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ေက်းဇူးတင္လႊာ 

 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုုိက္ၿပီး အျမတ္စြန္းအား မရည္႐ြယ္ေသာ 
ပညာေရးအေျချပဳ အဖြ႕ဲစည္းျဖစ္သည့္ Naushawng Education Network (NSEN) မွ ဤေလ့လာမႈအား 
ခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမွာက္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ရပ္႐ြာျပည္ 
သူလူထုမ်ား၏ အခန္းက႑အား ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ပညာတတ္မ်ား မွ NSEN 
အား ထူေထာင္ခ့ဲပါသည္။ 
 
ဂ်ာမဏီႏုုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုုံးခ်ဳပ္တည္႐ိွၿပီး အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
World Peace Service ေခၚ Weltfriedensdienst e.V. (WFD) မွဤသုေတသန ေလ့လာမႈ အစီစဥ္အား 
ေငြးေၾကးအားျဖင့္ ေထာက္ပ့ံကူညီခ့ဲပါသည္။ ေဒသခံ အဖြ႕ဲစည္းမ်ားမွ စနစ္တက် ျပဳလုုပ္သည့္ သုုေတသနႏွင့္ 
ေအာက္ေျခမွအထက္ပုုိင္းသို႔ ဦးတည္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေတာင့္တင္းခုုိင္မာေသာ ရပ္႐ြာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တေရး စသည္မ်ားကို အေထာက္ကူျပဳေစမည့္ အစီစဥ္မ်ားကို WFD 
သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ စတင္လုုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။  
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလႏွင့္ ဇြန္လတို႔တြင္ NSEN ၏ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (RDD) မွ  ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ုုိင္းေမာ္ 
ႏွင့္ မုုိးေမာက္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ား႐ိွ (ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္အပါ၀င္) ေနရာ ၆ ေနရာတြင္ ပဏာမ သုေတသနအား 
ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။ ေလ့လာမႈပုံစံ ဒီဇုုိင္းအား ေဖာ္ထုုတ္ရန္၊ သုေတသန လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားဆိုုင္ရာ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုုးရ႐ိွလာေသာ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအား 
သတင္းအခ်က္လက္ဆိုုင္ရာ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ေပးရန္ အလုုိ႔ငွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ NSEN သည္ Chris Young အား သုေတသန အတိုုင္ပင္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။  
 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြ႕ဲစည္းကြန္ယက္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္နည္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ 
ရပ္ေက်းအဆင့္ အသီးသီးတို႔မွ ေဒသအာဏာပုုိင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားျဖင့္သာ ဤသုေတသန 
ျပဳလုုပ္မႈအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏုုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စု 
စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူမႈမ်ား၊ အင္းတာျဗဴးမ်ားအား မိမိတို႔၏ ေတြ႕ အႀကံဳမ်ား၊ အျမင္မ်ားျဖင့္ 
အဓိကေျဖၾကားေပးျခင္းႏွင့္ stakeholder အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးေသာ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား 
ေၾကာင့္သာလ်င္ ဤသုေတသန ေလ့လာမႈသည္ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ခ့ဲပါေၾကာင္း 
အထူးတလည္ ေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္းျပဳအပ္ပါသည္။  
 
သုုေတသနအစျပဳရာတြင္ ကူညီအႀကံျပဳေပးသည့္ သုုေတသနအတုုိင္ပင္ခံ Steven Lanjouw ႏွင့္ သုုေတသန 
တစ္ေလွ်ာက္လုုံးတြင္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္တစ္ခုအား ပုုိင္ဆိုုင္ႏ္ုုိင္ရန္ မိမိတို႔၏ ဥာဏ္စြမ္း၊ 
ကၽြမ္းက်င့္မႈမ်ားျဖင့္ တစုုိက္မတ္မတ္ ပါ၀င္လုုပ္ေဆာင္ေပးၾကေသာ NSEN ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သုုေတသန 
အသင္းမ်ားအား အထူးထပ္မံ ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။  
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အတုုိေကာက္မ်ား 
 

10 HHL  –   10 Household Leader (ဆယ္အိမ္မွဴး) 
 

100 HHL  –  100 Household Leader (ရာအိမ္မွဴး) 
 

CSO   –  Civil Society Organization (အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း) 
 

DRD   –  Department of Rural Development (ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး  
   ဦးစီးဌာန) 

 
EAG   –  Ethnic Armed Group (တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြ႔ဲ) 

 
GAD   –  General Administration Department 

(အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး  
ဦးစီးဌာန) 

 
GCA   –  Government Controlled Area (အစုုိးရထိန္းသိမ္းထားသည့္  

ေနရာ) 
 

IDP   –  Internally Displaced Person (ျပည္တြင္းစစ္ ဒုကၡသည္) 
 

KAP   –  Knowledge, Attitude and Practices (အသိပညာ၊  
    စိတ္သေဘာထားႏွင့္ ေလ့က်င့္လုုပ္ေဆာင္မႈ) 

 
KIA   –  Kachin Independence Army 

(ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္) 
 
KIC   –   Kachin Independence Council 

(ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးေကာင္စီ) 
 

KII   –  Key Informant Interview (အဓိက ေျဖၾကားခ်က္) 
 

KIO   –  Kachin Independence Organization (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး  
   အဖြ႕ဲအစည္း) 
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MATA   –  Myanmar Alliance for Transparency and Accountability  
   (ျမန္မာႏုုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူ/ခံမႈဆိုုင္ရာ  
   မဟာမိတ္အဖြဲ႕) 

 
NCA   –  Nationwide Ceasefire Agreement (တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး  

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ 
 

NGCA   –  Non-government Controlled Area (အစုုိးရမွ မထိန္းခ်ဳပ္ေသာ  
   ေနရာမ်ား) 

 
NSEN   –  Naushawng Education Network (ေနာင္ေ႐ွာင္ ပညာေရး  
   ကြန္ယက္)  

 
NSEN RDD  –  NSEN Research and Development Department (NSEN  

သုုေတသနႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဌာန) 
 

TA   –  Township Administrator (ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) 
 

UNDP   –  United Nations Development Programme 
(ကမာၻ႕ကုလသမၼဂ  
   ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အစီစဥ္) 

 
UXO   –  Unexploded Ordinance (မေပါက္ထားေသာအရာ၀တၳဳ) 

 
W/VT   –  Ward/Village Tract (ရပ္ေက်း/အုုပ္စု) 

 
WA/VTA  –  Ward/Village Tract Administrator (ရပ္ေက်း/အုုပ္စု  
   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) 

 
WFD   –  Weltfriedensdienst e.V. (World Peace Service) 
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2.3       အဓိကေတြ႕ၢ ႐ိွခ်က္မ်ား   ……………………………………………………….………………………………  15 
2.4       နိဂုုံး ..……..…………………………………………………..……………………………… .30 
2.5       အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ………………….………………………………………………………………………….  32 
2.6       က်မ္းကုိး ..……………………………………………………….………………………….  37 
3.        ေနာက္ဆက္တြဲ  ……………………………………………………………………………………………. 39  

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - လုုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ 
 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၂- NSEN ရပ္႐ြာအေထာက္ကူျပဳ စံျပေက်ာင္း စီမံကိန္း ”ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသနည္း?”  

”ပါတီကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လား (သုိ႔) ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏ ပင္ကိုယ္အရည္ေသြးေၾကာင့္လား” 
 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - ေလ့လာမႈဆိုုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ 
 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ - အိမ္ေထာင္စုု စစ္တမ္းႏွင့္ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား - အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံ၊ 
ဇယားခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုုးသပ္ခ်က္မ်ား 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ - အဓိကေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ား 
 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ - မွတ္သားဖြယ္ရာ အေတြ႕ ႀကံဳ သင္ခန္းစာမ်ား 
 

1.   အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္   
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ဤသုုေတသနေလ့လာမႈသည္ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ 
ထိေရာက္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံကာ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ စံျပ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ဆိုုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား သုုံးသပ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ သုေတသနသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
KIA တို႔အၾကား ၁၇ ႏွစ္တာ (၁၉၉၄-၂၀၁၁) အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ပ်က္သုန္းကာ လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနေသာ 
တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ၅ ႏွစ္တာအလြန္ ကာလတြင္ ေကာက္ယူထားသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း 
ဒီမုုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ရ႐ိွထားသည့္ ေလ့လာခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ 
အမွန္စင္စစ္ ဤသုုေတသနသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအလြန္ ပထမဦးဆံုး ေ႐ြးေကာက္ခံ ဒီမုုိကေရစီ 
အစုုိးရ၏ သက္တမ္း ၂ လ အလြန္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၁ ပါ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
လက္႐ိွ ရပ္/ေက်းအုုပ္ေရး စနစ္သည္ ယခင္အစုုိးရမွ ေဒသႏၵရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအျဖစ္ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစုုိးရအၾကား အခရာအျဖစ္ ဆက္ႏြယ္လ်က္႐ိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
၎တုုိ႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ျမန္မာႏ္ုုိင္ငံ  ဒီမုုိက္ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ 
အခန္းက႑ တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ရပါသည္။ ၎တုိ႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑တို႔သည္ လြန္ခ့ဲသည့္ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း၌ပင္ သိသာထင္႐ွားလာသည္ကုိ ေတြ႕ ျမင္ရၿပီး၊ လက္႐ိွအေနထားတြင္ လံုၿခံဳေရး၊ 
တရားဥပေဒစုိးမုုိးေရး၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စသည့္ တာ၀န္မ်ားမွာလည္း ရပ္/ေက်း 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ တိုးျမွင့္တာ၀န္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသနေလ့လာမႈသည္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ စံျပပုုံစံမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္သာ သံုုးသပ္ထားၿပီး ရပ္/ေက်း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားအား ျပည့္စုံ႐ွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပျခင္းမဟုုတ္ေပ။ သုိ႔တေစ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္ ေလ့လာမႈအတြက္ ဗဟိုုခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ နားလည္ထားႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမွာက္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ရပ္႐ြာျပည္ သူလူထုမ်ား၏ အခန္းက႑အား 
ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ပညာတတ္မ်ားမွ တည္ေထာင္ကာ အျမတ္စြန္းအား 
မရည္႐ြယ္ေသာ ပညာေရးအေျချပဳ အဖြ႕ဲစည္းျဖစ္သည့္ Naushawng Education Network (NSEN) ၏ 
သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (RDD) မွ  ဤေလ့လာမႈအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလႏွင့္ ဇြန္လတို႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ 
၀ုုိင္းေမာ္ ႏွင့္ မုုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပဏာမ သုေတသနအား ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။ ေလ့လာမႈပုံစံ 
ဒီဇုုိင္းအား ေဖာ္ထုုတ္ရန္၊ သုေတသန လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားဆိုုင္ရာ သင္တန္း 
ပုိ႔ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုုးရ႐ိွလာေသာ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအား သတင္းအခ်က္လက္ဆုုိင္ရာ ျပန္လည္ 
သံုုးသပ္ျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ေပးရန္ အလုုိ႔ငွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ NSEN သည္ ျပင္ပမွ သုေတသန 
အတိုုင္ပင္ခံ တစ္ဦးအား တာ၀န္ေပးအပ္လုုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။  
 
 
သုုေတသနေလ့လာမႈ၏ အဓိက ရည႐္ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -  
 

1. ကခ်င္လူမႈရပ္႐ြာေဒသမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ (သုိ႔) ေ႐ြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ၾကသည္ကို ေလ့လာရန္  

2. ေခါင္းေဆာင္မႈ စံျပပုံစံမ်ားအေပၚ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ကြျဲပားေသာ အျမင္မ်ားကို ေလ့လာရန္ 
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3. ယင္းေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကခ်င္ေဒသတြင္ လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ လြမ္းမုုိးဆက္ႏြယ္ေနမႈ ႐ိွမ႐ိွကို ေလ့လာရန္တိုု႔ ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

သိုု႔ေသာ္ NSEN RDD ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ “ေဒသခံ သုေတသီမ်ားအေနႏွင့္ ေဒတာ 
သံုုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရးသားျပဳစုျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစမည့္္ လူမႈလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ သုေတသနဒီဇုုိင္း” 
အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ထုုတ္ျပဳစုုရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ကာလမ်ားတြင္ ပဏာမ 
သုေတသန စီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ သုုေတသန စြမ္းရည္တိုုးတက္မႈ 
အပုုိင္းက႑အား အထူးတလည္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ထားပါသည္။ ဆိုုလုိသည္မွာ ကြင္းဆင္း 
သုုေတသနေတြ႕ ႐ိွခ်က္မ်ားထက္ သုုေတသနလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား၊ နည္းပညာ၊ သုုေတသန ျဖစ္စဥ္ 
သေဘာတရားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို အေလးေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ပုံ ၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမပုံ (သုုေတသနျပဳလုုပ္ရာ ေနရာမ်ားအား အနီေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္) 
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မွတ္ခ်က္၊ ဤေျမပုံေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားသည္ ကမာၻ႕ကုလသမၼဂ (သုိ႔) 
ဤအစီရင္ခံစာအား ျပဳစုုသူမ်ားမွ တရား၀င္အတည္ျပဳျခင္း (သိုု႔) လက္ခံထားျခင္း မဟုုတ္ပါ။ (ရင္းျမစ္ - 
MIMU) 
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1.1      ေျမျပင္အေျခအေန 

1.1.1   ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ အေျခအေန 
သဘာ၀သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀မႈ၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရာသီဥတု၊ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ 
ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအတြက္ အလားအလာ႐ိွမႈႏွင့္ ပထ၀ီအေနထားအရ အခရာက်မႈ စသည္မ်ားကိုု 
ေထာက္႐ႈၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ သာလြန္ေသာ 
အေနထားတြင္ ႐ိွေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုုမ်ားအား ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အစား 
ေပါမ်ားသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားသည္ ၿဗိတိန္ထံမွ ျမန္မာႏုုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရ႐ိွခ်ိန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွသည္ 
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္း 
မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္ 
အေျခခံလိုအပ္မႈမ်ားမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အလွမ္းကြာေနခ့ဲရပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးလိုုအပ္ခ်က္ ကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္လည္း တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားမ႐ိွေပ။ လက္႐ွိ 
ကာလမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀မ်ားမွာလည္း သဘာေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူတို႔ဖန္တီးေသာ 
ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အေျခအေန ပုုိမုုိ ဆိုုး႐ြားလာသည္ကိုု ေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။ 
 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုုိ႔အၾကား 
ခ်ဳပ္ဆိုုခ့ဲၾကေသာ ၁၇ ႏွစ္အၾကာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ပ်က္ျပယ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ 
တိုုက္ပြမဲ်ား ျပင္းထန္လာသည္ကိုုေတြ႕ရပါသည္။ တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူမႈအေျခခံ 
အေဆာက္အအံုုးမ်ား မ်ားစြာ ထိခုုိက္သည္သာမက စစ္ပြဆဲိုုးက်ိဳးအျဖစ္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္၊ 
အိုုးအိမ္မ်ားလည္းႀကီးမားစြာ ထိခုုိက္ခ့ဲရၿပီး မ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားစြာလည္း 
ေပၚထြက္လာခ့ဲပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ထက္မနည္းေသာ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း 
စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအျဖစ္ ခံစားေနရၿပီး ၎အမ်ားစုမွာ အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
အစုုိးရမထိန္ခ်ဳပ္ေသာ ေနရာမ်ား႐ိွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ မီွခုိေ႐ွာင္တိမ္းေနၾကရပါသည္။  
 
စစ္ပြႏွဲစ္ကာလမ်ားတြင္ ထိခုုိက္သူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအရ လုံေလာက္စြာ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းမ်ိဳး 
မ႐ိွေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိဒုကၡမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ ႀကံဳခံစား 
ေနၾကရပါသည္ -  
 
1. စာရင္းမွတ္ပုံတင္မရိွေသးေသာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆက္လက္၍ လစ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း  
 
2. တိုုက္ပြမဲ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕စည္းမ်ား 

ေဒသတြင္း ေနရာယူထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွာလည္း ေျမျမဳပ္မုုိင္းမ်ား၊ မေပါက္ကြဲ 
ေသးေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား (UXOs) မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈမ်ား၊ အတၱမေစခုုိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအပါ၀င္ 
တပ္သားသစ္စုေစာင္းမႈ စသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္း  
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3. ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္း (ဥပမာ -  ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူပုုိင္-ပုဂၢလိကလုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားမွ စီးပြားျဖစ္စုုိက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ လုုပ္ငန္မ်ား အတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူျခင္း စသည္) 

 
4. ဆပ္ေၾကး၊ အေကာက္အခြန္မ်ားေကာက္ခံေနျခင္း (ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္ေနသည့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ မ်ားက 

ေကာက္ခံ) 
 
5. အေျခခံ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ျဖတ္ေတာက္ခံေနရျခင္း (ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္) 
 
6. လူကုုန္ကူးမႈမ်ား (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား) 
 
7. တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခါင္းပုံျဖတ္လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္း (ဥပမာ - ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ 

သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္း စသည္) 
 
8. မိသားစုမ်ားကြကဲြာေနရျခင္းႏွင့္ အျခားလူမႈေရးျပႆနာမ်ား (ဥပမာ - မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာ) 
 
 

ေဒသခံမ်ား၏ အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအံုုမ်ား ပ်က္စီးရျခင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေရး ယႏၲရားမ်ား 
ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေနရပ္မ်ားသို႔ အလ်င္အျမန္ ပုိ႔ေဆာင္ႏုုိင္ျခင္း 
မ႐ိွေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါ အေျခေနမ်ားမွာ ပုိမုိဆိုုး႐ြားေနရပါသည္။  
 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္လက္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနသာ ေျမျပင္အေနအထားအား 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡ ဇစ္ျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုုတ္ 
ေလ့လာရန္မွာလည္း အေရးႀကီးေပသည္။ ျဖစ္ေပၚရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမူ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 
ႏုုိင္ငံေရး လႈပ္႐ွားမႈေၾကာင့္ဟူေသာ သမ႐ုုိးက် အေတြးမ်ိဳးျဖင့္ဆံုုးျဖတ္ရန္ မျဖစ္ႏုုိင္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ 
တုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္မအၾကား မလိုမုုန္းတီးမႈမ်ားဟူသည့္ ေယဘုယ်အျမင္ကိုုေက်ာ္လြန္ကာ 
ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံကခ်င္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လူမႈတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ အာဏာျဖစ္တည္မႈ 
သေဘာတရားမ်ားသည္ ပုုိမုုိ႐ႈပ္ေထြးနက္ေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈဓေလ့ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံ 
စနစ္မ်ားကိုပါေတြ႕ ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ ႏုုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ေဒသတြင္း 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ သမုုိင္းေၾကာင္းဆိုုင္ရာ ဇစ္ျမစ္မ်ားအရ 
ပုုိမုုိနက္နဲေသာ ၀ိေသႆလကၡဏာအျဖစ္မွတ္သားရေပမည္။1.  
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တႏုုိင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA)  အား တိုုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုုင္ ၈ ဖြ႕ဲ မွ လက္မွတ္ထိုးကာ လက္႐ိွတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစုုိးရႏွင့္ စတင္ 
လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (KIO) ႏွင့္ အျခား တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ 

