
                                                 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး ရပ်ကွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးမျေား ဒရွးချေယ်ခခင်း အကကိုကာလ ဒလ့လာမှု 

ကနဦးအစီရင်ခံစာ 

 

ချေက်ချေင်းထုတ်ခပန်ဒပးပါရန်။   

ရန်ကုန် ေီဇင်ဘာ ၁၆ 

 

ဒနာက်ခံအကျေဉ်း 

၂၀၁၇ ခုနှစ် နုိဝငဘ်ာလ တွင် ခပည်ထဲဒရးဝန်ကကးီဌာနသည် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေားတွင် အုပ်ချေူပ်ဒရးမှူးမျေား အသစ်ဒရွးချေယ်ရန် 

ဒ ကညာချေက်တစ်ဒစာင် ထတု်ခပန်ခဲ့ပါသည်။ အဆုိပါဒ ကညာချေက်အရ ခပည်နယ်/တိုင်းဒေသကကီး အစိုးရမျေားသည် ခပည်နယန်ှင့် 

တိုင်းဒေသကကီး အားလုံးတွင် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေူပ်ဒရးမှူးမျေား အသစ်ဒရွးချေယ်ရန် လိုအပ်မည်ခြစ်ပပီး  ၂၀၁၈ ဧပပီလ      

မတိုင်ခင်  ရပ်ကွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုအသးီသီးတွင် ဒရွးချေယ်ပဲွမျေားကို အပပီးကျေင်းပမည်ဟု  ကားသိရပါသည်။ 

 

၂၀၁၆ ခုနှစ် ေီဇင်ဘာလတွင် ခပည်ဒထာင်စုလွတ်ဒတာ်သည် ရပက်ွက် သို့မဟုတ် ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးဥပဒေကိ ု တတိယအ 

ကကိမ်ခပင်ဆင်ခပဋ္ဌာန်းခ့ဲရာ ယခုကျေင်းပမည့် ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေူပ်ဒရးမှူးမျေား အသစ်ဒရွးချေယ်ခခင်းသည် အစိးုရသစ်လက် 

ထက်တွင်  ဥပဒေသစအ်ရ ပထမဆုံးအကကိမ် ကျေငး်ပရမည့ဒ်ရွးချေယ်ပွဲမျေားလည်း ခြစ်ပါသည်။ 

 

အဆိုပါဥပဒေသစအ်ရ ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအပု်စုအသီးသီးတွင်ဒနထိုင် ကဒသာ အိမ်ဒထာင်စုကိုယ်စားလယှ်မျေား (အိမ်ဒထာင်စုတစ်စု 

တွင်တစ်ဦး) သည်ကကီး ကပ်ဒရးအြဲွ့ဝင်မျေားဒရွးချေယ်ခခင်း အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဆယ်အိမ်မှူးမျေားဒရွးချေယ်ခခင်း နှင့် ရာအမိ်မှူးမျေား 

ဒရွးချေယ်ခခင်း တို့ကို အမျေားဆန္ဒနှင့် ဒရွးချေယ်ရမည်ခြစသ်ည်၊ အဒရွးချေယ်ခံရသည့် ရာအိမ်မှူးမျေားထဲမှ   အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒလာင်း 

အခြစ် ဝင်ဒရာက်ယှဉ်ပပိုင်မည့် ကိယု်စားလှယ်ဒလာင်း ရာအမိ်မှူးတစ်ဦးထက်ပိုမုိပါက အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပဲွကိ ု ကျေင်းပကာ 

တစ်အိမ်ဒထာင်တွင်တစ်ဦးကျေခြင့် အိမ်ဒထာင်စုကိုယ်စားလှယ်မျေားမ ှလျှိုဝှကမ်ဲဒပးခခင်းခြင့် ဒရွးချေယ်ဒပးရမည်ခြစသ်ည်။ 

 

ရနက်ုန်တိုင်းဒေသကကီးအတွင်းကျေင်းပမည့် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုဒရွးချေယ်ပွဲမျေားကုိ ဒစာင့် ကည့ဒ်လ့လာရန်အတွက ် Generation 

Tree အြွဲ့သည် ဒရွးဒကာက်ပွဲဆိုင်ရာခပည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအြွဲ့ (People’s Alliance for Credible Elections- PACE) နှင့် 

ပူးဒပါင်း၍  ခပင်ဆင်မှုမျေားလုပ်ဒဆာင်ခဲ့ရာတွင် ပမို့နယအ်ုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးရုံးမျေားထံမှ စုံစမ်းရရှိဒသာသတင်အချေက်အလက်မျေားအရ 

ပမို့နယအ်မျေားစုတွင် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင်မျေား ဒရွးချေယ်လျေက်ရှိပပီး ဒရွးချေယ်ပဲွမျေားကို ေီဇငဘ်ာလအတွင်း ကျေင်းပ ကမည်ခြစ်ဒ ကာင်း 

 ကားသိရပါသည်။ ထို့ခပင် ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားနင့်ှပတ်သက်၍ အချိေန်ဇယားမျေားကို တိတိကျေကျေကကိုတင်သတ်မှတ်ထားခခင်းမျေားမရိှပဲ၊ 

ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု ဒပါ်မူတည၍်  ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားကုိ သက်ဆိုင်ရာကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့မျေားမှ ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်နှင့်ကျေင်းပ 

 ကမည်ခြစ်သည်။ 

 

ထိုကဲ့သို့ ဒရွးချေယ်ပဲွအချိေန်ဇယားမျေားကုိ တိတိကျေကျေကကိုတင်မသိရှိနိုင်ခခင်းနှင့် ရနက်ုန်တိုင်းဒေသကကီးတစ်ခုလုးံအတွက ် ဒရွးချေယ်ပွဲ 

ကျေငး်ပမည့ဒ်နရာ (မဲရံုစာရင်းမျေား) အဒရအတွက်ကိ ု မသိရှိနိုင်ခခင်းသည် ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားကုိ စနစ်တကျေ ဒစာင့် ကည့ဒ်လ့လာမှု 

ခပုလုပ်ရန်အတွက ် အဓိကစိန်ဒခါ်မှုတစ်ခုပင်ခြစပ်ါသည်။ သုိ့ရာတွင် လတွ်ဒတာ်ဒရွးဒကာက်ပွဲမျေားက့ဲသို့ပင် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအပု်စု 



                                                 

ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားသည်လည်း ေီမိုကဒရစီကူးဒခပာငး်ဒရးလပု်ငန်းစဉ်၏ အဒရးကကီးဒသာ အစိတ်အပိုင်းခြစ်ရာ ဒရွးချေယ်ပဲွမျေား၏  

ပွင့်လင်းခမင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု နှင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့် စသည့်အချေက်မျေားသည် နုိင်ငံသားအခွင့်အဒရးမျေားအတွက ် လနွ်စွာ 

အဒရးကကီးပါသည်။  

 

ထို့ဒ ကာင့် Generation Tree အြွဲ့သည် PACE အြွဲ့၏ပူးဒပါင်းကူညီမှုခြင့် ဒရွးချေယ်ပဲွအကကိုကာလနှင့် ပတ်သက်ပပီး ရနက်ုန်တိုင်း 

ဒေသကကီးအတွင်း ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေား ၏ အဒခခအဒနကုိခခုံငုံသံုးသပ်နုိင်မည့ ် ဒလ့လာစမ်းစစမ်ှု စစတ်မ်းတစ်ဒစာင်ကို 

ဒစတနာဝန်ထမ်းစစတ်မ်းဒကာက်ယူသူ ၅၁ ဦးခြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ေီဇင်ဘာလ ၇ ရက်ဒန့မှ ၁၀ ရက်ဒန့အတွငး် ဒကာက်ယူခ့ဲပါသည်။ 

အဆိုပါဒလ့လာစမ်းစစမ်ှုတွင် Generation Tree အြွဲ့သည် ကျေပန်းနမူနာဒရွးချေယ်ထားဒသာ ရပ်ကကွ်နှင့်ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေားမှ 

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအပု်စုအတွင်း ဒနထိုင် ကဒသာ ခပည်သူမျေား၏ ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

သိရှိမှုနှင့်သဒဘာထားအခမင်မျေားကိ ု ဒတွ့ဆံုဒမးခမန်းခခင်းအခပင်  ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားကုိ ကကီး ကပ်မည့် အြွဲ့ဝင်မျေားထံမှလည်း 

ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားကျေင်းပသည့် သတင်းအချေက်အလက်မျေား အပါအဝင် အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးချေင်းစီ၏ ကုိယ်ဒရးအချေက်အလက်အကျေဉ်းကို 

ဒကာကယ်ူခဲ့ပါသည်။ 

 

ခပညသ်ူလူထုအားဒမးခမန်းရာတွင် ကျေပန်းဒနရာ နမူနာ ၁၀၀ အတွင်းမှ ဒရွးချေယ်ပွဲကျေင်းပမည့် ဒနရာ ၈၂ ဒနရာမှ  အသက် ၁၈ 

