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အတိ�ကျေး����နှှင့််� အ�းဉ်း��ချုံးးး��စ���လွှာ���မား��

BSPP Burmese Socialist Programme Party/ ဗမိုာ်ဆိုုု�ှယ််လစ််လမို်�စ်ဉ််ပွဲါတီ

CRPH Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw/ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုလှတ်ရေတာ်   

 ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေကာ်မိုတီ

DOP Department of Population/ ပြပွဲညီ်�ူ�အင့််အာ�ဦး�စ်ီ��ာန

ELF Ethno-linguistic fractionalization/ တုုင့််��င့််��ာ�-ဘုာ�ာစ်ကာ�ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု

FCDCC Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee/ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််

 ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ(မိုူ�ကမို်�) ရေ��ဆိုဲ�ရေ��နှှင့််် ညီိုနှုင့််�မိုုရေကာ်မိုတီ

FDC Federal Democratic Charter/ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ််

GAD General Administration Department/ အရေထုဲရေထုဲအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဦး�စ်ီ��ာန

HCI Herfindahl concentration index/ ဟုာဖွဲ့င့််ဒီ�လ် ပွဲါ�င့််မိုုညွှှန်�ကုန်�

KNU Karen National Union/ က�င့််အမို��ု��ာ�အစ်ညီ်�အရှုုံ�

MIMU Myanmar Information Management Unit/ ပြမိုန်မိုာ�တင့််�အခု�က်အလက်

 စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုယ်ူနစ််

MOHA Ministry Of Home Affairs/ ပြပွဲညီ်ထု�ရေ���န်ကြီးကီ��ာန

NRAM National race affairs minister/ တုုင့််��င့််��ာ�ရေ���ာ�န်ကြီးကီ�

NUG National Unity Government/ အမို��ု��ာ�ညီီညွှဲတ်ရေ��အစ်ုု��

OCR Optical character recognition/ ပွဲုံပွဲါ အကခ�ာစ်ာလုံ�မို�ာ�ကုု ကဲန်ပွဲ��တာ  

 နာ�လညီ်နှုုင့််ရေ�ာ ကုဒီ်ဘုာ�ာစ်ကာ��ုု� ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ�ာကု�ုယ်ာ

SAC State Administration Council/ နှုုင့််င့်ံရေတာ်စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ရေကာင့််စ်ီ

SAD Self-administered division/ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�တုုင့််�

SAZ Self-administered zone/ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees/ ကုလ�မိုဂ္ဂိုု ဒီုကခ�ညီ်မို�ာ� 

 ဆိုုုင့််�ာ တာ�န်ခုံရှုုံ�

W/VT Ward/village tract/ �ပွဲ်ကဲက်/ ရေက���းာ အုပွဲ်စ်ု
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ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်�ည်ီ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု် မို�ာ�ပြပွဲာ�စံု်လင့််လှရေ�ာ နုုှင့််ငံ့်တစ််နုုှင့််ငံ့်ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ 

ထုုုက�်�ုု� မို��ု�နှဲယ််စ်ု မို�ာ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််မုိုက အမို��ု��ာ�ရေ��လကခဏ္ဏာ၊ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အစ်ီအမိုံနှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

ဆိုုုင့််�ာဒီီဇိုုုင့််�တုု�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ�စ်ဲာကုု ရေပွဲ်ထုဲက်ရေစ်ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််�ပြပွဲညီ်၏ အဓာုက 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုနှှင့််် လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�ဟုူရေ�ာ အယ်ူအဆိုနှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ပွဲင့်် အပြပွဲန်အလှန် 

ရေထုာက်ပြပွဲပြင့်င့််�ခုုန်မိုုမို�ာ� ပြမိုင့်််မိုာ�လ�က်�ှု�ညီ်။ လူဦး�ရေ�အ� လူမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံရေ��အ�လညီ်� 

ဩဇိုာလှမ်ို�မုုို�မုိုကြီးကီ�မိုာ�ရေ�ာ မို��ု�နဲှယ််စု်ပြဖွဲ့စ််�ည််ီ ဗမိုာနှှင့််် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ��ကာ� ဆိုက်ဆံိုရေ�� 

�ာမိုက ထုုုအပြခုာ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ထု�မိုှ အခု��ု�ရေ�ာမို��ု�စ်ုနှဲယ််မို�ာ��ကာ� ဆိုက်ဆိုံရေ��မိုှာလညီ်� ပြမိုန်မိုာ် 

နုုှင့််ငံ့်ရေ��၏ �ံမိုဏု္ဏ�ှည်ီ�ကာလှရေ�ာပွဲဋုိပွဲကခမို�ာ�တဲင့်် ရေ�ှ�ယ်ခုင့််ကတည်ီ�မှိုလက်�ုှအခု�န်ုထုု အဓုာက 

က�ရေ�ာ ပွဲုစ်ာာတစ််ပွဲုဒီ်ပြဖွဲ့စ််လ�က်�ှု�ညီ်။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စ်စ််အာဏ္ဏာ�ုမို်�မိုုအရေပွဲ် ယ်ခုုလက်�ှု နှုုင့််င့်ံ 

တ�ှမို်� ခုုခုံရေတာ်လှန်မိုုမိုှတဆိုင့််် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုနှှင့််် လူမို��ု�စ်ုနှုုင့််င့်ံရေ��ဆိုုုင့််�ာ 

�ှု�င့််�စ်ဲ� အဆိုင့်််အတန်�ခုဲ�ပြခုာ��တ်မှိုတ်မိုုမို�ာ�နှှင့််် ယ်ူဆိုခု�က်အခု��ု�ကုု ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�န်၊ အဓာုပွဲါါယ်် 

ပြပွဲန်လညီ်�တ်မိုှတ်�န် အခုဲင့်််အလမို်�အ�စ််မို�ာ� ရေပွဲ်ရေပွဲါက်လာပွဲါ�ညီ်။ 

ပြမိုန်မိုာ်�မိုုုင့််�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ အရေမို�ပွဲုစ်ာာမို�ာ�မိုှာ 

အရေ��ပွဲါလှရေ�ာ်လညီ်� ပြမိုန်မိုာနှုုင့််ငံ့်အတဲင့််��ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုနှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ အရေပြခုခုံ 

လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာ ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု စ်နစ််တက� ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််ပြခုင့််�မို��ု�မိုှာမိုူ မို�ှု 

ဖူွဲ့�ရေ��ရေပွဲ။ �က်ဆုုိုင့််�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်၏အမိုည်ီကုု ရေ�ှ�မှိုတပ်ွဲကာ ပြပွဲည်ီနယ််ဟုု�တ်မှိုတ် 

ရေခု်ရေ�်�ညီ်် ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ�တဲင့်် ရေဒီ�အလုုက်�က်ဆိုုုင့််�ာ တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�က လူဦး�ရေ�အ� အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်ူဆိုထုာ��ကပြီးပွဲီ� အဓာုက 

မို��ု�နဲှယ််စု်ပြဖွဲ့စ််�ည််ီ ဗမိုာတုု�က တုုင့််�ပြပွဲည်ီ၏ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် လူမို�ာ�စု်ပြဖွဲ့စ််လ�က်�ုှ�ည်ီ။ ထုုုအ�ကမ်ို�ဖွဲ့�င့််� 

ယ်ူဆိုခု�က်မို��ု�မိုှလဲ�၍ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲင့််��ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� ရေဒီ�အဆိုင့်််တဲင့်် ပွဲ��ံနှှံ� 

ရေနထုုုင့််မိုုနှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ �တင့််�၊ အခု�က်အလက်မိုှာမိုူ နညီ်�ပွဲါ�လှ�ညီ်။ 

တကယ််တမို်�တဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ လူမို��ု�စ်ုနှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲုစ်ာာကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ာတဲင့်် ရေဒီ�အဆိုင့်််၌ 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�စ်ုဆိုုုင့််�ာ အရေ��စ်ုတ်က�န၊ ယ်ုံ�ကညီ်ထုုုက်ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ��ှု�န် လုုအပွဲ် 
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ရေနခု�်�ညီ်မိုှာ ကာလ�ကာ�ှညီ်�ှုရေနပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာနှှင့််် 

လူမို��ု�စ်ုနှုုင့််င့်ံရေ��နယ််ပွဲယ််ကုု က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် ရေလ်လာမိုုမို�ာ��ှုခု�်ရေ�ာ်လညီ်� ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု    

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်မို�ာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�အခု�က်အလက်မို�ာ�မှိုာမူို ကာလ�ှည်ီ�ကာ 

လစ််ဟုာ၍ရေနခု�်ပြီးပွဲီ� �ှုခု�်လှင့််ရေ�ာ်မိုှ ပြပွဲညီ််စ်ုံမိုုမို�ှုရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ရေနခု�်�ညီ်။ ထုုု�ုု� 

ပြဖွဲ့စ််�ပြခုင့််�မိုှာ နှုုင့််င့်ံရေ��အ� အက�ဆိုတ်ပြခုင့််�နှှင့််် �ု�ါဒီကဲ�ပြပွဲာ�စ်�ာအပြမိုင့််မို�ာ� �ှုရေနပြခုင့််�ရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့််  ပြမိုန်မိုာ်တုုင့််��င့််��ာ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�၏ ပွဲင့််ကုုယ််�ရေဘုာ�ဘုာ�ကုု ပွဲုုမိုုုပြပွဲညီ််စ်ုံစ်ဲာ 

ပံုွဲရေဖွဲ့ာ်မုိုတစ််�ပ်ွဲ�ည်ီ အခု��ု�ရေ�ာဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ရေပြပွဲာရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မို�ာ�ကုု တန်ပြပွဲန်ရေမို�ခဲုန်�ထုုတ်စ်�ာ 

မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််လာနှုုင့််�လုု အခု��ု�ရေ�ာအုပွဲ်စ်ု၊ အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ကုု ထုုခုုုက်နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုရေနပြခုင့််� 

ရေ�ကာင့်််လညီ်� အ�ကမို်�ဖွဲ့�င့််�မိုှန်�ဆိုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မို�ာ��ာ က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် �ှုရေနခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

(တစ််နုုှင့််ငံ့်လံု�အတုုင့််�အတာနှှင့််် လူဦး�ရေ�ပွဲ��ံနံှှ�ရေနထုုုင့််မုိုဆုုိုင့််�ာ ခုန််မှိုန်�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မို�ာ��ုှရေ�ာ်လည်ီ� 

ယ်င့််�တုု�မှိုာ ရေခုတ်ရေနာက်က�ရေနပြီးပီွဲပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�ရေပွဲ်တဲင့််�ာ အရေပြခုခံုထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ ထုုု�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�ကုု ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ စ်၊ လယ််၊ ဆိုုံ� တဲင့််လညီ်� ကုု�ကာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� 

ပွဲါ�ညီ်။) 

ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်အတဲင့််��ုှ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု် စံု်လင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မုိုအရေပွဲ် ကွနု်ှပ်ွဲတုု�၏ နာ�လည်ီ 

�ရေဘုာရေပွဲါက်မိုု၌ လစ််ဟုာလ�က်�ှုရေ�ာ �တင့််�အခု�က်အလက်ဆိုုုင့််�ာကဲက်လပွဲ်၏ တစ််စ်ုတ် 

တစ််ပွဲုုင့််�ကုု ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်��န်�ညီ်�းယ််လ�က် ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ ရေလ်လာစ်ုစ်စ််ခု�က် 

ကုု ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် အာဏ္ဏာမို�ုမို်�မိုီ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၊ အရေထုဲရေထုဲအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဦး�စ်ီ��ာန (ရေထုဲအုပွဲ်�ာန/

GAD) က ရေကာက်ယ်ူစ်ုရေဆိုာင့််�ထုာ�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�ကာ �မိုုုင့််�ဆိုုုင့််�ာနှှင့််် 

အ�ညီ်အရေ�ဲ�အရေပြခုပြပွဲ� အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုုအရေပြခုတညီ် ဆိုက်စ်ပွဲ်စ်ဉ််�စ်ာ�ရေ�ာ စ်ာ�င့််�အင့််� 

ဆိုုုင့််�ာ ရေလ်လာမုိုတစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲ�လုပွဲ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတဲင့်် (က) ရေဒီ�

အဆိုင့်််တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု် စံု်လင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မုိုအရေပွဲ် အရေ�အတဲက်အရေပြခုပြပွဲ�ရေလ်လာ�ံု��ပ်ွဲပြခုင့််�၊ 

(ခု) အဓုာကတုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်မို�ာ�၏ တည်ီရေန�ာမို�ာ�ကုု ရေလ်လာရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်ပြခုင့််�၊ (ဂ္ဂို) တုုင့််�ပြပွဲည်ီ 

၏�မိုုုင့််�တရေလှာက် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ�၏ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ� အဆိုင့်််ဆိုင့်််ရေပြပွဲာင့််�လ�လာမိုုကုု 

ရေဆဲို�ရေနဲှ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲထု�ီ�င့််အရေနအထုာ�အ� တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်မို�ာ� ပွဲ��ံနံှှ�တည်ီ�ုှမုိုကုု ဆိုက်စ်ပ်ွဲ 

စ်ဉ််�စ်ာ�ပြခုင့််�တုု�ကုု လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)၏ လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပွဲုံမိုှာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ရေဘုာ�ဘုာ��ှုပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် 

အခု�က်အလက်မို�ာ�၏ အ�ညီ်အရေ�ဲ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ဂ္ဂိုရှုုပြပွဲ�ရေလာက်ဖွဲ့ဲယ််�ာ စ်ုတ်မိုခု�စ်�ာမို�ာ� �ှုပွဲါ 

�ညီ် (အခုန်� (၁) တဲင့်် �ကညီ််ပွဲါ)။ ရေနာက်ထုပွဲ်ကြီးကု�တင့််၍ ဂ္ဂိုရှုုပြပွဲ��မိုညီ််အခု�က်မိုှာ ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ 

�ည်ီ အာဏ္ဏာမို�ုမ်ို�မီို လူဦး�ရေ�ဆုုိုင့််�ာအခု�က်အလက်မို�ာ� အထူု��ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ ရေအာက်တုုဘုာ 

မိုှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ စ်က်တင့််ဘုာအတဲင့််� ရေကာက်ယ်ူခု�်ပြီးပွဲီ� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တဲင့်် အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ�ုု� ပြဖွဲ့န််ရေ� 

ခု�်ရေ�ာ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ၏ ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခုံထုာ�ပြခုင့််�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ထုုု�ရေ�ကာင့််် ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာကုု အာဏ္ဏာမို�ုမို်�မိုီကာလ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�၏ 

နယ််ရေပြမိုအခုင့််�အက�င့််�အရေပွဲ် ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််မိုုတစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် မိုှတ်ယ်ူ�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ 

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ� ရေကာက်ယ်ူပြပွဲ�စ်ုပြီးပွဲီ� ထုုတ်ရေ��ညီ်် ကာလ 

အပုုွဲင့််�အပြခုာ�မှိုာ အရေထဲုရေထဲုအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��ဦး�စီ်��ာန�မုုိုင့််�တဲင့်် အရေ��ပွဲါလှရေ�ာ ကာလအပုုွဲင့််�အပြခုာ� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။  ရေထုဲအုပွဲ်�ာန (GAD)ကုု ၁၉၈၈ အရေ��ရေတာ်ပွဲုံကာလအပြီးပွဲီ�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံရေတာ်ပြီးင့်ုမို်�ပွဲ်ပွဲုပြပွဲာ�မိုု 
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တညီ်ရေဆိုာက်ရေ��အဖွဲ့ဲ��လက်ထုက်၌ စ်တင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်ပြီးပွဲီ� ယ်ခုင့််ကစ်စ််တပွဲ်အ�ာ�ှုမို�ာ� ဦး�ရေဆိုာင့််�ညီ်် 

�န်ကြီးကီ��ာနတစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပြပွဲည်ီထု�ရေ���န်ကြီးကီ��ာန (MOHA) ရေအာက်�ုှ ဦး�စီ်��ာနတစ််ခုု ပြဖွဲ့စ််ခု��်ည်ီ 

(Saw and Arnold 2014; Arnold 2019)။ �ုု��ာတဲင့်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇိုင့််ဘုာတဲင့်် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)

ကုု အမို��ု��ာ�ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအဖွဲ့ဲ��ခု��ပ်ွဲ ဦး�ရေဆိုာင့််�ညီ်် အ�ပွဲ်�ာ�အစ်ုု��လက်ရေအာက်�ှု �န်ကြီးကီ��ာန 

တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအစု်ု��အဖွဲ့ဲ��ရှုုံ��န်ကြီးကီ��ာန၏ လက်ရေအာက်�ုု� ရေပြပွဲာင့််�ရေ�့�ခု�်�ညီ်။ 

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ၊ ၁ �က်ရေန် အာဏ္ဏာ�ုမို်�မိုုရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့််မိုူ အ�ကမို်�မိုဖွဲ့က်အာဏ္ဏာ 

ဖွဲ့ီဆိုန်ရေ��လုပွဲ်�ှာ�မိုုနှှင့််် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််ငံ့်တ�ှမို်� က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�လာရေ�ာ အ�ကမို်�ဖွဲ့က်မိုု 

မို�ာ�ရေ�ကာင့််် ရေထဲုအုပ်ွဲ�ာန(GAD)၏ လုပ်ွဲင့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်မုိုတဲင့်် ထုင့််�ှာ�ရေ�ာအရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ�၁နှှင့််် 

အကန််အ�တ်မို�ာ� �ှုလာပွဲါ�ညီ် (ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံဆိုုုင့််�ာ အထုူ�အကြံကံရေပွဲ�ရေကာင့််စ်ီ၊ ၂၀၂၂/ Special 

Advisory Council for Myanmar 2022)။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ပွဲမိုာဏ္ဏကြီးကီ�မိုာ�လှရေ�ာ နှုုင့််င့်ံတဲင့််� အုု�အုမို်စ်ဲန််ခုဲာ 

ထဲုက်ရေပြပွဲ��မုိုမို�ာ�နှှင့််် လူဦး�ရေ�ဆုုိုင့််�ာရေပြပွဲာင့််�လ�မုိုမို�ာ�၂ လည်ီ��ုှ�ည်ီ။ ဤအစီ်�င့််ခံုစ်ာထု�တဲင့်် ရေလ်လာ 

ဆိုန်�စ်စ််ထုာ�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�တဲင့်် ထုုုအရေ��ကြီးကီ�ရေ�ာ အရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ�ကုု ထုညီ််�ဲင့််� 

စ်ဉ််�စ်ာ�ထုာ�နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုပွဲါ။ 

လုုအပွဲ်ခု�က်နှှင့််် ကန််�တ်ခု�က်မို�ာ��ှု�ညီ်မိုှာ မိုှန်ရေ�ာ်လညီ်� ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)မိုှ 

ထုုတ်ပြပွဲန်ထုာ�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ��ညီ် ရေဒီ�အဆိုင့်််တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခု�က် 

အလက်အရေနပြဖွဲ့င့််် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် လက်�ှု�နှုုင့််�ညီ်် တစ််ခုုတညီ်�ရေ�ာ အ�င့််�အပြမိုစ်် ပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ဲယ််�ာ 

�ှုပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ကွနှ်ုပွဲ်တုု��ု��ရေလာက် အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ၊ �က်ဆိုုုင့််�ာအရေ��ပွဲါရေ�ာပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို�ာ� 

နှှင့််် မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်�ူမို�ာ�က�်�ုု�ရေ�ာ�ူမို�ာ��ညီ် ထုုုအခု�က်အလက်မို�ာ��ှုရေ�ကာင့််� �တုမိုပြပွဲ�မိုု�ကဘု� 

ထုုုအခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု စ်နစ််တက�ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််ပြခုင့််�မို��ု�လည်ီ� မို�ုှရေ��ရေပွဲ။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် အခု�က် 

အလက်မို�ာ��ည်ီ ရေဒီ�အဆိုင့်််တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်မို�ာ�၏ နယ််ရေပြမိုအခုင့််�အက�င့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ 

မိုညီ်မိုှအထုု ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ�နှုုင့််�နညီ်�၊ �ုု�မိုဟုုတ် မိုှန်�ဆိုခု�က်နှှင့််် လမို်�လဲ��ဲာ�နှုုင့််�နညီ်� ဆိုုု�ညီ်ကုု 

ကွနှ်ုပွဲ်တုု�အရေနပြဖွဲ့င့််် �ု�ှုနှုုင့််ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာကုု �ှု�င့််�စ်ဲ�အခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့််် ရေ�ခု�ာ 

က�နစ်ဲာ ခု�တု်ဆိုက်မိုုကာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�၏ 

အ�ညီ်အရေ�ဲ�တုု�တက်ရေစ်မိုညီ်် နညီ်�လမို်�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ရေပြပွဲာဆိုုုရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ� ရေပွဲ်ရေပွဲါက် 

လာရေစ်�န်အတဲက် အရေထုာက်အကူပြပွဲ� ရေပြခုလှမို်�တစ််�ပွဲ်အရေနနှှင့််် �ညီ်�းယ််ပြီးပွဲီ� ပြပွဲ�စ်ုထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် လက်�ှုအခု�နု်တဲင့်် လမို်�ဆိုုံ၊ လမို်�ခုဲ၌ရေ�ာက်ရေနပြီးပွဲီ� အ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�ရေ��ကာလ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မိုှာလညီ်� လမို်�ရေ�ကာင့််�ရေပွဲ်တဲင့်် ရေ�ာက်�ှုရေနခု�နု်ပြဖွဲ့စ််�ာ 

ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ ရေပြပွဲာဆိုုုရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ� ရေပွဲ်ရေပွဲါက်လာရေ��မိုှာ အထုူ�တလညီ် အရေ��ကြီးကီ�လ�က်�ှု 

ပွဲါ�ညီ်။ 

ထုုု�ပြပွဲင့်် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ၏ အနှှစ််�ာ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််

ရေပြမိုမို�ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�၏ နယ််ရေပြမိုအခုင့််�အက�င့််� (အခုန်�(၃) တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ) �ညီ် 

၁ ၂၀၂၁ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီ အာဏ္ဏာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့်် စ်စ််တပွဲ်ကအာဏ္ဏာအပွဲ်နှှင့််�လုုက်ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေတာ်စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�ရေ��ရေကာင့််

စ်ီ�ညီ် GAD ကုု MOHA လက်ရေအာက်�ုု� တ�ာ��င့််ပြပွဲန်လညီ်ရေပြပွဲာင့််�ရေ�့�လုုက်�ညီ်။

၂ ကုလ�မိုမဂ္ဂို ဒီုကခ�ညီ်မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ ရေအဂ္ဂို�င့််စ်ီ (UNHCR) ၏ ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က်အ� ၂၀၂၁၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီ ၁ �က်ရေန်ရေနာက်ပွဲုုင့််� 

တဲင့်် ပြပွဲညီ်တဲင့််�၌ အုု�အုမို်စ်ဲန််ခုဲာ ထုဲက်ရေပြပွဲ���ူရေပွဲါင့််� ၉၈၆,၅၀၀ နီ�ပွဲါ�အထုု �ှုပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရေနာက်ထုပွဲ် လူရေပွဲါင့််� 

၄၇၂၀၀ (အမို�ာ�စ်ုမိုှာ ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််မိုှ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်) မိုှာလညီ်� အုမို်နီ�ခု�င့််�နှုုင့််င့်ံတစ််ခုု�ုု� အုု�အုမို်စ်ဲန််ခုဲာထုဲက်ရေပြပွဲ�ခု�်�ပြီးပွဲီ� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ UNHCR(2022) တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ။
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ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�စ််ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်မိုညီ်် အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ� မိုှန်�ဆိုပွဲုံရေဖွဲ့ာ်ပြခုင့််�၊ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ပြခုင့််�၊ ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််� 

တုု�အတဲက် အရေ��ကြီးကီ�ရေ�ာ �က်ရေ�ာက်မိုု�ှု�ညီ်် အရေ��ပွဲါလှရေ�ာ �တင့််�အခု�က်အလက်ပွဲင့်် 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာကုု လက်�ှုအ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�ရေ��ကာလ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံဆိုုုင့််�ာ 

လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု ဦး�ရေဆိုာင့််ဦး��းက်ပြပွဲ� အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်လ�က်�ှု�ညီ်် အမို��ု��ာ�ညီီညွှဲတ်ရေ�� 

အစ်ုု�� (NUG)၊ ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စ်ုလှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေကာ်မိုတီ (CRPH) နှှင့််် အမို��ု��ာ�ညီီညွှဲတ်ရေ�� 

အတုုင့််ပွဲင့််ခုံရေကာင့််စ်ီတုု�အပွဲါအ�င့်် မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်�ူမို�ာ�၊ �က်ဆိုုုင့််�ာအရေ��ပွဲါရေ�ာ လူပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်နှှင့််် 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�အာ� �တင့််�အခု�က်အလက်ရေပွဲ�နှုုင့််�န်လညီ်� �ညီ်�းယ််၍ပြပွဲ�စ်ုထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

အစီ်�င့််ခံုစ်ာကုု ရေအာက်ပွဲါအစီ်အစ်ဉ််အတုုင့််� ပြပွဲ�စု်ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ အခုန်� (၁) တဲင့်် ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့် 

တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်�ှာ�ပွဲါ�မိုုကုု မိုီ�ရေမိုာင့််�ထုုု�ပြပွဲပြီးပွဲီ� ရေထုဲအုပွဲ် 

�ာန(GAD) ၏ ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ ရေနာက်ခုံအခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့််် ထုုုအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ 

��ှုရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�၏ အကန််အ�တ်�ှုမိုုတုု�ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ အခုန်� (၂) တဲင့်် 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု ကဲ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််မိုုအရေပွဲ် ခြုံခု�ံင့်ုံ�ုံ��ပွဲ်ခု�က်တစ််�ပွဲ်ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ကာ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)၏ ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�နှှင့်််အတူ ၁၉၃၁၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃ ခုုနှှစ်် �န်�ရေခုါင့်် 

စ်ာ�င့််�မို�ာ�အရေပွဲ်အရေပြခုခုံကာ မို�က်ရေမိုှာက်ကာလ၌ တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� နှုုင့််င့်ံအတဲင့််� ပွဲ��ံနှှံ�တညီ်�ှုမိုု 

ခုန််မိုှန်�ခု�က်မို�ာ�အာ� တင့််ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ အခုန်� (၂) တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�ဘုာ�ာစ်ကာ� ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု 

ညွှှန်�ကုန်� (ethno-linguistic fractionalization(ELF) index) ကုုလညီ်� ထုညီ််�ဲင့််�မိုုတ်ဆိုက်ထုာ� 

ပွဲါ�ညီ်။ ထုုုညွှှန်�ကုန်��ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲင့််��ှု ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုနယ််ရေပြမိုအဆိုင့်််အ�ီ��ီ�

တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�ကဲ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််မုိုကုု နှုင့််�ယ်ှဉ််�ကညီ််နှုုင့််�န်နှှင့််် ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ကညီ််နှုုင့််�န် လူမိုုရေ���ုပွဲါံ 

ပွဲညီာ�ပွဲ်တဲင့်် အ�ုံ�ခု�ရေ�ာနညီ်�လမို်�တစ််�ပွဲ် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ရေနာက် အခုန်�(၃) တဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု 

ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ�၏ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာပွဲုံ မိုူလအရေ�ကာင့််��င့််�ခုံမို�ာ� 

အာ��ှင့််�ပြပွဲပြီးပီွဲ� ပြပွဲည်ီနယ််တစ််ခုုခု�င့််�စီ်ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာပံုွဲနှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ခြုံခု�ံငံု့်�ံု��ပ်ွဲခု�က်တစ််�ပ်ွဲကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီတုုင့််�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�ကဲ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််ပွဲုံနှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ် 

တပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� မိုညီ်�ညီ််ရေန�ာမို�ာ�တဲင့်် စ်ုစ်ညီ်�ရေနထုုုင့််�က�နညီ်�ဆိုုု�ညီ်တုု�

ကုုလညီ်� ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

ရေနာက်ဆိုုံ�တဲင့်် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာကုု မိုူ�ါဒီ ၃ �ပွဲ် အကြံကံပြပွဲ�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပြီးပွဲီ� နုဂ္ဂိုုံ�ခု��ပွဲ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

ပွဲထုမိုဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် - အာဏ္ဏာ�ုမို်�မိုုအလဲန်ရေပွဲ်ရေပွဲါက်လာရေ�ာ အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�အရေနနှှင့််် 

နှုုင့််င့်ံတကာမိုှ �က်ဆိုုုင့််�ာကွမို်�က�င့််�ူမို�ာ�၏ အကူအညီီကုု�ယ်ူကာ လူဦး�ရေ�နှှင့််် အပြခုာ� စ်ီမိုံ 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ� စ်ုရေဆိုာင့််�ပြခုင့််�နှှင့််် ထုုတ်ရေ�ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�တုု�၌ အ�င့််�အပြမိုစ်် 

မို�ာ� �င့််�နှှီ�ပြမို�ပွဲ်နှှံ�န် တုုက်တဲန်�ထုာ��ညီ်။ ထုုုလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မိုှတဆိုင့််် တုုင့််��င့််��ာ�အမို��ု�အစ်ာ� 

ခုဲ�ပြခုာ��တ်မိုှတ်ပြခုင့််�ကုု တစ််�မိုတ်တညီ်�ပြဖွဲ့စ််ရေအာင့်် ကုုက်ညီိုပြခုင့််�နှှင့််် အခု�က်အလက်မို�ာ� အ�ညီ် 

အရေ�ဲ� ရေကာင့််�မိုဲန်မိုှန်ကန်မိုု�ှုရေစ်�န်၊ လဲယ််လင့်််တကူ�ယ်ူနှုုင့််ရေစ်�န် ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�တုု�ကုုပွဲါ 

အ�ှုန်ပြမိုိင့််် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ဲာ��င့်််ပွဲါ�ညီ်။ ဒီုတုယ်အရေနနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နယ််ရေပြမိုမို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�ရေဒီ� 

အဆိုင့်််နယ််ရေပြမိုမို�ာ� ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�တ်မိုှတ်�ာတဲင့်် မိုူလ�ှုနှှင့်််ပြီးပွဲီ��ာ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�အပြပွဲင့်် ရေက�ာ်လဲန်၍ 

စ်ဉ််�စ်ာ��ပြခုင့််�မို��ု� �ှုလာနှုုင့််ရေ�ကာင့််�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ မိုီ�ရေမိုာင့််�ထုုု�ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာ်ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််

စ်နစ််နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� လက်�ှုအက�ယ််တ�င့််် ရေ���ာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မို�ာ�တဲင့်် လက်�ှု ရေဒီ�အဆိုင့််် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ�၊ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် �ှု�င့််�စ်ဲ� ပြပွဲညီ်နယ်် (၇) ကုု အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု ဆိုက် 
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လက်ထုုန်��ုမို်�ထုာ�ရေစ်လုု�ညီ်် �ရေဘုာထုာ�တစ််�ပွဲ်ကုု ရေတဲ���ညီ်။ ရေဒီ�အဆိုင့်််နယ််နုမိုုတ်မို�ာ� 

ရေပြပွဲာင့််�လ�ပွဲုံကုု ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််မိုုအ� လက်�ှုပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ��ညီ် �မိုုုင့််�ရေ�ကာင့််� 

အ� ပွဲုံရေ�ကာ�က�တညီ်�ှုလာခု�်ပြခုင့််�မို��ု� မိုဟုုတ်ဘု� ၎င့််�တုု�၏ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�မိုှာ နှုုင့််င့်ံရေ��ညီိုနှုင့််�မိုု 

မို�ာ�မှို ထဲုက်ရေပွဲ်လာရေ�ာ �တ်မှိုတ်ခု�က်မို�ာ��ာပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််�ညှွှန်ပြပွဲရေနပွဲါ�ည်ီ။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် အနာဂ္ဂိုတ် 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုုစ်ုရေပွဲါင့််�၍ ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ကညီ််ပြခုင့််�၊ ပြပွဲန်လညီ်၍ ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ကညီ််ပြခုင့််� 

တုု� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ဖွဲ့ဲယ််�ှုပြီးပွဲီ� ထုုု�ုု�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ��ကာ�တဲင့်် �ာတူ 

ညီီမိုှမုိုကုုရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််နုုှင့််မိုည်ီပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ တတုယ်နှှင့််် ရေနာက်ဆံုို�အရေနပြဖွဲ့င့််် ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်�ည်ီ ရေဒီ�င့်ယ်် 

ရေလ�မို�ာ�အဆိုင့်််ထုု တုုင့််��င့််��ာ�အမို��ု�မို��ု� ကဲ�ပြပွဲာ�စံု်လင့််လ�က်�ုှ�ည််ီနုုှင့််ငံ့် ပြဖွဲ့စ််�ည််ီအာ�ရေလ�ာ်စဲ်ာ 

ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီစ်နစ််တဲင့််အပွဲါအ�င့်် အရေ��ဆိုုံ�အဆိုင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုနယ််ရေပြမိုမို�ာ�အထုု အာ�လုံ�ပွဲါ�င့်် 

ရေ�ာ အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�ဖွဲ့န်တီ��န် အရေ��ပွဲါပွဲုံကုု အရေလ�အနက်ထုာ� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ 
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ဤအစီ်�င့််ခံုစ်ာတဲင့်် တင့််ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ ရေလ်လာစု်စ်စ််ခု�က်ကုု အဓုာကအာ�ပြဖွဲ့င့််် �င့််�ပြမိုစ်် ၂ �ပ်ွဲ 

အရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍ လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�င့််�ပြမိုစ်် ၂ �ပွဲ်မိုှာ ပြီးဗုတု�ှဘုာ�မိုာ�ခုရှုုုင့််ရေဂ္ဂိုဇိုက်တီ�

ယ်ာ�နှှင့််် ၂၀၁၉ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ်် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပွဲထုမို�င့််�ပြမိုစ််ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ 

ပြီးဗုတု�ှဘုာ�မိုာ�ရေဂ္ဂိုဇိုက်တီ�ယ်ာ�ကုု အတဲ�နှှစ််တဲ� ထုုတ်ရေ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ၁၉၁၂ အတဲ�နှှင့််် ၁၉၂၄ အတဲ�တုု� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုရေဂ္ဂိုဇိုက်တီ�ယ်ာ�အတဲ�မို�ာ�တဲင့်် ခုရှုုုင့််အဆိုင့်််အတဲက် �မိုုုင့််�ဆိုုုင့််�ာအရေ��စ်ုတ်အခု�က် 

အလက်မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - �မိုုုင့််�ရေနာက်ခုံ၊ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�၊ ပြပွဲညီ်နယ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ� 

မို�ာ�ရေပွဲါင့််�စ်ပ်ွဲဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ) တုု�ပွဲါ�င့််�ည်ီ။ ကုုလုုနီရေခုတ် ခုရုုှုင့််နယ််နုမုိုတ်�တ်မှိုတ်ပံုွဲမို�ာ�မှိုာ မို�က်ရေမှိုာက် 

ရေခုတ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုနယ််နုမိုုတ်မို�ာ�အရေပွဲ် လှမို်�မိုုု�မိုုကြီးကီ�မိုာ�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ခုရှုုုင့််ရေဂ္ဂိုဇိုက်တီ�ယ်ာ�မို�ာ�  

ကုု အရေ��ပွဲါရေ�ာပွဲင့််မို�င့််�ပြမိုစ််တစ််�ပွဲ်အရေနပြဖွဲ့င့််် ကုု�ကာ�ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ ဒီုတုယ်�င့််�ပြမိုစ််ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ 

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှရေန၍ ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့််် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ 

အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု �ယ်ူထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

ဤအခုန်�တဲင့်် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ကုု �ညီ်�းယ််ခု�က် ၂ �ပွဲ်ပြဖွဲ့င့််် 

အရေ��စ်ုတ် �ှင့််�လင့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ ထုုု�ညီ်�းယ််ခု�က် ၂ �ပွဲ်မိုှာ (၁) ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)ပြီးမိုု��နယ်် 

အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�၏ ရေနာက်ခုံအခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့််် ယ်င့််�အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ 

တဲင့်် အ�ုံ�ခု�ထုာ�ပွဲုံတုု�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ခြုံခု�ံင့်ုံ�ုံ��ပွဲ်ခု�က်တစ််�ပွဲ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�န်၊ (၂) ထုုုမိုူလ�င့််�ပြမိုစ််၏ 

အကန််အ�တ်မို�ာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်�တ်မိုှတ်ပြီးပွဲီ� ယ်င့််�အကန််အ�တ်မို�ာ�၏ �က်ရေ�ာက်နှုုင့််ရေခု�ကုု 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တင့််ပြပွဲ�န်တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

မြမာန်း�မာ�နှိ�င့်�င့်�တဲင့်� တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ�ဆိ�င့်��� အချုံးး��အလွှာ��ကျေးချုံးါင့်���ါ�မာု 

"ပြမိုန်မိုာ်နှုုင့််င့်ံရေ��တဲင့်် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့််မိုု �ှုလာရေစ်ရေ��ရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့်် ခုဲ�ပြခုမို်�စ်ုတ်ပြဖွဲ့ာထုာ� 

ရေ�ာ၊ ယ်ုံ�ကညီ်ထုုုက်ရေ�ာ အခု�က်အလက်ကင့််�မို�်မိုု�ညီ် အရေပြခုခုံစ်ုန်ရေခု်မိုုတစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် �ှုရေန 

ရေ��ပြီးပွဲီ� ထုုုက�်�ုု�ကင့််�မို�်မိုုရေ�ကာင့်််ပွဲင့်် အရေလ�ထုာ�ဂ္ဂိုရှုုပြပွဲ�မိုု မို��ှုရေ�ာ လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုနှှင့််် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့််မိုုအရေပြခုအရေန၊ အဆိုင့်််အတန်�မို�ာ�ကုု  ရေပြခု�ာခုံ၊ ရေစ်ာင့်််�ကညီ််မိုှတ်�ာ� 

�န်လညီ်� ခုက်ခု�လ�က်�ှု�ညီ်" (Ebead and Hirakawa 2022: 8)။  
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အရေထုာက်အထုာ�အရေပြခုပြပွဲ� မူို�ါဒီခု�မှိုတ်ပြခုင့််�အတဲက် အခု�က်အလက်�ည်ီ မို�ုှမိုပြဖွဲ့စ်် အရေ�� 

ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�အတူ တုုင့််��င့််��ာ�ကဲ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််မိုုနှှင့်််ဆိုက်စ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ပြပွဲဿနာမို�ာ�၊ တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နဲှယ််ရေပွဲ်မူိုတည်ီ၍ ရေဘု�ဖွဲ့ယ််ခံု�ပြခုင့််�၊ ခဲု�ပြခုာ�ဆိုက်ဆံိုခံု�ပြခုင့််�တုု�ကုု ရေလှာ်ခု�နုုှင့််ရေ��အတဲက် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

ဆိုုုင့််�ာအစ်ီအစ်ဉ််မို�ာ�ခု�မိုှတ်ပြခုင့််�အပွဲါအ�င့်် မိုူ�ါဒီနှှင့််် မိုဟုာဗ��ဟုာပွဲုံရေဖွဲ့ာ်ခု�မိုှတ်�ာ၌ တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်�ညီ် အဓာုကက��ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ 

အခု�က်အလက်မို�ာ�က လူနညီ်�စ်ုမို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�နှှင့််် အဓာုကမို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ��ကာ�၊  လူနညီ်�စ်ု မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

မို�ာ� အခု�င့််�ခု�င့််��ကာ�တုု�တဲင့််လည်ီ� မိုည်ီ�ည််ီအတုုင့််�အတာထုု ကဲာပြခုာ�မုို၊ မိုညီီမိုှမုိုမို�ာ� �ုှရေန�နည်ီ� 

ဆိုုု�ညီ်ကုု ပွဲုုမိုုုနာ�လညီ်�ုပြမိုင့််လာရေအာင့်် ကူညီီရေပွဲ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

�ုု��ာတဲင့်် ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�မိုှာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် မို�ှု�ရေလာက်နီ�ပွဲါ�ပွဲင့်် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််��ညီ် ဆိုယ််စ်ုနှှစ်် ၃ ခုုအတဲင့််� ပွဲထုမိုဆိုုံ� �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််� 

ပြဖွဲ့စ််ခု�်ပြီးပွဲီ� ထုုုကဲက်လပွဲ်ကုုပြဖွဲ့ညီ််ဆိုည်ီ��န် အရေထုာက်အကူပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် ထုုု�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််� 

တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�မိုှာ မိုရေ�မို�ာနှှင့််် ခု�န်လှပွဲ်ထုာ�ခုံခု�်��ညီ်။၃  

ကွနှ်ုပွဲ်တုု� �ု�ှု��ရေလာက် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ� အရေ��စ်ုတ်ပွဲါ�င့်် 

�ညီ်် တစ််ခုုတညီ်�ရေ�ာ�င့််�ပြမိုစ််မိုှာ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ��ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်ဆုုိုင့််�ာအခု�က်အလက်မို�ာ� ကင့််�မို��်ပြခုင့််�အရေ�ကာင့််��င့််�တစ််ခု�က် 

မိုှာ ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််� မိုတုုင့််မိုီတဲင့်် ဆိုယ််စ်ုနှှစ်် ၃ ခုုမိုှ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�ရေကာက်ယ်ူမိုု မို�ှုခု�်ပြခုင့််� 

ရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် ၁၉၇၃ ခုုနှှစ််တဲင့်် တစ််ကြီးကုမို်နှှင့််် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ်် 

တဲင့်် တစ််ကြီးကုမို် စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� ၂ ကြီးကုမို်�ာ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�ရေကာက်ယ်ူခု�်�ညီ်။၄ ထုုု�ပြပွဲင့်် ယ်င့််��န်�ရေခုါင့်် 

စ်ာ�င့််�မို�ာ�၌ နုုှင့််ငံ့်အဆိုင့်််နှှင့််် တုုင့််�/ပြပွဲည်ီနယ််အဆိုင့်််မို�ာ�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်ဆုုိုင့််�ာ အခု�က် 

အလက်မို�ာ� ထုညီ််�ဲင့််�ခု�်ရေ�ာ်လည်ီ� �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််� ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် ပွဲုု၍အရေ��စ်ုတ် 

က�ရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့််် အခု�က်အလက်မို�ာ� ပွဲါ�င့််ခု�်ပြခုင့််�မို�ှုရေပွဲ။ 

တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�အတုုင့််�အတာအ�ရေ�ာ၊ အထုူ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့်််တဲင့််ပွဲါ တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နဲှယ််စု်ဆုုိုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ� ကင့််�မို��်ပြခုင့််�၏ အပြခုာ�ရေ�ာအရေ�ကာင့််��င့််�တစ််�ပ်ွဲမှိုာ ပြမိုန်မိုာ 

နှုုင့််င့်ံတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်နှှင့်််ပွဲတ်�က်လာလှင့်် အက�ဆိုတ်တတ် 

�ညီ််�ရေဘုာ�ှုပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အရေ��စ်ုတ်အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ပွဲုံနှှုပွဲ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုညီ််အရေ�� 

နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ အာဏ္ဏာပွဲုုင့််မို�ာ�က�ာမိုက လူနညီ်�စ်ုအ�ုုင့််�အ�ုုင့််�မှိုလူမို�ာ�၊ ပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် လူ�

အခုဲင့်််အရေ��တက်ကြွကလုပွဲ်�ှာ��ူမို�ာ�ကပွဲါ မိုလုုလာ��ညီ််�ရေဘုာထုာ�မို��ု�လညီ်� �ှုရေနရေ���ညီ်။ 

ထုုုက�်�ုု� မိုလုုလာ�မိုုပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်��ညီ်် အရေ�ကာင့််��င့််�အရေတာ်မို�ာ�မို�ာ��ှုပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�တုု�ထု�မိုှ 

တစ််ခု�က်မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ စ်ာ�င့််�အင့််�မို�ာ�မိုှာ ရှုုပွဲ်ရေထုဲ�ရေနပြခုင့််�၊ မိုမိုှန်ကန်ပြခုင့််�တုု� 

၃ ပြမိုန်မိုာ်အရေ�� ရေလ်လာ�ူ၊ ရေ�ဖွဲ့န်�ုံ��ပွဲ်�ူနှှင့််် ပွဲညီာ�ှင့်် အမို�ာ�အပြပွဲာ�က �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုအရေ�ကာင့််� 

ရေ���ာ�ထုာ��က�ညီ်။ ဥပွဲမိုာအရေနနှှင့််် Palatino (2014) ကုု �ကညီ််ပွဲါ။

၄ ပွဲါလီမိုန်ရေခုတ်(၁၉၄၈ - ၁၉၆၂) အတဲင့််�တဲင့်် ၁၉၅၃ ခုုနှှစ််၌ လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ရေနာက်ပွဲုုင့််� ပွဲထုမိုဆိုုံ�အကြီးကုမို် �န်�ရေခုါင့်် 

စ်ာ�င့််�ရေကာက်ယ်ူ�န် ကြီးကု��ပွဲမို်�မိုုတစ််�ပွဲ်�ှုခု�်�ညီ်။ ၁၉၅၃ ခုုနှှစ််မိုှ ၁၉၅၅ ခုုနှှစ််အထုု တစ််ဆိုက်တညီ်� အဆိုင့်််ဆိုင့််် 

ရေ�တဲက်မိုှတ်တမို်�တင့််�ဲာ��န် စ်ီစ်ဉ််ခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် တုုင့််�ပြပွဲညီ်အတဲင့််� နှုုင့််င့်ံရေ��မိုတညီ်ပြီးင့်ုမို်မိုုမို�ာ�ရေ�ကာင့််် 

ထုုုအစီ်အစ်ဉ််မှိုာ အရေကာင့််အထုည်ီမိုရေပွဲ်ခု�ရ်ေပွဲ။ ၁၉၆၂ အာဏ္ဏာ�ုမ်ို�ပြီးပီွဲ�ရေနာက်တဲင့်် ဆုုို�ှယ််လစ််အစုု်���ည်ီ လဲတ်လပ်ွဲရေ�� 

�ပြီးပွဲီ�ရေနာက်ပွဲုုင့််� ပွဲထုမိုဆိုုံ��န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�ရေကာက်ယ်ူမိုုကုု ၁၉၇၃ တဲင့််လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�်�ညီ်။ Myanmar(n.d.a) တဲင့်် 

�ကညီ််ပွဲါ။
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ပြဖွဲ့စ််ရေနမိုညီ်ကုု စ်ုု��ုမို်၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ် တ�ာ��င့််မိုှတ်တမို်�တင့််ထုာ�ရေ�ာ 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�တစ််ဦး�ခု�င့််� နှှင့်််/�ုု�မိုဟုုတ် လူမို��ု�စ်ုတစ််ခုုက ၎င့််�တုု�ကုုယ်် 

၎င့််�တုု� ခုံယ်ူထုာ�ရေ�ာ မို��ု�နှဲယ််နှှင့််် ကဲ�ပြပွဲာ�ရေန�ာမိုှ မိုှာ�ယ်ဲင့််�ပြီးပွဲီ� အမို��ု�အစ်ာ�ခုဲ�ပြခုာ�မိုုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ် 

နှုုင့််၍ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုမိုှတဆိုင့်််��ှုလာရေ�ာ ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�မိုှာလညီ်� တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�၏ 

လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�ကုု တုတုက�က� မိုပြပွဲ�နှုုင့််ပြခုင့််�မို��ု�လညီ်� �ှုလာနှုုင့််�ညီ်။ ထုုုစ်ုု��ုမို်ပွဲူပွဲန်မိုု 

နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ရေမို�ီကယ််လာဟုန် (Mary Callahan) က ရေအာက်ပွဲါအတုုင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ထုာ��ညီ်။ 

"ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ� ထုုတ်ပြပွဲန်လုုက်ရေ�ာအခုါတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�(လူမို��ု�) အမို�ာ�အပြပွဲာ�မိုှာ ၎င့််�တုု�၏ 

ပွဲကတုနှှင့််် နှုင့််��စ်ာ�င့််�အင့််�အ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုမို�ာ�အရေပွဲ် စ်ုတ်ပွဲ�က်လက်ပွဲ�က် ပြဖွဲ့စ််�ကလုမို််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ ထုုု�အတူ အပြခုာ�လူမို��ု�မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�မိုှာမိုူ �ံ�ယ် 

ပြဖွဲ့စ််ရေလာက်ဖွဲ့ဲယ်် ကြီးကီ�မိုာ�ရေနပြီးပွဲီ� အကြံကံအစ်ညီ်�ှု�ှု  ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�ရေဖွဲ့ာင့််�ပွဲဲရေအာင့်် ဖွဲ့န်တီ�လုပွဲ်ယ်ူ 

ထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ဲယ််�ှု�ညီ်ဟုုလညီ်� ရှုုပြမိုင့််�ကလုမို််မိုညီ်" (Callahan 2017 : 453)။  ပြီးမိုု��နယ််တစ််ခုုတညီ်� 

အတဲင့််� အပြခုာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုုနှှင့််် ယ်ှဉ််တဲ�ရေနထုုုင့််ရေ�ာ မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုုက ထုုုကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�ကုု 

�ု�ှု�မိုုနှှင့််် ရေပွဲါင့််�လုုက်ရေ�ာအခုါ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာစ်ုတ်ပွဲ�က်မိုုမိုှတဆိုင့််် အင့််အာ�နညီ်�ပွဲါ�ရေ�ာလူမို��ု�စ်ု 

မို�ာ�အရေနနှှင့််် အ�ကမို်�ဖွဲ့က်မိုုနှှင့််် ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံမိုုမို�ာ�ပွဲုုမိုုုခုံ�ပြခုင့််�နှှင့််် ကြံက�ံလာ�နှုုင့််�ညီ်။

ထုုုစ်ုု��ုမို်ပွဲူပွဲန်မိုုမို�ာ�မိုှာ ယ်ုတူုက�ပြီးပွဲီ� အရေ��ပွဲါ�ညီ်မိုှာ အမိုှန်ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ တစ််ခု�နု်တညီ်� 

မှိုာပွဲင့်် အခု�က်အလက်ရေကာက်ယူ်စု်ရေဆိုာင့််�မုိုနှှင့််် အခု�က်အလက်�ယူ်အ�ံု�ပြပွဲ�ခဲုင့်််ကုု တစ််ထုပ်ွဲတည်ီ� 

မိုမိုှတ်ယ်ူ�န်မိုှာ အရေ��ကြီးကီ�ပွဲါ�ညီ်။ အခု�က်အလက်မိုပွဲါဘု� မိုှန်�ဆိုခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့််�ာ အရေပြခုခုံ 

ထုာ�ရေ�ာ မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်ပြခုင့််�နှှင့််် အင့််စ်တီက����ှင့််� တညီ်ရေဆိုာက်ပြခုင့််�တုု��ညီ် ဆိုန််က�င့််ဘုက် 

�လဒ်ီနှှင့််် ဆုုို�က��ု�မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်နုုှင့််�ည်ီကုုလည်ီ� �တုပြပွဲ��ပွဲါမိုည်ီ။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲရေ��ဆဲို�ပြခုင့််� 

နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပီွဲ� ပြင့်င့််�ခုုန်ရေဆဲို�ရေနဲှ��ာတဲင့်် (ဥပွဲမိုာ - ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမုုိုကရေ�စီ်ပွဲဋုိညီာဉ်် (FDC) နှှင့််် NUG 

၏ မိုူ�ါဒီမို�ာ�) တုုင့််��င့််��ာ�ရေ���ာကုု ပွဲင့််မိုရေန�ာတဲင့်် ဆိုက်လက်ထုာ��ှု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ာ၌ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ 

�ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု၏ နယ််ရေပြမိုအခုင့််�အက�င့််�ကုု ပွဲုုမိုုုရေကာင့််�မိုဲန်စ်ဲာ နာ�လညီ်�ရေဘုာရေပွဲါက် 

ရေစ်ရေ��အတဲက် ��ှုနှုုင့််�မိုှရေ�ာ အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ�မိုှ �ယ်ူ�န်မိုှာလညီ်� အရေ��ကြီးကီ�လှပွဲါ�ညီ်။ 

အကျေးထဲိုကျေးထဲိုအ���ချုံးးး��ကျေး��ဦး�စီ�ဌာ�န်း (သိုံး��) ကျေးထဲိုအ���ဌာ�န်း (GAD) မြို့မိား�န်းယ်� အစီ�င့်� 

ချုံး�စ�မား��

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) �ညီ် ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််ကတညီ်�က ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပြပွဲညီ်�ူ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 

တဲင့်် ပွဲင့််မိုရေက�ာရုှုု�ပြဖွဲ့စ််လာခု�်�ညီ်။ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)၏ ပွဲင့််မိုလုပွဲ်င့်န်�တာ�န်မို�ာ�ထု�မိုှတစ််ခုုမိုှာ 

ပြပွဲည်ီရေထုာင့်စု််အစုု်���နက်ြီးကီ��ာနမို�ာ��ကာ�တဲင့်် အပြပွဲနအ်လှန ်ဆိုကဆ်ိုမုံိုနှင််ှ့် ပူွဲ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းကမု်ိုကုု 

ပွဲံ်ပွဲုု�ကူညီီရေပွဲ�ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�ကုု အရေပြခုခုံအက�ဆိုုံ� �ပွဲ်ကဲက်နှှင့်််ရေက���းာအုပွဲ်စ်ု (�ပွဲ်/ရေက��(W/VT)အဆိုင့််် 

ထုု ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ�နှှင့််် ခု�တ်ုဆိုက်ရေပွဲ��န်ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ (Saw and Arnold 2014)။ 

ရေထဲုအုပ်ွဲ�ာန(GAD) �ည်ီ �ပ်ွဲ/ရေက��အဆိုင့်််တဲင့်် လုပ်ွဲင့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်�ည််ီ တစ််ခုုတည်ီ�ရေ�ာ အစုု်�� 

�ာနပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ထုူ�ပြခုာ��ညီ်။၅ ၎င့််�၏အရေ��ပွဲါလှရေ�ာ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�အခုန်�ကဏ္ဍ 

