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�ွန်း�်တ်ိ�ဟ်ာ� အိခြိ���ဖြူပိုး�င်�်လူ��န်းတ်� ် ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��်ခိုတ််

ထွ��ိ� �့��့် ှိလူိ�လ်ူ�ပိုးါခြိပိုးီ။ အိခြိပိုးိ�င်အ်ိဆိ�င်�််��သူလူိ� 

အိခိုွင််အ်ိလူ��်�တ်ွ�လူည်�် တ်စပ်ိုး�တံ်စပ်ိုးင်ပ်ိုးါပိုး�။

၂၀၁၀-၂၀၁၅ နှိ�င်င််�ံ့�အိ�ူ�အိ�ဖြူပိုး�င်�့်�� အိဓိိ�

�အိ�င်ဖ်ြူ�င်�်ု��တ်� ် လူွတ်လ်ူပိုးတ််�သ်ူတ်င်�်စ��တ်ွ

အိတ်ွ� ် လူ��်�ွင်််�ပိုး�ခို�တ််� ဖြူ�စပ်ိုးါတ်�။် စိန်း်�ခို်�ု�တ်ွ

� အိလူွန်း််အိလူွန်းက်ြီး�ီ����လူှ�ပိုး��် ် �င်ွ�ကြ��့င်�်ဖြူ�စ်

န်းည််�ပိုးါ�တ်��စလူိ� ် �ွ��်�်င်ဝ်န်းထ်ွ��့်ှ��ပိုးါ�တ်��
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အိလူ� ် ����ွ�အ်ိခိုွင််အ်ိလူ��်�့ှိတ်��အိဆ��ံ 

�ီဒီီ���တ်ွဟာ� ဖြူပိုးည်သ်ူူလူူထွ�ဆီ�ိ� သူတ်င်�်န်း�အ်ိခို်� ်

အိလူ��်တ်ွ�ိ� အိခို်ိန်း�်ှီ�ပိုး��ိ�န််း�် လူူထွ�အိ�ပိုး် အိစိ��့� 

တ်�ဝန်းခ်ို�ံု့ှိ�စ�ိ� ် လူ�ပိုးန်ှိ�င််��် ် အိခိုွင််အ်ိလူ��်�ိ� အိ�ိ

အိ့ ���်ဆ�ပိုးန်ှိ�င်ခ်ို�်ကြ�ပိုးါတ်�။် ဖြူပိုးည်သ်ူူလူူထွ��ှ� တ်ိ�်

�ှန်း�်န်းတ််� ်အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ့နှိ�င်တ််�အ်ိခိုါ သူူတ်ိ�့် ��ဘဝ

အိ�ပိုး် သူ��့်���်ု့ှိတ်� ် ဆ��ံဖြူ�တ်ခ်ို်��်တ်ွ�ိ� �ှန်း်

�ှန်း�်န်း�်န်းခ်ို်နှိ�င်က်ြ�တ်�အ်ိဖြူပိုးင် ် သူူတ်ိ�့် �� အိ�ဖြူခိုခိုံ

အိခိုွင််အ်ိ�့��တ်ွ�ိ� လူှစလ်ူ်ူရုံးုတ်�၊ ခို်ိ������တ််��တ်ွ 

အိ�ပိုး်လူည်�် တ်�ံ်ဖြူပိုးန်းန်ှိ�င်က်ြ�ပိုးါတ်�။် ဒီါဟာ� ဒီီ�ိ���့စီ

ပိုးါပိုး�။

၂၀၁၅ ခို�နှှစ�်ှ� ဖြူပိုးည်သ်ူူ�တ်ွဟာ� ဒီီ�ိ���့စီအိ� ူ

အိ�ဖြူပိုး�င်�်ပိုးိ�ခြိပိုးီ�အိ�����င်�်လူ�လူိ�်�်�ဆ်ိ�တ်� ် ��်�လ်ူင််် 

ခို်��်တ်ွန်း� ် အိ�်ိ��သူ��ဒီီ�ိ���့စီအိ�ွ��ခို်�ပိုး ် (NLD) �ိ� ��

�ပိုး��့ွ�ခို်�ခ်ို�က်ြ�ပိုးါတ်�။် ဒီါ�ပိုး��် ် ��်�လ်ူင်််ထွ��

သူလူိ��တ်� ် ဖြူ�စ�်လူ��သူ�ပိုးါဘူ�။ ဒီီလူိ�ဖြူ�စလ်ူ��ိ� ် �န်း�န်း 

သူ�သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ���တ်ွဟာ� ဖြူပိုးည်န််း�အ်ိစိ��့န်း�်

လူာတ်�်တ်��်�န်း သူတ်င်�့့်ှိ�ုအိ�ဖြူခိုအိ�န်း� ပိုးိ�ခြိပိုးီ�

န်းည်�်ပိုးါ�လူ�သူလူိ� အိ�်��့����ကံြ�ည်လ်ူ�ခ်ို�ံု�ှ�လူည်�် 

ထွိခိုိ��လ်ူ�ပိုးါတ်�။် လူွတ်လ်ူပိုးတ််�သ်ူတ်င်�်စ��တ်ွန်း� ်အိ�ှီ

အိခိုိ��င်�်တ်� ် �ီဒီီ��အိ�ွ��အိစည်�်�တ်ွ�့ှိ့င် ် ဒီီ�ိ���့စီ

လူည်�် �ထွွန်း�်���နှိ�င်ပ်ိုးါ။

ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်ဟာ� အိခို်ိန်းအ်ိခိုါ���င်�်�ှ� ထွွ�်

လူ�သူလူိ� အိလူွန်းပ်ိုး� အိ�့�ကြီး�ီ�လှူပိုးါတ်�။် အိခို်ိန်း်အိခိုါ

���င်�်လူိ�ဆ်ိ�့ဖြူခိုင်�်� ဖြူ�န်း�်�ဖြူပိုးည်�်ှ� ၂၀၁၀ ခို�နှှစ ်

နှိ�င််င်�ံ့�အိ့ လူွတ်လ်ူပိုး�်ု�တ်ွ စခြိပိုးီ�့လူ�တ်�အ်ိခို်ိန်း်

�န်း��ပ်ိုးိ�င်�် တ်တ်ိ�အိကြီး�ိ��်ဖြူ��� ် အိ�ထွွ�ထွွ�့ွ� 

����ပ်ိုးွ��လူည်�် တ်စ�်ကြ��ဖ်ြူပိုးန်း ် �့��့် ှိလူ��တ်�်

�ှ� ဖြူ�စပ်ိုးါတ်�။် နှိ�င်င််�ံ့�လူွတ်လ်ူပိုး�်ုန်း�အ်ိတ်ူ စစတ််ပိုး�်

လူာတ်�်တ်�န််း�်အိစိ��့အိ�ွ���ှ� �န်း့��ူထွ��တ်�အ်ိဖြူပိုးင် ် စစ်

�့�အိ့သူ��� စီ�ပိုးွ���့�အိ့ပိုးါ လူ�ပိုးပ်ိုးိ�င်ခ်ိုွင််အ်ိ�ဏာ�

�တ်ွ အိလူွန်းအ်ိ�င်�် �ူထွ��တ်�အ်ိတ်ွ� ်နှိ�င်င််�ံ့�အိ့ နှှစ်

�်ိ��စပိုးစ်န်းစ�်ပိုး်�ပိုးါ�လ်ူ�ပိုးါတ်�။် ၂၀၂၀ ခို�နှှစ�်ှ� ခို်င်�်

�ီဒီီ���တ်ွဟာ� �့ွ�����ပ်ိုးွ�လူ�ပိုးင််န်း�်စဉ်း�်တ်ွ၊ 

နှိ�င်င််�ံ့�ပိုးါတ်ီ�တ်ွန်း� ် �ိ��စ်��လူှ��်လူ�င်�်�တ်ွ့�� ��

ဆွ�အ်ိစီအိစဉ်း�်တ်ွ�ိ� တ်ိတ်ိ�်�်၊ ဘ�လ်ူိ���်ု�င်�်

�င်�်န်း�် အိ�်��ဖြူပိုးည်သ်ူူ�ိ� ခို်ဖြူပိုးတ်��်န်း့��ှ� အိဓိိ�အိခိုန်း�်

�ဏ္ဍာ��န်း ပိုးါဝင်လ်ူ�နှိ�င်ခ်ြိပိုးီ ဖြူ�စပ်ိုးါတ်�။်

သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�့် ့ှိပိုးိ�င်ခ်ိုွင််၊် လူ�တ််�ံ်ဖြူပိုးန်းဖ်ြူခိုင်�်�ခိုံ

့ဘ� လူွတ်လ်ူပိုးစ်ွ� ထွ�တ်�်���်ဖြူပိုး�ဆိ�ခိုွင်််၊ အိ�်��ဖြူပိုးည်သ်ူူ 

�ဆွ��နှွ��ဖြူပိုး�ဆိ��ု�တ်ွ�ှ� ခြိင်ိ��်ခို်��်စွ�န်း� ် အိဓိိပိုးာ�� ်

ဖြူပိုးည််ဝ်စွ� ပိုးူ��ပိုးါင်�်ပိုးါဝင်ခ်ြိပိုးီ� စ��ပိုးါင်�်အိ�ဖြူ�့ှ�ခိုွင််ဟ်ာ� 

ဖြူပိုးည်သ်ူူ�တ်ွ့�� အိ�ဖြူခိုခိုံ့ ပိုးိ�င်ခ်ိုွင်် ် ဖြူ�စပ်ိုးါတ်�။် ခို်င်�်လူူ�်ိ��

�တ်ွဟာ� ဒီီအိခိုွင်််အိ�့��တ်ွ�ိ� ��လူကြ��ဖြူ�င််စ်ွ� �့့ှိခို�်

ကြ�ပိုးါဘူ�။ �ွန်း�်အိ�န်းန်း�် ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��့ခြိပိုးီ� 

ဘ�လ်ူိ���်ု�င်�်တ်� ် သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ�ိ� 

လူူထွ��ိ��ပိုး�နှိ�င်�်ိ� ်နှိ�င်င််�ံ့�အိ့ �န်း့�့လူ�တ်��ိ� ခို်င်�်

�ီဒီီ��အိ�ွ��အိစည်�်�တ်ွ� အိ�ိအိ့ဆ�ပိုး�်ိ�င်�်�လ်ူိ� ်

��်�လ်ူင်််ပိုးါတ်�။် အိစိ��့အိ�န်းန်း�လ်ူည်�် လူွတ်လ်ူပိုးတ််��်ီဒီီ

���ိ� ခိုွင််ဖ်ြူပိုး��ပိုး�လူိ�််��လ်ူိ� ် ��်�လ်ူင်််သူလူိ� လူွတ်လ်ူပိုး်

တ်��်ီဒီီ���တ်ွ ့ှင်သ်ူန်းထ်ွွန်း်�����ိ�အ်ိတ်ွ� ် လူိ�အိပိုးတ််� ်

စီ�ပိုးွ���့�န်း��်���ွ�့် င်�်ဖြူ�စ�်တ်ွ�ိ� �်�်တ်တ် ့�ူနှိ�င််

ကြ�လူိ�်�်�လ်ူိ� ်��်�လ်ူင်််ပိုးါတ်�။်
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ယာ�အုိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင် ် ခို်င်�်�ီဒီီ���်���ိ� ပိုးိ�င်�်ဖြူခို��

စိတ်ဖ်ြူ��သူ��ံသူပိုးထ်ွ��ပိုးါသူည်။် အိစီ့င်ခ်ိုစံ��ိ� ၂၀၁၈ 

ခို�နှှစ ်�နှှ�င်�်ပိုးိ�င်�်�ှ ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်ဒီီဇာင်ဘ်�လူအိထွိ MDIF 

� ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို��်သူ� သူ��တ်သူန်းနှှင်် ် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် ��လူ

တ်ွင် ် Myanmar Survey Research (MSR) � ဖြူပိုး�လူ�ပိုး်

�သူ� အိ့ည်အ်ိတ်ွ�န်ှှင်််အိ့ည် ် အိ�သူွ�စစတ််��် 

(Quantitate and Qualitative Survey) တ်ိ�အ်ိ�ပိုး် အိ�ဖြူခိုခိုံ

၍ �့�သူ��ထွ��ပိုးါသူည်။် အိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင် ်ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်

နှှင်််စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�့ှိ ့ှိ့င်�်စွ�နှှင််ဖ်ြူ�စန်ှိ�င်�်ွ�်

ပိုး ိ့တ််သူတ်�််��၏ သူတ်င်�်နှှင်််အိခို်�်အိလူ�် လိူ�အိပိုးခ်ို်�်

�်��၊ အိလူိ�့ှိ�သူ�သူတ်င်�်�်���ိ�သူ��� ခို်င်�်�ီဒီီ��

လူ�ပိုးင််န်း�်�ဆ�င့်် ွ��်ုအိ�ဖြူခိုအိ�န်း�်��လူည်�် ပိုးါဝင််

ပိုးါသူည်။်

MDIF ၏ နှိ�ဝင်ဘ်� ၂၀၁၈ ထွ�တ် ် အိစီ့င်ခ်ိုစံ�ဖြူ�စ�်သူ� 

�့ခို�ံဖြူ�ခို�ံ���င်�်�သူ� စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�် - ဖြူ�န်း�်� ်

တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင််် တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��တ်ွင် ်

�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်လူ�ပိုး�်ိ�င််ဖြူခိုင်�် တ်ွင် ် နှိ�င််င်တံ်စဝ်ှ��့်ှိ 

�ဒီသူတ်ွင်�် �ီဒီီ���်��့င်ဆ်ိ�င်�်န်း့�သူ� ကြီး�ီ����လူှ

သူည်် ်�ဒီသူတ်ွင်�်နှှင််ဖ်ြူပိုးင်ပ်ိုး�ှ အိတ်��အိဆီ��်���ိ� �ွန်း�်

တ်ိ� ်စူ�စ�်��လူလ်ူ�ခို�ပ်ိုးါသူည်။် ၎င်�်တ်ိ�၏် �့့ှည်တ််ည်တ််ံ်

နှိ�င်�်ု�ိ�သူ��� ့ပိုးတ််ည်န်ှိ�င််�ုအိတ်ွ�ပ်ိုးင် ် အိခိုွင််�်သူ�

သူည်် ်စီ�ပိုးွ���့�န်း�ပ်ိုး��််ိ��တ်ွင် ်�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��

� အိလူ�ပိုးလ်ူ�ပိုး�်န်း့သူည်ဟ်ာ� အိဓိိ�အိ��ဖြူ�င်် ် ���� ်

ခို်�ခ်ို်နှိ�င်ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။်

MDIF � �န်း��ဆ်��ံဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�သ်ူည်် ် သူ��တ်သူန်းအိ့ 

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််တံ်ွင် ် လူတ်တ််�လူ� လူည်ပ်ိုးတ်လ်ူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်း

သူည်် ် ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိိုး�င် ် ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�ပိုးါင်�် ၂၅ ခို� ့ှိ

ပိုးါသူည်။် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံ တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဖြူပိုးည်န််း�်�်��နှှင်် ်

တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��့ှိ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��အိ��လူ��ံ၏ 

၄၀% န်းီ�ပိုးါ�အိထွိ ့ှိသူဖြူ�င်် ် ပိုး��ံှန်း�်ဟာ�တ်ထ်ွူ�ဖြူခို���န်း

ပိုးါသူည်။် ဤ�်�်��ဖြူပိုး��သူည််အ်ိ�့အိတ်ွ��် ��တ်ိ ိ

��တ်ိ� �င်�်���်န်းပိုးါသူည်။် စ��သူ��ံ�ုအိန်းည်�်ဆ��ံနှှင်် ်

လူူဦး��့သူိပိုးသ်ူည်�်�ုလူည်�် အိန်းည််�ဆ��ံဖြူ�စသ်ူည်် ်

အိဆင်�့်�ဆ��ံ ဖြူပိုးည်န််း�်တ်စခ်ို�တ်ွင် ် တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��

လူူန်းည်�်စ� ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��အိ�� ဦး�တ်ည်ခ်ို်�ထ်ွ��သူည်် ်

လူ�ပိုးင််န်း�်�်��ထွူ�ထွ�င်လ်ူိ�သူူဦး��့ အိဘ�်�်ကြ��င်် ်ဤ�်

အိထွိ �်��ဖြူပိုး��့ပိုးါသူလူ�။ ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��� ပိုးိ��်ဆ�င််

ဆ�သ်ူွ��့်�လူ��်�ကြ��င်�် �ဆိ�သူ�လူ��သ်ူ�့ှိခြိပိုးီ� 

အိ�ဖြူခိုခိုအံိ�ဆ��အ်ိဦးန်းည််�ပိုးါ�လူှ�သူ� �တ်�င်�်ပိုး် 

�ဒီသူအိနှှံ်အိဖြူပိုး��တ်ွင် ် �န်းထွိ�င်က်ြ��သူ�လ်ူည်�် �ီဒီီ�� 

၁၄ ခို�� ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�ထွ�တ့််န်း ် အိဘ�်�်ကြ��င်် ်

�့ွ�ခို်�က်ြ�ပိုးါသူလူ�။ �င်�်သူိ�စ်ိန်း�်ခို်�ု�်��စွ��ိ� 

့င်ဆ်ိ�င်�်န်း့ပိုးါလူ်� ် စ��တ် ် ပိုး့ိတ်သ်ူတ်ဖ်ြူ�စလ်ူ��ွ�့် ှိ

သူူ�်��အိ�� �န်း််သူတ်သ်ူ��သ်ူိ�ဖ်ြူ�စန်ှိ�င်သ်ူည်် ် ခို်င်�်

ဘ�သူ�စ���ဖြူ�င်် ် ထွ�တ်�်ဝဖြူခိုင်�်�ိ� လူ�့် ှိလူ�ပိုးင််န်း�်

လူည်ပ်ိုးတ်လ်ူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်းသူည်် ် �ီဒီီ�� ၂၁ ခို�� အိဘ�််

�ကြ��င်် ် �့ွ�ခို်�က်ြ�ပိုးါသူလူ�။ အိထွ�ပ်ိုးါ���ခိုွန်း�်�်��၏ 

အိ�ဖြူ��ိ� �ွန်း�်တ်ိ��်သူိလူိ�ပိုးါသူည်။် �င်�်�ီဒီီ���်���ိ� 

�ည်သ်ူူတ်ိ��် လူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်းသူည်၊် သူူတ်ိ��်ှ� �ည်�်�သ်ူိ�်

�သူ� ့င်�်ဖြူ�စ�််��့ှိ�န်းသူည်တ််ိ��်ိ�လူည်�် �ွန်း�်တ်ိ��် 

သူိလူိ�ပိုးါသူည်။်

န်ဒိီါန်း�
Tessa Piper

MDIF Program Director for South East Asia
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အိဖြူခို�� အိဓိိ�သူိ့ှိလူိ��သူ�အိခို်��််���ှ� ခို်င်�်�ီဒီီ��

�်��၏ ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််�� အိဓိိ� အိ�ဖြူခိုစိ���်န်းထွိ�င်သ်ူည်် ်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််��လူ�ခြိ�ိ�� စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�တ်ိ�်

တ်ွင် ် သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ�န်ှှင်််ပိုးတ်သ်ူ�၍် 

လူ�လ်ူှ��်�ီ့့ှိနှိ�င်�်ု၊ အိသူ��ံဖြူပိုး��ု၊ ��ကံြ�ည်�်ု၊ လူူကြီး�ိ��်

�်��သူည််ပ်ိုး�စံ�ံ်��နှှင််စ်ီ�ဆင်�်�ုတ်ိ�ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

�ခို�သူ��တ်သူန်းအိစီအိစဉ်း�်ိ� ဖြူပိုး�လူ�ပိုး့် သူည်် ် MDIF ၏ 

့ည့်် ွ�ခ်ို်��်ှ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ် �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်

လူ�ပိုး�်ိ�င့်် သူည်် ် အိ�န်းအိထွ���ိ� အိ့ှိအိတ်ိ�င်�် သူိ့ှိနှိ�င််

့န်း ် သူ��� ပိုး့ိတ်သ်ူတ်၏် သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ� ်

လူိ�အိပိုးခ်ို်��််���ိ� ဖြူ�ည််ဆ်ည်�်�ပိုး�့�တ်ွင် ် အိထွ�ပ်ိုးါ

�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��၏ အိခိုန်း�်�ဏ္ဍာ�ိ� ပိုးိ��ိ�န်း��လူည််

သူိ့ှိနှိ�င့်် န်းလ်ူည်�် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

�ွန်း�်တ်ိ�၏် �တ်ွ�့ ှိခို်��််��အိ့ ခို်င်�်�ီဒီီ���်��သူည််

လူည်�် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ့ ှိ အိဖြူခို���ဒီသူ�်��့ှိ �ီဒီီ���်��

န်းည််�တ်ူ �ဏ္ဍာ�်��စွ�တ်ွင် ် တ်ူည်ီ�သူ� အိခို�အ်ိခို��်��

�ိ� ့င်ဆ်ိ�င်က်ြ�့ပိုးါသူည်။် �င်�်�ီဒီီ���်���ိ� �ိ�ိ့ပိုး့် ွ�

�ဒီသူ�်��၌ လူိ�အိပိုး�်န်း�သူ� သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််��

�ိ� ဖြူ�ည််ဆ်ည်�်�ပိုး�့န်း ် �ဆ�တ်�်န်းစ ် ကြီး�ိ��ပိုး��်လူိ�သူူ�်��

� တ်ည်�်ထွ�င််ထွ��ကြ�ဖြူခိုင်�် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် �င်�်�ီဒီီ��

�်��သူည် ် ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��အိတွ်� ် အိ�့�ပိုးါ�သူ� 

သူတ်င်�့်င်�်ဖြူ�စဖ်ြူ�စ�်န်းသူည်�်ိ� �ကြ��ခိုဏာ �တ်ွ�့ ှိ့ပိုးါ 

သူည်။်

ခို်င်�်�ီဒီီ���်��သူည်လ်ူည်�် အိဖြူခို��ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်�ီဒီီ��နှှင်််

�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��န်းည်�်တ်ူ ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�သ်ူိ� ်

�ူ��ဖြူပိုး�င်�့်�တ်ွင် ် စိန်း်�ခို်�ု�်���ိ� ့င်ဆ်ိ�င်�်န်းကြ�့ခြိပိုးီ� 

Dawei Watch ၏ တ်ည်�်ထွ�င်သ်ူူနှှင််အ်ိ�ဒ်ီီတ်�ခို်�ပိုးဖ်ြူ�စသ်ူူ ဦး��်ိ���အိ�င်�် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးသ်ူည်် ်
MDIF ၏ အိ�ဖြူခိုခိုအံိ�့�င်�်ပိုးည်�သူင်တ််န်း�်တ်ွင် ်ခို်င်�်�ီဒီီ���်���ှ အိ�်ဒီီတ်��်��အိ�� အိန်းီ��ပိုးသ်ူင်က်ြ���ဖြူပိုးသူ�ပိုး��န်းပိုး�ံ

ယာင်းး�သို့စိိန်းခေါ်�်မှုမုှု�း�စိးဲ�ို ရိင်းးဆွဲိုင်းးခေါ်န်ရိပါလွှာှ�း 
စိးဖတး ပရိတိးသတး�ဖစိးလွှားဖယဲားရိိသိးမှု�း��း� 
�န့်းသတးသ���သိ့ု�ဖစိးနိုိုင်းးသည်�း ��င်းး�
ဘားသးစိ�း��ဖင်း�း �တုးခေါ်ဝ��င်းး��ိ ုလွှာ�းရိိိ
လွှာပုးင်းန်း�လွှာည်းပတး လွှာပုး�ိုင်းးခေါ်န်သည်�း မှုဒီီယီား
၂၁ �ု� �ဘာယာ�းခေါ်��းင်း�း ခေါ်ရိး���ယား��ပါသလွှာ�။
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�ဒီသူခိုံ့ ပိုး့် ွ��်��အိတ်ွ� ် တ်န်း�်ိ��့ှိ�သူ� သူတ်င်�့်�ူ

့��န်း့�ဖြူ�စ�်န်းဆ�ဖြူ�စသ်ူည်် ် ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ��်���ိ�

လူည်�် ဆ�လ်ူ� ် ထွ�တ်�်ဝ�န်းဆ�ဖြူ�စသ်ူည်�်ိ� 

သူ��တ်သူန်းတ်ွင် ်�တ်ွ�့ ှိ့ပိုးါသူည်။်

တ်စဖ်ြူပိုးည်လ်ူ��ံ့ှိ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်����သ်ူိ�ပ်ိုးင် ် ခို်င်�်�ီဒီီ

���်��သူည် ် �င်ွ�ကြ��အိ့ ဆ�လ်ူ�့် ပိုးတ််ည်န်ှိ�င့်် န်း် 

အိဓိိ�ရုံး�န်း�်�န်း�်န်း့ခြိပိုးီ� �ဒီသူခိုအံိလူှူ့ှင်�််��နှှင်််

�ိ��ပ်ိုးိ�င်စ်��ဆ�င်�်�င်ွ�်��အိ�ပိုး် သူ��� �ကြ��ဖ်ြူင်�နှှင်် ်

ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ��့�င်�့်�င်ွ ��သ်ူိ��်သူ� အိစဉ်းအ်ိလူ� 

ဝင်�်င်ွ့�ပိုးါ�့် လူ��်�်��အိ�ပိုး်လူည်�်ပိုး� အိ��ဖြူပိုး��န်း့

သူည်�်ိ� �ကြ��ခိုဏာ �တ်ွ�့ ှိ့ပိုးါသူည်။် �င်�်�ီဒီီ���်��

�ိ� စတ်င်တ််ည်�်ထွ�င်ခ်ို်ိန်း်� စီ�ပိုးွ���့�အိ့ �အိ�င်ဖ်ြူ�င််

နှိ�င်�်ဖြူခို� အိ�်��အိ��ဖြူ�င််အ်ိဓိိ�ထွည််သ်ူွင်�်စဉ်း�်စ��ကြ�

သူည််အ်ိခို်�တ််စခ်ို� �ဟာ�တ်ခ်ို�ပ်ိုးါ။ ထွိ��်ကြ��င်် ်�င်�်�ီဒီီ��

�်��သူည် ်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်တ်စခ်ို��ိ� လူ��်တ်ွ�စီ�ခံိုန်း််ခိုွ�ပိုး�ံ

အိ�� ဖြူပိုးင်ပ်ိုး�ှအိကြ�ဉံာ�ဏာ ် သူိ��်ဟာ�တ် ် အိ�ူအိည်ီ�ပိုးါဘ� 

�ိ��တ််ိ�င် ်�လူလ်ူ�သူင်�်ူကြ�့ပိုးါသူည်။်

ခို်င်�်�ီဒီီ���်��သူည်လ်ူည်�် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ့ ှိ အိဖြူခို�� 

�ီဒီီ��အိ��လူ��ံ ကြ���ံတ်ွ�့ သူည်် ် �ွ��်�်င်ဝ်န်းထ်ွ��်

့ှ��ပိုးါ�သူည်် ် ဖြူပိုးဿန်း�နှှင်် ် ့င်ဆ်ိ�င်က်ြ�့ပိုးါသူည်။် 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ပိုးိ��ိ��ခိုါင်�််��သူည််�်ဒီသူ�်��တ်ွင် ်

အိ�ဖြူခိုစိ��သ်ူည်် ် �ီဒီီ���်��� �င်�်အိခို�အ်ိခို��ိ� ပိုးိ��ိ�

့င်ဆ်ိ�င်က်ြ�့ပိုးါသူည်။်

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံ အိဖြူခို���ဒီသူ�်��့ှိ �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��

အိ�န်းဖြူ�င်် ် �ိ�ိဝန်းထ်ွ��်�်��၏ �ွ��်�်င်�်ု�်��ဖြူ�ုင််တ််င််

�ပိုး�သူည်် ်အိစီအိစဉ်း�််��တ်ွင် ်ပိုးါဝင်န်ှိ�င့်် န်း ်အိခိုွင််အ်ိလူ��်

�်�� အိခိုါအိ���လူ်�စ်ွ� ့့ှိ�လူ့် ှိ�သူ�လ်ူည်�် ခို်င်�်�ီဒီီ

��အိ�်��စ�သူည် ် စွ��့်ည်ဖ်ြူ�ုင််တ််င်�့်�အိစီအိစဉ်း�််��

တ်ွင် ် ပိုးါဝင်ခ်ိုွင််�်ိ� �ဆိ�စ�လူ��်သူ� ့့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် 

စီ�ပိုးွ���့�စွ��်�ဆ�င့်် ည် ် ဖြူ�ုင််တ််င်�်ပိုး�သူည်် ် သူင်တ််န်း�်

�်��တ်ွင်�်ူ ပိုးါဝင်ခ်ိုွင်် ်�့့ှိသူ�လူ��ပ်ိုးင် ်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

ခို်င်�်�ီဒီီ���်��၏�ဆ�င့်် ွ�ခ်ို်��်ကြ��င်် ် ပိုး့ိတ်သ်ူတ််

�်��၏ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�့် ့ှိ�စခြိပိုးီ� တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��

ဘ�သူ�စ���ထွိန်း�်သူိ��့်�တ်ွင် ် အိ�ထွ��အ်ိ�ူဖြူ�စ်

�စသူည်် ် အိ�်ိ����်�ဇာူ�့့ှိ�စသူည်�်ိ� �ွန်း�်တ်ိ�၏် 

သူ��တ်သူန်းတ်ွင် ် �တ်ွ�့ ှိ့ပိုးါသူည််။ ထွိ��်ကြ��င်် ် ခို်င်�်�ီဒီီ

���်��နှှင်် ်�ဆ�င့်် ွ��်န်းသူည််် လူ�ပိုးင််န်း�်�်���ိ� �ွန်း�်

တ်ိ� ် လူတ်တ််�လူ�ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်န်းသူည်် ် ၃ နှှစ်ခိုွ�ကြ��ဖြူ�င််�်ည်် ်

စီ�ပိုးွ���့�စွ��်�ဆ�င့်် ည်ဖ်ြူ�ုင််တ််င်�့်� အိစီအိစဉ်းဖ်ြူ�စ်

�သူ� Myanmar Media Program၁ တ်ွင် ် ထွည််သ်ူွင်�်

လူိ��ပ်ိုးါသူည်။်

�င်�်အိစီအိစဉ်း�်ှတ်ဆင်် ် ၎င်�်တ်ိ�၏်ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��

လူိ�အိပိုး�်န်းသူည်် ် သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� ခို်င်�်

�ီဒီီ���်��� ပိုးိ��ိ�ဖြူ�ည််ဆ်ည်�်�ပိုး�နှိ�င်�်စ့န်းန်ှှင်််အိလူွန်း်

ခို�ခ်ို�၍ ဆ�လ်ူ�၍်လူည်�် ခို�ခ်ို��န်းဦး��ည်် ် လူ�ပိုးင််န်း�်

န်း�်ပိုး�တ််ွင် ်�င်ွ�့��ကြ���့�အိ့ ့ပိုးတ််ည်န်ှိ�င်စ်ွ��်ပိုးိ��ိ�

ဖြူ�င််�်��လူ��စ့န်း ်�ွန်း�်တ်ိ��် ��်��်ှန်း�်ထွ��ပိုးါသူည်။်

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�သည်း ခေါ်င်းခဲေါ်����ရိ ဆွဲ�းလွှာ�း
ရိငိ်းးတည်းနိုိုင်းးရိန်း �ဓာ�ိ ရှုနု်း��န်းခေါ်န်ရိပါသည်း။

၁ ၂၀၁၅ ခို�နှှစ�်ှစတ်င်၍် MDIF သူည် ်ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ့ ှိ �ီဒီီ���်��အိတ်ွ� ်စီ�ပိုးွ���့�စွ��်�ဆ�င့်် ည်ဖ်ြူ�ုင််တ််င်�်ပိုး�သူည််အ်ိစီအိစဉ်း ်Myanmar Media 
Program (MMP) �ိ� Sida ၏ �ထွ��ပ်ိုးံ်�ုဖြူ�င်် ် အိန်းီ��ပိုးသ်ူင်က်ြ���ပိုးိ�ခ်ို်�ု�်���ိ� �ဆ�င့်် ွ��်ပိုး�ခို�ပ်ိုးါသူည်။် �င်�်အိစီအိစဉ်း၏် ဒီ�တ်ိ�အိဆင််�်ိ� 
၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် ဇာူလူိ�င်လ်ူတ်ွင် ် စတ်င်ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််တံ်ွင်�်၌ �ွနှ�်ပိုးတ််ိ�၏် �ဆ�င့်် ွ�ခ်ို်� ် အိ�သူ�စိတ်�်ိ� Myanmar Media Program တ်ွင် ်
�လူစန်ှှိပိုး၍် ကြ�ည််ရ်ုံးုနှိ�င််ပိုးါသူည်။်

��င်းး�မှုဒီီယီား�မှု�း�စိသုည်း စိမဲှုး�ရိည်း
�မှုှင်း�းတင်းးခေါ်ရိ��စိ�ီစိဉ်းမှု�း�တဲင်းး
ပါဝင်းး�ငဲ်း�း�ို မှုဆွဲိုစိခေါ်လွှား�းသး ရိရိိ�ိ�ပါသည်း။ 
စိ�ီပးဲ�ခေါ်ရိ�စိမဲှုး�ခေါ်ဆွဲးင်းးရိည်း
�မှုှင်း�းတင်းးခေါ်ပ�သည်�း သင်းးတန်း�မှု�း�တငဲ်းးမှုး
ပါဝင်းး�ငဲ်း�း မှုရိရိိသိခေါ်လွှား�းပင်းး
�ဖစိးပါသည်း။

9



�မှုန်းမှုး�နှိ�င်င််�ံ့�အိ�ူ�အိ�ဖြူပိုး�င်�်သူည် ် ့ှစန်ှှစထ်ွ�ဝင်လ်ူ�

ခြိပိုးီဖြူ�စ ်�သူ�လ်ူည်�် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�အ်ိ�န်းဖြူ�င်် ် လူူဦး��့ 

င်ါ�သူိန်း�်ခိုန်း့်် ှိသူည်် ် တ်ိ�င်�်ဖြူပိုးည်၏် အိဆင်�့်�ဆ��ံနှှင််လ်ူူ�န်း

သူိပိုးသ်ူည်�်�ုအိန်းည်�်ဆ��ံ အိ�ပိုးခ်ို်�ပိုး�့်�န်း��်ဖြူ��်��အိန်း� ်

တ်စခ်ို�ဖြူ�စ ်�န်းဆ�ပိုးင်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် င်ဆ်ိ�င်�်န်း့�သူ� စိန်း�်ခို်�ု�်��� ��့ 

�တ်ွ�န်ှိ�င်�်အိ�င်ပ်ိုးင် ် �်��ဖြူပိုး��လူှပိုးါသူည် ် - စီ�ပိုးွ���့�

တ်ိ��တ်��်ု�့ှိဖြူခိုင်�်၊ �နှှ���ွ��လူ�လူသံူည််အ်ိဖြူပိုးင် ်

အိဖြူင်င်�်ပိုးွ���ွ�့် � �ွ�ံခြိ�ိ���့�စီ��ံိန်း်��်��၊ ့င်�်ဖြူ�စ�််�� 

နှှင််် အိ�ဖြူခိုခိုအံိ�ဆ��အ်ိဦး�်�� �လူ��ံလူ��ဖ်ြူခိုင်�်၊ ပိုးထွဝီ

အိ�န်းအိထွ��အိ့ ထွီ�တ်ည်�်ဖြူ�စ�်န်းဖြူခိုင်�်�ိ� �����်��

�သူ� �တ်�င်�်ပိုး်လူ��်�်��နှှင််သ်ူဘ�ဝ�ဘ�အိနှတ့��်

�်���ကြ��င်် ် ပိုးိ��ိ�ဆိ��ဝါ��န်း�စဖြူခိုင်�်။ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏် 

ပိုးထွ�ဆ��ံ�လူဆိပိုးဖ်ြူ�စလ်ူ��ည်် ် �လူ��်ခြိ�ိ��့ ှိ ဆူဘန်း်�

�လူဆိပိုး�် �ဆ��လ်ူ�ပိုးဆ်� အိ�န်းအိထွ��တ်ွင်သ်ူ� ့ှိ�န်း

ပိုးါသူည်။် �လူဆိပိုး�်ကြ��င်် ် �ဒီသူအိတ်ွ� ် လူ��်ပိုးွင််သ်ူွ��

�ည်ဟ်ာ� ��်�လ်ူင်််�န်းကြ��သူ�်လူည်�် �လူဆိပိုး�်ိ� 

�ည်သ်ူည််အ်ိခို်ိန်းတ််ွင် ်�ွင််လ်ူှစ�်ည်�်ှ� �ခို�အိထွိ ��့့�

�သူ��ခို်။ ဖြူ�န်း�်� ် လူ်ပိုးစ်စန်ှှင်််စွ��်အိင်ဝ်န်းက်ြီး�ီ�ဌာ�န်း၏

အိဆိ�အိ့ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် ှိ အိိ��်ထွ�င်စ်��်��၏ �လူ�ပိုး�ံ

တ်စပ်ိုး��ံ်တွ်င်ပ်ိုးင် ် လူ်ပ်ိုးစစ် �ီ� �့့ိှ�သူ�ပိုးါ။ လူ်ပ်ိုးစစ်�ီ��ိ� 

ဟာ��ခိုါ�၊ �လူ��်နှှင်် ်�င်�်တ်ပိုးခ်ြိ�ိ��န်း�သ်ူ��ံခို�တ်ွင်သ်ူ� ့ ့ှိကြ�

ပိုးါသူည်။်၂၀၁၈ ခို�နှှစတ််ွင် ်��့��်�လူသူ�ဂရေ့ဂ အိနှိိ�နှှင််�်

�လူ�့ှ��တ်ွင် ် �န်းထွိ�င်�်န်း�သူ� ခို်င်�်ဒီ��ခသူည် ် ၃၅,၀၀၀ 

ခိုန်း််အိ�န်းဖြူ�င်် ် ���ွ��်စ�င််�့်ှ���်ု �လူိ�အိပိုး�်တ်�်

�ကြ��င်�်၊ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�သ်ူည် ်တ်ည်ခ်ြိင်ိ�၍် လူ�ဖံြူခို��ံု့ှိ�န်းခြိပိုးီ

ဖြူ�စ�်ကြ��င်�် အိသူိ�ပိုး�ခို�ပ်ိုးါသူည်။် ထွိ�အိခို်ိန်း�်ှစ၍ တ်စခ်ို်ိန်း်

� �န်း့ပိုးစ်ွန်း််ခိုွ�သူွ��သူူ�်�� ဖြူပိုးည်�်တ်�ဖ်ြူပိုးန်းလ်ူ��ည်််

အိ�န်းအိထွ��နှှင််လ်ူည်�် ့င်ဆ်ိ�င်�်န်း့ပိုးါသူည်။်

၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် �တ်လ်ူတ်ွင် ် ့န်း�်�န်း၌် �်င်�်ပိုးခို�သ်ူည်် ်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် င်�်နှှီ�ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှံ�ုဖြူပိုးပိုးွ�တ်ွင် ် ဖြူပိုးည်န််း�ဝ်န်းက်ြီး�ီ� 

ခို်�ပိုး ်ဆလူိ�င်�်လူ်န်းလ်ူွ��် ဟာိ�တ်�န်ှှင်််ခို့ီ�သူွ��လူ�ပိုးင််န်း၊် 

စိ��ပ်ိုး်ိ���့�၊ ဓိ�တ်သ်ူတ်ိ�တ်ူ�����့်�၊ အိ�ဖြူခိုခိုံ

အိ�ဆ��အ်ိဦးတ်ည်�်ဆ���့်�၊ �့အိ��လူ်ပိုးစ်စန်ှှင််် 

စွ��်အိင်လ်ူ�ပိုးင််န်း�်တ်ိ��်ိ� ဖြူပိုးည်န််း�၏် အိဓိိ� ဦး�စ���ပိုး�

လူ�ပိုးင််န်း�်�်��အိဖြူ�စ ် �ဖြူပိုး�ကြ���ခို�ပ်ိုးါသူည်။် နှိ�င်င််ဖံြူခို��

့င်�်နှှီ�ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှံ�ုခို်ိန်း��်န်းခို်ိန်းတ််ွင် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် င်�်နှှီ� 

ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှံ�ုဖြူပိုးပိုးွ�သူည် ် ��န်းသ်ူွ��့်�နှှင့််် င်�်နှှီ� ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှံ�ုဖြူ�ုင်််

တ်င်ဖ်ြူခိုင်�်နှှင်် ် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�်�်���ိ� 

ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်နှှင််န်ှိ�င်င််ဖံြူခို���ှ ့င်�်နှှီ�ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှသံူူ�်��နှှင်် ်

ခို်ိတ်ဆ်��်ပိုး�ဖြူခိုင်�်ဖြူ�င်် ် တ်ိ�င်�်ဖြူပိုးည်၏်စီ�ပိုးွ���့��ိ� 

�်���န်း�်ပိုး�့န်း ် ဖြူ�န်း�်�အိစိ��့၏ ကြီး�ိ��ပိုး��်�ုတ်စ်စိတ််

တ်စပိ်ိုး�င်�် ဖြူ�စ်ပိုးါသူည်။်

ဖြိုးင်းမိှုး���မှုး�ခေါ်ရိ�နိုငိ်း�းပဋိပိ�ခ

���း�တ်ိ�င်�့်င်�်သူ�� ဖြူပိုးည်န််း�်�်��နှှင််�်တ်ူသူည်�်ှ� 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်သူည် ် တ်ပိုး�်�တ်�န်ှှင်််တ်ိ�င်�့်င်�်သူ�� 

လူ�န််း��်ိ�င်အ်ိ�ွ��အိစည်�်�်��အိကြ��� ဖြူ�စပ်ိုးွ���န်းသူည်် ်

အိခို်ိ���န်း့��်��တ်ွင် ် ပိုးိ�၍ပိုးင်ဆ်ိ��ဝါ�လူ��န်းသူည်် ် ပိုးဋိိပိုး�ခ

�်��စွ��ှ �င်�်�ဝ��န်းသူဖြူ�င်် ်ခြိင်ိ��်ခို်��်�သူ��န်း့�အိဖြူ�စ ်

�ူဆခို�က်ြ�ပိုးါသူည်။် �ခို�အိခိုါတ်ွင်�်ူ အိ�ဖြူခိုအိ�န်း�်��� 

�ဖြူပိုး�င်�်လူ�၍လူ�ခြိပိုးီ ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

Jane Madlyn McElhone

Director of MDIF’s Myanmar Media Program

��င်းး�မှုဒီီယီား၊ ခေါ်����ဲးနိုငိ်း�း�မှုန်းမှုး�နိုိုင်းးင်းံခေါ်ရိ�
ပငဲ်း�းလွှာင်းး�လွှားမှု�ုခေါ်���ခေါ်န်
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လူွန်းခ်ို��်သူ� သူ��ံနှှစအ်ိတ်ွင်�် တ်ပိုး�်�တ်�န်ှှင့််် ခိုိ�င်််

တ်ပိုး�်�တ်� ် (့ခိုိ�င်တ််ိ�င်�့်င်�်သူ��လူ�န််း��်ိ�င်အ်ိ�ွ��

အိစည်�် - �အိ�အိ) တ်ိ�၏် တ်ိ��ပ်ိုးွ��်��� န်း�န််း�ိတ်�််ဉ်း�်

�ိ���်�လ်ူွန်း၍် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း��်တ်�င်ပ်ိုးိ�င်�့်ှိ ပိုးလူ�ဝ်

ခြိ�ိ��န်း�သ်ူိ� ် �ူ�စ��့်��့် ှိလူ�ခြိပိုးီဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် အိ့ပိုး ်

သူ���်�� �သူ�ကြ�ပိုး်�စ်ီ�့ခြိပိုးီ� လူူ�ထွ�င်�်ပိုးါင်�်�်��

စွ�သူည်လ်ူည်�် �န်း့ပိုးစ်ွန်း််ခိုွ�၍ အိနှိိ�-ဘဂရေ့�လူ���ဒီ့် ှ်

န်း�စ်ပိုး ် သူိ��်ဟာ�တ် ် အိနှိိ�နှိ�င်င််တံ်ွင် ် အိ�ဖြူခိုခို့်န်း ်

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််�ံှ ထွွ��်ဖြူပိုး�တ်ိ��်�့ှ�င်လ်ူ��န်းကြ�ပိုးါသူည်။်

၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် ဇာွန်းလ်ူတ်ွင် ်

့ခိုိ�င်ဖ်ြူပိုးည်န််း�့် ှိ ခြိ�ိ��န်း� ် ၉ 

ခို�နှှင််် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�် 

ပိုး လူ �် ဝ ခြိ�ိ��န်း �် တ်ိ�် တ်ွ င် ်

အိ င်် တ်� န်း �် လူိ� င်�် �်�� 

ဖြူ� တ်် �တ်� �် ထွ�� ့ န်း် 

၂၀၁၃ ခို�နှှစ ် ဆ�သ်ူွ�်

�့�ဉ်းပိုး�ဒီ၏ အိပိုးိ�ဒီ ် ၇၇ ဖြူ�င်် ် ဖြူ�န်း�်�အိစိ��့� အိ�ိန်း််

ထွ�တ်ဖ်ြူပိုးန်းခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။်

Myanmar Centre for Responsible Business၊ Myanmar 

ICT for Development Organization၊ Free Expression 

Myanmar နှှင််် Phandeeyar တ်ိ��် ပိုးူ�တ်ွ��ကြ�ည်�ခို်�်

တ်စခ်ို�ထွ�တ်ဖ်ြူပိုးန်း၍် “ဖြူ�န်း�်�ဒ်ီစဂ်ရေ့်စတ််��်ဏ္ဍာ �ွ�ံခြိ�ိ���ု

အိတ်ွ� ် အိလူှည််အ်ိ�ဖြူပိုး�င်�်ဖြူ�စလ်ူ��ည်် ် အိခိုိ��အ်ိတ်န်း််” 

ဟာ� ၎င်�်တ်ိ��်သူတ်�်ှတ်သ်ူည်် ် �င်�်ဖြူ�စ့် ပိုး�်ိ� ဖြူပိုးစတ််င် ်

ရုံးုခံို်ခို�က်ြ�ပိုးါသူည်။် စ�တ််င်ဘ်�လူ ၂ ့��်န်းတ််ွင် ် အိင််

တ်�န်း�လ်ူိ�င်�်�်���ိ� ပိုးလူ�ဝ်ခြိ�ိ��န်း�န်ှှင််် ့ခိုိ�င်ဖ်ြူပိုးည်န််း�်

့ှိ ပိုးဋိိပိုး�ခဖြူ�စပ်ိုးွ��့�ခြိ�ိ��န်း� ် ၉ ခို�အိန်း� ် ၅ ခို�တ်ွင် ်

ဖြူပိုးန်းလ်ူည်�်ွင််လ်ူှစ�်ပိုး�ခို�ပ်ိုးါသူည်။် �ခို�စ��ိ� �့�သူ���န်း

ခို်ိန်းတ််ွင် ်�်န်း့် ှိ�န်း�သူ�သူည်် ် ခြိ�ိ��န်း� ်၄ ခို�တ်ွင် ်အိင်တ််�

န်း�လ်ူိ�င်�်�်�� ဆ�လ်ူ�ပ်ိုးိတ်ဆ်ိ�ထ်ွ��ဆ� ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

��င်းး�မှုဒီီယီား��င်းး����င်းး�

၂၀၁၈ ခို�နှှစ ် ဒီီဇာင်ဘ်�လူတ်ွင် ် �့ခို�ံဖြူ�ခို�ံ���င်�်�သူ� 

စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�် - ဖြူ�န်း�်�တ််ိ�င်�့်င်�်သူ��ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင််် 

တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��တ်ွင် ် �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်လူ�ပိုး�်ိ�င်ဖ်ြူခိုင်�်

ဟာ� အိ�ည့်် သူည််် အိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်စ�်စ�င်�်ိ� �ဒီသူတ်ွင်�် 

�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် ၅၅ ခို�၏ တ်ည်�်န်း့��်��နှှင််အ်ိတ်ူ MDIF 

� ထွ�တ်ဖ်ြူပိုးန်းခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ် �ီဒီီ�� ၃၈ ခို� 

သူည် ်၂၀၁၁ �တ်ိ�င်�်ီအိထွိ �့ှိခို��်သူ�ပိုးါ။ ထွိ�အိခို်ိန်း�်တ်ိ�င််

�ီ� ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််တံ်ွင် ်တ်ိ�င်�့်င်�်သူ���ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��

�ိ� ပိုးိတ်ပ်ိုးင်တ််��ဖြူ�စထ်ွ��ခို�သ်ူဖြူ�င််် ထွိ�င်�်၊ အိနှိိ�နှှင််ဘ်ဂရေ့�

လူ���ဒီ့် ှန််း�စ်ပိုး ် အိပိုးါအိဝင် ် ဖြူပိုးည်ပ်ိုးနှိ�င်င််�ံ်��တ်ွင် ်

လူ�ပိုး�်ိ�င်ခ်ို�က်ြ�့ပိုးါသူည်။်

ဖြူ�န်း�်�ဖြူပိုးည်သ်ူူစ�စ��ပိုးါင်�်၏ ၃၀-၄၀% ခိုန်း််သူည် ်

တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဖြူပိုးည်န််း�်�်��နှှင်် ် �ိ��ပ်ိုးိ�င်အ်ိ�ပိုးခ်ို်�ပိုးခ်ိုွင့်််

�ဒီသူ ၆ ခို� တ်ွင် ်�န်းထွိ�င်က်ြ�ပိုးါသူည််။ �င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်၇ ခို�

တ်ွင် ်�ီဒီီ��လူ�ပ်ိုးင်န်း�်�ပိုးါင်�် ၅၀ ခိုန်း်် လူ�့် ှိ လူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်း

ကြ�ခြိပိုးီ� �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ်အိ�်��စ�� တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��လူူ�်ိ��စ�

အိခို်ိ��အိတ်ွ� ် သူီ�သူန်း် ် လူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်းဖြူခိုင်�်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် ထွိ�

�ဒီသူအိ�်��စ�တ်ွင် ် လူူထွ�အိတ်ွ� ် သူတ်င်�်လူိ�အိပိုးခ်ို်�်

ဖြူ�ည််ဆ်ည်�်�ပိုး��န်း�သူ� �ီဒီီ���်���ှ� လူ�တ််စဆ်�ပိုး်

စ��်သူ� ့ှိပိုးါသူည်။် ့ှ��်ဖြူပိုးည်န််း�်သူည် ် ဒီ�တ်ိ�အိ�်��

ဆ��ံအိဖြူ�စ ်�ီဒီီ���ပိုးါင်�် ၁၀ ခို�့ှိ�သူ�လ်ူည်�် ခို်င်�်ပိုး့ိတ််

သူတ်�််��အိတ်ွ� ် လူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်းသူည်် ် �ီဒီီ���်��� 

၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် ဒီီဇာင်ဘ်�စ�့င်�်အိ့ ၂၅ ခို�ဖြူ�င်် ် အိ�်��ဆ��ံ

�န်း့�တ်ွင် ် ့ပိုးတ််ည်�်န်းပိုးါသူည်။် �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ် ၁၀ ခို�

သူည် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တွ််င်လ်ူည်�်���င်�်၊ ၁၃ ခို�� 

အိန်းီ�အိန်း��့ှိ စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�တ်ွင်လ်ူည်�်���င်�်

အိ�ဖြူခိုစိ��၍် လူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်းကြ�ပိုးါသူည်။် ရုံး��ံခိုန်း်��်���ိ� 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏် န်း�စ်ပိုးအ်ိန်းီ�့ှိ ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ် ထွ��့ှိ

ကြ�ပိုးါသူည်။် ���်ဖြူပိုးပိုးါ �ီဒီီ�� ၁၃ ခို�သူည် ်ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်

အိဖြူပိုးင်ဘ်�တ််ွင် ် အိ�ဖြူခိုစိ��့် ဖြူခိုင်�်�ှ� �န်း့�အိ�ွ�်

အိ�ွင်�်အိ့ အိဆင်�်ဖြူပိုးဖြူခိုင်�်၊ ပိုးိ��ိ����င်�်�ွန်း�်သူ� 

ဆ�သ်ူွ��့်�နှှင်် ် အိဖြူခို��ဝန်း�်ဆ�င်�်ု�်���ိ� ့့ှိနှိ�င််

ဖြူခိုင်�်�ကြ��င်် ် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် �န်း��ထ်ွပိုး�်ီဒီီ��နှှစခ်ို�� 

ခြိ�ိ���တ်�့် န်း�်�န်းတ််ွင် ် အိ�ဖြူခိုစိ��ပ်ိုးါသူည်။် အိ�့အိတ်ွ�်

အိ့ အိစဉ်းအ်ိခြိ�� အိ�ဖြူပိုး�င်�်အိလူ�့ှိ�သူ�လ်ူည်�် ဤ�်

�်��ဖြူပိုး���သူ� �ီဒီီ���်�� တ်ိ�င်�်ဖြူပိုးည်၏် လူူဦး��့

အိန်းည််�ဆ��ံနှှင်် ် အိဆင်�့်�ဆ��ံဖြူပိုးည်န််း�်�်��ထွ��ှ တ်စခ်ို�

တ်ွင် ် လူ�ပိုးင််န်း�်�်��လူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်းဖြူခိုင်�်� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း��်ိ� 

တ်စ�်ူထွူ�ဖြူခို���စပိုးါသူည်။်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်သူည် ် ပိုးထွဝီအိ�န်းအိထွ��အိ့ သူီ�ဖြူခို��

��သ်ူိ�ဖ်ြူ�စ�်န်းဖြူခိုင်�်၊ အိ�ဖြူခိုခိုအံိ�ဆ��အ်ိဦး�်���့ှိဖြူခိုင်�် 

တ်ိ��်ကြ��င်် ် အိတ်ိ�င်�်အိတ်�တ်စခ်ို�အိထွိ ခို်င်�်�ဒီသူတ်ွင်�် 

�ီဒီီ���်�� ပိုး်�ံနှှံ်တ်ည့်် ှိ�န်းဖြူခိုင်�် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် ဆိ�လူိ�သူည််
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�ှ� �င်�်အိ�န်းအိထွ���ကြ��င်် ် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��

ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ�ုအိတ်ွ� ် အိ�န်း်် အိသူတ့်် ှိလူ�ပိုးါသူည်။် ထွိ�သူိ�်

�ဟာ�တ်ပ်ိုးါ� ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��သူည် ် ပိုးိ��ိ��်�ဖ်ြူပိုးန်း်�်သူ� 

သူတ်င်�့်င်�်ဖြူ�စဖ်ြူ�စ�်��င်�် ဖြူ�စန်ှိ�င််ပိုးါသူည်။် ထွိ�ဖ်ြူပိုးင် ်

ခို်င်�်လူူ�်ိ�� ဒီစဂ်ရေ့်စတ််� ် �ွ��်�်င်သ်ူူ �ိ���်�စ်ွ��်

�တ်��အ်ိဆိ�အိ့ ၂၀၁၇ ခို�နှှစ်�ှစတ်င်၍် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်

တ်ွင် ် ဆ�သ်ူွ��့်�စန်းစ�််�� သူိသူိသူ�သူ� တ်ိ��တ်�်

လူ��သူ�လ်ူည်�် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူထွ�ဝ်�ခ်ိုန်း််သူည် ်ဝိ�င်�်ိ�င်�်

့့ှိကြ��သူ�ဘ� ပိုးိ��ိ��ခိုါင်�််���သူ��ဒီသူ�်��တ်ွင် ်

�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်ပိုးင် ် အိသူ�ံ�ဖြူပိုး�၍�့�သူ�ပိုးါ။ ��်�လူ��်ဒီသူ

�်��၊ ခို်င်�်နှှင့််် ခိုိ�င်ဖ်ြူပိုးည်န််း�တ််ိ�တ််ွင် ် ��န်း�်ပိုးိ�င်ဆ်ိ�င်�်ု

အိန်းည်�်ဆ��ံဟာူ၍ ၂၀၁၇ ခို�နှှစ ် ဖြူ�န်း�်�လူူ�န်း�ု 

အိဆင််အ်ိတ်န်း�် အိ�ဖြူခိုအိ�န်းစစတ််��်တ်ွင် ် အိ�ထွ�� ်

အိထွ��ဖြူ�င်် ်���ဖ်ြူပိုးထွ��သူည်။် ဒီ�တ်ိ�အိ�ကြ��င်�်အိခို်�်

တ်စခ်ို��ှ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ် ဘ�သူ�စ���နှှင််လ်ူူ�်ိ��စ�

�်��ဖြူပိုး��ခြိပိုးီ� သူ�သူန်း�ဖြူပိုး��်��လူ��့��ခ်ို��်ူ�ဖြူခိုင်�်� ခို်င်�်

ဘ�သူ�စ����်��စွ��ိ� ထွိန်း�်သူိ��့်�တ်ွင် ် အိ�ထွ�� ်

အိ�ူဖြူပိုး��သူ�လ်ူည်�် သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�့် �ူ့�တ်ွင် ်

ပိုးိ��ိ�၍ခို�ခ်ို�ရုံးုပိုး�်ထွွ��ုနှှင်် ်�တ်ွ�ကြ��ံ့ ပိုးါသူည်။်

�င်�်အိ�ဖြူခိုအိ�န်းနှှစ့် ပိုး�်ကြ��င်် ် �ိ�ိနှှစသ်ူ�့် �

တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဘ�သူ�စ����်��ဖြူ�င်် ် သူတ်င်�်�်���ိ� 

အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ�်ဖြူပိုး�ည်ီ�ပိုး�နှိ�င်သ်ူည်် ် �ီဒီီ���်���ိ� 

အိ���ပိုး�သူည်် ် ခို်င်�်ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��့ှိ�န်းဖြူခိုင်�် ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။် �င်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ�တ်ွင် ်ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�သ်ူီ�သူန်း််

�ီဒီီ���်��ပိုးါဝင်သ်ူ��သ်ူိ� ် ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�န်ှှင်််ပိုး�နံှှိပိုးလ်ူ�ပိုး�်ိ�င််

သူည်် ်�ီဒီီ���်��လူည်�် ပိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည် ်- ထွ�ဝ်�ခ်ိုန်း််�

 ��်စဘ်ွတ်သ်ူီ�သူန်း််ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� အိဖြူခို��ထွ�ဝ်�ခ်ိုန်း််� ��စ််

ဘွတ်အ်ိဖြူပိုးင် ် �ိ��ပ်ိုးိ�င်ဝ်�ဘ်ဆ်ိ���််��့ှိကြ�သူည်။် �်န်း်

�ီဒီီ��အိန်းည်�်င်��် စ��်�န်ှှ� ၂-၄ �်�န်ှှ�ခိုန်း််သူ�ပိုးါ

�သူ� ပိုး�နံှှိပိုးစ်��စ�င်�််��ထွ�တ်�်ဝကြ�သူည်။် သူိ��်သူ� ်

လူည်�် �င်�်�ီဒီီ��အိ��လူ��ံ� �ဝ�လူ�ံခိုါင်�််��ခြိပိုးီ� 

�တ်�င်တ််န်း�်ထွူထွပိုးသ်ူည်် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် ှိ သူတ်င်�်

လူိ�အိပိုးခ်ို်��်ိ� �ဖြူပိုးည််စ်�သံူည်််ကြ����ှ ဖြူ�ည််ဆ်ည်�်�ပိုး�့န်း ်

ကြီး�ိ��စ���န်းကြ�ပိုးါသူည်။်

တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��န်း�်တ်ွင် ်စ�တ်�ဘ်�့် ီစိ��်ပိုး်ိ��သူူတ်စဦ်း��ိ� ခို်င်�်�ီဒီီ���်��� အိင်တ််��်ူ��န်းပိုး� ံ(၂၀၁၈ ဒီီဇာင်ဘ်�)

��င်းး��ပည်းသး��းဝ�း�န့်းသည်း ဝိငု်းးဖိုင်းး�င်းးတး
န်�း�ဲန်းရိ�းမှုရိရိိ�ိ�ခေါ်သ�ဘာ� ပိမုှုိုခေါ်�ါင်းးဖ�း�ခေါ်သး
ခေါ်ဒီသမှု�း�တငဲ်းး မှုိုဘာိုင်းး�ဖနု်း�ပင်းး �သံ�ု�ပ�၍မှုရိ
ခေါ်သ�ပါ။
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��င်းး��ပည်းန်ယားရိိိမှုဒီီယီားမှု�း� ကြုံ�ံ�ခေါ်တ�ဲ

ခေါ်န်ရိခေါ်သး �ဓာ�ိစိနိ်းခေါ်�်မှုုမှု�း�

MDIF ၏ ၂၀၁၈ ခို�နှှစ ် �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��

အိ�ဖြူခိုအိ�န်းအိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင် ်တ်စတ််ိ�င်�်ဖြူပိုးည်လ်ူ��ံ့ှိ �ဒီသူ

တ်ွင်�်�ီဒီီ���်��့င်ဆ်ိ�င်�်န်း့သူည်် ်အိလူွန်းက်ြီး�ီ�����သူ� 

့ှင်သ်ူန်း့် ပိုးတ််ည်�့်�အိခို�အ်ိခို��်��နှှင်် ် စီ�ပိုးွ���့�အိ့ 

့ပိုးတ််ည်န်ှိ�င်�့်�အိ�ပိုး် ခြိခိုိ��်�ဖြူခို���်န်းပိုး��ံ်���ိ� တ်င်ဖ်ြူပိုး

ခို�ပ်ိုးါသူည်။်

�င်�်အိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင် ်ခို်င်�်�ီဒီီ���်��၏ �ွ�ံခြိ�ိ���ုအိတ်ွ�်

 အိဟာန်း််အိတ်��ဖြူ�စ�်စသူည် ်အိဓိိ�အိ�ကြ��င်�့်င်�် ၃ ခို�

�ိ� အိ�သူ�စိတ်�်��ဖ်ြူပိုးထွ��ပိုးါသူည် ်- �ကြ��ဖ်ြူင်�����ွ�်

�ွ�ံခြိ�ိ���ုတ်ွင် ်ည်ီ�်�ု�့ှိဖြူခိုင်�်၊ �ီဒီီ���ဏ္ဍာတ်ွင် ်အိစိ��့� 

ဆ�လ်ူ�လ်ူာ��်�ိ���န်းဖြူခိုင်�်၊ ဒီစဂ်ရေ့်စတ််��်ီဒီီ��သူိ� ်

�ူ��ဖြူပိုး�င်�့်�တ်ွင် ်ည်ီ�်�ု�့ှိဖြူခိုင်�်။

ဖြူပိုးည်တ််ွင်�့်ှိ အိဖြူခို���ဒီသူ�်���ှ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��

��သ်ူိ�ပ်ိုးင် ် ခို်င်�်�ီဒီီ���်��သူည််လူည်�် အိလူ��တ်ူ 

အိခို�အ်ိခို��်���ိ� ့င်ဆ်ိ�င်�်န်း့ခြိပိုးီ� အိခို်ိ���ဒီသူ�်��တ်ွင် ်

အိ�ဖြူခိုအိ�န်း� ပိုးိ�၍ပိုးင် ် ဆိ��ဝါ�ပိုးါသူည်။် အိ�်ိ��ဆ�်

အိ��ဖြူ�င်် ် ခို်င်�်ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��အိတ်ွ� ် သူတ်င်�်

ဝန်း�်ဆ�င်�်ု�ပိုး��န်းသူည်် ် �ီဒီီ���်��၏့ှင်သ်ူန်း်�့�� 

အိတ်ိ��်အိ�စ�င်�်�ခိုသံူည်် ် အိ�န်းအိထွ��တ်ွင် ် ့ှိ�န်း

ပိုးါသူည်။်

ဝင်�်င်ွ့လူ��် ��့့�သူည်် ်ခို်င်�်�ီဒီီ���်��သူည် ်အိ�်��

အိ��ဖြူ�င်် ် လူ�ပိုးင််န်း�်�်���ိ� သူင််တ််င််ရ်ုံး� ံ ခြိခိုိ��ဖြူခိုစံွ�ဖြူ�င်် ်

လူည်ပ်ိုးတ်လ်ူ�ပိုး�်ိ�င်က်ြ�့သူည်။် ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�ထွ�တ်�်ဝ

�သူ� �ီဒီီ���်��၏ ဝင်�်င်ွအိ�်��စ��ိ� ့ှ���ွ�ပိုး�သူည်် ်

ဝင်�်င်ွ့�ပိုးါ�့် လူ��်နှှစခ်ို�ဖြူ�စ�်သူ� သူတ်င်�်စ�

�့�င်�်ခို်�ုနှှင််�်ကြ��ဖ်ြူင်�တ်ိ�တ််ွင် ် အိခို�အ်ိခို��ိ��စ်ီ့ှိကြ�

ပိုးါသူည်။် သူတ်င်�်စ��့�င်�်ခို့်�ုအိပိုးိ�င်�်တ်ွင် ်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏်ပိုးထွဝီအိ�န်းအိထွ���ကြ��င်် ် ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ�့�

အိတ်ွ� ် အိခို�အ်ိခို��်�� ့ှိပိုးါသူည်။် ဟာ��ခိုါ�

ဘ�သူ�စ���ဖြူ�င်် ်ထွ�တ်�်ဝ�သူ� ဟာ��ခိုါ�ပိုးိ�စ်သ်ူတ်င်�်စ�

�ိ� န်း�ူန်း�အိ�န်းဖြူ�င်် ် ကြ�ည််န်ှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။် အိင်တ််�န်း�်

လူိ�င်�်�်�� ပိုးိ��ိ����င်�်�ွန်းလ်ူ��သူ��ကြ��င်် ် ၎င်�်တ်ိ�၏် 

တ်စပ်ိုးတ် ်၅ ကြီး�ိ�ထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ�၏ PDF ���ပ်ိုးီ�်���ိ� 

အိဖြူခို��ခြိ�ိ���်��သူိ� ် ��ပိုး�ပိုးိ�န်ှိ�င်�်ီ� ဟာ��ခိုါ�ပိုးိ�စ်သ်ူတ်င်�်စ�

�်�� တ်ီ�တ်ိန်းသ်ူိ� ် �့��့် ှိ့န်း ်၅ ့�က်ြ��ဖြူ�င််ခ်ြိပိုးီ� �တ်ူပိုးီ

သူိ� ် �့��့် ှိ့န်း ် ၂ ပိုးတ် ် ကြ��ဖြူ�င််ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် �ခို�ခို်ိန်းခ်ိုါ

တ်ွင် ်PDF ���ပ်ိုးီ�်���ိ� �န်း့�အိခို်ိ��သူိ��်ပိုး�ပိုးိ�ခ်ြိပိုးီ��န်း���်ှ

 ပိုး�နံှှိပိုးထ်ွ�တ်�်ဝနှိ�င်ခ်ြိပိုးီဖြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် ဟာ��ခိုါ�စ����ဖြူပိုး�

ဖြူပိုးည်သ်ူူ�်��၏ �င်ွသူ��ံစွ�ပိုး� ံ အိ�လူအ်ိထွ�ကြ��င်် ် လူ�ပိုးင််န်း�်

လူည်ပ်ိုးတ်�်ုအိ့ တ်ွ��်ဖြူခို�ိ��့် န်း ် ခို�ခ်ို��န်းဆ�ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။်

ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ��်��� ပိုး့ိတ်သ်ူတ်ထ်ွ�ံ့��့် ှိသူွ��

သူည်န်ှှင််် �န်း��ထ်ွပိုးအ်ိတ်��အိဆီ�နှှစခ်ို��ိ� ခို်င်�်�ီဒီီ��

�်��� ့င်ဆ်ိ�င့်် ဖြူပိုးန်းပ်ိုးါသူည် ်- ပိုး့ိတ်သ်ူတ်၏်ဝ��်ူနှိ�င််

စွ��်နှှင််�်င်ွသူ������ခ်ို�ံုတ်ိ� ် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ

၏ ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ၁၄ ခို�အိန်း� ် အိဆင်�့်�

ဆ��ံဖြူပိုးည်န််း�်တ်စခ်ို�ဖြူ�စသ်ူည်် ်ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်- ��့�ဘ်ဏာ်

၏ သူတ်�်ှတ်ခ်ို်�်အိ့ လူူဦး��့၏ ၅၉% � ဆင်�့်��ွ�

�တ်ကြ�သူည်တွ််င် ် �ငွ်ပိိုး��ငွ်လူံ်� အိလွူန်းန််းည်�်ပိုးါ�ပိုးါသူည်။် 

အိလူ��တ်ူပိုးင် ် ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ�့�သူ����်��သူည် ် ၎င်�်တ်ိ�၏်

လူ�ပိုးင််န်း�်�ိ� �ဘ�ပိုးန်း�်အိလူ�ပိုးတ််စခ်ို�သူ�ွ�သ်ူ� လူ�ပိုး�်ိ�င််

ကြ�သူည်�်ိ� အိ�်��အိ��ဖြူ�င််�်တ်ွ�့ ခြိပိုးီ� ခြိ�ိ��့ ွ��်��တ်ွင် ်ပိုး်�ံနှှံ်

�န်းထွိ�င်က်ြ�သူူ�်��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် သူတ်င်�်စ� �စ�င်�့်

အိန်းည််�င်��်ိ�သူ� �့�င်�်ခို့်�လူ့် ှိခြိပိုးီ� �ီဒီီ��တ်ိ��သ်ူိ� ်

ဝင်းးခေါ်င်းရဲိလွှာမှုး� မှုခေါ်ရိရိးသည်�း ��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�သည်း 
�မှု�း��း��ဖင်း�း လွှာုပးင်းန်း�မှု�း��ိ ုသင်း�းတင်း�းရှုံ ုဖြိုး��ိ�ခြံ�ံ
စိးဲ�ဖင်း�း လွှာည်းပတးလွှာပုး�ိုင်းး��ရိသည်း။

“ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ��ှ� �်ူဟာ��်�်�့�ဆွ�

ထွ��တ်� ် အိစီအိစဉ်း ် �့ှိကြ�တ်�အ်ိတ်ွ� ် လူ�ပိုးင််န်း�်

လူည်ပ်ိုးတ်�်ု�ှ� ထွိခိုိ���်ု�တ်ွ့ှိပိုးါတ်�။် ဝန်းထ်ွ��်

ခြိ���အိ�င် ် ထွိန်း�်�ိ� ် အိခို�အ်ိခို��တ်ွကြ��ံ့ ပိုးါတ်�။် 

�ွ��်�်င်ဝ်န်းထ်ွ��် �့နှိ�င်ဘ်ူ�။ အိ�တ်ွ�အိကြ��ံ

�လူ�န်းည်�်န်းည်�့်တ်�န်း� ် လူစ�ပိုးိ����င်�်တ်�်

အိလူ�ပိုးအ်ိ�ိ�င်�်တ်ွ့ှ��ိ� ်အိလူ�ပိုး�်ထွွ�က်ြ��တ်�်

တ်�ပိုး�။”

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��တ�ဲး စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသ
ကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမိှု��၌ ၂၀၁၉ �နုိုိစိး ခေါ်မှုလွှာတငဲ်းး
�ပ�လွှာပုးခေါ်သး MDIF ၏ �ခေါ်ရိးင်းး�သင်းးတန်း�တငဲ်းး 
တ�းခေါ်ရိး�းသးမှု�း�၏ခေါ်�ပးဆွဲိ�ု��း
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အိန်းည်�်င်��််�သူ� �င်ွ�ိ�သူ� ဖြူပိုးန်းလ်ူည်�်ပိုး�ပိုးိ�န်ှိ�င်က်ြ�

ပိုးါသူည်။်

ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င်ခ်ို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��သူည် ် အိ�ထွ��်

အိပိုးံ်�်��စွ�့့ှိထွ��သူည်် ်အိစိ��့ပိုးိ�င် ်ပိုး�နံှှိပိုးန်ှှင်််အိသူံလူာင််�်ီ

ဒီီ���်��၏ �ှဉ်းခ်ြိပိုးိ�င်�်ုနှှင််လ်ူည်�် ့င်ဆ်ိ�င့်် ပိုးါသူည်။်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ် �လူ��်နှှင််�်င်�်တ်ပိုးတ််ွင် ် ရုံး��ံ�်���ွင််လ်ူှစ်

ထွ��သူည်် ်တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��လူူ�်ိ���်��အိစီအိစဉ်း ်(NRC) နှှင်််

�ဒီသူသူ��ံတ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဘ�သူ�ဖြူ�င််လ်ူည်�် ထွ�တ်လ်ူာင်််

သူည်် ် MRTV ၏ �့ဒီီ�ိ�အိစီအိစဉ်း�််��၊ FM အိသူလံူာင်််

ဌာ�န်းအိ�်ိ���်ိ��တ်ိ�န်ှှင်််လူည်�် �ှဉ်းခ်ြိပိုးိ�င့်် ပိုးါသူည်။် ထွိ�ဖ်ြူပိုးင် ်

ခို်င်�်တ်ိ�င်�့်င်�်သူ���်��အိ�ကြ��င်�် NRC အိစီအိစဉ်းတ််စခ်ို��ိ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်�်တ်�င်ပ်ိုးိ�င်�်ခြိ�ိ���တ်� ် �င်�်တ်ပိုးတ််ွင် ် ရုံးိ���်ူ��န်းပိုး� ံ (၂၀၁၆ 
ဇာန်းန််းဝါ့ီလူ)

“ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ����န်း ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�ဘ်��်ိ� �အိ�င််

�အိ�င်ဖ်ြူ�င်ဖ်ြူ�င်န််း� ် �ူ��ဖြူပိုး�င်�်တ်��်န်း့��ှ� 

ခို်င်�်�ီဒီီ���တ်ွ� �်���သူ�အိ��ဖြူ�င်် ်န်းည်�်စန်းစ်

ပိုးိ�င်�်အိ��န်းည်�်ကြ�တ်��ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါတ်�။် လူူ�တ်ွ

� �်���သူ�အိ��ဖြူ�င်် ်သူတ်င်�်�တ်ွတ်င်�်ိ�န််း�်�တ်�်ိ�်

လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ���ိ� သူ��ံကြ�ပိုးါတ်�။် 

အိင်တ််�န်း��်ိ� �်��််�ဖ်ြူပိုးန်း်ဖ်ြူပိုးန်း် ် သူ��ံစွ�လူ�

ကြ�ခြိပိုးီဆိ��တ်� ် သူတ်င်�်စ��့�င်�်အိ��� အိကြီး�ီ� 

အိ�်��်ိ� �်သူွ��ပိုးါတ်�။် ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�ဘ်�်

��န်း ဝင်�်င်ွဘ�လ်ူိ�့ှ�့�လူ�ဆိ�တ်� �ွန်း�်တ်�်

တ်ိ� ် �သူိကြ�ပိုးါဘူ�။ အိင်တ််�န်း�လ်ူိ�င်�်�တ်ွ�

လူည်�် သူိပိုး�့်ှိသူလူိ� ��န်း်�်စ့ိတ်�်လူည်�် 

အိ့��်ကြီး�ီ�ပိုးါတ်�။် သူတ်င်�်�တ်ွတ်င်�်ိ�အ်ိတ်ွ� ်

�ွန်း�်တ်�တ််ိ��် �ဒီတ်�ပိုး��်�ခ်ို်�်တ်ွ ဝ�သ်ူ��ံ

့ပိုးါတ်�။် အိ�ဒီါ�တ်ွ� ���အိ့��်ကြီး�ီ�တ်�အ်ိဖြူပိုးင််

လူိ�င်�်�လူည်�် ည်ံ�်န်းဆ�ပိုးါပိုး�။”

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��တ�ဲး စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသ
ကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမှု�ိ�တဲင်းး ၂၀၁၉ �နုိုိစိး ခေါ်မှုလွှာတငဲ်းး
�ပ�လွှာပုးခေါ်သး �ခေါ်ရိးင်းး�သင်းးတန်း�

တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��့ ှိ Helsa FM အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�အိသူလံူာင်််ဌာ�န်းတ်ွင် ်
့ပိုး့် ွ��့ဒီီ�ိ�အိစီအိစဉ်းအ်ိတ်ွ�် �စတ်န်း�ဝ်န်းထ်ွ��်�်��� 
ဇာ�တ်တ််��်ပိုး���်���ိ� အိသူသံူွင်�်�န်းကြ�စဉ်း ်(၂၀၁၈ ��လူ)
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“�ွန်း�်တ်�တ််ိ� ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်�ှ� �ွ��်�်င််

ဝန်းထ်ွ��်�့ှိဘူ�။ အိ�့�င်�်အိ�ွ��တ်စခ်ို��ွ��၊ 

����ွ��်ိ�����ခ်ြိပိုးီ� �ကြ��ဖ်ြူင်���န်း ဝင်�်င်ွ

့ှ��ိ�ဆ်ိ�တ်� ခို�ခ်ို�လူှပိုးါတ်�။် ����ွ��် 

အိ့��်�သူ�တ်�။် �ကြ��ဖ်ြူင်�့ှင်န််း�်ပိုး့ိတ်သ်ူတ် ်

�တ်ွ�လူည်�် ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��်ိ� ပိုးိ�စိတ်ဝ်င်စ်��ကြ�

တ်�။် ��ဘ�တ််�ီွ�ီလူည်�် �ကြ��ဖ်ြူင်�တ်စခ်ို်ိ��့

�န်းခြိပိုးီ��တ်� ် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��ထွ� ် အိ�ဖြူခိုအိ�န်းပိုးိ�

���င်�်�န်းတ်�။် �ဒီသူခိုစံီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�့်ှင််