                                                         
1 ‘Being and Becoming Kachin: Histories Beyond the State in the Borderworlds of Burma’ (Mandy Sadan, 2013).  
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အဖြ႕ဲ မ်ားမွာ ထိုစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ထုုိးထားျခင္းမ႐ိွေပ။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုုေစ ျပည္သူလူထုုမွ 
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမုုိကေရစီအစုုိးရသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
မတ္လတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္အတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု 
ညီလာခံအား ၾသဂုုတ္လႏွင့္စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ ေခၚယူက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ့ဲပါသည္။ 
လံုေလာက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရျခင္း၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
မျပဳလုုပ္ႏုုိင္ခ့ဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အေပၚ အခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္မႈမ်ား႐ိွေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံေတာ္ 
အတိုုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္သည္ 
အတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏ္ုုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ကာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ 
ဒီမုိကေရစီအတြက္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္သြားႏုုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူပါသည္။  
 
 

1.1.2   ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေန 

ယခင္အစုုိးရမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုုိင္း အာဏာရယူကာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ႐ိွ တုုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုုံမ်ားသည္ 
သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ႏုုိင္ပါသည္။ ယခင္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ 
ဒီမုုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီစဥ္ျဖင့္ ကိုုလိုုနီေခတ္တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲေသာ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်း႐ြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဥပေဒ (၁၉၀၇) အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္/ေက်း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အစားထိုး ျပဌာန္းႏုုိင္ခ့ဲပါသည္။ 
တိုုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သီးျခား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္ထားျခင္းႏွင့္ သီိးျခား လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ 
တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစုုိးရမ်ား အသီးသီး ခြဲေ၀ထားျခင္းသည္ သီအိုရီအရၾကည့္လ်င္ ယင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သည္ 
အစုုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုုအၾကား ပုုိမုုိနီးကပ္လာေစေၾကာင္း သုုံးသပ္ရေပမည္။ သို႔ေသာ္ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္လက္ေအာက္႐ိွ ေအာက္ေျခအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သည္ ၿမိဳ႕ နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုုံး၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး (GAD) မွတဆင့္ တုုိက္႐ုုိက္ကိုုင္တြယ္ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ကိုု ေတြ႕ရပါသည္။ 

အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လက္႐ိွ ၂၀၁၂ ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာ္ပြဲဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ 
တိုုက္တြန္း ႏ္ုုိးေဆာ္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕ က႑မ်ား 2 အား ျပည္လည္သုုံးသပ္ေနေသာ္လည္း 
သာမာန္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၂ ဥပေဒသည္ ၁၉၀၇ ရပ္/ေက်း ဥပေဒထက္ အထက္ေအာက္ 
ဆက္ဆံမႈအတြက္ အတိုင္းတာတစ္ခုအထိ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာအတြက္ေ႐ြးေကာက္ပြစဲနစ္အရ မဟုုတ္ဘဲ တုုိက႐ုုိ္က္ခန္႔အပ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ လက္႐ိွ 
ဥပေဒသစ္တြင္ပါ႐ွိေနေသးသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အမွန္တကယ္ ကိုုယ္စားျပဳမႈကို 
ႀကီးႀကီးမားမား ထိခုိက္ေစႏုုိင္ပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ရလဒ္အေနျဖင့္ လက္႐ိွ 
က်င့္သုုံးေနေသာ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ 
အသံမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳႏုုိင္မည္လားဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ 
႐ိွပါသည္။  

                                                         
2 ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာ အရည္ခ်င္းသတ္မွတ္မႈအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားၿပီး ထုိျပင္ဆင္ခ်က္အရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးေလာင္းလ်ာမ်ားသည္ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္ရာ ထုိေက်း႐ြာ/ရပ္ကြက္တြင္ အနည္းဆုုံး ၁၀ ႏွစ္ ေနထုုိင္ရမည္ဆုိေသာ အခ်က္အား ၅ ႏွစ္ ဟုလည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ 

ပညာအရည္ခ်င္းသတ္မွတ္မႈတြင္လည္း အလယ္တန္းေက်ာင္းပညာသင္ဖူးသူမွ “ပညာအရည္အခ်င္းအသင့္အတင့္” ဟု ျပင္ဆင္ရန္ 

အမဳိ်းသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းထားပါသည္။  
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ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေ႐ြးေကာက္ပြမဲ်ား 
 

ဒီမုုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ အေရးပါေသာ ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ အခန္းက႑သည္ 
ႏုုိင္ငံတကာ အသိုုင္း၀ုုိင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း အေရးေပး 
ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈ မ႐ိွသည့္အျပင္ ယင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ တရား၀င္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အဖြ႕ဲမ်ားမ႐ိွျခင္းႏွင့္ အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ ဆႏၵမဲအသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား3 ျဖစ္သာ လုပ္ေဆာင္ေနရ 
ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ 
 
 

၂၀၁၂ ဥပေဒအရ “ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုုင္ရာ” ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အခန္းက႑အား 
ေအာက္ပါအတိုုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ သံုုးသပ္ႏုုိင္ပါသည္ -  
 
1. ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သက္ဆုုိင္ရာ 

ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာမ်ားမွ ရပ္မိရပ္ဖ ၅ ဦးပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕အား ေ႐ြးခ်ယ္ပါသည္။ 
2. ၎ေစာင့္ၾကည့္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ဆယ္အိမ္စု ယူနစ္မ်ား ဖြ႕ဲစည္းျခင္းႏွင့္ ယင္းအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားမွ 

၎တုိ႔၏ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္အား တာ၀န္ယူ 
ေစာင့္ၾကည့္ရပါသည္။  

3. ယင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ဘုုတ္အဖြ႕ဲမွ ေဖာ္ျပပါ ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒထဲတြင္ ပါ႐ိွသည့္ 
အေ႐ြးခံမည့္ ဆယ္အိမ္မွဴး ေလာင္းလ်ာမ်ား၏ အရည္ခ်င္းမ်ားကို ေလ့လာစမ္းစစ္ၿပီးလ်င္၊ ၎တုိ႔ 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကို မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ေစပါသည္။  

4. ယင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ဘုုတ္အဖြဲ႕မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးလ်င္ၿပီးခ်င္း မဲမ်ားကိုေရတြက္ကာ မဲမ်ားဆံုုးရ႐ိွသူ 
ကိုုယ္စားလွယ္၏ ကိုုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားႏွင့္တစ္ကြ ၿမိဳ႕ နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ တင္ျပ 
အပ္ႏံွပါသည္။  

5. ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုုင္း ကိုုက္ညီမႈ႐ိွမ႐ိွ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္၏ 
ကိုုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားကို စစ္ေဆးကာ ခ႐ုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ထိုကုိယ္စားလွယ္အား ခန္႔အပ္ပါသည္။4 

 
ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းခ်ိန္မွစ၍ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈ အဓိကႏွစ္ခ်က္ ေတြ႕ရပါသည္ -  

                                                         
3  အခ်ိ႕ဳေသာေနရာေဒသမ်ားအတြင္ CSO မ်ားမွ ဆႏၵမဲေပးျခင္း အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြတ္တန္း 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား (http://en.newmyanmarfoundation.org/2016/05/myanmars-wards-or-village-tract-administrator-

elections/, New Myanmar Foundation, May 2016) ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မူ ထုိသုုိ႔လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မ႐ွိခဲ့ေပ။ ႏိုုင္ငံ၏ အခ်ိ႕ဳ 

ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ယင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာမာန္ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားပင္လ်င္ 

မသိ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္စာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (Helene Maria Kyed, ‘Local Democracy in Myanmar: Reflections on Ward and 

Village Tract Elections in 2016‘ Danish Institute for International Studies). 
 

4  ခရုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးသည္ ခ႐ိုုင္အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးျဖစ္ၿပီး သက္ဆုုိင္ရာ ေထြေထြ ၿမဳိ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုုးမ်ားမွ ၿမဳိ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမ်ားကို 

စီမံကြပ္ကဲပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား၏ အေရးႀကီးေသာ အပုုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿမဳိ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမ်ားမွလည္း 

သက္ဆုုိင္ရာ ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမ်ားသည္ အစုုိးရႏွင္ ့ ျပည္သူတို႔အၾကား အဓိက ဆက္စပ္ 

ေပးေနေသာ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္. ၎တုုိ႔သည္ လစားအကဳိ်းခံစားခြင့္မ်ား႐ွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔အား အစုုိးရ၀မ္ထန္းမ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေပ။  
 

http://en.newmyanmarfoundation.org/2016/05/myanmars-wards-or-village-tract-administrator-elections/
http://en.newmyanmarfoundation.org/2016/05/myanmars-wards-or-village-tract-administrator-elections/
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1. အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအားလုံး မဲေပးပုုိင္ခြင့္ မ႐ိွျခင္း - ဆုိလိုုရင္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတုုိင္း 

မဲေပးပုုိင္ခြင့္မ႐ိွပါ။ ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆယ္အိမ္စုအလိုုက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားမွသာ ၎တုိ႔၏ 
မိသားစုမ်ားကိုယ္စား မဲေပးရပါသည္။  

2. ရာအိမ္မွဴး ေနရာသည္ တရား၀င္ အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း မ႐ိွေတာ့ပါ - ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆိုုေသာ္ ထိုေနရာသည္ 
ေက်း႐ြာ ႐ြာသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေးသခံမ်ားမွ အသိမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုရာအိမ္မွဴးႏွင့္ 
စပ္လ်င္းသည့္ ေပးထားခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၃ ရပ္/ေက်း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ိွေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ရပ္/ေက်း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာသည္ ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ အလြန္အာရုုံစုုိက္ၾကသည့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ျမင္ေတြ႕ရကာ ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားအတြင္လည္း 
ျပႆနာမ်ား႐ိွၾကပါသည္။5 
 

 

2.    အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာ 
2.1   ေနာက္ခံအေျခေနႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 
ဤသုုေတသနေလ့လာမႈသည္ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ 
ထိေရာက္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံကာ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ စံျပ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ဆိုုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား သံုုးသပ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ သုေတသနသည္ တစ္ႏ္ုုိငံလံုး ရပ္/ေက်း 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ေ႐ြ႕ဆိုုင္းၿပီး6 လအနည္းငယ္အၾကာ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
KIA တုိ႔အၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္ကာ လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနေသာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ 
၅ ႏွစ္တာအလြန္ ကာလတြင္ ေကာက္ယူထားသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း ဒီမုုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ 
အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ရ႐ိွထားသည့္ ေလ့လာခ်က္ျဖစ္ေပသည္။  
 

                                                         
5 ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ရာအိမ္မဴွးမ်ားသည္ (ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္၊ ႐ြာသူႀကီးအျဖစ္လက္ခံထားၾကၿပီး) အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုု တရား၀င္ 

ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူရပါသည္။ ေက်း႐ြာေကာ္မတီကုိ ဦးေဆာင္ရသည္သာမက ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ 

ထုုတ္ျပန္ေပးႏိုုင္ေသာ အာဏာမ်ား႐ွိပါသည္။ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ရာအိမ္မဴွးမ်ားသည္ (အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုုင္း ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ 

လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းႏွင့္အညီ မိမိတို႔အတြင္း သြယ္၀ုုိက္နည္းမ်ားျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾက) ေသာ္လည္း ၎တိုု႔တြင္ တရား၀င္ အာဏာမ်ား 

မ႐ွိေတာ့ေပ။ ”ရာအိမ္မဴွးမ်ားသည္ ေက်း႐ြာအလိုုက္ နားလည္မႈျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကကာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားကိုု 

ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ ဆယ္အိမ္မဴွးမ်ားအေနႏွင့္ ရပ္/ေက်း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

ပ့ံပုုိးေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။”  Susanne Kempel and Aung Tun, ‘Myanmar Ward and Village Tract Administrator Elections 2016: An Overview of 

the Role, the Laws and the Procedures’ (Norwegian People’s Aid Workshop Report, 2016). 
 

6  ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမ်ားသည္ အစုုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား အဓိကဆက္သြယ္ေပးေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုု္င္ငံ ဒီမုိက္ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းစဥ္တြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ျဖစ္ပါသည္။ 

မူလေပးထားခ်က္မ်ားအရဆုိလ်င္ ယခင္ ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမ်ား သက္တမ္း မကုုန္ဆုုံးမီ (လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ကုုန္ဆုုံးသည့္ ဇႏၷ၀ါရီ ၃၀ ရက္ 

အတိုုင္း) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ သမၼတ၏ သက္တမ္း (၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္၊ မတ္လကုုန္) အတုုိင္းျပဳလုုပ္ရန္ ဇႏၷ၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ 

ထုိဥပေဒၾကမ္းအေနႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ျပဳလုုပ္ရမည္၊ ရက္ေ႐ႊ႕ဆုုိင္း (သုိ႔) ရပ္ဆုုိင္းသည့္ ေပးထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 

တရား၀င္ေၾကျငာစာတြင္ မပါ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိ႕ဳေနရာမ်ားတြင္ 

ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိ႕ဳေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိေပ။  
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ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမွာက္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ရပ္႐ြာျပည္ သူလူထုမ်ား၏ အခန္းက႑အား 
ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ပညာတတ္မ်ားမွ တည္ေထာင္ထားေသာ အျမတ္စြန္းအား 
မရည္႐ြယ္ဘဲ ပညာေရးအေျချပဳ အဖြ႕ဲစည္းျဖစ္သည့္ Naushawng Education Network (NSEN) ၏ 
သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (RDD) မွ  ဤေလ့လာမႈအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလႏွင့္ ဇြန္လတို႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ 
၀ုုိင္းေမာ္ ႏွင့္ မုုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပဏာမ ေဒတာေကာက္ယူျခင္းအား ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။ 
ေလ့လာမႈပုံစံ ဒီဇုုိင္းအား ေဖာ္ထုုတ္ရန္၊ သုေတသန လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သည့္ 
နည္းပညာမ်ားဆိုုင္ရာ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုုးရ႐ိွလာေသာ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအား 
သတင္းအခ်က္လက္ဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ သံုုးသပ္ျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ေပးရန္ အလိုု႔ငွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ NSEN သည္ ျပင္ပမွ သုေတသန အတုုိင္ပင္ခံ တစ္ဦးအား 
တာ၀န္ေပးအပ္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  
 
 
 
သုုေတသနေလ့လာမႈ၏ အဓိက ရည႐္ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -  
 

1. ကခ်င္လူမႈရပ္႐ြာေဒသမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ (သို႔) ေ႐ြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ၾကသည္ကို ေလ့လာရန္  
 

2. ေခါင္းေဆာင္မႈ စံျပပုံစံမ်ားအေပၚ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ကြျဲပားေသာ အျမင္မ်ားကို ေလ့လာရန္ 
 
3. ယင္းေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ လြမ္းမုုိးဆက္ႏြယ္ေနမႈ ႐ိွမ႐ိွကို ေလ့လာရန္တိုု႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သိုု႔ေသာ္ NSEN RDD ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ “ေဒသခံ သုေတသီမ်ားအေနႏွင့္ ေဒတာ 
သံုုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရးသားျပဳစုျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစမည့္္ လူမႈလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ သုေတသနဒီဇုုိင္း” 
အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ထုုတ္ျပဳစုုရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ကာလမ်ားတြင္ ပဏာမ 
သုေတသန စီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ သုုေတသန စြမ္းရည္တိုုးတက္မႈ 
အပုုိင္းက႑အား အထူးတလည္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ထားပါသည္။ ဆိုုလုိသည္မွာ ကြင္းဆင္း 
သုုေတသနေတြ႕ ႐ိွခ်က္မ်ားထက္ သုုေတသနလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား၊ နည္းပညာ၊ သုုေတသန ျဖစ္စဥ္ 
သေဘာတရားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို အေလးေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 
2.2      သုုေတသနျပဳလုုပ္နည္း 
2.2.1   သုုေတသနဒီဇုုိင္း 
ဤသုေတသနသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အျမင္သေဘာ 
တရားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေရတြက္ျပႏွင့္ အရည္ေသြးျပ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေလးေပး 
ေပါင္းစပ္ စုုစည္းတင္ျပထားပါသည္ျဖစ္ရာ အသက္အ႐ြယ္ကြျဲပားမႈ၊ က်ားမကြျဲပားမႈ၊ လူတန္းစား (ဥပမာ-
ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ ျပ) ႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုုက္ မည္သို႔ ကြျဲပားမႈ႐ိွႏ္ုုိင္သည္ကို သုုံးသပ္ေပးႏုုိင္သည့္ 
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အေျခေနကိုုလည္း ေဖာ္ျပႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မီွဥာဏ္းေဖာ္ျပရန္အတြက္လည္း အျခားေသာ စာေပရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ဤ သုေတသနႏွင့္ ကိုုက္ညီမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိလည္း ကုိးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 