၅ ရေထဲုအုပ်ွဲ(GAD) �ပ်ွဲ/ရေက��အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��မှို��မို�ာ�ရေအာက်တဲင့်် �ာအုမ်ိုမှို��နှှင့််် ဆိုယ််အုမ်ိုမှို��မို�ာ��ုှပြီးပီွဲ� ၎င့််�တုု��ည်ီ �ပ်ွဲ/ရေက�� 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��မိုှ��မို�ာ�နှှင့်််  ရေဒီ�ခုံလူထုုအ�ကာ�  အရေ��ကြီးကီ��ညီ်် �ကာ�ခုံလူမို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ရေဆိုာင့််�းက်��ညီ်။  ယ်ခုင့်် 

အာဏ္ဏာ�ှင့်် လက်ရေအာက်(၁၉၉၀ - ၂၀၁၀)တဲင့်် ရေဒီ�တဲင့််� ရေထုဲအုပွဲ်(GAD) အ�ာ�ှုမို�ာ��ညီ် အစ်ုု��၏ရေထုာက်လှမို်�ရေ��
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ရေ�ကာင့််် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) �ညီ် လူဦး�ရေ�့�ရေပြပွဲာင့််�မိုုနှှင့််် အရေပြခုခုံဖွဲ့ဲာ�၊ရေ�စ်ာ�င့််�အင့််� အခု�က် 

အလက်မို�ာ�အပွဲါအ�င့်် �က်ဆိုုုင့််�ာအစ်ုု���ာန အ�ီ��ီ�မိုှ��ှုရေ�ာ အရေ��ကြီးကီ�လှ�ညီ်် လူဦး�ရေ� 

ဆိုုုင့််�ာအခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု စ်ုရေဆိုာင့််�၊ ထုုန်��ုမို်���ညီ် (Saw and Arnold 2014)။

အထုက်တဲင့််ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်ရေ�ာ �တင့််�အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� ရေထုဲအုပွဲ်�ာန 

(GAD) �ညီ် ပြီးမိုု��နယ််တစ််ခုုစ်ီအတဲက် နှှစ််စ်ဉ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ� ပြပွဲ�စ်ု��ညီ်။၆ အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ��ညီ် 

တစ််ခုုလှင့်် ပွဲ�မို်�မိုှအာ�ပြဖွဲ့င့််် စ်ာမို�က်နှှာ ၁၅၀ �ှုပြီးပွဲီ� လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာ �ဲင့််ပြပွဲင့််လကခဏ္ဏာမို�ာ��ာမိုက 

စ်ီ�ပွဲဲာ�ရေ��နှှင့််် လူမိုုရေ��ဆိုုုင့််�ာ ညွှှန်�ကုန်�မို�ာ�ကုုပွဲါ ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့်််၌ အဆိုင့်််ဆိုင့််် ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ�ရေ�ာ 

အခု�က်အလက်မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။ ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတဲင့်် အ�ုံ�ပြပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ��ညီ် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန (GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ �က်ဆိုုုင့််�ာ 

ပြီးမိုု��နယ််အ�ီ��ီ�တဲင့်် အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုုစ်ီ၏ လူဦး�ရေ�အ�းယ်် 

အစ်ာ�ကုု ညွှှန်ပြပွဲရေ�ာ အခုန်�တစ််ခုုရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခုံထုာ�ပွဲါ�ညီ်။၇

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတုုင့််�၏ နုဒီါန်�တဲင့်် �ာနအ�ီ��ီ�မိုှ ရေကာက်ယ်ူ 

ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�ထုံရေပွဲ�ပွဲုု�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�အရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍ အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာကုု ပြပွဲ�စ်ုထုာ�ရေ�ကာင့််� 

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ ထုုုအ�ကမို်�ဖွဲ့�င့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုုမိုှလဲ�၍ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု �ယ်ူ�ညီ််�င့််�ပြမိုစ််နှှင့််် 

ပွဲတ်�က်၍ အပြခုာ�ထုပွဲ်မိုံရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို��ု� မိုပွဲါ�င့််ရေပွဲ။ ရေက�ာင့််�အရေ�အတဲက်၊ ရေက�ာင့််�တက် 

နှုန်�၊ တကက�ုုလ်�င့််တန်�ရေအာင့််ပြမိုင့််နှုန်�တုု�ကုု အရေပြခုခုံပွဲညီာဦး�စ်ီ��ာနမိုှ��ှု�ညီ်ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်။ 

ထုုု�အတူ တုုင့််��င့််��ာ�ဦး�ရေ�အပွဲါအ�င့်် လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�ဆုုိုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ပြပွဲည်ီ�ူ� 

အင့််အာ�ဦး�စ်ီ��ာန (DOP)မိုှ ��ှု�ည်ီဟုုယ်ူဆို��ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် �ာနတစ််ခုုစ်ီမိုှ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) 

�ုု� ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�ရေပွဲ�ပွဲုု��ညီ်် လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုုမိုူ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုရေပွဲ။

ရေထဲုအုပ်ွဲ�ာန(GAD)ပြီးမုို��နယ််အစီ်�င့််ခံုစ်ာမို�ာ�ကုု PDF ဖုုွဲ့င့််အရေနပြဖွဲ့င့်််�ာ ��ုှနုုှင့််�ပြဖွဲ့င့််် ပြီးမုို��နယ်် 

အဆိုင့်််၌ တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� တညီ်�ှုရေနထုုုင့််ပွဲုံဆိုုုင့််�ာအခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ညွှှန်ပြပွဲရေ�ာဇိုယ်ာ�မို�ာ� 

ကုု PDF ဖွဲ့ုုင့််မိုှထုုတ်နှုတ်�ယ်ူပြီးပွဲီ� အ�ုံ�ပြပွဲ�နှုုင့််ရေ�ာ ဖွဲ့ုုင့််အမို��ု�အစ်ာ�( ဥပွဲမိုာ - Excel) ပြဖွဲ့စ််ရေအာင့်် 

ပြပွဲန်လညီ်ရေ��ဆိုဲ��န် လုုအပွဲ်ခု�်�ညီ်။ ထုုု�ုု�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ာတဲင့်် အမို�ာ��ူင့်ါ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ အ�ုံ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် 

ရေပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ " ပွဲုံပွဲါ အကခ�ာစ်ာလုံ�မို�ာ�ကုု ကဲန်ပွဲ��တာနာ�လညီ်နှုုင့််ရေ�ာ ကုဒီ်ဘုာ�ာစ်ကာ��ုု� 

ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ�ာကု�ုယ်ာ (optical character recognition tool/OCR)"၈ တစ််မို��ု�ကုု ကွနှ်ုပွဲ်တုု� 

  တာ�န်ကုုလညီ်� ထုမို်�ရေဆိုာင့််ခု�်��ည်ီ။ လက်�ှု အာဏ္ဏာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ရေနာက်ပွဲုုင့််�ကာလတဲင့််လညီ်� ရေဒီ�တဲင့််�ရေနထုုုင့််�ူ 

မို�ာ��ညီ် �က်ဆိုုုင့််�ာ ရေထုဲ/အုပွဲ် ရှုုံ�မို�ာ�ထုံ ဧညီ််စ်ာ�င့််�တုုင့််�ကာ��က��ညီ်။

၆ �ုု�ရေ�ာ် �ှမို်�ပြပွဲည်ီနယ််�ှု ပြီးမိုု��နယ်် ၅ ပြီးမိုု��နယ်် - မိုုုင့််�လာ�၊ မိုုုင့််�ရေမိုာ၊ နာ�ဖွဲ့န်�၊ ပွဲန်ဆိုန်�၊ ပွဲန်�ုုင့်် တုု�အတဲက် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ 

မိုရေတဲ��ပွဲါ။

၇ GAD က ဤပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ကုု မိုညီ်�ညီ််အခု�နု်က စ်တင့််ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်�နညီ်� ဆိုုု�ညီ်ကုု �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််� 

မို�ု�ပွဲါ။ ကွနှ်ုပွဲ်တုု� အရေနပြဖွဲ့င့််် ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ကုု MIMU �က်ဘု်ဆိုုုဒီ် (https://themimu.info ) မိုှတဆိုင့််် ၂၀၁၈ 

ခုုနှှစ််တဲင့်် ရေတဲ��ှုခု�်ပွဲါ�ညီ်။ GAD ကုုရေလ်လာရေ�ာ ပြမိုန်မိုာ်အရေ�� ကွမို်�က�င့််�ူတစ််ဦး�ကမိုူ �ူမိုအရေနပြဖွဲ့င့််် ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ 

မို�ာ�ကုု ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််ကတညီ်�က ရေတဲ��ှုခု�်�ညီ်ဟုု ဆိုုုပွဲါ�ညီ်။ ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ��ှုရေနပြီးပွဲီမိုှာ ဆိုယ််စ်ုနှှစ််မို�ာ�နှှင့်််ခု�၍ီ 

�ှုရေနပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ�၂၀၁၀ လဲန်ကာလ အရေစ်ာပွဲုုင့််�နှှစ််မို�ာ�တဲင့််မိုှ အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ�ုု� ပြဖွဲ့န််ရေ�ခု�်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပွဲါ�ညီ်။ 

လက်�ှုအခု�နု်တဲင့်် ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ကုု MIMU �က်ဘု်ဆိုုုဒီ်တဲင့််�ာမိုက ပြမိုန်မိုာဘုာ�ာပြဖွဲ့င့််် GAD �က်ဘု်ဆိုုုဒီ် 

(http://www.gad.gov.mm/my) တဲင့််ပွဲါ �ယ်ူနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၈ OCR ပြဖွဲ့င့််် PDF ဖွဲ့ုုင့််မို�ာ�မိုှ အကခ�ာစ်ာလုံ�မို�ာ�ကုု ထုုတ်ယ်ူပြီးပွဲီ� စ်ာ�င့််�အင့််�ရေဆိုာ်ဖွဲ့်��ပြဖွဲ့င့််် ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််မိုု ပြပွဲ�လုပွဲ် 

နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ GAD 2019 ဖွဲ့ုုင့််မို�ာ�ကုု ထုုု�ုု� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ာတဲင့််မိုူလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု ရှုုပွဲ်ရေထုဲ�ရေစ်ရေ�ာ အကန််အ�တ် ၂ ခုုနှှင့််် 
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အ�ုံ�ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� တညီ်�ှုရေနထုုုင့််ပွဲုံဇိုယ်ာ�မို�ာ�ကုု ထုုတ်နှုတ်�ယ်ူနှုုင့််မိုညီ်် 

ဇိုယ်ာ�မို�ာ�၊ အဓာုကစ်ာလုံ�မို�ာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်�တ်မိုှတ်�ညီ််လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု ထုုုကု�ုယ်ာပြဖွဲ့င့််် အလုု 

အရေလ�ာက် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ အညွှှန်�စ်ာမို�ာ�နှှင့််် ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�ကုု ပြမိုန်မိုာဘုာ�ာပြဖွဲ့င့််် 

ရေ���ာ�ထုာ�ရေ�ာ ထုုုဇိုယ်ာ�မို�ာ�အာ� အဂ္ဂို�လုပွဲ်ဘုာ�ာ�ုု� ဘုာ�ာပြပွဲန်ဆိုုုပြခုင့််�နှှင့််် Excel ဖွဲ့ုုင့်် 

အပြဖွဲ့စ််ရေပြပွဲာင့််�ပြခုင့််�ကုုမိုူ လူကုုယ််တုုင့်် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

ထုုု�ရေနာက် �ုရေတ�နလက်ရေထုာက် အဖွဲ့ဲ��တစ််ဖွဲ့ဲ��မိုှ Excel ဖွဲ့ုုင့််ထု�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု 

ရေထဲုအုပ်ွဲ�ာန(GAD) ပြီးမုို��နယ််အစီ်�င့််ခံုစ်ာ မူို�င့််� PDF ဖုုွဲ့င့််မို�ာ�နှှင့််် တုုက်ဆုုိုင့််စ်စ််ရေဆို�ပွဲါ�ည်ီ။ ပြပွဲည်ီနယ််/ 

တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� တစ််ခုုစ်ီတုုင့််��ှု ပြီးမိုု��နယ််ထုက်�က် (စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� ၁၆၂ ပြီးမိုု��နယ််) ကုု တုုက်ဆိုုုင့််စ်စ််ရေဆို��န် 

အတဲက် က�ပွဲန်�ရေ�း�ခု�ယ််ပွဲါ�ညီ်။၉ ထုုုလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််အတဲင့််� အမိုှာ�ပြပွဲင့််ဆိုင့််မိုု ၁၃ ခုု�ာ လုပွဲ်ရေဆိုာင့်် 

ခု�်�ပွဲါ�ညီ်။ ထုုုက�်�ုု� မိုှာ�ယ်ဲင့််�မိုုနှုန်�နညီ်�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ရေလ်လာစ်ုစ်စ််ထုာ�ရေ�ာ အခု�က်အလက် 

မို�ာ��ညီ် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ�အတုုင့််� တစ််ထုပွဲ် 

တညီ်� မိုက�လှင့််ရေ�ာ်မိုှ ယ်င့််�အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ထုင့််ဟုပွဲ်မိုု�ှု�ညီ်ဟုု အရေတာ်ရေလ� ယ်ုံ�ကညီ်မိုု 

�ှုပွဲါ�ညီ်။  

အချုံးး��အလွှာ��အ�ည်း�အကျေးသုံးဲ�နှှင့််� အ�န်း�်အသုံးတ�မား��

အခု�က်အလက် ထုုတ်နှုတ်�ယ်ူမိုုအပွဲုုင့််�တဲင့်် အမိုှာ�အယ်ဲင့််� မိုဆိုုုစ်ရေလာက်�ာ �ှုနှုုင့်် 

ရေ�ာ်လညီ်� အခု�က်အလက် အ�ညီ်အရေ�ဲ�ပွဲုုင့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍မိုူ စ်ုတ်မိုခု�နှုုင့််စ်�ာမို�ာ� �ှုရေနပွဲါ 

�ညီ်။ ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန (GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ�မိုှာ 

အစ်စ််အမိုှန် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုအခုင့််�အက�င့််� (အရေပြခုအရေန) အရေပွဲ် ခုုုင့််မိုာရေ�ာ ခုန််မိုှန်�ခု�က် 

မို�ာ� မိုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲနှုုင့််ပြခုင့််�မို��ု� �ှုရေနနှုုင့််�ညီ်။ အခု�က်အလက်အ�ညီ်အရေ�ဲ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ာ 

တဲင့်် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�အရေပွဲ် အရေပြခုခုံထုာ�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ� 

�ညီ် အပြခုာ� ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�အခု�က်အလက် ရေကာက်ယ်ူထုာ�မိုုမို�ာ�က�်�ုု� အမိုှန်အတုုင့််� အတုအက� 

မိုဟုုတ်ဘု� အမိုှန်နှှင့်််နီ�စ်ပွဲ်ရေအာင့်် ခုန််မိုှန်�ထုာ�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� �ု�ှုလက်ခုံ 

ထုာ��န် အရေ��ကြီးကီ�ပွဲါ�ညီ်။ အခု�က်အလက်မို�ာ�၏ အကန််အ�တ်�ှုမိုုကုု ခု�င့်််တဲက်နှုုင့််�န် ဤ 

အခုန်�တဲင့်် အခု�က်အလက် မိုတုက�၊မိုှာ�ယ်ဲင့််�မိုု ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေပြခု�ှုရေ�ာ အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ�ကုု ဆိုင့််ပြခုင့်် 

�ုံ��ပွဲ်ထုာ��ညီ်။ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ လူဦး�ရေ� 

အ�းယ််အစ်ာ�မှိုာ လက်�ုှအခု�န်ုနှှင့််် မိုကုုက်ညီီရေတာ်ပြခုင့််� နှှင့်််/�ုု�မိုဟုုတ် တကယ်််အ�ုှပွဲမိုာဏ္ဏတစ််�ပ်ွဲ 

နှှင့််် ထုပွဲ်တူမိုက�ပြခုင့််�တုု� �ှုနှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� ခုန််မိုှန်�လူဦး�ရေ�အခု��ု�အစ်ာ�မိုှာမိုူ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

အခုင့််�အက�င့််� (အရေပြခုအရေန)နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ အ�ုံ��င့််ရေ�ာ၊ နီ�စ်ပွဲ်ရေ�ာ ခုန််မိုှန်�ခု�က်တစ််�ပွဲ် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု ကွနှ်ုပွဲ်တုု�ရေကာက်ခု�က်ခု�ပွဲါ�ညီ်။

 ကြံက�ံရေတဲ�ခု�်�ပွဲါ�ညီ်။ ပွဲထုမိုတစ််ခုုမိုှာ OCR ကု�ုယ်ာမို�ာ�ကုု ပြမိုန်မိုာရေဖွဲ့ာင့်််မို�ာ�အတဲက် အ�ုံ�ပြပွဲ�၍မို�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ဒီုတုယ်တစ််ခုုမိုှာ GAD ဖွဲ့ုုင့််မို�ာ�၏အ�ညီ်အရေ�ဲ�မိုှာ အမို��ု�မို��ု�ကဲ�လဲ�ရေနပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ကူ�ယ်ူ�ညီ််လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််တဲင့်် ထုပွဲ် 

ရေဆိုာင့််�အမိုှာ�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် အခု�က်အလက်ထုုတ်ယ်ူ�ညီ််လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု မို�ာ�ရေ�ာအာ� 

ပြဖွဲ့င့််် ရေဆိုာ်ဖွဲ့်��နှှင့််် အလုုအရေလ�ာက် လုပ်ွဲရေဆိုာင့််�ည်ီဆိုုုရေ�ာ်လညီ်� လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ်် အစ်မိုှရေန၍ လူပြဖွဲ့င့်််ကြီးကီ��ကပွဲ်ပြခုင့််�ကုုလညီ်� 

က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန််လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�်ပွဲါ�ညီ်။

၉ ပြီးမိုု��နယ််တစ််ပြီးမိုု��နယ််�ှု �က်ဆိုုုင့််�ာတုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု၏ လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ� မိုှန်ကန်တုက�မိုု �ှု၊မို�ှုကုု စ်စ််ရေဆို�၊ 

ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န် �ုရေတ�န လက်ရေထုာက်မို�ာ�ကုု တာ�န်ရေပွဲ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။
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တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�မြ�စ�တည်း�မာု သုံးတ�မာှတ�မြချုံးင့်�� 

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ တုုင့််��င့််��ာ�ဦး�ရေ� ရေ�တဲက်မိုု�ညီ် 

တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�ကုုယ််တုုင့်် ၎င့််�တုု�၏ လူမို��ု�ကုု �တ်မိုှတ်ရေ�ကညီာမိုုအရေပွဲ် အရေပြခုခုံထုာ�ပြခုင့််� 

မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ ရေအာက်တဲင့််ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ထုာ��ညီ််အတုုင့််� ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ� 

ထု�မိုှ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�မိုှာ နှုုင့််င့်ံ�ာ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််ကဒီ်(နှုုင့််င့်ံ�ာ� 

စ်ုစ်စ််ရေ��ကဒီ် ဟုုလညီ်�ရေခု်�ညီ်) နှှင့််် ယ်ာယ်ီ�က်ရေ�ခုံလက်မိုှတ် (White Card) အပွဲါအ�င့်် 

အစ်ုု��မိုှတ်တမို်� အမို��ု�မို��ု�ရေပွဲ်တဲင့််�ာ အရေပြခုခုံထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာအ�ှုဆိုုံ�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။၁၀   

အစ်ုု��ထုုတ်ရေပွဲ�ရေ�ာ ထုုုစ်ာ�းက်စ်ာတမို်�မို�ာ�တဲင့်် အပြခုာ�ပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်ရေ��အခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့်််အတူ 

ကုုင့််ရေဆိုာင့််�ူ၏ တုုင့််��င့််��ာ� မို��ု�နှဲယ််(လူမို��ု�)ကုုလညီ်� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ လူပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်တစ််ဦး� 

ကုုင့််ရေဆိုာင့််ရေ�ာ ထုုု�က်ရေ�ခုံကဒီ်မို�ာ�ရေပွဲ်တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ခု�က်�ညီ် ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််တုုင့််�တ် 

မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််နှှင့််် မိုကုုက်ညီီမိုုမို�ာ� �ှုရေကာင့််��ှုနှုုင့််�ညီ်။

လူပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်တစ််ဦး�၏ �က်ရေ�ခုံကဒီ်ရေပွဲ်တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် 

ဆိုင့််��က်လာ�ညီ်် �င့််�ပြမိုစ််ကုု�ှာရေဖွဲ့ဲ�ညီ်် လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််� မို�ု�ရေပွဲ။ လူပွဲုဂ္ဂိုုု�လ် 

တစ််ဦး�၏ မိုုဘုမို�ာ�ကုုင့််ရေဆိုာင့််ရေ�ာ အစ်ုု��က ထုုတ်ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်် �က်ရေ�ခုံလက်မိုှတ်မို�ာ� 

ရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခုံပြီးပွဲီ� ထုုုပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်၏ တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�နှဲယ််ကုုလညီ်� �တ်မိုှတ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်ဟုု�ာ 

ယ်ူဆို��ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် လူတစ််ဦး�၏ �က်ရေ�ခုံလက်မိုှတ်ရေပွဲ်မိုှ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််�ညီ် ၎င့််� 

၏မိုုဘုမို�ာ�နှှင့််် ကဲ�ပြပွဲာ�ရေန�ညီ်် ခြုံပွဲ�ံ�ခု�င့််စ်�ာ ပွဲုံပြပွဲင့််ဆိုန်ဆိုန်အပြဖွဲ့စ််မို��ု�မို�ာ�လညီ်� �ှုရေ���ညီ်။ 

ထုုု�ပြပွဲင့်် မိုုဘုမို�ာ�၏ �က်ရေ�ခုံကဒ်ီရေပွဲ်မိုှ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််မိုှာ ထုုုမိုုဘုမို�ာ� ၎င့််�တုု�ကုုယ််၎င့််�တုု� 

ခံုယူ်ထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််နှှင့််် ကဲ�ပြပွဲာ�ရေနပြခုင့််�မို�ာ�လည်ီ��ုှ�ည်ီ။ ထုုုမိုှမိုကရေ��ဘု� မီိုဒီီယ်ာ 

မို�ာ�နှှင့််် NGO မို�ာ�၏ အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် အပြဖွဲ့စ််အပွဲ�က်မို�ာ�အ� လူတစ််ဦး�ခု�င့််�က   

၎င့််�တုု�ကုုယ််တုုင့်် ခံုယူ်ထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််ကုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲရေပွဲ��န် ရေတာင့််�ဆုုိုမုိုမို�ာ�ကုု အစုု်�� 

အ�ာ�ုှမို�ာ�က ဥပွဲကခာပြပွဲ��ကပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ဗမိုာလူမို��ု� မဲိုတ်စ်လင့််တစ််ဦး��ည်ီ 'ပွဲါကစ်စတန်နီအစ်စလာမ်ို'၊ 

�ှမို်�နီလူမို��ု�တစ််ဦး��ညီ် 'ဗမိုာ'၊ တအာန်�လူမို��ု�တစ််ဦး��ညီ် '�ှမို်�' စ်�ညီ်ပြဖွဲ့င့််် မိုှတ်တမို်�တင့််ခုံ� 

ပြခုင့််�မို�ာ�လညီ်� �ှုရေ���ညီ် (Norwegian Refugee Council and Institute on Statelessness 

and Inclusion 2018 ; Consult Myanmar 2019)။ 

��ှုနှုုင့််ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�၏ ကန််�တ်ခု�က်မို�ာ� �ှုရေနရေ�ာ်လညီ်� တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာအခုင့််�အက�င့််� (အရေပြခုအရေန)ကုု ခုန််မိုှန်�တဲက်ခု�က်�န်အတဲက် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန 

(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�အရေပွဲ် အရေပြခုခုံရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့််် ကုုယ််တုုင့််လက်ခုံ 

�တ်မိုှတ်ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်တုု��ကာ� မိုညီ်မိုှကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ�ပြီးပွဲီ� 

ကုုက်ညီီမိုုမိုညီ်မိုှပွဲါ�င့််ရေန�နညီ်� ဆိုုု�ညီ်ကုု �ု�ှုနှုုင့််�န်ခုက်ခု�လ�က်�ှု�ညီ်။ ဥပွဲမိုာအရေနနှှင့််် ခု�င့််�

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုကုု �ကညီ််ပွဲါ။ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် 'ခု�င့််�' ဟုု 

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ လူဦး�ရေ�၏ �ာခုုုင့််နှုန်�အခု��ု��ညီ် ၎င့််�တုု�၏ရေဒီ� နှှင့်််/�ုု�မိုဟုုတ် ဘုာ�ာစ်ကာ� 

အုပွဲ်စ်ုအ� မိုုမိုုကုုယ််ကုုယ်် အရှုု၊ �ုု�မိုဟုုတ် ဇိုုုမိုီ� စ်�ညီ်် လူမို��ု�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် �တ်မိုှတ်ခုံယ်ူထုာ�ပြခုင့််�မို��ု� 

၁၀ ယ်ာယ်ီ�က်ရေ�ခုံလက်မိုှတ်(White Card) ကုုင့််ရေဆိုာင့််�ူမို�ာ��ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ၂၀၁၀ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့်် မို�ရေပွဲ�ခုဲင့််် 

��ှုခု�်ရေ�ာ်လညီ်� ၎င့််�တုု�၏ မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မိုှာ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် အရေစ်ာပွဲုုင့််�တဲင့်် ရှုုတ်�ုမို်�ခုံခု�်��ညီ်။ ယ်ာယ်ီ�က်ရေ�ခုံ 

လက်မိုှတ်(White Card) ကုုင့််ရေဆိုာင့််�ူအမို�ာ�စ်ုမိုှာ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�က�ညီ်။ Tun(2019) တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ။
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�ုှနုုှင့််�ည်ီ။ ထုုု�ာခုုုင့််နုှန်��ည်ီ အရေတာ်အ�င့်််ရေ��င့်ယ််ပွဲါက လက်�ုှတုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်ဆုုိုင့််�ာ 

အခု�က်အလက်နှှင့််် ကုုယ််တုုင့််�တ်မိုှတ်လက်ခုံထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ 

အခု�က်အလက်တုု��ကာ� ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ�မိုု�ညီ် ခု�င့််� �ုု�မိုဟုုတ် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�

�ကာ� လူဦး�ရေ�ရေ�စ်ုအရေပွဲ် ခြုံခု�ံင့်ုံရေကာက်ခု�က်ခု�မိုုမို�ာ�တဲင့်် လမို်�ရေ�ကာင့််�လဲ�ရေစ်လုမို််မိုညီ်မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ 

�ုု��ာတဲင့်် ထုုု�ာခုုုင့််နှုန်�က ကြီးကီ�မိုာ�ရေနလှင့််မိုူ ကုုက်ညီီမိုုကဲာပြခုာ�ခု�က်မိုှာ ကြီးကီ�မိုာ�နှုုင့််ပြီးပွဲီ� �လဒီ် 

အရေနပြဖွဲ့င့််် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခုင့််�အက�င့််�/အရေပြခုအရေနအရေပွဲ် ခုန််မိုှန်�ခု�က်မို�ာ�မိုှာ 

လညီ်� မို�ာ�စ်ဲာလဲ�မိုှာ��ဲာ�နှုုင့််�ညီ်။ 

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်� အမားးိ�အစ�� ချုံးဲ�မြချုံး��သုံးတ�မာှတ�မြချုံးင့်��

စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ လူဦး�ရေ��ှု�ည််ီ အပြခုာ�ရေ�ာနှုုင့််င့်ံမို�ာ�စ်ဲာမိုှာက�်�ုု�ပွဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်ဆုုိုင့််�ာ အခု�က်အလက် ထုုတ်လုပ်ွဲပြခုင့််�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ အရေလ�ဂ္ဂိုရုှုပြပွဲ���ည််ီ 

ကုစ်စမိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် အမို��ု�အစ်ာ� ခုဲ�ပြခုာ��တ်မိုှတ်ပြခုင့််�ပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ၁၉၈၂ နှုုင့််င့်ံ�ာ� 

ဥပွဲရေဒီ၁၁ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံ�ာ�အဆိုင့်််အတန်�ခုဲ�ပြခုာ�မိုုကုု ဖွဲ့န်တီ�လုုက်ခု�နု်မိုှစ်၍ ပြမိုန်မိုာအစ်ုု���ညီ် 

ပြမိုန်မိုာလူမို��ု�စ်ု(တုုင့််��င့််��ာ�) ၁၃၅ မို��ု�ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�လက်ခုံခု�်�ညီ်။ (၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တဲင့်် ၁၃၆ 

မို��ု� ပြဖွဲ့စ််လာ�ည်ီ [Thawnhmung and Yadana 2017] )။ ထုုုလူမို��ု�စ်ု(တုုင့််��င့််��ာ�) မို�ာ�ကုု 

ဗမိုာ၊ ခု�င့််�၊ ကခု�င့််၊ ကယ်ာ�၊ က�င့််၊ မိုဲန်၊ �ခုုုင့်် နှှင့််် �ှမို်� ဟုူ၍ အဓာုကလူမို��ု�စ်ု ၈ မို��ု�အပြဖွဲ့စ်် ခုဲ�ပြခုာ� 

�တ်မိုှတ်ထုာ��ညီ်။ ထုုုအပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််စ်ာ�င့််�နှှင့််် အမို��ု�အစ်ာ� ခုဲ�ပြခုာ�မိုုကုု ၁၉၈၃ ခုုနှှစ်် �န်�ရေခုါင့်် 

စ်ာ�င့််�မိုရေကာက်ယ်ူမိုီ ဆိုုု�ှယ််လစ်် တစ််ပွဲါတီအာဏ္ဏာ�ှင့််လက်ထုက်တဲင့်် ပြပွဲ�စ်ုခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ် 

(Myint 2013)။ 

အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ� တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုစ်ာ�င့််�ရေ�ကာင့််် ကာလ�ှညီ်အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုတစ််�ပွဲ် 

ပြဖွဲ့စ််��ညီ််အရေ�ကာင့််��င့််� တစ််ခုုမိုက�ှုပွဲါ�ညီ်။ ပွဲထုမိုအရေ�ကာင့််��င့််�မိုှာ လူမို��ု�စ်ုတစ််ခုုကုု အ�ု 

အမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�က အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�မိုခုံ�ရေ�ာ လူမို��ု�စ်ုမို�ာ�၏ နှုုင့််င့်ံ�ာ�အခုဲင့်််အရေ��ကုု ပြင့်င့််�ပွဲယ်် 

�ညီ််ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မို�ာ� ရေပြမိုပြပွဲင့််တဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေအာင့်် လုံ်ရေဆိုာ်ရေပွဲ��ာရေ�ာက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် အဆိုင့်််အတန်�ခုဲ�ပြခုာ��တ်မိုှတ်မိုုက တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် တန်�တူညီီမိုှမိုုကုု 

အဟုန််အတာ�ပြဖွဲ့စ််ရေစ်�ညီ်ဟုု အခု��ု�က ဆိုုု�က�ညီ်(Ko and Ford 2022)။ ဒီုတုယ်အရေ�ကာင့််��င့််�မိုှာ 

အဓာုက လူမို��ု�စ်ု ၈  စ်ု ဟုူ၍ ခုဲ�ပြခုာ�ပြခုင့််�မိုှာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�စ်�ာ�ှုရေနပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ် 

(လူမို��ု�စ်ု) အမို��ု�အစ်ာ�အမို�ာ�စ်ုမိုှာ အဓာုပွဲါါယ်် လုံ��မို�ှု၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (Wansai 2017)။ လူမို��ု�စ်ု-

ယ်ဉ််ရေက��မိုု ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုင့််�အ�ရေ�ာ �မိုုုင့််�ဆိုုုင့််�ာနစ််နာမိုုမို�ာ�ရေ�ကာင့်််ပွဲါ (အဓာုက လူမို��ု�စ်ုတစ််ခုုခုု 

ရေအာက်�ှု လူမို��ု�စ်ုအပြဖွဲ့စ််�တ်မိုှတ်ခုံ�ရေ�ာ) အခု��ု�လူမို��ု�စ်ုအခုဲ�မို�ာ�က ၎င့််�တုု�ကုု �တ်မိုှတ်ရေပွဲ� 

ထုာ�ရေ�ာ အဓာုကလူမို��ု�စ်ုထု�တဲင့်် ၎င့််�တုု�ပွဲါ�င့််�ညီ်ဟုု �ရေဘုာမိုတူ�ကရေပွဲ။ ထုုု�ပြပွဲင့်် အပြခုာ�ရေ�ာ 

လူမို��ု�စ်ုခုဲ�မို�ာ�မိုှာ နှုုင့််င့်ံရေ��အ�ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ ယ်ဉ််ရေက��မိုုအ�ပြဖွဲ့စ််ရေစ် အရေ��ပွဲါ�ညီ်ဟုု �တ်မိုှတ်ပြခုင့််�မိုခုံ 

�က�ရေပွဲ။ 

စ်ုတ်�င့််စ်ာ�စ်�ာရေကာင့််��ညီ်မိုှာ 'တုုင့််��င့််��ာ�' ဟုူ�ညီ်် အ�ုံ�အနှုန်�ကုု FDC 'စ်စ််တပွဲ် 

ရေ��ဆိုဲ�ရေ�ာ ၂၀၀၈ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အစ်ာ�ထုုု�မိုညီ်် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�စ််တစ််�ပွဲ်အတဲက် ရေ�ှ�ရေပြပွဲ� 

အပြဖွဲ့စ်် ရေ���ာ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ�ရေ�ာ စ်ာ�းက်စ်ာတမို်�/ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စီ်ပွဲဋိုညီာဉ်် '(Chan and Ford 

၁၁ ၁၉၈၂ နှုုင့််င့်ံ�ာ�ဥပွဲရေဒီတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ကုု အမိုှန်တကယ်် စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ုထုာ�ပြခုင့််� မို�ှုပွဲါ။
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2021) တဲင့်် ရေတဲ��ရေ�ာ်လညီ်� ထုုုအ�ုံ�အနှုန်�ကုု အဓာုပွဲါါယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုမိုထုာ�ရေပွဲ။ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာမို�ာ��ညီ် 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် နှုုင့််င့်ံ�ာ�အခုဲင့်််အရေ�� အပြပွဲညီ််�လုမို််မိုညီ်ဟုု NUG က ထုုတ်ရေဖွဲ့ာ်ရေပြပွဲာဆိုုုထုာ��ညီ် 

(The Irrawaddy 2022)။ �ုု�ရေ�ာ်ပြင့်ာ�လညီ်� FDC တဲင့််အာမိုခုံထုာ�ရေ�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�အတဲက် 

'တုုင့််��င့််��ာ�' ဟုူ�ညီ်် အ�ုံ�အနှုန်�ကုုအ�ုံ�ပြပွဲ��ာတဲင့်် ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု�မို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�အ�ု 

အမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််� မိုခုံ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� �ညီ် 'တုုင့််��င့််��ာ�' အ�ုံ�အနှုန်�နှှင့််် 

မိုည်ီက��ုု်� ဆိုက်နဲှယ််မုို�ုှ�နည်ီ�ဆုုို�ည်ီနှှင့််် ပွဲတ်�က်၍မူို �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို�ုှပွဲါ။ 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် အမို��ု�အစ်ာ�ခုဲ�ပြခုာ�ပြခုင့််� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ရေဘုာ 

�ဘုာ�ရေ�ကာင့််် �ှု�င့််�စ်ဲ� စ်ံပွဲုံစ်ံမို�ာ� ( ၈ မို��ု�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ၁၃၅ မို��ု�)ထု�မိုှ မိုညီ်�ညီ််ပွဲုံစ်ံကုု �ယ်ူ�ညီ် 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ် ရေပြပွဲလညီ်နှုုင့််စ်�ာ မို�ှုရေပွဲ။ 

စ်ုတ်�င့််စ်ာ�စ်�ာရေကာင့််��ညီ်မိုှာ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန (GAD) ပြီးမိုု��နယ်် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု ၂ ဒီါဇိုင့််ရေက�ာ် ပွဲါ�င့််ရေနပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (ဇိုယ်ာ� ၁-၁ ကုု�ကညီ််ပွဲါ)။၁၂ �ှမို်� 

လူမို��ု�ထု�မိုှ လူမို��ု�စ်ုခုဲ�မို�ာ� ခုဲ�ပြခုာ��တ်မိုှတ်�ာမိုှ ထုုုက�်�ုု� စ်ာ�င့််��င့််တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� 

တုု�ပွဲဲာ�လာပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။၁၃ ထုုု�ပြပွဲင့်် အဓာုကလူမို��ု�စ်ု ၈ ခုုနှှင့််် ကဲ�ပြပွဲာ��ညီ်ဟုု ရေယ်ဘုုယ်�လက်ခုံထုာ� 

ရေ�ာ လူမို��ု�စ်ုခုဲ� ၂ ဒီါဇိုင့််ရေက�ာ်ခုန််ကုုလညီ်� စ်ာ�င့််�ထု�တဲင့််ရေတဲ���ညီ်။၁၄ ဥပွဲမိုာ - ဓာနှု၊ ကုု�ကန််၊ 

ပွဲအုု�်�၊ ပွဲရေလာင့်၁်၅နှှင့််် � တုု�ကုု '�ှမ်ို�' မိုှရေန၍ �ီ�ပြခုာ�ခုဲ�ထုုတ်၍ စ်ာ�င့််��ဲင့််�ထုာ��ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် 

ထုုုလူမို��ု�စ်ုမို�ာ��ညီ် �ှမို်�လူဦး�ရေ� အ�းယ််အစ်ာ�ထု�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ပြခုင့််�မို�ှုရေတာ်ပွဲါ။ ထုုု�အတူ 'နာဂ္ဂို' ကုု 

လညီ်� 'ခု�င့််�' မိုှ�ီ�ပြခုာ�ခုဲ�၍ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။

၁၂ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ' ပြီးမိုု��နယ််အတဲင့််� အရေပြခုခု� 

ရေနထုုုင့််ရေ�ာတုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�' ဟုု ရေခုါင့််�စ်ဉ််တပ်ွဲထုာ��ည်ီ။ ထုုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာစ်ာ�င့််�မှိုာ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်တဲင့်် 'နုုှင့််ငံ့်ရေ�� 

အ��က်ဆိုုုင့််မိုု�ှုရေ�ာ မို��ု�နှဲယ််စ်ု' ဟုု ယ်ူဆိုနှုုင့််�ညီ်် စ်ာ�င့််�ကုု�ာ ထုပွဲ်တူနီ�ပွဲါ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ကာင့််� �တုပြပွဲ��န် 

အရေ��ကြီးကီ�ပွဲါ�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံရေ��အ��က်ဆိုုုင့််မိုု�ှုရေ�ာ မို��ု�နှဲယ််စ်ုဆိုုု�ညီ်မိုှာ နှုုင့််င့်ံရေ��ပြီးပွဲု�င့််ဆိုုုင့််မိုုနှှင့််် လူမိုုရေ��ပွဲဋိုပွဲကခ 

အတဲက် အရေ��ပွဲါ�ညီ်် ယ်ဉ််ရေက��မိုုကဲာပြခုာ�ခု�က်�ှု�ညီ်် မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်(Posner 2005 : xv)။ နှုုင့််င့်ံတစ််နှုုင့််င့်ံ 

တဲင့်် ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ မို��ု�နှဲယ််စ်ုစ်ာ�င့််�မိုှာ ယ်ဉ််ရေက��မိုုအ�ကဲ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ မို��ု�နှဲယ််စ်ုစ်ာ�င့််�နှှင့််် ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု�ှုပြီးပွဲီ� စ်ာ�င့််�တဲင့်် 

ပွဲါ�င့််�ညီ်် မို��ု�နှဲယ််စ်ုအရေ�အတဲက်မိုှာလညီ်� ပွဲုုနညီ်�ရေလ်�ှု ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့််မိုူ နှုုင့််င့်ံရေ��အ� �က်ဆိုုုင့််မိုု�ှုရေ�ာ 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� ဆိုုု�ာတဲင့်် အစ်ုု��၏ အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�မိုု ၊ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီတစ််ခုု၊ �ုု�မိုဟုုတ် ရေတာ်လှန်ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�တစ််ခုု 

တညီ်ရေထုာင့််ထုာ�ပြခုင့််�တုု��ှု�ညီ်် မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ကုုရေ�ာ၊ မို�ှု�ညီ်် မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ကုုရေ�ာ �ညီ်ညွှှန်�ပွဲါ�ညီ်။ 

၁၃ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် အဓာုကမို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ကုု ခုဲ�ပြခုာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ာတဲင့်် မို��ု�နှဲယ််စ်ု ၈ ခုုထုက် ပွဲုု၍ပွဲါ�င့်် 

ရေနပြခုင့််�မိုှာ ၁၉၈၃  နှှင့််် ၁၉၄၇  �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�နှှင့််် �ု�ာရေ�ာကဲ�ပြပွဲာ�မိုုတစ််�ပ်ွဲ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ထုုု�ုု� 

ခုဲ�ပြခုာ�မိုုကုု မိုညီ်�ညီ််အတုုင့််�အတာထုုရေ�း�ခု�ယ််ပြီးပွဲီ� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ထုာ��နညီ်� ဆိုုု�ညီ်မိုှာမိုူ �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််�မို�ှုပွဲါ။ 

အခု��ု�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - ပွဲအုု�်�) ကုု GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််�ပြပွဲညီ်၏ အပြခုာ�ရေဒီ� 

မို�ာ�မိုှ �ှမို်�လူမို��ု�နှှင့််် တစ််ရေပွဲါင့််�တညီ်�မိုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲဘု� �ီ�ပြခုာ�ခုဲ�၍ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် အဓာုကမို��ု�နှဲယ််စ်ုမိုှ အပြခုာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ကုု ခုဲ�ထုုတ်ပြခုင့််�ကုုမိုူ တရေပြပွဲ�ညီီမိုဟုုတ်ဘု� ရေ�း�ခု�ယ််၍လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ထုာ��ညီ်။ ဥပွဲမိုာ - �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် 

အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် လီဆိုူ�တုု�ကုု ကခု�င့််လူမို��ု�မိုှ ခုဲ�ထုုတ်၍�ီ�ပြခုာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် 

အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့််မိုူ ထုုု�ုု�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ ထုုု�အတူ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် က�င့််တုု�ကုု 

ကယ်ာ�မိုှ ခုဲ�ထုုတ်ထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့််မိုူ ခုဲ�ထုုတ်ထုာ�ပြခုင့််� မို�ှုပြပွဲန်ပွဲါ။ 

ထုုုက�်�ုု� တရေပြပွဲ�ညီီမိုဟုုတ်ဘု� ရေ�း�ခု�ယ််လုပွဲ်ရေဆိုာင့််��ညီ်် အရေ�ကာင့််��င့််�ကုုလညီ်� �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််� မို�ု�ပွဲါ။

၁၄ 'တရှုုတ်ရေ�ဲ�ရေနှှာ' နှှင့််် 'အုနှဒုယ်ရေ�ဲ�ရေနှှာ' (တုုင့််��င့််��ာ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုုခုုနှှင့််် ရေ�ဲ�ရေနှှာ�ညီ်ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်) 

ဟုူ�ညီ်် အမို��ု�အစ်ာ�တုု�ကုုလညီ်� မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််၊ မိုုဒီုံပြီးမိုု��နယ်် အတဲက် ဇိုယ်ာ�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ� ဟုူရေ�ာ ရေခုါင့််�စ်ဉ််ပြဖွဲ့င့််် 

ရေတဲ���ညီ်။

၁၅ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�နှှင့််် ၂၀၀၈ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် တအာန်�လူဦး�ရေ�ကုု ပွဲရေလာင့််ဟုု �ညီ်ညွှှန်�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ 

�ုု�ရေ�ာ် ထုုုတုုင့််��င့််��ာ� တုု�က 'တအာန်�' ကုု�ာ ပွဲုု၍နှှစ််�က်�က�ညီ်။
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ဇူးယ်�� (၁-၁) GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ�မား��တဲင့်� ကျေး���မြ�ထို��ကျေးသုံး� တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ�မား��

အာခုါ ကဒီူ� လာ�ဟုူ မိုုန်��န်� ဆိုလုံ(ရေမိုာ်ကင့််�)

ဗမိုာ ကနန်� လီရေ�ှာ  ရေပြမိုာင့််ဇိုီ�(မိုုံ) �ှမို်�

ခု�င့််� ကယ်ာ� လီဆိုူ� နာဂ္ဂို ရေတာင့််ရှုုု�

ဓာနှု ကယ်န်� လုုင့်် ပွဲအုု�်� �

အင့််��ာ� က�င့်် လုုင့််လာ ပွဲရေလာင့်် ယ်င့််�

ကခု�င့်် ကုု�ကန်် မိုဲန် �ခုုုင့််

မိုှတ်ခု�က် ။   ။ ထုာ��ယ််လူမို��ု�မို�ာ�နှှင့််် ထုရေနာ်လူမို��ု�မို�ာ�ကုု ရေတာင့််ကြီးကီ�ပြီးမိုု��နယ်် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတဲင့််လညီ်� 

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် ၎င့််�တုု�ကုု ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အပြခုာ�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့််မိုူ မိုှတ်တမို်�မိုတင့််ထုာ�ရေပွဲ။                                                                                                                               

�င့််�ပြမိုစ် ်။    ။ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ��ယူ်ပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ 

ပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။

အာဏ္ဏာမို�ုမို်�မိုီ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်ရေ�ာ အစ်ုု��အဆိုက်ဆိုက်�ညီ် လူမို��ု�စ်ု ၁၃၅ စ်ု ဟုု အ�ု 

အမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�ကုု အခုုုင့််အမိုာ ကုုင့််စ်ဲ�ခု�်�ကပြီးပွဲီ� တကယ််တမို်�တဲင့်် လူမို��ု�စ်ု ဆိုယ််ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�ရေက�ာ်မိုှ 

ရေလာက်�ာပွဲါ�င့််ရေ�ာ စ်ံပွဲုံစ်ံတစ််ခုုကုု�ာ အ�ုံ�ခု�ခု�်�က�ညီ်။ ဤကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ�ခု�က်မိုှာ �တုပြပွဲ� 

ရေလာက်စ်�ာပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤအခု�က်က ယ်ခုင့််အစ်ုု��မို�ာ�၏ တ�ာ��င့််တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

စ်ာ�င့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ ယ်ူဆိုရေပြပွဲာဆိုုုမိုုမို�ာ�မိုှာ တကယ်််အ�ှုတ�ာ�နှှင့််် မို�ာ�စ်ဲာအလှမို်�ကဲာရေန 

ရေ�ကာင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ်ပွဲါကလည်ီ� အနည်ီ�ဆံုို�အရေနပြဖွဲ့င့််် လက်ရေတဲ�နှှင့်််ကင့််�ကဲာရေနရေ�ကာင့််� �ဲယ််�ုုက် 

၍ ပြပွဲ�ရေန�ညီ်။ 

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�စ်ာ�င့််�ကုု 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု အ�ုုင့််�အ�ုုင့််�အာ�လုံ�က �ရေဘုာတူလက်ခုံခု�င့််မိုှ လက်ခုံ 

မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုအခုင့််�အက�င့််�ကုု အတုအက�ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲနှုုင့််�န် 

ထုုုစ်ာ�င့််�ကုု မို�ာ�စ်ဲာမိုဲမို်�မိုံ�န်လညီ်� လုုအပွဲ်နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် လူနညီ်�စ်ု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် 

အမို�ာ�စ်ု�ညီ် ထုုုစ်ာ�င့််�ကုု အဓာုကလူမို��ု� ၈ မို��ု�၊ �ုု�မိုဟုုတ် လူမို��ု� ၁၃၅ မို��ု� စ်ာ�င့််�ထုက်စ်ာလှင့်် 

ပွဲုု၍ လက်ခုံနှုုင့််စ်�ာ�ှု�ညီ်ဟုု ပြမိုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပွဲါ�ညီ်။ ရေ�ှ�တဲင့်် �ှုနှှင့်််ပြီးပွဲီ��ာ�ပွဲုံစ်ံမိုှ ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုရေ�ကာင့််် 

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ်် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�တဲင့်် အ�ုံ�ပြပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် 

အမို��ု�အစ်ာ�ခဲု�ပြခုာ��တ်မှိုတ်ပြခုင့််��ည်ီ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်အရေ�ကာင့််� ရေလ်လာ�ံု��ပ်ွဲ�ူမို�ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််မို�ာ�ထု�မိုှ အရေ��ပွဲါ၊ အ�ာရေ�ာက်ရေ�ာပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို�ာ� ရေမိုှာ်လင့်််ထုာ��ညီ်ထုက် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�စ်�ာ 

နညီ်�နှုုင့််�ညီ်ဟုု ယ်ူဆို�ပွဲါ�ညီ်။

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ်် ခဲု�ပြခုာ��တ်မှိုတ်ပြခုင့််�အပြပွဲင့်် မို��ု�ရုုှု�မိုတူ�ည််ီ မုိုဘုနှှစ််ပွဲါ�မှို ဆိုင့််��က် 

လာရေ�ာ ပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်(ကပြပွဲာ�)မို�ာ�ကုု အခု�က်အလက်မို�ာ�ထု�တဲင့်် မိုညီ်က�်�ုု�မိုှတ်တမို်�တင့််ထုာ��နညီ်� 

ဆုုို�ည််ီအခု�က်မှိုာလည်ီ� �ှင့််�လင့််�မုိုမို�ုှရေပွဲ။ အ�ုအမှိုတ်ပြပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ မို��ု�နဲှယ််စု်မို�ာ�အပြပွဲင့်် ပြီးမုို��နယ်် 

အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ�မို��ု�နှဲယ်် (နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�) အခု��ု�ကုုလညီ်� စ်ာ�င့််� 

�ဲင့််�ထုာ��ညီ်။ ပြီးမိုု��နယ််အနညီ်�င့်ယ််တဲင့််�ာ 'အပြခုာ�' ဟုု ရေခုါင့််�စ်ဉ််တပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ အမို��ု�အစ်ာ� 

�တ်မိုှတ်မိုုတစ််ခုုပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� ထုုုအမို��ု�အစ်ာ�ထု�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ရေ�ာပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို�ာ�မိုှာ 'ကပြပွဲာ�'မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််မိုညီ် 
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ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်။၁၆ ထုုုလုုအပွဲ်ခု�က်ရေ�ကာင့််် အခု�က်အလက်အ�င့််�အပြမိုစ််နှှင့််် အခု�က်အလက်အ�ညီ် 

အရေ�ဲ�တုု�အရေပွဲ် စ်ုတ်မိုခု��မိုုမို�ာ� ပြမိုင့်််တက်ရေစ်�ညီ်။ အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် 

အစ်ုု��ထုုတ်ရေပွဲ�ရေ�ာ �က်ရေ�ခံုလက်မိုှတ်မို�ာ�၌ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် တစ််မို��ု�တညီ်�ထုက် 

ဆိုင့််��က်လာရေ�ာမို��ု�ရှုုု�ကုု မိုှတ်တမို်�တင့််ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ - က�င့််လူမို��ု� မိုုခုင့််နှှင့််် 

ဗမိုာလူမို��ု� ဖွဲ့ခုင့််တုု�မှိုရေမဲို�ဖဲွဲ့ာ�လာရေ�ာ ပုွဲဂုု္ဂို�လ်တစ််ရေယ်ာက်�ည်ီ 'ဗမိုာ-က�င့််' ဟုု�တ်မှိုတ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ခုံ�လုမို််မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််ကုု 

တစ််မို��ု�တညီ်�အရေနနှှင့်််�ာ စ်ာ�င့််��ဲင့််�ထုာ��ပြဖွဲ့င့််် အထုက်တဲင့််နမိုူနာရေပွဲ�ခု�်ရေ�ာ ပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို��ု�မိုှာ 

ဗမိုာ၊ �ုု�မိုဟုုတ် က�င့််ဟုု�ာ ရေ�တဲက်ခုံ�နှုုင့််ရေခု��ှု�ညီ်။ ထုုုပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မို��ု�ရေ�ကာင့််် တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််မို��ု�မို��ု� - အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် 'ဗမိုာ' လူမို��ု�- ၏ လူဦး�ရေ�ရေ�စ်ုမိုှာ ရေဖွဲ့ာင့််�ပွဲဲရေနပြခုင့််�မို��ု� �ှုနှုုင့်် 

�ညီ်။

ဗျူး�ရိုိ��ကျေး�စီယ်နှတ��� စဲမာ��ကျေးဆ�င့်��ည်း�နှှင့််� အချုံးး��အလွှာ�� အ�ည်း�အကျေးသုံးဲ�

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ တုုင့််��င့််��ာ�ဦး�ရေ� ရေ�တဲက်ပွဲုံ အပွဲါ 

အ�င့်် လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�၏�င့််�ပြမိုစ််ကုု ရေ�ခု�ာရေအာင့်် မိုစ်ုစ်စ််နှုုင့််ပွဲါ။ �ုု��ာတဲင့်် 

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန (GAD) နှှင့််် ပြပွဲညီ်�ူ�အင့််အာ�ဦး�စ်ီ��ာန (DOP) တုု�နှှင့််် နီ�စ်ပွဲ်�ူမို�ာ�က အခု�က်အလက် 

မို�ာ��ညီ် �ပွဲ်ကဲက်/ရေက���းာ GAD ရှုုံ�မို�ာ�မိုှပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ ယ်မိုန်နှှစ်် GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�၁၇ မိုှ 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ်��ုှပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််နုုှင့််�ည်ီဟုုဆုုို�က�ည်ီ။ အကယ််၍ လူဦး�ရေ�အခု�က်အလက်မို�ာ��ည်ီ �ပ်ွဲ/ရေက�� 

ရှုုံ�မို�ာ�မိုှ ��ှုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက ရေထုဲအုပ်ွဲ(GAD) ပြီးမိုု��နယ််�န်ထုမို်�မို�ာ��ညီ် အရေ�အတဲက်ကုု ရေ�တဲက် 

�ယ်ူထုာ��ညီ်ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်။ အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာရေဟုာင့််�မို�ာ�မိုှ ��ှုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက ရေ�ှ�နှှစ််မိုှ ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်� 

မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ဲာ�/ရေ� မိုှတ်တမို်�မို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််ကဒီ်မို�ာ� ထုုတ်ရေပွဲ�မိုု၊ လူဦး�ရေ� ရေ�့�ရေပြပွဲာင့််�မိုုနှှင့််် 

အပြခုာ� ဆီိုရေလ�ာ်မုို�ုှရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ထုည််ီ�ဲင့််�တဲက်ခု�က်ကာ ညုိီနုှင့််�ထုာ�ပြခုင့််�ဟုု ယူ်ဆို 

�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် အခု�က်အလက်မို�ာ�၏ အ�ညီ်အရေ�ဲ��ညီ် ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ� 

လက်လှမို်�မိုီမိုု အတုုင့််�အတာနှှင့််် ယ်င့််�၏ စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်ရေပွဲ်တဲင့်် မို�ာ�စ်ဲာမိုှီတညီ်လ�က်�ှု�ညီ်။

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ��ညီ် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)မိုှတဆိုင့််် ရေက���းာနှှင့််် 

�ပွဲ်ကဲက်အဆိုင့်််ထုု ရေန�ာအနှှံ� လက်လှမို်�မိုီရေ�ာက်�ှုရေ�ာ်လညီ်� လူဦး�ရေ�အရေပွဲ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 

ယ်နှတ�ာ�ရေ�ာက်�ှုမိုုမိုှာမိုူ ပြပွဲညီ််စ်ုံမိုုမို�ှုရေပွဲ။ လူဦး�ရေ�ကုု မိုှတ်တမို်�တင့််�န်နှှင့်််စ်ီမိုံ�န် အစ်ုု��က အ�ုံ�ပြပွဲ� 

ရေ�ာ အစ်ုု��မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် အပြခုာ�ယ်နှတ�ာ�မို�ာ��ညီ် ပြမိုန်မိုာမိုု�ာ�စ်ုအမို�ာ�အပြပွဲာ�ထုံ ရေ�ာက်�ှု 

၁၆ မိုုဒီုံပြီးမိုု��နယ််�ညီ် GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတဲင့်် 'ပြီးမိုု��နယ််အတဲင့််� အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�' ဇိုယ်ာ�၌ 

အမို��ု�အစ်ာ�ခုဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ာတဲင့်် 'တရှုုတ်ရေ�ဲ�ရေနှှာ' နှှင့််် 'အုနှဒုယ်ရေ�ဲ�ရေနှှာ' ဟုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် တမိုူကဲ�လ�က် 

�ှုရေ�ကာင့််� ရေတဲ���ညီ်။

၁၇ GAD နှှင့််် DOP တုု�မိုှ ခုန််အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ �န်ထုမို်�မို�ာ�ကုု တုုင့််��င့််��ာ�ဦး�ရေ� ရေ�တဲက်�ညီ််လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� 

ပွဲုုမိုုုရေကာင့််�မိုဲန်စ်ဲာနာ�လညီ်နှုုင့််�န် အင့််တာဗ����န်လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဤပွဲရေ�ာဂ္ဂို�က်ကုု ၂၀၂၁ အာဏ္ဏာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ� 

ရေနာက်တဲင့််မိုှ စ်တင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ပြဖွဲ့င့််် ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို�ာ�မိုှာ အ�ကမို်�မိုဖွဲ့က်အာဏ္ဏာဖွဲ့ီဆိုန်မိုုတဲင့်် ပွဲါ�င့််ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် 

ပွဲုန်�ရေ�ှာင့််ရေန�ပြခုင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ်ပွဲါကလညီ်� လက်�ှုတဲင့်် တာ�န်ထုမို်�ရေဆိုာင့််ရေနဆို�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�တုု�ရေ�ကာင့််် ကွနှ်ုပွဲ်တုု�အရေနနှှင့််် 

ဆိုက်�ဲယ််နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုခု�်ပွဲါ။ �ုု�ရေ�ာ် GAD နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတစ််ရေစ်ာင့်် ပြပွဲ�စ်ုရေ�ာ အလဲတ်တမို်��ုရေတ�ီ 

တစ််ဦး�၊ ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�တဲင့်် အကြံကံရေပွဲ�အပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�င့််ခု�်�ူတစ််ဦး�နှှင့််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််က DOP ၏ပြီးမိုု��နယ််ရှုုံ�မိုှ အင့်ယ်် 

တန်��န်ထုမို်�တစ််ဦး�တုု�နှှင့််် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ�ဦး�ရေ� ရေ�တဲက်မိုုနှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ကွနှ်ုပွဲ်တုု�၏နာ�လညီ်မိုု 

မိုှာ ၎င့််�တုု�၏မိုှန်�ဆိုခု�က်မို�ာ�ရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခုံထုာ�ပွဲါ�ညီ်။
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နှုုင့််ပြခုင့််�မို�ှုဘု� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ရေ��လံရေခုါင့််ဖွဲ့�ာ�ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏ္ဏ် �က် 

ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ ရေဒီ�မို�ာ��ှု အစ်ုု��ရှုုံ�မို�ာ��ညီ် ပွဲုံစ်ံအပြပွဲညီ််မိုလညီ်ပွဲတ်နှုုင့််ပြခုင့််�မို��ု� �ှုနှုုင့််�ညီ်။ 

ထုုုအက��ု�ဆိုက်အရေနပြဖွဲ့င့််် အစ်ုု��မိုှတ်တမို်�မို�ာ��ညီ် လူဦး�ရေ�ကုု ရေလ�ာ်နညီ်�ရေ�တဲက်မိုုပြခုင့််�မို��ု� 

�ှုနှုုင့််ပြီးပွဲီ� ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏ္ဏ်�က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ထုုု�ုု�ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေပြခုပွဲုုမို�ာ��ညီ်။

အစုု်��အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��မှိုတ်တမ်ို�မို�ာ�ရေပွဲ် အရေပြခုခံုထုာ�ဖဲွဲ့ယ််�ုှ�ည််ီ ရေထဲုအုပ်ွဲ�ာန (GAD) ပြီးမုို��နယ်် 

အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ လူဦး�ရေ�အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ရေ�တဲက်စ်ာ�င့််�တင့််ပြခုင့််�အရေပွဲ် အရေပြခုခုံထုာ� 

�ညီ်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့််် တုုက်ဆိုုုင့််�ကညီ််လှင့်် လူဦး�ရေ� 

ရေလ�ာ်နညီ်�ရေ�တဲက်မိုုထုာ�ရေ�ကာင့််� ထုင့််�ာပြမိုင့််�ာရေတဲ�နှုုင့််�ညီ် (ဇိုယ်ာ� ၁-၂ ကုု�ကညီ််ပွဲါ)။ မိုှန်� 

ထုာ��ညီ််အတုုင့််� ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�နှှင့််် ၂၀၁၉ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ� 

�ကာ�တဲင့်် လူဦး�ရေ�တုု�တက်မိုုကုု အတုုင့််�အတာတစ််ခုုထုု ရေတဲ���ညီ်။ �ု�ု�ာ�ာရေလ�ာ်နညီ်�

ရေ�တဲက်မိုုထုာ��ညီ်် ရေန�ာမို�ာ�မိုှာ ကခု�င့််(- ၁၉.၆ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ �ှမို်�(-၁၄.၄ �ာခုုုင့််နှုန်�) နှှင့််် �ခုုုင့််    

(-၁၀.၅ �ာခုုုင့််နှုန်�) ပြပွဲညီ်နယ််တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �န်ကုန်တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�အတဲင့််��ှု လူဦး�ရေ�မိုှာလညီ်� 

ရေလ�ာ်နညီ်�ရေ�တဲက်ထုာ��ညီ်ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်။ ထုုု��ုု�ပြဖွဲ့စ််�ပြခုင့််�မှိုာမိုူ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ယ်နှတ�ာ�က 

လူဦး�ရေ�အရေပွဲ် လှမို်�ခြုံခု�ံမိုု �ှုပြခုင့််�၊ မို�ှုပြခုင့််�ထုက် စ်ီ�ပွဲဲာ�ရေ��အခုဲင့်််အလမို်�မို�ာ� �ှာရေဖွဲ့ဲ�န်အတဲက် 

အဆိုက်မိုပြပွဲတ် လူဦး�ရေ�ရေ�့�ရေပြပွဲာင့််�မိုုရေ�ကာင့််် ပွဲုု၍ပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှု�ညီ် (ဇိုယ်ာ� ၁-၂ ၏ ရေနာက်ဆိုုံ� 

ရေကာ်လံအ� �န်ကုန်တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့်််တုုင့််�အာ�လုံ�တဲင့်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ယ်နှတ�ာ� 

စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ် အရေကာင့််�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်)။

ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ�၏ စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်ကုု ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ���ည််ီ ဒီုတုယ်အရေ�ကာင့််� 

�င့််�မိုှာ အစ်ုု��မိုှတ်တမို်�မို�ာ�ကုုအရေပြခုခုံပြီးပွဲီ� စ်ာ�င့််�အင့််�စ်ုရေဆိုာင့််��ည််ီလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု ရေဆိုာင့််�းက် 

�ာတဲင့်် အစ်ုု���န်ထုမို်�အရေနပြဖွဲ့င့််် စ်ာရေ��နှှင့််် �ခု��ာဆိုုုင့််�ာကွမို်�က�င့််မိုု အတုုင့််�အတာတစ််ခုုထုု�ှု�န် 

လုုအပွဲ်ပြခုင့််�ရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ�၏ ကွမို်�က�င့််မိုုကုု တုုင့််�တာ 

နှုုင့််မိုညီ််နညီ်�လမို်� ကွနှ်ုပွဲ်တုု�တဲင့်် မို�ှုပြခုင့််�ရေ�ကာင့်််  အစ်ာ�ထုုု�အရေနပြဖွဲ့င့််် 'အ�က်အ�းယ်် အစ်ုအရေ��' 

(Age heaping)ကုု ဆိုန်�စ်စ််ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�၏ အ�ညီ်အရေ�ဲ�ကုု �ု�ှုနှုုင့််�န် 

�ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် 'အ�က်အ�းယ်် အစ်ုအရေ��ညွှှန်�ကုန်�' (Myer(မိုုုင့််ယ်ာ) ညွှှန်�ကုန်�၊ Whipple 

(�ှစ််ပွဲယ််လ်) ညွှှန်�ကုန်� တုု�က�်�ုု�ရေ�ာ) ကုု တုုင့််�တာပြခုင့််��ညီ် လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာ ရေလ်လာမိုုမို�ာ�တဲင့်် 

အ�ုံ�မို�ာ�ရေ�ာ နညီ်�လမို်�တစ််�ပွဲ် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ လူဦး�ရေ�စ်စ််တမို်�ရေကာက်ယ်ူ�ာတဲင့်် ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ� 

ရေကာက်ယ်ူ�ညီ်် ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�၏ အရေလ�ရေပွဲ�ခုံ��ညီ်် အတုုင့််�အတာကုုရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်�န်အတဲက် 

ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ ညွှှန်�ကုန်�မို�ာ�ကုု လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�က အ�ုံ�ပြပွဲ��က�ညီ်။ အ�က်အ�းယ်် 

ကဲာပြခုာ�မိုုအမို��ု�မို��ု��ကာ�တဲင့်် အမို�ာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််ရေန�ညီ်် အ�က်အ�းယ််မို�ာ�ကုု�ကညီ််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ထုုုက�် 

�ုု�ရေ�ာ ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�မိုုမို�ာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်နှုုင့််�ညီ်။ ထုုုအ�က်အ�းယ််မို�ာ�မိုှာ ၀ �ုု�မိုဟုုတ် ၅ နှှင့််် 

ဆိုုံ��ညီ်် ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ��န်�က�င့်် ပြဖွဲ့စ််ရေလ်�ှု�ညီ်။ ထုုုညွှှန်�ကုန်�မို�ာ��ညီ် လူဦး�ရေ�ပွဲညီာ�ှင့်် 

မို�ာ�အာ� အခု�က်အလက်ရေကာက်ယူ်�ညီ်် လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််တဲင့်် အ�က်အ�းယ််နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ အရေလ� 

ဂ္ဂိုရှုုမိုပြပွဲ�ပြခုင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ရေ�ာက်�န်ခုက်ခု�ရေ�ာရေန�ာမို�ာ�တဲင့်် ရေနထုုုင့််�ညီ်် လူဦး�ရေ�ထုံမိုှ  အခု�က် 

အလက်ရေကာက်ယ်ူ�ာတဲင့်် အခုက်အခု�မို�ာ�ကြံက�ံ�ပြခုင့််�တုု�၏ ရေနာက်ဆိုက်တဲ�ပြပွဲဿနာတစ််�ပွဲ်�ှုရေန

ရေ�ကာင့််� အခု�က်ပြပွဲ�က�ည်ီ။ နုုှင့််ငံ့်ရေ���ုပွဲါပံွဲညီာ�ှင့််မို�ာ��ည်ီ မို�ကာရေ��မီိုကမှို ထုုုညှွှန်�ကုန်�မို�ာ�ကုု 

နှုုင့််င့်ံတစ််နှုုင့််င့်ံ၏ ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ� စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်ကုု�ု�ှုနှုုင့််�န် အ�ုံ�ခု�လာ�က�ညီ် (Lee 

and Zhang 2017)။ 
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ဇိုယ်ာ�(၁-၂) မိုှ ရေနာက်ဆိုုံ�ရေကာ်လံ�ညီ် �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််� အခု�က်အလက်မို�ာ�ရေပွဲ် 

အရေပြခုခုံပြီးပွဲီ� �ှစ််ပွဲယ််လ်(Whipple) ပွဲုံရေ�နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် တဲက်ခု�က်ထုာ�ရေ�ာ 'အ�က်အ�းယ််အစ်ုအရေ��' 

ညွှှန်�ကုန်�ကုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ�ညီ်။၁၈ ကွနှ်ုပွဲ်တုု� တဲက်ခု�က်ထုာ�ရေ�ာညွှှန်�ကုန်��ညီ် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) 

အခု�က်အလက်မို�ာ�၏ အ�ညီ်အရေ�ဲ�ကုု တုုက်ရှုုုက်မိုညွှှန်ပြပွဲရေ�ာ်လညီ်� ထုုုအခု�က်အလက်မို�ာ�၏ 

အ�ည်ီအရေ�ဲ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မုို�ုှရေ�ာ တုုင့််�/ပြပွဲည်ီနယ််အဆိုင့််် ဗ��ရုုှုကရေ�စီ်ယ်နှတ�ာ� စဲ်မ်ို�ရေဆိုာင့်် 

�ညီ်ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ�ညီ်။ �ှစ််ပွဲယ််လ်(Whipple) ညွှှန်�ကုန်��ညီ် �ီအုု�ီအ� '၁၀၀' မိုှ '၅၀၀' �ကာ� 

ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�တစ််ခုုကုုရေပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�ကြီးကီ�ရေလရေလ အခု�က်အလက်တုက�မိုု နညီ်�ရေလရေလဟုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

�ညီ်။ ခြုံခု�ံ၍�ကညီ််လှင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ �ှစ််ပွဲယ််လ်(Whipple) ညွှှန်�ကုန်�အ� �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််� 

အခု�က်အလက်မို�ာ��ညီ် ခုန််မိုှန်�ရေပြခု ၁၁၀ မိုှ ၁၂၅ �ကာ� �ှုရေ�ကာင့််� ရေတဲ���ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် 

လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�ရေဒီ�မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ-ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�) နှှင့််် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�အ�ကာ� �ု�ု 

�ာ�ာ ကဲာပြခုာ�မိုုတစ််�ပွဲ် �ှုရေန�ညီ်။

�ှစ််ပွဲယ််လ်(Whipple) ညှွှန်�ကုန်��မှိုတ်အနုမ််ိုဆံုို��ပြီးပီွဲ� ဗ��ရုုှုကရေ�စီ်ယ်နှတ�ာ� စဲ်မ်ို�ရေဆိုာင့််�ည်ီ 

အရေကာင့််�ဆိုုံ�ဟုု ယ်ူဆိုနှုုင့််�ညီ််ရေဒီ�မို�ာ�မိုှာ �န်ကုန်(ညွှှန်�ကုန်�အမိုှတ် အနညီ်�ဆိုုံ�)၊ ဧ�ာ�တီ၊ 

ပွဲ�ခုူ� နှှင့််် မိုရေကဲ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ှစ််ပွဲယ််လ် (Whipple) ညွှှန်�ကုန်��မိုှတ် အပြမိုင့်််ဆိုုံ� 

��ှုပြီးပွဲီ� ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ�စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ် အာ�အနညီ်�ဆိုုံ�ဟုု ယ်ူဆိုနှုုင့််�ညီ်် ရေဒီ�မို�ာ�မိုှာ �ှမို်� 

(ညွှှန်�ကုန်�အမိုှတ် အပြမိုင့်််ဆိုုံ�)၊ �ခုုုင့််၊ ကခု�င့််နှှင့််် က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤအခု�က်အလက် 

မို�ာ�တဲင့်် '�ညီ်�းယ််ခု�က်�ှု�ှု ရေလ�ာ်နညီ်�ရေ�တဲက်ပြခုင့််�' နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� 

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ်် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�တဲင့်် ရေလ�ာ်နညီ်�ရေ�တဲက်မိုုပြခုင့််�မို�ာ� ပွဲါ�င့််ရေနပြခုင့််� 

�ညီ်  တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဗမိုာမို�ာ�ကြီးကီ�စ်ုု�ရေ�ာရေဒီ�မို�ာ�နှှင့်််ယ်ှဉ််ပွဲါက ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏ္ဏ် �က် 

ရေ�ာက်ခုံ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ုရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ� စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ် 

အာ�နညီ်�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� အရေထုာက်အထုာ�အခု��ု�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲရေပွဲ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဤရေလ်လာ 

စ်ုစ်စ််ခု�က်က တုုင့််��င့််��ာ�လူနည်ီ�စ်ုရေဒီ�မို�ာ�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ��ညီ် အပြခုာ�ရေဒီ�မို�ာ�မိုှ 

အခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့်််ယ်ှဉ််ပွဲါက အ�ညီ်အရေ�ဲ�နုမို််ရေ�ကာင့််� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲလ�က်�ှု�ညီ်။ 

၁၈ �ှစ််ပွဲယ််လ်(Whipple) ညွှှန်�ကုန်�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ မိုတဲက်ခု�က်နှုုင့််ပွဲါ။ အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ်  

ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ�ကုု အ�က်အ�းယ််အ� ခုဲ�ပြခုာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််� မို�ှု၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ှစ််ပွဲယ််လ်(Whipple) ညွှှန်�ကုန်�ကုု 

တဲက်ခု�က်�န် '၀' �ုု�မိုဟုုတ် '၅' နှှင့်််ဆိုုံ�ရေ�ာ အ�က်အ�းယ််�ှု�ညီ်် လူဦး�ရေ�အခု��ု�အစ်ာ�ကုု�ု�ှု�န် လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။
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ဇူးယ်�� (၁-၂) ၂၀၁၄ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်��၊ ၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ�မား��နှှင့််� အသုံး��အ�ွယ်� အစ�အကျေးး�

မြ�ည်း�န်းယ်�/တိ�င့်��
၂၀၁၄ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်���

GAD မြို့မာိး�န်းယ်� 

အစီ�င့်�ချုံး�စ�မား��

�ိန်း��ဂုံးဏန်း��အ� 

�ဲ�မြချုံး��ချုံးး��

��ချုံးိ�င့်�နှုန်း��အ� 

�ဲ�မြချုံး��ချုံးး��

အသုံး��အ�ွယ်� 

အစ�အကျေးး�ချုံး

ခု�င့််� 478,801 532,727 53,926 10.1% 114.7

ကခု�င့်် 1,689,441 1,412,157 - 277,284 -19.6% 118.3

ကယ်ာ� 286,627 282,697 - 3,930 -1.4% 115.6

က�င့်် 1,574,079 1,595,210 21,131 1.3% 118.2

မိုဲန် 2,054,393 2,149,501 95,108 4.4% 111.2

�ခုုုင့်် 3,188,807 2,885,835 - 302,972 -10.5% 120.5

�ှမို်�ဂ္ဂို 5,824,432 5,090,862 - 733,570 -14.4% 148.6

ပြပွဲညီ်နယ််စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� 13,890,227 13,948,989 58,762 0.4% 121

ဧ�ာ�တီ 6,184,829 6,354,312 169,483 2.7% 108

ပွဲ�ခုူ� 4,867,373 4,963,294 95,921 1.9% 108.3

မိုရေကဲ� 3,917,055 4,230,048 312,993 7.4% 109.1

မိုနှတရေလ� 6,165,723 5,951,666 - 214,057 -3.6% 113.4

ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ် 1,160,242 1,118,989 - 41,253 -3.7% 111.4

စ်စ််ကုုင့််� 5,325,347 5,542,269 216,922 3.9% 116.2

တန��ာ�ီ 1,408,401 1,505,161 96,760 6.4% 111

�န်ကုန် 7,360,703 6,579,444 - 781,259 -11.9% 103.1

တုုင့််�စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� 36,389,673 36,245,183 - 144,490 -0.4% 110.1

မြမာန်း�မာ�စ�စ�ကျေး�ါင့်��ဃ 51,486,253 50,194,172 - 1,292,081 -2.6% 115.5

က ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ��ည်ီ တစ််ခုုခု�င့််�ရေ�တဲက်ထုာ�ရေ�ာ လူဦး�ရေ�နှှင့််် ခုန််မှိုန်�လူဦး�ရေ� ရေပွဲါင့််�စ်ပ်ွဲထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ကခု�င့််နှှင့််် က�င့်် ပြပွဲည်ီနယ်် 
တုု�မိုှ ပွဲဋိုပွဲကခမို�ာ�နှှင့်််၊ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််မိုှ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု�တုု�၏ အရေပြခုအရေနတုု�ရေ�ကာင့််် ယ်င့််�ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�မိုှ 46,600 ၊ 69,735 နှှင့််် 
1,090,000 အ�ီ��ီ�ရေ�ာ လူဦး�ရေ�တုု��ညီ် ထုုုရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ထုညီ််�ဲင့််�ရေ�တဲက်ထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုဟုု ခုန််မိုှန်���ညီ်။

ခု အ�က်အ�းယ််အစ်ုအရေ�� �ှစ််ပွဲယ််လ် (Whipple) ညွှှန်�ကုန်��ညီ် ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်ခုုက�်�ုု�အဓာုပွဲါါယ််��ညီ် => <105 အလဲန် 
တုက� ၊ 105 – 109.9 အ�င့်််အတင့်််တုက� ၊ 110 – 124.9 ခုန််မိုှန်�ရေပြခု၊ 125-174.9 အ�ကမို်�ဖွဲ့�င့််�နှှင့််် > 175 အလဲန်အ�ကမို်�ဖွဲ့�င့််� ။ 

ဂ္ဂို GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�၌ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််မိုှ ပြပွဲညီ်နယ်် ၄ ခုု - မိုုုင့််�ရေမိုာ၊ နာ�ဖွဲ့န်�၊ ပွဲန်ဆိုန်�၊ ပွဲန်�ုုင့််တုု� မိုပွဲါ�င့််ပွဲါ။ ထုုုပြီးမိုု��နယ််မို�ာ��ှု 
လူဦး�ရေ��ညီ် ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�အ� 388,289 ပြဖွဲ့စ််မိုညီ်ဟုု ခုန််မိုှန်���ညီ်။

ဃ ကမိုာ့်ဘုဏ္ဏ်က ပြမိုန်မိုာ်လူဦး�ရေ�ကုု ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တဲင့်် ၅၂.၃ �န်�နှှင့််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တဲင့်် ၅၄ �န်�ဟုု ခုန််မိုှန်�ထုာ��ညီ်။ ကမိုာ့်ဘုဏ္ဏ် 
အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=MM တဲင့်် မိုညီ်�ူမိုဆိုုု �ယ်ူနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

�င့််�ပြမိုစ်် ။    ။ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ��ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုုအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။ 
ကဲာပြခုာ�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် အ�က်အ�းယ််အစ်ုအရေ��တုု�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ� ကုုယ််တုုင့််တဲက်ခု�က်�ညီ်။

အထုက်တဲင့််ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်ရေ�ာ ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�နှှင့််် စ်ုတ်မိုခု��မိုုမို�ာ�ရေ�ကာင့််် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) 

ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�တဲင့်် ညွှှန်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ ပွဲကတုကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�ကုု ပွဲုံရေ�ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်� 

တစ််ခုုအပြဖွဲ့စ်် မိုမှိုတ်ယူ်�င့်််ပွဲါ။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််ရေစ်ကာမူိုထုုုခုန််မှိုန်�လူဦး�ရေ�အခု��ု� (�ာခုုုင့််နုှန်�)�ည်ီ လက်ရေတဲ� 
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ရေပြမိုပြပွဲင့််�ှု လူဦး�ရေ�ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�ကုု နီ�နီ�စ်ပွဲ်စ်ပွဲ် ခုန််မိုှန်�ရေပွဲ�နှုုင့််ရေပွဲ�ညီ်။ အထုက်တဲင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ� 

ခု��်လုုပွဲင့်် အခု�က်အလက်အ�ည်ီအရေ�ဲ�ရေပွဲ်�က်ရေ�ာက်မုို�ုှရေ�ာ အခု�က်မို�ာ��ည်ီ တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််မို�ာ�၏ ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််၊ပြဖွဲ့စ််�ပွဲ်မို�ာ�ရေ�ကာင့်််ထုက် ရေဒီ�တဲင့််�ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ�၏ စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ် 

ရေ�ကာင့်််�ာ ပွဲုု၍ပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပွဲါ�ည်ီ။ တစ််နညီ်�ရေပြပွဲာ�လှင့်် ပြီးမိုု��နယ််တစ််ခုု�ှု ဗ��ရှုုုကရေ�စ်ီယ်နှတ�ာ� 

စဲ်မ်ို�ရေဆိုာင့််�ည်ီနုမ််ိုပွဲါ�ပြခုင့််��ည်ီ လူအုပ်ွဲစု်အခု��ု�ရေပွဲ်တဲင့််�ာကဲက်၍ �က်ရေ�ာက်ပြခုင့််�မို��ု�မိုဟုုတ်ဘု� 

ထုုုပြီးမိုု��နယ််�ှု လူဦး�ရေ�အာ�လုံ�ရေပွဲ်�ုု� �က်ရေ�ာက်နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲမိုာအရေနနှှင့််် ဇိုယ်ာ�(၁-၃)မိုှ 

မဲိုန်ပြပွဲည်ီနယ််၊ က��ုက်မိုရေ�ာပြီးမုို��နယ််ကုု�ကည််ီပွဲါ။ ဒုီတုယ်ရေကာ်လံ�ုှ အုပ်ွဲစု်အာ�လံု�အတဲက် ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်� 

မို�ာ�(လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�)�ညီ် လက်ရေတဲ�ရေပြမိုပြပွဲင့်် ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�ထုက် ရေလ�ာ်နညီ်�ရေနနှုုင့််ရေပြခု 

အမို�ာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် တတုယ်ရေကာ်လံ(အခု��ု�အစ်ာ�)�ှု �ာခုုုင့််နှုန်�မို�ာ�မိုှာမိုူ လူဦး�ရေ� 

အ�းယ််အစ်ာ�ကုု အမိုှန်တန်ဖွဲ့ုု�မို�ာ�နှှင့််် ခု�နု်ညီိုလုုက်ပွဲါက အတုမို်�အရေစ်ာင့််�မိုှာ အနညီ်�င့်ယ််�ာ �ှုနှုုင့်် 

ပွဲါ�ညီ်။ ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််မိုုကုု တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုုစ်ီ၏ လူဦး�ရေ�ရေ�စ်ု၊ �ုု�မိုဟုုတ် အခု��ု�အစ်ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် အဓာုကအရေပြခုခုံပြီးပွဲီ� ဆိုန်�စ်စ်် 

ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

ဇူးယ်�� (၁-၃) မာဲန်း�မြ�ည်း�န်းယ်�၊ �းးိ��မာကျေး��မြို့မာိး�န်းယ်� တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� အချုံးင့်��အ�းင့်�� 

မြ�ဇူးယ်�� (GAD ၂၀၁၉ မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ�မား��)

လွှားဦး�ကျေး� အ�ွယ်�အစ�� အချုံးးးိ�

ဗမိုာ 29,047 13%

က�င့်် 47,230 21%

မိုဲန် 109,426 48%

အပြခုာ� 41,522 18%

�င့််�ပြမိုစ်် ။      ။၂၀၁၉ က��ုက်မိုရေ�ာ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ� �ယ်ူ�ညီ်။
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၂၀၁၉ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�က တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု ၂ ဒီါဇိုင့်် 

ရေက�ာ်ကုု ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်�တ်မိုှတ်ထုာ��ညီ် (ဇိုယ်ာ� ၁-၁ ကုု�ကညီ််ပွဲါ)။ ထုုုမို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ထု�တဲင့်် ဗမိုာ 

လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ��ညီ် အကြီးကီ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ခုန််မိုှန်�ရေပြခုအာ�ပြဖွဲ့င့််် နှုုင့််င့်ံလူဦး�ရေ�၏ ၆၉ �ာခုုုင့််နှုန်� 

�ှု�ညီ်။ အပြခုာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�မိုှာ တစ််စ်ုလှင့်် နှုုင့််င့်ံ်လူဦး�ရေ�၏ ၁၀ �ာခုုုင့််နှုန်�ရေအာက်�ာ ကုုယ််စ်ာ� 

ပြပွဲ��ညီ် (ဇိုယ်ာ� ၂.၁ ကုု�ကညီ််ပွဲါ)။ က�င့််လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ��ညီ် လူနညီ်�စ်ု တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�ထု� 

တဲင့်် အကြီးကီ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� လူဦး�ရေ�၏ ၇ �ာခုုုင့််နှုန်�နီ�ပွဲါ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ည်ီ။ '�ှမို်�' မိုှာ ၅ �ာခုုုင့််နှုန်�နီ�ပွဲါ� 

�ှုပြီးပွဲီ�၊ '�ခုုုင့််' က ၄.၃ �ာခုုုင့််နှုန်��ှု�ညီ်။ က�န်တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�မိုှာမိုူ တစ််စ်ုလှင့်် လူဦး�ရေ� 

၏ ခုန််မိုှန်�ရေပြခု ၂ �ာခုုုင့််နှုန်�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ထုုု�ထုက်ရေလ�ာ်နညီ်�၍�ာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်။

လူနည်ီ�စု်တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�၏ လူဦး�ရေ�ရေ�စု်နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပီွဲ� ဇိုယ်ာ�(၁-၂)မှို အထူု�မှိုတ်�ာ� 

��ည်ီမှိုာ ပြပွဲည်ီနယ််အမိုည်ီတပ်ွဲပြခုင့််�မိုခံု�ရေ�ာ လူနည်ီ�စု်တုုင့််��င့််��ာ� အမို�ာ�အပြပွဲာ��ည်ီ လူဦး�ရေ� 

အ�းယ််အစ်ာ�အ� ပြပွဲညီ်နယ််အမိုည်ီတပွဲ်ခုံ�ရေ�ာ လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�အခု��ု�နှှင့််် တူညီီရေနပြခုင့််�ပွဲင့်် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ- ပွဲအုု��်� လူဦး�ရေ��ညီ် အနညီ်�ဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််

ခုံစ်ာမို�ာ�အ�ဆိုုုလှင့်် ကယ်ာ�နှှင့််် ကခု�င့်် လူဦး� ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�ထုက် ပွဲုု၍ကြီးကီ�မိုာ��ညီ်ကုု ရေတဲ�� 

�ညီ်။ ရေနာက်ထုပွဲ်မိုှတ်�ာ��င့်််�ညီ်မိုှာ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�၏ အခု�က် 

အလက်အ� ရုုှုဟုင့််ဂ္ဂို�ာမို�ာ��ည်ီ ခုန််မှိုန်�ရေပြခုအာ�ပြဖွဲ့င့််် တုုင့််�ပြပွဲည်ီလူဦး�ရေ�၏ အနည်ီ�ဆံုို� ၁.၂ �ာခုုုင့််နုှန်� 

�ှု�ညီ်။၁၉ 

၁၉ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာနှှင့်််ပွဲတ်�က်ရေ�ာ မိုှတ်ခု�က်အတုုရေလ�မိုှာ စ်နစ််တက�ကုု�ကာ� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ်် 

အတဲက် ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် လူရေပွဲါင့််� ၅၇၀,၀၀၀ ခုန််ကုု 'နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ�' အပြဖွဲ့စ််�တ်မိုှတ်ပြီးပွဲီ� 'ဘုဂ္ဂို�လာ�ရေဒီ်�ှ်' 

ဟုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ ယ်င့််�တုု�အနက်မိုှ '၂၅၀,၀၀၀' မိုှာ ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�ပြပွဲညီ်နယ်် ၃ ခုုမိုှ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ UNHCR ၏ ခုန််မိုှန်�ခု�က် 

အ� ၂၀၁၆-၁၇ တဲင့်် စ်စ််တပွဲ်က �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�ကုု ထုုု�စ်စ််ဆိုင့််မိုုမို�ာ�အတဲင့််� ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာ '၇၀၀,၀၀၀' ခုန်် အုု�

အုမို်စ်ဲန််ခုဲာထုဲက်ရေပြပွဲ�ခု�်��ညီ်။ �ခုုုင့််ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�အတဲက် GAD ခုန််မိုှန်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် UNHCR ၏ အုု�အုမို်စ်ဲန််ခုဲာ 

ထုဲက်ရေပြပွဲ���ူ ခုန််မိုှန်�ခု�က်မို�ာ�ရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍ လူအရေပြမိုာက်အမို�ာ� အုု�အုမို်စ်ဲန််ခုဲာထုဲက်ရေပြပွဲ��မိုု မိုတုုင့််မိုီက �ခုုုင့်် 

ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််��ှု ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာဦး�ရေ�ကုု စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� ၁  �န်�ခုန််ဟုု ရေလှာ်ခု�နှုုင့််�ညီ်။ ဤလူဦး�ရေ�နှှင့််် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ်် အပြခုာ� 

ရေဒီ�မို�ာ�(ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််� ၃ ပြီးမိုု��နယ််ပြပွဲင့််ပွဲ) �ှု ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာဦး�ရေ� တုု�ကုုရေပွဲါင့််�ပြီးပွဲီ� အုု�အုမို်စ်ဲန််ခုဲာထုဲက်ရေပြပွဲ��မိုု မိုတုုင့််မိုီက 

�ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု� ၁.၃ �န်�ခုန််ဟုု ခုန််မိုှန်���ညီ်။ ဤခုန််မိုှန်�ခု�က်�ညီ် အပြခုာ��င့််�ပြမိုစ််မို�ာ�ရေပွဲ် 

အရေပြခုခုံရေ�ာ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူဦး�ရေ� အ�းယ််အစ်ာ�အတဲင့််�တဲင့်် �ှုပွဲါ�ညီ်။ UNHCR(n.d.a;n.d.b) ကုု �ကညီ််ပွဲါ။
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လူနည်ီ�စု်တုုင့််��င့််��ာ�အမို�ာ�စု်၏ လူဦး�ရေ�ရေ�စု်မှိုာ ၁၉၇၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�နှှင့််် ယှ်ဉ််�ကည််ီ 

ပွဲါက အရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ှု တညီ်ပြီးင့်ုမို်ရေနပြခုင့််�မိုှာလညီ်� စ်ုတ်�င့််စ်ာ�စ်�ာပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုူ�ထုူ�ပြခုာ�ပြခုာ� 

ခြွခုင့််�ခု�က်အရေနပြဖွဲ့င့််် '�ှမို်�' လူဦး�ရေ�မိုှာမိုူ ရေလ�ာ်က��ဲာ�ခု�်�ညီ်။ ထုုု�ုု�ရေလ�ာ်က��ပြခုင့််�မိုှာ ၂၀၁၉ 

ရေထုဲအုပွဲ်�ာန (GAD)ပြီးမိုု��နယ်် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် '�ှမို်�' ဟုူ�ညီ််ရေခုါင့််�စ်ဉ််ရေအာက်မိုှ မို��ု�နှဲယ််စ်ုခုဲ�မို�ာ� 

ခုဲ�ထုုတ်လုုက်ပြခုင့််�ရေ�ကာင့်််ဟုု မိုှတ်ယ်ူ��ညီ်။

ဗမိုာလူဦး�ရေ� အခု��ု�အစ်ာ�မှိုာ ၁၉၃၁ ပြီးဗုတု�ှ-ဘုာ�မိုာ� �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�တဲင့်် ၆၁ �ာခုုုင့််နုှန်� 

�ှု�ာမိုှ ၁၉၇၃ တဲင့်် ၆၈ �ာခုုုင့််နှုန်�ထုု ခုုန်တက်�ဲာ�ခု�်�ညီ်။ လူမို��ု�စ်ုတစ််စ်ု၏ လူဦး�ရေ�တုု�ပွဲဲာ�မိုုမိုှာ 

ထုုုမိုှရေလာက်ထုု ခုုန်တက်�ဲာ�ပြခုင့််�မိုှာ �ဘုာ�အတုုင့််�ဆိုုုလှင့်် ပြဖွဲ့စ််ရေလ်မို�ှုရေပွဲ။ ထုုု�အတူ အစ်ုု�� 

ယ်နှတ�ာ�၏ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ် အရေပြပွဲာင့််�အလ�ရေ�ကာင့်််လညီ်� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ှုပွဲါ။ အပြခုာ� 

လူမို��ု�စု်မို�ာ�၏အခု��ု�အစ်ာ�မှိုာ နုှင့််�ယှ်ဉ််�ကည််ီပွဲါက အရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ုှ တည်ီပြီးငု့်မ်ိုရေန၍ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဗမိုာ 

လူဦး�ရေ� အခု��ု�အစ်ာ� ခုုန်တက်�ဲာ�ပြခုင့််�အတဲက် အရေ�ကာင့််��င့််�တုတုက�က�ပြပွဲနှုုင့််�န် ခုက်ခု�ရေ�ာ် 

လညီ်� ၁၉၇၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�၏ �မိုုုင့််�ရေနာက်ခုံအရေပြခုအရေနကုု�ကညီ််ပွဲါက အရေပြဖွဲ့အခု��ု� ��ှုနှုုင့်် 

စ်�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။၂၀

၁၉၆၂ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပွဲါလီမိုန်ဒီီမုုိုကရေ�စီ်စ်နစ််မှို ရေန�င့််�၏ ဆုုို�ှယ််လစ််အစုု်�� ( ပြမိုန်မိုာ်ဆုုို�ှယ််လစ်် 

လမို်�စ်ဉ််ပွဲါတီ (မိုဆိုလ)ဟုုရေခု်ခု�်�က�ညီ်) �ုု� ရေပြပွဲာင့််�လ�ခု�်ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့်် ပြပွဲညီ်�ူပွဲုုင့််�ုမို်�မိုုမို�ာ� 

လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�်ကာ ထုုုပြပွဲညီ်�ူပွဲုုင့််�ုမ်ို�မိုုမို�ာ�က အမို�ာ�အရေခု် 'ဗမိုာဇိုာတ်�ဲင့််�ပြခုင့််�'နှှင့််် တုုင့််�ပြပွဲညီ်ကုု 

နှုုင့််င့်ံတကာအ�ုုင့််�အ�ုုင့််�နှှင့််် အဆိုက်အ�ဲယ််ပြဖွဲ့တ်ကာ တံခုါ�ပွဲုတ်�ါဒီက�င့်််�ုံ�ပြခုင့််� တုု� အပွဲါအ�င့်် 

မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်ပြခုင့််� နယ််ပွဲယ််အ�ီ�အ�ီ�အရေပွဲ် ရှုုုက်ခုတ်မိုု�ှုခု�်�ညီ် (Holmes 1967)။ ရေန�င့််�အစ်ုု�� 

�ည်ီ အမို��ု��ာ�ရေ���ါဒီတည်ီရေဆိုာက်မုိုအရေပွဲ်တဲင့််လည်ီ� အာရံုှုစုု်က်ခု��်ည်ီ။ အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��ပုုွဲင့််��ည်ီ 

အစ်ုု��၏ အမို��ု��ာ�ရေ���ါဒီကုုပြမိုိင့်််တင့််�န် အခု��ု�နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

�တ်မိုှတ်ပြခုင့််�ကုု အင့််အာ��ုံ�လုပ်ွဲရေဆိုာင့််ခု�်ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှု�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် မိုညီ်�ညီ််အတုုင့််�အတာထုု 

ထုုု�ုု�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�်�နညီ်� ဆိုုု�ညီ်မိုှာမိုူ ပြမိုန်မိုာ်အရေ��ရေလ်လာမိုုတဲင့်် အ�ုခုက်ရေ�ာပွဲုစ်ာာတစ််ပွဲုဒီ် 

အပြဖွဲ့စ််က�န်�ုှရေနဆို�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။၂၁ 'ဗမိုာ' မိုဟုုတ်�ူအမို�ာ�အပြပွဲာ�- အထူု��ပြဖွဲ့င့််် ကပြပွဲာ�မို�ာ� - မှိုာလည်ီ� 

၎င့််�တုု�ကုုယ််၎င့််�တုု�ကာကဲယ််�န်၊ �ုု�မိုဟုုတ် အဆိုင့်််ပြမိုင့်််ပွဲညီာ�င့််�ကာ�ခဲုင့်််�ရေ��၊ ပြီးမုို��ပြပွဲတဲင့်် အရေပြခုခု� 

ရေနထုုုင့််ရေ��တုု�က��ုု်�ရေ�ာ အခု��ု�ရေ�ာအက��ု�ခံုစ်ာ�ခဲုင့်််မို�ာ�ကုု��ုှ�န်အတဲက် ၎င့််�တုု�၏ တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နဲှယ််ကုု �ည်ီ�းယ််ခု�က်�ုှ�ုှ ရေပြပွဲာင့််�လ�ခု�ပ်ြခုင့််�မို��ု�လည်ီ��ုှနုုှင့််�ည်ီ။၂၂  တစ််နည်ီ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့် 

ထု�က�န်�ှုရေနရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မိုဟုုတ်�ူ အခု��ု��ညီ် ၎င့််�တုု�၏တ�ာ��င့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် 

�တ်မိုှတ်ခု�က်ကုု ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် �က်ဆိုုုင့််�ာအ�က်ရေမိုဲ��မို်�ရေက�ာင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ပွဲညီာရေ�� 

ဆိုုုင့််�ာအခုဲင့်််အလမို်�မို�ာ���ှုခုံစ်ာ�ခုဲင့််် ကန််�တ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ပွဲါ�ပွဲါ�နပွဲ်နပွဲ် ရေ�ှာင့််�ှာ�ခု�်�ကဖွဲ့ဲယ်် 

�ာ�ှု�ညီ်။၂၃

၂၀ ဤဗမိုာလူဦး�ရေ� အခု��ု�အစ်ာ� ခုုန်တက်မိုုအတဲက် အစ်ီ�င့််ခုံအပြပွဲင့်် ထုပွဲ်ရေဆိုာင့််��ုရေတ�နမို�ာ� လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ 

၂၁ BSPP ၏ �ညီ်�းယ််ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် ရေန�င့််� မိုူ�ါဒီ၏ ဆိုုု�က��ု�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ �ုံ��ပွဲ်ခု�က် ကုု Taylor(2005: 278-79) 

တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ။

၂၂ ဤပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််ကုု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု �တ်မိုှတ်ခု�က်အာ� နာ�လညီ်ပြခုင့််�အရေပွဲ် အရေပြခုခုံ�ညီ်် နှုင့််�ခု�နု်ရေ�း�ခု�ယ််မိုုပွဲုံစ်ံ 

တစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် �ညီ်ညွှှန်�ရေလ်�ှု�ညီ်။ Laitin(1995) တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ။

၂၃ ဆိုုု�ှယ််လစ််ရေခုတ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် 'နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ�' မို��ု�နှဲယ််မို�ာ��ညီ် အ�က်ရေမိုဲ��မို်�ရေက�ာင့််� ပွဲညီာ�င့််(ဥပွဲမိုာ - 

ရေဆို�ပွဲညီာ၊ အင့််ဂ္ဂို�င့််နီယ်ာ) ရေက�ာင့််�မို�ာ� အပွဲ်နှှံခုဲင့်််မို�ပွဲါ။ Lwi(2000) တဲင့်် �ကညီ််ပွဲါ။
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ဇူးယ်�� (၂-၁) မြမာန်း�မာ�် တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� �း ��နှှ��ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာု

GAD မြို့မာိး�န်းယ်� 

အစီ�င့်�ချုံး�စ�မား��
CIA Factbook သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်��

၂၀၁၉ n/a ၁၉၈၃ ၁၉၇၃ ၁၉၃၁

ဗမိုာ 68.5% 68% 69.0% 68.0% 61.2%

ခု�င့််� 2.1% 2.2% 2.3% 2.4%

ဓာနှု 0.6%

ကခု�င့်် 1.5% 1.4% 1.5% 1.0%

ကယ်ာ�/က�င့််နီ 0.4% 0.4% 0.4%

က�င့်် 6.6% 7% 6.2% 6.6% 9.5%

ကုု�ကန်် 0.4%

လာ�ဟုူ 0.5%

မိုဲန်  2.1% 2% 2.4% 2.3% 2.4%

ပွဲရေလာင့််/တအာန်� 0.8%

ပွဲအုု�်� 1.7%

�ခုုုင့်် 4.3% 4% 4.5% 4.4% 3.7%

�ှမို်� 4.7% 9% 8.5% 8.9% 8.3%

စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 94.2% 90.0% 94.6% 94.4% 88.5%

မိုှတ်ခု�က် ။     ။ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် �ှမို်�လူဦး�ရေ�ကုု တစ််ခုုခု�င့််�ခုဲ�ပြခုမို်�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� 
�ညီ်။ ကဏ္ဍစ်ုံစ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�တဲင့်် မိုပွဲါ�င့််ရေ�ာ လူဦး�ရေ��ညီ် 'အပြခုာ�' �ုု�မိုဟုုတ် 'နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ�' မို��ု�နှဲယ်် 
အမို��ု�မို��ု�အပြဖွဲ့စ်် စ်ာ�င့််��ဲင့််�ထုာ��ညီ်။                                                                                                        

�င့််�ပြမိုစ်် ။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�၊ CIA Factbook နှှင့််် ၁၉၃၁၊ 
၁၉၇၃နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�မိုှ �ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။

တိ�င့်���င့်��သုံး��-ဘာ�သုံး�စ��� �ဲ�မြ���မာု

ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာထု�တဲင့်် စ်ာ�င့််�အင့််�ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်� ၃ မို��ု�ကုု ကုု�ကာ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ၎င့််�တုု� 

မိုှာ (က) ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုနယ််ရေပြမို အမို��ု�မို��ု��ှု  တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�၏ လူဦး�ရေ�ရေ�စ်ု၊ 

(ခု) ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲမုိုနယ််ရေပြမိုအမို��ု�မို��ု�တဲင့်် အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််ရေ�ာ �က်ဆုုိုင့််�ာတုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုု၏ အခု��ု�အစ်ာ�၊ (ဂ္ဂို) တုုင့််��င့််��ာ�-ဘုာ�ာစ်ကာ� ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု(ELF) ညွှှန်�ကုန်�တုု� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပွဲထုမိုအမို��ု�အစ်ာ� ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ��ညီ် ပြီးမိုု��နယ််၊ ခုရှုုုင့််၊ �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််� 

ရေဒီ�ကြီးကီ�လူဦး�ရေ�၏ �က်ဆိုုုင့််�ာတုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုုက ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေ�ာ �ာခုုုင့််နှုန်�ကုု 

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်။ ဒီုတုယ်တစ််မို��ု�မိုှာ �က်ဆိုုုင့််�ာပြီးမိုု��နယ််၊ ခုရှုုုင့််၊ �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 

တစ််ခုုတဲင့််ရေနထုုုင့််ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုု၏ စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�လူဦး�ရေ�၏ �ာခုုုင့််နှုန်�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

�ညီ်။ ELF ညွှှန်�ကုန်�မိုှာမိုူ �က်ဆိုုုင့််�ာ ပြီးမိုု��နယ််၊ ခုရှုုုင့််၊ �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 
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တစ််ခုုတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� ရေ�ာရေနှှာရေနထုုုင့််မိုု အတုုင့််�အတာကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ�ညီ်။

ELF ညှွှန်�ကုန်��ည်ီ ရေထဲုအုပ်ွဲ�ာန(GAD) ပြီးမုို��နယ််အစီ်�င့််ခံုစ်ာမို�ာ�၏ အခု�က်အလက်မို�ာ�မှို 

��ှုရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုု၏ လူဦး�ရေ�ရေ�စ်ုရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခုံပြီးပွဲီ� နယ််ရေပြမိုတစ််ခုုတညီ်�မိုှ 

က�ပွဲန်�ရေ�း�ခု�ယ််ထုာ�ရေ�ာ လူနှှစ််ဦး�၏ တုုင့််��င့််��ာ� မို��ု�နှဲယ််တူညီီရေနနှုုင့််ရေပြခုနှှင့်််အလာ�တူရေ�ာ 

ဟုာဖွဲ့င့််ဒီ�လ် ပွဲါ�င့််မိုုညွှှန်�ကုန်�(Herfindahl Concentration Index (HCI))ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ� တုုင့််�တာ 

ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ပွဲုံရေ�နညီ်�မိုှာ ရေအာက်ပွဲါအတုုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ထုုုပွဲုံရေ�နညီ်�တဲင့်် ELF ညွှှန်�ကုန်��ညီ် နယ််ရေပြမိုတစ််ခုုအတဲင့််� တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် 

ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်၊ 'n ' မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုအရေ�အတဲက် စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

�ညီ် ပြီးပွဲီ� 'i ' မိုှာ �က်ဆိုုုင့််�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုု၏ ညွှှန်�ကုန်�မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်။ 

'S' မိုှာမိုူ နယ််ရေပြမိုတစ််ခုုအတဲင့််� 'i ' တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု၏ အခု��ု�အစ်ာ�ကုုကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ 

တစ််နညီ်�ရေပြပွဲာ�လှင့်် ELF ညွှှန်�ကုန်��ညီ် ၁ ထု�မိုှ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�၏ အခု��ု�မို�ာ�ကုု 

နှှစ််ထုပွဲ်ကုန်�ပြပွဲ�ကာ ရေပွဲါင့််�ထုာ�ရေ�ာရေပွဲါင့််�လဒီ်ကုုနှုတ်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ညွှှန်�ကုန်��ညီ် ၀ မိုှ ၁ 

အတဲင့််��ှုပြီးပွဲီ� '၀' မိုှာ ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုလုံ��မို�ှု (အမို��ု�အစ်ာ�တစ််မို��ု�တညီ်�၊ �ုု�မိုဟုုတ် စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုမို�ှု) 

ဟုု ဆိုုုလုုပြီးပွဲီ� '၁' မိုှာ ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုအပြမိုင့်််ဆိုုံ� ( လုံ�လုံ�လ�ာ�လ�ာ� ရေ�ာရေနှှာရေနမိုု ) ဟုု ဆိုုုလုု�ညီ်။ ဤ 

အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတဲင့်် ELF တန်ဖွဲ့ုု� '၀' မိုှ '၀.၃၃' အတဲင့််�ကုု ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု 'နုမို််'၊ '၀.၃၃' မိုှ '၀.၆၆' ကုု ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု 

'အလယ််အလတ်'နှှင့််် '၀.၆၆' မိုှ '၁' ကုု ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်ထုာ��ညီ်။

၂၀၁၉ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန (GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�နှှင့််် ELF ပွဲုံရေ�နညီ်�တုု�အရေပွဲ် 

အရေပြခုခုံတဲက်ခု�က်မိုုအ� ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ရေယ်ဘုုယ်� ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုညွှှန်�ကုန်� တန်ဖွဲ့ုု�မိုှာ ၀.၅၂ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

'ဘုာ�ာရေ��နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််အုပွဲ်စ်ုမို�ာ� ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ (Composition of Religious 

and Ethnic Groups (CREG)) ပွဲရေ�ာဂ္ဂို�က်အရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍ ဒီါ�ာဇိုာနှုုဗာ(Drazanova) (၂၀၂၀)က 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ELF ညွှှန်�ကုန်� တန်ဖွဲ့ုု�ကုု ၀.၅၉ ဟုု ခုန််မိုှန်��ညီ်။ ဒီါ�ာဇိုာနှုုဗာ (Drazanova)၏ 

အခု�က်အလက်မို�ာ�မှိုတဆိုင့််် အရေ�ှ�ရေတာင့််အာ�ှနုုှင့််ငံ့်မို�ာ�ကုု တစ််နုုှင့််ငံ့်နှှင့်််တစ််နုုှင့််ငံ့် နုှင့််�ယှ်ဉ််�ကည််ီ၍ 

�ပွဲါ�ညီ်။ ဇိုယ်ာ� (၂-၂) တဲင့်် ပြပွဲထုာ��က�်�ုု�ပွဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံနှှင့်််ယ်ှဉ််လှင့်် အင့််ဒီုုနီ��ှာ�နှှင့််် ဖွဲ့ုလစ််ပွဲုုင့်် 

နှုုင့််င့်ံတုု�မိုှာ စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုပွဲုုပြမိုင့်််မိုာ�ပြီးပွဲီ�၊ ကရေမိုာ့ဒီီ�ယ်ာ�၊ စ်က�ာပွဲူနှှင့််် ထုုုင့််�တုု�မိုှာမိုူ စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု 

ပွဲုုနညီ်�ပွဲါ�ညီ်။ ဤအခု�က်အလက်မို�ာ�အ� ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု 

တဲင့်် လာအုု၊ မိုရေလ��ှာ�တုု�နှှင့််် တူညီီပွဲါ�ညီ်။ 

ပွဲုံ (၂-၁) တဲင့်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုနယ််ရေပြမိုအဆိုင့်််အ�ီ��ီ�( ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််�၊ ခုရှုုုင့်် နှှင့််် ပြီးမိုု��နယ််)၌ 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ်် စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကဲာပြခုာ�ပွဲုံကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ထုုုရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�အ� ခု�င့််� 

ပြပွဲညီ်နယ််မိုှလဲ�၍  အပြခုာ�ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််�မို�ာ� နှုင့််�ယ်ှဉ််ပွဲါက ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ညီ် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 

မို�ာ�ထုက် 'စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု' ပွဲုုပြမိုင့်််�ညီ်ကုု ရေတဲ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််၊ မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် ကခု�င့်် 

ပြပွဲညီ်နယ်် တုု��ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု အပြမိုင့်််ဆိုုံ�ရေဒီ�အဆိုင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််�က�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ထုုုရေဒီ�မို�ာ��ှု 'ခုရှုုုင့််မို�ာ�' �ကာ�တဲင့်် နှှင့််် 'ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�' �ကာ�တဲင့်် ကဲ�ပြပွဲာ� 

