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ပေလာင္စာေပ
ေ႐ွးယခင္က ပေလာင္တို႔သည္ ယြန္းပါဠိစာႏွင့္ရွမ္းယြန္းစာကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္
ပိုင္းမ်ားတြင္ ရွမ္းစာေပကို အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ပထမဦးဆုံးပေလာင္စာေပျဖစ္ထြန္းေစရန္ ၾကိဳး
ပမ္းခဲ့သူမ်ား အေမရိကန္သူ မစၥမကၠလင္းဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ဥေရာပဗ်ည္းအကၡရာကို
အေျခခံ၍ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထြင္ေပးခဲ့သည္။
၁၉၃၁-ခုႏွစ္တြင္ Mas. LesLie Milne က အဂၤလိ္ပ္-ပေလာင္/ပေလာင္-အဂၤလိပ္အဘိဓါန္ႏွင့္
ပေလာင္သဒၵါက်မ္းကို ျပဳစုေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၄-ခုႏွစ္တြင္ The Study of the Palaung of the
Shan State ကို ျပဳစုေပးထားခဲ့သည္။

ပေလာင္စာေပသမိင
ု ္းအက်ဥ္း
၁၉၆၅-ခုႏွစ္တြင္

ရွမ္းျပည္နယ္ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠဌႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား

နမ့္ဆန္

ေရာက္လာျပီး ေတာင္ပိုင္နယ္၊ ပေလာင္စာမူအဖြဲ႕ဖြဲ႔ရန္ ေမတာၱရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဦးစီအဖ႔ြဲက ေအာက္ပါအဖြဲ႔ကို ၁၉၆၇-ခုဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္
သည္။
ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေဇာ ရွမ္းျပည္နယ္ဦးစီးအဖြဲ ့ ယဥ္ေက်းမွဳတာ၀န္ခံ
အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ခြန္ဆန္ ယဥ္ေက်းမွဳဌာနမွဴး
အဖြဲ ၀
့ င္မ်ား
၁

ဦးနာဂေသန

ဂိုဏ္းေထာက္ဆရာေတာ္

နမ့္ဆန္

၂

ဦးေနမိႏၵ

ရဟန္း

နမ့္ဆန္

၃

ဦးေပၚစံ

ကယားလမ္းေက်းရြာ

နမ့္ဆန္

၄

ဦးေက်ာ္ဟန္

မန္စိုက္ေက်းရြာ

နမ့္ဆန္

၅

ဦေဒ၀ါ

နမ့္ဆန္

၆

ဦးဣႏၵက

နမ့္ဆန္
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၇

ဦးေအာင္ထြန္း

ေရးရာမွဴး

မိုးမိတ္

၈

ဦးေနမိႏၵ

၉

ဦးစံဖိုး

သီေပါ

၁၀

ဦးသုနႏၵာ

မိုးမိတ္

၁၁

ဦပညာ၀ံသ

၁၂

ဦးနႏၵာ

နမ့္ခမ္း

၁၃

ဦးသန္းေမာင္

နမ့္ခမ္း

၁၄

ဦးးစ၀္ခူး

၁၅

ဦးခ်စ္ထြန္း

၁၆

ဦးနိကၡမၼ

ကေလာ

၁၇

ဦးစိတၱ

ကေလာ

၁၈

ဦးအဆန္မာအင္

က်ိဳင္းတုံ

၁၉

ဦးခမ္းလွိဳင္

ေက်ာက္မဲ

ကြမ္းလုံခရိုင္

လြယ္လင္ခရိုင္
လြယ္လင္ခရိုင္

ဟိုပန္

မိုင္းကိုင္
မိုင္းကိုင္

တိုင္းပညာ၀န္ရွမ္းျပည္ပညာေရးမွဴး

ဤအဖြဲ႔သည္ ၁၉၆၇-ခု ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္မွ ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္ေန႔အထိ ပထမအၾကိမ္
အစည္းအေ၀းက်င္းပျပီး ၁၉၆၈ ဇႏၷ၀ါရီလ(၈)ရက္မွ (၉)ရက္အထိဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀း
က်င္းပကာ ေအာက္ပါ ပေလာင္စာမူကို တင္ျပၾကသည္။