2.2.2   သုေတသနေလ့လာမႈ လုုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား   
အထက္ေဖာ္ျပပါ ရည္႐ြယ္္ခ်က္မ်ားျပည့္မီႏုုိင္ရန္ႏွင့္ NSEN - RDD ၏ သုေတသနစြမ္းရည္မ်ားဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိး 
တက္မႈမ်ား အတြက္ ရည္႐ြယ္လ်က္ အရည္တြက္ျပႏွင့္အရည္ေသြးျပ ေဒတာအခ်က္လက္မ်ားကို ရယူရန္ 
အခ်က္လက္ေကာက္ယူသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုုးျပဳထားပါသည္။ ၎ သုုေတသနအစီစဥ္ 
ျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ NSEN - RDD အား ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီႏွင့္ မတ္လမ်ားတြင္ ၄ ရက္တာ သင္တန္းတစ္ရပ္အား 
လုုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေနာက ္ သုေတသနျပဳလုုပ္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အစီစဥ္မ်ား ေရးဆြျဲခင္း (ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ တက္ႂကြစြာ 
ပါ၀င္တတ္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေျဖၾကားသူမ်ားအေနႏွင့္ သံသယစိတ္မ႐ိွဘဲ 
လြတ္လပ္ လုံၿခံဳစြာ ေျဖၾကားေပးႏုုိင္ရန္)၊ က႑အားလံုုးအား လႊမ္းၿခံဳႏ္ုုိင္မည့္ သုုေတသနျပဳလုပ္ပုုံအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ား၊ သုုေတသန အတိုုင္ပင္ခံမွ ျပဳလုုပ္ေပးသည့္ ေမးခြန္းလႊာပုုံစံမ်ားျပဳလုုပ္သည့္အျပင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္ -  
 
1. အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား  
2. အိမ္ေထာင္စုုစစ္တမ္းမ်ား (တစ္ဦးခ်င္းအလိုုက္) 
3. စစ္တမ္း (အဖြ႕ဲလိုုက္ေဆြးေႏြးျခင္း)7 
 

2.2.3   ပဏာမ ေလ့လာမႈႏွင့္ စမ္းသပ္မႈ 
ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ မွန္ကန္တိက်မႈ႐ိွေစရန္၊ သုုေတသနနည္းလမ္းမ်ား မွန္ကန္စြာ အသံုုးျပဳႏုုိင္ရန္ႏွင့္ 
ထိုမွတဆင့္ ေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္လက္မ်ား အရည္ေသြးျပည့္မွီရန္ ပဏာမ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္ 
စမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈမ်ားအေပၚ အထူးတလည္ အေလးေပးလုုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NSEN - RDD 
အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ၂ ရက္တာ အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြအဲား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ေမလတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျပလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ နဂုုိအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ေမးခြန္းလႊာမ်ားအား ဘာသာျပန္ဆရာမ်ား၏ အကူညီျဖင့္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ့ဘာသာမ်ားသို႔ 
လည္းေကာင္း ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ့ဘာသာမ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာအျဖစ္သို႔ အျပန္အလွန္ ျပန္ယူစမ္းစစ္ကာ 
အမွားအယြင္းမ႐ိွေစရန္ ျပင္ဆင္ခ့ဲပါသည္။  
 

2.2.4   ေဒတာ ေကာက္ယူျခင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ပဏာမ ကြင္းဆင္း ေဒတာ ေကာက္ယူျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ခ့ဲၿပီး 
ထိုလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ ၁၈ ဦး၊ NSEN ေက်ာင္းသားေဟာင္း ၃ ဦးတို႔ ပါ၀င္ကာ NSEN - 

                                                         
7 ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းအခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ မူလတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း KAP စစ္တမ္းမ်ား (လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီး အဖြ႕ဲလိုက္ေဆြးေႏြး၀ုုိင္းမ်ား) 

အား လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။  
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RDD တာ၀န္ခံမွ ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲပါသည္။8 လူမႈအလႊာအသီးသီးမွ ေးသခံျပည္သူတို႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ားအား ထင္ဟပ္ေစသည့္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယင္းကြင္းဆင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးစားေပး ေကာက္ယူခ့ဲပါသည္။ သုေတသန ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သုုေတသန ျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အခက္ခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေ႐ွ႕ရႈကာ ေလ့လာမႈျပဳလုုပ္မည့္ လူတန္းစားအလႊာမ်ားအား 
ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသက္အ႐ြယ္အပုုိင္းျခား၊ က်ားမ၊ လူတန္းစား (ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ ျပ)၊ 
ျဖစ္ႏုိင္မႈအေနထားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကြျဲပားမႈ (ေအာက္ပါ ပုံ ၂-၅ ကို ၾကည့္ပါ) တုိ႔အား ထည့္သြင္း 
အေျခခံပါသည္။  
 
သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏုုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း (အစုိးရသစ္အေျပာင္းအလဲ)ႏွင့္ ေျမျပင္လံုၿခံဳေရး အေျခ 
အေနအရ အခ်ိဳ႕ ေသာေနရာမ်ား (ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ုုိင္းေမာ္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား) တြင္ ကနဦး 
ရည္မွန္းသည့္အတိုုင္း မဟုုတ္ဘဲ ေလ့လာမႈျပဳလုုပ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ခ့ဲရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ လူတန္းစား နမူနာပုံစံမ်ားအား ေဒသခံအာဏာပုုိင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္မႈ 
အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ မူလတြင္ ရည္႐ြယ္ခ့ဲသည့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ နယ္ကိုယ္စား မုုိးေမာက္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ 
သုေတသနာအား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။  
 
လူငယ္အဖြ႕ဲႏွင့္ လူႀကီးအဖြ႕ဲမ်ားဟူ၍ အဖြ႕ဲလိုုက္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားအား အလြတ္သေဘာ၊ ကန္႔သတ္စသည္ 
အမ်ိဳးစားအလိုက္ ခြျဲခားကာ ေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ ကခ်င္ေဒခံမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ လူ႔ေဘာင္အဖြ႕ဲအစည္း 
အတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမ်ားအား မည္သို႔ သေဘာေပါက္လက္ခံၾကသည္ကုိ ေယဘုယ်အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူႏုုိင္ရန္ KAP စစ္တမ္း အဖြ႕ဲလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းအား ထပ္ေလာင္း၍ မူလကပင္ အဆိုျပဳထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအခက္ခဲမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မလံုုေလာက္မႈႏွင့္ စစ္တမ္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ 
သင္တန္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ဤအခ်က္အး လုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ျခင္း မ႐ိွခ့ဲေပ။ ”ရပ္႐ြာထဲတြင္ 
မည္သူတုိ႔သည္ အေရးႀကီးဆံုး ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ မည္သူ (တစ္ဦးခ်င္း (သို႔) အဖြ႕ဲ /ေကာ္မတီမ်ား) 
တို႔သည္ အဓိက ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ ယင္း ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲမ်ားသည္ 
မည္မွ်လႊမ္းမုုိးႏုုိင္သည္၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ၾကသည္၊ မိမိတိုု႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
'ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ျခင္း' တုိ႔အေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သုိ႔ သေဘာေပါက္နားလည္ထားသည္” 
စသည္အခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္နားလည္ရန္ အဖြ႕ဲလိုုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ 
အားလံုုးပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းကို ကနဦးအစီစဥ္အရ အဆိုျပဳခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုုးတြင္ 
အဖြ႕ဲလိုုက္ေဆြးေႏြးျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည့္အတြက္ ေကာက္ယူထားသည့္ 
အျခားေဒတာအခ်က္လက္အေပၚ သုုံးသပ္ျခင္းအရသာလ်င္ အေျခအေနအား အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရာတြင္ 
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ကနဦး သုေတသနေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ေဆြးေႏြးရန္ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးမည့္ 
သူမ်ားအား ေခၚယူကာ အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြတဲစ္ရပ္အား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း 
                                                         
8 NSEN RDD အတြင္း သုေတသနစြမ္းရည့္ျမွင့္တင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ထားေသာ္လည္း မူလ လ်ာထားခ်က္၏ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္အရ အတုုိင္ပင္ခံ 

အရာ႐ွိအေနႏွင့္ ပဏာမေဒတာေကာက္ယူရန္ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္မႈအား ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိပါ။ အေ၀းမွသာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ရသျဖင့္ ဖုုန္းႏွင့္ 

အီးေမးလ္ ဆက္သြယ္ေရးအေပၚ၌သာ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။  
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နဂုိေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ KAP စစ္တမ္း (အဖြလဲိုုက္ေဆြးေႏြးျခင္းပုံစံ) အားအစားထိုုးျခင္း မဟုုတ္ေၾကာင္းသိထားသင့္ၿပီး 
မူလေလ့လာမႈဒီဇုုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါ၀င္ထားျခင္းမ႐ိွေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြသဲည္ အဓိက 
ေမးျမန္းေျဖၾကားမ်ားတြင္ ေကာက္ယူရ႐ိွသည့္ အခ်က္လက္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုုိမုိရ႐ွေစခဲၿ့ပီး 
ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္အတြင္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ ေလ့လာသုုံးသပ္မႈမ်ားကုိ 
ရယူႏုုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ကာလအတြင္း အဖြ႕ဲလိုုက္ ေဆြးေႏြးသည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေဒသႏၲရ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးပါေသာအခ်က္လက္မ်ားကိုုပါ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပခြင့္ရ႐ိွခ့ဲပါသည္။  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ၿမိဳ႕နယ္အလုုိက္ ေျဖၾကားသူအေရတြက္ - ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ေပၚ 
 

 
ျမစ္ႀကီးနား ၀ုုိင္းေမာ္ မုုိးေမာက္   စုစုေပါင္း 

ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ေပၚ ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ေပၚ ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ေပၚ ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ေပၚ 

အိမ္ေထာင္စု 
စစ္တမ္း 

      ၇၄    ၁၁၂ ၁၄၃ ၈၈ ၁၆၀ ၁၄၅ ၃၃၇ ၃၄၅ 
ႊအဓိက  
ေျဖၾကားခ်က္ ၄ ၅ ၅ ၄ ၆ ၄ ၁၅ ၁၃ 
အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ား 
အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြဲ 
 

       ၁ ၁ ၁ - ၁ ၁ ၃ ၂ 

စုုစုုေပါင္း  ၇၈ ၁၁၇ ၁၄၈ ၉ ၂ ၁၆၆ ၁၄၉  ၃၉ ၂ ၃၅၂ 

 နမူနာပုံစံ စုုစုုေပါင္း9 ၇၅၀ 
 

 

          ပုံ ၂ -  ေျဖၾကားသူအေရတြက္ စုစုေပါင္း - ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ေပၚ 
 
 
 

                                                         
9  မွတ္ခ်က္၊ ေျဖၾကားသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (ဥပမာ- ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမဳိ႕ေပၚ၊ လူငယ္ႏွင့္ လူၾကီး၊ က်ားႏွင့္ မ) အနည္းငယ္ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ 

အခ်က္လက္မ်ား ခ်န္လပ္ထားျခင္း (သုိ႔) လူတန္းစားအမဳိ်းစား အသက္အ႐ြယ္၊ က်ားမ စသည္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား မထည့္သြင္း 

ထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ အပုုိင္းအခ်ိဳ႕တိုု႕ကုိသာ ခ်န္လပ္ထားသည္ျဖစ္၍ သုုေတသနတစ္ခုလံုုး၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအား 

ႀကီးမားစြာ ကြာဟႏိုုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ား အလုုပ္႐ံုုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ အဓိကေျဖၾကားမ်ား ဇယားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အေရတြက္အား စုုစုုေပါင္း အေရတြက္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမ႐ွိပါ။ 
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ၿမိဳ႕နယ္အလုုိက္ ေျဖၾကားသူအေရတြက္ - လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီး 

 ျမစ္ႀကီးနား ၀ုုိင္းေမာ္ မုုိးေမာက္   စုစုေပါင္း 
လူငယ္ လူႀကီး လူငယ္ လူႀကီး လူငယ္ လူႀကီး လူငယ္ လူႀကီး 

အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္း ၁၂၂ ၆၃ ၁၅၉  ၇၂ ၁၈၂ ၁၁၅ ၄၆၃ ၂၅၀ 
ႊအဓိက  
ေျဖၾကားခ်က္ ၂ ၇ ၃ ၆ ၆ ၄ ၁၁ ၁၇ 
အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ား 
အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြဲ 
 

      - ၂ - ၁ ၁ ၁ ၁ ၄ 

စုုစုုေပါင္း ၁၂၄ ၇၀ ၁၆၂ ၇၈ ၁၈၈ ၁၁၉  ၄၇၄ ၂၆၇ 

နမူနာပုံစံ စုုစုုေပါင္း13   ၇၄၁ 
 

 

          ပုံ ၃ -  ေျဖၾကားသူအေရတြက္ စုစုေပါင္း - လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီး 
 
 
 

ၿမိဳ႕နယ္အလုုိက္ ေျဖၾကားသူအေရတြက္ - က်ားႏွင့္မ 

 ျမစ္ႀကီးနား ၀ုုိင္းေမာ္ မုုိးေမာက္   စုစုေပါင္း 
က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ 

အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္း ၇၃ ၁၁၃ ၇၈ ၁၅၃ ၉၇ ၂၀၈ ၂၄၈ ၄၇၄ 
ႊအဓိက  
ေျဖၾကားခ်က္ ၇ ၂ ၃ ၆ ၀ ၁၀ ၁၀ ၁၈ 
အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ား 
အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြဲ 
 

      ၂ - ၁ - - ၂ ၃ ၂ 

စုုစုုေပါင္း ၈၀ ၁၁၅ ၈၁ ၁၅၉  ၉ ၇ ၂၁၈ ၂၅၈ ၄၉ ၂ 

နမူနာပုံစံ စုုစုုေပါင္း13      ၇၅၀ 
  

          ပုံ ၄ -  ေျဖၾကားသူအေရတြက္ စုစုေပါင္း - က်ားႏွင့္မ 
 
 
 

ပုံ ၅ - က်ားမအခ်ိဳးစား၊ အသက္အ႐ြယ္အမ်ိဳးစားႏွင့္ လူဦးေရအမ်ိဳးစား 
အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းႏွင့္ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား 

 

 

                                                         
13 မွတ္ခ်က္၊ ေျဖၾကားသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (ဥပမာ- ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမဳိ႕ေပၚ၊ လူငယ္ႏွင့္ လူၾကီး၊ က်ားႏွင့္ မ) အနည္းငယ္ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ 

အခ်က္လက္မ်ား ခ်န္လပ္ထားျခင္း (သုိ႔) လူတန္းစားအမဳိ်းစား အသက္အ႐ြယ္၊ က်ားမ စသည္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား မထည့္သြင္း 

ထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ အပုုိင္းအခ်ိဳ႕တိုု႕ကုိသာ ခ်န္လပ္ထားသည္ျဖစ္၍ သုုေတသနတစ္ခုလံုုး၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအား 

ႀကီးမားစြာ ကြာဟႏိုုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ား အလုုပ္႐ံုုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ အဓိကေျဖၾကားမ်ား ဇယားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အေရတြက္အား စုုစုုေပါင္း အေရတြက္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမ႐ွိပါ။ 
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2.3   အဓိကေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ား 
 

1. ရာအိမ္မွဴးမ်ား (ေက်း႐ြာသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ႐ိွေနဆဲ) သည္ ၂၀၁၂ ဥပေဒတြင္ တရား၀င္ အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း 
မ႐ိွေပ။ ရပ္ေက်းအာဏာမ်ားသည္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္သာ႐ိွၿပီး ေအာက္ေျခရပ္႐ြာ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဒသအာဏာပုုိင္မ်ားအၾကား ကြာဟမႈမ်ားကုိ အတုုိင္းအတာတစ္ခုအထိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  
 
လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးရာ၌ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြကဲာလႏွင့္ အလြန္မ်ားတြင္ (ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
အမည္ျဖင့္ သြယ္၀ိႈက္ကာ) ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားက ၎တုိ႔အတြင္းမွ တစ္ဦးဦးအား ရာအိမ္မွဴးအျဖစ္ 
ေ႐ြးေကာက္ၾကပါသည္။ 10  သုိ႔ေသာ္လည္း ရာအိမ္မွဴး (႐ြာသူႀကီး) သည္ တရား၀င္ အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း 
မ႐ိွေသာ္လည္း ေက်း႐ြာေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္ကာ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ား လုိအပ္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးေနေသာ အာဏာ႐ိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ရပ္/ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚေနျခင္း မဟုုတ္ဘဲ အမ်ားစုမွာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
                                                         
10  အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ား အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားကလည္း အခ်ိ႕ဳေသာေနရာမ်ားတြင္ ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဆယ္အိမ္မဴွး 

မ်ားမွ မဲေပးျခင္းမဟုုတ္ဘဲ ရာအိမ္မဴွးအား ဆယ္အိမ္မဴွးမ်ားမွ ခန႔္အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းသည္။  
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အာဏာပုုိင္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာမေပါက္ျခင္း (သို႔) လက္႐ိွ ဥပေဒသစ္၏ 
ဂယက္သည္ မည္သို႔ ထိခုိက္ေစသည္ကုိ နားလည္သည့္ အေျခေနမ်ိဳးမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။  
 
ယင္းအေျခေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပရမည္ဆိုလ်င္ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြအဲၿပီး အဓိက 
ေျဖၾကားသူမ်ား အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုုင္း ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပ့ံ 
ေပးရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူမွ် ယင္းတာ၀န္မ်ားအား ျဖည့္ဆီးလုုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမ႐ိွေပ။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိတာ၀န္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရာထူးသည္ အသိမွတ္ျပဳထားမႈမ႐ိွျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက 
ေ႐ြးေကာက္ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး လက္႐ိွ တည္႐ိွေနဆဲျဖစ္သည့္ ႐ြာသူႀကီးမ်ားသာ 
ပုိ၍ၾသဇာ ေညာင္းေသာ အေနထားတြင္ ႐ိွေနပါသည္။11 
 

2. ႐ြာသူႀကီးေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ကြျဲပားမႈမ်ားလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူႀကီး၊ 
လူငယ္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သေဘာထားကို ၾကည့္ေသာ္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ႐ြာသူႀကီးသည္ ေက်း႐ြာသူ/မ်ားမွသာ 
ေ၇ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္ဆိုုေသာ အခ်က္မ်ားကိုေတြ႕႐ိွရပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္လည္း ေက်း႐ြာ၏ ေအးခ်မ္း 
သာယာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအေပၚလည္း ဆက္စပ္မႈမ်ား႐ိွေနပါသည္။  
 
အိမ္ေထာင္စုု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ၎တုိ႔၏ ႐ြာသူႀကီး ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုုံႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လူႀကီး၊ 
လူငယ္မ်ားကုိ ေမးျမန္ရာ ႀကီးႀကီးမားမား ကြာဟခ်က္မ်ားမေတြ႕ရဘဲ နမူနာ ပုံစံ ၆ ေနရာမွ ေျဖၾကားသူမ်ား 
အေနႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 12 အား ႐ွင္းလင္းစြာ မသိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ အေျဖမ်ားသည္ “ေ႐ြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ျခင္း”၊ ေက်း႐ြာေကာ္မတီမွ “ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း” သို႔မဟုုတ္ “အေသအခ်ာ မသိပါ” ဆိုသည့္ 
အေျဖမ်ားကိုသာ ေတြ႕႐ိွရပါသည္။  
 
အမွန္စင္စစ္၊ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္အျဖင့္ ဆုိႏုုိင္သည္မွာ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 
တြင္ ၃၇% ကမူ ၎တုိ႔၏ ႐ြာသူႀကီးသည္ “ေက်း႐ြာေကာ္မတီမွ ေ႐ြးခ်ယ္သည္” ဟု ေျဖၾကားၾကၿပီး၊ အဓိက 
ေျဖၾကားသူမ်ားအား ေမးျမန္းရာတြင္ မည္သူမွ် ထိုအေျဖႏွင့္ တူသည့္ အေျဖတစ္ခုမွ ေျဖၾကားျခင္းမ႐ိွေပ။ 
ထိုအခ်က္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံ ၆ ႏွင့္ ပုုံ ၇ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
  ပုံ ၆၊ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းမ်ား (ေမးခြန္း ၁၁)        ပုံ ၇၊ အဓိက ေျဖၾကားခ်က္မ်ား (ေမးခြန္း ၁၁) 
 

                                                         
11 Indeed, the workshop highlighted that the situation varies across different locations, with the designation of both 10 HHL “representatives” 
and 10 HHL “in charge”. For example, after the election of the WA/VTA in the urban community sampled in Myitkyina Township (and 
reportedly, other urban quarters of Myitkyina), whilst the function of 10 HHL “representatives” are said to “expire”, the function of “10 HHL “in 
charge” remains. Whereas in the urban community sampled in Momauk Township and the rural community sampled in Waimaw Township the 
function of 10 HHL “representatives” and 10 HHL “in charge” is combined for one individual and the arrangement is said to be “permanent” 
(lasting for 5 years).  
 