ပြခုာ�နာ�မိုု ပြမိုင့်််မိုာ��ညီ်ကုု လညီ်� ရေတဲ�နှုုင့််�ညီ်။
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��� (၂-၁) မြ�ည်း�န်းယ်�၊ ချုံးရိုိ�င့်�နှှင့််� မြို့မာိး�န်းယ်� အဆင့််�တိ��တဲင့်� တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု

 

မှိုတ်ခု�က် ။    ။ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု် စံု်လင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မုိုကုု ELF ညှွှန်�ကုန်�ကုု အ�ံု�ပြပွဲ�တဲက်ခု�က်ထုာ��ည်ီ(စ်ာမို�က်နှှာ ၂၆  တဲင့််�ကည််ီပွဲါ)။   
၀ မိုှ ၀.၃၃ ကုု 'နုမို််' ၊ ၀.၃၃ နှှင့််် ၀.၆၆ �ကာ�ကုု 'အလယ််အလတ်' နှှင့််် ၀.၆၆ နှှင့််် ၁ �ကာ�ကုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်�ညီ်။

�င့််�ပြမိုစ် ်။    ။၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ��ယူ်ပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု လက်�ှုရေဒီ�မို�ာ�၏ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�အရေပွဲ် 
အရေပြခုခုံကာ စ်ာ ရေ���ူမို�ာ�ကုုယ််တုုင့်် ရေ��ဆိုဲ�ထုာ��ညီ်။ ELF ကုု စ်ာရေ���ူမို�ာ�ကုုယ််တုုင့်် တဲက်ခု�က်�ညီ်။ 

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု 
     နုမို််   အလယ််အလတ်   ပြမိုင့်််           လစ််လပွဲ်

ဇူးယ်�� (၂-၂) မြမာန်း�မာ�် ELF �မာှတ��ိ� အမြချုံး�� အကျေး�ှ�ကျေးတ�င့်�အ��ှနှိ�င့်�င့်�မား��နှှင့််� နှုင့်��ယ်ှဉ်း�မြချုံးင့်��

နှိ�င့်�င့်� ၂၀၁၃ ချုံး�နှှစ� ELF �မာှတ�
တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� 

�ဲ�မြ���မာု အကျေးမြချုံးအကျေးန်း

ကရေမိုာ့ဒီီ�ယ်ာ� 0.158 နုမို််

အင့််ဒီုုနီ��ှာ� 0.803 ပြမိုင့်််

လာအုု 0.634 အလယ််အလတ်

မိုရေလ��ှာ� 0.57 အလယ််အလတ်

ပြမိုန်မိုာ 0.59 (0.52) အလယ််အလတ်

ဖွဲ့ုလစ််ပွဲုုင့်် 0.807 ပြမိုင့်််

စ်က�ာပွဲူ 0.395 အလယ််အလတ်

ထုုုင့််� 0.352 အလယ််အလတ်

မိုှတ်ခု�က် ။      ။ Drazanova ၏ ELF �မိုှတ် (0.59) နှှင့််် ကွနှ်ုပွဲ်တုု�၏ ELF �မိုှတ် (0.52) �ကာ� ကဲာဟုခု�က် 
�ှု�ပြခုင့််�မိုှာ အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ ပွဲုု၍တုက�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ� 
��ှုပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

�င့််�ပြမိုစ်် ။    ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု Drazanova(2020)နှှင့််် ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထုံမိုှ 
�ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ပြပွဲ�စ်ုထုာ�ပွဲါ�ညီ်။
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ပြမိုန်မိုာ်မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�၊ တစ််နည်ီ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - 

ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််�၊ ခုရှုုုင့်် နှှင့််် ပြီးမိုု��နယ််) �ညီ် လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ကတည်ီ�က ပြပွဲညီ်�ူ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နှှင့််် 

မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�အတဲက် အရေပြခုခုံအပြဖွဲ့စ််�တ်မိုှတ်ခုံခု�်��ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် ၎င့််�တုု��ညီ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��၊ 

ပြပွဲညီ်�ူ��န်ရေဆိုာင့််မိုုမို�ာ�ရေပွဲ�အပွဲ်ရေ��နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုမို�ာ�အတဲက် အရေ��ပွဲါရေ�ာ �က် 

ရေ�ာက်မုိုမို�ာ��ုှလာခု��်ည်ီ။ ယ်င့််�ရေ�ကာင့်််ပွဲင့်် အာ�လံု�ပွဲါ�င့််ခဲုင့်််�မုိုနှှင့််် �ာတူညီီမိုှမုိုတုု�ကုုရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့်် 

နှုုင့််ရေ�ာ အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ� ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်ရေ��နှှင့််် အနာဂ္ဂိုတ်ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံကုု ရေမိုှာ်မိုှန်�ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ာတုု�တဲင့်် 

ထုုုနယ််ရေပြမိုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာပွဲုံနှှင့််် ၎င့််�နယ််ရေပြမိုမို�ာ��ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုနယ််ရေပြမိုအခုင့််�အက�င့််�/

အရေပြခုအရေနမို�ာ�ကုု ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််မိုုတစ််�ပွဲ်လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�န် လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။

�မိုုုင့််�ရေ�ကာင့််�အ� ယ်ရေန်ရေခုတ်ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�မို�ာ�ကုု အရေနာက်ဘုက်တဲင့်် 

အာ�ကန် ဘုာ�ာစ်ကာ�ရေပြပွဲာ ဘုု�င့််မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - ရေပြမိုာက်ဦး�နှုုင့််င့်ံရေတာ်)၊ အလယ််ပွဲုုင့််�ရေပြခုာက်ရေ�ဲ� 

ရေဒီ�တဲင့်် ဗမိုာစ်ကာ�ရေပြပွဲာ ဘုု�င့််မို�ာ�(ဥပွဲမိုာ - ပွဲုဂ္ဂိုံ နှုုင့််င့်ံရေတာ်) နှှင့််် ရေတာင့််ဘုက်တဲင့်် မိုဲန်စ်ကာ�ရေပြပွဲာ 

ဘုု�င့််မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - ဟုံ�ာ�တီနှုုင့််င့်ံရေတာ်) က အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်�ညီ်။ အရေ�ှ�ဘုက်ကုန်�ပြပွဲင့််ပြမိုင့်််ကုုမိုူ 

'�ှမို်�' အပွဲါအ�င့်် ဘုာ�ာစ်ကာ�အမို��ု�မို��ု�ရေပြပွဲာရေ�ာ ရေစ်ာ်ဘုဲာ�မို�ာ� (မို��ု�ရှုုု�အလုုက် ဆိုက်ခုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ် 

�ူမို�ာ�ကုု ရေခု်�ညီ်် ရေတာ်�င့််ဘုဲ��) နှှင့််် မိုင့််��ာ�မို�ာ�က အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ထုုုအစ်ုတ် 

အပုုွဲင့််�မို�ာ�နှှင့််် နုှင့််�ယှ်ဉ််�ကည််ီပွဲါက တုုင့််�ပြပွဲည်ီ၏ရေတာင့််တန်�ထူုထုပ်ွဲရေ�ာ ရေဒီ�မို�ာ��ည်ီ  အရေစ်ာပုုွဲင့််� 

နှုုင့််င့်ံဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေထုာင့််မိုုတဲင့်် မိုပွဲါ�င့််ခု�်ဘု� ယ်င့််�ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့််မိုူ ရေဒီ�ခုံအကြီးကီ�အက�မို�ာ�က�ာ 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်�ညီ်။၂၄

မိုလဲတ်လပွဲ်မိုီရေခုတ် ပြီးဗုတု�ှပွဲုုင့််ဗမိုာပြပွဲညီ်တဲင့်် တုုင့််� ၇ တုုင့််�နှှင့််် ပွဲရေဒီ��ာဇို်�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််စ်ု 

တုု�အပြဖွဲ့စ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ရေ�ာ ခုရှုုုင့်် ၃၉ ခုုပွဲါ�င့််�ညီ်။ တုုင့််�မို�ာ�မိုှာ အာ�ကန်၊ ပွဲ�ခုူ�၊ ဧ�ာ�တီ၊ 

တန��ာ�ီ၊ မိုရေကဲ�၊ မိုနှတရေလ�နှှင့််် စ်စ််ကုုင့််�တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (Tinker 1959)။ တုုင့််�အခု��ု�၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််� 

၂၄ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ရေတာင့််ကုန်�၊ရေတာင့််တန်�ထုူထုပွဲ်ရေ�ာရေဒီ�မို�ာ�ကုု ဇိုုုမိုီယ်ာ �ုု�မိုဟုုတ် အရေ�ှ�ရေတာင့််အာ�ှကုန်�ပြမိုင့််် 

ရေဒီ�မို�ာ�၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�အပြဖွဲ့စ်် ပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�ကယ်ူဆို�က�ညီ်။ ဇိုုုမိုီယ်ာအရေ�ကာင့််� ပွဲုုမိုုု�ု�ှုနှုုင့််�န် Scott(2009) ကုု 

�ကညီ််ပွဲါ။
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မို�ာ�မိုှာ နယ််ပြခုာ�ရေဒီ�ဟုုရေခု်ရေ�ာ ရေဒီ�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ခု�်�က�ာ �ှမို်�၊ က�င့််နီပြပွဲညီ်တုု�နှှင့်််အတူ မိုရေကဲ�နှှင့််် 

စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််� အပွဲုုင့််�မို�ာ�လညီ်�ပွဲါ�င့််�ညီ်။ ‘ဗမိုာပြပွဲညီ်မို’၂၅ ကုု ပြီးဗုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုရေအာက်�ုု� �ဲတ် 

�ဲင့််�ပြီးပွဲီ� ရေနာက်တဲင့််မိုှ ထုုုရေဒီ�မို�ာ� �ုမို်�ပွဲုုက်ခုံခု�်�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ယ်င့််�တုု�ကုု ရေတာင့််ရေပွဲ်လူမို��ု�စ်ု 

မို�ာ�၏ ဓာရေလ်ထုုံ�တမို်�မို�ာ�မိုှတဆိုင့််် �ဲယ််�ုုက်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်�ညီ် (ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ဲာ�ပွဲါ 

မိုညီ်)။ ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ လဲတ်လပွဲ်ရေ���ရေ�ာအခုါ တုုင့််�ပြပွဲညီ်ကုု ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််�မို�ာ� 

အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲန်လညီ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေဆိုာက်ခု�်�ညီ်။ တုုင့််�ပြပွဲညီ်ကုု ထုုုက�်�ုု�ပြပွဲန်တညီ်ရေဆိုာက်ခု�်�ည်ီဆုုို 

ရေ�ာ်လည်ီ� လက်�ုှရေဒီ�အဆိုင့်််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ��ည်ီ (အထူု��ပြဖွဲ့င့််် ခုရုုှုင့််နယ််နုမုိုတ်မို�ာ�) 

မို�ာ�ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် ကုုလုုနီရေခုတ် ခုရှုုုင့််နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�အတုုင့််� မိုရေပြပွဲာင့််�လ�ဘု�တူညီီလ�က်�ှု�က�ညီ်။

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�ကုု လုင့််�နှှစ််လုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်�ညီ်။ ပွဲထုမိုလုင့််�မိုှာ ပြီးဗုတု�ှ 

တုု�ထုံမိုှ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ လဲတ်လပွဲ်ရေ����ှုပြီးပွဲီ� ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တဲင့်် ရေ��ဆိုဲ�ခု�မိုှတ်ခု�်ရေ�ာ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ စ်တင့််အ�က်�င့််ခု�နု်တဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ 

ပွဲထုမိုဆိုုံ� ပြပွဲညီ်နယ်် ၃ ခုုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ကခု�င့််၊ က�င့််နီနှှင့််် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တုု�ကုု စ်တင့််တညီ်ရေထုာင့််ခု�်�ညီ်။ 

ပွဲင့််လုံစ်ာခု��ပွဲ်(၁၉၄၇)၊ နယ််ပြခုာ�ရေဒီ� စ်ုံစ်မို်�စ်စ််ရေဆို�ရေ��ရေကာ်မိုတီ (၁၉၄၇) နှှင့််် တုုင့််�ပြပွဲ�ပြပွဲညီ်ပြပွဲ� 

လှတ်ရေတာ် (၁၉၄၇)တုု�တဲင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ���ရေဘုာတူညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ�၏ နုဂ္ဂိုုံ��လဒီ်အရေန 

နှှင့််် ထုုုပြပွဲညီ်နယ်် ၃ ခုုကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ရေဒီ�မို�ာ��ညီ် ရေဒီ�ခုဲ� မိုဟုုတ်ရှုုံမိုှ 

�ာမိုကဘု� ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ��ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ခု�်�က 

�ညီ် (ဥပွဲမိုာ - ပွဲင့််လုံစ်ာခု��ပွဲ်အ� ရေဒီ�တဲင့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ှု�က�ညီ်)။ 

၁၉၄၇ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ခု�င့််��ုရေ��တုုင့််�ရေဒီ�မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်ပြီးပွဲီ� က�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် တညီ်ရေထုာင့်် 

ခုဲင့်််ကုုလညီ်� အာမိုခုံခု�်�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် က�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�ကုု ၁၉၅၁ ခုုနှှစ်် ရေ�ာက် 

�ညီ်အထုု ပွဲုုင့််�ပြခုာ��တ်မိုှတ်ခု�်ပြခုင့််�မို�ှုရေပွဲ။ ကုုလုုနီရေခုတ်ခုရှုုုင့််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ခု�်ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� 

အ�စ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� တညီ်ရေထုာင့််�ာတဲင့်် ပွဲါ�င့််မိုလာရေတာ်ရေ�ာ က�န်�ညီ််နယ််ရေပြမိုမို�ာ��ညီ် တုုင့််�ရေဒီ� 

မို�ာ�၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�အပြဖွဲ့စ်် ဆိုက်�ှုခု�်�ညီ်။ 

ဒုီတုယ်လုင့််�မှိုာ ဗုုလ်ခု��ပ်ွဲရေန�င့််�ဦး�ရေဆိုာင့််ရေ�ာ ဆုုို�ှယ််လစ််အစုု်��ရေ��ဆဲို��ည််ီ ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု် 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ ၁၉၇၄ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ စ်တင့််အ�က်�င့််ခု�နု်တဲင့်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ခု�င့််� 

�ုရေ��တုုင့််�ရေဒီ�မို�ာ�ကုု ခု�င့််�ပြပွဲည်ီနယ််အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲန်လညီ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�လုုက်ပြီးပွဲီ� ခုရှုုုင့််အနညီ်�င့်ယ််ကုု မိုဲန် 

ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််တုု�အပြဖွဲ့စ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�လုုက်�ညီ်။ �လဒီ်အရေနနှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ်် ၇ ခုု၊ တုုင့််� ၇ ခုု 

�ှုလာခု�်�ညီ်။ ၂၀၀၈ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် တုုင့််� ၇ ခုုကုု တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�ဟုု အမိုညီ်ရေပြပွဲာင့််�လ�ခု�်ပြီးပွဲီ� 

မိုနှတရေလ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�၏ ရေတာင့််ဘုက်အစု်တ်အပုုွဲင့််�ကုု ရေနပြပွဲည်ီရေတာ်ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်နယ််ရေပြမိုအပြဖွဲ့စ်် 

ပြပွဲန်လည်ီဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ခု��်ည်ီ။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် ၂၀၂၁ အာဏ္ဏာ�ုမ်ို�ခု�န်ု၌ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်တဲင့်် အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��နယ််ရေပြမို 

၁၅ ခုု �ှုခု�်�ညီ်။

အာဏ္ဏာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့်် ယ်ခုင့်် နယ််နုမိုုတ်အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်��ညီ် မိုညီ်�ညီ််အတုုင့််�အတာ 

အထုု အ�က်�င့််ရေနရေ���နညီ်�ဆိုုု�ညီ်မိုှာ မိုရေ�ခု�ာလှရေပွဲ။ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီးပွဲီတဲင့်် စ်စ််ရေကာင့််စ်ီ 

(SAC) က နှုုင့််င့်ံတ�ှမို်� ခုရှုုုင့်် ၄၆ ခုု အ�စ််ထုပွဲ်မိုံဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ရေ�ကာင့််� ရေ�ကညီာခု�်�ညီ်(MITV 2022)။၂၆ 

၂၅ ပြီးဗုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��က တုုက်ရှုုုက်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�ာနယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု စ်ုရေပွဲါင့််�ပြီးပွဲီ� ‘ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ်မို’ (Ministerial Burma / 

Burma Proper) ဟုုရေခု်ခု�်�ညီ်။ ၎င့််�တဲင့်် တန��ာ�ီ၊ အာ�ကန်၊ ပွဲ�ခုူ�နှှင့််် ဧ�ာ�တီတုုင့််�တုု�ပွဲါ�င့််�ညီ်။

၂၆ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊  ဧပြီးပွဲီ ၃၀ �က်ရေန်တဲင့်် စ်စ််ရေကာင့််စ်ီ၏ ပြပွဲညီ်ထု�ရေ���န်ကြီးကီ��ာန�ညီ် တန��ာ�ီတုုင့််�တဲင့်် ခုရှုုုင့််အ�စ်် ၁ ခုု၊
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တစ််ခု�နု်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် အာဏ္ဏာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ� မို�ကာမိုီမိုှာပွဲင့်် CRPH ကထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်ပြီးပွဲီ� ၂၀၂၂၊ ဇိုန်န�ါ�ီတဲင့်် 

ပြပွဲညီ်�ူ�ညီီလာခုံမိုှ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�်�ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ််(FDC) တဲင့်် အာဏ္ဏာ�ုမို်�မိုု 

အလဲန် ဒီီမုုိုက�က်တစ််အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ� တည်ီရေထုာင့််ပြခုင့််�အတဲက် လမ်ို�ပြပွဲရေပြမိုပံုွဲတစ််ခုုနှှင့််် မူို�ါဒီ 

အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ FDC တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�ကုု ရေဒီ�အဆိုင့်််မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် 

�တ်မိုှတ်ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ညီ် 'အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏ္ဏာ၏ မိုူလပွဲုုင့််�ှင့််မို�ာ�' ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� 

�ညီ် (CRPH 2021)။ �ုု��ာတဲင့်် ထုုုအဆိုင့်််၌ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ �ရေဘုာ�ဘုာ�ကုု တုတုက�က� 

�တ်မိုှတ် ထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုရေပွဲ (International IDEA 2022; 13)။ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််�စ််တဲင့်် 

နယ််နုမိုုတ် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�၏ �ရေဘုာ�ဘုာ�မိုှာ ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေကာင့််� ရေပြပွဲာင့််�လ��ဲာ�နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� 

ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာကုုပြပွဲ�စ်ု�န်နှှင့််် �ှု�င့််�စ်ဲ�ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု အ�ုံ�ခု�နှုုင့််�န်အတဲက် 

အာဏ္ဏာမို�ုမ်ို�မီို ကာလအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုံစ်ံရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍�ာ ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််မိုုကုု လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ထုာ�ပွဲါ 

�ညီ်။ ဇိုယ်ာ�   (၃-၁)တဲင့်် ရေနာက်ဆိုုံ�ရေကာက်ယ်ူထုာ�ရေ�ာ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််� ၃ ခုုတဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� 

ရေ�ာ ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�မို�ာ�နှှင့််် ဆီိုရေလ�ာ်မုို�ုှရေ�ာ လူဦး�ရေ�တုု�ပဲွဲာ�မုိုခုန််မှိုန်�ခု�က်မို�ာ�အ� ပြပွဲည်ီနယ််/တုုင့််� 

တစ််ခုုစီ်၏ ခုန််မိုှန်�လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ (ပြပွဲည်ီနယ််/တုုင့််� အဆိုင့််် လူဦး�ရေ� 

တုု�ပွဲဲာ�မိုု အရေပွဲ်�က်ရေ�ာက်မုို�ုှ�ည််ီ အရေ�ကာင့််��င့််�မို�ာ�မှိုာမူို ဤအစီ်�င့််ခံုစ်ာက ရေလ်လာထုာ��ည််ီ 

ရေဘုာင့််ထု�တဲင့်် မိုပွဲါ�င့််ပွဲါ) 

ယ်ခုုအခုန်�၏ ရေနာက်ပွဲုုင့််�စ်ာမို�က်နှှာမို�ာ�ကုု ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� တညီ်ရေထုာင့်် 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�မုိုအစီ်အစ်ဉ််အတုုင့််� အစ်ဉ််လုုက်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ ပြပွဲည်ီနယ််တစ််ခုုစီ်အတဲက် ကဏ္ဍခဲု�တစ််ခုုစီ် 

တုုင့််�တဲင့်် ယ်င့််�ပြပွဲညီ်နယ််တညီ်ရေထုာင့််ပွဲုံ၊ ယ်ရေန်ရေခုတ် တုုင့််��င့််��ာ� စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုတုု�ကုု�ာမိုက 

ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ်တပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� ယ်င့််�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ်် 

ပြပွဲင့််ပွဲတုု�တဲင့်် ပွဲ��ံနှှံ�ရေနထုုုင့််ပွဲုံတုု�ကုု ခြုံခု�ံင့်ုံ�ုံ��ပွဲ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

 ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ်ရေကာင့််စ်ီဧ�ုယ်ာ၊ ကခု�င့််၊ ကယ်ာ�၊ က�င့််၊ ခု�င့််�၊ မိုဲန်နှှင့်် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််တုု�နှှင့််် စ်စ််ကုုင့််�၊ ပွဲ�ခုူ�၊ မိုရေကဲ�နှှင့််် 

ဧ�ာ�တီတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တုု�တဲင့်် ၂ ခုုစ်ီ၊ မိုနှတရေလ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တဲင့်် ၄ ခုု၊ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ၉ ခုုနှှင့််် �န်ကုန်တုုင့််� 

ရေဒီ�ကြီးကီ�တဲင့်် ၁၀ ခုု တုု�ရေ�ကညီာခု�်�ညီ်။ ဤအရေပြပွဲာင့််�အလ�ရေ�ကာင့််် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ခုရှုုုင့််အရေ�အတဲက်မိုှာ ၇၅ မိုှ ၁၂၁ 

�ုု� �ု�ု�ာ�ာ တုု��ဲာ�ခု�်�ညီ်။

ဇူးယ်�� (၃-၁) မြ�ည်း�န်းယ်�/ တိ�င့်�� အလွှာိ��� လွှားဦး�ကျေး�

၁၉၇၃ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်��

၁၉၈၃ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်��

၂၀၁၄ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်��

တိ���ဲ��မာု ��ချုံးိ�င့်�နှုန်း��

(၁၉၇၃ − ၂၀၁၄)

ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် 737,939 904,794 1,689,441 128.9

ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ်် 323,295 368,949 478,801 48.1

ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ်် 126,574 168,429 286,627 126.5

က�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် 858,429 1,055,359 1,574,079 83.4

မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ်် 1,314,224 1,680,157 2,054,393 56.3

�ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ်် 1,712,838 2,045,559 3,188,807 86.2

�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ်် 3,179,546 3,716,841 5,824,432 83.2

ဧ�ာ�တီတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 4,156,673 4,994,061 6,184,829 48.8



31

၁၉၇၃ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်��

၁၉၈၃ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်��

၂၀၁၄ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်��

တိ���ဲ��မာု ��ချုံးိ�င့်�နှုန်း��

(၁၉၇၃ − ၂၀၁၄)

ပွဲ�ခုူ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 3,179,604 3,799,791 4,867,373 53.1

မိုနှတရေလ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� (နှှင့််် ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ်) 3,668,493 4,577,762 7,325,966* 99.7*

မိုရေကဲ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 2,634,757 3,243,166 3,917,055 48.7

စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 3,119,054 3,862,172 5,325,347 70.7

တန��ာ�ီတုုင့််�ရေဒီ� ကြီးကီ� 719,917 917,247 1,408,401 95.6

�န်ကုန်တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 3,190,359 3,973,626 7,360,703 130.7

မိုှတ်ခု�က် ။  ။ ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�တဲင့်် ရေ�တဲက်ထုာ��ညီ်် လူဦး�ရေ�ရေ�ာ ခုန််မိုှန်�လူဦး�ရေ�ပွဲါ ထုညီ််�ဲင့််�ထုာ��ညီ်။ ယ်ရေန်ရေခုတ် 
ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ်�ညီ် ယ်ခုင့််က မိုနှတရေလ�တုုင့််�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ခု�်ပြီးပွဲီ� ၂၀၀၈ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့််မိုှ ခုဲ�ထုုတ်ခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ် 
လူဦး�ရေ��ညီ် ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�တဲင့်် ၁,၁၆၀,၂၄၂ �ှု�ညီ်။       

�င့််�ပြမိုစ် ် ။ ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃နှှင့််် ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�မိုှ �ယ်ူပြီးပွဲီ� အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ဇိုယ်ာ�ကုု 
ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။ တဲက်ခု�က်မိုုမို�ာ�ကုု ကွနှ်ုပွဲ်တုု� ကုုယ််တုုင့်် တဲက်ခု�က်ထုာ��ညီ်။

�ချုံးးင့်�မြ�ည်း�န်းယ်�

ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ရေပြမိုာက်ဘုက်အက�ဆိုုံ� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုနယ််ရေပြမိုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� 

တရုှုတ်၊ အုနှဒယု်တုု�နှှင့််် နယ််နုမုိုတ်ခု�င့််� ထုုစ်ပ်ွဲလ�က်�ုှ�ည်ီ။ ပြပွဲည်ီနယ််၏ ရေပြမိုာက်ဘုက်ပြခုမ်ို� ထုက်�က် 

ခုန််�ညီ် ရေတာင့််မို�ာ�ထုူထုပွဲ်ပြီးပွဲီ� ရေတာင့််ဘုက်ပြခုမို်�တ�က်တဲင့််မိုူ ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေပြမိုပြပွဲန််လဲင့််ပြပွဲင့်် 

မို�ာ��ှု�ညီ်။ ဤပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�ပွဲါ�င့််ရေ�ာ နယ််ရေပြမိုမို�ာ�- အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ရေပြမိုာက်ဘုက်ပွဲုုင့််��ညီ် 

ကုုလုုနီရေခုတ်မိုတုုင့််မိုီ ကာလတရေလှာက် ကုန်�ရေဘုာင့််ဘုု�င့််မို�ာ�၏ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုမိုှကင့််�လဲတ်ခု�်ကာ 

ကုုလုုနီအာဏ္ဏာပွဲုုင့််မို�ာ�၏ ထုုပွဲါ�က���ရေက�ာ်မိုုကုု အစ်ဉ််တစ်ုုက် ခုုခုံရေတာ်လှန်ခု�်�ညီ်် ရေဒီ�လညီ်� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

�ချုံးးင့်�မြ�ည်း�န်းယ်� အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�ကျေးမြမာမား�� ကျေး��ကျေး�ါ��လွှာ���� သုံးမာိ�င့်��ကျေး���င့်��

၁၉၄၇ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� စ်တညီ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေထုာင့််ခု�်ရေ�ာ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် 

ပြီးဗုတု�ှပွဲုုင့်် ဗမိုာပြပွဲညီ်တဲင့်် ပြမိုစ််ကြီးကီ�နာ�နှှင့််် ဗန်�ရေမိုာ်ခုရှုုုင့််ဟုုရေခု်ခု�်ရေ�ာရေဒီ�မို�ာ�မိုှ နယ််ရေပြမိုမို�ာ�နှှင့််် 

ခု�င့််�တဲင့််�အထုက်ပွဲုုင့််�ခုရှုုုင့််၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�မို�ာ� (အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ဟုူ�ရေကာင့််�ခု��ုင့်််�ှမို်�အရေ�ှ�ဘုက်ပြခုမို်� 

ရေဒီ�မို�ာ�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ယ်ရေန်ရေခုတ် တနှုုင့််�ပြီးမိုု��နယ််) ပွဲါ�င့််�ညီ်။ ပြမိုစ််ကြီးကီ�နာ�ခုရှုုုင့််�ညီ် ကခု�င့်် 

ရေတာင့််တန်�နှှင့််် ဟုူ�ရေကာင့််�ခု��ုင့်််�ှမို်�အပွဲါအ�င့်် ပြပွဲညီ်နယ််၏ပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမို အမို�ာ�အပြပွဲာ�ပြဖွဲ့စ််လာ 

ခု�်ပြီးပွဲီ� ဗန်�ရေမိုာ်ခုရှုုုင့််မိုှာမိုူ ရေ�့ကူပြီးမိုု��နယ််အပွဲါအ�င့်် ပြပွဲညီ်နယ််၏ ရေတာင့််ဘုက်စ်ဲန်�ပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်။ 

�ီရေပွဲါမိုင့််� ပွဲါရေတာ်မိုူပြီးပွဲီ� ကုန်�ရေဘုာင့််မိုင့််�ဆိုက်(၁၇၅၂ -၁၈၈၅) အဆိုုံ��တ်�ဲာ�ခု�်ရေ�ာ 

တတုယ် အဂ္ဂို�လုပ်ွဲ-ပြမိုန်မိုာစ်စ််ပွဲဲ�(၁၈၈၅) အပြီးပွဲီ�တဲင့်် ပြီးဗုတု�ှတုု�က ဗန်�ရေမိုာ်ကုု ၁၈၈၅၊ ဒီီဇိုင့််ဘုာတဲင့်် 

စ်တင့််�ုမ်ို�ပုုွဲက်ခု��်ည်ီ။ ပြီးဗုတု�ှတုု�ရေ�ာက်လာပြီးပီွဲ� မို�ကာမီိုမှိုာပွဲင့်် ကခု�င့််တုု�က အထူု��ပြဖွဲ့င့််် ပြမိုစ််ကြီးကီ�နာ� 

ခုရှုုုင့််၊ ကခု�င့််ရေတာင့််တန်�ရေဒီ�တဲင့်် ပြီးဗုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကုု အစ်ဉ််တစ်ုုက်ခုုခုံရေတာ်လှန်ခု�်�က�ညီ်။ 

ခုုခုံရေတာ်လှန်မိုုမို�ာ�မိုှာ ၁၈၉၅ ခုုနှှစ််တဲင့်် ကခု�င့််ရေတာင့််တန်�လူမို��ု�စ်ု ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ပြခုင့််�နှှင့်််အတူ 

ကခု�င့််
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ရေလ�ာ်က��ဲာ�ခု�်�ညီ်။ ထုုုဥပွဲရေဒီမိုှာ မိုလုခု-ရေမိုခု ပြမိုစ််ဆိုုံရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် ပြီးဗုတု�ှတုု�၏ �င့််ရေ�ာက် 

စ်ဲက်ဖွဲ့က်မိုု မိုပွဲါဘု� လူမို��ု�စ်ုအကြီးကီ�အက�မို�ာ�ကုု အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ပြပွဲ�ခု�်�ညီ်် ဥပွဲရေဒီပြဖွဲ့စ််�ညီ်(Government 

of Burma 1947)။ 

ကခု�င့််လူဦး�ရေ�ကုု ရေလ�ာ်နည်ီ�ရေ�တဲက်ထုာ��ည်ီဟုု မှိုတ်ခု�က်ရေပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ်လည်ီ� ကုုလုုနီ 

ရေခုတ်မိုှတ်တမို်�မို�ာ�တဲင့်် ဗမိုာ၊ ကခု�င့််နှှင့််် �ှမို်�တုု��ညီ် - အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ဗန်�ရေမိုာ်ခုရှုုုင့််တဲင့်် - အတူ 

တကဲ တညီ်�ှုခု�်�က�ညီ်ဟုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။၂၇ ကခု�င့််လူမို��ု�တုု��ညီ် ပြမိုစ််ကြီးကီ�နာ�ခုရှုုုင့််တဲင့်် အဓာုက 

လူမို��ု�စ်ုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဗန်�ရေမိုာ်ခုရှုုုင့််တဲင့််လညီ်� အမို�ာ�ဆိုုံ�လူမို��ု�စ်ုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ်လညီ်� ထုုုခုရှုုုင့််နှှစ််ခုုလုံ�တဲင့်် 

�ှမ်ို�လူမို��ု� လူဦး�ရေ�မှိုာလည်ီ� မိုနည်ီ�လှရေပွဲ။ ထုုုက�်�ုု� တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု် ရေ�ာရေနှှာရေနထုုုင့််မုို�ည်ီ 

ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေထုာင့််ပွဲုံအရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုုမို�ာ� �ှုခု�်�ညီ်။

ကခု�င့််ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မို�ာ�က ၁၉၄၇ ပွဲင့််လံုညီီလာခံုတဲင့်် ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်၏ အစု်တ် 

အပုုွဲင့််�တစ််�ပ်ွဲအပြဖွဲ့စ််နှှင့််် �ီ�ပြခုာ�ကခု�င့််ပြပွဲည်ီနယ််တည်ီရေထုာင့််�န် �ရေဘုာတူခု��်ကရေ�ာ်လည်ီ� ဗန်�ရေမိုာ် 

ခုရှုုုင့််အတဲင့််��ှု ကခု�င့််လူမို��ု�မိုဟုုတ်�ူမို�ာ�က မို�ကာမိုတင့််ကာလအတဲင့််� ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််လာ�မိုညီ််အရေ��အရေပွဲ် တဲန််ဆိုုတ်ခု�်�ကဟုန်�ှု�ညီ် (Government of Burma 1947)။ ၁၉၄၇ 

တုုင့််�ပြပွဲ�ပြပွဲညီ်ပြပွဲ� ညီီလာခုံတဲင့်် ညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ�အတဲင့််�တဲင့်် ကခု�င့််ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မို�ာ�က ဗန်�ရေမိုာ်ခုရှုုုင့််ကုု 

ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််� ထုညီ််�ဲင့််�ရေပွဲ�ပြခုင့််�အတဲက် အရေပွဲ�အယ်ူအရေနနှှင့််် ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််ခုဲ�ထုဲက်

ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု လက်လှတ်ရေပွဲ�ခု�်�ညီ်(Smith 1991)။ ကခု�င့််က�်�ုု�မိုဟုုတ်ဘု� က�င့််နီနှှင့််် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ်် 

တုု�မိုှာမိုူ ၁၉၄၇ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံရေတာ်ထုံမိုှ ခုဲ�ထုဲက်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု ဆိုက်လက် 

ထုုန်��ုမို်�ထုာ�ခု�်�ညီ်။

��� (၃-၁) ၁၉၄၈ မာတိ�င့်�မာီနှှင့််� ကျေးန်း����ိ�င့်�� �ချုံးးင့်�အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�ကျေးမြမာ န်းယ်�န်းိမာိတ�မား��

ဗန်�ရေမိုာ်ခုရှုုုင့််
က�ာခုရှုုုင့််
ခု�င့််�တဲင့််�ရေအာက်ပွဲုုင့််�ခုရှုုုင့််
ပြမိုစ််ကြီးကီ�နာ�ခုရှုုုင့််
စ်စ််ကုုင့််�ခုရှုုုင့််
ရေ�့ဘုုုခုရှုုုင့််
ခု�င့််�တဲင့််�အထုက်ပွဲုုင့််�ခုရှုုုင့််

ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််
စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�

�င့််�ပြမိုစ်် ။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၃၁ အုနှဒုယ်�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�၊ အတဲ� (၁၁)- ဗမိုာပြပွဲညီ်နှှင့််် ဗမိုာပြပွဲညီ်အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ၁၉၄၈ တုု�မိုှ 
�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ��ညီ်။

၂၇ နယ််ပြခုာ�ရေဒီ�စ်ုံစ်မို်�ရေ��ရေကာ်မိုတီ၏ အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ၌ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�ရေကာက်ယူ်�ာတဲင့်် ကခု�င့််ရေတာင့််တန်�ရေဒီ�ကုု 

ပွဲထု�ီအရေနအထုာ�ခုက်ခု�မိုုရေ�ကာင့််် ပြီးပွဲီ�စ်ီ�ရေအာင့်် မိုရေကာက်ယ်ူနှုုင့််ခု�်ရေ�ကာင့််� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။

၁၉၄၈ မာတိ�င့်�မာီ မြမာန်း�မာ�မြ�ည်း�ကျေးမြမာ����ိ�င့်�� ၁၉၄၈ �ချုံးးင့်�မြ�ည်း�န်းယ်� 
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တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� န်းယ်�ကျေးမြမာအချုံးင့်��အ�းင့်�� 

ကခု�င့််ပြပွဲည်ီနယ််တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်စံု်လင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မုို�ည်ီ ပြီးမုို��နယ််အဆိုင့်််၌ �ု�ာ 

ထုင့််�ှာ�ရေ�ာ ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုတစ််�ပွဲ်�ှု�ညီ်။ ရေယ်ဘုုယ်�ရေပြပွဲာ�လှင့်် ပြီးဗုတု�ှဗာ�မိုာ�၏ နယ််ပြခုာ�ရေဒီ��ှု 

ကခု�င့််ရေတာင့််တန်�ရေဒီ�ကုု ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�တည်ီရေထုာင့််ထုာ�ရေ�ာ ပြပွဲည်ီနယ််ရေပြမိုာက်ပုုွဲင့််�ပြီးမုို��နယ််မို�ာ��ည်ီ 

ပြပွဲည်ီနယ််၏ အပြခုာ�ရေဒီ�မို�ာ�နှှင့််် နုှင့််�ယှ်ဉ််ပွဲါက မို��ု�နဲှယ််တူမို�ာ� စု်စ်ည်ီ�ရေနထုုုင့််မုိုပုုွဲမို�ာ��ည်ီ (ပံုွဲ ၃-၂ 

ကုု�ကည််ီပွဲါ)။ ဆိုန််က�င့််ဘုက်အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေတာင့််ပုုွဲင့််�နှှင့််် အရေနာက်ပုုွဲင့််� ပြီးမုို��နယ််မို�ာ�မှိုာမူို တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ု ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု �ု�ု�ာ�ာပွဲုုမို�ာ�ပြီးပွဲီ� ဗမိုာနှှင့််် �ှမို်�လူဦး�ရေ� အမို�ာ�အပြပွဲာ�ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

ကခု�င့််ပြပွဲည်ီနယ််တဲင့်် အမို�ာ�ဆံုို� တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်မို�ာ�မှိုာ ကခု�င့််၂၈ (ပြပွဲည်ီနယ််လူဦး�ရေ� 

၏ ၄၀ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ ဗမိုာ (၃၃ �ာခုုုင့််နှုန်�)နှှင့််် �ှမို်�(၂၃ �ာခုုုင့််နှုန်�) တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ကခု�င့်် ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် 

တုုင့််�ပြပွဲညီ်အတဲင့််��ှု �ှမို်�လူမို��ု�ဦး�ရေ� စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�၏ ၁၃ �ာခုုုင့််နှုန်�ရေနထုုုင့််ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု 

�ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ� စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််မိုု ဒီုတုယ်အမို�ာ�ဆိုုံ�ရေဒီ�လညီ်�ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််မိုုအမို�ာ�ဆိုုံ� 

မိုှာ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်)။ ရေအာက်တဲင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��က�်�ုု�ပွဲင့်် ကခု�င့််လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် 

ပြပွဲညီ်နယ််တ�ှမို်� ပွဲ��ံနှှံ�တညီ်�ှုပြီးပွဲီ� ဗမိုာနှှင့််် �ှမို်�လူမို��ု�တုု�မိုှာမိုူ ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််�နှှင့််် အရေနာက်ပွဲုုင့််� 

တုု�တဲင့်် စ်ုရေ��တညီ်�ှု�က�ညီ်။

�ချုံးးင့်�လွှားဦး�ကျေး�

ကခု�င့််တုု��ညီ် ပွဲထု�ီ�င့််အရေနအထုာ�အ� ၎င့််�တုု�၏ ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့််�ာ စ်ုရေ�� 

ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ကခု�င့််လူမို��ု� ၇၃ �ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််ပြီးပွဲီ� က�န် ၄ 

ပွဲုံ ၁ ပွဲုံခုန််ကုု �ှမို်�ပြပွဲညီ်ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််� (၁၇ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ မိုနှတရေလ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�( ၇ �ာခုုုင့််နှုန်�)နှှင့််် 

�န်ကုန်တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�(၀.၉ �ာခုုုင့််နှုန်�) တုု�တဲင့််ရေတဲ���ညီ်။ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် ကခု�င့်် 

လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််အလယ််ပွဲုုင့််�နှှင့််် ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�တုု�တဲင့်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် 

ယ်ရေန်ရေခုတ် ပြမိုစ််ကြီးကီ�နာ�နှှင့််် ပွဲူတာအုုခုရှုုုင့််တုု�တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ကခု�င့််လူဦး�ရေ��ညီ် ထုုုခုရှုုုင့်် 

မို�ာ�တဲင့်် အမို�ာ�ဆိုုံ�လညီ်� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့်််တဲင့်် ကခု�င့််လူဦး�ရေ��ညီ် ပြီးမိုု��နယ်် ၁၈ ပြီးမိုု��နယ််အနက် ၁၃ ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် 

လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� လူမို��ု�အပြဖွဲ့စ်် �ပွဲ်တညီ်ရေန�ညီ်(ပွဲုံ ၃-၂ တဲင့််�ကည်ီ်ပွဲါ)။ ကခု�င့််ရေတာင့််တန်�မို�ာ� 

ထုူထုပွဲ်�ာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ ရေပြမိုာက်ဖွဲ့�ာ�အက�ဆိုုံ� ခုရှုုုင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ပွဲူတာအုုခုရှုုုင့််�ညီ် ကခု�င့််လူမို��ု�မို�ာ� 

လူဦး�ရေ�အလဲန်ထုူထုပွဲ်ပြီးပွဲီ� ခုရှုုုင့်် ပြီးမိုု��နယ်် ၅ ခုုလုံ�တဲင့််�ှု�ညီ်် လူဦး�ရေ�၏ ၉၀ �ာခုုုင့််နှုန်� ရေက�ာ်အထုု 

�ှု�ညီ် (ရေခုါင့််လန်ဖွဲ့ူ�ပြီးမိုု��နယ််တဲင့််ဆိုုုလှင့်် ၉၉ �ာခုုုင့််နှုန်�အထုု �ှု�ညီ်)။

၂၈ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ 'ကခု�င့််' ဟုုအမို��ု�အစ်ာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုု�ညီ် ကခု�င့််လူမို��ု�ခုဲ�မို�ာ� 

အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််�ညီ်ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်။ �ီ�ပြခုာ�ခုဲ�၍ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို��ု� မို�ှု၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် အစ်ီ�င့်် 

ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့််မိုူ 'ကခု�င့််' မိုှ �ီ��န််ခုဲ�၍ 'လီဆိုူ�' ဟုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်ကုုရေတဲ���ညီ်။ ကခု�င့််-လီဆိုူ ပွဲတ်�က်ဆိုက်နှဲယ််မိုု 

ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု Fishbein(2019)နှှင့််် Pelletier(2021) တုု�တဲင့်် �ကညီ််ပွဲါ။
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တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု* 

     နုမို််

     အလယ််အလတ်

     ပြမိုင့်််

ဇူးယ်�� (၃-၂) �ချုံးးင့်�မြ�ည်း�န်းယ်��ှိ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ�မား�� �း ��နှှ��ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာု

၂၀၁၉ GAD 

မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%)

၁၉၈၃ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

၁၉၇၃ 

သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

ကခု�င့်် 39.6 38.1 39.1

ဗမိုာ 32.6 29.3 24.2

ခု�င့််� 0.2 0.7 0.8

က�င့်် 0.3 0.3 0.3

�ခုုုင့််/အာ�ကန် 0.4 0.2 0.1

�ှမို်� 22.6 24.2 26.6

စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 95.7 92.8 91.1

မိုှတ်ခု�က် ။   ။ ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ က�န်�ာခုုုင့််နှုန်�တဲင့်် ရေ�ဲ�ရေနှှာတုုင့််��င့််��ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ� 
မိုဟုုတ်�ူမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ -အုနှဒုယ်၊ တရှုုတ်) ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။                                                                                                                                     

�င့််�ပြမိုစ် ် ။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ်် 
အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ �ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။

��� (၃-၂) �ချုံးးင့်�မြ�ည်း�န်းယ်�၏ မြို့မာိး�န်းယ်�အဆင့််�၌ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာုနှှင့််� လွှားဦး�ကျေး�အမား��ဆ���မားးိ�နှဲယ်�စ�

မိုှတ်ခု�က် ။      ။ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု ELF ညွှှန်�ကုန်�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�တဲက်ခု�က်ထုာ��ညီ်(စ်ာမို�က်နှှာ ၂၆  တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ)။ 
၀ မိုှ ၀.၃၃ ကုု 'နုမို််' ၊ ၀.၃၃ နှှင့််် ၀.၆၆ �ကာ�ကုု 'အလယ််အလတ်' နှှင့််် ၀.၆၆ နှှင့််် ၁ �ကာ�ကုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်�ညီ်။

�င့််�ပြမိုစ် ်။    ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ထုာ� 
ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

မြ�ည်း�န်းယ်�အမာည်း�တ�� မားးိ�နှဲယ်�စ�သုံးည်း� ...

     ... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု

     ... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု မိုဟုုတ်
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အနှှစ�ချုံးးး��

• ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််� လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ကခု�င့််လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် 

တ�ှမို်� ပွဲ��ံနှှံ�ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� ၁၈ ပြီးမိုု��နယ််�ှု�ညီ််အနက် ၁၃ ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� 

လူမို��ု�စ်ု ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• �ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ခု�င့််� ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ်် 

မို�ာ�တဲင့်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� နယ််စ်ပွဲ် 

တရေလှာက် ကဲ�ပြပွဲာ��ညီ်် လူဦး�ရေ�စ်ာ�င့််�ပွဲုံစ်ံကုု ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်�ညီ်။

• �ှမို်�နှှင့််် ဗမိုာလူမို��ု�တုု��ညီ် �ှမို်�ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�နှှင့််် ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် ရေတာင့်် 

ပွဲုုင့််�တဲင့်် အတူတကဲ တညီ်�ှု�က�ညီ်။

�ယ်��မြ�ည်း�န်းယ်�

ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် က�င့််ရေတာင့််တန်� ရေပြမိုာက်ဘုက်စ်ဲန်�အပွဲုုင့််�တဲင့်် တညီ်�ှုပြီးပွဲီ� 

ရေပြမိုာက်ဘုက်တဲင့်် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််၊ အရေနာက်ဘုက်နှှင့််် ရေတာင့််ဘုက်တဲင့်် က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် 

ပွဲ�ခုူ�တုုင့််�တုု�နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ခု�င့််� ထုုစ်ပွဲ်ရေန�ညီ်။ အရေ�ှ�ဘုက်တဲင့််မိုူ ထုုုင့််�နှုုင့််င့်ံနှှင့််် နယ််စ်ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ဗမိုာ၊ �ှမို်� နှှင့််် ယ်ုု�ဒီယ်ာ� ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�က �ုမို်�ပွဲုုက်�န် ကြီးကု��ပွဲမို်�မိုုမို�ာ�နှှင့််် ကြံက�ံခု�်�ရေ�ာ်လညီ်� 

ပြပွဲညီ်နယ််၏ ရေတာင့််ကုန်�ရေတာင့််တန်� ထုူထုပွဲ်ပြီးပွဲီ� မိုညီီညီာ �ကမို်�တမို်��ညီ်် �ဘုာ�ရေ�ကာင့််် 

ကုုလုုနီရေခုတ်မိုတုုင့််မိုီ အခု�နု်ကာလအမို�ာ�စ်ုတဲင့်် ပွဲတ်�န်�က�င့်် ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�၏ �ုမို်�ပွဲုုက်ခုံ�ပြခုင့််�မိုှ 

ကင့််�ရေ��ခု�်�ညီ်။ 

�ယ်��မြ�ည်း�န်းယ်� အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�ကျေးမြမာမား�� ကျေး��ကျေး�ါ��လွှာ���� သုံးမာိ�င့်��ကျေး���င့်��

�မိုုုင့််�ရေ�ကာင့််�အ� အရေနာက်ပွဲုုင့််� က�င့််နီပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�တဲင့်် က�င့််နီပြပွဲညီ်နယ်် ၄ ခုု 

(ရေဘုာ်လခု�၊ �ကယ််ဖုုွဲ့�ကြီးကီ�၊ နန််မိုယ််ခံုု၊ ရေနာင့််ပုွဲလ�) ပွဲါ�င့််ပြီးပီွဲ� အရေ�ှ�ဘုက်က�င့််နီပြပွဲည်ီနယ််မှိုာမူို ကနှတာ� 

�တီပြဖွဲ့စ််ကာ ပွဲရေဒီ��ာဇို်�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််စ်ု၊ ယ်ုု�ဒီယ်ာ�နှုုင့််င့်ံတုု�နှှင့််် က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် ထုုစ်ပွဲ်လ�က်�ှု 

�ညီ်။ ယ်ရေန်ရေခုတ် ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််ကုု ပြဖွဲ့တ်�န်�စ်ီ�ဆိုင့််�လ�က်�ှုရေ�ာ �ံလဲင့််ပြမိုစ််နှှင့််် တညီ်ရေန�ာ 

အရေနအထုာ�ရေပွဲ်မူိုတည်ီပြီးပီွဲ� အရေ�ှ�နှှင့််် အရေနာက် က�င့််နီပြပွဲည်ီနယ််မို�ာ��ည်ီ တစ််ခုုနှှင့်််တစ််ခုု ကဲ�ပြပွဲာ� 

ပြခုာ�နာ� �ဲာ��က�ညီ်။ ကုန်�ရေဘုာင့််မိုင့််�မို�ာ�က က�င့််နီပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ကုု 

ထုုပွဲါ��န်ကြီးကု��ပွဲမ်ို�မုိုမို�ာ� ကြီးကီ�ထဲုာ�လာပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် က�င့််နီအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ�ူမို�ာ��ည်ီ ပြီးဗုတု�ှအာဏ္ဏာပုုွဲင့်် 

မို�ာ�ထုံ အကာအကဲယ််ရေပွဲ��န် စ်တင့််ခု�ဉ််�ကပွဲ်ခု�်�က�ညီ်။ ၁၈၇၅ ခုုနှှစ််တဲင့်် က�င့််နီပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ 

လဲတ်လပ်ွဲမုိုကုုအ�ုအမှိုတ်ပြပွဲ�ရေ�ာ �ရေဘုာတူညီီမုိုတစ််�ပ်ွဲကုု ပြီးဗုတု�ှ-အုနှဒယု်အစုု်��က မိုင့််�တုန်�မိုင့််� 

နှှင့််် လက်မိုှတ်ရေ��ထုုု�ခု�်�ညီ်(Renard 1987)။ 'ရေဂ္ဂိုဇိုက်တီ�ယ်ာ�' ရေ���ာ�ပြပွဲ�စ်ု�ညီ်် စ်ာရေ��ဆို�ာ 

�ုံ�နှုန်�ခု�်�က�်�ုု� " ကနှဒ��တီပြပွဲည်ီနယ််တဲင့်် ၁၈၈၈ ၌ တညီ်ပြီးင့်ုမို်ရေအ�ခု�မို်�မိုုပွဲ�က်ပြပွဲာ�ပြခုင့််�မို�ာ�" နှှင့််် 

ယုု်�ဒီယ်ာ�တုု�ဘုက်မှို နယ််ရေပြမိုပုုွဲင့််ဆုုိုင့််ခဲုင့်််ရေတာင့််�ဆုုိုမုိုတုု�က အန်ဂ္ဂိုလုု-ယုု်�ဒီယ်ာ�နယ််နုမုိုတ် ရေကာ်မို�ှင့်် 

၁၈၉၂-၁၈၉၃ ဟူု�ည််ီ အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�ကုု ရေပွဲ်ရေပွဲါက်ရေစ်ခု��်ည်ီ။ ထုုုကာလတဲင့်် အရေနာက်ဘုက် က�င့််နီ 

ပြပွဲည်ီနယ််မို�ာ�မှိုာ ပြီးဗုတု�ှဘုာ�မိုာ�၏ အရေစ်ာင့်််ရေ�ှာက်ခံုအပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲါင့််�စ်ည်ီ�ခံုလုုက်��ည်ီ။ ကနှတာ��တီ 

ပြပွဲညီ်နယ််မိုှာ ဒီဏ္ဏ်ရေင့်ဲခု�မိုှတ်ခုံခု�်�ရေ�ာ်လညီ်� ၎င့််�၏အရေနအထုာ�မိုှာ �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််� မို�ှုခု�်ရေပွဲ။ 

ကယ်ာ�
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၁၉၂၂ ခုုနှှစ််တဲင့်် က�င့််နီပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ညီ် ပွဲရေဒီ��ာဇို်�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််စ်ုမို�ာ�ရေအာက်�ုု� ထုညီ််�ဲင့််�ခုံ 

လုုက်�ပြီးပွဲီ� ပြီးဗုတု�ှရေကာ်မို�ှင့််နာမိုင့််�ကြီးကီ�တစ််ဦး�တညီ်�၏ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုရေအာက်တဲင့်် �ှုခု�်�ညီ်။ 

ခြုံခု�ံ၍ရေပြပွဲာ�လှင့်် ကုုလုုနီရေခုတ် အခု�နု်အမို�ာ�စ်ုတဲင့်် က�င့််နီပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ညီ် ပြီးဗုတု�ှ 

ဘုာ�မိုာ�၏ ရေဒီ�တစ််ခုုမိုပြဖွဲ့စ််ခု�်ဘု� ကာကဲယ််ရေပွဲ��န်အတဲက် အခုဲန်ဘုဏ္ဍာဆိုက်�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ်် 

တစ််ခုုအပြဖွဲ့စ််�ုှခု��်ည်ီ။ ထုုုက��ုု်�ရေ�ာ အရေနအထုာ�ရေ�ကာင့််် ယ်ရေန်ရေခုတ်ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်၏ အပြခုာ�နယ််ရေပြမို 

မို�ာ�ကြံက�ံရေတဲ�ခု�်��ညီ်် အရေတဲ�အကြံက�ံမို�ာ�နှှင့််် ကဲ�ပြပွဲာ�ခု�်�ညီ်။ တစ််ခု�နု်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် ကုုလုုနီအစ်ုု�� 

�ညီ် ရေဒီ�တ�ှမို်� ၎င့််�၏စ်စ််တပွဲ်နှှင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�တညီ်�ှုမိုုကုုမိုူ ထုုန်��ုမို်�ထုာ�ခု�်�ညီ်။ 

ပွဲင့််လုံညီီလာခုံနှှင့််် လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့်် ယ်ခုင့်် အရေစ်ာင့်််ရေ�ှာက်ခုံ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ� 

