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ဥဆော��ာဇိုဉ််

အာာရဲစှော�ာင််စောဒို�ရဲငှ််�သည်် ရဲန်း်ကုနု်း်နိုုငု််င်ံစောရဲ� သပု္ပံံံစောကုာာင််�နိုငှ််် ပ္ပံး�စောပ္ပံါင််�၍ ၂၀၁၇ �မ်း်�သပ္ပံ်စောကုာကု်ယုးမ်း ုစောအာာင််မြမ်းင််ခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး�စောန်းာကု် ၂၀၁၈ တ်ငွ်် 
ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�ကုု ုအာမြပ္ပံည်််အာ၀ အာစောကုာင််အာထွည််စော�ာ် နိုုငု််ခဲ့ဲ်သည််။ ဤ��်တ်မ်း်�သည်် မြမ်းန်း်မ်းာနိုုငု််င်ံရဲှု ဖြိုးမ်း�ု�ကြီးကုး�မ်းာာ�၏ စောမြပ္ပံာင််�လူဲ
မြ��်စောပ္ပံ်မ်း ုနိုှင််် လူးထွ၏ု စောန်းစောပ္ပံာာ်သာယုာမ်း ုအာစောပ္ပံ် ယုင််�အာစောမြပ္ပံာင််�အာလူဲမ်းာာ�၏ သကု်စောရဲာကု်မ်းကုုုု န်းာ�လူည််သစောဘာစောပ္ပံါကု်နိုုငု််မ်းည််် 
န်းည််�လူမ်း်�တ်�်ခဲ့ုအာစောန်းမြ�င််် ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ��ာွ ပ္ပံါ�င််သည််် နို�ှ်�ဉ်် လူးထွသုစောဘာထွာ�အာမြမ်းင််ကုု ုစောကုာကု်ယုးမြခဲ့င််� မြ��်သည််။  

မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ၏ �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ�၊ လူးမ်းစုောရဲ� နိုငှ််် နိုုုင််င်ံစောရဲ� စောမြပ္ပံာင််�လူဲမ်း ုအာဆာင်််မ်းာာ� အာလူနွ်း်ကုွဲမြပ္ပံာ�စောန်းစောသာစော�ကုာင််် နိုုုင််င်ံအ်ာစောရဲ� စောလူလ်ူာသးမ်းာာ� 
အာစောန်းမြ�င််် မ်းည််သည်််အာရဲာတ်ငွ်် စောမြပ္ပံာင််�လူဲစောန်းသည််နိုငှ််် မ်းည််သည််် အာရဲာတ်ငွ်် ယုခဲ့င််အာတ်ုုင််� ရဲှသုည််၊ မ်းတ်းည်းစောသာ အာပု္ပံ်�ုမ်းာာ� အာလူုုကု် 
အာစောမြပ္ပံာင််�အာလူဲ မ်းည််မ်းှကုာွမြခဲ့ာ�သည််၊ မ်းည််သည််် သကု်စောရဲာကု်မ်းမု်းာာ�ကု �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� နိုငှ််် လူးမ်းုအာသုုင််�အာ�န်း်� အာတ်ွကု်မြ��်သည်် �သည််တ်ု�ုကုုု 
စောမြခဲ့ရဲာခဲ့ံနိုုငု််ရဲန်း် �နု်း်စောခဲ့်မ်းမု်းာာ� ရဲှုစောန်းပ္ပံါသည််။ �နု်း်စောခဲ့်မ်း ုရဲှုရဲမြခဲ့င််�မ်းာှ အာစော�ကုာင််�ရဲင််� နို�ှ်ခဲ့ုစော�ကုာင််် မြ��်ပ္ပံါသည််။ ပ္ပံထွမ်းတ်�်ခဲ့ာကု်မ်းာှ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ
စောန်းထွုုင််သး မ်းာာ�၏ အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ� အာမ်းာ�ု�မ်းာ�ု� တ်ုု�နိုှင််် �ပ္ပံ်လူာဉ််�သည််် ယုံ�ုကုည််�တု််ခဲ့ာရဲစောသာ နိုုငု််�ယုဉှ််မြပ္ပံ စောဒိုတ်ာ နိုငှ််် စောရဲရဲညှ််တ်ုုင််�တ်ာမ်း ု
စောဒိုတ်ာမ်းာာ� မ်းရဲှမုြခဲ့င််� မြ��်သည််။ ဒိုတု်ယုုတ်�်ခဲ့ာကု်မ်းာှ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောခဲ့ါင််�စောဆာာင််တ်ု�ု အာခဲ့ာကု်အာလူကု် ရဲယုးရဲာ အာရဲင််�အာမြမ်း�် တ်�်ခဲ့အုာမြ��် လူးမ်းမု်းးဒိုး
ယုာမ်းာာ�၏ အာစောရဲ�ပ္ပံါမ်း ုလူှင််မြမ်းန်း်�ာွ မြမ်းင်််တ်ကု်လူာစောန်းမြခဲ့င််� မြ��်သည််။ အာ�ုု�ရဲအာရဲာရဲှု မ်းာာ�၏ လူးမ်းမု်းးဒိုးယုာမ်းာာ�မ်းတှ်ဆာင််် မြပ္ပံည််သး� သစောဘာထွာ�
အာမြမ်းင််မ်းာာ�ကုု ုတ်ုုကု်ရိုုကုု် ရဲယုးမ်း ုတ်ုု�မြမ်းှင်််လူာပ္ပံါသည််။ ကုမ်းာာအာနိုှံ� ကြုံကုံ�စောတ်�ွ စောန်းသကုဲသ်ုု�ပ္ပံင်် ယုင််�ပ္ပံလူကု်စော�ာင််မ်းာာ� မ်းတှ်ဆာင််် ရဲရဲှလုူာစောသာ 
သတ်င််�အာခဲ့ာကု်အာလူကု် မ်းာာ�မ်းာှလူည််� ဘကု်လူုကုု်မ်း ုရဲှုစောန်းနိုုုင််သည််ကုုကုုွနို်ုပ္ပံ်တ်ုု�ပ္ပံုုမ်းုုသရုဲှုလူာဖြိုးပ္ပံးမြ��်သည််။   

ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�ဆာုုသည််မ်းာှ သပု္ပံံံန်းည််�ကုာ သစုောတ်သန်းမ်းာာ� အာစောပ္ပံ် အာစောမြခဲ့ခဲ့ံဖြိုးပ္ပံး� မြမ်းန်း်မ်းာအ်ာကြီးကုး�ဆာံု� ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�ထွဲမ်း ှဖြိုးမ်း�ု�င်ါ�ဖြိုးမ်း�ု�ရဲှု စောန်းထွုုင််
သးမ်းာာ�၏ သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုအာစောပ္ပံ် လူမှ်း်�မ်းုု�သကု်စောရဲာကု်စောန်းသည််် ကုဏ္ဍအာသး�သး�ကုုု တ်ုုင််�တ်ာရဲန်း် ကုရုဲယုုာတ်�်ခဲ့ုမြ��်သည််။ သာယုာ
ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုဟူးစောသာ �ကုာ�လူံ�ုသည်် အာဓိပု္ပံံာယု် ကုာယု်မြပ္ပံန်း�်ဖြိုးပ္ပံး� ရိုစုောထွာင်််�ံု ထွည်််သငွ််��ဉ််��ာ�ထွာ�သည််် အာယုးအာဆာတ်�်ခဲ့ု မြ��်သည််။ ရိုု�ုရဲငှ််�
�ာွ ဆာုုရဲပ္ပံါကု သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုဆာုုသည််မ်းာှ ဘ၀တ်�်ခဲ့ုကုုု စောကုာင််�မ်းနွ်း်�ွာ ရဲငှ််သန်း်စောန်းထွုုင်် နိုုုင််မြခဲ့င််�ပ္ပံင်် မြ��်ပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ 
��်တ်မ်း်�သည််လူည််� ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံဘ၀ သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််းအုာတ်ကွု် အာစောရဲ�ကြီးကုး�သည််် ကုဏ္ဍမ်းာာ�ကုု ုစော�ာ်ထွတု််နိုုုင််ရဲန်း် ပ္ပံံစုော�ာ်ထွာ�မြခဲ့င််� မြ��်သည််။ 
၂၀၁၈ အာနို�ှ်ခဲ့ာ�ပ္ပံ် အာ�းရဲင််ခဲ့ံ�ာတ်ငွ်် အာဓိကုု စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်မ်းာာ�ကုုု ထွတု််နိုုတ််တ်င််မြပ္ပံထွာ�ဖြိုးပ္ပံး� သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ်ြခဲ့င််� ဆာုငု််ရဲာ အာယုးအာဆာမ်းးစောဘာင်် 
နိုငှ််် ��်တ်မ်း်�မြပ္ပံ�လူပု္ပံ်သည််် န်းည််�လူမ်း်� အာစောသ��တု်် တ်ုု�ကုုုလူည််� ထွည်််သငွ််�စော�ာ်မြပ္ပံ ထွာ�ပ္ပံါသည််။ အာနို�ှ်ခဲ့ာ�ပ္ပံ် အာ�းရဲင််ခဲ့ံ�ာသည်် ဖြိုးမ်း�ု�ကြီးကုး�င်ါ�ဖြိုးမ်း�ု�
မ်း ှလူး ၂၄၁၄ ဦး�အာာ� စောမ်း�ခဲ့နွ်း်� ၁၃၅ ခဲ့ု စောမ်း�မြမ်းန်း်�ထွာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်း�ု�်တ်မ်း်� စောဒိုတ်ာ�ထုွဲမ်း ှအာစော�ကုာင််�အာရဲာ အာန်းည််�င်ယု်ကုုသုာ 
စောကုာကု်နိုတု််��ု�်၍ တ်င််မြပ္ပံနိုုငု််ခဲ့ဲပ်္ပံါသည််။  

ထွုု�စော�ကုာင််် အာာရဲှစော�ာင််စောဒို�ရဲငှ််�သည်် သစုောတ်သန်း ပ္ပံည်ာရဲငှ်် မ်းာာ�ကုု ု�တု််စောခဲ့်၍ ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�အာစောပ္ပံ် ထွဲထွဲ�င််�င်် 
ဆာန်း်���်မ်းမု်းာာ� မြပ္ပံ�လူပု္ပံ်ဖြိုးပ္ပံး� ��်တ်မ်း်�စောတ်�ွရဲှုမ်းာာ� နိုှင််် အာမြခဲ့ာ� အာရဲင််�အာမြမ်း�်မ်းာာ�မ်း ှအာစောထွာကု်အာထွာ�မ်းာာ� ကုု ုနိုုုင််�ယုဉှ်် �ု��်စောလူလ်ူာမ်း ုမြပ္ပံ�လူပု္ပံ်
စော�ပ္ပံါသည််။ ထွု�ုစောန်းာကု် စောလူလ်ူာမ်း�ုာတ်မ်း်� သံ�ုစော�ာင်် မြပ္ပံ��ရုဲာတ်ငွ်် သစုောတ်သန်း ပ္ပံည်ာရဲငှ််တ်ုု�၏ သး�မြခဲ့ာ� ပ္ပံည်ာရဲပ္ပံ်ဆာုငု််ရဲာ ကုွမ်း်�ကုာင််မ်း ုနိုငှ််် 
အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ�မ်းာာ�ကုု ုအာသံ�ုမြပ္ပံ�ဖြိုးပ္ပံး� အာစောရဲ�ပ္ပံါစောသာ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံမြပ္ပံဿန်းာရဲပ္ပံ် မ်းာာ�ကုု ု��ု�်စောလူလ်ူာ စော�ပ္ပံါသည််။ စောဆာ�ွစောနိုွ�မ်း ု�ာတ်မ်း်� သံ�ုစော�ာင််လူံ�ု
၏ ပ္ပံံ�ုံကုုု တ်းည်းစောအာာင်် မြပ္ပံ�လူပု္ပံ်ထွာ�စောသာ်လူည််� �ာစောရဲ�သးမ်းာာ�၏ ကုုုယု်ပ္ပံုုင််အာမြမ်းင်် နိုငှ််် စောရဲ�ဟူန်း် အာတ်ုငု််�မြ��်ရဲန်း်လူည််� ထွနု်း်�သုမ်း်�ထွာ�
ပ္ပံါသည််။  

စောဆာွ�စောနို�ွမ်း�ုာတ်မ်း်� မ်းာာ�သည်် �ာန်း်ဒိုါ၊ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုနိုငှ််် လူးမ်းုပ္ပံဋိဉုာာဉ်် �သည််် အာစော�ကုာင််�အာရဲာ သံ�ုခဲ့ုကုုု အာဓိကုု စောလူလ်ူာထွာ�
ပ္ပံါသည််။ မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံရဲှု ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု- စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းပု္ပံံသုဏ္ဌာာာန်း်မ်းာာ�နိုှင််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�၏ ဘ၀ယုာယုာ
ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််းကုုုု ��ု�်စောလူလ်ူာမြခဲ့င််� �ာတ်မ်း်�တ်ငွ်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသည််် ပ္ပံံ�ုံမ်းာာ�၊ လူကု်တ်စောလူာ စောမြပ္ပံာင််�စောရဲ�့အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�၏ 
�ရိုုုကု်လူကုခဏ္ဌာာမ်းာာ�၊ ၎င််�တ်ု�ုနိုှင််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံအာပု္ပံ်ခဲ့ာ�ပ္ပံ်စောရဲ� အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ� တ်ုု�ကုုု စောဆာ�ွစောနိုွ� ထွာ�ပ္ပံါသည််။ မြပ္ပံည််သး�ဘဏ္ဍာနိုငှ််် မြမ်းန်း်မ်းာ်လူးမ်းုပ္ပံဋိုဉာာဉ်် 
- ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�မြ�င််် မြပ္ပံန်း်လူည််သံ�ုသပ္ပံ်မြခဲ့င််� �ာတ်မ်း်�သည်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံပ္ပံုမု်းုု ဆာန်း်လူာစောသာ မြမ်းန်း်မ်းာလ်ူး�စောဘာင်် အာတ်ငွ််�ရဲှု လူးမ်းုစောပ္ပံါင််��ည််�
မ်း ုနိုှင််် အာ�ုု�ရဲ-မြပ္ပံည််သး ဆာကု်ဆာံစောရဲ� အာစောမြခဲ့အာစောန်း မ်းာာ�ကုု ုစောဒိုတ်ာမ်းာာ�နိုငှ််် သးအာုုရဲးမ်းာာ�ကု မ်းည််ကုဲသ်ုု� စော�ာ်မြပ္ပံလူှကု် ရဲှုသည််ကုု ုစောလူလ်ူာသံ�ုသပ္ပံ်
ထွာ�မြခဲ့င််� မြ��်ပ္ပံါသည််။ အာခဲ့ာနု်း်မ်းလူံစုောလူာကု်ပ္ပံါ - မြမ်းန်း်မ်းာဖ်ြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောန်း အာမ်းာ�ု�သမ်းး�မ်းာာ�၏ အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ�မ်းာာ�အာာ� န်းာ�လူည််သစောဘာစောပ္ပံါကု်မြခဲ့င််� 
�ာတ်မ်း်�တ်ငွ််မ်းး မြမ်းန်း်မ်းာလ်ူးမ်း ုအာသုုင််�အာ�န်း်� အာတ်ငွ််� ရဲှစုောန်းသည််် လူးမ်းု�ံနိုုန်း်� မ်းာာ�ကုုု �း��မ်း်�စောလူလ်ူာထွာ�သည််။ �ာတ်မ်း်�တ်ငွ်် မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံရဲှု ‘
သံု�ထွပ္ပံ်ကုမွ်း်� �န်း်ထွတု််�န်း်ပ္ပံုု�’ (triple burden) ကြုံကုံ�စောတ်�ွရဲမ်း ုအာစောမြခဲ့အာစောန်း နိုငှ််် ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�ရဲှု အာမ်းာ�ု�သမ်းး�မ်းာာ�၏ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် အာခဲ့ွင်််အာလူမ်း်�
အာစောပ္ပံ် သကု်စောရဲာကု်မ်း ုမ်းာာ�နိုငှ််် �ပ္ပံ်လူာဉ််�သည််် ခဲ့ုုင််မ်းာစောသာ စောဒိုတ်ာမ်းာာ�ကုု ုတ်င််မြပ္ပံထွာ�ပ္ပံါသည််။ 

အာထွကု်ပ္ပံါ �ာတ်မ်း်� မ်းာာ�မြ�င််် ထွပ္ပံ်မ်းံ၍ စောဆာ�ွစောနို�ွမ်းမု်းာာ� ထွကွု်စောပ္ပံ်လူာစော�ရဲန်း် ရဲည််ရဲယွု်ဖြိုးပ္ပံး� ရဲှုရဲင််��ွဲ သစောဘာထွာ� အာမြမ်းင််မ်းာာ�ကုုလုူည််� �နု်း်စောခဲ့်
နိုုုင််ရဲန်း် ရဲည််ရဲယွု်ပ္ပံါသည််။ �ာတ်မ်း်� အာစော�ကုာင််�အာရဲာမ်းာာ�နိုငှ််် �ပ္ပံ်လူာဉ််�၍ မြပ္ပံည်််�ံစုောသာ စော�ာ်မြပ္ပံခဲ့ာကု်မ်းာာ�ဟူ ုမ်းဆာုုနိုုုင််စောသ�ပ္ပံါ။ �ာ�တ််သးမ်းာာ� 
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အာစောန်းမြ�င််် အာာရဲှစော�ာင််စောဒို�ရဲငှ််� နိုငှ်််အာတ်း ပ္ပံးစောပ္ပံါင််�၍ ��်တ်မ်း်�စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု် မ်းာာ�ကုုု အာသံ�ုခဲ့ာဖြိုးပ္ပံး� မြမ်းန်း်မ်းာဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောခဲ့ါင််�စောဆာာင််မ်းာာ�အာာ� 
သင်််စောတ်ာ်သည်် အာကြုံကုံဉာာဏ္ဌာ်မ်းာာ� စောပ္ပံ�ရဲန်း် �တု််စောခဲ့်ပ္ပံါသည််။ မြမ်းန်း်မ်းာဖ်ြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�ကုု ုပ္ပံုုမ်းုု၍ စောန်းစောပ္ပံာာ်�ယွု် မြ��်စော�ရဲန်း် အာထွး�သမြ�င််် အာမ်းာ�ု�သမ်းး�နိုှင််် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�ကုဲသ်ုု� ခဲ့ွဲမြခဲ့ာ�ခဲ့ံ အာပု္ပံ်�မု်းာာ�အာာ� အာကုးအာည်းစောပ္ပံ�နိုုုင််ရဲန်း် လူပု္ပံ်စောဆာာင််စောန်းသးမ်းာာ� အာတ်ကွု် ယုခဲ့ု�ာတ်မ်း်�မ်းာာ� နိုှင််် 
စောရဲ�ှဆာကု်လူပု္ပံ်စောဆာာင််မ်းည််် အာ�းအာ�ဉ််မ်းာာ�မြ�င််် တ်န်း်�ုု�ရဲှုစောသာ အာခဲ့ာကု်အာလူကု် အာစောထွာကု်အာထွာ�မ်းာာ� စောပ္ပံ��မွ်း်�နိုုုင််ရဲန်း် ကုွနို်ပု္ပံ်တ်ုု�အာစောန်းမြ�င််် 
စောမ်းှာ်လူင်််မ်းပု္ပံါသည််။ ယုခဲ့�ုာတ်မ်း်�မ်းာာ�တ်ငွ်် စော�ာ်မြပ္ပံထွာ�စောသာ အာမြမ်းင််မ်းာာ�မ်းာှ �ာစောရဲ�သးမ်းာာ�၏ သစောဘာထွာ�အာမြမ်းင််သာ မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� အာာရဲစှော�ာင််
စောဒို�ရဲငှ််�၏ သစောဘာထွာ�အာမြမ်းင််မ်းာာ�ကုု ုကုုုယု်�ာ�မြပ္ပံ�မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။

Kim Ninh
ခဲ့တ်တဌာာစောန်းကုုုယု်�ာ�လူယှု်၊ အာာရဲှစော�ာင််စောဒို�ရဲငှ််� မြမ်းန်း်မ်းာ
ဇနွ်း် ၂၀၂၀၊ ရဲန်း်ကုုန်း်။ 
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မံာတာကိိာ

ဥစောယုာာဇဉ်် ၁

အာတ်ုုစောကုာကု် စော�ါဟူာရဲ�ာရဲင််� ၄

အနှှစီ်ခ���် အစီီ�င််ခံစီာ ၅

ဆောန်းာကိ်ခံ အဆော�ကိာင််းအ�ာ ၆

အာစောရဲ�ှစောတ်ာင််အာာရဲ ှစောဒိုသတ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းမု်းာာ� မြ��်စောပ္ပံ်လူာပ္ပံံ ုနိုငှ််် လူာ�ရဲာမ်းာာ� ၆

မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ၏ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသမ်းုငု််� ၆

ရဲှုရဲင််��ွဲ သုစောတ်သန်း နိုငှ််် စောဒိုတ်ာမ်းာာ� ၇

စီစိီစီ်ဆော��့ာမံ ု ၁၃

၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�အာရဲ အာစောထွစွောထွ ွစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမြ��်�ဉ််မ်းာာ� ၁၃

၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�အာရဲ စောကုာ�လူကု်-ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု ၁၈

န်းဂိံ�း ၂၃

အာခဲ့န်း်�ဆာံု�မ်းတှ််�ု ၂၅

ကုာမ်း်�ကုုု��ာရဲင််� ၂၆

မာ�တ�ိ�



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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အတာ�ိဆောကိာကိ် ဆော�ါဟာာ� စီာ�င််း
CLS City Life Survey
 ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�
IFPRI International Food Policy Research Institute
 နိုုုင််င်ံတ်ကုာ �ာ�န်းပ္ပံ်ရဲကုုခာ မ်းး�ါဒိုဆာုုင််ရဲာ သစုောတ်သန်းဌာာန်း
ILO International Labor Organization
 အာမြပ္ပံည််မြပ္ပံည််ဆာုငု််ရဲာ အာလူပု္ပံ်သမ်းာ� အာ�ွဲ�ခဲ့ာ�ပ္ပံ်
LIFT Livelihoods and Food Security Fund
 သကု်စောမ်း�ွ�မ်း်�စောကုာာင််�မ်း ုနိုငှ််် �ာ�န်းပ္ပံ်ရဲကုုခာ �းလူံစုောရဲ� ရဲန်း်ပ္ပံံစုောင်ွ
MCDC Mandalay City Development Committee
 မ်းနိုတစောလူ�ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ် �ည််ပ္ပံင််သာယုာစောရဲ� စောကုာ်မ်းတ်း
MMK Burmese Kyat
 မြမ်းန်း်မ်းာကုာပ္ပံ်စောင်ွ
NGO Non-Governmental Organization
 အာ�ုု�ရဲမ်းဟူတု််စောသာ အာ�ွဲ�အာ�ည််�မ်းာာ�
NLD National League for Democracy
 အာမ်းာ�ု�သာ� ဒိုးမ်းုုကုစောရဲ�း အာ�ွဲ�ခဲ့ာ�ပ္ပံ်
YCDC Yangon City Development Committee
 ရဲန်း်ကုနု်း်ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ် �ည််ပ္ပံင််သာယုာစောရဲ� စောကုာ်မ်းတ်း

အဓိကိိ ဆော�ါဟာာ�မံ�ား

�တာ်တာဆော�ာ ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�သားမူံ�ား - ၂၀၁၁ ခဲ့နုို�ှ်စောန်းာကု်ပ္ပံုငု််�မ်း ှစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�

မံ�ူကိန်းဦးး �င််း��သားည်း့် မြို့မံ�ိ�န်း�်မံ�ား - ၂၀၁၁ ခဲ့နုို�ှ် မ်းတ်ုုင််ခဲ့င််ကု စောန်းထွုငု််သးမ်းာာ��ာွ ရဲှုနိုှင်််ဖြိုးပ္ပံး�သာ�မြ��်ကုာ ပ္ပံည်ာတ်တ််စောမြမ်းာကု်မ်း ုန်းုမ်း််ပ္ပံါ�သည််် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်
မ်းာာ�ကုု ုဆာုုလူုုသည််။ 

�င််း��သားည်း့် ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�သားမူံ�ား�ှိ�ာ မြို့မံ�ိ� န်း�်မံ�ား - ၂၀၁၁ ခဲ့ုနို�ှ် စောန်းာကု်ပ္ပံုငု််�တ်ငွ််မ်း ှစောရဲာကု်ရဲှု စောန်းထွုုင််စောန်းကုာ အာလူယု်တ်န်း်�အာဆာင််် ပ္ပံည်ာစောရဲ�၊ 
သုု�မ်းဟူတု်် ထွုုထွကု်န်းမု်း််ပ္ပံါ�စောသာ ပ္ပံည်ာစောရဲ� ရဲှသုးမ်းာာ�၊ အာန်းည််�အာကုာဉ််�သာ တ်ကုကသုုလူ်ဘွဲ�ရဲသးမ်းာာ� ပ္ပံါ�င််သည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ��ာွရဲှုစောသာ 
ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ကုု ုဆာုုလူုုသည််။ 

ဆော�ဘာ���မြို့မံ�ိ�န်း�်မံ�ား - မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသည််် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ� နိုငှ််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ရဲှုရဲာ ဆာင််�ရဲဲသည််် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် မ်းာာ�ကုု ုထွည်််သငွ််�ထွာ�မြခဲ့င််� 
မ်းရဲှုသည်််၊ ကုာန်း်ရဲှုစောသာ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�ပ္ပံါ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ကုု ုဆာုုလူုုသည််။  

အတိ�ကျေး��� ်ကျေး�ါဟာ�ရ စာ�ရင်�်



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�

5

အနှစှီ်ခ���် အစီ�ီင််ခံစီာ 

ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောဒိုသမ်းာာ�သု�ု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာလူာမ်း ုမ်းာာ�သည်် မြမ်းန်း်မ်းာနိုုငု််င်ံအာတ်ငွ််� ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံမြ��်ထွနွ်း်�မြခဲ့င််� ၏ အာစောရဲ�ပ္ပံါစောသာ 
မ်းာကု်နိုာှ�ာတ်�်ရဲပ္ပံ် မြ��်စောန်းပ္ပံါသည််။ ယုင််�သု�ု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းမု်းာာ� မြ��်စောပ္ပံ်လူာစော�ရဲန်း် �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� နိုငှ််် 
သဘာ၀ပ္ပံတ််�န်း်�ကုာင််ဆာုငု််ရဲာ အာစော�ကုာင််�ရဲင််�မ်းာာ�ကု အာဓိကုု တ်နွ်း်�အာာ�စောပ္ပံ�စောန်းလူှကု် ရဲှပု္ပံါသည််။ ရဲာသးဥတ်ု စောမြပ္ပံာင််�လူဲမ်းမု်းာာ�
စော�ကုာင််် စောရဲကြီးကုး�မြခဲ့င််� နိုငှ််် သဘာ၀ စောဘ�အာနိုတရဲာယု် မြ��်စောပ္ပံ်မ်း ုပ္ပံုုမ်းုု မ်းာာ�မြပ္ပံာ�စော�ဖြိုးပ္ပံး� သဘာ၀ ပ္ပံတ််�န်း်�ကုာင််ဆာုငု််ရဲာ ဒိုကုုခသည််
မ်းာာ��ာွ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု�စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ လူာပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံရဲှ ု�း�ပ္ပံာွ�စောရဲ�ဆာုုင််ရဲာ အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်�မ်းာာ�ကုလူည််� စောကုာ�လူကု်စောဒိုသ
စောန်း လူးဦး�စောရဲမ်းာာ��ာွ ကုုု ဆာွဲစောဆာာင််စောန်းဖြိုးပ္ပံး� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမ်းာာ�ကု မြမ်းန်း်မ်းာ�်း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� �ွံ�ဖြိုး�ု��မ်း ုအာတ်ွကု် အာာ�မြ�ည်််စောပ္ပံ�နိုုုင််
�ယွု် ရဲှုစောန်းပ္ပံါသည််။ သုု�စောသာ်လူည််� ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောဒိုသမ်းာာ�ရဲှ ုလူးမ်းာာ�အာတ်ွကု်မ်းး လူးဦး�စောရဲ �ကုပ္ပံ်တ်ည််�မ်း ုမ်းာာ�မြပ္ပံာ�လူာမြခဲ့င််�၊ စောန်းထွုငု််မ်း ု
ကုနု်း်ကုာ�ရဲတု်် မြမ်းင်််တ်ကု်လူာမြခဲ့င််� နိုငှ််် အာ�ုု�ရဲ �န်း်စောဆာာင််မ်းမု်းာာ�အာာ� မ်းှစော�ရဲမြခဲ့င််� �သည််် စောပ္ပံ�ဆာပ္ပံ်ရဲမြခဲ့င််�မ်းာာ� ရဲှလုူာဖြိုးပ္ပံး� 
စောမြပ္ပံာင််�လူဲတ်ုု�တ်ကု်မ်း ုအာတ်ကွု် အာမြပ္ပံည်််အာ၀ အာာမ်းခဲ့ံခဲ့ာကု် မ်းရဲှုသည််ကုု ုစောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။၁ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� 
အာတ်ကွု်မ်းး ဘ၀စောန်းထွုုင််စောရဲ�မ်းာှ ပ္ပံုုမ်းုု၍ ခဲ့ကု်ခဲ့ဲနိုုုင််ပ္ပံါသည််။ 

မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံရဲှ ုမြပ္ပံည််တ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမြခဲ့င််� ကု�ုစရဲပ္ပံ်အာစောပ္ပံ် သစုောတ်သန်း လူုပ္ပံ်စောဆာာင််မ်း ုပ္ပံုုမ်းုု မ်းာာ�မြပ္ပံာ�လူာစောသာ်လူည််� 
အာရဲည််အာတ်ကွု် နိုှင််် အာစော�ကုာင််�အာရဲာ �ံလုူင််မ်း ုအာရဲ န်းည််�ပ္ပံါ� စောန်းပ္ပံါစောသ�သည််။ စောကုာ�လူကု်စောဒိုသမ်းာာ�တ်ငွ်် မ်း�ကုာစောသ�ခဲ့င််ကု 
အာရဲည််အာတ်ကွု် �ံမြပ္ပံ� စောလူလ်ူာမ်း ု(quantitative) မ်းာာ� မြပ္ပံ�လူပု္ပံ်ခဲ့ဲ�်ကုဖြိုးပ္ပံး� ယုင််�စောလူလ်ူာမ်းမု်းာာ�၌ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� နိုှင််် 
စောကုာ�ရဲာွတ်ွင်် ဆာကု်လူကု်စောန်းထွုငု််ခဲ့ဲသ်းမ်းာာ� အာ�ကုာ� ဘဏ္ဍာစောရဲ�ဆာုငု််ရဲာ အာဆာင််စောမြပ္ပံလူံစုောလူာကု်မ်း ုအာစောမြခဲ့အာစောန်းတ်ုု�ကုုု နိုုုင််�ယုဉှ်် 
ထွာ�ပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောဒိုသ အာနိုှံ�ရဲှု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� ၏ အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ� နိုှင််် �ရိုုုကု်လူကုခဏ္ဌာာ တ်ုု�ကုုု စောလူလ်ူာရဲာတ်ငွ််မ်းး 
တ်ည််စောန်းရဲာအာာ�မြ�င််် ရဲန်း်ကုုန်း်ဖြိုးမ်း�ု�  ကုုုသာ စောလူလ်ူာထွာ�ဖြိုးပ္ပံး� အာရဲည််အာစောသ�ွ �ံမြပ္ပံ� စောလူလ်ူာမ်း ု(qualitative) ပ္ပံံ�ုံမြ�င်််သာ အာဓိကုု 
လူပု္ပံ်စောဆာာင််�ကုပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ်မ်းာာ� နိုငှ််် ရဲန်း်ကုနု်း်ရဲှု ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ� အာနိုှံ� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုတ်ုု�ကုုု အာရဲည််အာတ်ကွု်ဆာုုင််ရဲာ 
��ု�်စောလူလ်ူာမ်းည်် ဆာုုပ္ပံါကု ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်� (CLS 2018) ပ္ပံါ စောဒိုတ်ာ� ုမ်းာာ�ကုုု အာသံု�မြပ္ပံ�နိုုုင််မ်းည်် မြ��်သည််။ 
ယုခဲ့ ု�ာတ်မ်း်�သည်် ယုင််�စောဒိုတ်ာ� ုပ္ပံါ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုပ္ပံံ�ုံ အာမ်းာ�ု�မ်းာ�ု�အာာ� ထွတု််စော�ာ်စောလူလ်ူာ ထွာ�သလူုု ရဲန်း်ကုုန်း်နိုှင််် 
မ်းနိုတစောလူ� တ်ုု�၏ စောရဲစ့ောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုလူာ�ရဲာပ္ပံံ�ုံမ်းာာ� နိုငှ််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� ၏ အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ� တ်ုု�ကုုု နိုုုင််�ယုဉှ််၍ 
��ု�်စောလူလ်ူာထွာ� ပ္ပံါသည််။ 

မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံရဲှ ုဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုဆာုုင််ရဲာ လူကု်ရဲှ ုသုစောတ်သန်းမ်းာာ� နိုငှ််် ယုံ�ုကုည််လူကု်ခဲ့ံထွာ�မ်း ုတ်ုု�အာာ� ယုခဲ့�ုာတ်မ်း်�
၏ စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်မ်းာာ�ကု အာတ်ည််မြပ္ပံ�လူှကု် ရဲှစုောန်းပ္ပံါသည််။ ယုခဲ့�ုာတ်မ်း်�တ်ငွ်် အာ�ဉ််အာလူာ သမု်းတှ််ထွာ�မ်း ုမ်းာာ�အာာ� �နု်း်စောခဲ့်နိုုုင််
မ်းည်် စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု် ရဲလူဒို်မ်းာာ�ကုုလုူည််� တ်င််မြပ္ပံထွာ�ပ္ပံါသည််။ ဥပ္ပံမ်းာအာစောန်းမြ�င််် ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်း ုဘ၀ ��်တ်မ်း်�၏ စောဒိုတ်ာ
မ်းာာ�အာရဲ ��်တ်မ်း်�ပ္ပံါ ဖြိုးမ်း�ု�(၅)ဖြိုးမ်းု��အာန်းကု် (၄) ဖြိုးမ်း�ု�တ်ငွ်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� စောနို�ှစောကု�ွသာွ�စောန်းစော�ကုာင််� စောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။ ရဲန်း်
ကုနု်း်တ်ွင််မ်းး လူုုင််သာယုာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်ကုဲသ်ုု� ဖြိုးမ်းု��န်းယု်မ်းာာ�ထွံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာလူာသည်် လူးဦး�စောရဲ အာစောရဲအာတ်ကွု်စော�ကုာင််် 
စောမြပ္ပံာင််�လူဲစောန်းသည််် အာစောမြခဲ့အာစောန်းမ်းာာ�ကုု ု�ံ�ုကုယွု်ထွာ�သကုဲသ်ုု� မြ��်စောန်းဖြိုးပ္ပံး� ဒို�ံဆုာုပ္ပံ်ကုမ်း်�ရဲှ ု��်တ်မ်း်�စောမြ�ဆာုသုး သံု�ပ္ပံံတု်�်ပ္ပံံသုည်် 
၂၀၁၂ ခဲ့နုို�ှ် ကုတ်ည််�ကု ယုင််�ဖြိုးမ်း�ု�သုု� စောရဲာကု်ရဲှစုောန်း�ကုမြခဲ့င််� မြ��်သည််။ မ်း�ကုာစောသ�ခဲ့င််ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာလူာ သးမ်းာာ�သည်် 
ဘ၀အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်း ုန်းည််�ပ္ပံါ�ဖြိုးပ္ပံး� �နု်း်စောခဲ့်မ်းမု်းာာ��ာွ ကြုံကုံ�ရဲစောသာ်လူည််� ပ္ပံည်ာအာရဲည််အာခဲ့ာင််� န်းမု်း််ပ္ပံါ�စောသာ၊ ယုခဲ့င််ကုတ်ည််�ကု 
ဖြိုးမ်း�ု�တ်ငွ်် စောန်းထွုငု််သးမ်းာာ�ထွကု် ပ္ပံုုမ်းုု၍ လူွယု်ကုး�ာွ အာလူပု္ပံ်ရဲာှစော� ွရဲရဲှပု္ပံါသည််။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာမ်းာ�ု�အာ�ာ� �ံလုူင််ကုွဲမြပ္ပံာ�
မ်း ုကုုုလူည််� ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်း ုဘ၀ ��်တ်မ်း်�စောဒိုတ်ာ မ်းာာ�တ်ငွ်် စောတ်�ွနိုုငု််မ်းည်် မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး တ်ုု�၏ ပ္ပံာမ်း်�မ်းှ
စောဒိုတ်ာ မ်းာာ�မ်းာှ န်းာ�လူည််မ်းလုူွဲမ်းာှ�နိုုုင်် စောသာစော�ကုာင််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�၏ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံအာစောတ်�ွအာကြုံကုံ�တ်ုု� အာစောပ္ပံ် ခြုံခဲ့ံ�င်ံ၍ု 
စောကုာကု်ခဲ့ာကု်မ်းခဲ့ာရဲန်း် သတ်စုောပ္ပံ�စောန်းပ္ပံါသည််။  

၂၀၁၈ မြို့မံ�ိ�ပြ��ဆူောန်းမံဘုာ� စီစီ်တာမံ်း 

�န်း်ကိ�န်း် မံနှတဆော�း ဆောမံာ်�မြို့မံ�ိင်် မံံ��ာာ ဆောတာာင််ကြီးကိးီ 

အနှစှာ�်း�ပ်် အစာရီင်�ံ်စာ� 



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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ဆောန်းာကိ်ခံ အဆော�ကိာင််းအ�ာ

အဆော��ှဆောတာာင််အာ� ှဆော�သားတာငဲ််း ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�မံမုံ�ား ပြ�စီ်ဆော�်�ာ�ံ� နှှင့်် �ား�ာမံ�ား 

နိုုုင််င်ံတ်ကုာသု�ု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမြခဲ့င််� အာစော�ကုာင််�ကုု ုမ်းးဒိုးယုာမ်းာာ�၌ ပ္ပံုုမ်းုုစော�ာ်မြပ္ပံမ်း ုမ်းာာ�စောသာ်လူည််� အာာရဲတှ်ုုကု်
ရဲှု �ွံ�ဖြိုး��ု�ဆာဲ နိုှင််် �ွဲ�ဖြိုး��ု�ဖြိုးပ္ပံး� နိုုုင််င်ံမ်းာာ�၏ ��ုစုောပ္ပံါင််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း၌ု မြပ္ပံည််တ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု
ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�ကု ပ္ပံါ�င််မ်း ုပ္ပံုုမ်းုုမ်းာာ�မြပ္ပံာ�ပ္ပံါသည််။ အာခဲ့ာ�ု�စောသာ နိုုုင််င်ံမ်းာာ�တ်ငွ်် မြပ္ပံည််တ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ကု 
၎င််�တ်ုု�၏ စောကုာ�ရဲာွမ်းာာ�သုု� မြပ္ပံန်း်လူည််ပ္ပံုု�စောပ္ပံ�စောင်မွ်းာှ နိုုုင််င်ံမြခဲ့ာ� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�မ်း ှမြပ္ပံန်း်လူည််ပ္ပံု�ုစောပ္ပံ�စောင်ွ
ထွကု် ပ္ပံုမု်းုုမ်းာာ�မြပ္ပံာ� ပ္ပံါသည််။၂ စောကုာ�လူကု်စောဒိုသ မ်းာာ�အာတ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမြခဲ့င််�မ်းာှ ယုခဲ့င််ကုတ်ည််�ကု ရဲှု
နိုငှ်််ဖြိုးပ္ပံး�သာ� မြ��်ပ္ပံါသည််။ အာထွး�သမြ�င််် သကု်စောမ်း�ွစောကုာာင််� အာရဲည််အာခဲ့ာင််�  န်းည််�ပ္ပံါ�စောသာ သးမ်းာာ� အာစောန်းမြ�င််် 
စောမြခဲ့ာကု်စောသ�ွရဲာသးမ်းာာ�တ်ငွ်် ပ္ပံုုမ်းုုခဲ့ာမ်း်�သာဖြိုးပ္ပံး� စောရဲသငွ််�တ်း�စောမြမ်းာင််� �န်း�် ပ္ပံုမု်းုုစောကုာင််�မ်းနွ်း်စောသာ စောဒိုသမ်းာာ�သု�ု 
သာွ�စောရဲာကု် အာလူပု္ပံ်လူပု္ပံ်ကုာ ယုာယုး အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ စောန်းထွုငု််ပ္ပံါသည််။ စောတ်ာင််အာာရဲ ှနိုှင််် အာစောရဲ�ှစောတ်ာင််အာာရဲ ှနိုုုင််င်ံမ်းာာ�
တ်ငွ်် �ကု်မ်းလုူပု္ပံ်င်န်း်�မ်းာာ� �ွံ�ဖြိုး��ု� လူာဖြိုးပ္ပံး�စောန်းာကု် ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�၌ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် မ်းာာ��ာွ စောပ္ပံ်ထွကွု်လူာစောသာစော�ကုာင််် 
စောကုာ�လူကု် မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု�တ်င််မ်းာာ�မြပ္ပံာ� လူာပ္ပံါသည််။ �ုကုု်ပ္ပံာ�ု�စောရဲ� လူပု္ပံ်င်န်း်�မ်းာာ�စောသာ 
စောကုာ�လူကု်စောဒိုသမ်းာာ�ထွကု် �ကု်မ်း�ုွံ�ဖြိုး��ု�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံတ်ငွ်် အာမ်းာ�ု�သမ်းး�မ်းာာ� (အာထွး�သမြ�င််် လူးင်ယု်၊ တ်ကုုုယု်တ်ည််� 
အာမ်းာ�ု�သမ်းး�မ်းာာ�) အာတ်ကွု် လူပု္ပံ်င်န်း်� အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်� ပ္ပံုမု်းုု မ်းာာ�မြပ္ပံာ�စောသာစော�ကုာင််် စောကုာ�လူကု် မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� 
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုလူာ�ရဲာအာသ�် အာာ�မြ�င််် �ာန်း်ဒိုါည်းမ်းှမ်း ုရဲှုသည််ကုု ုစောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။ နိုုုင််င်ံမ်းာာ��ာွ၌ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ 
သးမ်းာာ�၏ လူံခုြုံခဲ့ံ�စောရဲ� နိုငှ််် တ်ည််ဖြိုးင်မု်း်စောအာ�ခဲ့ာမ်း်�စောရဲ� မ်းာှ အာမြခဲ့ာ�စောသာ နိုုုင််င်ံသာ�မ်းာာ�နိုငှ််် ယုဉှ််လူှင်် အာာ�န်းည််�စောန်းဖြိုးပ္ပံး� 
၎င််�တ်ုု�သည်် လူးထွု�န်း်စောဆာာင််မ်း ုမ်းာာ�ကုုု ရဲယုးရဲာတ်ငွ််လူည််� အာခဲ့ကု်အာခဲ့ဲ ကြုံကုံ�ရဲလူှကု် ရဲှပု္ပံါသည််။ အာထွး�သမြ�င််် 
သန်း�်ရဲှင််�စောသာ စောရဲ ရဲရဲှစုောရဲ� အာတ်ကွု် အာပ္ပံုစုောင် ွကုနု်း်ကုာစောန်းရဲမြခဲ့င််� မ်းာှ အာမြ��်မ်းာာ�ဖြိုးပ္ပံး� အာစောရဲ�ှစောတ်ာင််အာာရဲရှဲှု 
မြပ္ပံည််တ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�သည်် မ်းမြမ်းင််နိုုငု််သည််် အာခဲ့ကု်အာခဲ့ဲ မ်းာာ��ာွ ရဲင််ဆာုုင််ရဲလူှကု် ရဲှသုည််။ 

စောဒိုသတ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမ်းာာ�ကုုု သုစောတ်သန်းမြပ္ပံ�မြခဲ့င််� အာရဲ “စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမြမ်းင်််တ်ကု်မြခဲ့င််� 
(migration hump)” အာစောမြခဲ့အာစောန်းကုု ုစောတ်�ွရဲှုရဲပ္ပံါသည််။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမြမ်းင်််တ်ကု်မြခဲ့င််� (migration 
hump) ဆာုသုည််မ်းာှ ကုာလူတ်ုု �င််စောင် ွတ်ုု�တ်ကု်ရဲရဲှုနိုုုင််မ်း ုစော�ကုာင််် စောရဲစ့ောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမြမ်းင်််တ်ကု်လူာဖြိုးပ္ပံး� 
စောန်းာကု်ပ္ပံုုင််�တ်ငွ်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမြပ္ပံန်း်လူည််စောလူာာက်ုာသာွ�တ်တ််သည််် အာစောမြခဲ့အာစောန်းကုု ုဆာုုလူုုပ္ပံါသည််။ ပ္ပံံမု်းနှ်း်
အာာ�မြ�င််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ မြ��်ထွနွ်း်�မြခဲ့င််�စော�ကုာင််် ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�၌ လူပု္ပံ်သာ� လူုအုာပ္ပံ်မ်း ုနိုှင််် လူုပ္ပံ်ခဲ့လူ�ာ မြမ်းင်််တ်ကု်စောလူ ်ရဲှုဖြိုးပ္ပံး� လူုပ္ပံ်ခဲ့
လူ�ာ မြခဲ့ာ�န်းာ�မ်း ုကြီးကုး�ကြီးကုး�မ်းာ�မ်းာ� မ်းရဲှစုောသာ်လူည််� လူးမ်းာာ��ာွတ်ုု� ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�မြခဲ့င််� ရဲှနုိုုုင််ပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ
ရဲှု အာလူပု္ပံ်အာကုုုင််မ်းာာ�မ်းာှ ရဲာသးဥတ်ု စောမြပ္ပံာင််�လူဲမြခဲ့င််�၏ သကု်စောရဲာကု်မ်း ုခဲ့ံရဲမြခဲ့င််� န်းည််�ပ္ပံါ�သလူု ုသကု်စောမ်း�ွ
�မ်း်�စောကုာာင််� �မွ်း်�ရဲည််န်းမု်း််သည််် အာလူပု္ပံ်သမ်းာ�မ်းာာ� အာစောန်းမြ�င််် အာလူပု္ပံ်တ်�်ခဲ့ုမ်း ှစောန်းာကု်တ်�်ခဲ့သုုု� (ဥပ္ပံမ်းာ- ဆာုငု််
ကုာ�န်းင််�မြခဲ့င််�၊ ကုနု်း်ထွမ်း်�မြခဲ့င််�၊ အာမု်း်အာကုး၊ လူံခုြုံခဲ့ံ�စောရဲ�..�သည််မြ�င်််) လူွယု်ကုး�ာွ စောမြပ္ပံာင််�လူဲနိုုငု််မြခဲ့င််� စော�ကုာင်််လူည််� 
မြ��်သည််။   

ပြမံန်း်မံာနှ�ိင််င်ံ၏ မြို့မံ�ိ�ပြ�သားမံိ�င််း 

၂၀၁၄ နိုုုင််င်ံလူံ�ုဆာုုင််ရဲာ သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� အာရဲ မြမ်းန်း်မ်းာနိုုငု််င်ံ လူးဦး�စောရဲ၏ ၂၉ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�သာ ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�တ်ငွ်် စောန်းထွုုင််
စောန်းဖြိုးပ္ပံး� မြမ်းန်း်မ်းာလ်ူးဦး�စောရဲ အာမ်းာာ��မု်းာှ စောကုာ�လူကု်စောဒိုသမ်း ှမြ��်�ကုသည််။၃ ၂၀၄၀ ခဲ့ုနို�ှ်တ်ငွ်် နိုုုင််င်ံလ်ူးဦး�စောရဲ၏ ၅၀ 
ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�သည်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောန်းထွုငု််သးမ်းာာ� မြ��်လူာမ်းည််ဟူ၄ု ခဲ့န်း�်မ်းှန်း်�ထွာ�ဖြိုးပ္ပံး� လူက်ုရဲှု စောန်းထွုုင််သး ၅ သန်း်�မ်းှ ၆ သန်း်�
အာထွ ုရဲှုစောသာ ရဲန်း်ကုနု်း်ဖြိုးမ်း�ု� လူးဦး�စောရဲသည်် နို�ှ်ဆာမြ��်လူာမ်းည်် ဟူ ုမ်းနှ်း်�ဆာထွာ�သည််။၅ သုု�စောသာ်လူည််� ထွုသုုု� ဖြိုးမ်းု��မြပ္ပံ
လူးဦး�စောရဲ မြမ်းင်််တ်ကု်လူာမြခဲ့င််�မ်းာှ နိုုုင််င်ံအာတ်ကွု် ပ္ပံထွမ်းဆာံ�ု ကြုံကုံ�စောတ်�ွရဲမြခဲ့င််� မ်းဟူတု််စောခဲ့ာ။ ၁၉၄၁ နိုငှ််် ၁၉၆၅ အာ�ကုာ�
၌ ရဲန်း်ကုနု်း်လူးဦး�စောရဲသည်် သံ�ုဆာအာထွ ုမြမ်းင်််တ်ကု်ခဲ့ဲ�်း�သည််။ 

ယုခဲ့င််ကု ကြုံကုံ�စောတ်�ွခဲ့ဲ်�း�သည််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံကြီးကုး�ထွာွ�လူာမ်း ုသာဓိကုအာတ်ုုင််� ယုခဲ့တု်ငွ်် စောတ်�ွကြုံကုံ�ရဲဦး�မ်းည်် မြ��်သည််။ ရဲန်း်
ကုနု်း် နိုှင််် မ်းနိုတစောလူ� ကုဲသ်ုု� ဖြိုးမ်း�ု�ကြီးကုး�မ်းာာ�ကုုု ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ခဲ့ွဲမြခဲ့ာ�၍ �ွဲ��ည််�ဖြိုးပ္ပံး� �ုုကု်ပ္ပံာ�ု�စောမြမ်းလူတွ်် မ်းာာ�ကုုု ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်
အာသ�်မ်းာာ� အာမြ��် တ်ုု�ခဲ့ာဲ��န်း်တ်း�ယုးမြခဲ့င််� သည်် ပ္ပံံမု်းနှ်း် လူပု္ပံ်ရိုုု�လူပု္ပံ်�ဉ််ပ္ပံင်် မြ��်သည််။၆ အာ�ုု�ရဲသည်် ၁၉၅၀ မြပ္ပံည််
နို�ှ်မ်းာာ�တ်ငွ်် ဆာင််�ရဲဲသာ�ရဲပ္ပံ်ကုကွု် ပ္ပံစောပ္ပံာာကု်စောရဲ�ကုု ုလူုပ္ပံ်စောဆာာင််ခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး� ဖြိုးမ်း�ု�တ်ငွ််�မ်း ှတ်ရဲာ�မ်း�င်် စောန်းထွုငု််သးမ်းာာ�အာာ� 
ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံင််ဆာင််စောမြခဲ့�ံ�ုရဲှု အာသ�်တ်ည််စောဆာာကု်ထွာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်သံ�ုခဲ့ဆုားသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�စောပ္ပံ� ခဲ့ဲသ်ည််။ ၁၉၈၈ တ်ငွ််
လူည််� ထွုကုုဲသ်ုု� ထွပ္ပံ်မ်းံလူပု္ပံ်စောဆာာင်် ခဲ့ဲစ်ောသာ်လူည််� ယုင််�သုု� လူုပ္ပံ်စောဆာာင််မြခဲ့င််�မ်းာှ နိုုုင််င်ံစောရဲ� ရဲည််ရဲယွု်ခဲ့ာကု် မြ�င််် 
လူပု္ပံ်စောဆာာင််မြခဲ့င််� မြ��်ကုာ �းမ်းံခဲ့န်း�်ခဲ့ွဲမ်း ုအာပ္ပံုုင််�တ်ငွ််လူည််� အာာ�န်းည််�မ်းမု်းာာ� ရဲှုခဲ့ဲ်သည််။ လူုငု််သာယုာ၊ ဒို�ံဖုြိုးမ်း�ု�သ�် နိုငှ််် 

ကျေး����ံ် အကျေး���င်�်အရ�



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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စောရဲမ့ြပ္ပံည််သာ အာပ္ပံါအာ�င်် ဖြိုးမ်း�ု�အာ�နွ်း်အာ�ာာ�၌ �ကု်မ်းဇုံုအာသ�်မ်းာာ� တ်ည််ရဲှရုဲာ စောန်းရဲာလူည််� မြ��်သည််် အာသ�်
တ်ည််စောဆာာကု်ထွာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�သုု�  လူးဦး�စောရဲ ၅ သနု်း်�ခဲ့န်း�်အာာ� စောရဲ့�စောမြပ္ပံာင််� စောပ္ပံ�ခဲ့ဲသ်ည််။ ယုင််�စောဒိုသမ်းာာ�၌ 
လူးဦး�စောရဲမ်းာာ��ာွ တ်ုု�ပ္ပံာွ�လူာခဲ့ဲ်သည််် တ်ုုင််စောအာာင်် မြပ္ပံည််သး��န်း်စောဆာာင််မ်း ုမ်းာာ�မ်းာှ အာာ�န်းည််�ဆာဲမြ��်ကုာ စောမြမ်းအာမ်းာာ��မု်းာှ 
တ်ရဲာ��င််အာာ�မြ�င််် အာ�ုု�ရဲ သုု�မ်းဟူတု်် အာ�ုု�ရဲ �န်း်ထွမ်း်�မ်းာာ� ပ္ပံုငု််ဆာုုင််မ်း ုနိုှင််် စောမြမ်းစော�ာ�ကု�ာ�သးမ်းာာ� ၏ ပ္ပံုုင််ဆာုုင််မ်း ုစောအာာကု်
တ်ငွ််သာ ရဲှုစောန်းပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်သ�် အာမ်းာာ��မု်းာှ စောမြမ်းန်းမု်း််ပ္ပံုုင််� နိုငှ််် စောရဲလူမ်း်�စော�ကုာင််� တ်ည််စောန်းရဲာတ်ငွ်် ရဲှုစောန်း
စောသာစော�ကုာင််် စောရဲကြီးကုး�စောရဲလူှံမြခဲ့င််� နိုငှ််် စောရဲသန်း�်ရဲငှ််�စောရဲ�ဆာုငု််ရဲာ မြပ္ပံဿန်းာမ်းာာ�လူည််� ကြုံကုံ�စောတ်�ွရဲလူယွု် ပ္ပံါသည််။  

ယုံ�ုကုည််အာာ�ထွာ� ရဲသည််် လူှပ္ပံ်��်မ်းး�၊ သယု်ယုးပ္ပံုု�စောဆာာင််စောရဲ� ဆာုငု််ရဲာ အာစောမြခဲ့ခဲ့ံ အာစောဆာာကု်အာဦး နိုငှ််် �းမ်းံအာုပ္ပံ်ခဲ့ာ�ပ္ပံ်စောရဲ� 
�န်း်စောဆာာင််မ်းမု်းာာ� တ်�်စောန်းရဲာတ်ည််�တ်ငွ်် စောပ္ပံ�မြခဲ့င််�မြ�င််် ကုနု်း်ပ္ပံ�စည််� ထွတု််လူပု္ပံ်မ်း ုကုဏ္ဍ၏ အာခဲ့ကု်အာခဲ့ဲမ်းာာ� စောလူာာန််းည််�
စော�ရဲန်း် ရဲည််ရဲယွု်ကုာ မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ အာ�ုု�ရဲသည်် ၁၉၈၀ မြပ္ပံည်််နို�ှ်မ်းာာ� စောန်းာကု်ပ္ပံုငု််� နိုှင််် လူကု်ရဲှအုာခဲ့ာနု်း် အာထွ ုသး�သန်း�် 
�ကု်မ်းဇုံုမ်းာာ�ကုု ုတ်ည််စောဆာာကု် စောန်းပ္ပံါသည််။၇ ကုန်းဦး�တ်ငွ်် �ကု်မ်းဇုံသု�်မ်းာာ�ကုုု ရဲန်း်ကုုန်း်ဖြိုးမ်းု��မြပ္ပံင်် ဆာင််စောမြခဲ့�ံ�ုစောန်းရဲာ မ်းာာ�၌
သာ တ်ည််စောဆာာကု်ခဲ့ဲစ်ောသာ်လူည််� စောန်းာကု်ပ္ပံုငု််�တ်ငွ်် မ်းနိုတစောလူ�၊ စောမ်းာ်လူဖြိုးမ်း�ုင်် နိုငှ််် မ်းံရုဲာွ ဖြိုးမ်း�ု�အာပ္ပံါအာ�င်် အာမြခဲ့ာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�
မ်းာာ�တ်ငွ််လူည််� �ကု်မ်းဇုံသု�်မ်းာာ� ထွပ္ပံ်မ်းံ တ်ည််စောဆာာကု်ခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး� နိုုုင််င်ံမြခဲ့ာ� ရဲင််�နိုှး�မြမ်း�ပ္ပံ်နိုှံမ်းမု်းာာ� တ်ုု�မြမ်းင်််ရဲရဲှုရဲန်း် ရဲည််ရဲယွု်မြခဲ့င််� 
မြ��်သည််။၈ သုု�စောသာ်လူည််� ဇံမု်းာာ�အာလူုုကု် လူပု္ပံ်င်န်း်� အာစောကုာင််အာထွည််စော�ာ်မြခဲ့င််� နိုငှ််် ရဲင််�နိုးှ�မြမ်း�ပ္ပံ်နိုှံမြခဲ့င််� ကုွဲမြပ္ပံာ�မ်းု
စော�ကုာင််် �န်း်စောဆာာင််မ်း ုအာရဲည််အာစောသ�ွ ကုာွမြခဲ့ာ�မ်းမု်းာာ� ရဲှုစောန်းပ္ပံါသည််။ 

ဆော�တာာ�င််းပြမံစီ် န်းမံနူ်းာအ�ာ�်အစီား �ကိ်စီဲ� တာည်း်ဆောန်း�ာ အဆော�ကိာင််းအ�ာ

သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� ၅၀၂၇၉၉၀၀ ၂၀၁၄ တ်�်နိုုုင််င်ံလူံ�ု လူးဦး�စောရဲ အာစောမြခဲ့အာစောန်း

IFPRI ၁၁၀၂ ၂၀၁၆ ရဲန်း်ကုနု်း်ဖြိုးမ်းု�� မြပ္ပံင််ပ္ပံရဲှ ုဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်စောလူ�ခဲ့ု
စောကုာ�လူကု်စောဒိုသမ်းာာ� အာစောပ္ပံ် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�

အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုသကု်စောရဲာကု်မ်းု

ILO ၇၂၉၅ ၂၀၁၅ တ်�်နိုုုင််င်ံလူံ�ု အာတ်င််�အာ�ကုပ္ပံ် လူပု္ပံ်အာာ�စောပ္ပံ� ခဲ့ုငု််�စော�မ်းု

LIFT ၁၆၀၀ ၂၀၁၆ ဧရဲာ၀တ်း နိုငှ််် မ်းစောကု�ွ တ်ုုင််�စောဒိုသကြီးကုး�
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးအာစောမြခဲ့အာစောန်းနှိုင််် 

လူမ်ှ်း�မ်းုု�မ်းု

အာ�ဆှော�ာင််ဆော�း�ငှ််း ၂၄၁၄ ၂၀၁၈
�န်း်ကိ�န်း်၊ မံနှတဆော�း၊ မံံ��ာာ၊ ဆောမံာ်�မြို့မံ�ိင််၊ 

ဆောတာာင််ကြီးကိးီ

မြို့မံ�ိ�ပြ�ဘာ၀ သားာ�ာခ�မံ်းဆောပြမံမ့ံ၊ု အစီ�ိး�
�န်း်ဆော�ာင််မံ ုမံ�ားအဆော�် �ထူု� သားဆောဘာာထုား