နှစ်ခပည့်ပပီး နုိင်ငံသား ၇၉၇ ဦးကိ ု ဒမးခမန်းနိငု်ခဲ့သည်။ ကကီး ကပ်ဒရးအြဲွ့အားဒမးခမန်းရာတွင်လည်း ကျေပန်းဒနရာနမူနာ ၁၀၀ 

အတွငး် မှကကးီ ကပ်ဒရးအြွဲ့မျေားရိှသည့် ဒရွးချေယ်ပဲွကျေင်းပပပီးစီးသည့် ဒနရာမျေားအပါအဝင် ဒနရာ ၉၂ ဒနရာတွင် ကကီး ကပ်ဒရး ၄၅၀ 

ဦး၏ ကုိယ်ဒရးအချေက်အလက်မျေားကိလုည်း ဒကာက်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ 

 

အဓိကဒတွ့ ရှိချေက်မျေား 

ရနက်ုန်တိုင်းဒေသကကီးအတွင်းရှိ ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပွဲမျေားသည် ခပည်ထဲဒရးဝန်ကကးီဌာန မှဒ ကခငာချေက် 

ထတု်ခပန်ပပီး မ ကာခင်အချိေန်တိုအတွင်း အလျေင်အခမန်ကျေင်းပသည်ကုိ ဒတွ့ရပါသည်။  

 

ခပည်သူမျေားကိုဒမးခမန်းခခင်း 

 

● ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပဲွနှင့် ပတ်သက်၍ ခပည်သူလူထု၏ သိရှိမှုနှုန်းမှာ ၉၁ % ရိှသည်ကိုဒတွ့ 

ရှိခဲ့ရသည်။  

● ဒကျေးလက်ဒနခပည်သူမျေား၏ သိရှိမှုနှုန်းသည် ပမို့ခပဒနခပည်သူမျေားထက် ပိုမုိခမင့်မားသည်ကိုလည်း ဒတွ့ရပါသည်။ 

● မဲဆန္ဒရှင်ပညာဒပးနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၇% က မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာဒပးလပု်ငန်းမျေား မလုပ်ဒ ကာင်းနှင့် ၁၄ % ခန့်က 

မသိဒ ကာင်း ဒခြဆိုသည်ကို ဒတွ့ရသည်။ 

● ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားတွင် ၅၀% ဒကျော်က မပါဝင်ခဲ့ဒ ကာငး်ဒတွ့ရှိရပပီး၊ သို့ရာတွင် ၇၀% ဒကျော်က ရပ်ကကွ်/ 

ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပဒ်ရးမှူး ဒရွးချေယ်ပဲွတငွ် မဲဒပးရနအ်စီအစဉ်ရှိဒ ကာင်း ဒတွ့ရသည်။  

● ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ သမာသမတ်ကျေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၂% က စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပပီး ၇၄ % ကမူ မည်သည့ ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုမျှ 

မရိှသည်ကို ဒတွ့ရသည်။ 

● ဒရွးချေယ်ပွဲမျေား၏ ပွင့်လင်းခမင်သာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်းမျေား၏ ဒစာင့ ်ကည့်ဒလ့လာမှုအခန်းကဏ္ဍကုိ 

ဒခြဆိသုူ ၅၉%က အခပည့်အ၀အဒထာက်အကူခြစ်သည်ဟု ဒခြဆိုဒ ကာင်းဒတွ့ ရသည်။ 



                                                 

● အိမ်ဒထာင်စုတစ်စုလျှင် ကိယု်စားလယှ်တစ်ဦးသာ မဲဒပးခွင့်ရှိသည့စ်နစ်အစား လူတိငု်းမဲဒပးခွင့်ရှိသည့်စနစ်ကို ဒခြဆိုသူ 

မျေား၏ ၇၄%က အခပည့်အ၀သဒဘာတူဒ ကာင်း ဒတွ့ရှိရသည်။ 

● ဒခြဆိသုူအိမ်ဒထာင်စုမျေားထမှဲ ၉ % သည် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး ဒရွးချေယ်ပွဲတွင် မဲဒပးခွင့်မရဒ ကာင်း 

ဒတွ့ရသည်။ 

● ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးအခြစ် ဒရွးချေယ်ရာတွင် အသက်၃၅နှစ်အထက်အမျိေုးသားမျေားသည် အလွန်အဆင် 

ဒခပဒ ကာင်း ဒခြဆိုသည့်ရာခုိင်နှုန်းမှာ အမျေိုးသမီးမျေား နှင့် အသက် ၃၅ နှစ်ဒအာက် အမျိေုးသားမျေားထက် သိသိသာသာပိုမုိ 

ခမင့်မားဒ ကာငး် ဒတွ့ရှိရသည်။ 

 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့မျေားကိဒုမးခမန်းခခင်း 

 

● Generation Tree မှဒကာက်ယူရရှိဒသာ ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင် ၄၅၀ ဦး၏ ကိယု်ဒရးအချေက်အလက်မျေားအရ အမျိေုးသမီး 

ပါဝင်မှုသည် လနွ်စွာနည်းပါးပပီး ၆ % သာရှိသည်ကိဒုတွ့ရသည်။ ဒကျေးလကဒ်ေသမျေား၏ ကကီး ကပ်ဒရးအြဲွ့ဝင်မျေားတွင် 

အမျိေုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်း ပုိ၍နည်းပါးပပီး  ၃% ဒကျော်သာ ရှိသည်ကိ ုဒတွ့ရှိရသည်။ 

● Generation Tree မှဒကာက်ယူရရိှဒသာ ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင် ၄၅၀ ဦး၏ကိယု်ဒရးအချေက်အလက်မျေားအရ ၃၅ 

နှစ်ဒအာက် လူငယ်မျေားပါဝင်မှုသည်လည်း လနွ်စွာနည်းပါးပပီး ၁% ဒအာက်သာရှိသည်ကိ ုဒတွ့ရသည်။ 

● ဒရွးချေယ်ပွဲအချိေန်ဇယားနှင့်ပတ်သက်၍လည်း စစ်တမ်းဒကာက်ယူသည့် ဒနရာ ၉၂ ဒနရာတွင် ၄၈ ဒနရာ၌ အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူ း 

ဒရွးချေယ်ပွဲကျေငး်ပမည့ရ်က် မသတ်မှတ်ရဒသးသည်ကိုလည်း ဒတွ့ရှိရသည်။ 

● ကကီး ကပ်ဒရးမှူးမျေားခန့်အပ်ရာတွင်လညး် ဒနရာတစ်ဒနရာနှင့်တစ်ဒနရာ မတူည ီကပဲ အချိေု့ဒနရာမျေားတွင် ပမို့နယအ်ုပ်ချေုပ် 

ဒရးမှူး သို့မဟုတ် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးက တိုက်ရိုက်ဒရွးချေယ်ခန့်အပ်သည်ကိလုည်း ဒတွ့ရှိရသည်။ 

သို့ရာတွင် ဒနရာအမျေားစု၌ အိမ်ဒထာင်စုကိုယ်စားလယှ်မျေားက ဒရွးချေယ်သည် ကိဒုတွ့ရပါသည်။ 

● ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင်မျေား၏ ပါတီနိုင်ငံဒရးဆက်စပ်မှုတွင် ၇၂% သည်မည်သည့ပ်ါတီဝင်မှ မဟုတ်သည်ကုိဒတွ့ရသည်။  

၂၆ % ခန့်က နုိင်ငံဒရးပါတီမျေားမှခြစပ်ပီး ၂ % ခန့် က၎င်းတို့၏ ပါတီနိုင်ငံဒရးဆက်စပ်မှုကုိ မဒခြဆိ ုကပါ။ 

 

ခပည်သူမျေားကိုဒမးခမန်းမှုမှ အဒသးစိတ်ဒတွ့ရှိချေက်မျေား 

 

ရပ်ကွက/်ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး ဒရွးချေယ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိမှု 

ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားအတွက် ခပည်သူလူထု သိရှိမှုသည် အဒခခခံလုိအပ်ချေက်တစ်ရပ် 

ခြစ်ရာ  ၎င်းအချေက်ကုိတိုင်းတာရန်အတွက ် “လက်ရှိ [သင်] ဒနတဲ့ ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုမှာ ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရး 

မှူးအသစ်ဒရွးချေယ်ပဲွဒတွ ကျေငး်ပမယ်ဆိုတာကို သိပါသလား” ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ဒခြဆိသုူမျေား၏ ၉၁% က “သိပါသည်” ဟု 

ဒခြဆိခုဲ့သည်။ ဒခြဆုိသူအမျိေုးသမီးနှင့ ် အမျေိုးသားမျေား ကားတွင် သိရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကွာခခားချေက်မှာ ဒခပာခပဒလာက်ဒအာင် 

မရိှပါ။ သုိ့ရာတွင် ဒကျေးလက်ဒေသဒခြဆိသုူမျေား၏ ၉၈% ခန့်က သိပါသည်ဟု ဒခြဆိုပပီး ပမို့ခပဒေသမျေားတွင် ၈၉% ကသာ 

သိရှိသည်ဟု ဒခြဆိုခ့ဲသည်။ 

ဆက်လက်၍ “သိပါသည်” ဟု ဒခြဆိသုူမျေားအား “ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာ အုပ်စုအုပခ်ျေုပ်ဒရးမှူးအသစဒ်ရွးချေယ်ပဲွ ကျေင်းပမယ် 