အရေပွဲ်အရေပြခုခုံထုာ�ရေ�ာ က�င့််နီပြပွဲညီ်နယ််�စ်် ရေပွဲ်ထုဲက်လာခု�်�ညီ်။ ၁၉၅၁ ခုုနှှစ်် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် အက်ဥပွဲရေဒီက ပြပွဲညီ်နယ််ကုု ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််ဟုု အမိုညီ်ရေပြပွဲာင့််�လ�ခု�်�ညီ်။

���(၃-၃) ၁၉၄၈ မာတိ�င့်�မာီ �ယ်��မြ�ည်း�န်းယ်� 

မိုှတ်ခု�က် ။   ။ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�မိုှာ ခုန််မိုှန်�ရေပြခု ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ က�င့််နီပြပွဲညီ်နယ်် ၄ ခုု၏ 
နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�ကုု ၁၉၃၁ Imperial Gazetteer of India ကုုအရေပြခုခုံ၍ ခုန််မိုှန်�ထုာ��ညီ်။                                                                                                                            

�င့််�ပြမိုစ်် ။ ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု Linn Atlas ၏ မိုူလစ်ုတ်ကူ�ရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍ The Imperial Gazetteer 
of India, volume 26: Atlas and Maule (1993) မိုှ �ယ်ူ�ညီ်။ ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က 
ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� န်းယ်�ကျေးမြမာအချုံးင့်��အ�းင့်��

ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််ငံ့်၏ ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််� ၁၄ ခုုထု�တဲင့်် လူဦး�ရေ�နှှင့််် 

နယ််ရေပြမိုအက�ယ််အ�န်�အ� အရေ��ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််� အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

မို�ာ�မိုှာ က�င့််နီလူမို��ု�၂၉ (ပြပွဲညီ်နယ်် လူဦး�ရေ�၏ ၆၁ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ ဗမိုာ(၁၅ �ာခုုုင့််နှုန်�)နှှင့််် �ှမို်�(၁၄ 

၂၉ ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ ‘ကယ်ာ�’ ဟုူရေ�ာ အမို��ု�အစ်ာ�ထု�တဲင့်် ကယ်ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

ခုဲ�မို�ာ�ပွဲါ�င့််မိုညီ်ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်။ မို��ု�နှဲယ််စ်ုခုဲ�မို�ာ�ကုု �ီ�ပြခုာ�ခုဲ�၍မိုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ်် 

အတဲက် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့််မိုူ ‘ကယ်ာ�’ မိုှ�ီ�ပြခုာ�ခုဲ�၍ ‘ကယ်န်�’ ဟုူ�ညီ်် အမို��ု�အစ်ာ�ပွဲါ�င့််�ညီ်ကုု �တုပြပွဲ�ပွဲါ။

ရေဘုာလခု�ပြပွဲညီ်နယ််

ကနှတာ��တီပြပွဲညီ်နယ််

�ကယ််ဖွဲ့ုု�ကြီးကီ�ပြပွဲညီ်နယ််

ရေနာင့််ပွဲုလ�
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�ာခုုုင့််နှုန်�) တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ်ရေပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ လူမို��ု�လညီ်�ပြဖွဲ့စ််၊ လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� 

လညီ်�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ က�င့််နီလူမို��ု�တုု��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််� လဲု�င့််ရေကာ်ခုရှုုုင့််တဲင့်် မို�ာ�စ်ဲာစ်ုရေ�� 

ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််��ှု ဗမိုာလူမို��ု�မို�ာ�မိုှာလညီ်� လဲု�င့််ရေကာ်ခုရှုုုင့််တဲင့်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့်် 

�က�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််�၊ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ရေဘုာ်လခု�ခုရှုုုင့််တဲင့်် 

က�င့််လူမို��ု� အရေတာ်မို�ာ�မို�ာ��ှု�ညီ်။၃၀

�ယ်��/��င့်�န်းီ လွှားဦး�ကျေး�

က�င့််နီလူမို��ု�မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�၏ ဇိုာတုပြပွဲညီ်နယ််တဲင့််�ာ အဓာုက စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲင့််��ှု က�င့််နီလူဦး�ရေ�၏ ၉၀ �ာခုုုင့််နှုန်�ခုန််�ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် အရေပြခုခု� 

ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် က�န် ၁၀ �ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အပြခုာ�ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ပွဲ��ံနှှံ� 

ရေနထုုုင့််�က�ညီ်် �ရေဘုာပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််အပြပွဲင့််တဲင့်် ရေနထုုုင့််�ကရေ�ာ က�င့််နီ ၁၀ 

�ာခုုုင့််နှုန်�ထု�မိုှ အရေတာ်မို�ာ�မို�ာ��ညီ် ရေပြမိုာက်ဘုက် ကီလုုမိုီတာအနညီ်�င့်ယ််မိုှ�ာ ကဲာရေ��ရေ�ာ 

�ှမ်ို�ပြပွဲည်ီနယ််၊ ဖွဲ့ယ််ခံုုပြီးမုို��နယ််တဲင့််ရေနထုုုင့််�က�ည်ီ။ ထုုုပြီးမုို��နယ်် လူဦး�ရေ�၏ ၇၆ �ာခုုုင့််နုှန်�မှိုာ က�င့််နီ 

လူမို��ု�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့််မိုူ ပြီးမိုု��နယ်် ၂ ခုုမိုှလဲ�၍ က�န်ပြီးမိုု��နယ်် အာ�လုံ�တဲင့်် 

က�င့််နီလူမို��ု�မို�ာ��ညီ် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

၃၀ က�င့််တုု��ညီ် ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ� အကြီးကီ�ဆိုုံ�တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု ၃ ခုုထု�တဲင့်် မိုပွဲါ�င့််ရေ�ာ် 

လညီ်� ၎င့််�တုု��ညီ် ဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့််�ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ�၏ ထုက်�က်ရေက�ာ်�ှု�ညီ်။

ဇူးယ်�� (၃-၃) �ယ်��မြ�ည်း�န်းယ်�၏ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� �း ��နှှ�ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာု

၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%) ၁၉၈၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%) ၁၉၇၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

ကယ်ာ�/က�င့််နီ 61.3 55.9 57.4

ဗမိုာ 14.8 17.5 13.9

က�င့််/ကယ်န်� 7.8 6.4 5.9

မိုဲန် 0.1 0.4 0.4

�ှမို်� 14.3 16.6 18.5

 စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 98.3 96.8 96.1

မိုှတ်ခု�က် ။   ။ ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ က�န်�ာခုုုင့််နှုန်�တဲင့်် ရေ�ဲ�ရေနှှာတုုင့််��င့််��ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ� မိုဟုုတ်�ူမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ -အုနှဒုယ်၊ 
တရှုုတ်) ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် အပြခုာ� တုုင့််��င့််��ာ� မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။                                                                                                                                      

�င့််�ပြမိုစ် ်။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု 
အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။ 
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��� (၃-၄) �ယ်��မြ�ည်း�န်းယ်�၏ မြို့မာိး�န်းယ်�အဆင့််�၌ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာုနှှင့််� လွှားဦး�ကျေး�အမား��ဆ��� မားးိ�နှဲယ်�စ�

မိုှတ်ခု�က် ။     ။ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု ELF ညွှှန်�ကုန်�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�တဲက်ခု�က်ထုာ��ညီ်(မိုုတ်ဆိုက်တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ)။           
၀ မိုှ ၀.၃၃ ကုု 'နုမို််' ၊ ၀.၃၃ နှှင့််် ၀.၆၆ �ကာ�ကုု 'အလယ််အလတ်' နှှင့််် ၀.၆၆ နှှင့််် ၁ �ကာ�ကုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်�ညီ်။                                                                                                 

�င့််�ပြမိုစ် ် ။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ� 
ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

အနှှစ�ချုံးးး��

• ကယ်ာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ��ည်ီ လုဲ�င့််ရေကာ်ခုရုုှုင့််တဲင့်် အမို�ာ�ဆံုို�စု်ရေ��ရေနထုုုင့််�ကပြီးပီွဲ� စု်စု်ရေပွဲါင့််� 

ကယ်ာ�လူဦး�ရေ�၏ ၈၆ �ာခုုုင့််နှုန်�ရေက�ာ်�ညီ် ထုုုခုရှုုုင့််နှှင့််် ဖွဲ့ယ််ခုုံပြီးမိုု��နယ််(�ှမို်�ရေတာင့််) 

တုု�တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

• ရေဘုာ်လခု�ခုရှုုုင့််တဲင့်် က�င့််၊ ကယ်ာ�နှှင့််် �ှမို်�တုု�ရေနထုုုင့််ပြီးပွဲီ� စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု အ�ှုဆိုုံ� ခုရှုုုင့်် 

ပြဖွဲ့စ််ကာ �ှမို်�လူမို��ု�တုု��ညီ် ခုရှုုုင့််၏ ပြီးမိုု��နယ်် ၃ ခုုအနက်မိုှ တစ််ခုုတဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ု ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

�ှမာ��မြ�ည်း�န်းယ်�

ဧ�ုယ်ာအ� တုုင့််�ပြပွဲညီ်၏ အကြီးကီ�ဆိုုံ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် နှုုင့််င့်ံရေ��အ� အကဲ�ပြပွဲာ�ဆိုုံ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု အစ်ုံလင့််ဆိုုံ� ပြပွဲညီ်နယ််ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ ပွဲထု�ီအရေနအထုာ�အ� �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် �ှမို်�ကုန်�ပြပွဲင့််ပြမိုင့်််၏ နယ််ရေပြမိုအမို�ာ�ဆိုုံ�ကုု 

ခြုံခု�ံလှမို်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� အရေနာက်ရေပြမိုာက်ဘုက်တဲင့်် �ှမို်�ရှုုု�မို၊ အရေနာက်ဘုက်တဲင့်် ဗမိုာလူမို��ု�မို�ာ� အဓာုက 

ရေနထုုုင့််�ာ အလယ််ပွဲုုင့််�ရေပြမိုပြပွဲန််လဲင့််ပြပွဲင့််မို�ာ�နှှင့််် အရေနာင့််ရေတာင့််ဘုက်တဲင့်် ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််တုု� 

တညီ်�ှု�ညီ်။ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် တရှုုတ်၊ လာအုု၊ ထုုုင့််�နှုုင့််င့်ံတုု�နှှင့်််လညီ်� နယ််နုမိုုတ်ခု�င့််� ထုုစ်ပွဲ် 

ရေန�ညီ်။

�ှမ်ို�ပြပွဲည်ီနယ််ကုု ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�အခု�က်အလက်ရေကာက်ယူ်�န်နှှင့််် အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ�� �ည်ီ�းယ််ခု�က် 

မို�ာ�နှှင့််် �ှမို်�ရေပြမိုာက်၊ �ှမို်�အရေ�ှ�နှှင့််် �ှမို်�ရေတာင့််ဟုု ရေဒီ�ကြီးကီ� ၃ ခုုခုဲ�ပြခုာ�ရေလ်�ှုကာ လာရှုု�၊ က��ုင့််�တုံ 

နှှင့််် ရေတာင့််ကြီးကီ�တုု��ညီ် ထုုုရေဒီ�ကြီးကီ� ၃ ခုု၏ လူစ်ညီ်ကာ�ထုူထုပွဲ်�ာ ပြီးမိုု��ပြပွဲမို�ာ�အ�ီ��ီ� ပြဖွဲ့စ််�က 

�ှမို်�

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု* 

     နုမို််

     အလယ််အလတ်

     ပြမိုင့်််

မြ�ည်း�န်းယ်�အမာည်း�တ�� မားးိ�နှဲယ်�စ�သုံးည်း� ...

     ... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု

     ... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု မိုဟုုတ်
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�ညီ်။ ပွဲထု�ီအရေနအထုာ�အ� တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုအ�ှုဆိုုံ�မိုှာ �ှမို်�အရေ�ှ�ရေဒီ� 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� �ှမို်�ရေတာင့််မိုှာမိုူ ရေဒီ�ကြီးကီ� ၃ ခုုအနက် စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု အနညီ်�ဆိုုံ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

�ှမ်ို�ပြပွဲည်ီနယ််�ည်ီ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်၏ ၂၀၀၈ အရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီအ� တည်ီရေထုာင့််ခု�ရ်ေ�ာ ကုုယ််ပုုွဲင့်် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�(SAZ) ၆ ခုုအနက် ၅ ခုုတညီ်�ှု�ာ ပြပွဲညီ်နယ််လည်ီ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ယ်င့််�ကုုယ််ပွဲုုင့်် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�မို�ာ�မိုှာ ဓာနှုကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�၊ ကုု�ကန််ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�၊ 

ပွဲရေလာင့််ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�၊ ပွဲအုု�်�ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�နှှင့််် � ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ် 

ခုဲင့်််�ရေဒီ�၃၁ တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုရေဒီ�မို�ာ��ညီ် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််�ှု ပြီးမိုု��နယ်် ၅၅ ခုုအနက်မိုှ ၁၅ ခုုတဲင့်် 

ပွဲါ�င့််�ညီ်။ 

�ှမာ��မြ�ည်း�န်းယ်� အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�ကျေးမြမာမား�� ကျေး��ကျေး�ါ��လွှာ���� သုံးမာိ�င့်��ကျေး���င့်��

�ှမို်�လူမို��ု� အမို�ာ�စ်ုက ၎င့််�တုု��ညီ် ၆ �ာစ်ုနှှစ််ကတညီ်�က ရေဒီ�တစ််ရေလှာက်ရေ�့�ရေပြပွဲာင့််� 

အရေပြခုခု�လာခု�်ရေ�ာ �ှမို်�-တုုင့်် (tai) လူမို��ု�မို�ာ�မိုှ ဆိုင့််��က်လာ�ညီ်ဟုု လက်ခုံထုာ��က�ညီ် 

(Aung Tun 2009)။ ထုုုအခု�န်ုကတည်ီ�က နုုှင့််ငံ့်ရေ��အ�ကဲ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ ပွဲရေဒီ��ာဇ်ိုနှုုင့််င့်ံ အမို�ာ�အပြပွဲာ� 

တညီ်�ှုလာခု�်ကာ အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် 'ရေစ်ာ်ဘုဲာ�' ဟုုရေခု်ရေ�ာ အကြီးကီ�အက�မို�ာ�က ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််ခု�်�က 

�ည်ီ။ ထုုုပွဲရေဒီ��ာဇ်ိုနုုှင့််ငံ့်မို�ာ��ည်ီ ဧ�ာ�တီပြမိုစ််�ှမ်ို�လဲင့််ပြပွဲင့််တဲင့်် တည်ီ�ုှရေ�ာ ဘုု�င့််နုုှင့််ငံ့်အမို��ု�မို��ု� 

နှှင့််် စ်စ််ပွဲဲ�မို�ာ�ဆိုင့််နှှ�ပြခုင့််�အ�ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ အခုဲန်ဘုဏ္ဍာဆိုက်�ပြီးပွဲီ� ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�အ�ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

မို�ကာခုဏ္ဏဆိုုု�လုု ထုုရေတဲ�ပွဲတ်�က်မိုုမို�ာ� �ှုခု�်�ညီ်။ 

�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ်် ၁၈၈၅ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြီးဗုတု�ှကုုလုုနီလက်ရေအာက်�ုု� တ�ာ��င့််က�ရေ�ာက်ခု�် 

�ညီ်။ ထုုု�ုု�က�ရေ�ာက်ပြီးပွဲီ�ရေနာက်ပွဲုုင့််� ဆိုယ််စ်ုနှှစ််အတဲင့််�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််တ�ှမို်� အပြပွဲင့််�အထုန် ခုုခုံ 

ရေတာ်လှန်မိုုမို�ာ��ှုခု�်�ညီ်(ရေအာင့််�ဲင့်် ၁၉၈၅/Aung Thwin 1985)။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံကုု ပြီးဗုတု�ှ-အုနှဒုယ် 

ထု��ုု� ထုညီ််�ဲင့််�ပြခုင့််�နှှင့်််အတူ ကုုလုုနီအာဏ္ဏာပွဲုုင့််မို�ာ��ညီ် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််ရေဒီ�အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု 

ရေစ်ာ်ဘုဲာ�မို�ာ�မိုှတဆိုင့််် �ဲယ််�ုုက်၍အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်�ညီ်။ ၁၉၂၂ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြီးဗုတု�ှအာဏ္ဏာပွဲုုင့််မို�ာ�က 

အမို��ု�မို��ု�ကဲ�ရေနရေ�ာ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�အရေပွဲ် ၎င့််�တုု�၏ ကုုလုုနီအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု လှမို်�မိုုု�နှုုင့််ရေ��အတဲက် 

ပွဲရေဒီ��ာဇို် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််စ်ုကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်�ညီ်။ ထုုု�ုု�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုုက ကုုလုုနီအစ်ုု��နှှင့််် �ှမို်�ရေစ်ာ်ဘုဲာ� 

မို�ာ��ကာ� ဆိုက်ဆိုံရေ��တဲင့်် အရေ��ပွဲါရေ�ာရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုတစ််�ပွဲ် ပြဖွဲ့စ််ရေစ်ခု�်�ညီ်။ ပွဲရေဒီ��ာဇို်�ှမို်� 

ပြပွဲညီ်နယ််စ်ုမိုဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုီက ကုုလုုနီအစ်ုု��အ�ာ�ှုမို�ာ�နှှင့််် ဆိုက်ဆိုံရေ��ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ အပြခုာ�ရေဒီ�မို�ာ� 

နှှင့်််ယ်ှဉ််လှင့်် ရေဒီ�တဲင့််�အရေ��ကုစ်စမို�ာ�၌ ကုုယ််ပွဲုုင့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် ပြမိုင့်််ပြမိုင့်််မိုာ�မိုာ���ှုခု�်ရေ�ာ 

ရေ�ကာင့််် ရေစ်ာ်ဘုဲာ�အခု��ု�က ထုုုအရေပြခုအရေနအရေပွဲ် �ရေဘုာက�ခု�်�က�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ပွဲရေဒီ��ာဇို် 

�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််စ်ု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့််မိုူ ဥပွဲရေဒီ�စ််အ� ၎င့််�တုု��င့််ရေင့်ဲ၏ ၅၀ �ာခုုုင့််နှုန်�ကုု ဗဟုုု 

ဘုက်ဂ္ဂို�က်အတဲက်ရေကာက်ယ်ူပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်�ူ��န်ရေဆိုာင့််မိုုလုပွဲ်င့်န်�မို�ာ�မှို ပွဲညီာရေ��အထုု အဓာုကက� 

ရေ�ာ�ာနမို�ာ�ကုုလညီ်� ဗမိုာအစ်ုု��၏ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုရေအာက်�ုု� �ဲတ်�ဲင့််�ခု�်�ညီ်(Tzang Yawnghwe 

1987: 76–77)။

၃၁ တုုင့််�ပြပွဲညီ်အတဲင့််� ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ� စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� ၆ ခုု�ှု�ညီ်။ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ‘�’  

ကုု ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�တုုင့််�(SAD) ဟုု �ညီ်ညွှှန်�ရေခု်ဆိုုုရေ�ာ ခုရှုုုင့်် ၂ ခုုပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ��ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််� 

တစ််ခုုအတဲင့််� လူဦး�ရေ� �ု�ု�ာ�ာမို�ာ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုုကုု ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ရေပွဲ��န် 

�ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ၎င့််�တုု�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် လက်ရေတဲ�တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် မိုညီ်မိုှ��ှု�နညီ်� 

ဆိုုု�ညီ်မိုှာမိုူ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�စ်�ာ�ှု�ညီ်။
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ပွဲင့််လုံရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ�(၁၉၄၆ - ၄၇)နှှင့််် တုုင့််�ပြပွဲ�ပြပွဲညီ်ပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်(၁၉၄၇) တုု� 

တဲင့်် �ှမို်�လူမို��ု�တုု�က ဗမိုာပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုထု�တဲင့်် ၁၀ နှှစ်် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပြီးပွဲီ�ပွဲါက ပြပွဲညီ်နယ််ဆိုက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု 

ညီိုနှုင့််��ယ်ူခု�်�ကပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့်် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ၁၉၄၇ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေထုာင့်် 

ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ်် ၄ ခုုအနက်မိုှ ၁ ခုုပြဖွဲ့စ််လာခု�်�ညီ်။ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုထု�တဲင့်် ဆိုယ််စ်ုနှှစ််တစ််ခုု ပွဲူ�ရေပွဲါင့််� 

ရေနထုုုင့််ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့််မိုူ ဆိုက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့််် ရေတာင့််�ဆိုုုမိုုမို�ာ�နှှင့်််အတူ လက်နက်စ်ဲ�ကုုင့်် ပွဲုန်ကန်မိုုမို�ာ� 

�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််ထု�တဲင့်် အုံကြွကလာခု�်�ညီ်။ ထုုုအခု�နု်မိုှစ်၍ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် 

ပြပွဲညီ်တဲင့််�စ်စ််ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ��ာ ရေဒီ�တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််လာခု�်�ညီ်။

��� (၃-၅) ၁၉၄၈ မာတိ�င့်�မာီ �ှမာ��မြ�ည်း�န်းယ်� -  �ှမာ��မြ�ည်း�န်းယ်�မား��၏ ချုံးန်း�်မာှန်း��ကျေးမြချုံး န်းယ်�န်းိမာိတ�နှှင့််� တည်း�ကျေးန်း��မား�� 

�င့််�ပြမိုစ် ်။ ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု Linn Atlas ၏ မိုူလစ်ုတ်ကူ�ရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍ The Imperial Gazetteer of India, volume 26: Atlas and 
Maule (1993) မိုှ�ယ်ူ�ညီ်။ ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ဟုုုပွဲုံ�၊ နမို််ခုုတ်၊ ရေနာင့််မိုဲန်၊ �င့််�ယ် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�
�မိုုုင့််�ကန်၊ နမို််ကုုင့််၊ လဲင့််အီ� ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� 
ဆိုတ်ထုုံ (�ထုုံ) ပြပွဲညီ်နယ််
�ီရေပွဲါပြပွဲညီ်နယ််
က��ုင့််�တုံပြပွဲညီ်နယ််
�ပွဲ်ရေစ်ာက်ပြပွဲညီ်နယ််
လဲု�င့််�လုံ/လဲယ််လုံပြပွဲညီ်နယ််
မိုန်�လုံ/မိုန်�လန်�ပြပွဲညီ်နယ််
ရေမိုာ နှှင့််် �းာင့်ံ ပြပွဲညီ်နယ််
ရေမိုာက်မိုယ််ပြပွဲညီ်နယ််
မိုုုင့််�ရှုု� နှှင့််် မိုုုင့််�ဆိုန်�ပြပွဲညီ်နယ််
မိုုုင့််�ကုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််
မိုုု�မိုုတ်ပြပွဲညီ်နယ််
မိုုု�န�ပြပွဲညီ်နယ််
မိုုုင့််�ရေနာင့််ပြပွဲညီ်နယ််
မိုုု�ပြီးဗ�ပြပွဲညီ်နယ််
မိုုုင့််�ပွဲန်ပြပွဲညီ်နယ််
ရေပြမိုာက်�ုနှဒီပြပွဲညီ်နယ််
ပွဲင့််�တယ်၊ ရေက�ာက်ကူ၊ ပွဲဲ�လှ နှှင့််် က��ံ� ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� 
ရေတာင့််�ုနှဒီပြပွဲညီ်နယ််
ရေ�ာင့််ပွဲင့််ပြပွဲညီ်နယ််
�ပြပွဲညီ်နယ််
ရေညီာင့််ရေ�့၊ ဆိုမို်ကာ/စ်ံကာ� နှှင့််် ဆိုဂ္ဂိုဲ�/စ်ကဲယ်် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� 
အပြခုာ�

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� န်းယ်�ကျေးမြမာအချုံးင့်��အ�းင့်��

ရေ�ှ�တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု��်က��ုု်�ပွဲင့်် �ှမ်ို�အရေ�ှ��ည်ီ �ှမ်ို�ပြပွဲည်ီနယ််တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စံု်လင့်် 

ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုအမို�ာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� �ှမို်�ရေတာင့််မိုှာမိုူ မို��ု�နှဲယ််စ်ုတူညီီမိုု ပွဲုုမို�ာ��ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ပွဲုံ(၃-၆) တဲင့်် 

ရေတဲ�ပြမိုင့််��ညီ််အတုုင့််� �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််၏ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုမိုှာ ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့််် 

တဲင့်် �ု�ာထုင့််�ှာ�ပြီးပွဲီ� ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�အ�ကာ�တဲင့်် �ု�ာထုင့််�ှာ�ရေ�ာ ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုမို�ာ� �ှု�ညီ်။

�ှမို်��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ်တပွဲ်ခုံ�ရေ�ာ လူမို��ု�ပြဖွဲ့စ််ကာ ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််� လူဦး�ရေ�အမို�ာ� 

ဆိုုံ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� လူဦး�ရေ�၏ ၃၀ �ာခုုုင့််နှုန်��ှု�ညီ်။ ဒီုတုယ်နှှင့််် တတုယ်လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�မိုှာ ပွဲအုု�်�(၁၃ �ာခုုုင့််နှုန်�) နှှင့််် ဗမိုာ(၁၂ �ာခုုုင့််နှုန်�) တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဓာနှု၊ အင့််��ာ�၊ 

တရေအာင့််�၊ ကခု�င့််၊ ကယ်ာ�၊ ကုု�ကန််၊ � တုု�က�်�ုု�ရေ�ာ အပြခုာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု အမို�ာ�အပြပွဲာ��ညီ် 

ပြပွဲညီ်နယ််တ�ှမို်� ပွဲ��ံနှှံ�ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။
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�ှမာ��လွှားဦး�ကျေး�

�ှမို်�လူဦး�ရေ��ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�နှှင့််် အရေ�ှ�ပွဲုုင့််�တုု�တရေလှာက်တဲင့်် ပွဲ��ံနှှံ�တညီ်�ှု 

ရေ�ာ်လညီ်� အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့််�ာ စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� တုုင့််�ပြပွဲညီ်အတဲင့််��ှု 

စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� �ှမို်�လူဦး�ရေ�၏ ခုန််မိုှန်�ရေပြခု ၆၆ �ာခုုုင့််နှုန်��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််� စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ 

�ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််၏ ပြီးမိုု��နယ်် ၅၅ ပြီးမိုု��နယ််အနက် ၃၃ ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုပြဖွဲ့စ််�ညီ်(ပွဲုံ ၃-၆ ကုု�ကညီ််ပွဲါ)။

�ှမ်ို�ပြပွဲည်ီနယ််ပြပွဲင့််ပွဲတဲင့််ဆုုိုလှင့်် �ှမ်ို�လူမို��ု� (�ှမ်ို�နီဟုု�တ်မှိုတ်ရေ�ာ) အမို�ာ�အပြပွဲာ� စု်ရေ�� 

ရေနထုုုင့််မိုုကုု ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် (စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� �ှမို်�လူဦး� ရေ�၏ ၁၃ �ာခုုုင့််နှုန်�) နှှင့််် စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််� (၁၁ 

�ာခုုုင့််နှုန်�)၃၂ တုု�တဲင့််လညီ်� ရေတဲ�နှုုင့််�ညီ်။ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် �ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် 

စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�နှှင့််် နယ််နုမုိုတ်ခု�င့််�ထုုစ်ပ်ွဲရေနရေ�ာ အရေနာက်ရေတာင့််ပုုွဲင့််�ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် စု်ရေ�� 

ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ မိုုု�ညီိင့််�ခုရှုုုင့််တဲင့််ဆိုုုလှင့်် �ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် ခုရှုုုင့််လူဦး�ရေ�စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�၏ ၃ ပွဲုံ ၁ ပွဲုံ 

နီ�ပွဲါ�(၃၀ �ာခုုုင့််နှုန်�) အထုုပွဲင့််�ှု�ညီ်။ စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တဲင့််မိုူ �ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် ကခု�င့်် 

ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မိုှ 

ဟုုမိုမလင့််�ပြီးမိုု��နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် �ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ� စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််မိုု အမို�ာ�ဆိုုံ�ပြီးမိုု��နယ််ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� 

�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််��ှု ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ထုက်ပွဲင့်် �ှမို်�လူဦး�ရေ� ပွဲုုမို�ာ��ညီ်။ ဟုုမိုမလင့််�ပြီးမိုု��နယ််�ှု �ှမို်� 

လူဦး�ရေ��ည်ီ စု်စု်ရေပွဲါင့််� �ှမ်ို�လူဦး�ရေ�၏ ၇ �ာခုုုင့််နုှန်�အထုု�ုှကာ ထုုုပြီးမုို��နယ််လူဦး�ရေ�၏ ၈၀ �ာခုုုင့််နုှန်� 

�ှု�ညီ်။ ထုုု�အတူ ကပွဲ်လ�က်ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့််လညီ်� ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ�၏ အရေတာ်ပွဲင့််မို�ာ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ 

�ာခုုုင့််နှုန်�ကုု ရေန�ာယ်ူထုာ�ပြီးပွဲီ� ဗန်�ရေမိုာက်တဲင့်် ၇၀ �ာခုုုင့််နှုန်�နှှင့််် ခုနှတီ�တဲင့်် ၂၀ �ာခုုုင့််နှုန်� �ှု�ညီ်ကုု 

ရေတဲ���ညီ်။

�ိ�ယ်��ိ�င့်�အ���ချုံးးး��ချုံးဲင့််�� ကျေး�သုံးမား��

�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််ထု�တဲင့်် အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု ၅ ခုု(ပွဲအုု�်�၊ ဓာနှု၊ 

တရေအာင့််�၊ �နှှင့််် ကုု�ကန််) �ညီ် ၂၀၀၈ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ� ��ှုထုာ� 

�ညီ်။ ဤအခုန်�တဲင့်် ပွဲအုု�်�၊ ဓာနှုနှှင့််် တရေအာင့််�တုု�၏ ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့််် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််မိုုကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

�ဲာ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ '�' နှှင့််် 'ကုု�ကန််' တုု�မိုှာမိုူ ဤရေန�ာတဲင့်် မိုပွဲါရေ��ပွဲါ။ အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ် 

'�' ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�တုုင့််�အတဲင့််�မိုှ ပြီးမိုု��နယ်် ၆ ပြီးမိုု��နယ််အတဲက် GAD အခု�က်အလက်မို�ာ� 

မို�ှုပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။၃၃ ထုုု�အတူ ကုု�ကန်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ��ှု ကုု�ကန််လူဦး�ရေ�မိုှာ 

လညီ်� ရေလာက်ကုုင့််ပြီးမိုု��နယ််�ှု 'အပြခုာ�' ရေခုါင့််�စ်ဉ််ရေအာက်တဲင့်် ရေပွဲါင့််��င့််ရေနရေ�ာရေ�ကာင့််် တုတု 

က�က� မို�တ်မိုှတ်နှုုင့််ရေပွဲ။

၃၂ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် စ်စ််ကုုင့််�အတဲင့််��ှု �ှမို်�လူမို��ု� အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု �ှမို်�နီ ဟုု �တ်မိုှတ်�က�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ - Tun(2019) 

ကုု �ကညီ််ပွဲါ။

၃၃ ထုုုပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�မိုှာ မိုုုင့််�ရေမိုာ၊ ပွဲန်�ုုင့််(ဟုုုပွဲန်�ခုရှုုုင့််) နာ�ဖွဲ့န်�နှှင့််် ပွဲန်ဆိုန်�(မိုက်မိုန်�ခုရှုုုင့််) တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ လက်�ှု မိုူ�ါဒီ 

မို�ာ�အ� '�' ပြပွဲညီ်နယ််ရေ�ဲ�စ်ညီ်�ညီီညွှဲတ်ရေ��ပွဲါတီ (ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ်၏ အကြီးကီ�ဆိုုံ�တုုင့််��င့််��ာ�လက်နက်ကုုင့်် တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��ဟုု 

�တ်မိုှတ်�က�ညီ်် ၎င့််�၏လက်နက်ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��၊  '�'ပြပွဲညီ်နယ််ရေ�ဲ�စ်ညီ်�ညီီညွှဲတ်ရေ��တပွဲ်မိုရေတာ်)�ညီ် '�' SAD တဲင့်် 

နယ််ရေပြမိုအမို�ာ�စ်ုကုုထုုန်�ခု��ပွဲ်ထုာ�ပြီးပွဲီ� အာ�ရေကာင့််�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��၊ စ်ီ�ပွဲဲာ�ရေ��နှှင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်ရေ���ာတုု�တဲင့််ခုုုင့််မိုာ အာ� 

ရေကာင့််�မိုုကုု ထုုန်��ုမို်�ထုာ��ညီ်။ '�' SAD အရေ�ကာင့််� အရေ��စ်ုတ်�ုလုုလှင့်် Lintner(2019) တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ။
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�အိ�း�� လွှားဦး�ကျေး�

ပွဲအုု�်�လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ဒီုတုယ်ရေပြမိုာက် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� �ှမို်�ရေတာင့််ပွဲုုင့််�တဲင့်် အမို�ာ�ဆိုုံ�စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကကာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ပွဲအုု�်�လူဦး�ရေ�၏ ၈၂ 

�ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ ထုုုရေဒီ�တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ က�န် ၁၈ �ာခုုုင့််နှုန်�ရေ�ာ ပွဲအုု�်�တုု�မိုှာမိုူ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ်် 

ပြပွဲင့််ပွဲ က�င့််နှှင့််် မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််တုု�တဲင့််�ှု�ညီ်။ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် ၎င့််�တုု��ညီ် ပြီးမိုု��နယ်် ၆ 

ပြီးမိုု��နယ််၌ လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုအပြဖွဲ့စ်် ရေန�ာယ်ူထုာ��ညီ်။၃၄ ပွဲအုု�်�ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််� 

ရေဒီ�ကုု ထုုုပြီးမိုု��နယ်် ၆ ပြီးမိုု��နယ််အနက်မိုှ ၃ ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် တညီ်ရေထုာင့််ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ထုုုပြီးမိုု��နယ်် 

မို�ာ�မိုှာ - ဟုုုပွဲုံ�၊  ဆိုီဆိုုုင့််နှှင့််် ပွဲင့််ရေလာင့််� တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ထုူ�ပြခုာ��ညီ်မိုှာ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�အတဲင့််� ရေနထုုုင့််ရေ�ာ ပွဲအုု�်�လူဦး�ရေ�ထုက် 

ထုုုရေဒီ�ပြပွဲင့််ပွဲတဲင့်် ရေနထုုုင့််ရေ�ာ လူဦး�ရေ�က ပွဲုုမို�ာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�တဲင့်် 

ပွဲအုု�်�လူဦး�ရေ�၏ ၃၇ �ာခုုုင့််နှုန်��ာ�ှုပြီးပွဲီ� �ှမို်�ရေတာင့််ပွဲုုင့််��ှု အပြခုာ�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် ၄၃ �ာခုုုင့််နှုန်�ထုု 

�ှုကာ အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် လဲု�င့််လင့််နှှင့််် ရေတာင့််ကြီးကီ�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့််( ၃၀ �ာခုုုင့််နှုန်� �န်�က�င့််) စ်ုရေ�� 

ရေနထုုုင့််�က�ည်ီ။ �ုု��ာတဲင့်် ပွဲအုု�်�ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််�ရေဒီ�၏ လူဦး�ရေ� ၇၀ �ာခုုုင့််နုှန်�မှိုာ ပွဲအုု�်� 

လူမို��ု�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််�ရေဒီ� အပြပွဲင့််ဘုက်တဲင့််မူို ပွဲအုု�်�လူမို��ု�တုု��ည်ီ  ရေမိုာက်မိုယ်် 

ပြီးမုို��နယ််တဲင့်် ပြီးမုို��နယ််၏ အဓုာကလူဦး�ရေ�အပြဖွဲ့စ်် စု်ရေ��ရေနထုုုင့််�ကပြခုင့််�အပွဲါအ�င့်် အနီ��န်�က�င့််ပြီးမုို��နယ်် 

မို�ာ�တဲင့်် ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ�၏ အရေတာ်ပွဲင့််မို�ာ�ရေ�ာ �ာခုုုင့််နှုန်�အပြဖွဲ့စ်် တညီ်�ှုရေန�က�ညီ်။ 

ဓနှ�လွှားဦး�ကျေး�

ဓာနှုတုု��ညီ် �ှမို်�ပြပွဲညီ်တဲင့်် ဗမိုာမိုဟုုတ်ရေ�ာလူမို��ု�စ်ုမို�ာ�ထု�၌ တတုယ်လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� �ှမို်�ရေတာင့််ပွဲုုင့််�၊ မိုနှတရေလ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ခု�င့််� ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ 

ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် အမို�ာ�အပြပွဲာ� စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ဓာနှုလူဦး�ရေ�၏ ၁ �ာခုုုင့််နှုန်��ာ �ှမို်� 

ပြပွဲညီ်နယ််ပြပွဲင့််ပွဲတဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

ဓာနှုလူမို��ု�တုု��ညီ် ဓာနှုကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�တဲင့်် အမို�ာ�ဆိုုံ�စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� 

ဓာနှုလူဦး�ရေ�၏ ၄၆ �ာခုုုင့််နှုန်��ညီ် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�၏ ပြီးမိုု��နယ်် ၂ ခုုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပွဲင့််�တယ် 

နှှင့််် �းာင့်ံပြီးမိုု��နယ််တုု�အနက်မိုှ တစ််ခုုတဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ဓာနှုလူဦး�ရေ�၏ အရေတာ်မို�ာ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ 

�ာခုုုင့််နှုန်��ညီ် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ� အနီ��န်�က�င့််�ှု �ှမို်�ရေတာင့််နှှင့််် �ှမို်�ရေပြမိုာက် ပြီးမိုု��နယ်် 

မို�ာ�တဲင့််ရေနထုုုင့််�က�ာ ဓာနှုလူဦး�ရေ�၏ ၃၇ �ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ �ှမို်�ရေတာင့််၊ ၁၆  �ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ �ှမို်�ရေပြမိုာက် 

တုု�တဲင့််ရေနထုုုင့််�က�ည်ီ။ �ှမ်ို�ရေတာင့််တဲင့်် ဓာနုှလူမို��ု�တုု�အမို�ာ�ဆံုို�စု်ရေ��ရေနထုုုင့််�က�ည်ီမှိုာ ရေတာင့််ကြီးကီ� 

နှှင့််် လင့််�ရေခု�ခုရှုုုင့််တုု�တဲင့်် အ�ီ��ီ�တညီ်�ှုရေ�ာ ကရေလာနှှင့််် �ပွဲ်ရေစ်ာက်ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

�ှမို်�ရေပြမိုာက်တဲင့််မိုူ ဓာနှုလူမို��ု�မို�ာ��ညီ် အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေက�ာက်မို�ခုရှုုုင့််�ှု ရေနာင့််ခု��ုပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် 

အမို�ာ�ဆိုုံ� ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

ဓာနှုလူမို��ု�မို�ာ��ညီ် ဓာနှုကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�တဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ရေဒီ�လူဦး�ရေ�၏ ၈၀ �ာခုုုင့််နှုန်� �ှု�ညီ်။ ဓာနှုတုု��ညီ် ကရေလာနှှင့််် ရေနာင့််ခု��ုပြီးမိုု��နယ််တုု�တဲင့်် 

လညီ်� ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ�၏ လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

၃၄ ထုုုပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�မိုှာ ဟုုုပွဲုံ�၊ ဆိုီဆိုုုင့််၊ ပွဲင့််ရေလာင့််�(ပွဲအုု�်� SAZ)၊ လဲု�င့််လင့််နှှင့််် ရေမိုာက်မိုယ််(လဲု�င့််လင့််ခုရှုုုင့််၊ �ှမို်�ရေတာင့််) နှှင့််် 

�ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််၏ပြီးမိုု��ရေတာ် ရေတာင့််ကြီးကီ�တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။
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�ကျေးလွှာ�င့်�/တအ�န်း�� လွှားဦး�ကျေး�

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု တအာန်�လူဦး�ရေ� အာ�လုံ�နီ�ပွဲါ� (၉၉ �ာခုုုင့််နှုန်�)�ညီ် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် 

ရေနထုုုင့််�က�ည်ီ။ ၎င့််�တုု��ည်ီ ပွဲရေလာင့််ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််�ရေဒီ�၏ လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆံုို� မို��ု�နဲှယ််စု် 

လညီ်�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�ထု�တဲင့်် ရေနထုုုင့််ရေ�ာ တအာန်� 

လူဦး�ရေ�ထုက် ပြပွဲင့််ပွဲတဲင့််ရေနထုုုင့််ရေ�ာ လူဦး�ရေ�ကပွဲုုမို�ာ��ညီ်။ တအာန်� လူဦး��၏ ၂၂ �ာခုုုင့််နှုန်� 

�ာ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�ထု�တဲင့်် ရေနထုုုင့််ပြီးပွဲီ� ၇၇ �ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််၏ အပြခုာ� 

ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ကဲတ်ခုုုင့််၊ ရေက�ာက်မို�၊ လာရှုု�နှှင့််် တန််ယ်န်� ပြီးမိုု��နယ်် 

တုု�တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ၎င့််�တုု��ညီ် ထုုုပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် လူဦး�ရေ�မို�ာ�ရေ�ာ မို��ု�နှဲယ််စ်ုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ် 

လညီ်� အမို�ာ�ဆိုုံ�ရေတာ်မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ ဥပွဲမိုာ-ကဲတ်ခုုုင့််ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် တအာန်� လူဦး�ရေ��ညီ် ပြီးမိုု��နယ်် 

လူဦး�ရေ�၏ ၂၅ �ာခုုုင့််နှုန်��ာ�ှုရေ�ာ်လညီ်� မိုုန်��န်�လူဦး� ရေ�မိုှာ ၂၉ �ာခုုုင့််နှုန်��ှု�ညီ်(ကခု�င့််လူဦး�

ရေ�ပွဲင့်် ၂၄ �ာခုုုင့််နှုန်� �ှု�ညီ်)။

ဇူးယ်�� (၃-၄) �ှမာ��မြ�ည်း�န်းယ်� တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� �း ��နှှ��ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာု

၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%) ၁၉၈၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%) ၁၉၇၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

�ှမို်� 30.1 76.4 77.0

အာခုါ 2.0

ဗမိုာ 12.2 11.1 9.5

ဓာနှု 5.7

အင့််��ာ� 2.7

ကခု�င့်် 2.6 3.8 5.3

ကယ်ာ�/က�င့််နီ 0.2 1.2 1.3

ကယ်န်� 1.7

ကုု�ကန်် 3.6

လာ�ဟုူ 5.0

မိုုန်��န်� 1.5

ပွဲအုု�်� 13.4

ပွဲရေလာင့််/တအာန်� 8.2

ရေတာင့််ရှုုု� 1.0

� 2.1

စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 92.0 92.5 93.1

မိုှတ်ခု�က် ။    ။ ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�နှှင့််် ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ��ကာ�တဲင့်် �ှမို်�လူဦး�ရေ� အခု��ု�အစ်ာ� ရေလ�ာ်က��ပြခုင့််�မိုှာ 
အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် �ှမို်�လူမို��ု�စ်ာ�င့််�မိုှရေနပြီးပွဲီ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုခုဲ�မို�ာ� �ီ�ပြခုာ�ခုဲ�ထုုတ်လုုက်ပြခုင့််�ရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ က�န်�ာခုုုင့််နှုန်� 
တဲင့်် ရေ�ဲ�ရေနှှာတုုင့််��င့််��ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�မိုဟုုတ်�ူမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ -အုနှဒုယ်၊ တရှုုတ်) ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။ 

�င့််�ပြမိုစ်် ။    ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု 
အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။
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���(၃-၆) �ှမာ��မြ�ည်း�န်းယ်�၏ မြို့မာိး�န်းယ်�အဆင့််�၌ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာုနှှင့််� လွှားဦး�ကျေး�အမား��ဆ��� မားးိ�နှဲယ်�စ�  

မိုှတ်ခု�က် ။        ။ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု ELF ညွှှန်�ကုန်�အာ� အ�ုံ�ပြပွဲ�တဲက်ခု�က်ထုာ��ညီ်(စ်ာမို�က်နှှာ ၂၆ တဲင့််�ကညီ်် 
ပွဲါ) ။၀ မိုှ ၀.၃၃ ကုု 'နုမို််' ၊ ၀.၃၃ နှှင့််် ၀.၆၆ �ကာ�ကုု 'အလယ််အလတ်' နှှင့််် ၀.၆၆ နှှင့််် ၁ �ကာ�ကုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်�ညီ်။

�င့််�ပြမိုစ်် ။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ထုာ� 
ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု*

     နုမို််

     အလယ််အလတ်

     ပြမိုင့််် 

     အခု�က်အလက်မို�ှု

မြ�ည်း�န်းယ်�အမာည်း�တ�� မားးိ�နှဲယ်�စ�သုံးည်း� ...

      ... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု

      ... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု မိုဟုုတ် 

      အခု�က်အလက်မို�ှု

အနှှစ�ချုံးးး��

• �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ထု�တဲင့်် 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု အ�ှုဆိုုံ�ပြပွဲညီ်နယ်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• �ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် �ှမို်�ပြပွဲည်ီနယ််၏ အခု�က်အခု�ာပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ �ှမို်�ရေတာင့််၏ အရေ�ှ�ပွဲုုင့််�နှှင့််် 

�ှမို်�ရေပြမိုာက်၏ ရေတာင့််ပွဲုုင့််�တုု�တဲင့်် အမို�ာ�ဆိုုံ� စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

• ဗမိုာလူဦး�ရေ�၏ ၂  �ာခုုုင့််နှုန်��ာ �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ရေနထုုုင့််�ကရေ�ာ်လညီ်� ၎င့််�တုု��ညီ် 

မိုုု�မိုုတ်ခုရှုုုင့််၏ အဓာုကလူမို��ု�စ်ု ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• ကခု�င့််လူဦး�ရေ�၏ ၁၇ �ာခုုုင့််နှုန်��ညီ် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် 

�ှမို်�ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််��ှု လာ�ရှုု�နှှင့််် မိုူဆိုယ််ခုရှုုုင့််မို�ာ�တဲင့်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

• ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ���ှုရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ��ညီ် အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် 

၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််ပုွဲုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�တဲင့်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကရေ�ာ်လညီ်� ထုုုရေဒီ�တစ််ခုု 

တညီ်�တဲင့်် ရေနထုုုင့််ပြခုင့််�ရေတာ် မိုဟုုတ်ရေပွဲ။
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��င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�

က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအရေ�ှ�ပွဲုုင့််�တဲင့်် တညီ်�ှု�ညီ်။ ၎င့််��ညီ် ထုုုင့််�နှုုင့််င့်ံနှှင့််် 

နယ််နုမုိုတ်ခု�င့််� �ှည်ီလ�ာ�စဲ်ာထုုစ်ပ်ွဲလ�က်�ုှပြီးပီွဲ� အရေနာက်ဘုက်တဲင့်် ပွဲ�ခူု�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�၊ မဲိုန်ပြပွဲည်ီနယ်် 

တုု�နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ခု�င့််�ထုုစ်ပွဲ်ရေန�ညီ်။ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််၏ ရေတာင့််ဘုက်တဲင့််မိုူ တန��ာ�ီတုုင့််� 

ရေဒီ�ကြီးကီ��ှု�ညီ်။ ရေပြမိုာက်ဘုက်တဲင့်် ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ်၊ ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တုု� ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံတကာအ�ုုင့််�အ�ုုင့််�တဲင့်် က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ်တပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ လူမို��ု�စ်ု 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် က�င့််လူမို��ု�တုု�၏ လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ခု�နု်ကတညီ်�ကစ်တင့််ခု�်�ညီ်် ရေတာ်လှန်ရေ��ပြဖွဲ့င့််် 

လူ�ုမို�ာ��ညီ်။ က�င့််အမို��ု��ာ�အစ်ညီ်�အရှုုံ� (KNU) နှှင့််် ပြမိုန်မိုာစ်စ််တပွဲ်တုု��ကာ� ပွဲဋိုပွဲကခကုု 

'အ�ှညီ်�ကာ�ဆိုုံ� ပြပွဲညီ်တဲင့််�စ်စ််' ဟုု ကင့််ပွဲဲန်�တပွဲ်�က�ညီ်(South 2011)။ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််၏ ရေပြမို 

မို�က်နှှာ�ဲင့််ပြပွဲင့််မိုှာ ခြုံခု�ံ၍�ကညီ််လှင့်် ရေတာင့််ကုန်�၊ ရေတာင့််တန်�ထုူထုပွဲ်ပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ်် 

ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�တဲင့််ရေ�ာ ထုုုင့််�နှုုင့််င့်ံနှှင့််် နယ််စ်ပွဲ်တဲင့်် ရေတာင့််ကုန်�၊ ရေတာင့််တန်�မို�ာ� ထုူထုပွဲ်လှ�ညီ်။ 

ထုုုရေဒီ�မို�ာ��ုု� အနညီ်�င့်ယ််မိုှရေ�ာလမို်�ရေ�ကာင့််�မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့တ်�န်�၍�ာ �ဲာ�လာနှုုင့််ပြီးပွဲီ� အပြခုာ� 

နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�ာက်ရေပွဲါက်�န်မိုလဲယ််ကူလှဘု� ပြမို�တီမိုှာ ယ်င့််�တုု�အနက်မိုှတစ််ခုုပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

��င့်�မြ�ည်း�န်းယ်� အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�ကျေးမြမာမား�� မြ�စ�ကျေး��လွှာ����သုံးမာိ�င့်��ကျေး���င့်��

ယ်ရေန်ရေခုတ် က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််၏ ပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမိုမို�ာ��ညီ် မိုတူညီီ�ညီ်် အခု�နု်ကာလ 

အ�ီ��ီ�၌ အုမို်နီ�ခု�င့််� ဗမိုာ၊ ယ်ုု�ဒီယ်ာ�နှှင့််် �ှမို်� ပြပွဲညီ်တုု�၏ လှမို်�မိုုု�မိုုရေအာက် က�ရေ�ာက်ခု�်�ညီ် 

(Rogers 1910)။ �ုု��ာတဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ဤနယ််စ်ပွဲ်ရေဒီ��ညီ် ခုက်ခု��ကမို်�တမို်�ရေ�ာ ပွဲထု�ီ 

အရေနအထုာ�ရေ�ကာင့််် နယ််ရေပြမိုအစ်ုတ်အပွဲုုင့််� အမို�ာ�အပြပွဲာ�တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ှင့််�န်ခု�်�ညီ်။ 

ပြီးဗုတု�ှတုု��ညီ် ဤရေဒီ�တစ််ခုုလုံ�ကုု နှှစ််ကြီးကုမို်က���ရေက�ာ်ပြီးပွဲီ�မိုှ �ုမို်�ပွဲုုက်နှုုင့််ခု�်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

၁၈၂၆ တဲင့််ပွဲထုမို အဂ္ဂို�လုပ်ွဲ-ပြမိုန်မိုာစ်စ််ပဲွဲ�ပြီးပီွဲ�ရေနာက် ဤရေဒီ�၏ ရေတာင့််ဘုက်စဲ်န်�ရေဒီ�(ယ်ရေန်ရေခုတ် 

ရေကာ်က�ုတ်နှှင့််် �ကာအင့််�ဆိုုပွဲ်ကြီးကီ�ခုရှုုုင့််) �ညီ် ပြီးဗုတု�ှ အရေ�ှ�အုနှဒုယ်ကုမိုါဏ္ဏီလက်ရေအာက်�ုု� 

က�ရေ�ာက်ခု�်ပြီးပွဲီ� က�န်နယ််ရေပြမိုမို�ာ�မိုှာ ၁၈၅၂ ခုုနှှစ််တဲင့်် က�ရေ�ာက်ခု�်�ညီ်။ 

က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််ကုု ၁၉၅၂  ခုုနှှစ််တဲင့််မိုှ ပွဲထုမိုဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် က�င့််ပြပွဲည်ီနယ််အပြဖွဲ့စ်် စ်တင့်် 

တညီ်ရေထုာင့််ခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (Thawnghmung 2012)။ ထုုုမိုတုုင့််ခုင့််က ၁၉၄၇ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် 

'လက်�ှုအခု�နု်ထုု �ံလဲင့််ခုရှုုုင့််ဟုုရေခု်တဲင့််ခု�်ရေ�ာ ပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမိုကုု ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုဗမိုာနှုုင့််င့်ံ၏ 

မို�ဆိုနှဒနယ််တစ်ခ်ုအုပြဖွဲ့စ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပြီးပီွဲ� က�င့််ပြပွဲည်ီနယ််ဟုုရေခု်တင်ဲ့်�မိုည်ီ ' ဟုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ည်ီ(ဗမိုာတုုင့််�ပြပွဲ�၊ 

ပြပွဲညီ်ပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် ၁၉၄၇)။ အနီ��န်�က�င့််ပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု ထုညီ််�ဲင့််�ပြခုင့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ 

မိုူ ပွဲါလီမိုန်တဲင့်် ဆိုက်လက်ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��န် ခု�န်�စ််ခု�်�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် �ံလဲင့််ခုရှုုုင့််တစ််ခုုတညီ်�မိုှာ 

က�င့််လူမို��ု�မို�ာ� ရေမိုှာ်လင့်််ထုာ��ညီ်် က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််ထုက် မို�ာ�စ်ဲာရေ��င့်ယ််ခု�်�ညီ်။ 

၁၉၅၁ (နံပွဲါတ် ၆၂)နှှင့််် ၁၉၅၂ (နံပွဲါတ် ၁၄) ပွဲါလီမိုန်ဥပွဲရေဒီမို�ာ�နှှင့်််အညီီ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််ကုု 

ပြီးဗုတု�ှပွဲုုင့််ဗမိုာပြပွဲညီ်ရေခုတ် ခုရှုုုင့်် ၄  ခုု၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�မို�ာ� - ရေတာင့််ငူ့်ခုရှုုုင့််၏ အရေ�ှ�ရေပြမိုာက်ဘုက်စ် 

ွန်�၊ �ံလဲင့််ခုရှုုုင့််၊ �ထုုံခုရှုုုင့််၏ အရေ�ှ�ဘုက်ပြခုမို်�အပွဲုုင့််�နှှင့််် က��ုကခမိုီခုရှုုုင့််၏ အရေ�ှ�ဘုက်ပြခုမို်�အပွဲုုင့််� 