12  ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ တရားေသမွတ္ယူျခင္းမျပဳလုုပ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္သုုံးသပ္ရမည္ဆုုိေသာ္ “ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း” ႏွင့္ “ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း” ဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားအေပၚ နားလည္မႈလႊဲႏိုုင္သည့္ 

အေနထားမဳိ်းလည္း႐ွိႏိုုင္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင ္ဤကဲ့သုုိ႔ေသာ အေျဖမ်ား ကြဲလြဲရျခင္းသည္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာ၌ မည့္သုိ႔ ျပင္ဆင္ ေမးျမန္းထားပုံ 

စသည္မ်ားသည္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အျဖစ္လည္း သတိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  
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           ရင္းျမစ္၊ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းမ်ား - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ             ရင္းျမစ္၊ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ  
        NSEN ၏ ေလ့လာမႈ (ေမလ၊ ၂၀၁၆)    NSEN ၏ ေလ့လာမႈ (ေမလ၊ ၂၀၁၆) 
 

   
           ရင္းျမစ္၊ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းမ်ား - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ             ရင္းျမစ္၊ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ  
        NSEN ၏ ေလ့လာမႈ (ေမလ၊ ၂၀၁၆)    NSEN ၏ ေလ့လာမႈ (ေမလ၊ ၂၀၁၆) 

   
                       ရင္းျမစ္၊ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းမ်ား - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ             ရင္းျမစ္၊ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ  
        NSEN ၏ ေလ့လာမႈ (ေမလ၊ ၂၀၁၆)    NSEN ၏ ေလ့လာမႈ (ေမလ၊ ၂၀၁၆) 
 

   
           ရင္းျမစ္၊ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းမ်ား - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ             ရင္းျမစ္၊ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ  
        NSEN ၏ ေလ့လာမႈ (ေမလ၊ ၂၀၁၆)    NSEN ၏ ေလ့လာမႈ (ေမလ၊ ၂၀၁၆) 

 
၎အျပင္ ေအာက္တြင္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း (ပုံ ၈ အား ၾကည့္ပါ) ေနရာ ၆ ေနရာ တြင္ 
ေကာက္ယူထားသည့္ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းအရ လူႀကီး လူငယ္မေ႐ြး လက္ခံထားသည့္ ဘံုု 
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သေဘာထားမွာ ”ရပ္႐ြာအတြင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားမွ ခန္႔ထားသင့္” 
ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအရ ခန္႔အပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ ”အျပဳသေဘာေဆာင္” ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားစြာ ေတြ႕ 
ျမင္ႏုုိင္ပါသည္။  
 
ထိုအခ်က္အေပၚမူတည္၍ အားလုုံးအတြက္ ၿခံဳငုံ သုုံးသပ္ရမည္ဆိုုပါက ၆၇% ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ 
သေဘာထားသည္”ရပ္႐ြာအတြင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားမွ 
ခန္႔ထားသင့္” ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအရ ခန္႔အပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ား ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ ”အျပဳသေဘာေဆာင္” ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၀% 
အေနႏွင့္ ”ဆိုုးက်ိဳး” ျဖစ္ေစႏ္ုုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀% ေသာေျဖၾကားသူမ်ားအေနႏွင့္ ”မေသခ်ာ” ဆုိသည့္ 
အသီးသီးေသာ အေျဖမ်ားကို ထင္႐ွားစြာ ေတြ႕ ျမင္ႏုုိင္ပါသည္။  
 
 

ပုံ ၈ - ရပ္႐ြာအတြင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားမွ ခန္႔အပ္ပါက 
ရပ္႐ြာအတြင္း ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ (သုိ႔) 

အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ႏုုိင္မည္ဟု သင္ထင္ပါသလား? 
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အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းမ်ားအရ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈသည္ 
ရပ္႐ြာအတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မ်ား ႐ိွႏုုိင္ေၾကာင္း 
ေအာက္တြင္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္ (ပုံ ၉ တြင္ၾကည့္ပါ)။  
 
နမူနာပုံစံ ၆ ေနရာတြင္ ျပဳလုုပ္ေကာက္ယူထားေသာ အိမ္ေထာင္စုု စစ္တမ္းေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအရ ”ေက်း႐ြာ 
ေခါင္းေဆာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈ ပုံစံသည္ ယင္း ေဒသရပ္႐ြာ၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္ အက်ိဳးသာက္ေရာက္မႈ႐ိွေၾကာင္း”  ၆၇% ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားမွ ခ္ုုိင္မာစြာ သေဘာတူ လက္ခံထား 
ေၾကာင္းေတြ႕ ရပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသုုံးသပ္ရပါက နမူနာပုံစံ 
ေနရာမ်ားျဖစ့္သည့္ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား႐ိွ လက္လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားတြင္ 
အနည္းငယ္ေသာ ကြျဲပားမႈကိုသာ ေတြ႕႐ိွရၿပီး သေဘာတူပါသည္၊ အလြန္သေဘာတူပါသည္ ဆုိသည့္ 
ေလးနက္မႈ အပုုိင္းတြင္သာ ကြာျခားေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ 
 
ေျဖၾကားမႈတြင္ ဒုုတိယအမ်ားဆုုံးျဖစ္သည့္ ၂၀% ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားမွ ”ေက်း႐ြာ ေခါင္းေဆာင္ 
ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈ ပုံစံသည္ ယင္း ေဒသရပ္႐ြာ၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ 
အက်ိဳးသာက္ေရာက္မႈ႐ိွေၾကာင္း” ဆုုိသည့္ ေမးခြန္အေပၚ ”မေသခ်ာပါ” ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားမႈမွာလည္း 
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မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားအား 
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မ႐ိွေသာ္လည္း ျဖစ္ႏုုိင္ေျခအား ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလ်င္ ေျဖၾကားသူမ်ားအေနႏွင့္ 
ရပ္/ေက်း အုပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လက္႐ိွတြင္ ဥပေဒအရ တရား၀င္ အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း မ႐ိွေတာ့သည့္ 
ရာအိမ္မွဴးမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္ထားဟန္ မ႐ိွေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္မည္ဟုု သံုုးသပ္ႏုုိင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ေသာေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ 
ရပ္႐ြာအတြင္း (သြယ္၀ိႈက္/တိုုက္႐ုုိက္ျဖစ္ေစ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) ဆက္ႏြယ္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားအားအေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပ့ံပုိးသည့္ အေျခအေန 
မ်ားလည္းျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္။  
 
 
 

ပုံ ၉ - ”ေက်း႐ြာ ေခါင္းေဆာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈ ပုံစံသည္ ယင္း ေဒသ၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အက်ိဳးသာက္ေရာက္မႈ႐ိွသည္” 
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1. လူႀကီး၊ လူငယ္ အမ်ားစု၏ အျမင္အရ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ဟု ဆုိရာတြင္ 
အေရးအႀကီးဆုုံးအခ်က္သည္ ထိုုေခါင္းေဆာင္သည္ တရားမွ်တစြာ ဦးေဆာင္တတ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
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ခ်မွတ္ရာတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း ကင္းသည့္ မူအက်င့္႐ိွျခင္းျဖစ္သည္။  
 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း (ပုုံ ၁၀ အား ၾကည့္ပါ) နမူနာပုံစံ ေနရာ ၆ ေနရာမွ ေျဖၾကားသူအမ်ားစု 
(၅၅% ေသာ လူႀကီးပုုိင္းႏွင့္ ၅၀% ေသာ လူငယ္ပုုိင္း) သည္ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ဟု 
ဆိုရာတြင္ အေရးအႀကီးဆုုံးအခ်က္သည္ ထိုုေခါင္းေဆာင္သည္ တရားမွ်တစြာ ဦးေဆာင္တတ္ၿပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ဘက္လုိက္ျခင္း ကင္းသည့္ မူအက်င့္႐ိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားပါသည္။  
 

ဒုတိယႏွင့္ တတိယအမ်ားဆုုံး (၁၉% လူႀကီးႏွင့္ ၁၇% လူငယ္) ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ ေက်း႐ြာ 
ေခါင္းေဆာင္သည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူ ျဖစ္ရမည္၊ (၁၁% လူႀကီးႏွင့္ ၁၃% လူငယ္) အေနႏွင့္ 
ပညာတတ္ေျမွာက္သူ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မွတ္သားဖြယ္ရာ တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ 
၀ုုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္႐ိွ နမူနာပုုံစံေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ ပညာတတ္ေျမွာက္သူ 
ျဖစ္သင့္သည္ဆုုိသည့္ အခ်က္သည္ သိပ္အေရးမႀကီးေၾကာင္း (၁၀% လူႀကီးႏွင့္ ၂% လူငယ္) ႏွင့္ 
ထုိေခါင္းေဆာင္သည္ မားမားရပ္တည္ေသာသူ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း (၁၂% လူႀကီးႏွင့္ ၁၄% လူငယ္) 
ေျဖၾကားထားပါသည္။  
 

ပုံ ၁၀ - ေက်း႐ြာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအတြက္ မည္သည့္အခ်က္သည္ အေရးႀကီးဆုံး 
စ႐ုုိက္လကၡဏာျဖစ္သနည္း? 
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2. ၂၀၁၂ ရပ္/ေက်း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (အထူးသျဖင့္ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ လုုပ္ငန္းစဥ္) အား 
နားလည္ထားျခင္း မ႐ိွသည့္အျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဒီမုိကေရစီ မူႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား အေပၚ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မ႐ိွ။ 

 

ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူအမ်ားအျပားမွာလည္း ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ ရပုုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုုိယ္တုုိင္ 
မသိထားျခင္းႏွင့္ ယင္း ရပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူခံစားရန္ လႈံေဆာ္လုုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား အတြက္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား႐ိွေနပါသည္။  
 
အမ်ားျပားေသာ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၂ ရပ္/ေက်း ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မဆိုုထားႏွင့္ ဥပေဒအရ ယင္း ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ 
တာ၀န္ႏွွင့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား မည္သုုိ႔ လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုုပင္လ်င္ သေဘာေပါက္နားလည္ထားဟန္ မ႐ိွေသာ 
အေျခေနမ်ိဳး႐ိွပါသည္။  
 
ယင္းအေျခအေနသည္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ 
တို႔ေၾကာင့္ ပုုိမိုုဆိုုး႐ြားေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြမဲ်ား ျပန္လည္ေျပာင္းလဲ 
သတ္မွတ္ျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ (ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုုင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္) ယင္းေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ပံုမွန္အေနထားအတိုင္း က်င္းပ 
လုုပ္ေဆာင္ႏိုု္င္ရန္ အခက္ခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  
 
သို႔ေသာ္လည္း အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုုတ္ခ့ဲၾကေသာ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုု ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏုုိင္ငံသား 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကိုု ေကာင္းစြာ သိ႐ိွနားလည္ထားျခင္းမ႐ိွသည့္အျပင္ ဒီမုုိကေရစီျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကိုုပင္လ်င္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ထားျခင္း မ႐ိွေပ။  
 
ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေနရာ 
ေပးထားမႈမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုုတ္ခြင့္မ်ား မရ႐ိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္လမ္းေၾကာင္း ေပၚႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ဘ၀ေန႔တဓူ၀ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ မပါ၀င္ႏုုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း 
ေဖာ္ျပလိုုပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအရ အမ်ားစုသည္ မိမိတိုု႔၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား မည္သို႔မည္ပုံ 
ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ကို မသိဘဲ အစုုိးရအေနႏွင့္သာ ၎တုိ႔၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ထိန္းၫွိေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ 
မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးေစလိုၿပီး၊ ယင္းအေျခအေနသည္ ၎တုိ႔အၾကားတြင္လည္း 
စည္း႐ုုံးလႈံေဆာ္ႏုုိင္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္ခံယူခ်က္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ၎တုိ႔တြင္ လံုေလာက္သည့္ 
ပညာအရည္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ႐ိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပသည္။  
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အေျခေနအရ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအာ ပုုိ႔ခ်ေပးသည့္ သင္တန္းသည္လည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ား 
႐ိွေနေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုုိင္ရန္ ကူညီပ့ံပုုိးႏုုိင္ျခင္း 
မ႐ိွခဲ့ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကည့္ေသာ္ ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႔ လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဒီမုုိကေရစီ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အားလံုုး ပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားျပဳမႈအတြက္ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအပါ၀င္၊ အားလံုုးပါ၀င္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ၊ 
တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ၊ ျခစားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရး စသည္ အခန္းက႑မ်ားအား ေကာင္းစြား နားလည္ထားဟန္ 
မ႐ိွေပ။ ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေကာင္းစြာ နားလည္ထားသည္ ေဒသတြင္ တည္႐ိွေနသည့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ပုံစံမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပန္လည္ သံုုးသပ္ျခင္းအေပၚ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုုိင္ၿပီး ယခင္အစုုိးရ၏ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီစဥ္ လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ႐ိွခ့ဲသည့္ ”နုုိင္ငံသားအေျချပဳ” ခ်ဥ္းကပ္မႈ အေပၚ အေလးေပး 
ေဆာင္႐ြက္ႏုုိင္မႈကိုုလည္း ပုုိမုုိ အားျပဳေစႏုုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
 

3. ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရပ္သူ႐ြာသားမ်ားကသာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္သင့္ၿပီး ရပ္/ေက်း 
ေ႐ြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ သက္ျပည့္ၿပီးသူတုုိင္း မဲေပးပုုိင္ခြင့္ ႐ိွရမည္ျဖစ္သည္။  
 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း (ပုံ ၁၁ ကုိ ၾကည့္ပါ) နမူနာပုုံစံ ၆ ေနရာတြင့္ ေကာက္ယူထားသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုု စစ္တမ္းမ်ား၏ ရလဒ္ ေတြ႕႐ိွခ်က္အရ လူႀကီး၊ လူငယ္ အမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ ”ေက်း႐ြာ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ယင္း ရပ္သူ႐ြာသားမ်ားကသာ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သင့္” ေၾကာင္း 
ေျဖၾကားထားပါသည္။  

 
ရလဒ္အားလံုုးအား ၿခံဳငုုံၾကည့္ေသာ္ ၈၃% ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားက ”ေက်း႐ြာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ယင္း 
ရပ္သူ႐ြာသားမ်ားကသာ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သင့္သည္” ဆုုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ”သေဘာတူပါသည္” သုုိ႔ ”အလြန္သေဘာတူပါသည္” ဟု ေျဖၾကားထားၿပီး၊ ၁၀% 
သာလ်င္ ”သေဘာမတူပါ” ႏွင့္ ”လံုုး၀ သေဘာမတူပါ” ဟု ေျဖၾကားထားၿပီး ၆% ကမူ ”မေသခ်ာ” 
ေျဖၾကားထားပါသည္။  
 

 
 ပုံ ၁၁ - ”ေက်း႐ြာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ယင္း ရပ္သူ႐ြာသားမ်ားကသာ ေ႐ြးေကာက္ 

တင္ေျမွာက္သင့္သည္” 
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ထပ္ေလာင္းေတြ႕ ႐ိွခ်က္အရ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ဥပေဒသည္ 
သက္ျပည့္ၿပီးသူတုုိင္း မဲေပးခြင့္ မ႐ိွဘဲ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအႏွင့္သာ မိသားစုကိုုယ္စား မဲေပးပုုိင္ခြင့္႐ိွေၾကာင္း 
(ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားသာ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ မဲေပးခြင့္႐ိွ) ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
အဓိကေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားတြင္မူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ 
ျပည့္ၿပီးသူတုုိင္း မဲေပးပုုိင္ခြင့္ ႐ိွသင့္ေၾကာင္း တခဲနက္ ေျဖၾကားထားပါသည္။  

 
သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္အား ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ေလရာ အလုုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတဲက္ေရာက္သူမ်ားကလည္း အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ႏုုိင္ငံသားတိုုင္း ယင္း ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ႏုုိင္ရန္ အသိပညာေပး လံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္ 
အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ ကူညီပ့ံပုုိးမႈအပုုိင္မ်ားတြင္ စိန္ေခၚမ်ား13 ႐ိွေနေၾကာင္း ေျဖဆိုထားပါသည္။  
 

4. ေခါင္းေဆာင္မႈအပုုိင္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ မ႐ိွျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၲရ စီမံအုုပ္ေရးအပုုိင္းမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား႐ိွေနျခင္း 
 
လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုုသာ အေလးေပးထားၿပီး ဤသုုေတသနအေနႏွင့္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ား (သိုု႔) ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒသႏၵရ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တို႔တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈက႑တို႔အား အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းမ႐ိွေပ။ သို႔ေသာ္ ဤသုုေတသနအား 
အေထာက္ကူျပဳေစမည့္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အဓိကေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္႐ံုု 
ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ေကာက္ယူရ႐ိွေသာ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအရ ေဒသႏၵရ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားအတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႐ိွေနေၾကာင္း ထင္႐ွားစြာ ေတြ႕ရပါသည္။ 
အေထာက္အထား တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လမွ ေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း႐ိွ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ အုုပ္စုုေပါင္း ၁၃၄၈ အထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး ရပ္/ေက်း 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေရတြက္သည္ ၄ ဦးသာေတြ႕႐ိွရပါသည္။  
 
၂၀၁၅ အတြင္း ျပဳလုုပ္ထားေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ေဖာျပရမည္ဆိုုလ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုုိင္ရန္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ၊ အိမ္တြင္း စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ 
စသည္ အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ရပ္/ေက်း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာရန္ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႐ိွေနၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ (အမွန္တကယ္ (သိုု႔) မွတ္ယူထားျခင္း) 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းအေတြ႕ ႀကံဳကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ေလာက္ငမႈမ႐ိွျခင္း၊ ေခါက္႐ုုိးက်ိဳးအျမင္မ်ား၊ 
႐ုုိးရာဓေလ့ အယူမ်ား၊ ဘာသာေရး အျမင္မ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုု ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ႐ိွျခင္းစသည္ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္လာႏုုိင္ျခင္းမ႐ိွေၾကာင္း ေတြ႕႐ိွရပါသည္။ ဥပမာ - တနသၤာရီတိုုင္းမွ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး 

                                                         
13  ကူညီပ့ံပုိးမႈဆုုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားဆုုိသည္မွာ မဲေပးရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေနရာအခြင့္လမ္းမ်ားအပါအ၀င္ မဲထည့္ရာေနရာသုုိ႔ 

အလြန္ေ၀းလန္စြာ ခရီးသြားရျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ေလာက္ငမႈအပုုိင္းကိုုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ 

ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစုသည္ ၎တိုု႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေတာင္ယာႏွင့္ စုုိက္ပဳိ်းေ႐းကိုုသာ အဓိကထား မီွခိုေနရျခင္းစသည္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။  
“က်မကုိ ဆယ္အိမ္မဴွး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမမ့ဲ က်မကေတာ့ အဲဒါကုုိ လက္မခံလုုိက္ပါဘူး။ 
ဘာလုိ႔လည္း ဆုုိေတာ့ က်မေယာက်္ား႐ိွေနလ်က္သားနဲ႔ က်မအဲဒီေနရာကုိ မယူသင့္ဘူးေလ” 
 

- သက္ႀကီး ေတာင္သူအမ်ိဳးသမီး၊ လက္႐ိွ ေဒသခံ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕၀င္ 

(အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား ၂၀၁၆) 
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အုုပ္စုအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦး၏ အဆိုုအရ ”တစ္ကိုယ္တည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဤတာ၀န္မ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးအေနႏွင့္ ၎၏ အမ်ိဳးသားသည္သာလ်င္ ပုုိ၍ 
အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးသည့္ အမ်ိဳးသားထက္ ရာထူးႀကီးေနပါက အျခားသူမ်ားအေနႏွင့္ 
ေ၀ဖန္စရာမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုအတြက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအၾကား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ သာလ်င္ ပုိ၍ အေရးႀကီးေၾကာင္း” ေျဖၾကားထားပါသည္။  
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ဥပေဒသည္လည္း ပုိ၍ဆိုး၀ါးေစေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းဥပေဒတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသာ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရာ 
ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ မဲေပးပုုိင္ခြင့္႐ိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ 
အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ စာေရးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ 
(ထိုေနရာရာထူးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ၾကေသာေၾကာင့္) ေဒသႏၵရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္သည္ ပုိမုိ၍ ခက္ခဲေစေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။  
 
 
ထပ္ေလာင္း၍ ေတြ႕႐ိွခ်က္အား ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလ်င္ အပစ္ပယ္ခံထားရသည့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ယင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုုင္ရာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ထားျခင္း မ႐ိွသည့္ အခက္ခဲစိန္ေခၚမႈသည္လည္း 
အျခားသူမ်ားထက္ ထင္သာေသာ အခ်က္အျဖစ္ေတြ႕ရပါသည္။ 14  ၎အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက 
ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္ကိုု ေမးျမန္းရာ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေျဖၾကားထားေသာ အခ်က္အား ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တစ္ပုုိင္းတစ္စအားျဖင့္ ႐ွင္းျပ 
ေပးႏိုုင္မည္ဟု သုုံးသပ္ပါသည္။  

 

 
 

5. လက္႐ိွစနစ္အရ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေ႐ြး(ေကာက္/ခ်ယ္)ပြသဲည္ ျခစားမႈကုုိ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 
အခြင့္ အလမ္းမ်ား ႐ိွေနပါသည္။  
 
ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ အစုိးရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ႐ိွျခင္း၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ 
                                                         
14 Susanne Kempel and Aung Tun, ‘Myanmar Ward and Village Tract Administrator Elections 2016: An Overview of the Role, the Laws and the 
Procedures’ (Norwegian People’s Aid Workshop Report, 2016).  

“ယခုလက္႐ိွ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ျပည္သူေတြရယ္၊ ၿမဳိ႕နယ္ အာဏာပိုုင္ေတြက 
ေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါတယ္။ က်မၾကားတာကေတာ့ သူက ျပည္သူေတြရဲ့ မဲအမ်ားဆံုုး 
ရတယ္လုိ႔ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မေတာ့ မသိဘူးေလ။ ဘာလုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ 
က်မတုိ႔အမဳိ်းသမီးေတြက အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္မွ မ႐ိွတာ။ ” 
 

- မိုုးေမာက္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း႐ွိ သက္ငယ္ ေတာင္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး (အဓိက ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၁၆) 
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ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ မဲေပးရျခင္း စသည္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္႐ိွ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနႏွင့္ 
မည္မွ်ခန္႔ မွန္ကန္စြာ ကုုိယ္စားျပဳမႈ႐ိွျခင္းႏွင့္ အထက္ေအာက္ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ေမးခြန္းမ်ား 
႐ိွေနပါသည္။ မည္သိုု႔ပင္ဆိုေစ ယင္း အခ်က္မ်ားသည္ လဘ္ေပးလဘ္ယူကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မဲ၀ယ္မႈမ်ား 
အပါအ၀င္ ျခစားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားတုိးပြားလာေစရန္ အခြင့္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ 
အဓိကေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ မဲေပးသည့္ 
လုုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ႐ိွျခင္းတို႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ 
ယံုၾကည္မႈအပုုိင္းမ်ားကို ထိခုုိက္ေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသေခါင္ေဆာင္းမ်ား (ရပ္/ေက်း 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အျခားရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္) သည္လည္း ၎တုိ႔ ကိုုယ္စားျပဳရမည့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားအတိုုင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ႐ိွေၾကာင္း နားလည္မႈလႊဲသည့္ အေနထားမ်ားလည္း 
ေတြ႕ရပါသည္။  
 
ဆယ္အိမ္မွဴးထား႐ိွသည့္ စနစ္သည္ အခ်ိဳေနရာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္  
ဘ၀က်ဟန္ မ႐ိွေၾကာင္း ေတြ႕႐ိွရပါသည္။ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားသူမ်ားအေနႏွင့္ မွတ္ခ်က္ 
ခ်ရာတြင္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ေအာင္ႏုုိင္ရန္ အခြင့္လမ္းပုုိ၍ ႐ိွေနေၾကာင္း ေျဖၾကားထားပါသည္။ အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား 
မွလည္း ဤအခ်က္အား အေလးေပးေထာက္ျပထားၿပီး၊ တုုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုုံေနထိုုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
အေျခေနမ်ား ပုုိ၍ ထိလြယ္႐ွလြယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသိုု႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မတူကြျဲပားေသာ မက္လံုုး 
တြန္းတိုုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခေနအား ပုုိ၍ဆိုုး႐ြားေစႏုုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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“အိမ္ေထာင္စုဆယ္စုုအတြက္ ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္အသံုုးျပဳသည့္ စနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္။ 

မိမိတို႔က မိမိတို႔ရဲ့ ဆယ္အိမ္မွဴးကုိ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ တကယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ (ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ) 
မွာၾကေတာ့ သူတစ္ကုိယ္ထဲရဲ့ ဆႏၵမဲအရပဲ ပါ၀င္ခြင့္ ႐ွိေနေတာ့ မိမိတို႔ ဆယ္အိမ္စုဆိုတာကို ကိုုယ္စားမျပဳေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒီ 
ေ႐ြးေကာင္ပြဲမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ သူတိုု႔ အမ်ားစုမွာ ႏိုုင္ငံေရး အသိပညာ ဘာမွမ႐ိွဘူးေလ။ 
 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၾကရင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးေတြပဲ မဟုုတ္ဘူး၊ အိမ္ေထာင္စု 

တစ္ခုစီကေန ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္စီ ျပည္သူလူထုအစည္းေ၀းကေန အဲဒီ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးႏုုိင္ခြင့္႐ိွရမယ္။ 
မွန္ပါတယ္၊ ရပ္႐ြာမွာ ႐ိွေနတဲ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတိုုင္း မဲထည့္ရမယ္ဆိုရင္ အခိ်န္နဲ႔ ေငြကုုန္ေၾကးက်မ်ားမယ္။ 

ဒါေပမဲ့လည္း အေရးႀကီးတာက ရပ္/ေက်း အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွးေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵမဲနဲ႔ မေ႐ြးခ်ယ္ဘူးဆိုရင္ မိမိတို႔ 
ရပ္႐ြာမွာ ဘက္လိုက္မႈေတြ၊ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာႏုုိင္ပါတယ္။  
 
က်ေနာ္တိုု႔ ရပ္ကြက္မွာပဲ လက္႐ွိ အုပ္ခဳ်ပ္ေရး ပံုစံစနစ္ဟာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွး ဆီမွာ အာဏာေတြ 
အလြန္႔အကၽြံ႕ ႐ွိေနၿပီးေတာ့ ေဒသမွာ ခ်မွတ္ေနတဲ့ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးဆိုုင္ရာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို သူကပဲ ထိန္းခဳ်ပ္ထားပါတယ္။ 
ျပႆနာကေတာ့ ဒီလိုုပါ။ မိမိတို႔ ရပ္ကြက္မွာ ဆယ္အိမ္စု ၁၃ ခုု႐ွိၿပီး တစ္စုစီအတြက္ ဆယ္အိမ္မွဴး ၁ ဦးစီခန္႔ထားတယ္။ 
ဒါေပမဲ့လည္း လက္႐ွိ အေျခခံ ဥပေေဒကေတာ့ ရပ္ကြက္ တစ္ရပ္ကြက္မွာ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးကိုုပဲ ထား႐ိွဖို႔ 
ျပဌာန္းထားတယ္။ ဆိုေတာ့ကာ အဲဒီ ဆယ္အိမ္မဴွး ၁၃ ဦးကုိ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမွဴးက အလြယ္ေလး ထိန္းခဳ်ပ္ႏိုုင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဲလိုုနဲ႔ 
အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွးက ဘက္လုိက္မႈေတြျဖစ္လာႏုုိင္တယ္။ သူတို႔ကိုု မႀကဳိက္ဘူးဆုုိရင္ သူက ျပႆနာ႐ွာလုိ႔ရတယ္ေလ။  
 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုိ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ႐ွိေစဖုိ႔ရာ က်ေနာ္တို႔စီမွာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ႏုုိင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုုေတာ့ 

႐ွိသင့္တယ္။ အဲလိုလုုပ္ဖို႔ရာအတြက္ဆိုုရင္ ေနရာ ၃ ေနရာ႐ိွသင့္တယ္ - ၁) အုုပ္ခဳ်ပ္ေရး ၂) အေထြေထြ အတြင္းေရမဴွး ၃) 
တရားစီရင္ေရး။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီ ၃ ေနရာလုုံးကိုု အေျခခံ ဥပေဒ အရေရာ၊ တရားဥပေဒ အရေရာ အသိမွတ္ျပဳ ျပဌာန္းထားရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။” 
 

- village elder, former member of a supervisory board for the quarter administrator election as well as the Union Election 
Sub-Commission for the 2015 general election (Key Informant Interview, May 2016)  



 

36 

 

ေျမယာမ်ား သိမ္းယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 15 ကိုုလည္း အထူးစိုးရိမ္ရသည့္ အခ်က္တစ္ခ်စ္အျဖစ္ အဓိက 
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျဖၾကားထားပါသည္။ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေဒသခံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနသည္ကို ေမးျမန္းရာတြင္ ၂၁% 
ေျဖၾကားသူမ်ားမွ ျခစားျခင္းသည္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၇% ေျဖၾကားသူမ်ားကမူ 
ေျမယာအေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အထူးဆက္စပ္မႈ႐ိွေနေၾကာင္း ေျဖၾကားထားပါသည္။  
 
အျခားမ်ားစြာေသာ တာ၀န္မ်ားအျပင္ လက္႐ိွအေနထားအရ ရပ္/ေက်း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ရပ္/ေက်း 
ေျမယာ စီမံခန္႔ခြေဲရး ေကာ္မတီအား ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူရမည့္အျပင္ ရပ္/ေက်း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အေထာက္ကူျပဳ 
ေကာ္မတီ16ႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယင္း စီမံကိန္းမ်ားအား 
ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း စသည့္ အဓိကက်ေသာ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တာ၀န္ယူလုုပ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပပါ 
ျပႆနာမ်ားအား ေျဖ႐ွင္းေပးရန္မဟုတ္ေပ။ အလားတူ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုုိင္း 
ဥပေဒတြင္ပါ႐ိွေသာ ေျမယာအေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးသည့္ ယႏၲရားမ်ားသည္လည္း တရားဥပေဒအရ 
လံုုေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားကို ေပးထားျခင္း၏ ရလဒ္အေနႏွင့္ ”အဆုိျပဳ ေျမယာစီမံကိန္း 

                                                         
15  ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈအခြင့္အေရးသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံၾကေသာ လိုုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ေျမယာ ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ 

ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္း ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ပုိမုိ ဆုုိး႐ြားေစခဲ့ပါသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ ေတာင္ေပၚေန 

ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ မိ႐ုုိးဖလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္တိုု႔အား အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း မ႐ိွဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လက္ထဲမွ 

ေျမယာမ်ားကို အႀကီးစား စီးပြားေရး သမားမ်ားထံ ေျပာင္းလဲရယူရန္ ဖန္တီးထားပါသည္။  

16 ရပ္/ေက်း ဖြံ႕ ၿဖဳိးေရးေထာက္ကူျပဳ ေကာ္မတီသည္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမ်ားပူးေပါင္းကာ မိမိတို႔ ေဒသဖြံ႕ ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္း လုုပ္ငန္းမ်ားအား 

အေကာင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ ႀကီးႀကပ္လုုပ္ကိုုင္ေပးရပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအား ေက်းလက္ဖြဲ႕ ၿဖဳိးေရး ဌာနမွတဆင့္ 

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုု ေထာက္ပ့ံပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားစုုပါ၀င္ကာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ိုုက္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (အျခားေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္) အေနႏွင့္ အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ 

သုုိ႔ေသာ္ ယင္း လုုပ္ငန္းစဥ္လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္း႐ွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (ဥပမာ - 

ျပည္သူ႔ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေလးစားၾကည္ညဳိရေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ စီပြားေရးလုုပ္ငန္း႐ွင္းမ်ား၊ 

အလုုပ္သမား မ်ားႏွင့္ တတ္သိပညာ႐ွင္မ်ား စသည္) ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ႐ွင္းလင္းသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုုတ္ျပန္ထားျခင္းမ႐ွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ရပ္/ေက်း ဖြ႕ံ ၿဖဳိးေရး အေထာက္ကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားကိုု ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ၿမဳိ႕ နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးမွ ရပ္႐ြာအတြင္း႐ွိ အထက္တန္းလႊာမ်ားႏွင့္သာ 

တိုုင္ပင္ကာ ေဆာင္႐ြက္တတ္ၿပီး၊ ေဖာ္ျပပါ က႑အသီးသီးအတြက္ မွန္ကန္သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။  
 

ဆယ္အိမ္စုု ကိုုယ္စားျပဳတ့ဲ စနစ္ဟာ ဘက္လိုုက္မႈႏွင့္ ျခစားမႈေတြကိုု အလြန္အမင္း ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ 
အခဳိ်႕ေနရာေတြက က်ေနာ္တို႔ ၾကားရသေလာက္ဆိုရင္ ေဒသမွာ႐ိွေနတဲ့ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမွဴးေတြက ဆယ္အိမ္မဴွး 
ကိုုယ္စားလွယ္ေတြဆီကေန မဲေတြကိုု အလြယ္ေလး ၀ယ္ယူၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီစနစ္ရဲ့ ျပႆနာ အစိတ္အပိုုင္း 

တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုုရင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုုး ထူထပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာဆိုရင္ (ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ) 
ေတြကို ႏုုိင္ဖုုိ႔က အၿမဲတမ္း ေသခ်ာေနတ့ဲ အေနထားမွာ႐ိွတယ္။  
 
ေနာက္လာမ့ဲ ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲၾကရင္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေနနဲ႔ ၃ ခု ႐ွိသြားႏုုိင္တယ္ - ၁)ဆယ္အိမ္စုု ကိုုယ္စား 

တစ္အိမ္ေထာင္စီအလိုက္ ကိုုယ္စားလွယ္ ၂) အိမ္ေထာင္စု ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ (မိသားစုုထဲက 

အေယာက္တိုုင္း မဟုုတ္ဘဲ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သင့္) ၃) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတိုုင္း အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ 
ပါ၀င္မဲေပးဖုိ႔ စတာေတြ ျမင္တယ္။  

- ေက်း႐ြာ ရပ္မိရပ္ဖ အမ်ိဳးသား တစ္သီး၊ ၿမဳိ႕ေပၚ ျမစ္ႀကီးနား (အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 
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တစ္ခုစီတိုုင္းအတြက္ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈ မျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္ 
၎ေျမယာမ်ားကို အသံုုးျပဳမီွခုုိေနေသာ ေဒသခံမ်ား၏ ေဘာထားအျမင္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ိွဘဲ 
ယင္းေျမယာ ေျပာင္းလဲမႈအား တရားဥပေဒအရ လံုုး၀နီးနီး ကာကြယ္ေပးထားသည္ကုုိ ေတြ႕ရပါသည္။”17 
 
 
 
 

                                                         
17 ‘The Farmer Becomes the Criminal: Human Rights and Land Confiscation in Karen State’ (Human Rights Watch, 2016). 
 

“ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ ရပ႐္ြာတြင္းမွာ ႐ိွေနတ့ဲသူေတြ အေယာက္စီတုုိင္းအတြက္ စံျပျဖစ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ 

လြန္ခဲ့တ့ဲ ရပ္ကြက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆုိရင္ သူ႔စကားနားမေထာင္တ့ဲသူေတြကုုိ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္တာ (တခ်ိဳ႕ဆိုုရင ္

႐ုုိက္လုိ႔ေသသြားတာေတာင္႐ိွတယ္)။ အဲဒါေၾကာင့္ အားလုုံးက သူ႔ကုုိ ေၾကာက္ၾကတယ္ေလ။ သူက 
သူ႔အာဏာကုုိ သံုုးၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြဆီကေန ေျမေတြကုုိသိမ္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူကေျပာေသးတယ္၊ 
ေျမလြတ္ဆိုုတာ မ႐ိွသင္ဘူး၊ အဲဒီေနရာေတြက အေဆာင္အဦးေဆာက္ဖို႔အတြက္ လုိအပ္တ့ဲ ေျမေတြပဲ။  
က်ေနာ္တုိ႔က သူ႔ကုုိ အဲဒီ ဆယ္အိမ္စုု စနစ္နဲ႔ ေ႐ြးတင္လုိက္တာ။ အစပုုိင္းမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ထင္ခဲ့တာက 
သူဟာ က်ေနာ္တုုိ႔ ရပ္ကြက္ကုုိ ဦးေဆာင္ေပးႏိုုင္မ့ဲ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူ အာဏာလည္း 
ရလာေရာ မိစာၦျဖစ္သြားေရာ။ သူက အာဏာကုိ ၆ ႏွစ္ေလာက္ကုိင္သြားတယ္။” 
 

အမည္မေဖာ္လုုိသူ ( အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 

“လက္႐ က်ေနာ္တိ႔ုရဲ ့ရပ္ကြက္အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွးကို ဆယ္အိမ္စု စနစ္နဲ႔ လူေတြက ေ႐ြးတင္လုုိက္တယ္။ ဒီေခါက္ 
က်ေနာ္တို႔ ရပ္ကြက္ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွးကို ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခိ်န္တုုန္းက အေတာ္ႀကီးကိ ုအခက္ခဲေတြ ႀကံဳရတယ္။ 
က်ေနာ္တိ႔ု အေတာ္ႀကီးကိုု သတိထားၿပီး လုုပ္ၾကတယ္။ ဘာလိုု႔လဲ ဆိုုေတာ့ အရင္က ျခစားၿပီး အလြန ္
ဆိုုးတဲ့ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွးေတြ ႐ွိခ့ဲဖူးတယ္။” 
 

- အမည္မေဖာ္လုုိသူ (အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 
 

“အခုလက္႐ိွ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွးကုုိ ေ႐ြးခ်ယ္တုုန္းကဆုုိရင္ အေတာ္ႀကီးကုိ ခက္ခဲခဲ့တယ္။ 
သူမွာက ျခစားတ့ဲ ေနာက္ခံေလးေတြ ႐ိွေနလုိ႔ပါ။ ဟုိးအရင္ ရပ္ကြက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္နဲ႔ 
တာ၀န္ယူတုုန္းက ေက်း႐ြာအတြက္ က်တ့ဲ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ဘတ္ဂ်က္တခ်ိဳ႕ကုုိ သူ႔မိသားစုအတြက္ 
ယူသံုုးလုိက္တယ္ ဆိုၿပီး တခ်ိဳ႕ ကေျပာေနၾကတယ္။ 
ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကိုု ေ႐ြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ပါတီေတြ၊ ခ်မ္းသားတာေတြ မၾကည့္သင့္ဘူး၊ 
ေစတနာ ေမတၱာနဲ႔ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြကုုိ ဦးေဆာင္ေပးႏ္ုုိင္မဲ့သူကုုိပဲ ေ႐ြးသင့္တယ္ေလ။ ဆင္းရဲေနရင္လည္း 
သူတုိ႔မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ အလုုပ္လုုပ္ရင္ သူ႔မိသားစုုအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြကုိ ဖန္တီးေပးႏိုုင္သလုိ 
ရပ္႐ြာအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုုင္ငံအတြက္ ေသာ္လည္း 
ဖန္တီးေပးႏိုုင္တယ္ေလ။ အဲလုိမွ မဟုုတ္ရင္ ဘယ္သူမွ မေနခ်င္ဘဲ အားလုုံးထြက္ေျပးကုုန္မွာပါ။” 
 

- အမည္မေဖာ္လုုိသူ ( အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 
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6. ရပ္႐ြာအား အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တာ၀န္႐ိွသည့္ တာ၀န္႐ိွပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အေပၚ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ႏုုိင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ စနစ္မ႐ိွျခင္း 
 
ခ်ိတ္ဆက္ၫွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားပါ၀င္လာမႈ က႑မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အာဏာပုုိင္မ်ားကိုု အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏုုိင္မည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ယခင္အစုုိးရမွ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီ 18   အသီးသီးတုိ႔အား ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ 
တြင္ ”ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈသည္ လက္႐ိွအခ်ိန္အထိ အထက္ေအာက္ လမ္းေၾကာင္း 
အေနအထားသာ႐ိွေနၿပီး၊ အနည္းငယ္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ ၫွိႏိႈင္းသည့္ အေလ့အထႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ထိေရာက္သည့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏုုိင္ေသာ စနစ္မ်ား လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
လက္႐ိွ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ စနစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
(ဘတ္ဂ်က္မ်ား ခြေဲ၀မႈရာထားခ်က္၊ ဘတ္ဂ်က္ ခြေဲ၀မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ၊ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စသည္) အေပၚတြင္ ဦးစားေပးထားေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ 
ယင္းလုုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အားလံုုးပူးေပါင္း 
ပါ၀င္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အားလံုုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေရး ျဖစ္စဥ္၊ အထက္ေအာက္ ျဖစ္စဥ္အတြက္ 

                                                         
18 Four committees were established at township level (and two at W/VT level) under the Thein Sein government: The Township Development 
Affairs Committee, Development Support Committee, Land Management Committee and Management Committee. 
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လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုုင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ထားျခင္းမ႐ိွေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးရလဒ္ 
အေနႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားႏွင့္ စုုိးရိမ္မႈမ်ားအား 
ထိေရာက္စြာ ကုိယ္စားျပဳမႈ မ႐ိွေပ။  
 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာအသိုုင္း၀ုုိင္း၏ အေထာက္ပ့ံအကူညီႏွင့္ 
ျပဳလုုပ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေသာ အႀကီးစား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၏ 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူၾကားနာပြဲ မ်ားကို ပြင္းလင္းျမင္သာစြာ မလုပ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ မ်ားကို ပုုိ၍ တိုုးပြားေစႏုုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ 
ထိေရာက္ေသာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ႏုုိင္သည့္ စနစ္မ်ား လိုုအပ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေနပါသည္။ 
တိုုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစားေပး တင္ျပထားသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
အျခား အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ 19   ”လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လွဴဒါန္းေသာ 
အႀကီးစား ေထာက္ပ့ံေရး အစီစဥ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတစ္၀န္းလံုုး႐ိွ အဖြ႕ဲအစည္းအမ်ားအတြက္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မလြမဲေသြ ႐ွိေနေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းကို ထိခုုိက္ေစႏုုိင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသုိ႔ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
က်ေရာက္မသြားရေလေအာင္ ကူညီပ့ံပုုိးမႈမ်ားအေနႏွင့္ လုုိအပ္ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ေစာလ်င္စြာ ျပဳလုုပ္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
ျပည္သူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားအား ျဖည့္ဆီးေပးရန္ ယႏၲရားမ်ားအပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကာကြယ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးနစ္နာမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႐ိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 
အလားတူ၊ လက္႐ိွ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားအရ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုုိင္သည့္ စနစ္မ်ား႐ိွျခင္း၏ အက်ိဴးတရာမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္႐ုုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားတြင္လည္း ေအာက္ပါအတိုုင္း ေတြ႕ရပါသည္။  

  

                                                         
19 Joliffe, Kim, ‘Ethnic Conflict and Social Services in Myanmar’s Contested Regions’ (Asia Foundation, 2014). 

 

“လက္႐ိွ  အုုပ္ခဳ်ပ္ေရး ယႏၲရားကိုက ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီး႐ိွေနတယ္။ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွးကို ျပည္သူေတြက 
ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုက္ေပမ့ဲလည္း ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတဲ့ အာဏာေတြက သူကပဲ ခဳ်ပ္ကိုုင္ထားေတာ့ ဒီလိုုနဲ႔ 
ေနာက္ဆံုုးမွာေတာ့ သူလည္း အာဏာ႐ွင္ဆန္သြားတာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ အာဏာကုိ အလႊဲသုုံးစား မျပဳလုုပ္ဖုုိ႔ 
သို႔မဟုုတ္ အာဏာအလႊဲသံုုးစား ျပဳျခင္းရဲ့ သားေကာင္ေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ အဲဒီအာဏာကုိ တည့္မတ္ဖုိ႔ရာ 
အတိုုက္အခံ ပံုုစံတစ္ခုုေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအရာကိုု အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုုိင္တဲ့ 

ေကာ္မတီတစ္ခုခုုကို က်ေနာ္တိုု႔ ရပ္႐ြာကေနၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ထား သင့္တယ္။ ဥပမာ - ေက်း႐ြာတိုုင္းမွာ 
အေထာက္ကူျပဳ အဖြဲ႕ဆုုိတာ႐ွိတယ္၊ အဲဒီအေထာက္ကူုျပဳ အဖြဲ႕ေတြကို အစိုုးရအေနနဲ႔ အသိမွတ္ျပဳသင့္တယ္၊ 
ၿပီးေတာ့ အာဏာေတြ ပိုုေပးသင့္တယ္။ အဲလိုုဆိုုရင္ အုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွး တစ္ေယာက္ေယာက္က အာဏာ 
အလႊဲသံုုးစားလုုပ္ရင္ အဲဒီ အဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြကို လမ္းေက်ာင္းတည့္ေပးႏုုိင္မယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
ထိန္းခဳ်ပ္လိုု႔လည္း ရႏိုုင္တယ္။  ” 
  

- ရပ္မိရပ္ဖ၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚ (အဓိကေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 
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2.4     နိဂံုုးခ်ဳပ္ 
ဤသုေတသနေလ့လာမႈသည္ ရလဒ္မ်ားကို အေလးေပးျခင္းထက္ ကနဦး ေဖာ္ျပခဲ့သည္အတုုိင္း သုေတသန 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန နည္းစနစ္မ်ားကိုုသာ အေလးေပးထားသည္ကို အမွတ္ရဖုိ႔ရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကနဦး သုေတသန (အထူးသျဖင့္ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုုံစံနမူနာအား အေလးေပးျခင္း)၊ ေနာက္ပုုိင္း အလုုပ္႐ုုံးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၏ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အကူ ျပဳေစမည့္ (အထူးသျဖင့္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စာတမ္းမ်ား) 
အျခားကိုးကား စာတမ္းမ်ားအေပၚ သံုုးသပ္ျခင္းတိုု႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 
အားလံုုးလႊမ္းၿခံဳႏုုိင္မည့္ ရည္႐ြယ္္ခ်က္အား ၿခံဳငုံသံုုးသပ္ရာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္အတုုိင္း ျဖည့္ဆီးႏုုိင္မည္ 
မဟုုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာအား ေဖာ္ျပပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖတ္႐ႈရန္ 
မလိုုအပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဤသုုေတသနအေနႏွင့္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ ေယဘုုယ်အေျခအေန 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုုတ္ျပသ ေပးႏုုိင္မည္ဟု ခံယူပါသည္။  
 
သို႔တေစ လက္႐ိွ ေဒသႏၵအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားတြင္ တည္႐ိွေနသည့္ ဗ်ဴ႐ုုိကေရစီ ယႏၲရားမ်ားသည္ 
ယေန႔ျဖစ္ေပၚ ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ဒီမုုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတစ္၀န္းလံုုး႐ိွ သာမာန္ 
တိုုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အသက္အိုုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားအေပၚ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးႏွင့္ 
ေက်း႐ြာ အသီးသီးတို႔တြင္ အသြင္မတူေသာ ေဒသႏၵရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုုံစံမ်ား 
ကြျဲပားလ်က္႐ိွသည္ကုိ အသိမွတ္ျပဳထားရန္ အေျခခံက်ေပသည္။  
 
ကနဦး သုုေတသန ေလ့လာေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအရ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္ (သုိ႔မဟုုတ္ ရာအိမ္မွဴး) မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ အသက္႐ြယ္၊ က်ားမ၊ တုုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု (သိုု႔) လူမႈစီးပြားေရး ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား 
အေပၚတြင္ မမူတည္ဘဲ၊ ေက်းလက္ေန ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ တရားမွ်တမႈ (ဘက္လိုုက္မႈကင္းျခင္း)ႏွင့္ အမ်ား 
ၾကည္ညွိေလးစားျခင္း (ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားမွ ေလးစားယံုုျခင္း) စသည္အခ်က္မ်ားသည္ သိသာ ထင္း႐ွားေသာ 
အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္႐ိွေပသည္။ ဤေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအေနႏွင့္ ယခင္အစုုိးရ 
လက္ထက္တြင္ (ေအာက္ေျခအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအာဏာပုုိင္းမ်ားထိေတြ႕ရာ ေဒသခံရပ္႐ြာမ်ားအၾကား 
ေမွ်ာင္လင့္သကဲ့သို႔ ဟန္မက်ေသာ အေျခအေန အတိုုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္) ၂၀၁၂ 
ရပ္/ေက်း ဥပေဒအရ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအေပၚ မည္မွ်အတိုုင္းအတာအထိ 
ထင္ဟပ္ ေစမည္ကိုုမႈ ႐ွင္းလင္းစြာ မသိႏိုုင္ေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုုေစကာမူ ရပ္/ေက်း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူွးမ်ားကိုု 
ေ႐ြး(ခ်ယ္/ေကာက္)တင္ေျမွာက္ရာတြင္ လက္႐ိွ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲမ်ားႏွင့္ ၎လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ထိေရာက္စြာ 
ကိုုယ္စားျပဳႏ္ုုိင္ရန္ ခက္ခဲကန္႔သတ္မႈမ်ား ႐ိွေနေသာေၾကာင့္ ဆႏၵမဲမ်ားကိုု အလႊဲသံုုးစားျပဳျခင္း စသည္ 
ျခစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အေျခအေနမ်ား သိသာထင္႐ွားစြာ ႐ိွေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။  
 
ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ စမ္းစစ္သံုုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ၂၀၁၂ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္တုိ႔အား အားလံုုး လႊမ္းၿခံႏုုိင္မည့္ ျပည္သူ 
လူထုုၾကားနာပြဲမ်ားျဖင့္ လက္႐ိွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား မည္မွ် ယံုုၾကည္ႏုုိင္စရာေကာင္းသည္၊ အားလံုုး 
ပါ၀င္ႏုုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်အတိုုင္းအတာအထိ ႐ိွသည္ကုိ ေထာက္ျပႏုုိင္လိမ့္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ 
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စစ္မွန္ေသာ ဒီမုုိကေရစီ စနစ္ထြန္းကားေရး အတြက္ လက္႐ိွ ဥပေဒျပဳေရး က႑အတြက္ မည္သိုု႔ေသာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုုပ္ေဆာင္ ရမည္ကို ေထာက္ျပႏ္ုုိင္ေပလိမ့္မည္။  
 
ထိုုနည္းတူ၊ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဆိုုင္ရာ အခ်က္မ်ားအား အစျပဳ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ 
ထိုုအစျပဳျပင္ဆင္မႈမ်ားအေနႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ မွန္ကန္စြာ သတိထားေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္အျပင္ ေအာက္ေျခ 
ေျမျပင္ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမွန္မ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
၎လုုပ္ငန္းစဥ္ အေနႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားတိုုင္း၏ အျမင္မ်ား၊ ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တုုိ႔အား ေကာင္းစြာ 
နာလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုုိအပ္ၿပီး၊ ကုုိယ္စားျပဳျခင္းမ႐ိွေသးသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီး၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုု 
ေရာစပ္ေနထိုုင္သည့္ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေ၀းလန္ေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္ေပၚေန 
ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္း႐ွိ 
က႑အသီးသီးတို႔အား ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ႐ိွဘဲ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ားအား 
အေကာက္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြယ္မည္ဆိုုပါက ယင္းလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လက္႐ိွ အမ်ားျပည္သူမ်ား 
မီွခုိေနရသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအား ထိခုုိက္ေစမည့္အျပင္ မလိုုလားအပ္သည့္ နားလည္မႈ 
လႊဲျခင္းႏွင့္ ယံုုၾကည္မႈပ်က္ျပားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစလာႏုုိင္ပါသည္။  
 