ဆိတုာကိုဘယ်သူဒတွဆီကဒန သိပါသလဲ” ဟု ဒမးခမန်းခဲ့ရာ ဒခြဆိသုူမျေား၏ ၆၈% က ရပက်ွက်ဒကျေးရွာ အုပ်ချေုပ်ဒရးအြွဲ့ ဝင်မျေား 

ထမံှသိရှိသည်ဟု ဒခြ ကားသည်။ ၁၉% က မိတ်ဒဆွသူငယ်ချေင်း အိမ်နီးနားချေင်းထံမှ သိရှိရသည်။ ၁၈% က ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ထံမှ 



                                                 

သိရသည်ဟ ု ဒခြ ကားသည်။ ၄% က မိသားစဝုင်မျေားထံမှ သိရှိရပပးီ ၃%က အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်းမျေားထမံှ သိရသည်ဟ ု ဒခြ ကား 

ပါသည်။    

 

 မဲဆန္ဒရှင်ပညာဒပး 

မဲဆန္ဒရှင်ပညာဒပးလပု်ငန်းမျေားသည် ဒရွးချေယ်ပွဲတစ်ခအုတွက် မခြစ်မဒနလပ်ုဒဆာင်သင့်သည့် အချေက်တစ်ခ ုခြစ်ဒပသည်။ 

ထို့ဒ ကာင့် “ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပပီး အသိပညာဒပး လုပ်ငန်းဒတကွိ ု  ဘယ်သူ ဒတွက 

လပု်ဒဆာင်ဒန ကပါသလဲ” ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ဒခြဆုိသူမျေား၏ ၄၃ % က ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာ အုပ်ချေုပ်ဒရးအြွဲ့ဝင်မျေားမှ 

ခပုလုပ်သည်ဟု ဒခြဆိသုည်။ ၁၆% က ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ ဝင်မျေားမ ှခပုလပု်သည်ဟု ဒခြဆိုပပီး ၃% ခန့်က အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်းမျေားမှ 

ခပုလုပ်သည်ဟ ုဒခြဆုိသည်။ ဒခြဆိသုူမျေား၏ ၂၇% ခန့်ကမူ မည်သူမှ မလပု်ပါဟု ဒခြဆိုခဲ့ပပီး ၁၇ % က မသိပါဟုဒခြဆိုခဲ့သည်။ 

 ဆက်လက်၍  “[သင်]့ရဲ့ ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာမှာ ဘယ်လိ ု အသိပညာဒပးလပု်ငန်းဒတွ လပု်ဒဆာင်ဒန ကတာကိ ု ဒတွ့ရပါ 

သလ”ဲ ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ဒခြဆိသုူမျေား၏ ၄၂% က အသံချဲေ့စက်၊ ၉% က လက်ကမ်းစာဒစာင်၊ ၈% က ရပရ်ွာအစည်းအဒဝးနငှ့် ၄% 

က ပုိစတာမျေားခြင့် အသိပညာဒပးလပု်ငန်းမျေားလုပ်ဒဆာင် ကသည် ဟုဒခြဆို ကသည်။ ဒခြဆုိသူမျေား၏ ၂၆% ခန့်ကမူ မည်သည့် 

ပညာဒပးလုပ်ငန်းမှ မရှိပါဟုဒခြဆို ကသည်။ 

 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့နှင့်ပတ်သက်သည့်အခမင်သဒဘာထား 

ဒရွးချေယ်ပွဲမျေား၏ အရည်အဒသွးကို စမ်းစစ်နိငု်ရန်အတွက် ခပည်သူလထူ၏ု ဒရွးချေယ်ပဲွကျေင်းပသည့် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ နှင့် 

ပတ်သက်ဒသာသိရှိမှု အခမင်သဒဘာထားမျေားသည်လည်း အခရာကျေဒပသည်။ 

 ထို့ဒ ကာင့် “ ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုမှာ အုပ်ချေုပ်ဒရးမှုးအသစ်ဒရွးချေယ်ပဲွအတွက် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ ဒရွးချေယ်တုန်းက  

[သင်]ပါဝင်ခ့ဲပါသလား” ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ဒခြဆိုသူမျေား၏ ၃၂% က ကုိယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်ဟုဒခြဆုိ ကပပီး ၁၁% ခန့်က မိသားစု 

ထမဲှ အခခားသူ တစ်ဦးပါဝင်ခ့ဲပါသည်ဟ ုဒခြဆုိ ကသည်။ ၅၃% ကမူ မည်သူမှမပါဝင်ခ့ဲပါ ဟုဒခြဆို ကသည်။  

ဒကျေးလက်နှင့် ပမို့ခပဒေသမျေားအ ကား  နှိုင်းယှဉ်ချေက်အရဒကျေးလက်မှဒခြဆိုသူမျေား၏ ၅၁% ခန့်က ပါဝင်ခဲ့ပါသည်ဟု 

ဒခြဆိ ုကပပီး ပမို့ခပမှ ဒခြဆိုသူမျေား၏၂၁% ကသာ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်ဟု ဒခြဆိသုည့် အတွက ်ဒကျေးလက်ဒနခပည်သူမျေား၏ ပါဝင်မှုသည် 

ပမို့ခပဒနခပည်သူမျေား၏ ပါဝင်မှုထက်ပိုမျေားသည်ကိ ုဒတွ့ရသည်။  

မပါဝင်ခ့ဲပါဟုဒခြဆိုသူမျေားကုိ ထပ်မံ၍  “ ဘာခြစ်လုိ့မပါဝင်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိ ု ဒခပာခပလို့ရမလား ”ဟု ဒမးခမန်းရာတွင် 

ဒခြဆိသုူမျေား၏ ၅၆% က မအားလပ်ဟု၍ဒခြ ကားခဲ့သည်။  

ဒခြဆိသုူအားလုးံအား “[သင့]် အဒနနဲ့ ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ ့ အြွဲ့ဝင် ၅ ဦး ထကဲ အြွဲ့ဝင်ဘယ်နှစ်ဦးရဲ့ အမည် 

ဒတွကုိ သိပါသလဲ” ဟုဒမးခမန်းရာ ၂၅% ကသာ  ၅ ဦးလုံးကိ ုသိပါသည်ဟု ဒခြဆိုခဲ့ပပီး ၅% က ၄ ဦး၊  ၈% က ၃ ဦး၊  ၉%က ၂ ဦး 

နှင့် ၈% က ၁ ဦး ကိ ုသိပါသည်ဟု ဒခြဆိခုဲ့သည်။ ၄၅% ကမူ မည်သူ့ကိုမှ မသိပါဟု ဒခြဆိုခဲ့သည်။  

ထို့ခပင် “ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ ဝင်ဒတအွတွက် ဘယ်လုိအရည်အချေင်းဒတကွ အဓိကအဒရးအကကီးဆုံးခြစ်တယ်လို့ [သင့]် အ 

ဒနနဲ့ထင်ပါသလဲ” ဟုဒမးခမန်းရာ ၃၈% က ရပ်ရွာအကျိေုးဒဆာငရ်ွက်သူ၊ ၃၃% က သမာသမတ်ကျေခခင်းနှင့ ် ယုံ ကည်ကုိးစားစရာ 

ဒကာင်းခခင်း၊ ၁၉ % က ဘက်လုိက်မှုမရိှခခင်း၊ ၁၄% က ထထိဒိရာက်ဒရာက်ဒဆာင်ရွကန်ိုင်ခခင်း၊ ၁၁% က ကျွမ်းကျေငမ်ှုရှိခခင်း၊ ၅% 

က ဥပဒေနှင့် ပက်သတ်၍ ဒနာက်ခံအဒတွ့အ ကုံရှိခခင်း နငှ့် ၁၈% ကမူ မသိပါဟု ဒခြ ကားခဲ့သည်။  

 

 

 



                                                 

အရပ်ဘက်အြွဲ့အစည်းမျေား၏ ဒစာင့် ကည့်ဒလ့လာမှု  

Generation Tree အြွဲ့သည် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပဲွမျေားနှင့် ပတ်သက်ပပီး အရပ်ဘက ်

အြွဲ့အစည်းမျေား၏ ဒစာင့ ်ကည့်ဒလလ့ာမှု အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ ခပည်သူလူထု၏ အခမင်သဒဘာထားကိုလည်း ဒမးခမန်း 

ခဲ့ပါသည်။       “ရပ်ကကွ်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှုးဒရွးချေယ်ပဲွဒတွမှာ အရပ်ဘက်အြွဲ့အစည်းဒတ ွ ပါဝင်ဒစာင့် ကည့် ဒလ့လာ 

တာဟာ ပွင့်လင်းခမင်သာတဲ့ ဒရွးချေယ်ပဲွဒတွခြစ်လာြို့အတွက် အဒထာက်အကူခြစ်ဒစတယ်လုိ့ ထင်ပါသလား” ဟုဒမးခမန်းပပီး ၁ သည် 