�တ်ွ� �ကြ��ဖ်ြူင်�့�� တ်န်း�်ိ���ိ� �သူိကြ�ဘူ�။ 

�ကြ��ဖ်ြူင်��ိ� ် �လူိ�ဘူ�လူိ� ် ထွင်�်န်းကြ�တ်�သ်ူူ�တ်ွ 

ခိုဏာခိုဏာ �တ်ွ�့ တ်�။် �ကြ��ဖ်ြူင်���န်း့��် ်

အိ�်ိ����်�ဇာူ��တ်ွ�ိ� �ဒီသူခိုလံူ�ပိုးင််န်း�့်ှင်�်တ်ွ

န်း��လူည်လ်ူ��အိ�င် ် �ွန်း�်တ်�တ််ိ� ် ့ှင်�်�ဖြူပိုးနှိ�င််

�သူ�ဘူ�။”

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��တ�ဲး စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသ
ကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမိှု��၌ ၂၀၁၉ �နုိုိစိး ခေါ်မှုလွှာတငဲ်းး
�ပ�လွှာပုးခေါ်သး MDIF ၏ �ခေါ်ရိးင်းး�သင်းးတန်း�တငဲ်းး 
တ�းခေါ်ရိး�းသးမှု�း�၏ခေါ်�ပးဆွဲိ�ု��း

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�အ်ိစိ��့� ၎င်�်တ်ိ�၏်လူစဉ်းထ်ွ�တ် ် �တ်�င် ်

ဇာလူပိုးတ််ိ�င်�်�စ် ် (Taungzalat Times) �စ�င်�့် ၃,၀၀၀ 

�ိ� အိစိ��့ရုံး��ံဌာ�န်းအိ��လူ��ံအိပိုးါအိဝင် ် ဖြူ�န်း်�်ဝ�ပိုး��န်း

ပိုးါသူည်။်

ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ��ဏ္ဍာတ်ွင် ်�ဒီသူအိ�ဏာ�ပိုးိ�င်�််��� ခိုွင််ဖ်ြူပိုး�ထွ��

�သူ� ��ဘ�တ််ီ�ွီလူ�ပိုးင််န်း�်င်��််�� (�ဒီသူခို�ံ်��၏ 

အိဆိ�အိ့ NRC ထွ�ပ်ိုးင် ် ပိုးိ�၍ လူူကြီး�ိ���််��ကြ�သူည်)်၁ 

နှှင််် တ်ီ�တ်ိန်း၊် �င်�်တ်ပိုးန်ှှင်််�လူ��်တ်ိ�တ််ွင် ် အိွန်းလ်ူိ�င်�် 

�့ဒီီ�ိ�အိသူလံူာင််ဌ်ာ�န်း�်��့ှိပိုးါသူည်။်၂

ခို်င်�်�ီဒီီ���်��သူည် ် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��၏ အိဓိိ�ဝင်�်င်ွ့

လူ��်တ်စခ်ို�ဖြူ�စ�်သူ� �ကြ��ဖ်ြူင်��ိ�့့ှိနှိ�င့်် န်း် အိခို�အ်ိခို�

�်��နှှင်် ် ကြ���ံတ်ွ��န်း့ပိုးါသူည်။် တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဖြူပိုးည်န််း�်

နှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်����သ်ူိ�ပ်ိုးင် ် �ဒီသူခိုလံူ�ပိုးင််န်း်�့ှင်�််��

� �ကြ��ဖ်ြူင်�ထွည််သ်ူွင်�်လူိ�ဖြူခိုင်�်�့ှိကြ�သူည်် ် အိဖြူ�စန်ှှင််် 

့င်ဆ်ိ�င်�်န်းကြ�့ပိုးါသူည်။် �ကြ��ဖ်ြူင်��ကြ��င်် ် အိ�်ိ�� 

ဖြူ�စထ်ွွန်း်�နှိ�င်�်ု�ိ� �သူိ၍ဖြူ�စ�်စ �ကြ��ဖ်ြူင်�ထွည််ဖ်ြူခိုင်�်

�ကြ��င်် ်အိခိုွန်းအ်ိ့�့ှိ�်��၏ အိ�ရုံး�စံိ���်ု အိပိုးါအိဝင် ်၎င်�်

တ်ိ�အ်ိ�ပိုး် ဆိ���်ိ��ဖြူ�စလ်ူ�နှိ�င်�်ဖြူခို�ိ� စိ��့ိ�၍်ဖြူ�စ�်စ 

လူ�ပိုးင််န်း�့်ှင်�််��� �ကြ��ဖ်ြူင်��ထွည််လ်ူိ�ကြ�ဖြူခိုင်�် ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။် ခို်င်�်�ီဒီီ���်��သူည် ် တ်စဖ်ြူပိုးည်လ်ူ��ံအိဆင်််

�ကြ��ဖ်ြူင်��်���ိ�လူည်�် အိလူွန်းပ်ိုးင် ့်ခို�လူှပိုးါသူည်။်

တ်ိ�င်�့်င်�်�ီဒီီ��ည်ီလူ�ခို ံခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၊် ဟာ��ခိုါ�ခြိ�ိ�� (၂၀၁၅ �တ်လ်ူ)

၁ ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ် ��ဘ�တ််ီ�ွီလူာင််ရ်ုံး� ံ ၄ ခို�့ှိပိုးါသူည် ် - ZCN (Zohelsa Cable Network)၊ Zomi Post Cable TV၊ Chin Cable TV နှှင််် Ivision 
Cable TV တ်ိ�ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။် ဟာ��ခိုါ�တ်ွင် ်��ဘ�တ််ီ�ွီလူာင််ရ်ုံး� ံ၂ ခို�့ှိပိုးါသူည် ်- TT Vision နှှင်် ်Roland Vision တ်ိ�ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်
၂ တ်ီ�တ်ိန်းတ််ွင် ် Phual Va FM ဟာ��ခို်�သူ� ့ပိုး့် ွ��့ဒီီ�ိ�အိသူလံူာင််ရ်ုံး�တံ်စခ်ို�၊ �လူ��်တ်ွင် ် Falam FM ဟာ� �ခို်�သူ� အိသူလံူာင််ရ်ုံး�တံ်စခ်ို�၊ (တ်ီ�
တ်ိန်းအ်ိန်းီ�့ှိ) သူူ�်လူိ�င်တ််ွင် ် Helsa FM ဟာ��ခို်�သူ� အိသူလံူာင််ရ်ုံး�တံ်စခ်ို�တ်ိ�် ့ှိပိုးါသူည်။် �င်�်အိသူလံူာင််ရ်ုံး��ံ်��တ်ွင် ် အိလူ�ပိုးလ်ူ�ပိုးက်ြ�သူူအိ��လူ��ံသူည် ်
�စတ်န်း�ဝ်န်းထ်ွ��်�်��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် ၎င်�်တ်ိ�၏် ့ည်�်ှန်း်�ခို်��်ှ� ့ပိုး့် ွ��ွ�ံခြိ�ိ��တ်ိ��တ်��့်�ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်
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ဒီစိးဂ�စိးတယားသိ့ု ��း��ခေါ်�ပးင်းး�

ဒီစိးဂ�စိးတယားန်းည်�်လူ��်�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး��န်းသူည်် ်ခို်င်�်�ီဒီီ��

�်��သူည် ် လူ�ပိုးင််န်း�်ပိုးိ�င်�်အိ့ စိန်း�်ခို်�ုအိ�်ိ���်ိ��နှှင်် ်

့င်ဆ်ိ�င်�်န်းကြ�့သူည်။် အိထွူ�သူဖြူ�င်် ် အိွန်းလ်ူိ�င်�်�ှတ်ဆင်် ်

ဝင်�်င်ွ့ှ���ွသူည်် ် န်းည်�်စန်းစ�််��တ်ွင် ် စိန်း�်ခို်�ု�်�� 

့င်ဆ်ိ�င်�်န်း့ပိုးါသူည်။် န်းည်�်စန်းစ�််��တ်တ်�်ွ��်လူ်င်ပ်ိုးင် ်

ပိုး့ိတ်သ်ူတ််အိင်အ်ိ��န်းည်�်ပိုးါ��သူ��ကြ��င်် ် ဒီစဂ်ရေ့်စတ််� ် 

�ကြ��ဖ်ြူင်��ှ့့ှိသူည်် ် ဝင်�်င်ွ� အိလူွန်းပ်ိုးင်န််းည်�်ပိုးါ�လူှ

ပိုးါသူည်။်

�ည်သ်ူည််အ်ိ�ဖြူခိုအိ�န်း�်ိ��တ်ွင်ဖ်ြူ�စ�်စ စိန်း�်ခို်�ု�်��စွ��ိ� 

��်�လ်ူာ��့န်း ် အိလူွန်းပ်ိုးင်ခ်ို�ခ်ို��ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။် ခို်င်�် 

�ီဒီီ���်���ိ� စတ်င်တ််ည်�်ထွ�င်ခ်ို�်သူူ�်��သူည် ် အိ�်��

အိ��ဖြူ�င်် ် �ခိုင်�် �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်လူ�ပိုး�်ိ�င်သ်ူည်် ်

အိ�တ်ွ�အိကြ�� ံသူိ��်ဟာ�တ် ်�ွ��်�်င်�်ု �ဆိ�စ�လူ��သ်ူ�

့ှိသူူ�်��နှှင်် ်လူ��ံဝ �့ှိသူူ�်��ဖြူ�စက်ြ�၍ �န်းစ်ဉ်း ်��ဆိ��ဆိ�င််

သူင်န််းည်�်ဖြူ�င်် ် လူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်းကြ�့ဖြူခိုင်�်�လူည်�် �င်�်

စိန်း�်ခို်�ု�်���ိ� ပိုးိ��ိ�ဆိ��ဝါ��စပိုးါသူည်။်

“ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ����န်း ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�ဘ်��်ိ� �အိ�င််

�အိ�င်ဖ်ြူ�င်ဖ်ြူ�င်န််း� ်�ူ��ဖြူပိုး�င်�်တ်��်န်း့��ှ� ခို်င်�်�ီဒီီ

���တ်ွ� �်���သူ�အိ��ဖြူ�င်် ် န်းည််�စန်းစပ်ိုးိ�င်�်

အိ��န်းည်�်ကြ�တ်��ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါတ်�။် လူူ�တ်ွ� 

�်���သူ�အိ��ဖြူ�င်် ် သူတ်င်�်�တ်ွတ်င်�်ိ�န််း�်�တ်�်ိ� ်

လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ���ိ� သူ��ံကြ�ပိုးါတ်�။် အိင််

တ်�န်း��်ိ� �်��််�ဖ်ြူပိုးန်း်ဖ်ြူပိုးန်း် ် သူ��ံစွ�လူ�ကြ�ခြိပိုးီ

ဆိ��တ်� ် သူတ်င်�်စ��့�င်�်အိ��� အိကြီး�ီ� 

အိ�်��်ိ� �်သူွ��ပိုးါတ်�။် ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�ဘ်�်

��န်း ဝင်�်င်ွဘ�လ်ူိ�့ှ�့�လူ�ဆိ�တ်� �ွန်း�်တ်�်

တ်ိ� ် �သူိကြ�ပိုးါဘူ�။ အိင်တ််�န်း�လ်ူိ�င်�်�တ်ွ�

လူည်�် သူိပိုး�့်ှိသူလူိ� ��န်း�််စ့ိတ်�်လူည်�် 

အိ့��်ကြီး�ီ�ပိုးါတ်�။် သူတ်င်�်�တ်ွတ်င်�်ိ�အ်ိတ်ွ� ်

�ွန်း�်တ်�တ််ိ��် �ဒီတ်�ပိုး��်�ခ်ို်�်တ်ွ ဝ�သ်ူ��ံ

့ပိုးါတ်�။် အိ�ဒီါ�တ်ွ� ���အိ့��်ကြီး�ီ�တ်�အ်ိဖြူပိုးင််

လူိ�င်�်�လူည်�် ည်ံ�်န်းဆ�ပိုးါပိုး�။”

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��တ�ဲး စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသ
ကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမှု�ိ�တဲင်းး ၂၀၁၉ �နုိုိစိး ခေါ်မှုလွှာတငဲ်းး
�ပ�လွှာပုးခေါ်သး �ခေါ်ရိးင်းး�သင်းးတန်း�

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏်ခြိ�ိ���တ်�ဟ်ာ��ခိုါ�့ှိ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�အ်ိစိ��့ရုံး��ံ (ပိုး�၏ံ�့ှ�ဘ�်ဖြူခို��်)၊ �အိ�င်ဆ်န်း�်စ�ကြ�ည်လ်ူ��်၏ အိထွ�်ပိုးိ�င်�်တ်ွင် ်
ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်လူာတ်�်တ်�တ််ိ��်ိ� �တ်ွ�့ ပိုး� ံ(၂၀၁၉ ကြသူဂရေ့�တ်လ်ူ)

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��ို စိတင်းးတည်းခေါ်�းင်းး���သးမှု�း�
သည်း �မှု�း��း��ဖင်း�း ယာ�င်းး� မှုဒီီယီားလွှာပုးင်းန်း�
လွှာပုး�ိုင်းးသည်�း �ခေါ်တ�ဲ�ကြုံ�ံ� သိ့ုမှု�ုတး 
�ွမှုး���င်းးမှု ုမှုဆွဲိုစိခေါ်လွှား�းသးရိိသိးမှု�း�နိုိင်း�း
လွှာံ�ုဝမှုရိိသိးမှု�း� �ဖစိး��၍ ခေါ်န့်စိဉ်း မှုဆုွဲို�ဆွဲိုင်းးသင်းး
န်ည်း��ဖင်း�း လွှာုပး�ိုင်းးခေါ်န်��ရိပါသည်း။
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ဆွဲံ�ုရှုံ�ုနိုိုင်းးခေါ်��

�မှုန်းမှုးနိုိုင်းးင်းံတငဲ်းး နှိ�င််င်�ံ့�အိ့ ပိုးိ��ိ�လူွတ်လ်ူပိုးလ်ူ�ခို်ိန်း�်ှ 

စ၍ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��အိတ်ွ� ် အိ�ဖြူခိုအိ�န်း�်��� 

တ်ိ��တ်��်ု့ှိ�သူ�လ်ူည်�် ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�

�်��တ်ွင် ် သူတ်င်�်စ�ပိုးည်�ဖြူ�င်် ် အိသူ��်�ွ�ဖြူခိုင်�်� 

��့့��သူ� အိလူ�ပိုးတ််စခ်ို�အိ�န်းဖြူ�င်် ် ့ှိ�န်းဆ�ဖြူ�စပ်ိုးါ 

သူည်။် နှိ�င်င််�ံ့�လူွတ်လ်ူပိုးခ်ိုွင််�််��ပိုးိ��ိ�့့ှိလူ�သူည််အ်ိခို်ိန်း်

�ှ စတ်င်၍် တ်�ဝန်းထ်ွ��်�ဆ�င်�်န်းစဉ်း ် သူတ်င်�်�ထွ��်

နှှစဦ်း�၊ ၂၀၁၃ ခို�နှှစ်တ်ွင် ်�ွန်းဖ်ြူပိုးည်န််း�၌် တ်စဦ်း�နှှင််် ၂၀၁၅

 ခို�နှှစတ််ွင် ်စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်၌ တ်စဦ်း� - သူတ်ဖ်ြူ�တ်ဖ်ြူခိုင်�် ခိုခံို�်

့ပိုးါသူည်။် အိဖြူခို��သူတ်င်�်�ထွ���််��နှှင််အ်ိ�ဒ်ီီတ်�

�်�� တ်ွင်လ်ူည်�် �နှှ�င််�်ှ�ဖ်ြူခိုင်�်၊ ခြိခိုိ��်�ဖြူခို��ဖ်ြူခိုင်�်၊ 

တ့်��စွ�ဆိ�ဖြူခိုင်�်နှှင််�်ထွ�င်သ်ူွင်�်အိ�်ဉ်း�်ခို်ဖြူခိုင်�်တ်ိ��်ိ� ခိုခံို�်

့သူူ�်�� ့ ှိပိုးါသူည််။ ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င်် ံသူတ်င်�်�ီဒီီ�����င်စ်ီ

၏ အိတ်ွင်�်�့��ု� ဦး�ဖြူ�င််�်�်�၏် အိဆိ�အိ့ နှိ�င်င််�ံ့�

အိ့ လူွတ်လ်ူပိုး�်ု�်�� ပိုးိ��ိ�့့ှိလူ�ခို်ိန်း�်န်း��ပ်ိုးိ�င်�် ၂၀၁၆ 

ခို�နှှစ ်ဇာွန်းလ်ူတ်ွင် ်ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�အ်ိစိ��့အိ�ွ��၏ လူူ�ု�့�့�

ဝန်းက်ြီး�ီ� ဦး��ပိုးါင်လ်ူွန်း�်င်�်ထွန်း�် ဘ�သူ��့��ိ� 

နှိ�င်င််�ံ့�အိတ်ွ� ် အိသူ��ံခို်သူည််ဟာ� ၎င်�်အိ�ပိုး် စွပိုးစ်ွ�

�့�သူ��ထွ��သူည်် ်Chin World ၏ အိ�ဒ်ီီတ်�အ်ိ��ဘ�်

အိ�� တ့်��ဝင်�်န်း််�ွ��်ုတ်စခ်ို�သူ� ့ှိခို�ပ်ိုးါသူည်။် 

�န်း��ဆ်��ံတ်ွင် ်ဖြူပိုးဿန်း��ိ� နှှစဦ်း�နှှစဘ်��် တ့်��ရုံး��ံ

ဖြူပိုးင်ပ်ိုးတ်ွင် ်�ဖြူ�့ှင်�်နှိ�င်ခ်ို�်ကြ�သူည်။်

့ခိုိ�င်ပ်ိုးဋိိပိုး�ခ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ် ပိုးလူ�ဝ်ခြိ�ိ��န်း�်သူိ� ်

�ူ�စ�လ်ူ�ခို်ိန်းတ််ွင်�်ူ ထွိခိုိ��န်ှိ�င််�ဖြူခို ပိုးိ��ိ�ဖြူ�င််�်��လူ�ပိုးါ 

သူည်။် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် ဇာွန်း်လူတ်ွင် ် ့ခိုိ�င်ဖ်ြူပိုးည်န််း��်ဖြူ���်

ပိုးိ�င်�်နှှင််ပ်ိုးလူ�ဝ်ခြိ�ိ��န်း�တ််ိ�၌် အိင်တ််�န်း�လ်ူိ�င်�်�်�� ပိုးိတ််

လူိ��ခ်ို်ိန်း�် �င်�်�ဒီသူ�်��သူိ� ်သူတ်င်�်�ထွ���််��အိ��

သူွ���့��ခ်ိုွင််�်ဖြူပိုး�ခို�ဖ်ြူခိုင်�်�ကြ��င်် ် တ်ိ�်�ှန်း�်န်း�်သူ� 

သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� ပိုး့ိတ်သ်ူတ်ထ်ွ�ံပိုး�နှိ�င့်် န်း်

၎င်�်တ်ိ�၏်အိ��ထွ�တ်�်ု�ိ� အိကြီး�ီ�အိ�်� ် ထွိခိုိ��ခ်ို�ခ်ြိပိုးီ� 

�ဒီသူခို�ံ်��နှှင်် ် �ူည်ီ��ဆ်��့်�အိ�ွ���်��ထွ�ံှ 

့့ှိ�သူ� အိတ်ည်�်ဖြူပိုး�နှိ�င်သ်ူည်် ် သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�်

�်���ိ�သူ� အိ���ိ��ခို�့် ပိုးါသူည်။် ဦး�ဖြူ�င််�်�်�၏်အိဆိ�

အိ့ NLD အိ�တ်တ််စဦ်း��ိ� AA � ���်ဆီ�သူွ��သူည်််

သူတ်င်�်�ိ� �့�သူ��ခြိပိုးီ��န်း�� ် လူအိန်းည်�်င်�အ်ိကြ�� 

၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် နှိ�ဝင်ဘ်�လူတ်ွင် ် ပိုးလူ�ဝ်ခြိ�ိ��န်း�့် ှိ �ီဇာိ� 

�ီဒီီ��သူည် ့်ခိုိ�င်တ််ပိုး�်တ်� ်(AA) �ှ ခြိခိုိ��်�ဖြူခို��စ်�တ်စ်

�စ�င်�်ိ� လူ�ခ်ိုံ့ ့ှိခို�ပ်ိုးါသူည်။် �င်�်စ�တ်ွင် ် အိဆိ�ပိုးါ

သူတ်င်�်�ိ� ဆ�လ်ူ��့်�သူ��ဖြူခိုင်�်�ဖြူပိုး�့န်းန်ှှင််် 

ဆ�လ်ူ��့်�သူ��ပိုးါ� လူ�စ်���ဖြူခို�ုခိုံ့ �ည်ဖ်ြူ�စ ်

�ကြ��င်�် ခြိခိုိ��်�ဖြူခို���့်�သူ��ထွ��ပိုးါသူည်။်

အိစိ��့� ခို်�ပိုး�်ိ�င်ထ်ွ���သူ� သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�်

�်��့့ှိ့န်း ် အိခို�အ်ိခို��်��� ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ့ ှိ �ီဒီီ��

အိ��လူ��ံ အိတ်ွ� ်ကြီး�ီ�����သူ�စိန်း�်ခို်�ုဖြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် 

�င်�်စိန်း�်ခို်�ုသူည် ် တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဘ�သူ�စ����ိ� 

ဖြူပိုးည််န်း�်အိစိ��့�်��နှှင်််လူာတ််�တ်�်တ်ိ�်အိသူ�ံ�� ဖြူပိုး� ကြ�

သူည်် ်ဖြူပိုးည်န််း�်�်��တ်ွင် ်ပိုးိ��ိ�ကြီး�ီ����၍ ဖြူပိုးည်သ်ူူအ်ိ�်ိ��ဖြူပိုး� 

သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််��့�ူ့�တ်ွင် ် ကြ���ံတ်ွ�့ �သူ� 

အိတ်��အိဆီ��်���ကြ��င်် ် န်း��ည်ဆ်ိ��ထွွ��်န်းပိုးါသူည်။် 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်�ိ� အိဓိိ�န်း�ူန်း�တ်စခ်ို�အိ�န်းဖြူ�င်် ်���ဖ်ြူပိုးလူိ�

ပိုးါသူည်။် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်ဇာူလူိ�င်လ်ူတ်ွင် ်ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်အိစိ��့

၏သူ�တ််��် တ်တ်ိ�နှှစအ်ိတ်ွင်�် �ဆ�င့်် ွ�ခ်ို်��််��

�ိ� သူ��ံသူပိုး�်ဆွ��နှွ�သူည်် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်အိစိ��့၏ 

သူတ်င်�်စ�့ှင်�်လူင်�်ပိုးွ�အိ�ကြ��င်�် သူတ်င်�်တ်င်ဆ်�်

့�တ်ွင် ် ကြ���ံတ်ွ�့ သူည်် ် �န်း််သူတ်ခ်ို်��််��အိ�ပိုး် ခို်င်�် 

�ီဒီီ���ွန်း�်��် ဖြူပိုးင်�်ထွန်းစ်ွ� �ဝ�န်းခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် 

သူတ်င်�်စ�့ှင်�်လူင်�်ပိုးွ��တ်ိ�င်�်ီ သူတ်င်�်�ထွ���််��အိ�� 

���ခိုွန်း�်သူ��ံခို�သူ� ���ဖြူ�န်း�်ခိုွင််ဖ်ြူပိုး��ည်ဖ်ြူ�စ�်ကြ��င်�်၊ 

���ခိုွန်း�်�်���ိ�လူည်�် ကြီး�ိ�တ်င်�်ပိုး�ပိုးိ� ့်�ည်ဖ်ြူ�စ�်ကြ��င်�်၊ 

အိခို��်အိန်း���ိ� တ်ိ��ရ်ုံးိ��ထ်ွ�တ်လ်ူာင််ခ်ိုွင််�်ဖြူပိုး��ကြ��င်�် 

ဖြူပိုးည်န််း�်အိစိ��့� �ကြ�ည်�ခို�ပ်ိုးါသူည်။်

ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ� ခို်င်�်�ီဒီီ��နှှင််ဖ်ြူပိုးည်န််း�်အိစိ��့တ်ိ�အ်ိကြ��� 

ဆ�ဆ်�ံ့�� အိခြိ��ပိုးင် ် အိစဉ်းအ်ိဆ� ် တ်င်�်��သူည်် ်

အိ�န်းအိထွ��တ်ွင့်် ှိခို�ခ်ြိပိုးီ� �ကြ��ခိုဏာဆိ�သူလူိ�ပိုးင် ်သူတ်င်�်

ဌာ�န်း�်���ိ� ပိုးိတ်သ်ူိ��်၍ လူိ�င်စ်င်�််���ိ� ရုံး�ပိုးသ်ူိ��်သူွ��

�ည်ဟ်ာ� အိ�ဏာ�ပိုးိ�င်�််��၏ ခြိခိုိ��်�ဖြူခို��ဖ်ြူခိုင်�်�ိ� ခိုံ့

ပိုးါသူည်။် နှိ�င်င််ပံိုးိ�င်�်ီဒီီ���်��နှှင််ဖ်ြူပိုးည်တ််ွင်�်�ီဒီီ���်��

ပလွှာ�းဝဖြိုးမှု�ိ�န်ယားရိိိ မှုဇီူးိုမှုဒီီယီားသည်း ရိ�ိုင်းးတပး
ခေါ်တးး (AA) မှု ိဖြိုး�ိမှုး�ခေါ်��း�းစိးတစိးခေါ်စိးင်းး�ို 
လွှာ�း�ံရိရိိ�ိ��ပါသည်း။ ယာင်းး�စိးတငဲ်းး �ဆွဲိုပါ
သတင်းး��ိ ုဆွဲ�းလွှာ�းခေါ်ရိ�သး���င်းး�မှု�ပ�ရိန်းနိုငိ်း�း 
ဆွဲ�းလွှာ�းခေါ်ရိ�သး�ပါ� လွှာ�းစိး�ခေါ်��မှု�ုံရိမှုည်း
�ဖစိးခေါ်��းင်းး� ဖြိုး�မိှုး�ခေါ်��း�းခေါ်ရိ�သး��း�ပါသည်း။
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�ိ� သူတ်င်�့်�ူခိုွင််ဖ်ြူပိုး��သူ�လ်ူည်�် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်ဒီီဇာင်ဘ်�

�ှစ၍ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��၏ လူာတ်�်တ်�သ်ူတ်င်�်တ်င််

ဆ�ခ်ိုွင််�်ိ� တ်��ဖြူ�စခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် အိထွ�ပ်ိုးါအိ�ကြ��င်�် 

့င်�်တ်ိ��် �ိ��်ဘ်�သူ�ဆင်ဆ်�တ်ည်�်ဖြူ�တ်သ်ူည််အ်ိ�လူ်

အိထွိ�ိ� ပိုး်ိ���ထွ�င်�်ပိုး��န်းပိုးါသူည်။် �ီဒီီ���်��ကြ���ံတ်ွ�

�န်း့�သူ� စီ�ပိုးွ���့�အိ့ စိန်း�်ခို်�ု�်���လူည်�် 

�န်း��ထ်ွပိုးဆ်��ံရုံးု�ံနှိ�င်�်ဖြူခိုတ်စခ်ို�ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� အိဂရေ့တ်ိလူိ��စ်��

�ုနှှင််လ်ူ�ဘ�်ပိုး� လူ�ဘ�်ူ�ုဖြူ�စပ်ိုးွ��နှိ�င်�်ဖြူခို�ိ�လူည်�် ပိုးိ��ိ�

ဖြူ�င််�်���စပိုးါသူည်။် ခို်င်�်�ီဒီီ���့�့��ွ��်�်င်သ်ူူ 

�ိ���်�စ်ွ��်�တ်���် ပိုးဋိိပိုး�ခ၊ �ဖြူ����ိစစ၊ 

ဓိ�တ်သ်ူတ်ိ�့ှ���ွ�့�၊ ဘိန်း�်စိ��ပ်ိုး်ိ���့�တ်ိ�အ်ိ�ကြ��င်�် 

သူတ်င်�်�်��နှှင်် ် အိ�ဏာ�ပိုးိ�င်�််��အိ�� �ဝ�န်းသ်ူည်် ်

သူတ်င်�်�်���့�သူ��သူည်် ် သူတ်င်�်�ထွ���််��အိတွ်� ်

အိနှတ့ ���််���ိ�လူည်�် �ထွ��်ဖြူပိုးပိုးါသူည်။်

�ီဒီီ��အိ�ကြ��င်�်သူိ့ှိ�ုသူည် ် ဖြူ�န်း�်�တ်စန်ှိ�င်င််လံူ��ံတ်ွင် ်

စိန်း်�ခို်�ုတ်စခ်ို�ဖြူ�စ�်န်းသူည််အ်ိ�လူ်�� ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်

တ်ွင် ်�ီဒီီ���ိ� �ှန်း်�န်းစ်ွ�အိသူ��ံဖြူပိုး�နှိ�င့်် န်း် အိတ်��အိဆီ�

တ်စခ်ို�ဖြူ�စ�်န်းဆ�ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် လူွတ်လ်ူပိုး�်သူ��ီဒီီ��၏ 

အိခိုန်း်��ဏ္ဍာနှှင််တ််န်း�်ိ���ိ��သူ�လ်ူည်�်���င်�် သူတ်င်�်

�ှ��၊ လူ�ပိုးက်ြ�သံူတ်င်�်နှှင််ဝ်ါဒီဖြူ�န်း်သ်ူတ်င်�်တ်ိ��်ိ� သူတ်င်�်

�ှန်းန်ှှင်််ခိုွ�ဖြူခို��န်းည်�်�ိ��သူ�လ်ူည်�်���င်�် အိ�ှန်း်တ်�� ်

န်း��လူည်သ်ူူ�ဆိ�သူ�လူ��သ်ူ�့ှိသူည်ဟ်ာ� ခို်င်�်�ီဒီီ��

�်���ှ အိ�ဒ်ီီတ်�နှှင်််ပိုးိ�င့်် ှင်�််��� ဆိ�ကြ�ပိုးါသူည်။်

ယာ�ု�စိရီိင်းး�ံစိး�ိ ုခေါ်ရိ�သး�ခေါ်န်��နိ်းတဲင်းး
ခေါ်ဒီသတဲင်းး���င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��း�
လွှာာတးခေါ်တးး�ခေါ်��းင်းး� သတင်းး�ခေါ်ရိ�သး��ငဲ်း�း�ို
ပတိးပင်းး�း�ပါသည်း။

“�စိို�ရိန်�့ �ရိပးဘာ�းလွှားမှု�ုဖ�ဲ��စိည်း�ခေါ်တဲ
�ခေါ်န်န်�့ လွှား��ု�း�မှုးိ မှုဒီီယီား�ခေါ်��းင်းး�ပိဖုြိုးပ�ီ
သနိ်��လွှာည်းလွှားခေါ်�းင်းး တနဲ်း��း�ခေါ်ပ� 
ခေါ်ဆွဲးင်းးရိး�းသင်း�းတယား။ လွှာတဲးလွှာပးတ��
မှုဒီီယီားခေါ်တ�ဲို �း�ခေါ်ပ�တ��ပရိတိးသတး
ပိုမှု�း�လွှားရိင်းး �ွန်းခေါ်တးးတိ့ု�တဲ�းလွှာည်း� 
ခေါ်�းင်းး�တးခေါ်ပါ �။”
Konumthung News Group Editor Robert 
Ropuia (၂၀၁၉ ခေါ်မှု)
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�သံ�ု�ပ����သည်း သခုေါ်တသန်န်ည်း�စိန်စိး
ယာ� ု အိစီ့င်ခ်ိုစံ�အိတ်ွ� ် သူ��တ်သူန်း�ိ� Media 

Development Investment Fund (MDIF) နှှင်် ်Myanmar 

Survey Research (MSR) တိ်��် ဖြူပိုး�လူ�ပ်ိုးခို�ဖ်ြူခိုင်�်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် 

သူ��တ်သူန်းတ်ွင် ်အိ�ွ��အိစည်�်နှှစခ်ို�လူ�ံ�� နှှစ်�်ိ��စပိုးန််းည််�

လူ��် - Quantitative and Qualitative Approach - �ိ� 

အိသူ��ံဖြူပိုး�ခို�က်ြ�သူည်။်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ိ�်

တ်ွင် ် ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��၏ သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််�� 

့့ှိ�ုအိ�ဖြူခိုအိ�န်း၊ အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုး�၊ံ ��ကံြ�ည်�်ု၊ နှှစသ်ူ�သ်ူည်််

ပိုး�စံ၊ံ သူတ်င်�်စီ�ဆင်�်�ုတ်ိ��်ိ� သူ��တ်သူန်းဖြူပိုး�့န်း ်MSR အိ�� 

MDIF � လူ�ပိုးင််န်း�်အိပိုးန်ှှံခို�ပ်ိုးါသူည််။ MSR � အိင်တ််��်ူ�

�ပိုးါင်�် ၄၀၀ နှှင််် အိ�ပိုးစ်�လူိ���်ဆွ��နှွ�ဖြူခိုင်�် (FGD) ၆ ခို� တ်ိ�်

�ိ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် ှိ ခြိ�ိ��န်း� ်၈ ခို�နှှင််် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူ

ကြီး�ီ�့ှိ ခြိ�ိ��န်း�်တ်စခ်ို�တ်ိ�တ််ွင် ်၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်��လူ၌ ဖြူပိုး�လူ�ပိုး်

ခို�ပ်ိုးါသူည်။် လူ�ဖံြူခို��ံ့�အိ�ဖြူခိုအိ�န်း�ကြ��င်် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်

၏ �ိ��ခို��ဖြူ���ခ်ြိ�ိ��န်း�်ဖြူ�စ�်သူ� ပိုးလူ�ဝ်တ်ွင်�်ူ MSR 

� သူ��တ်သူန်း ဖြူပိုး�လူ�ပိုးန်ှိ�င်ခ်ို�ဖ်ြူခိုင်�်�့ှိပိုးါ။

Jane Madlyn McElhone

Director of MDIF’s Myanmar Media Program

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�၏�ခေါ်���ခေါ်န်
သခုေါ်တသန်ခေါ်တ�ဲရိိိ���းမှု�း�နိုိင်း�းသံ�ုသပး���း

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်���်-ဟာ��ခိုါ�လူ��်�ပိုး်တ်ွင် ်(၂၀၁၅ ဒီီဇာင်ဘ်�)
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�ခိုင်ဖ်ြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို��်သူ��လူလ်ူ��ုအိ�်��စ�တ်ွင် ် ဖြူ�န်း�်�

တ်စန်ှိ�င်င််လံူ��ံအိတ်ွ� ်ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ဖ်ြူခိုင်�်ဖြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် �ခို�

တ်စက်ြီး�ိ��်လူလ်ူ��ုသူည် ် ခို်င်�်�ီဒီီ��ရုံးုခိုင်�်နှှင််ပ်ိုး့ိတ််

သူတ်၏်သူဘ�ဝ�ိ�သူ� �လူလ်ူ�ထွ���သူ� �လူလ်ူ��ု

�်��အိန်း� ် တ်စခ်ို�ဖြူ�စပ်ိုးါသူည််။ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�

ပိုး��ဏာသူည် ် ့လူဒီ�််���ိ� အိသူ�၊် လူိင်၊် ��်�လူ�်

နှှင်််ခြိ�ိ��ဖြူပိုး၊ ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�် အိစ့ှိသူည်် ် အိခို်��််��

ဖြူ�င်် ်နှုင်�်�ှဉ်း�်လူလ်ူ�၍့သူည်် ်အိ�န်းအိထွ��ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

န်း�ူန်း�ပိုး��ဏာသူည် ် �ိန်း်�ဂရေ့ဏာန်း�်အိ��ဖြူ�င်် ် လူ��ံလူ��်

�သူ�ပိုး��ဏာတ်ွင့်် ှိ၍ ��ကံြ�ည်န်ှိ�င််�ုအိဆင်် ် ၉၅% နှှင််် 

�ှ���ွင်�်နှိ�င်�်ဖြူခို (အိန်းည်�်နှှင််အ်ိ�်��) ၅% �အိ��ဖ်ြူ�င်် ်

�တ်ွ�့ ှိခို်��််���ိ� ဆန်း်�စစန်ှိ�င််ပိုးါသူည်။် MSR � 

အိသူ��ံဖြူပိုး��သူ� န်းည်�်စန်းစအ်ိဖြူပိုးည််အ်ိစ�နံှှင်််သူ��တ်သူန်း�တ်ွ�

့ှိခို်��််���ိ� ခို်င်�်�ီဒီီ��ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��အိ�� သူ��တ် 

သူန်းဖြူပိုး��လူလ်ူ�ဖြူခိုင်�် ဟာ��ခိုါင်�်စဉ်းတ််ပိုးထ်ွ��သူည်် ် အိခိုန်း်�

တ်ွင် ်�တ်ရ်ုံးုနှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။်

ပိုး့ိတ်သ်ူတ်သ်ူ��တ်သူန်းဖြူပိုး�လူ�ပိုး့် န်း် MSR အိ�� လူ�ပိုးင််န်း�်

အိပိုးန်ှှံဖြူခိုင်�်အိဖြူပိုးင် ် ခို်င်�်�ီဒီီ���်��၏ အိ�ဖြူခိုအိ�န်း�ိ� 

အိင်တ််��်ူ��်��နှှင််�် �ွင်�်ဆင်�်�လူလ်ူ��ု�်��ဖြူပိုး�လူ�ပိုး၍် 

၂၀၁၈ နှှင််် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ�််��တ်ွင် ် MDIF � ဆန်း်�စစ�်ု

ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် �ီဒီီ���ွ��်�်င်သ်ူူ�်��နှှင််�်ီဒီီ��

�လူ��သူ���်��အိ�� အိင်တ််��်ူ�ဖြူပိုး�လူ�ပိုးဖ်ြူခိုင်�်၊ 

သူ�ဆ်ိ�င့်် �အိစီ့င်ခ်ိုစံ��်��အိ�� �လူလ်ူ�သူ��ံသူပိုးဖ်ြူခိုင်�်

တ်ိ��်ိ�လူည်�် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။်

MDIF � �ီဒီီ���်��အိ�� လူူ�တ်ွ� သူိ��်ဟာ�တ် ် ��န်း်�ဖြူ�င်် ်

���ဖြူ�န်း�်စစတ််��်�����်ူခို�ပ်ိုးါသူည်။် အိ�ဖြူ��်���ိ� �ီ

ဒီီ��န်း�ပ်ိုး��်ှ �ွ��်�်င်သ်ူူ�်��နှှင််�်စ�င််က်ြ�ည်််

�လူလ်ူ�သူူ�်��၏ အိဖြူ�င်န်ှှင််် တ်န်းဖ်ြူပိုးန်းတ််ိ��ဆ်ိ�င်စ်စ�်ဆ� 

ခို�ပ်ိုးါသူည်။် �ဖြူ�ကြ���ခို်��််���ိ� �ှတ်တ််��်တ်င့်် န်း်နှှင်််

စိတ်ဖ်ြူ��သူ��ံသူပိုး့် န်း် တ်စစ်�တ်စ�်ဝ�တ်ည်�် သူိ��်ဆည်�် 

ထွ��့ှိပိုးါသူည်။် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်��လူတ်ွင် ်MDIF � ခို်င်�်�ီ

ဒီီ�� ၂၀ နှှင််် အိလူ�ပိုးရ်ုံး��ံဆွ��နှွ�ပိုးွ�နှှင်် ် အိ�ပိုး်စ�လူိ��်

�ဆွ��နှွ�ပိုးွ�တ်စခ်ို��ိ� ခို်င်�်�ီဒီီ���ွန်း�်�န်ှှင်််အိတ်ူ

ပိုးူ��ပိုးါင်�်၍ စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ်

ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် အိလူ�ပိုးရ်ုံး��ံဆွ��နှွ�ပိုးွ�တ်��့်��သ်ူည်် ်

ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�ဒ်ီီတ်��်��� MDIF ၏ �န်းဦး��တ်ွ�့ ှိ

ခို်��််��နှှင််�်ီဒီီ���ဖြူ�ပိုး�တံ်ိ�အ်ိ�ကြ��င်�် �ဆွ��နှွ�၍ 

အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� စိစစက်ြ�ခြိပိုးီ��န်း�� ် အိဖြူခို��

စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ်MSR ၏ အိ�ပိုးစ်�လူိ��်�ဆွ��နှွ��ုဖြူပိုး�လူ�ပိုးပ်ိုး� ံ(၂၀၁၉ ��)
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ထွင်ဖ်ြူ�င်ခ်ို်�န်ှှင်််အိခို်�အ်ိလူ��််�� �ပိုး�ခို�က်ြ�ပိုးါသူည်။် 

�င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ်၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်

�အိ��တ််ိ�ဘ�လူ၌ MDIF � ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ��

အိလူ�ပိုးရ်ုံး��ံဆွ��နှွ�ပိုးွ�တ်စခ်ို�တ်ွင် ်တ်စ�်န်း ်ဖြူပိုးန်းလ်ူည် ်စိစစခ်ို�်

သူည်သ်ူ��� ��န်း�်ဖြူ�င်််လူည်�် ဆ�လ်ူ�်စိစစ်ခို�ပ်ိုးါသူည်။်

သူ��တ်သူန်းတ်ွင် ် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် နှိ�ဝင်ဘ်�လူ၌ သူတ်င်�်နှှင်််

အိခို်�်အိလူ�်�်���ပိုး�သူည်််လူ�ပိုး်င်န်း�်လူ�ပိုး်�ိ�င််�န်းသူည််် 

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််တံ်ွင်�့်ှိ ခို်င်�်�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��အိ��လူ��ံပိုးါဝင််

သူည်ဟ်ာ� MDIF � န်း��လူည်ထ်ွ��ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�်

�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်�� စတ်င်ထ်ွူ�ထွ�င်ဖ်ြူခိုင်�်၊ ပိုးိတ်သ်ူိ��်

သူွ��ဖြူခိုင်�်၊ ဖြူပိုး�ဖြူပိုးင်�်ဖြူပိုး�င်�်လူ�လူ�ပိုး�်ိ�င်ဖ်ြူခိုင်�်တ်ိ�့် ှိ�န်းသူဖြူ�င်် ်

�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်�� လူ်င်ဖ်ြူ�န်းစ်ွ��ဖြူပိုး�င်�်လူ��န်းသူည်် ်

အိ�ဖြူခိုအိ�န်းတ်ွင် ် �ခို�အိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်သူ� 

အိခို်�အ်ိလူ��််��� အိ�ဖြူပိုး�င်�်အိလူ�့ှိနှိ�င်၍် လူ်ပိုး ်တ်စ်

ဖြူပိုး�ဖ်ြူ�င်�်ွင်�်တ်စခ်ို�အိ�န်းဖြူ�င်် ် ရုံးုဖြူ�င်ဖ်ြူခိုင်�်� အိ���င်�်

ဆ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် အိစီ့င်ခ်ိုစံ�နှှင််�်ဖြူ�ပိုး��ံ်��တ်ွင် ် ပိုးါဝင််

�သူ� �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��သူည် ် ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�လူ�ပိုးင််န်း�်�်��

အိဖြူ�စ ် တ့်��ဝင်�်ှတ်ပ်ိုး�တံ်င်ထ်ွ��ကြ�ခြိပိုးီ� �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ်

ထွ�ဝ်�ခ်ိုန်း််� �ိ�ိ�ိ���်ိ� စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�်�်��

အိဖြူ�စ ် ခို�ံူထွ��ကြ�ပိုးါသူည်။် MDIF အိ�န်းဖြူ�င်် ် ၎င်�်တ်ိ�၏် 

�ည်�််လူွတ်လ်ူပိုးသ်ူည်�်ိ��သူ� ်လူည်�်���င်�်၊ ၎င်�်တ်ိ�၏် 

သူတ်င်�်စ�ပိုးည်�အိ့ည််အိ�သူွ��ိ��သူ�်လူည်�်���င်�် 

�ဝ�န်း�်ုဖြူပိုး��ည်�်ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။ လူူန်းည်�်စ�တ်ိ�င်�့်င်�်သူ���်��၊ 

တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဖြူပိုးည်န််း�်�်��နှှင််ခ်ြိ�ိ��န်း�်�်���ိ� ့ည်ည်ွှာန်း�်

့�တ်ွင် ် အိ�ည်အ်ိ�်ိ���်ိ���ိ� စ�လံူင်စ်ွ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ထွ��

ပိုးါသူည်။် �ခို�အိစီ့င်ခ်ိုစံ�၏့ည့်် ွ�အ်ိလူိ�င််ှ�

လူည်�်���င်�်၊ �့ှ��န်း��ည််ီညွှွတ်�်ုနှှင်် ် ့ှင်�်လူင်�်�ုအိ

လူိ�င််ှ�လူည်�်���င်�် အိ�ည်�််��နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််��

�ိ� ခို်င်�်သူတ်င်�်�ထွ���််��နှှင်် ် အိ�ဒ်ီီတ်��်��အိ�� 

���ဖြူ�န်း�်၍ တ်န်းဖ်ြူပိုးန်းစ်ိစစခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။်

�လွှာ�င်းး��မှုန်းခေါ်�ပးင်းး�လွှာ�ခေါ်န်ခေါ်သး ခေါ်ဒီသ�ံမှုဒီီယီား
ပတး၀န်း���င်းးတငဲ်းးဆွဲိုင်းးမှု�း�ဖငဲ်း�းလွှာစိိး��င်းး�
ပတိး��င်းး�နိုငိ်း�း�ပ��ပင်းး��င်းး�မှု�း�နိုငိ်း�း�တး
ဤ�စိရီိင်းး�ံစိးပါ����း�လွှာ�းမှု�း��ို
�ခေါ်�ပးင်းး��လွှာ�လွှာပုးနိုိုင်းးသည်း။

ခို်င်�်�ီဒီီ���်���ှ� အိ�ဒ်ီီတ်��်��နှှင်််သူတ်င်�်�ထွ���််��� 
MDIF ၏ ခို်င်�်�ီဒီီ���ဖြူ�ပိုး��ံိ� �လူလ်ူ�သူ��ံသူပိုး�်ု ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်န်းစဉ်း ်
(ခို်င်�်�ီဒီီ���်��အိတ်ွ�် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��
တ်ွင် ် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် ��လူ၌ ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်သူ� MDIF ၏ အိ�့�င်�်
သူင်တ််န်း်�)

အိ�ွ��အိစည်�်၏စိန်း်�ခို်�ု�်��နှှင်််စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုး်င်န်း�်အိစီအိစဉ်း်
�်��အိ�ကြ��င်�် ခို်င်�်�ီဒီီ���်��� �ဆွ��နှွ��န်းစဉ်း ် (ခို်င်�်�ီဒီီ
���်��အိတ်ွ�် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ်
၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်�အိ��တ််ိ�ဘ�လူ၌ ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်သူ� MDIF ၏ ဒီစဂ်ရေ့်စ်
တ် �် အိ�့� င််� နှှ င််် ��� �ွ �် ထွိ�� ��� �် န်း ည်�် အိ လူ� ပိုး် ရုံး�ံ
�ဆွ��နှွ�ပိုးွ�)
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��င်းး�မှုဒီီယီားလွှာပုးင်းန်း�မှု�း��ခေါ်��းင်းး� 

ခေါ်လွှာ�လွှားခေါ်တ�ဲရိိိ���း���ဉ်း����ပး

MDIF ၏ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��အိ�ကြ��င်�် အိစီ့င်ခ်ိုစံ�

ဖြူ�စ�်သူ� �့ခို�ံဖြူ�ခို�ံ���င်�်�သူ� စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�် 

ဖြူ�န်း်��်တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဖြူပိုးည််န်း�်နှှင်််တ်ိ�င််��ဒီသူကြီး�ီ��်��

တ်ွင် ် �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်လူ�ပိုး�်ိ�င််ဖြူခိုင်�် �ိ� ၂၀၁၈ ခို�နှှစ ်

နှိ�ဝင်ဘ်�လူတ်ွင် ် ထွ�တ်�်ဝခို�စ်ဉ်း�် စစတ််��်တ်ွင်ပ်ိုးါဝင်ခ်ို�်

သူည်် ်လူ�ပိုးင််န်း�်�ပိုးါင်�် ၅၅ ခို�အိန်း� ်၁၆ ခို�� ခို်င်�်�ီဒီီ��

�်�� ဖြူ�စပ်ိုးါသူည််။ �န်း�� ်၆ လူအိကြ��တ်ွင် ်ခို်င်�်�ီဒီီ�� 

၂၅ ခို� - ၉ ခို�တ်ိ��လူ�သူည် ်- အိ�� �ဖြူ�ပိုး��ံ့�ဆွ�၍ စစတ််��်

�����်ူခို�ပ်ိုးါသူည်။် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် �တ်ွ�့ ှိခို်��််��တ်ွင် ်

�င်�်သူိ��်ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်�ဖြူပိုး�င်�်လူ�သူွ��ဖြူခိုင်�်�ှ� �ီဒီီ��

န်း�ပ်ိုး�၏်�ဖြူပိုး�င်�်လူ�တ်တ်�်သူ� သူဘ�ဝ၊ အိခို်� ်

အိလူ��််��စိစစ့် သူည််အ်ိခို�အ်ိခို�၊ ဖြူပိုး�လူ�ပိုးဆ်�သူ��တ် 

သူန်း�ှ့့ှိ�သူ� ့လူဒီ�််���ကြ��င််ဟ်ာ� ဆိ�နှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။်

၂၀၁၈ ခို�နှှစ�်န်း��ပ်ိုးိ�င်�် ��ဖြူပိုး�င်�်လူ��သူ��သူ�အိ့��ှ� 

ဖြူ�န်း�်��ီဒီီ���လူ��တ်ွင် ် ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�့အိတ်ွ� ်

�်��ဖြူပိုး��လူ�ဖြူခိုင်�်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ၇ ခို���သ်ူိ�်

ပိုးင် ် တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဖြူပိုးည်န််း� ် ၇ ခို�လူ��ံတ်ွင်လ်ူည်�် 

အိန်းည််�ဆ��ံ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��တ်စခ်ို�့ှိပိုးါသူည်။် �င်�်တ်ိ�်

အိန်း� ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၊် ့ှ��်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်

�ဒီသူကြီး�ီ�တ်ိ�တ််ွင် ် အိ�်��ဆ��ံ့ှိပိုးါသူည်။် �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် 

၁၅ ခို�့ှိ�သူ� စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�် �ဒီသူကြီး�ီ�တ်ွင် ် �ဒီသူတ်ွင်�် 

�ီဒီီ��အိ�်��ဆ��ံ့ှိ�သူ�လ်ူည်�် �ီဒီီ�� ၂ ခို� ��လူ�ခြိ�ိ��

တ်ွင် ်တ်စခ်ို�၊ ��ံ့ ွ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ်တ်စခ်ို�၊ �သူ�  ခို်င်�်နှှင််�်ဆိ�င််

�သူ� �ီဒီီ���်��ဖြူ�စက်ြ�သူည်။် ့ှ��်ဖြူပိုးည်န််း�်� �ီဒီီ��

 ၁၀ ခို� - ့ှ��်ဖြူပိုးည်တ််ွင် ်၉ ခို� နှှင််် ့န်း�်�န်းတ််ွင် ်တ်စခ်ို�ဖြူ�င်််

ဒီ�တ်ိ��န်း့�တ်ွင် ် ့ှိ�န်းပိုးါသူည်။် �န်း့�အိနှှံ်အိဖြူပိုး��့ှိ 

ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ��လူ��ံ�ိ� ထွည််တ််ွ�ပ်ိုးါ� စ�စ��ပိုးါင်�် ၂၅ ခို�

ဖြူ�င်် ်အိ�့အိတ်ွ�အ်ိ�်��ဆ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

ဟာ��ခိုါ�ပိုးိ�စ်�်ိ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်ဟာ��ခိုါ�ခြိ�ိ��အိန်းီ�့ှိ ��်�့ွ�တ်စခ်ို�တ်ွင် ်ဖြူ�န်း််�ဝ�န်းပိုး� ံ(၂၀၁၉ �အိ��တ််ိ�ဘ�)

၂၀၁၈ �နုိုိစိးခေါ်န်��းပိုင်းး� မှုခေါ်�ပးင်းး�လွှာ�ခေါ်သ�ခေါ်သး�ရိး

မှုးိ �မှုန်းမှုးမှုဒီီယီားခေါ်လွှား�တငဲ်းး ��င်းး�မှုဒီီယီား

�ခေါ်ရိ�တ�ဲး မှု�း��ပး�လွှား��င်းး��ဖစိးပါသည်း။
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�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��သူည် ်နှိ�င််င်�ံ့�အိ့ လူွတ်လ်ူပိုးခ်ိုွင်််

�်��ပိုးိ��ိ�့့ှိလူ�ခို်ိန်း�်ှစ၍ ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံ တ်ိ�င်�့်င်�်သူ�� 

ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ၁၄ ခို�လူ�ံ�တ်ွင် ် တ်စ့် ှိန်းထ်ွိ�� 

�်��ဖြူပိုး��လူ�ပိုးါသူည်။် �င်�်တ်ိ�တ််ွင် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�သ်ူည််

လူည်�် တ်စခ်ို�အိပိုးါအိဝင်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။် MDIF ၏ �ဖြူ�ပိုး�တံ်ွင််

ပိုးါဝင်�်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၂၅ ခို�အိန်း� ် ၁၈ ခို��ိ� ၂၀၁၁ 

ခို�နှှစ�်ှ စတ်င်တ််ည်�်ထွ�င်ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် �ီဒီီ��ခို�နှှစခ်ို��ိ��ူ 

လူွတ်လ်ူပိုးခ်ိုွင််�််���့့ှိ�ီ� တ်ည်�်ထွ�င်ခ်ို�ဖ်ြူခိုင်�်ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� 

�င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ် နှှစ်ခို��ိ� ဖြူပိုးည်ပ်ိုး နှှင်််/သူိ��်ဟာ�တ် ်

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံန်း�စ်ပိုး�််��တ်ွင် ် တ်ည်�်ထွ�င်ခ်ို�ဖ်ြူခိုင်�်ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။် နှိ�င်င််�ံ့�လူွတ်လ်ူပိုးခ်ိုွင််�််��ပိုးိ��ိ�့့ှိလူ�ခို်ိန်း်

�န်း��ပ်ိုးိ�င်�် တ်ည်�်ထွ�င်ခ်ို�သ်ူည်် ် ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ��လူ��ံ

သူည် ် လူ�ပိုးင််န်း�်�်���ိ� ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်တ်ွင် ် စတ်င်လ်ူ�ပိုး�်ိ�င်ခ်ို�်

ကြ�သူူ�်��ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ်�ီဒီီ�� ၁၁ ခို�� 

၂၀၁၁ နှှင််် ၂၀၁၅ အိတ်ွင်�် လူ�ပိုးင််န်း�်�်���ိ�စတ်င်ခ်ို�၍် 

၇ ခို�� ၂၀၁၆ နှှင််် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ�််��ကြ���တ်ွင် ် စတ်င်ခ်ို�်

ဖြူခိုင်�် ဖြူ�စသ်ူည်။်

�ခို�အိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၂၅ ခို�

အိန်း� ် ၁၀ ခို�၏ ရုံး��ံခို်�ပိုး�််��� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ်

တ်ည့်် ှိသူည် ်- ဟာ��ခိုါ�တ်ွင် ်ရုံး�ံ�ခို်�ပိုး ်၃ ခို�၊ တ်ီ�တ်ိန်းတ််ွင် ်၃ 

ခို�၊ �လူ��်တ်ွင် ်၁ ခို�၊ �င်�်တ်ပိုးတ််ွင် ်၁ ခို�၊ �တ်ူပိုးီတ်ွင် ်၁ ခို�

နှှင််် ပိုးလူ�ဝ်တ်ွင် ်၁ ခို� ့ ှိပိုးါသူည်။် �ီဒီီ�� ၁၃ ခို�၏ ရုံး��ံခို်�ပိုး်

�်��� စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��နှှင််် အိဖြူခို�� 

�ီဒီီ�� ၂ ခို�၏ ရုံး��ံခို်�ပိုး�််��� ့န်း�်�န်းတ််ွင် ့်ှိသူည်။် ခို်င်�်

�ီဒီီ��တ်စခ်ို�� အိနှိိ�ဘ�ဖ်ြူခို��်တ်ွင် ် ရုံး��ံခိုန်း်��ွင််လ်ူှစ်

ထွ��သူည်။်

ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�ွ��အိစည်�်�်��အိတ်ွ� ် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��� 

အိ�့�ပိုးါဆ�ဖြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��်ီဒီီ���ိ� 

ကြီး�ိ��န်ှှစ်သူ�သ်ူူ ပိုးိ��ိ��်��ဖြူပိုး��ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ�� ၂၂ ခို�

အိန်း� ်၁၄ ခို�� ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�တ်စ�််ိ���်ိ���ိ� ထွ�တ်�်ဝ

�န်းကြ�ပိုးါသူည်။် သူ��တ်သူန်း�တ်ွ�့ ှိခို်��််��အိ့ �ီဒီီ��

လူ�ပိုးင််န်း�် ၁၂ ခို� (၅၅%) � ပိုး�နိှံှပ်ိုးနှှင်််ဒီစဂ်ရေ့်စတ််� ်နှှစခ်ို�လူ��ံ၊ 

၁၁ ခို� (၃၆%) � ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�သ်ူီ�သူန်း်န်ှှင််် ၂ ခို� (၉%) �

ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူီ�သူန်း် ် ထွ�တ်�်ဝ�န်းကြ�ပိုးါသူည်။် �င်�်

အိ�့အိတ်ွ��်ိ� MDIF ၏ ၂၀၁၈ ခို�နှှစ ် �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ

ဂဏု်းယားမှုခိေါ်သး�ရိး

“�ွန်း�်တ်�တ််ိ��် ဒီီ�ဒီသူ�ှ�့ှိတ်� ် တ်စခ်ို�တ်ည်�်

�သူ� �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��ပိုးါ။”

“�ဒီသူခို�ံတ်ွအိတ်ွ� ် �ှန်း�်န်း�််တ်တ်� ် �ဒီသူ

သူတ်င်�်�တ်ွ�ိ� တ်င်ဆ်�န်ှိ�င််�ိ�က်ြီး�ိ��စ���န်းပိုးါ

တ်�။်”

“�ွန်း�်တ်�တ််ိ�ဟ်ာ� �ဒီသူခို�ံတ်ွန်း�အ်ိ�ဏာ�ပိုးိ�င်�်တ်ွ

ကြ��� �ပိုးါင်�်�ူ��ပိုး�တ်� ် တ်တံ်��တ်စစ်င်�်ဖြူ�စပ်ိုးါ

တ်�။်”

“�ဒီသူသူ��ံဘ�သူ�စ����တ်ွ�ိ� ထွိန်း�်သူိ��်�ိ�န််း�်

�ဒီသူခို�ံတ်ွ �ဖြူပိုး��့�ဆိ�ခိုွင့််် �စ�ိ� ်�ွန်း�်တ်�တ််ိ� ်

�ူည်ီ�န်းပိုးါတ်�။်”

“�ွန်း�်တ်ိ��်ိ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��တ်� ် အိ��ခိုံ

ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�်တ်ွ့လူ�ပိုးါခြိပိုးီ။”

“�ဒီသူတ်ွင်�်အိဆင််�်ှ� ဒီီ�ိ���့စီပိုးိ�ခြိပိုးီ�

အိ�����င်�်လူ��အိ�င် ်�ွန်း�်တ်ိ� ်ကြီး�ိ��စ���န်းပိုးါ

တ်�။်”

“�ဒီသူခို�ံတ်ွ�ိ� အိသူိပိုးည်��ပိုး�တ်��်န်း့��ှ� 

�ွန်း�်တ်ိ� ်ပိုးါဝင်�်ူည်ီ�ပိုး��န်းပိုးါတ်�။်”

“�ွန်း�်တ်�တ််ိ�ဟ်ာ� သူတ်င်�်�တ်ွ�ိ� 

�တ်���်လူ်�� ်�ပိုး်��်�ွ� ်တ်င်ဆ်�လ်ူ�ခို�်

ပိုးါတ်�။်”

“�ွန်း�်တ်��် အိ�ှီအိခိုိ��င်�်တ်� ် �ီဒီီ��ဖြူ�စပ်ိုးါ

တ်�။်”

“�ွန်း�်တ်�တ််ိ�ဟ်ာ� �စ�င််က်ြ�ည််�်ပိုး��န်းသူူ�တ်ွ 

ဖြူ�စပ်ိုးါတ်�။်”

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��တ�ဲး စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသ
ကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမိှု��၌ ၂၀၁၉ �နုိုိစိး ခေါ်မှုလွှာတငဲ်းး
�ပ�လွှာပုးခေါ်သး MDIF ၏ �ခေါ်ရိးင်းး�သင်းးတန်း�တငဲ်းး 
တ�းခေါ်ရိး�းသးမှု�း�၏ခေါ်�ပးဆွဲိ�ု��း

��င်းး�မှုဒီီယီား�ဖ�ဲ��စိည်း�မှု�း��တ�ဲး
ပံနုိုိိပးမှုဒီီယီား� �ခေါ်ရိ�ပါဆွဲ��ဖစိးခေါ်သးးလွှာည်း�
ဒီစိးဂ�စိးတယားမှုဒီီယီား�ို ကြီး��ိ�းနိုစိိးသ�းသး
ပိုမှုိုမှု�း��ပး�ပါသည်း။
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���်��အိ�ဖြူခိုအိ�န်းအိစီ့င်ခ်ိုစံ�အိ့ ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ� 

ထွ�တ်�်ဝ�သူ� တ်စဖ်ြူပိုးည်လ်ူ��ံ့ှိ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ�� ၅၅ ခို�

အိန်း� ်၄၅ ခို� (၈၁%) နှှင်် ်နှုင်�်�ှဉ်းက်ြ�ည််န်ှိ�င််ပိုးါသူည်။်

ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�ဖ်ြူ�င််ထ်ွ�တ်�်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ���်��အိန်း� ်

၁၈ ခို� (၇၂%) � ��လူတ််ီ�ီဒီီ�� (စ�သူ��၊ ဓိ�တ်ပ်ိုး�၊ံ �ွီဒီီ

�ိ� နှှင်််/သူိ��်ဟာ�တ် ် အိသူ)ံ ဖြူ�င်် ် ထွ�တ်�်ဝသူူ�်��ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� 

၁၂ ခို� (၄၈%) တ်ွင် ် ဝ�ဘ်ဆ်ိ��န်ှှင်််��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုးခ်ို့်် ှိ၍ 

၁၁ခို� (၄၄%) � ��စ်ဘ်ွတ်တ််ွင်သ်ူ� ထွ�တ်�်ဝသူည်။် 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ၂၀၁၈ ခို�နှှစ်တ်ွင် ် စစတ််��်�����်ူ�ု

ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို��်သူ� ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်���ှ �ဒီသူ

တ်ွင်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် ၅၅ ခို�၏ ့�ခိုိ�င်န်ှုန်း�်အိ�်��စ�� 

��လူတ််ီ�ီဒီီ���်�� (၈၀%) ဖြူ�စ်ကြ�ခြိပိုးီ� ��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုးခ်ို််

�်��၊ အိခို်ိ��တ်ွင် ် ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််�� ့ှိကြ�သူည််အ်ိဖြူပိုးင် ် အိွန်း်

လူိ�င်�်�ွီဒီီ�ိ�နှှင််အ်ိသူ�ံိ�င်�််��လူည်�် ပိုးိ��ိ�ထွ�တ်�်ဝလူ�ကြ�

ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ�� ၁၀ ခို� (၁၉%) သူ� ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�သ်ူီ�သူန်း််

ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� �ီဒီီ��တ်စခ်ို� (၂%) � ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူီ�သူန်း်ဖ်ြူ�စသ်ူည်။်

�ွန်း�်တ်ိ� ် လူတ်တ််�လူ�ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်သူ� သူ��တ်သူန်းအိ့ 

ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် ၂၅ ခို�အိန်း� ် ၁၁ ခို� (၄၄%) သူည် ်

ခို်င်�်ဘ�သူ�စ��� ၄ �်ိ�� (�လူ��်၊ ဟာ��ခိုါ�၊ �တ်ူပိုးီနှှင်််

တ်ီ�တ်ိန်း ် (ဇာိ��ီ�) အိန်း� ် တ်စ�််ိ��တ်ည်�်နှှင််သ်ူ� ထွ�တ်�်ဝ

ကြ�ခြိပိုးီ� �ီဒီီ�� ၈ ခို� (၃၂%) � ဖြူ�န်း�်�နှှင််ခ်ို်င်�်

ဘ�သူ�စ���တ်စ�််ိ���်ိ��ဖြူ�င်် ်ထွ�တ်�်ဝကြ�သူည်။်

�ီဒီီ�� ၃ ခို� (၁၂%) � ဖြူ�န်း�်�ဘ�သူ�စ���တ်စ�််ိ��

တ်ည်�်ဖြူ�င်််သူ� ထွ�တ်�်ဝကြ�၍ �ီဒီီ�� ၂ ခို� (၈%) � ခို်င်�်၊ 

ဖြူ�န်း�်�နှှင်် ် အိဂရေ့�လူိပိုးဘ်�သူ�ဖြူ�င််လ်ူည်�်���င်�်၊ အိဖြူခို�� 

�ီဒီီ��တ်စခ်ို� (၄%) � ဖြူ�န်း�်�နှှင််အ်ိဂရေ့�လူိပိုးဘ်�သူ�ဖြူ�င်် ်

ထွ�တ်�်ဝသူည်။်

“�မှုန်းမှုးဘားသးန်�့�တုးတး� ပရိတိးသတးခေါ်တဲ
ဆွဲီ ပိုခေါ်ရိး�းနိုိုင်းးလွှာိ့ု ခေါ်�းင်းး�ပါတယား။
ဒီါခေါ်ပမှုယာ�း �ွန်းခေါ်တးးတို့ရိ�� ခေါ်ဒီသသံ�ု
ဘားသးစိ�း�ခေါ်တတဲမိှုးခေါ်�းမှုယာ�း
�နိုတရိးယားခေါ်တး� ရိိိပါတယား။”
မှုတးပီတိုင်းး�မှုးစိး �ယားဒီတီး Li Silong

စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��့ ှိ Zomi Post News (ဒီီဇာင်ဘ်� ၂၀၁၈)
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�့ှ�ပိုးိ�င်�်တ်ွင်�်��ဖ်ြူပိုးခို�သ်ူ��သ်ူိ� ် ခို်င်�်�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��

အိ�်��အိဖြူပိုး��သူည် ် အိလူွန်း�်သူ�င်��်သူ�လူ�ပိုးင််န်း�်�်�� 

ဖြူ�စက်ြ�ခြိပိုးီ� တ်စ�်န်းလ်ူ်င် ် သူတ်င်�် ၅ ပိုး�ဒီန်ှှင်််�အိ��သ်ူ� 

ထွ�တ်နိ်ှ�င်က်ြ�သူည်ဟ်ာ� �ီဒီီ�� ၁၈ ခို� (၇၂%) � ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

�ီဒီီ�� ၁၅ ခို� (၆၀%) တ်ွင် ်ဝန်းထ်ွ��် ၅-၁၀ ဦး�၊ အိဖြူခို�� 

၅ ခို� (၂၀%) တ်ွင် ်၅ ဦး��အိ��န်ှှင််် အိဖြူခို�� ၅ ခို� (၂၀%) 

တ်ွင် ် ၁၁-၂၅ ဦး�အိသူီ�သူီ�့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် အိခို်ိန်းဖ်ြူပိုးည်််

ဝန်းထ်ွ��်အိန်းည်�်င်� ် (ဝန်းထ်ွ��်အိ��လူ��ံ၏ ၃၉% ခိုန်း််� 

အိခို်ိန်းဖ်ြူပိုးည်် ်ဝန်းထ်ွ��်�်��ဖြူ�စက်ြ�သူည်)် �ိ� သူတ်င်�်လူိ��်

့န်းန်ှှင်််ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ့န်း ် အိလူွတ်တ််န်း�်နှှင်််

အိခို်ိန်းပ်ိုးိ�င်�် ဝန်းထ်ွ��်�်��� အိ��ဖြူ�ည််�်ပိုး�ထွ��ကြ�

ပိုးါသူည်။် �င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််��အိ့ ခို်င်�်�ီဒီီ��

�်��သူည် ် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ့ ှိ အိဖြူခို���ဒီသူ�်���ှ �ဒီသူတ်ွင်�် 

�ီဒီီ���်��နှှင်် ် တ်န်း�်တ်ူအိ�န်းအိထွ��ဖြူ�စသ်ူွ��ပိုးါသူည် ်

MDIF ၏ ၂၀၁၈ ခို�နှှစ ် �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��အိ�ဖြူခိုအိ�န်း

အိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင် ် ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��့ှိ 

�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ�� တ်စ�်န်းလ်ူ်င် ် သူတ်င်�် 

၅ ပိုး�ဒီန်ှှင်််�အိ��သ်ူ� ထွ�တ်ခ်ို�်ကြ�ခြိပိုးီ� ဝန်းထ်ွ��်ဦး��့ 

�လူည်�် ၁၀ ဦး��အိ��သ်ူ� ့ှိခို�ပ်ိုးါသူည်။်

မှုဒီီယီားစိီ�ပးဲ�ခေါ်ရိ�လွှာပုးင်းန်း�မှု�း�
ယာ� ု အိစီ့င်ခ်ိုစံ�အိတ်ွ� ် အိင်တ််��်ူ�ခို��်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ

��လူ�ပိုးင််န်း�်ထွ�ဝ်��်�်��် �ိ�ိ�ိ���်ိ� ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ� 

စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�်�်��ဟာ� ခို�ံူကြ��သူ�လ်ူည်�် အိခို်ိ����ူ

၎င်�်တ်ိ�သ်ူည် ် အိ�်ိ��အိဖြူ�တ်�့်ှ��သူ� အိ�ွ��အိစည်�်�်�� 

(ဉ်းပိုး�� - ပိုးည်��့�အိ�ွ��အိစည်�်�်��၊ တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��

ဘ�သူ�စ���တ်တ်�်ဖြူ����့်�အိ�ွ���်�� စသူည်ဖ်ြူ�င််)် ဟာ� 

ဆိ�ကြ�ပိုးါသူည်။် �ွန်း�်တ်ိ�၏် ၂၀၁၈ ခို�နှှစ်အိစီ့င်ခ်ိုစံ�အိ့

�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��၏ ၅၀% � ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ����ာဏာီ�်��ဟာ�

ဆိ�ခို�သ်ူဖြူ�င်် ် �င်�်အိ�ဖြူခိုအိ�န်းသူည် ် တ်ိ�င်�်ဖြူပိုးည်တ််ွင်�့်ှိ 

အိဖြူခို���န်း့��်��နှှင်် ်ဆင်တ််ူ�န်းပိုးါသူည်။်

အိင်တ််��်ူ��ဖြူ�ဆိ�ခို��်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၂၅ ခို�အိန်း� ်၁၉ 

ခို�� ၎င်�်တ်ိ�တ််ွင် ် သူတ်င်�်ပိုးိ�င်�်နှှင််�်ဆိ�င်�်သူ� 

(အိ�့�င်�်အိဝ�န်ှှင်််ဆိ�င်�်သူ�) ဝန်းထ်ွ��်�်�� - ဉ်းပိုး�� 

အိ�့�င်�်၊ �ကြ��ဖ်ြူင်�နှှင််ဖ်ြူ�န်း်ခ်ို်ိ�့�့ှိသူည်ဟ်ာ� ဆိ�

�သူ�လ်ူည်�် �ီဒီီ�� ၈ ခို�တ်ွင်သ်ူ� �င်�်�ဏ္ဍာ�်��

အိတ်ွ� ် အိခို်ိန်းဖ်ြူပိုးည််ဝ်န်းထ်ွ��်�်��့ှိသူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

ထွိ��ီဒီီ�� ၁၉ ခို�အိန်း� ် ၄ ခို�တ်ွင် ် အိခို်ိန်းဖ်ြူပိုးည်််နှှင်််

အိခို်ိန်းပ်ိုးိ�င်�် နှှစ�််ိ��လူ��ံ၊ အိဖြူခို�� ၄ ခို�တ်ွင် ် အိခို်ိန်းဖ်ြူပိုးည်််

သူီ�သူန်း်၊် အိဖြူခို�� ၁၁ ခို�တ်ွင် ်အိခို်ိန်းပ်ိုးိ�င်�်သူီ�သူန်း် ်ဝန်းထ်ွ��်

�်��ထွ��့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် �်န်း�်ီဒီီ�� ၆ ခို�တ်ွင်�်ူ 

အိ�့�င်�်အိဝ�န်ှှင်််ဆိ�င်�်သူ� ဝန်း်ထွ��်တ်စဦ်း��် �့ှိပိုးါ။ 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််အိဖြူခို���ဒီသူ�်��တ်ွင် ် �ဒီသူတ်ွင်�် 

�ီဒီီ�� ဝန်းထ်ွ��်�်��သူည် ် အိ�့�င်�်အိဝ�န်ှှင်််သူတ်င်�်

ပိုးိ�င်�်နှှစ�််ိ��လူ��ံ�ိ� တ်�ဝန်း�်ူ့�လူ့် ှိသူည်�်ိ� �တ်ွ�့

ပိုးါသူည်။် အိထွူ�သူဖြူ�င််် အိခို်ိန်းပ်ိုးိ�င်�်ဝန်းထ်ွ��်�်��� �င်�်

တ်�ဝန်းန်ှှစ�််ိ��လူ��ံ�ိ� �ူကြ�့ပိုးါသူည်။်

စစတ််��်တ်ွင် ် ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်အိ�်��စ� - ၂၅ ခို�

အိန်း� ်၁၉ ခို� - � ဝင်�်င်ွနှှင််ပ်ိုးတ်သ်ူ�၍် �ဖြူ�ဆိ�့�တ်ွင် ်အိ

�့�င်�်�ှ့�သူ�ဝင်�်င်ွ� အိ�်��အိ��ဖြူ�င်် ် န်းည်�်ပိုးါ�

�သူ�လ်ူည်�် တ်စန််းည်�်�ဟာ�တ် ် တ်စန််းည််�ဖြူ�င်် ် ဝင်�်င်ွ့့ှိ

ကြ�သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် �င်�်အိ�ဖြူခိုအိ�န်းသူည် ်

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံ အိဖြူခို���ဒီသူ�်��နှှင််လ်ူည်�် တ်ူည်ီ�န်း

ပိုးါသူည်။် ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၂၅ ခို�အိန်း� ်၂ ခို��သူ� အိ�့�င်�်

�ှ့�သူ� ဝင်�်င်ွ�ိ�သူ� အိ��ဖြူပိုး��န်း့�ကြ��င်�် ဆိ�ကြ�ခြိပိုးီ� 

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံ အိဖြူခို���ဒီသူ�်��့ှိ �ီဒီီ���်��တ်ွင်လ်ူည်�်

 အိလူ��တ်ူပိုးင်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်တ်ွင် ် စီ�ပိုးွ���့��ှ့့ှိ�သူ�ဝင်�်င်ွ့လူ��်

အိ�်��စ��ှ� ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ��့�င်�်ခို်ဖြူခိုင်�်နှှင််�်ကြ��ဖ်ြူင်��ှ 

ဝင်�်င်ွ�်��သူ� ဖြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် ခို်င်�်�ီဒီီ���်��သူည် ်

ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��်ကြ��ဖ်ြူင်�နှှင််သ်ူတ်င်�်တ်ိ��်ှ ဝင်�်င်ွစတ်င််

့ှ���ွနှိ�င်ရ်ုံး��ံ်သူ� ့ှိပိုးါ�သူ�သူည်။် ပိုး��ဏာအိ��ဖြူ�င်် ်

အိတ်န်း ် အိသူင််�််သူ�့ှိ�သူ�လ်ူည်�် နှိ�င်င််တံ်စဝ်ှ��်တ်ွင် ်

တ်စဖ်ြူ�ည်�်ဖြူ�ည်�် တ်ိ��တ်�လ်ူ��န်း�သူ� ဝင်�်င်ွ့�ပိုးါ� ်

့လူ��်�်��ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

အိဖြူခို���ဒီသူ�်��့ှိ �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��နှှင််�်ှဉ်းပ်ိုးါ� 

အိ�့�င်�်�ှ့�သူ� ဝင်�်င်ွတ်စ်ဖြူပိုး���်�့ှိသူည်် ် ခို်င်�် 

�ီဒီီ�� အိ�့အိတ်ွ��် �်��စွ� ပိုးိ��ိ��်��ဖြူပိုး��ပိုးါသူည်။် 

“�ွန်းခေါ်တးးတို့ရိ�� ခေါ်ဒီသသံ�ုဘားသးစိ�း�ခေါ်တ�ဲ
တစိး�ုန်�့တစိး�ု��ဲ�ပး�တ����ပင်းး ခေါ်ဒီသ�လွှာိ�ုး
ခေါ်�ပးဆွဲို��တး ဆွဲိုခေါ်တး� ခေါ်ဒီသတစိး�ရုိ��
ခေါ်����ဲး� �လွှာနဲ်းပ� ခေါ်သ�င်းယားလွှာပိါတယား။”
�း��ါ�ပို့စိး �ယားဒီတီး���ပးနိုိင်း�း
MD Lalawmpuia (သို့) Papui

25



၂၀၁၉ ခို�နှှစတ််ွင် ် ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် ၂၅ ခို� (၂၀%) 

အိန်း� ်၅ ခို�� အိ�့�င်�်�ှ ဝင်�်င်ွ့့ှိခို�ခ်ြိပိုးီ� ၂၀၁၈ ခို�နှှစ်

တ်ွင် ် တ်စဖ်ြူပိုးည်လ်ူ�ံ�့ှိ �ဒီသူတ်ွင််��ီဒီီ�� ၅၅ ခို� (၇%) 