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း႐ိွ အျခားေဒသမ်ား႐ိွ ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားေတြ႕ ႀကံဳမႈမ်ားအား 
ေလ့လာထားေသာ ပုုိမုုိျပည့္စုံသည့္ အစီရင္ခံစာ 20 ကဲ့သုုိ႔ မျပည့္စုုံေသာ္ျငား ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈေရးရာ 
တရား၀င္မႈႏွင့္ အာဏာျဖစ္တည္မႈတို႔သည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ လူမႈေရးရာ ပရ၀ုဏ္အားျဖစ္တည္ေနပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္က်ေသာ သုုေတသန လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ပ့ံကူညီေပး 
သင့္ေၾကာင္း အထူးတလည္ တိုုက္တြန္းလိုုပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ သုေတသနျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
၎တုိ႔ကိုုယ္တိုုင္မွ ပုုိင္ဆိုုင္ႏုုိင္ရန္ ၎တုုိ႔အား ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ 
ရ႐ိွၿပီး ရ႐ိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား နည္းစနစ္တက် ျပဳစုုကာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေရးပါေသာ 
အာဏာပုုိင္မ်ားအား တိုုက္တြန္းျခင္းႏွင့္ တိုုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ အေရးႀကီးပုုံအား လစ္လ်ဴ႐ႈထားရန္ မသင့္ေတာ္ေပ။ ယင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ဦးေဆာင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေစျခင္း၊ ပဋပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုုတ္ေစျခင္းႏွင့္ လက္႐ိွျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ၎တုုိ႔ကိုုယ္တိုုင္ အေျဖ႐ွာ ေဆာင္႐ြက္ 
ေစသည့္ အခ်က္သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ယင္း 
လုုပ္ငန္းစဥ္အား ပုုိမုုိ၍ စနစ္က်ေသာ ပုုံစံမ်ား (ဥပမာ- နစ္နာမႈမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ ကုုိင္တြယ္ေပးႏုုိင္သည့္ 
ယႏၵရားမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခရပ္႐ြာအဆင့္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးႏုုိင္သည့္ စနစ္မ်ား) ျဖင့္ 

                                                         
20  ေနာက္ေနာင္ သုုေတသနမ်ားအေနႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုုိင္ေနသည့္ ကိုုယ္စားျပဳပါ၀င္ခြင့္ မရ႐ွိသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လူမဳိ်းေပါင္းစုံ ေနထုုိင္ေနသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္ (သုုိ႔) ေ၀းလန္ေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားေတြ႕ 

ႀကံဳမႈမ်ားကိုု ပုုိမုုိ၍ နားလည္ႏိုုင္ရန္ သုုေတသနမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ တိုုက္တြန္းလိုပါသည္။ ေ႐ွ႕ဆက္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေဒသမ်ား႐ွိ ေဒသႏၵရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ယႏၵရားမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳလုုပ္ရန္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ စံနမူနာပံုစံမ်ား၊ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုုံစံစနစ္မ်ား (ဥပမာ- ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးေကာင္စီ)ႏွင့္ 

NGCA ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုုိင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုုိမုုိနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 

ေဆာင္႐ြက္လုုပ္ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုသည္မွာ အထူးသျဖင့္ လက္႐ိွျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုုင္ 

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္နက္ကိုုင္တုုိက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ သူမ်ားအတြက္ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္႐ိွ ႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနႏွင့္ 

ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားအၾကား မည္သုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္တြက္ 

သုုေတသနအတြက္ တန္ဖုုိးႀကီးေသာ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ (‘Refighting Old Battles, Compounding misconceptions: The Politics of 

Ethnicity in Myanmar Today’ Robert Taylor, 2015). 
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ထပ္ေလာင္း အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုုအပ္ပါသည္။  
 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူမႈအရင္းအႏီွးမ်ား တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးရန္ လိုုအပ္မႈ 
သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အေျခခံက႑ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း 
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား အလိုု႔ငွာ အစုုိးရ သိုု႔မဟုုတ္ နက္လက္ကိုင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကဲ့သုုိ႔ မိမိတို႔၏ 
လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚလာေရးမွာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ား၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကိုုယ္စားျပဳေရးမွာလည္း အေရႀကီးေပသည္။ အရပ္လက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ 
တျဖည္းျဖည္း အေရးပါအရာေရာက္ေသာ က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာၿပီး တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ကိစၥေရးရာ 
မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသည့္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆိုုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရာ 
မူ၀ါဒ ေရးဆြသဲူမ်ား၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း လုုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ား အေနႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေတြ႕ ႀကံဳခံစားမႈမ်ား၊ အေလးေပး မႈမ်ားႏွင့္ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း အေရး ႀကီးေသာ 
အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္ လူထုုၾကားနာပြမဲ်ား လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္မွ် 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသည္၊ က႑စုံ မည္မွ် ပါ၀င္သည္ဆိုသည့္ အခန္းက႑မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ေကာင္းစြာ 
သိနားလည္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ လူမ်ိဳးစုုမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတစ္ခုတည္း၏ ေပတံတစ္ခုုတည္းႏွင့္ တိုုင္းတာသည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေလေအာင္ သတိထားသင္ေပသည္။  
  

2.5     တုုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တိုုက္တြန္းခ်က္မ်ားသည္ သုေတသနေလ့လာမႈမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 21 
ဤတိုုက္တြန္းခ်က္မ်ားသည္ ပဏာမ သုေတသန၏ အဓိက ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ား (ေနာက္ဆက္တြ ဲ ၅)၊ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာ အသီးသီးမွ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဤသုေတသန ေလ့လာမႈအတြက္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွေသာ သုုံးသပ္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ တင္ျပထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ သုုေတသနျပဳလုုပ္ရာတြင္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္းေရးေရးဆိုုင္ရာ အခက္ခဲမ်ား မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ ခ့ဲရေသာေၾကာင့္ 
ေဖာ္ျပပါ တုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်က္မ်ားအျဖင့္ မွတ္ယူထားသင့္ပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
ဒီမုုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္႐ိွေပသည္။  

 

                                                         
21 RDD အတြင္း သုေတသန စြမ္းရည္မ်ား တိုုးတက္လာေရးအတြက္ ပ့ံပုိးျခင္းႏွင့္ သုေတသနေလ့လာမႈ၏ လႊမ္းၿခံဳ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အေလးေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္၍ အနာဂတ္တြင္ ပဏာမ သုေတသနမ်ား စနစ္တက် အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုုင္ရန္ တုိက္တြန္း 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ ”မွတ္သားဖြယ္ရာ အေတြ႕ ႀကံဳ သင္ခန္းစာမ်ား” က႑တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္ ၁၊  မၾကာေသးမီ အေတားအတြင္း က်င္းပခ့ဲေသာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခဳ်ပ္ေရးမွဴးမ်ား 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ မည္မွ် ယံုုၾကည္ႏုုိင္စရာ ေကာင္းသည္၊ မည္မွ် လႊမ္းၿခဳံပါ၀င္ႏုုိင္မႈ႐ိွသည္၊ မည္မွ် 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ိွသည္ စသည ္အခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသံုုးသပ္ရန္အတြက္ သုုေတသနတစ္ရပ္အား 
ထပ္ေလာင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
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ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၫိွႏိႈင္းတိုုင္ပင္ကာ အစုုိးရအေနႏွင့္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲက႑ အသီးသီး (ဥပမာ- မည္သည့္ အတိုုင္းအတာအထိ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအား 
လုုိက္နာသည္္၊ မတူကြျဲပားေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအားလံုုး တန္းတူ ကိုုယ္စားျပဳမႈ႐ိွမ႐ိွ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားအား မည္သုု႔ိကုုိင္တြယ္သည္၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (သုုိ႔) အျခား သက္ဆိုုင္သည့္ အဖြ႕ဲမ်ားမွ 
မည္သည့္က႑အား လုုပ္ေဆာင္သည္၊ မည္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စနစ္အား ႏုုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား လုိလားသည္ 
စသည္အခ်က္မ်ား အပါ၀င္) တို႔အား ေလ့လာစမ္းစစ္သင့္ပါသည္။  

 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ/အုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒဆိုုင္ရာ အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုုပ္႐ုုံ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ယင္းသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယင္းဥပေဒသည္ 
၎တုိ႔အတြက္ မည္သို႔ ဆက္ႏြယ္မႈ႐ိွသည္ (အထူးသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေနႏွင့္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ႐ိွသည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား)၊ ေ႐ြးေကာက္ပြလဲုုပ္ငန္းစဥ္ (ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း၊ 
မဲေပးပုုိင္ခြင့္႐ိွသူ စသည္)၊ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား (၎ေပးထား 
ခ်က္မ်ားအား ဥပေဒအရ မည္သို႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည္) ႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား စသည္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ ေဆြးေႏြး အသိပညာေပး လုုပ္ေဆာင္ 
သင့္ပါသည္။ 

အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ား၊ အစုုိးရတစ္ရပ္၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ႏ္ုုိင္ငံသား 
အခြင့္အေရးမ်ားဆိုုင္ရာ အသိအျမင္ဖြင့္ လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံက်ေသာ 
မူမ်ားႏွင့္ က်င့္ထုုံးမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္လာေစရန္ 
သင္တန္မ်ား၊ အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါသည္။ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးရာတြင္ 
သာမန္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၎တုိ႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ ဒီမုုိကေရစီ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ကူညီေထာင္ပံ့ေပးရန္၊ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀ 
က႑မ်ားတြင္ ပုုိမုုိ၍ ထိေတြ႕ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ျမွင့္တင္ 
ေပးသင့္ပါသည္။ 
 
ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀ က႑မ်ားတြင္ ပုုိမုုိ ပါ၀င္လာႏုုိင္ေစရန္ ေျခခံအုုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း 
လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ က်င့္ထံုုးမ်ား ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လိုုအပ္သည္ႏွင့္ အညီေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ဥပမာ- 
ျပည္သူမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ထိေတြ႕အသိေပး လုပ္ေဆာင္သည့္ လမ္းစဥ္) အား ေဖာ္ေဆာင္ျမွင့္တင္ရန္မွာ 
အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  
 

တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္ ၂၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ/အုုပ္စု အုုပ္ခဳ်ပ္ေရး ဥပေဒအား ျပည္သူ႔အျမင္ဖြင့္ 
လုုပ္ငန္းမ်ား က်င္းပလုုပ္ေဆာင္ရန္ 

တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္ ၃၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔နီတိ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးပါ။ 
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သင္တန္းဆုုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားသည္ ေဒသအေျခအေန ေရခံေျမခံမ်ားႏွင့္ 
ကိုုက္ညီေစရန္ လုုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး၊ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအၾကား 
ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ယံုုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ပုိမုုိအားေကာင္းလာေစရန္ က႑စုုံပါ၀င္ တက္ေရာက္ 
ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး၊ ယင္းအစီစဥ္အတြင္ i) ျပည္သူ႔နီတိ ii) 
ျပည္သူ႔စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ iii) ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား စသည္ အေျခခံ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ပါ၀င္ 
သင့္ပါသည္။  
 

1. ျပည္သူ႔နီတိ - ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ က႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံသား 
ျပည္သူမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရး၊ ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား (ဥပမာ- 
လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုုတ္ေျပာဆိုုခြင့္၊ ဆႏၵမဲမ်ားအားျဖင့္သာ အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ေစရန္၊ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးကိုု ေလးစားလိုုက္ရန္ႏွင့္ အျခား လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ သေဘာထား 
ဆႏၵမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ စသည္ အခ်က္မ်ား) အပါ၀င္၊ ဒီမုုိကေရစီ၏ အေျခခံ မူမ်ားႏွင့္ က်င္းထုုံးမ်ား၏ 
အေျခခံ သေဘာသဘာ၀အေပၚ နားလည္ေစျခင္းအလို႔ငွာ ျမွင့္တင္ေပးရန္  
 

2. ျပည္သူ႔စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား - ျပည္သူ႔ေရးရာမ်ားအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအား စိစစ္၊ သံုးသပ္၊ ရပ္တည္၊ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား (ဥပမာ- အစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ သုုိ႔မဟုတ္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အျခား 
ျပည္သူမ်ားအား လံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္ စသည္ ) တုိ႔တြင္ ၎တုိ႔၏ အသိပညာမ်ားအား အသံုုးခ် အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုုိင္ရန္ 
 

3. ျပည္သူတုိ႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား - လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူအခြင့္အေရး (ဥပမာ- လူနည္းစုမ်ား၊ 
အခြင့္အေရးမရ႐ိွေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္စားျပဳျခင္းမရ႐ိွေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား စသည္)၊ 
ႏုုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ျခင္းအေပၚ အေလးေပးျခင္းႏွင့္ ဘံုအက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုုးလ်က္ 
အတူတကြပူးေပါင္း လုုပ္ေဆာင္ရန္ စသည္မ်ား အပါအ၀င္ဒီမုုိကေရစီ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ 
လည္ပတ္ႏုုိင္ရန္ လိုုအပ္ေသာ က်င့္ထုုံးမူမ်ားကို ျဖည့္ဆီးစိမ့္၀င္ေပးရန္ 

 
အထက္ပါ ေလ့လာေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း၊ ေဒသႏၵရ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ဆိုုင္ရာ စံနမူနာ ပုံစံမ်ားသည္ ေနရာတစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြျဲပားမႈမ်ား႐ိွၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္ကာ ခံယူက်င့္သံုုး 
ၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ နဂုိေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုုင္း မျပည့္စုုံေသာ္ျငား ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈေရးရာ 
တရား၀င္မႈႏွင့္ အာဏာျဖစ္တည္မႈတို႔သည္ ႐ြပ္ေထြးနက္နဲသည့္ လူမႈေရးရာ ပရ၀ုဏ္အား ျဖစ္တည္ေနၿပီး၊ 
စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ စနစ္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔၏ နက္နဲျဖစ္တည္မႈသည္ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 

တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္ ၄ - စနစ္က်ေသာ ရပ္႐ြာ အေျချပဳ သုေတသနမ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ 
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အေျခေနျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ 22  ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ သမုုိင္းေၾကာင္းဆိုုင္ရာ ဇစ္ျမစ္မ်ား၏ ပုုိမုုိ 
နက္နဲေသာ ၀ိေသႆလကၡဏာအျဖစ္ မွတ္သားရေပမည္။  
 
ရပ္႐ြာအဆင့္တြင္ ဒီမုုိကေရစီျဖစ္စဥ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအုုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ကူညီ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္သူ႔နီတိ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ေန႔ဓတ၀ူ 
ျပည္သူ႔ဘ၀ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပုုိမုုိထိေရာက္စြာ ပါ၀င္လာႏုုိင္ရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ေပးသင့္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုုင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ၀ေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ စိစစ္၊ သံုုးသပ္၊ ေပါင္းစပ္ၫွိႏိႈင္း 
တတ္ေစရန္ လုုိအပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္တည္ေဆာက္ေပးရာတြင္လည္း ႐ႈပ္ေထြးၿပီး 
မတည္ၿငိမ္ေသးသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတစ္ရပ္အား ေဖာ္ေဆာင္ဖန္တီးရန္ 
ျပည္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အားေပးျမွင့္တင္ေပးမည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မပ်က္ ေလ့လာသင္ယူ 
ႏုုိင္ေရးအတြက္ ေနရာအခန္းက႑သည္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။  
 
အျခားတဘက္တြင္လည္း သုေတသန စီမံကိန္းတစ္ရပ္အား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ 
ပုုိင္ဆိုုင္ႏုုိင္ေစရန္ စနစ္က်သည့္ ျဖစ္စဥ္အေျချပဳ သုေတသနျပဳလုုပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမျပင္ေခတ္အေနအထားေပၚတြင္ မူတည္၍ 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မပ်က္ ေလ့လာသည့္ လမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သာမန္ျဖစ္႐ုုိးျဖစ္စဥ္ ဆက္ကြင္းမ်ားအေပၚ 
ပုံေဖာ္႐ွင္းျပရန္ လုုိအပ္ေသာ စိတ္ပုိင္းဆိုုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ႐ွင္သန္ရပ္တည္ရန္ အတြက္ 
အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း၊ အေျဖမ်ားကို ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္းမ်ားအေပၚ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္လည္း အေရးႀကီးေပသည္။ က႑ဆံု လႊမ္းၿခံဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေနႏွင့္ မတူကြျဲပားေသာ 
ရပ္႐ြာမ်ားအၾကားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း႐ိွ ”က႑” အဆင့္ဆင့္တြင္ (ဥပမာ- 
နိုုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုုင္ေသာ၊ အေအာက္ေျခအဆင့္၊ ရပ္႐ြာ) ျဖစ္စဥ္အေျချပဳ သုေတသနအား ေပါင္းစီးကာ 
ထိုမွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း႐ိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဟဇာတက်ၿပီး ေရခံေျမခံႏွင့္ ကုုိက္ညီသည့္ 
စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲကို တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။  
 
ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ အခ်ိန္ႏွင့္လုုပ္အား လိုုအပ္မႈမ်ား႐ိွၿပီး လံႈ႕ေဆာ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ 
တက္ေရာက္ပါ၀င္ သူမ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္ အားေကာင္းေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္း လုုပ္ငန္းစဥ္အား ထိေရာက္စြာ 
ကူညီေဆာင္႐ြက္တတ္ေစရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လံုုေလာက္ေသာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါၿပီး သင္းတန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ျဖည့္ဆီး ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ပါ၀င္လာသည့္ ရပ္သူ႐ြာသားမ်ားအေနႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ လုုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား 
(ပုုိင္႐ွင္မ်ားအျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း)  ဦးေဆာင္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပလိုုသည္မွာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ခုုိင္လံုုစြာ ျပဳစုုထားသည့္ 

                                                         
22  ေအာက္ေျခေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအေပၚ ေလးနက္စြာ သိနားလည္ျခင္း၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ 

႐ႈပ္ေထြးမႈ႐ွိေနေသာ ”အၫိဳေရာင္” ေဒသမ်ား သုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေတြ႕ ႀကံဳခံစားမႈမ်ားႏွင့္ 

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ ကိုုက္ညီမႈ႐ွိသည္သာမက နယ္ သုိ႔မဟုုတ္ ေ၀းလန္ေခါင္ဖ်ား၊ ေတာင္ေပၚေန ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

လူမဳိ်းေပါင္းစုံ ေနထုုိင္ေသာ အရပ္ေဒမ်ား႐ွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ အက်ံဳး၀င္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား႐ိွေပသည္။  
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အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ကာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား 
ေျပာင္းလဲေပၚထြန္းလာေစရန္ ျပလုုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပုုိမုိ အဓိပၺါယ္ 
ျပည့္စုုံ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ တာ၀န္႐ိွသူမ်ားအား တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈမ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ေစရန္ 
သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို အေျချပဳသည့္ တိုုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား ျပဳႏုုိင္ရန္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံသင့္ပါသည္။ 
 

လူမႈရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈအား အားေကာင္းျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ဖန္တီးေပးေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ကမကထျပဳမႈမ်ားအား 
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ လူမႈရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈသည္ အစုိးရႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားျပည္သူမ်ားအၾကား ၾကားခံ 
ဆက္သြယ္ေပးေနေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
အပုုိင္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ဤျဖစ္စဥ္အား ပံပုုိးကူညီျခင္းႏွင့္ 
လူမႈအရင္းအႏီွးအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ တစ္ရပ္႐ိွေနေသာ္လည္း သမုုိင္း 
အစဥ္လာအရ ၾကည့္ေသာ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆိုုင္ရာ 
အခန္းက႑မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လံုုေလာက္သည့္ ေနရာမ်ားမွာ သိသာထင္႐ွားစြာ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ေနၾကရပါသည္။  
 
ဤသို႔ေျပာဆိုရာ၌ ၁၉၉၄-၂၀၁၁ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 23  အတြင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အခန္းက႑အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းခ့ဲၿပီး အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း 
လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္ႏုုိင္ရန္ႏွင့္ လူမႈအရင္းအႏီွးမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုုိက္ေစရန္ ေနရာ အတုုိင္းအတာ 
တစ္ခုုအထိ ရ႐ိွခ့ဲပါသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပက္ပ်ယ္သြားသည့္ ေနာက္ပုုိင္း ယင္းအေျခအေနမ်ား 
သည္လည္း ဆံုုး႐ႈံးသြားခ့ဲရေသာ္လည္း ဒီမုိက္ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္၏ အက်ိဳးရလဒ္အေနႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အခန္းက႑မ်ား တြင္က်ယ္စြာ ေပၚထြန္းလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  
 
ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္ အေရာင္အေသြးစုံလင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ား၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈသည္ မ်က္ကြယ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒါင္လိုုက္၊ 
အလ်ားလုိက္႐ိွ အသင္းအဖြ႕ဲ အသီးသီးတုိ႔၏ လူမႈႏုုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အင္အားျဖစ္တည္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

                                                         
23 ”၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မီေရာ မေနာ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏိုုင္ငံေရးတြင္ ဤအခ်က္၏ တစ္ပုုိင္းတစ္ဒေသ ပါ႐ွိေနေၾကာင္း မိမိတို႔အေနႏွင့္ သတိထားမိပါသည္။ ယခင္ 

လက္ဖက္စုုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေရ႐ွည္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ အိႏိၵယႏိုုင္ငံ အေ႐ွ႕ 

ေျမာက္ ေဒသ႐ိွ ဂ်န္းေဖာ့ လူမဳိ်းတို႔၏ လက္႐ိွအေျခအေနအား ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားတင္ျပမႈမ်ားတြင္ ထင႐္ွားစြာ ေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ 

အက်ယ္တ၀င္ ့ ေဆြးေႏြးေျပာဆုုိခ်က္မ်ားသည္ မဳိ်းဆက္မ်ားစြာ က်န္ရစ္ေစမည့္ ရပ္႐ြာအတြင္း ျဖစ္တည္က်န္ရစ္ေစမည့္ အခင္းအက်င္းမဳိ်းကို 

ဖန္တီးေပးပါသည္။ လူမဳိ်းစုလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား အစုုိး၏ ေဒသႏၵရဆုုိင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားဆုုိင္ရာ ေဖာ္ျပဖြင့္ဆုိမႈမ်ားအား 

တြန္းလွန္သည့္ အားလုုံးလႊမ္းၿခံဳသည့္ မူေဘာင္တစ္ရပ္အား ၎တို႔မွ အၿမဲတေစ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။” We Mandy Sadan ‘Being and Becoming 

Kachin: Histories Beyond the State in the Borderworlds of Burma’ (2013). 
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ရန္မွာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ႏုုိင္ငံတည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အစိတ္အပုုိင္း 24  တစ္ရပ္ 
အရ မူ၀ါဒေရးဆြသဲူမ်ား၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ အျခားအက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား (ကခ်င္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း႐ိွ အလ်ားလုိက္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားအား အထူးတလည္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသည့္ ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္) ႏွင့္သာ လူမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပဏာမအားျဖင့္ ဦးစားေပး 
လုုပ္ေဆာင္ပါက လူမႈေရးရာ စုစည္းျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို 
ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္ သမုုိင္းႏွင့္ ႐ုုိးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုုးမ်ားမွ ေသြဖယ္ 
သြားေစမည့္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူမ်ား 
အားလံုုးအေနႏွင့္ မွန္ကန္မွ်တေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုုိင္ေရးသည္ 
အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ အလ်ားလုုိက္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ လူမႈရင္းအႏီွးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား 
အေပၚ ပုိမုိ အေလးေပးျခင္းသာမက ေဒသခံျပည္သူးမ်ား ၎တုိ႔ကိုယ္တိုုင္ ရပ္တည္ႏုုိင္ရန္ႏွင့္ အတူတကြ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အားေကာင္းေစသည့္ ကမကထျပဳမႈမ်ားသည္လည္း 
အေရးႀကီးပါသည္။  
 
ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေျပာင္းလဲ 
ျဖစ္ထြန္း (သုိ႔) ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အတြက္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား 
႐ိွႏုုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစုုိးရ ယႏၲရားမ်ား ပုိမုိ၍ ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္ႏုုိင္ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ၎ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အာဏာႏွင့္ လူမႈအရင္းအႏီွးျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားအား အသိမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
အလားတူ ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ လူမႈအရင္းႏီွးမ်ားအား အားေကာင္းျမွင့္တင္ေစရန္ႏွင့္ 
အဓိပၺါယ္ျပည့္၀စြာ (ဥပမာ- အဖြ႕ဲအစည္းဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေပၚ အေျခခံက်က် အေလးေပး 
ေနမည့္အစား) ယင္းအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးေသာ ကမကထျပဳမႈမ်ားအတြက္ 
အရင္းျမစ္မ်ား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈျပဳလုုပ္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  
 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား 25  ပ့ံပုိးကူညီျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ တရား၀င္မႈကို ေဖာ္ျပအက်ံဳး၀င္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း 
လုုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းမ်ားၾကားတြင္ လည္းေကာင္း 
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္အား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား ပုိမုိ ရင္းႏီွးကၽြမ္းစြာ ထိေတြ႕ 
လုုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး၊ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား (ဥပမာ- ေဒသႏၵရ 
သဘာ၀သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ 26  အတြက္ လက္႐ိွ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား) ျဖင့္ 

                                                         
24  ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ အျခား အကဳိ်းသက္ဆုုိင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ကိုလိုုနီေခတ္မွ 

ျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ တိုုင္းရင္းသားလူမဳိ်းမ်ားအေပၚ ႏိုု္င္ငံေရးအက်ိဳးအလို႔ငွာ လုုပ္ေဆာင္ေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ပုိမုိဆုုိး၀ါးေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ 

ဖိအားေပး ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေဒသခံလူမဳိ်းမ်ားအၾကား ပုိမုိ ကြဲျပားေစျခင္း၊ ဓန႐ွင္လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ား 

အၾကား ကြာဟမႈကုိ ပုိမုုိ ႀကီးထြားေစကာ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။  
 

25 ျမန္မာႏိုုင္ငံ႐ွိ အခ်ိ႕ဳေသာ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ တရား၀င္မႈ အခန္းက႑မ်ားအား အစုုိးရႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္မ်ားႏွင့္ 

မတူဘဲ (ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ပ့ံပုုိးျခင္းအားျဖင့္) ေနရာရ႐ွိလာရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုုပ္ရာတြင္ တုုိင္းရင္းသား 

အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေရးကိစၥရပ္မ်ားဆုုိင္ရာ ႏိုုင္ငံေရး ထိပ္တိုုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ နည္းဗဴ်ဟာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ဆက္လက္၍ လုုပ္ေဆာင္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ 
 

26  ဥပမာ-  MATA ေခၚ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈဆုုိင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း႐ွိ 
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ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ သင့္ပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုုင္ ျပင္ဆင္ 
ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္စြာ ေကာက္ယူရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား မွ်ေ၀သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားကို တည္ေဆာက္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း 
လုုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေစမည့္ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ ဦးတည္သည့္ ပုံစံစနစ္က်ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ကူညီပ့ံပုုိးေပးရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွတဆင့္ 
၎တုိ႔ကိုယ္တိုုင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ တိုုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ႏုုိင္ရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြသဲူမ်ားအား 
ထိေရာက္စြာ ခ်ဥ္းကပ္တိုုက္တြန္းႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 

 
မူအရၾကည့္ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပုုိင္မ်ား၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
ေကာ္မတီ အသီးသီးတုိ႔႐ိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစုိရ-ျပည္သူ ဆက္ဆံေရးတြင္ အထက္ေအာက္ 
ဆက္ဆံသည့္ သေဘာ သဘာ၀သာ ႐ိွေနျခင္း၊ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား/အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနႏွင့္ 
အားလံုုး ပါ၀င္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚေကာင္းစြာ နားလည္ထားမႈမ႐ိွျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေတြ႕ ႀကံဳ 
ခံစားမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ ယႏၲရားမ်ား မ႐ိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ 
ႀကံဳခံစားမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကုိယ္စားျပဳႏုုိင္ျခင္း မ႐ိွေပ။  
 
ေအာက္ေျခေဒသတြင္႐ိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားအတြင္း ဘက္လုုိက္မႈမ႐ိွေစေရးႏွင့္ ပုိမုိ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ- ၀န္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အစီစဥ္မ်ား စသည္မ်ား) 
ခ်မွတ္ႏုုိင္သည့္ အေလ့အထမ်ားအား ကူညီပ့ံပုုိးေပးႏုုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ မ်ားအား 
လက္ခံေပးႏုုိင္မည့္ စနစ္တစ္ရပ္အား ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ေပၚထြန္းလာရန္ အစျပဳ လုုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
ထိုနည္းအားျဖင့္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား/အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုုအပ္မႈမ်ားကို 
ပုုိမုုိ ထိေရာက္စြာ ကုုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ ပ့ံပုုိးေဆာင္႐ြက္ေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 

 

                                                                                                                                                                                     
က႑အသီးသီးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိေစရန္ တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ MATA ၏ အဓိက အဦးစားေပး က႑မ်ားမွာ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အစုုိးရ စနစ္ 

စသည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  
 

တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က ္၆၊ ရပ္႐ြာအဆင့္တြင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုုိင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ 
စနစ္တစ္ရပ္အား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ 

တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္ ၇၊ ေဒသႏၵရ စီမံအုပ္ခဳ်ပ္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေရး ျမွင့္တင္ေပးရန္  
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အမ်ိဳးသမီး ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား နည္းပါျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လစ္လပ္ေနျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၵရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအား ကန္႔သတ္ 
ခံေနျခင္းတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရင္းမ်ားသည္ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့့္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ရပ္/ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈအား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုုအေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ 
(အမွန္တကယ္ (သုုိ႔) မွတ္ယူထားျခင္း) စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းအေတြ႕ ႀကံဳကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ 
အခ်ိန္ေလာက္ငမႈ မ႐ိွျခင္း၊ ေခါက္႐ုုိးက်ိဳးအျမင္မ်ား၊ ႐ုုိးရာဓေလ့ အယူမ်ား၊ ဘာသာေရး အျမင္မ်ားႏွင့္ 
မိမိကိုယ္ကိုု ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမ႐ိွျခင္းစသည္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာႏုုိင္ျခင္းမ႐ိွေၾကာင္း ေတြ႕႐ိွရပါသည္။  
 
ဤအဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အိမ္တြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ 
လုံးပန္း ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအခန္းက႑မ်ားအား 27 
မလုိလား ၾကေၾကာင္း အႀကံျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေနႏွင့္ ပါ၀င္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား႐ိွသည္ကုိ ၎ကုိယ္တုုိင္ သိနားလည္ျခင္းမ႐ိွထားသည့္ အခ်က္မွာလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေလ့အထမ်ား ေျပာင္းလဲႏုုိင္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္အတူ ေဒသႏၵရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္ အသိျမင္ဖြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အတြက္ ကမကထျပဳမႈမ်ားကို ပ့ံပုိးေပးသင့္ပါသည္။ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕စည္း တစ္ရပ္လံုုးအား အက်ိဳးျပဳေစမည့္ 
အားလံုုးပါ၀င္ေရး၊ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ႏုုိင္သည့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒသဆုုိင္ရာ 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်ေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပညာေပးသည့္ အစီစဥ္မ်ား ထပ္ေလာင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
 
ဤျဖစ္စဥ္အား ပ့ံပုိးရန္ႏွင့္ ေဒသႏၵရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္မႈမ်ားတြက္ ျမွင့္တင္ေပးသည့္ အစီစဥ္အရ အစုုိးရႏွင့္ အျခားသက္ဆိုုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆုုိင္ 
သူမ်ားအေနႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္လာေရးအတြက္ ခုုိင္မာသည့္ မူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေပသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္လာႏုုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသကဲ့သို႔ က်ားမတန္းတူေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္မႈ 
မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၵရ အဆင့္ အာဏာပုုိင္မ်ားအေနႏွင့္ သေဘာေပါက္နားလည္ထားသင့္ပါသည္။ 

                                                         
27 ‘Women and Local Leadership – Leadership Journeys of Myanmar’s Female Village Tract/ Ward Administrators’ (UNDP, 2015). 
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ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္အေကာင္ 
ထည္ေဖာ္ႏုုိင္ရန္ ၎တုိ႔အား အတိုုင္းတာတစ္ခုထိ သင္တန္းေပးခ့ဲပါသည္။ ယင္ခင္အစုုိးရ၏ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး အစီစဥ္ႏွင့္ ”ျပည္သူ ဗဟိုျပဳ” ခ်ဥ္းကပ္မႈအစီစဥ္အရ ေဒသႏၵရ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္မႈအား ထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 
 
ဒီမုုိကေရစီ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အားလံုုး ပါ၀င္ေသာ 
ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါ၀င္၊ အားလံုုးပါ၀င္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဖြ႕ံ 
ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ၊ ျခစားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရး စသည္ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
အပါ၀င္ အျခားသက္ဆုုိင္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ပါသည္။ 
သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရပ္႐ြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဥပမာ- 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား) ႏွင့္ ေဒသႏၵရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားတြင္ တာ၀န္ 
႐ိွေနသည့္ သက္ဆိုုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ 

 

ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ အစုုိးရ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ရာ အျခား ရပ္႐ြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ လူထုၾကားနာပြမဲ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ဤအခ်က္သည္ ယင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုုပ္ငန္းစဥ္ (ဥပမာ- 
အသက္ျပည့္ၿပီး သူတုိင္း မဲေပးပုုိင္ခြင့္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္) ႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ယင္း 
ဥပေဒသည္ ေဒသႏၵရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အတြက္ ၎ဥပေဒအား က႑အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ႈေထာင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးဘက္မွ သံုုးသပ္ရန္ ဦးစားေပးသင့္ၿပီး၊ ျခစားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ေျဖ႐ွင္းကိုုင္တြယ္ရန္၊ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေစရန္ ျမွင့္တင္သည့္ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရာအိမ္မွဴး 
(ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္) မ်ားအား ျပန္လည္ တရား၀င္ အသိမွတ္ျပဳရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈမ်ားသည္လည္း 
ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္႐ိွပါသည္။  
 

တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္ ၈၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုုပ္ခဳ်ပ္မႈ၊ ဒီမိုုကေရစီ၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား၊ အားလုုံးပါ၀င္သည့္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း၊ အားလုုံးပါ၀င္သည္ ့ေခါင္ေဆာင္မႈႏွင္ ့ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုုင္သည့္ အျခားေခါင္းစဥ္မ်ားအား ပိုမုုိ သိကၽြမ္းေစရန ္

ရပ္/ေက်းအုုပ္ခဳ်ပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။ 

တုုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္ ၉၊ ေဒသခံမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မွ၂၀၁၂ ရပ/္ေက်းအုပ္ခဳ်ပ္ေရး ဥပေဒတြင္း႐ 
အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္ထုုတ္ရန္ လူထုၾကားနာမႈ 
လုုပ္ငန္းစဥ္အား ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
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လူထုၾကားနာပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ႀကိဳတင္ေပးေ၀ကာ ရပ္/ေက်း ဥပေဒအျပင္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ လူထုုၾကားနာပြမဲ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအား ၾကားနာပြမဲ်ား အဆင့္ဆင့္ က်င္းပေဆာင္႐ြက္ကာ ေဒသခံမ်ား၊ 
သက္ဆိုုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ားအား ေကာင္းစြာ အသိေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။  
 
လူထုၾကားနာပြဲမ်ား အဓိပၺါယ္ျပည့္၀ၿပီး ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရ႐ိွေသာ အဖြ႕ဲမ်ားအပါ၀င္ 
ေဒသခံမ်ားအားလံုုးအတြက္ ကိုုက္ညီဆက္စပ္သင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္အပုုိင္းအျခား၊ က်ားမ၊ 
အေရာင္အေသြး ကြျဲပားစုံလင္မႈ စသည္ အခ်က္မ်ားသည္ လူထုၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကက်ေသာ 
အခ်က္ျဖစ္ၿပီး တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အသီးသီးတုိ႔၏ အျမင္၊ သေဘာထားမ်ားေပၚ အထူးတလည္ 
ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ နယ္ႏွင့္ ေ၀းလန္ေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္ေပၚ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ 
ေဒသခံမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ယင္း ဥပေဒအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အနာဂတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းဆိုုင္ရာ အစီစဥ္မ်ားအား 
႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းႏွင့္ အခ်ိန္မီွ အသိေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အစုုိးရအေနႏွင့္ 
ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပလိုုပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား 
႐ွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသင့္ၿပီး ၎တုိ႔အား အမ်ားျပည္သူမ်ား လြယ္ကြယ္စြာ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုုိင္ရန္ 
အထူးတလည္ အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ အနာဂတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ယံုုၾကည္မႈ၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အားလံုုးပါ၀င္ေရးမူမ်ားျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 
တစုိက္မတ္မတ္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းဆိုုင္ရာ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ 
သင္တန္း အစီစဥ္မ်ားအာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး၊ အမီွခုိကင္းသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေခၚယူကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေစသင့္ပါသည္။   
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