အဒထာက်အကူလံုးဝ မခြစ်ပါ၊ ၅ သည် အခပည့အ်ဝအဒထာကအ်ကူခြစ်သည်ဟ ု၁ မှ ၅ အတွငး် အဆင့်သတ်မတှ်ခိုင်းရာ  ၅၉% ခန့်က 

အခပည့်အဝ အဒထာက်အကူခြစ်သည်ဟ ုဒခြဆုိပပီး ၂% ခန့်ကသာ အဒထာက်အကူလံုးဝမခြစ်ပါ ဟုဒခြဆိသုည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စိုးရိမ်ပူပန်မှု  

ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားအဒပါ်ခပည်သူလထူု၏ စုိးရိမ်ပူပန်မှုသည်လည်း  ဒရွးချေယ်ပွဲမျေား၏ အရည်အဒသွးကိတုိုင်းတာရာတွင် 

အဒရးကကီးသည့်အချေက်ပင် ခြစ်ပါသည်။ ထိုဒ ကာင့် “လာမယ့် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး ဒရွးချေယ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပပီး 

[သင်] အဒနနဲ့ ဘာဒတကွိ ု စိုးရိမ်ပူပန်ပါသလဲ” ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ၇၄ % က မရိှပါဟု ဒခြဆိခုဲ့သည်။ သုိ့ဒသာ် ၁၂% ကမူ 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ သမာသမတ်ကျေမှုကို စုိးရိမ်ပပူန်သည်ဟု ဒခြဆိခုဲ့ပပီး ၈% ခန့်ကမူ အသစ်ဒရွးချေယ်ခန့်အပ်ခံရမည့ ်

အုပ်ချေုပ်ဒရးမှုး၏ သမာသမတ်ကျေမှုကို စိုးရိမ်ပူပန်သည်ဟု ဒခြဆိုခ့ဲ ကသည်။ ဒရွးချေယ်ပဲွမျေားကို စီမခံန့်ခဲွပုံ၊ မဲဒပးပုဒံပးနည်းကို 

မသိခခင်း၊  မဲလိမ်မဲခုိးခခင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးဒရးခပသနာမျေား အစရိှသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ၁% မှ ၃% အတွင်းကသာ စုိးရိမ်ပူပန်မှု 

ရှိသည်ကိ ုဒတွ့ရသည်။  

 

ရပ်ကွက/်ဒကျေးရွာအုပ်စု ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားတွင်ပါဝင်မှု 

ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားအတွကခ်ပည်သူလူထ၏ုပါဝင်မှုသည်မရိှမခြစ် လိုအပ်ဒသာအချေက်ခြစ်ပပီး ဒရွးချေယ်ပွဲခြစ်စဉ်၏ အရည် 

အဒသွးကိ ုတိုင်းတာနိုင်သည့ ်အဓိကကျေဒသာအချေက်ပငခ်ြစ်သည်။ ထို့ဒ ကာင့် Generation Tree အြွဲ့သည် ၎င်းအချေက်ကို တိုင်းတာ 

ရနအ်တွက် “ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး အသစ်ဒရွးချေယ်ပဲွမှာဒရာ [သင့်] အိမ်ဒထာင်စု အဒနန့ဲ မဲဒပးခွင့်ရမလား” 

ဟုဒမးခမန်းရာ ၈၄% ကရပါသည်ဟုဒခြဆိခုဲ့ပပီး ၉% က မရပါဟု ဒခြဆိသုည်။ ဒကျေးလက်နှင့် ပမို့ခပအ ကား နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် 

ဒကျေးလက်ဒေသမှ ဒခြဆုိသူမျေား၏ ၉၅% ခန့် က ရပါသည်ဟု ဒခြဆိုပပီး ပမို့ခပဒေသမှ ဒခြဆုိသူမျေား၏  ၈၀%ခန့် က ရပါသည်ဟု 

ဒခြဆို ကသည်။  



                                                 

မရပါဟုဒခြဆိသုူမျေားကုိဒနာက်ဆက်တွဲဒမးခွန်းအခြစ် “[သင့]် အိမ်ဒထာင်စု မဲဒပးခွင့်မရတဲ့  အဓိကအတားအဆီးက 

ဘာဒတလွ”ဲ ဟုဒမးခမန်းခ့ဲရာတွင် ၃၆% က ယာယီဒနထိငု်သူခြစ်လုိ့ ဟုဒခြဆိုပပီး ၃၅% ခန့်က အိမ်ဒထာင်စုစာရင်းမရှိလုိ့ ဟု 

ဒခြဆုိကာ ၂၂% က အိမ်ဒထာင်စုစာရင်းက တခခားဒနရာမှခြစ်ဒနလို့ဟု ဒခြဆိခုဲ့ ကသည်။ ၁၂% ကမူ မဲဆန္ဒရှင်စာရငး်တွင် 

မိမိအိမ်ဒထာင်စု ကိယု်စားလှယ် အမည်မပါရိှခခင်း/ မဲဆန္ဒရှင်စာရငး်မာှးယွင်းဒနခခင်းဒ ကာင့် ဟုဒခြဆိုခဲ့သည်။ 

Generation Tree အြွဲ့သည် ဒရွးချေယ်ပွဲမျေားတွင်ခပည်သူလူထု၏ပါဝင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပပီး လတူိုင်းညီတညူီမျှမဲဒပး 

နိုင်ခခင်း နှင့်ပတ်သက်၍ “ယခု ရပကွ်က်/ဒကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပဒ်ရးမှူး ဥပဒေအရ ရပက်ွက်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး 

ဒရွးချေယ်ပွဲဒတွမှာ အိမ်ဒထာင်စုတစ်ခုကို ၁ ဒယာက်ဘ ဲ မဲဒပးခွင့်ရပါတယ်။ [သင့]် အဒနနဲ့ ဒနာင်လာမယ့် ဒရွးချေယ်ပွဲဒတွမှာ လူတိငု်း 

မဲဒပးခွင့်ရသင့တ်ယ်ဆုိတာကို သဒဘာတူပါသလား။” ဒမးခမန်းပပီး သဒဘာတူမတူနငှ့်ပတ်သက်၍ ၁ မှ ၅ အတွင်း 

အဆင့်သတ်မှတ်ခိုင်းရာတွင် အဆင့် ၅ အခပည့် အဝသဒဘာတူသည်ဟုဒခြဆိုသူ ၇၄% ထရိှိပပီး  ၆ % ကသာ အဆင့် ၁ လုံးဝ 

သဒဘာမတူပါဟု ဒခြဆိခုဲ့သည်။  

 

ဆက်လက်၍ Generation Tree အြွဲ့သည် ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးခြစ်လာမည့သ်ူ နှင့်ပတ်သက်ပပီး 

လထူသုဒဘာထားကိုသိရှိနိုင်ရန် “ တကယ်လို့ [သင့်] ရဲ့ ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအပု်စု ရဲ့ အုပ်ချေုပ်ဒရးမှုးဟာ အခုြတ်ခပမယ့် လဒူတွထဲက 

တစ်ဒယာက်ဒယာက်ခြစ်ခ့ဲမယ်ဆုိရင် ဘယ်ဒလာကအ်တိုင်း အတာထ ိ အဆင်ဒခပနိုင်မလဲ” ဟုဒမးခမန်းပပီး ဒအာက်ပါအမျေို းအစား 

မျေားအဒပါ် ခပည်သူလထူ၏ု သဒဘာထားကိုဒမးခမန်း၍ အဆင်ဒခပနိုင်မှုအတိုင်းအတာကိ ု ၁ သည် လုံးဝအဆင်မဒခပ၊ ၅ သည် အလွန် 

အဆင်ဒခပသည်ဟု ၁ မှ ၅ အတွင်း အဆင့်သတ်မှတ်ခိုင်းရာ ရပ်ကွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးသည် - 

●  အသက် ၃၅ နှစ် အထက်အမျိေုးသားခြစ်ပါက ဒခြဆိသုူမျေား၏  ၇၀% က အလွန်အဆင်ဒခပသည်ဟ ုဒခြဆို ကပပီး ၆% ကသာ 

လုံးဝအဆင်မဒခပပါဟုဒခြဆိုသည်။  

● အသက် ၃၅ နှစ် အထက်အမျိေုးသမီးခြစ်ပါက ဒခြဆိုသူမျေား၏  ၃၅ % က အလွန်အဆင်ဒခပသည်ဟ ု ဒခြဆိ ုကပပီး ၃၀% က 

လုံးဝ အဆင်မဒခပပါဟုဒခြဆိုသည်။ 

● အသက် ၃၅ နှစ် ဒအာက်အမျိေုးသားခြစ်ပါက ဒခြဆုိသူမျေား၏  ၁၈ % က အလွန်အဆင်ဒခပသည်ဟ ု ဒခြဆိ ုကပပီး ၄၀% က 

လုံးဝ အဆင်မဒခပပါဟုဒခြဆိုသည်။ 



                                                 

● အသက် ၃၅ နှစ် ဒအာက်အမျိေုးသမီးခြစ်ပါက ဒခြဆိုသူမျေား၏  ၁၁ % က အလွန်အဆင်ဒခပသည်ဟ ုဒခြဆိ ုကပပီး ၅၃ % က 