-တုု�နှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေထုာင့််ခု�်�ညီ် (ဗမိုာတုုင့််�ပြပွဲ�၊ ပြပွဲညီ်ပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် ၁၉၄၇:၃၂)။ အ�စ််တညီ် 

ရေထုာင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�လုုက်ရေ�ာ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် �ံလဲင့််ခုရှုုုင့််ကုု ရေက�ာ်လဲန်က�ယ််ပြပွဲန််ရေ�ာ်လညီ်� 

နယ််နုမိုုတ် �တ်မိုှတ်ခု�က်နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ မိုရေက�နပွဲ်ရေ�ာ က�င့််ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�က ၁၉၄၇ နှှင့််် 

က�င့််
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၁၉၅၂ �ကာ�တဲင့်် တ�ာ��င့်် ရေတာ်လှန်ရေ��တစ််�ပွဲ် ဆိုင့််နှှ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ က�င့််ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််� 

၏ ရေကာ်�ူ�ရေလ၃၅  �ည်ီမှိုန်�ခု�က်တဲင့်် အုမ်ိုနီ�ခု�င့််�တန��ာ�ီတုုင့််�မှို က�င့််လူမို��ု�မို�ာ��ာမိုက ဧ�ာ�တီ 

တုုင့််�အတဲင့််��ှု 'အရေ��ပွဲါရေ�ာ ပြမိုစ််�ကွန်�ရေပွဲ်က�င့််' (Fong 2008) လူဦး�ရေ�ပွဲါ ပွဲါ�င့််�ညီ်။ ၁၉၆၂ 

တဲင့်် အာဏ္ဏာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ရေနာက် ရေန�င့််�အစ်ုု��က က�င့််တုု�၏ ရေတာ်လှန်ပွဲုန်ကန်မိုု အာ�ရေပွဲ�ာ်�ဲာ�ရေစ်�န် 

�ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ၁၉၆၄ ၌ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််ကုု ရေကာ်�ူ�ရေလပြပွဲညီ်နယ််ဟုု အမိုညီ်ရေပြပွဲာင့််�လ�ခု�်�ညီ်။ 

၁၉၇၄ ခုုနှှစ််တဲင့််မိုူ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််ဟုု ပြပွဲန်လညီ်အမိုညီ်ရေပြပွဲာင့််�ခု�်�ညီ်။

၃၅ Thawnghmung (2012) က ရေကာ်�ူ�ရေလကုု ‘၁၉၄၀ ရေနာက်ပွဲုုင့််�နှှစ််မို�ာ�ကတညီ်�က KNU ကတညီ်ရေထုာင့််�န် 

ကြီးကု��စ်ာ�လာခု�်ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံအတဲက် က�င့််အမိုညီ်’ ဟုုအဓာုပွဲါါယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုု�ညီ်။

���(၃-၇) ၁၉၄၈ နှှင့််� ၁၉၅၂ ��င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�၏ အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�န်းိမာိတ�မား���ိ� KNU ကျေး��်သုံးး�ကျေးလွှာ ကျေးတ�င့်��ဆိ�ချုံးး��မား��နှှင့််� 

နှုင့်��ယ်ှဉ်း�မြ����

၁၉၄၈ ��င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�

     ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ်၏ က�န်ရေဒီ�မို�ာ� 

     က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််

၁၉၅၂ ��င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�

     ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ်၏ က�န်ရေဒီ�မို�ာ� 

     က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််

၁၉၄၉ KNU ၏ 
ကျေး��်သုံးး�ကျေးလွှာ ကျေးတ�င့်��ဆိ�ချုံးး�� 

     ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ်၏ က�န်ရေဒီ�မို�ာ� 

     က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််

မိုှတ်ခု�က် ။       ။ ဤပွဲုံမို�ာ�တဲင့််ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�မိုှာ ကုုလုုနီရေခုတ် ခုရှုုုင့််နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရေကာ်�ူ�ရေလရေပြမိုပွဲုံမိုှာ �ရေဘုာ 
ထုာ�တင့််�မိုာ�ညီ်် က�င့််ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�ကရေတာင့််�ဆိုုုရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��နယ််နုမိုုတ်ကုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် ထုုုနယ််နုမိုုတ်မို�ာ�အတုုင့််� 
တစ််ခုါမိုှ လက်ရေတဲ�အရေကာင့််အထုညီ် မိုရေဖွဲ့ာ်ဖွဲ့ူ�ပွဲါ။

�င့််�ပြမိုစ် ် ။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၃၁ အုနှဒုယ်�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�၊ အတဲ�-၁၁; ဘုာ�မိုာ�၊ CADY(1958) နှှင့််် ၂၀၀၈ ပြမိုန်မိုာဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ တုု�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ထုာ��ညီ်။

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� န်းယ်�ကျေးမြမာအချုံးင့်��အ�းင့်��

က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် မို��ု�နှဲယ််စ်ုစ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုအမို�ာ�ဆိုုံ� ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� 

ထု�မိုှ တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ မိုဲန်နှှင့််် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တုု�ပြီးပွဲီ�လှင့်် ELF အမိုှတ် အပြမိုင့်််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ က�င့်် 

ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�မိုှာ က�င့်် (၆၃ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ ဗမိုာ (၁၄ 

�ာခုုုင့််နှုန်�)နှှင့််် မိုဲန် (၁၁ �ာခုုုင့််နှုန်�) တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ က�န်လူဦး�ရေ�မိုှာ အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲအုု�်�နှှင့််် �ှမို်� 

လူမို��ု�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ပြပွဲည်ီနယ််ရေပြမိုာက်ပုုွဲင့််�နှှင့််် ရေတာင့််ပုုွဲင့််�တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ်် ပွဲ��ံနံှှ�ရေနထုုုင့််ပံုွဲမှိုာ �ု�ု�ာ�ာ 

ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ��ညီ်။ ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�ရေဒီ�မို�ာ�( ဘုာ�အံနှှင့််် ဖွဲ့ာပွဲဲန်ခုရှုုုင့််) တုု��ညီ် ဗမိုာနှှင့််် မိုဲန်လူမို��ု� 
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အမို�ာ�အပြပွဲာ�ရေနထုုုင့််�ကရေ�ာ ရေတာင့််ပွဲုုင့််�ရေဒီ�မို�ာ�(ရေကာ်က�ုတ်နှှင့််် ပြမို�တီ ခုရှုုုင့််) နှှင့််် ယ်ှဉ််လှင့်် 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ�မိုု နညီ်��ညီ်။

��င့်�လွှားဦး�ကျေး�

က�င့််တုု��ည်ီ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်၏ ဒုီတုယ်အမို�ာ�ဆံုို� တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� ရေတာင့််ပုုွဲင့််� 

နှှင့််် အရေ�ှ�ရေတာင့််ပွဲုုင့််� ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််�မို�ာ�တဲင့်် ပွဲ��ံနှှံ�ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််� အဆိုင့်််တဲင့်် 

က�င့််လူမို��ု�မို�ာ� အမို�ာ�ဆံုိုစု်ရေ��ရေနထုုုင့််�ည််ီ ရေဒီ�မို�ာ�မှိုာ ဧ�ာ�တီတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�(က�င့််စု်စု်ရေပွဲါင့််� 

လူဦး�ရေ�၏ ၄၁ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််(၃၀ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ မိုဲန်ပြပွဲည်ီနယ််(၉ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ �န်ကုန် 

တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�(၈ �ာခုုုင့််နုှန်�)နှှင့််် ပွဲ�ခူု�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� (၇ �ာခုုုင့််နုှန်�) တုု�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် က�င့်် 

လူဦး�ရေ�မိုှာ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့််ထုက် ဧ�ာ�တီတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တဲင့်် ပွဲုုမို�ာ�လ�က်�ှု�ညီ်။

က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် က�င့််လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် ပြီးမိုု��နယ််တစ််ခုုတဲင့််မိုှလဲ�၍ က�န်ပြီးမိုု��နယ်် 

အာ�လုံ�တဲင့်် ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ�၏ တ�က်ရေက�ာ်�ှု�ညီ်။ ၎င့််�တုု��ညီ် က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််၏ ပြီးမိုု��နယ်် 

အာ�လုံ�တဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုလညီ်� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််အပြပွဲင့််ဘုက်တဲင့်် က�င့်် 

တုု��ည်ီ မို�ာ�ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေက�ာက်ကြီးကီ�နှှင့််် ရေက�ာက်တံခုါ� ပြီးမုို��နယ််မို�ာ�(ပွဲ�ခူု�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� အရေ�ှ� 

ပွဲုုင့််�)နှှင့််် အုမို်မို�၊ ပွဲန်�တရေနာ်နှှင့််် �ါ�ခုယ််မိုပြီးမိုု��နယ််မို�ာ� (ဧ�ာ�တီတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�) တုု�တဲင့်် စ်ုရေ�� 

ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� ထုုုပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် ၎င့််�တုု��ညီ်လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုလညီ်� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပွဲ�ခုူ� 

နှှင့််် ဧ�ာ�တီတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ��ုှ ထုုုနယ််ရေပြမိုမို�ာ��ည်ီ က�င့််ပြပွဲည်ီနယ််အတဲင့််�ပွဲါ�င့််�င့်််�ည်ီဟုု ၁၉၄၀ 

လဲန်နှှစ််မို�ာ�တဲင့်် က�င့််ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မို�ာ�က ရေတာင့််�ဆိုုုခု�်ရေ�ာနယ််ရေပြမိုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�က�ညီ်။

���(၃-၈) ��င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�၏ မြို့မာိး�န်းယ်�အဆင့််�၌ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာုနှှင့််� လွှားဦး�ကျေး�အမား��ဆ��� မားးိ�နှဲယ်�စ� 

မိုှတ်ခု�က် ။       ။ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု ELF ညွှှန်�ကုန်�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�တဲက်ခု�က်ထုာ��ညီ်(စ်ာမို�က်နှှာ ၂၆  တဲင့််�ကညီ်် 
ပွဲါ)။ ၀ မိုှ ၀.၃၃ ကုု 'နုမို််' ၊ ၀.၃၃ နှှင့််် ၀.၆၆ �ကာ�ကုု 'အလယ််အလတ်' နှှင့််် ၀.၆၆ နှှင့််် ၁ �ကာ�ကုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်�ညီ်။                                                                                                

�င့််�ပြမိုစ် ်။      ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ု 
ထုာ��ညီ်။

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု*

     နုမို််

     အလယ််အလတ် 

မြ�ည်း�န်းယ်�အမာည်း�တ�� မားးိ�နှဲယ်�စ�သုံးည်း� ... 

     ... လူဦး� ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု 
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ဇူးယ်�� (၃-၅) ��င့်�မြ�ည်း�န်းယ်� တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� �း ��နှှ��ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာုမာု

၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%) ၁၉၈၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%) ၁၉၇၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

က�င့်် 62.8 57.1 65.8

ဗမိုာ 13.6 14.1 10.5

က�င့််နီ 0.01 1.4 0.1

မိုဲန် 11.2 17.7 14.1

ပွဲအုု�်� 4.8

�ှမို်� 2.9 3.0 4.1

 စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 95.3 93.3 94.6

မိုှတ်ခု�က် ။     ။ ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ က�န်�ာခုုုင့််နှုန်�တဲင့်် ရေ�ဲ�ရေနှှာတုုင့််��င့််��ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�မိုဟုုတ်�ူမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ -အုနှဒုယ်၊ 
တရှုုတ်) ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။                                                                                                            

�င့််�ပြမိုစ် ်။       ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု 
အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။

အနှှစ�ချုံးးး��

• က�င့််လူဦး�ရေ� ၃၀ �ာခုုုင့််နှုန်��ညီ် က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ရေနထုုုင့််ပြီးပွဲီ� က�န် ၇၀ �ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ 

အပြခုာ�ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

• က�င့််လူမို��ု� ၂၀ �ာခုုုင့််နှုန်��ညီ် ဘုာ�အံနှှင့််် ဖွဲ့ာပွဲဲန်ခုရှုုုင့််မို�ာ�တဲင့်် ရေနထုုုင့််ပြီးပွဲီ� ထုုုခုရှုုုင့််မို�ာ� 

တဲင့်် ပွဲအုု�်�လူဦး�ရေ�၏ ၇ �ာခုုုင့််နှုန်�လညီ်� ရေနထုုုင့််�ညီ်။

 ဗမိုာ၊ မိုဲန်နှှင့််် �ှမို်�တုု��ညီ် အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့်််  က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််�ခုရှုုုင့််မို�ာ�တဲင့်် 

ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

ချုံးးင့်��မြ�ည်း�န်းယ်� 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ အရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့််တည်ီ�ှုပြီးပွဲီ� အုနှဒုယ်နှုုင့််င့်ံ မိုီဇိုုု�မို်ပြပွဲညီ်နယ််၊ မိုဏ္ဏုပွဲူ�်ပြပွဲညီ်နယ်် 

တုု�နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ခု�င့််� �ှညီ်လ�ာ�စ်ဲာထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် အလဲန်တ�ာ ရေတာင့််ကုန်�၊ 

ရေတာင့််တန်� ထုူထုပွဲ်ရေ�ာရေဒီ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ တုုင့််�ပြပွဲညီ်၏ ရေန�ာရေဒီ�အမို�ာ�စ်ုမိုှရေန၍ ဤပြပွဲညီ်နယ်် 

�ုု� �ဲာ�လာ�ခုက်ခု�မိုုရေ�ကာင့််် ဆိုက်�ဲယ််ရေ��နှှင့််် ကုန်စ်ညီ်ကူ��န်�မိုုအခုက်အခု�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ် 

�ညီ်။ ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုအနညီ်�ဆိုုံ�ရေဒီ�တစ််ခုုလညီ်� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ချုံးးင့်��မြ�ည်း�န်းယ်� အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�ကျေးမြမာမား�� ကျေး��ကျေး�ါ��လွှာ���� သုံးမာိ�င့်��ကျေး���င့်��

ခု�င့််�ရေတာင့််တန်�မို�ာ�ကုု ပြီးဗုတု�ှတုု�က တတုယ် အဂ္ဂို�လုပွဲ်-ပြမိုန်မိုာစ်စ််ပဲွဲ� ပြီးပွဲီ�ရေနာက် ၁၀ နှှစ်် 

အ�ကာတဲင့်် ထုုန်�ခု��ပွဲ်နှုုင့််ခု�်�ညီ်။ ရေပြမိုပြပွဲင့််အရေနအထုာ�ခုက်ခု�မိုုနှှင့််် ရေဒီ�ခုံတုု�၏ခုုခုံမိုုမို�ာ�ရေ�ကာင့််် 

ကုုလုုနီအစ်ုု���ညီ် ၁၈၈၆ ခု�င့််�ရေတာင့််တန်� အက်ဥပွဲရေဒီကုုပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�်��ညီ်။ ဤရေဒီ�ကုု က�န် 

ပြီးဗုတု�ှပွဲုုင့််ဗမိုာပြပွဲညီ်နှှင့််် �ီ�ပြခုာ�ခဲု�၍ နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု လူမို��ု�စ်ုအကြီးကီ�အက�မို�ာ�မိုှတဆိုင့််် �ဲယ််�ုုက် 

ခု�င့််�
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ရေ�ာနညီ်�ပြဖွဲ့င့်််�ာ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုညီ်ဟုု ထုုုဥပွဲရေဒီတဲင့််ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ ထုုုက�်�ုု� ပြပွဲဋ္ဌာာန်�မိုုက ခုုခုံမိုုမို�ာ� 

ကုု �ပွဲ်တန််နှုုင့််ပြခုင့််�မို�ှုခု�်ဘု� ၁၉ �ာစ်ု၏ ရေနာက်ဆိုုံ� ဆိုယ််စ်ုနှှစ််ကာလမို�ာ�တရေလှာက် ပြပွဲင့််�ထုန်ရေ�ာ 

ဖွဲ့ုနှှုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�ယ််မိုုပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မို�ာ��ာ ရေပွဲ်ရေပွဲါက်ရေစ်ခု�်�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ပြီးဗုတု�ှအစ်ုု���ညီ် ၁၉၀၀ 

ပြပွဲည််ီနှှစ််တဲင့်် လူမို��ု�စု်အမို�ာ�စု်ကုု လက်နက်ပြဖွဲ့�တ်�ုမ်ို�နုုှင့််ခု��်ည်ီ။ ခု�င့််�ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မို�ာ��ည်ီ ပွဲင့််လံု 

ညီီလာခုံကုု တက်ရေ�ာက်ခု�်ရေ�ာ်လညီ်� ထုူ�ပြခုာ�ခု�က်အရေနပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််�ဆိုုုပြခုင့််� မို�ှုခု�်ရေပွဲ။ 

လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့်် ခု�င့််�ရေတာင့််တန်�နှှင့််် အာ�ကန်ရေတာင့််တန်�(�ခုုုင့််ရှုုု�မို) တရေ�ကာ 

ရေဒီ�မို�ာ�(ယ်ရေန်ရေခုတ် ပွဲလက်�ခုရှုုုင့််)ကုုရေပွဲါင့််�စ်ညီ်�ပြီးပွဲီ� ခု�င့််��ုရေ��တုုင့််�ဟုု �တ်မိုှတ်ခု�်�ညီ်။ 

ယ်ရေန်ရေခုတ် ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််ကုု ၁၉၇၄ ခုုနှှစ််တဲင့််မိုှ တညီ်ရေထုာင့််ခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� န်းယ်�ကျေးမြမာအချုံးင့်��အ�းင့်��

ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််၏ လူဦး�ရေ�အာ�လုံ�မိုှာ ခု�င့််�လူမို��ု�ခု�ညီ်��ာပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု ဆိုုုနှုုင့််လုနီ�ပွဲါ�ပွဲင့်် 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� ပြပွဲည်ီနယ််လူဦး�ရေ�၏ ၉၆ �ာခုုုင့််နုှန်�နီ�ပွဲါ�မှိုာ ခု�င့််�လူမို��ု�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�က�ည်ီ။၃၆ ထုုု�ုု� တုုင့််��င့််� 

�ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု တ�ာ�တညီ်�ပြဖွဲ့စ််�ပြခုင့််�မိုှာ ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််ကုု ပြီးဗုတု�ှပုွဲုင့််ဗမိုာပြပွဲညီ်၊ နယ််ပြခုာ�ရေဒီ� 

မို�ာ�ထု�မှို ခု�င့််�ရေတာင့််တန်�ရေဒီ�ရေပွဲ်တဲင့််အရေပြခုခံု၍ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ထုာ�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ �ခုုုင့််ပြပွဲည်ီနယ်် 

နှှင့််် ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််��ှု ပွဲလက်�ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် �ခုုုင့််လူမို��ု�အရေတာ်မို�ာ�မို�ာ�လညီ်� 

�ှု�ညီ်။ ထုုုပြီးမိုု��နယ််�ုု� ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ်် ရေတာင့််တန်�မို�ာ�ထုံမိုှထုက် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််မိုှ �ဲာ�လာ� ပွဲုု၍ 

လဲယ််ကူ�ညီ်။ ယ်ရေန်ရေခုတ် ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််��ညီ် ကုုလုုနီရေခုတ်က အာ�ကန်ရေတာင့််တန်� 

(�ခုုုင့််ရှုုု�မို)ခုရှုုုင့်် ပြဖွဲ့စ််�ပြဖွဲ့င့််် ခု�င့််�ပြပွဲည်ီနယ််၏ ထုုုအပွဲုုင့််�တဲင့်် �ခုုုင့််လူမို��ု�မို�ာ��ှုပြခုင့််�မိုှာ မိုဆိုန်�လှရေပွဲ။ 

�ုု��ာတဲင့်် ပွဲလက်�ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် ခု�င့််�လူမို��ု�မိုှာ လူဦး�ရေ�အ� အဓာုကမို��ု�နှဲယ််စ်ုကြီးကီ�အပြဖွဲ့စ်် �ှုရေနဆို� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

���(၃-၉) ၁၉၇၄ မာတိ�င့်�မာီ ချုံးးင့်��းိကျေးသုံးသုံးတိ�င့်��

၃၆ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�ထု�မိုှ 'ခု�င့််�' ဟုူရေ�ာ မို��ု�နှဲယ််စ်ုထု�တဲင့်် ခု�င့််�မို��ု�နှဲယ််စ်ုခုဲ�မို�ာ�အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််�ညီ်ဟုု ယ်ူဆို 

��ညီ်။ မို��ု�နှဲယ််စ်ုခုဲ�တစ််ခုုကုုမိုှ �ီ�ပြခုာ�ခုဲ�၍ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို�ှု၍ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

�င့််�ပြမိုစ်် ။ ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၃၁ အုနှဒုယ်�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�၊ အတဲ�-၁၁၊ ဘုာ�မိုာ�နှှင့််် ရေခုတ်ပြီးပွဲု�င့်် 
အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ�မိုှ �ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ��ညီ်။

အာ�ကန်ရေတာင့််တန်�

ခု�င့််�ရေတာင့််တန်�
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ချုံးးင့်��လွှားဦး�ကျေး� 

ခု�င့််�လူမို��ု�မို�ာ��ည်ီ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်အရေနာက်ပုုွဲင့််�နှှင့််် အလယ််ပုုွဲင့််�တရေလှာက်တဲင့်် ပွဲ��ံနံှှ�ရေနထုုုင့်် 

�က�ည်ီ။ တုုင့််�ပြပွဲည်ီအတဲင့််��ုှ ခု�င့််�လူဦး�ရေ�၏ ထုက်�က်ခုန််�ာ ခု�င့််�ပြပွဲည်ီနယ််တဲင့််ရေနထုုုင့််�က�ည်ီ။ 

ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််�အဆိုင့်််တဲင့်် ခု�င့််�လူမို��ု�မို�ာ� အဓာုကစ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ာ ရေဒီ� ၄ ခုု�ှုပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�မိုှာ - 

ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််(စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� ခု�င့််�လူဦး�ရေ�၏ ၅၀ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� (၂၂ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ 

မိုရေကဲ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� (၁၁ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််(၁၁ �ာခုုုင့််နှုန်�) တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ်် 

နှှင့်််ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ််  စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�-ကရေလ�နှှင့််် တမိုူ�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�နှှင့််် 

မိုရေကဲ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�- ရေစ်တုတ�ူာပြီးမိုု��နယ််တုု�တဲင့်် ခု�င့််�လူမို��ု�မို�ာ��ည်ီ ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ� စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� 

၏ ထုက်�က်ခုန််အထုု�ုှ�ည်ီ။ ထုုု�ုု� ခု�င့််�လူမို��ု�အမို�ာ�အပြပွဲာ� စု်ရေ��ရေနထုုုင့််�ကရေ�ာ်လည်ီ� ထုုုနယ််ရေပြမို 

မို�ာ��ညီ် ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ပြခုင့််� မို�ှုရေပွဲ။

ဇူးယ်�� (၃-၆) ချုံးးင့်��မြ�ည်း�န်းယ်�၏ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� �း ��နှှ��ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာု

၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%) ၁၉၈၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%) ၁၉၇၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

ခု�င့််� 95.7 94.6 93.8

ဗမိုာ 0.8 0.8 1.0

�ခုုုင့်် 3.4 4.4 4.8

 စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 99.9 99.8 99.6

မိုှတ်ခု�က် ။    ။ ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ က�န်�ာခုုုင့််နှုန်�တဲင့်် ရေ�ဲ�ရေနှှာတုုင့််��င့််��ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�မိုဟုုတ်�ူမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ -အုနှဒုယ်၊ 
တရှုုတ်) ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။                                                                                                                                       

�င့််�ပြမိုစ် ်။        ။  အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု 
အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။

အနှှစ�ချုံးးး��

• ခု�င့််�လူမို��ု�မို�ာ��ည်ီ ပြပွဲည်ီနယ််လူဦး�ရေ�၏ အမို�ာ�စု်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ်လည်ီ� ခု�င့််�လူဦး�ရေ�စု်စု်ရေပွဲါင့််� 

၏ ထုက်�က်ခုန််�ာ ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််� ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

• ခု�င့််�ပြပွဲည်ီနယ််အတဲင့််�ရေနထုုုင့််ရေ�ာ �ခုုုင့််လူမို��ု�အမို�ာ�စု်�ည်ီ ပွဲလက်�ပြီးမုို��နယ််တဲင့်် ရေနထုုုင့်် 

�ကပြီးပွဲီ� ပြီးမိုု��နယ်် လူဦး�ရေ�၏ ၁၇ �ာခုုုင့််နှုန်� �ှု�ညီ်။
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မာဲန်း�မြ�ည်း�န်းယ်�

မိုုတမူိုကမို်�ရှုုု�တန်�တစ််ရေလှာက်တဲင့်် တညီ်�ှုရေ�ာ မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် မိုဲန်လူမို��ု�မို�ာ� 

(ကုုလုုနီရေခုတ်မိုှတ်တမို်�မို�ာ�တဲင့်် တလုုင့််�လူမို��ု�မို�ာ�ဟုုလညီ်� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ်) အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််�ာ 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤရေဒီ��ညီ် �မိုုုင့််�တရေလှာက် မိုဲန်စ်ကာ�ရေပြပွဲာ ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ� အဓာုကတညီ်�ှုခု�်�ာ 

ရေဒီ�ပြဖွဲ့စ််ခု�်ရေ�ာ်လညီ်� ယ်ရေန်ရေခုတ် မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််ကုု ၁၉၇၄ ခုုနှှစ််အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ် 

ရေထုာင့််ခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

မာဲန်း�မြ�ည်း�န်းယ်� အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�ကျေးမြမာမား�� ကျေး��ကျေး�ါ��လွှာ���� သုံးမာိ�င့်��ကျေး���င့်��

ပြပွဲညီ်နယ််၏ ယ်ရေန်ရေခုတ် နယ််နုမိုုတ်မို�ာ��ညီ် �မိုုုင့််�တရေလှာက် ထုုုရေဒီ��ှု ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံ 

မို�ာ��ကာ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုအမို�ာ�ဆိုုံ� နယ််ရေပြမိုပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်။ ဤပွဲုုင့််နက်နယ််နုမိုုတ်အတဲင့််� ရေပွဲ်ရေပွဲါက်ခု�် 

ရေ�ာ ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံအခု��ု��ညီ် ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအလယ််ပွဲုုင့််� (အထုက်ဗမိုာပြပွဲညီ် ဟုုလညီ်� 

ရေခု်�ညီ်) ရေပြခုာက်ရေ�ဲ�ရေ�ာရေဒီ�တဲင့်် အရေပြခုစ်ုုက်�ညီ်် ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�၏ တုုက်ခုုုက် �ုမို်�ပွဲုုက် 

ပြခုင့််�ကုု ခုံခု�်�က��ညီ်။ အရေစ်ာဆိုုံ��ုမို်�ပွဲုုက်ခုံခု�်��ညီ်မိုှာ ပွဲုဂ္ဂိုံထုီ�နန်�တန်ခုုု�ဩဇိုာအပြမိုင့်််ဆိုုံ� အခု�နု် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ၁၀၁၀ ခုုနှှစ််တဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ၁၃ �ာစ်ုတဲင့်် ပွဲုဂ္ဂိုံထုီ�နန်�က�ဆိုုံ�ပြီးပွဲီ�ရေနာက် ပွဲ�ခုူ�တဲင့််အရေပြခုစ်ုုက် 

ပြီးပွဲီ� ပွဲ�ခုူ�နှှင့််် �န်ကုန်တုုင့််� အပွဲါအ�င့်် ယ်ရေန်ရေခုတ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံရေတာင့််ပွဲုုင့််� (ရေအာက်ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ် 

ဟုုလညီ်�ရေခု်�ညီ်) ရေဒီ�အမို�ာ�စ်ုကုု �ုမို်�ပွဲုုက်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်ရေ�ာ မိုဲန်စ်ကာ�ရေပြပွဲာ ဟုံ�ာ�တီ ဘုု�င့််် 

နှုုင့််င့်ံ�ညီ် ယ်ုု�ဒီယ်ာ�လက်ရေအာက်ခုံပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုု၃၇ အပြဖွဲ့စ််�ုု� က�ရေ�ာက်ခု�်�ညီ်။ ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် 

ယ်ုု�ဒီယ်ာ�တုု�လက်ရေအာက်မိုှ လဲတ်ရေပြမိုာက်ခု�်ပြီးပွဲီ� ၁၅ �ာစ်ုအလယ််တဲင့််မိုူ ရေတာင့််င့်ူထုီ�နန်�၏ �ုမို်� 

ပွဲုုက်ပြခုင့််�ကုု ခုံခု�်��ညီ်(South 2003)။ မိုဲန်လူမို��ု�တုု�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ ဒီဏ္ဍာ�ီအမို�ာ�စ်ုမိုှာလညီ်� 

ဟုံ�ာ�တီရေခုတ်တဲင့်် ရေပွဲ်ထုဲက်ခု�်�က�ညီ်(Aung-Thwin 2005)။ 

လက်�ုှပြပွဲည်ီနယ််၏ နယ််ရေပြမိုမို�ာ�အာ�လံု� ကုုလုုနီလက်ရေအာက်�ုု� တစ််ပြီးပုွဲ�င့််တည်ီ�က�ရေ�ာက် 

ခု�်ပြခုင့််�မိုဟုုတ်ဘု� မိုတူညီီရေ�ာအခု�နု်ကာလ အပွဲုုင့််�အပြခုာ�တုု�တဲင့်် �ီ�ပြခုာ�စ်ီခုဲ�၍ က�ရေ�ာက်ခု�်ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််� (ယ်ရေန်ရေခုတ် ရေမိုာ်လပြီးမိုု�င့််ခုရှုုုင့််)�ညီ် ပွဲထုမို အဂ္ဂို�လုပွဲ်-ပြမိုန်မိုာစ်စ််ပွဲဲ� 

အပြီးပွဲီ� (၁၈၂၆) တဲင့်် ကုုလုုနီဘု�ရေ�ာက်�ှုခု�်�ညီ်။ ထုုုအခု�နု်က ဤနယ််ရေပြမိုကုု အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေနရေ�ာ 

ကုန်�ရေဘုာင့််ထုီ�နန်�က �နှတပွဲုုစ်ာခု��ပွဲ်အ� ပြီးဗုတု�ှအရေ�ှ�အုနှဒုယ်ကုမိုါဏီ္ဏလက်�ုု� နယ််ရေပြမိုကုု ထုုု�အပွဲ် 

လုုက်�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််� (ယ်ရေန်ရေခုတ် �ထုုံခုရှုုုင့််) မိုှာမိုူ ဒီုတုယ် အဂ္ဂို�လုပွဲ်-ပြမိုန်မိုာ 

စ်စ််ပဲွဲ�(၁၈၅၂) အပြီးပီွဲ�တဲင့််မှို ကုုလုုနီပြပွဲ�ခံုခု��်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ရေနာက်ပုုွဲင့််�တဲင့်် ဤနယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု က��ုကခမီို 

နှှင့််် �ထံုုခုရုုှုင့််မို�ာ�အရေနနှှင့််် ပြီးဗုတု�ှတုု�က အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခု��်ည်ီ။ ၁၉၅၂ ပွဲါလီမိုန်အက်ဥပွဲရေဒီအ� က��ုကခမီို 

နှှင့််် �ထုုံခုရှုုုင့််မို�ာ�၏ ကမို်�ရှုုု�တန်�မိုဟုုတ်ရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ��ညီ် အ�စ််တညီ်ရေထုာင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

လုုက်ရေ�ာ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�ပြဖွဲ့စ််လာခု�်�ညီ်။ အရေနာက်ဘုက် ကမို်�ရှုုု�တန်�ပြီးမိုု��နယ်် 

မို�ာ� (ကမို်�ရှုုု�တန်�မိုဟုုတ်ရေ�ာ က��ုက်မိုရေ�ာပြီးမိုု��နယ််နှှင့်််အတူ)�ညီ်  တန��ာ�ီတုုင့််� အမိုှတ် (၁) 

ပြဖွဲ့စ််လာပြီးပွဲီ� ၁၉၇၄ ခုုနှှစ််တဲင့်် မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲန်လညီ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်�ညီ်။

မိုဲန်

၃၇ အထုက်ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ် ရေပြခုာက်ရေ�ဲ�ရေဒီ�မိုှ ဗမိုာစ်ကာ�ရေပြပွဲာ ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�နှှင့််် ရေအာက်ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ် ကမို်�ရှုုု�တန်�ရေဒီ� 

မိုဲန်စ်ကာ�ရေပြပွဲာ ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ��ကာ� ပွဲတ်�က်ဆိုက်နှဲယ််မိုု အရေ�ကာင့််�ပွဲုုမိုုု�ု�ှုနှုုင့််�န် Aung Thwin (2005) တဲင့်် 

�ကညီ််ပွဲါ။
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���(၃-၁၀) ၁၉၇၄ မာဲန်း�မြ�ည်း�န်းယ်� န်းယ်�န်းိမာိတ�မား���ိ� �ိ�လွှာိ�န်းီကျေးချုံးတ�ချုံးရိုိ�င့်�မား��နှှင့််� ယ်ှဉ်း�တဲ�မြ����

�င့််�ပြမိုစ်် ။ ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၃၁ အုနှဒုယ်�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�၊ အတဲ�-၁၁၊ ဘုာ�မိုာ�နှှင့််် ရေခုတ်ပြီးပွဲု�င့်် 
အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ�မိုှ �ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ��ညီ်။

က��ုကခမိုီခုရှုုုင့်် 

�ထုုံခုရှုုုင့်် 

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� န်းယ်�ကျေးမြမာအချုံးင့်��အ�းင့်��

မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ' တုုင့််��င့််��ာ� မို��ု�နှဲယ််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု ညွှှန်�ကုန်�အမိုှတ်' ဒီုတုယ်အပြမိုင့်််ဆိုုံ�(၀.၅၁) ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ ဤပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် အဓာုကမို��ု�နှဲယ််စ်ု ၃ ခုု ရေနထုုုင့််�က�ာ ၎င့််�တုု�မှိုာ - မိုဲန်( ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ 

၃၉ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ ဗမိုာ (၃၆ �ာခုုုင့််နှုန်�) နှှင့််် က�င့်် (၁၄ �ာခုုုင့််နှုန်�) တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အထုက်တဲင့်် 

ရေဆဲို�ရေနဲှ�ခု�ရ်ေ�ာ �မုုိုင့််�ရေနာက်ခံုအခု�က်အလက်မို�ာ�အ� ယ်ရေန်ရေခုတ် မဲိုန်ပြပွဲည်ီနယ််တဲင့်် ထုုုမို��ု�နဲှယ််စု် 

၃ ခုု ယ်ှဉ််တဲ�ရေနထုုုင့််�ကပြခုင့််�မိုှာ အံ်ဩစ်�ာမို�ှုလှရေပွဲ။ ရေယ်ဘုူယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဗမိုာလူဦး�ရေ��ညီ် မိုဲန် 

ပြပွဲညီ်နယ််တ�ှမို်� ပွဲ��ံနှှံ�တညီ်�ှုပြီးပွဲီ� မိုဲန်တုု�မိုှာ ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််�တဲင့်် ပွဲုု၍စ်ုရေ��တညီ်�ှု�ကကာ က�င့်် 

တုု�မိုှာမိုူ ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် အဓာုကရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

မာဲန်း�လွှားဦး�ကျေး�

မိုဲန်လူဦး�ရေ��ညီ် ပွဲထု�ီအရေနအထုာ�အ� ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အရေ�ှ�ရေတာင့််ဘုက် ကမို်�ရှုုု�တန်� 

ရေဒီ�တဲင့်် စ်ုစ်ညီ်�ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� ၇၇ �ာခုုုင့််နှုန်� �န်�က�င့််�ညီ် မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််ကာ 

၁၇ �ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ မိုဲန်တုု��ညီ် မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််�ှု ပြီးမိုု��နယ်် ၁၀ ခုု 

အနက် ၅ ခုု (ရေခု�ာင့််�ဆိုုံ၊ က��ုက်မိုရေ�ာ၊ မိုုဒီုံ၊ �ုမို်ပြဖွဲ့�ဇို�ပွဲ်နှှင့််် ရေ��) တဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

မိုဲန်စ်ကာ�ရေပြပွဲာ ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�မိုှာ �မိုုုင့််�ရေ�ကာင့််�အ� ပွဲ�ခုူ�တဲင့်် အရေပြခုစ်ုုက်ခု�်ရေ�ာ်လညီ်� 

ယ်ရေန်ရေခုတ် ပွဲ�ခုူ�နှှင့််် �န်ကုန်တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တုု�တဲင့်် မိုဲန်လူဦး�ရေ�မိုှာ က��ပွဲါ�လှပြီးပွဲီ� ထုုုတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 

မို�ာ�၏ ၀.၁၆ �ာခုုုင့််နှုန်�နှှင့််် ၀.၃၆ �ာခုုုင့််နှုန်��ာ အ�ီ��ီ��ှု�ည်ီ။ ထုုုတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�တဲင့်် 

မိုဲန်လူဦး�ရေ� �ု�ု�ာ�ာရေလ�ာ်က�ပြခုင့််�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ပြမိုန်မိုာ်အရေ�� ရေလ်လာ�ူပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�က 

ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က် ၂ မို��ု� ထုုတ်�က�ညီ်။ �န််ပြမိုင့်််ဦး�က - ကုန်�ရေဘုာင့််ထုီ�နန်�က ရေအာက်ပြမိုန်မိုာပြပွဲညီ်ကုု 

ရေအာင့််နှုုင့််ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့်် မိုဲန်စ်ကာ�ရေပြပွဲာ�ူမို�ာ�ကုု ဆိုန််က�င့််ရေ�ာဘုာ�ာစ်ကာ�တူ ရေပြပွဲာဆိုုုရေ�� 

လုံ်ရေဆိုာ်လုပွဲ်�ှာ�မိုု တစ််�ပွဲ်�ှုခု�်�ည်ီ။ �လဒီ်အရေနပြဖွဲ့င့််် မိုဲန်လူဦး�ရေ��ည်ီ (က) ယ်ရေန်ရေခုတ် ပြမိုန်မိုာ 
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နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ၎င့််�တုု�အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််�ာပြဖွဲ့စ််�ညီ်် တန��ာ�ီ၊ �ုု�မိုဟုုတ် ယ်ုု�ဒီယ်ာ��ုု� ရေပြပွဲာင့််�ရေ�့�အရေပြခုခု� 

ခု�်ပြခုင့််� (ခု) ဗမိုာ ဘုာ�ာစ်ကာ�၊ အ�တ်အစ်ာ�နှှင့််် ဆိုံပွဲင့််ပွဲုံစ်ံနှှင့််် အမိုညီ်၊ ရေလယ်ူရေလ�ုမို်�တုု�ကုု ခုံယ်ူ 

ကာ ဗမိုာပြဖွဲ့စ််လာပြခုင့််� (Myint-U 2001: 85) ပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှု�ညီ် ဟုု ရေ���ာ�ထုာ��ညီ်။ အက်�ှ်ရေလ 

ရေဆိုာက် (Ashley South) ကမူို - ဗမိုာလူဦး�ရေ� �ု�ု�ာ�ာရေပြပွဲာင့််�လ�မုိုမှိုာ ပြီးဗုတု�ှတုု�၏ က���ရေက�ာ် 

�ုမို်�ပွဲုုက်မိုု မိုတုုင့််ခုင့််ကမိုပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ခု�်ဘု� ပြီးဗုတု�ှက���ရေက�ာ်မိုု ရေနာက်တဲင့််မိုှ�ာ အထုက်ဗမိုာပြပွဲညီ်မိုှ 

ဗမိုာအမို�ာ�အပြပွဲာ� ရေအာက်ဗမိုာပြပွဲည်ီ�ုု� ရေပြပွဲာင့််�ရေ�့�လာခု�်ပြီးပွဲီ� လူဦး�ရေ�အ� ရေဒီ�ခုံမိုဲန်လူမိုုအ�ုုင့််� 

အ�ုုင့််�ကုု ရေက�ာ်လဲန်�ဲာ�ခု�်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ (South 2003: 21)

ဇူးယ်�� (၃-၇) မာဲန်း�မြ�ည်း�န်းယ်�၏ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� �း ��နှှ��ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာု

၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%) ၁၉၈၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%) ၁၉၇၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

မိုဲန် 38.7 38.2 38.7

ဗမိုာ 36.4 37.2 36.6

က�င့်် 14.2 15.7 15.3

ပွဲအုု�်� 3.1

�ှမို်� 0.2 0.6 1.1

စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 92.6 91.7 91.7

မိုှတ်ခု�က် ။   ။ ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ က�န်�ာခုုုင့််နှုန်�တဲင့်် ရေ�ဲ�ရေနှှာတုုင့််��င့််��ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�မိုဟုုတ်�ူမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ -အုနှဒုယ်၊ တရှုုတ်) 
ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။     

�င့််�ပြမိုစ် ် ။ ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ �ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု 
အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။

���(၃-၁၁) မာဲန်း�မြ�ည်း�န်းယ်�၏ မြို့မာိး�န်းယ်�အဆင့််�၌ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာုနှှင့််� လွှားဦး�ကျေး�အမား��ဆ��� မားးိ�နှဲယ်�စ�

မိုှတ်ခု�က် ။     ။ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု ELF ညွှှန်�ကုန်�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�တဲက်ခု�က်ထုာ��ညီ်(စ်ာမို�က်နှှာ ၂၆ တဲင့််�ကညီ်် 
ပွဲါ)။၀ မိုှ ၀.၃၃ ကုု 'နုမို််' ၊ ၀.၃၃ နှှင့််် ၀.၆၆ �ကာ�ကုု 'အလယ််အလတ်' နှှင့််် ၀.၆၆ နှှင့််် ၁ �ကာ�ကုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်�ညီ်။

�င့််�ပြမိုစ် ် ။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ� 
ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု*

နုမို််

အလယ််အလတ်

ပြမိုင့်််

မြ�ည်း�န်းယ်�အမာည်း�တ�� မားးိ�နှဲယ်�စ�သုံးည်း� ... 

     ... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု

     ... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုမိုဟုုတ် 
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အနှှစ�ချုံးးး��

• မဲိုန်ပြပွဲည်ီနယ််အတဲင့််��ုှ မဲိုန်အမို�ာ�စု်�ည်ီ ပြပွဲည်ီနယ််၏ရေတာင့််ပုုွဲင့််�ခုရုုှုင့််တဲင့်် အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့်် 

�ကပြီးပွဲီ� ထုုုရေဒီ�တဲင့်် ၎င့််�တုု�မိုှာ လူမို�ာ�စ်ုလညီ်� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• မဲိုန်ပြပွဲည်ီနယ်် ရေပြမိုာက်ပုုွဲင့််�ခုရုုှုင့််မှိုာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု် စံု်လင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မုိုပြမိုင့်််မိုာ�ပြီးပီွဲ� ဗမိုာ၊ 

က�င့််နှှင့််် မိုဲန်လူမို��ု�မို�ာ��ှုကာ မို��ု�နှဲယ််စ်ုတစ််ခုုစ်ီတုုင့််��ညီ် လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�အရေတာ် 

အ�င့််် �ှု�က�ညီ်။

�ချုံးိ�င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�

�ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အရေနာက်ဘုက်အက�ဆိုုံ� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� 

ဘုဂ္ဂို�လာ�ပွဲင့််လယ််ရေအာ် ကမ်ို�ရုုှု�တန်�တစ််ရေလှာက်တည်ီ�ုှ�ည်ီ။ ဘုဂ္ဂို�လာ�ရေဒ်ီ�်ှနုုှင့််ငံ့် စ်စ််တရေကာင့််� 

ခုရှုုုင့််နှှင့််် နတ်ပြမိုစ််�ာပြခုာ�ပြီးပွဲီ� နယ််နုမိုုတ်ခု�င့််� ထုုစ်ပွဲ်ရေန�ညီ်။ ထုုု�အတူ ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််၊ မိုရေကဲ�၊ ပွဲ�ခုူ� 

နှှင့််် ဧ�ာ�တီတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တုု�နှှင့်််လညီ်� ထုုစ်ပွဲ်လ�က်�ှု�ညီ်။ �ခုုုင့််ရှုုု�မို ရေတာင့််တန်�မို�ာ��ညီ် 

ပြပွဲညီ်နယ််ကုု ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ က�န်အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�မို�ာ�နှှင့််် ပွဲုုင့််�ပြခုာ�ထုာ�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ကူ��န်��ဲာ�လာ 

ရေ�� မိုလဲယ််ကူရေပွဲ။ 

�ခုုုင့််ရေပြမိုာက်ပုုွဲင့််�၊ စ်စ််ရေတဲ�ည်ီ လက်�ုှပြပွဲည်ီနယ််ပြီးမုို��ရေတာ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� ဘုဂ္ဂို�လာ�ရေဒ်ီ�်ှနှှင့််် နယ််နုမုိုတ် 

ခု�င့််� ထုုစ်ပွဲ်လ�က်�ှု�ညီ်။ ထုုုရေဒီ��ညီ် ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု�မို�ာ� ရေနထုုုင့််�ာရေဒီ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဗမိုာနှုုင့််င့်ံ 

လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ� ရေနာက်ပွဲုုင့််�ကတညီ်�က မိုတညီ်ပြီးင့်ုမို်မိုုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�လာခု�်�ညီ်် ရေဒီ�လညီ်�ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ ၁၉၆၂ အာဏ္ဏာ�ုမို်�မိုုပြီးပွဲီ�ကတညီ်�က စ်တင့််ခု�်ရေ�ာ ဗမိုာ်ဆိုုု�ှယ််လစ််လမို်�စ်ဉ််ပွဲါတီ(BSPP) 

ရေခုတ်ကတညီ်�က ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံရေ�ာ မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််် ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု�မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ယ််ထုုတ်ပြခုင့််� တုု�ပြမိုင့််် 

တက်ခု�်ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�၏ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုကုု ပွဲုတ်ပွဲင့််ခုံခု�်��ညီ်။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််မိုှစ်၍ ထုုုရေဒီ��ှု 

လူမို�ာ��ညီ် အခုက်အခု�မို�ာ�နှှင့််် ပွဲုုမိုုု�င့််ဆိုုုင့််လာ�ကာ ဒီုကခ�ညီ်စ်ခုန်�မို�ာ�တဲင့်် ရေနထုုုင့််ရေ�ာ 

ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူဦး�ရေ�၏ �ု�ု�ာ�ာမို�ာ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ �ာခုုုင့််နှုန်�တစ််ခုုမိုှာ ပြပွဲညီ်နယ််တ�ှမို်� ပြပွဲန််က���ဲာ� 

ခု�်�ညီ်။ ထုုု�ရေနာက်တဲင့်် ရေပြမိုာက်ဘုက်အက�ဆိုုံ� ပြီးမိုု��နယ်် ၃ ခုုပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ဘုူ��ီ�ရေတာင့််၊ ရေမိုာင့််ရေတာ 

နှှင့််် �ရေ�်ရေတာင့််တုု��ညီ် �င့််၊ ထုဲက် �ဲာ�လာခုဲင့််် တင့််�တင့််�က�ပွဲ်က�ပွဲ် ကန််�တ်ခုံခု�်��ညီ်။

�ချုံးိ�င့်�မြ�ည်း�န်းယ်� အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�ကျေးမြမာမား�� ကျေး��ကျေး�ါ��လွှာ���� သုံးမာိ�င့်��ကျေး���င့်��

ပွဲထု�ီ�င့််အရေနအထုာ�အ� �ီ�ပြခုာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုရေ�ကာင့််် ယ်ရေန်ရေခုတ် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ကုုလုုနီ 

ရေခုတ်မိုတုုင့််မိုီက တညီ်ရေထုာင့််ခု�်ရေ�ာ ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ��ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအလယ််ပွဲုုင့််�မိုှ ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံ 

မို�ာ�၏ လက်ရေအာက်မိုက�ရေ�ာက်ဘု� မို�ာ�ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််�ုှခု��်က�ည်ီ။ ကုန်�ရေဘုာင့်် 

ဘုု�င့််မို�ာ�၏ က���ရေက�ာ်မိုုမိုတုုင့််မိုီ ရေနာက်ဆိုုံ�လဲတ်လပွဲ်�ညီ်် ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်မိုှာ ရေပြမိုာက်ဦး� 

ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံရေတာ်(၁၄၂၉ - ၁၇၈၅) ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (Myint-U 2001: 13–14)။

ပြပွဲညီ်တဲင့််�နှုုင့််င့်ံရေ�� ပွဲဋိုပွဲကခကုု အခုဲင့်််ရေကာင့််�ယ်ူကာ ကုန်�ရေဘုာင့််ဘုု�င့်် ဘုုု�ရေတာ်ဘုု�ာ�က 

၁၇၈၄ ခုုနှှစ််တဲင့်် တုုင့််�ပြပွဲညီ်ကုု တုုက်ခုုုက်�ုမို်�လုုက်ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့်် ရေပြမိုာက်ဦး�ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံရေတာ်၏ 

လဲတ်လပွဲ်မိုုမိုှာ အဆိုုံ��တ်�ဲာ�ခု�်�ညီ်။ က���ရေက�ာ် တုုက်ခုုုက်မိုု အတဲင့််�၌ ရေနာက်ပွဲုုင့််�ကာလတုု�တဲင့်် 

ရေဒီ�ခုံအမို�ာ�အပြပွဲာ��ညီ် စ်စ််တရေကာင့််��ုု� ထုဲက်ရေပြပွဲ�ခု�်�က�ညီ်။ ၁၈၂၄ ခုုနှှစ််တဲင့်် ကုန်�ရေဘုာင့်် 

�ခုုုင့််
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ထုီ�နန်��ညီ် ဤပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမိုအာ� ပွဲထုမို အဂ္ဂို�လုပွဲ်-ပြမိုန်မိုာ စ်စ််ပွဲဲ�အပြီးပွဲီ� ၁၈၂၆ ခုုနှှစ််တဲင့်် ခု��ပွဲ်ဆိုုု 

ရေ�ာ �နှတပွဲုုစ်ာခု��ပွဲ်အ� ပြီးဗုတု�ှအရေ�ှ�အုနှဒုယ်ကုမိုါဏ္ဏီ�ုု� လှ�ရေပြပွဲာင့််�ရေပွဲ�ခု�်��ညီ်။ ပြီးဗုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု 

ရေအာက်တဲင့်် ဤနယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု အာက�ပွဲ်၊ ရေက�ာက်ပြဖွဲ့�နှှင့််် �ံတဲ�ဟုူ၍ ခုရှုုုင့်် ၃ ခုု ပွဲုုင့််�ပြခုာ��တ်မိုှတ် 

ခု�်�ညီ်။

၁၈၆၅ ခုုနှှစ််တဲင့်် အာက�ပွဲ်ခုရှုုုင့််၏ ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််� ရေတာင့််တန်�ထုူထုပွဲ်ရေ�ာ ရေဒီ�မို�ာ�ကုု 

ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််� အာ�ကန် ခုရှုုုင့်် (အာ�ကန်ရေတာင့််တန်�(�ခုုုင့််ရှုုု�မို) ခုရှုုုင့််ဟုုလညီ်� �ညီ်ညွှှန်�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

�ညီ်။) ဟုူရေ�ာအမိုညီ်ပြဖွဲ့င့််် ခုရှုုုင့််အ�စ််တစ််ခုု ထုပွဲ်မိုံဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်�ညီ်(Spearman 1880: 7)။ ကုုလုုနီ 

အ�ာ�ှုမို�ာ� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်၍မို�ပြဖွဲ့စ််ရေနရေ�ာ ရေန�ာမို�ာ�တဲင့်် ပြီးဗုတု�ှတုု�၏ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ပွဲုုမိုုုရေကာင့််�မိုဲန် 

လာရေစ်�န် �ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ထုုုက�်�ုု� အရေပြပွဲာင့််�အလ�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ခုရှုုုင့််အ�စ််ကုု 

အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေဒီ�ခုံအကြီးကီ�အက�မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပြီးပွဲီ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်�ညီ်။

ပြီးဗုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု အဆိုုံ��တ်�ဲာ�ခု�နု်တဲင့်် ပြီးဗုတု�ှပွဲုုင့််ဗမိုာပြပွဲညီ်၏ အာ�ကန်တုုင့််��ညီ် 

၁၉၄၇ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� နှှစ််ပွဲုုင့််�ကဲ��ဲာ�ခု�်�ညီ်။ အာ�ကန်ရေတာင့််တန်�(�ခုုုင့််ရှုုု�မို) ခုရှုုုင့််( ယ်ရေန် 

ရေခုတ် ပွဲလက်�ခုရှုုုင့််)�ညီ် ခု�င့််��ုရေ��တုုင့််�၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�ပြဖွဲ့စ််လာခု�်�ညီ်။ က�န်ခုရှုုုင့််မို�ာ�ပြဖွဲ့စ်် 

ရေ�ာ အာက�ပွဲ်၊ ရေက�ာက်ပြဖွဲ့� နှှင့််် �ံတဲ�တုု�ကုု အာ�ကန်(�ခုုုင့််) တုုင့််� အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲန်လညီ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်�ညီ်။ 

ရေနာက်ပုုွဲင့််�တဲင့်် ထုုုရေဒီ�ကုုပွဲင့်် ၁၉၇၄ အရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီအ� �ခုုုင့််ပြပွဲည်ီနယ််အပြဖွဲ့စ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�တည်ီရေထုာင့်် 

ခု�်�ညီ်။ မိုှတ်�ာ�စ်�ာတစ််ခုုမိုှာ ကာလတုုတစ််ခုုအရေနနှှင့််် ၁၉၆၁ မိုှ ၁၉၆၄ ခုုနှှစ်် အတဲင့််�တဲင့်် 

ကုလာ�တန်ပြမိုစ််ရေပြမိုာက်ပုုွဲင့််�ရေဒီ�မို�ာ� (အ�ကမ်ို�ဖွဲ့�င့််�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်ရေန်ရေခုတ် ဘူု��ီ�ရေတာင့််၊ ရေမိုာင့််ရေတာ၊ 

�ရေ�်ရေတာင့်် ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�)အတဲက် ရေမိုယ်ုနယ််ပြခုာ�ခုရှုုုင့််ဟုု အမိုညီ်�ရေ�ာ အထုူ�ရေဒီ�တစ််ခုုကုု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်�ာ ယ်င့််�ရေဒီ��ညီ် ယ်ရေန်ရေခုတ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု�မို�ာ�အမို�ာ�ဆိုုံ� စ်ုရေ�� 

