဲ့ 2  

3 Severe  အလ နပ် က်စ ်းြေ ဲ့ 3  

4 Completely destroyed  အာ်းလံို်းပ က်စ ်းြေ ဲ့ 4  

 

Q10. What is the main source of water used by the household for drinking in each season? 

DRY SEASON (MAR-MAY)  

WET SEASON (JUNE-OCT)  

COOL SEASON (NOV-FEB) 

သငတ် ို ဲ့(ရာသ အလ ိုက်) ထသာက်ထရက ိုဘယ်က ရပါသလ ။  

ထန ရာသ  (MAR-MAY) 

ြ ို်းရာသ  (JUNE-OCT) 

ထဆာင််းရာသ  (NOV-FEB) 

Sr. Response Code Action 

1 Public tap ဘ ဘုိငုဖ်ရ၊ ဖရြုိက(်အစိိုုးရ) 1  

2 Public water system.into dwelling 

or plot 
အမ်ိခခ ထ သို ဲ့ 

ြုိကခ် င်ဲ့သယွတ်နိ်ုးထာိုး(အစိိုုး

ရ 

2 

 



 

3 Tube well, borehole စကဖ်ရတငွိ်ုး 3 
 

4 Protected well/spring အကာအရ ရ ိဖသာ ဖရတငွိ်ုး၊ 

ဖရထကွစ်မိ်ုး 

4 

 

5 Unprotected well/spring အကာအရ မရ ိဖသာ ဖရတငွိ်ုး၊ 

ဖရထကွစ်မိ်ုး 

5 

 

6 Pool/pond/lake/dam/ stagnant 

water 
ကနဖ်ရ 6 

 

7 River/stream/canal ခမစ၊်ဖခ ာငိ်ုး၊တ ိုးဖခမာငိ်ုး 7  

8 Rainwater collection/tank မိုိုးဖရ 8 
 

9 Bottled water  ဖရသန် ဲ့ြုလငိ်ုး၊ ဖရသန် ဲ့ြ ုိုး 9  

10 Tanker/truck ဖရတိငုက် ၊ ဖရကာိုး 10  

11 Other (specify) အခခာိုး (ဖ ာ်ခြြါ) 11  

 

Q12. How long does it take to fetch water? (Total time - going, waiting and coming back) 

DRY SEASON (MAR-MAY)  

WET SEASON (JUNE-OCT)  

COOL SEASON (NOV-FEB) 

အ ဲ့ဒ ဲ့ထသာက်ထရ အရင််းအမြစြ် ာ ထရတစြ်ေါသ ာ်းြေပ်ြ ို ဲ့ (ထရသ ာ်းြေပ်ရာြ  မပနထ်ရာက်သည်ဲ့ အ  အြေ  န ်စိုစိုထပါင််း-ြ နစ)်  

ထန ရာသ  (MAR-MAY) 

ြ ို်းရာသ  (JUNE-OCT) 

ထဆာင််းရာသ  (NOV-FEB) 

Sr. Response Code Action 

1 Less than 5 min  ၅ြ နစ ်က်နည််း 1  

2 5-20 min  ၅ြ နစ်-၁၅ြ နစ် 2  

3 20-45 min  ၁၅-၃၀ြ နစ် 3  

4 45 min or more. ၃၀-၄၅ြ နစ် 4  

5 Less than 5 min  ၄၅ြ နစထ်က ာ် 5  

 

Q13. What type of toilet facility is used by the household? 

သငတ် ို ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုြ ာ ဘယ်လ ို အ ြ်သာြ   ်း သံို်းသလ ။ 

 

Sr. Response 
Cod

e 
Action 

1 Flush, to piped sewer 

system 
ဖရဖလာငိ်ုးအမိသ်ာ(မိလလ ာြုိကစ်နစသ်ို ဲ့) 1 

 



 

2 Flush, to septic tank ဖရဖလာငိ်ုးအမိသ်ာ(မိလလ ာစည/်ကနထ် သို ဲ့) 2 
 

3 Flush, to pit latrine ဖရဖလာငိ်ုးအမိသ်ာ (အမ်ိသာတငွိ်ုးထ သို ဲ့) 3  

4 Flush, to elsewhere ဖရဖလာငိ်ုးအမိသ်ာ (အခခာိုးဖနရာသို ဲ့) 4 
 

5 Ventilated improved pit 

latrine 
ဖလဝငဖ်လထကွဖ်ကာငိ်ုးဖအာင ်

လြ်ုထာိုးဖသာ တငွိ်ုးအမိ်သာ 

5 

 

6 Pit latrine wtih slab   ုိုးအုြ်ထာိုးဖသာ တငွိ်ုးအမိသ်ာ 6 
 

7 Pit latrine without 

slab/open pit 
မ ုိုးအုြ်မထာိုးဖသာ တငွိ်ုးအမိသ်ာ 7 

 

8 Composting toilet ဖရစစက်နြ်ါသည်ဲ့အမိသ်ာ/သဘာဝ 

ဖခမဩဇာအခ စသ် ိုုးမည်ဲ့ အမိသ်ာ 

8 

 

9 Bucket မိလလ ာြ ုိုး၊ သ ြ ုိုး 9  

10 Hanging toilet ဖရဖြေါ်အမိ်သာ(ဖခ ာငိ်ုး၊ ကနဖ်ြေါ်တငွ)် 10  

11 No facilities, or bush or 

field 
ဖတာတိိုုးခခငိ်ုး/ခ   ထ သာွိုးခခငိ်ုး 11 

 

12 Other (specify) အခခာိုး (ဖ ာ်ခြြါ) 12 
 

 

Q14. What is the primary source of electricity in the household? 

လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့ ၁၂ လအတ င််း ဒ အ ြ်က လျှပ်စစ်ြ ်းက ို အဓ က ဘယ်ကရပါသလ ။ 

 

Sr. Response 
Cod

e 
Action 

1 Government grid အစိုိုးရ ဓါတအ်ာိုးလိငုိ်ုး 1 
 

2 Border country grid အမိ်န ိုးနာိုးခ ငိ်ုးန္ိငုင် မ  

ဓါတအ်ာိုးဖြိုးစနစ ်

2 

 

3 Community-based provision ရြ်ရွာ/ဖဒ္သတငွိ်ုး မ ိုးဖြိုးစနစ 3 
 

4 Fossil fuel-based generator မ ိုးစက ် 4  

5 Solar home system  အမိ်သ ိုုး ိလုာစနစ ် 5 
 

6 Solar lantern  လက ်ွ  ိလုာ မ ိုးအမိ ် 6  

7 Rechargeable battery system ခြနလ်ညအ်ာိုးခ ည်ဲ့န္ိငုဖ်သာ 

ဘကထ်ရ စနစ ်

7 

 

8 Water mill  အဖသိုးစာိုးဖရအာိုးလျှြ်စစ ် 8  

9 No electricity  မ ိုးမရြါ 9 
 

10 Other (specify) အခခာိုးဖ ာ်ခြြါ 10  



 

SECTION 7: HOUSEHOLD ASSETS/DURABLES 

အပ ိုင််း(၇) အ ြ်ထ ာငစ်ိုအသံို်းအထဆာငြ် ာ်း/  ကာရ ညြ်ေံန ိုငထ်သာပစစည််းြ ာ်း 

 

How many functioning [ITEM] does your household own (including ones rented to others)? 

အြေိုလက်ရ  သံို်းလ ို ဲ့ရထသ်းတ ဲ့( ) မြော်းသူြ ာ်းသ ို ဲ့င ာ်းရြ််း ာ်းထသာ ပစစည််းြ ာ်း အပါအ၀င)် အထရအတ က် ဘယ်ထလာက်က ိုအ ြ်ထ ာငစ်ိုက 

ပ ိုငဆ် ိုငသ်လ ။ 

 

Qs. Response Code 
Own 

Qty. 

Actio

n 

 Home assets 
အ ြ်အသံို်းအထဆာငြ် ာ်း    

1 
Battery to be charged from 

generator  
 ဘတထ ရ အ ို်း 7101 

[     ] 

 
 

2 Electric inverter  လျှပ်စစအ်ငဗ်ာတာ 7102 

[     ] 

 
 

3 Generator   ြ ်းစက် 7103 

[     ] 

 
 

4 Solar System  ထနထရာငမ်ြေညသ်ံို်းလျှပ်စစ်ြ ်း 7104 

[     ] 

 
 

5 Charcoal stove  ြ ်းထသ ်းြ ်းြ ို 7105 

[     ] 

 
 

6 Gas stove  ဂက်စ်ြ ်းြ ို 7106 

[     ] 

 
 

7 Efficient Cook Stove  

 င််း/ြ ်းထသ ်း 

အစာ်း  ို်း/အနည််းငယ်သံို်းရထသာ 

ြ ်းြ ို(A1)န င်ဲ့အလာ်းတူြ ်းြ ို 

7107 

[     ] 

 

 

 Electrical products လ ပ်စစ်ပစစည််းြ ာ်း    

8 
Hot plate  

လျှပ်စစက်   ငြ် ်းြ ို 7108 

[     ] 

 
 

9 
Electric stove  

လျှပ်စစ်ြ ်းြ ို (အပြူေ  န ် န််းည  န ိုင)် 7109 

[     ] 

 
 

10 
Rice cooker  

 ြင််းထပါင််းအ ို်း 7110 

[     ] 

 
 

11 
Electric fan/ Air cooler  

ပနက်ာ၊လျှပ်စစထ်ရထအ်းစက် 7111 

[     ] 

 
 

12 
Refrigerator/ Deep freezer  

ထရြေ ထသတတ ာ 7112 

[     ] 

 
 

 Audio/ visual products 

ရိုပ်သထံြ ာ်ထမြထရ်း 

အသံို်းအထဆာငြ် ာ်း 
 

 

 

13 
Radio 

ထရဒ ယ ို 7114 

[     ] 

 
 

14 
Stereo/ Hi-Fi cassette (with CD 

player)  
ကက်ဆက်/  စ ဒ  ြ င်ဲ့စက် 7115 

[     ] 

 
 

15 
Color TV  

ထရာငစ်ံိုရိုပ်မြငသ် ံကာ်းစက် 7116 

[     ] 

 
 



 

Qs. Response Code 
Own 

Qty. 

Actio

n 

16 
Satellite dish (any type including 

Paid TV)  

ပဂ  လ်တိုစထလာင််း (5network 

က ဲ့သ ို ဲ့အြေထပ်း ကည်ဲ့ရှုရထသာရိုပ်/သံ

အာ်းလံို်း)  

7117 

[     ] 

 

 

17 
VCD/DVD player  

ဗ  စ ဒ ၊ ဒ ဗ ဒ  ြ င်ဲ့စက် 7118 

[     ] 

 
 

 
Computer/ Communication 

equipments 

က နမ်ပူတာန ငဲ့း် ဲ့ဆက်သ ယ်ထရ်းပစစ

ည််းြ ာ်း 
 

 

 

19 

Computer (any type)  

က နပ် ူတာ(ြညသ်ည်ဲ့က နပ် ူတာြ

ဆ ိုပါ၀ငသ်ည)် 

7119 

[     ] 

 

 

20 
Line telephone  

ကက  ်းြိုန််း 7120 

[     ] 

 
 

21 
Mobile phone without internet 

လက်က ိုငြ်ိုန််း(အငတ်ာနက်ြပါ) 7121 

[     ] 

 
 

22 
Mobile phone with internet 

လက်က ိုငြ်ိုန််း(အငတ်ာနက်ပါ) 7122 

[     ] 

 
 

 Transportation သယ်ယူပ ို ဲ့ထဆာငထ်ရ်းယဉ်ြ ာ်း    

24 
Bicycle  

စက်ဘ ်း 7123 

[     ] 

 
 

25 

Motorcycle/moped/tuk tuk 

ထြာ်ထတာ်ဆ ိုငက်ယ်/သံို်းဘ ်းဆ ိုငက်

ယ ်

7124 

[     ] 

 

 

26 
Motor vehicle 

ကာ်း 7125 

[     ] 

 
 

27 
Canoe/Boat (not used fishing) 

ကန်ူးထလ ၊ ထလ (ငါ်းြြ််းရနြ်ဟိုတ်) 7126 

[     ] 

 
 

28 
Trishaw  

ဆ ိုက်ကာ်း 7127 

[     ] 

 
 

29 
Truck (6 Wheels and above) 

 ရပ်ကာ်း(၆ဘ ်း၊ ၆ဘ ်းန င်ဲ့အ က်) 7128 

[     ] 

 
 

30 
Other business transportation 

means (Specify_______) 

အမြော်းစ ်းပ ာ်းထရ်းသံို်း 

သယ်ယူပ ို ဲ့ထဆာငထ်ရ်း 

နည််းလြ််းြ ာ်း/ယာဉ်ြ ာ်း(     ) 

7129 

[     ] 

 

 

 

SECTION 8: NON-FARM ENTERPRISE ACTIVITIES 

အပ ိုင််း(၈)  စ ိုက်ပ   ်းထြ ်းမြူထရ်းြဟိုတ်ထသာလိုပ်ငန််း 

 

Include household business ventures that have been shut down permanently or temporarily during the past 12 months. 

လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့(၁၂)လအတ င််း အပြ  (သ ို ဲ့) ယာယ ပ တ် ာ်းရ/ရပ်ဆ ိုင််း ာ်းရတ ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ိုပ ိုင ်

အထသ်းစာ်းစ ်းပ ာ်းထရ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်းလည််း ည်ဲ့သ င််းပါ။ 

 

Q1. Over the past 12 months has anyone in this household owned a non-agricultural business or provided a non-agricultural 

service from home or a household-owned shop, as a carwash owner, metal worker, mechanic, carpenter, mason, tailor, barber, etc.? 



 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ်စ ိုက်ပ   ်းထရ်းြဟိုတ်ထသာ စ ်းပ ာ်းထရ်းလိုပ်ငန််းတစြ်ေိုြေို (သ ို ဲ့ြဟိုတ်) 

အ ြ်ဆ ိုင ် / ကာ်းထရထဆ်းဆ ိုင ် / သတတ  လိုပ်ငန််း / စက်မပငဆ်ရာ /လက်သြာ်း /ပန််းရံ/စက်ြေ  ပ်သြာ်း/ ဆံပငည် ပ်ဆရာ အစရ  သည်ဲ့ 

က ိုယ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငန််း ရ  ြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

 

Q2. Over the past 12 months has anyone in this household sold any agricultural by-products, including flour, and including 

livestock by-products, such as eggs, milk, hides, or blood? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ် စ ိုက်ပ   ်းထရ်း၏ထဘ်း  က်စာ်းထသာက်ကိုနပ်စစည််းထရာင််းြေ မြေင််း 

(ဂ ံ ြှုန် ဲ့၊ ကိုနစ် ြ််း၊ ပန််း၊ ကိုနထ်မြောက်၊ န ာ်းန ို ဲ့၊ အသာ်း န င်ဲ့ ဥ အပါအ၀င)် လိုပ်ြေ ဲ့သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

   

Q3. Over the past 12 months has anyone in this household sold processed fish directly to consumers or fish traders that may 

have been subject to techniques such as smoking, sun-drying, and salting? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ် ငါ်းပ ၊ ငါ်းထမြောက်၊ ငမံပာရည၊် 

ပိုစ နထ်မြောက်ြ ာ်းက ိုစာ်းသံို်းသူြ ာ်းအာ်း ထရာင််းြေ မြေင််းြ ာ်း လိုပ်ြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

    

Q4. Over the past 12 months has anyone in this household sold (in wholesale or retail) fresh or processed fish bought from 

other fishers or fish processors?  

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ်ငါ်းက ို လက်လ  လက်ကာ်း ထရာင််းြေ ြေ ဲ့သလာ်း။   

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

   

Q5. Over the past 12 months has anyone in this household offered any service or sold anything on a street or in a market, 

including firewood, home-made charcoal, construction timber, woodpoles, traditional medicine, mats, bricks, cane furniture, weave 

baskets, thatch grass etc.?  



 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ် လြ််းထပေါ်တ င ် (သ ို ဲ့ြဟိုတ်) ထ ်း  တ င ်  င််း (သ ို ဲ့) 

အ ြ်လိုပ်ြ ်းထသ ်း၊ သစတ် ိုသစ်စ၊ သစသ်ာ်းထြေ ာင််း၊ တ ိုင််းရင််းထဆ်း၊ ြ ာ၊ အိုတ်၊ ကက ြ်ပရ ထဘာဂ၊ ယက် ာ်းထသာမြေင််းြ ာ်း၊ 

သက်ကယ်အြ ို်းြ ာ်းထရာင််းြေ ြေ ဲ့သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

    

Q6. Over the past 12 months has anyone in this household food processing? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ်ပ ြေ  မြေင််း၊ ဆ ကက တ်၊ စပါ်းကက တ်၊ ဟာလာစက် စသညန် င်ဲ့ အလာ်းတူ 

အစာ်းအစာကက တ်ြေ   မပ လိုပ်မြေင််းြ ာ်း လိုပ်ြေ ဲ့သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

   

Q7. Over the past 12 months has anyone in this household owned a professional office or offered professional services from 

home as a doctor, accountant, lawyer, translator, private tutor, midwife, , etc?  

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ် က ြ််းက ငပ်ညာရ ငလ်ိုပ်ငန််းတစြ်ေိုြေိုပ ိုငဆ် ိုငြ်ေ ဲ့သလာ်း 

(သ ို ဲ့)က ိုယ်ဲ့အ ြ်ြ ာ ဆရာ၀န၊် စာရင််းက ိုင၊် ထရ ွဲ့ထန၊ ဘာသာမပန၊် သ ်းသန် ဲ့စာသငဆ်ရာ/ဆရာြ၊ ၀ြ််းဆ  ဆရာြ၊ ပညာန င်ဲ့ ၀နထ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း 

ထပ်းြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

   

Q8. Over the past 12 months has anyone in this household driven a household-owned taxi or pick-up truck to provide 

transportation or moving services? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ်ထ ာ်လာဂ  ၊ ဂ နထ်ဒါင််း၊ ဆ ိုငက်ယ် ကယ်ရ ၊ သံို်းဘ ်းဆ ိုငက်ယ်၊ Taxi 

န င်ဲ့ အမြော်းသယ်ယူပ ို ဲ့ထဆာင််းထရ်းကာ်းြ ာ်း စသညတ် ို ဲ့အာ်း ထြာင််းြေ ဲ့ပါသလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

   

Q9. Over the past 12 months has anyone in this household owned a bar or restaurant? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ်  ြင််းဆ ိုင၊် လက်ြက်ရညဆ် ိုင၊် ထြေါက်ဆ  ဆ ိုင၊် အထအ်းဆ ိုင၊် 

အသိုတ်ဆ ိုင၊် ြိုန် ဲ့ဟင််းြေါ်းဆ ိုင၊် အရက်ဆ ိုင ်အစရ  ထသာ အစာ်းအထသာက်န င်ဲ့ဆ ိုငထ်သာ ဆ ိုငက် ို ြ င်ဲ့ြေ ဲ့သလာ်း။ 



 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

    

Q10. Over the past 12 months has anyone in this household owned any other non-agricultural business, even if it is a small 

business run from home or on a street?  

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည် က ိုယ်ဲ့အ ြ်ြ ာ သ ို ဲ့ြဟိုတ် လြ််း  ြ ာ 

လယ်/ယာစ ိုက်ပ   ်းထရ်းြဟိုတ်ထသာ အမြော်း လိုပ်ငန််းတစြ်ေိုြေိုလိုပ်ြေ ဲ့သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

    

Q11. Over the past 12 months has anyone in these household received funds (remittances) from relatives working outside the 

village in Myanmar or in another country? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ င််းြ  တစထ်ယာက်ထယာက်သည ်အမြော်း ပြ  ွဲ့/ရ ာ၊ န ိုငင်တံ င ်ထန  ိုင ်အလိုပ်လိုပ်ထနထသာ သာ်း၊သြ ်း၊ 

ထဆ ြ   ်းြ ာ်း ံြ  ထပ်းပ ို ဲ့ထင  ရြေ ဲ့သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes လိုပ်ြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြလိုပ်ြေ ဲ့ပါ 2  

 

SECTION 9: LAND AND MAIN CROPS 

အပ ိုင််း(၉) ထမြယာန င်ဲ့ အဓ ကသ ်းန ြံ ာ်း 

 

Q1a.  

Sr. Response Acres 

1 How much agricultural land 

does your household own? 

(Acres, with one decimal place 

if relevant) 

သငတ် ို ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ို စ ိုက်ပ   ်း ထမြဧက 

(ဒဿြ၂ထနရာ)   

ဘယ်ထလာက်ပ ိုငပ်ါသလ ။ 

ညွှန ်ကာ်းြေ က်။ ။ ြပ ိုငပ်ါက '0'ဟို 

ထရ်းပါ 

 

 

Q1b. Do you household have agricultural? 

သငတ် ို ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုက စ ိုက်ပ   ်းထရ်းလိုပ်ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 



 

1 Yes လိုပ်ပါသည် 1  

2 No ြလိုပ်ပါ 2  

 

Q2a. Does the household have water for irrigation?  

 စ ိုက်ပ   ်းထရ်းလိုပ်ပါက သငတ် ို ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ို ထရသ င််း စ ိုက်ပ   ်းန ိုငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြစ ိုက်န ိုငပ်ါ 1  

2 Low နည််းနည််းသာထရသ င််းန ိုင ် 2  

3 Medium အသင်ဲ့အတင်ဲ့ထရသ င််းန ိုင ် 3  

4 Enough လံိုလံိုထလာက်ထလာက်ထရသ င််းန ိုင ် 4  

 

Q2b.  

Sr. Response Crops 

1 How many crops do you grow 

last year? 
လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့န စက် သ ်းန ဘံယ်န စ်ြ   ်း 

စ ိုက်ြေ ဲ့သလ ။ 

 

 

Q3. What are the three main crops you grew last year?  

 လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့န စက် စ ိုက်ြေ ဲ့တ ဲ့ သ ်းန ထံတ    က အဓ က သ ်းန (ံ၃)ြ   ်း က ိုထမပာ မပပါ။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Paddy 
စပါ်း 101 [     ]  

2 Wheat 
ဂ ံ  102 [     ]  

3 Maize 
ထမပာင််း 103 [     ]  

4 Millet 
လူ်း၊ဆပ်၊န စံာ်းထမပာင််း  104 [     ]  

5 Groundnut(Rain) 
 (ြ ို်း)ထမြပ  201 [     ]  

6 Groundnut(Winter) 
 (ထဆာင််း)ထမြပ   202 [     ]  

7 Sesame(Early) 
န ြ််း(ထကာက်လျှင)် 203 [     ]  

8 Sesame(Late) 
 န ြ််း(ထကာက်ကက ်း)  204 [     ]  

9 Mustard 
 ြိုနည်င််း 205 [     ]  

10 Matpe(Black gram) 
ြတ်ပ   301 [     ]  

11 Pedisein(Green gram) 
 ပ တ စ ြ််း  302 [     ]  

12 Butter bean 
 ပ ထ ာပတ် 303 [     ]  

13 Bocate(Cow pea) 
ဗ ိုက တ်ပ   304 [     ]  



 

Sr. Response Code Action 

14 Sultani 
 စ နတ်ာန   305 [     ]  

15 Sultapya 
 စ နတ်ာမပာ 306 [     ]  

16 Pelun 
ပ လ န််း 307 [     ]  

17 Pesigon(Pigeon pea) 
 ပ စည််းြေံို(ြေ ိုပ ) 308 [     ]  

18 Peyin(Rice bean) 
ပ ရင််း  309 [     ]  

19 Pebyugale(Duffin bean) 
 ပ မြူကထလ်း  310 [     ]  

20 Pegyi(Lablab bean) 
ပ ကက ်း 311 [     ]  

21 Pegya(Lima bean) 
 ပ  ကာ်း 312 [     ]  

22 Sadawpe(Garden pea) 
စာ်းထတာ်ပ  313 [     ]  

23 Peyazar(Lentil bean) 
 ပ ရာဇာ  314 [     ]  

24 Penauk(Krishna mung) 
ပ ထနာက် 315 [     ]  

25 Gram(Chick pea) 
ကိုလာ်းပ   316 [     ]  

26 Peboke(Soy bean) 
 ပ ပိုတ် 317 [     ]  

27 Chillies 
 ငရိုတ် 401 [     ]  

28 Onion 
  ကက်သ နန်  402 [     ]  

29 Garlic 
  ကက်သ နမ်ြူ 403 [     ]  

30 Tobacco(Virginia) 
ထဆ်းရ က်ကက ်း (ဗာဂ  ်းန ်းယာ်း) 501 [     ]  

31 Tobacco(Myanmar) 
 မြနြ်ာထဆ်းရ က်ကက ်း 502 [     ]  

32 Betel nut 
 က ြ််းသ ်း 503 [     ]  

33 Betel leaves 
 က ြ််းရ က် 504 [     ]  

34 Tea 
လဘက်ရည ် 601 [     ]  

35 Coffee 
 ထကာ်ြ  602 [     ]  

36 Sugarcane 
  ကံ 603 [     ]  

37 Toddy Palm 
 န််းပင ် 604 [     ]  

38 Potato 
 အာလူ်း 701 [     ]  

39 Vegetables 
ဟင််းသ ်းဟင််းရ က် 702 [     ]  

40 Fruits 
 သစသ် ်း၀လံ 703 [     ]  

41 Cotton(Wagyi) 
ဝါ (ဝါကက ်း) 801 [     ]  

42 Cotton(Mahlaing 5/6) 
ဝါ(ြလှု င ်၅/၆) 802 [     ]  

43 Cotton(Long Staple) 
 ဝါ(ြေ ဉ်ြျှဉ်၊ြေ ဉ်ဝါ) 803 [     ]  



 

Sr. Response Code Action 

44 Jute 
 ဂိုနထ်လျှာ် 804 [     ]  

45 Rubber 
ရာဘာ 901 [     ]  

46 Coconut 
 အိုန််းသ ်း 902 [     ]  

47 Plants(Medicinal) 
 ထဆ်းြက်၀ငအ်ပင ် 903 [     ]  

48 Thanatphet 
သနပ်ပင ် 904 [     ]  

49 Dhani 
ဓန  905 [     ]  

50 Flowers 
ပန််းြ ာ်း 906 [     ]  

 

Q4. Are you growing more than one crop in the same season? [Main crop, Second, Third] 

 [အဓ ကစ ိုက်သ ်းန ,ံ ဒိုတ ယအဓ ကစ ိုက်သ ်းန ,ံတတ ယအဓ ကစ ိုက်သ ်းန ]ံစ ိုက်တ ဲ့ရာသ ြ ာ အမြော်းသ ်းန ထံရာ စ ိုက်ြေ ဲ့ သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes စ ိုက်ြေ ဲ့ 1  

2 No ြစ ိုက်ြေ ဲ့ 2  

 

Q5. Do you save your seeds for next season? [Main crop, Second, Third] 

 [အဓ ကစ ိုက်သ ်းန ,ံ ဒိုတ ယအဓ ကစ ိုက်သ ်းန ,ံတတ ယအဓ ကစ ိုက်သ ်းန ]ံက ို ထနာက်န စြ် ာ  ပ်စ ိုက်ြ ို ဲ့ ြ   ်းသ ်းသန် ဲ့  ာ်းပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ြ   ်း ာ်း 1  

2 No ြ   ်းြ ာ်း 2  

 

Q6. In past 3 years, have you tried drought resistant seeds/crops? [Main crop, Second, Third] 

လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့(၃)န စအ်တ င််း [အဓ ကစ ိုက်သ ်းန ,ံ ဒိုတ ယအဓ ကစ ိုက်သ ်းန ,ံတတ ယအဓ ကစ ိုက်သ ်းန ]ံက ို ြ ို်းထြေါငတ် ဲ့ ဒဏြ်ေံန ိုငတ် ဲ့ြ   ်းစ ိုက်ြေ ဲ့သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes စ ိုက်ြေ ဲ့ 1  

2 No ြစ ိုက်ြေ ဲ့ 2  

3 Don’t know ြသ ပါ 3  

 

Q7. In past 3 years, have you tried flood resistant seeds/crops? [Main crop, Second, Third] 

 လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့(၃)န စ ် အတ င််း [အဓ ကစ ိုက်သ ်းန ,ံ ဒိုတ ယအဓ ကစ ိုက်သ ်းန ,ံတတ ယအဓ ကစ ိုက်သ ်းန ]ံက ို ထရနစဒ်ဏြ်ေံ န ိုငတ် ဲ့ြ   ်း 

စ ိုက်ြေ ဲ့သလာ်း။ 

 



 

Sr. Response Code Action 

1 Yes စ ိုက်ြေ ဲ့ 1  

2 No ြစ ိုက်ြေ ဲ့ 2  

3 Don’t know ြသ ပါ 3  

 

Q8. In the past three years have you tried (below options): 

 လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့(၃)န စ ်အတ င််း …… 

 

Sr. Reason Response Code Action 

1 
Growing a completely new 

crop? 