အိန်း� ်၄ ခို��်�သူ� ဝင်�်င်ွ့့ှိခို�က်ြ�သူည်။် �င်�်ခို်င်�်�ီဒီီ

�� ၅ ခို�� ၎င်�်တ်ိ�အ်ိ�န်းဖြူ�င်် ်�ိ��ပ်ိုးိ�င့်် င်�်နှှီ�ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှံ�ု�်��

နှှင်််စ��ဆ�င်�်�င်ွ�်��၊ �ဒီသူခို�ံ်��၏ အိ�ထွ��အ်ိပိုးံ်နှှင်််

လူှူဒီါန်း�်�င်ွ�်��၊ အိဖြူခို��(�ီဒီီ��နှှင််�်သူ�ဆ်ိ�င်�်သူ�) 

စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�်�်��အိ�ပိုး်သူ� �ှီခိုိ�အိ��ထွ���န်း့

�ကြ��င်�် ဆိ�ပိုးါသူည်။် အိန်းည်�်င်��််�သူ� �ီဒီီ���်��

�သူ� အိလူှူ့ှင်အ်ိ�ွ��အိစည်�်�်��၏ အိ�ထွ��အ်ိပိုးံ်�ိ� 

့့ှိကြ�ပိုးါသူည်။်

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံ အိဖြူခို���ဒီသူ�်��နှှင််န်ှုင်�်�ှဉ်းပ်ိုးါ� 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် ှိ ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ��ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��အိတ်ွ� ်

နှိ�င််င်တံ်���ှအိ�ထွ��အ်ိပိုးံ်သူည် ် အိလူွန်းပ်ိုးင် ် န်းည်�်ပိုးါ�

လူှပိုးါသူည်။် ၂၀၁၈ ခို�နှှစ်တ်ွင် ်တ်စန်ှိ�င််င်လံူ��ံ့ှိ �ဒီသူတ်ွင်�်

�ီဒီီ�� ၅၅ ခို�၏ ၂၅% �  နှိ�င််င်တံ်���ှ အိ�ထွ��်

အိပိုးံ့် ့ှိ�န်းခို်ိန်း ် ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၂၅ ခို�အိန်း� ် ၂ ခို� (၈%) 

�သူ� အိ�ထွ��အ်ိပိုးံ် ့့ှိကြ��ကြ��င်�် သူိ့ှိ့ပိုးါသူည်။် 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�့်ှိ အိဖြူခို���ဒီသူ�်��့ှိ �ဒီသူ

တ်ွင်�်�ီဒီီ���်�� (၂၅%) န်းည်�်တ်ူ ခို်င်�်�ီဒီီ���်���

လူည်�် �ဒီသူခို�ံ်��၏ �ထွ��ပ်ိုးံ်�ု/အိလူှူ�င်ွ (၂၄%) ့့ှိ

သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ��နှှစခ်ို���ူ အိ�့�င်�်�ှ့့ှိ

�င်ွတ်စခ်ို�တ်ည်�်ဖြူ�င််သ်ူ� ့ပိုးတ််ည်သ်ူည်ဟ်ာ�ဆိ��သူ�လ်ူည်�် 

�့့ှည်တ််ည်တ််ံ်နှိ�င့်် န်း ် ခို�ခ်ို�သူဖြူ�င်် ် အိ�့�င်�်ဝင်�်င်ွ

တ်စခ်ို�တ်ည်�်ဖြူ�င်် ့်ပိုးတ််ည့်် န်း�်ဖြူ�စန်ှိ�င်ဟ်ာ� �ီဒီီ��အိ�်��

အိဖြူပိုး��� �ူဆကြ�ပိုးါသူည်။် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် ��လူတ်ွင် ်

MDIF � ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ�� အိလူ�ပိုးရ်ုံး��ံဆွ��နှွ�ပိုးွ�

သူိ� ်တ်��့်��လ်ူ�သူူ�်��အိန်း� ်အိန်းည််�ဆ��ံတ်စဦ်း�� 

“ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�ိ� စီ�ပိုးွ���့�တ်စခ်ို�အိ�န်းန်း� ်

လူ�ပိုး�်ိ�င်�်ိ� ်�ဖြူ�စန်ှိ�င်ပ်ိုးါဘူ� - လူူ�ု�့�အိလူ�ပိုးတ််စခ်ို�အိ�န်း

န်း�်ပိုး� လူ�ပိုးလ်ူိ�့် ပိုးါ��။်” ဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။်

ခေါ်��းး�င်းး

ခို်င်�်ဖြူပိုးည််န်း�်နှှင်််အိဖြူခို��ဖြူပိုးည််န်း�်/တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��

တ်ွင် ်ဒီစဂ်ရေ့်စတ််��်ကြ��ဖ်ြူင်�့့ှိ့န််း ရုံး�န်း်��န်း�်န်း့ဆ� ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။် အိင်တ််��်ူ��ဖြူ�ဆိ�ခို��်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် 

၂၅ ခို�အိန်း� ်၆ ခို� (၂၄%) � လူွန်းခ်ို��်သူ� ၁၂ လူ အိတ်ွင်�် 

ဒီစ်ဂရေ့်စ်တ်�်�ကြ��်ဖြူင်�တ်စ်�်ိ���်ိ��့့ှိခို�်သူည််ဟာ�ဆိ�သူဖြူ�င််် 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်ဟာ��ခိုါ�ခြိ�ိ��့ ှိ The Chinland Post (ဒီီဇာင်ဘ်� ၂၀၁၈)
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၃၃% ့့ှိခို��်သူ� အိဖြူခို��ဖြူပိုးည်န််း�/်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��့ှိ 

�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��ထွ� ် အိန်းည်�်င်��်လူ်�န််းည်�်�န်း

ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��အိ��လူ��ံ၏ 

ဒီစဂ်ရေ့်စတ််��်ကြ��ဖ်ြူင်�ဝင်�်င်ွ� အိလူွန်းပ်ိုးင် ် န်းည််�ပိုးါ�လူှ

ပိုးါသူည်။်

ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၂၅ ခို� (၅၆%) အိန်း� ် ၁၄ ခို�� ပိုး�နံှှိပိုး်

သူတ်င်�်စ�/စ��စ�င်တ််စ�််ိ���်ိ���ိ� ထွ�တ်�်ဝကြ�၍ �င်�်

တ်ိ�အ်ိန်း� ်၁၃ ခို� (၉၃%) � လူွန်းခ်ို��်သူ� ၁၂ လူအိတ်ွင်�် 

�ကြ��ဖ်ြူင်��်��့့ှိခို�သ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် �င်�်ပိုး��ဏာ

သူည် ် ၂၀၁၈ ခို�နှှစ ် တ်ွင် ် ထွ�တ်�်ဝခို��်သူ� သူတ်င်�်စ�/

စ��စ�င်�််���ှ ဖြူပိုးည်န််း�/်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��့ှိ ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ

���်��အိန်း� ် ၈၇% � ့့ှိခို��်သူ� ပိုး��ဏာထွ� ် ပိုးိ��ိ�

ဖြူ�င််�်��ပိုးါသူည်။်

“ခို်င်�်�ီဒီီ��� သူတ်င်�်န်း��်ဆ�င်�်ပိုးါ��တ်ွ�ိ� 

ဖြူပိုးည်တွ််င်�်�ီဒီီ���တွ်ဆီ�့�င်�်�ိ��် �လွူ�ဘူ်�။ 

သူူတ်ိ��် စိတ်�်ဝင်စ်��ဘူ��လူ။ ခြိပိုးီ��တ်� ် ခို်င်�် 

�ီဒီီ��� သူတ်င်�်န်း��်ဆ�င်�်ပိုးါ��တ်ွ့�� အိ့ည် ်

အိ�သူွ��လူည်�် �လူ���်လူ��လ်ူ��လူ�� �့ှိ

ဘူ��လူ။”

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��တ�ဲး စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသ
ကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမိှု��၌ ၂၀၁၉ �နုိုိစိး ခေါ်မှုလွှာတငဲ်းး
�ပ�လွှာပုးခေါ်သး MDIF ၏ �ခေါ်ရိးင်းး�သင်းးတန်း�တငဲ်းး 
တ�းခေါ်ရိး�းသးမှု�း�၏ခေါ်�ပးဆွဲိ�ု��း

��င်းး�မှုဒီီယီား ၂၅ � ု(၅၆%) �န်�း ၁၄ ��ု ပံနုိုိိပး
သတင်းး�စိး/စိးခေါ်စိးင်းးတစိးမှု��ိ�မှု��ိ��ိ ု�တုးခေါ်ဝ��
၍ ယာင်းး�တို့�န်�း ၁၃ � ု(၉၃%) � လွှာဲန်း���ခေါ်သး 
၁၂ လွှာ�တငဲ်းး� ခေါ်��းး�င်းးမှု�း�ရိရိိ�ိ��သည်း� ုဆွဲို
ပါသည်း။

The Voice �န်းစ်ဉ်း၏် အိ�့�င်�်ဌာ�န်းအိကြီး�ီ�အိ�� �အိိ��လူ�� အိ�့�င်�်နှှင်််����ွ�်ခို်��ထွွင်�်ုဆိ�င့်် � �ိစစ့ပိုး�််���ိ� ခို်င်�်�ီဒီီ��
�်��နှှင််် �ဆွ��နှွ��န်းစဉ်း ် (၂၀၁၉ ခို�နှှစ ် �အိ��တ််ိ�ဘ�လူတ်ွင် ် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��၌ MDIF � ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို��်သူ� 
ခို်င်�်�ီဒီီ���်��အိတ်ွ�် ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�အ်ိ�့�င်�်နှှင်််����ွ�်ခို်��ထွွင်ဖ်ြူခိုင်�်ဆိ�င့်် � အိလူ�ပိုးရ်ုံး��ံဆွ��နှွ�ပိုးွ�)
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စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��့ ှိ Zoheisa News Agency � ZCN (Zoheisa Cable Network) အိတ်ွ�် သူတ်င်�်နှှင်််�ဆ�င်�်ပိုးါ�
�်���ိ� ဝင်�်င်ွ့�ပိုးါ�့်လူ��်တ်စခ်ို�အိဖြူ�စ ်ထွ�တ်လ်ူ�ပိုးပ်ိုးါသူည် ်(�အိ��်တ်ိ�ဘ� ၂၀၁၉)

သတင်းး�နိုငိ်း�းခေါ်ဆွဲးင်းး�ပါ�မှု�း�ခေါ်ရိးင်းး�����င်းး�

MDIF ၏ ၂၀၁၈ ခို�နှှစ ်သူ��တ်သူန်းအိ့ ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််တံ်ွင်�်

့ှိ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��ထွ�ဝ်��်�်��် အိဖြူခို���ီဒီီ��

�်��သူိ� ် သူတ်င်�်နှှင််�်ဆ�င်�်ပိုးါ��်���့�င်�်ခို့်��ှ ဝင်�်င်ွ

့့ှိခို�သ်ူည်ဟ်ာ� �တ်ွ�့ ှိ့�သူ�လ်ူည်�် ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၂၅ ခို�

အိန်း� ် ၉ ခို� (၃၆%) �သူ� ၂၀၁၉ ခို�နှှစ်တ်ွင် ် �င်�်သူိ� ်

ဝင်�်င်ွ့့ှိခို�သ်ူည်ဟ်ာ� ထွ�တ်ဖ်ြူပိုးန်းခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် ခို်င်�်�ီဒီီ��

�်��� သူတ်င်�်နှှင််�်ဆ�င်�်ပိုးါ��်��ထွ�တ်လ်ူ�ပိုး၍် BNI အိ�ွ��

ဝင် ် တ်ိ�င်�့်င်�်သူ���ီဒီီ���်��နှှင်် ် အိဖြူခို���ီဒီီ���်��� 

DVB၊ �လူ��့်ှိ တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��လူူ�်ိ���်��ခို်န်းန််း�၊် 

လူွတ်လ်ူပိုးတ််�အ်ိ�့ှအိသူ ံ (RFA)၊ Frontier ၏ podcast၊ 

CCN Chin Overseas Media Group နှှင််် Chin TV 

International တ်ိ�တ််ွင် ် ထွ�တ်လ်ူာင််�်သူ� တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��

ဘ�သူ�တ်ီ�ွီအိစီအိစဉ်း ် (ELTV) �်��အိတ်ွ� ် �့�င်�်ခို်

ပိုးါသူည်။် အိခို်ိ���သူ�ခို်င်�်�ီဒီီ���်��� သူတ်င်�်နှှင်််

�ဆ�င်�်ပိုးါ��်���ိ� တ်စ�်ွ��နှှင်််တ်စ�်ွ��သူ��� အိဖြူခို���ဒီသူ

တ်ွင်�်��ဘ�ခ်ို်န်းန််း��််��နှှင်် ်  အိခို�ကြ���င်ွဖြူ�င်် ် �သူ� ်

လူည်�်���င်�်၊ အိခို���်သူ�လ်ူည်�်���င်�် �်�ဝအိသူ��ံဖြူပိုး�

ကြ�သူည်။်

ပံနုိုိိပးမှုဒီီယီား

ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် ၂၅ ခို�အိန်း� ်၁၄ ခို� (၅၆%) � ပိုး�နံှှိပိုး်

သူတ်င်�်စ�ထွ�တ်�်ဝသူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် ၂၀၁၈ ခို�နှှစ်

တ်ွင် ် အိင်တ််��်ူ�ခို��်သူ� ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�

�်��့ှိ �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် ၅၅ ခို�အိန်း� ်၄၅ခို� (၈၂%) �သူ�

ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�ထွ�တ်�်ဝကြ�ပိုးါသူည်။် ထွိ��်ကြ��င်် ် ပိုး�နံှှိပိုး ်

�ီဒီီ��� ၂၀၁၈ ခို�နှှစတ််ွင် ်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�

�်��၌ အိဓိိ��ီဒီီ��အိ�်ိ��အိစ��ဖြူ�စခ်ို��်သူ�လ်ူည်�် 

၂၀၁၉ ခို�နှှစတ််ွင်�်ူ ခို်င်�်�ီဒီီ���်��တ်ွင် ် �ဖြူပိုး�င်�်လူ�သူွ��

ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ�� ၁၂ ခို� (၄၈%) � ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�န်ှှင်််ပိုး�နံှှိပိုး်

နှှစ�််ိ��လူ��ံ ထွ�တ်လ်ူ�ပိုးက်ြ�၍ �ီဒီီ�� ၁၁ ခို� (၄၄%) � ဒီစ်

ဂရေ့်စတ််�သ်ူီ�သူန်း်ထ်ွ�တ်လ်ူ�ပိုးက်ြ�ပိုးါသူည်။် ၂ ခို�� ပိုး�နံှှိပိုး်

သူီ�သူန်း် ် ဖြူ�စသ်ူည်။် စ�စ��ပိုးါင်�် �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် ၂၃ ခို� 

(၉၂%) � ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�န််းည််�လူ��်ဖြူ�င်် ်သူတ်င်�်�်�� တ်င််

ဆ��်န်းကြ�သူဖြူ�င်် ် ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��် ခို်င်�်�ီဒီီ���်��၏ 

ပိုးင်�်�ီဒီီ��အိ�်ိ��အိစ��ဖြူ�စလ်ူ�ပိုးါသူည်။်

သူတ်င်�်စ��ထွ�တ်�်သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၁၄ ခို�အိန်း� ်

အိပိုးတ်စ်ဉ်းထ်ွ�တ်၊် နှှစပ်ိုးတ်တ််စက်ြီး�ိ�ထ်ွ�တ် ်၄ �စ�င်၊် လူစဉ်း်

ထွ�တ် ် ၂ �စ�င််၊ တ်စပ်ိုးတ် ် သူ��ံကြီး�ိ�ထ်ွ�တ် ် ၁ �စ�င်၊် 
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တ်စပ်ိုးတ် ် င်ါ�ကြီး�ိ�ထ်ွ�တ် ် ၂ �စ�င်ထ်ွ�တ်�်ဝသူည်ဟ်ာ� 

�ီဒီီ�� ၅ ခို�� ဆိ�ပိုးါသူည် ် (ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�အ်ိ�န်းအိထွ��

တ်ွင် ် တ်စပ်ိုးတ် ် ၅ ကြီး�ိ�ထ်ွ�တ်�်ိ� �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်ဟ်ာ� ဆိ�ကြ�

သူည်)်။ အိ�ဖြူခိုခို ံအိ�ဆ��အ်ိဦးနှှင််် �့ကြီး�ီ�ဖြူခိုင်�်၊ �ဖြူ�ခြိပိုးိ�

ဖြူခိုင်�်��သ်ူိ��်သူ� သူဘ�ဝ�ဘ�အိနှတ့���််�� 

အိထွူ�သူဖြူ�င်် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း��်�သ်ူိ��်သူ� �ခိုါင်�််��သူည်််

�ဒီသူ�်��တ်ွင်�် အိခို်ိ���သူ� �ီဒီီ��အိ�ွ��အိစည်�်�်��၏ 

သူတ်င်�်စ� ပိုး��ံှန်းထ်ွ�တ်�်ဝနှိ�င်စ်ွ��်�ိ� ထွိခိုိ���်န်းဆ�ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။် အိခို်ိ���သူ�သူတ်င်�်စ��်��� �စ�င်�့်န်းည်�်ပိုးါ�

ကြ�သူည်။် �ွန်း�်တ်ိ��်လူလ်ူ�ခို��်သူ� ခို်င်�်သူတ်င်�်စ� 

၁၄ ခို�အိန်း� ် ၈ ခို�� စ��်�န်ှှ� ၁၀ �်�န်ှှ��အိ��၊် 

၄ ခို�� စ��်�်နှှ� ၁၀-၁၉ �်�န်ှှ�နှှင််် ၂ ခို�� 

စ��်�န်ှှ�၄၀ ��်�့် ှိကြ�သူည်။်

ခို်င်�်သူတ်င်�်စ��်��၏ ���နှုန်း�်�လူည်�် အိ�်ိ���်ိ��့ှိကြ�

သူည်။် ၅ �စ�င်�် ၂၀၀-၅၀၀ �်ပိုး ် (၁၃-၃၃ ဆင်််)၊ ၂ 

�စ�င်�် ၅၀၀ �်ပိုး ်(၃၃ ဆင်််)၊ ၄ �စ�င်�် ၂၀၀ �်ပိုး်

�အိ�� ် (၁၃ ဆင်််�အိ��)်၊ ၂ �စ�င်�် ၁၀၀၀-၁၅၀၀ 

�်ပိုး ် (၆၇ ဆင်််-၁ �ဒီ်လူ�) စီ့ှိကြ�သူည်။် ���နှုန်း�်� 

စ��်�န်ှှ�အိ�့အိတ်ွ�န်ှှင်််ထွ�တ်�်ဝ�ုအိကြီး�ိ��့်၊ ပိုး�နံှှိပိုး်

ခိုနှှင််် ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ�့� စသူည်တ််ိ� ် အိပိုးါအိဝင် ် အိဖြူခို��ဆ�စ်ပိုး်

��န်း�််စ့ိတ်�််��အိ�ပိုး် �ူတ်ည်ပ်ိုးါသူည်။် ခို်င်�်သူတ်င်�် 

စ��်��အိန်း� ်တ်စ�်စ�င်�်ိ� အိခို��ဖ်ြူ�န်း််ခို်ိပိုးါသူည်။်

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံ ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��တ်ွင် ်

လူ�ပိုးင််န်း�်သူ��ံပိုး�နံှှိပိုးစ်�က်ြီး�ီ��်��့ှ��ပိုးါ�သူဖြူ�င်် ် ပိုး�နံှှိပိုးဖ်ြူခိုင်�်

� ခို်င်�်�ီဒီီ���်��အိတ်ွ� ် အိဓိိ�စိန်း�်ခို်�ုနှှင်််

��န်း�််စ့ိတ်ဖ်ြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် သူတ်င်�်စ�ထွ�တ်�်ဝ�သူ� 

ခို်င်�်�ီဒီီ�� ၁၄ ခို�အိန်း� ်၇ ခို�� �ိ��ပ်ိုးိ�င် ်ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�်

ပိုး့င်တ််� သူိ��်ဟာ�တ် ်�ိတ်ိူ�ူ�စ��််��ဖြူ�င်် ်ပိုး�နံှှိပိုးက်ြ�၍ ၃ 

ခို�� ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူည််အ်ိလူ�ပိုး�်ိ� �ိ�ိ�ဒီသူ�ှ�ပိုးင် ်အိဖြူခို��သူူ�်��

ထွ ံ အိပိုး်နှှကံြ�ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ�� ၃ ခို�� ့န်း�်�န်းတ််ွင််

လူည်�်���င်�်၊ အိဖြူခို��တ်စခ်ို�� �နှတ�လူ�တ်ွင််

လူည်�်���င်�် ပိုး�နံှှိပိုးက်ြ�ပိုးါသူည်။် ထွ�ဝ်��်သူ� �ီဒီီ��

�်��� �ိ��တ််ိ�င်ပ်ိုး�နံှှိပိုးက်ြ�သူဖြူ�င်် ် တ်စ�်ူထွူ�ဖြူခို��သူည်ဟ်ာ�

ဆိ�နှိ�င်သ်ူ��သ်ူိ� ်အိ�ကြ��င်�့်င်�်လူည်�့်ှိပိုးါသူည်။် �င်�်သူိ�်

ဖြူ�စ့် ဖြူခိုင်�်�ှ� ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ�၏ �စ�င်�့်�ှ� အိဖြူခို��

ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��့ှိ �ီဒီီ���်��ထွ� ်

န်းည််�ပိုးါ�သူည််အ်ိဖြူပိုးင် ် ပိုးထွဝီအိ�န်းအိထွ��အိ့ �ဝ�လူံ

�ခိုါင်�်�်���န်းဖြူခိုင်�်�လူည်�် �ိ�ိ�ဒီသူ�ှ�ပိုးင် ် ပိုး�နံှှိပိုး့် န်း် 

လူ��်တ်ွ��်�သူ� �့ွ�ခို်��်ုဖြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် ၂၀၁၈ 

ခို�နှှစတ််ွင် ် အိင်တ််��်ူ��ဖြူ�ကြ���ခို��်သူ� အိဖြူခို��ဖြူပိုးည်န််း�်

နှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��့ှိ �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်စ�တ်ိ�� ်

၄၅ ခို�အိန်း� ် အိ�်��စ�� ့န်း�်�န်းန်ှှင်််�နှတ�လူ�့ှိ 

 “ခို်င်�်�ီဒီီ���ိ� �ထွ��ပ်ိုးံ်တ်��်ိ�� သူိပိုး�််���်��

စ��စ���့ှိပိုးါဘူ�။ �ိ��်ဝ်င်�်င်ွန်း��်ိ���်��၊ 

အိလူှူ�င်ွ���၊ ခြိပိုးီ��တ်� ် �ကြ��ဖ်ြူင်�၊ သူတ်င်�်စ�

�့�င်�့်�င်ွ စတ်��တ်ွန်း� ် ့ပိုးတ််ည်�်ိ�် �လူွ�ပ်ိုးါ

ဘူ�။ အိစိ��့�ှ� ဘ�အိစီအိစဉ်း�်ှလူည်�် �့ှိဘူ�။ 

�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���တ်ွ�ှ�လူည်�် �ကြ��ဖ်ြူင်��

ထွည််ဘ်ူ�။ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���တ်ွ�ိ� အိ���ပိုး��ိ�်

လူည်�် ဌာ�န်းဆိ�င့်် ��တ်ွ�ိ� တ်ိ��တ််ွန်း�်တ်��်ိ��

လူည်�် �လူ�ပိုးဘ်ူ�။ ခြိပိုးီ��တ်� ် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်ဖြူပိုးည်ပ်ိုး� 

အိလူှူ့ှင်�်တ်ွ� �ီဒီီ��အိတ်ွ� ် အိ�ထွ��်

အိပိုးံ်�တ်ွ�ိ� �လူ်�ခ်ို်��န်းခ်ြိပိုးီ။ �ွန်း�်တ်�တ််ိ� ်

�တ်��်တ်��််���်���ှ� ဝင်�်င်ွထွွ��်င်ွ အိလူ်င် ်

��ီတ်� ် ဖြူပိုးဿန်း��တ်ွ့ှိတ်�။် တ်စခ်ိုါတ်စ�်လူ�်

�တ်� ်ပိုးိ��ဆ်�ံ�လူ��လ်ူိ�် သူတ်င်�်စ�ထွ�တ်တ််� 

ခိုဏာ ့ပိုးလ်ူိ��့် တ်��်ိ���တ်ွ့ှိတ်�။်”

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��တ�ဲး စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသ
ကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမိှု��၌ ၂၀၁၉ �နုိုိစိး ခေါ်မှုလွှာတငဲ်းး
�ပ�လွှာပုးခေါ်သး MDIF ၏ �ခေါ်ရိးင်းး�သင်းးတန်း�တငဲ်းး 
တ�းခေါ်ရိး�းသးမှု�း�၏ခေါ်�ပးဆွဲိ�ု��း

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း��်လူ��်၊ Chinland Herald Salai Nhge Pi ၏အိ�ဒီ်ီတ်�

ခို်�ပိုးဖ်ြူ�စသ်ူည်။် (ဒီီဇာင်ဘ်�လူ ၂၀၁၈)
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ပိုး�နံှှိပိုးတ််ိ���််���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ကြ�ပိုးါသူည်။် 

၁၂ ခို���ူ ၎င်�်တ်ိ��်ဒီသူ့ှိ ပိုး�နံှှိပိုးတ််ိ���််���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�

၍ ၆ ခို��သူ� �ိ��တ််ိ�င်ပ်ိုး�နံှှိပိုးက်ြ�ပိုးါသူည်။်

ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�ထွ�တ်�်ဝ�သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ�� 

၎င်�်တ်ိ�၏်သူတ်င်�်စ��စ�င်�့်ထွ�ဝ်��်�်��်ိ� ခို်င်�် 

ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ်ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိကြ�ပိုးါသူည်။် �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ်�ီဒီီ�� 

၂ ခို��သူ� �စ�င်�့်ထွ�ဝ်��်�်��်ိ� စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်

�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ွင် ် ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ၍ �ီဒီီ�� ၁ ခို�� 

တ်စဝ်��်ိ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင်လ်ူည်�်���င်�်၊ အိဖြူခို��

တ်စဝ်��်ိ� ��လူ�ခြိ�ိ��န်း�တ််ွင်လ်ူည်�်���င်�် ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိကြ�

ပိုးါသူည်။်

�န့်းမှုိန်း�စိးဖတးပရိတိးသတးဦး�ခေါ်ရိ

��င်းး� သူတ်င်�်စ� ၁၄ �စ�င်၏် စ��တ်ပ်ိုး့ိတ်သ်ူတ်ဦ်း��့

� ခိုန်း််�ှန်း်��ဖြူခိုအိ��ဖြူ�င်် ် န်းည်�်ပိုးါ�လူှပိုးါသူည်။် �စ�င်�့်

အိ�်��စ�တ်ွင် ် ပိုး့ိတ်သ်ူတ်ဦ်း��့ ၃၀၀၀-၅၀၀၀ ခိုန်း့်် ှိခြိပိုးီ� 

သူတ်င်�်စ� ၂ �စ�င်တ််ွင်သ်ူ� ပိုး့ိတ်သ်ူတ် ်၅၀၀၀ အိထွ�်

့ှိပိုးါသူည်။် MDIF သူည် ်�စ�င်�့်၊ လူ�ဆ်င်််���်စ��တ််

သူူဦး��့နှှင််အ်ိ�်��ဖြူပိုးည်သ်ူူလူ�လ်ူှ��်�ှီ�ုတ်ိ��်ပိုး် �ူတ်ည််

၍ ပိုး့ိတ်သ်ူတ်ဦ်း��့�ိ� ခိုန်း်�်ှန်း်�ထွ��ဖြူခိုင်�်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

�့့ညှ်တ််ည်တ််ံ်�အုိတ်�ွ ်ခို်င်�်�ဒီီ�ီ��်��အိ�န်းဖြူ�င််် ပိုးိ��ိ�ထွိ

�့��၍် အိ�်ိ��့ှိစွ� ပိုးူ��ပိုးါင်�်�ဆ�င့်် ွ�န်ှိ�င်�်ည်် ်

န်းည်�်လူ��်တ်စခ်ို��ိ� ့ှ���ွ့န်း် လူိ�အိပိုးသ်ူည်ဟ်ာ� 

အိ�ဒ်ီီတ်��်��� အိ�လူ�အိန်း��်ဖြူပိုး�ဆိ�ကြ�သူည်။် ခို်င်�်

�ီဒီီ���ွန်း�်�့် ှိ�န်း�သူ�လ်ူည်�် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်တ်ွင် ်

ဘ�သူ�စ���အိ့ အိ�်ိ���်ိ��့ှိ�န်းဖြူခိုင်�်၊ တ်ည်�်န်း့�အိ့ 

အိဟာန်း််အိတ်���်��့ှိ�န်းခြိပိုးီ� �ခိုါင်�််���သူ��န်း့�ဖြူ�စ�်န်း

ဖြူခိုင်�်တ်ိ��်ကြ��င်် ် တ်စဦ်း�နှှင်််တ်စဦ်း��သူ�လ်ူည်�်���င်�်၊ 

အိဖြူခို��ဖြူပိုးည််န်း�်နှှင်််တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��သူိ�်�သူ�်လူည်�်

���င်�် ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ�့�င်�်ခို့်န်း ် ခို�်ခို�သူည််အ်ိဖြူပိုးင် ် ဆ�်

သွူ�၍် �ိတ်�်�်အိဖြူ�စ်�ွ��စည်�့်န်းလ်ူည်�် ခို�ခ်ို�ပိုးါသူည်။်

အိဖြူခို��အိ�သူ�စိတ်အ်ိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� �ခို�

အိစီ့င်ခ်ိုစံ�၏ ခို်င်�်�ီဒီီ��ဆိ�င့်် � အိခို်�အ်ိလူ�်

ဇာ����်��တ်ွင် ်�တ်ရ်ုံးုနှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။် MDIF ၏ ၂၀၁၈ ခို�နှှစ ်

�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��အိ�ဖြူခိုအိ�န်း အိစီ့င်ခ်ိုစံ�နှှင်််

ပိုးတ်သ်ူ�၍် အိဖြူခို��သူိ့ှိလူိ�သူည်တ််ိ��်ိ� ဤ�န်း့�တ်ွင် ်

�လူစန်ှှိပိုး၍် �တ်ရ်ုံးုနှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။်

ပံနုိုိိပးသတင်းး�စိး�တုးခေါ်ဝခေါ်သး ��င်းး�မှုဒီီယီား
�မှု�း�စိ�ု ၎င်းး�တို့၏သတင်းး�စိးခေါ်စိးင်းးခေါ်ရိ
��းဝ�းခေါ်��းး�ိ ု��င်းး��ပည်းန်ယားတငဲ်းး 
�ဖန့်း���ိ�ပါသည်း။

“ခို်င်�်�ီဒီီ���ွန်း�်�အ်ိ�ွ��ဝင်�်တ်ွအိ�န်းန်း� ် ခို်င်�်

ဖြူပိုးည်တ််စခ်ို�လူ��ံ�ိ� �ိ��စ်��ဖြူပိုး�တ်� ် �ီဒီီ��

လူ�ပိုးင််န်း�်တ်စခ်ို� တ်ည်�်ထွ�င်�်ိ�် ပိုးူ��ပိုးါင်�်

�ဆ�င့်် ွ�သ်ူင််ပ်ိုးါတ်�။်”

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း��တ�ဲး စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသ
ကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမိှု��၌ ၂၀၁၉ �နုိုိစိး ခေါ်မှုလွှာတငဲ်းး
�ပ�လွှာပုးခေါ်သး MDIF ၏ �ခေါ်ရိးင်းး�သင်းးတန်း�တငဲ်းး 
တ�းခေါ်ရိး�းသးမှု�း�၏ခေါ်�ပးဆွဲိ�ု��း
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��င်းး�မှုဒီီယီားပရိတိးသတးမှု�း�နိုိင်း�းပတးသ�း
၍ �ဓာ�ိခေါ်တ�ဲရိိိ���း ၉ �ု

MSR သူ��တ်သူန်း၁

သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� �နှှ���ွ�စွ�

နှှင်််အိ�န်း််အိသူတ်ဖ်ြူ�င််သ်ူ�့့ှိနှိ�င်ဖ်ြူခိုင်�် - 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏် ပိုးထွဝီအိ�န်းအိထွ��နှှင််လ်ူ��်ပိုးန်း�်ဆ�်

သူွ��်ုအိခို�အ်ိခို��်���ကြ��င်် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူ�်��သူည် ်

အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ�်ဖြူပိုး�ည်ီ သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� 

�့့ှိခို�က်ြ�သူည်�်ှ� ဆ�စ်�နှှစ်�ပိုးါင်�်�်��စွ�့ှိခြိပိုးီ ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။် ��န်း�်ခိုတ်တ််ွင်လ်ူည်�် လူ်ပိုးစ်စ�်ီ�နှှင််အ်ိင်တ််�

န်း�လ်ူိ�င်�်�်��� ဝန်း�်ဆ�င်�်ုစ့ိတ်စ်��်��နှှင််အ်ိတ်ူ 

အိကြီး�ီ����ဆ��ံ အိတ်��အိဆီ��်��အိဖြူ�စ ် ့ှိ�န်းဆ�ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏်ဆင်�့်��ု၊ အိ��န်းည်�်�သူ�

စီ�ပိုးွ���့�အိ�ဖြူခိုခိုတံ်ိ�န်ှှင််် �င်�်အိ�ကြ��င်�်တ့်���်��� 

ဆ�စ်ပိုး�်န်းသူည််အ်ိဖြူပိုးင် ် အိ�ဖြူခိုအိ�န်း�ိ� ပိုးိ��ိ�ဆိ��ဝါ��န်း

�စပိုးါသူည်။် တ်စ�်န်း ် ဆင်�့်��ုနှှင််စ်ီ�ပိုးွ���့�����င်�်�ု

�ကြ��င်် ် �ီဒီီ��ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��၏ ခို်င်�်ဘ�သူ�စ���

�်��အိပိုးါအိဝင် ်စ�တ်တ်�်ဖြူ����်ုအိဆင််အ်ိ�ပိုး် ဆိ���်ိ��

�်�� သူ��့်���်န်းပိုးါသူည်။်

�ဒီသူထွ�တ်�်ိ� ပိုးိ��ိ�လူိ�လူ��ဖြူခိုင်�် - ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်

အိပိုးါအိဝင် ် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ့ ှိ ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််တ်ိ�င်�်

�ဒီသူကြီး�ီ��်��တ်ွင် ်�ဒီသူသူ��ံဘ�သူ�စ���ဖြူ�င်် ်ထွ�တ်�်ဝ

�သူ� �ီဒီီ���်���ိ� သူိသူိသူ�သူ� ပိုးိ��ိ�လူိ�လူ���လူ ့်ှိကြ�

ပိုးါသူည်။် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််အံိ�ပိုး် နှိ�င်င််တံ်��၏အိဖြူ�င်�််���ိ�

လူည်�် အိလူွန်းပ်ိုးင် ် သူိ့ှိလူိ�ကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် 

အိိ�န််းီ�ခို်င်�်နှိ�င်င််�ံ်���ှ သူတ်င်�်�်���ိ��ူ စိတ်ဝ်င်စ်���ု 

�်��စွ��့ှိလူှပိုးါ။

�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�်���ိ� ဖြူပိုးန်း်န်ှှံ်လူ�ဖြူခိုင်�် - အိင်တ််�န်း�်

အိသူ��ံဖြူပိုး�သူူတ်ိ�င်�်န်းီ�ပိုးါ�သူည် ် �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�်�� 

(၉၆%) ဖြူ�င်် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။် အိန်းည််�င်��််�သူ� 

တ်�ဘ်လူ��််�� (၇%) �်��၊ လူ�ပ်ိုး�်တ်�ပ်ိုး�််�� (၅%) 

သူိ��်ဟာ�တ််စ��ပွိုး�တ်င်�ွ်န်းပ်ိုး်ူ တ်��်�� (၁%) ဖြူ�င််် အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�

ပိုးါသူည်။် အိ�်��စ�� ၎င်�်တ်ိ�၏်�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်ဖြူ�င်် ် �ွီဒီီ�ိ�

ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�၍ (၇၇%) အိန်းည််��်�သူ� အိီ����လူ�်ပိုး�ပိုးိ�်

ဖြူခိုင်�် (၂၇%) သူိ��်ဟာ�တ် ် သူတ်င်�်ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််�� 

သူိ��်ဟာ�တ် ် ဘ�လူ��််��တ်ွင် ် �ှတ်ခ်ို်��့်�သူ��ကြ�

ပိုးါသူည် ်(၂၄%)။

��င်းး�မှုဒီီယီားပရိတိးသတးမှု�း��း�
ခေါ်လွှာ�လွှားခေါ်တ�ဲရိိိ���း�နိုိစိး���ပး
Myanmar Survey Research (MSR)

“��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��့လူိ� ် �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���ိ� 

�တ်ပ်ိုးါတ်�။် �်�ပိုးတ််ိ�့် �� �ိခိုင်ဘ်�သူ�စ���န်း�ဆ်ိ�

�တ်� ်���င်�်���င်�် န်း��လူည်တ််��်လူ။”

စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား၏ 
ခေါ်���လွှာ�းပိုင်းး�မှု ိ လွှာယားသမှုး�တစိးဦး� (FGD 
တငဲ်းး ပါဝင်းးခေါ်ဆွဲ�ဲခေါ်နို�ဲသး)

၁ MSR သူည် ် ထွိပိုးတ််န်း�်သူ��တ်သူန်း���ာဏာီတ်စခ်ို�ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််တံ်ွင် ် အိ�ကြ��င်�်အိ့�အိ�်ိ���်ိ��နှှင်် ် ပိုးတ်သ်ူ�၍် Quantitative and 
qualitative research �်�� ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်န်းသူည်�်ှ� ၂၄ နှှစ�်�်�့် ှိခြိပိုးီဖြူ�စပ်ိုးါသူည် ်(www.myanmarsurveyresearch.com)။

၁။

၂။

၃။
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��စ်ဘ်ွတ်၏် လူူကြီး�ိ���််��� ု - ဖြူပိုးည်တ််ွင်�့်ှိ 

အိဖြူခို���ဒီသူ�်����သ်ူိ�ပ်ိုးင် ် အိင်တ််�န်း�အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�

့�တ်ွင် ်��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ�ပ်ိုး�်ှတ်ဆင်် ်အိဓိိ�အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�၍

 အိဖြူခို���သူ� အိ�ပ်ိုး�််���ိ��သူ�လ်ူည်�်���င်�်၊ ဝ�ဘ်ဘ်

�့�င်စ်��်���ှ တ်ိ��ရ်ုံးိ���်သူ�လ်ူည်�်���င်�် အိသူ��ံ�

ဖြူပိုး�ကြ��ခို်။ စ�တ်ိ�ပိုးိ�့် �တ်ွင် ် အိသူ��ံအိ�်��ဆ��ံ အိ�ပ်ိုး�်ှ� 

��စ်ဘ်ွတ်�်�ဆ်င်ဂ်ရေ့်� (လူူဦး��့၏ ၅၇%) ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� 

�ိ��ဘ်�� (၂၇%) ဖြူ�င်် ် ဒီ�တ်ိ��န်း့�တ်ွင် ် ့ှိပိုးါသူည်။် 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ် ��စ်ဘ်ွတ်သ်ူည် ် တ်ီ�ွီနှှင််�့်ဒီီ�ိ�ခြိပိုးီ�

ပိုးါ� လူ�လ်ူှ��်အိ�ှီဆ��ံ �ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� 

တီ်�ီွ၏�န်း��်တွ်င် ်သူ��ံစွ�သူူအိ�်��ဆ��ံ�န်း့�၌ ့ိှပိုးါသူည်။်

တ်ီ�ွီ၏ အိ�့�ပိုးါ� ု- တ်ီ�ွီသူည် ်ခို်င်�်တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��

တ်ိ�လ်ူ�လ်ူှ��်အိ�ှီဆ��ံ�ီဒီီ��ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� ခြိ�ိ���န်း

လူူဦး��့၏ ၉၈% နှှင််် ��်�လူ�တ််ွင်�်န်းထွိ�င်သ်ူူ�်��၏ 

၉၁% � တ်ီ�ွီ�ိ� လူ�လ်ူှ��်�ှီကြ�သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

တ်ီ�ွီ�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး��ု အိ�်��ဆ��ံဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� ��စ်ဘ်ွတ်�် �င်�်

၏�န်း��တ််ွင် ် ့ှိ�န်းပိုးါသူည်။် ���ခိုွန်း�်�ဖြူ�ဆိ�သူူအိ�်��

စ�� အိခို�� ်သူိ��်ဟာ�တ် ်ခြိဂရေ့ိ�လူတ််��ှဖြူပိုးသူသူည်် ်အိခို�ပိုး�တ်ီ�ွီ

လူိ�င်�်�်���ိ� ၎င်�်တ်ိ�၏်�န်းအိိ�တ််ွင် ် သူိ��်ဟာ�တ် ် အိဖြူခို��

�န်း့��်��တ်ွင် ် ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင််�်�်�လူ��်ွ�ဟာ�ု� ့ှိ�န်း

ပိုးါသူည်။် ��်�လူ��်န်း ဖြူပိုးည်သ်ူူအိ�်��စ�� တ်ီ�ွီကြ�ည်််

့န်း ် အိခို�ကြ���င်ွ�ပိုး�့ဖြူခိုင်�်�့ှိကြ�ဘ� (၇၁% � အိခို��်

လူိ�င်�်�်��ကြ�ည််က်ြ�သူည်)် �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ်၄၈% � အိိ�်

တ်ွင် ် ကြ�ည်််ရုံးုနှိ�င်က်ြ�ပိုးါ သူည်။် ခြိ�ိ��ဖြူပိုးတ်ွင်�်ူ ၈၉% � 

�န်းအိိ�တ််ွင် ်ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�၍ ၂၈.၅% � အိခို�ပိုး�တ်ီ�ွီလူိ�င်�်

�်���ိ� ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။် ဖြူခို�ငံ်�သံူ��ံသူပိုးပ်ိုးါ� တ်ီ�ွီခို်န်း်

န်း�တ််စခ်ို�၏ လူူကြီး�ိ���််���ုနှှင်် ် �င်�်၏ သူတ်င်�်နှှင်််

အိခို်�အ်ိလူ��််��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ိ��စ��ခိုံ့ �ုတ်ိ�်

အိကြ��� ဆ�စ်ပိုး�်ုန်းည်�်ပိုးါ�လူှပိုးါသူည်။် ဉ်းပိုး�� စစတ််ပိုး်

ပိုးိ�င် ် ဖြူ�ဝတ်ီခို်န်းန််း��် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ် လူူကြီး�ိ��်

အိ�်��ဆ��ံထွ��ှ တ်စခ်ို�ဖြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် �င်�်၏ သူတ်င်�်

�်���ိ� အိဖြူပိုးည််အ်ိဝ ��ကံြ�ည်သ်ူည်ဟ်ာ�ဆိ��သူ� ပိုး��ံှန်း်

ကြ�ည််ရ်ုံးုသူူပိုး့ိတ်သ်ူတ်�်ှ� ထွ�ဝ်�ပ်ိုးင် ်�့ှိပိုးါ။

�့ဒီီ�ိ��ိ� စိတ်ဝ်င်စ်���ုန်းည််�ပိုးါ�သူည် ်- �့ဒီီ�ိ�

သူည် ် ဒီ�တ်ိ��ဖြူ��� ် လူ�လ်ူှ��်အိ�ှီဆ��ံ�ီဒီီ��

ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် �့ဒီီ�ိ�� လူူအိ�်��စ�အိတ်ွ� ်

အိလူွ�တ််�ူ့့ှိနှိ�င်�်သူ�အိ့�ဖြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် လူူဦး��့

၏ သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံသူ� �န်းစ်ဉ်းဖ်ြူ�စ�်စ၊ အိပိုးတ်စ်ဉ်းဖ်ြူ�စ�်စ၊ 

လူစဉ်းဖ်ြူ�စ�်စ ပိုး��ံှန်း ် န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် �ဒီသူ

တ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ��ိ� �ဖြူ�ဆိ�သူူ ၅၉% � န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စသ်ူည််

ဟာ� ဆိ��သူ�လ်ူည်�် ၂၀% �သူ� ပိုး��ံှန်း ် န်း���ထွ�င််

ဖြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် အိွန်းလ်ူိ�င်�် �့ဒီီ�ိ��ိ� �ဖြူ�ဆိ�သူူ

၏ ၄၉% � န်း���ထွ�င်က်ြ��သူ�လ်ူည်�် ၁၀% �သူ� ပိုး�ံ

�ှန်း ်န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။်

(�ခို�အိခို်ိန်းထ်ွိ) ့ှင်သ်ူန်း�်န်းဆ� ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ�� - 

ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���ိ� အိ���ိ��ထွိ���်သူ� သူတ်င်�်

့င်�်ဖြူ�စအ်ိဖြူ�စ ် သူ�ဘ�ထွ��ကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် 

အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ�်ဖြူပိုး�ည်ီပိုး�နံှှိပိုးထ်ွ�တ်�်ဝ�သူ� သူတ်င်�်စ��်��

�ိ� ့့ှိ့န်း ် အိခို�အ်ိခို�့ှိသူည်�်ိ� �ကြ��ခိုဏာ �တ်ွ�့ ှိ့

ပိုးါသူည်။် အိထွူ�သူဖြူ�င််် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏် ��်�လူ��်ဒီသူ

�်��နှှင်် ် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��န်း�်တ်ိ�တ််ွင် ်

ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���တ်ရ်ုံးုသူူနှုန်း�်ထွ��� အိဖြူခို���ီဒီီ���်��

ထွ� ်န်းည်�်ပိုးါ��န်းပိုးါသူည်။်

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��� ု - ခို်င်�်လူူ�်ိ���်��သူည် ်

သူတ်င်�်၊ အိခို်�အ်ိလူ�န်ှှင်််သူ�ဘ�ထွ��အိဖြူ�င််

�်�� - အိထွူ� သူဖြူ�င်် ်အိတ်ိ��်အိ�စ�င်�်�ခို�ံသူ� �ိစစ့ပိုး်

�်�� - �ိ� ၎င်�်တ်ိ� ်��ကံြ�ည်သ်ူည်် ်အိသူိ��အ်ိဝန်း်�အိတ်ွင်�်

�ှ�သူ� �်�ဝ့န်း ် ပိိုး��ိ�ထွ�်သူန်းက်ြ�ပိုးါသူည်။် ‘သူတ်င်�်တ်�’ 

(သူတ်င်�်လိူ�၊်သူတ်င်�်�ှ��နှှင််ဝ်ါဒီဖြူ�န်း်သ်ူတ်င်�်) �်��့ှိ

တ်တ်သ်ူည်ဟ်ာ� ပိုးိ��ိ�သူိ့ှိလူ�သူည်န်ှှင်််အိ�် ခို်င်�်လူူ�်ိ��

တ်ိ�သ်ူည် ်��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုး်�ှ သူတ်င်�်�်���ိ� အိဖြူခို���ီဒီီ��

�်���ှ သူတ်င်�်�်����သ်ူိ� ် ��ကံြ�ည်�်ု�့ှိကြ�ပိုးါ။ �ီဒီီ��

�်��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ု� ပိုးိ�င့်် ှင်�်ည်သ်ူူဖြူ�စသ်ူည် ်

“အိခို�ဆိ�့င် ် စ�တ်�်�န်း်��တ်ွ� ့�န်းခြိပိုးီဆိ��တ်� ်

�ွန်း�်တ်��်တ်� ် စ��တ်တ််�န်းည်�်သူွ��တ်�။် 

ခြိပိုးီ��တ်� ် သူတ်င်�်�ိ� ��န်း်��ပိုး်� �တ်လ်ူိ�့် �တ်� ်

တ်စလ်ူနှှစက်ြီး�ိ�ထ်ွ�တ်တ််� ် ဒီီ�သူတ်င်�်စ�လူည်�် 

�တ်�်�်သ်ူူန်းည်�်သူွ��လူိ� ်�ထွ�တ်�်တ်�ဘ်ူ�။”

စိစိး�ိုင်းး�တိုင်းး�ခေါ်ဒီသကြီး��ီ �ခေါ်လွှာ�ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား၏ 
ခေါ်���လွှာ�းပိုင်းး�မှု ိ �သ�း ၆၀ �ရိးယား �မှု��ိ� 
သး�တစိးဦး� (FGD တငဲ်းး ပါဝင်းးခေါ်ဆွဲ�ဲခေါ်နို�ဲသး)

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။
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သူိ��်ဟာ�တ် ်ဂရေ့�ဏာသ်ူိ�ခ�တ်ိ�အ်ိ�ပိုး် �ူတ်ည်�်လူ ်�့ှိသူည်�်ိ� 

အိ�်��အိ��ဖြူ�င်် ် �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ���်��၏ ��ကံြ�ည််

အိ��ထွ��့�ု�ိ� အိ�်��အိ��ဖြူ�င်် ် သူတ်င်�်တ်စပ်ိုး�ဒီခ်ို်င်�်

အိ�ပိုး်�ူတ်ည်၍် သူတ်�်ှတ်တ််တ်က်ြ�ပိုးါသူည်။်

လူူကြီး�ိ���််���သူ� သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ�်

အိ�ကြ��င်�်အိ့��်�� - �်န်း�်���့�၊ နှိ�င်င််�ံ့�နှှင်််

စီ�ပိုးွ���့� တ်ိ�သ်ူည် ်လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံအိ�ကြ��င်�်အိ့�

�်��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။်

၉။
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In Myanmar

Borderlands/
outside of Myanmar

၂၀၀၀ ခုှစမ်တိုငမ်ီ ၂၀၀၀ မှ ၂၀၀၅ ၂၀၀၀ မှ ၂၀၀၅ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၉

၀ ၁ ၁ ၀ ၀

၁ ၁ ၃ ၁၁ ၇

��င်းး�မှုဒီီယီားဆွဲိုင်းးရိး
����း�လွှာ�းဇူးယား�ပံမုှု�း�

�အိ���်��ဖ်ြူပိုးပိုးါဇာ����်���ှ အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� 

MDIF � ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၊် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�

ခြိ�ိ��နှှင့််် န်း�်�န်းတ််ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�တ်ိ�့် ှိ ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�် 

၂၅ ခို� နှှင််် ၂၀၁၈ ခို�နှှစ ်နှှင််် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်လူူ�တ်ွ�အိင်တ််��်ူ�

�်��နှှင််�်�န်း�်ဆ��်��ဖြူ�န်း�်၍ ့�ူထွ��ဖြူခိုင်�် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် 

ထွိ��်န်း�� ် �ခို�အိစီ့င်ခ်ိုစံ��ထွ�တ်�်ဝ�ီ ့�သ်ူတ်ိပိုးတ််

�်��အိတ်ွင်�် သူ�ဆ်ိ�င့်် ��ီဒီီ��အိ�ွ��အိစည်�်�်��အိ�� 

အိခြိပိုးီ�သူတ် ် ���ဖြူ�န်း�်စိစစ�်ု�ိ� ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် �ဒီသူ

တ်ွင်�်�ီဒီီ��ဆိ�သူည်�်ှ� သူ�ဆ်ိ�င့်် ��ဒီသူတ်စခ်ို� 

သူိ��်ဟာ�တ် ် တ်ိ�င်�့်င်သ်ူ�� လူူ�်ိ��တ်စ�််ိ��၏ သူတ်င်�်

အိခို်�အ်ိလူ�လ်ူိ�အိပိုးခ်ို်��်ိ� ဖြူ�ည််ဆ်ည်�်�ပိုး�့န်း ်

အိဓိိ�လူ�ပိုး�်ဆ�င်သ်ူည်် ် �ီဒီီ���်���ိ� ဆိ�လူိ�ပိုးါသူည်။် 

MDIF ၏ သူိ့ှိသူ�်���ဖ်ြူပိုး့လူ်င်် �ခို�သူ��တ်သူန်းတ်ွင် ်

သူတ်င်�်နှှင်် ် အိခို်�အ်ိလူ��််��ထွ�တ်�်ဝ�န်း�သူ� 

ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ� ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ��လူ��ံ�ိ� ပိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည်။် 

သူ��တ်သူန်းဖြူပိုး�လူ�ပိုးစ်ဉ်း�်�လူအိတ်ွင်�်၌ပိုးင် ် အိခို်ိ�� 

ခို်င်�်�ီဒီီ���်�� အိသူစ�််���ပိုး်ထွွ�လ်ူ�သူ��သ်ူိ� ် အိခို်ိ��

ခို်င်�်�ီဒီီ���်��� ပိုးိတ်သ်ူိ��်သူွ��ကြ�ဖြူခိုင်�်လူည်�် ့ှိပိုးါ 

သူည်။် MDIF အိ�န်းဖြူ�င်် ်အိခို်�အ်ိလူ�ဖ်ြူပိုးည််စ်��ံု့ှိ�စ့န်း ်

အိစွ��်��န်းက်ြီး�ိ��စ��ထွ��ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် 

�်န်း့် စ�်န်းခို��်သူ� အိ့��်��လူည်�် ့ှိ���င်�့်ှိနှိ�င််

ပိုးါသူည်။် ထွိ�ဖ်ြူပိုးင် ် �ီဒီီ���ဏ္ဍာ� လူ်င်ဖ်ြူ�န်းစ်ွ� �ွ�ံခြိ�ိ��လူ�

�န်းသူည််အ်ိ�လူ်�� ် �ခို�အိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� 

အိခို်�အ်ိလူ��််��တ်ွင်လ်ူည်�် အိ�ဖြူပိုး�င်�်အိလူ��်��့ှိနှိ�င််

ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ��တ်ိ���််��� ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င်�််��ဖြူ�စက်ြ�ခြိပိုးီ�

၎င်�်တ်ိ�၏် အိ�ှီအိခိုိ��င်�့်ှင်�်�ု အိ�န်းအိထွ���ိ� 

�သူ�လ်ူည်�်���င်�် ၎င်�်တ်ိ�၏် သူတ်င်�်ပိုးည်�

အိဆင််အ်ိတ်န်း်��ိ��သူ�လ်ူည်�်���င်�် MDIF � �ှတ်ခ်ို်�်

�ပိုး��ည်�်ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။ တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��လူူန်းည်�်စ��်��နှှင်် ်

တ်ိ�င်�့်င်�် သူ��ဖြူပိုးည်န််း�်�်���ိ� ့ ည်ည်ွှာန်း�့်�တ်ွင် ်အိ�ည််

အိ�်ိ���်ိ���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ��လူ့် ှိပိုးါသူည်။် �့ှ��န်း��်

ည်ီညွှွတ်�်ုနှှင့််် ှင်�်လူင်�်�ု့ှိ�စ့န်း ် အိလူိ�င််ှ� �ခို�

အိစီ့င်ခ်ိုစံ�တ်ွင် ် တ်ိ��ရ်ုံးိ���်ဖြူပိုး�စ����်���ှအိပိုး 

တ့်��ဝင်အ်ိ�ည်�််���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ထွ��ပိုးါသူည်။်

��င်းး�မှုဒီီယီားလွှာပုးင်းန်း�တည်းခေါ်�းင်းးမှုမုှု�း�

ပံု ၁ - ���နိ်း�းလွှာနိုိင်း�းတည်းခေါ်န်ရိး 

(n=25)
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ြမနမ်ာ ဖလမး် တီးတိန ်(ဇိုမီး) အဂလိပ် ဟားခါး မတူပီ

ကေလးမိ၊ စစက်ိုငး်တိုငး် ၁၃

ရန်ကုန၊် ရနက်ုနတ်ိုငး်ေဒသကီး

ဟားခါး၊ ချငး်ြပညန်ယ်

တီးတိန၊် ချငး်ြပညန်ယ်

ပလကဝ်၊ ချငး်ြပညန်ယ်

ဖလမး်၊ ချငး်ြပညန်ယ်

မငး်တပ၊် ချငး်ြပညန်ယ်

မတူပီ၊ စစက်ိုငး်တိုငး်ေဒသကီး

၂

၃

၃

၁

၁

၁

၁

တိုငး်ေဒသကီးများ

ချငး်ြပညန်ယ်

��င်းး�မှုဒီီယီားလွှာပုးင်းန်း�မှု�း�၏ တည်းခေါ်န်ရိး

ပံ ု၂ - ရှုံ�ုစိို�း�း�သည်�းခေါ်န်ရိးမှု�း�

(n=25)

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�တငဲ်းး �သံ�ု�ပ�ခေါ်သး ဘားသးစိ�း�

ပံ ု၃ - ဘားသးစိ�း��သံ�ု�ပ�မှု ု- မှုဒီီယီားပလွှာ�းခေါ်ဖးင်းး��မှု��ိ�မှု��ိ��တ�ဲး �ခေါ်�ဖမှု�း�

(n=25)
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ယူကျ ၈

ယူကျ ေဖစ့ဘ်ွတသ်ီးသန် ဝကဘ်ဆ်ိုက ်+ ေဖစ့ဘ်ွတ်

ဝကဘ်ဆ်ိုက ်+ ေဖစ့ဘ်ွတ၁်၂ ေဖစ့ဘ်ွတသ်ီးသန် ၁၁

ချငး်သီးသန်

ြမနမ်ာ + ချငး် ၈

ြမနမ်ာ + ချငး် ြမနမ်ာ + ချငး် + အဂလိပ် ြမန်မာ + အဂလိပ် ြမန်မာသီးသန်

ြမနမ်ာ + အဂလိပ ်+ ချငး် ၂
ြမနမ်ာ + အဂလိပ ်၁

ြမနမ်ာဘာသာစကား
တစမ်ျိးတညး် ၃

ချငး်တစမ်ျိးတညး် ၁၁

ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ�� ပိုး�နံှှိပိုးန်ှှင်််ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�်
ပိုးလူ��်��င်�်�်���ှ ထွ�တ်�်ဝကြ�သူည်။် �ီဒီီ�� ၂ ခို�� 
ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူီ�သူန်း်ဖ်ြူ�စ၍် ၂၃ ခို�� ဒီစ်ဂရေ့်စတ််� ်ပိုးလူ��်��င်�်
တ်စ�််ိ���်ိ��့ှီကြ�သူည်။် အိ�်��စ�� ��စ်ဘ်ွတ်တ််စခ်ို�
တ်ည်�့်ှိကြ�သူည်။် ၈ ခို�� �ူ�်ူ�တ်ွင် ်တ်င်က်ြ�သူည်။်

ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ�� ပိုး�နံှှိပိုးန်ှှင်််ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�်
ပိုးလူ��်��င်�်�်���ှ ထွ�တ်�်ဝကြ�သူည်။် �ီဒီီ�� ၂ ခို�� 
ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူီ�သူန်း်ဖ်ြူ�စ၍် ၂၃ ခို�� ဒီစ်ဂရေ့်စတ််� ်ပိုးလူ��်��င်�်
တ်စ�််ိ���်ိ��့ှီကြ�သူည်။် အိ�်��စ�� ��စ်ဘ်ွတ်တ််စခ်ို�
တ်ည်�့်ှိကြ�သူည်။် ၈ ခို�� �ူ�်ူ�တ်ွင် ်တ်င်က်ြ�သူည်။်

ပံု ၄ - ဘားသးစိ�း�မှု�း�ခေါ်ရိးခေါ်နို�ိ�သံု��ပ�မှု�ုခေါ်���ခေါ်န်

(n=25)

ပံု ၅ - ပလွှာ�းခေါ်ဖးင်းး��မှု��ိ�မှု��ိ�

(n=25)

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�တငဲ်းး ဘားသးစိ�း��မှု��ိ�

မှု��ိ��သံ�ု�ပ�မှု�ုခေါ်���ခေါ်န်

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�၏ ပလွှာ�းခေါ်ဖးင်းး��မှု��ိ�မှု��ိ�

�သံ�ု�ပ�မှု�ုခေါ်���ခေါ်န်

ပုံှိပ ်+ ဒစဂ်ျစတ်ယ ်၁၂

ပုံှိပသ်ီးသန် ၂

ဒစဂ်ျစတ်ယ ်သီးသန ်၁၁

မာလတ်ီမီဒီယာ ၁၈

အေြခခ ံအဆင့် ၅

အေြခခ ံအဆင့် ၅ မာလတ်ီမီဒီယာ

ပံ ု၆ - ဒီစိးဂ�စိးတယားမှုဒီီယီားမှု�း�

(n=23)

ပံု ၇ - ပလွှာ�းခေါ်ဖးင်းး��ခေါ်ရိး�ခေါ်နို�ိ

(n =23, အိ�ဖြူ�အိ�်ိ���်ိ�� )

အိ�ဖြူခိုခိုအံိဆင်် ်ဒီစဂ်ရေ့်စတ််� ်= စ�သူ�� + ဓိ�တ်ပ်ိုး� ံ
သူီ�သူန်း််

��လူတ််ီ�ီဒီီ�� = အိ�ဖြူခိုခိုအံိဆင်် ်+ �ွီဒီီ�ိ�နှှင််/်သူိ��်ဟာ�တ် ်
အိသူံ
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ပုဂလိကကုမဏီများ အြမတမ်ရှာ - အြခား အြမတမ်ရှာ - မီဒီယာ

အြမတမ်ရှာေသာ မီဒီယာများ - ၂ ခု

အြမတမ်ရှာေသာ
အဖွဲအစညး်များ - ၉ ခု

ပုဂလိက
ကုမဏီများ - ၁၄ ခု

သင့် - ၂ ခု

နညး် - ၁၈ ခု

ဝနထ်မး်
၅ ဦးေအာက်
- ၅ ခု

ဝနထ်မး်
၅-၁၀ ဦး - ၁၅ ခု

ဝနထ်မး်
၁၁-၂၅ ဦး
- ၅ ခု

များ သင့် နညး် ဝနထ်မး်ဦးေရ
၅ ဦးေအာက်

ဝနထ်မး်ဦးေရ
၅ - ၁၀

ဝနထ်မး်ဦ◌ီးေရ
၁၁ - ၂၅

များ - ၅ ခု

ပံ ု၉ - ဝန်း�မှုး�

(n=25)

ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ�သူည် ် �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�်ထွ�တ်လ်ူ�ပိုး�်ုနှှင်််
ဝန်းထ်ွ��်အိင်အ်ိ��အိ့ အိ�သူ�စ���ီဒီီ���်��ဖြူ�စက်ြ�
ပိုးါသူည်။် �အိ��တ််ွင်�်��ဖ်ြူပိုးထွ���သူ� �ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်�်��
တ်ွင် ်အိခို်ိန်းဖ်ြူပိုးည်််နှှင််် အိခို်ိန်းပ်ိုးိ�င်�်ဝန်းထ်ွ��်�်��သူ��� �စ
တ်န်း� ်ဝန်း်ထွ��်�်��လူည်�် ပိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည်။်

ခို်င်�်�ီဒီီ��ထွ�ဝ်��်�်��် ၎င်�်တ်ိ�သ်ူည် ် ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�
���ာဏာီ�်��ဖြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ကြ�သူည်။် 

ပံ ု၈ - ခေါ်န့်စိဉ်း သတင်းး��တုးလွှာုပးမှုု

(n=25)

ပံ ု၁၀ - �ဖဲ���စိည်း��မှု��ိ��စိး�

(n=25)

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�၏ �ရိးယား�စိး�နိုငိ်း�း

�တုးလွှာပုးနိုိုင်းးမှုု

��င်းး�မှုဒီီယီား�ဖ�ဲ��စိည်း��မှု��ိ��စိး�မှု�း�

န်းည်�်  = တ်စ�်န်း ်သူတ်င်�် ၅ ပိုး�ဒီ်
သူင်် ်= တ်စ�်န်း ်သူတ်င်�် ၆-၉ ပိုး�ဒီ်
�်�� = တ်စ�်န်း ်သူတ်င်�် ၁၀ ပိုး�ဒီန်ှှင်််အိထွ�်

• ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ� စီ�ပိုးွ���့����ာဏာီနှှင်် ် အိ�်ိ��အိဖြူ�တ််
�့ှ��သူ�  အိ�ွ��အိစည်�်ဆိ�သူည်�်ှ� လူူ�်��စွ�
အိတ်ွ� ်အိသူစအ်ိဆန်း်� ဖြူ�စ�်န်းဆ�ဖြူ�စသ်ူည်။် 

• အိဖြူခို��ပိုး့ဟိာတ်အိ�ွ��အိစည်�် အိ�်��စ�သူည် ်
ပိုးည်��့�နှှင်် ်တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဘ�သူ�နှှင််စ်��ပိုး အိ�ွ��
�်��ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်
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3

5

17

6

4

11

4အချိနြ်ပည့/် အချိနပ်ိုငး်

အချိနပ်ိုငး်သီးသန်

အချိနြ်ပည့သ်ီးသန်

အချိနြ်ပည့/် အချိနပ်ိုငး်

အချိနပ်ိုငး်သီးသန်

အချိနြ်ပည့သ်ီးသန်

မရှိ

အိခို်ိန်းဖ်ြူပိုးည််ဝ်န်းထ်ွ��်အိင်အ်ိ��� န်းည်�်ပိုးါ��သူ�လ်ူည်�် 
သူတ်င်�်ပိုးိ�င်�်နှှင််စ်ီ�ပိုးွ���့�ပိုးိ�င်�်အိတ်ွ� ် အိခို်ိန်းပ်ိုးိ�င်�်
ဝန်းထ်ွ��့်ှိ�သူ� �ီဒီီ���်��စွ� ့ှိပိုးါသူည်။် အိခို်ိ���သူ��ီဒီီ
���်��တ်ွင် ် �စတ်န်း�ဝ်န်းထ်ွ��်အိဖြူ�စ ် တ်�ဝန်းထ်ွ��်
�ဆ�င်က်ြ�သူည်် ်ဝန်း်ထွ��်အိခို်ိ��့ ှိပိုးါသူည်။်

�ိ��ပ်ိုးိ�င်�်င်ွဖြူ�င်် ် ့င်�်နှှီ�ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှံထွ��့�သူ� သူိ��်ဟာ�တ် ်
�ိ��ပ်ိုးိ�င်စ်��ဆ�င်�်�င်ွ�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ထွ���သူ� �ီဒီီ��
တ်ိ��အ်ိ�့အိတ်ွ��် အိလူွန်းပ်ိုးင် ် �်��ဖြူပိုး��လူှပိုးါသူည်။် 
�ထွ��ပ်ိုးံ်�င်ွ/အိလူှူ့ှင်၏်�ထွ��ပ်ိုးံ်�ုအိ�ပိုး် �ှီခိုိ�့�သူ�
ပိုး��ဏာ��ူ အိလူွန်းန််းည််�ပိုးါ�လူှပိုးါသူည်။် �အိ��ပ်ိုးါ
ဇာ���ပိုး�တံ်ွင် ် (စီ�ပိုးွ���့�နှှင်််အိဖြူခို��) ဝင်�်င်ွ
့�ပိုးါ�့် လူ��်အိ��လူ��ံ�ိ� ���ဖ်ြူပိုးထွ��ပိုးါသူည်။် ဝင်�်င်ွ
ပိုး��ဏာ�ိ��ူ ���ဖ်ြူပိုး�ထွ��ပိုးါ။

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�ရိိိ ဝန်း�မှုး�မှု�း�နိုငိ်း�းစိဖု�ဲ�မှုု

ပံစုိံ

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�၏

ဝင်းးခေါ်င်းရဲိခေါ်ပါ�းရိလွှာမှုး�မှု�း�

ပံု ၁၁ - မှုဒီီယီားတို�းရိိ ိဝန်း�မှုး�မှု�း�

(n=25)

ပံု ၁၂ - ဝင်းးခေါ်င်းရဲိခေါ်ပါ�းရိလွှာမှုး�မှု�း�

(n = 25, အိ�ဖြူ�အိ�်ိ���်ိ��ပိုးါဝင်သ်ူည်)်
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သတငး်ေရာငး်ရေငွသီးသန်

သတငး်စာအေရာငး်၊ ပုံှိပေ်ကာြ်ငာ၊ သတငး်ေရာငး်ရေငွသီးသန်

ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ကာြ်ငာသီးသန်

ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ကာြ်ငာှင့သ်တငး်ေရာငး်ရေငွသီးသန်

ပုံှိပေ်ကာြ်ငာသီးသန်

သတငး်စာေရာငး်ရေငွသီးသန်

မီဒီယာှင့မ်ဆိုငေ်သာ စီးပွားေရးမှာဝငေ်ငွ

7

5

3

3

2

2

1

1

1

9

6

2

2

2

1

1

1

1အေရာငး်မှဝငေ်ငွ + ိုင်ငတံကာအလှရှငမ်ျားမှ ေထာကပ်ံ့ေငွ +ေဒသတွငး်မှေထာကပ်ံ့ေငွ/ အလှအေငွ

အေရာငး်မှဝငေ်ငွ + ိုငင်တံကာအလှရှငမ်ျားမှ ေထာကပ်ံ့ေငွ + ေဒသတွငး်မှေထာကပ်ံ့ေငွ/ အလှအေငွ

အေရာငး်မှဝငေ်ငွ + ရငး်ှီးြမပ်ှံမ/ ကိုယပ်ိုငစ်ုေဆာငး်ေငွ + ေဒသတွငး်မှေထာကပ်ံ့ေငွ/ အလှအေငွ

အေရာငး်မှဝငေ်ငွ + ရငး်ှီးြမပ်ှံမ/ ကိုယပ်ိုငစ်ုေဆာငး်ေငွ + ေဒသတွငး်မှေထာကပ်ံ့ေငွ/ အလှအေငွ

အေရာငး်မှရေငွ + ေဒသတွငး်မှေထာကပ်ံ့ေငွ/ အလှအေငွ

အေရာငး်မှဝငေ်ငွသီးသန်

ရငး်ှီးြမပ်ှမံ/ ကိုယပ်ိုငစ်ုေဆာငး်ေင

အေရာငး်မှဝငေ်ငွ + ရငး်ှီးြမပ်ှံမ/ ကိုယပ်ိုငစ်ုေဆာငး်ေင

အေရာငး်မှဝငေ်ငွ + ရငး်ှီးြမပ်ှံမ/ ကိုယပ်ိုငစ်ုေဆာငး်ေငွ + ေဒသတွငး်မှေထာကပ်ံ့ေငွ/ အလှအေငွ

ပံ ု၁၄ - စိ�ီပးဲ�ခေါ်ရိ�မှုရိိရိိိခေါ်သး ဝင်းးခေါ်င်း�ဲမှု��ိ�မှု��ိ� - 
လွှာနဲ်း���ခေါ်သး ၁၂ လွှာ

(n=25)

ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�်��စ�သူည် ်အိ�့�င်�်�ှ့�င်ွ၊ �ဒီသူတ်ွင်�်�ှ 
�ထွ��ပ်ိုးံ်�င်ွ/အိလူှူ�င်ွ၊ နှိ�င်င််တံ်�� အိလူှူ့ှင်�််��ထွ�ံှ 
�ထွ��ပ်ိုးံ်�င်ွ၊ အိဖြူခို��စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�်�်��နှှင်် ်
့င်�်နှှီ�ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှံ�ု/�ိ��ပ်ိုးိ�င်စ်��ဆ�င်�်�င်ွ�်�� အိပိုးါအိဝင် ်
အိ့င်�်အိနှှီ�အိ�်ိ���်ိ��အိ�ပိုး် အိ���ိ��အိ��ထွ��ဖြူပိုး��န်း့
သူည်။်

�အိ��ပ်ိုးါဇာ���တ်ွင် ် (စီ�ပိုးွ���့�နှှင််အ်ိဖြူခို��) ဝင်�်င်ွ
့�ပိုးါ�့် လူ��်အိ��လူ��ံပိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည်။် ဝင်�်င်ွပိုး��ဏာ�ိ�
�ူ ���ဖ်ြူပိုး�ထွ��ပိုးါ။

အိ�့�င်�်�ှ့�သူ� ဝင်�်င်ွတ်ွင် ် စ��စ�င်�့်�င်�့်�င်ွ၊ 
ပိုး�ံ နှှိ ပိုး်နှှင်််ဒီစ်ဂရေ့်စ်တ်�်�ကြ��် ဖြူင်��ှဝင််�င်ွနှှင်််သူတ်င်�်
�့�င်�့်�င်ွတ်ိ�ပ်ိုးါဝင်သ်ူည်။် ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�နှှင််�်ကြ��ဖ်ြူင်�
�့�င်�့်�င်ွ� အိဓိိ�ဝင်�်င်ွဖြူ�စ်ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ��င်ါ�ပိုး�ံ
တ်စပ်ိုး��ံ �ီဒီီ��နှှင််�်သူ�ဆ်ိ�င်�်သူ� ဝင်�်င်ွ�်�� 
ဖြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� �ဖြူ�ကြ���ကြ�ပိုးါသူည််။ �အိ��ပ်ိုးါဇာ��တ်ွင် ်
ဝင်�်င်ွ့�ပိုးါ�့် လူ��်�်���ိ� ���်ဖြူပိုးထွ��ပိုးါသူည်။် ဝင်�်င်ွ
ပိုး��ဏာ�ိ��ူ ���ဖ်ြူပိုး�ထွ��ပိုးါ။

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�၏ ဝင်းးခေါ်င်း�ဲမှု��ိ�မှု��ိ�

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�၏ �ခေါ်ရိးင်းး�မှုရိိရိိိခေါ်သး 
ဝင်းးခေါ်င်း�ဲမှု��ိ�မှု��ိ�

ပံ ု၁၃ - ဝင်းးခေါ်င်းရဲိခေါ်ပါ�းရိလွှာမှုး�မှု�း� - လွှာနဲ်း���ခေါ်သး ၁၂ လွှာ

(n=25)
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ဒစဂ်ျစတ်ယသ်ီးသန် ပုံှိပသ်ီးသန် ပုံှိပ ်+ ဒစဂ်ျစတ်ယ်

ပံု ၁၅ - မှုဒီီယီား�မှု��ိ��စိး�ပံစုိံမှု�း�

(n=25)

ပံ ု၁၆ - သတင်းး�စိး�တုးခေါ်ဝသည်�း�ကြီး�မိှုးခေါ်ရိ

(n = 14)

ခို်င်�်�ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်အိ�်��စ�သူည် ် ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�်
သူီ�သူန်း် ် သူိ��်ဟာ�တ် ် ပိုး�နံှှိပိုးန်ှှင်််ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��်ပိုးါင်�်စပိုးထ်ွ��
�သူ� �ီဒီီ���်��ဖြူ�စက်ြ�သူည်။် ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�အိ�်��
စ�� အိပိုးတ်စ်ဉ်းထ်ွ�တ်�််��ဖြူ�စက်ြ�သူည်။်

��င်းး�မှုဒီီယီားပလွှာ�းခေါ်ဖးင်းး�မှု�း�နိုငိ်း�း
သတင်းး�စိး�တုးခေါ်ဝသည်�း�ကြီး�မိှုးခေါ်ရိ -

ပံု ၁၇ - ပံနုိုိိပးသတင်းး�စိးပင်းးမှုခေါ်����ဲးမှု�း�

(n=13)

ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�ပိုးင်�်����ွ�ဆ်ိ�သူည်�်ှ� သူတ်င်�်စ�
�စ�င်�့်၏ ၅၀% အိထွ��်ိ� �့�င်�်ခို့်�သူ� �ဒီသူ�်��
�ိ� ဆိ�လူိ�ပိုးါသူည််။ ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�ထွ�တ်�်ဝ�သူ� �ီဒီီ��
 ၁၄ ခို�အိန်း� ် တ်စခ်ို�� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်
�ဒီသူကြီး�ီ�တ်ွင် ်�စ�င်�့်တ်ူဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ �န်း့ပိုးါသူည်။်

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�၏ ပံနုိုိိပးသတင်းး�စိးပင်းးမှု
ခေါ်����ဲးမှု�း� -

�ှတ်ခ်ို်� ် - ခို်င်�်�ီဒီီ���်��အိန်း� ် တ်စခ်ို�သူည် ် ၎င်�်၏
�စ�င်�့် ၄၃% �ိ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ်ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ၍ ၄၉% �ိ� 
စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�တ်ွင် ် ဖြူ�န်း််ခို်ိ့သူဖြူ�င်် ် �င်�်တ်ွင် ်
ပိုးင်�်����ွ�ဟ်ာူ၍ �့ှိပိုးါ။
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မ�ေလး

ရန်ကနု်

ေဒသတငွ်း

မမိမိဒီယီာတိုက်တငွ် 7

3

3

1

0 2 4 6 8

> ၄၀ မျက်�ှ; ၂

< ၁၀ မျက်ှ�; ၈

၁၀ - ၁၉
မျက်�ှ; ၄

< ၁၀ မျက်ှ� ၁၀ - ၁၉ > ၄၀ မျက်�ှ ဖတ်သ ူ၃၀၀၀ - ၅၀၀၀ ဖတ်သ ူ< ၃၀၀၀ ဖတ်သ ူ> ၅၀၀၀

ဖတ်သ ူ<
၃၀၀၀, 2

ဖတ်သူ
၃၀၀၀ - ၅၀၀၀, 9

ဖတ်သ ူ> 
၅၀၀၀, 3

ပံ ု၁၈ - တစိးခေါ်စိးင်းးရိိ ိစိးမှု��းနိုိ�

(n = 14) ပံ ု၁၉ - တစိးခေါ်စိးင်းးလွှာှင်းး ဖတးရှုသုးဦး�ခေါ်ရိ

(n = 14)

ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�လူ�ပိုးင််န်း�်�်��တ်ွင် ် အိ့ွ�အ်ိစ��နှှင်််
ခိုန်း််�ှန်း်�ပိုး့ိတ်သ်ူတ်ဦ်း��့အိ�်ိ���်ိ��့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် အိ�်��
စ�၏�စ�င်�့်� န်းည်�်ပိုးါ�ကြ�၍ တ်စ�်စ�င်လ်ူ်င် ်�တ််ရုံးုသူူ
ဦး��့သူည် ် �စ�င်�့်�ပိုးါင်�်၏ သူ��ံဆခိုန်း့်် ှိ�ည်ဟ်ာ� 
ခိုန်း််�ှန်း်�ကြ�ပိုးါသူည် ်(�ူလူ�စ�င်�့် + လူ�ဆ်င်််���်�တ််
ရုံးုသူူ + အိ�်��ဆိ�င်�်န်း့��်��တ်ွင် ်�တ်ရ်ုံးုသူူ)။

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း�၏ �ရိးယား�စိး�နိုငိ်း�း
ပရိတိးသတးပမှုးဏ် -

ပံ ု၂၀ - ပံနုိုိိပးခေါ်သးခေါ်န်ရိးမှု�း�

(n = 14)

ခို်င်�်�ီဒီီ��အိ�်��အိဖြူပိုး��� တ်ိ��၌် သူိ��်ဟာ�တ် ် �ဒီသူ
တ်ွင်�်၌ပိုးင် ်ပိုး�နံှှိပိုးက်ြ�သူည်။်

��င်းး�မှုဒီီယီားမှု�း� ပံနုိုိိပးခေါ်သးခေါ်န်ရိးမှု�း�
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< 200 ကျပ် ၂၀၀ - <၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀၀ မ ှ၁၅၀၀
ကျပ်ှင့်အထက်

78%

22%

ကျား

မ

< 200 ကျပ် ၂၀၀ - <၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀၀ မ ှ၁၅၀၀
ကျပ်ှင့်အထက်

4

5

2 2

ပံု ၂၁ - သတင်းး�စိး၏ ဆွဲိငု်းးခေါ်ရိးင်းး�ခေါ်��

(n=13)

ပံု ၂၁ - သတင်းး�စိး၏ ဆွဲိငု်းးခေါ်ရိးင်းး�ခေါ်��

(n=13)

ပံု ၂၃ - ��င်းး�မှုဒီီယီားမှု ိ�မှု��ိ�သမှု�ီဝန်း�မှုး�မှု�း�၏ရိး�း�

(n=38)

ပံ ု၂၄ - ��င်းး�မှုဒီီယီားမှု ိ�မှု��ိ�သမှု�ီဝန်း�မှုး�မှု�း�၏ရိး�း�

(n=38)

သူတ်င်�်ပိုးိ�င်�်နှှင််�်သူ�ဆ်ိ�င်သ်ူူ�်�� (၄၀%)သူတ်င်�်ပိုးိ�င်�်နှှင််�်သူ�ဆ်ိ�င်သ်ူူ�်�� (၄၀%)

သူတ်င်�်စ��်��၏ ဆိ�င်�့်�င််����� စ��်�န်ှှ�
အိ�့အိတ်ွ��်ပိုး်�ူတ်ည်၍် �ဖြူပိုး�င်�်လူ��ု့ှိပိုးါသူည်။် 
�အိ��တ််ွင် ် �ီဒီီ�� ၁၃ ခို��ိ� ���ဖ်ြူပိုးထွ��ခြိပိုးီ� ၁၄ ခို�
�ဖြူ����်ီဒီီ��အိ�ွ��အိစည်�်� သူတ်င်�်စ��ိ� အိခို�� ် ဖြူ�န်း််
�ဝပိုးါသူည်။်

��င်းး�မှုဒီီယီား�တုး သတင်းး�စိးမှု�း�၏ 
ဆွဲိုင်းးခေါ်ရိးင်းး�ခေါ်��

��င်းး�မှုဒီီယီား�တုး သတင်းး�စိးမှု�း�၏ 
ဆွဲိုင်းးခေါ်ရိးင်းး�ခေါ်��

45%

5%
5%

3%
2%

Reporter (45%)

Presenter (5%)

Editor (5%)

Chief Reporter (3%)

Video Journalist (2%)

10%

8%

5%

5%

3%

3%

3%
3% Finance officer (10%)

Accountant (8%)

Office Manager (5%)

Sales & marketing staff
(5%)
Office support staff (3%)

Desktop Publishing staff
(3%)
Computer operator (3%)

Cleaner (3%)
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သတင်းး�နိုငိ်း�း����း�လွှာ�း ရိင်းး��မှုစိး၊ ရိရိိိ

နိုိုင်းးမှု၊ု �သံ�ု�ပ�ပံ၊ု နိုစိိးသ�းသည်�းပံစုိံ၊ 

ယာံ�ု�ည်း�ိ�ုစိး�မှုနုိုိင်း�းစိ�ီဆွဲင်းး�မှုု

ယာ�သုူ��တ်သူန်း�ိ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူ

ကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��့ ှိ ခြိ�ိ��န်း� ် ၈ ခို�တ်ွင် ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို��်သူ� 

Quantative အိင်တ််��်ူ��ပိုးါင်�် ၄၀၀၊ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်

ဟာ��ခိုါ�ခြိ�ိ��နှှင်််တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��၊ စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� 

��လူ�ခြိ�ိ��တ်ိ�တ််ွင် ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို��်သူ� အိ�ပိုးစ်�ခိုွ�စ���ဝိ�င်�်

�ဆွ��နှွ�ပိုးွ� ၆ ခို�တ်ိ�အ်ိ�ပိုး် အိ�ဖြူခိုခို�ံ့�သူ��ထွ��ပိုးါသူည်။် 

ဤသူ��သူသူန်းတ်ွင် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူ�်�� နှှစ်သူ��်သူ� 

သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ� ် ့င်�်ဖြူ�စ�််��၊ ့့ှိနှိ�င်�်ု၊ 

အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုး�၊ံ နှှစ်သူ�သ်ူည််ပ်ိုး�စံ၊ံ ��ကံြ�ည်�်ိ��စ���ုနှှင််စ်ီ�

ဆင်�်�ုအိ�ဖြူခိုအိ�န်း�ိ� ဆန်း�်စစထ်ွ��ပိုးါသူည်။် သူ��တ်သူန်း

န်းည်�်စန်းစအ်ိ�န်းဖြူ�င်် ် Quantative နှှင််် Qualitative 

�့��နှှ�ပိုး�စံ�ံိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ထွ��ပိုးါသူည်။် �ွနှ�်ပိုးတ််ိ� ်

သူိသူ�လူ���်ဖြူပိုး�့လူ်င် ် �ခို�သူ��တ်သူန်းသူည် ် ခို်င်�် 

�ီဒီီ��ရုံးုခိုင်�်နှှင်် ်ခို်င်�်လူူထွ�၏�ီဒီီ��သူ��ံစွ�ပိုး�အံိ�လူအ်ိထွ

တ်ိ��်ိ� သူီ�ဖြူခို���လူလ်ူ�ထွ��သူည်် ် ပိုးထွ�ဆ��ံသူ��တ်သူန်း

ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

ကြီး�ိ�တ်င်�့်ွ�ခို်�ထ်ွ��သူည််ခ်ြိ�ိ��န်း�်�်��့ှိ ခို်င်�်လူူထွ��ိ�

သူ� စစတ််��်�����်ူခို�ပ်ိုးါသူည် ် - ဟာ��ခိုါ�တ်ွင် ်၂၀%၊ 

တ်ီ�တ်ိန်းတ််ွင် ်၁၇%၊ �လူ��်တ်ွင် ်၂၀%၊ �တ်ူပိုးီတ်ွင် ်၁၀% 

နှှင််် အိဖြူခို��တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��လူူ�်ိ���်��ဟာ�ဆိ�သူူ ၃၃.၈% တ်ိ�်

�ိ� စစတ််��်����ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် စစတ််��်အိတ်ွ� ်ပိုးထွဝီ

အိ�န်းအိထွ��၊ �်��/�နှှင််အ်ိသူ�အ်ိ့ွ�စ်��ံိ� �ိ��စ်��

ဖြူပိုး�သူူ�်��အိ�� �့ွ�ခို်�ခ်ို�၍် စစတ််��်�ှ �တ်ွ�့ ှိခို်��််��

� �ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်အိ��ဖြူ�င်် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူလူူထွ�တ်စ့် ပိုးလ်ူ��ံ

��င်းး�မှုဒီီယီားပရိတိးသတးမှု�း��း� ခေါ်လွှာ�လွှား��င်းး�
Myanmar Survey Research (MSR)

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်�တ်ူပိုးီခြိ�ိ�� (၂၀၁၈ ဧခြိပိုးီ)
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အိတ်ွ� ်အိ�်��ံဝင်�်ု့ှိပိုးါသူည်။်

MSR ၏ �တ်ွ�့ ှိခို်��််��အိ့ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�့် ့ှိ

နှိ�င််�ုသူည် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူအိ�်��စ�အိတ်ွ� ် အိ�့�ကြီး�ီ�

ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် သူတ်င်�့်�ူ�ု� သူတ်င်�်

ထွ�တ်လ်ူ�ပိုးသ်ူူ့ှိ�့ှိနှှင််�်�န်း်�်စ့ိတ်တ််ိ�အ်ိ�ပိုး် �ူတ်ည်�်န်း

ပိုးါသူည်။် အိ�်ိ���်ိ���သူ� �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��နှှင်််

ပိုးလူ��်��င်�်�်�� ့ှိကြ��သူ�လ်ူည်�် လူ�လ်ူှ��်�ှီ�ု

အိပိုးိ�င်�်တ်ွင် ် ��်�လူ�န်ှှင်််ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�န်းသူူ�်��အိကြ���တ်ွင််

လူည်�်���င်�်၊ အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်�အိ�်ိ���်ိ�� အိကြ���တ်ွင််

လူည်�်���င်�် �ွ�ဖြူပိုး���ု�်��့ှိပိုးါသူည်။် �န်းအိိ�တ််ွင် ်

ဖြူ�စ�်စ၊ အိဖြူခို���န်း့��်��တ်ွင််ဖြူ�စ�်စ အိခို��တ််ီ�ွီ 

သူိ��်ဟာ�တ် ် ခြိဂရေ့ိ�လူတ််�စ�လူ�င်�်တ်ီ�ွီသူည် ်လူူထွ�လူ�လ်ူှ��်

အိ�ှီဆ��ံပိုးလူ��်��င်�်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် တ်ီ�ွီ၏�န်း��တ််ွင် ်

FM �့ဒီီ�ိ�၊ ��စ်ဘ်ွတ်၊် �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ��်��၁၊ 

(ကြီး�ိ��့်အိ�်ိ���်ိ��ဖြူ�င််ထ်ွ�တ်�်ဝကြ��သူ�) ဂရေ့်�န်း��််��၊ 

အိဖြူခို���သူ� အိွန်းလ်ူိ�င်�်ပိုးလူ��်��င်�်�်�� (အိ�့�ပိုးါ�ု

အိလူိ���်��ဖ်ြူပိုး့�သူ� ်- �ူ�်ူ�၊ ဝ�ဘ်ဆ်ိ��၊် အိွန်းလ်ူိ�င်�်

�့ဒီီ�ိ�နှှင််အ်ိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ���်��) ့ပိုးတ််ည််

�န်းပိုးါသူည်။်

သူ��တ်သူန်းတ်ွင် ် လူ�လ်ူှ��်�ီ�ုနှှင််အ်ိသူ��ံဖြူပိုး��ု (သူ��ံစွ��ု)၂ 

�ိ� ခိုွ�ဖြူခို���လူလ်ူ�ထွ��ပိုးါသူည်။် တ်ီ�ွီ၊ �့ဒီီ�ိ�၊ ��စ််

ဘွတ်န်ှှင်််ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��တ်ိ��် ခို်င်�်လူူထွ�၏ ၇၀% ��်� ်

လူ�လ်ူှ��်�ီသူဖြူ�င်် ်လူ�လ်ူှ��်�ုအိ့ှိဆ��ံ�ီဒီီ���်�� ဖြူ�စ်

ကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် လူ�လ်ူှ��်�ှီ�ု့ှိတ်ိ�င်�် 

အိသူ��ံဖြူပိုး��ု (သူ��ံစွ��ု)၂ ့ှိသူည်ဟ်ာ� �ဆိ�လူိ�ပိုးါ။ ဉ်းပိုး�� လူူ 

အိ�်��စ� (၉၃%) � တ်ီ�ွီ�ိ�လူ�လ်ူှ��်�ှီသူည်ဟ်ာ� 

ဆိ��သူ�လ်ူည်�် ၆၅% �သူ� အိ�ှန်း်တ်�� ် ကြ�ည််ဖ်ြူ�စ်

ကြ�ပိုးါသူည်။် အိလူ��တ်ူပိုးင် ် ၇၇% � FM �့ဒီီ�ိ��ိ� 

န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ�ဆိ��သူ�လ်ူည်�် ၃၁% �သူ� 

န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ��စ်ဘ်ွတ် ်

�ိ��ူ အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့�ု (၇၆%) နှှင်််အိသူ��ံဖြူပိုး��ု (၅၅%) တ်ိ�်

တ်ွင် ် တ်စ�်ဖြူပိုး�ည်ီအိ�န်းအိထွ��တ်ွင် ် ပိုးိ��ိ�့ှိ�န်းပိုးါသူည်။် 

�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ��်��အိတ်ွ��်ူ လူ�လ်ူှ��်�ီ�ုနှှင်် ်

သူ��ံစွ��ုတ်ိ�အ်ိကြ��� �ွ�ဟာခို်�ပ်ိုးိ��ိ�ကြီး�ီ����ပိုးါသူည် ်- ဖြူပိုးည််

သူူ လူူထွ�၏ ၇၁% � �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ��်���ိ� 

�တ်ရ်ုံးု၍့ကြ��သူ�လ်ူည်�် ၂၉% �သူ� အိ�ှန်း်တ်�� ်

�တ်ဖ်ြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။်

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု� သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်ပိုး�

မှုဒီီယီား
(�ခေါ်�ဖတငဲ်းး ပါရိိခိေါ်သး မှုဒီီယီားမှု�း�) �း� 

လွှာ�းလွှာမိှုး�မှုမီှုု

သံ�ုစိ�ဲမှုု

(ခေါ်န့်စိဉ်း၊ �ပတးစိဉ်း၊ လွှာစိဉ်း)

တ်ီ�ွီ ၉၃% ၆၅%

FM �့ဒီီ�ိ� ၇၇% ၃၁%

��စ်ဘ်ွတ်် ၇၆% ၅၅%

�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ� ၇၁% ၂၉%

ဂရေ့်�န်း�် ၆၉% ၂၇%

�ူ�်ူ� ၆၀% ၂၉%

အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ ၅၉% ၂၅%

�ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ� ၅၉% ၂၀%

ဝ�ဘ်ဆ်ိ��် ၅၈% ၂၄%

အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ� ၄၉% ၁၀%

လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ�� (��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုးါ) ၄၇% ၅%

ဇူးယား� ၁ - လွှာ�းလွှာမိှုး�မှုမီှုနုိုိင်း�း�သံ�ု�ပ�မှု ု(သံ�ုစိ�ဲမှု)ု

၁ တ်စပ်ိုးတ်လ်ူ်င် ်၅-၆ ့�ထ်ွ�တ်�်သူ� ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်နှှင််�်ဒီသူတ်ွင်�်�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ��်��လူည်�် ပိုးါဝင်သ်ူည်။်
၂ လူ�လ်ူှ��်�ှီ�ုဆိ�သူည်�်ှ� သူ�ဘ�တ့်��အိ��ဖြူ�င်် ် �ီဒီီ��တ်စခ်ို�ခို��ိ� လူ�လ်ူှ��်�ှီအိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�လူိ�ပိုးါသူည်။် သူ��ံစွ��ု��ူ �င်�်
�ီဒီီ���ိ� အိ�ှန်းတ််�� ်အိသူ�ံ�ဖြူပိုး�လူိ���်သူ� သူိ��်ဟာ�တ် ်ကြ�ည််ရ်ုံးု သူိ��်ဟာ�တ် ်န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စ�်သူ� အိကြီး�ိ��့်/့�ခိုိ�င်န်ှုန်း�်�ိ� ဆိ�လူိ�ပိုးါသူည်။်
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�သူ� �ီဒီီ��အိ�်ိ��အိစ���ိ� �့ွ�ခို်��်ုအိ�ပိုး် 

သူ��့်���်ု ့ှိပိုးါသူည်။် ဉ်းပိုး�� MSR ၏ သူ��တ်သူန်း

အိ့ သူတ်င်�်ဌာ�န်းတ်စခ်ို�၏ ဂရေ့�ဏာသ်ူတ်င်�်�ိ� ဆ��ံဖြူ�တ််

့�တ်ွင် ် �င်�်သူတ်င်�်ဌာ�န်း၏ လူ�့် ှိအိ�ဖြူခိုအိ�န်း 

သူိ��်ဟာ�တ် ် �ခိုင်�့်ှိခို��်သူ� ဂရေ့�ဏာသ်ူတ်င်�်တ်ိ�အ်ိ�ပိုး်

အိ�ဖြူခို�ခိုဘံ� သူတ်င်�်တ်စပ်ိုး�ဒီခ်ို်င်�်�ပိုး် အိ�ဖြူခိုခို၍ံ ဆ��ံဖြူ�တ််

�လူ့် ှိပိုးါသူည်။် အိ�ပိုးစ်��ွ��စ���ဝိ�င်�်�ဆွ��နှွ�ခိုန်း�်တ်ွင် ်

စစတ််��်န်း�ပ်ိုး� ် အိ��လူ��ံအိတ်ွ�် ���ခိုွန်း�်�်���ိ� �ဖြူ�

ဆိ�သူူ�်��အိဆိ�အိ့ ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု သူိ��်ဟာ�တ် ်

သူတ်င်�်ဌာ�န်း�ိ� �့ွ�ခို်�့် �တ်ွင် ် ပိုးိ�င်ဆ်ိ�င်သ်ူူ�ည်သ်ူူ

ဖြူ�စသ်ူည်�် အိ�့��ကြီး�ီ�သူည်�်ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။် ဖြူခို�ငံ်�ံ

ကြ�ည််ပ်ိုးါ� �့ဒီီ�ိ�နှှင််ပ်ိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���်���ှ သူတ်င်�်�်���ိ�

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိ့ှိဆ��ံဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� တ်ီ�ွီသူတ်င်�်� 

�င်�်တ်ိ�၏် �န်း��တ််ွင့်် ှိပိုးါသူည််။ ဖြူပိုးည်သ်ူူ�်��� ��စ််

ဘွတ်�်ပိုး်တ်ွင် ်ဖြူပိုးန်း််နှှံ်�န်း�သူ� ‘သူတ်င်�်တ်�’ (သူတ်င်�်လူိ�၊် 

သူတ်င်�်�ှ��၊ ဝါဒီဖြူ�န်း််သူတ်င်�်) �်��အိ�ကြ��င်�် သူိထွ��

ကြ�သူဖြူ�င်် ် လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ���်���ှ သူတ်င်�်�်���ိ� 

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိန်းည်�်ဆ��ံ ဖြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် 

ထွိ��်ကြ��င်် ် ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိသူ��ံဖြူပိုး��သူ� �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��

အိန်း� ် ၃၂% � ��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုး်�ှ သူတ်င်�်�်���ိ� 

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��၍့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ကြ�ပိုးါသူည်။် �င်�်

ပိုး��ဏာသူည် ် အိဖြူခို��သူတ်င်�်�ီဒီီ���်��အိ�ပိုး်ထွ��

�သူ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုပိုး��ဏာထွ� ်�်��စွ�န်းည်�်ပိုးါ�

�န်းပိုးါသူည်။်

ခို်င်�်လူူထွ�၏ ၅၅% � အိင်တ််�န်း��်ိ� ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ�ပ်ိုး်

�ှ တ်ဆင််သ်ူ��ံ�လူ့် ှိသူဖြူ�င်် ် အိဖြူခို��အိွန်းလ်ူိ�င်�်�ီဒီီ��ဆိ��်

�်���ိ�လူည်�် အိင်တ််�န်း��်ှတ်ဆင်် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�သူည််

ဟာ� ����ခ်ို်�်ခို်နှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် �င်�်သူိ�်

အိသူ��ံဖြူပိုး��န်းကြ�ဖြူခိုင်�်�တ်� ် �ဟာ�တ်သ်ူည်�်ိ��တ်ွ�့ ပိုးါသူည််

။ �ဖြူ�ဆိ�ကြ�သူူအိ�်��အိဖြူပိုး��� အိင်တ််�န်း��်ွန်းန််း�့် ှင််

တ်စခ်ို�တ်ည်�်ဖြူ�င််ပ်ိုးင် ် ဘ�့��စ်� သူိ��်ဟာ�တ် ် အိဖြူခို�� 

အိ�ပ်ိုး�််���ှတ်ဆင်် ် အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ၊ အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�၊ 

�ူ�်ူ� သူိ��်ဟာ�တ်် အိ�်ိ���်ိ���သူ�ဝ�ဆ်ိ���််���ှ အိဖြူခို��

ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�ပ်ိုးလူ��်��င်�်�်���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်�်ိ� 

သူိ့ှိပိုး��ံ့ကြ��ခို်။ �င်�်သူိ�ဖ်ြူ�စ့် သူည်် ် အိ�ကြ��င်�့်င်�်

�်��စွ� ့ှိပိုးါသူည်။် �ခိုင်�် ဆ�သ်ူွ��့်�

�အိ�ပ်ိုး�့တ်�အိခို်ိ��� ၎င်�်တ်ိ�၏်��န်း�်�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူူ�်��

အိတ်ွ� ်��စ်ဘ်ွတ်�်��့ှင်�်တ်စ�််ိ�� (Facebook Basics) 

�ိ� အိင်တ််�န်း��်ိ����ူဘ� သူ��ံစွ�ခိုွင််�်ပိုး�ခို�က်ြ�ပိုးါသူည်။် 

�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်အိ�့�င်�်ဆိ�င်အ်ိ�်��စ�� ��စ်ဘ်ွတ်�်ိ� ��န်း�်

တ်ွင်�်၌ ကြီး�ိ�တ်င်ထ်ွည််သ်ူွင်�်�ပိုး�ထွ��ခြိပိုးီ� �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်

ဝ��်ူသူူ�်��အိတ်ွ� ် ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ���င််�်ိ� ကြီး�ိ�တ်င််

�ွင််�်ပိုး�ထွ��ကြ�ပိုးါသူည်။် ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ�ပ်ိုး၏် ရုံးိ��့ှင်�်�ု

�လူည်�် အိသူ��ံဖြူပိုး�့လူွ��်ူ�စခြိပိုးီ� လူူအိ�်�� 

လူ�လ်ူှ��်�ှီ�ု့ှိ�စသူည်။် ထွိ�ဖ်ြူပိုးင်် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�့်ှိ အိဖြူခို��

�န်း့��်��စွ���သ်ူိ�ပ်ိုးင် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်တ်ွင် ် �ီဒီီ��

အိ�ကြ��င်�် တ်ီ��ိ�ခိုါ��်ိသူူဦး��့ န်းည််�ပိုးါ�လူှခြိပိုးီ� 

��စ်ဘ်ွတ်�် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်တ်ွင် ် လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံ 

သူတ်င်�်နှှင်််အိခို်�်အိလူ�့်�ူ့�ဆိ��်တ်စ်ခို�ဖြူ�စ်�န်းဆ� 

ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် လူူအိ�်��အိဖြူပိုး��သူည် ် ၎င်�်

တ်ိ��်�စ်ဘ်ွတ်အ်ိသူ��ံဖြူပိုး��န်းခို်ိန်းတ််ွင် ် အိင်တ််�န်း��်ပိုး်

�့��့် ှိ�န်းသူည်�်ိ� သူိ့ှိပိုး��ံ့ကြ��ခို်။

လူူကြီး�ိ���််���သူ�အိ�ကြ��င်�်အိ့��်��အိပိုးိ�င်�်တ်ွင် ် ခို်င်�်

ဖြူပိုးည် ်န်း�န်ှှင််် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�တ်ွင် ်�န်းထွိ�င်သ်ူည်် ်

ခို်င်�်လူူ�်ိ���်��သူည် ် �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်၊ ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်နှှင်် ်

နှိ�င်င််တံ်��သူတ်င်�်�်���ိ� စိတ်ဝ်င်စ်��ကြ�ပိုးါသူည်။် 

ထွိ�ဖ်ြူပိုးင် ် နှိ�င်င််တံ်���ီဒီီ��� ဖြူ�န်း�်�သူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် 

ရုံးုဖြူ�င်ပ်ိုး��ံိ�လူည်�် စိတ်ဝ်င်စ်��ကြ�ပိုးါသူည်။် အိိ�န််းီ�ခို်င်�်

တ်ိ�င်�်ဖြူပိုးည်�််��အိ�ကြ��င်�်�ိ��ူ စိတ်ဝ်င်စ်���ု�်��စွ� �့ှိ

ကြ��ခို်။ �်န်း�်���့�၊ နှိ�င်င််�ံ့�၊ စီ�ပိုးွ���့� သူတ်င်�်�်��

�ိ� ပိုး��ံှန်းက်ြ�ည််ရ်ုံးုသူူအိ�်��ဆ��ံဖြူ�စ၍် စိတ်ဝ်င်စ်���ွ�်

���င်�်သူည်ဟ်ာ� ၎င်�်တ်ိ��်ူဆသူည််် သူတ်င်�်�်���ိ� 

�ိတ်�်ဆွ�်��၊ �ိသူ��စ�နှှင််အ်ိိ�န််းီ�ခို်င်�်�်��အိ�� �်�ဝ�လူ်

့ှိသူည်�်ိ� အိ�်��ဆ��ံ�တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။် ၎င်�်တ်ိ�၏် သူ�ဘ� 

ထွ��အိဖြူ�င်�််���ိ� �င်�်သူိ�န််းီ�စပိုးသ်ူူ�်���ှအိပိုး အိဖြူခို��

သူူ�်��နှှင်် ်�်�ဝလိူ�ဖြူခိုင်�်�့ှိသူည်�်ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။် ခို်င်�်

ဘ�သူ�စ���ဖြူ�င်် ် တ်င်ဆ်��်သူ� သူတ်င်�်�ိ� ပိုးိ��ိ�

နှှစသ်ူ�က်ြ�သူည်�်ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။်

ခေါ်လွှာ�လွှားမှု�ုပ�လွှာပုးပံ ုန်ည်း�စိန်စိး

ခေါ်လွှာ�လွှားမှု�ုပ�လွှာပုးပံဒုီဇီူးိုင်းး�

စစတ််��်တ်ွင် ် Quantitative နှှင််် Qualitative နှှစ�််ိ��လူ��ံ

�ိ� �့��နှှ�ထွ��သူည်် ် သူ��တ်သူန်းဖြူပိုး�လူ�ပိုးန််းည်�်�ိ� 

အိသူ��ံဖြူပိုး�ထွ��ပိုးါသူည်။် အိိ��်ထွ�င်စ်� Quantitative 

စစတ််��့်လူဒီ�််���ိ� စူ�စ��်�လူလ်ူ�ခြိပိုးီ��န်း�� ်အိ�ပိုးစ်��ွ�� 

စ���ဝိ�င်�်�ဆွ��နှွ�ပိုးွ� (FGD) �်���ှ ့့ှိ�သူ� အိခို်� ်
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အိလူ��််��ဖြူ�င်် ်တ်ိ��ဆ်ိ�င်စ်ိစစ၍် အိတ်ည်ဖ်ြူပိုး�ပိုးါသူည်။်

MSR � ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် ှိ ခြိ�ိ��န်း� ် ၉ ခို�အိန်း� ် ၈ ခို�နှှင််် 

စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ိ�တ််ွင် ် ၂၀၁၉ ခို�နှှစ ်

��လူ၌ အိိ��်ထွ�င်စ်�အိလူိ�� ် အိင်တ််��်ူ��ပိုးါင်�် ၄၀၀ 

ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် လူ�ဖံြူခို��ံ့�အိ�ဖြူခိုအိ�န်းစိ��့ိ�့် သူဖြူ�င်် ်

န်းဝ��ဖြူ���ခ်ြိ�ိ��န်း�ဖ်ြူ�စ�်သူ� ပိုးလူ�ဝ်�ိ� �ိ��စ်��ဖြူပိုး� 

န်း�ူန်း��့ွ�ခို်��်ု�်��တ်ွင် ် �ထွည််သ်ူွင်�်ခို�ပ်ိုးါ။ လူူဦး��့၏ 

၅၅% � တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ခို်င်�်လူူ�်ိ���်��ဖြူ�စ၍် ��လူ�ခြိ�ိ��

�ိ� စစတ််��်တ်ွင် ်ထွည််သ်ူွင်�်ခို�ပ်ိုးါသူည်။်

ခြိ�ိ��န်း�်အိလူိ�� ် လူူဦး��့�ပိုး်�ူတ်ည်၍် �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူ

န်း��့ွ�ခို်�သ်ူည်် ် ပိုး��ဏာတ်ွင်် �ွ�ဖြူပိုး���ု့ှိပိုးါသူည် ် 

(ဇာ��� ၂)။ ၃ ၄

စစတ််��်���င်သ်ူည််�်ဒီသူ့ှိ လူူ�န်းအိထွူထွပိုးဆ်��ံ 

ခြိ�ိ��န်း� ်၃ ခို�တ်ွင် ်FGD ၆ ခို��ိ�လူည််� MSR � �ဆ�င့်် ွ�်

ခို�ပ်ိုးါသူည် ်- ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်တ်ွင် ်၂ ခို� (တ်ီ�တ်ိန်းန်ှှင်််�လူ��်)၊ 

စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�တ်ွင် ် တ်စခ်ို� (��လူ�ခြိ�ိ��)၊ ပိုးါဝင််

�ဆွ��နှွ�သူူ�ပိုးါင်�် ၄၃ ဦး� (ဇာ��� ၃)။

၃ ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင််�်�်�လူ�န််း��်ဖြူ��်���ိ� ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံ ၂၀၁၄ လူူဦး��့စစတ််��်အိ့ တ့်��ဝင် ် သူတ်�်ှတ်ထ်ွ��ပိုးါသူည်။် ့န်း�်�န်းန်ှှင်််�နှတ�လူ�့ှိ
ခြိ�ိ��န်း��််���ှအိပိုး ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ့ ှိ ခြိ�ိ��န်း�တ််ိ�င်�်တ်ွင် ် ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင််�်�်�လူ�န််း��်ဖြူ��်�� ့ှိပိုးါသူည်။် ခြိ�ိ��ဖြူပိုးန်း��်ဖြူ��်���ိ� ့ပိုး�်ွ�ဟ်ာ��ခို်၍ ��်�လူ�်
န်း��်ဖြူ��်���ိ� ့ွ�ဟာ��ခို်ပိုးါသူည်။် ပိုး်��်�်အိ��ဖြူ�င်် ် ခြိ�ိ��န်း�တ််စခ်ို�လူ်င် ် ့ပိုး�်ွ� ် ၅ ခို�ခိုန်း််နှှင််် ��်�့ွ� ၈၀ ခိုန်း့်် ှိပိုးါသူည်။် အိခို်ိန်းန်ှှင််် စ့ိတ်စ်�တ်ိ�်
�ကြ��င်် ် အိ�်ိ��သူ��နှှင်််အိ�်ိ��သူ�ီ��်���ိ� အိ�ပိုး်စ�ခိုွ�၍ စ���ဝိ�င်�်�ဆွ��နှွ�ခိုန်း�်ဖြူပိုး�လူ�ပိုးန်ှိ�င််ခို�ဖြူခိုင်�် �့ှိပိုးါ။ သူိ��်သူ�လ်ူည်�် အိ�်ိ��သူ��နှှင််အ်ိ�်ိ��သူ�ီ�
အိ��လူ��ံ� တ်�က်ြွ�စွ� ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ကြ�ခြိပိုးီ� ၎င်�်တ်ိ�၏်အိဖြူ�င်�််���ိ� �်�ဝခို�က်ြ�ပိုးါသူည်။်
၄ ခိုိ�င်�်�၍ �ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်�်��နှှင််တ််�ွဖြူပိုးသူနှိ�င်�်သူ� �တ်ွ�့ ှိခို်��််��ဖြူ�စ�်စ့န်း ် တ်စခ်ြိ�ိ��န်း�တ််ွင် ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်သူ� အိန်းည်�်ဆ��ံအိင်တ််��်ူ�
အိ�့အိတ်ွ��်ှ� n=30 ဖြူ�စပ်ိုးါသူည် ်(စ�စ��ပိုးါင်�်အိင်တ််��်ူ�အိ�့အိတ်ွ�သ်ူည် ်n=400 ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်)်။ လူူဦး��့အိ��ဖြူ�င်် ်ပိုးိ��ိ��်��ဖြူပိုး��သူဖြူ�င်် ်အိင်တ််��်ူ�
ပိုးိ�လူ�ပိုးန်ှိ�င်�်ည်ဖ်ြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် ��လူ�ခြိ�ိ��န်း�တ််ွင် ် အိင်တ််��်ူ� ၁၀၀ အိထွိသူ� �န်း််သူတ်ထ်ွ��ခို�ပ်ိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ��လူ�ခြိ�ိ��န်း�အ်ိတ်ွ� ်
�ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�အိ့ွ�အ်ိစ��� �ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်အိ့ ခိုိ�င်�်��ု့ှိပိုးါသူည်။်

ဇူးယား� ၂ - ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား�လွှာို�း �ိုယားစိး��ပ�န်မှုးန်��ရိးယား�စိး�

ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား လွှားဦး�ခေါ်ရိ ရိး�ိုင်းးနိုုန်း�
�ိုယားစိး��ပ�

န်မှုးန်� ပမှုးဏ်
ဖြိုးမှု�ိ��ပ ခေါ်���လွှာ�း

တ်ွန်း�်ဇာ ံ(စီ�ခိုခြိ�ိ��န်း�ခ်ိုွ�လူည်�် ပိုးါဝင်သ်ူည်)် ၁၈၁၂၂ ၅% ၃၀ ၁၀ ၂၀

�န်း်ပိုး�လ်ူ�် ၁၂၁၁၉ ၃% ၃၀ ၁၀ ၂၀

�တ်ူပိုးီ (့ီဇာူ�ခြိ�ိ��န်း�ခ်ိုွ�လူည်�် ပိုးါဝင်သ်ူည်)် ၃၁၁၇၃ ၉% ၄၀ ၁၀ ၃၀

�င်�်တ်ပိုး် ၂၄၄၆၁ ၇% ၃၀ ၁၀ ၂၀

�လူ��် (့ီခိုူ့��ဒီ�ခြိ�ိ��န်း�ခ်ိုွ�လူည်�် ပိုးါဝင်သ်ူည်)် ၂၉၇၈၉ ၈% ၄၀ ၁၀ ၃၀

ထွန်းတ််လူန်း် ၃၀၂၆၀ ၈% ၃၀ ၁၀ ၂၀

ဟာ��ခိုါ� ၃၁၅၆၄ ၉% ၄၀ ၂၀ ၂၀

တ်ီ�တ်ိန်း် ၅၁၉၃၄ ၁၄% ၆၀ ၁၀ ၅၀

��လူ� (စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�) ၁၃၂၆၀၅ ၃၇% ၁၀၀ ၄၀ ၆၀

စ�စ��ပိုးါင်�် ၃၆၂၀၂၇ ၁၀၀% ၄၀၀ ၁၃၀ ၂၇၀
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����း�လွှာ�းခေါ်�း�းယားရိးတငဲ်းး 

�သံ�ု�ပ�သည်�းန်ည်း�လွှာမှုး�

ယာ�ဖုြူပိုး�လူ�ပိုး�်သူ� သူ��တ်သူန်းအိတ်ွ� ် အိိ��်ထွ�င်စ်� 

Quantitative စစတ််��်���ခိုွန်း�်လူာ�တ်စစ်��ံိ� 

အိိ��်ထွ�င်စ်��့�့� အိ�ထွွ�ထွွ���ခိုွန်း�်�်��၊ �ီဒီီ��

အိသူ��ံဖြူပိုး�နိှ�င်�ု်၊ �ီဒီီ��နှှင်််ပိုးလူ�်���င်�်အိသူ��ံဖြူပိုး��ု (တီ်�ီွ၊ 

�့ဒီီ�ိ�၊ ပိုး�နံှှိပိုးန်ှှင်််ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�)် ဆိ�င့်် ����ခိုွန်း�်�်��၊ 

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုဆိ�င့်် � ���ခိုွန်း�်�်��ထွည််သ်ူွင်�်၍ 

MSR � �့�သူ��ဖြူပိုး�စ�ခို�ပ်ိုးါသူည်။် အိဖြူခို��သူိ့ှိလူိ�သူည်�််��

့ှိပိုးါ� �န်း��ဆ်�တ််ွ�့ှိ ���ခွိုန်း�်လူာ�တ်ွင် ် ကြ�ည််ရ်ုံးုနှိ�င််

ပိုးါသူည်။်

MSR သူည် ်Qualitative အိ�ကြ��င်�်အိ့�လူ��်ညွှာန်းတ််စခ်ို�

�ိ� FGD �်��အိတ်ွ� ်�့�သူ��ဖြူပိုး�စ�ခို�ခ်ြိပိုးီ� ���ခိုွန်း�်�်��နှှင်် ်

စစတ််��်����သ်ူူ�်��အိတ်ွ� ် လူ��်ညွှာန်း်ခို်��််��

အိပိုးါအိဝင် ် အိ�ကြ��င်�်အိ့�လူ��်ညွှာန်းတ််ိ�၏် ့ှင်�်လူင်�်�ု

�ိ� အိ��ဖြူ�တ်န်ှိ�င့်် န်း်နှှင်််အိထွူ�တ်လူ� ် ခို�ခ်ို��သူ�

���ခိုွန်း်��်�� /အိတ်ိ��်အိ�စ�င်�်�ခိုံ�သူ����ခိုွန်း�်�်�� 

ပိုးါဝင်ဖ်ြူခိုင်�့်ှိ�့ှိ သူိနှိ�င့်် န်း ် စ��်သူပိုးအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�ခို�ပ်ိုးါသူည် ်

(Quantitative အိင်တ််��်ူ� ၆၀ n=60 နှှင််် FGD တ်စခ်ို�)။ 

�င်�်တ်ိ��်ိ� အိ�ဖြူခိုခို၍ံ Quantitative ���ခိုွန်း�်လူာ�နှှင်််

�ွင်�်ဆင်�့်�တ်ွင် ်အိသူ��ံဖြူပိုး�့န်း ်Qualitative လူ��်ညွှာန်းတ််ိ�်

�ိ� MSR � အိ�ခို်�သူတ်�့်�သူ��ဖြူပိုး�စ�ခို�ပ်ိုးါသူည်။်

�ိုယားစိး��ပ�န်မှုးန်�ခေါ်ရိး���ယားသည်�း 

�စိ�ီစိဉ်း

သခုေါ်တသန်၏ Quantitative နှှင််် Qualitative အိပိုးိ�င်�်�်��

အိတ်ွ� ် �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း��့ွ�ခို်�သ်ူည်် ် အိ�သူ�စိတ််

အိစီအိစဉ်း�်ိ� MSR � �့�သူ��ဖြူပိုး�စ�ခို�ပ်ိုးါသူည်။် 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ�� တ်ိ�်

တ်ွင် ် �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�အိဆင််ဆ်င်််�့ွ�ခို်�န််းည်�်စန်းစ်

�ိ�အိသူ��ံဖြူပိုး�၍ �ဖြူ�ဆိ�သူူ ၄၀၀ �ိ� �့ွ�ခို်�ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။်

ခြိ�ိ��န်း�်အိလူိ�� ် ��်��်ှန်း်� �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�ဦး��့�ိ� 

လူူဦး��့စ�စ��ပိုးါင်�်�ပိုး်�ူတ်ည်၍် သူတ်�်ှတ်က်ြ�ခြိပိုးီ� 

��်�လူ�/်ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ပိုး်အိ�ဖြူခိုခို၍ံ အိခို်ိ���် ဖြူ�န်း်�််�်

�့ွ�ခို်�သ်ူည်။် ��်�့ွ�နှှင့််် ပိုး�်ွ��််���ိ� �်ဘန်း�် 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင််် စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ိ�့် ှိ 
�ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း��ူခို��်သူ� ခြိ�ိ��န်း��််��ဖြူပိုး�ဖြူ�ပိုး� ံ(ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်
့ှိ ပိုးလူ�ဝ်ခြိ�ိ��န်း� ်(အိန်းီ�့�င်ဖ်ြူ�င်် ်ထွင့်် ှ��စွ�ဖြူပိုးထွ��သူည်)် �ိ�
လူ�ဖံြူခို��ံ့�အိ�ဖြူခိုအိ�န်း�ကြ��င်် ်ထွည််သ်ူွင်�်ဖြူခိုင်�်�ဖြူပိုး�ခို�ပ်ိုးါ)

ဇူးယား� ၃ - �ပုးစိဖု�ဲ�စိ�း�ဝိုင်းး�ခေါ်ဆွဲ�ဲခေါ်နို�ဲပ�ဲမှု�း� (FGD)

ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား
FGD �မှု��ိ�

�စိး�

ဖြိုးမှု�ိ��ပ/

ခေါ်���လွှာ�း

ပါဝင်းးခေါ်ဆွဲ�ဲခေါ်နို�ဲသး

ဦး�ခေါ်ရိ

��လူ� ၃၅ ဦး��အိ��် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး အိ�်ိ��သူ�� ၅/

အိ�်ိ��သူ�ီ� ၃

��လူ� ၃၅ ဦး�အိထွ�် ��်�လူ�် အိ�်ိ��သူ�� ၄/

အိ�်ိ��သူ�ီ� ၂

တ်ီ�တ်ိန်း် ၃၅ ဦး��အိ��် ��်�လူ�် အိ�်ိ��သူ�� ၄/

အိ�်ိ��သူ�ီ� ၃

တ်ီ�တ်ိန်း် ၃၅ ဦး�အိထွ�် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး အိ�်ိ��သူ�� ၄/

အိ�်ိ��သူ�ီ� ၄

�လူ��် ၃၅ ဦး��အိ��် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး အိ�်ိ��သူ�� ၄/

အိ�်ိ��သူ�ီ� ၄

�လူ��် ၃၅ ဦး�အိထွ�် ��်�လူ�် အိ�်ိ��သူ�� ၃/

အိ�်ိ��သူ�ီ� ၃
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�့ွ�ခို်�ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် စစတ််��်����သ်ူည််န််း��်ဖြူ� 

တ်စခ်ို�လူ်င် ်စ�စ��ပိုးါင်�် အိိ��်ထွ�င််စ� ၁၀ စ�နှှင်် ်အိင်တ််��်ူ�

�်�� ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် Kish Grid န်းည်�်စန်းစ�်ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�

၍ �ဖြူ�ဆိ�သူူအိ��လူ��ံ�ိ� �်ဘန်း�် �့ွ�ခို်�ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။်၅

�ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�တ်ွင် ်အိသူ�၊် �်��/�၊ ��်�လူ�န်ှှင်််

ခြိ�ိ��ဖြူပိုး၊ ပိုးည်��့�တ်ိ�အ်ိပိုးါအိဝင် ် �ခိုါင်�်စဉ်း�််��ခိုွ�၍ ့လူဒီ်

�်���ိ� စန်းစတ််�် အိဆင််ဆ်င်််နှုင်�်�ှဉ်းန်ှိ�င််ပိုးါသူည်။် 

�ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�အိ့ွ�အ်ိစ��� �ိန်း်�ဂရေ့ဏာန်း�်အိ့ 

ခိုိ�င်�်��ု့ှိခြိပိုးီ� အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� ၉၅% အိထွိစိတ်ခ်ို်၍

့�သူ�အိဆင််အ်ိထွိ ခိုွ�ဖြူခို��်စိတ်ဖ်ြူ���လူလ်ူ�၍့သူည်် ်

အိဖြူပိုးင် ်�ှ���ွင်�်နှိ�င်�်ဖြူခို ၅% �အိ��တ််ွင်သ်ူ� ့ှိပိုးါသူည််

�ခို�စစတ််��်အိတ်ွ� ် �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�အိ့ွ�အ်ိစ��

� �ဖြူ�ဆိ�ခြိပိုးီ� ���ခိုွန်း�်လူာ��ပိုးါင်�် n=400 ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် 

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��သူည် ် ���ခိုွန်း�်အိ��လူ��ံ�ိ� �ဖြူ�ဆိ�ခို�က်ြ�

ပိုးါသူည်။် ခြွခိုင်�်ခို်�အ်ိ�န်းဖြူ�င်် ် �့ှ��ှ���ခိုွန်း�်အိတ်ွ� ်

အိ�ဖြူ��ကြ��င်် ် �န်း��ဆ်�တ််ွ����ခိုွန်း�်���့န်း ် �လူိ�အိပိုး်

သူည်် ် အိ�ဖြူခိုအိ�န်းအိခို်ိ��သူ� ့ှိခို�ပ်ိုးါသူည်။် သူတ်င်�်ဌာ�န်း

တ်စခ်ို��ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူည်ဟ်ာ� �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��အိ�� အိကြီး�ိ��့်

�ည်�််အိသူ��ံဖြူပိုး�သူည်�်ိ� ဆ�လ်ူ� ် ���ဖြူ�န်း�်ခို�ပ်ိုးါသူည်။် 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် �ဖြူ�ဆိ�သူူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူည်ဟ်ာ� ��ဖြူ�ခို�်

ပိုးါ� �န်း��ဆ်�တ််ွ����ခိုွန်း�်�်���ိ� ဆ�လ်ူ�်

���ဖြူ�န်း�်ဖြူခိုင်�်�ဖြူပိုး��တ်�ပ်ိုးါ။ အိင်တ််��်ူ��ဖြူ�ဆိ�ခို�သ်ူူ ၄၀၀ 

အိခို� ်၃၇၃ ဦး��သူ� တ်ီ�ွီကြ�ည််သ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ခို�ပ်ိုးါသူည်။် 

ထွိ��်ကြ��င်် ်�င်�် ၃၇၃ ဦး��ိ�သူ� တ်ီ�ွီကြ�ည််သ်ူည်် ်အိကြီး�ိ�်

�့�ိ� ���ဖြူ�န််း�ခို�ပ်ိုးါသူည်။် �င်�်���ခိုွန်း�်�်ိ���ိ� စစ်

ထွ�တ်ထ်ွ��သူည််�်��ခိုွန်း�်�်��ဟာ��ခို်ပိုးါသူည်။် ���ခိုွန်း�် 

လူာ�တ်ွင် ် စစ�်တ်��ထ်ွ���သူ� ���ခိုွန်း�်�ပိုးါင်�် ၃၅ ခို� 

(၅၆%) ့ှိခို�ပ်ိုးါသူည်။် �င်�်အိ�န်းအိထွ��တ်ွင်ပ်ိုးင် ် ့လူဒီ်

�်��� �ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်အိ့ ခိုိ�င်�်�ဆ� ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� ခို်င်�်

ဖြူပိုးည်သ်ူူဖြူပိုးည်သ်ူ���်��၏ အိဖြူ�င်၊် အိ�လူအ်ိထွနှှင်််

သူ�ဘ�ထွ��အိဖြူ�င်တိ််��ိ်� �ိ��စ်��ဖြူပိုး��န်းဆ� ဖြူ�စ်ပိုးါသူည်။်

စစတ််��်၏ Qualitative အိပိုးိ�င်�်�ိ� �ဒီသူ ၃ ခို� - ��လူ�၊ 

�လူ��်နှှင််တ််ီ�တ်ိန်း ် - တ်ွင် ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် �င်�်�ဒီသူ

�်��တ်ွင် ် တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��အိ�်ိ���်ိ��အိပိုးါအိဝင် ် လူူဦး��့

အိ�်��အိဖြူပိုး�� �န်းထွိ�င်၍် �ဝ�လူ�ံခိုါင်�််���သူ� �ဒီသူ

�်���ှ ဖြူပိုးည်သ်ူူလူူထွ�ထွ ံ သူွ���့��န်ှိ�င်သ်ူည်် ်

အိ�န်းအိထွ��တ်ွင့်် ှိကြ�ပိုးါသူည်။် ထွိ��်ကြ��င်် ် ထွိ��ဒီသူ

�်��သူည် ် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်ိ��စ�ပံိုးါဝင်သ်ူင််သ်ူည်် ် FGD �်��

အိတ်ွ� ် ပိုးင်�်�န်း့��်��ဖြူ�စလ်ူ�ပိုးါသူည်။် လူူကြီး�ီ�နှှင်် ်

လူူင်��််ိ��ဆ�အ်ိ��လူ��ံ�ှ အိခို်�အ်ိလူ��််��့�ူ့န်း ်

FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင့်် န်း ် �့ွ�ခို်�ခ်ိုထံွ��့သူူ�်��အိ�� 

အိသူ�အ်ိ့ွ�အ်ိလူိ�� ် (၃၅ နှှစ်�အိ��န်ှှင််် ၃၅ နှှစ်

အိထွ�)် အိ�ွ���်��ခိုွ�ထွ��ခို�ပ်ိုးါသူည်။်

ခေါ်�ဖဆွဲိုမှုည်�း �ိုယားစိး��ပ�န်မှုးန်�ခေါ်ရိး���ယား��င်းး�

�ခေါ်ရိ�တ�ဲး�း��ဓာ�ိ�း�သည်�း �င်းးတးဗျူး�း�မှု�း� 

(Quantitative Interviews)

သူ��တ်သူန်းအိစီအိစဉ်း၏် Quantitative ���ဂ်ရေ့်ူ�တ်ွင် ်

အိ�်ိ��သူ��နှှင််အ်ိ�်ိ��သူ�ီ�ဦး��့ ဆတ်ူပိုးါဝင်�်သူ� လူူ�တ်ွ�

အိင်တ််��်ူ��ပိုးါင်�် ၄၀၀ �ိ� ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် အိလူာ�ခိုွ�၍

ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်သူ� �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း��့ွ�ခို်�သ်ူည်် ်န်းည်�်စန်းစ်

�ိ�အိသူ��ံဖြူပိုး�ခို�ခ်ြိပိုးီ� စစတ််��်����သ်ူည််န််း�်�ဖြူ�တ်ိ�င်�်

တ်ွင် ် အိင်တ််��်ူ�အိ�့အိတ်ွ�ဆ်တ်ူ�ိ� အိခြိပိုးီ�သူတ် ်

၅ Kish Grid သူည် ်အိိ��်ထွ�င်စ်�တ်စခ်ို��ှ အိိ�သ်ူ��တ်စဦ်း��ိ� အိင်တ််��်ူ�့န်း ်�်ဘန်း�်�့ွ�ခို်�သ်ူည်် ်န်းည်�်စန်းစ ်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် �င်�်န်းည်�်စန်းစ�်ိ� 
သူ��တ်သူန်း�်��ဖြူပိုး�လူ�ပိုး့် န်း ် �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း��့ွ�ခို်�့် �တ်ွင် ် �်�ဖ်ြူပိုးန်း်စ်ွ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။် �ိသူ��စ�ဝင်အ်ိ��လူ��ံ�ိ� Grid တ်ွင်ထ်ွည််၍် 
အိင်တ််��်ူ�ခို�ံည််သ်ူူ�ိ� ကြီး�ိ�တ်င်သ်ူတ်�်ှတ်ထ်ွ���သူ� Algorithm ဖြူ�င်် ်�်ဘန်း�်�့ွ�ခို်�ဖ်ြူခိုင်�်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

ဇူးယား� ၄ - Quantitative �င်းးတးဗျူး�း�ခေါ်�ဖဆွဲိသုးမှု�း��ို 

��း�/မှု ��ဲ၍ ခေါ်ဖးး�ပ�း�ပံု

ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား �မှု��ိ�သး� �မှု��ိ�သမှု�ီ စိစုိခုေါ်ပါင်းး�

တ်ွန်း�်ဇာံ ၁၅ ၁၅ ၃၀

�န်းပ်ိုး�လ်ူ�် ၁၅ ၁၅ ၃၀

�တ်ူပိုးီ ၂၀ ၂၀ ၄၀

�င်�်တ်ပိုး် ၁၅ ၁၅ ၃၀

�လူ��် ၂၀ ၂၀ ၄၀

ထွန်း်တ်လူန်း် ၁၅ ၁၅ ၃၀

ဟာ��ခိုါ� ၂၀ ၂၀ ၄၀

တ်ီ�တ်ိန်း် ၃၀ ၃၀ ၆၀

��လူ� ၅၀ ၅၀ ၁၀၀

စ�စ��ပိုးါင်�် ၂၀၀ ၂၀၀ ၄၀၀
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�ဆ�င့်် ွ�ခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် စစတ််��်�����်ူခို��်သူ� 

ခြိ�ိ��န်း�အ်ိသူီ�သူီ�့ှိ �်��/�စ�့င်�်�ိ� �အိ��ပ်ိုးါဇာ���

တ်ွင် ်အိ�သူ�စိတ်ဖ်ြူပိုးသူထွ��ပိုးါသူည်။်

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��သူည် ် အိသူ�အ်ိ��ဖြူ�င်် ် ၁၅ နှှစ�်ှ ၈၄ နှှစ်

အိကြ��� ့ှိကြ�သူည်။် �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ် ၃၈% � အိသူ� ်

၄၅ နှှစန်ှှင််် အိထွ�ဖ်ြူ�စခ်ြိပိုးီ� ၂၀% � ၃၅-၄၄ နှှစ၊် ၂၀% 

� ၂၅-၃၄ နှှစ၊် ၂၂% � ၂၄ နှှစန်ှှင်််�အိ�� ် ဖြူ�စက်ြ�

ပိုးါသူည်။် စစတ််��်����သ်ူည်် ် န်း��်ဖြူ�နှှင််�်ဖြူ�ဆိ�သူူ

�့ွ�ခို်��်ုဖြူပိုး�လူ�ပိုး့် �တ်ွင် ် ခြိ�ိ��န်း�အ်ိ��လူ��ံ�ှ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�

န်း�ူန်း�ပိုးါဝင်�်ု ့ှိသူည်�်ိ� �အိ��ပ်ိုးါဇာ���တ်ွင် ် ဖြူပိုးသူ

ထွ��ပိုးါသူည်။်

�ဖြူ�ဆိ�သူူ ၁၀ ဦး�လူ်င် ် တ်စဦ်း�ခိုန်း််� ပိုးည်�လူ��ံဝ�တ်တ််

ကြ��ခို်။ ့ှစဦ်း�လူ်င် ် တ်စဦ်း�တ်ွင်သ်ူ� ပိုးည်�အိထွ�တ််န်း�်

� အိထွ�တ််န်း�်အိဆင့််် ှိပိုးါသူည်။် စစတ််��်�����်ူ

ခို��်သူ� ခြိ�ိ��န်း�်�်���ှ �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��၏ ပိုးည်�

အိ့ည်အ်ိခို်င်�် အိ�်ိ���်ိ���ိ� ဇာ��� ၆ တ်ွင် ် ���ဖ်ြူပိုးထွ��

ပိုးါသူည်။်

�ိသူ��စ�ဝင်�်င်ွအိ�န်းဖြူ�င်် ် �ဖြူ�ဆိ�သူူထွ�ဝ်�ခ်ိုန်း်် (၄၃%) 

� လူစဉ်းဝ်င်�်င်ွ ၂၅၀၀၀-၁၅၀၀၀၀ �်ပိုး ်(US$ 16-98) ့ှိ

သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ခို�ခ်ြိပိုးီ� ၂၈% � လူစဉ်းဝ်င်�်င်ွ ၃၀၀၀၀၀ �်ပိုး်

အိထွ� ်(US$ 196) ့ှိသူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် ၅% � တ်စ်

လူလူ်င် ် ၂၅၀၀၀ �်ပိုး�်အိ�� ် (US$ 16) ဝင်�်င်ွ ့့ှိခို�်

သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��တ်ွင် ်ခို်င်�်�်ိ��နှွ��််�� 

�့��နှှ�ပိုးါဝင်က်ြ�ပိုးါသူည် ်- ၂၀% � ဟာ��ခိုါ�ခို်င်�်၊ ၁၇% 

� တ်ီ�တိ်န်းခ်ို်င်�်၊ ၂၀% � �လူ�်�ခို်င်�်၊ ၁၀% � �တ်ူပိုးီ

ခို်င်�် နှှင််် �်န်း�်ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��� အိဖြူခို���သူ�ခို်င်�်လူူ�်ိ��စ�

အိ�်ိ���်ိ��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။်

ဇူးယား� ၅ - Quantitative �င်းးတးဗျူး�း�ခေါ်�ဖဆွဲိသုးမှု�း�၏ �သ�း�ပုးစိမုှု�း�

ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား ၁၅-၂၄ ၂၅-၃၄ ၃၅-၄၄ ၄၅-၅၄ ၅၅+ စိစုိခုေါ်ပါင်းး�

တ်ွန်း�်ဇာံ ၈ ၇ ၆ ၄ ၅ ၃၀

�န်း်ပိုး�လ်ူ�် ၅ ၈ ၁၀ ၃ ၄ ၃၀

�တ်ူပိုးီ ၁၀ ၇ ၆ ၅ ၁၂ ၄၀

�င်�်တ်ပိုး် ၆ ၆ ၉ ၅ ၄ ၃၀

�လူ��် ၁၃ ၈ ၇ ၆ ၆ ၄၀

ထွန်းတ််လူန်း် ၄ ၈ ၅ ၇ ၆ ၃၀

ဟာ��ခိုါ� ၁၁ ၆ ၈ ၄ ၁၁ ၄၀

တ်ီ�တ်ိန်း် ၉ ၁၆ ၁၀ ၁၀ ၁၅ ၆၀

��လူ� ၂၀ ၁၅ ၁၈ ၁၉ ၂၈ ၁၀၀

စ�စ��ပိုးါင်�် ၈၆ ၈၁ ၇၉ ၆၃ ၉၁ ၄၀၀
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�ခေါ်လွှာ�တင်းး���င်းး� (weighting)

�ခို�စစတ််��်အိတ်ွ� ် အိသူ��ံဖြူပိုး��သူ� �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�

�့ွ�ခို်�သ်ူည််န််းည်�်စန်းစ�် လူူဦး��့နှှင််အ်ိခို်ိ��ည်ီ�်�သူ� 

�ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း��ဖြူ�ဆိ�သူူ�်���ိ� ထွ�တ်�်ပိုး�ပိုးါသူည်။် 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် �ွနှ�်ပိုးတ််ိ�စ်�စည်�်ထွ���သူ� �ိ��စ်��ဖြူပိုး� 

န်း�ူန်း�အိ�ပိုးစ်�အိခို်ိ��တ်ွင်�်ူ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�ဦး��့ပိုးိ��်��

�န်းဖြူခိုင်�် သူိ��်ဟာ�တ် ် �လူ်�န််းည်�်�န်းဖြူခိုင်�် ့ှိခို�ပ်ိုးါသူည်။် 

�န်း��ဆ်��ံ့့ှိ�သူ� အိခို်�အ်ိလူ��််��တ်ွင် ် အိ�လူ� 

တ်င်�်�ု�်��ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်ပိုး�ဖြူခိုင်�်ဖြူ�င်် ် ဘ�လ်ူိ���်ုနှှင််/်သူိ� ်

�ဟာ�တ် ် လူူဦး��့နှှင််�်ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�ဦး��့အိကြ��� 

ကြီး�ီ�����သူ� �ွ�ဟာ�ု�်��ဖြူ�စ�်ပိုး်နှိ�င်သ်ူည်် ်

အိ��န်းည်�်ခို်��််���ိ� ဖြူပိုးန်းလ်ူည်ဖ်ြူ�ည််တ််င်�်�ပိုး�့ပိုးါသူည်။်

အိ�လူ�တ်င်�်ဖြူခိုင်�်သူည် ် စ�့င်�်အိင်�်စစ�်ဆ��ု�်��တ်ွင် ်

ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်န်း�်အိ့� တ်စခ်ို�ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� လူူဦး��့�ိ� ပိုးိ��ိ�

တ်ိ�်စွ� သူရုံး�ပိုး�်���်ပိုး�နှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။် �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�

တ်ွင် ် အိ��န်းည်�်ခို်��််��� အိ�်��အိ��ဖြူ�င်် ် �ည်ီ�်�သူ� 

ဇူးယား� ၆ - Quantitative �င်းးတးဗျူး�း�ခေါ်�ဖဆွဲိသုးမှု�း�၏ ပည်း�ရိည်း���င်းး�

ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား ခေါ်��းင်းး�မှု

ခေါ်န်ဖး�

မှုးလွှာတန်း� �လွှာယားတန်း� ���းတန်း� �ဆွဲင်း�း�မှုင်း�းပည်း စိစုိခုေါ်ပါင်းး�

တ်ွန်း�်ဇာံ ၁ ၁၀ ၁၁ ၈ ၀ ၃၀

�န်းပ်ိုး�လ်ူ�် ၅ ၁၂ ၃ ၇ ၃ ၃၀

�တ်ူပိုးီ ၄ ၇ ၉ ၁၂ ၈ ၄၀

�င်�်တ်ပိုး် ၂ ၁၀ ၈ ၈ ၂ ၃၀

�လူ��် ၂ ၁၀ ၉ ၉ ၁၀ ၄၀

ထွန်းတ််လူန်း် ၆ ၇ ၇ ၇ ၃ ၃၀

ဟာ��ခိုါ� ၂ ၉ ၆ ၂၀ ၃ ၄၀

တ်ီ�တ်ိန်း် ၃ ၁၇ ၂၀ ၁၈ ၂ ၆၀

��လူ� ၁၃ ၂၁ ၁၉ ၂၉ ၁၈ ၁၀၀

စ�စ��ပိုးါင်�် ၃၈ ၁၀၃ ၉၂ ၁၁၈ ၄၉ ၄၀၀

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်�လူ��်တ်ွင်ဖ်ြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို��်သူ� FGD (၂၀၁၉ ��)
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ဖြူ�စန်ှိ�င်�်ဖြူခို�်��့ှိသူည်် ် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်���ိ� �့ွ�ခို်�့် ��ှ 

�ပိုး်�ပိုးါ�လ်ူ�ဖြူခိုင်�် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် �င်�်သူိ��်ည်ီ�်�သူ� 

ဖြူ�စန်ှိ�င်�်ဖြူခို�်��သူည် ် လူူအိ�ပိုးစ်�တ်စစ်�� အိင်တ််��်ူ�

ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို်ိန်းတ််ွင် ့်ှိ��န်းဖြူခိုင်�် သူိ��်ဟာ�တ် ်ပိုး��ံှန်းထ်ွ�လ်ူွန်း�်�

စွ� �်��ဖြူပိုး���န်း�သူ� လူူအိ�ပိုးစ်�တ်စစ်�� �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူ

န်း���်�့ွ�တ်စခ်ို�တ်ွင် ် ့ှိ�န်းဖြူခိုင်�်�ကြ��င်် ် ဖြူ�စ�်ပိုး်လူ�

ဖြူခိုင်�် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

့လူဒီ�််��� ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင််�်�်�လူ��်န်းသူူ�်��၊ အိ�်ိ��သူ��

နှှင်််အိ�်ိ��သူ�ီ�၊ �ိ��စ်��ဖြူပိုး���်�့ွ�တ်ွင် ် �န်းထွိ�င်သ်ူူ

�သူ� အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်�အိ�်ိ���်ိ��တ်ိ�၏် အိခို်ိ��အိစ��အိ�ှန်း်

အိတ်ိ�င်�် �ိ��စ်��ဖြူပိုး��စ့န်းအ်ိလူိ�င််ှ� �င်�်အိဓိိ��ိန်း�်

့ှင်�််��အိတ်ွ� ် �ိ��စ်��ဖြူပိုး�သူူဖြူ�န်း်�််��်ု�ိ� �ိ��ည််ုိ

့န်း ်အိ�လူ�တ်င်�်ဖြူခိုင်�်�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူည်။် အိ�လူ�တ်င်�်

ထွ���သူ� အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� ခို်င်�်လူူဦး��့၏ 

အိခို်ိ��အိစ��အိ�ှန်းအ်ိတ်ိ�င်�် ဖြူပိုးသူထွ��ပိုးါသူည်။် ့့ှိထွ��

�သူ� �ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်အိခို်�အ်ိလူ��််��သူည် ် တ်င်�်

�ပိုး�လူိ��သ်ူည််အ်ိ�လူ��ကြ��င်် ် အိန်းည်�်င်� ် အိ�ဖြူပိုး�င်�် 

အိလူ�ဖြူ�စသ်ူွ��ပိုးါသူည်။် FGD ၆ ခို� ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် ၃ 

ခို�� ၃၅ နှှစ�်အိ��၊် ၃ ခို�� ၃၅ နှှစ ် အိထွ�အ်ိတ်ွ� ်

ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် အိန်းည်�်ဆ��ံ �ီဒီီ��တ်ိ��တ််စခ်ို��ိ� ပိုး��ံှန်း်

အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူူ�်���ိ� �့ွ�ခို်�်၍ ဖြူပိုး�လူ�ပိုးသ်ူဖြူ�င်် ် FGD 

တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ��ည််သ်ူူ�့ွ�ခို်�့် �တ်ွင် ် သူဘ�ဝ

အိ��ဖြူ�င််ပ်ိုးင် ့်ည့်် ွ�ခ်ို်�ပ်ိုးါဝင်ခ်ြိပိုးီ� ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် �ီဒီီ��

အိသူ��ံဖြူပိုး��ုနှှင််အ်ိ�ပိုးစ်��ွ���ဆွ��နှွ��ုတ်ိ�င်�့်ှိ �်��/�ပိုးါဝင်�်ု

တ်ိ�တ််ွင် ် ဘ��််�ု့ှိ�စ့န်း ် အိဖြူ�င်ဆ်��ံ�ဖြူပိုး�င်�်လူ��ု

အိ�န်းအိထွ���ိ� ့ှ���ွခို�ပ်ိုးါသူည်။် �အိ��ပ်ိုးါဇာ���တ်ွင် ်

အိ�ပိုးစ်�တ်စခ်ို�ခို်င်�်၏ အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်��်��နှှင််အ်ိ�်ိ��သူ�ီ�/

အိ�်ိ��သူ��အိခို်ိ���ိ� အိ�သူ�စိတ်�်��ဖ်ြူပိုးထွ��ပိုးါသူည်။်

စိစိးတမှုး��ပ�လွှာပုးရိးတငဲ်းး ကြုံ�ံ�ခေါ်တ�ဲရိခေါ်သး 

��န့်း�သတးမှု�း�

��င်းး��ပည်းန်ယားတ်ွင် ် သူ��တ်သူန်းဖြူပိုး�လူ�ပိုး့် သူည်�်ှ� 

�တ်�င်�်�န်း�် �တ်�င်တ််န်း�်�ပိုးါ�်��ဖြူခိုင်�်၊ လူ��်�်�� 

ပိုး်�စ်ီ��ိ��ွင်�်�န်းဖြူခိုင်�်၊ �ခိုါင်�််���သူ��ဒီသူ�်��သူိ� ်

သူွ���့��့် န်း် �လူွ��်ူဖြူခိုင်�်တ်ိ��်ကြ��င်် ် အိခို�အ်ိခို�

�်�� ့ှိပိုးါသူည်။် အိထွူ�သူဖြူ�င်် ်�ိ��့�သူီတ်ွင် ်အိခို�အ်ိခို�့ှိ

ပိုးါသူည်။် �ခို�သူ��တ်သူန်း၏အိခို်�အ်ိလူ��်����်ူ

သူည်် ်အိဆင််တ််ွင် ်ကြ���ံတ်ွ�ခို�့် �သူ� အိဓိိ�ဖြူပိုးဿန်း��်��

တ်ွင် ် လူ��်ပိုး��်ဆ�သ်ူွ��့်� (�ခိုါင်�််��သူည်် ်

��်�လူ��်ဒီသူ�်��သူိ� ် သူွ���့��့် �တ်ွင် ်

အိတ်��အိဆီ�ဖြူ�စ�်န်းသူည်် ် ဆိ��ဝါ��သူ�လူ��်�်��၊ 

����်တ်��်�ဉ်း�််��) နှှင််် အိိ��်ထွ�င်စ်�အိ�့အိတ်ွ� ်

န်းည််�ပိုးါ�ဖြူခိုင်�်တ်ိ�ပ်ိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည်။် အိခို်ိ����်�့ွ��်��တ်ွင် ်

အိိ��်ဖြူခို ၂၀ ပိုးင်�့်ှိကြ��ခို်။

ထွိ�ဖ်ြူပိုးင် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်�တ်�င်ပ်ိုးိ�င်�် ့ခိုိ�င်ဖ်ြူပိုးည်န််း�န်ှှင််် 

ထွိစပိုး�်န်း�သူ� �ဒီသူ�်��တ်ွင် ် ့ခိုိ�င်တ််ပိုး�်တ်� ် (Arakan 

Army) နှှင််် တ်ပိုး�်�တ်�တ််ပိုးစ်ခိုန်း�်�်��အိကြ��� ဖြူ�စပ်ိုးွ��

�န်း�သူ� ပိုးဋိိပိုး�ခ၏ အိ�်ိ��သူ��့်���်ု�ကြ��င်် ်

လူ�ဖံြူခို��ံ့�အိ့ စိ��့ိ��်ု�်��့ှိလူ�ပိုးါသူည်။် �ူလူအိစီအိစဉ်း်

အိ့ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏်ခြိ�ိ��န်း�်အိ��လူ��ံတ်ွင် ် သူ��တ်သူန်း

ဖြူပိုး�လူ�ပိုး့် န်း် ဖြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် ပိုးလူ�ဝ်ခြိ�ိ��န်း�်� လူ�ဖံြူခို��ံု 

�့ှိဟာ� �ူဆသူဖြူ�င်် ်အိစီအိစဉ်း�်ှ ��ထ်ွ�တ်ခ်ို�့် ပိုးါသူည်။်

သူ��တ်သူန်း၏ လူ��်ပိုးန်း�်ဆ�သ်ူွ��့်�၊ န်း�ူန်း�

����်�ူ�ုနှှင်််လူ�ံ ဖြူခို�ံ�့�အိ�န်း််အိသူတ််�်���ကြ��င််် 

အိခို်�အ်ိလူ��်����်ူခို်ိန်းတ််ွင် ် စစတ််��်�����်ူ

�ည်် ် ��်�လူ�န််း�်�ဖြူ� ၄ ခို��ိ� အိဖြူခို��န်း��်ဖြူ��်��နှှင်် ်

ဇူးယား� ၇ - �ခေါ်လွှာ�တင်းး�ခေါ်ပ��း�ရိခေါ်သး လွှားဦး�ခေါ်ရိနိုငိ်း�း���း�����းမှု�း�

ဖြိုးမှု�ိ��ပ/ခေါ်���လွှာ�း ခေါ်�ဖဆွဲိုသး၏လွှာငိ်းး �သ�း�ပုးစို

ဖြိုးမှု�ိ��ပ  ခေါ်���လွှာ�း ��း�           မှု ၁၅-၂၄    ၂၅-၃၄    ၃၅-၄၄    ၄၅-၅၄    ၅၅+

စိစုိခုေါ်ပါင်းး�

�ခေါ်လွှာ�တင်းး�မှု�း�ပါ

၃၂.၅%    ၆၇.၅% ၅၀.၀%    ၅၀.၀% ၂၁.၅၀%  ၂၀.၂၅% ၁၉.၇၅%  ၁၅.၇၅%  ၂၂.၇၅%

စိစုိခုေါ်ပါင်းး�

�ခေါ်လွှာ�တင်းး��း�သည်း

၃၀.၇၅% ၆၉.၃% ၄၆.၆%     ၅၃.၄% ၂၇.၇၄% ၂၀.၈၈%  ၁၈.၃၄% ၁၅.၄၁%  ၁၇.၆၃%
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ဇူးယား� ၈ - FGD တငဲ်းး ပါဝင်းးခေါ်ဆွဲ�ဲခေါ်နိုဲ�သးမှု�း�

စိဉ်း FGD �မှု��ိ��စိး�
ပါဝင်းးခေါ်ဆွဲ�ဲခေါ်နို�ဲသး

ဦး�ခေါ်ရိ

�မှု��ိ�သမှု�ီ/ 

�မှု��ိ�သး�
ဖြိုးမှု�ိ��ပ/ခေါ်���လွှာ�း ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား

၁ ၃၅ နှှစ�်အိ��် ၈ ၃/၅ ခြိ�ိ��ဖြူပိုး ��လူ�

၂ ၃၅ နှှစအ်ိထွ�် ၆ ၂/၄ ��်�လူ�် ��လူ�

၃ ၃၅ နှှစ�်အိ��် ၇ ၃/၄ ��်�လူ�် တ်ီ�တ်ိန်း်

၄ ၃၅ နှှစအ်ိထွ�် ၈ ၄/၄ ခြိ�ိ��ဖြူပိုး တ်ီ�တ်ိန်း်

၅ ၃၅ နှှစ�်အိ��် ၈ ၄/၄ ခြိ�ိ��ဖြူပိုး �လူ��်

၆ ၃၅ နှှစအ်ိထွ�် ၆ ၃/၃ ��်�လူ�် �လူ��်

ဇူးယား� ၉ - �စိး��ို�လွှာို�းရိခေါ်သး စိစိးတမှုး�ခေါ်�း�းန်ယားခေါ်�မှုမှု�း�

စိဉ်း ဖြိုးမှု�ိ�န်ယား ဖြိုးမှု�ိ��ပ (ရိ�း��ဲး) ခေါ်���လွှာ�း (ရိးး) �စိး��ို�ခေါ်���ရိးး�ုပးစို

၁ �န်းပ်ိုး�လ်ူ�် ့ပိုး�်ွ� ်၂ ပိုး��စ� င်ွန်း�်လူ�င်�်

၂ �လူ��် (့ီခိုူအိ��ဒီါ� ST) ပိုး�သူ��့် ပိုး�်ွ�် �ူ့န်း�် �န်း်���

၃
�တ်ူပိုးီ (့ီဇာူ� ST) လူ��်�န်း့် ပိုး�်ွ�်

လူ�လူန်း�် လူ��န်း ်(့ီဇာူ� ST)

၄ စ��ပိုးါ ့�တ််င်�်

အိစ��ထွိ��ခို�့် ပိုးါသူည် ်(ဇာ��� ၉ �ိ�ကြ�ည််ပ်ိုးါ)။

FGD �်���ိ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ် (�လူ��်နှှင််တ််ီ�တ်ိန်း)် နှှင်််

စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� (��လူ�ခြိ�ိ��) ့ှိ လူူဦး��့ 

အိထွူထွပိုးဆ်��ံ ခြိ�ိ��န်း��််��တ်ွင် ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူည်။် �င်�်

တ်ိ��်ှတ်ဆင််် အိ�့�ပိုးါ�သူ� အိ�သူ�စိတ်အ်ိခို်�အ်ိလူ�်

�်���ိ� ့့ှိခြိပိုးီ� �����်ူ့့ှိထွ���သူ� Quantitative 

အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� စိစစအ်ိတ်ည်ဖ်ြူပိုး�နှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။် ပိုးိ��ိ�

�ခိုါင်�််���သူ� ခြိ�ိ��န်း��််��တ်ွင် ် FGD �်�� ဖြူပိုး�လူ�ပိုးန်ှိ�င်ခ်ို�်

ပိုးါ� အိ�ဖြူ�အိ�်ိ���်ိ��့့ှိနှိ�င်ခ်ို��်ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

သူ��တ်သူန်း၏ရုံးုပိုး�်ထွွ��သူ� အိ�ကြ��င်�်အိ့��ခိုါင်�်စဉ်း်

နှှင်််ဆ�စ်ပိုး�်ဝါဟာ�့�်���ကြ��င်် ် အိင်တ််��်ူ�ဖြူပိုး�လူ�ပိုး်

ခို်ိန်းတ််ွင် ် အိခို�အ်ိခို�အိခို်ိ���ိ� ကြ���ံတ်ွ�ခို�့် သူည်�်ိ�လူည်�် 

အိသူိ�ပိုး�လူိ�ပိုးါသူည်။် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��နှှင်် ် တ်ီ�ွီ��သ်ူိ��သူ� 

လူူသူိ�်��သူည်် ် �ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်�်���ိ� အိလူွ� ်

တ်�ူ ခိုွ�ဖြူခို��သူိ့ှိကြ��သူ�လ်ူည်�် အိသူ��ံဖြူပိုး��ု န်းည်�်�သူ�

�သူ� ပိုးလူ��်��င်�်�်�� - ဉ်းပိုး�� အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ၊ 

အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�နှှင်် ် ဝ�ဘ်ဆ်ိ���်�သ်ူိ��်သူ� ဒီစ်ဂရေ့်စ်

တ်�ပ်ိုးလူ��်��င်�်�်��အိကြ��� �ွ�ဖြူပိုး���ု�်���ိ��ူ 

န်း��လူည့်် န်း် ပိုးိ��ိ�ခို�ခ်ို�သူည်�်ိ� �တ်ွ�့ ှိခို�့် ပိုးါသူည်။် 

ဉ်းပိုး�� အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ွင်သ်ူ�့နှိ�င်�်သူ� �ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�

ခို်န်းန််း�်�်��အိ�ကြ��င်�် ���ဖြူ�န်း�့်�တ်ွင် ် ့�ံန်း့် ခံိုါ 

အိခို�အ်ိခို��်��့ှိပိုးါသူည်။် �ဖြူ�ဆိ�သူူအိခို်ိ��� �ဒီသူ

တ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�နှှင်် ် ၎င်�်တ်ိ�၏့်ပိုး့် ွ��်��တ်ွင် ် န်း���ထွ�င်၍် 

့�သူ� (ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�နှှင််အ်ိစိ��့��စ်ပိုး)် FM �့ဒီီ�ိ�နှှင်် ်

(အိစိ��့) ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ�ံ့ဒီီ�ိ�တိ်�် အိပိုးါအိဝင် ် အိဖြူခို��

�့ဒီီ�ိ�ခို်န်းန််း�်�်��� အိတ်ူတ်ူပိုးင်ဖ်ြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ထွင်ဖ်ြူ�င််

ကြ�ပိုးါသူည်။် ဉ်းပိုး�� ပိုး�ဂရေ့ ံ FM နှှင််် သူဇာင် ် FM တ်ိ��်ိ� 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်တ်ွင် ် ထွ�တ်လ်ူာင််ပ်ိုးါသူည်။် စစတ််��်�ဖြူ�ဆိ�

သူူ�်��� ခို်�့် ီ FM နှှင််် �့ာ FM တ်ိ��်ိ�လူည်�် န်း���ထွ�င််

ကြ�သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�ဆိ�ခို�က်ြ�ပိုးါသူည််။ သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ဟာ��

ခိုါ�့ှိ �ဒီသူခို�ံ်��� အိနှိိ�နှိ�င်င်် ံ �ီဇာိ�့�ဖ်ြူပိုးည်န််း�်�ှ 

အိသူလံူာင််ခ်ို်��််�� န်း���ထွ�င့်် သူည်�်ိ� FM �့ဒီီ�ိ�ဟာ� 

�ဖြူပိုး�ဆိ�ကြ�သူည်�်ိ�လူည်�် �ကြ��ခိုဏာ �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။် 

အိ�်ိ���်ိ���သူ� အိွန်းလ်ူိ�င်�်သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူ

ည်််နှုန်း်�တ်ွင်လ်ူည်�် အိ�်ိ���်ိ���ဖြူပိုး�ကြ�ဖြူခိုင်�် အိပိုးါအိဝင် ်

အိခို်ိ���သူ� အိခို်�အ်ိလူ��်����်ူ�ု�်��အိ�ပိုး် 

န်း��လူည်�်ုလူွ��ှ���န်း�ု�်��� သူ��့်���်ု�်�� ့ှိနှိ�င််

�သူ�လ်ူည်�် �င်�်သူ��့်���်ု၏ အိ�်ိ��ဆ��် 

�ဆိ�စ�လူ��သ်ူ�့ှိနှိ�င်သ်ူည်ဟ်ာ� MSR သူ��တ်သူီ�်��� 

ဆိ�ပိုးါသူည်။် �ခို�အိ�ကြ��င်�်အိ့��ိ� အိ�သူ�စိတ််
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���းပံ ု၁ - မှုဒီီယီားပလွှာ�းခေါ်ဖးင်းး�မှု�း��ိ ု�သံု��ပ�၍ရိသည်း� ုခေါ်�ဖ��း�ခေါ်သး ��င်းး��ပည်းသးရိး�ိုင်းးနိုုန်း�

�လူလ်ူ�ဆန်း�်စစလ်ူိ�ပိုးါ� �ခို�အိစီ့င်ခ်ိုစံ�၏ န်းည််�စန်းစ်

ပိုးိ�င်�် တ်င်ဖ်ြူပိုးခို်�တ််ွင် ်�တ်ရ်ုံးုနှိ�င််ပိုးါသူည်။်

ခေါ်လွှာ�လွှားခေါ်တ�ဲရိိိ���းမှု�း�

မှုဒီီယီားလွှာ�းလွှာမိှုး�မှု�ီသံု��ပ�နိုိုင်းးမှုု

�လူလ်ူ��တ်ွ�့ ှိခို်��််��အိ့ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူ�်��သူည် ်

�ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်အိ�်ိ���်ိ���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့ကြ�

ပိုးါသူည်။် ��်�လူ�န်ှှင်််ခြိ�ိ��ဖြူပိုး၊ အိသူ�အ်ိ�ပိုး်စ�အိ�်ိ���်ိ��

အိကြ���တ်ွင်သ်ူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�နှိ�င်�်ုတ်ွင် ် သူိသူိသူ�သူ� 

�ွ�ဖြူခို���ု ့ှိပိုးါသူည်။် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူအိ�်��စ�� ၎င်�်တ်ိ�၏်

အိိ� ် သူိ��်ဟာ�တ် ် အိဖြူခို���န်း့��်��တ်ွင် ် အိခို��တ််ီ�ွီလူိ�င်�်

�်��နှှင်် ်ခြိဂရေ့ိ�လူတ််�တ်ီ�ွီလူိ�င်�်�်���ိ� ကြ�ည််ရ်ုံးု၍့ကြ�ပိုးါသူည် ်

(၉၃%) တ်ီ�ွီ၏�န်း��တ််ွင် ် FM �့ဒီီ�ိ� (၇၇%)၊ 

��စ်ဘ်ွတ် ် (၇၆%)၊ �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ��်�� (၇၁%) 

နှှင််် ဂရေ့်�န်း��််�� (၆၉%) ဖြူ�င််် အိသူီ�သူီ�့ှိကြ�သူည်။် 

သူ��တ်သူန်း၏ �ခို�အိပိုးိ�င်�်တ်ွင် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�နှိ�င်�်ု�ိ�သူ� 

�လူလ်ူ�ဖြူခိုင်�်ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� အိ�ှန်း်တ်��အ်ိသူ��ံဖြူပိုး��ဖြူပိုး��ိ� 

�လူလ်ူ�ဖြူခိုင်�် �ဟာ�တ်သ်ူည်�်ိ� သူတ်ိဖြူပိုး��စလူိ�ပိုးါသူည်။်

အိွန်းလ်ူိ�င်�်ပိုးလူ��်��င်�်ဟာူသူ�်�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�့�တ်ွင် ်

အိင်တ််�န်း�လ်ူိ�င်�့်ှိ့န်းလ်ူိ�အိပိုးသ်ူဖြူ�င်် ်��စ်ဘ်ွတ်၊် �ူ�်ူ�၊

အိွန်း်လူိ�င်�်တ်ီ�ွီနှှင််�့်ဒီီ�ိ�၊ အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ��

�်���ိ�လူည်�် အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� �ူဆနှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။် 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် �လူလ်ူ��တ်ွ�့ ှိခို်��််��အိ့ ��စ်ဘ်ွတ််

နှှင်််�ူ�်ူ���သ်ူိ��်သူ� အိွန်းလ်ူိ�င်�်ပိုးလူ��်��င်�်�်���ိ� 

အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း်��်�ီဒီီ���်��နှှင်််အိွန်း်လူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�တ်ိ�်

ထွ� ် ပိုးိ��ိ�အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။် �တ်ွ�့ ှိခို်��််���ှတ်ဆင်် ်

အိ�့�ကြီး�ီ��သူ����ခိုွန်း�်တ်စခ်ို� ထွွ��်ပိုး်လူ�ပိုးါသူည် ် - 

စစတ််��်တ်ွင်�်ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��� ပိုးလူ��်��င်�်�်���ိ� 

အိသူ��ံ�ဖြူပိုး�လူိ�၍ အိသူ��ံ�ဖြူပိုး�ကြ�တ်�လူ�� (သူိ�)် �ည်�်�သ်ူိ�်

အိသူ��ံဖြူပိုး�့�ည်�်ိ� �သူိတ်�လူ��။ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ်

အိပိုးါအိဝင် ်ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််တံ်ွင် ်��စ်ဘ်ွတ်�်ိ� အိလူွန်းအ်ိ�င်�် 

လူူကြီး�ိ���််��ဖြူခိုင်�်�ိ�လူည်�် ထွည််သ်ူွင်�်စဉ်း�်စ��့�ည််

ဖြူ�စပ်ိုးါသူည် ် - လူူတ်ိ�င်�် ��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုး့်ှိ�န်းသူဖြူ�င်် ် �ိ��်

တ်ီ�ွီ

FM �့ဒီီ�ိ�

��စ်ဘ်ွတ််

�န်း်စဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ�

ဂရေ့်�န်း�်

�ူ�်ူ�

အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ

�ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�

ဝ�်ဘဆိ်�� ်(��်စဘွ်တ်၊် �ူ�်ူ �နှှင်််အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း�်�်�ီဒီီ���်���ပိုးါ)

အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�

လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ�� (��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုးါ

n=4006

၉၃%

၇၇%

၇၆%

၇၁%

၆၉%

၆၀%

၅၉%

၅၈%

၅၉%

၄၉%

၄၇%

၆ အိထွ�ပ်ိုးါခို်�ပ်ိုး��ံှ ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််��တ်ွင် ် လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ��၊ ��စ်ဘ်ွတ်၊် �ူ�်ူ�၊ အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ ��သ်ူိ��်သူ� အိ�ည်အ်ိတ်ိအိ�်���ဖ်ြူပိုး
ထွ��သူည်် ်အိွန်းလ်ူိ�င်�်သူတ်င်�့်င်�်ဖြူ�စ�််�� �ပိုးါဝင်ပ်ိုးါ။ 
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��လူ�-�လူ��်-ဟာ��ခိုါ�လူ��်�ပိုး့်ှိ �န်းိပိုးူ့ဖြူ�စ ်(၂၀၁၉ ��)

လူည်�့်ှိခို်င်သ်ူူ� အိ�်��စ�ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

ထွိ�ဖ်ြူပိုးင် ်အိခို်ိ���သူ� �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�အိ�ပ်ိုး�့တ်��်��� ��စ််

ဘွတ်�်��့ှင်�်တ်စ�််ိ�� (Facebook Basics ဟာ��ခို်သူည်)် 

�ိ� အိင်တ််�န်း��်ိ����ူဘ� အိခို��အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�ခိုွင််�်ပိုး�ခို��်ူ�

ပိုးါသူည်။် “အိင်တ််�န်း��်ိ��အိခို��”်ပိုး�စံတံ်ွင် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�သူူ� 

Facebook newsfeed �ိ� ကြ�ည််ရ်ုံးု၍့�သူ�လ်ူည်�် ဓိ�တ်ပ်ိုး�ံ

နှှင်််�ွီဒီီ�ိ���သ်ူိ��်သူ� �ဒီတ်��်��စွ�ပိုးါဝင်သ်ူည်် ် အိ့�

�်���ိ��ူ ကြ�ည််ရ်ုံးု၍�့ပိုးါ။ �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်ဆိ�င်အ်ိ�်��စ�� 

��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ�ပ်ိုး�်ိ� ��န်း�်ထွ�တ်ွင် ်ကြီး�ိ�တ်င်ထ်ွည််သ်ူွင်�်�ပိုး�

ထွ��ခြိပိုးီ� ��စ်ဘ်ွတ်�်ိ� ��န်း�်တ်ွင်�်၌ ကြီး�ိ�တ်င်ထ်ွည််သ်ူွင်�်

�ပိုး�ထွ��ခြိပိုးီ� �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်ဝ��်ူသူူ�်��အိတ်ွ� ်

��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ���င််�်ိ� ကြီး�ိ�တ်င်�်ွင််�်ပိုး�ထွ��ကြ�ပိုးါသူည်။် 

��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ�ပ်ိုး�်လူည်�် အိသူ��ံဖြူပိုး�့ အိလူွန်းပ်ိုးင််

လူွ��်ူပိုးါသူည်။် အိဖြူခို��ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််��စွ�� 

�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�ပိုး်တ်ွင် ် ကြ�ည််ရ်ုံးု့န်းန်ှှင်််�တ်ရ်ုံးု့န်း ် ပိုးိ��ိ�ခို�ခ်ို�

ပိုးါသူည်။် ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ�ပ်ိုး�်�ူ �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�ပိုး်တ်ွင် ်

အိသူ��ံဖြူပိုး�့လူွ��်ူပိုးါသူည်။် အိင်တ််��်ူ��ဖြူ�ဆိ�သူူအိ�်��

အိဖြူပိုး��� အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ၊ အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�၊ �ူ�်ူ�နှှင်််  

ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််����သ်ူိ��်သူ� အိဖြူခို��ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�်

ပိုးလူ��်��င်�်�်���ိ� အိင်တ််�န်း�ဘ်�့�င်ဇ်ာ�ဖြူ�င််ဖ်ြူ�စ်

�စ အိ�်ပိုးဖ်ြူ�င််ဖ်ြူ�စ�်စ အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်�်ိ� သူိဟာန်း�့်ှိ

ကြ�ဟာ� MSR �ှ စစတ််��်�����်ူသူူ�်���လူည်�် 

�လူလ်ူ��တ်ွ�့ ှိခို�က်ြ�ပိုးါသူည်။်

တဗီျူးဲီ

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူအိ�်��စ�� တ်ီ�ွီ�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့ကြ�ပိုးါသူည်။်

 ၇၆% � တ်ီ�ွီ�ိ� အိဖြူပိုးင်တ််ွင် ်ကြ�ည်််၍့သူည်ဟ်ာ� �ဖြူ�ကြ�

ခြိပိုးီ� သူ��ံပိုး�နံှှစပ်ိုး�နံ်းီ�ပိုးါ� (၆၁%) � အိိ�တ််ွင် ်တ်ီ�ွီ့ှိသူည်ဟ်ာ� 

�ဖြူ�ကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ��်�လူ��်န်းသူူနှှင်််

ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�န်းသူူ �ပိုး်�ူတ်ည်၍် �ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်�်�� �ွ�ဖြူပိုး���ု့ှိ

ပိုးါသူည်။် ��်�လူ��်န်း �ိသူ��စ�ထွ�ဝ်�တ််ွင်ပ်ိုးင် ်

အိိ�၌် တ်ီ�ွီ�့ှိကြ�ပိုးါ (၄၈%)။ တ်ီ�ွီ�ိ� အိဖြူခို���န်း့�တ်ွင် ်

ကြ�ည််၍့်သူူ� အိ�်��အိဖြူပိုး�� (၇၇%) ့ှိပိုးါသူည်။် 

နှုင်�်�ှဉ်းက်ြ�ည််ပ်ိုးါ� ခြိ�ိ���န်းလူူဦး��့၏ ၈၉% � အိိ�တ််ွင််

 တ်ီ�ွီ့ှိကြ�ခြိပိုးီ� ၇၁% � အိိ�ဖ်ြူပိုးင်ပ်ိုးတ်ွင်လ်ူည်�် တ်ီ�ွီကြ�ည်််

၍ ့ကြ�ပိုးါသူည်။်

အိိ�်တ်ွင် ် တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်သူည်် ် အိ�်ိ��သူ��ဦး��့ (၆၂%) 

� အိ�်ိ��သူ�ီ�ဦး��့ (၆၀%) နှှင်််နှုင်�်�ှဉ်းပ်ိုးါ� အိခို်ိ��

အိ��ဖြူ�င်် ် အိန်းည််�င်�ပ်ိုးိ��ိ�ဖြူ�င််�်���န်းပိုးါသူည်။် ဤ

�ွ�ဟာခို်��် အိ�့�ပိုးါသူည််ပ်ိုး��ဏာ�်ိ���ဟာ�တ်ဘ်� 

အိ�်ိ��သူ���်��� ပိုးိ�၍ တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဆိ�လူိ�နှိ�င််

ပိုးါ။ ပိုးည်�အိ့ည််အိခို်င်�်နှှင််တ််ီ�ွီပိုးိ�င်ဆ်ိ�င်�်ု သူိ��်ဟာ�တ် ်အိိ�်

တ်ွင် ် တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်နှိ�င်ဖ်ြူခိုင်�်တ်ိ�အ်ိကြ��� ဆ�စ်ပိုး�်ု့ှိ

ပိုးါသူည် ် - ��်�င်�်��န်း�ူ��သူ� ခို်င်�်လူူ�်ိ���်��အိန်း� ်

၅၉% � အိိ�တ််ွင် ် တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်ခြိပိုးီ� တ်�ကသူိ�လူဘ်ွ��့  

၈၆% � အိိ�တ််ွင် ်တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်ကြ�ပိုးါသူည်။် ထွိ��တ်ွ�့ ှိ

ခို်��််��အိ့ ဝင်�်င်ွပိုးိ��ိ�ဖြူ�င််�်���ုနှှင်် ် အိဆင််ဖ်ြူ�င််ပ်ိုးည်�
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တ်တ်�်ဖြူ����်ုတ်ိ�အ်ိကြ���တ်ွင်လ်ူည်�်���င်�်၊ တ်ီ�ွီ

ပိုးိ�င်ဆ်ိ�င်�်ု သူိ��်ဟာ�တ် ် အိိ�တ််ွင် ် တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်ဖြူခိုင်�်သူည််

လူည်�်���င်�် ဆ�စ်ပိုး�်ု့ှိ�န်းပိုးါသူည်။် FGD တ်ွင် ်ပိုးါဝင််

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��၏ အိဆိ�အိ့ အိိ��်ထွ�င်စ်��်��စွ�တ်ွင် ် ခြိဂရေ့ိ�

လူတ််�စ�လူ�င်�်တ်ီ�ွီ့ှိကြ�၍ �့ှိကြ�သူူ�်���လူည်�် 

လူိ�ခို်င်က်ြ�သူည်။် တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��န်း�၏် ��်�လူ�ပ်ိုးိ�င်�်�ှလူ�

�သူ� စ��့�ဆ့��တ်စဦ်း�ဖြူ�စသ်ူူ အိသူ� ် ၂၉ နှှစ်

အိ့ွ� ်အိ�်ိ��သူ�ီ�တ်စဦ်း�� “(�ွန်း�့်ွ��) အိိ� ်၁၈၀ 

�လူ���်ှ� စ�လူ�င်�့်ှိကြ�တ်�်။ �ီ�ပိုး��ံှန်း်လူ�့င် ် အိိ�်

တ်ိ�င်�် စ�လူ�င်�်တ်ပိုးက်ြ�လူိ�်�်�”် ဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။်

အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီကြ�ည််ရ်ုံးုနှိ�င််�ု� �်��စွ� ပိုးိ��ိ�န်းည်�်ပိုးါ�

ပိုးါသူည် ် - ခို်င်�်လူူထွ�၏ ထွ�ဝ်��်သူ� အိွန်း်လူိ�င်�်တ်ီ�ွီ

ကြ�ည််၍် ့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် ခြိ�ိ��ဖြူပိုးတ်ွင် ် ��်�လူ�်

ထွ�ပ်ိုးိ�၍ ကြ�ည််ရ်ုံးုနှိ�င််�ု ပိုးိ��ိ�ဖြူ�င််�်��ပိုးါသူည်။် အိင်တ််�န်း�်

နှှင်််အိွန်းလ်ူိ�င်�် တ်ီ�ွီတ်ိ��်ိ� ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ဒီသူ�်��တ်ွင် ် ပိုးိ��ိ�

လူ�လ်ူှ��်�ှီ�လူ့် ှိသူဖြူ�င်် ် �ခို��တ်ွ�့ ှိခို်��် အိံ်ဩ�ွ�်

့��့ှိလူှပိုးါ။ ပိုးိ��ိ�င်�့် ွ��်သူ� အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်�တ်ွင် ်၅၉% 

� အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ�ိ� အိိ�တ််ွင်က်ြ�ည််ရ်ုံးုကြ�သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ကြ�

ခြိပိုးီ� ့�ခိုိ�င်န်ှုန်း�်အိ��ဖြူ�င်် ် လူူကြီး�ီ��်��အိကြ���တ်ွင် ် သူိသူိ

သူ�သူ� �လူ်��််သူွ��ပိုးါသူည်။်

ခေါ်ရိဒီယီာို

အိ�်��စ�ထွ� ်�်��စွ�ပိုးိ��်���သူ�ပိုး��ဏာ (၇၇%) � FM 

�့ဒီီ�ိ��ိ� အိိ� ် သူိ��်ဟာ�တ် ် အိဖြူခို���န်း့��်��တ်ွင် ်

န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ�ဆိ��သူ�လ်ူည်�် တ်စဝ်�ထ်ွ� ်

အိန်းည်�်င်��်လူ်��်သူ�ပိုး��ဏာ (၄၉%) � အိွန်း်လူိ�င်�်

�့ဒီီ�ိ��ိ� န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ�ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

အိ�်ိ��သူ��နှှင််အ်ိ�်ိ��သူ�ီ��်��အိကြ��� �ွ�ဟာခို်� ် သူိသူိ

သူ�သူ��့ှိ�သူ�လ်ူည်�် ပိုးိ��ိ�င်�့် ွ�ခ်ြိပိုးီ� ပိုးိ��ိ�ပိုးည်�တ်တ််

သူူ�်��� �့ဒီီ�ိ��ိ� ပိုးိ��ိ�န်း���ထွ�င်၍့်သူည်�်ိ� �တ်ွ�့

ပိုးါသူည်။် ��်�လူ��်ဒီသူ�်��တ်ွင် ် လူိ�င်�်�ိ�ုနှှင်််

လူ်ပိုးစ်စ�်ီ�့့ှိ�ုပိုးိ��ိ�န်းည်�်ပိုးါ�သူဖြူ�င်် ် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�န်း့��်��နှှင်် ်

နှုင်�်�ှဉ်းပ်ိုးါ� အိင်တ််�န်း�အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�၍့နှိ�င်�်ုတ်ွင် ် ပိုးိ��ိ�

အိ��န်းည်�်၍ �န်းဖြူပိုးန်းပ်ိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် �့ဒီီ�ိ�တ်ွင််

�ူ ထွိ��် အိ���န်းည်�်ပိုးါ။ �ခို��တ်ွ�့ ှိခို်��်ိ� FDGS တ်ွင််

လူည်�် ကြ���သူိ့ဖြူပိုးန်းပ်ိုးါသူည် ် - �လူ��်ခြိ�ိ���ှ အိသူ� ်

၃၄ နှစ်ှအိ့�ွ ်အိစိ��့ဝန််းထွ��်တ်စ်ဦး�� “��်�လူ��်ဒီသူ

�တ်ွ�ှ�ဆိ�့င် ် အိင်တ််�န်း�သ်ူ��ံလူိ��့်ဘူ�။ အိ��်တ်� ်

သူတ်င်�်သူိခို်င့်် င် ် �့ဒီီ�ိ�န်း���ထွ�င့်် တ်�” ဟာ� ဆိ�

ပိုးါသူည်။်

အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�� အိ��န်းအ်ိ�်�်��သူည််အ်ိဖြူပိုးင် ်

���်�ူ့�တ်ွင် ်အိခို်ိန်းက်ြ��တ်တ်သ်ူဖြူ�င်် ် FM �့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်

�ိပိုးါ� �့ဒီီ�ိ��ိ�သူ� ပိုးိ��ိ�န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စ�်ကြ��င်�် FGD 

တ်ွင် ် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��� ဆိ�ပိုးါသူည်။် ၎င်�်တ်ိ��် ထွ�တ်လ်ူာင်််

ခိုွင်် ် လူိ�င်စ်င်�်�်�သူ��သူ� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�့် ှိ �ဒီသူ

တ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�် အိန်းည််�ဆ��ံ ၃ ခို�့ှိသူည်�်ိ� �ထွ��ဖ်ြူပိုး

ကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ရုံး�ပိုးသ်ူထံွ�တ်လ်ူာင််ဖ်ြူခိုင်�်ဆိ�င့်် �

ဉ်းပိုး�ဒီ� အိသူ��်ဝင်�်သူ�သူဖြူ�င်် ် �င်�်�့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်

�်��သူည် ် လူတ််တ်�လူ�တ်ွင် ် အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ွင်သ်ူ� ထွ�တ််

လူာင််�်န်းကြ�ပိုးါသူည်။် ဉ်းပိုး�� တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��န်း�်တ်ွင် ် အိွန်း်

လူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�် ၂ ခို� �လူ��လူ�ဆ� ် ့ှိပိုးါသူည်။် 

�င်�် Phualva FM နှှင််် Heisa FM တ်ိ��်ိ� ��စ်ဘ်ွတ်န်ှှင််် 

Soundcloud တ်ိ�တ််ွင် ် န်း��ဆင်၍့်ပိုးါသူည်။် (�ိ��်�်ိ�

�ိ�� ် FM ဟာ� �ခို်ကြ��သူ�လ်ူည််� ၎င်�်တ်ိ��် အိွန်းလ်ူိ�င်�်

တ်ွင်သ်ူ� ထွ�တ်လ်ူာင််�်န်းကြ�ဖြူခိုင်�်ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� FM လူုင်�်�ပိုး်တ်ွင် ်

ထွ�တ်လ်ူာင််�်န်းဖြူခိုင်�်�ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။)

ပံနုိုိိပးမှုဒီီယီား

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူအိ�်��စ� (၇၁%) သူည် ် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်ဖြူ�စ�်စ 

�ဒီသူတ်ွင်�်ဖြူ�စ�်စ �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ��ိ� အိိ�၌်ဖြူ�စ်

�စ အိ�်��ဆိ�င်�်န်း့��်��၌ဖြူ�စ�်စ တ်စန််းည််��ဟာ�တ် ်

တ်စန််းည််�ဖြူ�င်် ် �တ်ရ်ုံးု၍့ကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် 

့့ှိ�သူ� အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� အိ�်ိ��အိစ��ခိုွ�ထွ�တ််

လူိ��ပ်ိုးါ� ��်�လူ�တ််ွင်�်န်းထွိ�င်သ်ူူ�်�� (၆၅%) � 

ခြိ�ိ��ဖြူပိုးတ်ွင်�်န်းထွိ�င်သ်ူူ�်�� (၈၂%) �လူ�� ်�တ်ရ်ုံးုခိုွင််�့့်ှိ

ကြ�သူည်�်ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။်

(�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်�်ှအိပိုး အိဖြူခို��) ပိုး�နံှှိပိုးဂ်ရေ့်�န်း��််���ိ� �တ်ရ်ုံးု

နှိ�င်သ်ူည််န်ှုန်း�်�လူည်�် ဖြူ�င််�်��ပိုးါသူည်။် လူူဦး��့၏ ၆၉

% � �တ်ရ်ုံးု၍့ကြ�ခြိပိုးီ� သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံ အိိ�တ််ွင်ပ်ိုးင် ်�တ််

ရုံးုနှိ�င်က်ြ�ပိုးါသူည်။် လူူင်�န်ှှင်််ပိုးည်�တ်တ်�််��� �တ်ရ်ုံးု

နှိ�င်�်ု အိဖြူ�င််�်��ဆ��ံဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� ခြိ�ိ���န်းလူူဦး��့၏ ၈၃% နှှင််် 

��်�လူ��်န်းလူူဦး��့၏ ၆၃% တ်ိ��် �တ်ရ်ုံးုနှိ�င်က်ြ�

ပိုးါသူည်။်

ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင််�်�်�လူ��်ွ�ဟာခို်�န်ှှင််် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏် 
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ထွူထွပိုး�်သူ��တ်�င်တ််န်း�်�်���ိ� ထွည််သ်ူွင်�်စဉ်း�်စ��လူ်င််

ပိုးင် ် စစတ််��်တ်ွင်် အိတ်ည်ဖ်ြူပိုး�သူိ့ှိခို�့် �သူ� ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��

�တ်ရ်ုံးုနှိ�င်�်ုအိ�န်းအိထွ��� အိဩံ�ွ�့် �့ှိပိုးါသူည်။် 

ရုံး�တ််တ့်� ်ကြ�ည််ပ်ိုးါ� သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�့် ့ှိနှိ�င်�်ု

� ပိုး��ံှန်းထ်ွ�ပ်ိုးင် ် ပိုးိ�၍ဖြူ�င််�်��သူည်ဟ်ာ� ဆိ�နှိ�င််ပိုးါသူည်။် 

အိ�ှန်းအ်ိ��ဖြူ�င််�်ူ လူ�လ်ူှ��်�ှီ�ု� �်��စွ�ဖြူ�င််�်��

�သူ�လ်ူည်�် ပိုးိ��ိ��ခိုါင်�််���သူ� ခြိ�ိ��န်း��််��ထွ��ှ အိခို်ိ��သူိ� ်

�့��့် ှိ့န်း ် ခို�်ခို��ု� ��လူ�ှ �အိ��တ််ိ�ဘ�အိထွိ

ကြ��ဖြူ�င််�်သူ� �ိ����လူတ်ွင်�်၌ စ��တ်ပ်ိုး့ိတ်သ်ူတ်ထ်ွ ံ

သူတ်င်�်စ��့��့် ှိခို်ိန်း်တ်ွင် ် သူတ်င်�်�်��� ့�လ်ူွန်း ်

�န်းခြိပိုးီ ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� 

တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��၏ ��်�လူ�ပ်ိုးိ�င်�်�ှ အိသူ� ် ၂၉ နှှစ်အိ့ွ� ်

တ်�ကသူိ�လူဘ်ွ��့ အိ�်ိ��သူ�ီ�တ်စဦ်း�� “�်���သူ�အိ��ဖြူ�င်််

�တ်� ် �ွန်း�်တ်ိ�အ်ိ�န်းန်း� ် �န်း��ဆ်��ံထွ�တ်ဂ်ရေ့်�န်း��်တ်ွ 

�ဂရေ့ဂဇာင်�်�တ်ွ�ိ� �့နှိ�င်ပ်ိုးါဘူ�။ �့��လ်ူ�ခြိပိုးီဆိ�့င် ်

အိန်းည်�်ဆ��ံ တ်စပ်ိုးတ်�်�န်း နှှစ်ပိုးတ်�်လူ��အ်ိထွိ 

�န်း���််�န်းကြ�ခြိပိုးီ။ တ်စခ်ိုါတ်စ�်လူ တ်စလ်ူ�လူ��်

ကြ��တ်�။် အိ��်တ်� ်လူူ�တ်ွ� ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ��ိ� သူိပိုး်

စိတ်�်ဝင်စ်��ကြ��တ်�ဘ်ူ�။ ခြိပိုးီ��တ်� ်လူူတ်ိ�င်�်�ှ�� ��န်း်�

�ိ��စ်ီ့ှိ�န်းကြ�ခြိပိုးီဆိ��တ်� ်�်���သူ�အိ��ဖြူ�င်် ်��န်း�်ပိုး� သူ��ံ

ကြ�တ်�။်”

သူ��တ်သူန်း�တ်ွ�့ ှိခို်��််��အိ့ ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���ိ� 

လူ�လ်ူှ��်�ှီသူည််အ်ိဖြူပိုးင် ်ပိုး��ံှန်း�်တ်ဖ်ြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ�ဆိ�သူူ�်��

တ်ွင် ် အိ�်��အိ��ဖြူ�င်် ် သူတ်င်�်စ��ိ� အိ�်��အိ��ဖြူ�င်် ်

အိိ�တ််ိ�င့်် ��့���်ူသူူ (၃၂%) နှှင််် သူူင်�ခ်ို်င်�်�ိတ်�်ဆွ

�်��ထွ ံ �ူ�တ်သ်ူူ (၃၆%) ့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် ထွ�ဝ်�်

�အိ�� ်(၁၅%) � အိ�်��ဆိ�င်�်န်း့��်��တ်ွင် ်�တ်ရ်ုံးုကြ�

၍ ၁၄% � သူတ်င်�်စ��ိ��စ်��လူှ�ထ်ွ�ံှ ဝ��်ူကြ�

ပိုးါသူည်။် လူ�ဘ်�့် ည်ဆ်ိ�င်တ််ွင် ် �တ်သ်ူူ� 

�ဆိ�စ�လူ��သ်ူ� (၃%) ့ှိပိုးါသူည်။် �င်�်သူိ�ဖ်ြူ�စ့် ဖြူခိုင်�်

�ှ� သူတ်င်�်စ��့့ှိနှိ�င်ဖ်ြူခိုင်�်�ကြ��င်် ် ဖြူ�စန်ှိ�င််�ဖြူခို�်��

�သူ�လ်ူည်�် �င်�်�ူဆခို်��်ိ� သူ��်သူထွူနှိ�င်သ်ူည်် ်

အိခို်�အ်ိလူ��့်ှိပိုးါ။

လူ�လ်ူှ��်�ီ�ုအိပိုးိ�င်�်၌ �်��/�အိ့နှှင််အ်ိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်�

အိ�်ိ���်ိ��အိကြ��� ��်�လူ�န်ှှင်််ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ဒီသူ�်��တ်ွင် ်

�ွ�ဟာခို်��်ိ� ့ှင်�်လူင်�်စွ��တ်ွ�့ ှိ့ပိုးါသူည်။် ��်�လူ�်

�ဒီသူ�်��့ှိ ပိုး��ံှန်း�်တ်ရ်ုံးုသူူ�်��သူည် ် ၎င်�်တ်ိ�၏် 

သူတ်င်�်စ��ိ� �ိတ်�်ဆွ�်��ထွ�ံှ အိဓိိ�့့ှိကြ�

�သူ�လ်ူည်�် (၄၅%) သူတ်င်�်စ�ပိုး��ံှန်း�်တ်ရ်ုံးုသူူအိ�်ိ��သူ��

အိ�်��စ�� လူ�ပိုး�ဖြူ�င်် ် �ူကြ�သူူ�်��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည် ်

(၃၉%)။ အိ�်ိ��သူ�ီ��်��အိတွ်��်ူ သူတ်င်�်စ��ိ� 

�ိတ်�်ဆွ�်��ထွ�ံှ အိဓိိ�့့ှိကြ�ပိုးါသူည် ်(၄၃%)။

အိသူ� ်၁၅-၂၄ နှှစအ်ိ့ွ��််��အိန်း� ်၄၉% � ၎င်�်တ်ိ�်

၏ သူတ်င်�်စ� သူိ��်ဟာ�တ် ် ဂရေ့်�န်း��်ိ� �ိတ်�်ဆွ�်��ထွ�ံှ 

င်ှ���တ်က်ြ�ခြိပိုးီ� အိသူ� ် ၂၅-၃၄ နှှစ်အိ့ွ��််��အိန်း� ်

၃၃% � သူတ်င်�်စ��ိ��စ်��လူှ�ထ်ွ�ံှ ဝ��်တ်က်ြ�

ပိုးါသူည်။် တ်စ�်န်း ်အိသူ� ်၃၅-၄၄ နှှစ်အိ့ွ��််��အိန်း� ်

၃၃% နှှင််် ၄၅-၅၄ နှှစ်အိ့ွ��််��အိန်း� ် ၃၇% � 

သူတ်င်�်စ��ိ� �တိ်�်ဆ�ွ်��ထွ�ံ ှ��ူတ်ဖ်ြူခိုင်�် သူိ��်ဟာ�တ် ်လူ

�ပိုး�ဖြူ�င််�်ူ�တ်ဖ်ြူခိုင်�်တ်ိ� ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးက်ြ�ပိုးါသူည်။် သူတ်င်�်စ�ပိုး�ံ

�ှန်း်�တ်�်သူ� အိသူ� ် ၅၅ နှှစ်အိထွ�အ်ိ�ပိုး်စ�၏ 

ထွ�ဝ်��် လူ�ပိုး�ဖြူ�င််�်ူ�တ်က်ြ�ပိုးါသူည် ်(၅၁%)။

ဒီစိးဂ�စိးတယားမှုဒီီယီား

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူ ၅၈% � ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််�� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့ခြိပိုးီ� 

၅၉% � �ူ�်ူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့ကြ�ပိုးါသူည်။် ��စ်ဘ်ွတ်�်ိ�

�ူ ၇၆% � အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့ပိုးါသူည်။် �င်�်အိခို်��် ဖြူ�န်း�်�

ဖြူပိုးည်တ််ွင် ်��စ်ဘ်ွတ်၏် အိလူွန်းအ်ိ�င်�် လူူကြီး�ိ���််���ု�ိ� 

ဖြူပိုးသူ�န်းခြိပိုးီ� ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိ�ပ်ိုး�် အိဖြူခို��ပိုးလူ��်��င်�်

�်��တ်ွင် ် ထွ�တ်လ်ူ�ပိုးထ်ွ���သူ�အိ့��်�� အိပိုးါအိဝင် ်

အိဖြူခို��အိ့��်��သူိ� ်သူွ���့��့် � ��ခိုဝ်တ်စခ်ို�အိဖြူ�စ ်လူူ

သူ��ံ�်��သူည်�်ိ�လူည်�် �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။်

ခြိ�ိ���န်းလူူထွ�၏ �လူ�ပိုး�သံူ��ံပိုး��ံ�်��်�်� ် (၇၆%) � ဝ�်

ဘဆ်ိ���််���ိ� ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ�ဆိ�ကြ�ခြိပိုးီ� 

��်�လူ��်န်းဖြူပိုးည်သ်ူူ�်��၏ ၅၁% �သူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့

ကြ�သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် ဤ�န်း့�တ်ွင်လ်ူည်�် 

အိသူ�်အိ့ွ�်နှှင်််ဝ�်ဘ�်ဆိ��်�်��အိသူ�ံ�ဖြူပိုး�၍့့ှိ�ု

တ်ိ�အ်ိကြ��� ဆ�စ်ပိုး�်ု�ိ� ့ှင်�်လူင်�်စွ��တ်ွ�့ ပိုးါသူည် ် - 

အိသူ� ်၁၅-၂၄ နှှစ်အိ့ွ��််��၏ ၈၂% � ဝ�ဘ်ဆ်ိ��်

�်�� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့ကြ�ခြိပိုးီ� အိသူ� ် ၅၅ နှှစန်ှှင်််အိထွ� ်

လူူကြီး�ီ��်��၏ ၃၇% �သူ� ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််�� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍

့ကြ�ပိုးါသူည်။် ပိုးည်��့�သူည်လ်ူည်�် အိ�ကြ��င်�့်င်�်ခို ံ

တ်စခ်ို�ဖြူ�စပ်ိုးါသူည် ်- ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်��အိန်း� ်သူ��ံပိုး�ံ

တ်စပ်ိုး� ံ (၃၈%)၊ တ်�ကသူိ�လူ�်ှဘွ��့ ထွ��သူူ�်��အိန်း� ်

၈၁% � ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််�� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ�ဆိ�ကြ�
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ပိုးါသူည်။် FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� �လူ��်ခြိ�ိ���ှ 

အိသူ� ်၃၄ နှှစအ်ိ့ွ� ်တ်�ကသူိ�လူဘ်ွ��့  အိစိ��့ဝန်းထ်ွ��်

အိ�်ိ��သူ��တ်စဦ်း�� “ရုံး��ံ�ှ� အိင်တ််�န်း� ် ���င်�် 

���င်�် သူ��ံလူိ�့် တ်�။် သူိခို်င်တ််�့ှိ့င် ် အိင်တ််�န်း�်

�ပိုး်တ်�ခ်ြိပိုးီ� ဝ�ဘ်ဆ်ိ���်တ်ွ��န်း �ိ��သ်ူိခို်င်တ််��ိ� 

့ှ��ူတ်�”် ဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် အိင်တ််�န်း�လ်ူိ�င်�် ����င်�်

ဖြူခိုင်�် - အိထွူ�သူဖြူ�င်် ်��်�လူ��်ဒီသူ�်��တ်ွင် ်- � အိင််

တ်�န်း�အ်ိသူ��ံဖြူပိုး��ု ဖြူ�င််�်���လူ��စ့န်း ် အိတ်��အိဆီ�

တ်စခ်ို�ဖြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် �တ်��တ်�င်ထ်ွူထွပိုး�်သူ��ဒီသူ

�်��တ်ွင် ် လူိ�င်�်����င်�်�လူ့် ှိခြိပိုးီ� ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�်

ပိုးလူ��်��င်�်�်��� လူူကြီး�ိ���််��သူည််တ််ိ�င် ်��်�လူ�်

�ဒီသူ�်��တ်ွင် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�သူူန်းည်�်ပိုးါ�့သူည်် ် အိ�ကြ��င်�် 

့င်�်လူည်�် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

ယား��း�

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူထွ�ဝ်��်�်� ် (၆၀%) � �ူ�်ူ��ိ� အိိ�်

တ်ွင် ်သူိ��်ဟာ�တ် ်အိဖြူခို���န်း့��်��တ်ွင် ်အိသူ��ံဖြူပိုး�၍ ့ သူည််

ဟာ�ဆိ�ကြ��သူ�လ်ူည်�် ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင််�်�်�လူ��်ွ�ဟာခို်��် 

့ှိ�န်းဆ�ဖြူ�စပ်ိုးါသူည် ်- ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ှ အိသူ��ံဖြူပိုး�သူူ ၇၃% � �ူ�်ူ�

�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ�ဆိ�ခြိပိုးီ� ��်�လူ�တ််ွင် ်၅၁% � 

အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည််။ သူိ��်သူ�လ်ူည်�် FGD 

တ်ွင် ်ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� �လူ�်�ခြိ�ိ���ှ အိသူ� ်၃၄ နှှစ်

အိ့ွ� ် အိစိ��့ဝန်းထ်ွ��်အိ�်ိ��သူ��တ်စဦ်း�၏ အိဆိ�အိ့�ူ 

ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ဒီသူ�်��တ်ွင်ပ်ိုးင် ်အိတ်��အိဆီ��်��� ့ှိ�န်းဆ�ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည် ် - “�ူ�်ူ�သူ��ံ�ိ��် လူိ�င်�်အိ့��်���င်�်�ှ။ 

��စ်ဘ်ွတ်ဆ်ိ� အိ�လ်ူိ��လူိ�ဘူ��လူ။ �ူ�်ူ��ိ� ကြ�ည််လ်ူိ��့်

့င်�်တ်�င် ်��စ််ဘွတ်�်ိ��တ်� ်အိခြိ��သူ��ံလူိ� ့်ပိုးါတ်�”်။

အိ�်ိ��သူ��နှှင််အ်ိ�်ိ��သူ�ီ��်��� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� 

ထွင်ဖ်ြူ�င်ဖ်ြူခိုင်�် နှှင်််/သူိ��်ဟာ�တ် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�

ဖြူခိုင်�်တ်ိ�အ်ိကြ��� �ွ�ဖြူခို���ု့ှိပိုးါသူည် ်- �ူ�်ူ��ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�

၍့သူည်ဟ်ာ� အိ�်ိ��သူ�� ၆၈% � ဆိ��သူ�လ်ူည်�် 

အိ�်ိ��သူ�ီ� ၅၃% �သူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�

ပိုးါသူည်။် အိသူ� ် ၁၅-၂၄ နှှစအ်ိ့ွ��််��အိန်း� ် ၈၀% 

� ၎င်�်တ်ိ�အ်ိ�န်းဖြူ�င်် ် �ူ�်ူ�အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�

ပိုးါသူည်။် �င်�်အိခို်��် အိဖြူခို���တ်ွ�့ ှိခို်��််��နှှင်််

လူည်�် �ိ��ည််ီ�ု့ှိပိုးါသူည်။် အိသူ�က်ြီး�ီ�လူ�သူည်န်ှှင််် 

အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့့ှိနှိ�င်�်ုအိတ်ိ�င်�်အိတ်�တ်ွင် ် �လူ်��််သူွ��

�လူ့် ှိပိုးါသူည်။် ပိုးည်��့�အိ့ည်အ်ိခို်င်�်အိဆင််�်ပိုး်

�ူတ်ည်၍်လူည်�် �ွ�ဟာခို်�က်ြီး�ီ�����လူ့် ှိသူည်�်ိ� 

သူ��တ်သူန်းတ်ွင် ် �လူလ်ူ��တ်ွ�့ ှိ့ပိုးါသူည်။် ��်�င်�်��န်း

�ူ�သူူ�်��တ်ွင် ်၃၀% � �ူ�်ူ��ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဆ်ိ�

�သူ�လ်ူည်�် �ူလူတ်န်း�်အိဆင််ပ်ိုးည်�တ်တ်သ်ူူ�်��တ်ွင် ်၄၈

%၊ အိလူ�တ််န်း�်အိဆင််ပ်ိုးည်�တ်တ််သူူ�်��တ်ွင် ်၅၇% နှှင်််

 အိထွ�်တ်န်း�်အိဆင်််ပိုးည်�တ်တ််သူူ�်��တ်ွင် ် ၇၃% နှှင််် 

အိဆင််ဖ်ြူ�င််ပ်ိုးည်�အိဆင််တ််တ်�်ဖြူ���သ်ူူ�်��တ်ွင် ် ၈၆% 

အိထွိ့ှိကြ�ပိုးါသူည်။်

မှုိုဘာိုင်းး�ဖနု်း�

အိင်တ််�န်း�အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�သူူတ်ိ�င်�်န်းီ�ပိုးါ� (၉၆%) သူည် ်

�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်ဖြူ�င်် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ဖြူခိုင်�်ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� �ဆိ�စ�လူ��်

�သူ�သူူ�်��သူ� တ်�ဘ်လူ� ် (၇%)၊ လူ�ပ်ိုး�်တ်� ်

(၅%) သူိ��်ဟာ�တ်် စ��ပိုးွ�တ်င်�်ွန်းပ်ိုး်ူတ်� (၁%)၇ ဖြူ�င်် ်

အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။် လူူအိ�်��စ� (၇၇%) � �ွီဒီီ�ိ�ကြ�ည်််

့�တ်ွင် ် ၎င်�်တ်ိ�၏် �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ခြိပိုးီ� လူူ 

အိန်းည််�င်��်် (၂၇%) �သူ� အိီ����လူပ်ိုးိ�ဖ်ြူခိုင်�် သူိ��်ဟာ�တ််

ဘ�လူ�/်သူတ်င်�်ဆိ���််�� (၂၄%) တ်ွင် ် �ှတ်ခ်ို်�်

�့�သူ��ဖြူခိုင်�်တ်ိ��်ိ� ��န်း�်ဖြူ�င်် ်ဖြူပိုး�လူ�ပိုးက်ြ�ပိုးါသူည်။်

လူူသူ��ံအိ�်��ဆ��ံ စ�တ်ိ�ပိုးိ�အ်ိ�ပ်ိုး�််���ှ� Facebook 

Messenger (၅၇%) ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� Viber (၂၉%) � �န်း���်ှ 

လူိ���်န်းပိုးါသူည်။် ��်�လ်ူင်််ထွ��သူည််အ်ိတ်ိ�င်�်ပိုးင် ်

အိသူ�အ်ိ့ွ�န်ှှင်််��စ်ဘ်ွတ်�်�သ်ူိ��်သူ� အိ�ပ်ိုး�််��

အိသူ��ံဖြူပိုး��ု အိကြ��� ဆ�စ်ပိုး�်ု့ှိပိုးါသူည်။် အိသူ� ် ၁၅-

၂၄ နှှစ်အိ့ွ� ်၈၆% � Messenger �ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ခြိပိုးီ� 

အိသူ� ် ၅၅ နှှစန်ှှင်််အိထွ�အ်ိ�ပိုး်စ��်��တ်ွင် ် ၁၉% သူ� 

အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။် အိလူ��တ်ူပိုးင် ် ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�်

နှှင််် စတ်ိ�ပိုးိ�အ်ိ�ပ်ိုး/် ခို်�တ််င်အ်ိ�ပ်ိုး�််��အိသူ��ံဖြူပိုး��ု

အိကြ��� ဆ�စ်ပိုး�်ု့ှိပိုးါသူည် ်- ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်��ထွ�

�ှ ၂၃% �သူ� Facebook Messenger �ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍ 

တ်�ကသူိ�လူဘ်ွ��့ ထွ��သူူ�်��အိန်း� ် ၈၁% � Facebook 

Messenger �ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။်

�သံ�ု�ပ�နိုိုင်းးမှုတုငဲ်းး �တး��ဆွဲီ�မှု�း�

FGD တ်ွင် ်ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�သူူ�်��၏အိဆိ�အိ့ လူ်ပိုးစ်စ�်ီ�

့့ှိ�ုန်းည်�်ပိုးါ�ဖြူခိုင်�်သူည် ် တ်ီ�ွီ၊ �့ဒီီ�ိ�၊ အိွန်းလ်ူိ�င်�် 

အိပိုးါအိဝင် ် �ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်�်�� အိသူ��ံဖြူပိုး�့�တ်ွင် ်
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��စ်ဘ်ွတ််

FM �့ဒီီ�ိ�

�ူ�်ူ�

�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ�

ဂရေ့်�န်း�်

အိွန်း်လူိ�င်�်တ်ီ�ွီ

ဝ�်ဘဆိ်�� ်(��စ်ဘွ်တ်၊် �ူ�်ူ �နှှင်််အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း�်�်�ီဒီီ���်���ပိုးါ)

အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�

�ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�

n=400

၆၅%

၅၅%

၃၁%

၂၉%

၂၉%

၂၇%

၂၅%

၂၀%

၂၄%

၁၀%

၅%

အိဓိိ�အိတ်��အိဆီ��်��အိန်း� ် တ်စခ်ို�ဖြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် 

အိင်တ််�န်း�လ်ူိ�င်�့့်ှိ�ုန်းည်�်ပိုးါ�ဖြူခိုင်�်သူည် ် အိထွူ�သူဖြူ�င်် ်

��်�လူ��်ဒီသူ�်��တ်ွင် ် ဒီ�တ်ိ�အိတ်��အိဆီ� ဖြူ�စ�်န်း

ပိုးါသူည်။် ��န်း�််စ့ိတ်�်လူည်�် အိ�့�ပိုးါ�သူ� 

အိ�ကြ��င်�်အိခို်�တ််စခ်ို�ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် FGD တ်စခ်ို�တ်ွင် ်

ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� �လူ��်ခြိ�ိ���ပိုး်�ှ အိသူ� ် ၃၄ နှှစ်

အိ့ွ� ် အိစိ��့ဝန်းထ်ွ��်အိ�်ိ��သူ��တ်စဦ်း�� “ခို�ဆိ�့င် ်

���ာဏာီ� �ိ��စ်��လူှ��်ိ��တ််ိ�င် ်အိိ�တ််ိ�င့်် ��့�� ်

ပိုးိ��ဆ်လံူ������်ပိုး��တ်� ် တ်ီ�ွီလူိ�င်�်�ိ���ပိုး�့တ်� ပိုးိ�

ခြိပိုးီ�လူွ�သ်ူွ��ပိုးါခြိပိုးီ။ ခြိဂရေ့ိ�လူတ််�စ�လူ�င်�်တ်ီ�ွီလူိ� �ီဒီီ��

�တ်ွ�ိ� ကြ�ည့််် �ိ��် လူိ�င်�်�ိ��တ်တ်န်ှိ�င််�ိ�ပ်ိုး� လူိ�ပိုးါ�တ်�်

တ်�။် လူူတ်ိ�င််��တ်� ် �တ်တ်န်ှိ�င်က်ြ�ဘူ��လူ” ဟာ�ဆိ�

ပိုးါသူည်။်

��်�လူ�တ််ွင်�်န်းထွိ�င်သ်ူူအိ�်��စ�� တ်ီ�ွီကြ�ည့််် န်း် 

�င်ွ��န်း�်ကြ���်�ခိုကံြ��ခို် (၇၁% � အိ��န်း�်ခိုဘံ� ၁၄% 

� အိဖြူခို��တ်စ�်����် စိ���်ပိုး�သူည်)်။ 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ဝင်�်င်ွပိုးိ����င်�်�လူ့် ှိသူည်် ် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ဒီသူ

�်��တ်ွင်�်ူ ၄၀% � အိခို�ပိုး�တ်ီ�ွီခို်န်းန််း��််��ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�

ပိုးါသူည်။် လူစဉ်း�်ကြ��� ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ �်ပိုး ်(US$ 3-6) 

ခိုန်း်် ပိုး်��်�် �်သူင််ပ်ိုးါသူည်။်

လူူဦး��့၏ သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံ�်� ် (၃၄%) � သူတ်င်�်စ�နှှင်််

ဂရေ့်�န်း��်ိ� အိခို���်တ်ရ်ုံးုကြ�ခြိပိုးီ� သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံ အိဖြူခို��� 

�်ခို�ံပိုး�၍ ၃၆% �သူ� ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��အိတ်ွ� ်

�င်ွ��န်း�်ကြ���်ခိုကံြ�ပိုးါသူည်။် တ်စလ်ူလူ်င် ် ပိုး်��်�် 

၅၀၀၀ �်ပိုး ်(US$ 3) �အိ�� ်သူ��ံစွ�ကြ�ပိုးါသူည်။်

အိင်တ််�န်း��်ိ� ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး��သူ� ခို်င်�်လူူ�်ိ��အိ�်��စ�

သူည် ်တ်စလ်ူလူ်င် ်၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ �်ပိုး ်(US$ 3-6) သူ��ံစွ�

 ကြ�ခြိပိုးီ� ခို်င်�်လူူ�်ိ��သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံ တ်စလ်ူလူ်င် ် ၅၀၀၀ 

�်ပိုး ်(US$ 3) �အိ��သ်ူ� သူ��ံစွ�ကြ�ပိုးါသူည်။် ပိုး့ိတ်သ်ူတ််

�်�� အိ�န်းဖြူ�င်် ် သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််��့့ှိ့န်း ်

��န်း�််သူည််စ့်ိတ်အ်ိ�ပိုး် ��်န်းပိုး�်ုအိတ်ိ�င်�်အိဆ� 

ပိုးလူ��်��င်�်�ပိုး် �ူတ်ည်ပ်ိုးါသူည် ် - �့ဒီီ�ိ� (၈၂%)၊ 

သူတ်င်�်စ� (၇၉%)၊ တ်ီ�ွီ (၇၇%)၊ ဝ�ဘ်ဆ်ိ�� ် (၆၅%) 

နှှင််် လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ�� (၅၃%) ့ှိပိုးါသူည်။်

သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�အ်ိ�်ိ���်ိ��အိ�ပိုး် လူ�လ်ူှ��်�ှီ�ု

တ်ွင် ်�ွ�ဖြူပိုး���ု့ှိပိုးါသူည်။် စစတ််�်�တ်ွင် ်�ဖြူ�ဆိ�သူူအိ�တ်� ်

�်���်��အိဆိ�အိ့ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််�� 

အိလူွ�တ််�ူ့့ှိ�ုတ်ွင် ်ဖြူ�န်း�်�ဖြူပိုးည်န်ှှင်််ပိုးတ်သ်ူ�၍် (၄၅

%)၊ �်န််း��့�န်ှိ�င််င်�ံ်��နှှင်ပ်ိုးတ်သ်ူ�၍် (၄၃%)၊ �ဒီသူ

တ်ွင်�်နှှင််ပ်ိုးတ်သ်ူ�၍် (၃၇%)၊ အိ�့ှ��တ်�င်အ်ိ�့ှနှှင်််

ပိုးတ်သ်ူ�၍် (၃၇%)၊ ဖြူ�န်း�်�ဖြူပိုးည်တ််ွင် ်ဖြူ�စ့် ပိုး�််��အိ�ပိုး် 

နှိ�င်င််တံ်��၏အိဖြူ�င် ် (၃၆%) သူိ��်ဟာ�တ် ် �ဒီသူတ်ွင်�် 

���းပံ ု၂ - ပံမုှုနိ်း (ခေါ်န့်စိဉ်း၊ �ပတးစိဉ်း၊ လွှာစိဉ်း) �သံု��ပ��ဖစိးခေါ်သး မှုဒီီယီားပလွှာ�းခေါ်ဖးင်းး�မှု�း�

တ်ီ�ွီ

FM �့ဒီီ�ိ�

�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ�

ဂရေ့်�န်း�်

�ူ�်ူ�

အိွန်း်လူိ�င်�်တ်ီ�ွီ

�ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�

ဝ�်ဘဆိ်��် (��်စဘွ်တ်၊် �ူ�်ူ �နှှင်််အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း�်�်�ီဒီီ���်���ပိုးါ)

အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�

လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ�� (��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုးါ

n=400
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(ဖြူပိုးည်န််း�/် တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�)သူတ်င်�်�်�� (၃၅%) 

အိသူီ�သူီ�့ှိပိုးါသူည်။် FGD တ်စခ်ို�တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို�်

�သူ� တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��၏ ��်�လူ�ပ်ိုးိ�င်�်�ှ အိသူ� ် ၂၉ နှှစ်

အိ့ွ� ် အိ�်ိ��သူ�ီ�တ်စဦ်း�� “ဖြူ�န်း�်�အ်ိလူင်�်လူိ� 

သူတ်င်�်စ��်ိ�� ဒီီအိထွိ�့���်ိ�် ခို�ခ်ို�ပိုးါတ်�။် �ဒီသူ

တ်ွင်�်ထွ�တ်တ််� ် ဂရေ့်�န်း��်တ်ွ� ပိုးိ�ခြိပိုးီ�အိ�့��ဖ်ြူ�န်း�်တ်� ်

ပိုးိ��တ်ဖ်ြူ�စတ််�”် ဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။်

�အိ��တ််ွင်�်တ်ွ�့ သူည််အ်ိတ်ိ�င်�် သူတ်င်�်နှှင်် ် အိခို်� ်

အိလူ��််��့့ှိနှိ�င်�်ုသူည် ် တ်ည်�်န်း့�နှှင််ဝ်င်�်င်ွ�ပိုး် 

�်��စွ� �ူတ်ည်�်န်း�သူ�လ်ူည်�် အိ�ှန်းတ််���်တ်ရ်ုံးု�ု

အိပိုးိ�င်�်တ်ွင် ်အိခြိ���တ်ူည်ီသူည်�်ိ� �တ်ွ�နှိ�င််ပိုးါသူည်။်

မှုဒီီယီား�သံု��ပ�မှုု

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ိ�်

့ှိ ခို်င်�်လူူ�်ိ��အိ�်��စ�တ်ိ�သ်ူည် ် အိခို��တ််ီ�ွီလူိ�င်�်�်�� 

ကြ�ည််ရ်ုံးု၍့ကြ�ပိုးါသူည်။် တ်ီ�ွီသူည် ် ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး��ု

အိ�်��ဆ��ံ ပိုးလူ��်��င်�်လူည်�်ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် လူူဦး��့၏ 

၆၅% � တ်ီ�ွီအိစီအိစဉ်း�််���ိ� �န်းစ်ဉ်း၊် အိပိုးတ်စ်ဉ်း ်

သူိ��်ဟာ�တ် ်လူစဉ်း ်ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။်

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် လူူဦး��့၏ ၇၇% � FM �့ဒီီ�ိ��ိ� 

န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဆ်ိ��သူ�လ်ူည်�် ၃၁% �သူ�လူ်င် ်

ပိုး��ံှန်း ်န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စက်ြ�သူည်�်ိ� သူ��တ်သူန်းတ်ွင် ်�တ်ွ�့ ှိ

့ပိုးါသူည်။် အိလူ��တ်ူပိုးင် ်လူူဦး��့၏ ၇၁% � သူတ်င်�်စ�

�ိ� �တ်ရ်ုံးု၍့သူည်ဟ်ာ�ဆိ��သူ�လ်ူည်�် အိ�ှန်းတ််���်တ််

ရုံးု�ုပိုး��ဏာ� န်းည်�်ပိုးါ�ပိုးါသူည်။် �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�်စ��ိ� 

၂၉% နှှင််် ဂရေ့်�န်း� ် (�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�ပ်ိုးိ�၍ �်���သူ�အိကြီး�ိ� ်

�့) �ိ� ၂၇% � �တ်ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။်

အိသူ��ံဖြူပိုး��ုအိ့ လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံအိွန်းလ်ူိ�င်�်ပိုးလူ� ်

���င်�်�်���ှ� ��စ်ဘ်ွတ် ် (၅၅%)၊ �ူ�်ူ� (၂၉%)၊ အိွန်း်

လူိ�င်�်တ်ီ�ွီ (၂၅%)၊ ဝ�ဘ်ဆ်ိ�� ်(�ခို�စ�့င်�်တ်ွင်�်��ဖ်ြူပိုး

ထွ���သူ� အိ့��်���ှအိပိုး) (၂၄%)၊ အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ� 

(၁၀%) နှှင််် အိဖြူခို���သူ�လူူ�ု�ွန််း���်ီဒီီ���်�� (၅%) 

ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။်

တဗီျူးဲီ��ည်�းရှုမုှုု

စစတ််��်တ်ွင်�်ဖြူ�ဆိ�ခို�သ်ူူ ၉၃% � အိခို��တ််ီ�ွီ�ိ� ကြ�ည််ရ်ုံးု

၍့�ကြ��င်�် �ဖြူ�ပိုးါသူည်။် �င်�်တ်ိ�အ်ိန်း� ်၇၀% � ပိုး��ံှန်း်

 ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။် သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံ တ်ီ�ွီအိစီအိစဉ်း�်ိ� 

�န်းစ်ဉ်းက်ြ�ည််၍် အိဖြူခို�� �လူ�ပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံ အိပိုးတ်စ်ဉ်းန်ှှင််် 

၁၄% � လူစဉ်းက်ြ�ည််ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် တ်ီ�ွီ

ကြ�ည််ရ်ုံးု၍့သူူ�်��အိန်း� ် ၂၃% � ၎င်�်တ်ိ�အ်ိ�န်းဖြူ�င်် ်

တ်ီ�ွီ �ကြ�ည််ဖ်ြူ�စပ်ိုးါဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။်

ခြိ�ိ���ပိုး်�န်း ခို်င်�်လူူထွ�၏ ထွ�ဝ်�်န်းီ�ပိုးါ�� တ်ီ�ွီ�န်းစ်ဉ်း်

ကြ�ည််က်ြ��သူ�လ်ူည်�် ��်�လူ��်ဒီသူ�်��တ်ွင်�်ူ �င်�်

�ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်� ၂၁% အိထွိ �်သူွ��ပိုးါသူည်။် ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင်််

��်�လူ��်ဒီသူ�်��အိကြ��� တ်ီ�ွီကြ�ည််သ်ူူပိုး��ဏာ သူိသူိ

သူ�သူ� �ွ�ဟာ�န်းဖြူခိုင်�်�ိ� ��်�လူ��်ဒီသူ၌ လူ်ပိုးစ်စ�်ီ�

ပိုးိ��ိ�့့ှိနှိ�င်�်ုန်းည်�်ပိုးါ��န်းသူည််အ်ိခို်�ဖ်ြူ�င်် ် တ်စစ်ိတ််

တ်စပ်ိုးိ�င်�် ့ှင်�်ဖြူပိုးနှိ�င််ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် လူ်ပိုးစ်စ�်ီ�

�ိ�လူည်�် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ဒီသူတ်ွင် ် တ်ီ�ွီကြ�ည့််် န်း ် အိတ်��အိဆီ�

အိဖြူ�စ ် FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�သူူ�်��� ထွည််သ်ူွင်�်

�ဖြူပိုး�သူွ��ပိုးါသူည်။်

အိသူ� ် ၁၅-၂၄ နှှစက်ြ���့ှိသူူ�်��၏ ၆၅% � တ်ီ�ွီ�ိ� 

တ်စပ်ိုးတ်လ်ူ်င် ်တ်စက်ြီး�ိ�က်ြ�ည််က်ြ�ခြိပိုးီ� ၂၅-၃၄ နှှစ ်(၅၅%) 

နှှင််် ၃၅-၄၄ နှှစ ် (၄၄%) � ထွိ��်�ကြ�ည််ဖ်ြူ�စက်ြ�ပိုးါ။ 

အိသူ�အ်ိ့ွ�ပ်ိုးိ�ကြီး�ီ��သူ�အိ�ပိုးစ်��်��တ်ွင် ် တ်ီ�ွီကြ�ည််ရ်ုံးု�ု

� ပိုးိ��ိ��်��ဖြူပိုး��၍ ၄၅-၅၄ နှှစ်အိ့ွ�အ်ိ�ပိုးစ်��်���ှ ၆၀% 

� တ်စပ်ိုးတ်လ်ူ်င် ် အိန်းည််�ဆ��ံတ်စက်ြီး�ိ� ် ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�

ပိုးါသူည်။်

ပိုးည်��့�နှှင်် ် တ်ီ�ွီကြ�ည််ရ်ုံးု�ုအိကြီး�ိ��့်တ်ိ�အ်ိကြ��� 

ဆ�စ်ပိုး�်ု့ှိသူည်�်ိ� ့ှင်�်လူင်�်စွ��တ်ွ�ဖြူ�င်န်ှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။် 

ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�် တ်�ကသူိ�လူအ်ိဆင့််် ှိသူူ�်�� (၉၄%) 

� ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်�� (၄၁%) ထွ� ် တ်ီ�ွီ�ိ� ပိုးိ�၍ 

ပိုး��ံှန်း ် ကြ�ည််ရ်ုံးု�လူ့် ှိပိုးါသူည်။် အိဆင််ဖ်ြူ�င််ပ်ိုးည်�သူင်က်ြ���

ထွ��သူူ�်��� ၎င်�်တ်ိ�၏်အိိ�တ််ွင် ် တ်ီ�ွီ ပိုးိ��ိ�ဝ��်ူထွ��

နှိ�င်က်ြ�ခြိပိုးီ� ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်��တ်ွင် ် တ်ီ�ွီ့ှိပိုးိ�င်ဆ်ိ�င််

နှိ�င်�်ဖြူခိုပိုးိ��ိ�န်းည်�်ပိုးါ�၍ �န်းအိိ�ဖ်ြူပိုးင်ပ်ိုးတ်ွင် ်တ်ီ�ွီကြ�ည််ရ်ုံးုဖြူခိုင်�်

�်�� ့ှိကြ�ပိုးါသူည်။်

၈ တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� ကြ�ည််ရ်ုံးုသူည််အ်ိကြီး�ိ��့်���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�
အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။
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���းပံ ု၃ - တီဗျူးဲီ��ည်�းရှုသုည်�း �ကြီး�ိမှုးခေါ်ရိ

၂၃%

၁%

၃%

၁၄%

၂၉%

၃၀%

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

n=373

���းပံ ု၄ - �ဲန်းလွှာိုင်းး�တဗီျူးဲီ��ည်�းရှုသုည်�း �ကြီး�ိမှုးခေါ်ရိ၉

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

51%

1%

6%

22%

14%

n=234

လူူကြ�ည််အ်ိ�်��ဆ��ံတ်ီ�ွီခို်န်းန််း�အ်ိ��လူ��ံ� တ်စဖ်ြူပိုးည််

လူ��ံအိတ်ွ� ် ထွ�တ်လ်ူာင််�်သူ�အိစီအိစဉ်း�််��ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� 

အိစိ��့/ ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ���စ်ပိုးလ်ူ�ပိုး�်ိ�င််ကြ��သူ� MRTV-4 (၃၆

%)၊ နှိ�င်င််ပံိုးိ�င် ်MRTV (၂၅%) နှှင််် ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င် ်Channel 7 

(၂၅%) တ်ိ� ်ပိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည်။် စစတ််ပိုးပ်ိုးိ�င် ် ဖြူ�ဝတ်ီခို်န်းန််း��်

လူည်�် ��်�လူ��်ဒီသူ�်��တ်ွင် ် လူူကြီး�ိ���််��ပိုးါသူည်။် 

ခြိ�ိ��ဖြူပိုးတ်ွင် ် �န်းထွိ�င်သ်ူူ�်��� ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င် ် �ဟာ�တ်ီ�ွီ 

(Mahar TV) နှှင််် MNTV တ်ိ��်ိ�လူည်�် ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။် 

အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်�အိ�်ိ���်ိ��အိကြ���တ်ွင် ် ကြီး�ီ�����သူ�

�ွ�ဖြူပိုး���ု့ှိလူ်င်ပ်ိုးင် ် �ဆိ�စ�လူ��သ်ူ� ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် 

ခြွခိုင်�်ခို်�တ််စခ်ို�အိ�န်းဖြူ�င်် ် အိသူ�် ၄၅-၅၄ နှှစ်အိ့ွ�်

�်��သူည် ် ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င် ် ခြိဂရေ့ိ�လူတ််�ခို်န်းန််း�်ဖြူ�စ�်သူ� DVB 

(၂၉%) �ိ� ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�၍ အိသူ�်ပိုးိ�ကြီး�ီ�သူူ�်�� (၅၅ နှှစ်

အိထွ�)် � စစတ််ပိုးပ်ိုးိ�င် ် ဖြူ�ဝတ်ီခို်န်းန််း� ် (၂၂%) �ိ� 

Channel 7 (၁၈%) ထွ� ် ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။် 

��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်��� MRTV-4 Mahar TV နှှင််် DVB 

�ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။် ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�်ဖြူ�င််�်��

သူူ�်����ူ လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံခို်န်းန််း� ် ၃ ခို�ဖြူ�စ�်သူ� 

MRTV-4၊ MRTV နှှင််် Channel 7 တ်ိ�အ်ိဖြူပိုးင် ် DVB၊ MRTV 

Entertainment နှှင််် MNTV တ်ိ�အ်ိပိုးါအိဝင် ်ခို်န်းန််း�်အိ�်ိ��

�်ိ���ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။်

အိွန်း်လူိ�င်�်တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်သူည်ဟ်ာ� ဆိ�သူူ�်��အိန်း� ်

ထွ�ဝ်��်�်��် �ကြ�ည််ဖ်ြူ�စက်ြ�ပိုးါ။ FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင််

�ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� ��လူ�ခြိ�ိ��၏ ��်�လူ�ပ်ိုးိ�င်�်�ှ 

အိသူ�၅်၇ နှှစအ်ိ့ွ�လ်ူ�သ်ူ���တ်စဦ်း�� “အိွန်း်လူိ�င်�်

တ်ီ�ွီကြ�ည််တ််�သ်ူူ� အိန်းည််�အိ�်ဉ်း�်ပိုး�့ှိပိုးါတ်�။် ���

ကြီး�ီ�တ်�လ်ူိ� ် တ်စခ်ို်ိ����ဖြူပိုး�ကြ�တ်�။် တ်ီ�ွီအိစီအိစဉ်း်

�တ်ွ�ိ� ဘ�လ်ူိ�ကြ�ည့််် ��ဆ်ိ�တ်� တ်စခ်ို်ိ��� �သူိကြ�

ဘူ�” ဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် န်းည််�ပိုးည်�နှှင်် ်ပိုးိ��ိ�အိ�ွ��်တ်ဝင့်် ှိ

သူ� အိသူ�အ်ိင်�ဆ်��ံ�်ိ��ဆ� ် (၆၁%) � အိွန်း်လူိ�င်�် 

တ်ီ�ွီ�ိ� အိသူ� ် ၅၅ နှှစန်ှှင်််အိထွ�့် ှိသူူ�်�� (၁၈%) 

ထွ� ် ပိုး��ံှန်းပ်ိုးိ��ိ�ကြ�ည််ရ်ုံးု၍့သူ��သ်ူိ� ် ကြ�ည််ရ်ုံးုဖြူ�စက်ြ�

ပိုးါသူည်။်

ခေါ်ရိဒီယီာို

�့ဒီီ�ိ�န်း���ထွ�င်၍့်နှိ�င်�်ု� အိဖြူခို���သူ�

ပိုးလူ��်��င်�်�်��စွ�ထွ� ် ပိုးိ��ိ�ဖြူ�င််�်��ပိုးါသူည် ် (၇၇%)။ 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် �င်�်သူိ�န််း���ထွ�င်၍့်သူူ�်��အိန်း� ်သူ��ံ

ပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံသူ� ပိုး��ံှန်းန််း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ�ဆိ�ပိုးါသူည် ် (

အိန်းည််�ဆ��ံ တ်စပ်ိုးတ်လ်ူ်င် ် တ်စက်ြီး�ိ�)်။ ထွ�ဝ်��်�်�်

��ူ �ည်သ်ူည််အ်ိခိုါ�် န်း����ထွ�င်ဖ်ြူ�စဟ်ာ�ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

��်�လူ�န်ှှင်််ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ဒီသူ�ပိုး်�ူတ်ည်၍် ပိုး့ိတ်သ်ူတ််

�ွ�ဟာခို်� ် ကြီး�ီ�ကြီး�ီ��������့ှိပိုးါ။ အိ�်ိ��သူ���်��� 

၉ အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီကြ�ည််၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� ကြ�ည််ရ်ုံးုသူည််အ်ိကြီး�ိ�်�့���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�
အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။
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���းပံ ု၅ - FM ခေါ်ရိဒီယီာိုန်��ခေါ်�းင်းးသည်�း �ကြီး�ိမှုးခေါ်ရိ၁၀ ���းပံ ု၆ - �နဲ်းလွှာိုင်းး�ခေါ်ရိဒီယီာိုန်��ခေါ်�းင်းးသည်�း �ကြီး�ိမှုးခေါ်ရိ၁၁

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

54%

2%

3%

7%

20%

13%

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

66%

1%

3%

8%

8%

5%

အိ�်ိ��သူ�ီ��်��ထွ� ် �့ဒီီ�ိ� ပိုးိ��ိ�န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စက်ြ�၍ 

အိသူ�အ်ိ့ွ�က်ြီး�ီ�သူူ�်��� �့ဒီီ�ိ��ိ� သူတ်င်�်

အိခို်�အ်ိလူ�့် �ူသူည်် ်ပိုးလူ��်��င်�်တ်စခ်ို� အိသူ��ံဖြူပိုး�

ကြ�ပိုးါသူည်။် အိသူ� ် ၅၅ အိထွ� ် �်ိ��ဆ�အ်ိ�်��စ�� 

�့ဒီီ�ိ��ိ� �န်းစ်ဉ်းန််း���ထွ�င်က်ြ�ပိုးါသူည်။်

နှိ�င်င််ပံိုးိ�င် ် ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ�ံ့ဒီီ�ိ�� လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံ

�့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�် (၃၀%) ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� နှိ�င််င်တံ်�� အိ�်��ဖြူပိုးည်သ်ူူ

ဝန်း�်ဆ�င်�်ုအိသူလံူာင််ဌ်ာ�န်းဖြူ�စ�်သူ� ဘီဘီစီဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်

အိစီအိစဉ်း ်(၂၄%) နှှင််် အိစိ��့/ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ� ��စ်ပိုး ်�့ာ FM 

(၁၇%) � �န်း���်ှလူိ���်န်းပိုးါသူည်။် အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်�

�ွ�ဖြူပိုး���ု�ပိုး်�ူတ်ည်၍် န်း���ထွ�င်သ်ူည်် ် အိကြီး�ိ��့်တ်ွင် ်

သူိသူိသူ�သူ� �ွ�ဖြူခို���ု�့ှိပိုးါ။ သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ပိုးိ��ိ�

င်�့် ွ��်သူ�ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််����ူ ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ၊ံ 

(အိစိ��့/ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ���စ်ပိုးလ်ူိ�င်�်�်��ဖြူ�စ�်သူ�) �့ာ FM နှှင်််

ခို်�့် ီ FM တ်ိ��်ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�သူည်။် အိသူ�ပ်ိုးိ�ကြီး�ီ�

သူူ�်����ူ ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ�ံ့ဒီီ�ိ�၊ (နှိ�င်င််တံ်��အိသူလံူာင်််

ဌာ�န်း�်��ဖြူ�စ�်သူ�) ဘီဘီစီဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်အိစီအိစဉ်းန်ှှင်််�ွီအိိ�

�အိဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်အိစီအိစဉ်းတ််ိ��်ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။်

အိ�်ိ��သူ��အိ�်��စ�� အိထွ��်��ဖ်ြူပိုးပိုးါ လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��

ဆ��ံလူိ�င်�် ၃ လူိ�င်�်�ိ� န်း���ထွ�င်�်လူ့် ှိိ�သူ�လ်ူည်�် 

အိ�်ိ��သူ�ီ��်����ူ �့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်အိ�်ိ���်ိ���ိ� ပိုး��ံှန်း်

န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် ပိုးည်�ပိုးိ�တ်တ်သ်ူူ�်��

� ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူနံှှင်််�့ာ FM �ိ� န်း���ထွ�င်က်ြ��သူ�လ်ူည်�် 

ဘီဘီစီဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်အိစီအိစဉ်း�်ိ��ူ စိတ်ဝ်င်စ်��ဖြူခိုင်�်�့ှိကြ�

�ခို်။ ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်��� ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူနံှှင်််ဘီဘီစီ

ဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်အိစီအိစဉ်း�်ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။်

FM �့ဒီီ�ိ�နှှင််ပ်ိုးတ်သ်ူ�၍် FGD တ်ွင်ပ်ိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�

သူူ�်��၏ �ှတ်ခ်ို်�စ်����်��တ်ွင် ်�့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်စ�လံူင်�်ု 

�့ှိဖြူခိုင်�်�ိ� �ဝ�န်း�်ဖြူပိုး�ကြ���ကြ�ခြိပိုးီ� �ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�

လူိ�င်�်�်��အိပိုးါအိဝင် ် လူိ�င်�်သူစလ်ူာင််ခ်ိုွင််လ်ူိ�င်စ်င်�််��့့ှိ

့န်း် �စ�င်််ဆိ�င်�့်ခို်ိန်း ်ကြ��ဖြူ�င််ဖ်ြူခိုင်�်�ိ�လူည်�် �ဝ�န်းခ်ို�က်ြ�

ပိုးါသူည်။်

အိွန်း်လူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ��ိ� န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ�ဆိ�သူူ�်��

အိန်း� ် ၂၁% � ပိုး��ံှန်းန််း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် 

န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စသ်ူူ�်��တ်ွင် ် အိ�်ိ��သူ��နှှင််လ်ူူင်��််�� 

အိန်းည််�င်�ပ်ိုးိ��်��ပိုးါသူည်။်

၁၀ FM �့ဒီီ�ိ�န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� န်း���ထွ�င်သ်ူည််အ်ိကြီး�ိ��့်���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�
အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။
၁၁ အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� န်း���ထွ�င်သ်ူည််အ်ိကြီး�ိ��့်���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��
ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။

n=307 n=194
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���းပံ ု၇ - ခေါ်ဒီသတငဲ်းး�ခေါ်ရိဒီယီာိုန်��ခေါ်�းင်းးသည်�း �ကြီး�ိမှုး

ခေါ်ရိ၁၂

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

59%

1%

2%

9%

16%

8%

n=234

လူတ်တ််�လူ�တ်ွင် ် �ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ��ိ� အိွန်းလ်ူိ�င်�်�ှ

သူ� န်း���ထွ�င်၍့်သူဖြူ�င်် ် �ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�နှှင်် ် အိွန်း်

လူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�တ်ိ�၏် ပိုး့ိတ်သ်ူတ့်် �ခိုိ�င်န်ှုန်း�် (၅၉%) � 