လုံးဝ အဆင်မဒခပပါဟုဒခြဆိုသည်။ 

အထက်ပါဒခြဆိခုျေက်မျေားနှင့် ပတ်သက်၍ ဒကျေးလက်နှင့် ပမို့ခပ၊ အမျေိုးသမီးနှင့်အမျိေုးသား ဒခြဆိုသူမျေား ကား ကကီးမားဒသာ ကွာခခား 

ချေက်မရှိသည် ကိုလည်း ဒတွ့ရှိရပါသည်။ 

ထို့ဒနာက် “ေီရက်ကွက/်ဒကျေးရွာအုပ်စု ရဲ့ အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးအတွက်  ဘယ်လိအုရည်အချေင်းဒတွက အဓိကအဒရးအကကီးဆုံး 

ခြစ်တယ်   [သင့်] အဒနနဲ့ ထင်ပါသလဲ” ဟုဒမးခမန်းရာ ၃၀% က သမာသမတ်ကျေခခင်းနှင့ ် ယံု ကည်ကုိးစားစရာဒကာင်းခခင်းဟု 

ဒခြဆိသုည်။ ၁၈ % က ရပ်ရွာအကျေိုးဒဆာင်ရွကသ်ူ၊ ၁၁ % က ကျွမ်းကျေင်မှုရှိခခင်း၊ ၈ % က ထထိဒိရာက်ဒရာက် ဒဆာင်ရွကန်ိုင်ခခင်း၊ 

၆% က ဘက်လိုကမ်ှုမရှိခခငး် နှင့် ၃% က ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဒနာက်ခံအဒတွ့အ ကုံရှိခခင်းတုိ့သည် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု 

အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး တစ်ဦးအတွက ်အဓိကအရည်အချေငး်မျေားခြစ်သည်ဟ ုဒခြဆုိ ကသည်။  

 

မဲဒပးခခင်းအစီအစဉ် 

 ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုဒရွးချေယ်ပွဲမျေားတွင် ခပည်သူလထူ၏ု မဲဒပးခခင်းနငှ့် ပတ်သက်၍သုံးသပ်ရန်အတွက ် Generation 

Tree အြွဲ့သည် “[ သင့ ် ] အိမ်ဒထာင်စုအဒနနဲ့ အခုြတ်ခပမယ့်ဒရွးချေယ်ပဲွဒတွထဲက တစ်ခခုု မှာ  မဲဒပးြို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား” 

ဟုဒမးခမန်းရာတွင် အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပွဲအတွက ် ၇၄% ၊ ရာအိမ်မှူးဒရွးချေယ်ပဲွအတွက် ၄၅%၊ ဆယ်အိမ်မှူးဒရွးချေယ်ပဲွအတွက် 

၅၀ %၊ ဒကျေးရွာတာဝန်ခံဒရွးချေယ်ပွဲအတွက ်၉ % နှင့် မဲဒပးရနအ်စီအစဉ်မရှိပါဟု ဒခြဆိုသူ ၁၀ % ရိှဒ ကာင်းဒတွ့ရှိရပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ မဲဒပးရန်အစီအစဉ်ရှိသည်ဟုဒခြဆိသုူမျေားကုိ“ေါဆိုရင်  အိမ်ဒထာင်စုထကဲ ဘယ်သူမဲသွားဒပးမယ် ဆိုတာ 

ဒခပာခပလ့ုိရမလား” ဟုဒမးခမန်းရာ ၇၂% က ကုိယ်တိုင်သွားဒပးမည်ဟု ဒခြဆိပုပီး ၂၃% ကအခခား အိမ်ဒထာင်စုဝင်မျေား သွားဒရာက် 

မဲဒပးမည်ဟုဒခြဆိုသည်။ ဒခြဆုိသူ အမျိေုးသားမျေားထမဲှ ၈၀% သည် ကိယု်တိငု် မဲသွားဒပးမည့်ဟ ု ဒခြဆိပုပီး အမျိေုးသမီးမျေားထဲကမူ 

၆၃% ကသာ ကိုယ်တိုင်မဲသွားဒပးမည်ဟ ုဒခြဆုိသည်။ 

 ထို့ခပင် “[သင့]် အိမ်ဒထာင်စုအဒနနဲ့  ဘာဒ ကာင့် မဲသွားဒပးရတယ် ဆုိတာကို ဒခပာခပလို့ရမလား” ဟုဒမးခမန်းရာ ၃၂ % 

က ရပ်ရွာြွံ့ပြိုးတိုးတကခ်ျေင်လုိ့ ၊ ၂၀% က နိုင်ငသံားတစ်ဒယာက်ရဲ့တာဝန်ခြစလ်ို့ ၊ ၁၄% က အဒခပာငး်အလခဲြစ်ချေင်လုိ့ ၊ ၈ % က မိမိ 

ကကိုက်နှစ်သက်သူပါဝင်လုိ့၊ ၅ % က ရပ်ရွာခပသနာဒတွကုိ ဒခြရှင်းြို့၊ ၄ % ခန့်က မဲဒပးဒနကျေခြစ်လုိ့၊ ၃ % ခန့်က အရင် အုပ်ချေုပ 

ဒရးမှူးကိ ုမကကိုက်လုိ့ နှင့် ၂% ခန့်က ကိယု်စားလှယ်ဒလာင်းကို ယံု ကည်လုိ့ဟု ဒခြဆိုခဲ့ ကသည်။  

 “ဘယ်ဒနရာမှာမဲသွားဒပးရမယ်ဆိုတာသိပါသလား” ဟုဒမးခမန်းရာ ၆၄% က သိပါသည်ဟုဒခြဆုိပပီး ၃၆%က မသိပါ 

ဟုဒခြဆို ကသည်။  

  

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့မျေားကိုဒမးခမန်းမှုမှ အဒသးစိတ်ဒတွ့ရှိချေက်မျေား      

  Generation Tree အြွဲ့ သည် ကျေပန်းနမူနာဒရွးချေယ်ထားဒသာ စစ်တမး်ဒနရာ ၁၀၀ တွင် ရပက်ွက်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု ၉၂ 

ဒနရာ ကသာ ကကီး ကပ်ဒရးအြဲွ့  ၉၂  ြဲွ့မှ အြွဲ့ဝင်မျေားအား ဒတွ့ဆုဒံမးခမန်းနိုင်ခ့ဲပါသည်။ စစ်တမး်ဒနရာ ၃ ဒနရာတွင် ဒရွးချေယ်ပဲွမျေား 

လုံးဝမခပုလပု်သည်ကုိ ဒတွ့ရပပီး၊ တခခား ၂ ဒနရာတွင် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ကိ ုြျေက်သိမး်၍ ဒရွးချေယ်ပဲွမျေားအား ဒခတ္တ ဆိုင်းင့ံထားသည်။ 

ဒတွ့ရပါသည်။ ကျေန ် ၂ ဒနရာသည်လည်း အိမ်ဒခခနည်းပါးပပီး ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးရုံးမစုိက်သည့်အခပင် ဒတွ့ဆံု 

ဒမးခမန်းနုိင်ခဲ့ဒသာ ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေားတွင် အကျေုံးဝင်သခြင့် ထည့်သွင်းဒမးခမန်းခခင်း မခပုခဲ့ပါ။ ဒနရာ ၁ ဒနရာတွင်မူ 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင် ၅ ဦးစလံုးမှ ဒခြဆိခုခင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၉၂ ြဲွ့မှအြွဲ့ ဝင်စုစုဒပါင်း ၄၆၀ ၏ ကိယု်ဒရးအချေက်အလက်အကျေဉး်ကို 

ရယရူာတွင်လည်း ခငင်းဆန်သူမျေားရှိသခြင့် ၄၅၀ ဦး၏ သတင်းအချေက်အလက်မျေားကို သာရယနူိုင်ခဲ့ပါသည်။ Generation Tree 

အြွဲ့သည် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင် ၅ ဦးစလံုးအား ဒမးခမန်းခခင်းမခပုဘဲ သတင်းအချေက်အလက် အားလုံးအတွက် ကိုယ်စားခပုဒခြဆို 



                                                 

နိုင်သူမျေားကိသုာ ဒမးခမန်းခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကကီး ကပ်ဒရးအြဲွ့ဝင်မျေားအားလုံး၏ ကိယု်ဒရးအချေက်အလက်မျေားရရိှဒစရန် အတွက် 

လိုအပ်ပါက အချိေု့ဒနရာမျေားတွင် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင်မျေား အားလုံးကိလုည်း ဒမးခမန်းခဲ့သည်။   

 

ရပ်ကွက/်ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ကျေင်းပသည့ဒ်န့ သတင်းအချေက်အလက် 

Generation Tree အြွဲ့သည် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့မျေားကုိ သက်ဆိုင်ရာ ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုတွင် အုပ်ချေုပဒ်ရးမှူး 

ဒရွးချေယ်ပွဲမျေား ကျေငး်ပမည့ရ်က်ကိုဒမးခမန်းရာ ၂၃ ဒနရာတွင် ေီဇင်ဘာလအတွငး်အပပီးကျေင်းပမည်ခြစပ်ပီး  ၁၇  ဒနရာတွင်ဒရွးချေယ်ပွဲ 