အပြမံင််

�ှိ�င််းစီဲ� သား�ဆောတာသားန်း နှငှ့်် ဆော�တာာမံ�ား 

အာ စောရဲအာတ်ကွု် အာသာ�စောပ္ပံ�န်းည််� (quantitative) သစုောတ်သန်း
မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံတ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုဆာုုင််ရဲာ အာစောရဲအာတ်ကွု် အာသာ�စောပ္ပံ� (quantitative) စောဒိုတ်ာမ်းာာ�ကုု ုရဲယုး
နိုုုင််မ်းည််် အာရဲင််�အာမြမ်း�်မ်းာာ��ာွ ရဲှုပ္ပံါသည််။ ၁၉၈၃ သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� စောကုာကု်ယုးမ်းစုောန်းာကု်ပ္ပံုငု််� ပ္ပံထွမ်းဆာံ�ု အာကြီးကုမု်း် 
မြပ္ပံန်း်လူည်် စောကုာကု်ယုးခဲ့ဲ်စောသာ ၂၀၁၄ သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််�သည်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုပ္ပံံ�ုံနိုှင်််လူာ�ရဲာ မ်းာာ�ကုု ုရဲရဲှု
နိုုုင််မ်းည််် အာကြီးကုး�ဆာံု� စောဒိုတ်ာအာ� ုတ်�်ခဲ့ ုမြ��်ပ္ပံါသည််။၉ သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� စောဒိုတ်ာ အာမြပ္ပံင်် ကုမ်းာာဘ်ဏ္ဌာ်နိုှင််် IFPRI 
တ်ုု�နိုှင််် ILO၊ အာသကု်စောမ်း�ွ�မ်း်�စောကုာာင််�မ်း ုနိုငှ််် �ာ�န်းပ္ပံ်ရဲကုုခာ �းလူံစုောရဲ� ရဲန်း်ပ္ပံံစုောင် ွ(LIFT) ကုဲသ်ုု� အာ�ွဲ�အာ�ည််�ကြီးကုး�မ်းာာ�
ကု ပ္ပံး�စောပ္ပံါင််�ကုာ စောကုာကု်ယုးခဲ့ဲသ်ည််် ပ္ပံါ�င််စောမြ�ဆာုသုး ၁၀၀၀ အာထွကု် ��်တ်မ်း်�မ်းာာ�ကုုလုူည််� ကုု�ုကုာ�နိုုုင်် 
ပ္ပံါသည််။ ယုင််��်တ်မ်း်�မ်းာာ�တ်ငွ်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးတ်ုု�၏ ကုုုယု်စောရဲ�ရဲာဇ�င််မ်းာာ�နိုငှ််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ရဲသည််် 
အာစော�ကုာင််�ရဲင််�မ်းာာ�အာာ� စောလူလ်ူာနိုုုင််မ်းည်် မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� ယုင််���်တ်မ်း်�မ်းာာ�တ်ငွ်် မ်းပ္ပံါ�င််သည််် အာစော�ကုာင််�အာရဲာ အာခဲ့ာ�ု�
ကုုု ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�တ်ငွ်် စောတ်�ွနိုုငု််မ်းည်် မြ��်သည််။ 

သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� အာရဲ မြပ္ပံည််တ်ငွ််�စောန်းထွုငု််သး ၁၉.၃ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�သည်် ၎င််�တ်ု�ု၏ ဘ၀တ်ွင်် အာန်းည််�ဆာံ�ု တ်�်ကြီးကုမု်း် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််��း�ဖြိုးပ္ပံး�၊ ၇ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�သည်် ဖြိုးပ္ပံး�ခဲ့ဲစ်ောသာ င်ါ�နို�ှ်အာတ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််��း�သည််ဟူ ုသရုဲပ္ပံါသည််။၁၀ 

ဇို�ား (၁) ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�မံ ု��ိင််�ာ ဆော�တာာ အ�င််းအပြမံစီ်မံ�ား

ကျေး����ံ် အကျေး���င်�်အရ�



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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သတ်ထုွာ�ရဲန်း် အာခဲ့ာကု်တ်�်ခဲ့မု်းာှ အာ�ုု�ရဲသည်် �ကုာမြမ်းင်််ခဲ့ာနု်း် စောမြခဲ့ာကု်လူထွကု် န်းည််�ပ္ပံါ�သည််် စောမြပ္ပံာင််�စောရဲ�့ စောန်းထွုုင််မ်းုကုုု 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုအာမြ��် သတ််မ်းတှ််မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ ထွုု�စော�ကုာင််ပ္ပံင်် ရဲာသးကုာလူအာလူုုကု် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု
မ်းာာ��ာွကုုု သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� စောဒိုတ်ာတ်ငွ်် စောတ်�ွရဲမြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ သုု�စောသာ်လူည််� ယုင််�ကုဲသ်ုု�စောသာ ပ္ပံံ�ုံမ်းာ�ု�ကုု ု
အာမု်း်န်းး�ခဲ့ာင််� နိုုုင််င်ံမ်းာာ�တ်ငွ််လူည််� စောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။၁၁ 

သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််�အာရဲ ထွင််ရဲာှ�စောသာ စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်မ်းာာ�အာန်းကု် တ်�်ခဲ့မု်းာှ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုလူမ်း်�စော�ကုာင််� ပ္ပံင််
မြ��်သည််။ ၂၀၀၉ မ်း ှ၂၀၁၄ အာတ်ွင််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းမု်းာာ�၏ ထွကု်�ကု်န်းး�ပ္ပံါ� မ်းာှ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောဒိုသတ်�်ခဲ့ ုနိုှင််် တ်�်ခဲ့ု
အာ�ကုာ� မြ��်ပ္ပံာွ�ခဲ့ဲမ်ြခဲ့င််� မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� စောကုာ�လူကု်စောဒိုသမ်းာာ�မ်း ှစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမ်းာာ�မ်းာှလူည််� အာဓိကုုအာာ�မြ�င််် 
စောကုာ�လူကု်စောဒိုသ တ်�်ခဲ့မု်း ှအာမြခဲ့ာ�စောသာ စောကုာ�လူကု်စောဒိုသ တ်�်ခဲ့သုုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�မြခဲ့င််� မြ��်စောန်းသည််။၁၂ စောကုာ�လူကု်မ်း ှ
ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းမု်းာှ �ု�စုောပ္ပံါင််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း၏ု ၁၀ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�သာ ရဲှုပ္ပံါသည််။ ယုင််�ပ္ပံံ�ုံမ်းာှ 
၂၀၁၀ မ်း�ှ၍ စောကုာ�လူကု်မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုကြီးကုး�မ်းာ��ာွ တ်ုု�မြမ်းှင်််လူာမြခဲ့င််�ကုု ုစောဇာင််�စောပ္ပံ� တ်င််မြပ္ပံထွာ�
သည််် LIFT နိုငှ််် IFRI တ်ု�ု၏ သုစောတ်သန်း စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်မ်းာာ�နိုငှ််် ဆာန်း�်ကုာင််လူှကု် ရဲှပု္ပံါသည််။၁၃ သုု�စောသာ်လူည််� ယုင််�ပ္ပံံ�ုံ
မ်းာှ မြပ္ပံည််န်းယု် နိုငှ််် တ်ုုင််�စောဒိုသကြီးကုး� ၁၄ ခဲ့လုူံ�ုမ်း ှလူးမ်းာာ�ကုုု စောမ်း�မြမ်းန်း်�ထွာ�သည်် ILO ၏ သစုောတ်သန်း မြ�င််် ကုုုကု်ည်းမ်း ုရဲှု
ပ္ပံါသည််။၁၄

ယုင််�သုု� ကုွဲမြပ္ပံာ�စောန်းရဲမြခဲ့င််� ကုု ုအာစော�ကုာင််�မြပ္ပံခဲ့ာကု် စောလူ�ခဲ့မုြ�င််် တ်�်�ုတ််တ်�်ပ္ပံုုင််� ရဲငှ််�မြပ္ပံနိုုငု််ပ္ပံါသည််။ (၁) ဖြိုးမ်း�ု�တ်�်ဖြိုးမ်း�ု� 
အာတ်ငွ််�ရဲှု ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်တ်�်ခဲ့ု မ်း ှတ်�်ခဲ့ုသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�မ်းကုုုုသာ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံမ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမြ��်သည််ဟူ ု
သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််�ကု သတ််မ်းတှ််ပ္ပံါသည််၊ (၂) စောကုာ�လူကု်မ်း ှစောကုာ�လူကု် မြ��်စော�၊ စောကုာ�လူကု်မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� မြ��်စော� 
�ကုာမြမ်းင်််ခဲ့ာနု်း် စောမြခဲ့ာကု်လူထွကု် န်းည််�စောသာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းမု်းာာ�ကုု ုသန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််�ကု ထွည်််သငွ််�တ်ွကု်ခဲ့ာကု်
မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ၊ (၃) သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််�ကု တ်�်နိုုငု််င်ံလူံ�ုကုုု လူမှ်း်�ခြုံခဲ့ံ�ထွာ�ဖြိုးပ္ပံး� IFRI နိုငှ််် LIFT မ်း ှမြပ္ပံ�လူပု္ပံ်စောသာ ��်တ်မ်း်�
မ်းာာ�မ်းာှမ်းး သစုောတ်သးမ်းာာ� လူကု်လူမှ်း်�မ်းးရဲန်း် လူယွု်ကုးစောသာ အာဓိကုု ဖြိုးမ်း�ု�တ်�်ဖြိုးမ်း�ု� နိုငှ််် န်းး��ပ္ပံ်ရဲာ ဧရဲယုုာ မ်းာာ�၌သာ 
အာဓိကုု လူပု္ပံ်စောဆာာင််ထွာ�မြခဲ့င််� မြ��်သည််၊ (၄) မ်းည််သည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုအာမ်းာ�ု�အာ�ာ� မြ��်စော�၊ လူးအာမ်းာာ��ု
သည်် စောန်းရဲာသ�်တ်�်ခဲ့ ုသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ပ္ပံါကု ကုန်းဦး�တ်ငွ်် စောဆာမွ်းာ�ု�သာ�ခဲ့ာင််�မ်းာာ�နိုငှ််် အာတ်း စောန်းထွုုင််ပ္ပံါသည််၊ 
စောကုာ�လူကု်စောဒိုသစောန်း လူးဦး�စောရဲ မ်းာာ��ာွသည်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ၌ စောဆာမွ်းာ�ု�သာ�ခဲ့ာင််� ရဲှုမြခဲ့င််� န်းည််�ပ္ပံါ�စောလူရဲာ ယုင််�အာခဲ့ာကု်စော�ကုာင််် 
စောကုာ�လူကု်မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာရဲန်း် ခဲ့ကု်ခဲ့ဲစော�ပ္ပံါသည််။ 

အာထွကု်ပ္ပံါ ရဲငှ််�လူင််�ခဲ့ာကု် အာာ�လူံ�ုမ်းာှ ကုာ�ု�စော�ကုာင််�ဆားစောလူာာ်မ်း ုရဲှုပ္ပံါသည််၊ သုု�စောသာ်လူည််� သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� စောတ်�ွရဲှု
ခဲ့ာကု်မ်းာာ�မ်းာှ စောခဲ့တ််စောန်းာကု်ကုာလူာစောန်းစော�ကုာင််� ကုုလုူည််� စော�ာ်မြပ္ပံစောန်းပ္ပံါသည််။ LIFT ၏ သစုောတ်သန်းမ်းာှ ရဲန်း်ကုနု်း် တ်ုုင််�
စောဒိုသကြီးကုး�နိုငှ််် ကုပ္ပံ်လူှကု်၊ မ်းစောကု�ွတ်ုုင််�စောဒိုသကြီးကုး�နိုှင််် စောမြမ်းာကု်ပ္ပံုငု််�မြ�င််် န်းယု်န်းမ်းုတ်် ဆာကု်�ပ္ပံ်လူှကု် ရဲှသုည််် 
စောကုာ�လူကု်မ်း ှစောကုာ�လူကု်သု�ု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� မြမ်းင်််မ်းာ�စောသာ ဧရဲာ၀တ်း တ်ုုင််�စောဒိုသကြီးကုး�၌ ၂၀၁၆ ခဲ့ုနို�ှ်တ်ငွ်် 
မြပ္ပံ�လူပု္ပံ်ထွာ�မြခဲ့င််� မြ��်သည််။၁၅ အာလူုပ္ပံ်အာကုုုင််စောကုာင််� ကုု ုခဲ့ာတု််ဆာကု်နိုုုင််မ်းည််် လူးမ်း ုအာဆာကု်အာသယွု် ရဲှုမြခဲ့င််�သည်် 
စောကုာ�လူကု်မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမြ��်စော�သည််် အာဓိကုု အာစောရဲ�ကြီးကုး�ဆာံ�ု အာစော�ကုာင််�ရဲင််� တ်�်ခဲ့ု
မြ��်စော�ကုာင််� LIFT နိုငှ််် ILO တ်ု�ု၏ စောလူလ်ူာမ်း ုနိုှ�်ရဲပ္ပံ်လူံ�ုကု စော�ာ်မြပ္ပံထွာ�ပ္ပံါသည််။၁၆ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းမု်းာာ� မြ��်
စောပ္ပံ်စောလူစောလူ ယုင််� လူးမ်းဆုာကု်သွယု်စောရဲ� ကုနွ်း်ရဲကု် ပ္ပံုမု်းုုအာာ�စောကုာင််�စောလူ မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� စောကုာ�လူကု်မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� ပ္ပံုုမ်းုု မြမ်းန်း်ဆာန်း်လူာနိုုုင်် ပ္ပံါသည််။ 

စောကုာ�လူကု်မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမြခဲ့င််� 

သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� စောဒိုတ်ာမ်းာာ� အာရဲ စောကုာ�လူကု်မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� စောလူာာန််းည််�လူာသည််ကုု ုစောတ်�ွ
ရဲပ္ပံါသည််။ ၁၉၉၁ နိုငှ််် ၂၀၁၄ အာတ်ွင််� စောကုာ�လူကု်-ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ တ်�်သကု်တ်ာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်�သည်် ��ုစုောပ္ပံါင််� 
၃၀.၄ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� မ်း ှတ်မြ�ည််�မြ�ည််�ခဲ့ာင််� ၁၀ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�စောအာာကု် အာထွ ုစောရဲာကု်ရဲှခုဲ့ဲ်ပ္ပံါသည််။၁၇ သုု�စောသာ်လူည််� IFRI 
သစုောတ်သန်း စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု် အာရဲမ်းး စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� သည်် ၂၀၁၀ ခဲ့ုနို�ှ်စောန်းာကု်ပ္ပံုငု််� တ်ုု�တ်ကု်လူာခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး� ၂၀၁၂ 
အာ�ုု�ရဲ၏ အာပု္ပံ်ခဲ့ာ�ပ္ပံ်စောရဲ� စောမြ�စောလူှာမ််း ုစောန်းာကု်ပ္ပံုုင််� ပ္ပံုမု်းုု၍ အာရဲှုန်း်ရဲလူာပ္ပံါသည််။ LIFT သစုောတ်သန်း အာရဲလူည််� ၂၀၁၃ ခဲ့ု
နို�ှ်စောန်းာကု်ပ္ပံုငု််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� ခဲ့ုန်း်တ်ကု်သာွ�သည််ကုု ုစောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။၁၈ သန်း်�စောခဲ့ါင််�ာရဲင််� စောဒိုတ်ာသည်် 
၁၉၉၀ မြပ္ပံည်််နို�ှ် စောရ့ဲ�စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမ်းာာ�ကုု ုအာမြမ်းင်််ဆာံ�ုထွာ�၍ အာန်းုမ်း််ဆာံ�ုပ္ပံွု�င််က်ုုု တ်ကွု်ခဲ့ာကု်စောသာစော�ကုာင််် မြ��်�ယွု်
ရဲှုသည််။ ယုခဲ့တု်ငွ််မ်းး စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်�သည်် မြပ္ပံန်း်လူည်် မြမ်းင်််တ်ကု်လူာဖြိုးပ္ပံး� မြ��်သည််။ 

အာမြခဲ့ာ� သစုောတ်သန်းမ်းာာ�၏ တ်းည်းစောသာ န်းယု်ပ္ပံယု်မ်းာာ�ကုု ုစောလူလ်ူာထွာ�မ်း ုမ်းာာ�အာရဲ လူကု်ရဲှ ုစောကုာ�လူကု်မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� ၏ ကုုယုု်စောရဲ�ရဲာဇ�င််ကုု ုသရုဲှုနိုုုင််ပ္ပံါသည််။ ၎င််�တ်ု�ုသည်် အာသကု်အာာ�မြ�င််် အာလူုပ္ပံ်
လူပု္ပံ်ကုုငု်် နိုုုင််သည််် လူးဦး�စောရဲထွကု် င်ယု်ပ္ပံါသည််။ အာမ်းာ�ု�သမ်းး�ထွကု် အာမ်းာ�ု�သာ� အာစောရဲအာတ်ကွု် အာန်းည််�င်ယု် ပ္ပံုမု်းာာ�

ကျေး����ံ် အကျေး���င်�်အရ�



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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ပ္ပံါသည််၊ သုု�စောသာ်လူည််� အာလူပု္ပံ် လူပု္ပံ်သည်််နိုုန်း်�တ်ွင်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�သး မ်းဟူတု််သည််် အာမ်းာ�ု�သမ်းး�မ်းာာ�ထွကု် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�သး 
အာမ်းာ�ု�သမ်းး� မ်းာာ�ကု ပ္ပံုမု်းာာ�ပ္ပံါသည််။ အာန်းည််��သုာ အာထွကု်တ်န်း်� စောကုာာင််�ဖြိုးပ္ပံး�စောမြမ်းာကု်ကုာ အာမ်းာာ��မု်းာှ အာလူယု်တ်န်း်� 
ဖြိုးပ္ပံး�စောမြမ်းာကု်ထွာ� စောသာ်လူည််� ၎င််�တ်ု�ုသည်် ပ္ပံည်ာတ်တ််မ်းနုိုုန်း်� ပ္ပံုုမ်းုု စောကုာင််�မ်းနွ်း်ပ္ပံါသည််။ ၎င််�တ်ုု�သည်် မ်းစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ခဲ့င်် 
ကုတ်ည််�ကု လူးမ်း ုအာဆာကု်အာသယွု်မ်းာာ�ကုု ုအာသံ�ုမြပ္ပံ�၍ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် ရဲာှစော�ထွွာ��ကုသလူုု အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် ရဲရဲှုသည််် 
အာခဲ့ါတ်ွင််လူည််� မ်းသုာ��ကုုုု စောင်မွြပ္ပံန်း်လူည််စောပ္ပံ�ပ္ပံု�ု စောထွာကု်ပ္ပံံပ်္ပံါသည််။ စောကုာ�လူကု်နိုငှ််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံအာ�ကုာ� လူပု္ပံ်ခဲ့လူ�ာ 
ကုာွမြခဲ့ာ�ခဲ့ာကု် ကြီးကုး�ကြီးကုး�မ်းာ�မ်းာ� မ်းရဲှစုောသာစော�ကုာင််် ယုင််�ပ္ပံံပ်္ပံုု�စောင်မွ်းာာ�မ်းာှ စောကုာ�လူကု် �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� အာစောမြခဲ့အာစောန်း အာစောပ္ပံ် မ်းာာ�
�ာွ သကု်စောရဲာကု်မ်း ုမ်းရဲှုစောသ�ပ္ပံါ။ ဖြိုးမ်း�ု�တ်ငွ်် အာလူုပ္ပံ်လူပု္ပံ်ကုုငု်် သမြ�င််် �င််စောင် ွပ္ပံုုမ်းုု မ်းရဲရဲှစုောသာ်လူည််� ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင််
မ်းာာ�သည်် ရဲာသးဥတ်ု စောမြပ္ပံာင််�လူဲမ်းဒုိုဏ္ဌာ် သကု်စောရဲာကု်ခဲ့ံရဲမြခဲ့င််� န်းည််�ပ္ပံါ�စောသာစော�ကုာင််် အာလူုပ္ပံ် �ုတ််ခဲ့ာရဲမြခဲ့င််� ပ္ပံုရုဲှုဖြိုးပ္ပံး� ခြုံခဲ့ံ�င်ံု
�ကုည်််လူှင်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ၌ အာလူပု္ပံ် အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်� ပ္ပံုမု်းုု မ်းာာ�မြပ္ပံာ�ပ္ပံါသည််။ ဧရဲာ၀တ်း တ်ုုင််�စောဒိုသကြီးကုး�မ်း ှအာမ်းာ�ု�သမ်းး�မ်းာာ�သည်် 
အာထွည််ခဲ့ာ�ပ္ပံ် လူပု္ပံ်င်န်း်�၌ တ်ည််ဖြိုးမ်းဲစောသာ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် ရဲရဲှရုဲန်း် အာခဲ့ွင်််အာလူမ်း်�စောကုာင််�မ်းာာ� ရဲှစုောန်းဖြိုးပ္ပံး�၊ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ
သး ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� မ်းည််မ်းှသည်် ကုနု်း်ထွုတ််လူပု္ပံ်စောရဲ� လူပု္ပံ်င်န်း်�တ်ငွ်် လူပု္ပံ်ကုုငု််လူှကု်ရဲှစုော�ကုာင််� စော�ာ်မြပ္ပံရဲာ၌ အာရဲင််�အာမြမ်း�် 
တ်�်ခဲ့ုနိုငှ်််တ်�်ခဲ့ ုမ်းတ်းည်း�ကုပ္ပံါ။ ကုနု်း်ထွုတ််လူပု္ပံ်စောရဲ� လူပု္ပံ်င်န်း်�မ်းာာ�၌ အာလူပု္ပံ်မ်းရဲသည််် သးမ်းာာ�သည်် �ာ�စောသာကု်ဆာုငု််၊ 
စောဆာာကု်လူပု္ပံ်စောရဲ� နိုငှ််် ဟူုုတ်ယု်မ်းာာ�ကုဲသ်ုု� �န်း်စောဆာာင််မ်းကုုဏ္ဍရဲှု �မွ်း်�ရဲည််န်းမု်း်် အာလူုပ္ပံ်မ်းာာ�ကုုသုာ လူပု္ပံ်ကုုငု််�ကုပ္ပံါသည််။   

စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာမ်းာာ��သုည်် ၎င််�တ်ု�ု၏ အာဆာကု်အာသယွု် ကုနွ်း်ရဲကု်မ်း ှအာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် အာခဲ့ွင်််အာလူမ်း်� 
အာစော�ကုာင််� �ကုာ�သရုဲမ်းသှာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ရဲန်း် ဆာံ�ုမြ�တ််စောလူ� ရဲှစုောသာ်လူည််� သဘာ၀ စောဘ�အာနိုတရဲာယု် သု�ုမ်းဟူတု်် မ်းသုာ�� ု
အာစောရဲ�စောပ္ပံ် ကု�ုစရဲပ္ပံ်မ်းာာ�စော�ကုာင််် ရိုတု််တ်ရဲကု် မ်းမြ��်မ်းစောန်း စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ရဲသးမ်းာှ ၂၀ မ်း ှ၂၅ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� အာထွုရဲှုပ္ပံါသည််။၁၉ 
လူံစုောလူာကု်�ာွ မြပ္ပံင််ဆာင််နိုုငု််မ်း ုမ်းရဲှုမြခဲ့င််� နိုငှ််် မ်းာာ�စောသာအာာ�မြ�င််် စောင်စွော�ကု� အာလူံအုာစောလူာကု် မ်းရဲှမုြခဲ့င််�စော�ကုာင်် ်၎င််�တ်ုု�
အာတ်ကွု် ဖြိုးမ်း�ု�သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ရဲန်း်မ်းာှ မ်းာာ��ာွ ခဲ့ကု်ခဲ့ဲပ္ပံါသည််။ ထွုုအာစောမြခဲ့အာစောန်း၌ လူးအာခဲ့ာ�ု�တ်ုု�သည်် ပ္ပံုုကု်ဆာံစောခဲ့ာ�င်ာှ�
၍ ဖြိုးမ်း�ု�ကြီးကုး�သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််��ကုစောသာ်လူည််� လူးမ်းာာ��ာွ အာတ်ွကု်မ်းး စောဒိုသအာတ်ငွ််�ရဲှု အာမြခဲ့ာ�စောန်းရဲာမ်းာာ�သု�ုသာ 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ�ကုပ္ပံါသည််။၂၀ 

အာရဲည််အာစောသ�ွ အာသာ�စောပ္ပံ� (qualitative) န်းည််�န်းာ သစုောတ်သန်း

အာစောရဲအာတ်ကွု် အာသာ�စောပ္ပံ� သစုောတ်သန်း မ်းာာ�မ်းာှ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောဒိုသသု�ု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�၏ 
မ်းစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ခဲ့င်် ကုုယုု်စောရဲ�ရဲာဇ�င်် ကုု ုအာဓိကုု စောလူလ်ူာထွာ�မြခဲ့င််� မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာဖြိုးပ္ပံး� အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ� ဆာုုင််ရဲာ အာခဲ့ာကု်အာလူကု်မ်းာာ�မ်းာှ အာရဲည််အာစောသ�ွ အာသာ�စောပ္ပံ� စောဒို
တ်ာမ်းာာ� မြ��်ပ္ပံါသည််။ ထွုသုုု�စောသာ သုစောတ်သန်းမ်းာာ�သည်် ရဲန်း်ကုနု်း် အာ�ွန်း်အာ�ာာ� 
အာထွး�သမြ�င််် လူုုင််သာယုာ ကုဲသ်ုု�  စောန်းရဲာမ်းာာ�သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�လူာ�ကုသည််် ဆာင််�ရဲဲ
သးမ်းာာ�အာစောပ္ပံ် အာဓိကုု စောလူလ်ူာထွာ�မြခဲ့င််� မြ��်ပ္ပံါသည််။ ရဲန်း်ကုနု်း် မ်းဟူတု််ပ္ပံဲ အာမြခဲ့ာ�
စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�ရဲှု ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�ကုု ုစောလူလ်ူာသည််် �ာတ်မ်း်�
အာန်းည််�င်ယု်သာ ရဲှပု္ပံါသည််။ ရဲန်း်ကုနု်း် နိုှင််် အာမြခဲ့ာ�ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�၏ အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ�
မ်းာာ�မ်းာှ မြခဲ့ာ�န်းာ�မ်း ုသသုသုာသာ ရဲှုစောသာစော�ကုာင််် ယုင််�န်းယု်ပ္ပံယု်တ်ငွ်် 
သစုောတ်သန်းပ္ပံုုင််�ဆာုုင််ရဲာ ကုကွု်လူပ္ပံ် မြ��်စောပ္ပံ်စောန်းပ္ပံါသည််။   

လူုုင််သာယုာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် စောန်းထွုုင််သး မ်းာာ��ာွတ်ုု�သည်် အာ�ုု�ရဲ ပ္ပံုငု််ဆာုုင််
သည််် စောမြမ်းစောပ္ပံ်၌ တ်ရဲာ�မ်း�င်် စောန်းထွုငု််စောန်း�ကု ရဲဖြိုးပ္ပံး� အာ�ုု�ရဲ၏ 
အာကုာအာကုယွု်စောပ္ပံ�မ်း ုသုု�မ်းဟူတု်် တ်ရဲာ��င်် အာသအုာမ်းတှ််မြပ္ပံ�
မြခဲ့င််� ခဲ့ံရဲမ်းလုူည််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ သုု�စောသာ်လူည််� အာ�ုု�ရဲ၏ 
အာကုာအာကုယွု်စောပ္ပံ�မ်း ုသုု�မ်းဟူတု်် တ်ရဲာ��င်် 
အာသအုာမ်းတှ််မြပ္ပံ�မ်း ုမ်းရဲရဲှပု္ပံဲ တ်ရဲာ�မ်း�င်် စောန်းထွုငု်် စောန်း

ကျေး����ံ် အကျေး���င်�်အရ�



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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�ကုရဲသး အာစောရဲအာတ်ကွု် မ်းည််မ်းှရဲှသုည််မ်းာှ ရဲငှ််�လူင််�မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ UN-Habitat ၏ ၂၀၁၆ ကုနု်း်��ဏ္ဌာာန်း်�အာရဲ ရဲန်း်ကုနု်း်ဖြိုးမ်းု��
ရဲှု စောန်းရဲာ ၄၂၃ ခဲ့တု်ငွ်် တ်ရဲာ�မ်း�င်် စောန်းထွုငု််သး ၃၈၀၀၀၀ ရဲှုဖြိုးပ္ပံး� ဟူာ�ဗတ််တ်ကုကသုလုူ်မ်း ှသစုောတ်သးမ်းာာ�၏ ၂၀၁၂ ခဲ့န်း�်မ်းနှ်း်�
ခဲ့ာကု်အာရဲ တ်ရဲာ�မ်း�င်် စောန်းထွုငု််သး ၅၀၀၀၀၀ ခဲ့န်း�်ရဲှပု္ပံါသည််။၂၁ အာမြခဲ့ာ�စောသာ စောလူလ်ူာမ်းတု်�်ခဲ့ ုကုမ်းး “တ်ရဲာ�မ်း�င်် န်းည််�
လူမ်း်�မ်းာာ�မြ�င််် စောန်းထွုုင််စောန်းရဲသး” ၁.၅ သန်း်� န်းး�ပ္ပံါ�ရဲှုသည်် ဟူ ုဆာုုပ္ပံါသည််။၂၂

မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ၏ ရိုပု္ပံ်စောထွ�ွစောသာ ဥပ္ပံစောဒိုမ်းာာ� နိုငှ််် စောမြမ်းအာသံ�ုမြပ္ပံ�မ်း ုဆာုုင််ရဲာ ကု�ုစရဲပ္ပံ်တ်ငွ်် အာာဏ္ဌာာပ္ပံုုင်် မ်းာာ�မြပ္ပံာ�စောန်းမြခဲ့င််� တ်ု�ု
စော�ကုာင််် ယုင််�ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ရဲှု စောမြမ်းမ်းာာ�မ်းာှ တ်ရဲာ��င်် မ်းတှ််ပ္ပံံတု်င််နိုုုင််မြခဲ့င််� မ်းရဲှစုောသ�ပ္ပံါ။ စောမြမ်းယုာ �းမ်းံခဲ့န်း�်ခဲ့ွဲမ်း ုနိုငှ််် မ်းတှ််ပ္ပံံတု်င််
မြခဲ့င််� လူပု္ပံ်င်န်း်��ဉ််မ်းာာ�၌ အာ�ုု�ရဲ အာဆာင်််သံ�ုဆာင်််မ်း ှမ်းတ်းည်းသည််် အာ�ွဲ�အာ�ည််� င်ါ�ခဲ့ ုပ္ပံါ�င််စောန်းပ္ပံါသည််။ ယုင််�ဌာာန်းအာ�ွဲ�
အာ�ည််� အာသး�သး�မ်း ှအာရဲာရဲှုမ်းာာ�သည်် အာမု်း်ရဲာနိုငှ််် �းမ်းံကုနု်း်� ကု�ုစရဲပ္ပံ်မ်းာာ� အာတ်ကွု် တ်�်ဦး�နိုှင်််တ်�်ဦး� အာမြပ္ပံ�်တ်င််လူှဲခဲ့ာ 
�ကုပ္ပံါသည််။၂၃ ထွုု�စော�ကုာင််် စောဒိုသအာရဲာရဲှုမ်းာာ�ကု စောမြမ်း စောရဲာင််�ခဲ့ာခဲ့ငွ််် သုု�မ်းဟူတု်် င်ာှ�ရဲမ်း်�နိုုုင််ခဲ့ွင်််အာာ� တ်�်�ံတု်�်ဦး�ကုုု လူှဲ
စောပ္ပံ�သည််် �န်း�်တ်�်ခဲ့ု မြ��်စောပ္ပံ်လူာကုာ အာမြခဲ့ာ�စောသာ အာရဲာရဲှမု်းာာ�ကု ယုင််�စောမြမ်းမ်းာာ�၌ စောန်းထွုငု််သည််် သးမ်းာာ�ကုုု 
ကုာ��စောကုာာ်စောန်းထွုငု််သး အာမြ��် တ်ရဲာ��ွဲပ္ပံါသည််။ ထွုုမြ��်ရဲပ္ပံ်မ်းာ�ု�ကုု ုစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာသ�်မ်းာာ� သာမ်းကု ဖြိုးမ်း�ု�
လူယု်မ်း ှလူုုင််သာယုာ ကုဲသ်ုု� ဖြိုးမ်းု��သ�်မ်းာာ�သုု� ၁၉၉၀ မြပ္ပံည်််နို�ှ်မ်းာာ�၌ အာတ်င််�အာ�ကုပ္ပံ် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�မြခဲ့င််� ခဲ့ံရဲသည််် ဖြိုးမ်း�ု�ခဲ့ံမ်းာာ�
ပ္ပံါ ကြုံကုံ�စောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။  

မြပ္ပံင််ပ္ပံမ်း ှသံု�သပ္ပံ်စောလူလ်ူာသးမ်းာာ�ကု NLD အာ�ုု�ရဲလူကု်ထွကု်၌ ကုာင်််ထွံု�မ်းာာ� စောမြပ္ပံာင််�လူဲလူမု်း််မ်းည််ဟူ ုစောမ်းှာ်လူင်််ခဲ့ဲ်
စောသာ်လူည််� လူကု်စောတ်�ွတ်ွင််မ်းး ၂၀၁၅ စောရဲ�ွစောကုာကု်ပ္ပံွဲ မ်း�ှ၍ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမြခဲ့င််�နိုငှ််် �ပ္ပံ်လူာဉ််�သည််် ခဲ့ာဉ််�ကုပ္ပံ်မ်း ု
န်းည််�လူမ်း်�မ်းာာ�မ်းာှ စောမြပ္ပံာင််�လူဲသာွ�မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ တ်ရဲာ��င်် စောန်းထွုငု််သးမ်းာာ�နိုှင််် တ်ရဲာ�မ်း�င်် အာစောမြခဲ့ခဲ့ာစောန်းထွုငု််သးမ်းာာ� ကုုု 
အာတ်င််�အာ�ကုပ္ပံ် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�စော�ပ္ပံါကု နိုုငု််င်ံတ်ကုာ �ံနိုနု်း်�မ်းာာ� အာရဲ စောလူှာ်စော�ကု�မ်းာာ� စောပ္ပံ�ရဲမ်းည်် မြ��်စောသာ်လူည််� 
မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံတ်ငွ်် လူကု်စောတ်�ွကုာင်််သံ�ု နိုုုင််မြခဲ့င််� မ်းရဲှစုောသ�ပ္ပံါ။ 

အာုမ်း်ရဲာ�ယု်ယုးရဲန်း် မ်းတ်တ််နိုုုင််စောသာစော�ကုာင််် တ်ရဲာ�မ်း�င်် အာစောမြခဲ့အာစောန်းမြ�င််် စောန်းထွုုင််စောန်းရဲစောသာ ဆာင််�ရဲဲသာ� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� နိုငှ်််  စောန်း�ရဲာ မ်းရဲှုသည််် သးမ်းာာ�အာာ� အာ�ုု�ရဲပ္ပံုငု််စောမြမ်း တ်ရဲာ�မ်း�င်် င်ာှ�ရဲမ်း်�/စောရဲာင််�ခဲ့ာ �ကုသးမ်းာာ� မြ��်စောသာ 
“ရဲည််ရဲယွု်ခဲ့ာကု်မြ�င််် ကုာ��စောကုာာ်သည်််” သးမ်းာာ�ကုုု ခဲ့ွဲ�မြခဲ့ာ�နိုုုင််ရဲန်း် အာ�ုု�ရဲမ်း ှလူပု္ပံ်စောဆာာင််ခဲ့ဲပ်္ပံါသည််။၂၄ ယုင််�အာပု္ပံ်� ုနိုှ�်ခဲ့ုလူံု�
ကုုု စောမြ�ရဲငှ််�စောန်းသည််် မ်းး�ါဒိုန်းည််�လူမ်း်�ကုုု သံ�ုသပ္ပံ်�ကုည်််လူှင်် ရဲန်း်ကုနု်း်တ်ုုင််�စောဒိုသကြီးကုး� �န်း်ကြီးကုး�ခဲ့ာ�ပ္ပံ်ကု ၎င််�သကု်တ်မ်း်� 
ကုနု်း်ဆာံု�မ်းည််် ၂၀၂၀ မ်းတ်ုုင််ခဲ့င်် ကုာ��စောကုာာ် မြပ္ပံဿန်းာကုု ုရဲငှ််�ပ္ပံ�်ရဲန်း် ကုတ်စုောပ္ပံ�ထွာ�မ်း ုနိုှင်််အာည်း  ကုာ��စောကုာာ်မ်းာာ�အာာ� 
အာပု္ပံ်�ုလူုုကု် တ်ရဲာ��ွဲမြခဲ့င််� နိုငှ််် ကုာ��စောကုာာ်စောန်းရဲာမ်းာာ�အာာ� ဘးဒိုုုဇာထွုု�၍ စောမြ�ရဲငှ််�မြခဲ့င််�၂၅ တ်ုု�ကုုုသာ 
စောတ်ွ�စောန်းရဲပ္ပံါသည််။ သမ်းုငု််�စော�ကုာင််�အာရဲ �ကုည်််လူှင််လူည််� မြမ်းန်း်မ်းာနိုုငု််င်ံရဲှု မ်းး�ါဒို
ခဲ့ာမ်းတှ််သးမ်းာာ� နိုှင််် မြပ္ပံည််သးမ်းာာ�သည်် ကုာ��စောကုာာ်စောန်းထွုငု်် 
သးမ်းာာ�အာာ� �ယု်ရဲာှ�ရဲငှ််�လူင််� ရဲမ်းည််် 
ရဲာဇ�တ််သာ�

ကျေး����ံ် အကျေး���င်�်အရ�



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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မ်းာာ� အာမြ��် မ်းတှ််ယုး�ကုသည််ကုု ုစောတ်�ွနိုုငု််ပ္ပံါသည််။၂၆ ကုာ��စောကုာာ် အာသုငု််�အာ�န်း်� မ်းာာ�ကုု ုမြပ္ပံည််သး�စောရဲ�ရဲာ 
�န်း်စောဆာာင််မ်း ုစောပ္ပံ�ရဲမ်းည််် စောဒိုသနိုတရဲ အာရဲာရဲှမု်းာာ�သည်် �န်း်စောဆာာင််မ်း ုစောပ္ပံ�ရဲမ်းည်််အာ�ာ� ကုာ��စောကုာာ်သးမ်းာာ� ပ္ပံုုမ်းုု
မ်းာာ�မြပ္ပံာ� လူာမ်းည််ကုု ု�ုု�ရဲမု်း်စောသာစော�ကုာင််် ရဲဲစောခဲ့်၍ စောမြ�ရဲငှ််�မြခဲ့င််� နိုငှ််် အာပု္ပံ်�ုလူုုကု် တ်ရဲာ��ွဲမြခဲ့င််� �သည််် န်းည််�
လူမ်း်�မ်းာာ�ကုု ုအာသံ�ုမြပ္ပံ�ပ္ပံါသည််။ ထွု�ုစော�ကုာင််် စောန်းထွုုင််သးအာခဲ့ာ�ု�သည်် ဆာင််�ရဲဲတ်ငွ််�ထွဲ ပ္ပံုမု်းုုကုာစောရဲာကု်လူာကုာ မ်းည်းမ်းှ
မ်း ုပ္ပံုုမ်းုု ကြီးကုး�မ်းာ�လူာပ္ပံါသည််။ အာခဲ့ာ�ု�သည််လူည််� ၎င််�တ်ု�ုအာုမ်း်တ်ငွ်် မ်းရဲှသုည််် အာခဲ့ာနု်း်၌ အာုမ်း်�ာကု်ဆား� ခဲ့ံရဲမ်းည််ကုု ု
�ုု�ရဲမု်း်စောသာစော�ကုာင််် အာမု်း်နိုငှ်််စော��ရဲာ �ကု်ရိုံတု်ငွ်် လူပု္ပံ်ကုုငု််ရဲမ်းည််် အာလူုပ္ပံ်အာခဲ့ွင်််အာလူမ်း်�စောကုာင််� မ်းာာ�အာာ� �နွ်း�်လူှတ််
ခဲ့ဲ်ရဲသလူု၊ု စောရဲနိုှင််် လူှပ္ပံ်��်မ်းး� မ်းရဲှုသည််် သးမ်းာာ�မ်းာှ �ည််ပ္ပံင််သာယုာ မ်း ှ�န်း်စောဆာာင််မ်းစုောပ္ပံ�သည််် စော�ာ�ထွကု် ပ္ပံုမု်းုု
ကုနု်း်ကုာမ်းမု်းာာ� ရဲှုစောန်းပ္ပံါသည််။၂၇ လူုုင််သာယုာ စောန်းထွုငု််သးမ်းာာ�တ်ငွ်် မ်းး��ကု်နိုှင််် စောရဲတ်ငွ််� ရဲှပု္ပံါကု ထွုုကုဲသ်ုု� မ်းရဲှုစောသာ 
သးမ်းာာ�ထွကု် လူးစောန်းမ်း ုအာဆာင်််အာတ်န်း်� သုသသုာသာ မြမ်းင်််မ်းာ�သည််ဟူ ုဆာုုနိုုုင််ပ္ပံါသည််။၂၈ 

တ်ရဲာ�မ်း�င်် စောန်းထွုငု််သးမ်းာာ�သည်် တ်ရဲာ��င်် အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် ရဲရဲှရုဲန်း် �ာရဲကွု်�ာတ်မ်း်� မြပ္ပံ�လူပု္ပံ်ရဲသည််် �ရဲတု််၊ 
စောကုာာင််��ရဲတု််၊ မ်းသုာ�� ုစောဆာ��ုု�၊ အာ�ာ�အာ�ာ နိုငှ််် စောန်းထွုုင််စောရဲ� ကုနု်း်ကုာ�ရဲတု်် �သည််တ်ုု�ကုုု အာလူာဉ််မ်းးနိုုုင််ရဲန်း် 
အာမု်း်န်းး�ခဲ့ာင််� သုု�မ်းဟူတု်် အာသမု်းုတ််စောဆာ ွမ်းာာ�ထွံမ်း ှအာစော�ကု�ွယုးရဲဖြိုးပ္ပံး� အာတ်ုု�နိုုန်း်� အာမြမ်းင်််ဆာံ�ုအာမြ��် ၃၀% အာထွစုောပ္ပံ�
ရဲကုာ မ်း�ကုာခဲ့ဏ္ဌာ ဆာုသုလူုု မြပ္ပံန်း်မ်းဆာပ္ပံ်နိုုုင််မ်း ုမ်းာာ�စော�ကုာင််် အာစော�ကု�ွစောထွာင််စောခဲ့ာာကု် အာတ်ငွ််�သုု�လူည််� ကုာစောရဲာကု်
နိုုုင််ပ္ပံါသည််။၂၉ လူ�ာမြမ်းင်််မ်းာ�စောသာ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် ရဲရဲှရုဲန်း်၊ အာ�ုု�ရဲ �န်း်စောဆာာင််မ်းမု်းာာ�ကုု ုရဲယုးနိုုုင််ရဲန်း် နိုှင််် အာမု်း်ရဲာ 
တ်ရဲာ��င်် ရဲရဲှနုိုုုင််ရဲန်း် အာတ်ွကု် တ်ရဲာ��င်် �ာရဲကွု်�ာတ်မ်း်�မ်းာာ� လူုအုာပ္ပံ်ပ္ပံါသည််။ သုု�စောသာ်လူည််� ယုင််�သုု� 
�ာရဲကွု်�ာတ်မ်း်� ရဲယုးရဲန်း်မ်းာှ ခဲ့ကု်ခဲ့ဲဖြိုးပ္ပံး� အာကုနု်း်အာကုာမ်းာာ�ကုာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာသ�်မ်းာာ�အာစောန်းမြ�င််် 
လူကု်လူမှ်း်�မ်းးနိုုုင််မြခဲ့င််�မ်းရဲှပု္ပံါ။ ထွုု�စော�ကုာင််် ၎င််�တ်ုု�သည်် လူ�ာန်းည််�ပ္ပံါ�စောသာ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် နိုှင််် လူံုခြုံခဲ့ံ��တု််ခဲ့ာရဲမ်း ု
န်းည််�ပ္ပံါ�စောသာ အာမု်း်ရဲာမ်းာာ�တ်ငွ်် စောန်းထွုုင််စောန်းရဲဖြိုးပ္ပံး� �ာရဲကွု်�ာတ်မ်း်� အာတ်ကွု် စောင်�ွနုိုုုင််ရဲန်း် ပ္ပံုမု်းုုခဲ့ကု်ခဲ့ဲသာွ� စော�သည််။ 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာသ�် အာမ်းာာ�� ုအာစောန်းမြ�င််် ၎င််�တ်ုု�၏ သာ�သမ်းး�မ်းာာ� စောကုာာင််�အာပ္ပံ်ရဲန်း် လူုအုာပ္ပံ်စောသာ 
�ာရဲကွု်�ာတ်မ်း်�မ်းာာ�ကုု ု“တ်ရဲာ��င််ပ္ပံံမု်းနှ်း် မ်းဟူတု််စောသာ န်းည််�လူမ်း်�” မြ�င််် ရဲယုးနိုုုင််မြခဲ့င််� မ်းာှမ်းး ခဲ့ွင််�ခဲ့ာကု်တ်�်ခဲ့ ုမြ��်
ပ္ပံါသည််။   

အာရဲင််�အာမြမ်း�်မ်းာာ� နိုငှ််် သတ်င််�အာခဲ့ာကု်အာလူကု်မ်းာာ� ရဲရဲှုနိုုုင််ရဲန်း် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးတ်ုု� အာ�ကုာ� လူးမ်းကုုနွ်း်ရဲကု် 
ခဲ့ာတု််ဆာကု်မ်း ု၏ အာစောရဲ�ကြီးကုး�ပ္ပံံ ုကုုု နိုုုင််င်ံတ်ကုာ အာစောထွာကု်အာထွာ�မ်းာာ�တ်ငွ််လူည််� စောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။ မ်း�ကုာစောသ�
ခဲ့င််ကု လူုငု််သာယုာကုု ုစောလူလ်ူာမ်းမု်းာာ� အာရဲလူည််� ယုင််�အာခဲ့ာကု်ကုု ုပ္ပံံပ်္ပံုု�စောပ္ပံ�စောန်း ပ္ပံါသည််။ ရဲခဲ့ုငု်် နိုှင််် ကုရဲင်် တ်ု�ု

ကုဲသ်ုု� စောန်းရဲာမ်းာာ�မ်း ှစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာလူာသး တ်ုုင််�ရဲင််�သာ� လူးန်းည််�� ုနိုှင််် ခဲ့ရဲ�်ယုာန်း် ဘာသာ�င််မ်းာာ�သည်် 
အာသုုင််�အာ�န်း်�င်ယု် စောလူ�မ်းာာ�အာမြ��် ��ုည််�စောန်းထွုငု််�ကုဖြိုးပ္ပံး� အာမု်း်ရဲာှစော�ရွဲန်း်၊ မ်းတှ််ပ္ပံံတု်င််လူပု္ပံ်ရဲန်း် နိုှင််် အာလူုပ္ပံ်

ရဲာှစော�ရွဲန်း် ဘရုဲာ�စောကုာာင််� သု�ုမ်းဟူတု်် လူးမ်းုစောရဲ�အာရဲ ခဲ့ာတု််ဆာကု်ထွာ��ကု ပ္ပံါသည််။ ယုင််�ကုဲသ်ုု� လူးမ်းအုာသုုင််�
အာ�န်း်� မ်းာာ�အာတ်ငွ််�တ်ငွ်် လူးမ်းစုောရဲ�ရဲာ ခဲ့ာတု််ဆာကု်ထွာ�မ်းကုု �င််စောင်အွာခဲ့ာ�ု�ကုာွဟူမ်းကုုုုလူည််� န်းည််�ပ္ပံါ�စော� 

ပ္ပံါသည််။ အာ�ုု�ရဲ �န်း်စောဆာာင််မ်း ုနိုှင််် �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်�မ်းာာ� ရဲယုးနိုုုင််ရဲန်း် အာတ်ာ�အာဆား� ရဲှုစောန်း
သည််် အာစောမြခဲ့အာစောန်းမ်းာ�ု�တ်ငွ်် လူးမ်းစုောပ္ပံါင််��ည််�မ်း၏ု အာခဲ့န်း်�ကုဏ္ဍမ်းာှ အာစောရဲ�ပ္ပံါလူှကု် ရဲှစုော�ကုာင််� 

ယုင််�စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်မ်းာာ�ကု ညွှနှ်း်မြပ္ပံစောန်းပ္ပံါသည််။ ထွုု�န်းည််�တ်း ယုင််�ကုဲသ်ုု� လူးမ်းစုောရဲ�ရဲာ ခဲ့ာတု််ဆာကု်
ထွာ�မြခဲ့င််�တ်ငွ်် ပ္ပံါ�င််နိုုုင််မ်း ုအာာ�န်းည််�သည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ သးမ်းာာ�မ်းာှမ်းး ပ္ပံုုမ်းုု၍ ထွခုဲ့ုုကု်

လူယွု်စောန်း ပ္ပံါသည််။၃၀ 

ကျေး����ံ် အကျေး���င်�်အရ�



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�

12

�ငှ််း�င််းခ�ကိ် (၁) 
မြို့မံ�ိ�ပြ��ဆူောန်းမံဘုာ� စီစီ်တာမံ်း�ိ�သားည်း်မံာှ

၂�၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု� ��်တ်မ်း်�သည်် မြမ်းန်း်မ်းာနိုုငု််င်ံရဲှ ုဖြိုးမ်း�ု�င်ါ�ဖြိုးမ်း�ု� မြ��်သည််် ရဲန်း်ကုုန်း်၊ မ်းနိုတစောလူ�၊ စောမ်းာ်လူဖြိုးမ်း�ုင််၊ မ်းံရုဲာွ နိုှင််် စောတ်ာင််ကြီးကုး� တ်ုု�မ်းှ 
ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောန်းထွုငု််သးတ်ုု�၏ ဘ� သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််းကုုုု န်းာ�လူည််သစောဘာစောပ္ပံါကု် နိုုငု််ရဲန်း် ကြီးကု�ု�ပ္ပံမ်း်�မ်း ုတ်�်ခဲ့မုြ��်သည််။ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု� 
��်တ်မ်း်�တ်ငွ်် အာဓိကုု ရဲည််ရဲယွု်ခဲ့ာကု် သံ�ုခဲ့မု်းာှ စောအာာကု်ပ္ပံါအာတ်ုုင််� မြ��်သည််။   

၁။ အဆောထုာကိ်အထုား အဆောပြခပြ�� �ံ�းပြ�တာ်ခ�ကိ်မံ�ား ခ�မံတှာ်နှ�ိင််�န်း် မံ�ူါ� ခ�မံတှာ်သားူမံ�ားကိ�ိ သားတာင််း အခ�ကိ်အ�ကိ်မံ�ား ဆော�းပြခင််း
၂။ ��်�ာာဦးးစီားဆော�းမံ ုမံ�ားကိ�ိ န်းား�ည်း်ဆောစီ�န်း် မံ�ူါ�ခ�မံတှာ်သားူမံ�ားအား �ံ�့�ိ်ဆော�းပြခင််း
၃။ မြို့မံ�ိ�မံ�ားအ�ကိား အပြ�န်း်အ�နှ်း် သားင််�ပူြခင််း နှငှ့်် ဆောကိာင််းမံနဲ်း်ဆောသားာ မြို့��ိင််��ိင််ပြခင််း မံ�ား ဆော�်ထုကဲိ်ဆောစီ�န်း် �ံ�့�ိးဆော�းပြခင််း

��်တ်မ်း်�တ်ငွ်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု� ကုဏ္ဍ�ံကုုုု လူမှ်း်�ခြုံခဲ့ံ�နိုုုင််မ်းည််် စောမ်း�ခဲ့နွ်း်� ၁၃၅ ခဲ့ု ပ္ပံါ�င််ပ္ပံါသည််။ အာ�ကုမ်း်��ာင််�အာာ�မြ�င််် စောမ်း�ခဲ့နွ်း်�မ်းာာ�ကုုု 
�း�ပ္ပံာွ�စောရဲ�ဆာုုင််ရဲာ၊ ရိုပု္ပံ်ပ္ပံုုင််�ဆာုုင််ရဲာ နိုငှ််် လူးမ်းုဆာကု်ဆာံစောရဲ� ဆာုငု််ရဲာ ဟူး၍ အာမ်းာ�ု�အာ�ာ� သံ�ုမ်းာ�ု� ခဲ့ွဲမြခဲ့ာ� နိုုုင််ပ္ပံါသည််။ ဘ� သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််းု
နိုငှ််် �ပ္ပံ်လူာဉ််�စောသာ သု�ုမ်းဟူတု်် မြမ်း�န်းး�းပ္ပံယု် အာာဏ္ဌာာပ္ပံုုင််မ်းာာ�၏ လူုအုာပ္ပံ်ခဲ့ာကု်နိုှင််် �ပ္ပံ်လူာဉ််�စောသာ စောမ်း�ခဲ့နွ်း်�မ်းာာ�ကုုု စောရဲ�ွခဲ့ာယု်ထွည်််သငွ််� ထွာ�
ပ္ပံါ သည််။ ��်တ်မ်း်�ကုု ုရဲန်း်ကုနု်း်နိုုငု််င်ံစောရဲ� သပု္ပံံံစောကုာာင််� နိုငှ််် တ်ွဲဘကု်၍ ၂�၁၈ တ်ငွ်် အာစောကုာင််အာထွည်် စော�ာ်ခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး� ပ္ပံံမု်းနှ်း် ၂ နိုှ�် တ်�်ကြီးကုမု်း် 
ထွပ္ပံ်မ်းံစောကုာကု်ယုးရဲန်း် စောမ်းှာ်မ်းနှ်း်�ထွာ�ပ္ပံါသည််။ တ်�်ဖြိုးပ္ပံ�ုင််န်းကု်တ်ည််�မ်းာှပ္ပံင်် ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ်အာဆာင််် ရဲငှ််�လူင််�တ်င််မြပ္ပံမြခဲ့င််�မ်းာာ�၊ သတ်င််�အာခဲ့ာကု် 
အာလူကု် စောပ္ပံ်တ်ယု်လူ်၊ အာခဲ့ာကု်အာလူကု် သံ�ုသပ္ပံ်��ု�်မြခဲ့င််� ဆာုုင််ရဲာ သင််တ်န်း်�နိုှင််် အာလူုပ္ပံ်ရိုံု စောဆာ�ွစောနိုွ�ပ္ပံွဲမ်းာာ� နိုှင််် ယုခဲ့�ုာတ်မ်း်� ကုဲသ်ုု� မ်းး
�ါဒိုစောရဲ�ရဲာ စောဆာ�ွစောနို�ွမ်း ု�ာတ်မ်း်�မ်းာာ� �သည််် အာ�းအာ�ဉ်် နိုှင််် ထွတု််ကုနု်း်မ်းာာ�ကုုုလူည််� အာစောကုာင််အာထွည်် စော�ာ်သာွ�မ်းည်် မြ��်သည််။ 

မ်းး�ါဒို မြပ္ပံ�မြပ္ပံင််စောမြပ္ပံာင််�လူဲစောရဲ� ဆာုငု််ရဲာ န်းည််�လူမ်း်�တ်�်ခဲ့ ုအာမြ��် “အာစောပ္ပံါင််� လူကုခဏ္ဌာာ စောဆာာင််စောသာ လူမ်း်�လူှဲမ်း”ု (positive deviance) ကုု ု
အာသံ�ု မြပ္ပံ�မြခဲ့င််�မ်းာှ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု� ��်တ်မ်း်�၏ သစောဘာတ်ရဲာ� စောရဲ�ရဲာ မ်းးစောဘာင်် အာတ်ကွု် အာဓိကုု အာ�တု််အာပ္ပံုုင််� တ်�်ခဲ့ုလူည််� 
မြ��်သည််။ Positive deviance အာာ�မြ�င််် စောန်းရဲာတ်�်ခဲ့သုည်် အာမြခဲ့ာ� စောန်းရဲာတ်�်ခဲ့ထုွကု် အာဘယု်စော�ကုာင််် စောအာာင််မြမ်းင််မ်း ုရဲရဲှုသည််ကုု ု

စော�ာ်ထွတု််ကုာ ယုင််� မ်းဟူာဗာ�ဟူာ သု�ုမ်းဟူတု်် စောမြ�ရဲငှ််�ခဲ့ာကု် မ်းာာ�
အာာ� တ်�်စောန်းရဲာ၌ မြပ္ပံန်း်လူည်် အာသံ�ုခဲ့ာနိုုုင််မြခဲ့င််� ရဲှမု်းရဲှု စောလူလ်ူာ
ပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�ကုု ု�တု််ကုး�ဉာာဏ္ဌာ် အာလူုပ္ပံ်ရိုံု ယုးဆာဖြိုးပ္ပံး� ၎င််�တ်ု�ု၏ မ်း
တ်းကုွဲမြပ္ပံာ�သည််် အာစောလူအ်ာထွမ်းာာ�၏ ထွစုောရဲာကု်မ်းကုုုု နိုုုင််�ယုဉှ််မြခဲ့င််�၊ 
စောအာာင််မြမ်းင််မ်း ုနိုှင််် ကုာရိုံ�ုမ်းုမ်းာာ� ထွံမ်းသှင််ယုးမြခဲ့င််� တ်ုု�ကုုု လူပု္ပံ်စောဆာာင််
ပ္ပံါသည််။ ရဲလူဒို်အာစောန်းမြ�င််် သင််ခဲ့န်း်��ာမ်းာာ�ကုု ုဖြိုးမ်း�ု�အာာ�လူံ�ု၌ ဘ�
သာယုာ ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ်း ုအာစောမြခဲ့အာစောန်း ပ္ပံုမု်းုု တ်ုု�တ်ကု်စော�ရဲန်း် အာသံ�ုခဲ့ာ
ပ္ပံါသည််။ 

ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု� ��်တ်မ်း်�တ်ငွ်် ကုာပ္ပံန်း်� န်းမ်းးန်းာ စောရဲ�ွခဲ့ာယု်မ်း ုအာဆာင််် 
(၃) ဆာင််် ကုုု အာသံ�ုမြပ္ပံ�ဖြိုးပ္ပံး� စောလူက်ုာင်််သင််�ကုာ�ထွာ�သည််် စောမ်း�ခဲ့နွ်း်�
စောမ်း�မြမ်းန်း်�သးမ်းာာ�ကု တ်ကု်ဘလူကု် အာသံ�ုမြပ္ပံ�၍ အာစောမြ�မ်းာာ� �စုောဆာာင််�
ပ္ပံါသည််။ �ု�စုောပ္ပံါင််� ဖြိုးမ်း�ု�င်ါ�ဖြိုးမ်း�ု�၊ ၂၇ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် နိုငှ််် ရဲပ္ပံ်ကုကွု်စောပ္ပံါင််� ၂၂၈ 
ခဲ့ု တ်ငွ်် စောမ်း�မြမ်းန်း်�ခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး� အာသကု် ၁၈ နို�ှ်မြပ္ပံည်််ဖြိုးပ္ပံး�သည််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောန်းထွုငု််
သးစောပ္ပံါင််� ၂၄၁၄ ဦး�မ်း ှပ္ပံါ�င််ခဲ့ဲပ်္ပံါသည််။ ဘာသာတ်ရဲာ� ၄ မ်းာ�ု� နိုငှ််် 
တ်ုုင််�ရဲင််�သာ� အာပု္ပံ်� ု၄၈ � ု၏ ကုုယုု်�ာ�မြပ္ပံ�မ်း ုပ္ပံါ�င််ပ္ပံါသည််။ 
သစုောတ်သန်း န်းည််�လူမ်း်� အာမြပ္ပံည်််အာ�ံကုုုု စောလူလ်ူာလူုုပ္ပံါကု ‘၂�၁၈ 
ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု� ��်တ်မ်း်�’ တ်ငွ်် �တ််ရိုစုောလူလ်ူာနိုုုင််ပ္ပံါသည််။