တ်ူည်ီ�န်းသူည်�်ှ� အိဩံ�ွ�့် ��့ှိပိုးါ။ အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ� 

န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ�ဆိ�သူူ�်��အိန်း� ် ၂၁% � ပိုး��ံှန်း်

န်း���ထွ�င်က်ြ�၍ �ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ� န်း���ထွ�င်၍့်

သူည်ဟ်ာ� ဆိ�သူူ�်��အိန်း� ် ၃၃% � ပိုး��ံှန်းန််း���ထွ�င််

ဖြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် FGD တ်ွင် ်ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�သူူ�်��

၏အိဆိ�အိ့ �ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ��ိ� ခို်င်�်ဘ�သူ�ဖြူ�င်် ်

ထွ�တ်လ်ူာင််သ်ူဖြူ�င်် ် လူူကြီး�ိ���််��ကြ�ပိုးါသူည်။် တ်�ကသူိ�လူ်

အိဆင်် ်ပိုးည်�သူင်�်ူ�သူည်် ်��လူ�ခြိ�ိ���ပိုး်�ှ အိသူ� ်၂၁ 

နှှစအ်ိ့ွ� ် ���ဆိ�င့်် ှင်အ်ိ�်ိ��သူ�ီ�တ်စဦ်း�� “ခို်င်�်

ဘ�သူ�န်း� ်လူာင််တ််� ်တ်စဖ်ြူခို���့ဒီီ�ိ�ခို်န်းန််း� ်�်���်��စ��

စ���့ှိပိုးါဘူ�” ဟာ�ဆိ�ပိုးါသူည်။်

ပံနုိုိိပးမှုဒီီယီား

���းပံ ု၈ - ခေါ်န့်စိဉ်း�တုးသတင်းး�စိးဖတးရှုသုည်�း �ကြီး�မိှုး

ခေါ်ရိ၁၃

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

49%

2%

7%

16%

17%

9%

n=282

�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�်���ှတ်ဆင်် ် သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််��

�ိ� ့�ူ�န်းကြ�သူည််အ်ိ�လူ်�� ် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��အိသူ��ံဖြူပိုး��ု 

�်ဆင်�်လူ�သူည်ဟ်ာ� FGD တ်ွင် ်ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�သူူ�်��� 

ဆိ�ပိုးါသူည်။် ��လူ�ခြိ�ိ��၏ ��်�လူ�ပ်ိုးိ�င်�်�ှ အိသူ� ်၆၀ 

အိ့ွ� ် လူ�သ်ူ���အိ�်ိ��သူ��တ်စဦ်း�� “စ�တ်�်�န်း�်

�တ်ွ� �ပိုးါလူ�ခြိပိုးီဆိ��တ်� ် သူတ်င်�်စ� သူိပိုး�်�တ်ဖ်ြူ�စ်

�တ်�ဘ်ူ�။ �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�တ်ွ့ှိလူ��တ်� ် ခို်င်�်သူတ်င်�်စ�

�တ်ွ �တ််��်သ်ူူ�့ှိကြ��တ်�ဘ်ူ�။ အိ��်တ်� ် သူတ်င်�်စ�

ထွ�တ်တ််��တ်ွလူည်�် �်သူွ��တ်��ပိုးါ”် ဟာ�ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ��တ်၍့်သူည်ဟ်ာ� ဆိ�သူူ�်��

အိန်း� ်၄၂% �သူ� အိ�ှန်း်တ်���်တ်ဖ်ြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် 

ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�န်း လူူင်�ပ်ိုးည်�တ်တ်�််��� အိဖြူခို��အိ�ပိုးစ်��်��

ထွ� ် သူတ်င်�်စ��ိ� ပိုး��ံှန်းပ်ိုးိ��ိ��တ်ဖ်ြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််စစ�်ိ�င်�်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ� ��လူ�ခြိ�ိ��တ်ိ�်

တ်ွင် ် ခို်င်�်သူတ်င်�်စ�အိ�်ိ���်ိ���ိ� ့့ှိနှိ�င်ပ်ိုးါသူည် ်

(�န်း��ဆ်�တ််ွ�တ်ွင် ် ကြ�ည််ပ်ိုးါ)။ သူတ်င်�်စ��တ်၍် ့

၁၂ �ဒီသူတ်ွင်�်�့ဒီီ�ိ�န်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� န်း���ထွ�င်သ်ူည််အ်ိကြီး�ိ��့်���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ 
�ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။
၁၃ �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ်သ်ူတ်င်�်စ��တ်၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� �တ်ရ်ုံးုသူည််အ်ိကြီး�ိ��့်���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူ
န်း�အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။
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သူည်ဟ်ာ�ဆိ�သူူ (၇၁%) နှှင််် ဂရေ့်�န်း��်တ်၍် ့သူည်ဟ်ာ�ဆိ�သူူ

 (၆၉%) တ်ိ�အ်ိကြ��� လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံ �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ် ်

သူတ်င်�်စ��်���ှ� ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င် ်The Chinland Post၊ The 

Hakha Post နှှင််် Chinland Herald တ်ိ� ် ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် 

လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံ ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်သူတ်င်�်စ��်���ှ� နှိ�င်င််ံ

ပိုးိ�င်�်ကြ����နံှှင်််ဖြူ�န်း�်�အ်ိလူင်�် �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ် ် သူတ်င်�်စ�

�်��နှှင််ပ်ိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င် ်7 Day နှှင််် Daily Eleven �န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ််

သူတ်င်�်စ��်��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။်

လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င် ် �ဒီသူတ်ွင်�်ဂရေ့်�န်း��််��

တ်ွင် ်The Zomi Voice၊ Tedim Times နှှင််် The Chin Voice 

တ်ိ�ပ်ိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည်။် ပိုး့ိတ်သ်ူတ်အ်ိ�်��စ�၏အိဆိ�အိ့ �င်�်

သူတ်င်�်စ��်���ိ� ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�အိ�န်းဖြူ�င်် ်ဆ�လ်ူ�်

�တ်ရ်ုံးု�န်းကြ�ဆ�ဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� အိွန်းလ်ူိ�င်�်�ှ ��တ်ဖ်ြူ�စက်ြ��ခို်။ 

The Chin Voice �ိ��ူ ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�အိဖြူ�စ ်�ထွ�တ်�်ဝ

�တ်�ပ်ိုးါ။ ဖြူခို�ငံ်�၍ံကြ�ည််ပ်ိုးါ� ဂရေ့်�န်း��်တ်၍့်�သူ� ခို်င်�်

လူူထွ�၏ ၃၈% � ပိုး��ံှန်း ်(�န်းစ်ဉ်း၊် အိပိုးတ်စ်ဉ်း၊် လူစဉ်း)် �တ််

ရုံးုကြ�ခြိပိုးီ� �တ်၍့်သူည်ဆ်ိ�သူူတ်ိ�ထ်ွ�� ထွ�ဝ်�ခ်ိုန်း်် (၄၉

%) � ခို်ပိုးပ်ိုး� ံ ၉ တ်ွင် ် ���ဖ်ြူပိုးထွ��သူည််အ်ိတ်ိ�င်�် အိ�ှန်း်

တ်�� ်��တ်ဖ်ြူ�စက်ြ�သူူ�်��ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

���းပံ ု၉ - ဂ�းန်ယားဖတးရှုသုည်�း �ကြီး�ိမှုးခေါ်ရိ၁၄

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

49%

2%

8%

15%

18%

5%

a

n=276

လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံသူတ်င်�်စ� ၃ ခို�အိန်း� ်၂ ခို�� �ဒီသူ

တ်ွင်�်သူတ်င်�်စ�ဖြူ�စ�်န်းဖြူခိုင်�်� �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်�်��

�ိ� အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ�်ဖြူပိုး�ည်ီ�တ်ရ်ုံးုလူိ�သူည်�်ိ� ့ည်ည်ွှာန်း�်�န်း

ပိုးါသူည်။် ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င် ်Zomi Times � အိသူ� ်၂၅-၃၄ 

နှှစအ်ိ့ွ��််��ကြ���တ်ွင် ် နှှစ်သူ�သ်ူူ�်���သူ�လ်ူည်�် 

အိသူ�ပ်ိုးိ�ကြီး�ီ��သူ��်ိ��ဆ��််�� - အိထွူ�သူဖြူ�င်် ်

အိလူ�တ််န်း�်အိဆင်် ် ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�့်ှိသူူနှှင်် ်

ပိုးည်�တ်တ်�််��� နှိ�င်င််ပံိုးိ�င်�်ကြ����သံူတ်င်�်စ��ိ� ပိုးိ��ိ�

နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။် ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်��� ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�

ပိုးိ�င် ် �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်စ�ဖြူ�စ�်သူ� The Chinland 

Herald နှှင််် ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င် ် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်သူတ်င်�်စ�နှှစ�်စ�င််

ဖြူ�စ�်သူ� �ုခိုင်�် (�ုခိုင်�်သူတ်င်�်ဂရေ့်�န်း�)် နှှင််် အိင်အ်ိ�� (

အိ���စ��ဂရေ့်�န်း�)် တ်ိ��်ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�သူည်။်

ဒီစိးဂ�စိးတယားမှုဒီီယီားမှု�း�

ခြိ�ိ���န်းလူူထွ� (၈၀%) � ��စ်ဘ်ွတ်�်ိ� ��်�လူ�လ်ူူထွ� 

(၆၈%) ထွ� ် ပိုးိ��ိ�အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။် အိ�်ိ��သူ�ီ� 

(၇၃%) နှှင််် အိ�်ိ��သူ�� (၇၂%) ၏ ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိသူ��ံဖြူပိုး��ု

နှုန်း�်� တ်န်း�်တ်ူန်းီ�ပိုးါ�့ှိပိုးါသူည်။်

���းပံ ု၁၀ - ခေါ်ဖ�စိးဘာတဲး�သံု��ပ�မှု ု�ကြီး�မိှုးခေါ်ရိ၁၅

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

23%

2%

4%

17%

52%

n=304

၁၄ (အိပိုးတ်စ်ဉ်းထ်ွ�တ်)် ဂရေ့်�န်း��်တ်၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� �တ််ရုံးုသူည််အ်ိကြီး�ိ��့်���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ်ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�
အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။
၁၅ ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိသူ�ံ�ဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူည််အ်ိကြီး�ိ�်�့���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�
အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။
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��စ်ဘ်ွတ်အ်ိသူ��ံဖြူပိုး��ုနှှင်် ် အိသူ�အ်ိ့ွ�တ််ိ�အ်ိကြ��� 

ဆ�စ်ပိုး�်ုကြီး�ီ����စွ�့ှိပိုးါသူည်။် အိသူ� ် ၁၅ နှှင််် ၂၄ 

ကြ���့ှိသူူ ၇၄% � �န်းစ်ဉ်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�၍ အိသူ� ်၅၅ နှှစ်

နှှင်််အိထွ� ်၂၂% �သူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူည်။် ��်�င်�်��န်း

�ူ�သူူ ၅၁% � ��စ်ဘ်ွတ်�်ိ� ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�

�သူ�လ်ူည်�် �ူလူတ်န်း�်�အိ�င််ဖြူ�င်သ်ူူ င်ါ�ပိုး�တံ်စပ်ိုး�၊ံ 

အိလူ�တ််န်း�်�အိ�င်ဖ်ြူ�င်သ်ူူ သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး�၊ံ တ်�ကသူိ�လူ်

အိဆင််ပ်ိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�့်ှိသူူ သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံ ပိုး��ံှန်း ်

အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူည်။် ��စ်ဘ်ွတ်န်ှှင််် �ူ�်ူ��ှအိပိုး အိဖြူခို��

လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်�်���ိ��ူ ထွိ��်လူူ

ကြီး�ိ���်�်��လူှပိုးါ - ခို်င်�်လူူထွ�၏ ၅% �သူ� အိဖြူခို��

�သူ�လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်�်���ိ� ပိုး��ံှန်း်

အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ခြိပိုးီ� ခြိ�ိ���ပိုး်�န်းသူူ တ်�ကသူိ�လူဘ်ွ��့ လူူင်��််��

� ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�သူူ�ု အိ�်��ဆ��ံသူူ�်��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် 

��စ်ဘ်ွတ်အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�သူူအိ�်��စ�� �ိတ်�်ဆွ�်�� (၈၀%)၊ 

�ိသူ��စ� (၆၆%) နှှင််် သူတ်င်�်�ပိုးခ်ို်�််�� (၄၀%) �ိ� 

���လူိ��လူ�ပိုးက်ြ�သူဖြူ�င်် ် ထွိ��န်း့��်��တ်ွင် ် တ်င်�်သူ�

အိ့�ဟာူသူ�်�ိ� ကြ�ည််ရ်ုံးုဖြူခိုင်�် သူိ��်ဟာ�တ် ် အိခို်င်�်ခို်င်�်

အိကြ��� စ�တ်ိ�ဖြူ�င််် တ်ိ��ရ်ုံးိ���်ပိုး�ပိုးိ�၍် �်�ဝဖြူခိုင်�်တ်ိ��်ိ� 

ဖြူပိုး�လူ�ပိုးပ်ိုးါသူည်။်

��စ်ဘ်ွတ်န်ှှင်််လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ��တ်ိ�၏် အိ��သူ�ခို်�်

�်��တ်ွင် ် အိန်းီ�အိန်း���ှ�ပိုးင် ် �ိ��န်ှှင်််��ွ�့့ှိနှိ�င်ဖ်ြူခိုင်�်၊ 

အိလူ�ပိုးလ်ူ�ပိုး�်န်းသူည်ဖ်ြူ�စ�်စ၊ ��်�င်�်တ်ွင်ဖ်ြူ�စ�်စ၊ အိိ�်

တ်ွင်ဖ်ြူ�စ�်စ �ည်သ်ူည််�်န်း့��ဆိ��လူ��တ််ွင် ်ကြ�ည််ရ်ုံးု၍

့ဖြူခိုင်�်တ်ိ� ် ပိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည်။် FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို�်

�သူ� တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��န်း��်ှ အိသူ� ် ၂၉ နှှစအ်ိ့ွ� ်

စ��့�ဆ့��တ်စဦ်း�� “��စ်ဘ်ွတ်�်ိတ်�်ဆွ�တ်ွ တ်င််

တ်�သ်ူတ်င်�်တ်ိ�င်�်�ိ� ကြ�ည််လ်ူိ�့် တ်��်လူ။ Tedim Times 

့�� ��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုးခ်ို်�်ပိုး်�ှ� တ်ီ�တ်ိန်းသ်ူတ်င်�်�တ်ွအိ��လူ��ံ 

ကြ�ည််လ်ူိ�့် ပိုးါတ်�။် အိ��်တ်� ်တ်ဖြူခို��ဟာ��တ်ွထွ� ်��စ််

ဘွတ်�် ပိုးိ�ဖြူ�န်းတ််��်လူ။”

���းပံ ု၁၁ - ယား��း��သံု��ပ�မှု ု�ကြီး�မိှုးခေါ်ရိ၁၆

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

43%

1%

2%

10%

25%

13%

n=239

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူထွ�ဝ်��်�်� ် (၆၀%) � �ူ�်ူ��ိ� 

အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဆ်ိ��သူ�လ်ူည်�် ၄၈% �သူ� ပိုး��ံှန်း ်

အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။် ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�သူူ�်��ထွ��ှ အိ�်��

စ�� သူီခို်င်�်န်း���ထွ�င်ဖ်ြူခိုင်�် သူိ��်ဟာ�တ် ် သူီခို်င်�်�ွီဒီီ�ိ� 

ကြ�ည််ရ်ုံးုဖြူခိုင်�် (၇၇%)၊ ရုံး�ပိုး့် ှင်န်ှှင်််�ှတ်တ််��်ရုံး�ပိုး့် ှင်�််��

ကြ�ည််ရ်ုံးုဖြူခိုင်�် (၅၁%)၊ ၂၁% � သူတ်င်�်ကြ�ည််ရ်ုံးုဖြူခိုင်�်တ်ိ� ်

ဖြူပိုး�လူ�ပိုးက်ြ�သူည်။်

��်�လူ�န်ှှင်််ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�န်းသူူ�်��အိကြ��� အိကြီး�ိ��တ််ွင် ်

�ွ�ဖြူပိုး���ုသူိသူိသူ�သူ��့ှိ�ခို်။ အိသူ� ် ၁၅-၂၄ နှှစ ်

အိ့ွ��််��� �ူ�်ူ��ိ� အိ�်��ဆ��ံ အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ခြိပိုးီ� 

သူီခို်င်�်န်း���ထွ�င်ဖ်ြူခိုင်�်၊ ကြ�ည််ရ်ုံးုဖြူခိုင်�်တ်ိ� ်ဖြူပိုး�လူ�ပိုးက်ြ�သူည်။်

 FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� �လူ��်ခြိ�ိ���ှ အိသူ� ်

၃၄ နှှစအ်ိ့ွ� ် အိစိ��့ဝန်းထ်ွ��်တ်စဦ်း�� စိန်း်�ခို်�ု�်��

့ှိ�န်းဆ�ဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည် ် - “အိင်တ််�န်း��်�နှှ�့င်�်တ်�င် ်

��စ်ဘ်ွတ်�် သူတ်င်�်�တ်ွကြ�ည််လ်ူိ�့် တ်�။် ဒီါ�ပိုး��် ်

�ူ�်ူ��်�တ်� ် အိင်တ််�န်း�လ်ူိ�င်�်အိ့��်���င်�်�ိ�လ်ူိ�ပိုးါ

တ်�။် အိ��်တ်� ်�ူ�်ူ��ှ� တ်စခ်ို�ခို�ကြ�ည််ခ်ို်င့်် င် ်စိတ့်် ှည််

�ိ��်တ်�လ်ူိ���”်။

၁၆ �ူ�်ူ�အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူည််အ်ိကြီး�ိ��့်���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�ပ်ိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�
အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။
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(��စ်ဘ်ွတ်၊် �ူ�်ူ�၊ အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ���်��နှှ

င်််အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီတ်ိ�အ်ိပိုးါအိဝင် ် စစတ််��်တ်ွင် ် �ိ�����

���ဖ်ြူပိုးထွ���သူ� အိွန်းလ်ူိ�င်�်ဆိ���််���ှအိပိုး) ဝ�ဘ််

ဆိ�� ်အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဆ်ိ��သူ� ခို်င်�်လူူ�်ိ���်��၏ ၄၂% 

� ပိုး��ံှန်း ်(�န်းစ်ဉ််း၊ အိပိုးတ်စ်ဉ်း ်သူိ��်ဟာ�တ် ်လူစဉ်း)် အိသူ��ံဖြူပိုး�

ကြ�ပိုးါသူည်။် �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်�်���ိ� အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ွင် ်

�တ်ရ်ုံးု�ုအိ�ဖြူခိုအိ�န်းအိ�ကြ��င်�်���သူည််အ်ိခိုါ လူူဦး��့

၏ ့�ခိုိ�င်�်နှုန်း�်အိန်းည်�်င်��်် (၁၃%) �သူ� �ဒီသူတ်ွင်�်

သူတ်င်�်ဆိ���််���ိ� �န်းစ်ဉ်း၊် အိပိုးတ်စ်ဉ်း ် သူိ��်ဟာ�တ် ် လူ

စဉ်း ် ဝင်�့်��က်ြ�ည််ရ်ုံးုဖြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် လူူင်� ်

(၂၃%)၊ ခြိ�ိ���န်း (၂၃%)၊ ပိုးည်�တ်တ် ် (၃၀%)၊ အိ�်ိ��သူ�� 

(၁၅%) �်��� ပိုး��ံှန်း ် အိသူ��ံဖြူပိုး��ုအိ�်��ဆ��ံဖြူ�စ၍် 

အိသူ�၅်၅ နှှစ်အိထွ� ် (၃%)၊ ��်�လူ��်န်း (၈%)၊ 

�ူလူတ်န်း�်အိဆင်် ်(၃%) နှှင််် အိ�်ိ��သူ�ီ� (၁၁%) တ်ိ��် ပိုး�ံ

�ှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး��ုအိန်းည်�်ဆ��ံသူူ�်��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် လူိင်၊် 

အိသူ�၊် ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�် သူိ��်ဟာ�တ် ် တ်ည်�်န်း့��ိ� 

ထွည််�်တ်ွ�ဘ်� လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံဟာ�ဆိ��သူ� သူတ်င်�်

ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််���ှ� The Hakha Post၊ The Chinland 

Post နှှင််် Chin World တ်ိ�ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။် ခြွခိုင်�်ခို်�အ်ိ�န်းဖြူ�င်််

 အိသူ� ်၅၅ နှှစန်ှှင်််အိထွ�အ်ိ�ပိုးစ်�� The Lairwan Post 

�ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�်ကြ�ပိုးါသူည်။် The Tedim Times �ိ� 

့�ခိုိ�င်န်ှုန်း�်အိန်းည်�်င်��်သူ� (၈%) အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ွင် ်

ကြ�ည််ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် ��်�လူ��်န်းသူူ�်��

(၁၃%)၊ လူူင်� ် (၁၄%) နှှင််် ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ (၇၈%) 

� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။်

���းပံ ု၁၂ - ခေါ်ဒီသတငဲ်းး�သတင်းး�ဝ�းဘားဆွဲိ�ုး�သံ�ု�ပ�မှု ု

�ကြီး�မိှုးခေါ်ရိ၁၇

ေနစဉ်
အပတစ်ဉ်
လစဉ်
ှစစ်ဉ်
တစ်ှစတ်စ်ကိမေ်အာက်
မကည့်ြဖစ်

53%

6%

19%

17%

n=233

သတင်းး�ရိယား�သံု��ပ�မှုု

အိွန်း်လူိ�င်�်ပိုးလူ��်��င်�်�်���ှတ်ဆင်် ် သူတ်င်�်နှှင်််

အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� အိလူွ�တ််�ူ ့့ှိနှိ�င်သ်ူည်််

အိ�လူ်�� ် လူူဦး��့အိ�်��စ� (၇၂%) � �င်�်

ပိုးလူ��်��င်�်�်���ိ� �ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�ှတ်ဆင်် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�

ပိုးါသူည်။် FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� တ်ီ�တ်ိန်းခ်ြိ�ိ��

�ပိုး်�ှ အိသူ� ်၄၈ နှှစ်အိ့ွ� ်အိိ�့် ှင်�်တ်စဦ်း�� “��န်း�်

� သူ�သ်ူွ��့ လူွ�တ််��်လူ။ သူတ်င်�်�်ိ��စ��ံတ်ခ်ို်င််

့င် ် ��န်း်��ပိုး်�ှ�တ်င် ် အိလူွ�တ််�ူ �တ်လ်ူိ�့် ပိုးါတ်�။် 

ဘ�ပိုး�လူိ�ခို်င် ် လူိ�ခို်င် ် ့ှ�တ်��်န်း့���န်း ့ှ�လူိ�့် တ်�။် 

�ွန်း�်�တ်� ် လူူ�တ်ွ�အိ�တ််��ိ� ကြီး�ိ��က်ြ�တ်�ထ်ွင််

တ်�။် သူူတ်ိ� ်�တ်��်တ်�သ်ူ��ံကြ�တ်�”် ဟာ�ဆိ�ပိုးါသူည်။်

ခြိ�ိ���ပိုး်�န်းသူူ�်�� (၈၀%) � ��်�လူ��်န်းသူူ�်�� 

(၆၈%) ထွ� ်သူတ်င်�်ကြ�ည့််် န်း် ��န်း်��ိ� ပိုးိ��ိ�အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�

သူည်။် အိ�်ိ��သူ���်�� (၇၆%) � အိ�်ိ��သူ�ီ��်�� (၆၈%) 

ထွ� ်အိန်းည််�င်� ်ပိုးိ��ိ�အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�သူည်။် ��်�လ်ူင်််ထွ��

သူ��သ်ူိ�ပ်ိုးင် ် ပိုးည်��့�အိဆင််န်ှှင်််�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်ဖြူ�င်် ်

အိွန်းလ်ူိ�င်�်သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်��ကြ�ည််ရ်ုံးု�ု တ်ိ�အ်ိကြ���တ်ွင််

လူည်�် ဆ�စ်ပိုး�်ု့ှိပိုးါသူည်။် ပိုးည်��တ်တ်သ်ူူ ၃၉% � 

��န်း်�ဖြူ�င်် ် သူတ်င်�်ကြ�ည််က်ြ�၍ အိထွ�တ််န်း�် �အိ�င်ဖ်ြူ�င််

သူူ၉၂% � ��န်း�်ဖြူ�င်် ်သူတ်င်�်ကြ�ည််က်ြ�ပိုးါသူည်။်

���းပံ ု၁၃ - သတင်းး�မှု�း��ခေါ်ပ် ခေါ်��န်ပးနိုစိိးသ�းမှုု

�တိုင်းး��တး

ဝက�ဘ�ဆ��က�

သတင��စ�

�ရဒ�ယ��

လ�မ�က�န�ယက�မ�ဒ�ယ�

တ�ဗ�� 8%

7%

10%

10%

3%

24%

23%

16%

16%

6%

�က�နပ� အလ�န��က�နပ�

n=400
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၁၇ �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််��အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� �ဖြူပိုး�သူူ�်���ိ�သူ� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူည််အ်ိကြီး�ိ��့်���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူည်််အိတ်ွ� ် ဤခို်�်
ပိုး�ပံိုးါ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�အိ�့အိတ်ွ��် n=400 �ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။

သူ��တ်သူန်း�တ်ွ�့ ှိခို်��််��အိ့ သူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် ခို်င်�်

လူူထွ�၏ ��်န်းပိုး�ု်အိတိ်�င်�်အိတ်�� န်းည်�်ပိုးါ��န်းပိုးါသူည်။် 

ပိုးလူ��်��င်�်အိ�်ိ���်ိ��အိန်း� ် တ်ီ�ွီသူတ်င်�်အိ�ပိုး် 

��်န်းပိုး�်ုအိ့ှိဆ��ံဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည် ် (၃၂% � ��်န်းပိုး ်

သူိ��်ဟာ�တ် ် အိလူွန်း�်�်န်းပိုး�်ု့ှိကြ�ပိုးါသူည်)်။ ဆိ�့ှ��်ီဒီီ

��� �န်း���်ှ�ပိုး၍် လူိ���်န်းပိုးါသူည် ် (၃၀% � 

��်န်းပိုး ် သူိ��်ဟာ�တ် ် အိလူွန်း�်�်န်းပိုး�်ု့ှိကြ�ပိုးါသူည်)်။ 

�့ဒီီ�ိ�နှှင််ပ်ိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��တ်ိ��် ��်န်းပိုး�်ွ�့် � သူိ��်ဟာ�တ် ်

အိလူွန်း�်�်န်းပိုး�်ွ�့် � ့ှိ�သူ� သူတ်င်�်�်���ပိုး�နှိ�င်သ်ူည််

ဟာ� �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��ထွ��ှ ၂၆% � ဆိ�ပိုးါသူည်။် �ဒီသူတ်ွင်�်

သူတ်င်�်ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််�� အိ�ပိုး် ��်န်းပိုး�်ု� အိန်းိ�််ဆ��ံ

အိဆင််တ််ွင်သ်ူ� ့ှိပိုးါသူည်။် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��အိန်း� ် ၉% 

�သူ� သူတ်င်�်တ်င်ဆ်��်ု အိ�ပိုး်�ှ� ��်န်းပိုး�်ု့ှိသူည် ်

သူိ��်ဟာ�တ် ်အိလူွန်း�်�်န်းပိုး�်ု့ှိသူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။်

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် (�န်းစ်ဉ်း၊် အိပိုးတ်စ်ဉ်း ်သူိ��်ဟာ�တ် ်လူစဉ်း)် ပိုး�ံ

�ှန်းသ်ူတ်င်�်ကြ�ည််၍့်သူည်ဟ်ာ� �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��၏ ��်န်းပိုး�်ု

အိတ်ိ�င်�်အိတ်��ိ�သူ� ထွည််သ်ူွင်�်စဉ်း�်စ��ပိုးါ� 

�ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်�်��� လူူထွ�တ်စ့် ပိုးလ်ူ��ံအိတ်ွ��်ူ �ွ�ဖြူပိုး��

�ု ့ှိသူည်�်ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။် ပိုး��ံှန်း�့်ဒီီ�ိ�သူတ်င်�်

န်း���ထွ�င်သ်ူူ�်��� ��ဘ��်အိ��ဖြူ�င်် ် ��်န်းပိုး�်ု့ှိ

သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ကြ�ပိုးါသူည်။် �့ဒီီ�ိ�န်း���ထွ�င်သ်ူူ�်��� 

၇၅% ဖြူ�င်�်ဦး��ဆ�င်၍် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���တ်ရ်ုံးုသူူ�်��� 

၇၃%၊ ဝ�ဘ်ဆ်ိ��အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�သူူ�်��� ၇၃% နှှင််် တ်ီ�ွီ

ပိုး့ိတ်သ်ူတ််� ၇၁% တ်ိ�ဖ်ြူ�င််် �န်း���်ှ �ပိုးလ်ူိ���်န်း

ပိုးါသူည်။် ခို်င်�်လူူထွ�၏ ့�ခိုိ�င်န်ှုန်း�်အိန်းည်�်င်��်် (၁၃%) 

�သူ� �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်�်��သူိ့ှိ့န်း ် ဝ�ဘ်ဆ်ိ���်ိ� 

အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ��သူ�လ်ူည်�် အိသူ��ံဖြူပိုး�သူူအိ�်��စ� (၇၃%) � 

��်န်းပိုး�်ု့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�သူူထွ�ဝ်� ်

��်��်�်� ် (၅၄%) � ��စ်ဘ်ွတ်�်ှ့့ှိ�သူ�သူတ်င်�်

�်��အိ�ပိုး် ��်န်းပိုး�်ု့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် သူတ်င်�်ကြ�ည််သ်ူူ�်��

� �့ဒီီ�ိ�နှှင််ပ်ိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ုဖြူ�င််�်��၍ 

��စ်ဘ်ွတ်�်ှ သူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ုန်းည်�်ပိုးါ�သူည််

�ိ� အိထွ�ပ်ိုးါ�ိန်း�်ဂရေ့ဏာန်း�်�်��� ���ဖ်ြူပိုး�န်းပိုးါသူည်။်

�့ဒီီ�ိ�နှှင််ပ်ိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���ိ� အိဖြူခို���ီဒီီ���်����သ်ူိ� ်

အိသူ��ံဖြူပိုး��ု�့ှိကြ��ခို်။ ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး��ု

န်းည်�်ပိုးါ�ဖြူခိုင်�့်ဖြူခိုင်�်�ှ� တ်စစ်ိတ်တ််စပ်ိုးိ�င်�်အိ��ဖြူ�င်် ်

လူ�လ်ူှ��်�ီ့့ှိ့န်းခ်ို�ခ်ို�ဖြူခိုင်�်နှှင်် ် အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ�်ဖြူပိုး�

ည်ီ�့နှိ�င်ဖ်ြူခိုင်�်တ်ိ��်ကြ��င်် ် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် လူူအိ�်��သူည် ်

လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ�� (၃၈%) �ှ သူတ်င်�်�်��၏ အိခို်ိန်း်

နှှင်််တ်စ�်ဖြူပိုး�ည်ီဖြူ�စ�်ု�ိ� သူ�ဘ�အိ�်ဆ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် 

�င်�်�န်း��တ််ွင် ်တ်ီ�ွီ (၃၄%)၊ �့ဒီီ�ိ� (၂၄%) နှှင််် ပိုး�နံှှိပိုး်

�ီဒီီ���ှ သူတ်င်�်�်�� (၂၂%) တ်ိ�ဖ်ြူ�င််် �န်း���်ှလူိ���်န်း

ခြိပိုးီ� ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််�� (၉%) ၏ အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ�်ဖြူပိုး�ည်ီဖြူ�စ်

�ု�့ှိဖြူခိုင်�်�ိ� စိတ်အ်ိပိုး်�ဆ်��ံဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။်

���းပံ ု၁၄ - သတင်းး�မှု�း�၏���နိ်းနိုိင်း�းတစိးခေါ်�ပ�ည်�ီဖစိးမှုု

�ခေါ်ပ် ခေါ်��န်ပးနိုစိိးသ�းမှု�ုတိုင်းး��တး

ဝက�ဘ�ဆ��က�

သတင��စ�

�ရဒ�ယ��

လ�မ�က�န�ယက�မ�ဒ�ယ�

တ�ဗ��

�က�နပ� အလ�န��က�နပ�

12%

11%

8%

8%

4%

26%

23%

16%

14%

5%

n=400

ခို်င်�်လူူထွ�တ်စ့် ပိုးလ်ူ��ံအိ�န်းဖြူ�င်် ်ဖြူခို�ငံ်�ကံြ�ည််ပ်ိုးါ� ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ

���ှသူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် ��်န်းပိုးအ်ိ��့�ု န်းည်�်ပိုးါ�

�သူ�လ်ူည်�် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််��သူည် ် ��စ််

ဘွတ်�်ှသူတ်င်�်�်��ထွ� ် ပိုးိ��ိ�တ်ိ�်�ု့ှိသူည်ဟ်ာ�ဆိ��� 

ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���ှသူတ်င်�်�်���ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။် 

FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� �လူ��်ခြိ�ိ���ှ အိသူ� ်

၃၄နှှစအ်ိ့ွ�အ်ိစိ��့ဝန်းထ်ွ��်တ်စဦ်း�� “��စ်ဘ်ွတ်�်ှ� 

သူတ်င်�်�တ်ခ်ြိပိုးီ�့င် ်သူတ်င်�်စ��ှ� ဖြူပိုးန်း�်တ်လ်ူိ�့် ပိုးါတ်�။် 

သူတ်င်�်စ�� ��စ်ဘ်ွတ်�်လူ���်တ်� ်�ဖြူ�န်းဘ်ူ��ပိုးါ။် ဒီါ

�ပိုး��် ် သူတ်င်�်စ�� သူတ်င်�်� ပိုးိ�ခြိပိုးီ� တ်ိ�်�သူခို်�

တ်�”် ဟာ�ဆိ�ပိုးါသူည်။်

FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�သူူ�်��နှှင်် ် စ����ဖြူပိုး�သူည်််

အိခိုါ သူတ်င်�်�်���ိ� အိဖြူခို��သူတ်င်�့်င်�်ဖြူ�စ�််��နှှင်် ်

66



တ်ိ��ဆ်ိ�င်စ်ိစစ့် န်းဖ်ြူ�စ�်စ၊ ပိုးိ��ိ�ဖြူပိုးည််စ်�စံွ� သူိဖြူ�င်န််း��လူည််

နှိ�င့်် န်းဖ်ြူ�စ�်စ လူိ�အိပိုး�်ကြ��င်�် သူိ့ှိကြ�သူည်�်ိ� �တ်ွ�့

ပိုးါသူည်။် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��အိ�်��အိဖြူပိုး��သူည် ် ၎င်�်တ်ိ�၏် 

သူတ်င်�်�်���ိ� ��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုး်တ်ွင်ပ်ိုးါ တ်င်�်သူ�လ်ူည်�် 

အိတ်င်�်အိ�်င်�်�်�� အိပိုးါအိဝင် ် အိ�်����ကံြ�ည်�်ု

န်းည်�်ပိုးါ��သူ� အိဖြူခို��သူတ်င်�့်င်�်ဖြူ�စ�််���ှ သူတ်င်�်�်��

နှှင််် �့��နှှ�သူွ��သူည််အ်ိခိုါ ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုတ်ွင် ်

�လူ်��််သူွ���လူ့် ှိပိုးါသူည်။် သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်��စွ�သူည် ်

ဝ�ဘ်ဆ်ိ��န်ှှင်််��စ်ဘ်ွတ်အ်ိပိုးါအိဝင် ် လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ

���်���ပိုး်တ်ွင်လ်ူည်�် သူတ်င်�်�်��တ်င်က်ြ�ပိုးါသူည်။် 

သူတ်င်�်ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူူဦး��့

အိန်းည်�်င်�သ်ူည် ် �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််��

�ိ� အိ�်��အိ��ဖြူ�င်် ်�့ွ�ခို်��်တ်ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။်

သူတ်င်�်ပိုး��ံှန်း ် (�န်းစ်ဉ်း၊် အိပိုးတ်စ်ဉ်း ် သူိ��်ဟာ�တ် ် လူစဉ်း)် 

ကြ�ည််ရ်ုံးုသူူ�်��အိကြ��� အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ�်ဖြူပိုး�ည်ီဖြူ�စ�်ုအိ�ပိုး်

စိတ်�်�်န်းပိုး�်ုအိတ်ိ�င်�်အိတ်��်��� �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��

အိကြ��� �ွ�ဖြူပိုး���ု့ှိပိုးါသူည် ် - တ်ီ�ွီသူတ်င်�်ပိုး��ံှန်းက်ြ�ည်််

သူူ�်��� (၇၃%) သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််��၏ 

အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ်�ဖြူပိုး�ည်ီဖြူ�စ�်ုအိ�ပိုး် သူ�ဘ�အိ�်ဆ��ံဖြူ�စ်

ခြိပိုးီ� �့ဒီီ�ိ� (၆၉%)၊ ��စ်ဘ်ွတ် ်(၆၈%) နှှင််် ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ�� 

(၆၂%) ဖြူ�င်် ်�န်း���်ှ လူိ���်န်းပိုးါသူည်။်

ယာံ�ု�ည်း�း��း�မှုု

သူ��တ်သူန်း�ှ�တ်ွ�့ ှိခို်��််��အိ့ ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု� 

ဂရေ့�ဏာသ်ူတ်င်�်�ပိုး်အိ�ဖြူခိုခို၍ံ သူတ်င်�်ဌာ�န်းတ်စခ်ို�၏ ဂရေ့�ဏာ်

သူတ်င်�်�ိ� သူတ်င်�်တ်စပ်ိုး�ဒီခ်ို်င်�်�ပိုး်�ူတ်ည်၍် အိဖြူခို��

သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်��၏ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််��နှှင်် ်

နှုင်�်�ှဉ်း၍် အိ��ဖြူ�တ်က်ြ�ပိုးါသူည်။် FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင််

�ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� �လူ��်ခြိ�ိ���ှ အိသူ� ် ၃၄ နှှစ်အိ့ွ�်

အိစိ��့ဝန်းထ်ွ��်တ်စဦ်း�� ၎င်�်၏အိ��ဖြူ�တ်�်ုပိုး�စံ�ံိ� 

���ဖ်ြူပိုးပိုးါအိတ်ိ�င်�် ့ ှင်�်ဖြူပိုးပိုးါသူည် ်- “သူတ်င်�်�ိ� အိ��ဖြူ�တ််

�ိ�လ်ူိ�ပိုးါတ်� ်- ဉ်းပိုး�� သူတ်င်�်ဌာ�န်း� သူတ်င်�်�ိ� ဘ�လ်ူိ�

တ်င်ဖ်ြူပိုးတ်�လူ�၊ အိ�ဒ်ီီသူတ်င်�်�ိ�ပိုး� တ်စဖ်ြူခို�� သူတ်င်�်ဌာ�န်း

တ်စခ်ို�� ဘ�လ်ူိ�တ်င်ဖ်ြူပိုးတ်�လူ�။ နှိ�င််င်�ံ့�သူတ်င်�်�တ်ွ

ဆိ�့င် ်သူတ်င်�်�ိ�စိစစခ်ြိပိုးီ� အိခို်�်အိလူ��်တ်ွန်း� ်ခို်င််ခ်ို်ိန်း်

ကြ�ည့််် ပိုးါတ်�”်။ FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� 

အိဖြူခို��သူူ�်��� သူတ်င်�်နှှင်် ်အိခို်�အ်ိလူ��််��ဖြူ�န်း်�်ဝ

့�တ်ွင်လ်ူည်�်���င်�်၊ ၎င်�်တ်ိ�၏် �ှန်း�်န်း�်ု�ိ� ဆ��ံဖြူ�တ််

့�တ်ွင်လ်ူည်�်���င်�် လူူတ်စဦ်း�၏ လူူ�ုအိသူိ�င်�်အိဝိ�င်�်

� အိ�့�ပိုးါ�ကြ��င်�် �ဖြူ�ကြ���ခို�က်ြ�ပိုးါသူည်။် ဉ်းပိုး�� 

��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုး်�ှ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� အိဖြူခို��

သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်��တ်ွင် ် တ်င်ဆ်�သ်ူည်် ် သူတ်င်�်

အိခို်�အ်ိလူ��််��၊ �ိ�ိ ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��့�သူ� 

�ိတ််�ဆွနှှင််် �ိသူ��စ�အိသူိ� င်�်အိဝိ� င်�်�်��ထွံ�ှ့�သူ� 

သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််��နှှင်် ် နှုင်�်�ှဉ်းက်ြ�ည််ဖ်ြူခိုင်�် ဖြူ�စ်

ပိုးါသူည်။်

တဗီျူးဲီ

တ်ီ�ွီသူည် ် လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံ�ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်ဖြူ�စ်

ခြိပိုးီ� MRTV၊ MRTV 4 နှှင််် Channel 7 တ်ိ��် လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��

ဆ��ံ တ်ီ�ွီလူိ�င်�်�်��ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည််။ သူိ��်သူ�လ်ူည်�် လူူ

ကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံခို်န်းန််း�်�်��� သူတ်င်�်ပိုး��ံှန်းက်ြ�ည််ရ်ုံးု

သူူ�်��� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိ့ှိဆ��ံခို်န်းန််း��််��

�ဟာ�တ်က်ြ�ပိုးါ။ ဉ်းပိုး�� MRTV �ိ� ပိုး��ံှန်း ် ကြ�ည်််ရုံးုသူူ ၇၁ 

ဦး�� ��ကံြ�ည်�်ုအိဆင်် ် ၆၉% အိထွိ �ပိုး�ကြ�၍ ပိုး��ံှန်း်

ကြ�ည််ရ်ုံးုသူူ ၁၀၂ ဦး�အိန်း� ် ထွ�်ဝ� ် (၅၂%) �သူ� 

MRTV 4 �ှ သူတ်င်�်�်���ိ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��ကြ�ပိုးါသူည််

။ Channel 7 �ှ သူတ်င်�်�်���ိ��ူ ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��သူူ�

 ပိုးိ�၍ပိုးင်န််းည်�်ပိုးါသူည် ်(၃၉%)။

���းပံ ု၁၅ - တဗီျူးဲီသတင်းး�မှု�း��ခေါ်ပ် ယာံ�ု�ည်း�း��း�မှု၁ု၈

77%

73%

73%

73%

72%

69%

54%

52%

49%

39%

36%

ယ���ကည�အ��ထ��မ�

n=26

n=34

n=36

n=31

n=26

n=71

n=35

n=102

n=43

n=71

n=43

မဟာ

Channel 7

ြမဝတီ

MRTV Entertainment

MRTV 4

MRTV

လတေ်တာခ်ျနန်ယ်

MNTV

Sky Net Up to Date

BBC World News

DVB

၁၈ ခို်န်းန််း�အ်ိခို်ိ��တ်ွင် ် သူတ်င်�်ကြ�ည််ရ်ုံးုသူူ�်���ိ�သူ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိတ်ိ�င်�်အိတ်�အိ�ကြ��င်�် ���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူဖြူ�င်် ် �ခို�ခို်�ပ်ိုး�နံှှင်််
�န်း��ပ်ိုးိ�င်�်ခို်�ပ်ိုး��ံ်���ှ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�ပိုး��ဏာ� န်းည်�်ပိုးါ��န်း�ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်
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BBC World News တ်ွင် ်သူတ်င်�်ပိုး��ံှန်းက်ြ�ည််ရ်ုံးုသူူ ၇၇% �

 ၎င်�်တ်ိ�၏် သူတ်င်�်�်���ိ� အိခြိ�� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ�� ကြ�ပိုးါ

သူဖြူ�င်် ်BBC � ခို်န်းန််း�အ်ိ��လူ��ံတ်ွင် ်��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��

�ုအိခိုံ့ ဆ��ံအိဆင််တ််ွင် ့်ှိပိုးါသူည််။ DVB၊ Sky Net Up to 

Date နှှင််် MNTV တ်ိ�သ်ူည် ် ၇၃% ဖြူ�င်် ် ဒီ�တ်ိ�အိဆင်် ်

��ံ ကြ� ည်် အိ�� ထွ�� �ု အိ ခိုံ ့ ဆ��ံ ခို် န်း် န်း �် �်�� ဖြူ� စ် ကြ�

ပိုးါသူည်။် လူာတ်�်တ်�ခ်ို်န်းန််း��် ၇၂% ဖြူ�င််�်န်း���်ှလူိ��်

�န်းခြိပိုးီ� MRTV (၆၉%)၊ MRTV Entertainment (၅၄%)၊ 

MRTV 4 (၅၄%)၊ ဖြူ�ဝတ်ီ (၄၉%)၊ Channel 7 (၃၉%) နှှင််် 

�ဟာ� (၃၆%) အိသူီ�သူီ�့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် 

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုနှှင််လ်ူူကြီး�ိ���််���ုတ်ိ��် အိဖြူပိုးန်း ်

အိလူှန်းဆ်�စ်ပိုး�်န်းဖြူခိုင်�်�့ှိပိုးါ။ ဆိ�လူိ�သူည်�်ှ� ပိုး့ိတ််

သူတ််�်��သူည် ် ��်��်ဖြူ��့�နှှင််အ်ိ���စ�� အိပိုးါအိဝင် ်

အိဖြူခို��အိ�ကြ��င်�်အိခို်��််���ပိုး်အိ�ဖြူခိုခို၍ံ ခို်န်းန််း��််��

�ိ� �့ွ�ခို်��်လူ့် ှိကြ�ပိုးါသူည်။် ဉ်းပိုး�� စစတ််ပိုးပ်ိုးိ�င် ်ဖြူ�ဝတ်ီ

ခို်န်းန််း�သ်ူည် ် ��်�လူ��်န်းဖြူပိုးည်သ်ူူ�်�� အိကြ��� လူူ

ကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံခို်န်းန််း��််��အိန်း� ် တ်စခ်ို�ဖြူ�စ�်န်း

�သူ�လ်ူည်�် �င်�်၏သူတ်င်�်�ိ� ကြ�ည််ရ်ုံးုသူူထွ�ဝ်��်

ပိုးင် ် ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု�့ှိကြ�ပိုးါ။ အိလူ��တ်ူပိုးင် ် ခြိ�ိ���န်း

လူူထွ�သူည် ် အိဖြူခို��ခို်န်းန််း��််���ှ သူတ်င်�်�်���ိ� ပိုးိ��ိ�

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��ကြ�သူည််တ််ိ�င် ် �ဟာ��ိ� ပိုး��ံှန်းက်ြ�ည််ရ်ုံးု

�လူ့် ှိပိုးါသူည်။်

ခို်န်းန််း��််��၏ လူူကြီး�ိ���််���ုတ်ွင် ် အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်��်��

အိကြ��� ကြီး�ီ�����သူ� �ွ�ဟာခို်��့်ှိပိုးါ။ သူိ��်သူ�လ်ူည်�် 

အိသူ� ်၄၅-၅၄ နှှစအ်ိ့ွ��််��� DVB �ိ� အိန်းည်�်င်�်

ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�သူည်�်ိ� �တ်ွ�့ ခြိပိုးီ� (ဖြူ�ဝတ်ီ၏ သူတ်င်�်

�်���ိ� သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံသူ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု့ှိ

�သူ�လ်ူည်�်) ပိုးိ��ိ�အိသူ�က်ြီး�ီ��သူ� အိ�ပိုးစ်�� ဖြူ�ဝတ် ီ

(၂၂%) �ိ� Channel 7 ထွ� ် ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�ပိုးါသူည်။် 

��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်��� MRTV 4၊ �ဟာ�တ်ီ�ွီနှှင်် ် DVB 

�ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�၍ ပိုးည်�တ်တ််�်����ူ ၎င်�်တ်ိ�အ်ိနှှစ်

သူ�ဆ်��ံခို်န်းန််း� ် ၃ ခို�ဖြူ�စသ်ူည်် ် MRTV 4၊ MRTV နှှင််် 

Channel 7 တ်ိ�အ်ိဖြူပိုးင် ် DVB၊ MRTV Entertainment နှှင််် 

MNTV အိပိုးါအိဝင် ်ခို်န်းန််း�အ်ိ�်��အိဖြူပိုး���ိ� ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�်

ကြ�ပိုးါသူည်။်

ခေါ်ရိဒီယီာို

���းပံ ု၁၆ - ခေါ်ရိဒီယီာိုသတင်းး�မှု�း��ခေါ်ပ် ယာံ�ု�ည်း�း��း�

မှု၁ု၉

ယ���ကည�အ��ထ��မ�

ြမနမ်ာအ့သံ

ပုဂ ံFM

VOA ြမနမ်ာပိုငး်အစီအစဉ်

BBC ြမနမ်ာပိုငး်အစီအစဉ်

ေနြပညေ်တာြ်မနမ်ာေ့ရဒီယို FM

ပတြမား FM

ေရ FM

ချယရ်ီ FM 56%

57%

63%

63%

65%

65%

69%

82% n=43

n=21

n=20

n=19

n=34

n=22

n=24

n=21

တ်ီ�ွီ��သ်ူိ�် လူူကြီး�ိ���်�်���သူ�လ်ူည်�် ခို်င်�်လူူထွ�၏ 

၇၇% � FM �့ဒီီ�ိ��ိ� ���်�ူန်း���ထွ�င်၍့်သူည်ဟ်ာ� 

�ဖြူ�ကြ���ကြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် စစတ််��်တ်ွင် ် �ဖြူ�

ဆိ�ခို�သ်ူူထွ��ှ ့�ခိုိ�င်န်ှုန်း�်အိန်းည်�်င်��်် (၃၃%) �သူ� 

�့ဒီီ�ိ��ိ� ပိုး��ံှန်း ် န်း���ထွ�င်ဖ်ြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

စစတ််��်�ဖြူ�ဆိ�သူူအိ�်��အိဖြူပိုး��� ခို်�ပ်ိုး� ံ ၁၆ တ်ွင် ်

���ဖ်ြူပိုးထွ��သူည််အ်ိတ်ိ�င်�် �့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်�်���ှ ၎င်�်တ်ိ�်

န်း���ထွ�င့်် �သူ� သူတ်င်�်�်���ိ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��ကြ�

သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် အိ�ပိုး်စ��ွ��စ���ဝိ�င်�်�ဆွ��နှွ�ပိုးွ�တ်ွင် ်

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�်���လူည်�် �့ဒီီ�ိ��ှ သူတ်င်�်ထွ�တ်လ်ူာင််ခ်ို်�်

�်���ိ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��ကြ�ပိုးါသူည်။် ဖြူ�န်း�်�အိသူသံူည် ်

�့ဒီီ�ိ��ှသူတ်င်�်�်���ိ� ပိုး��ံှန်း ် (�န်းစ်ဉ်း၊် အိပိုးတ်စ်ဉ်း ်

သူိ��်ဟာ�တ် ် လူစဉ်း)် န်း���ထွ�င််�လူ့် ှိသူည်ဟ်ာ� �ဖြူ�ဆိ�

သူူ�်��၏ အိနှှစ်သူ�ဆ်��ံ �့ဒီီ�ိ�ခို်န်းန််း� ် ဖြူ�စသ်ူည်််

အိဖြူပိုးင် ်နှိ�င်င််ပံိုးိ�င်ဖ်ြူ�စသ်ူည််တ််ိ�င် ်��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိခိုံ့

ဆ��ံထွ��ှ တ်စခ်ို�လူည်�် ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

၁၉ �့ဒီီ�ိ�ခို်န်းန််း�်အိခို်ိ��တ်ွင် ် သူတ်င်�်န်း���ထွ�င်သ်ူူ�်��

�ိ�သူ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိတ်ိ�င်�်အိတ်�အိ�ကြ��င်�် 

၁၉ �့ဒီီ�ိ�ခို်န်းန််း�အ်ိခို်ိ��တ်ွင် ် သူတ်င်�်န်း���ထွ�င်သ်ူူ�်���ိ�သူ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိတ်ိ�င်�်အိတ်�အိ�ကြ��င်�် ���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူဖြူ�င်် ် �ခို�ခို်�ပ်ိုး�ံ
�ှ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�ပိုး��ဏာ� န်းည်�်ပိုးါ��န်း�ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်
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���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူဖြူ�င်် ် �ခို�ခို်�ပ်ိုး��ံှ �ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�

ပိုး��ဏာ� န်းည်�်ပိုးါ��န်း�ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

BBC ဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်နှှင်် ် VOA ဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်အိစီအိစဉ်း�််�� (၆၃

% နှှင််် ၅၃%) �ိ� ပိုး��ံှန်းန််း��ဆင်သ်ူူ�်��� �င်�်တ်ိ�အ်ိ�ပိုး် 

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��နှိ�င်�်ုအိဆင််�်ိ� နှှိ�်၍်�ပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။်

အိသူ�အ်ိ့ွ�စ်�၊ံ ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�်�်ိ��စ�နံှှင််် �်��/� 

�်��အိကြ���တ်ွင် ် ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ၏ံ သူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် 

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိဆင််�် ဖြူ�င််�်���န်းပိုးါသူည်။် �့ာ 

FM ၏ ပိုး့ိတ်သ်ူတ်ထ်ွ�ဝ်��် �င်�်၏သူတ်င်�်�်��

အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ိ��စ��့သူည်ဟ်ာ�ဆိ�၍ နှိ�င်င််တံ်��

အိသူလံူာင််ဌ်ာ�န်း�်��ဖြူ�စ�်သူ� BBC ဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်နှှင်် ် VOA 

ဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်အိစီအိစဉ်း�််���ိ� န်း��ဆင်သ်ူည်် ် ပိုး့ိတ်သ်ူတ် ်

သူ��ံပိုး�နံှှစပ်ိုး��ံ �င်�်တ်ိ�၏် သူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည််

အိ��ထွ���ု့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် လူူင်��််��စွ� (၂၅%) � 

ခို်�့် ီ FM �ိ� န်း��ဆင်က်ြ��သူ�်လူည်�် အိသူ� ် ၁၅-၂၄ 

နှှစအ်ိ့ွ� ် �သူ�တ့်ှင်�််��အိန်း� ် ထွ�ဝ်��်သူ� 

�င်�်၏ သူတ်င်�်ထွ�တ်လ်ူာင််ခ်ို်��််��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည််

အိ��ထွ���ု့ှိပိုးါသူည်။် ထွိ��တ်ွ�့ ှိခို်�အ်ိ့ �့ာ FM နှှင််် 

ခို်�့် ီ FM တ်ိ��်ိ� ��်��်ဖြူ��့�အိတ်ွ�သ်ူ� န်း���ထွ�င််

ကြ�၍ သူတ်င်�်အိတ်ွ� ် န်း���ထွ�င်ဖ်ြူခိုင်�်�့ှိသူည်�်ိ� 

���ဖ်ြူပိုး�န်းပိုးါသူည်။် �့ာ FM နှှင််် ခို်�့် ီ FM နှှစခ်ို�စလူ��ံ� 

အိစိ��့-ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ���စ်ပိုးလ်ူ�ပိုးင််န်း�်�်�� ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။်

ပံနုိုိိပးမှုဒီီယီား

���းပံ ု၁၇ - သတင်းး�စိးမှု ိသတင်းး�မှု�း��ခေါ်ပ် ယာံ�ု�ည်း

�း��း�မှုု၂၀

ယ���ကည�အ��ထ��မ�

ေကးမုံ

Hakha Post

Zomi Post Media

The Chinland Post

7 Day Weekly

ြမနမ်ာအ့လငး် 73%

75%

79%

82%

86%

95% n=16

n=35

n=15

n=17

n=29

n=42

ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�သူူ�်��� ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ���ိ� ��ကံြ�ည််

အိ��ထွ��့�သူ� သူတ်င်�့်င်�်ဖြူ�စ�််��အိဖြူ�စ ်တ်န်း�်ိ��ထွ��

ကြ�ပိုးါသူည်။် လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံသူတ်င်�်စ�နှှင််ဂ်ရေ့်�န်း�်

�်��� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိခံို့ဆ��ံလူည်�် ဖြူ�စ်ပိုးါသူည်။်

ဒီစိးဂ�စိးတယား

�ဖြူ�ဆိ�သူူထွ��ှ အိန်းည််�င်� ် (၁၃%) �သူ� �ဒီသူတ်ွင်�်

သူတ်င်�်ဝ�ဘ်ဆ်ိ���််���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�၍့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�

�သူ�လ်ူည်�် အိသူ��ံဖြူပိုး�သူူတ်ိ�င်�်� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု့ှိ

ကြ�ပိုးါသူည်။်

���းပံ ု၁၈ - �နဲ်းလွှာိုင်းး�သတင်းး�မှု�း��ခေါ်ပ် ယာံ�ု�ည်း�း��း�

မှုု

63%

70%

72%

76%

83%

85% n=15

n=8

n=8

n=5

n=24

n=26

ယ���ကည�အ��ထ��မ�

Chin World

Zomi Post Media

Tedim Times

The Chinland Post

Zomi Times

Hakha Post

သူ��တ်သူန်းအိ့ လူူင်��််ိ��ဆ��််��� ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�်

သူီ�သူန်း်ဖ်ြူ�စ�်သူ� Chin World �ိ� အိနှှစ်သူ�ဆ်��ံဖြူ�စ၍် 

လူူကြီး�ီ��်ိ��ဆ��််��� The Hakha Post �ိ� အိကြီး�ိ��်

ဆ��ံဖြူ�စက်ြ�သူည်။် �ဒီသူတ်ွင်�်ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��နှှင််ဒ်ီစဂ်ရေ့်စ်

တ်� ် �ီဒီီ��တ်ိ�အ်ိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိဆင််�််��

�ိ� နှုင်�်�ှဉ်းပ်ိုးါ� အိွန်းလ်ူိ�င်�် Hakha Post ပိုး့ိတ်သ်ူတ််

�်��၏ ၆၃% � အိွန်း်လူိ�င်�်���့ှင်�် ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု

့ှိကြ�ခြိပိုးီ� ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�ပိုး့ိတ်သ်ူတ်၏် ၈၆% � ပိုး�နံှှိပိုး်

���့ှင်�်အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��ကြ�ပိုးါသူည်။်

လူ�တ််စဆ်�ပိုးစ်��သူ� ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််���သူ� သူတ်င်�်

ကြ�ည့််် န်း ် �ူ�်ူ��ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ��သူ�လ်ူည်�် �ူ�်ူ��ိ� 

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��၍့သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် အိ�ပိုးစ်�အိ�်ိ���်ိ��အိကြ���တ်ွင် ် �ွ�ဟာခို်�်

၂၀ ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�အိခို်ိ���ိ��တ်ရ်ုံးုသူူ�်���ိ�သူ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိတ်ိ�င်�်အိတ်�အိ�ကြ��င်�် ���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူဖြူ�င်် ် �ခို�ခို်�ပ်ိုး��ံှ �ိ��စ်��ဖြူပိုး� 
န်း�ူန်း�ပိုး��ဏာ� န်းည်�်ပိုးါ��န်း�ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်
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�်��� ကြီး�ီ�ကြီး�ီ�������့ှိ�န်းပိုးါသူည်။် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ှ သူတ်င်�်

ပိုး့ိတ်သ်ူတ််�်��၏ ၈၆% � �ူ�်ူ�သူည် ် သူတ်င်�်

အိတ်ွ� ်��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���လူ���်သူ� ပိုးလူ��်��င်�်

ဖြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� ဆိ�ကြ��သူ�လ်ူည်�် ��်�လူ��်န်းသူူ�်��၏ 

ထွ�ဝ်��်သူ� �င်�်အိခို်��်ိ� သူ�ဘ�တ်ူပိုးါသူည်။် 

အိ �်ိ�� သူ�� နှှ င််် အိ �်ိ�� သူ �ီ� �်�� အိ ကြ��� တ်ွ င်် လူ ည်�် 

အိလူ��တ်ူ သူ�ဘ�ထွ���ွ�ဖြူပိုး���ု့ှိပိုးါသူည် ် - အိ�်ိ��သူ��

�်��� �ူ�်ူ�အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ု�့ှိ�သူ�လ်ူည်�် 

အိ�်ိ��သူ�ီ��်��� �ူ�်ူ��ှသူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည််

�ု�်��စွ�ထွ��ကြ�ပိုးါသူည်။်

ခေါ်ဖ�စိးဘာတဲး

���းပံ ု၁၉ - ခေါ်ဖ�စိးဘာတဲးသတင်းး�မှု�း��ခေါ်ပ် ယာံ�ု�ည်း

�း��း�မှု၂ု၁

ယုံကညအ်ားထားရ
ရဖံနရ်ခံါ ယုံကည၍်ရ
ယုံကည၍်မရ
အေြဖမေပးပါ

2%

15%

51%

32%

n=225

အိဖြူခို���ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်�်��နှှင််န်ှုင်�်�ှဉ်းပ်ိုးါ� ��စ််

ဘွတ်�်ပိုး်တ်င်�်သူ� သူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည််

အိ��ထွ���ု� န်းည်�်ပိုးါ�ပိုးါသူည်။် ��စ်ဘ်ွတ်တ််ွင် ်သူတ်င်�်

ကြ�ည််သ်ူူ�်��ထွ��ှ ၃၂% �သူ� ၎င်�်တ်ိ� ် ဖြူ�င်�်တ်ွ�့ �သူ� 

သူတ်င်�်�်��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ု့ှိ၍ ၅၁% � ့�ံန်း့် ခံိုါ 

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��ခြိပိုးီ� ၁၅% ��ူ ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��၍ 

�့ဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည််။ အိသူ� ်၂၅-၅၄ နှှစအ်ိ့ွ� ်��်�င်�်�

�န်း�ူ��သူ� ခြိ�ိ���န်းအိ�်ိ��သူ���်��� ��စ်ဘ်ွတ်�်ှ သူတ်င်�်

�်��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ုအိန်းည်�်ဆ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် သူတ်င်�်

တ်��်�� (သူတ်င်�်လူိ�၊် သူတ်င်�်�ှ��၊ ဝါဒီဖြူ�န်း်သ်ူတ်င်�်) �ိ� 

လူူအိ�်��အိကြ��� သူတ်ိဖြူပိုး��ု့ှိ၍ ��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုး်တ်ွင် ်

��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��၍�့�သူ� သူတ်င်�့်င်�်ဖြူ�စ�််�� ပိုး်�ံနှှံ်

�န်း�ု�ိ� သူိ့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် �င်�်အိခို်�သ်ူည်ပ်ိုးင် ် ��စ််

ဘွတ်၏် အိဓိိ�အိ��န်းည်�်ခို်� ် ဖြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် FGD 

တ်ွင် ်ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� အိွန်း်လူိ�င်�်စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�်

လူ�ပိုး�်ိ�င်�်န်းသူူ ��လူ�ခြိ�ိ���ပိုး်�ှ အိ�်ိ��သူ�ီ�င်�တ််စ်

ဦး�� သူူ�၏ စိ��့ိ��်ု�ိ� �ဖြူပိုး�ဖြူပိုးပိုးါသူည် ်- “တ်စခ်ို်ိ��လူူ�တ်ွ

� ဘ�သူ��့�န်း�ပ်ိုးတ်သ်ူ�လ်ူိ� ် အိစွန်း်��့��အ်ိဖြူ�င်�်တ်ွ

�ိ� ��စ်ဘ်ွတ်�်ှ� တ်င်က်ြ�တ်�။် အိ��်တ်� ် အိသူ� ် ၁၆ 

နှှစ၊် ၁၈ နှှစ�်တ်�င် ်�ဖြူပိုးည််�်သူ�တ်�် လူူင်��်တ်ွ� အိဖြူ�င််

�တ်ွလူွ��ှ����န်း�့်�”။

ပိုင်းးဆွဲိုင်းးသး

FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�သူူ�်��� �ီဒီီ���်���ိ� ပိုးိ��ိ�

ပိုးွင််လ်ူင်�်ဖြူ�င်သ်ူ��ု့ှိ�စလူိ�ခြိပိုးီ� အိခို်ိ��သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်��

အိ�ပိုး် အိစိ��့၏ ဘ�လ်ူိ���်ု၊ လူာ��်�ိ���ုနှှင်််

အိ��အိ�ွ��်ပိုး��ု�်��့ှိသူည်ဟ်ာ� �ူဆကြ��သူ�လ်ူည်�် 

�င်�်သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်��၏ ပိုးိ�င့်် ှင်�်�ည်သ်ူူဖြူ�စသ်ူည်�်ိ� 

ပိုး့ိတ်သ်ူတ်အ်ိခို်ိ���သူ� သူိ့ှိ သူိ��်ဟာ�တ် ်စိတ်ဝ်င်စ်���ု ့ှိ

ကြ�သူည်ဟ်ာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် ဘဝတ်စ်�လူ်�� ်အိခို်ိန်း�််��စွ�

တ်ွင် ် နှိ�င်င််ပံိုးိ�င်�်ီဒီီ���သူ� လူာ��်�ိ��ခို�သ်ူဖြူ�င်် ် ပိုးိ�င့်် ှင််

�ည်သ်ူူဆိ�သူည်�်ိ� အိသူ�က်ြီး�ီ�သူူ�်��� သူိ့ှိ�ု

အိန်းည််�ဆ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

အိ�ှန်း်အိ��ဖြူ�င််�်ူ ပိုးိ�င်ဆ်ိ�င်သ်ူူ�ည်သ်ူူဖြူ�စသ်ူည်ဟ်ာူ�သူ�

အိခို်�်� ��ကံြ�ည်�ု်အိ�ပိုး် �်��စွ� သူ�်�့��်�ု�့ိှပိုးါ။ 

အိဖြူ�င်သ်ူ�ဘ�ထွ���်��� ပိုးိ�င်ဆ်ိ�င်သ်ူူအိ�ပိုး်အိ�ဖြူခို�ခိုဘံ� 

သူတ်င်�်နှှင််တ််င်ဆ်�ပ်ိုး�တံ်ိ�အ်ိ�ပိုး် အိ�ဖြူခိုခို�ံလူ့် ှိပိုးါသူည်။် 

အိလူ��တ်ူပိုးင် ်လူ�ပိုးင််န်း�်တ်စခ်ို�လူ��ံအိ�ပိုး် ကြ�ည််�်လူ�့်ှိဘ�

�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�ဏ္ဍာအိ�ပိုး်သူ� ပိုးိ�၍ �ဝ�န်းသ်ူ��ံသူပိုး�်လူ်

့ှိကြ�ပိုးါသူည်။်

သူိ��်သူ�လ်ူည်�် သူတ်င်�်ဌာ�န်းသူည် ် �ဒီသူတ်ွင်�်ဖြူ�စသ်ူည်၊် 

၂၁ ��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုး်�ှ သူတ်င်�်�်���ိ��တ်ရ်ုံးုကြ�သူူ�်���ိ�သူ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ုအိတ်ိ�င်�်အိတ်�အိ�ကြ��င်�် ���ဖြူ�န်း�်ခို�သ်ူဖြူ�င်် ် �ခို�ခို်�ပ်ိုး��ံှ 
�ိ��စ်��ဖြူပိုး�န်း�ူန်း�ပိုး��ဏာ� န်းည်�်ပိုးါ��န်း�ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။်
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ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်ဖြူ�စသ်ူည်၊် နှိ�င််င်တံ်��ဖြူ�စသ်ူည် ် ��ူ 

အိ�့�ကြီး�ီ�ပိုးါသူည်။် FGD တ်ွင် ် ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� 

��လူ�ခြိ�ိ���ပိုး်�ှ အိသူ� ်၂၂ နှှစ်အိ့ွ� ်���ဆိ�င်ပ်ိုးိ�င့်် ှင််

တ်စဦ်း�� “�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���တ်ွ�တ်င်တ််� ်နှိ�င်င််တံ်��

သူတ်င်�်�တ်ွ�ိ� ��ကံြ�ည်�်ိ�ခ်ို�တ််��်လူ။ ��လူ�ခြိ�ိ���ှ�

ဖြူ�စတ််�ဟ်ာ��ိ� အိင်တ််�န်း��်ပိုး် သူတ်င်�်တ်င့်် င် ်�ှန်း်��ှန်း်

 သူတ်င်�်ဌာ�န်း�ှ� ဖြူပိုးန်း့် ှ�ကြ�ည််တ််�။် တ်စခ်ိုါတ်စ်�လူ�်

့င် ် သူတ်င်�်� အိ�ှ��ဆိ�ခြိပိုးီ� �့�ထွ��တ်� ် �ွန်း�်န်း််�တ်ွ 

�တ်ွ�့ တ်တ််တ်�”်  ဟာ�ဆိ�ပိုးါသူည်။်

လူူကြီး�ိ��်အိ�်��ဆ��ံနှှင်််��ံကြ�ည််�ုအိခိုံ့ဆ�ံ��့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်

�်��တ်ွင် ် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်နှှင််န်ှိ�င််င်တံ်���ှ သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်�� 

ပိုးါဝင်ပ်ိုးါသူည်။် BBC (၆၃%) နှှင််် VOA (၆၅%) ဖြူ�န်း�်�ပိုးိ�င်�်

အိစီအိစဉ်း�််��အိ�ပိုး် ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု� ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်

သူတ်င်�်ဌာ�န်း�်�� - ဉ်းပိုး�� ပိုး�ဂရေ့ ံ FM (၆၉%) နှှင််် ဖြူ�န်း�်�်

အိသူ ံ (၈၂%) တ်ိ�ထ်ွ� ် အိန်းည်�်င်��်လူ်�န််းည်�်�န်း

ပိုးါသူည်။်

စိတိးဝင်းးစိး�သည်�း သတင်းး�မှု�း�၊ 

ပရိတိးသတးနိုိစိးသ�းခေါ်သး�ရိးမှု�း�နိုငိ်း�း

သတင်းး�����း�လွှာ�းစိ�ီဆွဲင်းး�မှုု

သူတ်င်�်�်��ပိုး��ံှန်းက်ြ�ည််ရ်ုံးုဖြူခိုင်�်� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူအိ�်��စ� 

(၈၄%) အိတ်ွ� ်အိ�့�ကြီး�ီ�ပိုးါသူည််။ ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင််�်�်�လူ�၊်

အိ�်ိ��သူ��နှှင််အ်ိ�်ိ��သူ�ီ�၊ အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်�အိ��လူ��ံ� 

သူတ်င်�်�်��ပိုး��ံှန်းက်ြ�ည််ရ်ုံးု့န်း ် အိ�့�ကြီး�ီ�သူည်ဟ်ာ� ဆိ�

ပိုးါသူည်။် အိသူ� ်၁၅-၂၄ နှှစ်အိ့ွ�အ်ိ�ပိုးစ်�� သူတ်င်�်�ိ�

စိတ်ဝ်င်စ်���ုအိ�်��ဆ��ံ (၈၈%) ဖြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် 

စိတ်ဝ်င်စ်���ု အိန်းည်�်ဆ��ံအိ�ပိုးစ်�ဖြူ�စ�်သူ� အိသူ� ် ၅၅ 

နှှစအ်ိထွ�အ်ိ့ွ��််��တ်ွင်ပ်ိုးင် ် စိတ်ဝ်င်စ်���ုကြီး�ီ����

သူည် ်(၇၉%) �ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။် ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ�်�� 

(၇၂%) � စိတ်ဝ်င်စ်���ုအိန်းည်�်ဆ��ံဖြူ�စခ်ြိပိုးီ� ပိုးည်�

အိ့ည်အ်ိခို်င်�်အိဖြူ�င််ဆ်��ံ ့ှိသူူ�်�� (၉၅%) � 

စိတ်ဝ်င်စ်���ုအိ�်��ဆ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်

���းပံ ု၂၀ - သတင်းး�မှု�း� ပံမုှုနိ်း��ည်�းရှု�ု�င်းး�

ယုံကညအ်ားထားရ
ရဖံနရ်ခံါ ယုံကည၍်ရ
ယုံကည၍်မရ
အေြဖမေပးပါ

44%

40%

12%

4%

n=400

နိုိစိးသ�းခေါ်သးသတင်းး�မှု�း�

���းပံ ု၂၁ - နိုစိိးသ�းခေါ်သးသတင်းး�မှု�း�

အ���ယ

အ�ရ���တ�င�အ�ရ�

က�န�ကမ����ဒသမ���

�မန�မ����င�င�မ��ဖစ�ရပ�မ���အ�ပ�
ကမ���အ�မင�

တ��င���ဒသ�က��/�ပည�နယ�

�ဒသတ�င��

�မန�မ��ပည�

အနည��ငယ�စ�တ�ဝင�စ�� အလ�န�စ�တ�ဝင�စ��

40%

40%

31%

33%

20%

14%

11%

44%

41%

50%

42%

43%

42%

29%

n=400
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ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူ�်��သူည် ် ဖြူ�န်း�်�ဖြူပိုးည်အ်ိ�ကြ��င်�် သူတ်င်�်

�်�� (၈၄%) �ိ� အိန်းည်�်င်�် သူိ��်ဟာ�တ် ် အိလူွန်း ်

စိတ်ဝ်င်စ်��ကြ�ပိုးါသူည်။် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူတ်င်�်�်�� (၈၁%)၊ 

တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ�/ဖြူပိုးည်န််း�သ်ူတ်င်�်�်�� (၈၁%)၊ ��့�်

သူတ်င်�်�်�� (၆၃%)၊ အိ�့ှ��တ်�င်အ်ိ�့ှသူတ်င်�်�်�� 

(၅၆%)၊ အိနှိိ�သူတ်င်�်�်�� (၄၀%)၊ ထွိ�င်�်နှိ�င်င်် ံသူတ်င်�်

�်�� (၃၈%)၊ တ်ရုံး�တ်ဖ်ြူပိုးည်သ်ူတ်င်�်�်�� (၃၈%) နှှင််် ဘဂရေ့�

လူ���ဒီ့် ှန်ှိ�င်င််သံူတ်င်�်�်�� (၃၄%) အိ�ပိုး် စိတ်ဝ်င်စ်���ု

� �န်း��တ််ွင် ်ဆ�လ်ူ�့် ှိ�န်းပိုးါသူည်။်

�်န်း�်���့�သူတ်င်�်�ိ� စိတ်အ်ိဝင်စ်���ုအိဖြူ�င််�်��ဆ��ံ

ဖြူ�စပ်ိုးါသူည် ် (၅၀%)။ နှိ�င််င်�ံ့� (၃၇)%၊ စီ�ပိုးွ���့� 

(၃၅%)၊ လူူ�ု�့�ဖြူ�စ့် ပိုး�််�� (၃၁%)၊ အိ���စ�� (၃၂%) 

နှှင််် ��်��်ဖြူ��့� (၁၈%) သူတ်င်�်�်��� �န်း���်ှလူိ��်

�န်းပိုးါသူည်။် လူူင်��််�� (၁၅-၂၄ နှှစအ်ိ့ွ��််��) နှှင််် 

ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�် အိထွ�တ််န်း�်အိဆင််ထ်ွ� ် ��်�်

လူွန်းသ်ူူ�်��� ��်��်ဖြူ��့��ဏ္ဍာ�ိ� စိတ်ဝ်င်စ်���ုအိ�်��

ဆ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။် ပိုးည်�တ်တ်�််��သူည် ် �်န်း�်���့�နှှင်််

နှိ�င််င်�ံ့�အိ�ကြ��င်�်အိ့��်���ိ�လူည်�် ပိုးိ��ိ�နှှစသ်ူ�က်ြ�

သူည်�်ိ� �တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။်

��စ်ဘ်ွတ်၏် သူတ်င်�်�ဏ္ဍာ (Newsfeed) �ိ� ကြ�ည််ရ်ုံးု

သူူ�်��� သူတ်င်�်�်���ိ� ပိုး��ံှန်းက်ြ�ည််ရ်ုံးု�လူ့် ှိခြိပိုးီ� �ပိုးခ်ို််

�်���ိ� လူိ��ခ်ိုလ်ူ�ပိုးထ်ွ��ဖြူခိုင်�်၊ �ည်သ်ူည််�်ပိုးခ်ို်�်ိ� ဦး�စွ�

�တ်ွ�ဖြူ�င်လ်ူိ�သူည်�်ိ� �့ွ�ခို်�ထ်ွ��ဖြူခိုင်�်တ်ိ� ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်လူ့် ှိ

ပိုးါသူည်။် �ီဒီီ���်��၏ ��စ်ဘ်ွတ်�်ပိုးခ်ို်�််���ိ� ��စ််

ဘွတ်�်ပိုး်တ်ွင် ် ကြ�ည််ရ်ုံးု�လူ့် ှိ�သူ�လ်ူည်�် သူတ်င်�်

အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� �ိတ်�်ဆွသူူင်�ခ်ို်င်�်�်��ထွ�ံှ 

့�ူသူူ�်��လူည်�် အိ�်��အိဖြူပိုး��့ိှပိုးါသူည်။် အိခို်ိ��� လူူ

ပိုး�ဂရေ့ဂိ�လူ�််��အိ�� ���လူိ��လူ�ပိုး၍် သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�်

့�ူဖြူခိုင်�်လူည်�် ့ှိပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် �င်�်သူိ� ် လူူ

ပိုး�ဂရေ့ဂိ�လူ�််��အိ�� ���လူိ��လူ�ပိုးဖ်ြူခိုင်�်�ိ� နှိ�င််င်�ံ့� သူိ��်ဟာ�တ််

 ဖြူပိုးည််တ်ွင်�် သူိ��်ဟာ�တ် ် �ဒီသူတ်ွင််� သူတ်င်�်�်���ိ� ့�ူ

နှိ�င့်် န်းထ်ွ� ် ��်�က်ြ���သူူ�်��၏ သူတ်င်�်�်���ိ� ့�ူ

့န်းအ်ိတ်ွ� ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုး�်လူ့် ှိပိုးါသူည်။် အိ�်��စ�� �ိတ်�်ဆွ