ကျေငး်ပ ပပီးစီးသွားဒ ကာင်းဒတွ့ ရှိရသည်။ ၄၈ ဒနရာတွင်မူ ဒရွးချေယ်ပွဲကျေင်းပမည့ ်ရက်မသတ်မှတ်ရဒသး သည်ကိုဒတွ့ရှိရသည်။  

၄ ဒနရာက မသိရှိပါဟုဒခြဆိုသည်။ 

 “ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင်ဒတကွိ ု ေီရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စုမှာ  ဘယ်လုိခန့်အပ်တာဝန်ဒပးခဲ့ပါသလဲ” ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ၇၅ 

ဒနရာတွင် အိမ်ဒထာင်စုကိုယ်စားလယှ်မျေားကဒရွးချေယ်သည်၊ဟုဒခြဆိုပပီး ၁၂ ဒနရာတွင် ပမို့နယ်အုပ်ချေုပ်ဒရးမှုးက တိုက်ရိုက်ခန့် 

အပသ်ည်ဟု ဒခြဆိုသည်ကိုဒတွ့ ရပါသည်။ ၅ ဒနရာတွင်မူ ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးက တိုက်ရိုက်ဒရွးချေယ်သည်ဟ ု 

ဒခြဆိသုည်။ 

 “ကကီး ကပ်ဒရးမှုးဒတွအဒနနဲ့ ေီရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ အုပ်ချေုပဒ်ရးမှုးဒရွးချေယ်ပွဲအတွက် ပုိ့ချေတဲ့ သင်တန်းကို 

တက်ဒရာက်ခဲ့ပါသလား” ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ၇၆ ဒနရာက သင်တန်းတက်ဒရာက်ခဲ့သည်ဟဒုခြဆိုပပီး ၁၁ ဒနရာက မတက်ဒရာက်ခဲ့ပါ 

ဟုဒခြဆိုခဲ့ပါသည်။ ၄ ဒနရာကမူ သင်တန်းပိုချေခခင်းမရှိဒသးပါဟုဒခြဆိုပပီး ၁ ဒနရာတွင်မဒူခြဆိုရန် ခငင်းဆန်ခဲ့သည်။ 

 “ေီရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပစ်ုအတွင်းမှာဒရာ မဲဆန္ဒရှင်ဒတွအတွက် ပညာဒပးလုပ်ငန်းဒတွကုိ ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ ဒတွက 

ဒဆာင်ရွကပ်ါသလား” ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ဒနရာ ၆၃ တွင် ဒဆာင်ရွကသ်ည်ဟုဒခြဆိုပပီး ၂၉ ဒနရာတွင် မဒဆာငရ်ွက်ပါဟု ဒခြဆို 

သည်။ 

 “ဒဆာင်ရွကပ်ါက။ ဘယ်လုိနည်းလမ်းဒတနွဲ့ ဒဆာင်ရွကြ်ို့ စီစဉထ်ားပါသလဲ” ဟုဒမးခမန်းရာတွင် ၅၇% ခန့်က အသံချေဲ 

စက် ၂၅% က ရပရ်ွာအစည်းအဒဝး၊ ၁၉ % က လက်ကမ်းစာဒစာင်၊ ၁၄% က ပုိစတာ၊ ၃% က ဒြ့ဘုတ် စာမျေက်နှာ၊ ၃% က 

အသိပညာဒပးသင်တန်း စသခြင့် မဲဆန္ဒရှင်ဒတွအတွက် ပညာဒပးလုပ်ငန်းဒတကွိ ု လပု်ဒဆာင်ခဲ့သည်ဟုဒခြဆိုပါသည်။ ၁၃% က 

တစ်အိမ်တကဆ်င်းနှင့်ကိုယ်တိုင်ရှင်းခပခခင်း စဒသာအခခားနည်းလမ်းမျေားခြင့်လည်း ဒဆာင်ရွကသ်ည်ဟု ဒခြဆုိပါသည်။  

      

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့မျေား၏ ကိယု်ဒရးအချေက်အလက် 

Generation Tree အြွဲ့သည် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင်မျေား၏ ကုိယ်ဒရးအချေက်အလက်အကျေဉ်းကိ ု ဒကာက်ယူခဲ့ရာတွင် 

ရပက်ွက်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု ၉၂ ခုမှ တစ်ဒနရာတွင် အြွဲ့ဝင်၅ ဦးစီ၏ ကိယု်ဒရးအချေက်မျေားကို ဒကာကယ်ူခဲ့ရာ အြွဲ့ဝင်စုစုဒပါင်း ၄၅၀ ဦး 

၏ အချေက်အလက်မျေားကို ဒကာက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေန် ၁၀ ဦးမာှမူ အချေက်အလက်ဒခြဆိရုန် ခငင်းဆန်ခ့ဲပါသည်။  

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏  အမျိေုးသမီး၊ အမျေိုးသား ပါဝင်မှု 

 အမျိေုးသမီး အမျိေုးသား အမျိေုးသမီးရာခိုင်နှုန်း 

ဒကျေးလက်ဒေသမျေား ၆ ၁၇၃ ၃ % 

ပမို့ခပဒေသမျေား ၂၀ ၂၅၁ ၇ % 

စုစုဒပါင်း ၂၆ ၄၂၄ ၆ % 

 

 



                                                 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ အသက်အပိုင်းအခခား 

 ၃၅ နှစ် 

အထက ်

၃၅ နှစ် 

ဒအာက် 

၃၅ နှစ်ဒအာက် ရာခိုင်နှုန်း 

အမျိေုးသမီး ၂၆ ၀ --- 

အမျိေုးသား ၄၂၁ ၃ ၀.၇ % 

စုစုဒပါင်း ၄၄၇ ၃ ၀.၇ % 

 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ ပညာအရည်အချေင်း 

 

 မူလတန်း 

အဆင့်  

မူလတန်း 

ဒအာင ်

အလယ် 

တန်းဒအာင် 

အထက် 

တန်းဒအာင ်

တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ အခခား 

ဒကျောင်းမျေား 

ဒကျေးလက်ဒေသမျေား ၇ % ၃၁ % ၃၄ % ၆ % ၆ % ၁၅ % 

ပမို့ခပဒေသမျေား < ၁ % ၁၃ % ၃၆ % ၂၀ % ၂၀ % ၄ % 

စုစုဒပါင်း ၃ % ၂၀ % ၃၅ % ၁၄ % ၁၅ % ၈% 

 

မှတ်ချေက်။   ။ အတန်းဒကျောင်းမဒနသူ ၁% ခန့်၊ ဒခြဆိရုန်ုခငငး်ဆန်သူ ၁ % နှင့် အတတ်သင်သိပ္ပံ/အသက်ဒမွးဝမ်းဒကျောင်းဒကာလပိ် 

ပပီးစီးသူ ၁ % ခန့် ရှိပါသည်။ 

 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ ကိးုကွယ်သည့်ဘာသာ 

 

 ဦးဒရ ရာခိငု်နှုနး် 

ဗုေ္ဓဘာသာဝင် ၄၄၀ ၉၇.၈ % 

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ၄ ၀.၉ % 

အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်မျေား ၄ ၀.၉ % 

အခခားဘာသာဝင်မျေား ၂ ၀.၄ % 

စုစုဒပါင်း ၄၅၀  

 

 

 

 



                                                 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ တိုင်းရင်းသားလူမျေိုး  

 

 ဗမာတုိင်း 

ရငး်သား 

ကရင်တိငု်း 

ရငး်သား 

ရခိုင်တိုင်း 

ရငး်သား 

ချေင်းတိုင်း 

ရငး်သား 

မွန်တိငု်း 

ရငး်သား 

ရှမ်းတိငု်း 

ရငး်သား 

အခခား 

ရာခိငု်နှုနး် ၉၃ % ၃ % ၁ % < ၁ % < ၁ % < ၁ % ၁ % 

 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ ပါတီနိုင်ငံဒရးဆက်စပ်မှု 

 

 ဦးဒရ ရာခိငု်နှုနး် 

မည်သည့ပ်ါတီဝင်မှ မဟုတ် က ၃၂၄ ၇၂% 

အမျိေုးသားေီမုိကဒရစီ အြဲွ့ချေုပ်ပါတီ ၆၇ ၁၅% 

ခပည်ဒထာင်စု ကံခိုငဒ်ရးနှင့်ြွံ့ပြိုးဒရးပါတီ ၂၆ ၆% 

အခခားပါတီမျေား ၂၃ ၅ % 

 

မှတ်ချေက်။    ။ ကျေန်အြွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးသည် ၎င်းတို့၏ပါတီနိုင်ငံဒရးဆက်စပ်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ဒခြဆိုရန်ခငင်းဆန်ခ့ဲပါသည်။ 

 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ ယခင်ပါဝင်ခဲ့ဒသာအြွဲ့အစည်းမျေား 

 