သ ်းန အံြ   ်းအစာ်းသစ ်

တစြ်ေိုစ ိုက်ြေ ဲ့သလာ်း။ 

Yes သံို်းြေ ဲ့ 1  

No 

ြသံို်း

ြေ ဲ့ 
2  

2 
A new plant or seed variety 

for an existing crop? 

စ ိုက်ထနက သ ်းန ရံ ဲ့ ြ   ်းအသစ်က ို 

ထမပာင််းစ ိုက်ြေ ဲ့သလာ်း။ 

Yes သံို်းြေ ဲ့ 1  

No 

ြသံို်း

ြေ ဲ့ 
2  

3 

A new (less expensive) 

mix of fertilisers and/or 

pesticides? 

ဓါတ်ထမြ သဇာန ဲ့ ပ ို်းသတ်ထဆ်းက ို 

ထရာသံို်း (စရ တ်ပ ို 

သက်သာထစတ ဲ့) နည််းသစ ်

တစြ်ေိုြေို က ို သံို်းြေ ဲ့ သလာ်း။ 

Yes သံို်းြေ ဲ့ 1  

No 

ြသံို်း

ြေ ဲ့ 
2  

4 

New agricultural 

techniques (organic, use of 

mechaneries, water 

system, mulching…) 

စ ိုက်ပ   ်းနည််းသစ(်ထအာ်ဂင််းနစ၊် 

စက်ပစစည််း သံို်း၊ထရထပ်းနည််းစနစ ်

သစ…်..) သံို်းြေ ဲ့သလာ်း။ 

Yes သံို်းြေ ဲ့ 1  

No 

ြသံို်း

ြေ ဲ့ 
2  

5 Other (Specify…) 

အမြော်းအသစ ် တစ်ြ   ်းြ   ်းက ို 

သံို်းြေ ဲ့သလာ်း။ 

Yes သံို်းြေ ဲ့ 1  

No 

ြသံို်း

ြေ ဲ့ 
2  

 

Q9. What was the main purpose trying the new crops? 

သံို်းြေ ဲ့ပါက… ဘာအတ က်ရညရ် ယ်ပပ ်း (Q8=1) က ို လိုပ်ြေ ဲ့တာလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Cope with drought ြ ို်းထြေါငြ်ှုက ိုြေံန ိုငရ်ည်ရ  ရန ် 1  

2 Cope with floods ထရကက ်းြှုက ိုြေံန ိုငရ်ညရ်  ရန ် 2  

3 Cope with changed rain pattern ြ ို်းြြ နမ်ြေင််းက ိုြေံန ိုငရ်ညရ်  ရန ် 3  

4 Cope with changed temperature အပြူေ  နအ်ထမပာင််းအလ က ိုြေံန ိုငရ်

ညရ်  ရန ်

4 

 



 

5 Cope with salinity  ဒ ထရဝငမ်ြေင််းက ိုြေံန ိုငရ်ည်ရ  ရန ် 5  

6 Just for more income ဝငထ်င ပ ိုရထစရန ် 6  

7 Increase yields    က်နှုန််းတ ို်းထစရန ် 7  

8 Resist Pests/diseasess  ပ ို်းြ ွှာ်းထရာဂါဒဏြ်ေံန ိုငရ်န ် 8  

9 Other (specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 9  

 

Q10 .  If yes, was it a success? 

 အ ဲ့ဒ ဲ့လ ိုက ိုလိုပ်ထဆာငတ် ဲ့ ရညရ် ယ်ြေ က်ထအာငမ်ြငပ်ါ သလာ်း။ (Q9……..) 

 

Sr. Response Code Action 

1 No, failed ြထအာငမ်ြငပ်ါ 1  

2 Yes, a bit နည််းနည််းထအာငမ်ြင ် 2  

3 Yes, a lot ြ ာ်းြ ာ်းြထအာငမ်ြင ် 3  

4 Too early to tell ထမပာြ ို ဲ့ထစာထသ်း 4  

 

Q11. If 2 or 3 in Q10, did it result in following (options) 

ထအာငမ်ြငရ်ငဘ်ာရလဒထ်တ ရြေ ဲ့ပါသလ ။ (Q10=2, 3) (MR) 

  

Sr. Response Code Action 

1 Improved yields   က်နှုန််းတ ို်းြေ ဲ့ 1 [     ]  

2 

Withstand shocks or stress 

ရိုတ်တရက်ထဘ်းဒဏ/်ြ ို်းထြေါင/်ထရရ ာ်း/ 

ဒ ထရ ကာရ ညဝ်င/် ြ ို်းြ ာ်းမြေင််း 

စသညတ် ို ဲ့အာ်းြေံန ိုငစ် ြ််းရ  ြေ ဲ့သည် 

2 [     ] 

 

3 Reduced water use ထရလ ိုအပ်ြှုထလ ာဲ့နည််းသ ာ်းသည ် 3 [     ]  

4 
Reduced inputs (fertilizers, 

pesticids, etc) 

သ င််းအာ်းစိုြ ာ်း(ထမြ သဇာ/ပ ို်းသတ်ထဆ်း)

လ ိုအပ်ြှုနည််း 

4 [     ] 

 

5 
Increase soil fertility/quality 

ထမြဆ အရည်အထသ ်းမြင်ဲ့လာ 5 [     ]  

6 
Increase income 

အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 6 [     ]  

 

SECTION 10: LIVESTOCK 

အပ ိုင််း(၁၀) တ ရစဆာနထ်ြ ်းမြူထရ်း 

 

Q1. Do you own any livestock? 

 ယြေိုလက်ရ   သငတ် ို ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ိုတ ရစဆာန ်ထြ ်းပါသလာ်း။ 

 



 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ထြ ်းြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြထြ ်းြေ ဲ့ပါ 2  

 

Q2. Currently which of the livestock do you own? 

 ယြေိုလက်ရ  သင်ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ို ဟာဘယ်ထြ ်းမြူထရ်းတ ရ စဆာနထ်တ ထြ ်းပါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Buffaloes က   501 [     ]  

2 Cattle န ာ်း 502 [     ]  

3 Goats ဆ တ်ြ ာ်း 508 [     ]  

4 Sheep သ ို်း 509 [     ]  

5 Pigs ဝက်ြ ာ်း 510 [     ]  

6 
Chicken 

 ကက် 511 [     ]  

7 
Duck 

ဘ  512 [     ]  

8 

Aquaculture 

ငါ်း/ပိုစ န/်ဂဏန််း 

စသည်ဲ့တ ို ဲ့ထြ ်းမြေင််း 
513 [     ]  

 

Sr. Response Number of animals 

1 Currently how many livestocks 

do you own? 

 

ယြေိုလက်ရ  သင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုဟာ 

ထြ ်းမြူထရ်းတ ရ စဆာန ်

ဘယ်န စထ်ကာငပ် ိုငဆ် ိုငသ်လ ။ 

 

 

Q3a    Before the last severe shock or stress do you own any livestock? 

ထနာက်ဆံို်း ရာသ ဥတို ထဘ်းဒဏ/် ဆ ို်းက   ်းြတ ိုငြ်ေငက် သငတ် ို ဲ့တ ရစဆာန ်တစ်ြ   ်းြ   ်းထြ ်းြေ ဲ့သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ထြ ်းြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြထြ ်းြေ ဲ့ပါ 2  

 

Q3b. Which livestocks were affected by the last severe shock or stress? 

ထနာက်ဆံို်း ရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ/် ဆ ို်းက   ်းထ ကာင်ဲ့ သင်ဲ့ရ ဲ့ဘယ်ထြ ်းမြူထရ်း တ ရစဆာနထ်တ က ို  ြေ ိုက်ြေ ဲ့သလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Buffaloes က   501 [     ]  



 

2 Cattle န ာ်း 502 [     ]  

3 Goats ဆ တ်ြ ာ်း 508 [     ]  

4 Sheep သ ို်း 509 [     ]  

5 Pigs ဝက်ြ ာ်း 510 [     ]  

6 
Chicken 

 ကက် 511 [     ]  

7 
Duck 

ဘ  512 [     ]  

8 

Aquaculture 

ငါ်း/ပိုစ န/်ဂဏန််း 

စသည်ဲ့တ ို ဲ့ထြ ်းမြေင််း 
513 [     ]  

 

Q4. In the past 3 years do you own any livestock? 

လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့(၃)န စက် သငတ် ို ဲ့တ ရစဆာန ်တစ်ြ   ်းြ   ်းထြ ်းြေ ဲ့သလာ်း။ 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ထြ ်းြေ ဲ့သည် 1  

2 No ြထြ ်းြေ ဲ့ပါ 2  

 

Q5. In the past three years have you tried? 

 ထြ ်းြေ ဲ့က လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့ (၃)န စ်အတ င််း (……)လိုပ်ြေ ဲ့သလာ်း။ 

Sr. Reason Response 
Cod

e 
Action 

1 
Raising a new type of 

animal? 

ထြ ်းထနက  ြဟိုတ်တ ဲ့ တ ရစဆာန ်

တစြ်   ်းြ   ်းထြ ်းြေ ဲ့ 

Yes ရြေ ဲ့ 1 

 

2 
Raising a different animal 

breed? 

တ ရစဆာန ် ြ   ်းသစတ်စ်ြ   ်းြ   ်း 

ထမပာင််းထြ ်းြေ ဲ့ 
 

3 
A new technique to feed or 

look after your animals? 

ထြ ်းမြူ နည််းသစ(်အစာထက ်း 

စနစသ်စသ် ို ဲ့ြဟိုတ် ထစာင်ဲ့ 

ထရ ာက်နည််းသစ)်သံို်းြေ ဲ့ No 

ြရ

ြေ ဲ့ 
2 

 

4 Other (specify…) 
အမြော်း(ထြာ်မပပါ) တစြ်ေိုြေိုလိုပ်ြေ ဲ့  

Q6. What was the main purpose of this innovation? 

အ ဲ့ဒ လ ိုလိုပ်ရတ ဲ့ ရညရ် ယ်ြေ က်ကဘာလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Cope with drought ြ ို်းထြေါငြ်ှုက ိုြေံန ိုငရ်ည်ရ  ရန ် 1  

2 Cope with floods ထရကက ်းြှုက ိုြေံန ိုငရ်ညရ်  ရန.် 2  

3 Cope with changed temperature အပြူေ  နအ်ထမပာင််းအလ က ိုြေံန ိုငရ်

ညရ်  ရန ်

3 

 



 

4 COPE WITH Water scaricity  ဒ ထရဝငမ်ြေင််းက ိုြေံန ိုငရ်ည်ရ  ရန ် 4  

5 Just for more income ဝငထ်င ပ ိုရထစရန ် 5  

6 Increase production  ိုတ်လိုပ်ြှုက ိုတ ို်းလ ို၍ 6  

7 Resist Pests/diseasess  ထရာဂါဒဏြ်ေံန ိုငရ်န ် 7  

8 Other (specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 8  

 

Q7. If YES, was it a success? 

အ ဲ့ဒ ဲ့လ ိုထဆာငရ် က်ြေ ဲ့တာ ထအာငမ်ြငြ်ေ ဲ့ပါသလာ်း။ (Q6…..) 

 

Sr. Response Code Action 

1 No, failed ြထအာငမ်ြငပ်ါ 1  

2 Yes, a bit နည််းနည််းထအာငမ်ြင ် 2  

3 Yes, a lot ြ ာ်းြ ာ်းြထအာငမ်ြင ် 3  

4 Too early to tell ထမပာြ ို ဲ့ထစာထသ်း 4  

 

Q8. If 2 or 3 in Q6, did it results in folloiwng (options). 

ဘာအက   ်းထက ်းဇူ်းထတ  ရြေ ဲ့သလ ။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Improved production (meat, milk, 

egges, etc) 
 ိုတ်လိုပ်ြှုတ ို်းြေ ဲ့ (အသာ်း၊ န ို ဲ့၊ဥ..စသည)် 

1 [     ]  

2 

Withstand shocks or stress 

ရိုတ်တရက်ထဘ်းဒဏ/်ြ ို်းထြေါင/် ထရရ ာ်း/ 

ဒ ထရ ကာရ ည ် ဝင/် ြ ို်းြ ာ်းမြေင််း 

စသညတ် ို ဲ့အာ်း ြေံန ိုငစ် ြ််းရ  ြေ ဲ့သည ်

2 [     ] 

 

3 
Increase income 

ဝငထ်င တ ို်း 3 [     ]  

4 Reduced inputs (feed stocks, water, 

etc) 
သ င််းအာ်းစိုထလ ာဲ့(အစာ၊ထရ.စသည)် 4 [     ] 

 

5 
Increase soil fertility/quality 

ထမြဆ အရည်အထသ ်းပ ိုထကာင််း/တ ို်းတက် 5 [     ]  

6 

Reduce care and maintainice 

(vacination, medicine, etc) 

  န််းသ ြ််းထစာင်ဲ့ထရ ာက်ရြှုထလ ာဲ့နည််း(

ကာက ယ်ထဆ်း၊ထဆ်းဝါ်း..စသည်) 

6 [     ] 

 

7 
Reduce labor costs  

လိုပ်သာ်းစရ တ်ထလ ာဲ့ 7 [     ]  

 

SECTION 11: ACCESS & USE OF SAVING & LOANS/CREDIT 

အပ ိုင််း(၁၁) စိုထဆာင််းြှုန င်ဲ့ထြေ ်းထင အာ်း လက်လ ြ််းြ ြှု 

 

Now I would like to ask you some questions about loans and including in-kind, and those after the last severe shock. 



 

အြေိုက နထ်တာ်/ြတ ို ဲ့ စိုထဆာင််းြှုန ဲ့ ထြေ ်းထင ထတ အထ ကာင််း န န ထမပာြေ ငပ်ါတယ်။ 

 

ACCESS 

Q1. If your household needs, would you be able to take loan? 

 သငတ် ို ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုအတ က် လ ိုအပ်ရင ်သငတ် ို ဲ့ထင ထြေ ်းန ိုငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ထြေ ်းန ိုင ် 1  

2 No ြထြေ ်းန ိုင ် 2  

3 Don't know ြသ ြါ 3  

 

Q2. If Yes Q1, which of the belwo listed organaizations would you apprach for loan? (Please list below options that you 

prioritize) 

 ထြေ ်းန ိုငတ်ယ်ဆ ိုရင ်ထင ထြေ ်းြ ို ဲ့ ဘယ်ဆ သ ာ်းြလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Formal bank ဘဏ ် 1 [     ]  

2 Microfinance အထသ်းစာ်းထင ထြေ ်းအြ  ွဲ့ 2 [     ]  

3 Villafe saving & loan association/self 

help group 
ထက ်းရ ာထင စိုထင ထြေ ်းအသင််း/က ိုယ် ူ

က ိုယ် အြ  ွဲ့ 

3 [     ] 

 

4 Relatives/friends သူငယ်ြေ င််း/ြ တ်ထဆ  4 [     ]  

5 Inromal village fund ထက ်းရ ာရနပံ်ိုထင  5 [     ]  

6 Pawn/gold shop အထပါငဆ် ိုင/်ထရွှဆ ိုင ် 6 [     ]  

7 Money lender ထင တ ို်းထြေ ်းသူ 7 [     ]  

8 Shop credit အထ က်းထရာင််းထသာဆ ိုင ် 8 [     ]  

9 Other(specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 9 [     ]  

 

Q3a. Your’household received this loan in last 12 months? 

လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့(၁၂)လအတ င််း သငတ် ို ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ို ထင ထ က်း/ပစစည််းထြေ ်းင ာ်းြေ ဲ့သလာ်း။ 

ညွှန ်ကာ်းြေ က်။  ။ ထြေ ်းြေ ဲ့ပါက ပြာဏအြ ာ်းဆံို်း(၃)ြေို အထ ကာင််းဆက်ထြ်းပါ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ြထြေ ်းြေ ဲ့ 1  

2 No ထြေ ်းြေ ဲ့ 2  

Lone (loans in the last 12 months) 



 

ထြေ ်းယူြှု (လ နြ်ေ ဲ့ထသာ(၁၂)လအတ င််း ထြေ ်းယူြှု) 

 

Q3b. Who in the household received this loan? 

အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငြ် ာ်း  ကဘယ်သူကဒ ထြေ ်းထင ရယူြေ ဲ့သလ ။ 

 

Sr. Response Household ID 

1 Who in the household received 

this loan? 
အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငြ် ာ်း  ကဘယ်သူကဒ 

ထြေ ်းထင ရယူြေ ဲ့သလ ။ 

 

 

Q4. What was the main reason for borrowing this loan? 

ဒ ထြေ ်းထင ယူရမြေင််းရ ဲ့ အဓ ကအထ ကာင််းအရင််းက ဘာထ ကာင်ဲ့လ ။ 

 

Sr. Response Cod

e 

Action 

1 Agriculture စိုကြ် ိ ိုးဖရိုးအတကွ ် 1  

2 Livestock ဖမွိုးခမူဖရိုးအတကွ ် 2  

3 Non-farm business လယယ်ာမဟတုဖ်သာ 

အခခာိုးစ ိုးြွာိုးဖရိုးအတကွ ်

3  

4 Health က နိ်ုးမာဖရိုးအတကွ ် 4  

5 Education ြညာဖရိုးအတကွ ် 5  

6 Home improvement အမိ်ခြ ခြငရ်နအ်တကွ ် 6  

7 Durable good ဖရရ ညခ် တ ဲ့ြစစညိ်ုးမ ာိုး 

ဝယယ် ရနအ်တကွ ်

7  

8 Food consumption စာိုးစရိတအ်တကွ ် 8  

9 WEDDING/Cultural/Relegiou

s functions 
ြဂဂလာထဆာင၊် အလှူအတန််းန င်ဲ့ 

သာထရ်းဆ ိုငရ်ာက စစရပ်ြ ာ်း 

9  

10 Buy phone/tv/radio ြိုန််း၊ TV၊ ထရဒ ယ ိုဝယ်ရနအ်တ က် 10  

11 Fnueral နာထရ်းအတ က်  11  

12 Other (specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ)  12  

 

Q5. What was the source of this loan? 

ဒ ထြေ ်းထင က ိုဘယ်သူ ဲ့ဆ က ထြေ ်းြေ ဲ့တာလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 



 

1 Formal bank ဘဏ ် 1  

2 Microfinance အထသ်းစာ်းထင ထြေ ်းအြ  ွဲ့ 2  

3 Villafe saving & loan association/self 

help group 
ထက ်းရ ာထင စိုထင ထြေ ်းအသင််း/က ိုယ် ူ

က ိုယ် အြ  ွဲ့ 

3 

 

4 Relatives/friends သူငယ်ြေ င််း/ြ တ်ထဆ  4  

5 Inromal village fund ထက ်းရ ာရနပံ်ိုထင  5  

6 Pawn/gold shop အထပါငဆ် ိုင/်ထရွှဆ ိုင ် 6  

7 Money lender ထင တ ို်းထြေ ်းသူ 7  

8 Shop credit အထ က်းထရာင််းထသာဆ ိုင ် 8  

9 Other(specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 9  

 

Q6. How much was received in this loan? 

ဘယ်ထလာက်ထြေ ်းြေ ဲ့တာလ ။ 

  

Sr. Response Kyats 

1 

in cash ထင ထ က်းတနြ် ို်း  

in-kind ပစစည််းတနြ် ို်း  

 

Q7. Was collateral required for this loan? 

အ ဲ့ဒ ဲ့ထြေ ်းထင အတ က် အထပါငပ်စစည််း ထပ်းြေ ဲ့ရထသ်းလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ထပ်းြေ ဲ့ 1  

2 No ြထပ်းြေ ဲ့ 2  

 

Q8. What was the interest rate period?  

အတ ို်းကဘယ်ကာလအထပေါ်အထမြေြေံလ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Daily ဖန ဲ့စဉ်(ဖန ဲ့ခြနတ်ိိုုး) 1  

2 Weekly အြတစ်ဉ် 2 
 

3 Every 15 days ၁၅ရကတ်စက်ကမိ ် 3  

4 Monthly လစဉ် 4 
 



 

5 Every 4 months ၄လတစက်ကမိ ် 5 
 

6 Every 6 months ၆လတစက်ကမိ ် 6  

7 Annual (year) န္ စစ်ဉ် 7  

8 One time-all at once တစက်ကမိ်တညိ်ုးတငွအ်ဖကကဖြိုးခခ

ငိ်ုး 

8  

9 No need interest ြထပ်းရပါ 9  

10 Other (specify) အခခာိုး(ဖ ာ်ခြြါ) 10  

 

Sr. Response Kyats 

1 What interest was charged on this 

loan 

(write "0" if none) 

အ ဲ့ဒ ဲ့ကာလအတ က် အတ ို်းနှုန််း 

ဘယ်ထလာက်လ ။ 

 

Lone (loans after the last severe climate shock) 

ထြေ ်းယူြှု (ထနာက်ဆံို်းရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏထ်နာက်ပ ိုင််း ထြေ ်းယူြှု) 

 

Q3b. Who in the household received this loan? 

အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငြ် ာ်း  ကဘယ်သူကဒ ထြေ ်းထင ရယူြေ ဲ့သလ ။ 

 

Sr. Response Household ID 

1 Who in the household received 

this loan? 
အ ြ်ထ ာငစ်ို၀ငြ် ာ်း  ကဘယ်သူကဒ 

ထြေ ်းထင ရယူြေ ဲ့သလ ။ 

 

 

Q4. What was the main reason for borrowing this loan? 

ဒ ထြေ ်းထင ယူရမြေင််းရ ဲ့ အဓ ကအထ ကာင််းအရင််းက ဘာထ ကာင်ဲ့လ ။ 

 

Sr. Response Cod

e 

Action 

1 Agriculture စိုကြ် ိ ိုးဖရိုးအတကွ ် 1  

2 Livestock ဖမွိုးခမူဖရိုးအတကွ ် 2  

3 Non-farm business လယယ်ာမဟတုဖ်သာ 

အခခာိုးစ ိုးြွာိုးဖရိုးအတကွ ်

3  

4 Health က နိ်ုးမာဖရိုးအတကွ ် 4  

5 Education ြညာဖရိုးအတကွ ် 5  

6 Home improvement အမိ်ခြ ခြငရ်နအ်တကွ ် 6  



 

7 Durable good ဖရရ ညခ် တ ဲ့ြစစညိ်ုးမ ာိုး 

ဝယယ် ရနအ်တကွ ်

7  

8 Food consumption စာိုးစရိတအ်တကွ ် 8  

9 WEDDING/Cultural/Relegiou

s functions 
ြဂဂလာထဆာင၊် အလှူအတန််းန င်ဲ့ 

သာထရ်းဆ ိုငရ်ာက စစရပ်ြ ာ်း 

9  

10 Buy phone/tv/radio ြိုန််း၊ TV၊ ထရဒ ယ ိုဝယ်ရနအ်တ က် 10  

11 Fnueral နာထရ်းအတ က်  11  

12 Other (specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ)  12  

 

Q5. What was the source of this loan? 