သူူင်�ခ်ို်င်�်�်�� (၈၀%) နှှင််် ခို်ိတ်ဆ်�့် န်း ် အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�

ခြိပိုးီ� �ိသူ��စ�နှှင််ခ်ို်ိတ်ဆ်�့် န်း ် (၆၆%)၊ သူတ်င်�်�ပိုးခ်ို်�််�� 

ကြ�ည််ရ်ုံးု့န်း ်(၄၀%) အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�န်းသူူ�်��

၏ ထွ�ဝ်�ခ်ိုန်း််နှှင််် ��်�လူ��်န်းသူူ�်��၏ သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး�ံ

� သူတ်င်�်�ပိုးခ်ို်�််���ိ� ���လူိ��လူ�ပိုးက်ြ�ခြိပိုးီ� အိ�်ိ��သူ��၊ 

အိ�်ိ��သူ�ီ� သူိ��်ဟာ�တ် ် �တ်ူည်ီ�သူ� အိသူ�အ်ိ�ပိုး်စ��်��

အိကြ��� သူိသူိသူ�သူ��ွ�ဖြူခို���ု�့ှိ�ခို်။

င်�့် ွ�၍် ပိုးည်�တ်တ်�်သူ� အိ�်ိ��သူ�ီ��်��� ဂရေ့ီတ်နှှင်််

ရုံး�ပိုး့် ှင်အ်ိနှ�ပိုးည်�့ှင်�််���ိ� ���လူိ��လူ�ပိုး�်ုတ်ွင် ် အိ�်��

ဆ��ံ ဖြူ�စ�်သူ�လ်ူည်�် ၃၅-၄၄ နှှစ်အိ့ွ�အ်ိ�်ိ��သူ���်���

အိ���စ��သူ����်���ိ� ���လူိ��လူ�ပိုးက်ြ�ပိုးါသူည်။် 

လူူဦး��့၏ ၁၆% - အိထွူ�သူဖြူ�င််် ၄၄-၅၄ နှှစအ်ိ့ွ��််��

နှှင်််အိလူ�တ််န်း�်�အိ�င်သ်ူူ�်�� - ဘ�သူ��့�ဆ့��်��

အိ�� ���လူိ�� လူ�ပိုးက်ြ�ပိုးါသူည််။ ပိုးည်�တ်တ်�််��နှှင်် ်

အိသူ�အ်ိ့ွ�အ်ိကြီး�ီ�ဆ��ံသူူ�်��� ပိုးည်�့ှင်�််��နှှင်် ်

နှိ�င်င််�ံ့��ခိုါင်�်�ဆ�င်�််���ိ� အိ�်��ဆ��ံ ���လူိ�� 

(follow) လူ�ပိုးက်ြ�ပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည်�် FGD တ်ွင် ်

ပိုးါဝင်�်ဆွ��နှွ�ခို��်သူ� ��လူ�ခြိ�ိ���ှ အိွန်းလ်ူိ�င်�်စီ�ပိုးွ���့�

လူ�ပိုး�်ိ�င်သ်ူည်် ် အိသူ� ် ၂၉ နှှစ်အိ့ွ�အ်ိ�်ိ��သူ�ီ�တ်စ်

ဦး�� ကြီး�ိ��န်ှှစ်သူ��်သူ�အိ့��်��တ်ွင် ်အိ�ဖြူပိုး�င်�်အိလူ�

့ှိတ်တ်�်ကြ��င်�် ဆိ�ပိုးါသူည် ် - “အိ့င်�်�တ်� ် �ွန်း�်� 

��်�က်ြ���သူူ�တ်ွအိ�ကြ��င်�် အိ့��်သူိခို်င်တ််�၊ 

အိလူှအိပိုးအိ�ကြ��င်�် တ်င်တ််� ် ဘ�လူ�ဂ်ရေ့ါ�တ်ွ�ိ�လူည်�် 

အိ့��် စိတ်ဝ်င််စ��ခို��်ူ�ပိုးါတ်�။် ခို��တ်� ် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်န်း�်

နှိ�င်င််တံ်��သူတ်င်�်�တ်ွ�ိ� ပိုးိ�စိတ်ဝ်င်စ်��တ်�”်။

FGD တ်ွင် ် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��တ်ွင် ် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််ံ့ ှိ �ီဒီီ���်��

အိ�န်းဖြူ�င်် ် တ်ိ��တ်��်ု့ှိ့န်း ် လူိ�အိပိုး�်န်း�သူ��ကြ��င်�် 

သူ�ဘ�ထွ���်ိ��့ိှသူည်�ိ်� အိ�်��အိ��ဖြူ�င််် �တွ်�့ ပိုးါသူည်။် 

�ဒီသူတ်ွင်�်ထွ�တ်�်ဝသူည်် ် ခို်င်�်သူတ်င်�်စ��်��� 

အိ�့�ကြီး�ီ�သူည်ဟ်ာ� ထွင်ဖ်ြူ�င့်် သူည်် ်အိ�ကြ��င်�့်င်�်နှှစခ်ို�

့ှိပိုးါသူည် ် - အိခို်ိ���သူ� ခို်င်�်�ီဒီီ���်��� သူတ်င်�်�်��

�ိ� ခို်င်�်ဘ�သူ�ဖြူ�င်် ် တ်င်ဆ်�က်ြ�ခြိပိုးီ� (�င်�်အိခို်��် 

ဖြူ�န်း�်�စ��� ���င်�်စွ���ွ��်�်င်�်သူ� သူ�က်ြီး�ီ�

့ွ�အ်ိိ��်��နှှင််ပ်ိုးည်��တ်တ်သ်ူူ�်��အိတ်ွ� ် အိထွူ�

အိ�့�ကြီး�ီ�ပိုးါသူည်)် �ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်စ��်��� 

ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်သူတ်င်�်စ��်��ထွ� ် အိ�်��အိ��ဖြူ�င်် ် ဖြူ�န်း်ခ်ို်ိ

ခို်ိန်းပ်ိုးိ��ိ�တ်ိ��တ်�င်�်၍ လူ�လ်ူှ��်�ှီ့့ှိ့န်း ် ပိုးိ��ိ�လူွ��်ူ

ပိုးါသူည်။် ဖြူပိုးည်တ််ွင်�်သူတ်င်�်စ��်��� ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�၏် 

ခြိ�ိ��ဖြူပိုးနှှင််�်�်�လူ��်ဒီသူ�်��သူိ� ်၂-၅ ့� ်�န်း���််ခြိပိုးီ�

�ှ �့��့် ှိ�လူ့် ှိသူဖြူ�င်် ် သူတ်င်�်�်��� အိခို်ိန်း�်နှှ�င်�်

သူွ���လူ့် ှိပိုးါသူည်။် သူိ��်သူ�လ်ူည််� �နှှ�င််�်နှှ��ု�ိ� �င်�်

သူတ်င်�်စ��်���သူ� ကြ���ံတ်ွ�့ သူည်�်ဟာ�တ်ပ်ိုးါ။ 

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�်တ်ွင် ် အိ�ဖြူခိုစိ��်�သူ� သူတ်င်�်ဌာ�န်း
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�်��သူည်လ်ူည်�် ၎င်�်တ်ိ�၏်သူတ်င်�်စ��ိ� ��လူ�ခြိ�ိ�� 

သူိ��်ဟာ�တ် ်�နှတ�လူ�တ်ွင် ်ပိုး�နံှှိပိုး�်လူ့် ှိသူဖြူ�င်် ်အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်စ်

�ဖြူပိုး�ည်ီဖြူ�စ�်ုတ်ွင် ် စိတ်�်ခို်�ု�်���ိ� ကြ���ံတ်ွ�ကြ�့ပိုးါ 

သူည်။်

���းပံ ု၂၂ - သတင်းး�မှု�း��ို ဖတးရှုလုွှာိုသည်�း ဘားသးစိ�း� 

(မှု�း�)

ဖလမး် (ချငး်)
မတူပီ(ချငး်)
ဟားခါး (ချငး်)
တီးတိန ်(ချငး်)
အဂလိပ်
အြခား
ြမနမ်ာ

23%

23%2%

14%

17%

6%
15%

n=400

ခို်င်�်လူူထွ�၏ ၄၂% � သူတ်င်�်�ိ� ဖြူ�န်း�်�ဘ�သူ�ဖြူ�င်် ်

�တ်၍့်�သူ�လ်ူည်�် ၂၃% �သူ� ဖြူ�န်း�်�ဘ�သူ�ဖြူ�င်် ်

�တ်ရ်ုံးုလူိ�ကြ�ပိုးါသူည်။် စစတ််��်တ်ွင် ်�ဖြူ�ဆိ�သူူ�်��အိန်း� ်

၅၂% � သူတ်င်�်�ိ� ခို်င်�်ဘ�သူ�ဖြူ�င်် ်�တ်ရ်ုံးုလူိ��ကြ��င်�် 

�ဖြူပိုး�ကြ�ပိုးါသူည်။်

သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််��� ခို်င်�်ဘ�သူ�ထွ� ်

ဖြူ�န်း�်�ဘ�သူ�ဖြူ�င်် ် ပိုးိ��ိ��်��ဖြူပိုး���န်းဖြူခိုင်�်� ပိုးည်�

အိ့ည်အ်ိခို်င်�်န်းည်�်ပိုးါ�သူူ�်��၊ သူ�က်ြီး�ီ�့ွ�အ်ိိ��်�� 

အိပိုးါအိဝင် ် ဖြူ�န်း�်�ဘ�သူ� ��ွ��်�်င်သ်ူူ�်��အိတ်ွ� ်

စိန်း�်ခို်�ုတ်စခ်ို� ဖြူ�စ�်န်းပိုးါသူည်။် ��်�လူ��်န်းဖြူပိုးည််

သူူ�်��၏ သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး��ံ သူတ်င်�်�ိ� ဖြူ�န်း�်�ဘ�သူ�ဖြူ�င်် ်

�တ်ရ်ုံးုကြ��သူ�လ်ူည်�် ခြိ�ိ���န်းလူူထွ�၏ ၅၇% � 

ဖြူ�န်း�်�ဘ�သူ�ဖြူ�င်် ်�တ်ရ်ုံးုကြ�ပိုးါသူည်။်

သတင်းး�နိုငိ်း�း����း�လွှာ�းမှု�း��ို ရိယားသည်�းခေါ်န်ရိးမှု�း�

သူတ်င်�်အိတ်ွ� ် အိသူ��ံဖြူပိုး��ုနှှင််�်�ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ���ု ပိုးိ��ိ�

န်းည်�်ပိုးါ��သူ�လ်ူည်�် (��စ်ဘ်ွတ် ် အိပိုးါအိဝင်)် လူူ�ု 

�ွန်း�်��်ီဒီီ��� သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််��့�ူ

့�တ်ွင် ် လူူကြီး�ိ��အ်ိ�်��ဆ��ံ ပိုးလူ��်��င်�်ဟာ� ဆိ�ကြ�

ပိုးါသူည်။် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်သ်ူူ သူ��ံပိုး�တံ်စပ်ိုး� ံ (၃၁%) � လူူ�ု 

�ွန်း�်��်ီဒီီ���ှ သူတ်င်�့်�ူကြ�၍ �ိတ်�်ဆွ 

သူူင်�ခ်ို်င်�်�်��ထွ�ံှ (၂၄%)၊ တ်ီ�ွီ�ှ (၁၄%) ့�ူကြ�

ပိုးါသူည်။် ��်�လူ��်န်းဖြူပိုးည်သ်ူူ�်��၏ ၂၈% နှှင််် ခြိ�ိ���န်း

လူူထွ�၏ ၄၈% � လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ���ှ သူတ်င်�်

အိခို်�အ်ိလူ��််��့�ူကြ�သူဖြူ�င်် ်အိင်တ််�န်း�လ်ူိ�င်�့့်ှိ

�ုနှှင်် ် အိင်တ််�န်း�အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�၍့�သူ� ပိုးစစည်�်�ိ့ိ��

�်��့့ှိနှိ�င်�်ုဖြူခို��န်း��ခို်��်ကြ��င်် ် ဖြူ�စ�်ပိုး်လူ��သူ� �ွ�

ဟာ�ု�ိ� �တ်ွ�ဖြူ�င့်် ပိုးါသူည်။် အိ�်ိ��သူ�ီ��်��သူည် ်သူတ်င်�်

နှှင်််အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ�� (၃၅%)

၊ �ိတ်�်ဆွသူူင်�ခ်ို်င်�််�� (၂၅%) နှှင််် �ိသူ��စ� (၁၅%) �ှ 

့့ှိကြ�ပိုးါသူည်။် အိ�်ိ��သူ���်����ူ လူူ�ု�ွန်း�်� ်

�ီဒီီ�� (၃၃%)၊ �ိတ်�်ဆွသူူင်�ခ်ို်င်�််�� (၂၇%) နှှင််် တ်ီ�ွီ

(၁၃%) �ှ ့့ှိကြ�ပိုးါသူည်။်

���းပံ ု၂၃ - သတင်းး�နိုငိ်း�း����း�လွှာ�းမှု�း��ို ရိယားသည်�း

ခေါ်န်ရိးမှု�း�

လူမကွနယ်ကမ်ီဒီယာ
မိတေ်ဆွသူငယခ်ျငး်
တီဗွီ
မိသားစု
ေရဒီယို
ဘုရားေကျာငး်
ရပရ်ွာလူကီး
သတငး်စာ

2%

3%

4%

8%

11%14%

24%

31%

n=400
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အိသူ�အ်ိ့ွ�န်ှှင််် သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��််��့ှ���ွ

့�ူ�ုတ်ိ�အ်ိကြ��� ဆ�စ်ပိုး�်ု့ှိပိုးါသူည်။် အိသူ� ် ၁၅-၂၄ 

နှှစအ်ိ့ွ��််��အိန်း� ် ထွ�ဝ်��်�်��် ၎င်�်တ်ိ�၏် 

သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ��

�ှ ့့ှိကြ�သူည်။် အိသူ� ် ၅၅ နှှစအ်ိထွ� ် လူူကြီး�ီ��်��

အိန်း� ် ၁၄% �သူ� သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်ိ� လူူ�ု

�ွန်း�်��်ှ ့�ူကြ�ပိုးါသူည်။် လူူကြီး�ီ��်��သူည် ်�ိတ်�်ဆွ၊ 

�ိသူ��စ�နှှင်် ် တ်ီ�ွီတ်ိ��် သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််��

့့ှိသူည်် ် အိ�့�အိကြီး�ီ�ဆ��ံ�န်း့��်�� ဖြူ�စက်ြ�ပိုးါသူည်။် 

ပိုးည်��့�နှှင််ပ်ိုးတ်သ်ူ�၍်လူည်�် အိလူ��တ်ူဆ�စ်ပိုး�်ု�ိ� 

�တ်ွ�ဖြူ�င်န်ှိ�င်ပ်ိုးါသူည်။် ��်�င်�်��န်း�ူ�သူူ ၉% �သူ� 

သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� လူူ�ု�ွန်း�်��်ီဒီီ��

�ှ ့ �ူကြ�၍ ပိုးည်�တ်တ် ်၅၃% � သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�်

�ိ� လူူ�ု�ွန်း�်�်�ှ ့�ူကြ�ပိုးါသူည်။် ၃၄% � ၎င်�်တ်ိ�၏်

 သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်ိ� လူူ�ု�ွန်း�်��်ှ့�ူကြ�၍ 

၆% � �့ဒီီ�ိ��ှလူည်�်���င်�်၊ ဘ�့����်�င်�် (၃%)၊ 

့ပိုး့် ွ�လူူကြီး�ီ��်�� (၃%) နှှင််် သူတ်င်�်စ� (၂%) ့့ှိကြ�

သူဖြူ�င်် ်��စ်ဘ်ွတ်၏် အိ�့�ပိုးါ�ု�ိ� ထွင့်် ှ��စွ� ဖြူ�င်�်တ်ွ�့

ပိုးါသူည်။်

သူတ်င်�်နှှင််အ်ိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� လူူပိုး�ဂရေ့ဂိ�လူ�််�� - ဉ်းပိုး��

 �ိသူ��စ�၊ �ိတ်�်ဆွသူူင်�ခ်ို်င်�်၊ ့ ပိုး့် ွ�ထွ��ှ အိဖြူခို��သူူ�်��

ထွ�ံှ့့ှိသူူ�်��အိကြ��� ဆ�သ်ူွ��်ဖြူပိုး�ဆိ��ု�ိ� �်�န်ှှ� 

ခို်င်�်ဆိ�င် ်(၅၆%)၊ ��စ်ဘ်ွတ်�်�်ဆင်ဂ်ရေ့်� (၂၉%) နှှင််် ��န်း်�

(၂၁%) ဖြူ�င်် ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးက်ြ�ပိုးါသူည်။် ခြိ�ိ��ဖြူပိုး�ဒီသူတ်ွင်�်န်းထွိ�င််

သူူ�်��၊ လူူင်�န်ှှင်််ပိုးည်�တ်တ်�််��� ��စ်ဘ်ွတ်�်�်

ဆင်ဂ်ရေ့်��ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�၍ အိဖြူခို��အိ�ပိုးစ်��်��� 

�်�န်ှှ�ခို်င်�်ဆိ�င် ်ဆ�သ်ူွ��်ဖြူပိုး�ဆိ�ကြ�ပိုးါသူည်။်

ဖြူခို�ငံ်�၍ံဆိ�့ပိုးါ�ူ ခို်င်�်လူူ�်ိ��တ်ိ�သ်ူည် ် သူူစိ��်�်��အိ�� 

သူတ်င်�်�်�� �်�ဝလူိ�ဖြူခိုင်�်�့ှိကြ�ဘ� �ိတ်�်ဆွသူူင်�ခ်ို်င်�်

�်��နှှင်် ်�ိသူ��စ�တ်ိ��်ိ�သူ� ဆ�သ်ူွ��်ဖြူပိုး�ဆိ�လူိ�သူည်�်ိ�

�တ်ွ�့ ပိုးါသူည်။် ��စ်ဘ်ွတ်�်ိ� ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�ကြ�

�သူ�လ်ူည်�် အိ���စ��ပိုးွ�့လူဒီ�််��၊ ��ဉ်း�်�တ်�တ််ဆ

�ု�်��နှှင််�်ုခိုင်�်သူတ်င်�် ��သ်ူိ��်သူ� အိခို်�အ်ိလူ��််��

�ိ�သူ� �်�ဝ�လူ့် ှိခြိပိုးီ� သူ�ဘ�ထွ��အိဖြူ�င်�််���ိ� �်�ဝ

�လူ�့်ှိဟာ� ��စ်ဘ်ွတ်အ်ိသူ��ံဖြူပိုး�သူူ ၅၉% � ဆိ�ပိုးါသူည်။် 

��လူ�ခြိ�ိ���ပိုး်�ှ ���ဆိ�င်ပ်ိုးိ�င့်် ှင် ် လူူင်�တ််စဦ်း�� 

“�ွန်း�်တ်�သ်ူိထွ��တ်�သ်ူတ်င်�်�ိ� ပိုး��ံှန်းအ်ိ��ဖြူ�င််�်တ်� ်

သူူစိ��်�တ်ွ�ိ� �ဖြူပိုး��ဖြူပိုးပိုးါဘူ�။ �ွန်း�်တ်�သ်ူိတ်�သ်ူူ�တ်ွ

�ိ�ပိုး� �ဖြူပိုး�ဖြူပိုးတ်�။် �ဆွ��နှွ�လူိ�့် တ်�သ်ူူ�တ်ွ�ိ�ပိုး� �ဖြူပိုး�ဖြူပိုး

တ်�”် ဟာ� ဆိ�ပိုးါသူည်။် ခို်င်�်လူူ�်ိ�� ၈၉% � သူတ်င်�်နှှင်််

အိခို်�အ်ိလူ��််���ိ� ၎င်�်တ်ိ��်ိသူ��စ�နှှင််�်ိတ်�်ဆွ

သူူင်�ခ်ို်င်�်�်��အိ�� �်�ဝ�ပိုး�ဖြူခိုင်�်၊ �ဆွ��နှွ��ဖြူပိုး�ဆိ�

ဖြူခိုင်�်ဖြူပိုး�လူ�ပိုးက်ြ�သူည် ်ဟာူ�သူ� အိခို်��် အိထွ�ပ်ိုးါ�တ်ွ�

့ှိခို်�အ်ိတ်ွ� ် အိ�ထွ��အ်ိထွ��အိဖြူ�စ ် �တ်ွ�ဖြူ�င့််

ပိုးါသူည်။် �ိတ်�်ဆွသူူင်�ခ်ို်င်�်�်��၏ �န်း��တ််ွင် ်ဘ�့��

��်�င်�် (၂၆%)၊ ��စ်ဘ်ွတ် ်(၂၂%) နှှင််် လူ�ဘ်�့် ည််

ဆိ�င် ်(၈%) တ်ိ�့် ှိ�န်းပိုးါသူည်။် ခို်င်�်လူူ�်ိ��ထွ�ဝ်��် ၎င်�်

တ်ိ��်�ကံြ�ည်သ်ူည်် ် အိသူိ�င်�်အိဝိ�င်�်�်��အိကြ���တ်ွင် ်

အိန်းည််�ဆ��ံ တ်စပ်ိုးတ်လ်ူ်င်တ််စက်ြီး�ိ� ် သူတ်င်�်�်�� �်�ဝ

�လူ့် ှိပိုးါသူည်။်
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�့တ်ိ�တ်ွင် ် ဇာွ�န်းပိုး�နှှင်််ကြ�ံက်ြ�ံခ်ိုိ�င်န်ှိ�င််�ု� ခို်င်�်�ီဒီီ���်��

အိပိုးါအိဝင် ် �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��၏ �့့ှည့်် ပိုးတ််ည််

နှိ�င်�်ုအိတ်ွ� ် အိဓိိ��သူ�ခ်ို်�အ်ိဖြူ�စ ် ဆ�လ်ူ�့် ှိ�န်း

�ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည်။် ��ွ�ံခြိ�ိ���သူ��သူ� ဆ�သ်ူွ��့်�စန်းစ်

�်��၊ နှိ�င်င််ပံိုးိ�င်�်ီဒီီ���်��၏ လူ�ဝ်ါ�ကြီး�ီ�အိ�ပိုး�်ု�်��၊ 

ရုံး�ပိုးသ်ူလံူာင််�်ဏ္ဍာ�ိ� �န်း််သူတ်ထ်ွ���ု�်��နှှင်် ် ���င်�် 

�ွန်း�်သူ� ရုံး�ပိုးသ်ူလံူာင််ဉ််းပိုး�ဒီတ်စ့် ပိုး�်င်�်���်န်းဖြူခိုင်�် သူိ� ်

�ဟာ�တ် ် �ဒီသူတ်ွင်�်၌ ပိုး�နံှှိပိုးစ်��််���့ှိဖြူခိုင်�် စသူည်် ်

�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်၏ အိ�ဖြူခိုခိုအံိ�ဆ��အ်ိဦးဖြူပိုးဿန်း�တ်ိ�င်�်

� �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��အိတ်ွ� ်�သူ�့� ့ှင််

�့�တ်�် အိ�့�ကြီး�ီ�လူှပိုးါသူည်။် �င်�်ဖြူပိုးဿန်း��်��ထွ��ှ 

�်��စွ��သူ�ဖြူပိုးဿန်း��်��� စန်းစန်ှှင်််ဆိ�င်၍် ဖြူပိုးည်န််း�်

အိဆင််အ်ိပိုးါအိဝင် ်အိစိ��့အိ�န်းဖြူ�င််လ်ူည်�်���င်�်၊ �ွ�ံခြိ�ိ��

�့��အိဂရေ့်င်စ်ီ�်��အိ�န်းဖြူ�င််လ်ူည်�်���င်�်၊ �ီဒီီ���်��

�ိ��တ််ိ�င်အ်ိ�န်းဖြူ�င််လ်ူည်�်���င်�် တ်ိ�်�သူ��ဟာ� 

�်ူဟာ�ထွ��့ှိ့န်း ် လူိ�အိပိုး�်န်းပိုးါသူည်။် �င်�်�ဟာ��်ူဟာ�

�်��တ်ွင် ် �အိ��ပ်ိုးါ���ခိုွန်း�်�်���ိ� �ဖြူ�့ှင်�်�ပိုး�့န်း ်

လူိ�အိပိုး�်ည်ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူည် ်-

၁။ �ခိုါင်�််�� �ဝ�လူဆံ��ံ �ဒီသူ�်��အိပိုးါအိဝင် ်

ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ် စီ�ပိုးွ���့�တိ်��တ်��်ုနှှင်် ် စွန်း််

ဦး�တ်ီထွွင်လ်ူ�ပိုး�်ိ�င်�်ု �ိ� �ည်�်�သ်ူိ� ် အိ���ပိုး�ဖြူ�ုင်််

တ်င်န်ှိ�င််�ည်န််းည်�်။ အိ�သူ�စ��နှှင််အ်ိလူတ်စ်��

စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�်�်���ိ� တ်ိ�င်�်ဖြူပိုးည်၏်စီ�ပိုးွ�� 

�့� စန်းစတ််ွင် ် ပိုးါဝင်လ်ူ��စ့န်း် �ည်�်�သ်ူိ� ်

တ်ိ��တ််ွန်း�်အိ���ပိုး�နှိ�င်�်ည်န််းည်�်။ �ီဒီီ��၏ 

အိခိုန်း�်�ဏ္ဍာနှှင််�်ကြ��ဖ်ြူင်��ှ့့ှိနှိ�င်�်သူ� အိ�်ိ�� 

��်�ဇာူ�တ်ိ��်ိ� ပိုးိ��ိ�သူိဖြူ�င်လ်ူ��စ့န်း် ခို်င်�်�ဒီသူ့ှိ 

စီ�ပိုးွ���့�လူ�ပိုးင််န်း�့်ှင်�််��၏ �တ်ွ�ဖြူ�င်ပ်ိုး��ံိ� �ည််

��သ်ူိ� ်�ဖြူပိုး�င်�်လူ��ပိုး�နှိ�င်�်ည်န််းည်�်။

၂။ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ် �န်းထွိ�င်သ်ူူတ်ိ�င်�် လူ်ပိုးစ်စ�်ီ�၊ 

တ် န်း် �ိ�� သူ င််် ဆ �် သူွ �် �့� ဝ န်း် �ဆ� င်် �ု �်�� 

(�ိ�ဘိ�င်�်��န်း�် ဝန်း်�ဆ�င်�်ု�်��နှှင််ဝ်ိ�င်�်ိ�င်)်၊ ပိုးိ��ိ�

���င်�်�ွန်း�်သူ� လူ��်ပိုးန်း�်ဆ�သ်ူွ��့်�နှှင်််

သူဘ�ဝ�ဘ�အိနှတ့���်ှ အိ��အိ�ွ��််��၊ 

သူဘ�ဝ�ဘ�ဖြူ�စပ်ိုးွ��လူ�ပိုးါ� လူ်င်ဖ်ြူ�န်း�်သူ� 

တ်�ံ်ဖြူပိုးန်း�်ဆ�င့်် ွ��်ု�်���ိ� ့့ှိခိုစံ��နှိ�င်�်စ့န်း ်

�ည်သ်ူည််�်ဟာ��်ူဟာ�� အိ���င်�်ဆ��ံဖြူ�စ�်ည််

န်းည်�်။

၃။ �ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်န်း�ပ်ိုး�တ််ွင် ် နှိ�င်င််�ံတ်�၏် 

အိခိုန်း်��ဏ္ဍာ� �ည်�်�သ်ူိ� ်ဖြူ�စသ်ူင််သ်ူန်းည််�။ နှိ�င်င််ံ

ပိုးိ�င်�်ီဒီီ��၏ လူာ��်�ိ���ု�ကြ��င််ဖ်ြူ�စ�်ပိုး်လူ��သူ� 

����ွ��်�����်�ဖြူ�စ�်ု�်���ိ� အိစိ��့� 

�ည်�်�သ်ူိ��်လူ်�ခ်ို်�ပိုး�နှိ�င်�်ည်န််းည်�်။ နှိ�င်င််�ံတ်�်

� �ီဒီီ��ပိုးိ�င်ဆ်ိ�င်�်ုနှှင််စ်ပိုးလ်ူ်ဉ််း�၍ အိဖြူခို��နှိ�င်င််ံ

�်��၏ အိ�ူ�အိ�ဖြူပိုး�င်�်��လူအိ�တ်ွ� အိကြ���ံ်��

�ှ �ည်သ်ူည််သ်ူင်ခ်ိုန်း�်စ��်��့�ူနှိ�င်�်ည်န််းည်�်။

၄။ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း� ် အိပိုးါအိဝင် ် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််တံ်စဝ်န်း�်

၌ ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��်ီဒီီ��၊ �ူ�သူန်း�် �့�င်�်ဝ��်ု

နှှင််် ဆ�သ်ူွ��့်�စန်းစ�််��သိူ� ် ပိုးိ��ိ�ည်ီ�်စွ�

�ူ��ဖြူပိုး�င်�့်�တ်ွင် ် အိဆင်�်ဖြူပိုး�ခို်���ွ��စ့န်း ်

အိစိ��့နှှင််�်ွ�ံခြိ�ိ���့��အိဂရေ့်င်စ်ီ�်��� �ည်�်�သ်ူိ� ်

�ဆ�င့်် ွ��်ပိုး�နှိ�င်�်ည် ် န်းည်�်။ အိ�်��ကြ���ံတ်ွ� 

�န်း့�သူ� ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��်ှ ဝင်�်င်ွ့ှ���ွ့�တ်ွင် ်

ကြ���ံတ်ွ�့ သူည်် ် ဖြူပိုးဿန်း��်���ိ� ဖြူ�န်း�်� ်

န်းည််�လူ��်�်��ဖြူ�င်် ် အိ�ဖြူ�့ှ�့�တွ်င် ် အိစိ��့နှှင်််

�ွ�ံခြိ�ိ���့��အိဂရေ့်င်စ်ီ�်��� �ည်�်�သ်ူိ� ် ပိုးံ်ပိုးိ���ူည်ီ

�ပိုး�နှိ�င်�်ည်န််းည်�်။

၅။ �ီဒီီ���ဏ္ဍာတ်ွင် ် န်းည််�စန်းစန်ှှင်််စွ��့်ည်ဖ်ြူ�ုင်််

သူင်တ််န်း�်�်���ပိုး�ဖြူခိုင်�်ဖြူပိုး�လူ�ပိုး့် �၌ �ွ�ံခြိ�ိ���့�

န်ဂိံ�ု���ပးခေါ်မှု��နဲ်း�မှု�း�
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�အိဂရေ့်င်စ်ီ�်��� �ည်�်�သ်ူိ� ် အိ�ထွ��အ်ိ�ူဖြူပိုး�

နှိ�င်�်ည်န််းည်�်။

၆။ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင််် ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံအိဖြူခို���ဒီသူ

�်��တ်ွင် ်တ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဘ�သူ� စ���အိသူ��ံဖြူပိုး��ု

�ိ�အိစိ��့နှှင််�်ွ�ံခြိ�ိ���့��အိဂရေ့်င်စ်ီ�်��� �ည်�်�သ်ူိ� ်

ပိုးံ်ပိုးိ���ူည်ီ�ပိုး�နှိ�င်�်ည်န််းည်�်။ လူူန်းည်�်စ��်��၏ 

ဘ�သူ�စ����ိ� ထွိန်း�်သူိ��့်�တွ်င် ်အိဖြူခို��နှိ�င်င််ံ

�်���ှ �ည်သ်ူည်််န်း�ူန်း��်�� ့ှိသူန်းည်�်။ �ည်သ်ူည်် ်

သူင်ခ်ိုန်း�်စ��်���ိ� ့�ူနှိ�င်�်ည်န််းည်�်။

၇။ သူတ်င်�်လူိ�၊် သူတ်င်�်�ှ��၊ ဝါဒီဖြူ�န်း်သ်ူတ်င်�်နှှင်််

အိ��န်း�်စ���တ်ိ��်ကြ��င်် ် ဖြူ�စ�်ပိုး်လူ�သူည်် ်

ဆိ���်ိ���်���ိ� �လူ်�ပ်ိုးါ��စ့န်း ်ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််၏ံအိဖြူခို���ဒီသူ�်��တ်ွင် ် �ီဒီီ��

အိ�ကြ��င်�် အိသူိပိုးည်��ပိုး�့�တွ်င် ် အိစိ��့နှှင်် ်

�ွ�ံခြိ�ိ���့��အိဂရေ့်င်စ်ီ�်��� �ည်�်�သ်ူိ� ် ပိုးံ်ပိုးိ���ူည်ီ

�ပိုး�နှိ�င်�်ည်န််းည်�်။ ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�တ််ွင် ် �န်းထွိ�င်သ်ူူ

အိ��လူ��ံ� ��ကံြ�ည်အ်ိ��ထွ��့�သူ� သူတ်င်�်

နှှင်််အိခို်�အ်ိလူ��််�� ့့ှိနှိ�င်�်စ့န်း ် အိစိ��့နှှင်််

�ွ�ံခြိ�ိ���့��အိဂရေ့်င်စ်ီ�်��� �ည်�်�သ်ူိ� ် ပိုးူ��ပိုးါင်�်

�ဆ�င့်် ွ�န်ှိ�င််�ည်န််းည်�်။

�ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်��အိ�န်းဖြူ�င်် ် �့့ှည်�်�လူအိတ်ွ� ် 

ကြီး�ိ�တ်င်စ်ီ�ံ့ �တ်ွင် ် အိ�့�ကြီး�ီ��သူ��်ူဟာ��ဖြူ��� ်

���ခိုွန်း�်အိခို်ိ���ိ�လူည်�် �ဖြူ�ကြ���နှိ�င့်် န်း် လူိ�အိပိုး�်ည်ဖ်ြူ�စ်

ပိုးါသူည် ်-

၁။ ခို်င်�်�ီဒီီ��လူ�ပိုးင််န်း�်�်��တ်ွင် ် �ည်သ်ူည်် ်

�ဟာ��်ူဟာ��ဖြူ���့် ည်�်ှန်း�်ခို်��််ိ�� ထွ��့ှိသူင်််

သူန်းည်�်။ သူတ်င်�်�်��ထွ�တ်လ်ူ�ပိုးဖ်ြူခိုင်�်နှှင််ဖ်ြူ�န်း်ခ်ို်ိ

ဖြူခိုင်�်၊ �ဒီသူတ်ွင်�်စီ�ပိုးွ���့��ိ� အိ���ပိုး�ဖြူခိုင်�်နှှင််/်

သူိ��်ဟာ�တ် ် �ဒီသူခိုတံ်ိ�င်�့်င်�်သူ��ဘ�သူ�စ���

�်��နှှင််�်ဉ်း�်�်��ု�်���ိ� ထွိန်း�်သူိ��်ဖြူခိုင်�်နှှင်််

�ခိုတ်�်ှီ�အိ�င် ်ဖြူပိုး�လူ�ပိုးဖ်ြူခိုင်�်

၂။ စီ�ပိုးွ���့��ွ�ံခြိ�ိ���ုအိတ်ွ� ် အိ��ထွ�တ်က်ြီး�ိ��ပိုး��်�ု

�်��ဖြူပိုး�လူ�ပိုး့် �တ်ွင် ် �ည်သ်ူည််အ်ိပိုးိ�င်�်တ်ွင် ်

အိ�ရုံး�စံိ��သ်ူင််သ်ူန်းည်�်။ ပိုး�နံှှိပိုး�်ီဒီီ��လူ��၊ တ်ီ�ွီ

လူ��၊ �့ဒီီ�ိ�လူ��၊ ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�်လူ��၊ အိဖြူခို��

စီ�ပိုးွ���့�လူ��။ ခို်င်�်�ီဒီီ���်��အိ�န်းဖြူ�င်် ် ၎င်�်

တ်ိ��်ိ��တ််ိ�င်�့်�ဆွ�ထွ��သူည်် ် အိ�့�င်�်နှှင်််

����ွ�ခ်ို်��ထွွင်�်ု�်ူဟာ��်�� ပိုးိ��ိ�တ်ိ��တ်�လ်ူ�

�အိ�င် ်�ည်�်�သ်ူိ� ်လူ�ပိုး�်ဆ�င်န်ှိ�င်�်ည်န််းည််�။

၃။ ဒီစဂ်ရေ့်စတ််�အ်ိ�ူ�အိ�ဖြူပိုး�င်�်အိတ်ွ� ် �ဒီသူ

တ်ွင်�် �ီဒီီ���်��� �ည်�်�သ်ူိ� ် ကြီး�ိ�တ်င်စ်ီ�ံ

�ဆ�င့်် ွ�သ်ူင််သ်ူန်းည််�။ ဒီစ်ဂရေ့်စတ််�ခ်ို်န်းန််း�်

�်��� အိခို်ိန်းန်ှှင်််�င်ွ�ိ� �ည်သ်ူည််�်န်း့��်��တ်ွင် ်

့င်�်နှှီ�ဖြူ�ု�ပိုးန်ှှံသူင်််သူန်းည််�။ ဒီစ်ဂရေ့်စတ််��်ီဒီီ���ှ

တ်ဆင်် ် �ည်သ်ူည််ပ်ိုး့ိတ်သ်ူတ်�််���ိ� ့့ှိလူ�နှိ�င််

သူန်းည််�။ �င်�်ပိုး့ိတ်သ်ူတ်�််���ှတ်ဆင််် �ည််

သူည််ဝ်င်�်င်ွလူ��်�ကြ��င်�်�်���ိ� ့့ှိလူ�နှိ�င််

သူန်းည််�။ �ကြ��ဖ်ြူင်��ှလူ��၊ အိခို�ပိုး�အိစီအိစဉ်း�်ှ

လူ��၊ �့�င်�်ဝ��်����်���ု�ှလူ��။

၄။ သူတ်င်�်ပိုးိ�င်�်�ှဖြူ�စ�်စ၊ စီ��ံ့�့��ှဖြူ�စ�်စ၊ 

အိ�့�င်�်�ှဖြူ�စ�်စ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ��အိ�ွ��သူ��

�်��အိ�� �ည်�်�သ်ူိ� ် တ်ိ��တ််ွန်း�်အိ���ပိုး�ဖြူခိုင်�်၊ 

အိ�်ိ��ခိုစံ��ခိုွင််�်ပိုး�ဖြူခိုင်�်၊ စိတ်ဓ်ိ�တ်ဖ်ြူ�ုင််တ််င်�်ပိုး�

ဖြူခိုင်�်တ်ိ��်ိ� �န်း်�န်းဂရေ့်��်��� �ည်�်�သ်ူိ� ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုး်

�ပိုး�သူင််သ်ူန်းည််�။

၅။ �ဒီသူတ်ွင်�်�ီဒီီ���်�� ဆ�လ်ူ�့် ပိုးတ််ည်န်ှိ�င််

့န်း် �့့ှည်�်ဟာ��်ူဟာ��ိ� အိ�ထွ��အ်ိ�ူဖြူ�စ်

�စ�ည်် ် လူ�ပိုးင််န်း�်လူည်ပ်ိုးတ်စ့်ိတ်ဆ်��ံရုံးု�ံ�ု�်��

အိတ်ွ� ် ကြီး�ိ�တ်င်စ်ီ�ံ့ န်းန်ှှင်််�င်ွ�ကြ���ထွ���်ူ

့န်း် �န်း်�န်းဂရေ့်��်��� �ည်�်�သ်ူိ� ် ဖြူပိုး�လူ�ပိုးသ်ူင်််

သူန်းည််�။

၆။ ဝန်းထ်ွ��်�်�� အိလူ�ပိုးခ်ြိ���စ့န်းန်ှှင်််၎င်�်တ်ိ�၏် 

စွ��့်ည်�််���ိ� ဖြူ�ုင််တ််င်�်ပိုး�့န်း ်�န်း်�န်းဂရေ့်��်���

�ည်�်�သ်ူိ� ်အိ���င်�်ဆ��ံ �ဆ�င့်် ွ��်ပိုး�နှိ�င်�်ည််

န်းည်�်။

အိထွ�ပ်ိုးါ���ခိုွန်း�်�်��၏ အိ�ဖြူ��်��� �ီဒီီ��နှှင်််

ဝင်�်င်ွတ်ိ��တ်��်ု၊ အိ�ွ��အိစည်�်၏တ်ိ��တ်��်ု၊ အိဆ��ံစွန်း်

အိ��ဖြူ�င်် ် ခို်င်�်ဖြူပိုးည်န််း�န်ှှင်််ဖြူပိုးည်န််း�/်တ်ိ�င်�်�ဒီသူကြီး�ီ��်��

တ်စခ်ိုွင်တ််ွင် ် �့့ှည့်် ပိုးတ််ည်န်ှိ�င်�့်� �ဟာ��်ူဟာ��်��

အိတ်ွ� ်�ူ�ဘ�င်ခ်ို်�ှတ့်် �တ်ွင် ်အိ�ထွ��အ်ိ�ူဖြူပိုး��ည််

ဖြူ�စပ်ိုးါသူည်။်
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သခုေါ်တသန်ဇူးယား�မှု�း�၊ ဇူးယား���ဲးမှု�း�၊ �တို��ံ��ခေါ်ဖးး�ပ���းမှု�း�၊ သတင်းး�မှုဒီီယီားဇူးစိး�မှုစိးမှု�း� (MSR)

ခေါ်န်��းဆွဲ�းတ�ဲခေါ်ဖးး�ပ���းမှု�း�

ဇာ��� (၁) - သူတ်င်�်�ီဒီီ��့့ှိနှိ�င်သ်ူည််အ်ိခိုွင််အ်ိလူ��်နှှင်် ် အိသူ��ံဖြူပိုး�

�ု (အိသူ��ံဖြူပိုး�နှုန်း�်)                                                                   ၄၄

ဇာ��� (၂) - ခြိ�ိ��န်း�တ််စခ်ို�ခို်င်�်အိလူိ�� ်န်း�ူန်း�ဦး��့                  ၄၆

ဇာ��� (၃) - �့ွ�ခို်�ထ်ွ��သူည်် ်အိစ�အိ�ွ��ဖြူ�င်် ်�ဆွ��နှွ�ဖြူခိုင်�်      ၄၇

ဇာ��� (၄) - အိ�့အိတ်ွ�ဆ်ိ�င့်် �စစတ််��်တ်ွင် ်အိင်တ််��်ူ�

�ဖြူ�ကြ���သူူ�်���ိ� �်��/� အိခို်ိ��ခို်ဖြူခိုင်�်                                 ၄၈

ဇာ��� (၅) - အိ�့အိတ်ွ�ဆ်ိ�င့်် �စစတ််��်တ်ွင် ်အိင်တ််��်ူ�

�ဖြူ�ကြ���သူူ�်���ိ� အိသူ�အ်ိ�ပိုးစ်�အိလူိ�� ်အိစ��ွ��ဖြူခိုင်�်               ၄၉

ဇာ��� (၆) - အိ�့အိတ်ွ�ဆ်ိ�င့်် �စစတ််��်တ်ွင် ်အိင်တ််��်ူ�

�ဖြူ�ကြ���သူူ�်��၏ ပိုးည်�အိ့ည်အ်ိခို်င်�်အိဆင််�််��                   ၅၀

ဇာ��� (၇) –ဟာန်းခ်ို်�ည််ီ�အိ�င်တ််ွ�ခ်ို်�ထ်ွ���သူ� လူူ�ု�့�

အိခို်�အ်ိလူ��််��                                                              ၅၁

ဇာ��� (၈) - �့ွ�ခို်�ထ်ွ��သူည်် ်အိစ�အိ�ွ��ဖြူ�င်် ်�ဆွ��နှွ�ဖြူခိုင်�်တ်ွင် ်

ပိုးါ၀င်သ်ူူ�်��                                                                         ၅၂

ဇာ��� (၉) – အိစ��ထွိ�� စ�့င်�်���� ်�ဒီသူ�်��                    ၅၂

ဇာ����ွ� ်(၁) - သူတ်င်�်�ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်အိသူ��ံဖြူပိုး�ခိုွင့််် ့ှိ

�သူ� ခို်င်�်လူူဦး��့ ့�ခိုိ�င်န်ှုန်း်�                                                ၅၃

ဇာ����ွ� ်(၂) - သူတ်င်�်�ီဒီီ��ပိုးလူ��်��င်�်�ိ� အိ�ဖြူခိုခို ံပိုး��ံှန်း်

အိသူ��ံဖြူပိုး��ု (�န်းစ်ဉ်း၊်အိပိုးတ်စ်ဉ်း၊်လူစဉ်း)်                                      ၅၈

ဇာ����ွ� ်(၃) - ရုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ��� ကြ�ည််ရ်ုံးုသူည််အ်ိကြီး�ိ��့်       ၆၀

ဇာ����ွ� ်(၄) - အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ ကြ�ည််ရ်ုံးုသူည််အ်ိကြီး�ိ��့်         ၆၀

ဇာ����ွ� ်(၅) - �့ဒီီ�ိ� န်း���ထွ�င်သ်ူည််အ်ိကြီး�ိ��့်             ၆၁

ဇာ����ွ� ်(၆) - အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ� န်း���ထွ�င်သ်ူည်််

အိကြီး�ိ��့်                                                                           ၆၁

ဇာ����ွ� ်(၇) - �ဒီသူဆိ�င့်် � �့ဒီီ�ိ�သူတ်င်�် န်း���ထွ�င်သ်ူည်််

အိကြီး�ိ��့်                                                                             ၆၂ 

ဇာ����ွ� ်(၈) - �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�်စ� �တ်ရ်ုံးု��ုအိကြီး�ိ��့်            ၆၂

ဇာ����ွ� ်(၉) – ဂရေ့်�န်း�/် �ဂရေ့ဂဇာင်�် �တ်ရ်ုံးု�ုအိကြီး�ိ��့်            ၆၃

ဇာ����ွ� ်(၁၀) – Facebook အိသူ��ံဖြူပိုး��ုအိကြီး�ိ��့်               ၆၃

ဇာ����ွ� ်(၁၁) – You Tube အိသူ��ံဖြူပိုး��ုအိကြီး�ိ��့်                ၆၄

ဇာ����ွ� ်(၁၂) - ဖြူပိုးည်တ််ွင်�် သူတ်င်�်o�(်ဘ)်ဆိ�(ဒီ)် အိသူ��ံဖြူပိုး��ု

အိကြီး�ိ��့်                                                                           ၆၅

ဇာ����ွ� ်(၁၃) - သူတ်င်�်အိ�ကြ��င်�်အိ့�အိ�ပိုး်

��်န်းပိုး�်ုအိဆင်် ်                                                                   ၆၅

ဇာ����ွ� ်(၁၄) - အိခို်ိန်းန်ှှင်််တ်�ဖြူပိုး�ည်ီသူတ်င်�့့်ှိ�ုအိ�ပိုး် 

��်န်းပိုး�်ု                                                                             ၆၆

ဇာ����ွ� ်(၁၅) - ရုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ����ှ ဖြူပိုးသူ�သူ� သူတ်င်�်�ပိုး် 

��ကံြ�ည်�်ု                                                                            ၆၇

ဇာ����ွ� ်(၁၆) - �့ဒီီ�ိ��ှ န်း���ထွ�င့်် �သူ� သူတ်င်�်�ပိုး် 

��ကံြ�ည်�်ု                                                                            ၆၈

ဇာ����ွ� ်(၁၇) – သူတ်င်�်စ�၊ ဂရေ့်�န်း�/်�ဂရေ့ဂဇာင်�်�ှ ့့ှိ�သူ� 

သူတ်င်�်အိ�ပိုး်��ကံြ�ည်�်ု                                                       ၆၉

ဇာ����ွ� ်(၁၈) – Online (အိင်တ််�န်း�)် �ပိုး် �ှ့့ှိ�သူ�

သူတ်င်�်�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ု                                                         ၆၉

ဇာ����ွ� ်(၁၉) – Facebook �ှ့့ှိ�သူ�

သူတ်င်�်�ပိုး် ��ကံြ�ည်�်ု                                                         ၇၀

ဇာ����ွ� ်(၂၁) – စိတ်၀်င်စ်��သူည်််

သူတ်င်�်အိ�ကြ��င်�်အိ့�                                                       ၇၁

ဇာ����ွ� ်(၂၂) – သူတ်င်�့်�ူ�ုအိတ်ွ� ်ကြီး�ိ��န်ှှစသ်ူ�သ်ူည်် ်

ဘ�သူ�စ���                                                                      ၇၃

ဇာ����ွ� ်(၂၃) – သူတ်င်�်နှှင်် ်အိခို်�အ်ိလူ�်

့့ှိသူည်် ်ဇာစဖ်ြူ�စ ်                                                                  ၇၃
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AA = Arakan (့ခိုိ�င််တ််ပိုး�်တ်�)်

BBC = British Broadcasting Corporation

CAPI = Computer-Assisted Personal Interviews

DVB = DVB Multimedia (formerly known as 

Democratic Voice of Burma)

FGD = Focus Group Discussion

FM = Frequency Modulation

MDIF = Media Development Investment Fund

MMK = Myanmar Kyat (Currency)

MNTV = Myanmar National Television

MRTV = Myanmar Radio and Television

MSR = Myanmar Survey Research

PPS = Probability Proportional to Size

ST = Sub-township

VOA = Voice of America

�တို��ံ��ခေါ်ဖးး�ပ���းမှု�း�
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သတင်းး�မှုဒီီယီား �ို��း����းမှု�း�

P = ပိုး�ဂရေ့ဂလူိ�ပိုးိ�င််

S = ဖြူပိုးည်န််း�ပ်ိုးိ�င််

M = ၀န်းက်ြီး�ီ�ဌာ�န်းပိုးိ�င််

JV = ��စ်ပိုးပ်ိုးိ�င််

PSB = အိ�်��ဖြူပိုးည်သ်ူူအိသူလံူာင်် ်၀န်း�်ဆ�င်�်ု

CR = လူူထွ�အိ�ဖြူခိုဖြူပိုး� �့ဒီီ�ိ�

D = �န်းစ်ဉ်း်

W = အိပိုးတ်စ်ဉ်း်

BW = တ်စပ်ိုးတ်လ်ူ်င် ်နှှစက်ြီး�ိ�်

Mo = လူစဉ်း်

6/year = နှှစလ်ူ တ်စက်ြီး�ိ�်

ရှုပုး�မှုင်းးသံ��း�

�ပည်းန်ယားသတင်းး� �ပည်းတငဲ်းး�သတင်းး� နိုိုင်းးင်းံတ�းသတင်းး�

�ီ�ဇာိ�� (P) MITV (S) Al Jazeera (P)

�ီ�ဇာိ��့��် (P) ဖြူ�၀တ်ီ (M) BBC ��့�လူ��ံဆိ�င့်် � သူတ်င်�်အိစီအိစဉ်း ်(PSB)

LPS Cable Channel (ခို်င်�်) ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူနံှှင်််ရုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ��� (S) CNN International (P)

IPS Mizo Chin News (P) MRTV - 4 (JV) Channel News Asia (P)

ဟာ��ခိုါ� (P) MRTV Entertainment NHK (ဂရေ့်ပိုးန်း ်သူတ်င်�်ရုံး�ပိုးသ်ူလံူိ�င်�်) (PSB)

IVision (P) Sky Net Up To Date (JV) CCTV 4 (တ်ရုံး�တ် ်ရုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ���) (S)

Channel 7 (JV) Airtel Sports (P)

ဒီီ�ိ��့�တ််စ ်ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ ံ(P) HBO Movies (p)

လူာတ်�်တ်� ်တ်ီ�ွီ (S) SCN Channel (P)

5 Plus (JV) ESPN (P)

MNTV (JV) Discovery (P)

�ဟာ� ရုံး�ပိုးသ်ူလံူိ�င်�် (JV) Animal Channel (P)

Channel 9 (JV) Indian Movies (P)

��ဒီဓ ရုံး�ပိုးသ်ူလံူိ�င်�် (JV) Star Sports 

�ဇာစ�ိ� ရုံး�ပိုးသ်ူလံူိ�င်�် (P) Star Movie (P)

Sky Net ဇာ�တ်�်���်�� (JV) PSI Channel 27 (P)

CANAl + ���်ဒီီ (JV) Sony Sport Channel (P)

5 Cartoons (JV) Sun TV (P)

DDK Channel (P)

Zing TV (P)

RFA Burmese (P)

PSI (P)

Doordarshan 

India Zee TV (P)
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ခေါ်ရိဒီယီာို �သံလွှာာင်း�းဌားန်မှု�း�

�ပည်းန်ယားသတင်းး� �ပည်းတငဲ်းး�သတင်းး� နိုိုင်းးင်းံတ�းသတင်းး�

ဟာ��ခိုါ� FM (�ဒီသူတ်ွင်�်၌

ဟာ��ခိုါ� FM ဟာ� လူူသူိ�်��

�သူ�လ်ူည်�် အိ�ှန်းတ််��တ််ွင််

�ူ အိိနှိိ�နှိ�င်င်် ံ�ီဇာိ��့��်

ဖြူပိုးည်န််း�်�ှ ထွ�တ်လ်ူာင််ဖ်ြူခိုင်�်

ဖြူ�စသ်ူည်။်) (P)

ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ ံ(S) BBC ဖြူ�န်း�်�လူိ�င်�် (PSB)

Lunglei FM (Lunglei FM ဟာ� လူူ

သူိ�်���သူ�လ်ူည်�် အိိနှိိ�နှိ�င်င်် ံ

�ီဇာိ��့��်ဖြူပိုးည်န််း�်�ှ ထွ�တ်လ်ူာင်််

ဖြူခိုင်�်ဖြူ�စသ်ူည်။်) (P)

�န်းဖြူပိုးည်�်တ်� ်ဖြူ�န်း�်��့ဒီီ�ိ� (S) VOA ဖြူ�န်း�်� (S)

့န်း�်�န်း ်City FM (S) လူွတ််လူပိုးတ််� ်အိ�့ှအိသူ ံ(RFA) (P)

�့ာ FM (JV) အိိနှိိ� FM (S)

�နှတ�လူ� FM (JV)

ပိုးတ်ိဖြူ��� FM (JV)

ပိုးဉ္စစ၀တ်ီ FM (JV)

ခို်�့် ီ FM (JV)

ပိုး�ဂရေ့ ံFM (JV)

သူဇာင် ်FM (JV)

Teen �့ဒီီ�ိ� (JV)

သတင်းး�စိး၊ မှုဂဂဇူးင်းး�/ ဂ�းန်ယား

�ပည်းန်ယားသတင်းး� �ပည်းတငဲ်းး�သတင်းး� နိုိုင်းးင်းံတ�းသတင်းး�

The Chinland Post (P) (W) �ကြ���� ံ(S) (D) BBC ဖြူ�န်း�်�လူိ�င်�် (PSB)

The Hakha Post (P) (D) ဖြူ�န်း�်�အ်ိလူင်�် (S) (D) VOA ဖြူ�န်း�်� (S)

Khonumthung News (P) (Mo) 7Day �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�် (P) (D) လူွတ််လူပိုးတ််� ်အိ�့ှ အိသူ ံ(RFA) (P)

တ်ီ�တ်ိန်းတ််ိ�င်�် (�)် (လူ�့် ှိတ်ွင် ်

ဒီီဂရေ့်စတ််�စ်န်းစဖ်ြူ�င်် ်သူတ်င်�်

ဖြူ�န်း်�်ဝလူ်�့် ှိ) (P)
7Day အိပိုးတ်စ်ဉ်းသ်ူတ်င်�် (P) (W)

အိိနှိိ� FM (S)

Zomi Post Media (P) (Mo) Eleven �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�် (P) (D)

Chinland Herald (P) (D) Eleven ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)

Lairawn Post (P) ဖြူ�န်း�်�တ်ိ�င်�်(�)် (P) (D)

The Chin Voice (P) (W) ����ဖြူဒီ� (P) (W)
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Zomi Times (P) (W) �ဇာစ�ိ� (P) (W)

Zolengthe (လူ�့် ှိတ်ွင် ်ဒီီဂရေ့်စ်
တ်�စ်န်းစဖ်ြူ�င်် ်သူတ်င်�်ဖြူ�န်း်�်ဝ
လူ်�့် ှိ)  (P) 

The Voice �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�် (P) (D)

Myo Kyae Thu Catholic 
journal (P) ့တ်န်း�ပိုး� ံ�န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�် (S) (D)

Gilgal (Christian Chin 
Journal) (P) ဖြူ�၀တ်ီ �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�် (M) (D)

Chin Digest (P) (6/year) အိင်အ်ိ�� (အိ���စ��ဂရေ့်�န်း�)် (P) 

(W)

Khaw Tlang Meichers (P) ဖြူ�န်း�်�သူ�ံတ်�ဆ်င််် ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)

RIH Media news (လူ�့် ှိတ်ွင် ်
ဒီီဂရေ့်စတ််�စ်န်းစဖ်ြူ�င်် ်သူတ်င်�်
ဖြူ�န်း်�်ဝလူ်�့် ှိ)  (P)

�ခိုတ်သ်ူစ ်(P) (W)

Meifar သူတ်င်�်စ� (P) �ုခိုင်�်ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)

Zangkong Awging News (P) အိလူင်�်တ်န်း�်ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)

��လူ���သ်ူလူစသ်ူ�သူန်း� 
စ��စ�င် ်(P) န်းနံ်း�ခ်ိုင်�် ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)

The voice of Zomi (P) သူူ့ိ��န်း၀န်း�် ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)

�တ်�င်ဇ်ာလူပိုး ်တ်ိ�င်�်(�)် (S) Democracy Today (P) (D)

Hriatna English (P) ဖြူပိုးည်ဖ်ြူ�န်း�်� (P) (W)

Mutu Land News ဂရေ့်�န်း� ်(P) The CBCM Herald 

ZYA �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�်စ� (P) (W) တ်ိ��်�်�့ွ� ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)

�့ာ�သူွ� ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)

Frontier Myanmar (P) (BW)

Gloria News ဂရေ့်�န်း� ်(P) (W)
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�နိ်း�ဂဏ်န်း� �ခေါ်���ပ�ခေါ်လွှာ�လွှား���း 
ခေါ်မှု��နဲ်း�လွှာား (MSR)

မှုတိးဆွဲ�း စိ�း�ခေါ်�ပး��း���င်းး�နိုငိ်း�း သခေါ်ဘားတးည်မီှုခုေါ်တးင်းး��ံ��င်းး� 

ID1.1 ��်�့ွ� အိ�ပိုးစ်�အိ�ည် ် ______________________________________________

ID1.2 ��်�့ွ�အိ�ည် ်  ______________________________________________

ID1.3 ��်�့ွ� AF ��ဒီ ်  ______________________________________________

ID1.4 ��်�့ွ� MIMU ��ဒီ ်  ______________________________________________

ID1.5 ခြိ�ိ��န်း� ်အိ�ည် ်  ______________________________________________

ID1.6 တ်ိ�င်�်/ဖြူပိုးည်န််း� ်အိ�ည် ် ______________________________________________

ID1.7 ���ဖြူ�န်း�်�ုဖြူပိုး�လူ�ပိုးသ်ူည့််် �စ်ွ�  ____/_____/2019                      

ID1.8 ���ဖြူ�န်း�်�ုစတ်င်ခ်ို်ိန်း်   ____/____hr

ID1.9 ���ဖြူ�န်း�်�ုခြိပိုးီ�ဆ��ံခို်ိန်း ် ____/____hr

ID1.10 စစတ််��်�����်ူသူူ  ______________________________________________   

မှုတိးဆွဲ�း 

�ဂရေ့�လူ�န်းနံ်း�ခ်ိုင််�/�န်းလ်ူ�ခ်ိုင််�/ည်�န်းခိုင်�်ပိုးါ။ �ွန်း�်တ်�/်���တ်� ် ___________ ဖြူ�စပ်ိုးါတ်�။် �ွန်း�်တ်�/်�� 

ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််�ံ သူ��တ်သူန်း�အိဂရေ့်င်စ်ီတ်စခ်ို�ဖြူ�စတ််� ်(ဖြူ�န်း�်�ဆ����သူ��သူတ် ���ာဏာီ)့�� �ိ��စ်��လူ��့��တ််�ဖြူ�စပ်ိုးါ

တ်�။် ဒီီ�ိ�လူ�့တ်� ် အိ�ကြ��င်�့်င်�်�တ်� ် �ွန်း�်တ်�/်�တ်ိ�အ်ိ�ွ��� ဒီီ�ဒီသူ�ှ�့ှိတ်�လ်ူူ�တ်ွ့�� �ီဒီီ���ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�တ်�်

အိ�လူအ်ိထွ့�၊် �ီဒီီ��န်း� ်ပိုးတ်သ်ူ�တ််�လ်ူိ�အိပိုးခ်ို်��်တ်ွ�ိ� သူိန်း��လူည်ခ်ို်င်တ််�အ်ိတ်ွ�် လူ��့��်�လူလ်ူ�့ဖြူခိုင်�်ဖြူ�စ်

ပိုးါတ်�။် ဒီီ�တ်� ် အိစ�်ိ�/�တ်ိ� ် အိပိုးါအိဝင် ် ဒီီ�ဒီသူ�လူူ�တ်ွ၊ န်း� ် ခို�န်း��ဖြူပိုး�တ်� ် အိ�ကြ��င်�်အိ့��တ်ွအိ�ကြ��င်�် 

စ����ဖြူပိုး�ကြ�ည်််ခို်င်ပ်ိုးါတ်�။်
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အိစ�်ိ�/�တ်ိ��်ပိုး�တ်�အ်ိခို်�်အိလူ�်�တ်ွ�ိ� သူ��တ်သူန်းလူ�ပိုး�်ိ�တ််စခ်ို�တ်ည်�်အိတ်ွ�်သူ��ံ�ှ� ဖြူ�စပ်ိုးါတ်�။်အိစ�်ိ�/�တ်ိ� ်

န်း��ည်၊် ့ ွ� စတ်� ်ဘ�သ်ူူဘ�ဝ်ါဘ��် �ဖြူ�ဆိ�သူူပိုးါဆိ�ခြိပိုးီ� အိစ���လ်ူိ�့် တ်�အ်ိခို်�အ်ိလူ�်�တ်ွ�ိ� ��ခ်ြိပိုးီ� အိစ�်ိ�/�

တ်ိ�့် �� �ဖြူ�ကြ����ု�တ်ွ�ိ� တ်ဖြူခို��သူူ�တ်ွ့��အိ�ဖြူ��တ်ွန်း��့်�ခြိပိုးီ�သူ��ံသူပိုး�်လူလ်ူ��ှ�ဖြူ�စတ််�အ်ိတ်ွ�် စိတ်ခ်ို်��ကံြ�ည်န်ှိ�င်ပ်ိုးါ

တ်�။်

အိစ�်ိ�/�တ်ိ� ် ��ဖြူ��ပိုး�ခို်င်တ််��်��ခိုွန်း�်�တ်ွ�ိ�လူည်�် ��ဖြူ�ဘ���်�သ်ူွ��နှိ�င်ခ်ြိပိုးီ� ���ဖြူ�န်း�်�န်းခို်ိန်းအ်ိတ်ွင်�်�ှ�လူည်�် 

့ှင်�်ဖြူပိုးခို်�် �ပိုး�စ့��လူိ�ဘ� ���ဖြူ�န်း�်�ု�ိ� ဆ��်�ဖြူ�ဘ�ထွ��သူွ��လူည်�့်ပိုးါတ်�။် တ်န်းည််�အိ��ဖြူ�င််လ်ူည်�် အိစ�်ိ�/�

့��အိ�ဖြူ��်���ိ� သူ��တ်သူန်း��န်း ပိုး��််�်�ပိုး��ိ��်တ်�င်�်ဆိ�နှိ�င်ပ်ိုးါတ်�။် ဒီီလူိ��တ်�င်�်ဆိ�ဖြူခိုင်�်အိတ်ွ�် အိစ်�ိ�/�အိ�န်း

န်း� ်����င်�်တ်� ်သူ�်�့��်�ု�တ်ွ ့�ှ��ဟာ�တ်ပ်ိုးါဘူ�။ 

ဒီီ�တ်ွ�ဆ��ံ��ဖြူ�န်း�်�ု�ှ�ပိုးါဝင်�်ိ�သ်ူ�ဘ�တ်ူပိုးါလူ��။ 

သူ�ဘ�တ်ူတ်� ်/ သူ�ဘ��တ်ူဘူ�

 SECTION 1: DEMOGRAPHIC INFORMATION

1။ ဈေးမြ�ဆို�ိသု၏ူ လငိ်းး

 [မီဈေးမီ�ပွါနှငှ်းး် – ဈေး��မီ�ှးရုံံ�မီ�ှးပွါ]

 1။ ကားးး�

 2။ မီ

2။ အစးကား�ိ/ အစးမီ အသုကားး ဘယားဈေးလးကားး�ှပိြီပွ�လ�။ 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိသူ�်���့�တ်ွင် ်ခို�နှှစ�်ိ� ထွည်််�ှတ်ပ်ိုးါ]

 1။ __________ နှစှး

 2။ (မီသုပိွါ)

 3။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)

3။ အစးကား�ိ/ အစးမီ ကားဘယား�ိ�င်းး��င်းး�သုး�မီး�ိ�နှယွားစ�မီးှ ပွါဝင်းးပွါသုလ�? 

 [ဈေးမီ�မြမီနိး�သု ူ- အမီး�ိ�အစး�မီးး�ကားိ� ��းမီမြပွပွါနှငှ်းး်။]

1။  �လမီး� ချီးးင်းး�  

2။  ����နိိး ချီးးင်းး� 

3။  ဟားး�ချီးါ� ချီးးင်းး�

4။  မီ�ပူွ�ချီးးင်းး� 

5။  ဗမီး 

6။  ကားမြပွး� 

7။  အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ ________________________________)

98။ (မီသုပိွါ) 

99။ (မီဈေးမြ�ဆိုိ�)
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4။ အစးကား�ိ/အစးမီ အမိီးမီးှ ဘး ဘးသုးစကားး�ကား�ိ အမီးး�ဆိုံ��ဈေးမြပွးမြ�စးပွါသုလ�။

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။]

1။ �လမီး� ချီးးင်းး�  

2။ ����နိိး ချီးးင်းး� 

3။ ဟားး�ချီးါ� ချီးးင်းး�

4။ မီ�ူပွ�ချီးးင်းး� 

5။ ဗမီး 

6။ အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ ________________________________)

98။  (မီသုပိွါ) 

99။  (မီဈေးမြ�ဆိုိ�)

5။ အစးကား�ိ/ အစးမီ ပြီပွ��ဆိုံ��ပြီပွ���� ်အမြမီင်း်းဆိုံ��ပွညားဈေး��အဆိုင်း်းကားဘးလ�? 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - လူိ�အိပိုးပ်ိုးါ� အိ�်ိ��အိစ�� 1 �ှ 13 အိထွိ�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

1။ ဈေးကားးးင်းး�မီဈေးနိ - စးမီ��း 

2။ ဈေးကားးးင်းး�မီဈေးနိ - စး��း

3။ ဘ�နိး�ဈေး�းးကြီးကား��သုင်းး ပွညားဈေး�� 

4။ မီလူ�နိး�ဈေးကားးးင်းး�အဆိုင်း်း�စးချီး� 

5။ မီလူ�နိး�ဈေးကားးးင်းး�ပြီပွ�� (ဈေးလ��နိး�ဈေးအးင်းး) 

6။ အလယား�နိး�ဈေးကားးးင်းး�အဆိုင်း်း�စးချီး� 

7။ အလယား�နိး�ဈေးကားးးင်းး�ပြီပွ�� (�စှး�နိး�ဈေးအးင်းး) 

8။ အထကားး�နိး�ဈေးကားးးင်းး�အဆိုင်း်း�စးချီး�

9။ အထကားး�နိး�ဈေးကားးးင်းး�ပြီပွ�� (ဆိုယား�နိး�ဈေးအးင်းး)

10။ အသုကားးဈေးမွီ�ဝမီး�ဈေးကားးးင်းး�ပွညားသုင်းးဈေးကားးးင်းး�/ဒါ�ပွလ�ိမီး 

11။  �ကားကသု�ိလးဈေးကားးးင်းး�သုး�/�ကားကသုိ�လးအဆိုင်းး်�စးချီး�ပြီပွ�� 

12။  �ကားကသု�ိလးဘ�ွ�� 

13။  �ကားကသု�ိလးဘ�ွ�လွနိးဒါ�ဂုံး��ပြီပွ��ဆိုံ�� 

98။  (မီသုပိွါ)

99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)

6။ အစးကား�ိ/မီ ��ိ�အိမီးဈေးထးင်းးစ� လကားး�ှိဝင်းးဈေးင်းအွဈေးနိအထး�နိ��ဆိုိ��င်းး အချီး���းမြပွမီယာ်း အဈေး�ကားးင်းး�အ�းဈေး�ထွ�ကား ဘယားဟားး 

 ကားအကား�ိကားးညာ�ဆိုံ��မြ�စးမီလ�။

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - ဖြူပိုး�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။ လူိ�အိပိုးပ်ိုးါ� အိ�်ိ��အိစ�� ၁ �ှ ၄ အိထွိ �တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

1။ လကားး�ှဝိင်းးဈေးင်းနွိ�� သုကားးဈေးသုးင်းး်သုကားးသုးဈေးနိဈေးနိ  

2။ လကားး�ှဝိင်းးဈေးင်းနွိ��မြ�စးဈေးအးင်းးဈေးနိ�

3။ လကားး�ှဝိင်းးဈေးင်းနွိ�� အချီးကားးအချီး�ဈေး�ွ�

4။ လကားး�ှဝိင်းးဈေးင်းနွိ�� အလွနိးအချီးကားးအချီး�ဈေး��ွ

98။ (မီသုပိွါ)
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99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)

7။ အစးကား�ိ၊ အစးမီ ကား ဘယားဘးသုးဝင်းးလ� ဒါါမီမှီဟား��း ဘယားဘးသုးနိ�� အနှှ��စပွးဆိုံ��လ�ိ� ချီးံစး��ပွါသုလ�?

 [���ဖြူ�န််း�သူူ။ အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ တိ်�်�သူ� အိ�်ိ��အိစ��ခွို�ဖြူခို��၍ အိ�်ိ��အိ�ည်အ်ိတွ်�် စစ�်ဆ�ပိုးါ]

1။ အစစလးမီး

2။ ချီး�စးယားနိး - နှစှးမြချီးင်းး� 

3။ ချီး�စးယားနိး - ပွရုံ�ိ�ကားးစ�င်း်း (နှှစးမြချီးင်းး�မီဟား��းဈေးသုး အမြချီးး�ဈေးသုး ချီး�စးယားနိး)  

4။ ချီး�စးယားနိး - ကား�းသုလစး 

5။ ဂုံးးး�ဘးသုးဝင်းး 

6။ ဗ�ဒါဓဘးသုးဝင်းး 

7။ ဟားနိှူးဘးသုးဝင်းး 

8။ နိ�းကား�ိ�ကားယွားသု/ူသုဘးဝကားိ��ကားယွားသုူ

9။ ဘးမီှမီကား�ိ�ကားယွားသု/ူဘးသုးမီ� ်

97။ အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ ________________________________)

98။ (မီသုပိွါ)

99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)

8။ (ကား) အစးကိား�၊ အစးမီမီးှ လကားး�ှိ ဝင်းးဈေးင်း�ွ��အ်လ�ပွး�စးချီး��ှိပွါသုလး�။

1။ �ှိပွါ�ယား။ [Skip to 9.a]

2။ မီ�ှိပွါဘ�ူ။ [Continue]

98။ (မီသုပိွါ) [Continue]

99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�) [Continue]

8။ (ချီး) အစးကား�ိ၊ အစးမီကား အလ�ပွးလကားးမီ�မ်ြ�စးပြီပွ�� အလ�ပွး�းှ ဈေးနိ�းလး�။

1။ ဟား��းပွါ�ယား။ [Skip to 10]

2။ မီဟား��းပွါဘ�ူ။ [Continue]

98။ (မီသုပိွါ) [Continue]

99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�) [Continue]

8။ (ဂုံး) ဈေးအးကားးမီးှ ဈေး�းးမြပွထး��� ်အချီးးကားးဈေး�ထွ�ကား ဘယား�စးချီး�ချီး�ကား (�စးချီး�ချီး��ှိပွါကား) အစးကားိ�၊ အစးမီကားိ�

  အဈေးကားးင်းး�ဆိုံ��ဈေး�းးမြပွသုလ�။ [All skip to 10]

1။ ဈေးကားးးင်းး�သုး� 

2။ အိမီးကားိ�ထနိိး�သုိမီး�သု ူ(အမိီး�ငှ်းးမီ စသုညား) 

3။ အပြီင်းမိီး�စး�  

4. မီသုနိးစွမီး�  

97။ အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ ________________________________)

98။ (မီသုပိွါ။)
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99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)

9။ (ကား) အစးကား�ိ၊ အစးမီ��� အဓိကိား အလ�ပွးအကား�ိင်းးကား ဘးလ�။

 [ဈေးမီ�မြမီနိး�သု။ူ အမီး�ိ�အစး�မီးး�ကားိ� ��းမီမြပွပွါနှငှ်းး်။ အဈေးမြ�ကားိ�ဝ�ိင်းး�ပွါ သု�ိ�မီဟား��း အမြချီးး�အဈေးမြ�ကားိ�ဈေး��ထညာ်းပွါ]

1။ လ�ပွးင်းနိး�ပွ�ိင်းး�ငှ်းး  

2။ ဈေး��ဈေး�းင်းး�သု/ူအဈေးသု�စး�ကား�နိးသုွယားသု/ူကား�ိယားပွ�ိင်းးအလ�ပွးလ�ပွး 

3။ ပွညား�ငှ်းး၊ ဆို�းဝနိး၊ ဈေး��ှဈေးနိ၊ အင်းးဂုံးးင်းးနိ�ယား၊ ဈေးကားးးင်းး�ဆို�း၊ သုနူိာမြပွ� စသုညားမြ�င်း်း

4။ မီနိးဈေးနိဂုံးးး/အမီဈုေးဆိုးင်းး/အ�း�ှ၊ိ လ�ပွးင်းနိး�ကား�ိင်းးင်းနိး��စးချီး� သု�ိ�မီဟား��း အစ�ိ��အလ�ပွး�ငွ်းး

5. စးဈေး��/အမြချီးး�ရုံံ��အလ�ပွး/အဈေး�းင်းး�အလ�ပွးသုမီး�

6။ ဝနိးဈေးဆိုးင်းးမုီအလ�ပွးသုမီး� (အမိီးဈေး�းး၊ �ကားကစ�ဈေးမီးင်းး�သု၊ူ မြပွ�မြပွင်းးအထမိီး�သုမိီး�ဈေး��အလ�ပွးသုမီး� စသုညားမြ�င်း်း)

7။ ဈေးဆိုးကားးလ�ပွးဈေး��/ထ��းလ�ပွးဈေး��အလ�ပွးသုမီး� 

8။ လယားသုမီး�/ဈေး�လ�ပွးသုး�/အမြချီးး�စိ�ကားးပွး�ိ�ဈေး��အလ�ပွးသုမီး�/ဈေးမီ�ွမြမီးဈေး�� 

97။ အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ________________________________)

98။ (မီသုပိွါ။)

99။ (မီဈေးမြ�ဆိုိ�ပွါ။)

9။ (ချီး) အစးကား�ိ၊ အစးမီ��� အလ�ပွး�ငှ်းးကား ဈေးအးကားးမီးှ ဈေးပွ�ထး��� ်အမီး�ိ�အစး�ဈေး�ထွ�ကား ဘယားအမီး�ိ�အစး�ထ�မီးှ

  ပွါပွါသုလ�?