 ဦးဒရ ရာခိငု်နှုနး် 

စီးပွားဒရးလပု်ငန်းရှင် ၂၀ ၄ % 

အစိးုရဝန်ထမ်း ၅၈ ၁၃ % 

လမူှုဒရးအြွဲ့ အစည်း ၁၂၇ ၂၈ % 

ြွံ့-ဒထာက်အြွဲ့ ၁၁ ၂ % 

ဒရွးဒကာက်ပွဲဒကာ်မရငှ်အြွဲ့ ခွဲ ၁၇ ၄ % 

ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပ်ဒရးအြွဲ့  ၇၃ ၁၆ % 

 

မှတ်ချေက်။    ။ ဒခြဆုိသူ ၁၂၉ ဦး သည် မည်သည့်အြွဲ့အစည်းတငွ်မှ မပါဝင်ခဲ့ပါ၊ ၁၅ ဦးကမူဒခြဆိုရန်ခငင်းဆန်ခဲ့ပါသည်။ 

 



                                                 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့၏ လက်ရှအိလပု်အကိုင် 

  

 ဦးဒရ ရာခိငု်နှုနး် 

လယ်ပိုင်ရှင် ၁၁၇ ၂၆ % 

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းရှင် ၁၂ ၃ % 

အပငိမ်းစား ၉၈ ၂၂ % 

ကိယု်ပိုင် အလုပ်ကိုင်သူ ၈၉ ၂၀ % 

ကုန်သည် ၂၆ ၆ % 

အစိးုရဝန်ထမ်း ၆ ၁ % 

ပဒရာြက်ရှင်နယ်(ဆရာဝန်၊ဒရှ့ဒန၊ 

အင်ဂျေင်နီယာ) 

၈ ၂ % 

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း/ကုမ္ပဏီမျေားတွင် 

လပု်ကိုင်သူ 

၈ ၂ % 

ဥယျောဉခ်ခံစုိက်ခင်းအလုပ်သမား ၁၇ ၄ % 

အလုပ် ကမ်းသမား ၁၃ ၃ % 

အလုပ်မရိှ ၂၆ ၆ % 

 

မှတ်ချေက်။    ။အခခားလုပ်ငန်းအသီးသီး လုပ်ကိုင်သူမျေား၏ ရာခုိင်နှန်းမျေားမာှ လပ်ုငန်း တစ်ခုစီအတွက ်  ၁% ဒအာက်တွင်သာ 

ရှိသည်။ 

 

အ ကံခပုချေကမ်ျေား 

 

● ဒရွးချေယ်ပွဲမျေား၏ ပွင့်လင်းခမင်သာမှု နှင့်စီမံခန့်ခွဲမူမျေားကုိ အမျေားခပည်သူသိရှိနိုင်ရန်အတွက ် ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စု 

အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပဲွမျေား၏ ဒရွးချေယ်ပွဲအချိေန်ဇယားမျေားကုိ တိတိကျေကျေကကိုတင်သတ်မှတ်ထားသင့်ပါသည်။ 

● ဘကမ်လိုကဒ်သာ ဒစာင့ ်ကည့်ဒလ့လာမှုမျေားသည်ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး ဒရွးချေယ် မျေား၏ ပွင့်လင်း 

ခမင်သာမှု နှင့် သမာသမတ်ကျေမှုကို ဒြါ်ထတု်ရာဒရာက်သခြင့် ဒရွးချေယ်ပဲွဒစာင့် ကည့ဒ်လလ့ာမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကးီဌာနအဒနခြင့်  အရပ်ဘက်အြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ပူးဒပါင်း ဒဆွးဒနွးတိငု်ပင်၍ နည်းဥပဒေမျေား 

ခပဋ္ဌာန်းသင့်ပါသည်။  



                                                 

 

● Generation Tree ၏ ဒတွ့ရှိချေက်အရ ဒခြဆိုသူမျေား ၇၀% ဒကျော်က ရပက်ွက်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး 

ဒရွးချေယ်ပွဲတွင် မဲဒပးရန်အစီအစဉ်ရှိဒ ကာင်း ဒခပာ ကားဒသာ်လညး် ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင်မျေားဒရွးချေယ်ရာတွင် ၅၀% 

ဒအာက်ကသာ ပါဝင်ခဲ့သည်ကို ဒတွ့ရပါသည်၊ ထိုဒ ကာင့် ရပက်ွက်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး ဒရွးချေယ်ပွဲမျေား တွင် 

လထူပုါဝင်မှုခမှင့်မားဒစရန ်မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာဒပး လပု်ငန်းမျေားကို ပုိမိုလုပ်ဒဆာငသ်င့်ဒပသည်။ 

● ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့မျေားခန့်အပ်ရာတွင် တစ်ဒနရာနှင့်တစ်ဒနရာမတူညမီှုမျေား ရိှဒနသည့်အတွက်  နည်းဥပဒေလုပ်ထုးံလုပ် 

နည်းမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်သတ်မှတ်ထဲခြစ်ရန် တိတိကျေကျေ ဒဆာင်ရွကသ်င့်ပါသည်။ 

● Generation Tree ၏ ဒတွ့ရိှချေက်အရ ရပက်ွက်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူး ဒရွးချေယ်ပွဲမျေား တွင် လတူိုင်းမဲဒပးခွင့်ရ 

သင့သ်ည်ကို အခပည့အ်ဝသဒဘာတူပါသည်ဟု ဒခြဆိသုူ ၇၄% ထရိှိရာ ဒနာင်လာမည့ရ်ပက်ွက်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု 

အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပဲွမျေားတွင် လူတုိင်းမဲဒပးခွ့င်ရဒအာငလ်ပု်ဒဆာင်သင့်ဒပသည်။     

 

 

ဒစာင့် ကည့်ဒလ့လာမှုနည်းစနစ် 

မျိေုးဆက်သစ်ပင် အြွဲ (Generation Tree) သည်ဒရွးဒကာက်ပွဲဆိုင်ရာခပည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအြွဲ့ (PACE)၏ 

ပူးဒပါင်းကူညီမှုခြင့် ရပက်ွက်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချေုပ်ဒရးမှူးဒရွးချေယ်ပဲွမျေား နှင့်ပတ်သက် ၍ ဒရွးချေယ်ပွဲအကကိုကာလ၏ 

အဒခခအဒနနှင့် ခပည်သူလူထု၏ အခမင်မျေား ကုိ ဒလ့လာစမ်းစစမ်ှုခပုရနအ်တွက်  စစ်တမ်းဒကာက်ယူသူ  ၅၁ ကုိသင်တန်းဒပး၍  

ကျေပန်းနမူနာနည်းစနစ်ခြင့ ် ဒရွးချေယ် ထားဒသာ ရပက်ွက်နှင့် ဒကျေးရွာအုပ်စု (ဗဟိုဒကျေးရွာမျေား)သို့ဒစလတွ်ပပီး 

ဒရွးချေယ်ပွဲကကီး ကပ်သည့်အြွဲ့မျေားနှင့် ဒတွ့ဆုံဒမးခမန်း ခခင်းမျေား အပါအဝင်    ရပ်ကကွ်/ဒကျေးရွာအုပ်စု အသီးသီးတွင် ဒနထိုင် ကဒသာ 

ခမန်မာနုိင်ငံသား အသက် ၁၈ နှစ်ခပည့ပ်ပီးသူ အိမ်ဒထာင်စုဝင်မျေားအား ဒတွ့ဆုံဒမးခမန်းခခင်း တို့ကိုခပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤစစ်တမး်ဒကာက်ယူမှုတွင်ဘက်လိုက်မှုမရှိဒသာ ဒလ့လာ စမ်းစစ်မှုတစ်ခုခြစ်ဒစရန် နှင့် ရန်ကန်ုတိငု်းဒေသကကီး တစ်ခုလုးံကိုခခုံငုံ 

မိဒစရနအ်တွက် ဒအာက်ပါနည်းစနစ်မျေားခြင့် ဒဆာင်ရွကခ်ဲ့ ပါသည်။  

 

ရပ်ကကွ် နှင့်ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေားအား နမူနာကျေပန်းဒရွးချေယ်မှု။   ။ ရနက်ုန်တိုင်းဒေသကကီး၏ ခရိုငတ်စ်ခုချေင်းစီရှိ ရပက်ွက်/ 

ဒကျေးရွာအုပ်စု အဒရအတွက်ဒပါ်မှုတညပ်ပီး အချိေုးအစား တူညစီွာခြင့် ရပက်ွက်နှင့်ဒကျေးရွာအပု်စု ၈၀ အားကျေပန်းနမူနာ ဒရွးချေယ်မှု 

နည်းလမ်းခြင့် ဒရွးချေယ်ခ့ဲသည်။ ထို့ခပင်ရန်ကနု်တိငု်းဒေသကကီးတွင် ဒကျေးရွာအုပ်စုအဒရအတွက်သည် ရပက်ွက် အဒရအတွကထ်က် 

နည်းပါးလွန်းသည့အ်တွက် ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေားအတွက ် ထပ်ဒဆာင်းနမူနာ ဒနရာ ၂၀ ကိလုည်းကျေပန်းနမူနာဒရွးချေယ်ခဲ့ရာ စုစုဒပါင်း 