ၿမိဳ ႕ျပအပုခ္်ဳပ္စီမံေရး

ကုိယ္ပိုင္ဘဝ
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ

လူမႈဆက္ဆံေရး 
အဆင္ေျပမႈ

စီးပြားေရး 
ေျပလည္မႈ

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ေဘးကင္းက်န္းမာမႈ

ကျေး����ံ် အကျေး���င်�်အရ�



ဆောတာာင််ကြီးကိးီ 
၈၅%

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�

13

�န်း်ကိ�န်း် 
၇၇%

မံနှတဆော�း 
၇၇%

မံံ��ာာ 
၅၅%

ဆောမံာ်�မြို့မံ�ိင်် 
၄၇%

�က်ိ�ှိဆောန်းထု�ိင််�ာ 
မြို့မံ�ိ�သားည််း  
ဆောမံးဲ�ာဲး�ာဇိုာတာ ိ
မံဟာ�တ်ာသား ူ%

စီစိီစီ်ဆော��့ာမံု

၂၀၁၈ မြို့မံ�ိ�ပြ��ဆူောန်းမံဘုာ၀ စီစီ်တာမံ်းအ� အဆောထုဆဲောထု ဲဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�မံ ုပြ�စီ်စီဉ််မံ�ား 

ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�သားမူံ�ား နှငှ့်် �ကိ်တာဆော�ာ ဆော��့ဆောပြ�ာင််း အဆောပြခခ�သားမူံ�ား

၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�ကုု ုစောရဲရဲညှ်် ပ္ပံံမု်းနှ်း် လူပု္ပံ်စောဆာာင််သာွ�မ်းည်် ဆာုုပ္ပံါကု ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု
ပ္ပံံ�ုံနိုှင်််လူာ�ရဲာ မ်းာာ�ကုု ုစောကုာင််��ာွ စောမြခဲ့ရဲာခဲ့ံနိုုုင််သည််် ကုရုဲယုုာ တ်�်ခဲ့ ုမြ��်နိုုုင််ပ္ပံါသည််။ သုု�စောသာ်လူည််� နိုှ�်စောပ္ပံါင််�
မ်းာာ��ာွ �စုောဆာာင််�ထွာ�စောသာ စောဒိုတ်ာမ်းာာ� မ်းရဲှပု္ပံဲ လူာ�ရဲာမ်းာာ�ကုု ုစောလူလ်ူာမ်းည်် ဆာုုပ္ပံါကု ရိုပု္ပံ်စောထွ�ွမ်းုမ်းာာ� ရဲှုစောန်းမ်းည်် 
မြ��်သည််။ ကုံစောကုာင််��ာွပ္ပံင်် ��်တ်မ်း်�၌ ပ္ပံါ�င််သးမ်းာာ�၏ အာသကု်နိုငှ််် ၎င််�တ်ုု� လူကု်ရဲှုစောန်းထွုုင််ရဲာ ဖြိုးမ်း�ု�သုု မ်းည််သည််် 
ခဲ့နုို�ှ်တ်ငွ်် စောရဲာကု်ခဲ့ဲမ်ြခဲ့င််� ကုု ုစောမ်း�မြမ်းန်း်�ထွာ� ပ္ပံါသည််။ မ်းည််သည််် စောန်းရဲာမ်း ှလူာခဲ့ဲမ်ြခဲ့င််�ကုုမု်းး စောမ်း�မြမ်းန်း်�မ်းထွာ�ပ္ပံါ။ 
သုု�စောသာ်လူည််� လူးအာစောယုာကု်�းတ်ုုင််� ၏ စောမ်း�ွနို�ှ်ကုုု တ်ကွု်ခဲ့ာကု် ဖြိုးပ္ပံး� ၎င််�တ်ုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသည််် ခဲ့ုနို�ှ်ကုုု 
နိုုုင််�ယုဉှ််မြခဲ့င််�အာာ�မြ�င််် စောမ်း�ွ�ဉ််ကုတ်ည််�ကု ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာှစောန်းထွုုင််ခဲ့ဲသ်းမ်းာာ� နိုှင််် ဖြိုးမ်း�ု�သုု� တ်�်ခဲ့ာနု်း်ခဲ့ာနု်း်မ်းှ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ 
သးမ်းာာ� တ်ုု�ကုုု ခဲ့ွဲမြခဲ့ာ�လူာ နိုုုင််ပ္ပံါသည််။ 

ယုင််�န်းည််�လူမ်း်� လူပု္ပံ်စောဆာာင််ခဲ့ဲရ်ဲာမ်း ှစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�မ်းနုိုုန်း်� မြမ်းင်််မ်းာ�မြခဲ့င််� ကုု ုစောတ်�ွရဲှုရဲဖြိုးပ္ပံး� ဖြိုးမ်း�ု�တ်ုုင််�၏ နိုနု်း်�မ်းှာ တ်းည်းမြခဲ့င််� 
မ်းရဲှုပ္ပံါ။စောတ်ာင််ကြီးကုး�ဖြိုးမ်း�ု�စောန်းသး ၈၅%၊ မ်းနိုတစောလူ� နိုငှ််် ရဲန်း်ကုနု်း်ဖြိုးမ်း�ု�စောန်းသး ၇၇% တ်ု�ုသည်် တ်မြခဲ့ာ�ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�တ်ငွ်် စောမ်း�ွ�ာွ�ခဲ့ဲ်
စောသာ သးမ်းာာ� မြ��်�ကုဖြိုးပ္ပံး� မ်းံရုဲာွဖြိုးမ်း�ု�  နိုှင််် စောမ်းာ်လူဖြိုးမ်း�ုင်် တ်ငွ််မ်းး ၅၅% နိုှင််် ၄၇% သာ အာသး�သး� ရဲှု�ကုပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�
၌ အာခဲ့ာနု်း်နိုှင််် အာမ်းှ မြ��်စောပ္ပံ်စောန်းသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုပ္ပံံ�ုံမ်းာာ�ကုုု စောကုာကု်ခဲ့ာကု်ဆာွဲ သံ�ုသပ္ပံ်မြခဲ့င််� မ်းာာ�လူည််� 
မြပ္ပံ�လူပု္ပံ် လူာနိုုုင််ပ္ပံါသည််။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသည််် ခဲ့နုို�ှ် နိုငှ််် စောမ်း�ွသကုကရဲာဇ် နိုှ�်မ်းာ�ု�လူံု�ကုုု စောမြ�ဆာု�ုကုသးမ်းာာ�
ထွံမ်း ှစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသည််် ခဲ့နုို�ှ်ကုုု ယုး၍ �ရဲပ္ပံ်ပ္ပံံ ု(ပ္ပံံ-ု၁) ထွတု််�ကုည်််ရဲာ ဖြိုးမ်း�ု�အာမ်းာာ�� ုအာတ်ွကု် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုအာထွတွ််အာထွပု္ပံ် ကုာလူမ်းာှ ၁၉၉၀ မြပ္ပံည်််နို�ှ်မ်းာာ� မြ��်စောသာ်လူည််� ရဲန်း်ကုနု်း်တ်ွင််မ်းး စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ
နိုုန်း်� ဆာကု်လူကု် မြမ်းင်််တ်ကု်လူှကု် ရဲှစုောန်းပ္ပံါသည််။ 

ယုခဲ့ု��်တ်မ်း်�သည်် အာသကု် ၁၈ မြပ္ပံည်််ဖြိုးပ္ပံး� သးမ်းာာ�ကုုသုာ ထွည်််သငွ််�ထွာ�မြခဲ့င််�စော�ကုာင််် စောဒိုတ်ာအာ� ုတ်ငွ်် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာသ�်မ်းာာ� ပ္ပံါ�င််မ်း ုစောလူာာန််းည််�နိုုုင််ပ္ပံါသည််။ ၁၉၉၀ မြပ္ပံည်််နိုှ�်မ်းာာ� နိုှင််် မ်းတ်ုုင််ခဲ့င််တ်ငွ်် 
ကုစောလူ�မ်းာာ�အာမြ��် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲ ်သးမ်းာာ� ပ္ပံါ�င််စောသာ်လူည််� ၂၀၀၀ မြပ္ပံည်််နိုှ�်မ်းာာ�တ်ငွ်် ကုစောလူ�မ်းာာ�
အာမြ��် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲသ်းမ်းာာ� ပ္ပံါ�င််မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ ထွုု�စော�ကုာင််် ရဲန်း်ကုုန်း်သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းမု်းာာ�သည်် 
ပ္ပံံမု်းှန်း်နိုုန်း်�မြ�င််် ရဲှုစောန်းသည််ဟူ ုယုးဆာနိုုုင််ဖြိုးပ္ပံး� မ်းဟူတု််ပ္ပံါကု အာမြခဲ့ာ�ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�၏ အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� အာတ်ကု်အာကုာ မ်းာာ�မြခဲ့င််�
သည်် ထွုမု်းှ ထွင််ရဲာှ�သသုာမ်းည်် မ်းဟူတု််ပ္ပံါ။ အာသကု် ၁၈ မြပ္ပံည်််ဖြိုးပ္ပံး�မ်းသှာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ခဲ့ဲသ်းမ်းာာ�၏ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� 
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ ခဲ့ဲသ်ည််် ခဲ့ုနို�ှ်ကုုုသာ �ရဲပ္ပံ်ပ္ပံံထုွတု််ပ္ပံါကု အာထွကု်ပ္ပံါ အာဆာုုမ်းနှ်း်ကုန်း်စော�ကုာင််� စောတ်�ွနိုုငု််ပ္ပံါမ်းည််။ ရဲန်း်ကုနု်း်တ်ွင်် 
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� မြမ်းင်််တ်ကု်စောန်းသည််၊ မ်းနိုတစောလူ� နိုငှ််် မ်းံရုဲာွ၌ ပ္ပံံမု်းနှ်း်သာ ရဲှုစောန်းဖြိုးပ္ပံး� စောမ်းာ်လူဖြိုးမ်း�ုင််နိုှင််် စောတ်ာင််ကြီးကုး�တ်ငွ််မ်းး 
စောလူာာက်ုာစောန်းသည်် (သု�ုစောသာ်လူည််� ပ္ပံံ-ု၁ ထွကု် ထွင််ရဲာှ�မ်း ုန်းည််�သည််) ကုု ုစောတ်�ွရဲမ်းည်် မြ��်သည််။ 

စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုတ်ုု�တ်ကု်ရဲသည််် အာစော�ကုာင််�အာမြ��် နိုုငု််င်ံမြခဲ့ာ� ရဲင််�နိုှး�မြမ်း�ပ္ပံ်နိုှံမ်း ုမြမ်းင်််တ်ကု်မြခဲ့င််� ကုဲသ်ုု� 
အာစောမြပ္ပံာင််�အာလူဲမ်းာာ�ကုု ုသံ�ုသပ္ပံ်နိုုုင််မြခဲ့င််� မ်းရဲှစုောသာ်လူည််� ဆာယု်�နုို�ှ်မ်းာာ��ာွ မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ၌ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံမြ��်ထွနွ်း်�မ်းုမ်းာာ� ရဲှု
စောန်းသည််မ်းာှ ရဲငှ််�လူင််�ပ္ပံါသည််။ ယုင််�အာခဲ့ာကု်မ်းာှ ၁၉၉၀ မြပ္ပံည်််နို�ှ်မ်းာာ�၌ မြမ်းန်း်မ်းာနိုုငု််င်ံ၏ �ကု်မ်း�ုွံ�ဖြိုး��ု�စောရဲ� မ်းး�ါဒို
အာသ�်မ်းာာ� ခဲ့ာမ်းတှ််မြခဲ့င််� နိုငှ်််လူည််� တ်ုကုု်ဆာုုင််စောန်းပ္ပံါသည််။ ရဲန်း်ကုနု်း်ဖြိုးမ်းု�� ကုဲသ်ုု� အာမြခဲ့ာ�ဖြိုးမ်းု��မ်းာာ� ကြုံကုံ�စောန်းရဲစောသာ 
အာမု်း်ရဲာ နိုငှ််် အာစောမြခဲ့ခဲ့ံ အာစောဆာာကု်အာဦးမ်းာာ� မ်းလူံစုောလူာကု်မ်း ုမြပ္ပံဿန်းာမ်းာှ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� ရိုတု််တ်ရဲကု် 
တ်ုု�ပ္ပံာွ�လူာမြခဲ့င််�စော�ကုာင််် မ်းဟူတု််ပ္ပံဲ ဆာယု်�နုို�ှ်မ်းာာ��ာွ �ကုာစောအာာင်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ မြ��်ထွနွ်း်�မ်းမု်းာာ�၏ ရဲလူဒို်စော�ကုာင်််သာ 
မြ��်ပ္ပံါသည််။   

ယုခဲ့ ု��ု�်စောလူလ်ူာမ်းုတ်ငွ်် ၂၀၁၂ ကုတ်ည််�ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲသ်း မ်းာာ�ကုု ုမ်း�ကုာစောသ�မ်းးကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� 
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲသ်းမ်းာာ� အာမြ��် အာဓိပု္ပံံာယု်�ငွ်််ဆာုု ထွာ�ပ္ပံါသည််။ မြမ်းန်း်မ်းာနိုုငု််င်ံတ်ငွ်် �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ�နိုငှ််် နိုုုင််င်ံစောရဲ� စောမြပ္ပံာင််�လူဲမ်းု
မ်းာာ� မြ��်စောပ္ပံ်စောန်းမ်းကုုုု တ်ွကု်ဆာ၍ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၀ နိုှင််် ၂၀၁၂ နို�ှ်မ်းာာ�ကုု ုပ္ပံွု�င််် အာမြ��် သတ််မ်းတှ််ဖြိုးပ္ပံး� ၎င််�တ်ုု�အာ�ကုာ� 
မ်းတ်းည်းမ်းမု်းာာ�ကုု ု�မ်း်�သပ္ပံ်�ကုည်််ရဲာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာနိုနု်း်� သုု�မ်းဟူတု်် လူးဦး�စောရဲ�ာရဲင််� တ်ငွ်် �ာရဲင််�အာင််�အာရဲ 
သသုသုာသာ ကုွဲမြပ္ပံာ�မ်းကုုုု မ်းစောတ်�ွရဲှုရဲပ္ပံါ (လူးဦး�စောရဲ စောမြပ္ပံာင််�လူဲမြခဲ့င််�မ်းာှ နိုှ�်စောမြပ္ပံာင််�လူဲမ်း ုအာလူုုကု် တ်ုု�ပ္ပံာွ�လူာမြခဲ့င််� 
မြ��်သည််)။ ထွု�ုစော�ကုာင််် အာခဲ့ာနု်း်�ကုာလူာသည်် နိုှင်််အာမ်းှ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�၏ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံဆာုုင််ရဲာ သစောဘာထွာ� 
အာမြမ်းင််မ်းာာ�သည်် အာစောထွစွောထွ ွလူးဦး�စောရဲနိုငှ််် ကုာွမြခဲ့ာ�မ်း ုစောလူာာန််းည််� လူာနိုုုင််မ်း ုကုုု သံု�သပ္ပံ်၍ ၂၀၁၂ ခဲ့ုနို�ှ် ကုု ု
စောရဲ�ွခဲ့ာယု်ခဲ့ဲမ်ြခဲ့င််� မြ��်သည််။

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ
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Taunggyi

2010200019901980197019601950194019301920

2010200019901980197019601950194019301920

2010200019901980197019601950194019301920
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2010200019901980197019601950194019301920၁၉၂၀  ၁၉၃၀  ၁၉၄၀  ၁၉၅၀  ၁၉၆၀  ၁၉၇၀  ၁၉၈၀  ၁၉၉၀  ၂၀၀၀  ၂၀၁၀

၁၉၂၀  ၁၉၃၀  ၁၉၄၀  ၁၉၅၀  ၁၉၆၀  ၁၉၇၀  ၁၉၈၀  ၁၉၉၀  ၂၀၀၀  ၂၀၁၀

၁၉၂၀  ၁၉၃၀  ၁၉၄၀  ၁၉၅၀  ၁၉၆၀  ၁၉၇၀  ၁၉၈၀  ၁၉၉၀  ၂၀၀၀  ၂၀၁၀၁၉၂၀  ၁၉၃၀  ၁၉၄၀  ၁၉၅၀  ၁၉၆၀  ၁၉၇၀  ၁၉၈၀  ၁၉၉၀  ၂၀၀၀  ၂၀၁၀

၁၉၂၀  ၁၉၃၀  ၁၉၄၀  ၁၉၅၀  ၁၉၆၀  ၁၉၇၀  ၁၉၈၀  ၁၉၉၀  ၂၀၀၀  ၂၀၁၀

Yangon

Mandalay

Mawlamyine

Monywa

Taunggyi

2010200019901980197019601950194019301920

2010200019901980197019601950194019301920

2010200019901980197019601950194019301920

2010200019901980197019601950194019301920

2010200019901980197019601950194019301920

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာမ်းာ�ု�သမ်းး� နိုှင််် အာမ်းာ�ု�သာ� အာစောရဲအာတ်ကွု် တ်းည်းမ်း ုရဲှုစောန်းသည််ကုုု စောဒိုတ်ာအာ�တု်ငွ်် စောတ်�ွရဲ
ပ္ပံါသည််။ စောဒိုသတ်ငွ််�ရဲှု အာမြခဲ့ာ�နိုုုင််င်ံမ်းာာ� တ်ငွ််လူည််� ယုင််�န်းည််�တ်း စောတ်�ွရဲှုရဲပ္ပံါသည််။ စောလူလ်ူာမ်းမု်းာာ� အာရဲ 
စောကုာ�ရဲာွအာခဲ့ာင််�ခဲ့ာင််��ကုာ� နိုငှ််် နိုုုင််င်ံတ်ကုာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�မ်းမု်းာာ�တ်ငွ််မ်းး အာမ်းာ�ု�သာ� ပ္ပံါ�င််မ်း ုရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� မြမ်းင်််မ်းာ�သည််
။ 
မ်း�ကုာစောသ�မ်းးကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲသ်းမ်းာာ� သည်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ မ်းဟူတု််သးမ်းာာ�ထွကု် ပ္ပံည်ာစောရဲ�တ်ငွ်် 
ပ္ပံုုမ်းုုမြမ်းင်််မ်းာ�သည်် ကုုု စောတ်�ွရဲဖြိုးပ္ပံး� (ပ္ပံံ-ု၂) အာမ်းာာ��မု်းာှ တ်ကုကသုုလူ် ဘွဲ�ရဲမ်းာာ� မြ��်�ကုကုာ ပ္ပံည်ာစောရဲ� မ်းရဲှုသး သုု�မ်းဟူတု််
 အာစောမြခဲ့ခဲ့ံ ပ္ပံည်ာစောရဲ� ဖြိုးပ္ပံး�စောမြမ်းာကု်သး အာန်းည််�င်ယု်သာ ရဲှပု္ပံါသည််။ ၁၀ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�မ်းှ သသုသုာသာ ကုာွမြခဲ့ာ�စောန်းမြခဲ့င််�
မ်းာှ ယုခဲ့င်် သစုောတ်သန်း စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု် မြ��်စောသာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ သးမ်းာာ�သည်် ၎င််�တ်ု�ု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ခဲ့ဲသ်ည််် 
စောန်းရဲာမ်း ှသးမ်းာာ�ထွကု် ပ္ပံည်ာစောရဲ� မြမ်းင်််မ်းာ�သည်် ဆာုစုောသာအာခဲ့ာကု် ကုု ုပ္ပံံပ်္ပံုု�စောန်းသလူုု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး 
မ်းာာ�သည်် စောယုဘယုုာအာာ�မြ�င််် ၎င််�တ်ုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ရဲာ ဖြိုးမ်း�ု�ရဲှု စောန်းထွုုင််သးမ်းာာ�ထွကု် ပ္ပံည်ာစောရဲ� မြမ်းင်််မ်းာ�မြခဲ့င််� ကုု ု
စော�ာ်မြပ္ပံစောန်းပ္ပံါသည််။     

စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ မ်းဟူတု််သး မ်းာာ�ထွကု် ‘အာလူပု္ပံ်မ်းလူပု္ပံ်ပ္ပံါ’ နိုှင််် ‘အာလူပု္ပံ်ရဲာှစော�ွ

မံနှတဆော�း ဆောမံာ်�မြို့မံ�ိင််

မံံ��ာာ ဆောတာာင််ကြီးကိးီ

�ံ�(၁) ��်စီ�နှစှီ်အ��ိကိ် ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�

သားမူံ�ား ဆော�ာကိ်�ှခိ�့မံု

�န်း်ကိ�န်း်

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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စောန်းမြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ’ ဟူ ုစောမြ�ဆာုုမ်း ုရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� ပ္ပံုုမ်းာာ�ဖြိုးပ္ပံး� နိုုုင််�ယုဉှ််ပ္ပံါကု ၃၉.၇% 
နိုငှ််် ၃၂.၄% အာသး�သး� ရဲှုပ္ပံါသည််။ သုု�စောသာ်လူည််� မ်း�ကုာစောသ�မ်းးကု 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲသ်းမ်းာာ� ကုုသုာ �ကုည်််ပ္ပံါကု ယုင််�ကုာွမြခဲ့ာ�ခဲ့ာကု် ကုုု 
စောတ်ွ�ရဲမ်းည်် မ်းဟူတု််ပ္ပံါ။ ပ္ပံည်ာစောရဲ�၊ အာသကု်၊ �ာန်း်ဒိုါ နိုငှ််် ဖြိုးမ်း�ု� မ်းာာ�ကုု ု
ထွနု်း်�ခဲ့ာ�ပ္ပံ်၍ �ကုည်််သည်််တ်ုုင််စောအာာင်် အာထွကု်ပ္ပံါ ကုာွမြခဲ့ာ�မ်းကုုုု သသုု
သာသာ စောတ်ွ�နိုုငု််ပ္ပံါစောသ�သည််။ ထွုသုုု� မြ��်ရဲမြခဲ့င််�မ်းာှ လူးမ်း ု
အာဆာကု်အာသယွု် အာာ�မြ�င််် အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်�မ်းာာ� ရဲှရုဲာသုု� ဆာွဲ
စောဆာာင််မြခဲ့င််�ခဲ့ံရဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာသ�်မ်းာာ�သည်် ယုခဲ့င််
ကုတ်ည််�ကု ဖြိုးမ်း�ု�သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး� ဖြိုးမ်း�ု�တ်ငွ်် အာစောန်း�ကုာခဲ့ဲသ်ည််် 
တ်ုုင််စောအာာင်် အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် ကုဏ္ဍမြ�င််် အာဆာကု်အာသွယု် ပ္ပံာကု်စောန်းစောသာ 
သးမ်းာာ�ထွကု် အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်� အာကုာ�ု�စောကုာ�ဇး� ပ္ပံုမု်းုု၍ ရဲရဲှစုောန်း
စောသာစော�ကုာင််် မြ��်နိုုုင််ပ္ပံါသည််။ ယုခဲ့င််ကုတ်ည််�ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲ်
သး မ်းာာ�သည်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ မ်းဟူတု််သးမ်းာာ�နိုှင််် ပ္ပံည်ာစောရဲ� 
အာစောမြခဲ့အာစောန်းတ်ငွ််လူည််� တ်းည်း�ကုပ္ပံါသည််။ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်�
သ�် မ်းာာ�မ်းာှ ပ္ပံည်ာ အာရဲည််အာခဲ့ာင််� လူုအုာပ္ပံ်ခဲ့ာကု် ပ္ပံုမု်းုုမြမ်းင်််မ်းာ� စောသာစော�ကုာင််် 
ယုခဲ့င်် ဆာယု်�နုို�ှ်မ်းာာ� ကုတ်ည််�ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� 
အာစောန်းမြ�င််် လူကု်လူမှ်း်�မ်းမ်းးနိုုုင််မြခဲ့င််�လူည််� မြ��်နိုုငု််ပ္ပံါသည််။ 

အာ�ုု�ရဲအာစောပ္ပံ် သစောဘာထွာ�အာမြမ်းင်် သု�ုမ်းဟူတု်် ဘ၀ အာရဲည််အာစောသ�ွ တ်ုု�ကုုု 
ညွှနှ်း်�ဆာုုသည််် ကုုန်း်�ရဲငှ််မ်းာာ�နိုှင််် �ပ္ပံ်လူာဉ််�၍ မ်း�ကုာစောသ�မ်းးကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး/ ယုခဲ့င်် ကုတ်ည််�ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး နိုငှ််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ မ်းဟူတု််သးမ်းာာ� အာ�ကုာ� ကုွဲမြပ္ပံာ�မြခဲ့ာ�န်းာ�မ်း ုမ်းာာ��ာွ မ်းရဲှုပ္ပံါ။ 
ပ္ပံည်ာစောရဲ�၊ အာသကု်၊ �ာန်း်ဒိုါ နိုငှ််် ဖြိုးမ်း�ု� မ်းာာ�ကုု ုထွုန်း်�ခဲ့ာ�ပ္ပံ်၍ ��ု�်သည််် 
တ်ုုင််စောအာာင်် မ်း�ကုာစောသ�မ်းးကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ကု ကုာန်း်�မ်းာစောရဲ� 
အာစောမြခဲ့အာစောန်း ပ္ပံုမု်းုုဆာုု�ရဲာွ�သည်် ဟူ ုစောတ်�ွရဲှုရဲမြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ �င််စောင် ွ
အာဆာင်််အာတ်န်း်�၊ ဆားစောလူာာ်စောသာ စောန်းရဲာထွုငု််ခဲ့င််� ရဲှမု်း၊ု အာ�ုု�ရဲ၏ �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� 

�ံ� (၂) ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�သား/ူ မံ�ူင််းဆောန်းထုိ�င််သား ူ

တာ�ိ်၏ �ည်းာဆော�း အ�င့််အတာန်း်း 

ဘွဲလူွန်း်

ဘွဲကြီးကု�ု

အာထွကု်တ်န်း်�

အာလူယု်တ်န်း်�

မ်းးလူတ်န်း်�

စောကုာာင််�ပ္ပံည်ာစောရဲ�မ်းရဲှု

စောမြ�ဆာုလုူုုမြခဲ့င််�မ်းရဲှု

အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�

�မွ်း်�စောဆာာင််ခဲ့ာကု်မ်းာာ� အာစောပ္ပံ် သစောဘာထွာ�အာမြမ်းင််၊ မ်းမု်းတု်ုု� အာုမ်း်စောထွာင််�၏ု ဘဏ္ဍာစောရဲ� အာစောမြခဲ့အာစောန်းအာစောပ္ပံ် အာစောကုာင််�
မြမ်းင််မ်း၊ု ခဲ့ရဲး�သာွ�လူာရဲမ်း ုန်းည််�လူမ်း်� သုု�မ်းဟူတု်် အာကုာွအာစော�� နိုငှ််် အာမု်း်ပ္ပံတ််�န်း်�ကုာင်် လူံခုြုံခဲ့ံ�မ်း ု�သည််် အာစောမြခဲ့အာစောန်းမ်းာာ�
တ်ငွ််လူည််� ကုွဲမြပ္ပံာ�မြခဲ့ာ�န်းာ�မ်း ုမ်းရဲှုပ္ပံါ။ အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်�စောကုာင််�မ်းာာ� န်းည််�ပ္ပံါ�သည််ဟူ ုစောမြပ္ပံာဆာုမု်းမု်းာာ� ရဲှု
စောသာ်လူည််� ယုင််�အာခဲ့ာကု်မ်းာှ မ်း�ကုာစောသ�ခဲ့င််ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� သာမ်းကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာာ�လူံု�
အာတ်ကွု် မ်းနှ်း်ကုန်း်စောန်းပ္ပံါသည််။ ထွုု�စော�ကုာင််် စောရဲ�ှတ်ွင်် စော�ာ်မြပ္ပံခဲ့ဲစ်ောသာ လူကု်ရဲှ ု�း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� �ွံ�ဖြိုး��ု�တ်ုု�တ်ကု်မ်းမု်းာာ�တ်ငွ်် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ကုုု ခဲ့ာန်း်ထွာ�ခဲ့ဲသ်ည်် ဆာုုစောသာ အာခဲ့ာကု်ကုု ုအာာ�မြ�ည်််စောပ္ပံ�ရဲာ စောရဲာကု်ပ္ပံါသည််။ 

ပ္ပံ�ုဂလူကုု  ပ္ပံုုင််ရဲငှ််မ်းာာ� ပ္ပံုငု််ဆာုုင််သည််် အာမု်း်ကုု ုင်ာှ�ရဲမ်း်�စောန်းထွုုင်် စောန်းရဲစောသာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ၄၅ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� ရဲှုဖြိုးပ္ပံး� 
ကုုုယု်ပ္ပံုုင််အာမု်း် နိုှင််် မ်းသုာ�� ုသုု�မ်းဟူတု်် အာမု်း်စောထွာင််�ကု်၏ အာမု်း် တ်ငွ််စောန်းထွုုင််စောသာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာှ ၈ 
ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�သာ ရဲှုပ္ပံါသည််။ ယုင််�အာခဲ့ာကု်သည်် ဘ၀အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်း ုအာခဲ့ာကု် အာစောပ္ပံ် အာနိုတု််သစောဘာ သကု်စောရဲာကု်စော�
နိုုုင်် ပ္ပံါသည််။ သုု�စောသာ်လူည််� ယုင််�သု�ုစောန်းထွုုင််ရဲမ်း ုအာစောမြခဲ့အာစောန်းမ်းာှ မ်း�ကုာခဲ့င်် စောမြပ္ပံာင််�လူဲနိုုငု််မ်းည််ဟူ ုစောမ်းှာ်လူင်််ရဲပ္ပံါသည််။ 
အာဘယု်စော�ကုာင်််ဆာုုစောသာ် ၂၀၁၂ မ်းတ်ုငု််ခဲ့င်် စောရဲာကု်ရဲှလုူာခဲ့ဲသ်ည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�တ်ငွ်် အာမု်း်င်ာှ�ရဲမ်း်� စောန်းထွုုင််
ရဲသးမ်းာှ ၉ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�သာ ရဲှုစောသာစော�ကုာင််် မြ��်သည််။ ၂၀၁၂ မ်းတ်ုငု််ခဲ့င်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�သည်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ မ်းဟူတု််သးမ်းာာ� ထွကု်ပ္ပံင်် အာမု်း်ပ္ပံုုင််ဆာုုင််မ်း ုရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�မ်းာာ� (၃၈% နိုငှ််် ၂၃.၇%) သည််ကုု ုစောတ်�ွရဲဖြိုးပ္ပံး� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�မ်းာှ စောဆာမွ်းာ�ု�မ်းာာ�နိုငှ််် အာတ်းစောန်းထွုုင််မ်း ုန်းည််�ပ္ပံါ�မြခဲ့င််� စော�ကုာင်််လူည််� မြ��်ပ္ပံါသည်။ 