ဒ ထြေ ်းထင က ိုဘယ်သူ ဲ့ဆ က ထြေ ်းြေ ဲ့တာလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Formal bank ဘဏ ် 1  

2 Microfinance အထသ်းစာ်းထင ထြေ ်းအြ  ွဲ့ 2  

3 Villafe saving & loan association/self 

help group 
ထက ်းရ ာထင စိုထင ထြေ ်းအသင််း/က ိုယ် ူ

က ိုယ် အြ  ွဲ့ 

3 

 

4 Relatives/friends သူငယ်ြေ င််း/ြ တ်ထဆ  4  

5 Inromal village fund ထက ်းရ ာရနပံ်ိုထင  5  

6 Pawn/gold shop အထပါငဆ် ိုင/်ထရွှဆ ိုင ် 6  

7 Money lender ထင တ ို်းထြေ ်းသူ 7  

8 Shop credit အထ က်းထရာင််းထသာဆ ိုင ် 8  

9 Other(specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 9  

 

Q6. How much was received in this loan? 

ဘယ်ထလာက်ထြေ ်းြေ ဲ့တာလ ။ 

  

Sr. Response Kyats 

1 

in cash ထင ထ က်းတနြ် ို်း  

in-kind ပစစည််းတနြ် ို်း  

 

Q7. Was collateral required for this loan? 

အ ဲ့ဒ ဲ့ထြေ ်းထင အတ က် အထပါငပ်စစည််း ထပ်းြေ ဲ့ရထသ်းလာ်း။ 

 



 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ထပ်းြေ ဲ့ 1  

2 No ြထပ်းြေ ဲ့ 2  

 

Q8. What was the interest rate period? 

အတ ို်းကဘယ်ကာလအထပေါ်အထမြေြေံလ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Daily ဖန ဲ့စဉ်(ဖန ဲ့ခြနတ်ိိုုး) 1  

2 Weekly အြတစ်ဉ် 2  

3 Every 15 days ၁၅ရကတ်စက်ကမိ ် 3 
 

4 Monthly လစဉ် 4  

5 Every 4 months ၄လတစက်ကမိ ် 5 
 

6 Every 6 months ၆လတစက်ကမိ ် 6  

7 Annual (year) န္ စစ်ဉ် 7  

8 One time-all at once တစက်ကမိ်တညိ်ုးတငွအ်ဖကကဖြိုးခခ

ငိ်ုး 

8  

9 No need interest ြထပ်းရပါ 9  

10 Other (specify) အခခာိုး(ဖ ာ်ခြြါ) 10  

 

Sr. Response Kyats 

1 What interest was charged on this 

loan 

(write "0" if none) 

အ ဲ့ဒ ဲ့ကာလအတ က် အတ ို်းနှုန််း 

ဘယ်ထလာက်လ ။ 

 

SAVING 

Q9. Do you or housedhold member save money? 

သင/် သငတ် ို ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝငထ်တ  ထင စိုန ိုငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes စိုန ိုင ် 1  

2 No ြစိုန ိုင ် 2  

 

Q10. If yes Q 9, where do you and household member deposit/keep money? 

 စိုန ိုငရ်င ်ဘယ်ြ ာစိုသလ ။ 

 



 

Sr. Response Code Action 

1 Formal bank ဘဏ ် 1  

2 Microfinance အထသ်းစာ်းထင ထြေ ်းအြ  ွဲ့ 2  

3 Villafe saving & loan association/self 

help group 
ထက ်းရ ာထင စိုထင ထြေ ်းအသင််း/က ိုယ် ူ

က ိုယ် အြ  ွဲ့ 

3 

 

4 Relatives/friends သူငယ်ြေ င််း/ြ တ်ထဆ  4  

5 Inromal village fund ထက ်းရ ာရနပံ်ိုထင  5  

6 Pawn/gold shop အထပါငဆ် ိုင/်ထရွှဆ ိုင ် 6  

7 Money lender ထင တ ို်းထြေ ်းသူ 7  

9 Other(specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 9  

 

Q11.   

Sr. Response Household ID 

1 Who in your household is 

mainly responsible for keeping 

cash for daily spending? (One 

person)? 

သင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုြ ာ 

အ ြ်ထ ာငစ်ိုထန ဲ့စဉ်သံို်း 

စရ တ်(ထင )က ိုဘယ်သူ 

တာဝနယ်ူက ိုငစ်  သံို်းပါသလ ။ 

 

 

Q12.   

Sr. Response Household ID 

1 Who in the household (if any) 

keeps savings in cash, gold or 

other forms? [includes savings 

outside the dwelling, such as in 

credit groups] 

အ ြ်ထ ာငစ်ိုထရွှထင  စိုထဆာင််းြှုက ို 

ဘယ်သူကတာဝနယ်ူ   န််းသ ြ််းသလ ။ 

 

 

SECTION 12: FOOD SECURITY  

အပ ိုင််း(၁၂) စာ်းနပ်ရ ကခာြူလံိုြှု  

 

Q1. During the last 12 MONTHS, was there a time when you had to skip a meal because there was not enough money or other 

resources to get food? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လအတ င််းက သင်ဲ့ြ ာပ ိုက်ဆ(ံသ ို ဲ့) အမြော်းအရာြ ာ်း ြရ  လ ို ဲ့ အာဟာရမြစထ်သာ အစာ်းအထသာက်ြ ာ်းက ို ြစာ်းန ိုငတ်ာြ   ်းရ  ြေ ဲ့ပါ 

သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ ိခ ဲ့ြါသည ် 1  

2 No မရ ိခ ဲ့ြါ 2  

 

Q2. Does this household have any members less than 5 years old? 



 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လအတ င််းက ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုြ ာ အသက်ငါ်းန စ ်ထအာက်ကထလ်းရ  သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ ိခ ဲ့ြါသည ် 1  

2 No မရ ိခ ဲ့ြါ 2  

 

Q3. During the last 12 MONTHS, was there a time when any of the children younger than 5 years old did not eat healthy and 

nutritious food because of a lack of money or other resources? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ ၁၂ လအတ င််းက သင်ဲ့ြ သာ်းစို  ြ  ၅န စထ်အာက် ကထလ်းထတ က ို ပ ိုက်ဆ(ံသ ို ဲ့) အမြော်းအရာြ ာ်း ြရ  လ ို ဲ့အာဟာရ မြစထ်စတ ဲ့ အစာ်း 

အထသာက်ထတ  ြထက ်းန ိုငတ်ာြ   ်း ရ  ြေ ဲ့သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ ိခ ဲ့ြါသည ် 1  

2 No မရ ိခ ဲ့ြါ 2  

 

Q4. After the most recent severe climate shock, was there a time when you had to skip a meal because there was not enough 

money or other resources to get food? 

ထနာက်ဆံို်းရာသ ဥတို ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်း ထနာက်ပ ိုင််းသင်ဲ့ြ ာ ပ ိုက်ဆ ံ (သ ို ဲ့) အမြော်း အရာြ ာ်း ြရ  လ ို ဲ့ အာဟာရ မြစထ်သာ 

အစာ်းအထသာက်ြ ာ်းက ို ြစာ်းန ိုငတ်ာြ   ်း ရ  ြေ ဲ့ပါသလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ ိခ ဲ့ြါသည ် 1  

2 No မရ ိခ ဲ့ြါ 2  

 

Q5. Does this household have any members less than 5 years old after the most recent severe climate shock? 

 ထနာက်ဆံို်းရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းထနာက်ပ ိုင််း ဒ အ ြ်ထ ာငစ်ိုြ ာ အသက်ငါ်းန စထ်အာက်ကထလ်းရ  သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ ိခ ဲ့ြါသည ် 1  

2 No မရ ိခ ဲ့ြါ 2  

 

Q6. After the most recent severe climate shock, was there a time when any of the children younger than 5 years old did not eat 

healthy and nutritious food because of a lack of money or other resources? 

ထနာက်ဆံို်းရာသ ဥတို ထဘ်းဒဏ/် ဆ ို်းက   ်းထနာက်ပ ိုင််းသင်ဲ့ြ သာ်းစို  ြ  ၅န စထ်အာက်ကထလ်းထတ က ို ပ ိုက်ဆ ံ (သ ို ဲ့) 

အမြော်းအရာြ ာ်းြရ  လ ို ဲ့အာဟာရ မြစထ်စတ ဲ့ အစာ်းအထသာက်ထတ  ြထက ်းန ိုငတ်ာ ြ   ်းရ  ြေ ဲ့သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 



 

1 Yes ရ ိခ ဲ့ြါသည ် 1  

2 No မရ ိခ ဲ့ြါ 2  

 

SECTION 13: EXTERNAL HELP 

အပ ိုင််း(၁၃) - မပငပ်အကူအည  

 

[RESPONDENT: Household head or most knowlegable person] 

ထမြဆ ိုသူ၊ အ ြ်ထ ာငဦ််းစ ်း (သ ို ဲ့) အ ြ်အထ ကာင််း အသ ဆံို်း သူသာ ထမြဆ ိုရန။် 

 

Q1. In the event of disater and climate extrems, who would you approach for support, if it was needed? Please identify up to 3 

in order of importance [Multiple responses accepted]  

 တကယ်လ ို ဲ့ ရိုတ်တရက် ထဘ်းဒါဏ ်/ ဆ ို်းက   ်း ရာသ ဥတို မပင််း နြ်ှု ထဘ်းဒါဏမ်ြစလ်ာလ ို ဲ့ သငတ် ို ဲ့အတ က် လ ိုအပ်တာထတ ရ  လာရင ်

ဘယ်သူက ို ြေ ဉ််းကပ် အကူအည ထတာင််းြလ ။ အထရ်းပါဆံို်းကထနစထမပာထပ်းပါ။ အထမြ(၃)ြေိုအ  ထပ်းန ိုငပ်ါတယ်။  

  

Sr. Response Code Action 

1 National government မပညထ် ာငစ်ိုအစ ို်းရ 1 [     ]  

2 Local government မပညန်ယ်/တ ိုင််းထဒသကက ်းအစ ို်းရ 2 [     ]  

3 International NGO န ိုငင်တံကာ NGO 3 [     ]  

4 Local NGOs မပညတ် င််း NGO 4 [     ]  

5 Religious Institutions ဘာသာထရ်းဆ ိုငရ်ာအြ  ွဲ့ 5 [     ]  

6 Neighbours အ ြ်န ်းြေ င််း 6 [     ]  

7 Family/friends ြ သာ်းစို/ြ တ်ထဆ /သူငယ်ြေ င််း 7 [     ]  

8 Other အမြော်း 8 [     ]  

9 Don't know ြသ ပါ 9 [     ]  

 

 

Q2a. In the last disater and climate extrems, did you receive the supports whom you approached. 

 ထနာက်ဆံို်းရိုတ်တရက်ထဘ်းဒါဏ/် ဆ ို်းက   ်း ရာသ ဥတိုမပင််း နြ်ှု ထဘ်းဒဏတ်ိုန််းက သငတ် ို ဲ့တစ်ြ  ွဲ့ ြ  ွဲ့/ တစဦ််းဦ်းဆ ကထန အကူအည  

ထတာင််းြေ ဲ့ထသ်းလာ်း။   

  

Sr. Response Code Action 

1 Yes ထတာင််းြေ ဲ့ 1  

2 No ြထတာင််းြေ ဲ့ 2  

 

Q2b. During the last disater and climate extrems, who would you approach for support, if it was needed? Please identify up to 3 

in order of importance [Multiple responses accepted] 



 

 ထနာက်ဆံို်းရိုတ်တရက်ထဘ်းဒါဏ/် ဆ ို်းက   ်း၊ ရာသ ဥတိုမပင််း နြ်ှုထဘ်း ဒဏတ်ိုန််းကသငအ်ကူအည က ို ဘယ်သူထတ ဆ က ထတာင််းြေ ဲ့ 

သလ ။  

  

Sr. Response Code Action 

1 National government မပညထ် ာငစ်ိုအစ ို်းရ 1 [     ]  

2 Local government မပညန်ယ်/တ ိုင််းထဒသကက ်းအစ ို်းရ 2 [     ]  

3 International NGO န ိုငင်တံကာ NGO 3 [     ]  

4 Local NGOs မပညတ် င််း NGO 4 [     ]  

5 Religious Institutions ဘာသာထရ်းဆ ိုငရ်ာအြ  ွဲ့ 5 [     ]  

6 Neighbours အ ြ်န ်းြေ င််း 6 [     ]  

7 Family/friends ြ သာ်းစို/ြ တ်ထဆ /သူငယ်ြေ င််း 7 [     ]  

8 Other အမြော်း 8 [     ]  

9 Don't know ြသ ပါ 9 [     ]  

 

Q2c. In the last disater and climate extrems, did you receive the supports whome you approached 

 သူတ ို ဲ့ဆ ကအကူအည ဘယ်ထလာက်ရြေ ဲ့သလ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Not at all ြရြေ ဲ့ပါ 1  

2 Little အနည််းငယ် 2  

3 A lot ြ ာ်းစ ာ 3  

 

Q3. In the last 12 months, has anyone in your household received cash or in-kind support for [REASON]? 

 လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့ (၁၂)လတိုန််းက [……] အတ က် သငတ် ို ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ိုဝင ်တစဦ််းဦ်းဟာ ထင ထ က်း (သ ို ဲ့ြဟိုတ်) ပစစည််း ထ ာက်ပံဲ့ြှုရြေ ဲ့ 

သလာ်း။ 

 

 

Sr. Reason Response Code Action 

1 The education of children 
ကထလ်းြ ာ်း ပညာထရ်း  

Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

2 
Health care or health 

problems 

က န််းြာထရ်း ထစာင်ဲ့ထရ ာက်ြှု (သ ို ဲ့) 

က န််းြာထရ်း မပဿနာြ ာ်း 

Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

3 Yes ရြေ ဲ့ 1  



 

Due to flood/ drought/ 

other weather related 

event 

ထရကက ်း/ြ ို်းထြေါငမ်ြေင််းန င်ဲ့ 

အမြော်းရာသ  ဥတိုန င်ဲ့ 

ဆက်န ယ်ထသာက စစြ ာ်း  

No ြရြေ ဲ့ 2  

4 
Livlihood and assets 

protection 

အသက်ထြ ်းဝြ််းထက ာင််းြှုန င်ဲ့ 

ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု ြဆံို်းရှု ံ်းထစရန ်

ကာက ယ်ထရ်း 

Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

5 Housing/shelter ထနအ ြ်/ထနစရာ  
Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

6 Food/water အစာ်းအစာ/ထရ 
Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

7 
Other reason 

(Specify….) 
အမြော်းအထ ကာင််းအရာ(ထြာ်မပပါ) 

Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

 

Q4. Did your household receive aid for [REASON] from the government, an NGO/ foundation, or a religious institution in the 

last 12 months? 

 အ ဲ့ဒါ (Q3=1)အစ ို်းရဆ က/NGO/ ထြာငထ်ဒ်းရ င််းထတ က ဘာသာထရ်းအြ  ွဲ့ထတ ဆ က၊ အြ ာ်းမပည်သူကူည ြှုြ ……ရြေ ဲ့သလာ်း။ 

 

Sr. Reason Response Code Action 

1 Government 
အစ ို်းရ 

Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

2 Ngo/ foundation NGO/ ထြာငထ်ဒ်းရ င််း 
Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

3 Religious institution ဘာသာထရ်း အြ  ွဲ့ 
Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

4 Public အြ ာ်း မပညသ်ူ 
Yes ရြေ ဲ့ 1  

No ြရြေ ဲ့ 2  

 

  

 

 

  



 

Annex 4: Village Level Survey 

I. Identification 

Write Down Details for Contact Select Codes as Appropriate 

Name 

________________________________

____ 

State/Region  

__________________________ |__|__| 

Address 

________________________________

____ 

Township  

____________________________ |__|__| 

 

________________________________

____ Urban/Rural -         1.  Urban         2.  Rural |__| 

 

________________________________

____ 

Town/Sub-township  

_____________________ |__| 

 

________________________________

____ 

Ward/Village Tract  

______________________ |__|__|__| 

 

________________________________

____ 

Village 

________________________________ |__|__| 

Phone No. 

________________________________

____ 

Sample Household Number 

_______________ |__|__| 

    

 

Greeting  

Good morning/ afternoon/ evening. My name is...... I work for Third Eye which conducts socio-economic research and survey. Now, 

I am a supervisor for the MYANMAR BRACED village baseline survey 2015, which is currently being conducted in Myanmar as 

part of collaboration between the Plan, World Vision, Action Aid, BBC MA, MEI and UN Habitat. The objective of this survey is 

to gain a better understanding of Resilience to Disaster and Climate Extremes in the country. For that purpose, your ward/village 

was randomly selected to be included in this survey, one of over one hundred wards/villages that are being interviewed. This 

community questionnaire is being administered to complement a household survey that is being conducted at the same time. The 

interview will take approximately one hour (Does this interveiw take 1 hour?).  We would ask for your cooperation to complete this 

questionnaire. 

II. Fieldwork Record (For PAPI Only) 

Data Collection Fieldwork Supervision 

No. of attempts made for successful interview : _______   |__| Type of QC: [    ] Presence at the time of interview 

Date of Interview (dd/mm/yy) : ____/ ____/ ____     [    ] Personal callback check  [   ] Telephone callback check 

Interview Time: from ___:___AM/PM  to ___:___AM/PM   Date : ____/ ____/ ____ Time: ____:____AM/PM 

Name:____________________________ ID No. : |__|__|__| Name:____________________________ ID No. : |__|__|__| 

 

III. Office Record (For PAPI Only) 

Checking/Coding Data Entry Data Checking Data Supervisor/Manager 

Signature: Signature: Signature: Signature: 

Name: 

____________________ 

Name: 

____________________ 

Name: 

____________________ 

Name: 

____________________ 

ID No. : |__|__|__| ID No. : |__|__|__| ID No. : |__|__|__| ID No. : |__|__|__| 

Date: ___/ ___/ ___ Date: ___/ ___/ ___ Date: ___/ ___/ ___ Date: ___/ ___/ ___ 

 



 

 

SECTION 1:  ROSTER OF KEY INFORMANTS 

အပ ိုင််း (၁) ထမြဆ ိုသူြ ာ်း၏ အြေ က်အလက်ြ ာ်း  

  

ဤထြ်းြေ န််းလွှာအာ်း စ ြံက န််းထက ်းရ ာြ ာ်းတ င ် စ ြံက န််းြ ြ  ွဲ့ ာ်းထသာ "ရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏြ်ေံန ိုငစ် ြ််းရ  ထရ်း မပငဆ်ငြ်ှုထကာ်ြတ " 

ြ အြ  ွဲ့ဝငြ် ာ်း၊ စ ြံက န််းထက ်းရ ာြဟိုတ်ပါက ထက ်းရ ာအိုပ်ြေ  ပ်ထရ်းအြ  ွဲ့အပါအဝင ် ထက ်းရ ာအထ ကာင််း ထကာင််းစ ာထမြထပ်းန ိုငထ်သာ 

ရပ်ြ ရပ်ြြ ာ်းအာ်း ထြ်းရနမ်ြစ်သည။် ထမြဆ ိုသူြ ာ်း  တ င ် အြ   ်းသြ ်းတစဝ်က်ြေန် ဲ့ပါသ ထစရန ် အ ်ူးဂရိုမပ  ထဆာငရ် က်ပါ။ HHQ န င်ဲ့ 

က ိုက်ည  ပါ။ 

 

 Q2. Is [NAME] male or female? 

  [အြည]်က ထယာက် ာ်း လာ်း။ ြ န််းြလာ်း။  

Sr. Response Code Action 

1 Male က ာ်း 1  

2 Female ြ 2  

 

  

 Q4. What is [NAME] title/position? 

 [အြည]်၏ ရာ ်ူး အြည်/ အဆင်ဲ့ကဘာလ ။ 

 

Sr. Response 
Cod

e 
Action 

1 Ward/village authority ရြ်ကကွ/်ဖက ိုးရွာ အာဏာြိငု ် 1 
 

2 Gov't officer အစိုိုးရအရာရ ိ 2  

3 Other gov't staff အခခာိုးအစိုိုးရ ဝနထ်မိ်ုး 3  

 Question Number 

Q1 

Make a complete list of all individuals 

in record number.(Write down in 

record number) 

ရပ်ရ ာထြ်းြေ န််းလွှာတ င ် ထမြဆ ို ကြည်ဲ့သူ 

အထရအတ က် ြညြ်ျှရ  ပါသလ ။ အထရအတ က်က ို 

ြေ ထရ်းပါ။ 

 

Make a complete list of all individuals 

who are part of the group of informants 

for the community questionnaire. 

ရပ်ရ ာထြ်းြေ န််းလွှာတ င ် ထမြဆ ို ကြည်ဲ့သူ 

တစဦ််းြေ င််းစ ၏ အြည်ြ ာ်းက ို စာရင််းထရ်း 

သ င််းပါ။ 

Name 

 

 Question Years (န စ)် 

Q3 

How old is [NAME]? 

Record in completed years. Record "0" if less 

than 1 year. 

 

[အြည]်အသက် ဘယ်ထလာက် မပည်ဲ့ပပ ်း 

ရ  ပါသလ ။ 
 



 

4 Ngo member NGO အသငိ်ုးဝင ် 4 
 

5 Community elder ရြ်မရိြ်  5 
 

6 Cbo memeber CBO အသင််းဝင ် 6  

7 General public အမ ာိုးခြညသ်  7 
 

8 Other (specify) အခခာိုး(ဖ ာ်ခြြါ) 8  

 

 

 Q6. What language do [NAME] speak at home? LIST UP TO THREE. 

  [အြည]်အ ြ်တ င ်ြညသ်ည်ဲ့ ဘာသာစကာ်းမြင်ဲ့ ထမပာသလ ။  

Sr. Response 
Cod

e 
Action 

1 Kachin ကြေ င ် 1  

2 Kayah ကယာ်း 2  

3 Kayin ကရင ် 3  

4 Chin ြေ င််း 4  

5 Mon ြ န ် 5  

6 Myanmar ဗြာ 6  

7 Rakhine ရြေ ိုင ် 7  

8 Shan ရ ြ််း 8  

9 Other indigenous အမြော်းတ ိုင််းရင််းသာ်း ဘာသာစကာ်း 9  

10 Chinese တရိုတ် 10  

11 Arabic အာရဗ  11  

12 Hindi/other Indian language/Bengali ဟ နဒူ ၊ အမြော်းအ နဒ ယဘာသာစကာ်း 12  

13 Other foreign language အမြော်းန ိုငင်မံြော်းဘာသာစကာ်း 13  

 

SECTION 2: VILLAGE PROFILE 

အပ ိုင််း(၂) ထက ်းရ ာသ ငမ်ပငလ်ကခဏာ 

 

 Question Years (န စ)် 

Q5 
For how many years have you lived in this 

community? 

ဤရပ်ရ ာ/ ထဒသတ င ် သငထ်န  ိုင ် တာ 

ဘယ်ထလာက် ကာပပ လ ။ 
 

 Question Number of HHds 



 

  

 Q2. What are the main languages spoken by the residents of this village/ward? 

  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်ြ ာထန  ိုငသ်ူထတ က အဓ က ဘယ်ဘာသာစကာ်းက ို ထမပာ ကသလ ။ (အြ ာ်းဆံို်းသံို်းြေိုအ  သာ 

ထရ ်းြေ ယ်ရန)် 

 

Sr. Response Code Action 

1 Kachin ကြေ င ် 1 [      ]  

2 Kayah ကယာ်း 2 [      ]  

3 Kayin ကရင ် 3 [      ]  

4 Chin ြေ င််း 4 [      ]  

5 Mon ြ န ် 5 [      ]  

6 Myanmar ဗြာ 6 [      ]  

7 Rakhine ရြေ ိုင ် 7 [      ]  

8 Shan ရ ြ််း 8 [      ]  

9 Other indigenous အမြော်းတ ိုင််းရင််းသာ်း ဘာသာစကာ်း 9 [      ]  

10 Chinese တရိုတ် 10 

[      ] 
 

11 Arabic အာရဗ  11 

[      ] 
 

12 Hindi/other Indian language/Bengali ဟ နဒူ ၊ အမြော်းအ နဒ ယဘာသာစကာ်း 12 

[      ] 
 

13 Other foreign language အမြော်းန ိုငင်မံြော်းဘာသာစကာ်း 13 

[      ] 
 

 

  

 Q4. What is the type of main access road surface in this village/ward? 

  Read responses. If there is no road (please mention type), report on road that passes closest to village/ward (at 

most 3 miles far away      

                 from the village) 

အ ြ်ထ ာငစ်ိုအထရအတ က် 

Q1. 
How many households are in this village/ 

ward? 

ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က် ြ ာအ ြ်ထ ာငစ်ိုထပါင််းဘယ် 

ထလာက်ရ  ပါသလ ။ 
 

 Question 

Acres 

စ ိုက်ပ   ်းဧက 

Q3. 

How many acres of land area in this village/ 

ward are being used for agriculture? (Actual  

Cultivated Acres) 

ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က် ြ ာ စ ိုက်ပ   ်းထရ်း အတ က်  

ထမြဧက ဘယ်ထလာက် 

အသံို်းမပ ထနလ ။(အြ နတ်ကယ် စ ိုက်ပ   ်းတ ဲ့ဧက 

က ို ည်ဲ့ပါ။) 

 



 

  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်သ ို ဲ့ ဆက် သ ယ် ာ်းတ ဲ့ အဓ ကပငြ် လြ််းြကက ်း က ဘယ်လ ို အြ   ်းအစာ်းလ ။  

  (အကယ်၍ အဓ က ပငြ် လြ််းြကက ်း ြရ  လျှင ် ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်န ဲ့ အန ်းဆံို်းရ  တ ဲ့ လြ််းက ိုထမပာပါ။) (အြ ာ်းဆံို်းရ ာြ  

၃ြ ိုငအ်က ာ) 

 

Sr. Response Code Action 

1 Bituminous/concrete ကတတ ရာလမိ်ုး/ ကနွက်ရစ ် 1  

2 Gravel ဖက ာကစ်ရစလ်မ်ိုး 2  

3 Literite/brick အုတခ်ငိ်ုးလမ်ိုး 3  

4 Dirt ဖခမသာိုးလမ်ိုး 4  

5 Water route ဖရလမ်ိုး 5  

6 Other (specify) အခခာိုး(ဖ ာ်ခြြါ) 6  

 

  

 

 Q6. Is motorized public or private transport available to take people from this village/ward to towns or regions?  

ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်က လူထတ  တမြော်းပြ  ွဲ့၊ ထဒသထတ က ို သ ာ်းြ ို ဲ့ အြ ာ်းမပညသ်ူ ပ ိုင ် သ ို ဲ့ြဟိုတ် ပိုဂဂလ က ပ ိုငပ် ို ဲ့ထဆာငထ်ရ်းစနစ် 

(စက်တပ်ယာဉ်လ ိုင််း)  ရ  ပါသလာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Yes, public ရ ိြါတယ,်အမ ာိုးခြညသ် ြုိင ် 1  

2 Yes, private ရ ိြါတယ,် ြုဂဂလကိြုိင ် 2  

3 Both  ရ ိြါတယ,်န စြ်ေိုစလံို်း 3  

4 No မရ ိြါ 4 ►Q8 

  

 Q7. How frequently is this transport available? 

  အ ဲ့ဒ အြ ာ်းမပညသ်ူ သံို်း ပ ို ဲ့ထဆာငထ်ရ်း စနစ ် (စက်တပ်ယာဉ်) က ို အကက ြ်အထရအတ က် ဘယ်ထလာက်ြ နြ် န ်

အသံို်းမပ လ ို ဲ့ရသလ ။ 

 Question 

Months 

လအထရအတ က် 

Q5. 

During the past 12 months, how many 

months was the main road passable by a 4 

wheel vehicle? 

လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့ ဆယ်ဲ့န စ ် လအတ င််းက ဒ ရ ာ၊ 

ဒ ရပ်က က်ရ ဲ့  အဓ ကပငြ် လြ််းြကက ်းက ို 

ြ န ဘတ်စက်ာ်း (ဘတ်စက်ာ်း အလတ်စာ်း)  ထတ  

ဘယ်န စလ် ထလာက် မြတ်သန််း သ ာ်းလာ လ ို ဲ့ရ 

သလ ။ 

 



 

 

Sr. Response Code Action 

1 More than once/day တစရ်ကလ်ျှင ်တစက်ကမိ်ထကြုိ် 1  

2 Once/day တစရ်ကလ်ျှင ်တစက်ကမိ ် 2  

3 2-3 times/week တစြ်ါတလ်ျှင ်န္ စက်ကမိ်မ သ ိုုးကကမိ် 3  

4 Weekly အြါတစ်ဉ် 4  

5 Less than once/week 

တစြ်ါတလ်ျှင ်

တစက်ကမိ်ထကန်ညိ်ုး 
5  

 

 Q8. Are boats an important means of transport in this community? 

  ဒ ကထက ်းရ ာလူ ိုထတ  အတ က် ထြာ်ထတာ်ဘိုတ်၊ ထလ ထတ ကြေရ ်းသ ာ်း လာရာြ ာ အထရ်းပါ သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes အဖရိုးြါသည ် 1  

2 No အဖရိုးမြါြါ 2 ►Q10 

 

 

 Q10. Is there piped water that flows into this village/ward? 

  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်ြ ာ ပ ိုက်န ဲ့ ထရသ ယ်ယူ ရတာ ရ  လာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ ိသည ် 1  

2 No မရ ိြါ 2 ►Q12 

 

 Q11. What is the main source of water for this piped water, if piped water is available? 

  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်အတ က် အ ဒ သ င််းထရက ို အဓ က ဘယ်ကထနရရ  ပါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

 Question 

Months 

လအထရအတ က် 

Q9. 

During the last 12 months, for how many 

months could boats travel on the main 

waterway? 

လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့(၁၂)လ အတ င််းက ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်ရ ဲ့ 

အဓ က ထရလြ််းြကက ်းက ို ထြာ်ထတာ်ဘိုတ်ထတ ၊ 

ထလ ထတ  ဘယ်န စလ် ထလာက် မြတ်သန််းသ ာ်း 

လာလ ို ဲ့ရသလ ။ 

 



 

1 
Spring စမ်ိဲ့စမ်ိုးဖရ 1  

2 
Pool/pond/lake ဖရကန၊် ဖရအိုင၊် ဖရကနက်က ိုး 2  

3 River/stream ခမစ/်စမ်ိုးဖခ ာငိ်ုး 3  

4 Rainwater မိုိုးဖရ 4  

5 
Groundwater ဖခမဖအာကဖ်ရ 5  

6 
Other (specify) အခခာိုး(ဖ ာ်ခြြါ) 6  

7 Don't know source မသြိါ 7  

 

 Q12. Does this village/ward have a public or private communal electricity supply for households? 

  For example, are households in this village connected to same electricity grid line? 

  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်ြ ာရ  တ ဲ့ အ ြ်ထ ာငစ်ိုထတ  အစ ို်းရ သ ို ဲ့ြဟိုတ် ပိုဂဂလ က လျှပ်စစြ် ်းရပါသလာ်း။ 

  (ဥပြာ- ရပ်ရ ာရ   အ ြ်ထ ာငစ်ိုြ ာ်းဟာ ဓါတ်အာ်းလ ိုင််းတစြ်ေို တည််းန င်ဲ့ ဆက် ာ်း သလာ်း။) 

 

Sr. Response Code Action 

1 
Yes, public ရသည၊်အစိုိုးရ 1  

2 Yes, private. ရသည၊်ြုဂဂလကိ 2  

3 No  မရြါ 3 ►finish 

 

 

 

 Q15. In the last month, what used by private electricity from? (Not clear) 

 လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့လတိုန််းက ပိုဂဂလ ကလျှပ်စစက် ို ဘယ်လ ိုပံိုစြံ   ်းမြင်ဲ့ အသံို်းမပ ပါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

 Question 

hours 

နာရ  

Q13. 

In the last 7 days, how many hours on an 

average was electricity available per day 

(24 hours)? 

လျှပ်စစ်ဓါတ်အာ်း ရြေ ဲ့တ ဲ့ရက်ထတ ြ ာ တစရ်က်(၂၄ 

နာရ ) က ို ပ ြ််းြျှြ ်း ဘယ်န စ်နာရ  ရရ  ပါသလ ။ 
 

 Question 

Kyats 

က ပ် 

Q14. 

In the last month, what was the average 

price the electricity (one unit) from this 

communal supply? (Kyats) 

လ နြ်ေ ဲ့တ ဲ့လတိုန််းက အစ ို်းရလျှပ်စစ် 

ဓါတ်အာ်းြေ(1ယူနစ)် အတ က်ဘယ် 

ထလာက်ထပ်းရလ ။ 

 



 

1 
 1 lights မ ိုး(1ြွင်ဲ့)/ဖခ ာငိ်ုး 1  

2 
 1 lights + TV မ ိုး(1ြွင်ဲ့)/ဖခ ာငိ်ုး+TV 2  

3  Other (Specify....) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 3  

 

Question no. 17 to 20 should be under the section 7. 

 

 

 

 

SECTION 3: VILLAGE INFRASTRUCTURE 

 Question 

Kyats 

က ပ် 

Q16. 

What was the average price (per 

unit,,,,,,,,kwh) the electricity from this 

communal supply? 

အ ဲ့ဒ ဲ့ပိုဂဂလ ကလျှပ်စစ ် ဓါတ်အာ်းြေ(အသံို်းမပ  

ထသာနာရ )အတ က် ဘယ်ထလာက် ထပ်းရသလ ။ 
 

 Question 

Kyats 

က ပ် 

Q17. 

What is the normal daily salary for working 

(casual labour) in this area during off-

season for men? 

ဒ ရ ာြ ာ သာြနအ်ြ   ်းသာ်းတစဦ််း အတ က် 

စ ိုက်ပ   ်းရာသ  ြဟိုတ်တ ဲ့ အြေ  န ်

ထန ဲ့စာ်းြေဘယ်ထလာက် ရပါသလ ။ 

 

 Question 

Kyats 

က ပ် 

Q18. 

What is the normal daily salary for working 

(casual labour) in this area during on-season 

for men? 

ဒ ရ ာြ ာ သာြနအ်ြ   ်းသာ်းတစဦ််း အတ က် 

စ ိုက်ပ   ်းရာသ ြေ  နတ် င ် ထန ဲ့စာ်းြေဘယ်ထလာက် 

ရပါသလ ။ 

 

 Question 

Kyats 

က ပ် 

Q19. 
What is the normal daily salary for working 

in this area during off-season for women? 

ဒ ရ ာြ ာ သာြနအ်ြ   ်းသြ ်းတစဦ််း အတ က် 

စ ိုက်ပ   ်းရာသ  ြဟိုတ်တ ဲ့ အြေ  န ်

ထန ဲ့စာ်းြေဘယ်ထလာက် ရပါသလ ။ 

 

 Question 

Kyats 

က ပ် 

Q20. 
What is the normal daily salary for working 

in this area during on-season for women? 

ဒ ရ ာြ ာ သာြနအ်ြ   ်းသြ ်းတစဦ််း အတ က် 

စ ိုက်ပ   ်းရာသ ြေ  နတ် င ် ထန ဲ့စာ်းြေဘယ်ထလာက် 

ရပါသလ ။ 

 



 

အပ ိုင််း(၃) ထက ်းရ ာအထမြေြေံအထဆာက်အအံို 

 

 Q1. Does this village have any large and solid building where people and food can be safe during a shock? 

ဒ ရ ာြ ာ ထဘ်းအနတရာယ်က ထရာက်စဉ် ကာလအတ င််း ရ ာသူ/သာ်းန ဲ့ အစာ်းအစာထတ က ို လံိုလံိုမြေံ မြေံ  ထနန ိုင/် ာ်းန ိုငတ် ဲ့ ြေ ိုငြ်ေံဲ့တ ဲ့ အထဆာက်အအံို 

တစြ်ေိုြေို ရ  ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ ိြါသည ် 1  

2 No  မရ ိြါ 2  

 

 

 

Sr. 

Infrastructure codes: 

အထဆာက်အအံို သထကဂတကိုဒ ်
Code Action 

1 Meeting hall အစည််းအထဝ်းြေန််း 1  

2 Government office အစ ို်းရရံို်း  2  

3 Market ထ ်း 3  

4 
School/College/other educational 

institute 
ထက ာင််း  

4  

5 Bridge/culvert တံတာ်း  5  

6 Cyclone shelter  ြိုနတ် ိုင််းဒဏြ်ေံ အထဆာက်အအံို 6  

7 

Monastery with community hall ြေန််းြပါထသာ ဘိုန််းကက ်းထက ာင််း/ 

ဓြမာရံို  
7  

8 Other (specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 8  

 

 Question Number 

Q2. 

List all new or rebuilt village 

infrastructure completed since 

2010 

2010 ြေိုန စက်စပပ ်း 

အသစထ်ဆာက်ြေ ဲ့/မပ မပငြ်ေ ဲ့တ ဲ့ အဆ ိုပါ 

အထဆာက်အအံိုြ   ်း 

ဘယ်န စြ်ေိုရ  သလ ။ 

 

Write down the name of village 

infrastructure 
အထဆာက်အအံိုအြညအ်ာ်းြေ ထရ်းပါ 

Name Code 

  

 Question 

Kyats 

က ပ် 

Q3. 
Total cost of constructing the above 

mentioined infrastructure(s) (kyats) 
စိုစိုထပါင််း က သင်ဲ့ တနြ် ို်း (က ပ်)  



 

 

 

 Q5. Did the desion/implemetation considered Disaster and Climate Shocks? 

  အ ဲ့ဒ ဲ့အထဆာက်အအံို ထဆာက်ြ ို ဲ့ဆံို်းမြတ်တိုန််းက သဘာဝထဘ်းအနတရာယ်န ဲ့ ရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏအ်တ က် 

 ည်ဲ့စဉ််းစာ်းြေ ဲ့သလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes  ည်ဲ့စဉ််းစာ်းြေ ဲ့သည် 1  

2 No   ည်ဲ့ြစဉ််းစာ်းြေ ဲ့ပါ 2  

 

 

SECTION 4: SHOCKS & COPING STRATEGIES [ASK OF HEAD OF HOUSEHOLD] 

အပ ိုင််း(၄) ရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ ာ်းန င်ဲ့ ထမြရ င််းထသာနည််းလြ််းြ ာ်း 

 

 Q1. Please list the three biggest climatic shocks you have experienced during the last ten years (or we can ask about 

all types of shocks first and then ask them to mention only the climatic ones in two different questions):                                  

  From shock code (number) 

  လ နြ်ေ ဲ့ထသာ(၁၀)န စအ်တ င််း သင ်ကံ ထတ ွဲ့ ြေ ဲ့ရတ ဲ့ ရာသ ဥတို ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ ာ်း  ြ  အကက ်းဆံို်း(၃)ြေို က ိုထမပာမပပါ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 
Drought ြ ို်းထြေါငမ်ြေင််း 101 

[      ] 
 

2 
Irregular rains ပံိုြ နြ်ဟိုတ် ြ ို်းရ ာမြေင််း 102 

[      ] 
 

3 
Floods ထရကက ်းမြေင််း 103 

[      ] 
 

4 
Landslides ထမြပပ  မြေင််း 104 

[      ] 
 

5 Earthquakes (is not related to climate 

change) 
ငလ ငလ်ှုပ်မြေင််း 105 

[      ] 
 

6 
Saline intrusions ဆာ်းငထံရဝငမ်ြေင််း 106 

[      ] 
 

7 
Tidal surges ဒ ထရ လှု င််းတ ိုက်မြေင််း 107 

[      ] 
 

8 

Hurricanes/cyclones/typhoons 

ြိုနတ် ိုငက် မြေင််း/ 

ထလဆငန် ာထြာင််းတ ိုက်မြေင််း 

108 

[      ] 
 

9 Tsunami (is it because of climate 

change?) 
ဆူနာြ လှု င််းတ ိုက်မြေင််း 109 

[      ] 
 

 Question 

Year 

န စ် 

Q4. Year completed ပပ ်းစ ်းထသာန စ်  



 

10 
Thudner stroms ြ ို်းကက  ်းြိုနတ် ိုင််း 110 

[      ] 
 

11 
Heavy rains ြ ို်းအလ နက်က ်းမြေင််း 111 

[      ] 
 

12 
Heat and cold weaves အပလူှု င််း/ အထအ်းလှု င််းက မြေင််း 112 

[      ] 
 

13 

Other (Specify, e.g. Fires) 

အမြော်း(ထြာ်မပပါ, ဥပြာ 

ြ ်းထလာငမ်ြေင််း) 

113 

[      ] 
 

 

 Q2. Of the three most significant shocks [name] experienced, which was 

  [Name]ရ ဲ့ မပင််း နြ်ှုအဆင်ဲ့က ဘယ်ထလာက်လ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Most severe အမပင််း နဆ်ံို်း 1  

2 Second ဒိုတ ယအမပင််း နဆ်ံို်း 2  

3 Third တတ ယအမပင််းဆံို်း 3  

  

 

 

 Q6. In general, are you is the village today better able to cope with the SAME last severe shock? (all three shocks 

could be an option here too) 

  (ြထမပာထကာင််း၊ ြဆ ို ထကာင််း)    

  (……..)ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းလ ို  ပ်မြစရ်င ် အ ဲ့ဒ ဲ့တိုန််းကန ဲ့ ယ ဉ်ရင ် သင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ို ဘယ်ထလာက် ထကာင််းထကာင််း 

ထမြရ င််းန ိုငပ်ပ လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ပ ိုဆ ို်း  1  

2 Same အတူတူ  2  

3 Better ပ ိုသာ  3  

4 Much better  အလ နသ်ာ 4  

5 Don’t know ြသ ပါ 5  

 

 Question 

Year 

န စ် 

Months 

လ 

Q4. 

What was the month and year of the 

most severe shock? (we could ask this 

question for all the three most 

important shocks instead of the severe 

most one) 

(…….)ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းကဘယ် (န စ၊် 

လ)ကက ထရာက်ြေ ဲ့ တာလ ။ 
 

 



 

 Q7. During the past three years, list the five main precautions/preparations that the village has undertaken to reduce 

the impact of the next shock. (Please list down from most important to less important) 

ထနာငမ်ြစလ်ာန ိုငတ် ဲ့ ရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်း ထတ က ို ထလ ာဲ့ြေ န ိုငြ် ို ဲ့အတ က် သငတ် ို ဲ့ထက ်းရ ာက လ နြ်ေ ဲ့ တ ဲ့(၃)န စအ်တ င််း လိုပ်ထဆာငြ်ေ ဲ့တ ဲ့ 

အဓ က လိုပ်ထဆာငြ်ေ က် (၅)ြေိုက ိုထမပာမပပါ။ အထရ်း အကက ်းဆံို်း လိုပ်ထဆာငြ်ေ က်ကထန စပပ ်း ထမပာထပ်းပါ။ 

 

 Q8. Please make a single table by including question number 8 to 16 of this section rather than asking the same type 

of questions again and again.  

 

                 Compared to the last severe shock how is the current situation of: ….your household’s total income status today compared 

to before the shock?   Compare to just before the last severe shock, what is the average income of villagers ? 

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ်အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ ဝငထ်င အထမြေ အထနန ဲ့ ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်း ြမြစြ်ေငက် ဝငထ်င  

အထမြေအထန က ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Reduced ထလ ာဲ့သ ာ်း 1  

2 Stayed same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Slightly increased အနည််းငယ်တ ို်း  3  

4 Much increased ြ ာ်းစ ာတ ို်း  4  

 

 Q9. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has practice of food storage for emergency at 

your household of the villagers become?  

  ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ်အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ အထရ်းထပေါ်သံို်း အစာ်းအစာသ ိုထလ ာငြ်ှုက ို 

ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

 Response 

reduce the impact 

လိုပ်ထဆာငြ်ေ က်ြ ာ်း 

1. 
please list down from the most 

important 

အထရ်း အကက ်းဆံို်း လိုပ်ထဆာငြ်ေ က်က 

ဘာပါလ  
 

2. 

please list down from the second 

important 
ဒိုတ ယအထရ်း အကက ်းဆံို်း 

လိုပ်ထဆာငြ်ေ က်က ဘာပါလ  
 

3. 

please list down from the third 

important 
တတ ယအထရ်း အကက ်းဆံို်း 

လိုပ်ထဆာငြ်ေ က်က ဘာပါလ  
 

4. 

please list down from the fourth 

important 
စတိုတထ အထရ်း အကက ်းဆံို်း 

လိုပ်ထဆာငြ်ေ က်က ဘာပါလ  
 

5. 

please list down from the fifth 

important 
ပဉ္စြအထရ်း အကက ်းဆံို်း 

လိုပ်ထဆာငြ်ေ က်က ဘာပါလ  
 



 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 Q10. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has access to clean drinking water in less than 

30 min walk from your home village become? 

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ သန် ဲ့ရ င််းထသာထသာက်ထရက ို 

ထမြေလ ငြ် နစ(်၃၀)အက ာအထဝ်း အတ င််း ရရ  န ိုငြ်ှုက ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 

 Q11. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has the quality/strength of your home become 

private buildings?  

  ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ်အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ ထနအ ြ် အရညအ်ထသ ်း/ အထမြေအထနက ို 

ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 Q12. Compared to the last severe shock how is the current situation of:…has village infrastructure (embankements, safe 

buildings, etc.) become?  

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ ထက ်းရ ာအထမြေြေံ အထဆာက်အအံို(လြ််း၊ 

လံိုမြေံ ထသာအထဆာက် အအံို၊ ထရ  ြ််းနရံံ……..စသည)်က ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  



 

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 

 Q13. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has practice of first aid medicine storage for 

emergency at your house become? The village concerning access to emergency first aid medicines in your village or nearby? 

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ အထရ်းထပေါ် ထရ ်းဦ်း သူနာမပ စိုြှု၊ 

ထဆ်းဝါ်း ာ်းရ  ြှုအထလဲ့အ က ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 

 Q.14. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …has access to basic health care services during 

emergency become functional health facility in your village 

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ အထရ်းထပေါ်အထမြေအထနအတ င််း အထမြေြေံက န််းြာထရ်း 

ထစာင်ဲ့ထရ ာက်ြှု လက်လ ြ််းြ ြှုက ို  ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 

 Q15. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …your the village concerning people’s 

knowledge about health risks during and after shocks? ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ်အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ 

ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းက ထရာက်စဉ်က န််းြာထရ်းဆ ိုငရ်ာအနတရာယ်န ဲ့ ပတ်သက်တ ဲ့ သင်ဲ့ရ ဲ့ အသ ပညာက ို ဘယ်လ ို ထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  



 

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 Q16. Compared to the last severe shock how is the current situation of: …access to other villages and the township, 

even during shock? 

ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ အမပင််း နဆ်ံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းန ဲ့နှု င််းယ ဉ်ရင ် အြေိုသင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုရ ဲ့ ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းက ထရာက်စဉ် အမြော်းထက ်းရ ာ 

ပြ  ွဲ့နယ်ြ ာ်းအာ်း သ ာ်းလာန ိုငြ်ှုက ို ဘယ်လ ိုထမပာန ိုငသ်လ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Worse ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better  ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 

 Q17. Please make a single table by including questions no 17 to 23 from this section…………. 

 

                In the event of any future shock (Stable or resilient Core System): Does the household community feel that it will have 

access to food? 

  (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်င ် သင်ဲ့အ ြ်ထ ာငစ်ိုကအစာ်းအစာ 

ရရ  န ိုငြ်ယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Worse No ဆ ို်းသ ာ်း 1  

2 Same Low အတူတူြေန် ဲ့ 2  

3 Better Medium ပ ိုထကာင််း  3  

4 Much better Enough ြ ာ်းစ ာထကာင််း 4  

 

 Q18. In the event of future Shocks(Stable or resilient Core System): Does the household community feel that they will 

have access to safe drinking water in less than 30 min walk from home? 

(ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငသ်န် ဲ့ရ င််းတ ဲ့ထသာက်ထရ က ို ထမြေလျှင ်ြ နစ(်၃၀) အက ာအထဝ်းအတ င််း 

ရန ိုငြ်ယ် လ ို ဲ့  ငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  



 

 

 

 Q19. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Would your house remain does the community 

feel that they will have access to safe house? 

  (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငထ်နအ ြ်ြပ က်ြစ ်းဘ  က နရ်စ်ြယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါ 

သလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

 

 Q20. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household community feel that they will 

have access to emergency first aid medicine at home? 

  (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငအ် ြ်ြ ာအထရ်းထပေါ် ထရ ်းဦ်းသူနာမပ ထဆ်းဝါ်း 

ရရ  ြယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

 Q21. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household community feel that they will 

have access to basic health care services? 

  (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငအ်ထမြေြေံက န််းြာထရ်းထစာင်ဲ့ထရ ာက်ြှု 

ရရ  ြယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

 Q22. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household community feel that they will 

have access to safe evacuation place?  



 

  (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်င ် လံိုမြေံ ထဘ်းကင််းတ ဲ့ ထရ ာငတ် ြ််းစရာ ထနရာ 

ရ  ြယ်လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

 Q23. In the event of future Shocks (Stable or resilient Core System): Does the household community feel that they will 

have access to fuel/electricity? 

  (ြထမပာထကာင််း ြဆ ိုထကာင််း) ဒ လ ိုထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြ   ်း ပ်မြစရ်ငထ်လာငစ်ာဆ / လျှပ်စစ်ြ ်းရရ  ြယ် လ ို ဲ့ ငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ငပ်ါ 1  

2 Low မြစန် ိုငထ်မြေန ြ်ဲ့ 2  

3 Medium မြစန် ိုငထ်မြေအလယ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Enough လံိုထလာက်ပါြည် 4  

 

 

SECTION 5: WEATHER, CLIMATE & EWS INFORMATION 

အပ ိုင််း(၅)- ြ ို်းထလဝသ၊ ရာသ ဥတိုန င်ဲ့ ကက  တငသ်တ ထပ်းြှုစနစ ်ဆ ိုငရ်ာ အြေ က်အလက်ြ ာ်း 

 

Access and Use of Weather Forecast and Climate Information 

ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န င်ဲ့ ရာသ ဥတို အြေ က်အလက်ြ ာ်းရရ  န ိုငြ်ှုန င်ဲ့ အသံို်းမပ ြှု 

 

 Q1. Are the weather forecasts and climate information avilable to you the village? 

  ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န င်ဲ့ ရာသ ဥတို အြေ က်အလက်ြ ာ်း သငရ်န ိုင/် သ ရပါသလာ်း။  

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရန ိုင/်သ ရသည် 1  

2 No ြရန ိုင/်ြသ ရပါ 2 ►Q7 

3 Don't know  ြသ ပါ 3 ►Q7 

 

 Q2. If yes (Q1), from which of the following do you get weather forecasts and climate information? 

  ရန ိုင ်/ သ ရပါက (Q1-1) သငြ် ို်းထလဝသ ြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတို အြေ က်အလက်ထတ က ို ဘယ်ထတ ကထနရပါသလ ။ 



 

  

Sr. Response Code Action 

1 Village leaders ရပ်က က်/ ထက ်းရ ာထြေါင််းထဆာင ် 1 [     ]  

2 Township Authority  ပြ  ွဲ့နယ်အာဏာပ ိုင ် 2 [     ]  

3 Community based organizations လူ ိုအထမြေမပ အြ  ွဲ့အစည််း 3 [     ]  

4 Radio ထရဒ ယ ို 4 [     ]  

5 Television ရိုပ်မြငသ် ံကာ်း(TV) 5 [     ]  

6 Newspapers and magazines သတင််းစာ/ဂ ာနယ် 6 [     ]  

7 Load speakers အသြံေ  ွဲ့စက်/ထလာ်စပ ကာ 7 [     ]  

8 Family members ြ သာ်းစိုဝငြ် ာ်း 8 [     ]  

9 Mobile phone လက်က ိုငြ်ိုန််း/ြ ိုဘ ိုင််းြိုန််း 9 [     ]  

10 Telephone လ ိုင််းြိုန််း 10 [     ]  

11 Talking with groups or in market ြ ြ အိုပ်စို/ထ ်းတ ငထ်မပာမြေင််း 11 [     ]  

12 Internet အငတ်ာနက် 12 [     ]  

13 Government offices အစ ို်းရရံို်း 13 [     ]  

14 Local weather stations ြ ို်းထလဝသရံို်း 14 [     ]  

15 Monsoon Forum   ြိုတ်သိုနထ်ဆ ်းထန ်းပ   15 [     ]  

16 Other (Specify…) အမြော်း(ထြေါ် မပပါ…..) 16 [     ]  

17 I don't kow ြသ ပါ 17 [     ]  

18 No response ြထမြပါ 18 [     ]  

 

 Q3. Is this mostly about general weather or about possible shocks, or both? 