ဒနရာ ၁၀၀ ကိ ု ကျေပန်းနမူနာအခြစ်ဒရွးချေယ်ထားခဲ့သည်။ ထို့သို့ဒရွးချေယ်ရာတွင် ခမန်မာ့သတင်းအချေက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန 

(MIMU) အင်တာနက်စာမျေက်နှာမှ ရရှိဒသာ ရန်ကနု်တိငု်းဒေသကကီး၏ ရပက်ွက် နှင့်ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေားစာရင်းကုိ အသုံးခပုခ့ဲသည်။ 

ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ဝင်မျေားကုိ ဒတွ့ဆုံဒမးခမန်းရမည်ခြစ်သခြင့် ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေားအတွက ် ဒကျေးရွာအုပ်စုမျေား၏ ဗဟိုဒကျေးရွာမျေား 

ကိသုာ ကျေပန်းနမူနာအခြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 

အိမ်ဒထာင်စုမျေားကို ကျေပန်းဒရွးချေယ်ခခင်း။   ။ သင်တန်းဒပးဒလ့ကျေင့်ထားသည့စ်စ်တမ်းဒကာက်ယူသူမျေားသည် 

စတင်ရမည့်ဒနရာ အခြစ် ကျေပန်းသတ်မှတ်ထားဒသာဒနရာမှစ၍ ညွန် ကားထားဒသာနည်းလမ်းမျေားအတိုင်းလမ်းဒလျှာက်ကာ 

လမ်းဒဘးဝဲယာမ ှ ဒနအိမ်မျေားကုိ ဒရတွကခ်ခင်းခြင့် ဒတွ့ဆုံဒမးခမန်းမည့် အိမ်ဒထာင်စုမျေားကုိ ဒရွးချေယ်ခဲ့ပါသည်။ စစတ်မ်း 

ဒကာကယ်ူသူမျေားသည် ဒကျေးလက် ဒေသမျေား (ဒကျေးရွာမျေား) တွင် ၁၀ လုံးဒခမာက် ဒနအိမ်တိငု်းနှင့် ပမို့ခပဒေသမျေား (ရပ်ကကွ်မျေား) 

တွင်  ၂၀ လုံးဒခမာက် ဒနအမိ်တိငု်းကိ ုဒရွးချေယ်ခဲ့သည်။ 

 



                                                 

ဒခြ ကားမည့သ်ူကို ကျေပန်းဒရွးချေယ်ခခင်း။   ။ အိမ်ဒထာင်စုတစ်ခုကိုဒရွးချေယ်ပပီးသည့အ်ခါ သင်တန်းဒပး 

ဒလ့ကျေင့်ထားသည့ ်စစ်တမ်းဒကာက်ယူသူမျေားသည် အဆိုပါအိမ်ဒထာင်စုမှ (အမျိေုးသား နှင့် အမျေိုးသမီးတစ်လညှ့စ်ီ) ခမန်မာနုိင်ငံသား 

အသက် ၁၈ နှစ်ခပည့ပ်ပီးသူ အိမ်ဒထာင်စုဝင် တစ်ဦးကို မဲနှိုက်သည့် စနစ်ခြင့် ကျေပန်းဒရွးချေယ်ခ့ဲ ကသည်။ စစ်တမး်ဒကာက် 

ယူသူမျေားကို ရပ်ကကွ်/ ဒကျေးရွာအုပ်စု (ဗဟိုဒကျေးရွာ) ဒနရာတစ်ခခုျေင်းစီတွင် ဒခြဆိုသူ (၁၀) ဦးကိ ု ဒမးခမန်းရန် တာဝန်ဒပးအပ် 

ထားပါသည်။ ထို့ခပင် စစ်တမ်း ဒကာကယ်ူသူမျေားသည် ရပက်ွက်/ဒကျေးရွာအုပ်စု၏ ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့ကိလုည်း ဒတွ့ဆုံဒမးခမန်း 

ရမည်ခြစ်ပါသည်။ 

 

ခွဲခခမ်းစီစစ်ခခင်း။   ။ ဒရွးချေယ်ပွဲအကကိုကာလစစတ်မ်းခြစ်သည့်အတွက် ဒရွးချေယ်ပဲွကျေင်းပပပီးစီးသည့်ဒနရာမျေားနငှ့် 

မကျေငး်ပသည့်ဒန ရာစုစုဒပါင်း ၁၇ ဒနရာအားြယ်ထုတ်ပပီး ကျေန်ဒနရာ ၈၃ ဒနရာမှဒကာက်ယူရရှိဒသာ အချေက်အလက်မျေား ကုိခွဲခခမ်း 

စစီစန်ိုင်ခ့ဲပါသည်။  စစ်တမး်ဒကာကယ်ူမှုအရ  Generation Tree မှစစ်တမ်းဒကာက်ယူသူမျေားသည်  ခမန်မာနုိင်ငံသား အသက် ၁၈ 

နှစ်ခပည့်ပပီးသူ အိမ်ဒထာင်စုဝင် ၇၉၇ ဦးကုိ ဒတွ့ဆုံဒမးခမန်းနိုင်ခဲ့ပပီး ကကီး ကပ်ဒရးအြွဲ့  ၉၂ ြဲွ့ ကိလုည်း ဒတွ့ဆုံဒမးခမန်းကာ 

ဒရွးချေယ်ပွဲမျေား နှင့်ပတ်သက်ပပီးသတင်းအချေက်အလက်မျေားအပါအဝင် အြဲွ့ဝင် ၄၅၀ ဦး ၏ ကိယု်ဒရးသတငး်အချေက်အလက်မျေားကိ ု

မှတ်တမ်းခပုစုပပီး ခဲွခခမး်စီစစ်နုိင်ခဲ့ပါသည်။ ခဲွခခားစီစစ်ချေက်မျေား၏ ရလာေ်မျေားအရ မှားယွင်းနိုင်ဒခခကိန်းဂဏာန်းမျေားမှာ ၃.၈% 

ခြစ်ပပီး ပမို့ခပနှင့် ဒကျေးလက်ဒေသ ကား ကွာခခားမှုမျေားကို နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ၅.၇% နှင့် အမျိေုးသမီးနှင့် အမျိေုးသား ကား ကွာခခားမှုမျေား 

ကိ ုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ၅.၄ % ခန့်စ ီရှိနိုင်ပါသည်။  

 

အြွဲ့အစည်းဒနာက်ခံအကျေဉ်း 

Generation Tree အြွဲ့ ကုိ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွနလ်၌ အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင် တက်ကကစွာတာဝန်ထမ်းဒဆာင်ခ့ဲဒသာ 

အမျိေုးသမီးဒခါင်းဒဆာင်၅ဦးမ ှ စတင်ြဲွ့စည်းတည်ဒထာင်ခဲ့သည်။ မတူကွဲခပားခခားနားဒသာ ဒနာက်ခအံြွဲ့အစည်း၊ ဘာသာ၊ လမူျိေုး၊ 

ယဉ်ဒကျေးမှု့တို့ခြင့် ဒပါင်းစပ်ြွဲ့စည်းထားဒသာ Generation Tree သည် မတူကွဲခပားမှ့ု မျေား ကားမှ ေီမိုကဒရစီအသွင် 

ကူးဒခပာငး်ဒရးနှင့် လမူှုဘ၀ြွံ့ပြိုးတုိးတက်ဒရးအတွက် အင်အားတစခ်ုကို အခိုင်အမာတည်ဒဆာက်နုိင်ခဲ့ဒသာ အမျိေုးသမီး 

အြွဲ့အစည်း တစ်ခုခြစပ်ါသည်။  

Generation Tree အြွဲ့သည် ေီမုိကဒရစီအသွင်ကူးဒခပာင်းဒရးခြစ်စဉ်တွင် အမျေိုးသမီးမျေားနှင့် လငူယ်မျေား၏တက်ကကစွာ 

ပါဝင်လာနိုင်ဒစရန် စွမ်းရည်ခမှင့်တင်ဒရး အသိပညာဒပးသင်တန်းမျေား၊ လပု်ငန်းစဉမ်ျေားကို အစဉ်တစိုက ်လပု်ဒဆာင်လျှက်ရှိပါသည်။  

Generation Tree သည် စတင်တညဒ်ထာင်ပပီးချိေန်မစှ၍ ရန်ကနု်တိငု်းဒေသကကီး၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး၊ မွန်ခပည်နယ်နှင့် 

ရှမ်းခပည်နယ်တို့တွင် ဒရွးဒကာက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာဒပးလပ်ုငန်းစဉမ်ျေား၊ နိုင်ငံသားဒကာငး်အသိပညာဒပးလုပ်ငန်းစဉမ်ျေားနှင့် 

ကျေား/မ တန်းတူညီမျှဒရး လပု်ငန်းစဉမ်ျေားကို ယဒန့ထိတိငု် စဉ်ဆက်မခပတ်ဒဆာင်ရွက်လျှက်ရှပိါသည်။ 

 

 

ဆက်သွယ်ရန် 

မပန်းအိခင် (ြုန်း-၀၉ ၉၅၁၀ ၅၇၈၈၂) 

မဒဆွမာဦး(ြန်ုး-၀၉ ၂၅၄ ၁၃၇ ၆၅၂) 