ဖြိုးမ်း�ု� နိုငှ််် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် ကုာွမြခဲ့ာ�မ်းမု်းာာ� 

မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံရဲှ ုဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမြ��်�ဉ််တ်ငွ်် မ်းတ်းကုွဲမြပ္ပံာ�မ်း ုမ်းာာ��ာွ ရဲှုစောန်းသည််ကုုု အာထွကု်ပ္ပံါ စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်
မ်းာာ� အာရဲ သနုိုုုင််ပ္ပံါသည််။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�၏ ပ္ပံည်ာစောရဲ� နိုငှ််် �င််စောင် ွအာဆာင်််မ်းာှ ကုာယု်ကုာယု်မြပ္ပံန်း�်မြပ္ပံန်း�် ကုွဲမြပ္ပံာ�
မ်းမု်းာာ� ရဲှုစောန်းဖြိုးပ္ပံး� စောယုဘယုုာအာာ�မြ�င််် ၎င််�တ်ုု�သည်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ မ်းဟူတု််သးမ်းာာ�ထွကု် ပ္ပံည်ာစောရဲ�တ်ငွ်် ပ္ပံုုမ်းုု 
စောကုာင််�မ်းနွ်း်ပ္ပံါသည််။ သုု�စောသာ် �င််စောင်ပွ္ပံုုင််�တ်ငွ််မ်းး ကုာွမြခဲ့ာ�ခဲ့ာကု် မ်းရဲှပု္ပံါ။ မ်း�ကုာစောသ�မ်းးကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� 
အာန်းကု် ၃၄% သည်် အာလူယု်တ်န်း်� ပ္ပံည်ာစောရဲ�သာ ရဲှဖုြိုးပ္ပံး� ၂၇% မ်းာှမ်းး အာထွကု်တ်န်း်� ထွကု်မြမ်းင်််မ်းာ�စောသာ ပ္ပံည်ာစောရဲ� ရဲှ�ုကု
ပ္ပံါသည််။ ၃၂% ၏ အာမု်း်စောထွာင််� ု�င််စောင်မွ်းာှ တ်�်လူလူှင်် ၂၅၀၀၀၀ ကုာပ္ပံ် ( ၁၆၃ စောဒို်လူာခဲ့န်း�်) ထွကု် န်းည််�ပ္ပံါ�ပ္ပံါသည််၊ 

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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သုု�စောသာ်လူည််� ၁၉% မ်းာှ တ်�်လူလူှင်် �င််စောင် ွ၅၅၀၀၀၀ အာထွကု် ရဲှစုောန်းပ္ပံါသည််။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ကုုု 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ မ်းဟူတု််စောသာ သးမ်းာာ�နိုငှ််် နိုုုင််�ယုဉှ််စောသာ အာခဲ့ါ တ်�်ကုုုယု်စောရဲ ဘ၀သာယုာ ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ု
အာစောမြခဲ့အာစောန်းတ်ငွ်် ကုာွမြခဲ့ာ�မ်း ုမ်းရဲှုသည််ကုု ုမ်းတှ််သာ��ယွု် စောတ်�ွရဲှုရဲပ္ပံါသည််။ ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်�
တ်ငွ်် တ်�်ကုုယုု်စောရဲ စောကုာန်းပ္ပံ်မ်း၊ု စောပ္ပံာာ်ရဲင့််မ်း၊ု �တု််ပ္ပံးပ္ပံန်း်မ်း၊ု ကုာန်း်�မ်းာစောရဲ� နိုငှ််် ဘ၀ခဲ့ံ�ာ�ခဲ့ာကု် မ်းာာ�ကုု ုစောမ်း�မြမ်းန်း်�
တ်ုုင််�တ်ာမ်း ုအာရဲ အာထွကု်ပ္ပံါအာတ်ုုင််� စောတ်�ွရဲှုမြခဲ့င််� မြ��်သည််။ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းတု်ငွ်် အာုပ္ပံ်�ုတ်�်�ုတ်ည််�
ကု မ်းာာ�မြပ္ပံာ�ကြီးကုး��ုု� စောန်းမြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံဲ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�သည်် မ်းတ်းည်းသည််် လူးမ်းုအာသုုကု်အာ�န်း်� တ်�်ခဲ့ုကုုု 
ကုုုယု်�ာ�မြပ္ပံ� စောန်းပ္ပံါသည််။ ထွု�ုစော�ကုာင််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းမုြ�င််် ဆာကု်နိုယွု်၍ ဘ၀ သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုကုာွမြခဲ့ာ�
�ကုမ်း ုကုုု ထွတု််စော�ာ်နိုုုင််ပ္ပံါသည််။

မြို့မံ�ိ�ဆောတာာ်
ခ�နှစှီ်အ��ိကိ် စီတာင််၍ အဆောပြခခ�မံ ု�ာခ�ိင််နှုန်း်း

မြို့မံ�ိ�န်း�် ၂၀၁၂ ၂၀၁၀ ၂၀၀၈ စီ�စီ�ဆော�ါင််း အဆောပြခခ�သားူ

�န်း်ကိ�န်း် 

ဒို�ံဆုာုပ္ပံ်ကုမ်း်� ၃၅% ၄၅% ၄၈% ၈၃%

စောတ်ာင််ဒို�ံု ၁၁% ၁၆% ၁၈% ၈၀%

လူုုင််သာယုာ ၈% ၁၄% ၁၉% ၈၅%

အာင််��နု်း် ၃% ၃% ၃% ၇၂%

မ်းရဲန်း်�ကုနု်း်� ၈% ၁၁% ၂၄% ၈၁%

မ်း�ဂလူာဒိုံု ၁၃% ၁၃% ၁၅% ၇၁%

စောမြမ်းာကု်ဥကုကလူာပ္ပံ ၈% ၈% ၁၁% ၆၇%

စောရဲမ့ြပ္ပံည််သာ ၁၃% ၁၈% ၂၃% ၈၆%

တ်ာစောမ်းွ ၂၈% ၃၁% ၃၁% ၆၃%

မံနှတဆော�း

စောအာာင််စောမြမ်းသာဇံ ၃% ၅% ၆% ၇၆%

ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းသ်ာဇံ ၄% ၇% ၇% ၇၀%

မ်းဟူာစောအာာင််စောမြမ်း ၁၃% ၁၃% ၁၇% ၇၆%

မြပ္ပံည််ကြီးကုး�တ်ံခဲ့ွန်း် ၁၃% ၁၄% ၁၆% ၈၃%

ဇို�ား (၂) မြို့မံ�ိ�န်း�်အ��ိကိ် ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�မံ ုအဆောပြခအဆောန်း နှိုင််း�ဉှ််ခ�ကိ်   

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ
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တာာဆောမံဲ

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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သစုောတ်သန်းသည်် ရဲန်း်ကုနု်း်ဖြိုးမ်း�ု� ဆာင််စောမြခဲ့�ံ�ု �ကု်မ်းဇုံုဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် မ်းာာ�ရဲှု �မွ်း်�ရဲည််န်းမု်း်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာလူပု္ပံ်သမ်းာ� မ်းာာ�ကုု ု
အာဓိကုု ထွာ�စောသာ်လူည််� ၎င််�တ်ုု�မ်းှာ မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ ဖြိုးမ်း�ု�ကြီးကုး�မ်းာာ�သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�လူာသး အာသ�်မ်းာာ�အာာ� အာမြပ္ပံည်််အာ၀ 
ကုုုယု်�ာ�မြပ္ပံ�နိုုငု််မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ 
 
မ်း�ကုာစောသ�မ်းးကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲသ်းတ်ုု� ဖြိုးမ်းု��သ�်မ်းာာ�၌ မ်းည််ကုဲသ်ုု� မြ�န်း�်ကုာကု်စောန်းထွုငု်် �ကုသည််ကုု ုပ္ပံုုမ်းုု 
န်းာ�လူည််နိုုုင််ရဲန်း် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�သးမ်းာာ� စောရဲာကု်ရဲှလုူာမ်း ုအာခဲ့ာနု်း်အာလူုုကု် ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� သတ််မ်းတှ််ဖြိုးပ္ပံး� ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ကုု ု
နိုုုင််�ယုဉှ််�ကုည်််ရဲာ �တု််�င််�ာ��ယွု် ရဲလူဒို်မ်းာာ�ကုု ုစောတ်�ွရဲှုရဲပ္ပံါသည်် (ဇယုာ� ၂)။ ရဲန်း်ကုနု်း်ရဲှု ခဲ့ရိုုုင််တ်�်ခဲ့ ုထွဲမ်း ှဖြိုးမ်း�ု�
မ်းာာ�ပ္ပံင််လူှင်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� လူနွ်း်�ွာ ကုွဲမြပ္ပံာ��ကုသည််ကုု ုစောတ်�ွရဲသည််။ မ်း�ကုာစောသ�မ်းးကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� 
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� နိုှင််် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်လူးဦး�စောရဲ အာတ်ငွ််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ပ္ပံါ�င််မ်း ုရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�အာ�ကုာ� ကုာ�ု�
စော�ကုာင််�ဆာကု်နိုယွု်မြခဲ့င််� အာန်းည််�င်ယု်သာ ရဲှသုည််ကုုလုူည််� စောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။   

ဥပ္ပံမ်းာအာစောန်းမြ�င််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး နိုငှ််် ကုာ��စောကုာာ်စောန်းထွုငု််သး အာသုုင််�အာ�န်း်�မ်းာာ�ကုု ုထွဲထွဲ�င််�င်် စောလူလ်ူာ
မ်း ုအာရဲ လူုုင််သာယုာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်စောန်းသး ၈ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� သည််သာ ၂၀၁၂ ခဲ့နုို�ှ်မ်း ှ�တ်င််၍  ၎င််�ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ခဲ့ဲ်
သး မ်းာာ�မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� နိုုုင််�ယုဉှ််ပ္ပံါကု ဒို�ံဆုာုပ္ပံ်ကုမ်း်� ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် တ်ွင်် ယုင််�ကုဲသ်ုု� စောမြပ္ပံာင််�စောရဲ�့ခဲ့ဲ်သးနိုုန်း်� ၃၅ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� ရဲှု
ပ္ပံါသည််။ လူုငု််သာယုာဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်၏ အာရဲယွု်အာ�ာ�မ်းာှ ပ္ပံုုမ်းုု ကြီးကုး�မ်းာ�မ်းစုော�ကုာင်််လူည််� တ်�်�တု််တ်�်ပ္ပံုုင််� မြ��်နိုုငု််
ပ္ပံါသည််။ သုု�စောသာ်လူည််� ၁၉၉၀ မြပ္ပံည််နို�ှ်မ်းာာ�မ်း ှ�၍ လူုုင််သာယုာသုု�  စောမြပ္ပံာင််�စောရဲ�့အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ပ္ပံံမု်းှန်း် စောလူာာက်ုာလူာ
စော�ကုာင််� ကုု ု (ပ္ပံံ-ု၃) တ်ငွ်် ရဲငှ််�လူင််��ာွ စောတ်ွ�နိုုငု််ပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်၏ လူးဦး�စောရဲ ��ုစုောပ္ပံါင််�တ်ငွ်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ
သး ပ္ပံါ�င််မ်း ုရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�မ်းာှမ်းး ဒို�ံဆုာုပ္ပံ်ကုမ်း်� ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မြ�င််် ထွပ္ပံ်တ်းန်းး�ပ္ပံါ� ရဲှုစောန်းပ္ပံါသည််။ 

�ံ� (၃) မြို့မံ�ိ�န်း�့်အ��ိကိ် ဆောပြ�ာင််းဆော��့အဆောပြခခ�မံု န်းမံနူ်းာ�ံ�စီံ 

(��်စီ�နှစှီ်အ��ိကိ် အဆောပြခခ�မံ ု%)

�ဂံ���ိ်ကိမံ်း

�ိုင််သားာ�ာ

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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တ်�်ခဲ့ာနု်း်တ်ည််�မ်းာှပ္ပံင်် ရဲန်း်ကုနု်း်ဖြိုးမ်း�ု�လူည််နိုငှ််် န်းး�ဖြိုးပ္ပံး� ကုာ�်လူ�်သပု္ပံ်သည််�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်တ်�်ခဲ့ု မြ��်သည််် တ်ာစောမ်းဖွြိုးမ်း�ု�န်းယု် 
၌ လူွန်း်ခဲ့ဲ်စောသာ ဆာယု်နို�ှ်အာတ်ွင််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုကြီးကုး�မ်းာ��ာွ တ်ုု�မြမ်းှင်််လူာမြခဲ့င််� ကုု ုစောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။ 
သုု�စောသာ်လူည််� ယုင််�ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲစ်ောသာ ဖြိုးမ်း�ု�စောန်းထွုုင််သး ��ုစုောပ္ပံါင််� ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�မ်းာှမ်းး အာမြခဲ့ာ�ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် 
မ်းာာ�နိုငှ်််ယုဉှ််လူှင်် မ်းာာ��ာွ န်းည််�ပ္ပံါ�ပ္ပံါသည််။ အာင််��နု်း်ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် သည််လူည််� ကုရဲင််လူးမ်း ုအာသုုင််�အာ�န်း်� �ု�ွဲ�မ်း ု
အာာ�စောကုာင််�စောသာစော�ကုာင််် မ်းုခဲ့င််�မြ��်ပ္ပံာွ�မ်းုနိုုန်း်� န်းည််�ပ္ပံါ�သည််ကုုု ထွး�မြခဲ့ာ��ာွ စောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။၃၁ သုု�ရဲာတ်ွင်် ၎င််�သည်် 
ရဲန်း်ကုုန်း်ဖြိုးမ်း�ု�၏ တ်ရဲာ��င်် အာ�တု််အာပ္ပံုုင််� တ်�်ခဲ့မု်းမြ��်ခဲ့င်် ၁၉၈၀ မြပ္ပံည်််နိုှ�်မ်းာာ� ကုတ်ည််�ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�
�ာွ �ုခြုံပ္ပံံ�စောရဲာကု်ရဲှလုူာမ်း ုကုုု ကြုံကုံ�စောတ်�ွ ခဲ့ဲ်ရဲကုာ လူနွ်း်ခဲ့ဲ်စောသာ ဆာယု်နို�ှ်အာတ်ွင််� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�သး အာသ�် အာန်းည််�င်ယု်သာ ရဲှု
ခဲ့ဲ်မြခဲ့င််�မ်းာှလူည််� မ်းတှ််သာ�ရဲမ်းည််် အာခဲ့ာကု်မြ��်သည််။ 

ထွုုကုဲသ်ုု�ပ္ပံင်် မ်းနိုတစောလူ�ဖြိုးမ်း�ု�၏ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ကုု ုန်းမ်းးန်းာ �ကုည်််လူှင််လူည််� ယုခဲ့င််ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမ်းာာ��ာွ မြ��်စောပ္ပံ်
ခဲ့ဲ်စောသာ အာသုုင််�အာ�န်း်�မ်းာာ�သည်် ယုခဲ့၌ု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာသ�် မ်းာာ��ာွမ်းရဲှုစောတ်ာသ်ည်် ကုု ုစောတ်�ွနိုုငု််မ်းည်် 
မြ��်သည််။ စောအာာင််စောမြမ်းသာဇံ နိုငှ််် မ်းဟူာစောအာာင််စောမြမ်း တ်ု�ုတ်ွင်် အာမြခဲ့ာ�စောန်းရဲာမ်း ှစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�လူာသည််် ဖြိုးမ်း�ု�စောန်းထွုုင််သး 
ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� တ်းည်း�ာွ ရဲှု�ကုသည််။ သု�ုစောသာ်လူည််� မ်းဟူာစောအာာင််စောမြမ်း၌ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုအာသ�်မ်းာာ� ဆာကု်လူကု်
မြ��်စောပ္ပံ် စောန်းမြခဲ့င််�ကုု ုစောတ်�ွစောန်းရဲဆာဲပ္ပံင်် မြ��်သည််။   

၂၀၁၈ မြို့မံ�ိ�ပြ��ဆူောန်းမံဘုာ၀ စီစီ်တာမံ်းအ� �င််း��သားည်း့် ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�သားမူံ�ား

ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�အာာ� အာပု္ပံ်�ခုဲ့ွဲ ��ု�်စောလူလ်ူာမြခဲ့င််� 

မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံသည်် ဒိုးမ်းုုကုစောရဲ�း �န်း�်ကုုု လူကု်ခဲ့ံအာသံ�ုမြပ္ပံ�လူာဖြိုးပ္ပံး� နိုုုင််င်ံတ်ကုာမြ�င််် ထွစုောတ်�ွမ်း ုပ္ပံုုမ်းုု မ်းာာ�မြပ္ပံာ�လူာသည််နိုငှ်််
အာမ်းှ ရဲင််�နိုှး�မြမ်း�ပ္ပံ်နိုှံမ်း ုအာသ�်မ်းာာ� ရဲရဲှလုူာကုာ အာရဲှုန်း်အာဟူနု်း်မြ�င််် �ကု်မ်း�ုွံ�ဖြိုး��ု� တ်ုု�တ်ကု်လူာမြခဲ့င််� တ်ု�ုစော�ကုာင််် ဖြိုးမ်း�ု�ကြီးကုး�မ်းာာ�
သုု� အာလူပု္ပံ်သမ်းာ�မ်းာာ��ာွ စောရဲာကု်ရဲှု လူာ�ကုပ္ပံါသည််။ ယုင််�မ်းာှ မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ၌ လူနွ်း်ခဲ့ဲ်စောသာ ဆာယု်နို�ှ်အာတ်ွင််� စောတ်�ွရဲ
သည်် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုဆာုုင််ရဲာ အာခဲ့င််�အာကုာင််�လူည််� မြ��်ပ္ပံါသည််။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�စောရဲာကု်ရဲှလုူာသး အာသ�်မ်းာာ�သည််
 မ်းာာ�စောသာ်အာာ�မြ�င််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ ဧရဲယုုာ အာ�နွ်း်အာ�ာာ�ရဲှု စော�ာ�စောတ်ာ်သည််် စောန်းရဲာမ်းာာ�တ်ငွ်် အာ�အုာ�ွဲ�အာလူုုကု် အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ �ကု
ပ္ပံါသည််။ ပ္ပံုမု်းုု ခဲ့ာမ်း်�သာသးမ်းာာ�ကု ဖြိုးမ်း�ု�ဗဟူုုနိုငှ််် န်းး�ရဲာသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�သာွ��ကုဖြိုးပ္ပံး� ၎င််�စောန်းရဲာမ်းာာ�တ်ငွ်် င်ာှ�ရဲမ်း်�ခဲ့ မ်းာာ�မြမ်းင်််
တ်ကု်လူာမ်းစုော�ကုာင််် �ကုာမြမ်းင်််�ာွ စောန်းထွုုင််ခဲ့ဲသ်းမ်းာာ�အာာ� ဖြိုးမ်း�ု�ဆာင််စောမြခဲ့�ံ�ုသုု� စောရဲ�့စော�ရဲန်း် တ်နွ်း်�ပ္ပံုု�လူှကု် ရဲှုပ္ပံါသည််။   
ရဲန်း်ကုုန်း်ဖြိုးမ်း�ု�ကြီးကုး� လူှင််မြမ်းန်း်�ာွ ကြီးကုး�ထွာွ�လူာစောန်းမြခဲ့င််�ကုု ုမ်းည််သးမ်းှ မြင်င််�နိုုငု််မ်းည်် မ်းဟူတု််ပ္ပံါ။ ယုင််�မ်းာှ ၂၀၁၀ နိုှ�်မ်းာာ�ကု 
�တ်င််ခဲ့ဲ်သည်် နိုုုင််င်ံစောရဲ� မြပ္ပံ�မြပ္ပံင််စောမြပ္ပံာင််�လူဲစောရဲ� ၏ အာကုာ�ု�ဆာကု် တ်�်�တု််တ်�်ပ္ပံုုင််� မြ��်သည််ဆာုမု်းာှလူည််� ရဲငှ််�ပ္ပံါသည်် 
(ပ္ပံံု-၁)။ ထွုု�အာတ်း ဖြိုးမ်း�ု�တ်ွင််�သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� စောန်းရဲာယုးလူာမြခဲ့င််�မ်းာှ န်းာ�လူည််ပ္ပံံစုော�ာ်ရဲ  လူယွု်ကုးရိုုု�ရဲငှ််� လူှ
သည််စောတ်ာ ်မ်းဟူတု််ပ္ပံါ။   အာသ�်စောသာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ်သုု� စောရဲာကု်ရဲှအုာစောမြခဲ့ခဲ့ာသည််် စောန်းရဲာမ်းာာ�ကုု ု
ပ္ပံံစုော�ာ်ရဲာတ်ငွ်် ထွင််ထွာ�သကုဲသ်ုု� ရိုုု�ရဲငှ််�မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�မြပ္ပံာ�သည််ဟူ ုထွင််မြမ်းင််မြခဲ့င််� ခဲ့ံရဲစောသာ 
ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်အာခဲ့ာ�ု�သည်် အာမြခဲ့ာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်အာခဲ့ာ�ု�ထွကု် လူးသ�်စောရဲာကု်ရဲှမု်းနုိုုန်း်� န်းည််�ပ္ပံါ�စောန်းသည််ကုုုပ္ပံင်် စောတ်�ွရဲပ္ပံါသည်် 
(ပ္ပံံု-၄ တ်ငွ််ရို)ု။ 

စောမြ�ဆာုသုးမ်းာာ�၏ ဇာတ်ခုဲ့ာကု်မြမ်း�ပ္ပံ်ရဲာ စောန်းရဲာကုု ု၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်� တ်ငွ်် ထွည်််သငွ််� စောမ်း�မြမ်းန်း်�ထွာ�မြခဲ့င််� 
မ်းရဲှုစောသာစော�ကုာင််် ယုခဲ့ ု��ု�်စောလူလ်ူာမ်းသုည်် စောကုာ�ရဲာွမ်း ှဖြိုးမ်း�ု�သုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�သးမ်းာာ� အာစော�ကုာင််� စော�ာ်ထွတု််နိုုုင််ရဲန်း် 
အာန်းည််�င်ယု် မ်းတ်းည်းသည််် ရိုစုောထွာင်််တ်�်ခဲ့ကုုုု အာသံ�ုမြပ္ပံ�ထွာ� ပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု� သံ�ုခဲ့သုည်် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်တ်�်ခဲ့ု�းသာ ပ္ပံါ�င််ဖြိုးပ္ပံး� 
အာမြခဲ့ာ�ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် မ်းထွည်််သငွ််�ပ္ပံဲ ကုုယုု်ပ္ပံုုင်် အာပု္ပံ်��ုွဲ� နိုုုင််စောသာစော�ကုာင််် စောဒိုတ်ာထွဲတ်ငွ်် ရဲန်း်ကုနု်း် နိုှင််် မ်းနိုတစောလူ�မ်း ှစောမြ�ဆာုမု်းု
မ်းာာ�ကုု ုကုန်း�်သတ််ထွာ� ပ္ပံါသည််။ K-means cluster ��ု�်စောလူလ်ူာမ်း ုန်းည််�လူမ်း်�ကုုု အာကြီးကုမု်း်စောရဲမ်းာာ��ာွ အာသံ�ုမြပ္ပံ�၍ 
ပ္ပံည်ာစောရဲ� အာစောမြခဲ့အာစောန်း အာလူုကုု် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ကုု ုအာ�ခုဲ့ွဲမြခဲ့င််� နိုငှ််် လူနွ်း်ခဲ့ဲ်သည််် ဆာယု်နို�ှ်အာတ်ွင််�ရဲှု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု
ပ္ပံံ�ုံမ်းာာ�ကုုု အာ�ခုဲ့ွဲမြခဲ့င််� တ်ုု�အာာ� လူုပ္ပံ်စောဆာာင််ထွာ�ပ္ပံါသည််။ 

အာ�ခုဲ့ွဲ ��ု�်စောလူလ်ူာမ်း ု(cluster analysis) မြပ္ပံ�လူပု္ပံ်ရဲာ၌ ယုခဲ့င်် သစုောတ်သန်း အာရဲ စောတ်�ွရဲှုရဲစောသာ ပ္ပံည်ာစောရဲ� 
အာစောမြခဲ့အာစောန်း နိုှင််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုပ္ပံံ�ုံမ်းာာ� အာစောပ္ပံ် အာစောမြခဲ့ခဲ့ံကုာ ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ��ာွ ရဲှုနိုုုင််
သည််် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် င်ါ�ခဲ့ုအာမြ��် ဒို�ံဆုာုပ္ပံ်ကုမ်း်�၊ လူုငု််သာယုာ၊ စောရဲမ့ြပ္ပံည််သာ၊ မ်းရဲန်း်�ကုနု်း်� နိုှင််် မြပ္ပံည််ကြီးကုး�တ်ံခဲ့ွန်း် (မ်းနိုတစောလူ�) တ်ုု�
ကုုု ထွတု််စော�ာ်နိုုုင််ခဲ့ဲပ်္ပံါသည််။ ယုင််�အာပု္ပံ်�တု်ငွ််�သုု� လူမ်း်�မ်းစောတ်ာ် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်ကုုု ထွည်််သငွ််�နိုုုင််စောသာ်လူည််� န်းမ်းးန်းာ 
အာရဲယွု်အာ�ာ�စော�ကုာင််် ခဲ့ာန်း်လူှပ္ပံ် ခဲ့ဲပ်္ပံါသည််။  ဤ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်အာပု္ပံ်�ကုုုု ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ဟူ ုခြုံခဲ့ံ�င်ံု
စောခဲ့်စော�်ပ္ပံါမ်းည််။ 

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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K-MEANS CLUSTER စီစိီစီ်ဆော��့ာမံု

အစီ�ခ�ဲ စီစိီစီ်ဆော��့ာမံ ု(cluster analysis) �ိ�သားည်း်မံာှ စီကိ်ကိ�ိ�ိာ သားင််�မူံနု်းည်း်း (machine learning) ကိိ� အသားံ�းပြ��မြို့�းီ သားတာ်မံတှာ်
ထုားဆောသားာ ကိနိ်း်း�ငှ််မံ�ားအ��ိကိ် ဆော�တာာအစီ�တာစီ်ခ� အတာငဲ််း�ှိ အစီ�ခ�ဲမံ�ားကိိ� ထု�တာ်ဆော�ာ်ပြခင််း ပြ�စီ်�ါသားည်း်။ �င််းတာိ�်အန်းကိ် K-means 
clustering န်းည်း်းမံာှ အရှု�ိး�ငှ််း�ံ�း နှငှ့်် အသားံ�းမံ�ား�ံ�း န်းည်း်း�မံ်းတာစီ်ခ� ပြ�စီ်မြို့�းီ အစီ�ခ�ဲမံ�ားအ��ိကိ် ခ�ဲပြခားထု�တာ်ဆော�ာ်၍ တာညူ်းမီံမုံ�ားအား 
�န်း်းစီစီ်ဆော��့ာပြခင််း ပြ�စီ်�ါသားည်း်။  

ယုခဲ့ ု��ု�်စောလူလ်ူာမ်းုကုုု အာစောမြခဲ့ခဲ့ံ၍ အာမြခဲ့ာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် အာ�ခုဲ့ွဲမ်း ုမ်းာာ�ကုု ု
လူပု္ပံ်စောဆာာင််ခဲ့ဲပ်္ပံါသည််။ ၎င််�တ်ုု�မ်းှာ အာင််��နု်း်၊ အာစောရဲ�ှဒို�ံ၊ု စောမြမ်းာကု်ဥကုကလူာပ္ပံ
 နိုငှ််် ဆာပု္ပံ်ကြီးကုး�ခဲ့စောန်းာင််တ်ုု တ်ုု�မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ
သးမ်းာာ� နိုှင််် ပ္ပံည်ာစောရဲ� အာစောမြခဲ့အာစောန်းတ်ငွ်် တ်းည်းစောသာ်လူည််� မ်း�ကုာစောသ�
ခဲ့င််ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်းနုိုုန်း်� အာန်းည််�င်ယု်သာရဲှုသည််် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ� 
မြ��်ပ္ပံါသည််။ ယုင််�ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု် အာ�ခုဲ့ွဲကုုု “မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသည််် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ” ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ဟူ ုရဲည််ညွှနှ်း်�ပ္ပံါမ်းည််။ ပ္ပံည်ာစောရဲ� နိုငှ််် 
�င််စောင် ွသည်် အာမြပ္ပံန်း်အာလူနှ်း် ဆာကု်�ပ္ပံ်မ်း ုကြီးကုး�မ်းာ�စောသာ်လူည််� စောယုဘယုုာ
မြ��်စော� ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်� စောမြ�ဆာုသုးမ်းာာ� အာရဲမြ��်စော� 
အာထွကု်ပ္ပံါ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ရဲှု ဖြိုးမ်း�ု�စောန်းထွုုင််သး မ်းာာ�သည်် ဆာင််�ရဲဲသည််် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ထွကု် သသုသုာသာ �င််စောင် ွန်းည််�ပ္ပံါ�
ပ္ပံါသည််။ ယုင််�မ်းာှ ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�သည်် မ်း
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�ခဲ့င်် ကုတ်ည််�ကု အာလူပု္ပံ် အာဆာကု်အာသွယု် ရဲှုနိုှင်််စောသာစော�ကုာင်််
လူည််� မြ��်နိုုငု််ပ္ပံါသည််။ သုု�တ်ုုင််စောအာာင်် ယုင််�စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်သည်် 
မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ၏ လူကု်ရဲှ ု�း�ပ္ပံာွ�စောရဲ�တ်ုု�တ်ကု်မ်း ုမ်းာာ�မ်း ှပ္ပံည်ာစောရဲ� န်းမု်း််ပ္ပံါ�
သည််် ကုာလူ�ကုာရဲညှ်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောန်းထွုငု််သး တ်ုု�မ်းှာ ခဲ့ာန်း်လူနှ်း်ထွာ�ရဲ�်မြခဲ့င််� ခဲ့ံ
စောန်းရဲစော�ကုာင််� အာစောထွာကု်အာထွာ� မ်းာာ�ပ္ပံင်် မြ��်ပ္ပံါသည််။ ပ္ပံည်ာစောရဲ� 
အာစောမြခဲ့အာစောန်းစော�ကုာင််် (သုု�မ်းဟူတု််) စောကုာ�လူကု်မ်း ှမ်း�ကုာစောသ�ခဲ့င််ကု 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�လူာရဲမြခဲ့င််� တ်ု�ုစော�ကုာင််် ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ
သးမ်းာာ� နိုှင််် အာစောထွစွောထွ ွလူးဦး�စောရဲ အာ�ကုာ� ကုွဲမြပ္ပံာ�မြခဲ့ာ�န်းာ�မ်း ုမြ��်စောပ္ပံ်ရဲ
မြခဲ့င််� ဟူတု််မ်းဟူတု်် သရုဲှု နိုုုင််ရဲန်း် မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသည််် အာ�ခုဲ့ွဲ ကုုု 
ဆာကု်လူကု်၍ ဆာန်း်���်စောလူလ်ူာသာွ� ပ္ပံါမ်းည််။ 

မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသး မ်းာာ�နိုငှ််် အာမြခဲ့ာ�စောသာ န်းမ်းးန်းာမ်းာာ�ကုုု နိုုုင််�ယုဉှ််ပ္ပံါကု 
မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသး မ်းာာ�တ်ငွ်် ဘွဲ�လူနွ်း်၊ ဘွဲ�ကြီးကု�ု နိုငှ််် အာထွကု်တ်န်း်� 
ပ္ပံည်ာစောရဲ� ရဲှသုး ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� အာန်းည််�င်ယု်သာ စောတ်�ွရဲှုရဲဖြိုးပ္ပံး�၊ အာလူယု်တ်န်း်�၊ 
မ်းးလူတ်န်း်� အာဆာင််် ပ္ပံည်ာစောရဲ�ရဲှသုးမ်းာာ� နိုငှ််် စောကုာာင််�ပ္ပံည်ာစောရဲ� မ်းရဲှုသး မ်းာာ�
�ာွကုုု စောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။ ကုာွဟူခဲ့ာကု် အာကြီးကုး�မ်းာ�ဆာံ�ု အာပ္ပံုုင််�မ်းာှ တ်ကုကသုုလူ် 
ပ္ပံည်ာစောရဲ� (၉.၆% နိုငှ််် ၁၉.၆%) နိုငှ််် အာလူယု်တ်န်း်� ပ္ပံည်ာစောရဲ� (၃၉.၇% 
နိုငှ််် ၂၇.၅%) တ်ု�ုတ်ွင်် မြ��်ပ္ပံါသည််။ ယုင််�စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်ကုုု စောကုာ�လူကု်မ်း ှ
ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�၌ အာလူယု်တ်န်း်�ပ္ပံည်ာစောရဲ�ရဲှသုး 
အာမ်းာာ�� ုမြ��်သည််ဆာုုစောသာ ယုခဲ့င််စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်မ်းာာ�မြ�င််် ခဲ့ာနု်း်ည်ှုနိုုုင််
ပ္ပံါသည််။၃၂  မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသး အာ�ခုဲ့ွဲ သည်် အာဆာင်််မြမ်းင််် ပ္ပံည်ာစောရဲ� 
ရဲရဲှုမ်းတု်ငွ််မ်းး အာန်းည််�င်ယု် အာသာရဲစောသာ်လူည််� �ာရဲင််�အာင််�အာရဲ သသုု
သာသာ မြခဲ့ာ�န်းာ�မြခဲ့င််�မ်းာ�ု� မ်းဟူတု််စောပ္ပံ။ အာ�ခုဲ့ွဲအာာ�လူံ�ု (ဆာင််�ရဲဲသည််် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး၊ မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသး သုု�မ်းဟူတု်် စောယုဘယုုာ 
လူးဦး�စောရဲ) အာ�ကုာ� �ာန်း်ဒိုါ နိုငှ််် အာသကု်အာရဲယွု် နိုုုင််�ယုဉှ််�ကုည်််ပ္ပံါကု သသုု
သာသာ ကုုန်း်��ဏ္ဌာာန်း်အာရဲ ကုာွဟူစောန်းမြခဲ့င််�မ်းာ�ု� မ်းရဲှပု္ပံါ။

�ံ� (၄) �န်း်ကိ�န်း် မြို့မံ�ိ�န်း�်မံ�ား၏ �ကိ်တာဆော�ာ 

ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�မံ ုအဆောပြခအဆောန်း  

၀ - ၁၂

၁၃ - ၂၅

၂၆ - ၃၈

၂၀၁၂ ခဲ့ုနို�ှ်စောန်းာကု်ပ္ပံုငု််� 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု
ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�

အစီ�ခ�ဲ (၁)  စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ဆာင််�ရဲဲသာ� - ပ္ပံည်ာစောရဲ� 
အာဆာင်််အာတ်န်း်� ပ္ပံာမ်း်�မ်းှအာာ�မြ�င််် န်းုမ်း််ပ္ပံါ�ဖြိုးပ္ပံး� မ်း�ကုာ
စောသ�ခဲ့င််ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� ရဲှုရဲာ
ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ� 

အစီ�ခ�ဲ (၂)  မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� - စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး 
န်းည််�ပ္ပံါ�စောသာ်လူည််� ပ္ပံည်ာစောရဲ� အာဆာင်််အာတ်န်း်� 
ပ္ပံာမ်း်�မ်းှအာာ�မြ�င််် န်းုမ်း််ပ္ပံါ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�

အစီ�ခ�ဲ (၃)  အာစောထွစွောထွ ွသုု�မ်းဟူတု်် အာမြခဲ့ာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ� 

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး နိုငှ််် မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသာ�မ်းာာ�၏ လူးမ်းဘု၀ သာယုာ
ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််းကုုုု ဆာန်း်���်စောလူလ်ူာမြခဲ့င််�  

ယုင််�အာပု္ပံ်�မု်းာာ�၏ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံဘ၀ သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုတ်ုုင််�တ်ာခဲ့ာကု် မ်းာာ�ကုု ုမြပ္ပံန်း်လူည််၍ ဆာန်း်���်ရဲာ၌ ဆာင််�ရဲဲသည််် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�သည်် စောယုဘယုုာ လူးဦး�တ်�်ခဲ့လုူံ�ုနိုငှ််် နိုုုင််�ယုဉှ််လူှင်် ဘ၀အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်း ုပ္ပံုုမ်းုု န်းည််�ပ္ပံါ�ဖြိုးပ္ပံး� 
အာဓိပု္ပံံာယု်ပ္ပံုရုဲှုသည််ဟူ ုထွင််မြမ်းင်် ကုုစုောတ်�ွရဲသည််။ သုု�စောသာ်လူည််� စောပ္ပံာာ်ရဲင့််မ်း၊ု �တု််ပ္ပံးပ္ပံန်း်မ်း ုနိုှင််် ကုာန်း်�မ်းာစောရဲ� အာပ္ပံုငု််�တ်ငွ််
မ်းး မ်းာာ��ာွ ကုာွမြခဲ့ာ�မြခဲ့င််�ကုု ုမ်းစောတ်�ွရဲစောခဲ့ာ။ �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� �ွံ�ဖြိုး��ု�စောသာ နိုုုင််င်ံမ်းာာ�၌ ဘ၀သာယုာ ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုအာစောပ္ပံ် 
သစုောတ်သန်း မြပ္ပံ�လူပု္ပံ်ထွာ�မ်း ုမ်းာာ�နိုငှ််် နိုုုင််�ယုဉှ််ပ္ပံါကု ယုင််�အာခဲ့ာကု်တ်ငွ်် တ်းည်းမ်း ုရဲှုသည််ကုု ုစောတ်�ွရဲသည််။ ၎င််�တ်ု�ု စောတ်ွ�ရဲှု
ခဲ့ာကု်မ်းာာ� အာရဲ ပ္ပံည်ာစောရဲ� နိုငှ််် �ကုယွု်၀ခဲ့ာမ်း်�သာမြခဲ့င််� တ်ု�ုသည်် ဘ၀အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မြခဲ့င််� ကုဲသ်ုု� စောရဲရဲညှ်် တ်ုုင််�တ်ာခဲ့ာကု် 
(ဘ၀သာယုာ ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း)ု ကုုု ပ္ပံုုမ်းုုစောကုာင််�မ်းနွ်း် စော�နိုုုင််စောသာ်လူည််� စောန်း��ဉ််ဘ၀ စောပ္ပံာာ်ရဲင့််မ်း ုကုဲသ်ုု� စောရဲတ်ုု တ်ုုင််�တ်ာခဲ့ာကု်
အာစောပ္ပံ် သကု်စောရဲာကု်မ်း ုမ်းရဲှုစောခဲ့ာ။၃၃ 

မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသာ�မ်းာာ�၏ ဘ၀အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်း ုနိုှင််် ဘ၀ စောန်းထွုုင််ရဲ ထွုကုု်တ်န်း်မ်း ုတ်ုု�၌ စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲထွကု် 
အာမ်းတှ််န်းည််�သည်် ကုု ုစောတ်�ွရဲစောသာ်လူည််� �ာရဲင််�အာင််�အာရဲ သသုသုာသာ ကုာွမြခဲ့ာ�မြခဲ့င််� မ်းဟူတု််ပ္ပံါ။ ၎င််�တ်ုု�တ်ွင်် 
�တု််ပ္ပံးပ္ပံန်း်မ်း ုပ္ပံုုမ်းုုရဲှုသည်် ကုု ုစောတ်�ွရဲဖြိုးပ္ပံး� ယုင််�အာခဲ့ာကု်ကုု ုအာစော�ကုာင််�ရဲင််� နို�ှ်ခဲ့ုစော�ကုာင််် သတ်ထုွာ�ရဲမ်းည််။ ပ္ပံထွမ်းအာခဲ့ာကု်
မ်းာှ �ုတ််ပ္ပံးပ္ပံန်း်မြခဲ့င််� နိုှင််် စောပ္ပံာာ်ရဲင့််မြခဲ့င််� သည်် အာနိုတု််သစောဘာ အာမြပ္ပံန်း်အာလူနှ်း် ဆာကု်�ပ္ပံ်မ်း ုရဲှုစောသာစော�ကုာင််် �ုတ််ပ္ပံးပ္ပံန်း်မ်း ုပ္ပံုု
မ်းာာ�ဖြိုးပ္ပံး� စောပ္ပံာာ်ရဲင့််မ်း ုလူည််� န်းည််�ပ္ပံါ� မ်းသာွ�သည််် လူးဦး�စောရဲကုု ုစောတ်�ွရဲသည််မ်းာှ အာံ်အာာ�သင််�ယွု်ရဲာ မြ��်ပ္ပံါသည််။  ဒိုတု်ယုု
အာခဲ့ာကု်မ်းာှ (ယုခဲ့စုောဆာ�ွစောနို�ွမ်း ု�ာတ်မ်း်� စောန်းာကု်ပ္ပံုုင််�တ်ငွ်် ရဲငှ််�လူင််��ာွ န်းာ�လူည်် သာွ�နိုုုင််မ်းည််) ယုင််� မ်းးလူကုန်းဦး�
ဆာင််�ရဲဲသာ� အာပု္ပံ်�၌ု ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� နိုငှ််် မ်းတ်းသည််် �နု်း်စောခဲ့်မ်း ုအာခဲ့ကု်အာခဲ့ဲမ်းာာ� ရဲှစုောန်းမြခဲ့င််� 
မြ��်သည််။ ဘ၀သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုအာစောပ္ပံ် မ်းမု်းကုုုုယု်ကုု ုတ်ုုင််�တ်ာ စောမြ�ဆာုရုဲသည််် အာတ်ကွု်လူည််� ယုင််�ကုဲသ်ုု� မ်းတ်းည်း
သည််် အာခဲ့ကု်အာခဲ့ဲမ်းာာ� ရဲှစုောန်းမြခဲ့င််�ကုု ုသရုဲှုနိုုုင််မြခဲ့င််� မြ��်ပ္ပံါသည််  

စောရဲရဲညှ််အာခဲ့ာကု်မ်းာာ� မြ��်စောသာ ဘ၀အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်းနုိုငှ််် မ်းမု်းကုုုုယု်ကုု ုတ်န်း်�ုု�ရဲှုသည််ဟူ ုခဲ့ံ�ာ�ရဲမြခဲ့င််� မ်းာာ�တ်ငွ်် မြခဲ့ာ�န်းာ�
မ်း ုရဲှုရဲသည််် အာစော�ကုာင််�ရဲင််�မ်းာှ လူးစောန်းမ်း ုအာစောမြခဲ့အာစောန်း ကုာွဟူမြခဲ့င််�စော�ကုာင််် မြ��်သည််။ �င််စောင် ွအာမ်းာ�ု�မ်းာ�ု� နိုှင််် ဘ၀ 
အာရဲည််အာစောသ�ွ ကုနု်း်�ရဲငှ််မ်းာာ�အာာ� ထွတု််ယုး၍ စောရဲရဲညှ်် ဘ၀အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်း ုကုုု ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်� 
စောဒိုတ်ာမြ�င််် ခဲ့ာနု်း်ထွုု��ကုည််် စောသာအာခဲ့ါ အာမု်း်ပ္ပံုငု််ဆာုုင််မ်း ုနိုှင််် အာမု်း်ရဲာ အာရဲည််အာစောသ�ွ ဟူးစောသာအာခဲ့ာကု် ထွင််ထွင််ရဲာှ�ရဲာှ� 
ထွကွု်စောပ္ပံ်လူာပ္ပံါသည််။ ရဲန်း်ကုနု်း်နိုှင််် မ်းနိုတစောလူ� တ်ုု�ရဲှု ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�သည်် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ 
သုု�မ်းဟူတု်် မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� မ်းာာ�ထွကု် ပ္ပံ�ုဂလူကုု ပ္ပံုုင််ဆာုုင််သည််် အာမု်း်ကုု ုင်ာှ�ရဲမ်း်�စောန်းထွုုင််ရဲမ်း ု၈ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� ပ္ပံုုမ်းာာ�
ပ္ပံါသည််။ အာမု်း်ပ္ပံုုင််ဆာုုင််မ်းတု်ငွ်် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲထွကု် အာန်းည််�င်ယု် ပ္ပံုမု်းာာ�စောသာ်လူည််� စောဆာမွ်းာ�ု�မ်းာာ� အာမု်း်၌ စောန်းထွုုင််ရဲမ်းု
တ်ငွ်် ၁၅ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� ပ္ပံုုန်းည််�ပ္ပံါသည််။ 

အာုမ်း်ကုုု မ်းည််သးကု ပ္ပံုုင််ဆာုုင််သည််် အာစောပ္ပံ် မ်းးတ်ည််၍ အာမု်း်ရဲာ အာရဲည််အာစောသ�ွ နိုှင််် �ယု်ယုးရဲန်း် တ်တ််နိုုုင််မ်း ုသစောဘာထွာ�
အာမြမ်းင်် ကုာွမြခဲ့ာ�ခဲ့ာကု် ကြီးကုး�မ်းာ�ပ္ပံါသည််။ ကုုယုု်ပ္ပံုုင််၊ အာမု်း်စောထွာင််�ကု် သု�ုမ်းဟူတု်် စောဆာမွ်းာ�ု�သာ�ခဲ့ာင််�၏ အာမု်း်တ်ငွ်် စောန်းထွုုင််ရဲ
စောသာ စောမြ�ဆာုသုး ၈၀ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� န်းး�ပ္ပံါ�ကု ၎င််�တ်ု�ုအာုမ်း်သည်် ၎င််�တ်ု�ု၏ လူုုအာပ္ပံ်ခဲ့ာကု်နိုှင််် ကုုုကု်ည်းမ်း ုရဲှုသည််ဟူးစောသာ 
အာခဲ့ာကု်ကုု ုသစောဘာတ်းဖြိုးပ္ပံး� ၅၀ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�ကု လူနွ်း်�ွာ သစောဘာတ်း�ကုပ္ပံါသည််။ ပ္ပံ�ုဂလူကုုပ္ပံုုင်် သုု�မ်းဟူတု်် အာ�ုု�ရဲပ္ပံုငု်် အာမု်း်
မ်းာာ�တ်ငွ်် စောန်းထွုုင််ရဲစောသာ စောမြ�ဆာုသုး ၆၀ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�ခဲ့န်း�် ကုသာ ၎င််�တ်ုု�အာုမ်း်သည်် ၎င််�တ်ု�ု၏ လူုုအာပ္ပံ်ခဲ့ာကု်နိုှင််် ကုုုကု်ည်းမ်း ု
ရဲှုသည််ဟူးစောသာ အာခဲ့ာကု်ကုု ုသစောဘာတ်းဖြိုးပ္ပံး� လူနွ်း်�ွာ သစောဘာတ်းသး ၂၉ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�သာ ရဲှုပ္ပံါသည််။ ကုုယုု်ပ္ပံုုင်် သုု�မ်းဟူတု်် 
စောဆာွ�မ်းာ�ု�သာ�ခဲ့ာင််� အာမု်း်တ်ငွ်် စောန်းထွုငု််ရဲစောသာ စောမြ�ဆာုသုး ၁၈ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�ခဲ့န်း�် ကု အာုမ်း်ရဲာ �ယု်ယုးနိုုုင််ရဲန်း် ခဲ့ကု်ခဲ့ဲသည်် 
ဟူးစောသာ အာခဲ့ာကု်ကုုု သစောဘာတ်းဖြိုးပ္ပံး� နိုုုင််�ယုဉှ််�ကုည်််ပ္ပံါကု ပ္ပံ�ုဂလူကုု ပ္ပံုုင််ရဲငှ်် အာမု်း်တ်ငွ်် စောန်းထွုုင််ရဲစောသာ စောမြ�ဆာုသုး ၅၈ 
ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�ကု ယုင််�အာခဲ့ာကု်ကုု ုသစောဘာတ်း�ကု ပ္ပံါသည််။ အာမု်း်ရဲာ တ်တ််နိုုုင််သည််် အာခဲ့ာကု်တ်ငွ်် ကုာွမြခဲ့ာ�မ်းုမ်းာာ�ကုု ု
�ကုည်််ပ္ပံါကု ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုမ်းာာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ�ရဲှု စောမြ�ဆာုသုးမ်းာာ� ၄၀ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�ကု အာမု်း်ရဲာ �ယု်ယုး
နိုုုင််ရဲန်း် ခဲ့ကု်ခဲ့ဲသည်် ဟူးစောသာ အာခဲ့ာကု်ကုုု သစောဘာတ်းပ္ပံါသည််။ နိုုုင််�ယုဉှ််ရဲလူှင်် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ� နိုငှ််် မ်းးလူကုန်းဦး�
ဆာင််�ရဲဲသး ၂၆ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�ကုသာ ယုင််�အာခဲ့ာကု်ကုု ုသစောဘာတ်း ပ္ပံါသည််။ 

အာ�ာ�အာစောသာကု်၊ အာသံ�ုအာစောဆာာင်် ပ္ပံ�စည််�၊ ပ္ပံည်ာစောရဲ� နိုငှ််် ကုာန်း်�မ်းာစောရဲ� စော�ာင််စောရဲာှကု်မ်း ုကုဲသ်ုု� အာမြခဲ့ာ� မ်းရဲှုမ်းမြ��် 
လူုုအာပ္ပံ်ခဲ့ာကု် မ်းာာ�အာတ်ကွု် အာကုနု်း်အာကုာ ခဲ့ံနိုုုင််မ်း ုကုာွဟူစောန်းမြခဲ့င််� ကုုလုူည််� နိုုုင််�ယုဉှ်် နိုုငု််ပ္ပံါသည််။ ယုင််�ကုာွဟူခဲ့ာကု် မ်းာာ�
မ်းာှ န်းည််�ပ္ပံါ�စောသာ်လူည််� အာစောရဲ�ကြီးကုး�စောသာ အာခဲ့ာကု်မ်းာာ�လူည််� မြ��်ပ္ပံါသည်် (ဇယုာ� ၃)။ အာ�ာ�အာစောသာကု် မ်း ှလူွဲ၍ 
အာမြခဲ့ာ�စောသာ ကုာွဟူခဲ့ာကု် မ်းာာ�မ်းာှ �ာရဲင််�အာင််� အာရဲ သသုာထွင််ရဲာှ� ပ္ပံါသည််။ ကုာန်း်�မ်းာစောရဲ� စော�ာင်််စောရဲာှကု်မ်း ုမ်းာှ 
စောန်းာကု်ထွပ္ပံ် ကုနု်း်ကုာ�ရဲတု်် အာကြီးကုး�ဆာံု� လူုုအာပ္ပံ်ခဲ့ာကု် တ်�်ခဲ့ ုမြ��်နိုုုင််ဖြိုးပ္ပံး� ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ၄၈ 
ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�၊ မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� ၄၆ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� နိုှင််် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ ၃၈ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� တ်ုု�ကု ယုင််�အာတ်ွကု် 

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ
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အာကုနု်း်အာကုာ ခဲ့ံရဲန်း် ခဲ့ကု်ခဲ့ဲသည််ဟူ ုစောမြ��ကုပ္ပံါသည််။ အာမု်း်ရဲာ မ်းလှူွဲ၍ အာမြခဲ့ာ�စောသာ အာကုနု်း်အာကုာ ခဲ့ံနိုုုင််မ်း ုတ်ုုင််�တ်ာခဲ့ာကု် 
မ်းာာ�တ်ငွ်် ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး နိုငှ််် မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� တ်ု�ုအာ�ကုာ� အာတ်န်း်အာသင််် တ်းည်းစောန်းမြခဲ့င််� 
မ်းာှလူည််� မ်းတှ််သာ��ယွု်ရဲာ မြ��်ပ္ပံါသည််။ သု�ုစောသာ်လူည််� အာမု်း်ရဲာ အာတ်ကွု် အာကုနု်း်အာကုာ ခဲ့ံနိုုုင််မ်းုတ်ငွ််မ်းး မ်းးလူကုန်းဦး� 
ဆာင််�ရဲဲသာ� နိုှင််် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲမ်းာှ တ်းည်းစောန်းပ္ပံါသည််။ အာထွကု်ပ္ပံါ အာခဲ့ာကု်ကုု ု�ကုည်််ပ္ပံါကု ကုာွဟူခဲ့ာကု် မ်းာာ�မ်းာှ မ်း
�ကုာစောသ�မ်းးကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာခဲ့ဲမ််း ုနိုှင်််သာ �ပ္ပံ်ဆာကု်စောန်းဖြိုးပ္ပံး� ပ္ပံည်ာစောရဲ� န်းည််�ပ္ပံါ�မြခဲ့င််�နိုငှ််် �ပ္ပံ်ဆာုုင််မြခဲ့င််� မ်းရဲှပု္ပံါ။ 

ပ္ပံ�စည််� အာသံ�ုအာစောဆာာင််/�န်း်စောဆာာင််မ်း ုလူုုအာပ္ပံ်ခဲ့ာကု် ကုု ုဆာန်း်���်မ်းည်် ဆာုုပ္ပံါကု ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�
ရဲာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�ရဲှု အာမု်း်စောထွာင််� ုမ်းာာ�သည်် ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ်�ည််ပ္ပံင်် စောကုာ်မ်းတ်း (YCDC/MCDC) ၏ စောရဲစောပ္ပံ�စော�မ်း ု�န်း�် မြ�င််် 
ဆာကု်သွယု်နိုုုင််မြခဲ့င််� ပ္ပံုမု်းုု န်းည််�ပ္ပံါ�ဖြိုးပ္ပံး� ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာမု်း်စောထွာင််� ု၁၉ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� သာ ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ်
�ည််ပ္ပံင််၏ စောရဲစောပ္ပံ�စော�မြခဲ့င််� �န်း်စောဆာာင််မ်းကုုုု လူကု်လူမှ်း်�မ်းး ပ္ပံါသည််။ နိုုုင််�ယုဉှ််ပ္ပံါကု စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ၏ ၅၀ 
ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� နိုှင််် မ်းးလူကုန်းဦး� ဆာင််�ရဲဲသာ� ၄၂ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� တ်ုု�ကု အာထွကု်ပ္ပံါ စောရဲစောပ္ပံ�စော�မြခဲ့င််� �န်း်စောဆာာင််မ်းကုုုု လူကု်လူမှ်း်�မ်းး 
သည််ကုု ုစောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။ ဖြိုးမ်း�ု�ဆာင််စောမြခဲ့�ံ�ုတ်ငွ်် စောန်းထွုငု််�ကုသည််် ဆာင််�ရဲဲသည်််စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�သည်် ၎င််�တ်ုု�
နိုငှ််် ပ္ပံည်ာအာရဲည််အာခဲ့ာင််�တ်းဖြိုးပ္ပံး� ဖြိုးမ်း�ု�လူယု်နိုငှ််် န်းး�ရဲာ၌ နို�ှ်ရဲညှ််�ကုာမြမ်းင်််�ာွ စောန်းထွုုင််ခဲ့ဲ�်ကုသးမ်းာာ� န်းည််�တ်း �ည််ပ္ပံင််
�န်း်စောဆာာင််မ်း ုမ်းာာ�ကုုု လူကု်လူမှ်း်�မ်းးနိုုုင််မြခဲ့င််� မ်းရဲှစုော�ကုာင််� ရဲငှ််�လူင််�စောသာ အာစောထွာကု်အာထွာ�မ်းာာ��ာွ စောတ်�ွနိုုငု််ပ္ပံါသည််။ 
ထွပ္ပံ်မ်းံ၍ အာစောထွာကု်အာထွာ� အာမြ��် မ်းလုူာာ သမု်း်�ဆာည််�မ်း ု�န်း်စောဆာာင််မြခဲ့င််� အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်သည််် ဆာင််�ရဲဲသည််် 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ၃၆ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�သာ ရဲှုစောသာ်လူည််� စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ နိုငှ််် မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ�တ်ငွ်် 
�န်း်စောဆာာင််မ်း ုအာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်သး ၆၆ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� နိုှင််် ၇၂ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� အာသး�သး� ရဲှုသည််ကုု ုစောတ်�ွနိုုငု််ပ္ပံါသည််။ �တု််�င််�ာ�
�ရဲာ အာခဲ့ာကု်မ်းာှ လူှပ္ပံ်��်မ်းး� ရဲရဲှမု်း ုအာခဲ့ာကု်ကုု ုသစောဘာတ်းည်းသည််် ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� ၌ ကုာွမြခဲ့ာ�မ်း ုမ်းာာ��ာွ မ်းရဲှုမြခဲ့င််� မြ��်သည််။ 
ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ၇၉ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�၊ မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� ၈၄ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� နိုှင််် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ 
၈၇ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�ကု သစောဘာတ်း�ကုသည်် ကုု ုနိုုုင််�ယုဉှ််နိုုငု်် ပ္ပံါသည််။ ယုင််�သုု� မ်းကုာွမြခဲ့ာ� ရဲမြခဲ့င််�မ်းာှ လူှပ္ပံ်��်မ်းး� ရဲရဲှမုြခဲ့င််� 
အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်း ုကုုု မ်းဟူတု််ပ္ပံဲ လူှပ္ပံ်��်မ်းး� ရဲရဲှမု်းကုုုုသာ စောမ်း�မြမ်းန်း်�စောသာ စောမ်း�ခဲ့နွ်း်�ပ္ပံံု�ံ စော�ကုာင််် လူးမ်းာာ�ကု စောယုဘယုုာ 
ဆာန်း်ဆာန်း် စောမြ�ဆာုုမြခဲ့င််�လူည််� မြ��်နိုုငု််ပ္ပံါသည််။ မ်းလုူာာသမု်း်�ဆာည််�မ်း ုတ်ငွ််မ်းး လူးမ်းာာ�၏ စောကုာန်းပ္ပံ်မ်းကုုုု စောမ်း�မြမ်းန်း်�
စောသာစော�ကုာင််် ပ္ပံ�ုဂ�ုလူ်စောရဲ� သစောဘာထွာ�အာမြမ်းင််မ်းာာ� ပ္ပံါ�င််လူာမြခဲ့င််� မြ��်သည််။ 

ဇို�ား (၃) မြို့မံ�ိ�န်း�်အစီ�ခ�ဲ အ��ိကိ် အဆောပြခခံ �ိ�အ�်ခ�ကိ်မံ�ားကိိ� �ကိ်�မှံ်းမံ�ီန်း် ခကိ်ခ�မံ ု�ာခ�ိင််နှုန်း်း 
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စောယုဘယုုာ�ကုည်််လူှင်် မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� နိုငှ််် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ 
တ်ုု�ထွကု် ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ကု ၎င််�တ်ု�ုဖြိုးမ်းု��၏ 
ပ္ပံတ််�န်း်�ကုာင်် အာစောမြခဲ့အာစောန်းကုု ုစောကုာန်းပ္ပံ်မ်း ုန်းည််�ပ္ပံါ�ပ္ပံါသည််။ ၎င််�တ်ု�ုဖြိုးမ်းု��
တ်ငွ်် သန်း�်ရဲငှ််�စောသာ လူမ်း်� နိုငှ််် အာမ်းာာ�မြပ္ပံည််သးဆာုုင််ရဲာ စောန်းရဲာမ်းာာ� ရဲှသုည််
ဆာုုစောသာ အာခဲ့ာကု်ကုု ုဆာင််�ရဲဲသည်််စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ၄၅ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� 
ကုသာ သစောဘာတ်း စောသာ်လူည််� မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� ၅၄ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� 
နိုငှ််် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ ၅၈ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� တ်ုု�ကု အာသး�သး� သစောဘာတ်း
သည်် ကုု ုစောတ်ွ�ရဲပ္ပံါသည််။ ထွုု�န်းည််�တ်း ဖြိုးမ်း�ု�ရဲှု မြမ်း�်မ်းာာ�၊ စောခဲ့ာာင််�မ်းာာ� နိုငှ််် 
တ်း�စောမြမ်းာင််�မ်းာာ�သည်် သန်း�်ရဲငှ််�သည်် ဆာုစုောသာ အာခဲ့ာကု်အာာ�  ဆာင််�ရဲဲသည််် 