သငရ်တ ဲ့အြေ က်အလက်ထတ က အြ ာ်းအာ်းမြင်ဲ့ ပံိုြ နြ် ို်းထလဝသန င်ဲ့ ဆ ိုငတ်ာလာ်း။ မြစ်န ိုငတ် ဲ့ ထဘ်းအနတရာယ်အထ ကာင််းထရာပါလာ်း။ 

န စ်ြ   ်းစလံို်းက ို သ ရသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 General ပံိုြ နြ် ို်းထလဝသ 1  

2 Shocks ထဘ်းဒဏ ် 2  

3 Both န စ်ြ   ်းစလံို်း 3  

4 I Don't Know  ြသ ပါ 4  

 

 Q4. How regularly do you the village access weather forecasts and climate information? 



 

  ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတို အြေ က်အလက်ထတ က ို ဘယ်လ ိုအကက ြ်ထရန ဲ့ရသလ ။ 

  

Sr. Response Code Action 

1 Every 12 hours ၁၂နာရ တစြ်ေါြေန် ဲ့ 1  

2 Daily ထန ဲ့စဉ် 2  

3 Two times in week တစပ်တ်၂/၃ကက ြ်ြေန် ဲ့ 3  

4 Weekly အပတ်စဉ်ြေန် ဲ့ 4  

5 Occasionally, please mention how 

frequently 
တစြ်ေါတစရံ် 5 

 

6 Never ဘယ်ထတာဲ့ြ  6  

7 Don't know ြသ ပါ 7  

 

 Q5. Did weather forecasts and climate information help you your village to cope with the last severe shock? 

ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ရာသ ဥတိုအြေ က်အလက်ထတ ဟာ ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ထနာက်ဆံို်း ထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်းြေံရြှုက ို သငတ် ို ဲ့ရငဆ် ိုငထ်မြရ င််းတ ဲ့အြေါ 

အကူအည မြစြ်ေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြမြစြ်ေ ဲ့ပါ 1 ►Q7 

2 A Little အနည််းငယ်မြစြ်ေ ဲ့ 2  

3 A Lot ြ ာ်းစ ာမြစြ်ေ ဲ့ 3  

4 I Don't Know  ြသ ပါ 4 ►Q7 

 

 Question Total Days 

Q6. If 2 & 3 in Q.5, how many days of warning 

did you have? 
အကူအည မြစထ်စြေ ဲ့ရင ် သတ ထပ်းြေ က်က ို 

ဘယ်န ရက်ထလာက်ရြေ ဲ့သလ ။ 

 

 

Q7. Has weather forecasts and climate information been used for actions/decisions you taken based weather/climate/early 

warning information? 

ြ ို်းထလဝသြေန် ဲ့ြ န််းြေ က်န ဲ့ ကက  တငရ်ရ  တ ဲ့ အြေ က်အလက် အထပေါ်အထမြေြေံပပ ်း  ရ ာြ ာဘာထတ   ဘာထတ လိုပ်ြေ ဲ့သလ ။ ဘာဆံို်းမြတ် ြေ က်ထတ  

ြေ ြေ ဲ့သလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Disseminate early warning 

information 
ကက  တငသ်တ ထပ်းြှုအြေ က်အလက်ြ ာ်းမြန် ဲ့

ထဝထစြေ ဲ့ 
1 [     ] 

 

2 Prepare for evacuation ထရ ာငတ် ြ််းရနမ်ပငဆ်ငြ်ေ ဲ့ 2 [     ]  



 

3 Recommend for emergency storage 

of food and medicine 
အထရ်းထပေါ်အစာ်းအစာန င်ဲ့ထဆ်းဝါ်းြ ာ်းမပငဆ်င်

ြေ ဲ့ 
3 [     ] 

 

4 Securing important documents and 

valuables stuffs 
အထရ်းကက ်းထသာစာရ က်စာတြ််း၊သက်ထသြေံ

လက်ြ တ်ြ ာ်းန င်ဲ့ 

တနြ် ို်းရ  ထသာပစစည််းြ ာ်းအာ်း 

လံိုမြေံ ထအာငသ် ြ််းဆည််း 

4 [     ] 

 

5 Securing agriculture and livestock စ ိုက်ပ   ်းထရ်းန င်ဲ့ထြ ်းမြူထရ်းဆ ိုငရ်ာြ ာ်း 

လံိုမြေံ ထအာငမ်ပ လိုပ် 
5 [     ] 

 

6 Securing house ထနအ ြ်လံိုမြေံ /ြေ ိုငြ်ေံဲ့ထစရနမ်ပ လိုပ် 6 [     ]  

7 Harvesting crops သ ်းန ြံ ာ်းရ တ်သ ြ််း 7 [     ]  

8 Cropping patterns စ ိုက်ပ   ်းပံိုထမပာင််းလ  8 [     ]  

9 Seeds and crops varieties ြ   ်းထစဲ့န င်ဲ့သ ်းန  ံထမပာင််းစ ိုက် 9 [     ]  

10 Prepare emergency plans အထရ်းထပေါ်လိုပ်ထဆာငြ်ေ က်၊ 

စ ြံြေ က်အာ်းကက  တင ်ထရ်းဆ   

10 

[     ] 

 

11 Contact government authorities အစ ို်းရအာဏာပ ိုငြ် ာ်းန င်ဲ့ဆက်သ ယ် 11 

[     ] 

 

12 Other (please specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 12 

[     ] 

 

 

 

SECTION 6: ACCESS 

အပ ိုင််း(၆) လက်လ ြ််းြ  ြှု 

 

 Q1. Is there a [PLACE] in this village/ward? 

  ဒ ရ ာ/ဒ ရပ်က က် ြ ာ (ထနရာ)ရ  ပါ သလာ်း။ 

 

Sr. 

Description of place 

ထနရာထြာ်မပြေ က် 
Code Action 

1 
Administrative 

Township (services) 

ပြ  ွဲ့နယ်အိုပ်ြေ  ပ်ထရ်းြှူ်း 

(၀နထ်ဆာငြ်ှု) 

2001 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

 

No ြရ  ပါ 2 

2 Railway station ြ ်းရ ာ်းဘူတာ 2002 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

3 City/ Town bus stand ပြ  ွဲ့တ င််းကာ်းဂ တ် 2003 

[     ] 
Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 



 

Sr. 

Description of place 

ထနရာထြာ်မပြေ က် 
Code Action 

No ြရ  ပါ 2 

4 Jetty/ port သထဘဂာဆ ပ်၊ ထလ ဆ ပ် 2004 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

5 Local market ပြ  ွဲ့ထ ်း၊ရ ာထ ်း 2005 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

6 Regional market 

ထ ်းကက ်း(အမြော်း ပြ  ွဲ့ြ ာ်းြ ပါလာ 

ထရာက်ထရာင််း၀ယ်ထြာက် 

ကာ်းသည်ဲ့ ထ ်း) 

2006 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

7 Grocery/general store ကိုနစ်ံိုဆ ိုင ် 2007 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

8 
Place to use a 

telephone 

တယ်လ ြိုန််းရံို ်း၊ တယ်လ ြိုန််း 

ထမပာဆ ို ဆက်သ ယ်န ိုငသ်ည်ဲ့ 

ထနရာ 

2008 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

9 
Place to access internet 

connection 

အငတ်ာနက်အသံို်းမပ  

န ိုငသ်ည်ဲ့ထနရာ 

2009 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

10 Police station ရ စြေန််း 2010 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

11 Fire brigade ြ ်းသတ် 2011 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

12 Petrol station 

ဓါတ်ဆ ဆ ိုင၊်စက်သံို်းဆ အ 

ထရာင််း ဆ ိုင၊် အစ ို်းရဂတ်စ်ဆ ိုင ်

2012 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

13 Private bank ပိုဂဂလ ကဘဏ ် 2013 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 



 

Sr. 

Description of place 

ထနရာထြာ်မပြေ က် 
Code Action 

14 Money lender ထင တ ို်းထြေ ်းသူ 2014 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

15 Pawn shop အထပါငဆ် ိုင ် 2015 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

16 
Microfinance 

organization 
အထသ်းစာ်းထြေ ်းထင အြ  ွဲ့အစည််း 2016 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

17 Private clinic ပိုဂဂလ ကထဆ်းြေန််း၊ ထဆ်းရံို  2017 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

18 Social security hospital လူြှုြူလံိုထရ်းသက်သာထဆ်းရံို  2018 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

19 Rural Health Center ထက ်းလက်က န််းြာထရ်းဌာန 2019 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

20 
Sub Rural Health 

Center 
ထက ်းလက်က န််းြာထရ်းဌာနြေ   2020 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

21 
District clinic/hospital 

 

ပြ  ွဲ့နယ်/ြေရ ိုင ်ထဆ်းရံို ၊ ထဆ်းြေန််း 2021 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

22 Pharmacy/ drug store ထဆ်းဆ ိုင ် 2022 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

23 
Monastery 

 
ဘိုန််းကက ်းထက ာင််း 2023 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 



 

Sr. 

Description of place 

ထနရာထြာ်မပြေ က် 
Code Action 

24 Pagoda ဘိုရာ်း/ထစတ  2024 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

25 Factory စက်ရံို  2025 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

26 Mechanic စက်မပငဆ် ိုင ်(၀ပ်ထရ ာဲ့) 2026 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

27 Store with repair parts 

အပ ိုပစစည််း/စက်ပစစည််းအထရာင််း 

ဆ ိုင ်

2027 

[     ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ် 
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

 

 Question 

MILES 

ြ ိုင ်

Q2. 

What is the distance to the nearest 

[PLACE]? Please mention which 

place(s)…….. 

(ထနရာ) သ ို ဲ့ အန ်းဆံို်း အက ာအထဝ်း  

 

 Q3. What is the most common mode of transport to travel from the village/ward to [PLACE]? And time taken (Q4) 

  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်ကထန (ထနရာ)က ိုသ ာ်းြ ို ဲ့ ဘယ်လြ််းထ ကာင််းက ို အြ ာ်းဆံို်း အသံို်းမပ  ပါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Bus/minibus ဘတစ်က်ာိုး၊ မ န ဘတစ်က်ာိုး 1  

2 Taxi တကက စ  2  

3 Cart drawn by animal လ ညိ်ုးယာဉ် 3  

4 Boat ဖမာ်ဖတာ်ဘတု၊် သမမာန၊် ဖလ  4 
 

5 Train မ ိုးရထာိုး 6  

6 Walking ဖခခလျှင ် 7  

7 Motorcycle  ိငုက်ယ ် 8  

8 Bicycle စကဘ် ိုး 9 
 



 

9 Other (specify) အခခာိုး(ဖ ာ်ခြြါ) 10 
 

 

 Question 

Hours 

နာရ  

Mins 

ြ နစ် 

Q4. 

How long does it take to travel from 

village/ward center to [PLACE] using 

[TRANSPORT FROM Q3]? 

ဒ ရ ာ၊ဒ ရပ်က က်ကထန (ထနရာ) (ထြ်းြေ န််း3)  

ြ အထမြမြင်ဲ့ သ ာ်းလျှငအ်ြေ  န ် ြညြ်ျှ 

 ကာြည်နည််း။ 

 

 

 

 Q5. During the last severe shock, was access to [PLACE] cut off? 

  ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့ ထနာက်ဆံို်းထဘ်းဒဏ/်ဆ ို်းက   ်း ကာလအတ င််း[ထနရာ]န ဲ့ ဆက်သ ယ်ြှု မပတ်ထတာက်ြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes, briefly some days ရက်အနည််းငယ်မပတ်ထတာက်ြေ ဲ့ 1  

2 Yes,  about one week (၁)ပတ်ြေန် ဲ့မပတ်ထတာက်ြေ ဲ့ 2  

3 Yes, for 2+ weeks  အနည််းဆံို်း(၂)ပတ်ြေန် ဲ့မပတ်ထတာက်ြေ ဲ့ 3  

4 No ြမပတ်ထတာက်ြေ ဲ့ပါ 4  

 

 

SECTION 7: HEALTH & SALARIES 

အပ ိုင််း(၇) က န််းြာထရ်းအပ ိုင််း 

 

 Q1. Do government health workers ever visit this village/ward to provide outreach health services? 

  အစ ို်းရ က န််းြာထရ်း လိုပ်သာ်း၊ ဝန ်ြ််း ထတ  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က် က ိုလာပပ ်း က င််းဆင််း ထဆ်းကိုသထပ်းတာ ြ   ်း ရ  ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Yes ရ ိသည ် 1 
 

2 No မရ ိြါ 2 
►Next 

section 

 

 Q2. How often do government health workers visit this village/ward to provide outreach health services (if possible 

please mention the names of the services)? 

  (If government health workers based in this community, use option '1'.) 

  အ ဲ့ဒ ဲ့ အစ ို်းရက န််းြာထရ်းလိုပ်သာ်း၊ ဝန ်ြ််းထတ  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်ြ ာ ဘယ်ထလာက် ကာတစြ်ေါ က င််းဆင််း 

ထဆ်းကိုသထပ်းထလဲ့ ရ  ပါသလ ။ 

   (အကယ်၍ က န််းြာထရ်းဝန ်ြ််း ြ ာ ရပ်က က်/ထက ်းရ ာတ င ်အထမြေစ ိုက်ထန  ိုငသ်ူမြစ်ပါက "ကိုဒ ်1" က ိုမြည်ဲ့ထပ်းပါ) 

 

Sr. Response Code Action 



 

1 Once/day တစရ်ကလ်ျှငတ်စက်ကမိ ် 1 
 

2 2-3 times/week တစြ်တလ်ျှငန်္ စက်ကမိ်၊သ ိုုးကကမိ် 2 
 

3 Weekly တစြ်တ ်တစက်ကမိ ် 3  

4 Monthly တစလ် တစက်ကမိ ် 4  

5 A few times/ year တစန်္ စက်ိ ုအကကမိ်အနညိ်ုးငယ ် 5 
 

6 Yearly န္ စစ်ဉ် န္ စတ်ိငုိ်ုး 6 
 

7 Less than yearly တစန်္ စက်ိတုစက်ကမိ် ထကန်ညိ်ုး 7  

 

 Q3. What services do these government health workers provide when they visit this village/ward? 

  (List up to five services.) 

  ဒ ရ ာ၊ ဒ ရပ်က က်က ို လာတ ဲ့အြေါ အစ ို်းရက န််းြာထရ်း လိုပ်သာ်း၊ ဝန ်ြ််းထတ က ဘာလိုပ်ထပ်းလ ။ 

  (အြ ာ်းဆံို်း "၅ ြေို" အ  သာ ထပ်းပါ) 

 

Sr. Response Code Action 

1 Examine sick people   ာိုးနာလ နာမ ာိုးအာိုး ကကည်ဲ့ရှုစစဖ် ိုးဖြိုးခခငိ်ုး 1 [     ] 
 

2 Write prescriptions ဖ ိုးစာဖရိုးဖြိုးခခငိ်ုး၊ ဖ ိုးအည နိ်ုးဖရိုးဖြိုးခခငိ်ုး 2 [     ]  

3 Immunize children ကဖလိုးမ ာိုးအာိုး ကာကယွဖ် ိုးထိိုုးဖြိုးခခငိ်ုး 3 [     ]  

4 Give injections 

ထိိုုးဖ ိုးထိိုုးဖြိုးခခငိ်ုး(အဖကကာဖ ိုးသငွိ်ုးခခငိ်ုးအ

ြါ အဝင)် 
4 [     ] 

 

5 Give vitamins ဗ တာမင ်အာိုးဖ ိုးဖြိုးခခငိ်ုး 5 [     ]  

6 Provide conraceptive သန္ဓတာိုးဖြိုးခခငိ်ုး 6 [     ]  

7 Weigh people ကိယုအ်ဖလိုးခ ိန ်ခ ိနဖ်ြိုးခခငိ်ုး 7 [     ] 
 

8 
Measure blood pressure/ other 

vitals 

ဖသိွုးဖြါငခ် ိနဖ်ြိုးခခငိ်ုးန္ င်ဲ့အခခာိုးအဖရိုးကက ိုး

ဖသာလြ်ုဖ ာငခ် ကမ် ာိုး 
8 [     ] 

 

9 Examine teeth သာွိုးက နိ်ုးမာဖရိုး စစဖ် ိုးခခငိ်ုး 9 [     ] 
 

10 
Advise about coping with 

climate shocks 

ရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏြ်ေံရပါက 

ြညသ် ို ဲ့လိုပ်ထဆာငရ်ြညက် ို အ ကံဉာဏ ်

ထပ်းသင်ဲ့သည် 

10 

[     ] 

 

11 Other (specify) အခခာိုး(ဖ ာ်ခြြါ) 11 

[     ] 

 

 

  



 

SECTION 8.1 COMMUNAL ORGANIZATION 

အပ ိုင််း(၈) ရပ်ရ ာလူ ို အြ  ွဲ့အစည််း အသင််းြ ာ်း  

 

 Q1. Does [GROUP] exist in this village/ward community? 

  Ask for each group before asking the following questions on those that exist in the village/ward. 

  သငတ် ို ဲ့ရ ာြ ာ အြေိုြတ်မပ တ ဲ့ အိုပ်ြေ  ပ်ထရ်း/ြ ံွဲ့ ပြ  ်းထရ်း/ လူြှုထရ်း အသင််းအြ  ွဲ့ ထကာ်ြတ ထတ   က ဘာထတ  ရ  ပါသလ ။ 

  ညွှန ်ကာ်းြေ က်။ ။ အသင််း အြ  ွဲ့စာရင််းက ိုြတ်မပပါ။ ရ  ထသာအသင််း/အြ  ွဲ့ တစြ်ေိုစ အတ က် ထြ်းြေ န််း 2-7 က ိုဆက်ထြ်းရန။် 

 

Sr. 

Description of organization /group/plan 

ရပ်ရ ာလူ ို အြ  ွဲ့အစည််း အသင််းြ ာ်း 
Code Action 

1 
Village Development 

Committee 
ထက ်းရ ာြ ံ ွဲ့ ပြ  ်းြှုထကာ်ြတ  5001 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

 

No ြရ  ပါ 2 

2 
Village Development 

Support Committee 

ထက ်းရ ာြ ံ ွဲ့ ပြ  ်းထရ်းအထ ာက်အ

ကူမပ အြ  ွဲ့ 

5002 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

3 Village Trustee Group ထက ်းရ ာလူကက ်း (ရပ်ြ ရပ်ြ) အြ  ွဲ့ 5003 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

4 

Village 

Disaster/Resilience 

Plan/Group 

ထက ်းရ ာရာသ ဥတိုထဘ်းအနတရာ

ယ်ြေံန ိုငစ် ြ််းရ  ထရ်း 

မပငဆ်ငလ်ိုပ်ထဆာငြ်ှု 

စ ြံြေ က်အြ  ွဲ့ 

5004 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No 
ြရ  ပါ 

2 

5 
Myanmar Women 

Affairs Group 
မြနြ်ာအြ   ်းသြ ်းထရ်းရာအြ  ွဲ့ 5005 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

6 Water User Group  ထရထပ်းထဝသံို်းစ  ထရ်းအြ  ွဲ့ 5006 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

7 
Savings & Credit 

Cooperative 
ထင စိုထင ထြေ ်းအိုပ်စို 5007 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

8 
Village Property 

Group 
ထက ်းရ ာပစစည််းပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုအြ  ွဲ့ 5008 

[      ] 
Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 



 

No ြရ  ပါ 2 

9 
Footballor/other sports 

club  

 ထဘာလံို်းအသင််း/ 

အမြော်းအာ်းကစာ်း အသင််း 

5009 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

10 Youth Group လူငယ်အြ  ွဲ့ 5010 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

11 

School Disaster 

Management 

Committee  

ထက ာင််းထဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််း

ထရ်းထကာ်ြတ  

5011 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

12 

Village Disaster 

Management 

Committee  

ထက ်းရ ာထဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််း

ထရ်း ထကာ်ြတ  

5012 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

13 Self Help Group က ိုယ် ကူ ိုယ် အြ  ွဲ့ 5013 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

14 Religious Group ဘာသာထရ်းအြ  ွဲ့ 5014 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

15 

Social Service Group 

(ceremonies, funerals, 

etc.) 

လူြှုထရ်းအသင််းအြ  ွဲ့(သာထရ်း၊ 

နာထရ်း အစရ  သမြင်ဲ့)  

5015 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

16 

Health Committee (e.g. 

child and maternal 

care) 

က န််းြာထရ်းထကာ်ြတ (ဥပြာ-

ြ ြေငန် င်ဲ့ကထလ်းထစာင်ဲ့ထရ ာက်

ထရ်း) 

5016 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

17 School Committee ထက ာင််းပညာထရ်းထကာ်ြတ  5017 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

18 
Parent-Teacher 

Association 
ြ ဘဆရာအသင််း 5018 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 



 

19 

NGO-specific group 

(will close with 

project) 

(NGO)အစ ို်းရြဟိုတ်ထသာအြ  ွဲ့

အစည််း 

5019 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

20 Other (Specify) အမြော်း (ထြာ်မပပါ) 5020 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

21 
Not a member of any 

group 
ြညသ်ည်ဲ့အြ  ွဲ့ ြ  ြပါဝငပ်ါ 5555 

[      ] 

Yes 

ရ  ပါတ

ယ ်
1 

►Next 

row 

No ြရ  ပါ 2 

 

 Question 

Number 

အထရအတ က် 

Q2. 
How many [GROUPs] are there in the 

village/ward? 

သငတ် ို ဲ့ရပ်ရ ာြ ာ အသင််းအြ  ွဲ့ 

ဘယ်န စြ်ေိုရ  ပါသလ ။ 
 

 Q3. How often do the members of the [GROUP] meet? 

  If more than one group exists, ask about the one with the largest following in the village/ward. 

  ဒ အြ  ွဲ့၀ငထ်တ ဟာဘယ်ထလာက်  ကာတစက်က ြ် ထတ ွဲ့ထလဲ့ရ  သလ ။ 

  (အကယ်၍ အြ  ွဲ့အစည််းတစြ်ေို  က်ပ ိုရ  ပါကအြ  ွဲ့သာ်းအြ ာ်း ဆံို်း ပါထသာအကက ်းဆံို်းအြ  ွဲ့ အစည််း က ိုသာထြ်းရန)် 

 

Sr. Response Code Action 

1 Weekly အြါတစ်ဉ် 1 [     ] 
 

2 Monthly လစဉ်လတိငုိ်ုး 2 [     ]  

3 Quarterly သ ိုုးလတစက်ကမိ ် 3 [     ]  

4 Semi-annually တစန်္ စန်္ စက်ကမိ ် 4 [     ] 
 

5 Annually တစန်္ စတ်စက်ကမိ ် 5 [     ] 
 

6 Other (specify) အခခာိုး (ဖ ာ်ခြြါ) 6 [     ]  

 

We can make a single table and include question number 4 to 6 in the same to make the questionnaire short 

 Question 

Number 

အထရအတ က် 

Q4. 

How many members does the [GROUP] 

have? Refers not only to executive 

members but overall membership. If more 

than one group exists, ask about the one 

with the largest following in the 

village/ward. 

အ ဒ အြ  ွဲ့အစည််းြ ာအြ  ွဲ့၀င ် ဦ်းထရ 

ဘယ်ထလာက်ပါ၀ငပ်ါသလ ။ 

(အိုပ်ြေ  ပ်ထရ်းအြ  ွဲ့သာ်းြ ာ်း သာြကအြ  ွဲ့သာ်းြ ာ်း 

အာ်းလံို်းက ို ည်ဲ့ တ က်ပါရန)် 

 



 

(အကယ်၍အြ  ွဲ့အစည််း တစြ်ေို 

 က်ပ ိုရ  ပါကအြ  ွဲ့သာ်း 

အြ ာ်းဆံို်းပါ၀ငထ်သာအကက ်းဆံို်းအြ  ွဲ့ 

အစည််းက ိုသာထြ်းရန)် 

 

 

 Question 

Number 

အထရအတ က် 

Q5. 

How many female members does the 

[GROUP] have? (Refers not only to 

executive members but overall 

membership.) (If more than one group 

exists, ask about the one with the largest 

following in the village/ward.) 

အ ဒ အြ  ွဲ့အစည််းြ ာအြ   ်းသြ ်းအြ  ွဲ့၀ငဦ််းထရဘယ် 

ထလာက်ပါ၀ငပ်ါ သလ ။ (အိုပ်ြေ  ပ်ထရ်း အြ  ွဲ့ြ ာ်း 

သာြကအြ   ်းသြ ်းအြ  ွဲ့သာ်းြ ာ်း 

အာ်းလံို်းက ို ည်ဲ့တ က်ပါရန)်(အကယ်၍ 

အြ  ွဲ့အစည််း တစြ်ေို က် ပ ိုရ  ပါကအြ  ွဲ့ 

သာ်းအြ ာ်းဆံို်းပါ၀င ်

ထသာအကက ်းဆံို်းအြ  ွဲ့အစည််းက ို သာထြ်းရန)် 

 

 

 

 Question 

Number 

အထရအတ က် 

Q6. 

How many members under the age of 20 

does the [GROUP] have? (Refers not only 

to executive members but overall 

membership.) (If more than one group 

exists, ask about the one with the largest 

following in the village/ward.) 