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ�� 1 �ှ 5 အိထွိ�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

1။ အစ�ိ�� - စစးဘကားးမီဟား��း

2။ အစ�ိ�� - စစးဘကားး

3။ အကားအူညာ� သု�ိ�မီဟား��း လူမီဝုနိးဈေးဆိုးင်းးမီမုီးး�ဈေးပွ�သုညာ်း မြပွညား�ငွ်းး� သုိ��မီဟား��း နှ�ိင်းးင်းံမြချီးး�

 အ��ွ�အစညား��စးချီး� / အ�င်းးဂုံးး �အ�ိ

4။ ပွ�ဂုံးဂလကိားလ�ပွးင်းနိး� သု�ိ�မီဟား��း ကား�မီပဏ�

5။ ကား�ိယားပွ�ိင်းးအလ�ပွး/ လ�ပွးင်းနိး�ပွိ�င်းးပွါ�ယား

97။ အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ ________________________________)

98။ (မီသုပိွါ။)

99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)
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 SECTION 2: MEDIA ACCESS AND USE

10။ ့့ှိနှိ�င်တ််�သ်ူတ်င်�်ပိုး�စံအံိ�်ိ���်ိ��န်း�ဇ်ာ�စဖ်ြူ�စအ်ိ�်ိ���်ိ���တ်ွ�ိ�စဉ််း�စ��ကြ�ည်််ပိုးါ။ သူတ်င်�်န်း���ထွ�င်တ််�၊ �တ််တ်�၊ 

ကြ�ည််တ််�� အိစ�်ိ�၊ အိစ�်အိတ်ွ� ်ဘ��်လူ�� ်အိ�့�ကြီး�ီ�ပိုးါသူလူ� ဆိ�တ်��ိ��ဖြူပိုး�ဖြူပိုးပိုးါ။ 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ�� 1 �ှ 4 အိထွိ�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

1။ လံ��ဝအဈေး��မီကြီးကား�� 

2။ သုိပွးအဈေး��မီကြီးကား�� 

3။ အ��ိင်းး�အ�း�စးချီး� အထအိဈေး��ကြီးကား�� 

4။ အလနွိးအဈေး��ကြီးကား�� 

98။ (မီသုပိွါ။)

99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)

11။ အိစ�်ိ�/အိစ်�အိ�န်းန်း� ်�အိ��ပ်ိုးါပိုးစစည်�် �တ်ွ�ိ� အိစ်�ိ�/အိစ�့်�� အိိ�၊် ဒီါ�ှ�ဟာ�တ် ်အိဖြူခို���န်း့��ှ� ပိုး��ံှန်းအ်ိသူ��ံဖြူပိုး�

လူိ�့် နှိ�င်ပ်ိုးါသူလူ��။ (သူ��ံသူည်ဖ်ြူ�စ�်စ၊ �သူ��ံသူည်ဖ်ြူ�စ�်စ)

 ၁။ �မိှုးမှုးိ ၂။ ���း�ခေါ်န်ရိးမှုးိ 

ပံမုှုိန်း�သံ�ု�ပ�လွှာို့ ရိ

နိုိုင်းးပါသလွှား�

၉၈။ မှုသပိါ ၉၉။ ခေါ်�ဖဆွဲိုရိန်း

�င်းင်းး�ဆွဲို

� ရုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ���   

ခို အိွန်းလ်ူိ�င်�်တ်ီ�ွီ

ဂရေ့
�့ဒီီ�ိ� [��န်း�်ဖြူ�င််န််း���ထွ�င််

ဖြူခိုင်�် အိပိုးါအိဝင်]်
  

ဃ အိွန်းလ်ူိ�င်�်�့ဒီီ�ိ�   

င် လူူထွ��့ဒီီ�ိ�   

စ
ပိုး�နံှှိပိုး ်�ီဒီီ�� (�န်းစ်ဉ်းထ်ွ�တ် ်

သူတ်င်�်စ��စ�င်)်

ဆ
ပိုး�နံှှိပိုး ်�ီဒီီ�� (အိပိုးတ်စ်ဉ်း်

ထွ�တ် ်ဂရေ့်�န်း�)်

ဇာ အိင်တ််�န်း� ်စ��်�န်ှှ��်��   

� YouTube

ည် Facebook   

ဋိ အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း�်��််��

• သတင်းး�စိး မှုဂဂဇူးင်းး� ဆွဲိုရိးတငဲ်းး လွှာ�း�ိုင်းးဖနု်း�မှု ိသတင်းး� ��းပလွှာခီေါ်��ရိငိ်းး�မှု�း� နိုငိ်း�း လွှားမှုမုှုဒီီယီား သတင်းး�စိးမှု��းနို�ိ 
မှု�း�ပါ ပါဝင်းးပါတယား။ 

• �သံ�ု�ပ�နိုိုင်းး��င်းး� (Access) ဆွဲိုသည်းမှုးိ ပံမုှုနိ်း�သံ�ု�ပ�ခေါ်န်��င်းး��ို မှုဆွဲိုလွှာိုပါ။ ဥပမှုး- �စိး�ို/မှုရှုံ�ုမှုးိ ���နိ်းမှုခေါ်ရိး� 
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ဖငဲ်း�း��ည်�းနိုိုင်းးတ�� တဗီျူးတီစိး�ရုိိိမှုယား။ ဒီါခေါ်ပမှု�� �ိုယား�ခေါ်တး� တစိး�ါတစိးခေါ်လွှာခေါ်လွှား�းခေါ်တးင်းး ��ည်�း��င်းးမှု ိ��ည်�းမှုယား။ 
• “ပံမုှုနိ်း �သံ�ု�ပ���င်းး�” (Regular access) ဆွဲိုတး� တစိးပတးမှုးိ တစိး�ါခေါ်လွှား�းခေါ်တး� �န်ည်း�ဆွဲံ�ု��ည်�း�ဖစိး/ သံ�ု�ဖစိး

တး�ို ခေါ်�ပးတးပါ။ 
• ပရှုိုဂရိမှုး ခေါ်ရိ�ဆွဲ�ဲရိးတငဲ်းး - မှုဒီီယီား �မှု��ိ��စိး�တစိး��ုို ခေါ်ရိး���ယားဖြိုးပ�ီတးန်�့ ခေါ်န်��းဆွဲ�းတ�ဲ ခေါ်မှု��နဲ်း�ခေါ်တ�ဲို တစိး�ါတည်း�

 ခေါ်မှု�လွှာို့ရိခေါ်�းင်းး လွှာပုးခေါ်ပ�ပါ။ ဥပမှုး - “TV” �ိုခေါ်ရိး�   TV �ို ဘာယားခေါ်လွှား�း မှု��းမှု��း ���ည်�း�ဖစိးပါသလွှာ�? ဆွဲိုတ�� 
ခေါ်မှု��နဲ်း���လွှားရိပါမှုယား။ ခေါ်န်��းဆွဲ�းတ�ဲ�ခေါ်န်န်�့ “သတင်းး�စိး” �ို ခေါ်ရိး���ယားဖြိုးပ�ီခေါ်န်��း  ခေါ်န်��းဆွဲံ�ု ဘာယား���နိ်း� 
သတင်းး�စိးဖတး���တးလွှာ�?”  “သတင်းး�စိး�ို ဘာယားခေါ်လွှား�းမှု��းမှု��း ဖတး�ဖစိးပါသလွှာ�?” ဆွဲိုတ�� ခေါ်မှု��နဲ်း���လွှားရိပါ
မှုယား။

12။ အိ�ပိုး်�စစည်�်တ်စခ်ို�ခို��ိ� အိစ�်ိ�/အိစ�် ဘ��်လူ���်ကြ��ခိုဏာ အိသူ��ံဖြူပိုး�ဖြူ�စပ်ိုးါသူလူ�။ (�့ွ�ထွ��တ်� ် ပိုးစစည်�်

တ်စခ်ို�စီအိတ်ွ�)်

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ ��ဖြူ�နှိ�င်�်ှသူ� �ထွ���်ပိုး�ပိုးါ။ ဥပိုး�� - တ်စပ်ိုးတ် ်

 �ိ� ဘ�န်ှှစက်ြီး�ိ��်လူ�� ်သူ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူလူ�?]

1။ �န်းတ််ိ�င်�်

2။ အိပိုးတ်တ််ိ�င်�်

3။  လူတ်ိ�င်�်

4။  နှှစတ််ိ�င်�်

5။  တ်စန်ှှစ ်တ်စက်ြီး�ိ�ထ်ွ�န််းည်�်

6။  �သူ��ံပိုးါ

98။ �သူိပိုးါ

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

13။ (ကား) [ခေါ်မှု��နဲ်း� 11 တငဲ်းး �ဒုီး 1 �ဖစိးပါ�] TV သူ��ံ�ိ�အ်ိတ်ွ� ်အိစ်�ိ�/အိစ�်အိတ်ွ� ်တ်စလ်ူ ဘ��်လူ�� ်��န်း�််ပိုးါ

သူလူ�။ 

 1။ တ်စဖ်ြူပိုး���ှ��ပိုး�့ - အိလူ���့

 2။ တ်စဖ်ြူပိုး���ှ��ပိုး�့ - အိဖြူခို��သူူတ်စ�်����် အိ��န်းအ်ိ�်ခိုံ

 3။ �ိ�ိ�ိ��်ပိုးိ�င်ပ်ိုးိ��ဆ်ဖံြူ�င််�်ပိုး� (���်ဖြူပိုးပိုးါ)______

98။ �သူိပိုးါ

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

13။ (ချီး) [ခေါ်မှု��နဲ်း� 1 တငဲ်းး �ဒုီး 6,7 �ဖစိးပါ�] သူတ်င်�်စ�၊ဂရေ့်�န်း�၊် �ဂရေ့ဂဇာင်�် အိတ်ွ� ်တ်စလ်ူ ဘ��်လူ�� ်��န်း�််ပိုးါ

သူလူ�။ 

 1။ တ်စဖ်ြူပိုး���ှ��ပိုး�့ - အိလူ���့

 2။ တ်စဖ်ြူပိုး���ှ��ပိုး�့ - အိဖြူခို��သူူတ်စ်�����် အိ��န်းအ်ိ�်ခိုံ

 3။ �ိ�ိ�ိ��်ပိုးိ�င်ပ်ိုးိ��ဆ်ဖံြူ�င််�်ပိုး� (���်ဖြူပိုးပိုးါ)______

 98။ �သူိပိုးါ

 99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်း်ဖြူင်င်�်ဆိ�
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13။ (ဂုံး) [ခေါ်မှု��နဲ်း� 1 တငဲ်းး �ဒုီး 2,4,8,9,10,11 �ဖစိးပါ�] အိင်တ််�န်း� ် သူ��ံ�ိ�ဆ်ိ�့င် ် အိစ်�ိ�/အိစ�်အိတ်ွ� ် တ်စလ်ူ 

ဘ��်လူ�� ်��န်း�််ပိုးါသူလူ�။ 

1။ တ်စဖ်ြူပိုး���ှ��ပိုး�့ - အိလူ���့

2။ တ်စဖ်ြူပိုး���ှ��ပိုး�့ - အိဖြူခို��သူူတ်စ�်����် အိ��န်းအ်ိ�်ခံို

3။ �ိ�ိ�ိ��ပ်ိုးိ�င်ပ်ိုးိ��ဆ်ဖံြူ�င််�်ပိုး� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ)________________________________

98။ �သူိပိုးါ

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

• ရှုပုး�မှုင်းးသံ��း���ည်�းဖိ့ု ခေါ်င်းဘဲာယားခေါ်လွှား�း�နု်း�� သလွှာ�ဆွဲိုတးသိဖိ့ု ��ည်�းသမှုှ တဗီျူးလီွှာိုင်းး�ခေါ်တ ဲ�း�လွှာံ�ု�ို �ည်�း

ခေါ်မှု�ပါ။ �နု်း��စိရိတိးမှု�း��ို ခေါ်မှု�ရိးမှုးိ တစိး�ိမှုးလွှာံ�ု� ခေါ်ပါင်းး�ခေါ်ပ�တယား ဆွဲိုခေါ်ပမှုယာ�း ခေါ်ပ�ရိတ�� တန်းဖို� 

�နု်း��စိရိတိး �တ�ိ���ို ခေါ်ရိ�ခေါ်ပ�ပါ။ ဥပမှုး - �င်းးတးန်�းခေါ်���ခေါ်ပ�သငဲ်းး���င်းး� 

• ခေါ်ပ�ရိတယားလွှာိ့ု ခေါ်�ပးတ�� ခေါ်န်ရိးမှုးိ TV ဝယား��င်းး� လွှာစိဉ်း�နု်း��ခေါ်သး မှုတီး�မှု�း� စိသည်းတိ့ုမှုပါပါ။ တစိးဦး���င်းး� 

သတင်းး�စိးဝယားယား��င်းး�၊ TV လွှာိုင်းး��တ�ဲး ခေါ်ပ�ခေါ်ဆွဲးင်းးရိခေါ်သး လွှာစိဉ်းခေါ်���နိုငိ်း�း �င်းးတးန်�း�တို�့ို ဆွဲိုလွှာိုပါသည်း။

• မှုိုဘာိုလွှား� ခေါ်ဒီတး�တဲ�း �နု်း��စိရိတိး�ို ဖနု်း��တဲ�း �နု်း��စိရိတိးတငဲ်းးသး �ည်�းပါ။ �င်းးတးန်�း 

�နု်း��စိရိတိးတငဲ်းး မှု�ည်�းပါနိုိင်း�း။ 

• �င်းးတးန်�း�တ�ဲး �နု်း��စိရိတိး မှုးိ home router/ wifi စိသည်းတို့�ို ဆွဲိုလွှာိုပါသည်း။ 

• ခေါ်ရိဒီယီာို�တ�ဲး �နု်း��စိရိိတးတငဲ်းး ဖနု်း�ခေါ်ရိဒီယီာို မှုပါဝင်းးပါ။ 

• တစိး��း�သးတစိးခေါ်ယား�း� ��နု်း����ံသည်း �ဆုွဲိုရိးတငဲ်းး ရှုံ�ုမှု ိ ���ံခေါ်ပ�ခေါ်သး�ရိးမှု�း��ိလုွှာည်း� ဆွဲိုလွှာို

ပါသည်း။

14။ (န်းပံိုးါတ် ်12 �ှ�) လူွန်းခ်ို�တ််�် ၁ လူအိတ်ွင်�် အိစ�်ိ�/အိစ�် ဘ�တ််ီ�ွီလူိ�င်�်�တ်ွ�ိ� ကြ�ည််ခ်ို�ပ်ိုးါသူလူ�။

 [အိ�ဖြူ�တ်စခ်ို�ထွ�ပ်ိုးိ�နှိ�င်။်] [အိ့င်ဆ်��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ ခြိပိုးီ��ှ ��ှတ်�်ိပိုးါ�ှ showcard ဖြူပိုးပိုးါ။]

  [�အိ��ပ်ိုးါ�့ွ�ခို်�စ့်��်��တ်ွင် ်�ပိုးါဝင်သ်ူည်် ်တ်ီ�ွီလူိ�င်�်/ တ်ီ�ွီ channel အိ��လူ��ံ�ိ� “အိဖြူခို��” ဆိ�သူည်် ်အိ�ဖြူ� 

 �ွ�တ််ွင် ်�့�ထွည််�်ပိုး�့န်း။် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �န်း��ထ်ွပိုး�်ဖြူ�ဆိ�စ့��့ှိ�တ်�သ်ူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊် “အိဖြူခို��ကြ�ည်််တ်� ်

 တ်ီ�ွီလူိ�င်�်�တ်ွ ့ှိ�သူ�လူ��” လူိ� ်ထွပိုးတ််လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်]

1။ Myanmar International

2။ ဖြူ�ဝတ်ီ

3။ ဖြူ�န်း�်�ရ်ုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ��� (ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ)ံ

4။ MRTV 4

5။ MRTV ENTERTAINMENT

6။ SKY NET UP TO DATE

7။ CHANNEL 7

8။ DVB

9။ လူာတ်�်တ်� ်တ်ီ�ွီ

10။ 5 PLUS

11။ Al Jazeera (in English)

12။ BBC World News

13။ CNN International

14။ CNA (Channel News Asia)
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15။ NHK (Japan news channel)

16။ CCTV 4 (China TV)

17။ MNTV

18။ �ဟာ�

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________)

98။ �သူိပိုးါ။

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်း ်ဖြူင်င်�်ဆိ�

15။ (အိ�ပိုး်� �့ွ�ခို်�ထ်ွ��တ်� ်တ်ီ�ွီလူိ�င်�်တ်ိ�င်�်အိတ်ွ�)်

 အိစ�်ိ�/ အိစ်� ကြ�ည််တ််� ်(-----) လူိ�င်�်� သူတ်င်�်�တ်ွ� ��ကံြ�ည့်် လူ��။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�လူ��။

1။ ��ကံြ�ည့်် တ်�်

2။ ကြ����န်း၊ ��တံ်�လ်ူည်�်�ဟာ�တ် ်���တံ်�လူည်�်�ဟာ�တ် ်

3။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�

98။ �သူိပိုးါ

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

100။  သူတ်င်�်�ကြ�ည်််ပိုးါ  

16။ ဖြူခို�ကံြ�ည့််် င် ်အိစ�်ိ� အိစ�်အိ�န်းန်း� ်တ်ီ�ွီ�ှ�လူ�တ်� ်သူတ်င်�်�တွ်န်း� ်ပိုးတ်သ်ူ�ခ်ြိပိုးီ� ဘ��်လူ��ထ်ွိ စိတ်�်�်န်းပိုး�်ု့ှိ

ပိုးါသူလူ�? 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ�� 1 �ှ 5 အိထွိ�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

လွှာံု�ဝ

စိတိးတိုင်းး���

တယား

စိတိးတိုင်းး���

တယား
��း�ခေါ်န်

စိတိးတိုင်းး�မှု

��ဘား�

လွှာံ�ုဝစိတိး

တိုင်းး� မှု��

ဘား�

မှုသ�းဆွဲိုင်းး 

�
သူတ်င်�်

အိ�ကြ��င်�်အိ့��်��
5 4 3 2 1 99

ခို အိခို်ိန်း�်ှီ့့ှိ�ု 5 4 3 2 1 99

ဂရေ့ ��န်း�််စ့ိတ်် 5 4 3 2 1 99

17။ (န်းပံိုးါတ် ်၁၁ �ှ� �့ဒီီ�ိ� န်း���ထွ�င်တ််�လ်ူိ��်ဖြူ�ခို�့် င်)် [ခေါ်မှု��နဲ်း� 12 တငဲ်းး �ဒုီး 1, 2, 3 �ို ခေါ်ရိး����မှု ိသးခေါ်မှု�ရိန်း] လူွန်း်

ခို�တ််�် ၁ လူအိတ်ွင်�် ဘ��့်ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်�တ်ွ�ိ� အိစ�်ိ�/အိစ�် န်း���ထွ�င်ခ်ို�ပ်ိုးါသူလူ�။

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဆ်��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ ခြိပိုးီ��ှ ��ှတ်�်ိပိုးါ�ှ Showcard ဖြူပိုးပိုးါ။ �အိ��ပ်ိုးါ �့ွ�ခို်�စ့်��်��တ်ွင် ်�ပိုးါဝင််

သူည်် ်�့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်/ အိ��လူ��ံ�ိ� “အိဖြူခို��” ဆိ�သူည််် အိ�ဖြူ��ွ�်တ်ွင် ်�့�ထွည််�်ပိုး�့န်း။် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �န်း��်ထွပိုး�်ဖြူ�ဆိ�

စ့� �့ှိ�တ်�သ်ူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊် “အိဖြူခို��န်း���ထွ�င်တ််� ်လူိ�င်�်�တ်ွ ့ှိ�သူ�လူ��” လူိ� ်ထွပိုးတ််လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်]

1။ ဖြူ�န်း�်�အ်ိသူ ံ�့ဒီီ�ိ�

2။ �န်းဖြူပိုးည်�်တ်�ဖ်ြူ�န်း�်��့ဒီီ�ိ� FM
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3။ ့န်း�်�န်း ်City FM

4။ �့ာ FM

5။ �နှတ�လူ� FM

6။ ပိုးတ်ိဖြူ��� FM

7။ ပိုးဉ္စစဝတ် ီFM

8။ ခို်�့် ီ FM

9။ ပိုး�ဂရေ့ ံFM

10။ BBC ဖြူ�န်း�်�လူိ�င်�်

11။ VOA ဖြူ�န်း�်�လူိ�င်�်

12။ လူွတ်လ်ူပိုးတ််� ်အိ�့ှအိသူ ံRFA

97။ အိဖြူခို�� - (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ________________________________)

98။ �သူိပိုးါ [Skip to Q19]

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်း ်ဖြူင်င်�်ဆိ� [Skip to Q19]

18။ (အိ�ပိုး်��့ွ�ခို်�်ထွ���သူ� �့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်တ်ိ�င်�်အိတ်ွ�)်

 အိစ�်ိ�/အိစ်� န်း���ထွ�င်တ််� ်(-----)လူိ�င်�်� သူတ်င်�်�တ်ွ� ��ကံြ�ည့်် လူ��။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�လူ��။

1။ ��ကံြ�ည့်် တ်�်

2။ ကြ����န်း၊ ��တံ်�လ်ူည်�်�ဟာ�တ် ်���တံ်�လူည်�်�ဟာ�တ် ်

3။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�

98။ �သူိပိုးါ

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

100။ သူတ်င်�်�န်း���ထွ�င်ပ်ိုးါ

19။ [န်းပံိုးါတ် ်၁၁ �ှ� လူူထွ��့ဒီီ�ိ� န်း���ထွ�င်တ််�လ်ူိ��်ဖြူ�ခို�့် င်]် [ခေါ်မှု��နဲ်း� 12 တငဲ်းး �ဒုီး 1, 2, 3 �ိ ုခေါ်ရိး����မှု ိသးခေါ်မှု�ရိန်း]  

 လူွန်းခ်ို�တ််�် ၁ လူအိတ်ွင်�် ဘ�လ်ူူထွ��့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်�တ်ွ�ိ� အိစ်�ိ�/အိစ�် န်း���ထွ�င်ခ်ို�ပ်ိုးါသူလူ�။

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�ွင််�်��ခိုွန်း�်ဖြူ�စပ်ိုးါတ်�။် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �န်း��်ထွပိုး�်ဖြူ�ဆိ�စ့��့ှိ�တ်�်သူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊်

 “အိဖြူခို�� န်း���ထွ�င်တ််� ်လူိ�င်�်�တ်ွ ့ှိ�သူ�လူ��” လူိ� ်ထွပိုးတ််လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်]

1� ���ဖ်ြူပိုးပိုးါ __________

2� ���ဖ်ြူပိုးပိုးါ __________

98. (�သူိပိုးါ) [Skip to 21]

99. (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�) [Skip to 21]

20။ (အိ�ပိုး်��့ွ�ခို်�ထ်ွ���သူ� �့ဒီီ�ိ�လူိ�င်�်တ်ိ�င်�်အိတ်ွ�)်

 အိစ�်ိ�/အိစ်� န်း���ထွ�င်တ််� ်(-----)လူိ�င်�်� သူတ်င်�်�တ်ွ� ��ကံြ�ည့်် လူ��။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�လူ��။

1။ ��ကံြ�ည့်် တ်�်

2။ ကြ����န်း၊ ��တံ်�လ်ူည်�်�ဟာ�တ် ်���တံ်�လူည်�်�ဟာ�တ် ်

3။ မီယာံ��ကားညား�ဘူ�
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98။ မီသုပိွါ

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

100။ သူတ်င်�်�န်း���ထွ�င်ပ်ိုးါ

21။ [ခေါ်ရိဒီယီာို (�နဲ်းလွှာိုင်းး� ခေါ်ရိဒီယီာို နိုငိ်း�း လွှား�ုခေါ်ရိဒီယီာို�ပါ�ဝင်းး) န်��ခေါ်�းင်းးတယားဆွဲိုမှု ိခေါ်မှု�ရိန်း] ဖြူခို�ကံြ�ည့််် င် ်အိစ်�ိ� အိစ်�

အိ�န်းန်း� ်�့ဒီီ�ိ��ှ�ပိုးါတ်� ်သူတ်င်�်�တ်ွန်း� ်ပိုးတ်သ်ူ�ခ်ြိပိုးီ� ဘ��်လူ��ထ်ွိ စိတ်တ််ိ�င်�်�်�ု ့ှိပိုးါသူလူ�? 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ�� 1 �ှ 5 အိထွိ�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

လွှာံု�ဝ

စိတိးတိုင်းး���

တယား

စိတိးတိုင်းး���

တယား
��း�ခေါ်န်

စိတိးတိုင်းး�မှု

��ဘား�

လွှာံ�ုဝစိတိး

တိုင်းး� မှု��

ဘား�

မှုသ�းဆွဲိုင်းး 

�
သူတ်င်�်အိ�ကြ��င်�် 

အိ့��်��
5 4 3 2 1 99

ခို အိခို်ိန်း�်ှီ့့ှိ�ု 5 4 3 2 1 99

ဂရေ့ ��န်း�််စ့ိတ် ် 5 4 3 2 1 99

22။ (န်းပံိုးါတ် ်12 �ှ� တ်စလ်ူအိတွ်င်�် သူတ်င်�်စ� �တ်တ််�လ်ူိ��်ဖြူ�့င်)် [ခေါ်မှု��နဲ်း� 12 တငဲ်းး �ဒုီး 1,2,3 ခေါ်ရိး���ယား���မှုသိးခေါ်မှု�
ရိန်း] လူွန်းခ်ို�တ််�် ၁ လူအိတ်ွင်�် အိစ�်ိ�/အိစ�် ဘ�သ်ူတ်င်�်စ�/ဂရေ့်�န်း��်တ်ွ�ိ� �တ်ခ်ို�ပ်ိုးါသူလူ�။

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဆ်��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ ခြိပိုးီ��ှ ��ှတ်�်ိပိုးါ�ှ showcard ဖြူပိုးပိုးါ။ �အိ��ပ်ိုးါ �့ွ�ခို်�စ့်��်��တ်ွင် ်

�ပိုးါဝင်သ်ူည်် ် သူတ်င်�်စ�၊ �ဂရေ့ဂဇာင်�်/ဂရေ့်�န်း� ် အိ��လူ��ံ�ိ� “အိဖြူခို��” ဆိ�သူည်် ် အိ�ဖြူ��ွ�်တ်ွင် ် �့�ထွည််�်ပိုး�့န်း။် 

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �န်း��်ထွပိုး�်ဖြူ�ဆိ�စ့��့ှိ�တ်�သ်ူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊် “အိဖြူခို���တ်တ််� ် သူတ်င်�်စ�၊ �ဂရေ့ဂဇာင်�်/ဂရေ့်�န်း� ် �တ်ွ

့ှိ�သူ�လူ��” လူိ� ်ထွပိုး�်�တ်လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်]

1။ �ကြ����ံ

2။ ဖြူ�န်း�်�အ်ိလူင်�်

3။ 7 Days �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�်

4။ 7 Days ဂရေ့်�န်း�်

5။ Eleven �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�်

6။ Eleven ဂရေ့်�န်း�်

7။ The Chinland Post

8။ The Hakha Post

9။ Khonumthung Post

10။ Tedim Post

11။ Zomi Post Media

12။ Chinland Herald

13။ Lairawn Post

14။ Matupi Times

15။ Zomi Times

16။ Frontier ဖြူ�န်း�်� 
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17။ ဖြူ�န်း�်�တ်ိ�င််��်

18။ ����ဖြူဒီ�

19။ �ဇာိိ�

20။ The Voice �န်းစ်ဉ်းသ်ူတ်င်�်

21။ The Voice ဂရေ့်�န်း� ်

22။ Golden Fresh Land (�့ာနှိ�င်င််သံူစ)်

23။ ့တ်န်း�ပိုး�ံ

24။ ဖြူ�ဝတ်ီ �န််းစဉ်းသ်ူတ်င်�် 

25။ အိင်အ်ိ�� (အိ���စ��ဂရေ့်�န်း�)်

26။ ဖြူ�န်း�်�သူ�ံတ်�ဆ်င်််

27။ �ခိုတ်သ်ူစ်

28။ �ုခိုင်�် ဂရေ့်�န်း�်

29။ အိလူင်�်တ်န်း�်ဂရေ့်�န်း�်

30။  န်းနံ်း�ခ်ိုင်�် ဂရေ့်�န်း�်

31။ သူူ့ိ��န်းဝန်း်� 

32။ Democracy Today

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ)                 

98။ �သူိပိုးါ [Skip to 24]

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ� [Skip to 24]

23။ (အိ�ပိုး်��့ွ�ခို်�ထ်ွ���သူ� သူတ်င်�်စ�/ဂရေ့်�န်း�တ််ိ�င်�် အိတ်ွ�)်

အိစ�်ိ�/အိစ�် �တ်�်ူ�တ်� ်(_________________________) သူတ်င်�်စ�/ ဂရေ့်�န်း�/် �ဂရေ့ဂဇာင်�်ထွ�� သူတ်င်�်�တ်ွ� 

��ကံြ�ည့်် လူ��။

���ကံြ�ည့်် ဘူ�လူ��။ 

 1။ ��ံကြ�ည့််တ်�်

 2။ ကြ����န်း၊ ��တံ်�လ်ူည်�်�ဟာ�တ် ်���တံ်�လူည်�်�ဟာ�တ် ်

 3။ ���ကံြ�ည့််ဘူ�

 98။ �သူိပိုးါ

 99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်း်ဖြူင်င်�်ဆိ�

24။ အိစ�်ိ�၊ အိစ�်�န်း��ဆ်��ံ�တ်ခ်ို�တ််�် ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�၊ ဒီါ�ှ�ဟာ�တ် ်ဂရေ့်�န်း��်ိ� ဘ��့်�ူခို�ပ်ိုးါသူလူ�?

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဦ်း�ဆ��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �ဖြူ�ဆိ�့န်း ်ခို�်ခို��န်း�ှသူ� �တ်��်�ပိုး�ပိုးါ။ ဥပိုး�� - ဆိ�င််

��န်း ဝ�လ်ူ�တ်�လူ��၊ ဒီါ�ှ�ဟာ�တ် ်တ်စဖ်ြူခို���န်း့��လူ��။]

1။ သူတ်င်�်စ��့�င်�်တ်��်န်း့��ှဝ�လ်ူ� 

2။ သူတ်င်�်စ�အိိ�အ်ိ�့��ပ်ိုးိ�်စန်းစ�်ူထွ��တ်� ်

3။ �ိတ်�်ဆွ/ သူူင်�ခ်ို်င်�်/ �ဆွ�်ိ�� �တ်ွဆီ��န်း့

4။ လူ��်�့် ည်ဆ်ိ�င်/်����်ီဆိ�င်/် စ���သူ��ဆ်ိ�င် ်��ူ�တ််ဖြူ�စ ်

93



5။ အိ�်��ပိုးိ�င်�်န်း့� တ်စခ်ို�ခို� ��ူ�တ်ဖ်ြူ�စ ်

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ။ _______)

25။ ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ�၊ ဒီါ�ှ�ဟာ�တ်် ဂရေ့်�န်း�တ််စခ်ို�ခို��ိ� �န်း��ဆ်��ံအိကြီး�ိ��်တ်ဖ်ြူ�စခ်ို�တ််�န်း်�� �တ်ခ်ြိပိုးီ��န်း��ဘ်�လူ�ပိုးခ်ို�်

ပိုးါသူလူ�။ 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဦ်း�ဆ��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �ဖြူ�ဆိ�့န်း် ခို�်ခို��န်း�ှသူ� �တ်��်�ပိုး�ပိုးါ။]

1။ လူာင််ပ်ိုးစလ်ူိ��တ််�်။ 

2။ �ူ�တ်တ််��်န်း့��ှ�ဘ� ဖြူပိုးန်းထ်ွ��ခို�လ်ူိ��တ််�။် 

3။ သူူင်�ခ်ို်င်�်တ်စ�်����်����်ိ� �ပိုး�လူိ��တ််�။် 

4။ �န်း���့််င် ်အိ�ိ��အိ���အိဖြူ�စဖ်ြူပိုးန်းသ်ူ��ံလူိ�့် �အိ�င် ်သူိ��်ထွ��တ်�။် 

26။ ဖြူခို�ကံြ�ည့််် င် ် အိစ�်ိ� အိစ�်အိ�န်းန်း� ် ပိုး�နံှှိပိုးသ်ူတ်င်�်စ��စ�င််�တ်ွ �ှ����ဖ်ြူပိုးတ်� ် သူတ်င်�်�တ်ွန်း� ် ပိုးတ်သ်ူ�ခ်ြိပိုးီ� 

ဘ��်လူ��ထ်ွိ စိတ်တ််ိ�င်�်�်�ု ့ှိပိုးါသူလူ�? 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ�� 1 �ှ 5 အိထွိ�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

လွှာံု�ဝ

စိတိးတိုင်းး���

တယား

စိတိးတိုင်းး���

တယား
��း�ခေါ်န်

စိတိးတိုင်းး�မှု

��ဘား�

လွှာံ�ုဝစိတိး

တိုင်းး�

မှု��ဘား�

မှုသ�းဆွဲိုင်းး 

� သူတ်င်�်အိ�ကြ��င်�်
အိ့��်�� 5 4 3 2 1 99

ခို အိခို်ိန်း�်ှီ့့ှိ�ု 5 4 3 2 1 99

ဂရေ့ ��န်း�််စ့ိတ် ် 5 4 3 2 1 99

27။ [���ခိုွန်း�် န်းပံိုးါတ် ်12 �ှ� Internet �ိ� တ်စလ်ူအိတ်ွင်�် သူ��ံတ်�လ်ူိ��်ဖြူ�့င်]်

 [�အိ��်တ်ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� တ်စခ်ို�ခို်င်�်�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ] လူွန်းခ်ို�တ််�် ၇-့�အ်ိတ်ွင်�် �အိ��ပ်ိုးါ�ိ့ိ�� 

 �တ်ွအိန်း��် ဘ�ဟ်ာ��တ်ွ�ိ� အိင်တ််�န်း�့် �ူ�ိ� ်အိသူ��ံဖြူပိုး�ဖြူ�စခ်ို�လ်ူ�။?  

�သံ�ု�ပ���� �သံ�ုမှု�ပ�

���

(မှုသပိါ) (ခေါ်�ဖဆွဲိရုိန်း 

�င်းင်းး�ဆွဲို )

� Desktop �ွန်းဖ်ြူပိုး�တ်� 1 2 98 99

ခို လူ�ပ်ိုး�်တ်�ပ်ိုး ်�ွန်းဖ်ြူပိုးူတ်� 1 2 98 99

ဂရေ့ �ိ�ဘိ�င်�်လူ�်�န်း�် 1 2 98 99

ဃ တ်�ဘ်လူ� ်(Tablet) 1 2 98 99

င် အိဖြူခို���ိ့ိ��အိခို်ိ�� (ဥပိုး��၊ တ်ီ�ီ၊ ခြိဂရေ့ိ�လူတ််�) 1 2 98 99
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28။ [�အိ��်တ်ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� တ်စခ်ို�ခို်င်�်�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ] လူွန်းခ်ို�တ််�် ၇ ့�အ်ိတ်ွင်�် ဘ��်ွန်းပ်ိုး်ူတ်�

သူိ��်ဟာ�တ် ်ဘ��်ိ�ဘိ�င်�်��န်း�်�ပိုး်�ှ�ဖြူ�စဖ်ြူ�စ ်�အိ��ပ်ိုးါ လူ�ပိုး�်ဆ�င်�်ု �တ်ွအိန်း�တ််စခ်ို�ခို��ိ� လူ�ပိုးခ်ို�ပ်ိုးါသူလူ��?

Yes No
(Don’t 

know)
(Refused)

� အိီ����လူပ်ိုးိ�ခ်ို�် သူိ��်ဟာ�တ် ်လူ�ခ်ိုခံို�် 1 2 98 99

ခို �ီဒီီ�ိ�ကြ�ည််ခ်ို�် 1 2 98 99

ဂရေ့
သူတ်င်�် သူိ��်ဟာ�တ် ်သူီခို်င်�်��သ်ူိ��်သူ� အိွန်းလ်ူိ�င်�်

�အိ�ဒ်ီီ�ိ�အိသူ�ံ်�� န်း���ထွ�င်ခ်ို�် (Podcast)
1 2 98 99

ဃ
ထွင်ဖ်ြူ�င်သ်ူ��ံသူပိုးခ်ို်�တ််စခ်ို��ိ� ဘ�လူ� ်

သူိ��်ဟာ�တ် ်သူတ်င်�်ဆိ��သ်ူိ�တ််င်ခ်ို�်
1 2 98 99

29။ လူွန်းခ်ို�တ််�လ်ူ� အိင်တ််�န်း� ်အိသူ��ံဖြူပိုး�ခြိပိုးီ� �ဒီသူခို ံအိွန်း်လူိ�င်�် �ီဒီီ�� website တ်စ်ခို�ခို��ိ� ကြ�ည််ဖ်ြူ�စခ်ို�လ်ူ��?

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဆ်��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ ခြိပိုးီ��ှ ��ှတ်�်ိပိုးါ�ှ showcard ဖြူပိုးပိုးါ။ �အိ��ပ်ိုးါ �့ွ�ခို်�စ့်��်��တ်ွင် ်�

ပိုးါဝင်သ်ူည်် ် သူတ်င်�် website အိ��လူ��ံ�ိ� “အိဖြူခို��” ဆိ�သူည်် ် အိ�ဖြူ��ွ�်တ်ွင် ် �့�ထွည််�်ပိုး�့န်း။် �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ 

�န်း��်ထွပိုး�်ဖြူ�ဆိ�စ့� �့ှိ�တ်�သ်ူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊် “အိဖြူခို��ကြ�ည်််ဖြူ�စတ််� ် သူတ်င်�် website �တ်ွ့ှိ�သူ�လူ��” လူိ�် 

ထွပိုး�်�တ်လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်]

1။ The Chinland Post 

2။ The Hakha Post 

3။ Tedim Times 

4။ Khonumthung News 

5။ Chin World  

6။ Chin Herald 

7။ Lairawn Post 

8။ Zolengthe 

9။ Zingsoi 

10။ Khumi Media Group 

11။ The Chin Voice 

12။ The Matupi Times

13။ Chinlung Today 

14။ Zomi Times 

15။ Zomi Post Media  

16။ အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ ________________________________)

98။ (မီသုပိွါ) [Skip to 32]

99။ (မီဈေးမြ�ဆိုိ�ပွါ။) [Skip to 32]
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100။ (မီ�ကားညာ်းပွါ) [Skip to 32]

30။ (အိ�ပိုး်��့ွ�ခို်�်ထွ���သူ� သူတ်င်�် website တ်ိ�င်�်အိတ်ွ�်)

 အိစ�်ိ�/အိစ်� �တ်�်ူ�တ်� ်(---------) သူတ်င်�် website �ှပိုးါတ်�သ်ူတ်င်�်�တ်ွ� ��ကံြ�ည့်် လူ��။ ���ကံြ�ည့််

 ဘူ�လူ��။ 

1။ ယာံ��ကားညား��ယား

2။ �ကားး�ဈေးနိ၊ ယာံ��ယားလညား�မီဟား��း မီယာံ��းလညား�မီဟား��း 

3။ မီယာံ��ကားညား�ဘူ�

98။ မီသုပိွါ

99။ ဈေးမြ�ဆို�ိ�နိးမြင်းင်းး�ဆို�ိ

100။ သု�င်းး�မီ��းပွါ [Skip to 32]

31။ ဖြူခို�ကံြ�ည့််် င် ် အိစ�်ိ� အိစ�်အိ�န်းန်း� ် အိင်တ််�န်း��်ှ� သူတ်င်�့့်ှိ�ုအိပိုးိ�င်�် န်း� ် ပိုးတ်သ်ူ�ခ်ြိပိုးီ� ဘ��်လူ��ထ်ွိ 

စိတ်တ််ိ�င်�်�်�ု ့ှိပိုးါသူလူ�? 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ�� 1 �ှ 5 အိထွိ�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

လွှာံု�ဝ

စိတိးတိုင်းး���

တယား

စိတိးတိုင်းး���

တယား
��း�ခေါ်န်

စိတိးတိုင်းး�

မှု��ဘား�

လွှာံ�ုဝစိတိး

တိုင်းး�

မှု��ဘား�

မှုသ�းဆွဲိုင်းး 

�
သူတ်င်�်အိ�ကြ��င်�် 

အိ့��်��
5 4 3 2 1 99

ခို အိခို်ိန်း�်ှီ့့ှိ�ု 5 4 3 2 1 99

ဂရေ့ ��န်း�််စ့ိတ်် 5 4 3 2 1 99

32။ [���ခိုွန်း�် န်းပံိုးါတ် ်12 �ှ� YouTube သူ��ံတ်�လ်ူိ��်ဖြူ�့င်]်

 အိစ�်ိ�၊ အိစ�်အိ�န်းန်း� ်YouTube �ိ�ဘ�လ်ူိ�အိ�ကြ��င်�်အိ့��တ်ွကြ�ည််�်ိ� ်အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူလူ�။  

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဆ်��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ �ဖြူ�ဆိ�သူူ� �ဖြူ�့ခို�်�န်း�ှ �ထွ���်��ပိုးါ။ �အိ��ပ်ိုးါ �့ွ�ခို်�စ့်�

�်��တ်ွင် ် �ပိုးါဝင်သ်ူည်် ် အိ�ကြ��င်�်အိ့�အိ��လူ��ံ�ိ� “အိဖြူခို��” ဆိ�သူည််် အိ�ဖြူ��ွ�်တ်ွင် ် �့�ထွည််�်ပိုး�့န်း။် 

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �န်း��်ထွပိုး ်�ဖြူ�ဆိ�စ့� �့ှိ�တ်�သ်ူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊် “အိဖြူခို��ကြ�ည်််ဖြူ�စတ််� ်အိ�ကြ��င်�်အိ့င်�် �တ်ွ့ှိ�သူ�

လူ��” လူိ� ်ထွပိုး�်�တ်လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်]

1။ ဂုံး��/ သု�ချီးးင်းး� 

2။ ဘဈေးလးဂ်ုံးါမီးး�မီ�ှင်းးဈေးသုး ဗ�ဒါ�ယာ�ိမီးး� 

3။  ရုံ�ပွး�ငှ်းး/ မီ�ှး�မီး��င်းးရုံ�ပွး�ငှ်းးမီးး� 

4။ သု�င်းး� 

5။ အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ ________)

6။ အမြချီးး� (ဈေး�းးမြပွပွါ ________)

98။ (မီသုပိွါ) [skip to 34]

99။ (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�) [skip to 34]
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33။ [အဈေးပွ်ဈေးမီ�ချီးနွိး��ငွ်းး သု�င်းး� (Code 4) �ကားညာ်းမြ�စးသုညားဟား� ဈေးမြ�ပွါကား]

 YouTube �ှ�ပိုးါတ်�သ်ူတ်င်�်�တ်ွ� ��ကံြ�ည့်် လူ��။ ���ကံြ�ည့််ဘူ�လူ��။ 

1။ ��ကံြ�ည့်် တ်�်

2။ ကြ����န်း၊ ��တံ်�လ်ူည်�်�ဟာ�တ် ်���တံ်�လူည်�်�ဟာ�တ် ်

3။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�

98။ �သူိပိုးါ

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

34။ [���ခိုွန်း�် န်းပံိုးါတ် ်12 တ်ွင် ်Facebook အိသူ��ံဖြူပိုး�သူည်ဟ်ာ��ဖြူ�ပိုးါ�] Facebook �ပိုး်�ှ� ဘ�သ်ူူ�တ်ွ/   Page �တ်ွ  

 �ိ� follow လူ�ပိုးဖ်ြူ�စလ်ူ�? 

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဆ်��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ �ဖြူ�ဆိ�သူူ� �ဖြူ�့ခို�်�န်း�ှ �ထွ���်��ပိုးါ။ �အိ��ပ်ိုးါ�့ွ�ခို်�စ့်�

�်��တ်ွင် ် �ပိုးါဝင်သ်ူည်် ် အိ�ကြ��င်�်အိ့� အိ��လူ��ံ�ိ� “အိဖြူခို��” ဆိ�သူည််် အိ�ဖြူ��ွ�်တ်ွင် ် �့�ထွည််�်ပိုး�့န်း။် 

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �န်း��်ထွပိုး ်�ဖြူ�ဆိ�စ့� �့ှိ�တ်�သ်ူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊် “အိဖြူခို��ကြ�ည်််ဖြူ�စတ််� ်အိ�ကြ��င်�်အိ့င်�် �တ်ွ့ှိ�သူ�

လူ��” လူိ� ်ထွပိုး�်�တ်လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်] MA

1။ သူူင်�ခ်ို်င်�်

2။ �ိသူ��စ�ဝင််

3။ သူတ်င်�် Page 

4။ နှိ�င်င််�ံ့��ခိုါင်�်�ဆ�င််

5။ ဘ�သူ��့��ခိုါင်�်�ဆ�င််

6။ အိ���စ��သူ���

7။ အိနှ�ပိုးည်�့ှင််

8။ ��်��်ဖြူ��့�

9။ ပိုးည်�့ှင်�််��

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ________ )

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န််းဖြူင်င်�်ဆိ�)

35။ Facebook �ှ�ပိုးါတ်�သ်ူတ်င်�်�တ်ွ� ��ကံြ�ည့်် လူ��။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�လူ��။ 

1။ ��ကံြ�ည့်် တ်�်

2။ ကြ����န်း၊ ��တံ်�လ်ူည်�်�ဟာ�တ် ်���တံ်�လူည်�်�ဟာ�တ် ်

3။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

36။ Facebook �ပိုး်�ှ� Post �တ်ွ ဘ��်လူ���်ကြ���ကြ�� တ်င််ဖြူ�စလ်ူ�။
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1။ တ်စ�်န်းထွ��ှ�ဘ� အိကြီး�ိ��့်�တ်��်တ်��််���်�� 

2။ တ်စ�်န်းတ််စက်ြီး�ိ�်

3။ တ်စပ်ိုးတ်အ်ိတ်ွင်�် အိကြီး�ိ��့်�တ်��်တ်��််���်��

4။ တ်စပ်ိုးတ် ်တ်စက်ြီး�ိ�်

5။ တ်စလ်ူအိတွ်င်�် အိကြီး�ိ��့်�တ်��်တ်��််���်��

6။ တ်စလ်ူတ်စ်ကြီး�ိ�်

7။ သူိပိုး�်တ်င်ဖ်ြူ�စဘ်ူ� 

8။ တ်စခ်ိုါ�ှ�တ်င်ဖ်ြူ�စဘ်ူ� [Skip to 38]

98။ (�သူိပိုးါ) [Skip to 38]

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�) [Skip to 38]

37။ Facebook �ပိုး်�ှ� Post တ်င့်် တ်� ်အိ�ကြ��င်�်အိ့င်�်� ဘ�လူ�။

1။ နှိ�င်င််�ံ့�န်း� ်လူူအ်ိ�ွ��အိစည်�် န်း� ်ပိုးတ်သ်ူ�ခ်ြိပိုးီ� �ိ��့်် �� ထွင်ဖ်ြူ�င်�်ူဆခို်��်တ်ွ�ိ� �်�ဝတ်�

2။ �ိသူ��စ�့�် �ိတ်�်ဆွ�တ်ွ့�န််း� ်စ����ဖြူပိုး��ိ� ်

3။ လူ�ပိုးင််န်း�်အိတ်ွ� ်လူိ�အိပိုးလ်ူိ�်။

4။ �ိ��့်် �� လူုပိုး့် ှ���ု�တ်ွန်း� ်ဓိ�တ်ပ်ိုးူ��ံတ်ွတ်င်ဖ်ြူ�စ ်

5။ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ ဖြူ�န်း်�်ဝ 

6။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ________________________________)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�) 

38။ [���ခိုွန်း�် န်းပံိုးါတ် ် 12 တ်ွင် ် အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း�်��််�� အိသူ��ံဖြူပိုး�သူည်ဟ်ာ��ဖြူ�ပိုးါ�] [ခေါ်မှု��နဲ်း� ၁၂ တငဲ်းး �ဒုီး ၁,၂,၃  
 ခေါ်ရိး���ယား���မှုသိးခေါ်မှု�ရိန်း] လူွန်းခ်ို�တ််�လ်ူအိတ်ွင်�် �အိ���်��ဖ်ြူပိုးပိုးါ လူူ�ု�ွန်း�်� ်တ်စခ်ို�ခို��ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ခို�ပ်ိုးါသူလူ��။

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဆ်��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ �ဖြူ�ဆိ�သူူ� �ဖြူ�့ခို�်�န်း�ှ �ထွ���်��ပိုးါ။ �အိ��ပ်ိုးါ �့ွ�ခို်�စ့်�

�်��တ်ွင် ် �ပိုးါဝင်သ်ူည်် ် အိ�ကြ��င်�်အိ့� အိ��လူ��ံ�ိ� “အိဖြူခို��” ဆိ�သူည််် အိ�ဖြူ��ွ�်တ်ွင် ် �့�ထွည််�်ပိုး�့န်း။် 

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �န်း��်ထွပိုး ် �ဖြူ�ဆိ�စ့��့ှိ�တ်�သ်ူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊် “အိဖြူခို��ကြ�ည်််ဖြူ�စတ််� ် အိ�ကြ��င်�်အိ့င်�် �တ်ွ့ှိ�သူ�

လူ��” လူိ� ်ထွပိုး�်�တ်လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်]

      

1။ Instagram

2။ WeChat

3။ Twitter

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ________________________________)

98။ (�သူိပိုးါ) [Skip to 41]

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�) [Skip to 41]

39။ အိစ�်ိ�၊ အိစ�်အိ�န်းန်း� ်လူူ�ု�ွန်း�်��်ိ� �ိ�ဘ�လ်ူိ�အိ�ကြ��င်�်အိ့��တ်ွကြ�ည််�်ိ� ်အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူလူ�။  

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ့င်ဆ်��ံ �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါနှှင်််။ �ဖြူ�ဆိ�သူူ� �ဖြူ�့ခို�်�န်း�ှ �ထွ���်��ပိုးါ။ �အိ��ပ်ိုးါ �့ွ�ခို်�စ့်�

�်��တ်ွင် ် �ပိုးါဝင်သ်ူည်် ် အိ�ကြ��င်�်အိ့� အိ��လူ��ံ�ိ� “အိဖြူခို��” ဆိ�သူည််် အိ�ဖြူ��ွ�်တ်ွင် ် �့�ထွည််�်ပိုး�့န်း။် 

�ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �န်း��်ထွပိုး ် �ဖြူ�ဆိ�စ့��့ှိ�တ်�သ်ူည်ထ်ွိတ်ိ�င်၊် “အိဖြူခို��ကြ�ည်််ဖြူ�စတ််� ် အိ�ကြ��င်�်အိ့င်�် �တ်ွ့ှိ�သူ�
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လူ��” လူိ� ်ထွပိုး�်�တ်လူ�လူ� ����ပိုး�့န်း။်]

1။ ဂရေ့ီတ်/ သူီခို်င်�် 

2။ ဘ�လူ�ဂ်ရေ့ါ�်���ှတ်င်�်သူ� �ီဒီီ�ိ��်�� 

3။ ရုံး�ပိုး့် ှင်/် �ှတ််တ်��်တ်င်ရ်ုံး�ပိုး့် ှင်�််�� 

4။  သု�င်းး� 

5။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________)

6။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________)

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�)  

40။ [အိ�ပိုး်���ခိုွန်း�်တ်ွင် ်သူတ်င်�် (Code 4) ကြ�ည်််ဖြူ�စသ်ူည်ဟ်ာ� �ဖြူ�ပိုးါ�]

 အိဖြူခို��လူူ�ု�ွန်း်�� ်�ှ�ပိုးါတ်�သ်ူတ်င်�်�တ်ွ� ��ကံြ�ည့်် လူ��။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�လူ��။ 

1။ ��ကံြ�ည့်် တ်�်

2။ ကြ����န်း၊ ��တံ်�လ်ူည်�်�ဟာ�တ် ်���တံ်�လူည်�်�ဟာ�တ် ်

3။ ���ကံြ�ည့်် ဘူ�

98။ �သူိပိုးါ

99။ �ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�

41။ လူွန်းခ်ို�တ််�် ၇-့�အ်ိတ်ွင်�် Facebook အိပိုးါအိဝင် ် လူူ�ု�ွန်း�်�အ်ိသူ��ံဖြူပိုး��ိ� ် �အိ��ပ်ိုးါ�ိ့ိ���တ်ွအိန်း��်  

 ဘ�ဟ်ာ��တ်ွ�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ဖြူ�စခ်ို�လ်ူ�။?  [�အိ��်တ်ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� တ်စခ်ို�ခို်င်�်�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ

�သံ�ု

�ပ����

�သံ�ုမှု�ပ���� (ခေါ်မှု��နဲ်း� ၄၁ 
� - င်း �း�လွှာံ�ုတငဲ်းး 

�သံ�ုမှု�ပ�ပါ�ခုေါ်�ဖဆွဲို���
ပါ� ခေါ်မှု��နဲ်း� ၄၃ သို့သဲး�

ပါ။

(မှုသိပါ) (ခေါ်�ဖဆွဲိုရိန်း
 �င်းင်းး�ဆွဲို)

� စ��ပိုးွ�တ်င် ်�ွန်းဖ်ြူပိုး�တ်� 1 2 98 99

ခို လူ�ပ်ိုး�်တ်�ပ်ိုး ်�ွန်းဖ်ြူပိုးူတ်� 1 2 98 99

ဂရေ့ �ိ�ဘိ�င်�်လူ�်�န်း�် 1 2 98 99

ဃ တ်�ဘ်လူ� ်(Tablet) 1 2 98 99

င် အိဖြူခို���ိ့ိ��အိခို်ိ�� (ဥပိုး��၊ တ်ီ�ီ၊ ခြိဂရေ့ိ�လူတ််�) 1 2 98 99

42။ အိစ�်ိ�/ အိစ်�ဟာ� Facebook အိပိုးါအိဝင် ်လူူ�ု�ွန်း့် � ်�ိ� ဘ��်လူ���်ကြ��ခိုဏာ အိသူ��ံဖြူ�စပ်ိုးါသူလူ�။ 

 (လူိ�အိပိုးပ်ိုးါ� �ထွ���်��ပိုးါ) 

1။ တ်စ�်န်း�်ိ� န်း�့ီ�ပိုးါင်�်�်��စွ�

2။ တ်စ့် ��်ိ� န်း�့ီဝ��်�န်း တ်စန််း�့ီထွိ

3။ တ်စ့် ��်ိ� အိန်းည်�်ဆ��ံ တ်စက်ြီး�ိ�(်န်း�့ီဝ�ထ်ွ�န််းည်�်)
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4။ တ်စပ်ိုးတ်�်ိ� အိန်းည်�်ဆ��ံ တ်စက်ြီး�ိ�်

5။ တ်စလ်ူ�ိ� အိန်းည်�်ဆ��ံ တ်စက်ြီး�ိ�်

6။ တ်စန်ှှစ�်ိ� အိကြီး�ိ�အ်ိန်းည်�်င်�်

7။ သူိပိုး�်သူ��ံဖြူ�စ်

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န််းဖြူင်င်�်ဆိ�)

43။ ဖြူခို�ကံြ�ည့််် င် ်အိစ�်ိ� အိစ�်အိ�န်းန်း� ်Facebook အိပိုးါအိဝင် ်လူူ�ု�ွန်း�်��်တ်ွ�ှ� သူတ်င်�့့်ှိ�ုအိပိုးိ�င်�် န်း� ်ပိုးတ်သ်ူ�်

ခြိပိုးီ� ဘ��်လူ��ထ်ွိ စိတ်တ််ိ�င်�်�်�ု ့ှိပိုးါသူလူ�? 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိ�်ိ��အိစ�� 1 �ှ 5 အိထွိ�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။]

လွှာံု�ဝစိတိး

တိုင်းး�

��တယား

စိတိးတိုင်းး�

��တယား
��း�ခေါ်န်

စိတိးတိုင်းး�

မှု��ဘား�

လွှာံ�ုဝစိတိး

တိုင်းး�

မှု��ဘား�

မှုသ�းဆွဲိုင်းး 

�
သူတ်င်�်အိ�ကြ��င်�် 

အိ့��်��
5 4 3 2 1 99

ခို အိခို်ိန်း�်ှီ့့ှိ�ု 5 4 3 2 1 99

ဂရေ့ ��န်း�််စ့ိတ်် 5 4 3 2 1 99

44။ အိစ�်ိ�၊ အိစ�့်�� ��န်း�်�ှ� ဘ�ဆ�သ်ူွ��့်�ဆိ�င့်် � အိ�ပ်ိုးလူီ���့ှင်�် �တ်ွ�ိ�အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူလူ�?

1။ Viber 

2။ SnapChat

3။ WhatsApp

4။ Gmail 

5။ (Facebook) Messenger

6။ �သူ��ံပိုးါ

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________)

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န််းဖြူင်င်�်ဆိ�)

45။ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ့�ူ�ိ� ်လူ��်ိ�င်�်�န်း�်�တ်ွ�ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူလူ��? 

1။ သူ��ံတ်�်

2။ �သူ��ံဘူ� [Skip to 47]

98။ (�သူိပိုးါ) [Skip to 47]

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�) [Skip to 47]
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46။ အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါ� ဘ��်�န်း�်�အိ�ပ်ိုး�့တ်� (��န်း�်လူိ�င်�်) �ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူလူ�? (MA)  

1။ MPT

2။ Ooredoo

3။ Telenor

4။ Mytel 

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ)

 SECTION 3: MEDIA BEHAVIOUR  

47။ အိစ�်ိ�၊ အိစ�်အိ�န်းန်း� ်သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ�ိ� ဘ��်န်း့��ှ အိဓိိ�့�ူပိုးါသူလူ�။ 

[ခေါ်မှု��မှုန်း�သး - ခေါ်ရိး���ယားရိမှုည်�း ����းမှု�း��ို ခေါ်�ဖဆွဲိုသး မှု ိ လွှာံ�ုဝမှုခေါ်�ဖတတးခေါ်တး�သည်�း ���နိ်းတငဲ်းး သးဖတး�ပပါ။ 
မှု�တုးပါ� ဖတးမှု�ပပါနိုငိ်း�း။ �ဖငဲ်း�း ခေါ်မှု��နဲ်း� �ဖစိးပါသည်း။ သ�းဆွဲိုင်းးသည်�း ����းမှု�း��း�လွှာံ�ု�ို ခေါ်ရိး���ယားပါ။ ���း� 
လွှာိုင်းး�မှု�း��ို “���း�” တငဲ်းး�ည်�းပါ။ ခေါ်�ဖဆွဲိုသးမှု ိခေါ်�ဖစိရိး �နု်းသးဲ�သည်း�� ိခေါ်�း�းခေါ်မှု�ပါ။]

1။ TV

၂။ အိွန်း်လူိ�င်�် TV

၃။ �့ဒီီ�ိ�

၄။ အိွန်းလ်ူိ�င်�် �့ဒီီ�ိ�

၅။ �ိသူ��စ�

၆။ သူူင်�ခ်ို်င်�်

၇။ လူ��်�့် ည်ဆ်ိ�င််

၈။ ့ပိုး့် ွ��ခိုါင်�်�ဆ�င်�််��

၉။ ဘ�့����်�င်�်�န်း၊် ဘ�သူ��့�ဆိ�င့်် ��န်း့��်�� (ဘ�့����်�င်�်၊ ဘ�့���စတ်ီ၊ �လူီ စသူည်)်  

၁၀။ လူူ�ု�ွန်း�်� ်(Facebook အိပိုးါအိဝင်)်

၁၁။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________)

48။ [If answer 5 – 10 in Q.47] ပိုး��ံှန်းအ်ိ��ဖြူ�င်် ်သူတ်င်�်�တ်ွ�ိ� ဘ�လ်ူိ�့�ူပိုးါသူလူ�။ 

[ခေါ်မှု��မှုန်း�သး - ခေါ်ရိး���ယားရိမှုည်�း ����းမှု�း��ို ခေါ်�ဖဆွဲိုသး မှု ိ လွှာံ�ုဝမှုခေါ်�ဖတတးခေါ်တး�သည်�း ���နိ်းတငဲ်းး သးဖတး�ပပါ။ 
မှု�တုးပါ� ဖတးမှု�ပပါနိုငိ်း�း။ �ဖငဲ်း�း ခေါ်မှု��နဲ်း� �ဖစိးပါသည်း။ သ�းဆွဲိုင်းးသည်�း ����းမှု�း��း�လွှာံ�ု�ို ခေါ်ရိး���ယားပါ။ ���း� 
လွှာိုင်းး�မှု�း��ို “���း�” တငဲ်းး�ည်�းပါ။ ခေါ်�ဖဆွဲိုသးမှု ိခေါ်�ဖစိရိး �နု်းသးဲ�သည်း�� ိခေါ်�း�းခေါ်မှု�ပါ။]

1။ �ိ���့်��ိ��တ််� စ���ဝိ�င်�် 

2။ ��န်း�်အိဖြူပိုးန််းအိလူှန်း ်�ဖြူပိုး�ဆိ�ဖြူခိုင်�် 

3။ ပိုး�နံှှိပိုးစ်�၊ စ��စ�င််

4။ Viber

5။ WhatsApp

6။ Messenger

7။ WeChat

101



8။ အိီ����လူ်

9။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ________)  

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�)

49။ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�့် �ူ�ိ� ်ဘ�ဘ်�သူ�စ����ိ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ပိုးါသူလူ�? 

1။ ���

2။ �လူ��် ခို်င််� 

3။ �တ်ူပိုးီ ခို်င်�်

4။ ဟာ��ခိုါ� ခို်င်�် 

5။ တ်ီ�တ်ိန်း ်ခို်င်�်  

6။ အိဂရေ့�လူိပိုး်

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________)

50။ အိစ�်ိ�၊ အိစ�် အိတ်ွ� ်သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ�့် �ူတ်��်န်း့��ှ� ဘ�ဘ်�ဘ်�သူ�စ����ိ� ပိုးိ�ခြိပိုးီ� အိသူ��ံဖြူပိုး�ခို်င််

ပိုးါသူလူ�? 

1။ ���

2။ �လူ��် ခို်င််� 

3။ �တ်ူပိုးီ ခို်င်�်

4။ ဟာ��ခိုါ� ခို်င်�် 

5။ တ်ီ�တ်ိန်း ်ခို်င်�်  

6။ အိဂရေ့�လူိပိုး်

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ________________________________)

51။ သူတ်င်�်န်း� ်အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ ့�ိ� ်အိ�့�ပိုးါဆ��ံ�သူ� ဇာ�စဖ်ြူ�စ ်၃ ခို��ဘ��တ်ွပိုးါလူ�။ 

န်း��ည်န််း�်တ်ိတ်ိ�်�်�လူ��ဖြူပိုး�ဖြူပိုး�ပိုး�ပိုးါ။ (ဇာ�စဖ်ြူ�စဆ်ိ�့��ှ� ရုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ���လူာင််ရ်ုံး�၊ံ�့ဒီီ�ိ�အိသူလံူာင််ရ်ုံး�၊ံ  ဝ�ဘ််

ဆိ���််��၊ အိ�ွ��အိစည်�်�်�� သူိ��်ဟာ�တ် ် လူူ�်��ဖြူ�စန်ှိ�င်သ်ူည်။်) (�ဖြူ�ဆိ�သူူ� “ရုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ���”၊ “�့ဒီီ�ိ�”၊ 

“သူတ်င်�်စ��်��”၊ သူိ��်ဟာ�တ် ်“အိင်တ််�န်း�”်ဟာ��ဖြူပိုး�ပိုးါ�၊ ထွပိုး�်ထံွ�တ် ်����်��ဖြူ�န်း�်ပိုးါ)  ရုံး�ပိုးဖ်ြူ�င်သ်ူကံြ���လူာင််ရ်ုံး�၊ံ 

�့ဒီီ�ိ�အိသူလံူာင််ရ်ုံး� ံသူတ်င်�်စ�၊ အိင်တ််�န်း�ဆ်ိ��့် �� န်း��ည်�် ဘ�ပိုးါလူ�။

[���ဖြူ�န်း�်သူူ၊ �ည်သ်ူည််�်ီဒီီ��ပိုး�ဖြူ�စပ်ိုးါ�စ �ဖြူ�ဆိ�သူူ� အိ�့�အိကြီး�ီ�ဆ��ံသူတ်င်�်ဇာ�စဖ်ြူ�စသ်ူ��ံခို��ိ����ဖ်ြူပိုး့န်းဖ်ြူ�စ်

သူည်။် စ�စ��ပိုးါင်�် အိ�ဖြူ�သူ��ံခို� အိထွိ လူ�်ခိုပံိုးါ။]  

1
ပွထမီအဈေးမြ�: _____________________________________________________________________

97 (ဘယားဇးစးမြမီစးမီမှီ�ှိ/ ဈေးနိာကားးထပွးအဈေးမြ�မီ�ှ)ိ

98 (မီသုပိွါ)

99 (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)
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2
ဒါ��ယိာအဈေးမြ�: _____________________________________________________________________

97 (ဘယားဇးစးမြမီစးမီမှီ�ှိ/ ဈေးနိာကားးထပွးအဈေးမြ�မီ�ှ)ိ

98 (မီသုပိွါ)

99 (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)

3
��ယိာအဈေးမြ�:____________________________________________________________________

97 (ဘယားဇးစးမြမီစးမီမှီ�ှိ/ ဈေးနိာကားးထပွးအဈေးမြ�မီ�ှ)ိ

98 (မီသုပိွါ)

99 (ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�)

52။ �အိ��ပ်ိုးါသူတ်င််�အိ�်ိ��အိစ���တ်ွထွ�� တ်စခ်ို�စီ�ိ� သူင်ဘ်��်လူ��စ်ိတ်ဝ်င်စ်��ပိုးါသူလူ�။ အိလူွန်းစ်ိတ်ဝ်င် ်စ��

တ်�လူ��၊ အိ�တ်�အ်ိသူင််စ်ိတ်ဝ်င််စ��တ်�လူ��၊ သူိပိုးစ်ိတ်�်ဝင်စ်��ဘူ�လူ�� သူိ��်ဟာ�တ် ် လူ��ံဝစိတ်�်ဝင်စ်��ဘူ� 

လူ��ဆိ�တ်� �ဖြူပိုး�ဖြူပိုးပိုးါ။

[���ဖြူ�န််း�သူူ။ ဖြူပိုး�တ်�ိ်� အိသူ��ံဖြူပိုး�လူ်�် လိူ�အိပိုးပ်ိုးါ� အိ�်ိ��အိစ�� 4 �ှ 1 အိထိွ �တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။ 1 �ှ 10 အိထိွ �တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။ 

အိတ်န်း�်တ်စတ််န်း�်လူ်င် ်အိ�ဖြူ�တ်စခ်ို�စီ�ိ�ဝိ�င်�်ပိုးါ။]

�လွှာနဲ်း

စိတိးဝင်းးစိး�

�ခေါ်တးး

�သင်း�း 

စိတိးဝင်းးစိး�

သပိးစိတိး 

မှု

ဝင်းးစိး�

လွှာံ�ုဝ

စိတိးမှု

ဝင်းးစိး�

(မှုသိ

ပါ)

(ခေါ်�ဖ

ရိန်း 

�င်းင်းး�ဆွဲို)

1 �ိ�ိ�ဒီသူတ်ွင်�်သူတ်င်�်  4 3 2 1 98 99

2 ဖြူပိုးည်န််း� ်/ တ်ိ�င်�် သူတ်င်�် 4 3 2 1 98 99

3 ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််အံိ�ကြ��င်�်သူတ်င်�် 4 3 2 1 98 99

4 အိိနှိိ�နှိ�င်င််အံိ�ကြ��င်�်သူတ်င်�် 4 3 2 1 98 99

5 တ်ရုံး�တ်န်ှိ�င််င်အံိ�ကြ��င်�်သူတ်င်�် 4 3 2 1 98 99

6 ထွိ�င်�်နှိ�င်င််အံိ�ကြ��င်�်သူတ်င်�် 4 3 2 1 98 99

7 ဘဂရေ့�လူ���ဒီ့ှ�အ်ိ�ကြ��င်�်သူတ်င်�် 4 3 2 1 98 99

8
အိ�့ှ��တ်�င်အ်ိ�့ှအိ�ကြ��င်�်

သူတ်င်�်
4 3 2 1 98 99

9
��့�အ်ိဖြူခို���ဒီသူ�်��အိ�ကြ��င်�်

သူတ်င်�်
4 3 2 1 98 99

10
ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််အံိတ်ွင်�်အိဖြူ�စအ်ိပိုး်��််��

အိ�ပိုး် နှိ�င်င််တံ်��အိဖြူ�င်�််��
4 3 2 1 98 99
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   53။ အိစ�်ိ�၊အိစ်�အိ�န်းန်း� ်ဘ�လ်ူိ�သူတ်င်�်�တ်ွ�ိ� အိ�်��ဆ��ံ �တ််ဖြူ�စ/် ကြ�ည််ဖ်ြူ�စပ်ိုးါသူလူ�။ 

[Show Card ဖြူပိုးပိုးါ သူိ��်ဟာ�တ် ်�အိ��်တ်ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� တ်စခ်ို�ခို်င်�်�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။ “့ှိ�သူ�လူ��” 

“�န်း���့်�” ဟာ� �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �ဖြူ�စ့���န်းသ်ူွ��သူည််တ််ိ�င် ်�ထွ���်��ပိုးါ။]

1။ နှိ�င်င််�ံ့� 

2။ စီ�ပိုးွ���့�

3။ လူူ�ု�့� 

4။ ��်��်ဖြူ��့� 

5။ ကားးနိး�မီးဈေး��

6။ အိ���စ�� 

7။ အိိ�င်တ််ီ န်းည််�ပိုးည်�ဆိ�င့်် �  

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________)

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�)

54။ သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ့�ူ�ိ��ိ� တ်�ဆီ��န်းတ်� ်အိခို�အ်ိခို�တ်စခ်ို�ခို��်��့ှိပိုးါသူလူ��? 

[Show Card ဖြူပိုးပိုးါ သူိ��်ဟာ�တ် ် �အိ��တ််ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� တ်စခ်ို�ခို်င်�်�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။ “့ှိ�သူ�လူ��” 

“�န်း���့်�” ဟာ� �ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �ဖြူ�စ့���န်းသ်ူွ��သူည််တ််ိ�င် ်�ထွ���်��ပိုးါ။]

1။ ပွထဝ�ဈေးမြမီမြပွင်းးအဈေးနိအထး� (ဈေး�းင်းးဈေးပွ်ဈေးဒါသုမြ�စးဈေးနိမြချီးင်းး� စသုညား) 

2။ လူ��် (����င်�်ဖြူခိုင်�်)

3။ ဘ�သူ�စ��� အိခို�အ်ိခို�

4။ �င်ွ�ကြ�� အိခို�အ်ိခို�

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ________________________________)

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န််းဖြူင်င်�်ဆိ�) 

55။ ဘ�လ်ူိ�သူတ်င်�် အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ� ့့ှိ�ိ� ်ခို�ခ်ို��န်းပိုးါသူလူ�။ 

[Show Card ဖြူပိုးပိုးါ သူိ��်ဟာ�တ် ် �အိ��တ််ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� တ်စခ်ို�ခို်င်�်�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။ “့ှိ�သူ�လူ��” 

“�န်း���့်�” ဟာ��ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �ဖြူ�စ့���န်းသ်ူွ��သူည််တ််ိ�င် ်�ထွ���်��ပိုးါ။]

1။ �ိ�ိ�ဒီသူတွ်င်�်သူတ်င်�်  

2။ မြပွညားနိယား / ��ိင်းး� သု�င်းး�

3။ ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််အံိ�ကြ��င်�်သူတ်င်�် 

4။ အိ�့ှ��တ်�င်အ်ိ�့ှအိ�ကြ��င်�်သူတ်င်�်

5။ ��့�အ်ိဖြူခို���ဒီသူ�်��အိ�ကြ��င်�်သူတ်င်�် 

6။ ဖြူ�န်း�်�နှိ�င်င််အံိတ်ွင်�်အိဖြူ�စအ်ိပိုး်��််��အိ�ပိုး် နှိ�င်င််တံ်��အိဖြူ�င်�််��

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ------------------------------------------------) 

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န််းဖြူင်င်�်ဆိ�)
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56။ အိန်း�ဂရေ့တ်�်ှ� ဘ�လ်ူိ� သူတ်င်�်အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ�ိ� ပိုးိ�ခြိပိုးီ�့ခို်င်ပ်ိုးါသူလူ�? 

 ���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________________________________________

57။ �ိ��့် ့ှိတ်� ်သူတ်င်�် အိခို်�အ်ိလူ��်တ်ွ�ိ� ဘ�လ်ူိ� �်�ဝ�လူ့် ှိပိုးါသူလူ�။  

[Show Card ဖြူပိုးပိုးါ သူိ��်ဟာ�တ် ် �အိ��တ််ွင်ပ်ိုးါဝင်�်သူ� အိ�်ိ��အိစ���်���ိ� တ်စခ်ို�ခို်င်�်�တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ။ “့ှိ�သူ�လူ��” 

“�န်း���့်�” ဟာ��ဖြူ�ဆိ�သူူ�ှ �ဖြူ�စ့���န်းသ်ူွ��သူည််တ််ိ�င် ်�ထွ���်��ပိုးါ။]

1။ သူူင်�ခ်ို်င်�်၊ �ိသူ��စ��တ်ွန်း� ်

2။ Facebook နှှင််် အိဖြူခို�� လူူ�ု�ွန်း�်��်တ်ွ�ှ� �်�ဝ 

3။ ့ပိုး့် ွ�တ်ွင််�့ှိ လူ��်�့် ည်ဆ်ိ�င်တ််ွင် ်

4။ ဘ�့����်�င်�်�န်း၊် ဘ�သူ��့�ဆိ�င့်် ��န်း့��်�� (ဘ�့����်�င်�်၊ ဘ�့���စတ်ီ၊ �လူီ စသူည်)်  

5။ ့ပိုး�်ွ� ်ဓိ�ာ�ရုံး�ံ

6။ ဈေးကားးးင်းး�

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________________________________________ 

98။ (�သူိပိုးါ) [Skip to 59]

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န််းဖြူင်င်�်ဆိ�) [Skip to 59]

58။ အိစ�်ိ�/� အိ�န်းန်း��်ိသူ��စ� �ဆွ�်ိ�� န်း��်ိတ်�်ဆွ �တ်ွန်း�သ်ူတ်င်�်�တ်ွ�ိ� ဘ��်လူ�� ်�ကြ���ကြ�� �ဆွ��နှွ� တ်� 

ဒီါ�ှ�ဟာ�တ် ်�ဝ�်ဖြူ�စပ်ိုးါသူလူ�။ 

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ -�အိ��ပ်ိုးါအိခို်� ်1 - 4 �ိ� �တ်ဖ်ြူပိုးပိုးါ]

1။ �န်းစ်ဉ်း ်သူိ��်ဟာ�တ် ်တ်စပ်ိုးတ်အ်ိတ်ွင်�် ့��်တ်��်တ်��််���်��

2။ တ်စပ်ိုးတ်�်ှ�အိန်းည်�်ဆ��ံတ်စက်ြီး�ိ�်

3။ တ်စပ်ိုးတ်�်ှ�တ်စက်ြီး�ိ�ထ်ွ�န််းည်�်

4။ ဘ��်တ်��်ှ

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (ဖြူင်င်�်ဆိ�)

 SECTION 4: DEMOGRAPHIC INFORMATION 2

59။ အိစ�်ိ�/� တိ်�အ်ိိ�်�ှ� လူူဘ�န်ှှစ�်����်န်းထွိ�င်ပ်ိုးါသူလူ�။

1။ ���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (ဖြူင်င်�်ဆိ�)

60။ (ကား) အိစ�်ိ�/� အိိ��်ှ� ဝင်�်င်ွ့တ်� ်လူူဘ�န်ှှစ�်���့် ှိပိုးါသူလူ� 

1။ ���ဖ်ြူပိုးပိုးါ ________________________________

98။ (�သူိပိုးါ)

99။ (ဖြူင်င်�်ဆိ�)
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60။ (ချီး) အိစ�်ိ�/� တ်ိ�အ်ိိ��်ထွ�င်စ်�့��တ်စလ်ူ ပိုး်��်�်ဝင်�်င်ွ� ဘ�်�လူ��လ်ူ�။

[���ဖြူ�န်း�်သူူ - အိိ��်ထွ�င်စ်� ဝင်�်င်ွဆိ�တ်�� ဒီီအိိ��်ထွ�င်စ်� ့��ဝင်�်င်ွ့တ်�သ်ူူ အိ��လူ��ံ့��စ�စ��ပိုးါင်�် တ်စလ်ူစ�

ဝင်�်ငွ်ပိုး်��်�်�ိ� ဆိ�လိူ�ပိုးါတ်�်။ �ဖြူ�ဆိ�သူူ� တ်စလ်ူလူ��ံစ�အိတွ်�် �ဖြူ�ဆိ�တ်�်ဆိ�တ်��ိ� �သူခို်��အိ�င်လ်ူ�ပိုးပ်ိုးါ။ 

လူိ�အိပိုး့် င် ်�ူတ်ွ�်�ပိုး�ပိုးါ]

<ကားးပွး 25,000 1

25,001-50,000 2

50,001-75,000 3

75,001-100,000 4

100,001-150,000 5

150,001-200,000 6

200,001-300,000 7

ကားးပွး 300,001+ 8

ဝင်းးဈေးင်းမွီ�ှိ 9

(မီသုပိွါ) 98

(ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�) 99

60။ (ဂုံး) အိ့င်န်ှှစန််း� �ှဉ်း့် င်ဒ်ီီနှှစ့် �� ဝင်�်င်ွ�တ်ိ��လူ�လူ���လူ်�သ်ူွ��လူ��။

��ိ�လး 1

မီဈေးမြပွးင်းး�လ� 2

ဈေးလးးသ်ုးွ� 3

(မီသုပိွါ) 98

(ဈေးမြ�ဆိုိ��နိးမြင်းင်းး�ဆိုိ�) 99

61။ အိစ�်ိ�/� အိိ��်ှ� လူ်ပိုးစ်စ�်ီ� ့လူ��။

1။ ့တ်�်

2။ �့ဘူ� [စစတ််��်ခြိပိုးီ�ဆ��ံ]

99။ (�ဖြူ�ဆိ�့န်းဖ်ြူင်င်�်ဆိ�)

62။ အိစ�်ိ�/� အိိ��် လူ်ပိုးစ်စ�်ီ�� အိဓိိ� ဘ��်�န်း့တ်�လူ�။ (SA)

 [���ဖြူ�န်း�်သူူ: အိ�ဖြူ��်���ိ� �တ်�်ဖြူပိုးပိုးါန်း�။် လူိ�အိပိုး�်ှ�ထွ��်�ပိုး�ပိုးါ။]

1။ အိစိ��့�ီ�လိူ�င်�်

2။ ့ပိုး့် ွ�အိတွ်င်�့်ှိ�ီ�စ�်
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3။ �ိ��ပ်ိုးိ�င်�်ီ�စ�်

4။ အိဖြူခို��အိိ�်�ထွ�င်စ်�(�်��) န်း��််သူ��ံ�သူ� �ီ�စ� ်

5။ ဆိ�လူ�ဘ�်ထွ့ီ

6။ ဓိါတ်ခ်ို�ပိုးါ�သူ� စ��ပိုးွ�တ်င် ်�ီ�အိိ� ်

7။ �့အိ��လူ်ပိုးစ်စ်

97။ အိဖြူခို�� (���ဖ်ြူပိုးပိုးါ________________________________)

98။ (မီသုပိွါ)

99။ (ဖြူင်င်�်ဆိ�)
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