ရေနထုုုင့််�ာ ရေဒီ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ယ်ရေန်ရေခုတ် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််၏ ခုရှုုုင့််နယ််နုမိုုတ်အမို�ာ�စ်ုမိုှာ ကုုလုုနီရေခုတ် ခုရှုုုင့််နယ််နုမိုုတ် 

မို�ာ�အတုုင့််��ာ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အာက�ပွဲ်ခုရှုုုင့််ကုု ရေမိုာင့််ရေတာ၊ ရေပြမိုာက်ဦး�နှှင့််် စ်စ််ရေတဲ ခုရှုုုင့််မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် 

ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ��ညီ်။ �ံတဲ�ခုရှုုုင့််မိုှာမိုူ ကုုလုုနီရေခုတ်နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�အတုုင့််��ာ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

��� (၃-၁၂) ၁၉၄၈ မာတိ�င့်�မာီ �ချုံးိ�င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�  

�င့််�ပြမိုစ်် ။ ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၃၁ အုနှဒုယ်�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�၊ အတဲ�-၁၁၊ ဘုာ�မိုာ�နှှင့််် ရေခုတ်ပြီးပွဲု�င့်် 
အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုမို�ာ�မိုှ �ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ��ညီ်။

အာက�ပွဲ်ခုရှုုုင့််

ရေက�ာက်ပြဖွဲ့�ခုရှုုုင့်် 

�ံတဲ�ခုရှုုုင့်် 
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တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� န်းယ်�ကျေးမြမာအချုံးင့်��အ�းင့်��

�ခုုုင့််ပြပွဲည်ီနယ််�ည်ီ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်တဲင့်် ဒုီတုယ်ရေပြမိုာက် မို��ု�နဲှယ််စု်တူညီီမုိုအပြမိုင့်််ဆံုို� ပြပွဲည်ီနယ်် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် အပြခုာ�ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ကာ� အရေ��ပွဲါ�ညီ်် ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ�မိုုတစ််�ပွဲ် 

လညီ်� �ှုရေ���ညီ်။ ယ်င့််�မိုှာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပြပွဲညီ်နယ််အမို�ာ�စ်ုတဲင့်် အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� 

(တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�)၏ လူဦး�ရေ��ညီ် လူဦး�ရေ�၏ ၉၀ �ာခုုုင့််နှုန်�ရေက�ာ်�ှု�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် �ခုုုင့်် 

ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့််မိုူ တုုင့််��င့််��ာ� လူဦး�ရေ�မိုှာ အ�ကမို်�ဖွဲ့�င့််� ၇၄ �ာခုုုင့််နှုန်��ာ�ှု�ညီ်။ ထုုု�ုု�ပြဖွဲ့စ််�ပြခုင့််� 

မိုှာ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််�ညီ် အဓာုကမို��ု�နှဲယ််စ်ုကြီးကီ� နှှစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ ၇၀ �ာခုုုင့််နှုန်� 

နီ�ပွဲါ��ှု�ညီ်် �ခုုုင့််/အာ�ကန်လူမို��ု�နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််လူဦး�ရေ�၏ ၂၆ �ာခုုုင့််နှုန်�ခုန််�ှုရေ�ာ၃၈ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာ 

လူမို��ု�၃၉တုု� အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််�ာ ရေဒီ�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု�တုု��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ်် 

ရေပြမိုာက်ပုုွဲင့််�ပြီးမုို��နယ််မို�ာ�တဲင့်် အဓုာကလူမို��ု�စု်တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� �ခုုုင့််တုု�ကမူို ပြပွဲည်ီနယ််အတဲင့််� အပြခုာ�ရေဒီ� 

မို�ာ�တဲင့်် ကြီးကီ�စ်ုု�ထုာ��ညီ်။ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့်် ခု�င့််�လူမို��ု� အမို�ာ�အပြပွဲာ�လညီ်��ှု�ာ ပြပွဲညီ်နယ်် 

အလယ််ပွဲုုင့််� - အမို်�၊ မိုင့််�ပြပွဲာ�နှှင့််် ရေပြမိုပွဲုံ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�(ပြီးမိုု��နယ်် လူဦး�ရေ�၏ ၂၉ �ာခုုုင့််နှုန်�၊ ၁၄ �ာခုုုင့်် 

နှုန်�နှှင့််် ၁၃ �ာခုုုင့််နှုန်� အ�ီ��ီ��ှု�ညီ်) တဲင့််�ာမိုက ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််၊ မိုရေကဲ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တုု�နှှင့််် 

နယ််နုမိုုတ်ခု�င့််�ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့််လညီ်� ရေတဲ���ညီ်။ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််� အပြခုာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� တညီ်�ှုမိုုမိုှာမိုူ မိုရေပြပွဲာပွဲရေလာက်ရေပွဲ။

၃၈ ပွဲ�ခုူ�၊ ဧ�ာ�တီတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တုု�နှှင့််် ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််�တဲင့်် ဗမိုာလူဦး�ရေ� အရေတာ်မို�ာ�မို�ာ��ှု�ညီ် 

ဟုု ရေယ်ဘုူယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်ူဆို��ညီ်။ ဤယ်ူဆိုခု�က်�ညီ် ကုုလုုနီရေခုတ်မိုှတ်တမို်�မို�ာ�(ဥပွဲမိုာ - ၁၉၃၁ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�)

တုု�နှှင့်််လညီ်�ကုုက်ညီီမိုု�ှု�ညီ်။ ထုုုမိုှတ်တမို်�မို�ာ�တဲင့်် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််�ှု ဗမိုာလူဦး�ရေ�ကုု ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�( ယ်ခုင့်် 

အာက�ပွဲ်ခုရှုုုင့််) တဲင့်် ၀.၄ �ာခုုုင့််နှုန်�၊ အလယ််ပွဲုုင့််�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ� (ယ်ခုင့်် ရေက�ာက်ပြဖွဲ့�ခုရှုုုင့််) တဲင့်် ၀.၄၇ �ာခုုုင့််နှုန်�နှှင့််် 

ရေတာင့််ပွဲုုင့််�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ� (ယ်ခုင့််�ံတဲ� ခုရှုုုင့််) တဲင့်် ၅၆.၁၁ �ာခုုုင့််နှုန်�ဟုု ခုန််မိုှန်�ထုာ��ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ 

�န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�နှှင့််် ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ� အပွဲါအ�င့်် ကုုလုုနီရေခုတ်လဲန်ကာလ မိုှတ်တမို်�မို�ာ�တဲင့််မိုူ  

�ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််ရေတာင့််ပွဲုုင့််��ှု ဗမိုာလူဦး�ရေ�မိုှာ  အတန်ပွဲင့််ရေလ�ာ်နညီ်�က��ပွဲါ�ရေနရေ�ကာင့််� ရေတဲ���ညီ်။ ဤဗမိုာလူဦး�ရေ� 

အခု��ု�အစ်ာ�ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုကုု �ှင့််�ပြပွဲနှုုင့််�န် �ုရေတ�နမို�ာ�ထုပွဲ်မိုံပြပွဲ�လုပွဲ်�န် လုုအပွဲ်မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

၃၉ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာတုု�ကုု GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခံုစ်ာမို�ာ�တဲင့်် 'နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ�' အမို��ု�အစ်ာ�ရေအာက်တဲင့်် 'ဘုဂ္ဂို�လာ�ရေဒီ်�ှ်' ဟုု �တ် 

မိုှတ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်ကုု ရေတဲ���ညီ်။ နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ�မို�ာ��ညီ်  ၎င့််�တုု�မို��ု�ရှုုု�ဆိုင့််��က်လာ�ညီ််(ဟုု ထုင့််��ညီ််)နှုုင့််င့်ံနှှင့််် 

ဆိုက်နှဲယ််ပြီးပွဲီ� အမို��ု�အစ်ာ��တ်မိုှတ်ခုံ�ရေလ်�ှု�ညီ်။ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူဦး�ရေ�ခုန််မိုှန်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် ပွဲတ်�င့််ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ခု�က်ကုု ရေအာက်ရေပြခုမိုှတ်စ်ု ၃၄ တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ။

ဇူးယ်�� (၃-၈) �ချုံးိ�င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�၏ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� �း ��နှှ��ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာု

၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%) ၁၉၈၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%) ၁၉၇၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

�ခုုုင့်် 69.6 67.8 67.2

ဗမိုာ 0.4 0.7 0.9

ခု�င့််� 3.8 3.2 3.2

စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 73.8 71.7 71.3

နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ� 25.9 27.8 27.8

မိုှတ်ခု�က် ။      ။ အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ��ညီ် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ်် လူဦး�ရေ�၏ ၁ �ာခုုုင့််နှုန်�ရေအာက်�ာ �ှု�ညီ်။

�င့််�ပြမိုစ် ်။    ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု 
အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။
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အ���န်း�/ �ချုံးိ�င့်� လွှားဦး�ကျေး�

�ခုုုင့််တုု��ည်ီ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်တဲင့်် ပွဲထု�ီအရေနအထုာ�အ� စု်ရေ��ရေနထုုုင့််မုိုအ�ုှဆံုို� တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ထု�မိုှ တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� �ခုုုင့််မို��ု�နှဲယ််စ်ု လူဦး�ရေ�စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�၏ ၉၂ �ာခုုုင့််နှုန်�မိုှာ ပြပွဲညီ်နယ်် 

အတဲင့််�တဲင့်် အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ က�န်�ခုုုင့််လူဦး�ရေ�မိုှာမိုူ ဧ�ာ�တီနှှင့််် �န်ကုန်တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 

တုု�တဲင့်် ပွဲ��ံနှှံ�ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

�ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် �ခုုုင့််လူဦး�ရေ��ညီ် ခြွခုင့််�ခု�က်အရေနပြဖွဲ့င့််် ဘုူ��ီ�ရေတာင့််၊ 

ရေမိုာင့််ရေတာ၊ �ရေ�်ရေတာင့််နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််ပြီးမိုု��ရေတာ် စ်စ််ရေတဲတုု�တဲင့််မိုှလဲ�၍ က�န်ပြီးမိုု��နယ််အာ�လုံ�တဲင့်် 

အရေ�အတဲက်အ��ု�ု�ာ�ာမို�ာ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ လူမို�ာ�စ်ုအပြဖွဲ့စ််�ပွဲ်တညီ်လ�က်�ှု�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ အရေန 

ပြဖွဲ့င့််် - မိုာန်ရေအာင့််နှှင့််် ပွဲုဏ္ဏဏာ�ကွန်�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် ၎င့််�တုု��ညီ် ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ� ၏ ၉၈ �ာခုုုင့််နှုန်� 

အထုု �ှု�ညီ်။

��� (၃-၁၃) �ချုံးိ�င့်�မြ�ည်း�န်းယ်�၏ မြို့မာိး�န်းယ်�အဆင့််�၌ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာုနှှင့််� လွှားဦး�ကျေး�အမား��ဆ��� မားးိ�နှဲယ်�စ�

မိုှတ်ခု�က်  ။      ။ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု ELF ညွှှန်�ကုန်�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�တဲက်ခု�က်ထုာ��ညီ်(စ်ာမို�က်နှှာ ၂၆ တဲင့််�ကညီ်် 
ပွဲါ)။ ၀ မိုှ ၀.၃၃ ကုု 'နုမို််' ၊ ၀.၃၃ နှှင့််် ၀.၆၆ �ကာ�ကုု 'အလယ််အလတ်' နှှင့််် ၀.၆၆ နှှင့််် ၁ �ကာ�ကုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်�ညီ်။ 

�င့််�ပြမိုစ်် ။     ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မှို�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ထုာ� 
ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု*

နုမို််

အလယ််အလတ်

ပြမိုင့်််

မြ�ည်း�န်းယ်�အမာည်း�တ�� မားးိ�နှဲယ်�စ�သုံးည်း� ... 

... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု

... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု မိုဟုုတ် 

အနှှစ�ချုံးးး��

• �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််၏ ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ� - ဘုူ��ီ�ရေတာင့််၊ ရေမိုာင့််ရေတာနှှင့််် �ရေ�်ရေတာင့်် 

တုု��ညီ် ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု� အမို�ာ�အပြပွဲာ�ရေနထုုုင့််�ာရေန�ာမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု��ညီ် လူဦး�ရေ� 

၏ အမို�ာ�စ်ု ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• အလယ််ပွဲုုင့််�နှှင့််် ရေတာင့််ပွဲုုင့််�ပြီးမုို��နယ််မို�ာ�တဲင့်် အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် �ခုုုင့််လူမို��ု�မို�ာ� ရေနထုုုင့််�က 

ရေ�ာ်လညီ်� အမို်�၊ မိုင့််�ပြပွဲာ�နှှင့််် ရေပြမိုပွဲုံပြီးမိုု��နယ််တုု�တဲင့်် ခု�င့််�လူမို��ု� အရေတာ်မို�ာ�မို�ာ��ှု�ညီ်။
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တိ�င့်��ကျေး�သုံးကြီး�ီ�မား��

တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ��ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပွဲထုမိုအလှာ (tier-1) ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ�၏ ထုက်�က်ခုန််�ှု�ညီ်။ ပြီးမိုု��နယ််ရေပွဲါင့််� ၃၃၀ �ှု�ညီ််အနက် ၂၀၇ ပြီးမိုု��နယ််မိုှာ အလယ်် 

ပုုွဲင့််�ရေပြမိုပြပွဲန််ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့််�ုှပြီးပီွဲ� အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဧ�ာ�တီပြမိုစ််�န်�က�င့််တဲင့်် တည်ီ�ုှ�က�ည်ီ။ အလယ်် 

ပုုွဲင့််�ရေဒီ�မို�ာ�မှိုာ ရေပြခုာက်ရေ�ဲ�ရေ�ာနယ််ရေပြမိုမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� ရေတာင့််ပုုွဲင့််�ရေဒီ�မို�ာ�မှိုာ စုု်စဲ်တ်ရေ�ာ၊ ပြမိုန်မိုာ 

နှုုင့််င့်ံ၏ စ်ပွဲါ�က�ဟီုု တင့််စ်ာ�ရေခု်ရေ�်�က�ညီ်် ဧ�ာ�တီတုုင့််�နှှင့််် ပွဲ�ခုူ�၊�န်ကုန်တုုင့််�(�န်ကုန်တုုင့််�ကုု 

၁၉၆၄ ခုုနှှစ််တဲင့််မိုှ ပွဲ�ခုူ�တုုင့််�မိုှ �ီ�ပြခုာ�ခုဲ�ထုုတ်ခု�်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်) တုု� ပွဲါ�င့််�လုု  တန��ာ�ီတုုင့််�၏ 

ရေ��လံအစ်ဲန်အဖွဲ့�ာ�က�ရေ�ာ ကမို်�ရှုုု�တန်�လညီ်� ပွဲါ�င့််�ညီ်။ 

မြမာန်း�မာ�်တိ�င့်��ကျေး�သုံးမား�� ကျေး��ကျေး�ါ��လွှာ���� သုံးမာိ�င့်��ကျေး���င့်��

ပြမိုန်မိုာ် တုုင့််�ရေဒီ�မို�ာ��ညီ် ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဗမိုာလူမို��ု�မို�ာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ဆိုက်နှဲယ်် 

လ�က်�ှု�ညီ်။ ထုုုအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� နယ််ရေပြမိုမို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ရေ�ာရေဒီ�မို�ာ�ကုု ရေပြခုာက်ရေ�ဲ�ရေ�ာရေဒီ� 

တဲင့်် ရေပွဲ်ထုဲန်�ခု�်�ညီ်် ထုီ�နန်�အဆိုက်ဆိုက်(ဥပွဲမိုာ - ပွဲ�ခုူ�၊ ရေတာင့််င့်ူ၊ ကုန်�ရေဘုာင့််) က အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�် 

�က�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ထုုုက�်�ုု� ထုီ�နန်�စ်ုု�စ်ံခု�်ရေ�ာ ဘုု�င့််အဆိုက်ဆိုက် လက်လှမို်�မိုမိုီခု�်�ညီ်် 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ�လညီ်� ပွဲါ�င့််ရေန�ည်ီ။ �ုု�ရေ�ာ် ထုုုနယ််ရေပြမိုမို�ာ�မိုှာ လဲတ်လပွဲ်ပြီးပွဲီ�ရေခုတ်ဗမိုာနှုုင့််င့်ံ၌ 

ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ာတဲင့်် က�န်ရေန�စ််ခု�်�ညီ် (ဥပွဲမိုာ - နာဂ္ဂိုရေတာင့််တန်�)။

ပြီးဗုတု�ှတုု� မိုရေ�ာက်�ှုမိုီက မိုတူညီီရေ�ာ မိုင့််�ဆိုက်အမို��ု�မို��ု�က တုုင့််�ပြပွဲညီ်၏ အလယ််ပွဲုုင့််� 

ရေပြမိုပြပွဲန််ရေဒီ�မို�ာ�ကုု အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်�က�ညီ်။ �ရေ�ရေခုတ�ူာ၏ ပြပွဲ�ပြီးမိုု��မိုှ ရေတာင့််င့်ူထုီ�နန်�(၁၆ �ာစ်ုမိုှ 

၁၈ �ာစ်ု) အထုု ယ်ရေန်ရေခုတ် တုုင့််�ရေဒီ�မို�ာ��ညီ် ပွဲရေဒီ��ာဇို် ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံရေတာ်အမို��ု�မို��ု� အရေပြခု 

စုု်က်�ာပြဖွဲ့စ််ခု��်ည်ီ။။ ဧ�ာ�တီပြမိုစ််နှှင့််် ၎င့််�၏ပွဲတ်�န်�က�င့််�ုှ ရေပြမိုဆီိုလှာကြွကယ််�ရေ�ာရေပြမိုမို�ာ�ရေ�ကာင့််် 

နယ််ပွဲယ််အမို�ာ�စ်ုကုု ကြီးကီ�စ်ုု�နှုုင့််ရေ�ာ ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ� ထုူရေထုာင့််နှုုင့််ခု�်�က�ညီ်။

ရေနာက်ဆိုုံ� ကုန်�ရေဘုာင့််မိုင့််�ဆိုက် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်ရေ�ာ ပွဲုုင့််နက်မို�ာ��ညီ် ပြီးဗုတု�ှပွဲုုင့််ဗမိုာပြပွဲညီ် 

ထု��ုု� ပြဖွဲ့ညီ်�ပြဖွဲ့ည်ီ�ခု�င့််� �ဲတ်�ဲင့််�ခုံခု�်��ညီ်။ ပွဲထုမိုဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ပြီးဗုတု�ှတုု��ညီ် ကမို်�ရှုုု�တန်� 

ရေဒီ�မို�ာ� (အ�ကမို်�ဖွဲ့�င့််�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်ရေန်ရေခုတ် မိုဲန်ပြပွဲညီ်နယ််၊ �ခုုုင့််ပြပွဲည်ီနယ််နှှင့််် တန��ာ�ီတုုင့််�)ကုု 

�ုမို်�ပွဲုုက်ခု�်�က�ညီ်။ ပွဲထုမို အဂ္ဂို�လုပွဲ်-ပြမိုန်မိုာစ်စ််(၁၈၂၄ - ၁၈၂၆) အပြီးပွဲီ�တဲင့်် ပြီးဗုတု�ှစ်စ််တပွဲ်�ညီ် 

ထုုုရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် အရေပြခုခု�ခု�်�က�ညီ်။ ယ်ရေန်ရေခုတ် ဧ�ာ�တီ၊ ပွဲ�ခုူ�နှှင့််် �န်ကုန်တုုင့််�မို�ာ�မိုှာ ဒီုတုယ် 

အဂ္ဂို�လုပ်ွဲ-ပြမိုန်မိုာစ်စ််(၁၈၅၂ - ၁၈၅၃)အပြီးပီွဲ�တဲင့်် �ုမ်ို�ပုုွဲက်ခံုခု��်ကာ တတုယ်နှှင့်််ရေနာက်ဆံုို� အဂ္ဂို�လုပ်ွဲ- 

ပြမိုန်မိုာစ်စ််(၁၈၈၅) အပြီးပွဲီ�တဲင့််မိုူ ထုုု �မိုုုင့််��င့််ထုီ�နန်�အဆိုက်ဆိုက် အရေပြခုစ်ုုက်ခု�်�ာ ရေဒီ�မို�ာ� 

(အ�ကမို်�ဖွဲ့�င့််�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်ရေန်ရေခုတ် မိုရေကဲ�၊ မိုနှတရေလ�နှှင့််် စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�)ပွဲါ ပြီးဗုတု�ှလက်ရေအာက် 

က�ရေ�ာက်ခု�်�ညီ်။

ပြီးဗုတု�ှတုု��ညီ် ၎င့််�တုု�လက်ရေအာက် က�ရေ�ာက်လာရေ�ာ နယ််ပွဲယ််အ�စ််အမို�ာ� 

အပြပွဲာ�ကုု တုုက်ရုုှုက်အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ�ာ်လည်ီ� နယ််ပြခုာ�ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့််မူို �ဲယ််�ုုက်အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲပြခုင့််�မို�ာ�လည်ီ� 

�ှု�ညီ်။ တုုက်ရှုုုက်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ညီ်် နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု ဗမိုာပြပွဲညီ်မိုဟုု �တ်မိုှတ်ရေခု်ဆိုုုပြီးပွဲီ� �ဲယ််�ုုက် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�ာ ရေဒီ�မို�ာ�ကုု နယ််ပြခုာ�ရေဒီ� ဟုုရေခု်ဆိုုုခု�်�ညီ်။ ပွဲုံ (၃-၁၄)မိုှ ပွဲထုမိုပွဲုံတဲင့်် ဗမိုာပြပွဲညီ်မို 

နှှင့််် နယ််ပြခုာ�ရေဒီ�မို�ာ�ကုု ခုဲ�ပြခုာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။

စ်စ််ကုုင့််� 

မိုနှတရေလ� 

ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ် 

ပွဲ�ခုူ�

မိုရေကဲ�

ဧ�ာ�တီ

�န်ကုန်

တန��ာ�ီ 
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��� (၃-၁၄) ၁၉၃၁ ၊ ၁၉၄၈ နှှင့််� ၁၉၇၄ တိ��တဲင့်� အ���ချုံးးး��ကျေး��န်းယ်�န်းိမာိတ�မား�� ကျေးမြ��င့်��လွှာ����

မိုှတ်ခု�က် ။    ။ အနက်ရေ�ာင့််မို�ဉ််�မို�ာ�က ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပွဲထုမိုအလှာ နယ််ရေပြမိုမို�ာ� (၁၉၃၁ တဲင့်် တုုင့််�မို�ာ�နှှင့််် ၁၉၄၇ ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် 
ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််�/တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�)ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်။ အပြဖွဲ့�ရေ�ာင့််မို�ဉ််�မို�ာ�မိုှာ အကန်် ၃ ခုုလုံ�တဲင့်် ခုရှုုုင့််မို�ာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်။                                                

�င့််�ပြမိုစ်် ။     ။  Callahan(2005) နှှင့််် ပြမိုန်မိုာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ၁၉၄၈၊ ၁၉၇၄ တုု�မိုှ အခု�က်အလက်မို�ာ��ယ်ူပြီးပွဲီ� အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က 
ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု ရေ��ဆိုဲ��ညီ်။

၁၉၄၈ မြမာန်း�မာ�အ���ချုံးးး��ကျေး�� 

ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ှု 

အ�စ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

၁၉၇၄ မြမာန်း�မာ�အ���ချုံးးး��ကျေး�� 

ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ှု 

အ�စ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

၁၉၃၁ မြို့ဗျူိတိသုံးှအ���ချုံးးး��ကျေး�� 

ဗမိုာပြပွဲညီ်မို

နယ််ပြခုာ�ရေဒီ�မို�ာ�

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� န်းယ်�ကျေးမြမာအချုံးင့်��အ�းင့်��

တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�တဲင့်် မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုနညီ်�ပွဲါ�ပြီးပွဲီ� ဗမိုာလူမို��ု�မို�ာ�က လူမို�ာ�စ်ု 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဗမိုာတုု��ညီ် ဧ�ာ�တီမိုှလဲ�၍ က�န်တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�အာ�လုံ�တဲင့်် ရေဒီ�လူဦး�ရေ�၏ 

၈၀ �ာခုုုင့််နုှန်�ရေက�ာ်�ုှ�ည်ီ။ တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�အနက် မိုရေကဲ�နှှင့််် မိုနှတရေလ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�တုု��ည်ီ 

မို��ု�နှဲယ််စ်ု တူညီီမိုုအပြမိုင့်််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဗမိုာလူဦး�ရေ�က �က်ဆိုုုင့််�ာ တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� လူဦး�ရေ�၏ ၉၇ 

နှှင့််် ၉၆ �ာခုုုင့််နှုန်� အ�ီ��ီ��ှု�ညီ်။ ထုုုတုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�နှှစ််ခုုလုံ�မိုှာ ထုင့််�ှာ��ညီ်် ဗမိုာစ်ကာ�ရေပြပွဲာ 

ဘုု�င့်််နှုုင့််င့်ံမို�ာ� အရေပြခုစ်ုုက်�ာရေဒီ�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ခု�်�ပြဖွဲ့င့််် ထုုုက�်�ုု�ဗမိုာမို�ာ� စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််မိုု ပြမိုင့်််မိုာ�ပြခုင့််� 

မိုှာ အံ်ဩစ်�ာမိုဟုုတ်ရေပွဲ။ 

�ုု��ာတဲင့်် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�တဲင့်် လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ာ ရေန�ာ 

မို�ာ�လညီ်��ှုပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် ထုုုက�်�ုု� 

စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််မိုုမို�ာ�ကုု ရေတဲ�နှုုင့််�ညီ်။ ဧ�ာ�တီပြမိုစ််�ကွန်�ရေပွဲ်နှှင့််် ပွဲ�ခုူ�အရေ�ှ�ပွဲုုင့််�တုု�တဲင့်် က�င့်် 

လူမို��ု�မို�ာ�၊ စ်စ််ကုုင့််�ရေပြမိုာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် နာဂ္ဂိုနှှင့််် �ှမို်�လူမို��ု�မို�ာ�နှှင့််် ခု�င့််�လူမို��ု�မို�ာ�ကုု မို�ာ�ရေ�ာအာ� 

ပြဖွဲ့င့််် စ်စ််ကုုင့််�ရေတာင့််ပွဲုုင့််�နှှင့််် မိုရေကဲ�အရေနာက်ပွဲုုင့််� တုု�တဲင့််ရေတဲ���ညီ်။ တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� အဆိုင့်််တဲင့်် 

လူနည်ီ�စု်တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�၏ လူဦး�ရေ�အခု��ု�အစ်ာ�မှိုာ အရေတာ်အတန်ရေ��င့်ယ််ရေ�ာ်လည်ီ� အခု��ု� 

ရေ�ာပြီးမုို��နယ််မို�ာ�တဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆံုို�မို��ု�နဲှယ််စု်အပြဖွဲ့စ်် ရေန�ာယူ်ထုာ�ရေ�ာ လူနည်ီ�စု်တုုင့််��င့််��ာ� 

အမို��ု�မို��ု�လညီ်��ှု�ညီ်။
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ဗျူမာ�လွှားဦး�ကျေး�

ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်၏ အဓုာကမို��ု�နဲှယ််စု်လည်ီ�ပြဖွဲ့စ််၊ နုုှင့််ငံ့်ရေ��အ� ကြီးကီ�စုု်�ထုာ�ရေ�ာ မို��ု�နဲှယ််စု်လည်ီ� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ဗမိုာတုု��ညီ် နှုုင့််င့်ံ လူဦး�ရေ�၏ ၇၀ �ာခုုုင့််နှုန်�ခုန််�ှု�ညီ်(၁၉၇၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မိုှ စ်၍ 

ဗမိုာလူဦး�ရေ��ညီ် အရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ှုဘု� တုုင့််�ပြပွဲညီ်လူဦး�ရေ�၏ ၆၈-၆၉ �ာခုုုင့််နှုန်� ပွဲုံမိုှန်�ှုလာခု�် 

�ညီ်)။ ထုုုမို�ာ�ပြပွဲာ�လှရေ�ာ လူဦး�ရေ�ပွဲမိုာဏ္ဏ�ညီ် ပွဲထု�ီအရေနအထုာ�အ�ဆိုုုလှင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ 

အလယ််ပွဲုုင့််�နှှင့််် ရေအာက်ပွဲုုင့််�ရေဒီ�တုု�တဲင့်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကကာ ဗမိုာလူဦး�ရေ�စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�၏ ၉၄ 

�ာခုုုင့််နှုန်��ညီ် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�(နှှင့််် ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ်) တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့်််တဲင့််မိုူ 

ဗမိုာတုု��ညီ် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�၌ ပြီးမိုု��နယ်် ၁၅ ပြီးမိုု��နယ််တဲင့််မိုှလဲ�၍ က�န်ပြီးမိုု��နယ််အာ�လုံ�တဲင့်် 

လူမို�ာ�စ်ု ပြဖွဲ့စ််�ညီ်(ပွဲုံ ၃-၁၅ ကုု�ကညီ််ပွဲါ)။ ဗမိုာတုု��ညီ် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ��ှု ပြီးမိုု��နယ်် ၂၀၂ ပြီးမိုု��နယ်် 

အနက်မိုှ ၅၇ ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ�၏ ၉၉ �ာခုုုင့််နှုန်��ှု�ညီ်။ 

ဗမိုာလူဦး�ရေ�၏ ၆ �ာခုုုင့််နှုန်��ာ တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�နှှင့််် ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ်အပြပွဲင့််ဘုက်တဲင့်် 

ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ� အပြပွဲင့််ဘုက်တဲင့်် ဗမိုာမို�ာ� အမို�ာ�ဆိုုံ�စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�က�ညီ်မိုှာ 

ကခု�င့််၊ မိုဲန်နှှင့််် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဗမိုာလူဦး�ရေ� စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�အရေ�အတဲက်မိုှာ 

မို�ာ�ပြပွဲာ�လှ�ပြဖွဲ့င့််် အခု��ု�ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ှု ဗမိုာလူဦး�ရေ�မိုှာ မို�က်ကဲယ််ပြပွဲ�ထုာ�၍ မို�နှုုင့််ရေပွဲ။

န်း�ဂုံးလွှားဦး�ကျေး�

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု နာဂ္ဂိုလူမို��ု�မို�ာ��ည်ီ စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� ရေပြမိုာက်ဖွဲ့�ာ�ပွဲုုင့််�တဲင့်် မို�ာ�စ်ဲာ 

စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် အုနှဒုယ်၊ နာဂ္ဂိုလန်��ကာ�ရေဒီ�တဲင့််လညီ်� ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။ 

စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� အတဲင့််�တဲင့်် နာဂ္ဂိုလူမို��ု�တုု��ညီ် ပြီးမိုု��နယ်် ၄ ခုု၌ အရေတာ်ပွဲင့််မို�ာ�ရေ�ာ 

လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ��ှု�ာ - လဟုယ်် (ပြီးမိုု��နယ််လူဦး�ရေ�၏ ၉၉ �ာခုုုင့််နှုန်�)၊ နန်�ယ်ဲန်� (၉၇ �ာခုုုင့်် 

နှုန်�)၊ ရေလ�ှီ� (၈၇ �ာခုုုင့််နှုန်�)နှှင့််် ခုနှတီ� (၄၆ �ာခုုုင့််နှုန်�) ပြီးမိုု��နယ််တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တဲင့်် 

လဟုယ််၊ နန်�ယ်ဲန်�၊ ရေလ�ှီ� ပြီးမိုု��နယ်် ၃ ခုုကုု ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ� အပြဖွဲ့စ််တညီ်ရေထုာင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

ခု�်�ညီ်။ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ်် - တနှုုင့််�ပြီးမိုု��နယ််၊ စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� - ဟုုမိုမလင့််�ပြီးမိုု��နယ််တုု�တဲင့်် 

လညီ်� နာဂ္ဂိုလူမို��ု� အနညီ်�င့်ယ််ရေနထုုုင့််�ညီ်။ 

ဇူးယ်�� (၃-၉) တိ�င့်��ကျေး�သုံးကြီး�ီ�မား��တဲင့်� တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� �း ��နှှ��ကျေးန်းထိုိ�င့်�မာု

၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%) ၁၉၈၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%) ၁၉၇၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

ဧ�ာ�တီတုုင့််�

ဗမိုာ 76.7 75.8 76.4

က�င့်် 21.5 20.4 19.6

စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 98.2 96.2 96

ပွဲ�ခုူ�တုုင့််�

ဗမိုာ 89.9 88.9 88.7

က�င့်် 4.6 4.8 5.0

�ှမို်� 0.9 1.2 1.0

 စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 95.4 94.9 94.7



61

၂၀၁၉ GAD မြို့မာိး�န်းယ်�အစီ�င့်�ချုံး�စ� (%) ၁၉၈၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%) ၁၉၇၃ သုံးန်း��ကျေးချုံးါင့်�စ��င့်�� (%)

မိုရေကဲ�တုုင့််�

ဗမိုာ 97.1 96.7 96.4

ခု�င့််� 2.6 2.4 2.5

 စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 99.7 99.1 98.9

မိုနှတရေလ�တုုင့််�

ဗမိုာ 95.8 95.2 95.5

�ှမို်� 1.0 1.1 1.2

ကခု�င့်် 0.9 0.5 0.3

စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 97.7 96.8 97.0

စ်စ််ကုုင့််�တုုင့််�

ဗမိုာ 87.5 90.1 89.1

ခု�င့််� 4.0 4.8 5.5

နာဂ္ဂို 2.6

�ှမို်� 4.8 4.0 4.4

စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 98.9 98.9 99.0

တန��ာ�ီတုုင့််�

ဗမိုာ 86.5 83.5 83.5

က�င့်် 7.5 6.5 6.8

မိုဲန် 1.8 2.6 2.3

 စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 95.8 92.6 92.6

�န်ကုန်တုုင့််�

ဗမိုာ 89.0 83.6 81.7

က�င့်် 3.9 4.8 2.8

�ခုုုင့်် 1.3 1.2 1.4

 စ�စ�ကျေး�ါင့်�� 94.2 89.6 85.9

�င့််�ပြမိုစ် ် ။ ။ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၁၉၇၃ နှှင့််် ၁၉၈၃ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ �ယ်ူပြီးပွဲီ� ဇိုယ်ာ�ကုု 
အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်။
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���(၃-၁၅) တိ�င့်��ကျေး�သုံးကြီး�ီ�မား��၏ မြို့မာိး�န်းယ်�အဆင့််�၌ တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်�စ� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာုနှှင့််� လွှားဦး�ကျေး�အမား��ဆ��� မားးိ�နှဲယ်�စ�  

မိုှတ်ခု�က် ။        ။ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု ELF ညွှှန်�ကုန်�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�တဲက်ခု�က်ထုာ��ညီ်(စ်ာမို�က်နှှာ ၂၆ တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ)။ 
၀ မိုှ ၀.၃၃ ကုု 'နုမို််' ၊ ၀.၃၃ နှှင့််် ၀.၆၆ �ကာ�ကုု 'အလယ််အလတ်' နှှင့််် ၀.၆၆ နှှင့််် ၁ �ကာ�ကုု 'ပြမိုင့်််' ဟုု �တ်မိုှတ်�ညီ်။

�င့််�ပြမိုစ် ်။       ။  အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၉ GAD ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှ�ယ်ူပြီးပွဲီ� ရေပြမိုပွဲုံမို�ာ�ကုု အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာပြပွဲ�စ်ု�ူမို�ာ�က ရေ��ဆိုဲ�  
ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

တိ�င့်���င့်��သုံး��မားးိ�နှဲယ်� စ��လွှာင့်��ဲ�မြ���မာု*

နုမို််

အလယ််အလတ်

ပြမိုင့်််

မြ�ည်း�န်းယ်�အမာည်း�တ�� မားးိ�နှဲယ်�စ�သုံးည်း� ... 

... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု

... လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု မိုဟုုတ် 

အနှှစ�ချုံးးး��

• ဗမိုာတုု��ညီ် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�တဲင့်် ပွဲ��ံနှှံ�ရေနထုုုင့််�ကပြီးပွဲီ� ထုုုရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် လူဦး�ရေ�၏ 

အမို�ာ�စ်ု လညီ်�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ၎င့််�တုု��ညီ် ပွဲ�ခုူ�၊ မိုနှတရေလ�၊ ပွဲု�ုမို်နှှင့််် �န်ကုန် တုု�က�်�ုု�ရေ�ာ 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အကြီးကီ�ဆိုုံ�ပြီးမိုု��မို�ာ�တဲင့်် လူဦး�ရေ�အ� ကြီးကီ�စ်ုု�ထုာ�ရေ�ာ လူမို��ု�စ်ုလညီ်� ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။

• တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ��ှု ဗမိုာမိုဟုုတ်ရေ�ာ လူဦး�ရေ�မို�ာ�မိုှာ ၎င့််�တုု�၏�က်ဆိုုုင့််�ာ ဇိုာတုပွဲ 

ြညီ်နယ််နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ �န်ကုန် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ� 

တဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် ရေနထုုုင့််�က�ညီ်က မို�ာ��ညီ်။

• တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�အတဲင့််��ှု ပြီးမိုု��နယ်် ၂၀၅ ခုုအနက် ၁၅ ပြီးမိုု��နယ််တဲင့်် ခု�င့််�၊ က�င့််၊ နာဂ္ဂို၊ 

�ှမို်�လူမို��ု�တုု�အနက် တစ််ခုုခုုက လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� မို��ု�နှဲယ််စ်ုအပြဖွဲ့စ်် စ်ုရေ��ရေနထုုုင့််�က 

�ညီ်။
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ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� ရေပွဲ်ရေပွဲါက်လာပွဲုံနှှင့််် ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမိုတစ််ခုု

စ်ီ�ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု နယ််ရေပြမိုအခုင့််�အက�င့််�တုု�ကုု ပွဲုုမိုုုအရေ��စ်ုတ်က�စ်ဲာ ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ်် 

�ာမိုှ မိုှတ်�ာ�စ်�ာအခု�က်အနညီ်�င့်ယ်် ရေပွဲ်ထုဲက်လာခု�်ပွဲါ�ညီ်။

• ကုုလုုနီအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ�ူမို�ာ�၏ နယ််နုမုိုတ်�တ်မှိုတ်�ာတဲင့်် တ�ာ�မိုှတမုိုမို�ုှပံုွဲကုု �မုုိုင့််�ပွဲညီာ�ှင့်် 

မို�ာ�က တစ််ခုါတစ််�ံ�တုပြပွဲ�၊ မှိုတ်တမ်ို�တင့််တတ်�က�ည်ီ။ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်တဲင့််လည်ီ� အပြခုာ� 

ရေန�ာမို�ာ�တဲင့််က�်�ုု�ပွဲင့်် ထုုုနယ််နုမိုုတ် �တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ��ညီ် ကုုလုုနီရေခုတ်လဲန်ကာလ 

အထုု ဆိုက်လက်အ�က်�င့််ရေန�ကပြီးပွဲီ� ယ်ရေန်ရေခုတ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ��ညီ် 

အနညီ်�နှှင့််် အမို�ာ�ဆိုုု�လုု ကုုလုုနီရေခုတ် ခုရှုုုင့််နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ နယ််နုမိုုတ် 

�တ်မိုှတ်ထုာ��က�ညီ်။

• တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု ၇ ခုု�ညီ် ၎င့််�တုု�၏မို��ု�နှဲယ််စ်ုအမိုညီ်ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီ �ှု�က 

ရေ�ာ်လညီ်� ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ်တပွဲ်ခံု�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု�ညီ် ၎င့််�တုု�၏ �က် 

ဆိုုုင့််�ာပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် အံ�င့််ခုဲင့််က�မိုပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ။ ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ်တပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုအခု��ု�၏ �ာခုုုင့််နှုန်�အရေတာ်မို�ာ�မို�ာ��ညီ်  တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�အပြဖွဲ့စ်် နယ််နုမိုုတ် 

�တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ ပွဲုုင့််နက်မို�ာ�တဲင့်် အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််ထုာ��က�လုု အပြခုာ�ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� 

တဲင့််လညီ်� ရေနထုုုင့််ရေန�ကပြီးပွဲီ� ကုုလုုနီရေခုတ်ကတညီ်�က( ကုုလုုနီရေခုတ် မိုတုုင့််မိုီကတညီ်�က 

ပွဲုု၍ပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှု�ညီ်) ထုုု�ုု� ရေနထုုုင့််လာ�ကပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• ပြပွဲည်ီနယ််အမိုည်ီတပ်ွဲ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်အခု��ု��ည်ီ ၎င့််�တုု�၏ပြပွဲည်ီနယ််တဲင့်် လူဦး�ရေ� 

အ� လူမို�ာ�စ်ုအပြဖွဲ့စ်် ပွဲါ�င့််ရေနပြခုင့််�မို�ှုရေပွဲ။ ထုုု�ုု�ပြဖွဲ့စ််�ပြခုင့််�မိုှာ လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ရေနာက် 

ပြပွဲညီ်နယ််နယ််နုမိုုတ်မို�ာ� �တ်မိုှတ်�ာတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုအ� တစ််�ာ�တညီ်� 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ်ရေ�� �ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် �တ်မိုှတ်ခု�်ပြခုင့််�မိုဟုုတ်၍ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုု�ုု� �တ်မိုှတ်�မိုညီ်် 

အစ်ာ� ပြပွဲညီ်နယ််အမို�ာ�အပြပွဲာ�၏ နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�ကုု နှုုင့််င့်ံရေ��အရေပွဲ�အယ်ူ ညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ� 

အ�နှှင့််် ကုုလုုနီရေခုတ်က �ီ�ပြခုာ�ပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမိုကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�မိုုတုု�အ� �တ်မိုှတ်ခု�် 

�ညီ်။ 
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• တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ��ညီ် ရေယ်ဘုူယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဗမိုာလူမို��ု�တုု�၏ ရေဒီ�မို�ာ�ဟုု မိုှတ်ယ်ူနှုုင့်် 

ရေ�ာ်လညီ်� ဗမိုာတုု��ညီ် တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�အတဲင့််��ှု အခု��ု�ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် လူဦး�ရေ� 

အ� လူနညီ်�စ်ုပြဖွဲ့စ််လ�က်�ှုပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�နှှင့််် နယ််နုမိုုတ်ထုုစ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ 

ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�တဲင့်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ� စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့်််၌ပွဲင့်် ထုင့််ထုင့််�ှာ��ှာ� 

ရေတဲ�ပြမိုင့််နှုုင့််�ညီ်။ ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့်််တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု တရေပြပွဲ�ညီီပြဖွဲ့စ််မိုု အပြမိုင့််် 

မိုာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအလယ််ပွဲုုင့််�နှှင့််် အရေနာက်ပွဲုုင့််�ရေဒီ�မို�ာ�မှိုလဲ�၍ အပြခုာ�ရေဒီ� 

မို�ာ�တဲင့်် ပြီးမုို��နယ််တစ််ခုုလှင့်် မို��ု�နဲှယ််စု် ၂ ခုု �ုု�မိုဟုုတ် ထုုု�ထုက်ပုုွဲရေ�ာ မို��ု�နဲှယ််စု်မို�ာ� စု်ရေ�� 

ရေနထုုုင့််�က�ညီ်။

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် လက်�ှုအခု�နု်တဲင့်် အရေ��ပွဲါရေ�ာ လမို်�ဆိုုံ၊လမို်�ခုဲတစ််ခုု�ုု� ရေ�ာက်�ှုရေန 

ပြီးပွဲီ� ဤအဓာုကက�ရေ�ာ မိုှတ်�ာ�စ်�ာအခု�က်မို�ာ��ညီ် ပြမိုန်မိုာအ�စ််ကုု စ်ုတ်ကူ�ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ာတဲင့်် 

အလဲန်အရေ��ပွဲါလှပွဲါ�ညီ်။ ယ်ခုုအခုန်�တဲင့််  (က) ပွဲုုမိုုုရေကာင့််�မိုဲန်ရေ�ာ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဆိုုုင့််�ာ အခု�က် 

အလက်မို�ာ� ရေကာက်ယ်ူစ်ုရေဆိုာင့််�နှုုင့််ရေစ်မိုညီ်် အရေပြခုခုံအရေဆိုာက်အအုံ၊ (ခု) အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ� နှှင့််် (ဂ္ဂို) အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််ရေ�ာ အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� စ်ဉ််�စ်ာ�ကြံကံဆို�ာ၌ 

ဤမိုှတ်�ာ�စ်�ာအခု�က်မို�ာ�ကုု ကုု�ကာ�နှုုင့််မိုညီ်် နညီ်�လမို်�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ဲာ�ပွဲါ 

မိုညီ်။

�ိ�မာိ�ကျေး��င့်��မာဲန်း�ကျေးသုံး� အ���ချုံးးး��ကျေး��ဆိ�င့်��� အချုံးး��အလွှာ��မား��

ပြီးပီွဲ�ခု��်ည််ီဆိုယ််စု်နှှစ််အတဲင့််� ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်တဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ခု��်ည််ီ ကြီးကီ�မိုာ�ရေ�ာ အရေပြပွဲာင့််�အလ� 

မို�ာ�ထု�မိုှတစ််ခုုမိုှာ ပြပွဲညီ်�ူ�အပြမိုင့််စ်စ််တမို်�မိုှ�ညီ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��မိုှတ်တမို်�မို�ာ�အထုု အရေ�အတဲက် 

အရေပြခုပြပွဲ� အခု�က်အလက်မို�ာ� ရေကာက်ယ်ူ၊ထုုတ်ပြပွဲန်မိုု အလဲန်မို�ာ�ပြပွဲာ�ခု�်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် 

အခု�က်အလက်မို�ာ�၏ အ�ညီ်အရေ�ဲ�မိုှာ တစ််ခုါတစ််�ံတဲင့်် ရေမို�ခုဲန်�ထုုတ်စ်�ာ�ှုပြခုင့််�၊ အခု�က် 

အလက်�ယ်ူ�ညီ်် �င့််�ပြမိုစ််မို�ာ�မိုှာအတညီ်ပြပွဲ�၍ မို�နှုုင့််ပြခုင့််�နှှင့််် ��ှုနှုုင့််�ညီ််အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု 

အပြပွဲညီ််အ� အ�ုံ�မိုခု�နှုုင့််ပြခုင့််�တုု��ှုခု�်�ညီ်။

မို�ကာရေ��မီိုနှှစ််မို�ာ�အတဲင့််�က ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�ရ်ေ�ာ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�အခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့််် 

ရေထဲုအုပ်ွဲ�ာန(GAD)ပြီးမုို��နယ်် အစီ်�င့််ခံုစ်ာမို�ာ��ည်ီ အပြပွဲည််ီစံု်ဆံုို�နှှင့််် လဲယ််လင့်််တကူ�ယူ်နုုှင့််မုိုအ�ုှဆံုို� 

အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ရေပွဲ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်(Myanmar n.d.b)။ �ုု��ာတဲင့်် ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််��ညီ် 

က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန််နှှင့််် တစ််ခုုခု�င့််�ရေကာက်ယ်ူထုာ�ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ပွဲုု၍ရေပွဲ�နှုုင့််ရေ�ာ် 

လညီ်� �ှစ််ပွဲယ််လ်(Whipple) ညွှှန်�ကုန်�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်အ� ခုန််မိုှန်�ရေပြခု�ရေဘုာရေဆိုာင့််�ညီ်် အခု�က် 

အလက်မို�ာ��ာ ပြဖွဲ့စ််ရေနရေ���ည်ီ။ ထုုု�အတူပွဲင့်် ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD) ပြီးမိုု��နယ််အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�မိုှာ 

လညီ်� ၂၀၁၄ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�ထုက် ပွဲုုမိုုုပြပွဲညီ််စ်ုံပြီးပွဲီ� က�ယ််ပြပွဲန််�ညီ်မိုှာ မိုှန်ရေ�ာ်လညီ်� ဤအစ်ီ�င့်် 

ခုံစ်ာ၏ အခုန်�(၁)တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�က�်�ုု�ပွဲင့်် အခု�က်အလက်�င့််�ပြမိုစ််နှှင့််် အ�ညီ်အရေ�ဲ�မိုှာ ရေမို�ခုဲန်� 

ထုုတ်စ်�ာ ပြဖွဲ့စ််၍ရေန�ညီ်။

အလယ််အလတ်နှှင့််် အရေ��စ်ာ� အဆိုင့်််မို�ာ�တဲင့််လညီ်� အမို��ု�မို��ု�ရေ�ာ အခု�က်အလက် 

မို�ာ��ှုပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်တဲင့််�၊ ပြပွဲညီ်ပွဲ အစ်ုု��မိုဟုုတ်ရေ�ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံတကာအင့််စ်တီက����ှင့််� 
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မို�ာ�က ထုုတ်လုပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဤအခု�က်အလက်အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု Myanmar Information 

Management Unit(MIMU) တဲင့်် မိုညီ်�ူမိုဆိုုု�ယ်ူနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ MIMU �ညီ် လက်ရေတဲ�အ�ုံ�ခု��ူ 

မို�ာ�၊ ရေလ်လာ�ုံ��ပွဲ်�ူမို�ာ�နှှင့််် ပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�အတဲက် အဓာုကက�ရေ�ာ အ�င့််�အပြမိုစ််တစ််ခုုအပြဖွဲ့စ်် 

�ပွဲ်တညီ်ရေနဆို� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။၄၀ �ုု��ာတဲင့်် အခု�က်အလက်မို�ာ��ညီ် တစ််ခုါတစ််�ံတဲင့်် အ�ညီ်အရေ�ဲ� 

အ�နုမို််ပွဲါ�ပြီးပွဲီ� နယ််ပွဲယ််က�ဉ််�ရေပြမိုာင့််�မိုုမို�ာ� �ှုရေန�ညီ်။ အခု�က်အလက်ရေကာက်ယ်ူ�ညီ်် နညီ်�စ်နစ်် 

မို�ာ�မိုှာ �ံဖွဲ့န်�ံခုါဆိုုု�လုု ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုု မို�ှုပြခုင့််�၊ ��ှုနှုုင့််ရေ�ာ �တင့််�အခု�က်အလက်မို�ာ�မိုှာ 

လူအခု��ု�၏ လက်ထု�တဲင့််�ာ က�န်�ှုရေနပြခုင့််�တုု�ကုုလညီ်� ရေတဲ���ညီ်။ 

၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် အာဏ္ဏာ�ုမ်ို�ပြီးပီွဲ�ရေနာက်ပုုွဲင့််�တဲင့်် လက်�ုှအရေပြခုအရေနကုု �ံု��ပ်ွဲနုုှင့််�န်၊ ပြမိုန်မိုာ 

ပြပွဲညီ်�ူတုု�၏ လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ကူညီီရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေပွဲ�နှုုင့််�န် �ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် �ှု�င့််�စ်ဲ��င့််�ပြမိုစ််မို�ာ� 

စု်ရေဆိုာင့််�ပြခုင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် အ�စ််ရေကာက်ယူ်ပြခုင့််�လုပ်ွဲရေဆိုာင့််ရေ�ာ လုပ်ွဲင့်န်�အစီ်အစ်ဉ်် အမို�ာ�အပြပွဲာ� 

ရေပွဲ်ထဲုက်လာခု��်ည်ီ (ဥပွဲမိုာ - Data for Myanmar ၊ Open Development Myanmar နှှင့််် Myanmar 

Spring Revolution/ပြမိုန်မိုာ်ရေနှဲဦး�ရေတာ်လှန်ရေ�� [n.d.])။ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်�အစ်ီအစ်ဉ််မို�ာ�ကုု 

ပွဲံ်ပွဲုု�ရှုုံ�ာမိုကဘု� �က်ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်အ�ုံ�ပြပွဲ��ူမို�ာ�နှှင့််် ခု�တု်ဆိုက်ရေပွဲ�ပြခုင့််�၊ ပြမိုိင့်််တင့််ရေပွဲ� 

ပြခုင့််�တုု�ကုုပွဲါ လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေပွဲ��င့်််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ပြမိုန်မိုာ် အရေ��ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််တဲင့်် ပွဲါ�င့််ကူညီီရေနရေ�ာ 

ပြပွဲညီ်တဲင့််�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံတကာအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�အရေနနှှင့်််  အ�ညီ်အရေ�ဲ�ပွဲုုမိုုုရေကာင့််�မိုဲန်ရေ�ာ အခု�က် 

အလက်မို�ာ�စ်ုရေဆိုာင့််�၊ ထုုတ်လုပွဲ်နှုုင့််ရေ��အတဲက် အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ� ပွဲုု၍�င့််�နှှီ�ပြမို�ပွဲ်နှှံ�င့်််ပြီးပွဲီ� အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ည်ီ�မို�ာ�၊ �က်ဆုုိုင့််�ာအရေ��ပွဲါရေ�ာ ပုွဲဂုု္ဂို�လ်မို�ာ�၊ လက်ရေတဲ�အ�ံု�ခု��ူမို�ာ�နှှင့််် ပွဲညီာရေ�� အ�န်� 

အ�ုုင့််� တုု��ကာ�တဲင့်် အခု�က်အလက်မို�ာ� အပြပွဲန်အလှန်မိုှရေ�ပြခုင့််�ကုု ၎င့််�တုု�အရေနနှှင့််် ပြမိုိင့်််တင့််ရေပွဲ� 

�င့်််ပွဲါ�ညီ်။

ထုုုက�်�ုု� �င့််�နှှီ�ပြမို�ပွဲ်နှှံ�န်မိုှာ အ�စ််ရေပွဲ်ထုဲန်�လာရေ�ာ နှုုင့််င့်ံအဆိုင့််် အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ� 

နှှင့််် ပြမိုန်မိုာအစ်ုု��တုု�၏ လုပွဲ်င့်န်�တာ�န်တစ််ခုုလညီ်� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဗဟုုုစ်ာ�င့််�အင့််�ရှုုံ� က�်�ုု�ရေ�ာ 

�ာန/အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�တစ််မို��ု�မို��ု�နှှင့််် ယ်င့််�နှှင့်််ဆိုက်နဲှယ််ရေနရေ�ာ ရေပြမိုပံုွဲပြပွဲ�စု်၊ရေ��ဆဲို�ရေ�� ဗဟုုု�ာနတစ််ခုု 

တုု� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��န်ကုုလညီ်� 'ပြမိုန်မိုာအ�စ််'အတဲက် အင့််စ်တီက����ှင့််�ပွဲုံစ်ံခု�ပြခုင့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ လတ် 

တရေလာရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ�နှှင့််် တဆိုက်တညီ်�စ်ဉ််�စ်ာ��ုံ��ပွဲ်�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ဗဟုုုစ်ာ�င့််�အင့််�ရှုုံ� 

နှှင့််် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်�န်နှှင့််် အခု�က်အလက်မို�ာ� စ်နစ််တက�ရေကာက်ယ်ူ�န် �န်ကြီးကီ��ာနမို�ာ�နှှင့််် 

ပြီးမုို��နယ််အဆိုင့်််ထုု �ာနမို�ာ�ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ရေ��အတဲက် မိုဟုာဗ��ဟုာစီ်မံိုကုန်�မို�ာ�လည်ီ� �ုှ�င့်််ပွဲါ�ည်ီ။ ရေဒီ� 

တစ််ခုု၏ လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာ ပွဲုံစ်ံ၊လကခဏ္ဏာမို�ာ��ညီ် အခု�နု်နှှင့်််အမိုှ ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေန�ပြဖွဲ့င့််် အ�ညီ်အရေ�ဲ� 

ရေကာင့််�မိုဲန်ရေ�ာ ရေပြမိုပွဲုံဆိုုုင့််�ာအခု�က်အလက်မို�ာ�နှှင့်််အတူ ကုန်�ဂ္ဂိုဏ္ဏန်�အခု�က်အလက်မို�ာ��ညီ် 

အစ်ုု��အရေနပြဖွဲ့င့််် အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ�ကုု မိုညီ်�ညီ််ရေန�ာ�ုု�၊ မိုညီ်�ညီ််နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် �ညီ်�းယ််ရေ�ှ�ရှုု �မိုညီ် 

ဆိုုု�ညီ်ကုု ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ာ၌ အကူအညီီရေပွဲ�မိုညီ်် အရေ��ပွဲါလှ�ညီ်် �တင့််�အခု�က်အလက်မို�ာ� ပြဖွဲ့စ်် 

လာမိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ရေထုဲအုပွဲ်�ာန(GAD)၏ယ်ခုင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံကုု အခု�က်အလက်ရေကာက်ယ်ူ 

ရေ��အတဲက်  အရေပြခုခုံအရေနပြဖွဲ့င့်််ယ်ူနှုုင့််ပြီးပွဲီ� ရေ�း�ရေကာက်ခုံအစ်ုု���စ်် လက်ထုက်တဲင့်် ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ� 

ရေ��လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ကာ လုုအပွဲ်�ညီ််�င့််�ပြမိုစ််မို�ာ� ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်�ရေပွဲ��ဲာ�မိုည်ီပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� အာမိုခုံထုာ��န် 

၄၀ ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််ရေနှှာင့််�ပွဲုုင့််�တဲင့်် စ်တင့််တည်ီရေထုာင့််ရေ�ာ MIMU �ညီ် ကုလ�မိုဂ္ဂိုု လူ�ာ�ခု�င့််�စ်ာနာမိုုနှှင့််် �ာရေနညီိုနှုင့််� 

ရေ��မိုှ�� ရှုုံ�၏ �န်ရေဆိုာင့််မိုုတစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ကုလ�မိုဂ္ဂိုု ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေ��စ်ီမိုံကုန်� ကကြီးကီ��ကပွဲ်�ည်ီ။ ပြီးပွဲီ�ခု�်ရေ�ာနှှစ််မို�ာ�အတဲင့််�တဲင့်် 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် အခု�က်အလက်မို�ာ� ထုုတ်လုပွဲ်၊စ်ီမိုံခုန််ခုဲ��န် အတဲက်�ာမိုကဘု� ဆိုက်စ်ပွဲ်ရေနရေ�ာ (တ�ာ��င့််)ရေပြမိုပွဲုံ 

မို�ာ�ရေ��ဆိုဲ��န်အတဲက်ပွဲါ MIMU ကုုအာ�ထုာ�ခု�်��ညီ်။
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လိုု�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အချျက််အလိုက််ကောက်ာက််ယူူစ်�ကော�ာင်း်�ကော�� အကောဖြချချံအကော�ာက််အအ�ံသစ််တွွင်း် 

တွု�င်း်��င်း်�သာ�အ�ွ��အစ်ည််�မျာ� ည်ီတွူည်ီမှပါါဝင်း်�န််မာာလိုည််� ပါဓာာန်က်ျလိုာပါါသည််။

ဗဟိုု�ချျ�ပါ်က်ု�င်း်မုအန်ည််���ံ� အန်ာဂတွ်ဖြမန််မာ�က််ဒ�ယူ်နိုု�င်း်င်းံတွွင်း် အချျက််အလိုက််မျာ� 

ကောက်ာက််ယူူ�န််နိုာင်း်် စ်�စ်ည််��န်် ဖြပါည််ကော�ာင်း်စ်�ံအ�င်း်် အင်း်စ်တွီက်ျ���ာင်း်�က်ွန််�က်် တွစ််ချ��န််တွီ��န််  

စ်ုန််ကောချ်မု �ာုနိုု�င်း်ပါါသည််။ သု��ကောသာ်ဖြင်းာ�လိုည််� ဖြမန််မာ်အကော��တွွင်း် လို�ပါ်င်းန််�အစ်ီအစ်ဉ်် လိုည််ပါတွ်ကော�ာင်း် 

�ွက််ကောန်သည််် အစ်�အ�ွ��အာ�လို�ံ�နိုာင်း်် �က််သွယူ်ပြီးပါီ� ၎င်း်�တွု���ံမာ ဖြမန််မာနိုု�င်း်င်းံနိုာင်း််ပါတွ်သက််၍ အကော��ပါါ 

နိုု�င်း်�ွယူ်�ာ�ာုသည််် အချျက််အလိုက််မျာ���ာုနိုု�င်း်�န််လိုည််� လိုု�အပါ်ပါါသည််။

'ဖြမန််မာအသစ််' အတွွက်် ပုါ�မု�ကောက်ာင််း�မွန််စွ်ာဖြပါင််း�င််းနုို�င််း�န််အတွွက်် ကြားက်ာ�က်ာလိုအတွွင််း�တွွင််း 

လိုက််�ာု��ာုနိုု�င်း်ကောသာ အ�ပါ်ချျ�ပါ်ကော��အချျက််အလိုက််မျာ� (ဥပါမာ - ၂၀၁၄ သန််�ကောချါင်း်စ်ာ�င်း်�နိုာင်း်် ၂၀၁၉ 

ကော�ွအ�ပါ်ဌာာန်(GAD) ပြီးမု��န်ယူ်အစ်ီ�င်း်ချံစ်ာမျာ�အကောပါ် အကောဖြချချံ�ာ�ကောသာ အချျက််အလိုက််မျာ�)က်ု�  

ကောသချျာက်ျန်စွ်ာ ကောလ်ိုလိုာသ��ံသပ်ါ�န််နိုာင်််း စု်စ်စ််�န််မာာလိုည််�အကော��ကြီးကီ်�လိုာသည််။ ကော�ာ�၌ကော�ာ်ဖြပါချ� ်သလုို�ပါင််း 

ဤအစီ်�င််းခံျစ်ာတွွင််း ကော�ာ်ဖြပါ�ာ�ကောသာ ကောလ်ိုလိုာ�န််�စ်စ််မုသည်် ကော�ွအ�ပ်ါဌာာန်(GAD)၏ ပြီးမု��န်ယ်ူအစီ်�င််း 

ချံစ်ာမျာ���မာ တွု�င်း်��င်း်�သာ�မျ�ု�နိုွယူ်စ်��ု�င်း်�ာ အချျက််အလိုက််မျာ�က်ု� စ်န်စ််တွက်ျ ကောလို်လိုာ�န််�စ်စ်် 

�ာ�သည််် ပါ�မ��ံ�ကောလို်လိုာ�န််�စ်စ််မု (ပါ�မ��ံ� မဟို�တွ်လိုှင်း်လိုည််� ပါ�မ��ံ�မျာ���မာတွစ််ချ�) 

ဖြ�စ််ပါါသည််။ �ု�အစ်ီ�င်း်ချံစ်ာမျာ���တွွင်း် အမျာ�ဖြပါည််သူဝန််ကော�ာင်း်မု၊ ပါည်ာကော��၊ က်ျန််�မာကော��၊ �ွံ�ပြီး�ု�� 

တွု��တွက််မု�နိုာင်း််ပါတွ်သက််၍ ကောလို်လိုာ�န််�စ်စ််မု မလို�ပါ်�ကောသ�ကောသာအချျက််အလိုက််မျာ�စ်ွာ က်ျန််�ာုကောန် 

ပါါကောသ�သည််။ �ု��င််း�ဖြမစ််မျာ�ကု်� ကောလ်ိုလိုာကော�ာ်��တ်ွပြီးပီါ�လိုက််က်�န််နုိုက််၍ အသ��ံချျဖြချင််း�ဖြ�င်််း 'ကောချတ်ွကောဟိုာင််း� 

ဖြမန််မာ' တွွင်း်ကြုံက်�ံကောတွွ�ချ�်�ကောသာ     စ်ုန််ကောချ်မုမျာ�နိုာင်း်် မည်ီမှမုမျာ�က်ု� ပါု�မု�ကောက်ာင်း်�မွန််စ်ွာ န်ာ�လိုည််လိုာပြီးပါီ� 

'ဖြမန််မာအသစ််' တွွင်း် ယူင်း်�တွု��က်ု� ကောဖြ��ာင်း်�နိုု�င်း်မည််် န်ည််�လိုမ်�မျာ�က်ု�လိုည််� ကော�ာ်��တွ်နိုု�င်း်မည်် ဖြ�စ််ပါါ 

သည််။ �ု��ဖြပါင်း် လိုက််�ာု �ာုနိုာင်း််�ာ�ပြီးပါီ�သာ� အချျက််အလိုက််မျာ�က်ု� �ုကောတွွ�အသ�ံ�ဖြပါ�ဖြချင်း်�ဖြ�င်း်် အချျက်် 

အလိုက််အ�ည််အကောသွ� ဖြမှင်း််တွင်း်နိုု�င်း်မည််် န်ည််�လိုမ်�မျာ�က်ု�လိုည််�  ကောတွွ��ာုလိုာနိုု�င်း်ပါါသည််။

ဒေ�သအဆင့််�နယ်�ဒေ�ေေ��း ��န�လည်��ံ�ဒေ���ကြ�ည််���င့်�း

����ရယ်�နယ်�ဒေ�ေ/ယ်ူနစ်�ေ��း

ဖြမန််မာနိုု�င်း်င်းံတွွင်း် ၁၉၆၂ ချ�နိုာစ်် အာဏာာသုမ်�ပြီးပါီ�ကောန်ာက်် �က််ဒ�ယူ်အကော��နိုာင်း်် ပါတွ်သက််ပြီးပါီ� 

ကော�ွ�ကောနိုွ�မုမျာ�မာာ လိုူန်ည််�စ်�တွု�င်း်��င်း်�သာ� အဝန််�အဝု�င်း်�တွွင်း် အကော��ကြီးက်ီ�သည််် ကောချါင်း်�စ်ဉ််အဖြ�စ်် 

�က််လိုက််�ာကုောန်ချ�က်ောသာ်လိုည််� ပါင််းမနုို�င််းငံ်းကော�� အက်ျယ်ူတွဝ်ံကော��သာ�ကော�ာ်ဖြပါချျက််မျာ�တွွင််းမူ ကော��ကော�ာက်် 

သွာ�ချ�်သည််။ သု���ာတွွင်း် ၂၀၂၁ အာဏာာသုမ်�ပြီးပါီ�ကောန်ာက််တွွင်း် �က််ဒ�ယူ်အကော��မာာ ဒီမု�က်ကော�စ်ီအကော�� 

လိုုပါ်�ာာ�မုနိုာင်း်် ဖြမန််မာဖြပါည််သူမျာ�က် ၎င်း်�တွု��၏ နိုု�င်း်င်းံအကောပါ်ကောမှာ်�ည််မာန််�မုတွု��၌ ဗဟိုု�ချျက််ကောန်�ာသု�� 

ကော�ာက််လိုာချ�်သည််။ တွက်ယူ်တွမ်�တွွင်း် ဖြမန််မာ်လိုက််�ာု လိုမ်���ံ၊လိုမ်�ချွအကောဖြချအကောန်သည်် ၁၉၄၇ 

ပါင််းလို�ညီံ်လိုာခံျ၏" �က််ဒ�ယ်ူဖြပါည််ကော�ာင််းစ်�သည်် ၎င််း�၏ အချျ�ပ်ါအဖြချာအာဏာာပုါ�င််းဖြပါည််န်ယ်ူမျာ�ကြားက်ာ� 

သကော�ာတွူည်ီမုမာတွ�င်း််သာ ကောပါ်�ွန််�လိုာသင်း််သည်် "(South 2021) ဟိုူကောသာ အယူူအ�နိုာင်း်် အန်ီ� 

စ်ပါ်��ံ�အကောန်အ�ာ�က်ု� ကော�ာက််�ာုနိုု�င်း်သည်််အကောဖြချအကောန်ဟို� ယူူ�နိုု�င်း်သည််။ �ု��ကောကြားက်ာင်း်် ဖြမန််မာနိုု�င်း်င်းံ 

အတွွက်် �က််ဒ�ယ်ူပါ�စံံ်တွစ််�ပ်ါနိုာင်််းပါတ်ွသက််ပြီးပီါ� ကော�ွ�ကောနွို�ဖြချင််း�မာာ အချျန်ု်ကု်�က််ဖြ�စ််သလုို� အကော��လိုည််� 

ကြီးက်ီ� လိုာပါါသည််။
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ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ ရေပွဲ်ထုဲန်�လာမိုညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််၏ �ရေဘုာ�ဘုာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� 

ဆိုင့််ပြခုင့််�ုံ��ပွဲ်�န် ရေမို�ခုဲန်�အခု��ု��ှု�ညီ်။ ထုုုရေမို�ခုဲန်�တုု�မိုှာ (၁) ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််�ညီ် တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ု ရေပွဲါင့််�စ်ညီ်�မိုုအရေပွဲ် မိုညီ်�ညီ််အတုုင့််�အတာအထုု အရေပြခုခုံ�င့်််�နညီ်�၊ (၂) မိုညီ်�ညီ်် 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုတုု�မိုှာ ရေဒီ�အမိုညီ်ခုံ တုုင့််��င့််��ာ� ပြဖွဲ့စ််�င့်််�နညီ်�၊ (၃) ရေဒီ�အမိုညီ်ခုံ 

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နဲှယ််စု်တုု�ကုု ယ်င့််�တုု�၏ �က်ဆုုိုင့််�ာရေဒီ�တဲင့်် ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�အခဲုင့်််အရေ��မို�ာ� ရေပွဲ��င့််် 

�လာ�၊ (၄) မို��ု�နှဲယ််စ်ု တ�ာ�တညီ်�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာရေဒီ�မို�ာ� ဖွဲ့န်တီ�နှုုင့််�န် နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�ကုု ပြပွဲန်လညီ် 

ရေ��ဆိုဲ��တ်မိုှတ်�င့်််�လာ� တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ခြုံခု�ံ၍ရေပြပွဲာ�လှင့်် အရေပြခုခုံအက�ဆိုုံ�ရေမို�ခုဲန်�မိုှာ "ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတဲင့်် မိုညီ်�ညီ်် 

အစု်တ်အပုုွဲင့််�မို�ာ� ရေပွဲါင့််�စ်ပ်ွဲပွဲါ�င့််မိုည်ီနည်ီ�" ဟူု၍ ပြဖွဲ့စ််ဖဲွဲ့ယ််�ာ�ုှ�ည်ီ။ အထုက်တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု��်လုုပွဲင့်် 

FDC က ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေဒီ�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် �တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� ၎င့််�က ပြပွဲညီ်နယ်် 

မို�ာ�၏ �ရေဘုာ�ဘုာ�ကုုမိုူ အဓာုပွဲါါယ််�တ်မိုှတ်ထုာ�ပြခုင့််� မို�ှုရေပွဲ။ �ုု��ာတဲင့်် တ�ာ��င့််�ရေဘုာ 

အရေနနှှင့်််ရေ�ာ၊ အလဲတ်�ရေဘုာအရေနနှှင့်််ပွဲါ အကြံကံပြပွဲ�ကမ်ို�လှမ်ို�ထုာ�ရေ�ာ အစီ်အမံို အနည်ီ�င့်ယ််ရေတာ် 

�ှုပွဲါ�ညီ်။

အခု��ု�ရေ�ာ အကြံကံပြပွဲ�ကမို်�လှမို်�ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေဒီ�မို�ာ��ညီ် လက်�ှုအတုုင့််� 

ပြပွဲညီ်နယ်် ၇ ခုု၊ တုုင့််� ၇ ခုု အရေပွဲါင့််� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််ရေပြမို - ရေနပြပွဲညီ်ရေတာ်တုု�ပြဖွဲ့စ််လုမို််မိုညီ် 

ဟုု �ဲယ််�ုုက်ယူ်ဆိုခု�က်တစ််�ပ်ွဲ ပွဲါ�င့််ရေန�ည််ီ�ရေဘုာ�ုှ�ည်ီ။  �ုု�ရေ�ာ်လည်ီ� အခု��ု�ရေ�ာ လူနည်ီ�စု် 

တုုင့််��င့််��ာ�အရေ�� တက်ကြွကလုပွဲ်�ှာ��ူမို�ာ�နှှင့််် ယ်င့််�လူမိုု အ�ုုင့််�အ�ုုင့််�မိုှ�ူမို�ာ�က ထုုုအစ်ီအမိုံ 

�ညီ် တုုင့််��င့််��ာ�တန်�တူညီီမိုှမုို အခုဲင့်််အရေ��ကုု ရေလ�ာ်က�ရေစ်လုမို််မိုညီ်ဟုု ရေထုာက်ပြပွဲ�က�ညီ်။ 

အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ် ထုုုပွဲုံစ်ံအတုုင့််�ထုာ��ှုပွဲါက ဗမိုာလူမို��ု�တုု��ညီ် အပြခုာ�လူမို��ု�မို�ာ�ထုက် 

နုုှင့််ငံ့်ရေ��အ� ဩဇိုာလှမ်ို�မုုို�မုိုပုုွဲကြီးကီ�မိုာ�နုုှင့််ပြခုင့််�(ရေဒီ�အရေ�အတဲက် ပုုွဲမို�ာ��ပြဖွဲ့င့်််) ရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ 

ထုုု�ရေ�ကာင့််် ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ်တပွဲ်ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� ၇ မို��ု�အတဲက် ရေဒီ�တစ််ခုုစ်ီနှှင့််် ဗမိုာတုု� 

အတဲက် ရေဒီ� ၁ ခုု၊ စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်နယ်် ၈ ခုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��န၄်၁ အ�ကမို်�ပြပွဲ�ကမို်�လှမို်�မိုုတစ််�ပွဲ် 

လညီ်��ှု�ညီ်။ ဥပွဲမိုာအရေနပြဖွဲ့င့််် ဤအကြံကံပြပွဲ�ခု�က်မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် ပွဲညီာ�ှင့်် 

မို�ာ� ပွဲါ�င့််ရေ�ာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီ(မူို�ကမ်ို�)ရေ��ဆဲို�ရေ��နှှင့််် ညုိီနုှင့််�မုို ရေကာ်မိုတီ 

(FCDCC) မိုှ ရေပွဲ်ထဲုက်လာပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်(Weng 2016)။၄၂ ဤအစ်ီအမိုံအ� မို��ု�နှဲယ််စ်ု ၈ ခုုတုု��ညီ် 

�ီအုု�ီအ� အာဏ္ဏာကုု အညီီအမိုှခုဲ�ရေ�က�င့်််�ုံ��မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� (ယ်င့််�တုု�ထု�မိုှ အခု��ု�မိုှာ လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ� အရေတာ်အတန်ကြီးကီ�မိုာ��ညီ်) တုု�မိုှာမိုူ 

၎င့််�တုု�၏ နှုုင့််င့်ံရေ��အခုဲင့်််အရေ��နှှင့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုတုု�အတဲက် ပြပွဲညီ်နယ််အမိုညီ်တပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ မို��ု� 

နှဲယ််စ်ုတုု�နှှင့််် ညီိုနှုင့််��မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အပြခုာ�ရေ�ာနညီ်�လမို်�တစ််ခုုမိုှာမိုူ လက်�ှု ပြပွဲညီ်နယ်် ၇ ခုုကုု 

ယ်ခုုအတုုင့််�ထုာ�ပြီးပွဲီ� တုုင့််�ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�မိုှရေန၍ ရေနာက်ထုပွဲ်ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��န်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ထုုုကမို်�လှမို်�ခု�က်တဲင့်် အမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်နယ််ဟုုရေခု်ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ်် ၁၀ ခုုနှှင့််် လုုအပွဲ်�လုု ပြပွဲညီ်နယ်် 

အရေ�အတဲက်ကုု တုု�ပြမိုိင့်််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��န် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။၄၃

၄၁ Aung Htoo(ရေအာင့််ထုူ�)၏ အဆိုုုအ� ပြပွဲညီ်နယ်် ၈ ခုုမိုူ�ါဒီကုု ၁၉၆၁ ရေတာင့််ကြီးကီ� အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ညီီလာခုံတဲင့်် ခု�မိုှတ်ခု�် 

�ညီ်။ Weng(2016) တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ။

၄၂ ညီီညွှဲတ်ရေ�ာတုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေကာင့််စ်ီ က ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တဲင့််ပြပွဲ�စ်ုရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်��ညီ် 

FCDCC ၏ ဤအဆုုိုပြပွဲ�ခု�က်ရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခံုထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််�ကုုလည်ီ� �တုပြပွဲ�ပွဲါ။ Bulmer(2022: 71) တဲင့််�ကည််ီပွဲါ။

၄၃ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�မိုှာ - အာ�ကန်အမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်နယ််၊ ဗမိုာအမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်နယ််၊ ခု�င့််�အမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်နယ််၊ 
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ထုုုကမို်�လှမို်�ခု�က်မို�ာ�အာ�လုံ��ညီ် အနညီ်�င့်ယ်် ကဲ�လဲ�ခု�က်မို�ာ��ှုရေ�ာ်လညီ်� �ှု�င့််�စ်ဲ� 

ပြပွဲည်ီနယ်် ၇ ခုုကုု ထုုန်��ုမ်ို�ထုာ�လုုရေ�ာ အရေ��ပွဲါ�ည််ီ ဘံုုအရေပြခုခံုမူိုတစ််ခု�က်ကုုမူို အတူတကဲကုုင့််စဲ်� 

ထုာ��က�ည်ီ။ ဤ�ရေဘုာထုာ�အ� အနည်ီ�ဆံုို�အရေနနှှင့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲဆုုိုင့််�ာရေဆဲို�ရေနဲှ�ပဲွဲ�မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့်် 

ခု�်�ူမို�ာ�က လက်�ှုပြပွဲညီ်နယ်် ၇ ကုု ပွဲုံရေ�အပြဖွဲ့စ်် မိုှတ်ယ်ူ�မိုညီ်ဟုု အကြံကံပြပွဲ�လုု�ညီ်ဟုု ယ်ူဆို�မိုညီ် 

ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။  �ုု��ာတဲင့်် ပြပွဲည်ီနယ််/တုုင့််� နယ််နုမုိုတ်မို�ာ�ရေ��ဆဲို��တ်မှိုတ်ခု�ပံု်ွဲ �မုုိုင့််�ရေ�ကာင့််�ကမူို ပြမိုန်မိုာ် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေဒီ�မို�ာ�ကုု �ုှ�င့််�စဲ်�အရေပြခုအရေနမို�ာ�ထုက်ရေက�ာ်လဲန်၍ စု်တ်ကူ�ပံုွဲရေဖွဲ့ာ်�ကည််ီ၍ �ရေ�ကာင့််� 

အကြံကံပြပွဲ�လ�က်�ှု�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေဒီ�မို�ာ�ကုု တစ််စ်ုတစ််စ်ုတညီ်� ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ကညီ််ပြီးပွဲီ�၊ ထုုု�ရေနာက်တဲင့််မိုှ 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ��ကာ� ပွဲုုမိုုုပြမိုင့်််မိုာ�ရေ�ာ �ာတူညီီမိုှမိုု��ှုရေစ်မိုညီ်် အရေပြခုခုံ 

ပွဲုံစ်ံရေပွဲ�စ်ဲမို်�နှုုင့််�ညီ်် နညီ်�လမို်�တစ််�ပွဲ်ကုု ပြပွဲန်လညီ်ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ကညီ််၍လညီ်� �ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ပြမိုန်မိုာ 

နုုှင့််ငံ့်ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်အပြဖွဲ့စ်် ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််�ာတဲင့်် လူမို�ာ�စု်နှှင့််် လူနည်ီ�စု်�ကာ� �ာတူညီီမိုှမုို 

ကုု�ာမိုကဘု� လူနညီ်�စ်ုနှှင့််် လူနညီ်�စ်ုအခု�င့််�ခု�င့််��ကာ� �ာတူညီီမိုှမိုုကုုပွဲါ ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််�န် လုုအပွဲ် 

ပွဲါ�ညီ်။

မာ�ဆနှဒန်းယ်�မား��

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတစ််ခုု အ�က်�င့််ရေ��အတဲက် မိုပြဖွဲ့စ််မိုရေနပွဲါ�င့််�မိုညီ်် 

အပြခုာ�အရေ��ကြီးကီ�ရေ�ာ ရေဒီ�အဆိုင့််် နယ််ရေပြမိုမို�ာ�မိုှာ မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အတုတ်ကာလက 

အရေပြခုခုံအက�ဆိုုံ� မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�မိုှာ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ခု�်ပြီးပွဲီ� FDC အပွဲါအ�င့်် လက်တရေလာ ရေ���ာ� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခု�က်တဲင့််လညီ်� ပြမိုန်မိုာ်အနာဂ္ဂိုတ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�အတဲက် ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ကုု မို�ဆိုနှဒနယ်် 

မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ယ်ူဆိုထုာ��ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််�ာတဲင့်် မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�၏ အရေ��ကြီးကီ��ညီ်် 

�ရေဘုာ�ဘုာ�ရေ�ကာင့််် မိုှတ်�ာ��င့်််�ညီ််အခု�က်မိုှာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ခုရှုုုင့််နှှင့််် အပြခုာ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ�က�်�ုု�ပွဲင့်် လက်�ှု ပြီးမိုု��နယ််နယ််နုမိုုတ်မို�ာ��ညီ်လညီ်� ကုုလုုနီရေခုတ် အရေမိုဲကုုဆိုက်ခုံ 

ထုာ�ပြီးပွဲီ� လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ရေနာက်ပွဲုုင့််�ကတညီ်�က �ု�ာထုင့််�ှာ��ညီ်် အရေပြပွဲာင့််�အလ� မို�ှုထုာ� 

ပြခုင့််�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (Ostwald and Courtin 2020)။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် �ှု�င့််�စ်ဲ� မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ��ညီ် �ာတူ 

ညီီမိုှမိုုနှှင့််် 'လူနညီ်�စ်ု'၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုကုု မိုညီ်�ညီ််အတုုင့််�အတာအထုု ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််နှုုင့််�နညီ်� 

ဆိုုု�ညီ်ကုု အက�ပြဖွဲ့တ်�ကညီ််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် အက��ု��ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�က�်�ုု�ပွဲင့်် မို�ဆိုနှဒ 

နယ််မို�ာ�ကုု အနာဂ္ဂိုတ်ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ �ဘုာ�နှှင့််် လုုက်ရေလ�ာညီီရေထုဲ�ှုရေအာင့်် ရေတဲ�ဆို�ကညီ််နှုုင့််ပွဲါ 

�ညီ်။ ဩစ်ရေ�တ�လ�၊ ဂ္ဂို�ာမိုနီနှှင့််် အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတုု�အပွဲါအ�င့်် ကမိုာ့တ�ှမို်��ှု ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

နုုှင့််ငံ့်အမို�ာ�အပြပွဲာ��ည်ီ ၎င့််�တုု�၏မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�ကုု ပံုွဲမှိုန်ပြပွဲန်လည်ီရေ��ဆဲို�ရေလ်�ုှပွဲါ�ည်ီ။ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့် 

တဲင့််လည်ီ� တုုင့််��င့််��ာ�နှှင့််် ရေဒီ�တဲင့််�ပွဲါတီမို�ာ�အပွဲါအ�င့်် တုုင့််��င့််��ာ�လူနည်ီ�စု်မို�ာ�၏ နုုှင့််ငံ့်ရေ�� 

အခုဲင့်််အလမို်� တုု�တက်လာရေစ်�န်အတဲက် ထုုုအရေလ်အထုကုု က�င့်််ကြံကံနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်(Ebead and 

Hirakawa 2022)။

အ��လွှာ����ါးင့်�ကျေးသုံး� အင့်�စတီ�း���ှင့်��မား��

�မိုုုင့််�တရေလှာက် အခု�နု်ကာလအမို�ာ�စ်ုတဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် ဗဟုုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုုပြမိုင့်််မိုာ� 

ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံပြဖွဲ့စ််ခု�်ရှုုံ�ာမိုကဘု� အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််�ညီ်် အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�လညီ်� အလဲန်တ�ာ 

အကန််အ�တ်နှှင့်််�ာ �ှုခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၀၈ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီရေအာက်မိုှ အရေပြပွဲာင့််�အလ�ကာလ (၂၀၁၁

-၂၀၂၁) အတဲင့််�တဲင့်် အမို��ု�မို��ု�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�၏ နှုုင့််င့်ံရေ��အ�ပွဲါ�င့််မိုုကုု ကူညီီ 
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ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ရေပွဲ��န် �ည်ီ�းယ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ရေ�ာ အင့််စ်တီ�က����ှင့််�မို�ာ�ဟူု၍ တုုင့််��င့််��ာ�ရေ���ာ �န်ကြီးကီ� 

မို�ာ�(NRAMs) နှှင့််် အထုူ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ရေဒီ�မို�ာ�(ဥပွဲမိုာ - ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပ်ွဲခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�မို�ာ�) �ာ �ှုခု�် 

ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ�ရေ���ာ�န်ကြီးကီ� အင့််စ်တီက����ှင့််�ကုု က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ်် 

ထုာ�ပြခုင့််� မို�ှုရေ�ာ်လညီ်� �ှုပြီးပွဲီ��ာ�ရေလ်လာမိုုအနညီ်�င့်ယ််က ထုုု�န်ကြီးကီ�မို�ာ�၏ အခုန်�ကဏ္ဍ၏ 

မိုရေ��ာမိုုရေ�ကာင့််် လူနညီ်�စ်ုအခုဲင့်််အရေ��နှှင့််် ပွဲါ�င့််ခုဲင့််တုု�ကုု ပြမိုိင့်််တင့််ရေ��တဲင့်် ၎င့််�တုု�၏ ထုုထုုရေ�ာက် 

ရေ�ာက် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််နှုုင့််စ်ဲမို်�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� စ်ုု��ုမို်မိုကင့််�ရေ�ကာင့််� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�က�ညီ်(Thawnhmung 

and Yadana 2017)။

လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု အရေ��စ်ုတ်ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််မိုု တစ််�ပွဲ်မိုှတဆိုင့််် 

NRAMs နှှင့််် အနာဂ္ဂိုတ်တဲင့််ရေပွဲ်လာမိုည််ီ ၎င့််�တုု�နှှင့်််ဆိုင့််တူ�ည််ီ အာ�လံု�ပွဲါ�င့််ရေ�ာ အင့််စ်တီက����ှင့််� 

မို�ာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ အပြခုာ�ရေ�ာ စ်ုတ်မိုခု�စ်�ာလညီ်� �ှုရေ���ညီ်။ ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ အခုန်�(၂) နှှင့််် 

(၃) တဲင့််ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� ရေဒီ�အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််ရေပြမို အဆိုင့်််တုုင့််�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ု စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု �ှုရေနပြီးပွဲီ� NRAMs က�်�ုု�ရေ�ာ အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�မိုှာ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််အထုု 

ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််� အစ်ုု�� အဆိုင့်််တဲင့််�ာ�ှုပြီးပွဲီ� ထုုု�ထုက်ပွဲုု၍နုမို််ရေ�ာ အဆိုင့်််မို�ာ�တဲင့််မို�ှုရေပွဲ။ အစ်ုု�� 

နှှင့််် �ာမိုန်ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ��ကာ� အဓာုက�ကာ�ခုံပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ပြီးမိုု��နယ််အဆိုင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� ယ်နှတ�ာ�မို�ာ�       

(ဥပွဲမိုာ - လမို်�အဆိုင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အဖွဲ့ဲ��) တဲင့်် ၎င့််�တုု��န်ရေဆိုာင့််မိုုရေပွဲ��ာ ရေဒီ�၏ စ်ုံလင့််ကဲ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ 

လူဦး�ရေ�ကုု ထုင့််ဟုပွဲ်�န်နှှင့််် အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််မိုု�ှု�န် အလဲန်တ�ာ အရေ��ကြီးကီ�လှပွဲါ�ညီ်။

အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််ရေ��နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� စ်ဉ််�စ်ာ��ာတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�လူနည်ီ�စ်ုမို�ာ� ပွဲါ�င့််ပြခုင့််� 

�ှု၊မို�ှု ဆိုုုရှုုံရေလာက်မိုှမိုဟုုတ်ဘု� ၎င့််�တုု�ပွဲါ�င့််ရေအာင့်် မိုညီ်က�်�ုု�ထုညီ််�ဲင့််�မိုညီ်နညီ်� ဆိုုု�ညီ်ကုုပွဲါ 

ဆိုင့််ပြခုင့််�ုံ��ပွဲ်�န် အရေ��ကြီးကီ��ည်ီ။ အတုတ်ကာလက အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ု 

မို�ာ� ထုညီ််�ဲင့််�ခု�်�ညီ်မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�ရေ���ာကုစ်စမို�ာ�အတဲက်�ာ ပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်၄၄။ �ုု�ရေ�ာ်လညီ်� 

တုုင့််��င့််��ာ�ရေ���ာနှှင့််် မိုပွဲတ်�က်ဟုု ထုင့််��ညီ််ကုစ်စမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - ကာကဲယ််ရေ��၊ ပွဲညီာရေ��၊ 

လူ�င့််မိုုကြီးကီ��ကပွဲ်ရေ��၊ လူဦး�ရေ�၊ အလုပွဲ်�မိုာ� ..စ်�ညီ်ပြဖွဲ့င့်််) မိုှာလညီ်� လူမို�ာ�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�နှှင့််် 

�ာမိုကဘု� လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�နှှင့်််လညီ်� ပွဲတ်�က်ရေန�ညီ်် အရေ��ကုစ်စနယ််ပွဲယ််မို�ာ� ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ���ာထူု�မို�ာ�တဲင့်် လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််မိုုကုု တုုင့််��င့််��ာ� 

ရေ���ာ ကုစ်စမို�ာ��က်�က်အတဲက်�ာ ကန််�တ်မိုထုာ��င့်််ပွဲါ။ ထုုုအပွဲုုင့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍မိုူ NUG 

တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ု အမို�ာ�အပြပွဲာ�မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�ရေ���ာနှှင့််် တုုက်ရှုုုက်ပွဲတ်�က်�ညီ်် 

အရေ��ကုစ်စမို�ာ�ထုက် ရေက�ာ်လဲန်ရေ�ာ အပြခုာ�အရေ��ကုစ်စမို�ာ�အတဲက်ပွဲါ တာ�န်ရေပွဲ�အပွဲ်ပြခုင့််� ခုံထုာ� 

��ညီ်ကုု စ်ုတ်ရေအ�ဖွဲ့ဲယ််�ာရေတဲ��ပွဲါ�ညီ်။

ထုုု�ပြပွဲင့်် အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််ရေ��နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ရေ���ာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုု�ညီ် တုုင့််��င့််��ာ�ရေ���ာ 

အပြမိုင့််ရှုု�ရေထုာင့်််ထုက် ရေက�ာ်လဲန်�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုမှိုာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် အလဲန် 

 ဧ�ာ�တီ�ာ�မို�ာ�ပြပွဲညီ်နယ််၊ ကခု�င့််အမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်နယ််၊ က�င့််အမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်နယ််၊ မိုဲန်အမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်နယ််၊ �ှမို်� 

အမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တန��ာ�ီ�ာ�မို�ာ� ပြပွဲညီ်နယ်် တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

၄၄ ဆိုမိုာ�ဒီူ��ါ�ဆိုင့််�ါ�ရေနာင့်် (ကခု�င့််)၊ ဦး�ရေအာင့််ဇိုံရေ�(�ခုုုင့််)နှှင့််် ဦး��ာ�ှစ််(အုနှဒုယ်မို��ု�ရှုုု� မိုူစ်လင့််) တုု�က�်�ုု�ရေ�ာ တုုင့််��င့််� 

�ာ�လူနညီ်�စ်ု နှုုင့််င့်ံရေ���မိုာ�အခု��ု�မိုှာ ပွဲါလီမိုန်ရေခုတ်အတဲင့််�က အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��တဲင့်် ပြပွဲညီ်ထု�ရေ��၊ ကာကဲယ််ရေ��နှှင့််် 

လူမုိုရေ���န်ရေဆိုာင့််မို၊ု အုု�အုမ်ိုနှှင့််် အလုပ်ွဲ�မိုာ��န်ကြီးကီ�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ခုန််အပ်ွဲခံုခု�်�ဖူွဲ့��ည်ီကုု �တုပြပွဲ��င့်််�ည်ီ။ People’s 

Literature Committee and House(1961) တဲင့််�ကညီ််ပွဲါ။
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ရေပွဲ်လဲင့််ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံရေ��တဲင့််လညီ်� မို�ာ�စ်ဲာထုညီ််�ဲင့််�ခုံ��ပြဖွဲ့င့််် အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််ရေ��နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုတဲင့်် ရေန�ာမို�ာ�စ်ဲာယ်ူထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ်လညီ်� ဘုာ�ာရေ��နှှင့််် က�ာ�/မို ပြဖွဲ့စ််မိုုတုု� 
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ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ူမို အထုူ�ပြပွဲ�ရေလ်လာရေ�ာနယ််ပွဲယ််မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု နှုုင့််င့်ံရေ��၊ အမို��ု��ာ� 

ရေ���ါဒီ၊ လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််နှှင့််် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု�ကာ�ဆိုက်ဆိုံရေ��၊ ပြပွဲညီ်တဲင့််�စ်စ််နှှင့််် 

ပြမိုန်မိုာ်နှုုင့််င့်ံရေ�� တုု�ကုု အဓာုကထုာ�ရေလ်လာရေ�ာ နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေလ်လာ နှုုင့််င့်ံရေ���ုပွဲါံပွဲညီာပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

Constant Courtin  �ညီ် ပြီးဗုတု�ှ ကုုလံဘုီယ်ာတကက�ုုလ်၊ အရေ�ှ�ရေတာင့််အာ�ှ�ုရေတ�န 

စ်င့််တာမိုှ ပွဲါ�ဂ္ဂိုူဘုဲ��(PhD) ရေက�ာင့််��ာ�နှှင့််် ညီိုနှုင့််�ရေ��မိုှ��တစ််ဦး� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ူ�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ 

တဲင့်် ၂၀၁၃ မိုှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အထုု လုပွဲ်ကုုင့််ခု�်ပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ�မိုုနှှင့််် အမို��ု��ာ�ရေ�� 

�ဟုဇိုာတပြဖွဲ့စ််မုိုဆုုိုင့််�ာ ရေလ်လာရေ��အဖဲွဲ့��တဲင့်် �ုရေတ�နမိုန်ရေနဂ္ဂို�ာအပြဖွဲ့စ်် လုပ်ွဲကုုင့််ခု��်ည်ီ။ �ူ�ည်ီ 

အရေ�ှ�ရေတာင့််အာ�ှတဲင့်် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်နစ်် ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ရေ��၊ ပြပွဲညီ်တဲင့််�စ်စ််နှှင့််် ရေဒီ�တဲင့််�တ�ှမို်� 

မိုတူကဲ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ အရေပြခုအရေနမို�ာ�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ��ကာ�နှှင့််် ဘုာ�ာအယ်ူ�ါဒီမို�ာ� 

�ကာ� အပြပွဲန်အလှန်တုံ�ပြပွဲန် အက��ု�ပြပွဲ�မိုုတုု�ကုု အထုူ�ပြပွဲ�ရေလ်လာ�ူတစ််ဦး� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။



�ီမာိ�� ကျေး�စီနှှင့််�  ကျေး�ွ� ကျေး�����ဲ�ဆိ�င့်��� အ�းအည်းီ ကျေး�� ကျေး�� 
နှိ�င့်�င့်�တ��အ�ဲ�� (International IDEA) အ ကျေး���င့်��

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနှှင့်််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အကူအညီီ ရေပွဲ� ရေ�� နှုုင့််င့်ံတကာ အဖွဲ့ဲ�� (International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance) (International IDEA) �ညီ် လူ�ာ� 

အာ�လုံ�၏  ရေမိုှာ်မိုှန်�ခု�က်လညီ်�ပြဖွဲ့စ််၊  ရေ��ှညီ်တညီ်တံ် ရေ�ာဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုကုုလညီ်�  ရေဆိုာင့််�ကဉ််� ရေပွဲ�နှုုင့်် 

�ညီ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်နစ်် ကမိုာ့တစ််လှာ�တဲင့်် တုု�တက်ထုဲန်�ကာ� ရေ��ကုု လုပွဲ်င့်န်�တာ�န်အပြဖွဲ့စ်် 

ခုံယ်ူလ�က် အစ်ုု��မို�ာ�အ�ကာ� ခု�တု်ဆိုက် ရေဆိုာင့််�းက် ရေန ရေ�ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� (intergovernmental 

organization) တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနှုုင့််င့်ံ ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် စ်နစ််မို�ာ�၊ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် 

မို�ာ�ကုု အဆိုင့်််အာ�လုံ�တဲင့်် တည်ီ ရေဆိုာက် ရေ��၊ အာ� ရေကာင့််� ရေစ် ရေ��နှှင့််် ထုုန်��ုမ်ို� ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက် ရေ�� 

ပ်ံွဲပုုွဲ�မုို ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် လုပ်ွဲင့်န်� ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါ�ည်ီ။ အဖဲွဲ့��၏ရေမိုှာ်မှိုန်�ခု�က်မှိုာ ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�၊    

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနညီ်�က�လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�ူမို�ာ�နှှင့််် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� စ်နစ််မို�ာ��ည်ီ အမို�ာ�ပွဲါ�င့််မုိုနှှင့််် တာ�န်ယူ် 

တာ�န်ခံုမုို�ုှလ�က်  ရေ��ှည်ီတည်ီတ်ံ ဟုန်ခု�က်ညီီ ရေ�ာဖံဲွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��မုိုကုု အာ�လံု���ုှခံုစ်ာ�နုုှင့််�ည််ီ ကမိုာ့ကြီးကီ� 

ပြဖွဲ့စ််လာ ရေစ် ရေ�� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

အ�ဲ��၏ လွှာ���င့်န်း��

အဖွဲ့ဲ��အ ရေနပြဖွဲ့င့််် အဓာုကနယ််ပွဲယ််�ုံ��ပွဲ်တဲင့်် �က် ရေ�ာက်မိုု�ှု ရေစ်�န် အဓုာကထုာ�လ�က် လုပ်ွဲင့်န်� 

မို�ာ�လုပ်ွဲ ရေဆိုာင့််ပွဲါ�ည်ီ။ ယ်င့််�တုု�မှိုာ  ရေ�း� ရေကာက်ပဲွဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ်  

ရေဆိုာက် ရေ�� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့်််ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုတုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

အမို��ု��ာ� အမို��ု��မီို�အခုန်�ကဏ္ဍနှှင့််် အမို�ာ�ပွဲါ�င့််မုို၊ ပွဲဋုိပွဲကခပြဖွဲ့စ််နုုှင့်် ရေပြခုကုု စ်ာနာနာ�လည်ီ ပြခုင့််�နှှင့််် 

 ရေ��ှညီ်တညီ်တံ်ဟုန်ခု�က်ညီီ ရေ�ာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုတုု�ကုု လုပွဲ်င့်န်�နယ််ပွဲယ််အာ�လုံ�တဲင့်် အဓာုကလုပွဲ်င့်န်� 

မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ထုညီ််�ဲင့််�လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ပွဲါ�ညီ်။

International IDEA �ညီ် ကမိုာ့တစ််�န်�နှှင့်််  ရေဒီ�တစ််�န်� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီလာ��ာမို�ာ�ကုု 

ဆိုန်�စ်စ််ခု�က်မို�ာ� ပြပွဲ�စ်ု ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ လုပွဲ်နညီ်� လုပွဲ်ဟုန်က�င့်််စ်ဉ််မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ နှုင့််�ယ်ှဉ််  

ရေလ်လာ �ုမိုှတ်ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ာ� ပြပွဲ�စ်ုထုုတ် ရေ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့်် 

�းက် ရေန�ူမို�ာ�အတဲက် ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ��ဆုုိုင့််�ာ နည်ီ�ပွဲညီာအကူအညီီနှှင့််် စဲ်မ်ို� ရေဆိုာင့််�ည်ီ 

တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� စ်ီစ်ဉ်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်နစ််နှှင့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� 

ဆိုုုင့််�ာ အမို�ာ�ပြပွဲည်ီ�ူ  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ဖွဲ့လှယ်် ရေ��နှှင့််် �က်ဆိုုုင့််�ညီ်် ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�အတဲက်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ� 

စ်ီစ်ဉ််က�င့််�ပွဲ ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။

လွှာ���င့်န်း�� ကျေးဆ�င့်��ွ���� န်းယ်� ကျေးမြမာ ကျေး�သုံးမား��

အဖွဲ့ဲ��၏ ရှုုံ�ခု��ပွဲ်�ညီ် ဆိုဲီဒီင့််နှုုင့််င့်ံ စ် ရေတာ်ဟုုမို်�ပြီးမိုု��တဲင့်် တညီ်�ှုပွဲါ�ညီ်။  ရေဒီ�အဆိုင့်််နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ 

အဆိုင့်််ရှုုံ�မို�ာ�ကုု အာဖွဲ့�ုက၊ အာ�ှပွဲစ်ုဖွဲ့ုတ်၊ ဥ ရေ�ာပွဲ၊ လက်တင့််အ ရေမို�ုကနှှင့််် ကယ််�စ််ဘုီယ်မို် 

 ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ဖွဲ့ဲင့်််လှစ််ထုာ��ှုပွဲါ�ညီ်။ International IDEA �ညီ် ကုလ�မိုဂ္ဂိုုတဲင့်် အပြီးမို�တမို်�  

ရေလ်လာ�ူပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဥ ရေ�ာပွဲ�မိုဂ္ဂိုု (အီ�ယ်ူ) အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ တ�ာ��င့််အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�မိုုကုု ခုံယ်ူ 

��ှုပွဲါ�ညီ်။

<https://www.idea.int/>



"မြ�န််�ာ တိုု�င်း်�ရင်း်�သားာ����ု�နွွယ််စု���ာ�၏ န်ယ််မြေမြ�အခင်း်�အကျ�င်း်�အာ� ပုံ��မြေ�ာ်ကြကျည့်််မြခင်း်� - မြ�န််�ာနွု�င်း်င်း� 

မြေ�သားအဆင်း်် အ�ပုံ်ခ��ပုံ်မြေရ�န်ယ််မြေမြ���ာ�၏ သား�ု�င်း်�အကျ�ဉ်း်�နွှင်း်် ထိုု�မြေ�သား��ာ�ရှု တိုု�င်း်�ရင်း်�သားာ����ု�နွွယ််စု���ာ� 

အမြေကြကျာင်း်�" သားည့်် မြ�န််�ာနွု�င်း်င်း�မြေ�သားအဆင်း်် အ�ပုံ်ခ��ပုံ်မြေရ�န်ယ််မြေမြ���ာ�ရုှ တိုု�င်း်�ရင်း်�သားာ����ု�နွွယ််စု���ာ� �ွ��စုည့််� 

တိုည့််ရှုပုံ��အာ� ၂၀၀၈ �ွ��စုည့််�ပုံ��အမြေမြခခ�ဥပုံမြေ�မြေအာကျ်၌ရှုခ�်သားည့််် အ�ပုံ်ခ��ပုံ်မြေရ�န်ယ််မြေမြ���ာ� မြေပုံ်မြေပုံါကျ်လာာပုံ�� 

သား�ု�င်း်�မြေကြကျာင်း်�အာ�ဆန််�စုစု်ရင်း်� မြေလာ်လာာတိုင်း်မြပုံထိုာ�ပုံါသားည့််။ 

၂၀၁၉ မြေထိုွအ�ပုံ်ဌာာန်(GAD) မြို့�ု��န်ယ်် အစုီရင်း်ခ�စုာ��ာ�မြေပုံ်အမြေမြခမြပုံ�၍ မြ�န််�ာ်တိုု�င်း်�ရင်း်�သားာ� ���ု�နွွယ််စု� 

ဆု�င်း်ရာ အခ�ကျ်အလာကျ်��ာ�၏ အကျန်််အသားတို်၊ အာ�န်ည့််�ခ�ကျ်��ာ�ကုျ�မြေကျ�ာ်လားာ�မြို့ပုံီ� မြ�န််�ာနွု�င်း်င်း�၏ ရှုုပုံ်မြေထိုွ� 

မြေသားာ တုို�င််း�ရင််း�သားာ��ွ��စုည့််�ပုံ��အမြေပုံ် န်ာ�လာည့််လာာမြေစုမြေရ� အာ�ထို�တ်ိုရာတွိုင််း ၎င််း�တုို��ကုျ�အသား���ခ�ပုံ��နှွင်််း ပုံတ်ိုသားက်ျ၍ 

မြေဆွ�မြေနွွ�ထိုာ�ပုံါသားည့််။ ဤမြေလာ်လာာခ�ကျ်တိုွင်း် မြေ�သားခွ�တိုစု်ခ�စုီတိုု�င်း်�၌ တိုု�င်း်�ရင်း်�သားာ����ု�နွွယ််စု� ပုံ� ��နွှ��မြေန်ထိုု�င်း်�ု 

ကျု�မြေ�ာ်မြပုံထိုာ�မြို့ပုံီ� မြ�န််�ာ်လာ့�အ�ွ��အစုည့််�၏ ရှုုပုံ်မြေထိုွ�မြေသားာ တိုု�င်း်�ရင်း်�သားာ����ု�နွွယ််စု� �ွ��စုည့််�ပုံ��အမြေပုံ် အမြေလာ� 

မြေပုံ�မြေလာ်လာာကျာ မြို့�ု��န်ယ််အဆင်း််အထိုု မြ�န််�ာ်တိုု�င်း်�ရင်း်�သားာ����ု�နွွယ််စု�  စု��လာင်း်ကျွ�မြပုံာ��ုကျု� �ီ�မြေ�ာင်း်�ထိုု��မြပုံထိုာ� 

ပုံါသားည့််။ ထိုု��အတို့ ဤအစုီရင်း်ခ�စုာတိုွင်း် မြ�န််�ာ်အ�ပုံ်ခ��ပုံ်မြေရ�န်ယ််မြေမြ���ာ� မြ�စု်မြေပုံ်မြေမြပုံာင်း်�လာ�လာာပုံ��ကျု� မြေလာ်လာာ 

ဆန််�စုစု်မြို့ပုံီ� လာကျ်ရှု ရှုရင်း်�စုွ�ပုံ��စု�ကျု�မြေကျ�ာ်လာွန််၍ မြ�န််�ာ်�ကျ်�ရယ််န်ယ််မြေမြ���ာ�ကျု� ပုံ��မြေ�ာ်ကြကျည့်််၍ ရနွု�င်း်�ည့််် 

အလာာ�အလာာကျု�လာည့််� အမြေလာ�မြေပုံ�မြေ�ာ်မြပုံထိုာ�ပုံါသားည့််။ ဤအစုီရင်း်ခ�စုာသားည့်် မြ�န််�ာနွု�င်း်င်း�ရှု �ီ�ု�ကျမြေရစုီ 

န်ည့််�ကျ� တိုရာ�ဝင်း်အသားုအ�ှတို်မြပုံ�ခ�ရမြေသားာ နွု�င်း်င်း�မြေရ�ဇတို်မြေကျာင်း်��ာ� အတိုွကျ်သားာ�ကျ မြ�န််�ာ်�ကျ်�ရယ််�ီ�ု� 

ကျမြေရစုီကျု� မြေထိုာကျ်ခ�ပုံ�်ပုံု��မြေသားာ နွု�င်း်င်း�တိုကျာအသားု�င်း်�အဝု�င်း်�အတိုွကျ်ပုံါ' မြေ�သားအဆင်း််န်ယ််မြေမြ�တိုစု်ခ�စုီ၌ မြ�န််�ာ် 

တိုု�င်း်�ရင်း်�သားာ����ု�နွွယ််စု� စု��လာင်း်ကျွ�မြပုံာ��ုနွှင်း််ပုံတို်သားကျ်မြို့ပုံီ� ပုံု��ု�မြေကျာင်း်��ွန််စုွာ န်ာ�လာည့််လာာမြေစုရန်် အမြေထိုာကျ် 

အကျ့မြပုံ�နွု�င်း်�ည့်် မြ�စု်ပုံါသားည့််။

ISBN: 978-91-7671-583-3 (PDF)
DOI: <https://doi.org/10.31752/idea.2022.62>

International IDEA

စုတိုွန််�စု်မြေ�ာဂ််

SE- ၁၀၃၃၄၊ စုမြေတိုာ်ဟု��်�မြို့�ု��

ဆွီ�င်း်နွု�င်း်င်း�

��န််�န်�ပုံါတို် - +၄၆၈ ၆၉၈၃၇၀၀

အီ�မြေ��လာ် - info@idea.int 

ဝ�်ဆု��် - www.idea.int


	ကျေးဇူးတင်လွှာ
	အတိုကောက်နှင့် အကျဥ်းချုံးစကားလုံးများ 
	နိဒါန်း
	၁။ အချက်အလက်နှင့် နည်းစနစ်
	၂။ မြန်မာ့ စုံလင်ကွဲပြားမှုအပေါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း
	၃။ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေများနှင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ပျံ့နှံ့နေထိုင်မှု
	၄။ နိဂုံးချုပ်သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ
	ကိုးကားစာရင်း 