အ ဒ အြ  ွဲ့အစည််းြ ာအြ  ွဲ့၀င ် ဦ်းထရ 

ဘယ်ထလာက်ပါ၀ငပ်ါသလ ။ 

(အိုပ်ြေ  ပ်ထရ်းအြ  ွဲ့သာ်းြ ာ်း သာြကအြ  ွဲ့သာ်းြ ာ်း 

အာ်းလံို်းက ို ည်ဲ့ တ က်ပါရန)် 

(အကယ်၍အြ  ွဲ့အစည််း တစြ်ေို 

 က်ပ ိုရ  ပါကအြ  ွဲ့သာ်း 

အြ ာ်းဆံို်းပါ၀ငထ်သာအကက ်းဆံို်းအြ  ွဲ့ 

အစည််းက ိုသာထြ်းရန)် 

 

 

 Q7. In a typical meeting, how much of the time is taken up by men? 

  အ ဲ့ဒ ဲ့အသင််းရ ဲ့ ပံိုြ န ်အစည််းအထဝ်းထတ ြ ာ အြ   ်းသာ်းထတ က အြေ  နဘ်ယ်ထလာက် က ိုရယူ ာ်းသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 None ြရ  ပါ 1  

2 A little အနည််းငယ် 2  

3 A lot ထတာ်ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်း 3  

4 Almost all အာ်းလံို်းန ်းပါ်း 4  

5 All time အြေ  နအ်ာ်းလံို်း 5  



 

 

 Q8. How aware are people in the village about the development plan? 

  သငတ် ို ဲ့ရ ာြ ာ ထက ်းရ ာြ ံ ွဲ့ ပြ  ်း ထရ်းစ ြံြေ က် ရ  ပါသလာ်း။ ရ  က-ရ ာသူရ ာသာ်းထတ က အ ဲ့ဒ ဲ့စ ြံြေ က်က ို ဘယ်ထလာက် 

သတ  ာ်းြ ပါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No plan exists စ ြံြေ က်ြရ  ပါ  1 ►Q11 

2 Not aware ရ  ထသာ်လည််းြသ  ကပါ 2  

3 Heard of it  ကာ်းြူ်း ကြည ်ငပ်ါသည် 3  

4 Know some အထ ကာင််းအရာအနည််းငယ် သ  ကသည ် 4  

5 Know details အထသ်းစ တ်သ  ကသည် 5  

  

Q9. Does the community/village development plan(s) identify climate or disaster risks and mitigation/adaptation 

opportunities?  

ထက ်းရ ာြ ံ ွဲ့ မြ ်းထရ်းစ ြံြေ က်ြ ာ ရာသ ဥတိုထမပာင််းလ ြှု သဘာဝ ထဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းန င်ဲ့ သက်ဆ ိုင ် ထသာ 

ထဘ်းဒဏြ်ေံရြှုထလ ာဲ့ထစထရ်းန င်ဲ့လ ိုက်ထလ ာ ည ထ  ထနန ိုငထ်ရ်း က စစရပ်ြ ာ်းအာ်း ထြာ်မပ ာ်းပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြထြာ်မပ ာ်းပါ  1 ►Q11 

2 Only climate/disaster risks 

ရာသ ဥတဖုခြာငိ်ုးလ မှုန င်ဲ့ 

သဘာဝဖဘိုးအန္တရာယမ် ာိုး 
2  

3 
Only mitigation/adaptation 

opportunities 

ဖဘိုးဒ္ဏခ် ရမှုဖလ ာဲ့ဖစဖရိုးန္ င်ဲ့ 

လိကုဖ်လ ာည ဖထဖွနန္ိငုဖ်ရိုး ကစိစရြ်မ ာိုး  
3  

4 Both but a little န စ်ြ   ်းစလံို်းက ို အနည််းငယ် ထြာ်မပ 4  

5 A lot န စ်ြ   ်းစလံို်းက ို ြ ာ်းစ ာထြာ်မပ 5  

6 Fully မပည်ဲ့စံိုစ ာထြာ်မပ 6  

 

 Q10. Has such identification in the community/ village development plan(s) changed much in the last year? 

ထက ်းရ ာြ ံ ွဲ့ ပြ  ်းထရ်းစ ြံြေ က် ြ ာအ ဲ့ဒ လ ိုထြာ်မပ ာ်းတာက ို ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့န စက် မပနလ်ည ် သံို်းသပ်ြေ ဲ့ပါသလာ်း။ မပနသ်ံို်း သပ်ြေ ဲ့ပါကဘယ်ထလာက် 

ထမပာင််းလ  ြေ ဲ့ပါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No မပနလ်ည်ြသံို်းသပ်ြေ ဲ့ပါ 1  

2 A little အနည််းငယ်ထမပာင််းြေ ဲ့ 2  

3 Some change အြေ   ွဲ့က ိုထမပာင််းြေ ဲ့ 3  



 

4 Much change ြ ာ်းစ ာထမပာင််းြေ ဲ့ 4  

 

 Q11. How aware are people about emergency action plan to cope with the next shock? 

သငတ် ို ဲ့ရ ာြ ာ ထနာငမ်ြစလ်ာ န ိုငတ် ဲ့ ရာသ ဥတိုထဘ်းဒဏ ်ဆ ိုငရ်ာ အထရ်းထပေါ် စ ြံြေ က် ရ  ပါသလာ်း။ ရ  က-ရ ာသူရ ာသာ်းထတ က အ ဲ့ဒ ဲ့စ ြံြေ က်က ို 

ဘယ်ထလာက် သတ  ာ်းြ ပါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No plan exists စ ြံြေ က်ြရ  ပါ  1 
►Next 

section 

2 Not aware ရ  ထသာ်လည််းြသ  ကပါ 2  

3 Heard of it  ကာ်းြူ်း ကြည ်ငပ်ါသည် 3  

4 Know some အထ ကာင််းအရာအနည််းငယ် သ  ကသည ် 4  

5 Know details အထသ်းစ တ်သ  ကသည် 5  

 

 Q12. If there is emergency action plan, were they involved in practicing this plan? 

  အထရ်းထပေါ် စ ြံြေ က် ရ  ြေ ဲ့ရင-် အ ဲ့ဒ ဲ့စ ြံြေ က်က ို ရ ာသူရ ာသာ်း ထတ ပ်ူးထပါင််းပါဝငထ်လဲ့က င်ဲ့ြေ ဲ့ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No practice ြထလဲ့က င်ဲ့ြေ ဲ့ပါ 1  

2 Partial practice တစြ်ေ   ွဲ့အပ ိုင််းက ိုထလဲ့က င်ဲ့ြေ ဲ့ 2  

3 Fully practice မပည်ဲ့မပည်ဲ့စံိုစံိုထလဲ့က င်ဲ့ြေ ဲ့ 3  

 

 Q13. If there is emergency action plan for the next shock was it changed much in the last year? 

  အ ဲ့ဒ ဲ့အထရ်းထပေါ် စ ြံြေ က်က ို ပပ ်းြေ ဲ့တ ဲ့န စက် မပနသ်ံို်းသပ် ြေ ဲ့ပါသလာ်း။  မပနသ်ံို်းသပ်ြေ ဲ့ပါကဘယ်ထလာက်ထမပာင််း လ ြေ ဲ့ပါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No မပနလ်ည်ြသံို်းသပ်ြေ ဲ့ပါ 1  

2 A little အနည််းငယ်ထမပာင််းြေ ဲ့ 2  

3 Some change အြေ   ွဲ့က ိုထမပာင််းြေ ဲ့ 3  

4 Much change ြ ာ်းစ ာထမပာင််းြေ ဲ့ 4  

 

 

SECTION 8.2: COMMUNAL ORGANIZATION  

အပ ိုင််း(၈) လူ ိုဆ ိုငရ်ာအသင််းအြ  ွဲ့ြ ာ်း 

CBO & VDMC PLANNING 

CBO/VDMC ြ ာ်းကက  တငအ်စ အစဉ်ထရ်းဆ  ြှု 



 

 

Resilience Integration into CBO/VDMC Planning 

CBO/VDMC ြ ာ်းကက  တငအ်စ အစဉ်ထရ်းဆ  ရာတ င ်ထဘ်းဒဏြ်ေံန ိုငထ်ရ်းအာ်း ည်ဲ့သ င််းမြေင််း 

 

Q1. Are the villages aware about CBO/VDMC Disaster Risk Reduction/Climate Change Adaption/Resilience Action Plan? 

  ဒ ရ ာက CBO/VDMC ြ ာ သဘာဝထဘ်းအနတရာယ် ထလ ာဲ့ြေ ထရ်း/ ရာသ ဥတိုထမပာင််းလ ြှုန င်ဲ့ 

လ ိုက်ထလ ာည ထ  ရ  ထရ်း/ြေံန ိုငစ် ြ််းရ  ထရ်း ကက  တင ် လိုပ်ထဆာငြ်ှုစ ြံြေ က် ရ  ပါသလာ်း။ ရ  က- ရ ာသူရ ာသာ်း ထတ  ဘယ်ထလာက်   

သတ  ာ်းြ ပါသလ ။  

  ညွှန ်ကာ်းြေ က်။ ။ ထြ်းြေ န််း၈(?)ြ  အထမြက ို က ို်းကာ်းပါ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No plan exists စ ြံြေ က်ြရ  ပါ  1 
►Next 

section 

2 Not aware ရ  ထသာ်လည််းြသ  ကပါ 2  

3 Heard of it  ကာ်းြူ်း ကြည ်ငပ်ါသည် 3  

4 Know some အထ ကာင််းအရာအနည််းငယ် သ  ကသည ် 4  

5 Know details အထသ်းစ တ်သ  ကသည် 5  

 

 Q2. If 2, 3, 4, 5 in Q1 above, are the identified interventions in CBO/VDMC level plan also incorporated in Village 

Development Plan/government’s plan? 

  CBO/VDMC အဆင်ဲ့ သဘာဝထဘ်းအနတရာယ် ထလ ာဲ့ြေ ထရ်း/ ရာသ ဥတိုထမပာင််းလ ြှုန င်ဲ့ 

လ ိုက်ထလ ာည ထ  ရ  ထရ်း/ြေံန ိုငစ် ြ််းရ  ထရ်း ကက  တင ် လိုပ်ထဆာငြ်ှု စ ြံြေ က် တ င ် ထြာ်မပ ာ်းထသာ လိုပ်ထဆာငြ်ေ က် ြ ာ်းက ို 

ထက ်းရ ာြ ံ ွဲ့ ပြ  ်းထရ်းစ ြံြေ က်တ င ် ည်ဲ့သ င််း ာ်းပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ည်ဲ့ပါ 1  

2 Yes  ည်ဲ့ပါသည် 2  

3 Don't know ြသ ပါ 3  

 

 Q3. Does CBO/VDMC level plan take account of climate observational data on variability and trends? 

  CBO/VDMC အဆင်ဲ့ သဘာဝထဘ်းအနတရာယ် ထလ ာဲ့ြေ ထရ်း/ ရာသ ဥတိုထမပာင််းလ ြှုန င်ဲ့ 

လ ိုက်ထလ ာည ထ  ရ  ထရ်း/ြေံန ိုငစ် ြ််းရ  ထရ်း ကက  တငလ်ိုပ်ထဆာင ် ြှုစ ြံြေ က်သည ်   ြေ ိုငန်စ်နာလ ယ်ြှုန င်ဲ့ အလာ်းအလာ ြ ာ်းန င်ဲ့ဆ ိုငထ်သာ 

ရာသ ဥတိုထလဲ့လာြှု အြေ က်အလက်ြ ာ်းက ို  ည်ဲ့သ င််း ာ်း ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ည်ဲ့ပါ 1  

2 Partial အြေ   ွဲ့ပါသည် 2  



 

3 Fully အာ်းလံို်းပါသည် 3  

4 Don't know ြသ ပါ 4  

 

 

 Q4. Does CBO/VDMC level plan take account of climate change/ disaster risk information? 

  CBO/VDMC အဆင်ဲ့ သဘာဝထဘ်းအနတရာယ် ထလ ာဲ့ြေ ထရ်း/ ရာသ ဥတိုထမပာင််းလ ြှုန င်ဲ့ 

လ ိုက်ထလ ာည ထ  ရ  ထရ်း/ြေံန ိုငစ် ြ််းရ  ထရ်းကက  တင ် လိုပ်ထဆာငြ်ှု စ ြံြေ က်သည ် ရာသ ဥတို/အနတရာယ် ရ  ြှုအြေ က် အလက်ြ ာ်းက ို 

 ည်ဲ့စဉ််းစာ်းပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ည်ဲ့ပါ 1  

2 Partial အြေ   ွဲ့ပါသည် 2  

3 Fully အာ်းလံို်းပါသည် 3  

4 Don't know ြသ ပါ 4  

 

 Q5. Does the CBO/VDMC planning involve individuals with some awareness of disaster and climate extremes? 

  CBO/VDMC ထရ်းဆ   ရာတ င ် ရာသ ဥတိုထဘ်းအနတရာယ် မပင််း နြ်ှုတ ို ဲ့န င်ဲ့ ပတ်သတ်ပပ ်း သတ မပ ြ ထသာ၊ ဗဟိုသိုတ 

ရ  ထသာ ရ ာသူရ ာသာ်းြ ာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ည်ဲ့ပါ 1  

2 Partial အြေ   ွဲ့ပါသည် 2  

3 Fully အာ်းလံို်းပါသည် 3  

4 Don't know ြသ ပါ 4  

 

 Q6. Does the CBO/VDMC planning involve individuals with formal training of disaster and climate extremes? 

  CBO/VDMC ထရ်းဆ  ရာတ င ်CBO/VDMC န င်ဲ့ပတ်သက်ပပ ်း သငတ်န််းတက် ာ်း သူြ ာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ည်ဲ့ပါ 1  

2 Partial အြေ   ွဲ့ပါသည် 2  

3 Fully အာ်းလံို်းပါသည် 3  

4 Don't know ြသ ပါ 4  

 

 Q7. Has the CBO/VDMC incorporated information/learning from past disasters into the plan?  



 

  CBO/VDMC ထရ်းဆ  ရာတ င ် ယြေငက် ကံ ထတ ွဲ့ ြေ ဲ့ရထသာ ထဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အြေ က်အလက်ြ ာ်း/သငြ်ေန််း 

စာြ ာ်းက ို  ည်ဲ့သ င််း ာ်း ပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ည်ဲ့ပါ 1  

2 Partial အြေ   ွဲ့ပါသည် 2  

3 Fully အာ်းလံို်းပါသည် 3  

4 Don't know ြသ ပါ 4  

 

Participation in Planning  

အစ အစဉ်ထရ်းဆ  ရာတ င ်ပ်ူးထပါင််းပါဝငမ်ြေင််း 

 

 Q8. Are the women represented during the CBO/VDMC planning process? 

  CBO/VDMC ထရ်းဆ  ရာတ င ်အြ   ်းသြ ်းြ ာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။ ဘယ်ထလာက်ရာြေ ိုငန်ှုန််း ပါဝငပ်ါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 0-10% ၀ - ၁၀ % 1  

2 11-20% ၁၁ - ၂၀% 2  

3 21-30% ၂၁ - ၃၀% 3  

4 31-40% ၃၁- ၄၀% 4  

5 40%+ ၄၀% အ က် 5  

 

 Q9. Are the children represented during the CBO/VDMC planning process? 

  CBO/VDMC ထရ်းဆ  ရာတ င ်ကထလ်းသူငယ်ြ ာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။ ဘယ်ထလာက်ရာြေ ိုငန်ှုန််း ပါဝငပ်ါသလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 0-10% ၀ - ၁၀ % 1  

2 11-20% ၁၁ - ၂၀% 2  

3 21-30% ၂၁ - ၃၀% 3  

4 31-40% ၃၁- ၄၀% 4  

5 40%+ ၄၀% အ က် 5  

  

Q10. Are the poorest and most marginalized people represented during the planning process? 

  CBO/VDMC ထရ်းဆ  ရာတ င ် အလ န ် ဆင််းရ သူြ ာ်းန င်ဲ့ လူနည််းစိုြ ာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။ ဘယ်ထလာက်ရာြေ ိုငန်ှုန််း 

ပါဝငပ်ါသလ ။ 



 

 

Sr. Response Code Action 

1 0-10% ၀ - ၁၀ % 1  

2 11-20% ၁၁ - ၂၀% 2  

3 21-30% ၂၁ - ၃၀% 3  

4 31-40% ၃၁- ၄၀% 4  

5 40%+ ၄၀% အ က် 5  

 

 Q11. Are selected activities targeted at vulnerable (women, children, poor and marginalized, etc.) groups? 

  သဘာဝထဘ်းအနတရာယ် ထလ ာဲ့ြေ ထရ်း/ ရာသ ဥတိုထမပာင််းလ ြှုန င်ဲ့ လ ိုက်ထလ ာည ထ  ရ  ထရ်း/ြေံန ိုငစ် ြ််းရ  ထရ်း 

ကက  တငလ်ိုပ်ထဆာငြ်ှုစ ြံြေ က်တ င ်  ြေ ိုက် နစန်ာလ ယ်ထသာသူြ ာ်းအာ်း အ ်ူးရညရ် ယ် ာ်းသည်ဲ့ လိုပ်ထဆာငြ်ေ က် ြ ာ်းပါဝငပ်ါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြ ည်ဲ့ပါ 1  

2 Partial အြေ   ွဲ့ပါသည် 2  

3 Fully အာ်းလံို်းပါသည် 3  

4 Don't know ြသ ပါ 4  

 

 Q12. Has funding been allocated to implement the prioritized resilience building activities CBO/VDMC plan from 

NGOs or the community or government? 

  CBO/VDCM စ ြံြေ က်တ ငပ်ါဝငထ်သာ ဦ်းစာ်းထပ်းထဘ်းဒဏြ်ေံန ိုငထ်သာ အထဆာက်အအံိုထဆာက်ရနအ်တ က် 

လ ိုအပ်ထသာရံပံိုထင က ို NGO (သ ို ဲ့) ထက ်းရ ာ လူ ို (သ ို ဲ့) အစ ို်းရ ြံ  ြေ  ထဝထပ်းပါသလာ်း။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 No ြေ  ထဝြထပ်းပါ 1  

2 Only NGOs NGOs ြ ြေ  ထဝထပ်းသည် 2  

3 Only community ထက ်းရ ာလူ ို ြ ြေ  ထဝထပ်းသည် 3  

4 Only government အစ ို်းရ ြ ြေ  ထဝထပ်းသည် 4  

5 NGO with government NGOန င်ဲ့အစ ို်းရ ြ ြေ  ထဝထပ်းသည် 5  

6 Community with governemt  ထက ်းရ ာလူ ိုန င်ဲ့အစ ို်းရြ  ြေ  ထဝထပ်းသည် 6  

7 NGO with community NGOန င်ဲ့ထက ်းရ ာလူ ိုြ  ြေ  ထဝထပ်းသည် 7  

8 Combination all above အာ်းလံို်း  ံြ ြေ  ထဝထပ်းသည် 8  

 



 

SECTION 9: EXTERNAL ASSISTANCE 

အပ ိုင််း(၉) မပငပ်အကူအည   

 

 Question 

Number 

အထရအတ က် 

Q1. 

How many organizations assistance given 

to this village over the past five years 

(2010 to August 2015)? 

လ နြ်ေ ဲ့ထသာ၅န စ(်2010 ြ  2015)အတ င််း 

ဤထက ်းရ ာအာ်း အကူအည ထပ်းြေ ဲ့ထသာ 

အြ  ွဲ့အစည််း ဘယ်န စြ်ေိုရ  ပါသလ ။ 

 

 

Question 

Name 

အြည် 

Q2. 
What was/were the name(s) of the 

organization(s)? 
အကူအည ထပ်းတ ဲ့ အြ  ွဲ့အြည်က ဘာလ ။  

 

 Q3. What type of organisation? 

  အ ဲ့ဒ ဲ့အြ  ွဲ့က ဘာအြ  ွဲ့အစည််း ြ   ်းလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Government အစ ို်းရ 1  

2 International donor န ိုငင်တံကာအလှူရ င ် 2  

3 Nationl NGOs  မပညတ် င််းNGO 4  

4 Religious group ဘာသာထရ်းအြ  ွဲ့အစည််း 5  

6 Private individual or group ပိုဂဂလ ကတစဦ််းြေ င််း/အြ  ွဲ့လ ိုက် 6  

 

Question 

Name 

အြည် 

Q4. What was the name of the project (if any)? စ ြံက န််းအြည ်သ ်းမြော်းရ  ပါသလာ်း။ ဘာလ ။  

 

Question 

Year 

အြည် 

Q5. Year assistance began ဘယ်န စက်စသလ ။  

 

Question 

Name 

အြည် 

Q6. Year finished (or will finish) ဘယ်န စ်ြ ာပပ ်းသလ ။  

 



 

What were the three main activities under this assistance? 

 Q7. MAIN activity (see CODE) 

  အဓ ကဘာလိုပ်သလ ။ 

 Q8. Second main activity (see CODE) 

  ဒိုတ ယအထနန ဲ့ ဘာလိုပ်ထသ်းလ ။ 

 Q9. Third main activity (see CODE) 

  တတ ယအထနန ဲ့ ဘာလိုပ်ထသ်းလ ။ 

 

Sr. Response Code Action 

1 Build common infrastructure 

အြ ာ်းဆ ိုငအ်ထမြေြေံအထဆာက်အအံို 

ထဆာက်လိုပ်မြေင််း 
1  

2 Build individual housing  တစဦ််းဆ ိုငထ်နအ ြ်ြ ာ်းထဆာက်မြေင််း 2  

3 Access to finance ဘဏ္ဍာထင လက်လ ြ််းြ ြှု(ထြေ ်းထင ) 3  

4 Agriculture စ ိုက်ပ   ်းထရ်း 4  

5 Livestock ထြ ်းမြူထရ်း 5  

6 Health က န််းြာထရ်း 6  

7 Education ပညာထရ်း 7  

8 Emergency after shock help ထဘ်းဒဏြ်ေံရပပ ်း အထရ်းထပေါ်အကူအည  8  

9 Forestry  သစထ်တာထရ်းရာ 9  

10 Food security & nutrition အစာ်းအစာြူလံိုြှုန င်ဲ့ အဟာရ 10  

11 Water & Sanitation  ထရ၊ အ ြ်သာန င်ဲ့ သန် ဲ့ရ င််းထရ်း 11  

12 Energy  စ ြ််းအင ် 12  

13 Other (Specify) အမြော်း(ထြာ်မပပါ) 13  

 

 

Question 

Kyats 

က ပ် 

Q6. 
What is the value of this assistance? 

(estimate) 

အကူအည  တနြ် ို်းစိုစိုထပါင််း 

ဘယ်ထလာက်ရ  သလ ။ 
 

 

 

  



 

Annex 5: Township Level Survey Instrument 

Township Level Institutional Survey 

း ြ ိဳ႕နယအ ဆင္း ဲ့ အသက္ထးမြ်း၀ြ္း်းထးၾကာင္း်းဆ ိုငရာ အပြ ႔အစည္း်းဆ ိုငရာ စစတြ္း်းထးကာကယ ူး ြေင္း်း 

 

Resilience to Disaster and Climate Extremes: Township Level Scorecard for BRACED Myanmar Project 

သဘာထ၀ဘ်းဒဏ္းးႏး င္း ဲ့ရာသ ဥတိုဆ ို်းရရာ်းြႈက ိုြေိုြေၾကံဲ့ၾကံဲ့ြေံတံို႔ ပန္းးႏး းိုင္းးံ ြေင္း်း: း ြ ိဳ႔နယအ ဆင္း ဲ့စာရင္း်းြ တတ ြ္း်း 

 

NOTE: this scorecard is primarily designed to assess the institutional performance (township level institutional survey) of the 

selected township level institutions which receive direct supports from BRACED Project (namely – General Administrative 

Department, Fire Service, Agriculture, MRCS and City Development Organization). A total 8X5 =40 institutions will be surveyed.  