(က) မြန္ျမန္မာအကၡရာ
(၁)ဦးေပၚစံ
(၂)ဦးေက်ာ္စိန္
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(ခ)ရွမ္းအကၡရာ
(၁)ဦးနာဂေသနာ
(၂)ဦးနႏၵာစရိယ

(ဂ)ယြန္းအကၡရာ
(၁)ဦးနိကၡမၼ

(ဃ)ေျမာက္ပိုင္ရွမ္းစာမူသစ္
(၁)ဦးသန္းေမာင္
သို႔ေသာ္ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
ရန္ကုန္-မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္

ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ

တအာင္းေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားၾကိဳးစား အားထုတ္မ၊ႈ နယ္ခံတအာင္းစာေပ တမူတည္းျဖစ္ေျမာက္ေစလိုေသာ ဆႏၵ
ျပင္းျပမွဳေၾကာင့္ နမ့္ဆန္၊ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္၊ လားရွႈိး၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ ေတာင္ၾကီး၊
ကေလာ၊ မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပေလာင္စာေပႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီကို ပထမအၾကိမ္ညီလာခံ (၂၉-၂-၇၃)ေန႔တြင္ ဖြဲ ့စည္းလိုက္သည္။

ပထမအၾကိမ္ညီလာခံတြင္ ပေလာင္စာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေျမာ္အျမင္ၾကီးစြာျဖင့္ မိမိ အႏွစ္
ႏွစ္အလလ ျပဳစုခဲ့ေသာစာမူကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔အသီးသီးေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၎စာမူ
မ်ားကို တအာင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက စာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ေလ့လာမွတ္သားျခင္း၊
အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံျပီးေနာက္ ပေလာင္တစ္မ်ိဳးသားလုံး အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ တမူတည္းေသာ
ပေလာင္စာမူကို ျပဳစုျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ညီလာခံ (၃၀-၈-၇၂) ေန႔တြင္ တညီတညြတ္တည္း
အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္ပါသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ညီလာခံကို ၁၉၇၂-ခု၊ ၾသဂုတ္လ(၃၀)မွ စက္တင္ဘာ(၂)ရက္အထိ နမ့္ခမ္း
တြင္ က်င္းပသည္။ တတိယအၾကိမ္ညီလာခံကို ၁၉၇၃-ခု ဧျပီလ(၉)ရက္မွ ဧျပီလ(၁၁)ရက္အထိ
မိုးကုတ္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည္။ စတုတၱအၾကမ္ညီလာခံကို ၁၉၈၂-ခု၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄)ရက္မွ
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(၂၇)ရက္အထိ နမ့္ခမ္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ပဥၥမအၾကိမ္ညီလာခံကို ၁၉၉၂-ခု မတ္လ(၃)ရက္မွ
(၅)ရက္ေန႔အထိ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဆဌမအၾကိမ္ညီလာခံကို ၁၉၉၆-ခု၊ မတ္လ
(၂၀)ရက္မွ (၂၂)ရက္ေန႔အထိ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ သတၱမအၾကိမ္ညီလာခံကို ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မတ္လ (၂၂)ရက္မွ (၂၄)ရက္ေန ့ထိနမ့္ဆန္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံပေလာင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီကို နမ့္ဆန္ျမိဳ႕၌ ထားရွိျပီး ျမိဳ႕နယ္
ပေလာင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီကို နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ နမၼတူ၊ လားရႈိး၊ ကြတ္ခိုင္၊
မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ မန္တုန္၊ မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ ကေလာ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိသည္။

http://www.palaungland.org/bur/index.php?option=com_content&view=article&id=5
4:2010-08-27-05-20-27&catid=38:2010-08-22-08-54-26&Itemid=66
မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