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ၁၉ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်�ကုသာ သစောဘာတ်းစောသာ်လူည််� မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� ၂၇ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� နိုှင််် 
စောယုဘယုုာလူးဦး�စောရဲ ၂၉ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်� ကု အာသး�သး� သစောဘာတ်း�ကုသည််ကုု ုနိုုုင််�ယုဉှ််�ကုည််် နိုုုင််သည််။ သုု�စောသာ်လူည််� 
ဆာင််�ရဲဲသည်််စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� သု�ုမ်းဟူတု်် မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�တ်ငွ်် ည်စောမ်းာှင််ဖြိုးပ္ပံး�စောန်းာကု် အာမု်း်ထွဲ သုု�မ်းဟူတု်် 
ရဲပ္ပံ်ကုကွု်ပ္ပံတ််�န်း်�ကုာင်် အာတ်ငွ််� စောဘ�ကုင််�လူံခုြုံခဲ့ံ�မ်း ုန်းည််�ပ္ပံါ�သည်် (သု�ုမ်းဟူတု််) ၎င််�တ်ုု�သည်် ရဲန်း်ကုုန်း်နိုှင််် မ်းနိုတစောလူ� 
တ်ငွ််�ရဲှု အာမြခဲ့ာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ� နိုငှ်််ယုဉှ််လူာင်် မ်းခုဲ့င််� ပ္ပံုမု်းုု ကြုံကုံ�စောတ်�ွရဲနိုုုင််သည်် ဟူ ုစောမြ�ဆာုမုြခဲ့င််� မ်းရဲှ�ုကုသည််ကုု ု စောတ်�ွရဲ
ပ္ပံါသည််။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ အာလူပု္ပံ်သမ်းာ�မ်းာာ� စောန်းထွုငု်် အာစောမြခဲ့ခဲ့ာရဲာ စောန်းရဲာမ်းာာ�တ်ငွ်် မ်းခုဲ့င််�ပ္ပံုုမ်းုု မြ��်နိုုုင််သည်် ဆာုစုောသာ
အာခဲ့ာကု်ကုု ုအာမြခဲ့ာ�စောသာ သစုောတ်သန်း �ာတ်မ်း်�မ်းာာ�၌ တ်င််မြပ္ပံစောန်းလူှကု် ရဲှရုဲာ အာထွကု်ပ္ပံါ စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု် မ်းာှ �တု််�င််�ာ�
�ယွု်ရဲာ စောကုာင််�စောန်းပ္ပံါသည််။   

သဘာ၀ စောဘ�အာနိုတရဲာယု်မ်းာာ�နိုငှ််် ရဲင််ဆာုငု််နိုုုင််ရဲန်း် ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ကု ပ္ပံုမု်းုု၍ မြပ္ပံင််ဆာင််ထွာ�မ်း ုရဲှု
သည််ကုု ု�ုတ််�င််�ာ��ယွု်ရဲာ စောတ်�ွရဲှုရဲပ္ပံါသည််။ ထွု�ုမြပ္ပံင်် ၎င််�တ်ု�ုသည်် သဘာ၀ ပ္ပံတ််�န်း်�ကုာင်် စောဘ�အာနိုတရဲာယု် ရဲှမု်းု
ဆာုုင််ရဲာ သတ်င််�အာခဲ့ာကု်အာလူကု် မ်းာာ�ကုု ုအာ�ုု�ရဲမ်း ှစောပ္ပံ�သည်် ဆာုစုောသာ အာခဲ့ာကု်ကုုလုူည််� ပ္ပံုမု်းုု၍ သစောဘာတ်းနိုုုင််စောခဲ့ာ ရဲှု
ပ္ပံါသည််။ အာစောပ္ပံ်ယုံ သံ�ုသပ္ပံ်�ကုည်််ပ္ပံါကု အာစောပ္ပံါင််�လူကုခဏ္ဌာာ ဆာန်း်သည််ဟူ ုဆာုုနိုုုင််စောသာ်လူည််� ယုင််�စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်သည်် 
ရဲန်း်ကုုန်း်ဆာင််စောမြခဲ့�ံ�ု ရဲပ္ပံ်ကုကွု်မ်းာာ�၌ စောရဲကြီးကုး�စောရဲလူှံမ်းမု်းာာ� ရဲှုစောန်းမြခဲ့င််� နိုငှ််် ယုင််�စောန်းရဲာမ်းာာ�မ်း ှမြပ္ပံည််သးမ်းာာ�အာာ� အာ�ုု�ရဲဌာာန်း 
မ်းာာ�ကု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�စော�ရဲန်း် ကြီးကု�ု�ပ္ပံမ်း်�အာာ�ထွတု််မြခဲ့င််� မ်းာာ�မြ�င််် ဆာကု်�ပ္ပံ် စောန်းပ္ပံါသည််။   

အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် ရဲရဲှမု်း၌ု စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ နိုငှ််် ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� အာ�ကုာ� အာခဲ့ာနု်း်ပ္ပံုုင််�၊ 
အာခဲ့ာနု်း်မြပ္ပံည်််၊ စောန်း��ာ� �သည််် အာလူပု္ပံ်အာမ်းာ�ု�အာ�ာ� သသုာထွင််ရဲာှ��ာွ ကုာွဟူစောန်းမြခဲ့င််� မ်းစောတ်�ွရဲှုရဲပ္ပံါ။ သုု�စောသာ်လူည််� 
အာလူပု္ပံ်ရဲငှ်် အာမ်းာ�ု�အာ�ာ� ကုာွဟူခဲ့ာကု်မ်းာာ� ရဲှုသည််ကုု ုစောတ်�ွရဲပ္ပံါသည််။ ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�ကု 
ကုုုယု်ပ္ပံုုင််လူပု္ပံ်င်န်း်� လူုပ္ပံ်နိုုုင််စောခဲ့ာ မ်းာာ�ဖြိုးပ္ပံး� အာ�ုု�ရဲဌာာန်း သုု�မ်းဟူတု်် ကုုမ်းံဏ္ဌားမ်းာာ�တ်ငွ်် လူပု္ပံ်နိုုုင််စောခဲ့ာ န်းည််�ပ္ပံါသည််။ �ကု်ရိုံမု်းာာ�
၌ အာလူုပ္ပံ်လူပု္ပံ်ကုုငု််ရဲန်း် ရဲည််ရဲယွု်ခဲ့ဲစ်ောသာ ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ��ာွသည်် အာရဲည််အာခဲ့ာင််� လူုအုာပ္ပံ်ခဲ့ာကု် 
မ်းမြပ္ပံည််မ်းးမြခဲ့င််�စော�ကုာင််် တ်ရဲာ�မ်း�င်် အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် မ်းာာ�သာ လူပု္ပံ်ကုုငု်် စောန်းရဲသည်် ဆာုစုောသာ သစုောတ်သန်း စောတ်�ွရဲှုခဲ့ာကု်အာာ� 
ယုင််�အာခဲ့ာကု်မ်း ှပ္ပံံပ်္ပံုု�စောပ္ပံ�လူှကု် ရဲှပု္ပံါသည််။၃၄ 

အာခဲ့ာနု်း်မြပ္ပံည််် အာလူပု္ပံ်ထွကု် အာခဲ့ာနု်း်ပ္ပံုုင််� အာလူပု္ပံ် သုု�မ်းဟူတု်် စောန်း��ာ� လူုပ္ပံ်ကုုငု််မ်း ုပ္ပံုုမ်းာာ�စောသာ မ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� မ်းာာ�
မ်းာှမ်းး ထွုုကုဲသ်ုု� မ်းဟူတု််ပ္ပံါ။ ၎င််�တ်ုု�သည်် ကုုုယု်ပ္ပံုုင််လူပု္ပံ်င်န်း်� သုု�မ်းဟူတု်် ပ္ပံု�ဂလူကုု ကုမု်းံဏ္ဌား တ်ငွ်် လူပု္ပံ်ကုုငု််မ်း ုန်းည််�
စောသာ်လူည််� လူးမ်းုအာ�ွဲ�အာ�ည််�မ်းာာ� သုု�မ်းဟူတု်် NGOမ်းာာ� နိုငှ််် အာ�ုု�ရဲဌာာန်းမ်းာာ�တ်ငွ်် လူပု္ပံ်ကုုငု််သး ပ္ပံုုမ်းာာ�ကုာ အာ�ုု�ရဲ
အာလူပု္ပံ် လူပု္ပံ်သး ၁၀% ရဲှုဖြိုးပ္ပံး� ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး နိုငှ််် စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ တ်ငွ််မ်းး အာ�ုု�ရဲအာလူပု္ပံ် လူုပ္ပံ်သး 
၀.၈% နိုငှ််် ၅% အာသး�သး�သာ ရဲှုပ္ပံါသည််။ �း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� အာစောမြခဲ့အာစောန်း တ်ုု�တ်ကု်စော�ရဲန်း် အာ�ုု�ရဲမ်း ှလူပု္ပံ်စောဆာာင််စောန်းသည််၊ ၎င််�
တ်ုု�သည်် အာလူုပ္ပံ်အာကုုုင်် အာခဲ့ငွ်််အာလူမ်း်�စောကုာင််� မ်းာာ�ကုု ုလူကု်လူမှ်း်�မ်းးသည််၊ ၎င််�တ်ု�ု၏ အာလူပု္ပံ်သည်် လူပု္ပံ်င်န်း်��မွ်း်�ရဲည်် 
�ွံ�ဖြိုး��ု�စော�သည််၊ ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ်�ည််ပ္ပံင်် စောကုာ်မ်းတ်းသည်် ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ်�ွံ�ဖြိုး��ု�စောရဲ� အာတ်ကွု် ရဲည််မ်းနှ်း်�ခဲ့ာကု်မ်းာာ� ရဲှုသည်် �စောသာ 
အာခဲ့ာကု်မ်းာာ�ကုု ုမ်းးလူကုန်းဦး�ဆာင််�ရဲဲသာ� မ်းာာ�ကု သစောဘာတ်းနိုုုင််စောခဲ့ာ န်းည််�ပ္ပံါသည််။ ၎င််�တ်ု�ုသည်် အာ�ုု�ရဲ အာစောပ္ပံ် 
သစောဘာထွာ� အာမြမ်းင််မ်းာာ�ကုု ုအာမ်းာာ�မြပ္ပံည််သးသုု� ထွုတ််စောမြပ္ပံာရဲာ၌ လူံခုြုံခဲ့ံ�မ်း ုရဲှုသည်် ခဲ့ံ�ာ�ရဲမြခဲ့င််� န်းည််�ပ္ပံါ�သလူု ုမြပ္ပံည််န်းယု်/
တ်ုုင််�စောဒိုသကြီးကုး� အာ�ုု�ရဲမ်း ှမြပ္ပံည််သးလူးထွ၏ု လူုုအာပ္ပံ်ခဲ့ာကု်မ်းာာ�ကုု ုတ်ံ�ုမြပ္ပံန်း်မ်း ုရဲှုသည်် ဆာုုစောသာ အာခဲ့ာကု်ကုုလုူည််� သစောဘာတ်း
ည်းမ်း ုန်းည််�ပ္ပံါ� နိုုုင််ပ္ပံါသည််။  

ပ္ပံံမု်းှန်း်အာာ�မြ�င််် စောကုာ�လူကု်စောဒိုသ မ်းာာ�မ်း ှစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�လူာသး မ်းာာ�သည်် အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် တ်�်ခဲ့ုခဲ့ကုုုု ရဲရဲှ�ုကုစောသာ်လူည််� 
အာမု်း်စောန်းရဲာထွုငု််ခဲ့င််� အာတ်ကွု် အာကုနု်း်အာကုာခဲ့ံနိုုုင််ရဲန်း် ရိုနု်း်�ကုန်း် စောန်းရဲသလူုု လူကု်ခဲ့ံနိုုုင််ရဲန်း် ခဲ့ကု်ခဲ့ဲသည််် အာစောမြခဲ့အာစောန်းမ်းာ�ု�
တ်ငွ်် စောန်းထွုငု််စောန်းရဲလူှကု် ရဲှပု္ပံါသည််။ ယုင််�ကုဲသ်ုု� အာစောမြခဲ့အာစောန်း မ်းာာ�ကု ၎င််�တ်ု�ု၏ စောရဲရဲညှ်် လူးမ်းဘု၀ သာယုာခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ု
အာစောပ္ပံ် အာဆာုု�သကု်စောရဲာကု်မ်းမု်းာာ� ရဲှုစော�မ်းည်် မြ��်သည််။ သု�ုတ်ုုင််စောအာာင်် ၎င််�တ်ု�ုကုုု စောယုဘယုုာ လူးဦး�စောရဲ ထွကု် 
အာစောမြခဲ့အာစောန်း ပ္ပံုမု်းုု ဆာုု�သည််ဟူ ုစောမြပ္ပံာနိုုုင််မ်းည်် မ်းဟူတု််ပ္ပံါ။ ထွုု�မြပ္ပံင်် ဖြိုးမ်း�ု�တ်ငွ်် �ကုာမြမ်းင်််�ာွ စောန်းထွုုင််ခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး� ကုုုယု်ပ္ပံုုင််အာမု်း် 
သုု�မ်းဟူတု်် မ်းသုာ��ပု္ပံုုင််အာမု်း် ရဲှုစောသာ်လူည််� စောကုာ�လူကု်မ်း ှစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�လူာသည််် အာလူုပ္ပံ်သမ်းာ�မ်းာာ�ထွကု် ပ္ပံည်ာစောရဲ�န်းမု်း််
ပ္ပံါ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�စောန်းထွုုင််သး မ်းာာ�လူည််� ရဲှစုောန်းပ္ပံါသည််။ ၎င််�တ်ုု�သည်် အာလူုပ္ပံ်အာကုုုင်် ရဲာှစော�ရွဲရဲှုရဲန်း် ပ္ပံုုမ်းုု၍ ခဲ့ကု်ခဲ့ဲပ္ပံါသည််။ 
စောဒိုသအာ�ုု�ရဲ၏ �းမ်းံကုနု်း်�နိုှင််် လူပု္ပံ်စောဆာာင််မ်းမု်းာာ�ကုု ု၎င််�တ်ုု�သည်် ပ္ပံုုမ်းုု သရုဲှုနိုုုင််စောသာ်လူည််� အာ�ုု�ရဲ အာစောပ္ပံ် ယုံ�ုကုည််မ်း ု
န်းည််�သလူုု ၎င််�တ်ုု�၏ ဘ၀ �ွံ�ဖြိုး��ု�တ်ုု�တ်ကု် စော�ရဲန်း် အာ�ုု�ရဲမ်း ှလူပု္ပံ်စောဆာာင််စောပ္ပံ�နိုုငု််သည််ဟူ ုယုံ�ုကုည််မ်းလုူည််� န်းည််�ပ္ပံါ�
ပ္ပံါသည််။   

စာစိာစာက်ျေး��့�မုာ



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရှိိ ုမြို့��ု�မြ�ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ� ု- ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျ��ုံ�သဏ္ဌာာာန််�ျာ�နိုိင််် ရွှေ့ရှိ�့ရွှေ့မြ�ာင််�အရွှေ့မြေေျသ�ူျာ�၏ ဘ၀ယာာယာာေျ�်�ရွှေ့မြ��်ကုို�ု စိစုိစိ်ရွှေ့��်ာမြေင််�
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န်းဂိံ�း

မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံရဲှ ုဖြိုးမ်း�ု�မ်းာာ� လူှင််မြမ်းန်း်�ာွ �ွံ�ဖြိုး��ု�ခဲ့ာဲ�ထွငွ််လူာ စောသာစော�ကုာင််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောန်း မြပ္ပံည််သးမ်းာာ�၏ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံဘ၀ သာယုာ
ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုအာစောမြခဲ့အာစောန်း အာစောပ္ပံ် သစုောတ်သန်းမြပ္ပံ�ရဲန်း် ပ္ပံုမု်းုု၍ အာစောရဲ�တ်ကြီးကုး� လူုုအာပ္ပံ် လူာပ္ပံါသည််။ ယုခဲ့ ုစောဆာ�ွစောနိုွ�မ်းု�ာတ်မ်း်�
သည်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံသုု� စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ� ရဲင််ဆာုငု််စောန်းရဲသည််် အာခဲ့ကု်အာခဲ့ဲမ်းာာ� နိုှင််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ု
အာစောမြခဲ့အာစောန်း တ်ုု�အာာ� အာစောရဲအာတ်ကွု် အာသာ�စောပ္ပံ� (quantitative) န်းည််�လူမ်း်�မြ�င််် ��ု�် စောလူလ်ူာထွာ�မြခဲ့င််� မြ��်သည််။ 
ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုနိုှင််် ဘ၀သာယုာ ခဲ့ာမ်း်�စောမြမ်းမ််း ုတ်ုု�ကုဲ်သုု� ရိုပု္ပံ်စောထွ�ွစောသာ အာစော�ကုာင််�အာရဲာ မ်းာာ�ကုု ုန်းာ�လူည််
နိုုုင််ရဲန်း် မ်းတ်းည်းစောသာ သစုောတ်သန်း န်းည််�န်းာမ်းာာ� အာသံ�ုမြပ္ပံ�မြခဲ့င််�၏ တ်န်း်�ု�ုကုုု ပ္ပံံစုော�ာ်ထွာ�သလူုု လူကု်ရဲှ ုအာယုးအာဆာ အာခဲ့ာ�ု� 
ကုုုလူည််� �နု်း်စောခဲ့်ထွာ�ပ္ပံါသည််။  

• ပြမံန်း်မံာနှ�ိင််င်ံသားည်း် ၎င််း၏ အမိံ်န်းီးခ�င််းနှ�ိင််င်ံ မံ�ားထုကိ် မြို့မံ�ိ�ပြ�ပြ�စီ်ထုနဲ်း်းမံ ုန်းည်း်း�ါးဆောသားာ်�ည်း်း မြို့မံ�ိ�ပြ� 
ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�မံ ုမံာှ အနှှစီ် နှစှီ်��်တာ�ိင်် �ံ�မံနှ်း်ပြမံင့််တာကိ်ဆောန်း�ှကိ် �ှသိားည်း်။ ဆာယု်�နုို�ှ်အာတ်ွင််� 
နိုုုင််င်ံစောရဲ� အာစောမြပ္ပံာင််�အာလူဲ မ်းာာ�စော�ကုာင််် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာမ်း ုပ္ပံံ�ုံမ်းာာ� ရိုတု််မြခဲ့ည််� စောမြပ္ပံာင််�လူဲသာွ�
သည်် ဆာုုစောသာ လူးသမု်းာာ�သည််် အာယုးအာဆာမ်းာှ တ်ကုုာမ်းနှ်း်ကုန်း်မြခဲ့င််� မ်းရဲှစုော�ကုာင််� ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းု
ဘ၀ ��်တ်မ်း်�အာာ� ��ု�်စောလူလ်ူာမ်း ုအာရဲ စောတ်�ွနိုုငု််ပ္ပံါသည််။ ဒိုးမ်းုုကုစောရဲ�း မြ��်�ဉ်် နိုှင််် နိုုုင််င်ံတ်ကုာမ်း ှ
�း�ပ္ပံာွ�စောရဲ� ပ္ပံတု််ဆာုု�မ်းု ရိုတု််သုမ်း်�မြခဲ့င််�စော�ကုာင််် မြမ်းန်း်မ်းာနိုုုင််င်ံ၏ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံမြ��်ထွနွ်း်�မ်းု မ်းာ�ု�စော� ်�တ်င််စောပ္ပံါကု်ပ္ပံာွ� 
လူာသည််ဟူ ုဆာုုနိုုုင််စောသာ်လူည််� လူနွ်း်ခဲ့ဲသ်ည််် ၁၅-၂၀ နို�ှ်ကုတ်ည််�ပ္ပံင်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံမြ��်ထွနွ်း်�မ်းု မ်းာ�ု�စော�မ််းာှ 
�တ်င််စောပ္ပံါကု်ပ္ပံာွ� စောန်းခဲ့ဲဖ်ြိုးပ္ပံး� မြ��်သည််။ 

• �နဲ်း်ခ�ဆ့ောသားာ ဆောပြခာကိ်နှစှီ်အတာငဲ််း �န်း်ကိ�န်း်မြို့မံိ��၌ မြို့မံ�ိ�န်း�်တာဲင််း ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�မံ ုအဓိကိိ ပြ�စီ်ဆော�်ခ�့
မြို့�းီ ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�မံ ု�ံ�စီံမံ�ား ဆောပြ�ာင််း���ာ�ါသားည်း်။ ၂၀၁၈ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံလူးစောန်းမ်းဘု၀ ��်တ်မ်း်� စောဒိုတ်ာ
မ်းာာ�အာရဲ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာစောရဲအာတ်ကွု်အာာ�မြ�င််် လူုုင််သာယုာဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်သုု� အာမ်းာာ�ဆာံ�ု �င််စောရဲာကု်
ခဲ့ဲ်ဖြိုးပ္ပံး� အာမြခဲ့ာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�တ်ငွ််မ်းး စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး �င််စောရဲာကု်မ်း ုအာစောမြပ္ပံာင််�အာလူဲ မြ��်မြခဲ့င််� တ်ု�ု
ကုုု မ်းာာ��ာွကြုံကုံ�စောတ်�ွ ခဲ့ဲ်ရဲပ္ပံါသည််။ ဥပ္ပံမ်းာ- လူုငု််သာယုာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်စောန်းထွုုင််သး ၈ ရဲာခဲ့ုငု််နိုုန်း်�မ်းာှ ၂၀၁၂ ခဲ့နုို�ှ်
ကုတ်ည််�ကု စောရဲာကု်ရဲှခုဲ့ဲ်မြခဲ့င််� မြ��်ဖြိုးပ္ပံး� ဒို�ံဆုာုပ္ပံ်ကုမ်း်� ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်တ်ွင််မ်းး ၃၅ ရဲာခဲ့ုုင််နိုုန်း်� အာထွ ုရဲှုပ္ပံါသည််။ 
အာမြခဲ့ာ�စောသာ ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�တ်ငွ််မ်းး ထွုုကုဲသ်ုု� သုသာစောသာ စောမြပ္ပံာင််�လူဲမြခဲ့င််�မ်းာ�ု�မ်းစောတ်�ွရဲှုပ္ပံါ။ 

• မြို့မံ�ိ�ဆောတာာ်မံ�ားသား�ိ် ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�သားူ မံ�ားမံာှ အမံ��ိးမံ��ိးအဆောထုဆဲောထုဲ မံတာကူိ�ဲပြ�ား �ကိ�ါသားည်း်။ လူတ်် 
တ်စောလူာ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံစောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့သးအာာ�လူံ�ုမ်းာှ စောကုာ�လူကု်စောဒိုသမ်း ှဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံအာရဲပု္ပံ်သုု� ခဲ့ုုလူံရုဲန်း် လူာ
စောရဲာကု်�ကုသည််် ဆာင််�ရဲဲသးမ်းာာ� သကု်သကု်သာ မ်းဟူတု််�ကုပ္ပံါ။ ပ္ပံည်ာတ်တ််စောမြမ်းာကု်မ်း ုမြမ်းင်််မ်းာ�စောသာ၊ 
စောင်စွော�ကု�တ်တ််နိုုငု််စောသာသး မ်းာာ��ာွ တ်ုု�သည််လူည််� ဖြိုးမ်း�ု�ထွဲပ္ပံုုင််� စောန်းရဲာမ်းာာ�သု�ု စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ �ကု
ပ္ပံါသည််။ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�လူာသး အာသ�်မ်းာာ� အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသည််် စောန်းရဲာတ်ငွ်် ကြီးကုး�မ်းာ�စောသာ ကုာွဟူခဲ့ာကု်မ်းာာ� ရဲှု
စောန်းပ္ပံါသည််။ ပ္ပံည်ာတ်တ်် စောင်စွော�ကု�တ်တ််နိုုုင််စောသာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�လူာသး အာသ�်မ်းာာ�သည်် ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ ဧရဲယုုာ 
ဗဟူုုခဲ့ာကု် (ဖြိုးမ်း�ု�လူယု်) နိုငှ််် န်းး�သည််် စောန်းရဲာမ်းာာ�၌ အာစောမြခဲ့ခဲ့ာ�ကုဖြိုးပ္ပံး� ယုင််�စောန်းရဲာတ်ငွ်် �ကုာမြမ်းင်််�ာွ စောန်းထွုုင််ခဲ့ဲ်
သးမ်းာာ�ကုု ုအာ�ာ�ထွုု�ပ္ပံါသည််။ ယုင််�ကုဲသ်ုု� မ်းတ်းကုွဲမြပ္ပံာ�မ်းစုော�ကုာင််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသးမ်းာာ�၏ ဖြိုးမ်း�ု�မြပ္ပံ
ဆာုုင််ရဲာ အာစောတ်�ွအာကြုံကုံ�မ်းာာ�ကုု ုခြုံခဲ့ံ�င်ံသုံ�ုသပ္ပံ်ရဲန်း် ခဲ့ကု်ခဲ့ဲစော�ပ္ပံါသည််။ 

• �တာ်တာဆော�ာ ဆော��့ဆောပြ�ာင််းအဆောပြခခ�သားူ မံ�ားမံာှ ကိ�ိ�်��ိင််အမိံ် ��ိင််��ိင််မံ ုန်းည်း်း�ါးသားပြ�င့်် အိမံ်�ာ
ကိ�န်း်ကိ�စီ�တိာ် ပြမံင့််မံားပြခင််း နှငှ့််စီ�်��ဉ််း၍ ��ိမံ�ိ ထုိခ�ိကိ်��ဲ် �ါသားည်း်။ လူကု်တ်စောလူာ စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�
အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ၄၅% မ်းာှ ပ္ပံ�ုဂလူကုု အာမု်း်ရဲငှ််မ်းာာ� ပ္ပံုုင််ဆာုုင််သည််် စောန်းအာမု်း်မ်းာာ�တ်ငွ်် င်ာှ�ရဲမ်း်�စောန်းထွုုင်် ရဲဖြိုးပ္ပံး� 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းဟူတု််သည််် သးမ်းာာ�တ်ငွ်် ယုင််�ကုဲသ်ုု� င်ာှ�ရဲမ်း်�စောန်းထွုငု််ရဲသးမ်းာှ ၈% သာ ရဲှု
ပ္ပံါသည််။ စောလူလ်ူာမ်းမု်းာာ�အာရဲ အာမု်း်ပ္ပံုုင််မြ��်မြခဲ့င််� နိုငှ််် အာမု်း်ရဲာ အာရဲည််အာစောသ�ွ စောကုာင််�မ်းနွ်း်မြခဲ့င််�သည်် 
ဘ၀အာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်း ုနိုှင််် မ်းမု်းကုုုုယု်ကုု ုတ်န်း်�ုု�ထွာ�သည််် ခဲ့ံ�ာ�ခဲ့ာကု်တ်ုု� ရဲရဲှုစော�မ်းည််် အာဓိကုု 
အာစော�ကုာင််�ရဲင််�မ်းာာ� မြ��်ပ္ပံါသည််။ ဤအာခဲ့ာကု်အာာ� ထွဲထွဲ�င််�င်် ထွပ္ပံ်မ်းံစောလူလ်ူာရဲမ်းည််မြ��်စောသာ်လူည််� 
အာ�ုု�ရဲအာစောန်းမြ�င််် စော�ာ�နိုနု်း်�သကု်သာသည််် အာမု်း်ရဲာမ်းာာ� စော�ာ်စောဆာာင််သင်််စော�ကုာင််� အာကြုံကုံမြပ္ပံ�စောန်း ပ္ပံါသည််။ 
စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး မ်းာာ�သည်် �ည််ပ္ပံင််�န်း်စောဆာာင််မ်း ုမ်းာာ�အာာ� လူကု်လူမှ်း်�မ်းးနိုုုင််မ်းုလူည််� န်းည််�ပ္ပံါ�
ပ္ပံါသည််။ ဥပ္ပံမ်းာ- ဆာင််�ရဲဲသည််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�မ်း ှစောမြ�ဆာုုသး ၁၉% ကုသာ ရဲန်း်ကုနု်း်
ဖြိုးမ်း�ု�စောတ်ာ် �ည််ပ္ပံင််မ်း ှသယွု်တ်န်း်�စောပ္ပံ�သည််် စောရဲပ္ပံုကုု်လူုုင််� ကုု ုအာသံု�မြပ္ပံ�နိုုုင်် ပ္ပံါသည််။  

�ိဂံုံး��
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• ဆော��့ဆောပြ�ာင််း အဆောပြခခ�သားမူံ�ားသားာ အခကိ်အခ�မံ�ားပြ�င့်် �င််�ိ�င််ဆောန်း�သားည်း် မံဟာ�တာ်�ါ။ ပ္ပံည်ာစောရဲ� 
အာဆာင်််အာတ်န်း်� န်းုမ်း််ပ္ပံါ�သည််် ဖြိုးမ်း�ု�န်းယု်မ်းာာ�မ်း ှဖြိုးမ်း�ု�စောန်းထွုုင််သးမ်းာာ� နိုှင််် စောရဲ�့စောမြပ္ပံာင််�အာစောမြခဲ့ခဲ့ာသး အာခဲ့ာ�ု�
တ်ုု�သည်် အာလူပု္ပံ် ရဲရဲှရုဲန်း် ခဲ့ကု်ခဲ့ဲစောန်းဖြိုးပ္ပံး� အာ�ုု�ရဲအာစောပ္ပံ် စောကုာန်းပ္ပံ်မ်းလုူည််� န်းည််�ပ္ပံါ�စောန်းပ္ပံါသည််။ ၎င််�တ်ု�ု
အာာ� အာလူပု္ပံ်အာကုုုင််မြ�င််် ခဲ့ာတု််ဆာကု်စောပ္ပံ�ရဲန်း် နိုငှ််် တ်ရဲာ��င်် အာလူပု္ပံ်အာကုုုင်် အာခဲ့ွင်််အာလူမ်း်� မြမ်းှင်််တ်င််နိုုုင််
စောရဲ� စောလူက်ုာင်််သင််�ကုာ�စောပ္ပံ�ရဲန်း် မ်းး�ါဒိုပ္ပံုုင််�ဆာုုင််ရဲာ စောဆာာင််ရဲကွု်ခဲ့ာကု်မ်းာာ� လူုအုာပ္ပံ်စောန်းပ္ပံါသည််။  

�ိဂံုံး��
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