 

ဤြ တတ ြ္း်း တင္ အဓ ကအာ်းး ြင္း ဲ့ BRACED စ ြံက န္း်းသ ို႔ တ ိုကရ  ထကအ  ာကအ ကူး ြစ္ထးစြည္း ဲ့ 

း ြ ိဳ႕နယအ ဆင္း ဲ့အပြ ႔အစည္း်းြႈြ်ာ်းက ိုထးရရ်းြေ်ယ္း ြေင္း်း တင္ အပြ ႔အစည္း်းြ်ာ်း၏လိုပ္ထးဆာငခက်မ်ာ်း 

(း ြ ိဳ႕နယအ ဆင္း ဲ့အသက္ထးမြ်း၀ြ္း်းထးၾကာင္း်း ဆ ိုငရာစစတြ္း်းထးကာကယ ူး ြေင္း်း) က ိုအက း ြတ္ ထးရ်းကဆ ရြည္ ။ စိုစိုထးပါင္း်း ၈ x ၅ 

= ၄၀ အ ြ္ထး ာငစ က ိုစစတြ္း်းထးကာကယ ူရလ း္ြ္း ဲ့ြည္ ။ 

 

This scorecard tracks the LFM Outcome Indicator 2.1: Percentage of key targeted institutions supported by BRACED better able to 

protect the lives and livelihoods of most vulnerable, particularly women and children, from climate extremes (pls see – Project LFM 

for details) 

ဤြ တတ ြ္း်းအြေ်ကမ်ာ်းြ ာ LFM ရလဒမာ််းက ိုညႊန္း ပြည္: အဓ ကအာ်းး ြင္း ဲ့ ရာသ ဥတိုဆ ို်း၀ါ်းြႈဒထဏက န အြ်  ိဳ်းသြ ်းြ်ာ်းးႏး င္း ဲ့ ထကလ်းငယမ်ာ်း 

အးႏး ရာယၾ က ်းမစာဘ၀းႏး င္း ဲ့ အသကရင္ွထးန  ိုင္း ြေင္း်းက ိုပ ိုြ ိုထးကာင္း်းမစာကာ ကယ္းးႏး းိုငရနအ တက္ BRACED ြ  

ရာြေ ိုင္းးႏး းိဳန္း်းအာ်းး ြင္း ဲ့ အဓ ကဥ ်းတညသည္း ဲ့ အပြ ႔ြ်ာ်းက ိုထအ ာကအ ကူး ြစ္ထးစြည္ ။ 

 

1. PLANNING AND IMPLEMENTATION (စ ြံြေ်က္ထးရ်းကဆ း ြေင္း်းးးႏး င္း ဲ့ထအကာငအ ည္ထးြား္း ြေင္း်း)  

1.1 Resilience Integration (ထးဘ်းဒဏၾ ကံဲ့ၾကံဲ့ြေံထးပါင္း်းစည္း်းထးရ်း ) 

Does your office have township plans/strategies? (Yes/No) 

သင္း ဲ့ရံးိုး်း တင္ း ြ ိဳ႔နယသ ဘာထ၀ဘ်းစ ြံြေ်ကမ်ာ်း/နည္း်းလြ္း်းြ်ာ်းရ  ပါသလာ်း ? ( ရ  /ြရ   )  

If yes, do plans /strategies address climate extremes and disaster risks?(No/partial/a lot/fully) 

သဘာထ၀ဘ်းအးႏး ရာယ္းးႏး င္း ဲ့ ရာသ ဥတိုဆ ို်း၀ါ်းြႈဒဏက   သဘာထ၀ဘ်းစ ြံြေ်ကမ်ာ်းထကး ြရ င္း်းပါသလာ်း ? ( ြရ  ပါ / 

တစစ တတ စ္  င္း်း/အြ်ာ်းၾက ်း/အ ပည္း ဲ့အ၀) 

Has your agency implemented the identified specific interventions to improve resilience to climate extremes and disaster risks in 

the plans/strategies? (No/partial/a lot/fully) 

သင္း ဲ့ဌာန/အပြ ႔အစည္း်း၏ သဘာထ၀ဘ်းစ ြံြေ်ကမ်ာ်း/ြဟာဗ် ်ဴဟာြ်ာ်း တင္ ရာသ ဥတိုဆ ို်း၀ါ်းး ြေင္း်းးးႏး င္း ဲ့ သဘာထ၀ဘ်းဒဏမာ််းြ  

ြေံးႏး းိုး္ငရည္  ြ ိုတ ို်းတကလ ာထးစရန္ ထးကာင္း်းမြနတ က်သည္း ဲ့ ထအကာငအ ည္ ထးြား္ထးဆာငမႈြ်  ိဳ်းရ  ြေ ဲ့ြူ်းပါသလာ်း ? ( ြရ  ပါ / 

တစစ တတ စ္  င္း်း/ြ်ာ်းး ပာ်း/အ ပည္း ဲ့အ၀) 

 

1.2 Use of Climate/Risk Information (ရာသ ဥတို/ထးဘ်းအးႏၲ ရာယသ တင္း်းအြေ်ကအ လကမ်ာ်းအသးံိုး်းး ပိဳး ြေင္း်း)  

Is climate / risk information readily accessible to your office? (No/partial/a lot/fully) 



 

ရာသ ဥတို/ထးဘ်းဒဏ္ သတင္း်းအြေ်ကအ လကမ်ာ်းက ိုသင္း ဲ့ရံးိုး်းကရယူးႏး းိုငါ္သလာ်း။လကလွ ြ္း်းြ း ပါသလာ်း (ြရ  ပါ / 

တစစ တတ စ္  င္း်း/ြ်ာ်းး ပာ်း/အ ပည္း ဲ့အ၀) 

Does your office planning/decision making take account of observed climate data including variability and trends and any other risk 

information– for example observed rainfall/temp data or weather forecasts (?(No/partial/a lot/fully) 

သင္၏ ဌာနထအန ြင္း ဲ့း ဲ့ထးလဲ့လာထး တ႕ရ  ထးသာ 

ထးဘ်းအးႏၲ ရာယဆ   ငရာသတင္း်းြ်ာ်း၊ထးး ပာင္း်းလ လာြႈြ်ာ်း၊ြတူကက း ပာ်းြႈြ်ာ်း၊အြေ်  နကာလးႏး င္း ဲ့အထြ ်း ပာင္း်းလ ြေ်ကမ်ာ်းက ိုသဘာထ၀ဘ်းစ 

ြံြေ်က္ထးရ်းကဆ ရာဆးံိုး်းး ြတရာ တငအသးံိုး်းး ပိဳပါသလာ်း။ ( ဥပြာအာ်းး ြင္း ဲ့ ြ ို်းရရာ သန္း်းြႈ၊ြ ို်းထးရြေ်  နလကမ ( သ ို႔ ) 

အပြူေ းန္်၊ြ ို်းထးလ၀သြေန္႔ြ န္း်းြေ်က္ ) စာရင္း်းက ိုယူ၍ စ စဥ္ထးရ်းကဆ ဆးံိုး်းး ြတမႈ ရ  သလာ်း ? ( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ 

အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

Does your office planning/decision making take account of future climate projections?(No/partial/a lot/fully) 

သင္း ဲ့ဌာန/ရံးိုး်းသဘာထ၀ဘ်းစ ြံြေ်က္ထးရ်းကဆ ဆံးိုး်းး ြတရာ တင္ အနာဂတရာသ ဥတိုြေန္႔ြ န္း်းြေ်ကမ်ာ်းးး်ား်း၏ အြေ်ကအ လကက   ယူ၍ 

စ စဥ္ထးရ်း ဆပါသလာ်း ?( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

Does your agency have the capacity to interpret and use climate /risk information including scenario planning, risk framework, 

vulnerability assessment? (No/partial/a lot/fully) 

သင္း ဲ့ဌာန/အပြ ႔အစည္း်း တငရာသ ဥတို/သဘာထ၀ဘ်းဒဏ္ း ြစရပ္ထးပၚထအး ြေြေံထးသား္ စ ြံက န္း်းထးရ်းကဆ း ြေင္း်း ၊ 

ထးဘ်းအးႏၲ ရာယဆ   ငရာ ြူထးဘာငမာ််း ၊   ြေ ိုက္်ကစ ်း လယမငအက း ြတခ်က္ ြ်ာ်းက ိုအသးံိုး်းး ပိဳးႏး းိုင္ထးသာ 

မစြ္း်းထးဆာင္းးႏး းိုင္ထးြေ်ရ  ပါသလာ်း ။( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

How do you disseminate climate information or risk related information to the society?  

ရာသ ဥတိုသတင္း်းအြေ်ကအ လကမ်ာ်း သ ို႔ြဟိုတ္ ထးဘ်းအးႏၲ ရာယသ တင္း်းအြေ်ကအ လကမ်ာ်းြ်က ိုလူ ိုသ ို႔ဘယလ   း ြန္ထ႔၀ပါသလ ။ 

What type of mechanism is used to communicate emergency information to the society?  

ထအရ်းထးပၚသတင္း်းအြေ်ကအ လကမ်ာ်းက ိုလူ ိုသ ို႔ ြန္႔ြေ်  ရာ တငမညသည္း ဲ့နည္း်းစနစအြ်  ိဳ်းအစာ်းက ိုအသးံိုး်းး ပိဳပါသလ ။ 

 

1.3. Participation (ပါ၀င္း ြေင္း်း)  

Are the poorest and most marginalized members of the society represented your agency’s township level planning and decision 

making?(No/partial/a lot/fully) 

သင္း ဲ့အပြ ႔၏ း ြ ိဳႈနယအ ဆင္း ဲ့သဘာထ၀ဘ်းစ ြံြေ်က္ထးရ်း ဆး း ြေင္း်းးား်းးးႏး င္း ဲ့ ဆးံိုး်းး ြတခ်ကခ် ြေင္း်းြ်ာ်း တင္ 

ဆင္း်းရ သာ်းြ်ာ်းးႏး ငသာြနလူတန္း်းစာ်းြ်ာ်းပါ၀ငၾကပါသလာ်း? ( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

Is the participation of the poorest and marginalized groups sustained throughout your agency’s planning and implementation 

processes?(No/partial/a lot/fully) 

သင္း ဲ့ဌာနက ထးရရ်းကဆ  ာ်းသည္း ဲ့သဘာထ၀ဘ်းစ ြံြေ်ကမ်ာ်းး္းးႏး င္း ဲ့ 

ဆးံိုး်းး ြတခ်ကမ်ာ်း တငဆင္း်းရ သာ်းြ်ာ်းးႏး ငသာြနလူတန္း်းစာ်းြ်ာ်းြ်ာ်း၏ပါ၀ငမႈကအစဥရ ွ ထးနပါသလာ်း ? ( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ 

အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

 

2. BUDGETING AND FINANCE (ဘ႑ာထးရ်းးႏး င္း ဲ့ထးမငစာရင္း်း ) 

Has funding been allocated from government sources to implement the prioritized climate resilience building activities in your 

office’s plan? (No/partial/a lot/fully) 

သင္း ဲ့ဌာန/ ရံးိုး်း၏ သဘာထ၀ဘ်းစ ြံြေ်က္ကတ င္ ရာသ ဥတိုဒဏခးံႏး းိုငမႈဆ ိုငရာ 

ထအဆာကအ ဥ ်းြ်ာ်းထးဆာကလ  ပမႈထအပၚဥ ်းစာ်းထးပ်းထအကာငအ ည္ထးြား္ရန္ အစ ို်းရ ြံ  ပြေ ထးထ၀ ာက္ံ ဲ့ထးပ်း ာ်းသည္း ဲ့ ရံပံးိုထးမငႈ 

ရ  ပါသလာ်း ?  ( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 



 

Has funding been allocated from NGOs/Private Sector/Other sources to implement the prioritized resilience building activities in 

your office’s plan? (No/partial/a lot/fully) 

သင္း ဲ့ဌာန/ ရံးိုး်း၏ သဘာထ၀ဘ်းစ ြံြေ်က္ကတ င္ ရာသ ဥတိုဒဏခးံႏး းိုငမႈ ဆ ိုငရာ 

ထအဆာကအ ဥ ်းြ်ာ်းထးဆာကလ  ပမႈထအပၚဥ ်းစာ်းထးပ်းထအကာငအ ည္ထးြား္ရန္ အ တက္ NGO ြ်ာ်း ၊ ပိုဂလ ကက႑ြ်ာ်း ၊ 

အ ြော်းသတင္း်းအရင္း်းအ ြစမ်ာ်းြ  ရံပံးိုထးမငႈ ရပါသလာ်း? ( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

 

3. CAPACITY (မစြ္း်းရည္း ြ င္း ဲ့တင္း ြေင္း်း )  

3.1 Institutional Knowledge/Capacity အပြ ႔အစည္း်းြ်ာ်း၏ အသ ပညာ / မစြ္း်းထးဆာငရည္  

Does your office have the capacity to assess, monitor and review the response interventions after disaster events?(No/partial/a 

lot/fully) 

သငဌာန တင္း္ သဘာထ၀ဘ်းး္း ဲ့း ြစရပ္ထးနာက္  င္း်းကယဆ ယ္ထးရ်း်းတံးို႔ ပန္ထးဆာရငရကမႈြ်ာ်းက ိုအက း ြတရန္ , 

ထးစာင္း ဲ့ၾကည္း ဲ့စစ္ထးဆ်းရန္းးႏး င္း ဲ့ း ပနလညသံးိုး်းသပရန္ လိုပ္ထးဆာင္းးႏး းိုငသညဲ့း္ မစြ္း်းထးဆာငရညရ ွ ပါသလာ်း ?( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / 

ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

Is there any mechanism from which your office can receive regular guidance to improve planning and implementation of 

interventions to climate extremes and disaster risks?(No/partial/a lot/fully) 

သင္၏ ဌာန/ရံးိုး်း တင္ သဘာထ၀ဘ်းအးႏး ရာယ္းးႏး င္း ဲ့ ရာသ ဥတိုဆ ို်း၀ါ်းြႈဒထဏအ ပၚ အစ အစဥနည္း်းလြ္း်းြ်ာ်းထအကာငအ ည္ထးြား္ြႈ 

တ ို်းတကလ ာရနအ တက္ ပံးိုြ န္း္အစည္း်းထအ၀်း ထသဘာတရာ်းြ်ာ်းက ိုလကခံရယူးႏး းိုင္ထးသာနည္း်းစနစမာ််းရ  ပါသလာ်း ။( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း 

/ ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

What type of institutional capacity building initiatives are further required by your institution to be more effective in dealing with 

climate change and disaster risk reduction works?  

သငဌာနထအန ြင္း ဲ့ရာသ ဥတိုထးး ပာင္း်းလ ြႈးႏး င္း ဲ့ထးဘ်းထးလ်ာဲ့ြေ်ြႈဆ ိုငရာလိုပငန္း်းြ်ာ်းက ိုပ ိုြ ို  ထးရာကကစာထးဆာရငရက္းးႏး းိုငရန လ  အပ္ထး

သာမစြ္း်းထးဆာငရည္း ြ င္း ဲ့တငတည္ထးဆာက္ထးပ်းးႏးိုး ငသညဲ့း္ က႑အြ်  ိဳ်းအစာ်းြ်ာ်းကဘာထး တလ ။ 

 

3.2 Institutional Coordination for Integration (အပြ ႔အစည္း်းြ်ာ်းထးပါင္း်းစည္း်းထးရ်းအ တက္ ည  းႏး း းိဳင္း်းး ြေင္း်း ) 

Does your office participle in dedicated institutional mechanisms for coordination of resilience building interventions to climate 

extremes and disasters risks across sectors?(No/partial/a lot/fully) 

သင္၏ဌာန/ရံးိုး်း တင္ ရာသ ဥတိုဆ ို်း၀ါ်းး ြေင္း်းးးႏး င္း ဲ့ သဘာထ၀ဘ်းဒဏအ းႏး ရာယ္ 

က႑ြ်ာ်းရာသ ဥတိုထးး ပာင္း်းလ ြႈဆ ိုငရာလိုပငန္း်းြ်ာ်းက ိုထးပါင္း်းစပ  ႈးႏး းိုးႈင္း်းရနတ က်မစာတာ၀န္ထးပ်း ာ်းသည္း ဲ့စနစမ်ာ်းရ  ပါသလာ်း။ 

( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

Does your office collaborate with other township level responsible government agencies and stakeholders to plan and implement 

resilience building interventions to climate extremes and disasters risks? (No/partial/a lot/fully) 

သင္၏ဌာနသညရာသ ဥတိုဆ ို်း၀ါ်းး ြေင္း်းးးႏး င္း ဲ့သဘာထ၀ဘ်းအးႏး ရာယခံးႏး းိုငရညတည္ထးဆာက္ထးရ်းက ိုလိုပ္ထးဆာင္ထးထနသား ြ ိဳ႔နယအ ဆင္

း ဲ့အပြ ႔အစည္း်းြ်ာ်းးႏး င္း ဲ့း ဲ့ပ်ူးထးပါင္း်းလိုပ္ထးဆာငါ္သလာ်း ? ( ြရ  ပါ/ တစစ တတ စ္  င္း်း / ြ်ာ်းး ပာ်း/ အ ပည္း ဲ့အ၀ ) 

 

  



 

Annex 6: Baseline vs Endline completion rates in target and non-target 

households with their resilience scores. 

 



 

 

Page 101 

Annex 7: Other, non BRACED activities by Township 

 

Township 

Non-BRACED Organizations 

Providing Support 

Non-Target 

Villages 

Target 

Villages 

Dagon Seikkan National NGOs 0 1 

Dagon Seikkan None 2 1 

Hpa-an Government 0 2 

Hpa-an International donor 0 1 

Hpa-an National NGOs 1 2 

Hpa-an Private individual or group 0 1 

Hpa-an None 4 2 

Kyaing Ton Government 0 1 

Kyaing Ton International donor 2 5 

Kyaing Ton National NGOs 0 1 

Kyaing Ton None 7 9 

Kyauk Phyu International donor 0 4 

Kyauk Phyu National NGOs 3 3 

Kyauk Phyu Private individual or group 0 2 

Kyauk Phyu None 10 4 

Laputta Government 2 2 

Laputta International donor 1 7 

Laputta None 4 0 

Mawlamyaing National NGOs 0 2 

Mawlamyaing None 2 0 

Meikhtila International donor 4 0 

Meikhtila National NGOs 10 12 

Meikhtila Private individual or group 0 1 

Meikhtila None 1 0 

Taungup Government 4 0 

Taungup International donor 0 1 

Taungup National NGOs 6 10 

Taungup Private individual or group 0 1 

Taungup None 9 7 
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Township Type of Intervention Provided 

Non-Target 

Villages 

Target 

Villages 

Dagon Seikkan Access to finance 0 1 

Hpa-an Access to finance 0 1 

Hpa-an Agriculture 0 1 

Hpa-an Build individual housing 0 1 

Hpa-an Education 1 0 

Hpa-an Forestry 0 1 

Hpa-an Health 0 1 

Hpa-an Other 0 1 

Kyaing Ton Build common infrastructure 0 5 

Kyaing Ton Emergency after shock help 1 0 

Kyaing Ton Water & Sanitation 1 1 

Kyaing Ton Other 0 1 

Kyauk Phyu Agriculture 1 1 

Kyauk Phyu Build common infrastructure 1 4 

Kyauk Phyu Emergency after shock help 0 3 

Kyauk Phyu Energy 0 1 

Kyauk Phyu Health 1 0 

Kyauk Phyu Other 0 1 

Laputta Access to finance 0 1 

Laputta Build common infrastructure 1 4 

Laputta Build individual housing 0 1 

Laputta Education 1 1 

Laputta Energy 1 0 

Laputta Health 0 1 

Laputta Water & Sanitation 0 2 

Mawlamyaing Build common infrastructure 0 1 

Mawlamyaing Health 0 1 

Mawlamyaing Other 0 1 

Meikhtila Access to finance 5 6 

Meikhtila Agriculture 6 3 

Meikhtila Build common infrastructure 3 6 

Meikhtila Food security & nutrition 1 0 

Meikhtila Health 3 0 

Meikhtila Water & Sanitation 4 7 

Meikhtila Other (Specify) 1 0 

Taungup Access to finance 4 0 

Taungup Agriculture 0 2 

Taungup Build common infrastructure 1 1 

Taungup Education 1 7 
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Taungup Emergency after shock help 0 4 

Taungup Water & Sanitation 1 2 

Taungup Other 1 4 

 

  



 

 

Page 104 

Annex 8: Socio-Economic Data Tables 

Socio Economic Factors by Target Group 
Average Number of Key Assets Owned by Savings Status, Time and Target Group 

Savings Time Non-Target Target 

No Savings Baseline 1.5 1.6 

No Savings Endline 1.9 2.0 

No Savings at Baseline; Savings at Endline Baseline 2.3 2.0 

No Savings at Baseline; Savings at Endline Endline 3.2 3.2 

Savings at Baseline Not Endline Baseline 2.6 2.3 

Savings at Baseline Not Endline Endline 2.5 2.5 

Savings at Endline and Baseline Baseline 3.1 3.2 

Savings at Endline and Baseline Endline 3.7 3.8 

 

% Households Owning Key Assets Owned by Time and Target Group 

 Non-Target_Baseline Non-Target_Endline Target_Baseline Target_Endline 

Electric Stove 8.4 11.1 5.2 10.7 

Rice Cooker 19.1 21.8 18.0 25.3 

Fridge 7.2 8.5 8.3 11.9 

Radio 32.7 33.6 35.2 36.4 

TV 41.6 49.1 45.2 52.9 

Satellite Dish 15.2 29.4 15.3 29.2 

Computer 0.5 0.9 0.5 1.4 

Mobile Phone 60.6 76.9 62.9 81.0 

Bicycle 27.4 29.2 30.1 32.0 

Motorcycle 39.5 41.8 38.4 44.0 

 

% Household Construction Type by Time and Target Group 

 
Non-

Target_Baseline 
Non-

Target_Endline Target_Baseline Target_Endline 

Bamboo House/Hut 16.2 13.6 14.6 12.4 

Wood House/Bamboo Walls/Thatch 
Roof 

12.0 10.4 11.1 8.4 

Wood House & Walls/Thatch Roof 11.1 10.2 11.7 9.4 

Wood House/Bamboo 
Walls/Improved Roof 

15.6 14.8 16.2 16.7 

Wood House & Walls/Improved Roof 30.4 32.3 30.8 35.5 

Semi Pacca or Brick House 14.6 18.7 15.5 17.6 

 

 

Age of Household Head by Target Group 

Target Mean SD Min Max 

Non-Target 52.1 14.7 20 96 

Target 51.5 14.0 19 93 
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% Household Head Gender by Target Group 

 Non-Target Target 

Male 81.2 83.2 

Female 18.8 16.8 

 

% Household Language by Target Group 

 Non-Target Target 

Kachin 0.0 0.0 

Kayah 0.0 0.0 

Kayin 10.2 6.1 

Chin 0.8 0.6 

Mon 0.6 0.4 

Myanmar 46.0 47.8 

Rakine 29.6 31.9 

Shan 5.1 2.2 

Other indigenous 4.8 8.7 

Chinese 0.3 0.0 

Arabic 0.4 0.7 

Hindi/other indian 0.2 0.2 

Other foreign language 2.1 1.3 

 

% Household Religion by Target Group 

 Non-Target Target 

Animist 0.2 0.3 

Hindu 0.4 0.4 

Islam 0.7 1.3 

Christian 9.3 11.1 

Buddhist 89.5 86.9 

 

% Head of Household Education Level by Target Group 

 Non-Target Target 

none 18.9 15.3 

grade 1 1.0 1.4 

grades 2 3.3 2.5 

grades 3 6.2 5.9 

grades 4 8.1 8.8 

grades 5 21.6 22.7 

grades 6 4.6 6.1 

grades 7 5.1 4.0 

grades 8 3.9 4.7 

grades 9 4.6 5.8 

grades 10 3.6 4.1 

grades 11 2.5 2.0 

college 0.3 0.6 
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graduate 1.1 1.0 

Monastic school /other religious school 15.2 14.7 

Other (specify) 0.0 0.1 

 

% Household Size by Target Group 

 Non-Target Target 

1 2.1 2.2 

2 11.1 10.4 

3 18.9 16.3 

4 22.8 22.5 

5 18.9 19.3 

6 13.3 14.0 

7 6.8 7.9 

8 4.1 4.3 

9 1.3 1.8 

10 0.5 0.5 

11 0.3 0.1 

12 0.0 0.3 

13 0.0 0.3 

 

% Dependencey Ratio Category by Target Group 

 Non-Target Target 

<0.5 : 1 37.9 37.9 

0.5-0.99 : 1 10.8 11.7 

1 : 1 25.3 22.6 

1.01-1.5 : 1 10.4 12.6 

>1.5 :1 15.6 15.2 

 

Socio Economic Factors by Treatment Intensity 
% Households Owning Key Assets Owned by Treatment Intensity and Time 

 
At Least 1 Intervention 

Identified_Baseline 
At Least 1 Intervention 

Identified_Endline 
No Intervention 

Identified_Baseline 
No Intervention 

Identified_Endline 

Electric 
Stove 

5.1 10.1 5.6 13.4 

Rice Cooker 17.1 24.4 21.6 29.7 

Fridge 7.6 11.4 11.3 14.2 

Radio 37.0 39.4 28.0 22.6 

TV 45.6 54.0 43.5 47.7 

Satellite 
Dish 

16.0 30.1 12.5 25.5 

Computer 0.5 1.3 0.4 2.1 

Mobile 
Phone 

64.3 82.1 56.9 76.2 

Bicycle 30.2 32.3 29.7 30.5 

Motorcycle 39.4 45.6 34.5 36.8 
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% Household Construction Type by Time and Target Group 

 
At Least 1 Intervention 

Identified_Baseline 

At Least 1 
Intervention 

Identified_Endline 
No Intervention 

Identified_Baseline 
No Intervention 

Identified_Endline 

Bamboo House/Hut 14.7 12.9 14.2 10.5 

Wood 
House/Bamboo 
Walls/Thatch Roof 

10.8 8.5 12.5 7.9 

Wood House & 
Walls/Thatch Roof 

9.5 7.7 20.7 17.2 

Wood 
House/Bamboo 
Walls/Improved 
Roof 

16.4 16.2 15.5 19.2 

Wood House & 
Walls/Improved 
Roof 

31.4 35.4 28.4 36.0 

Semi Pacca or Brick 
House 

17.3 19.4 8.6 9.2 

 

Age of Household Head by Treatment Intensity 

Low Mean SD Min Max 

At Least 1 Intervention Identified 51.2 13.9 19 93 

No Intervention Identified 52.6 14.2 19 92 

 

% Household Head Gender by Treatment Intensity 

 At Least 1 Intervention Identified No Intervention Identified 

Male 83.3 83.1 

Female 16.7 16.9 

 

% Household Language by Treatment Intensity 

 At Least 1 Intervention Identified No Intervention Identified 

Kachin 0.0 0.0 

Kayah 0.0 0.0 

Kayin 5.8 7.1 

Chin 0.5 1.2 

Mon 0.4 0.8 

Myanmar 52.8 26.7 

Rakine 26.8 53.7 

Shan 2.3 2.0 

Other indigenous 10.4 1.6 

Chinese 0.0 0.0 

Arabic 0.6 1.6 

Hindi/other indian 0.1 0.8 

Other foreign language 0.5 4.7 
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% Household Religion by Treatment Intensity 

 At Least 1 Intervention Identified No Intervention Identified 

Animist 0.2 0.8 

Hindu 0.4 0.4 

Islam 1.1 2.0 

Christian 12.4 5.9 

Buddhist 86.0 91.0 
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Annex 9: Supplmentary Results Tables  

Number of Different BRACED Interventions Received by Township 

Number of BRACED Interventions Township % of Target Households 

0 Dagon Seikkan 21.4 

1 Dagon Seikkan 29.5 

2 Dagon Seikkan 24.1 

3 Dagon Seikkan 12.5 

4 Dagon Seikkan 6.2 

5 Dagon Seikkan 1.8 

6 Dagon Seikkan 1.8 

7 Dagon Seikkan 2.7 

8 Dagon Seikkan 0.0 

0 Hpa-an 22.6 

1 Hpa-an 40.9 

2 Hpa-an 13.0 

3 Hpa-an 13.9 

4 Hpa-an 6.1 

5 Hpa-an 3.5 

6 Hpa-an 0.0 

7 Hpa-an 0.0 

8 Hpa-an 0.0 

0 Kyaing Ton 10.4 

1 Kyaing Ton 13.9 

2 Kyaing Ton 34.0 

3 Kyaing Ton 29.2 

4 Kyaing Ton 6.9 

5 Kyaing Ton 4.9 

6 Kyaing Ton 0.7 

7 Kyaing Ton 0.0 

8 Kyaing Ton 0.0 

0 Kyauk Phyu 38.9 

1 Kyauk Phyu 43.9 

2 Kyauk Phyu 17.2 

3 Kyauk Phyu 0.0 

4 Kyauk Phyu 0.0 

5 Kyauk Phyu 0.0 

6 Kyauk Phyu 0.0 

7 Kyauk Phyu 0.0 

8 Kyauk Phyu 0.0 

0 Laputta 4.3 

1 Laputta 26.4 

2 Laputta 35.7 

3 Laputta 17.1 

4 Laputta 7.1 

5 Laputta 3.6 
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6 Laputta 2.9 

7 Laputta 2.1 

8 Laputta 0.7 

0 Mawlamyaing 22.2 

1 Mawlamyaing 36.8 

2 Mawlamyaing 23.1 

3 Mawlamyaing 12.0 

4 Mawlamyaing 4.3 

5 Mawlamyaing 1.7 

6 Mawlamyaing 0.0 

7 Mawlamyaing 0.0 

8 Mawlamyaing 0.0 

0 Meikhtila 1.8 

1 Meikhtila 5.3 

2 Meikhtila 11.8 

3 Meikhtila 18.3 

4 Meikhtila 25.4 

5 Meikhtila 27.2 

6 Meikhtila 9.5 

7 Meikhtila 0.6 

8 Meikhtila 0.0 

0 Taungup 32.0 

1 Taungup 59.8 

2 Taungup 8.2 

3 Taungup 0.0 

4 Taungup 0.0 

5 Taungup 0.0 

6 Taungup 0.0 

7 Taungup 0.0 

8 Taungup 0.0 

 

Overall Intensity Category by Township 

Township % Low Intensity % Medium Intensity % High Intensity 

Dagon Seikkan 21.4 46.4 32.1 

Hpa-an 22.6 41.7 35.7 

Kyaing Ton 10.4 42.4 47.2 

Kyauk Phyu 38.9 56.7 4.4 

Laputta 4.3 54.3 41.4 

Mawlamyaing 22.2 54.7 23.1 

Meikhtila 1.8 42.0 56.2 

Taungup 32.0 58.2 9.8 
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Specific BRACED Interventions Received by Township 

Township Intervention 

% Medium 
Intensity 

Beneficiaries 
% High Intensity 

Beneficiaries 
% Total 

Beneficiaries 

Dagon 
Seikkan 

New/Improved Infrastructure (Culverts 
/Dams/Drainage/ Building Construction or 
Renovation/ Roads/Rescue Building) 

30.4 NA 30.4 

Dagon 
Seikkan 

New/Improved Access to Water (Water 
Ponds/Tanks) 

59.8 NA 59.8 

Dagon 
Seikkan 

Participated in Resilience Action Planning 0.0 0.0 0.0 

Dagon 
Seikkan 

Participated in SHG/VSLA/ Microfinance 17.0 2.7 19.6 

Dagon 
Seikkan 

Improved access to weather and risk 
information (Early warning system) 

NA 0.0 0.0 

Dagon 
Seikkan 

Participated in CRSA (Climate Resilient 
Smart Agriculture) Activities (e.g. Model 
Plots/ Mapping/ Seed Fund Support) 

NA 0.0 0.0 

Dagon 
Seikkan 

Received Training 18.8 5.4 24.1 

Dagon 
Seikkan 

Received Loans NA 0.9 0.9 

Dagon 
Seikkan 

Participated in VDMC/CBO/ Student CBO 8.9 0.0 8.9 

Dagon 
Seikkan 

Attended Stakeholder Meeting NA 5.4 5.4 

Dagon 
Seikkan 

Received Boat NA 0.0 0.0 

Dagon 
Seikkan 

Received Mowing Machine NA 0.0 0.0 

Dagon 
Seikkan 

Received Piglets/Chickens NA 26.8 26.8 

Dagon 
Seikkan 

Participation in School Based Creative 
Documentation 

NA 0.0 0.0 

Dagon 
Seikkan 

Other 2.7 NA 2.7 

Hpa-an New/Improved Infrastructure (Culverts 
/Dams/Drainage/ Building Construction or 
Renovation/ Roads/Rescue Building) 

39.1 NA 39.1 

Hpa-an New/Improved Access to Water (Water 
Ponds/Tanks) 

0.0 NA 0.0 

Hpa-an Participated in Resilience Action Planning 7.0 2.6 9.6 

Hpa-an Participated in SHG/VSLA/ Microfinance 14.8 26.1 40.9 

Hpa-an Improved access to weather and risk 
information (Early warning system) 

NA 0.0 0.0 

Hpa-an Participated in CRSA (Climate Resilient 
Smart Agriculture) Activities (e.g. Model 
Plots/ Mapping/ Seed Fund Support) 

NA 1.7 1.7 

Hpa-an Received Training 17.4 13.9 31.3 

Hpa-an Received Loans NA 0.0 0.0 

Hpa-an Participated in VDMC/CBO/ Student CBO 0.0 0.0 0.0 

Hpa-an Attended Stakeholder Meeting NA 27.0 27.0 

Hpa-an Received Boat NA 0.0 0.0 
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Hpa-an Received Mowing Machine NA 0.9 0.9 

Hpa-an Received Piglets/Chickens NA 0.0 0.0 

Hpa-an Participation in School Based Creative 
Documentation 

NA 0.0 0.0 

Hpa-an Other 0.0 NA 0.0 

Kyaing Ton New/Improved Infrastructure (Culverts 
/Dams/Drainage/ Building Construction or 
Renovation/ Roads/Rescue Building) 

81.9 NA 81.9 

Kyaing Ton New/Improved Access to Water (Water 
Ponds/Tanks) 

57.6 NA 57.6 

Kyaing Ton Participated in Resilience Action Planning 0.0 0.0 0.0 

Kyaing Ton Participated in SHG/VSLA/ Microfinance 13.2 8.3 21.5 

Kyaing Ton Improved access to weather and risk 
information (Early warning system) 

NA 26.4 26.4 

Kyaing Ton Participated in CRSA (Climate Resilient 
Smart Agriculture) Activities (e.g. Model 
Plots/ Mapping/ Seed Fund Support) 

NA 0.0 0.0 

Kyaing Ton Received Training 3.5 11.8 15.3 

Kyaing Ton Received Loans NA 6.9 6.9 

Kyaing Ton Participated in VDMC/CBO/ Student CBO 5.6 9.7 15.3 

Kyaing Ton Attended Stakeholder Meeting NA 0.7 0.7 

Kyaing Ton Received Boat NA 0.0 0.0 

Kyaing Ton Received Mowing Machine NA 0.0 0.0 

Kyaing Ton Received Piglets/Chickens NA 0.0 0.0 

Kyaing Ton Participation in School Based Creative 
Documentation 

NA 0.0 0.0 

Kyaing Ton Other 0.0 NA 0.0 

Kyauk Phyu New/Improved Infrastructure (Culverts 
/Dams/Drainage/ Building Construction or 
Renovation/ Roads/Rescue Building) 

4.4 NA 4.4 

Kyauk Phyu New/Improved Access to Water (Water 
Ponds/Tanks) 

0.0 NA 0.0 

Kyauk Phyu Participated in Resilience Action Planning 0.0 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Participated in SHG/VSLA/ Microfinance 26.7 1.1 27.8 

Kyauk Phyu Improved access to weather and risk 
information (Early warning system) 

NA 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Participated in CRSA (Climate Resilient 
Smart Agriculture) Activities (e.g. Model 
Plots/ Mapping/ Seed Fund Support) 

NA 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Received Training 42.2 2.8 45.0 

Kyauk Phyu Received Loans NA 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Participated in VDMC/CBO/ Student CBO 0.0 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Attended Stakeholder Meeting NA 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Received Boat NA 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Received Mowing Machine NA 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Received Piglets/Chickens NA 0.6 0.6 

Kyauk Phyu Participation in School Based Creative 
Documentation 

NA 0.0 0.0 

Kyauk Phyu Other 0.6 NA 0.6 
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Laputta New/Improved Infrastructure (Culverts 
/Dams/Drainage/ Building Construction or 
Renovation/ Roads/Rescue Building) 

64.3 NA 64.3 

Laputta New/Improved Access to Water (Water 
Ponds/Tanks) 

65.0 NA 65.0 

Laputta Participated in Resilience Action Planning 15.7 4.3 20.0 

Laputta Participated in SHG/VSLA/ Microfinance 8.6 2.9 11.4 

Laputta Improved access to weather and risk 
information (Early warning system) 

NA 29.3 29.3 

Laputta Participated in CRSA (Climate Resilient 
Smart Agriculture) Activities (e.g. Model 
Plots/ Mapping/ Seed Fund Support) 

NA 5.7 5.7 

Laputta Received Training 9.3 5.0 14.3 

Laputta Received Loans NA 0.0 0.0 

Laputta Participated in VDMC/CBO/ Student CBO 7.1 0.7 7.9 

Laputta Attended Stakeholder Meeting NA 6.4 6.4 

Laputta Received Boat NA 0.0 0.0 

Laputta Received Mowing Machine NA 0.0 0.0 

Laputta Received Piglets/Chickens NA 0.0 0.0 

Laputta Participation in School Based Creative 
Documentation 

NA 9.3 9.3 

Laputta Other 0.0 NA 0.0 

Mawlamyaing New/Improved Infrastructure (Culverts 
/Dams/Drainage/ Building Construction or 
Renovation/ Roads/Rescue Building) 

51.3 NA 51.3 

Mawlamyaing New/Improved Access to Water (Water 
Ponds/Tanks) 

38.5 NA 38.5 

Mawlamyaing Participated in Resilience Action Planning 0.0 0.0 0.0 

Mawlamyaing Participated in SHG/VSLA/ Microfinance 12.0 0.0 12.0 

Mawlamyaing Improved access to weather and risk 
information (Early warning system) 

NA 0.9 0.9 

Mawlamyaing Participated in CRSA (Climate Resilient 
Smart Agriculture) Activities (e.g. Model 
Plots/ Mapping/ Seed Fund Support) 

NA 0.0 0.0 

Mawlamyaing Received Training 3.4 0.0 3.4 

Mawlamyaing Received Loans NA 0.0 0.0 

Mawlamyaing Participated in VDMC/CBO/ Student CBO 0.0 0.0 0.0 

Mawlamyaing Attended Stakeholder Meeting NA 0.0 0.0 

Mawlamyaing Received Boat NA 13.7 13.7 

Mawlamyaing Received Mowing Machine NA 22.2 22.2 

Mawlamyaing Received Piglets/Chickens NA 0.0 0.0 

Mawlamyaing Participation in School Based Creative 
Documentation 

NA 0.0 0.0 

Mawlamyaing Other 2.6 NA 2.6 

Meikhtila New/Improved Infrastructure (Culverts 
/Dams/Drainage/ Building Construction or 
Renovation/ Roads/Rescue Building) 

92.9 NA 92.9 

Meikhtila New/Improved Access to Water (Water 
Ponds/Tanks) 

76.9 NA 76.9 

Meikhtila Participated in Resilience Action Planning 8.3 0.6 8.9 

Meikhtila Participated in SHG/VSLA/ Microfinance 54.4 29.0 83.4 
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Meikhtila Improved access to weather and risk 
information (Early warning system) 

NA 0.0 0.0 

Meikhtila Participated in CRSA (Climate Resilient 
Smart Agriculture) Activities (e.g. Model 
Plots/ Mapping/ Seed Fund Support) 

NA 27.2 27.2 

Meikhtila Received Training 42.0 10.1 52.1 

Meikhtila Received Loans NA 0.0 0.0 

Meikhtila Participated in VDMC/CBO/ Student CBO 23.1 2.4 25.4 

Meikhtila Attended Stakeholder Meeting NA 16.0 16.0 

Meikhtila Received Boat NA 0.0 0.0 

Meikhtila Received Mowing Machine NA 0.0 0.0 

Meikhtila Received Piglets/Chickens NA 0.0 0.0 

Meikhtila Participation in School Based Creative 
Documentation 

NA 0.0 0.0 

Meikhtila Other 0.0 NA 0.0 

Taungup New/Improved Infrastructure (Culverts 
/Dams/Drainage/ Building Construction or 
Renovation/ Roads/Rescue Building) 

18.0 NA 18.0 

Taungup New/Improved Access to Water (Water 
Ponds/Tanks) 

0.0 NA 0.0 

Taungup Participated in Resilience Action Planning 15.5 0.5 16.0 

Taungup Participated in SHG/VSLA/ Microfinance 8.2 1.5 9.8 

Taungup Improved access to weather and risk 
information (Early warning system) 

NA 0.0 0.0 

Taungup Participated in CRSA (Climate Resilient 
Smart Agriculture) Activities (e.g. Model 
Plots/ Mapping/ Seed Fund Support) 

NA 0.0 0.0 

Taungup Received Training 22.7 9.8 32.5 

Taungup Received Loans NA 0.0 0.0 

Taungup Participated in VDMC/CBO/ Student CBO 0.0 0.0 0.0 

Taungup Attended Stakeholder Meeting NA 0.0 0.0 

Taungup Received Boat NA 0.0 0.0 

Taungup Received Mowing Machine NA 0.0 0.0 

Taungup Received Piglets/Chickens NA 0.0 0.0 

Taungup Participation in School Based Creative 
Documentation 

NA 0.0 0.0 

Taungup Other 0.0 NA 0.0 
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p-values from Intervention Models 

Township Model Term 
Coef (Low 
Engagement) 

Coefficient (Full 
Engagement) DF 

p-
value sig 

Dagon 
Seikkan 

Infrastructure:Time NA -0.01 [-0.06, 0.03] 1 0.578  

Dagon 
Seikkan 

Livestock:Time NA 0 [-0.05, 0.05] 1 0.935  

Dagon 
Seikkan 

SHG:Time 0.01 [-0.15, 0.17] 0.01 [-0.14, 0.15] 2 0.978  

Dagon 
Seikkan 

StakeholderMeeting:Time NA -0.04 [-0.14, 0.06] 1 0.482  

Dagon 
Seikkan 

Training:Time -0.03 [-0.14, 0.08] 0.05 [-0.06, 0.17] 2 0.019 * 

Dagon 
Seikkan 

VDMC:Time NA 0.07 [-0.03, 0.16] 1 0.184  

Dagon 
Seikkan 

WaterInfra:Time NA 0.01 [-0.04, 0.05] 1 0.771  

Hpa An Infrastructure:Time NA 0.05 [0.01, 0.09] 1 0.035 * 

Hpa An RAP:Time -0.08 [-0.22, 0.07] -0.04 [-0.17, 0.09] 2 0.536  

Hpa An SHG:Time 0.03 [-0.04, 0.1] 0.06 [0, 0.13] 2 0.112  

Hpa An StakeholderMeeting:Time NA -0.11 [-0.17, -0.05] 1 0.001 *** 

Hpa An Training:Time 0 [-0.08, 0.08] 0.07 [-0.01, 0.14] 2 0.036 * 

Kyaing Ton EarlyWarning:Time NA 0.07 [0.02, 0.12] 1 0.008 * 

Kyaing Ton Infrastructure:Time NA 0.05 [0.01, 0.1] 1 0.036 * 

Kyaing Ton Loans:Time NA -0.02 [-0.08, 0.05] 1 0.629  

Kyaing Ton SHG:Time -0.04 [-0.13, 0.04] 0.04 [-0.04, 0.11] 2 0.049 * 

Kyaing Ton Training:Time -0.03 [-0.13, 0.07] 0.03 [-0.03, 0.09] 2 0.429  

Kyaing Ton VDMC:Time 0.04 [-0.05, 0.13] 0.05 [-0.01, 0.1] 2 0.295  

Kyaing Ton WaterInfra:Time NA 0.06 [0.02, 0.1] 1 0.006 * 

Kyauk Phyu SHG:Time -0.04 [-0.18, 0.1] -0.06 [-0.2, 0.07] 2 0.213  

Kyauk Phyu Training:Time 0.1 [0.01, 0.19] 0.11 [0.03, 0.2] 2 0.035 * 

Laputta CRSA:Time NA 0.07 [-0.01, 0.15] 1 0.125  

Laputta EarlyWarning:Time NA 0.01 [-0.04, 0.06] 1 0.642  

Laputta Infrastructure:Time NA 0.03 [-0.01, 0.07] 1 0.217  

Laputta RAP:Time 0.09 [-0.01, 0.19] 0.06 [-0.04, 0.16] 2 0.170  

Laputta SchoolCreative:Time NA -0.04 [-0.12, 0.04] 1 0.321  

Laputta SHG:Time 0.12 [0, 0.24] 0.15 [0.05, 0.25] 2 0.023 * 

Laputta StakeholderMeeting:Time NA 0.12 [0.01, 0.23] 1 0.036 * 

Laputta Training:Time -0.02 [-0.12, 0.08] -0.03 [-0.11, 0.05] 2 0.767  

Laputta VDMC:Time -0.04 [-0.27, 0.19] -0.02 [-0.24, 0.2] 2 0.867  

Laputta WaterInfra:Time NA -0.01 [-0.05, 0.02] 1 0.525  

Mawlamyaing Boat:Time NA 0.13 [0.05, 0.21] 1 0.001 ** 

Mawlamyaing Infrastructure:Time NA 0.03 [-0.01, 0.06] 1 0.117  

Mawlamyaing MowingMachine:Time NA -0.08 [-0.15, -0.02] 1 0.013 * 

Mawlamyaing SHG:Time NA 0.03 [-0.02, 0.09] 1 0.215  

Mawlamyaing Training:Time NA 0 [-0.1, 0.09] 1 0.956  
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Mawlamyaing WaterInfra:Time NA -0.06 [-0.1, -0.02] 1 0.002 ** 

Meikhtila CRSA:Time NA 0.03 [-0.01, 0.07] 1 0.220  

Meikhtila Infrastructure:Time NA 0.03 [-0.03, 0.09] 1 0.377  

Meikhtila RAP:Time -0.03 [-0.22, 0.17] -0.02 [-0.21, 0.17] 2 0.963  

Meikhtila SHG:Time 0.03 [0, 0.07] 0.05 [0, 0.1] 2 0.087  

Meikhtila StakeholderMeeting:Time NA 0.02 [-0.02, 0.07] 1 0.362  

Meikhtila Training:Time 0.07 [0.01, 0.13] 0.11 [0.06, 0.17] 2 0.000 *** 

Meikhtila VDMC:Time -0.03 [-0.13, 0.07] -0.16 [-0.26, -0.06] 2 0.000 *** 

Meikhtila WaterInfra:Time NA 0 [-0.03, 0.04] 1 0.798  

Overall CRSA:Time NA 0.07 [0.04, 0.1] 1 0.000 *** 

Overall EarlyWarning:Time NA 0.03 [0, 0.05] 1 0.036 * 

Overall Infrastructure:Time NA 0.03 [0.01, 0.04] 1 0.000 *** 

Overall RAP:Time 0 [-0.07, 0.07] 0.03 [-0.04, 0.1] 2 0.097  

Overall SHG:Time 0.03 [0.01, 0.06] 0.06 [0.03, 0.08] 2 0.000 *** 

Overall StakeholderMeeting:Time NA -0.04 [-0.07, -0.01] 1 0.004 ** 

Overall Training:Time 0 [-0.02, 0.03] 0.04 [0.02, 0.07] 2 0.000 *** 

Overall VDMC:Time 0.04 [-0.02, 0.09] 0.01 [-0.04, 0.05] 2 0.127  

Overall WaterInfra:Time NA -0.02 [-0.03, 0] 1 0.017 * 

Taungup RAP:Time 0 [-0.21, 0.21] 0.06 [-0.15, 0.27] 2 0.010 * 

Taungup SHG:Time -0.02 [-0.16, 0.12] 0.01 [-0.12, 0.14] 2 0.510  

Taungup Training:Time -0.01 [-0.08, 0.05] 0 [-0.05, 0.06] 2 0.617  

 

Estimated Marginal Means for Overall KPI: Infrastucture 

Level of Support Baseline Endline 

No Support (Non-Target) 0.18 [0.16, 0.19] 0.2 [0.19, 0.22] 

No Support (Target) 0.19 [0.17, 0.21] 0.2 [0.18, 0.22] 

Infrastructure Only 0.21 [0.19, 0.23] 0.24 [0.22, 0.26] 

Other Support Only 0.21 [0.19, 0.23] 0.26 [0.24, 0.28] 

Infrastructure + Other Support 0.23 [0.21, 0.25] 0.29 [0.27, 0.31] 

 

Estimated Marginal Means for Overall KPI: Number of Interventions 

Level of Support Baseline Endline 

0 (Non-Target) 0.18 [0.16, 0.19] 0.2 [0.19, 0.22] 

0 (Target) 0.19 [0.17, 0.21] 0.2 [0.18, 0.22] 

1 0.2 [0.18, 0.22] 0.24 [0.23, 0.26] 

2-3 0.22 [0.21, 0.24] 0.26 [0.24, 0.28] 

4+ 0.23 [0.21, 0.25] 0.32 [0.29, 0.34] 

 

Estimated Marginal Means for Overall KPI: Intensity of Interventions 

Intensity Level Baseline Endline 

Non-Target 0.18 [0.16, 0.19] 0.2 [0.19, 0.22] 

Low 0.2 [0.18, 0.21] 0.2 [0.18, 0.22] 

Medium 0.21 [0.19, 0.23] 0.25 [0.23, 0.26] 

High 0.23 [0.21, 0.25] 0.29 [0.27, 0.31] 

  



 

 

Page 117 

Estimated Marginal Means for KPI Components by Intensity 

Intensity Level Baseline Endline Variable 

Non-Target 0.18 [0.16, 0.19] 0.2 [0.19, 0.22] Overall KPI 

Low 0.2 [0.18, 0.21] 0.2 [0.18, 0.22] Overall KPI 

Medium 0.21 [0.19, 0.23] 0.25 [0.23, 0.26] Overall KPI 

High 0.23 [0.21, 0.25] 0.29 [0.27, 0.31] Overall KPI 

Non-Target 0.18 [0.15, 0.21] 0.14 [0.11, 0.17] Increased Resilience KPI 

Low 0.2 [0.17, 0.23] 0.16 [0.13, 0.19] Increased Resilience KPI 

Medium 0.2 [0.17, 0.23] 0.18 [0.15, 0.21] Increased Resilience KPI 

High 0.2 [0.17, 0.23] 0.19 [0.16, 0.22] Increased Resilience KPI 

Non-Target 0.28 [0.24, 0.33] 0.43 [0.38, 0.47] Access KPI 

Low 0.28 [0.23, 0.33] 0.42 [0.37, 0.47] Access KPI 

Medium 0.35 [0.3, 0.39] 0.49 [0.44, 0.54] Access KPI 

High 0.37 [0.32, 0.42] 0.54 [0.49, 0.59] Access KPI 

Non-Target 0.11 [0.08, 0.15] 0.1 [0.07, 0.14] Preparedness KPI 

Low 0.15 [0.11, 0.19] 0.12 [0.08, 0.16] Preparedness KPI 

Medium 0.15 [0.11, 0.19] 0.16 [0.12, 0.19] Preparedness KPI 

High 0.17 [0.13, 0.21] 0.2 [0.16, 0.24] Preparedness KPI 

Non-Target 0.23 [0.2, 0.25] 0.23 [0.21, 0.25] Safety Nets KPI 

Low 0.26 [0.23, 0.3] 0.17 [0.14, 0.2] Safety Nets KPI 

Medium 0.26 [0.23, 0.28] 0.28 [0.25, 0.3] Safety Nets KPI 

High 0.29 [0.26, 0.32] 0.32 [0.29, 0.35] Safety Nets KPI 

Non-Target 0.07 [0.05, 0.09] 0.12 [0.1, 0.15] Decision Making KPI 

Low 0.07 [0.04, 0.11] 0.12 [0.09, 0.15] Decision Making KPI 

Medium 0.08 [0.06, 0.11] 0.15 [0.13, 0.18] Decision Making KPI 

High 0.11 [0.08, 0.14] 0.26 [0.23, 0.29] Decision Making KPI 
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% Head of Household Education Level by Treatment Intensity 

 At Least 1 Intervention Identified No Intervention Identified 

none 14.9 17.3 

grade 1 1.8 0.0 

grades 2 2.8 1.6 

grades 3 5.0 9.8 

grades 4 9.3 6.7 

grades 5 22.3 24.7 

grades 6 6.5 4.7 

grades 7 4.2 3.5 

grades 8 4.4 5.9 

grades 9 6.7 2.4 

grades 10 4.2 3.9 

grades 11 2.1 1.6 

college 0.5 1.2 

graduate 0.9 1.6 

Monastic school /other religious school 14.5 15.3 

Other (specify) 0.1 0.0 

 

% Household Size by Treatment Intensity 

At Least 1 Intervention Identified No Intervention Identified 

2.0 3.1 

9.9 12.5 

16.4 16.0 

22.6 21.9 

19.6 18.4 

14.3 12.5 

8.1 7.0 

4.3 4.3 

1.7 2.3 

0.5 0.8 

0.1 0.4 

0.3 0.4 

0.3 0.4 

 

% Dependencey Ratio Category by Treatment Intensity 

 At Least 1 Intervention Identified No Intervention Identified 

<0.5 : 1 38.4 35.4 

0.5-0.99 : 1 11.8 11.0 

1 : 1 22.3 23.9 

1.01-1.5 : 1 12.4 13.4 

>1.5 :1 15.0 16.3 
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Annex 10 Type and intensity of BRACED intervention 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

The BRACED Knowledge Manager generates evidence 
and learning on resilience and adaptation in partnership 
with the BRACED projects and the wider resilience 
community. It gathers robust evidence of what works to 
strengthen resilience to climate extremes and disasters, 
and initiates and supports processes to ensure that 
evidence is put into use in policy and programmes. The 
Knowledge Manager also fosters partnerships to amplify 
the impact of new evidence and learning, in order to 
significantly improve levels of resilience in poor and 
vulnerable countries and communities around the 
world. 
 


