ဇြန္ ၂ဝ၁၇

ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္
ပါဝင္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခြင့ရ
္ သည့္ ဒီမိုကေရစီသို႔
ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း သမိုငး္ ခ်ီေနသည့္
ေျမသိမး္ မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္
ႏိုင္ငသ
ံ ားမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္လာ
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား
ျပန္လည္စိစစ္ေရး

ဗဟိုေကာ္မတီကို

အရိွန္ျမွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္
ယင္းေကာ္မတီ၏

ဖြဲ႔စည္းေပးခဲသ
့ ည္။ ေျမယာအမႈအခင္းမ်ား ေျဖရွငး္ ေရးကုိ

ထိခိုကခ
္ ံစားခဲ့ရသူမ်ားအဖို႔

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ထပ္မံမခံစားရေစရန္

ယႏၱရားမ်ားမွာ

ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 1

ယခင္ကအတိုင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္

ထူးျခားျပီးအေရးပါသည့္ ျခားနားခ်က္တစ္ခုေတာ့ ရိွသည္။ ၎မွာ ေက်း႐ြာအုပ္စုအဆင့္မွ တုိင္းေဒသၾကီး
ႏွင့ျ္ ပည္နယ္အဆင့္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအလႊာတိုင္းတြင္ “ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

1

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ(၅) ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၁၄/၂၀၁၆။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား” ကိုထည့္သြင္း လာျခင္းျဖစ္သည္။ 2 ယခုကဲ႔သို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားစြာ ရိွႏိုင္ျပီး၊ အင္မတန္လည္း သတိထားကိုင္တြယ္ရေသာ ေကာ္မတီမ်ိဳးတြင္

အစိုးရ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ)္ မဟုတ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းကိယ
ု ္စားလွယ္မ်ား တရားဝင္ပါဝင္ခြင့္ရလာျခင္းမွာ
အႀကိမ္ျဖစ္သည္။

၎ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ

ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဒါပထမဆုံး

မ်ားေသာအားျဖင့္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီတြင္ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွစ္ခုကို ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ ပထမတစ္ခမ
ု ွာ
တိုင္ၾကားလာသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳအေရးဆိုေပးျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကား
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုအေနႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား တြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ လက္ေတြ႔
အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမရာဇဝင္တ႔ိုကို ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းျပေပးရျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုေျခလွမ္းမွာ အစုိးရ၏ ရဲဝံ့ေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ခ်ီးမြမ္းထိုက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မတီမ်ား
အတြင္းရိွ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ပုံမွန္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို
အခ်ိန္ျပည့္

ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ၾကားထဲမွ ေကာ္မတီတာဝန္မ်ားကိုလည္း

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္

လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္၊

ဤအခ်က္ကုိလည္း

အသိအမွတ္

ျပဳ ေပးရပါမည္။
အဖြဲ႔အစည္းအသစ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

ယခုထက္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္မည့္

အလားအလာ

မ်ားလည္းရိွေနသည္။ Namati အေနျဖင့္ ဤျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္း
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေကာ္မတီအတြင္းမွ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပန္လည္
သံုးသပ္ၿပီး

ဤစာတမ္းငယ္ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။

ေကာ္မတီမ်ား၏

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳစုခဲျ့ ခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အားေကာင္းလာမွသာလ်ွင္ မိမိ
တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို ရရိွခံစားႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တကယ့္
လက္ေတြ႔ဘဝအေပၚ ယခုထက္ပို၍ တုန္႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 3
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ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ထည့္သြင္းခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိေပ။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္မူ “ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေသာ္ျငား
အေသးစိတ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤရာထူးေနရာတြင္ ထည့္သြင္းခန္႔ထားသူမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ
နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေန တတ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္မူ ေဒသခံမ်ားကယုံၾကည္ေလးစားၾကသည့္
လယ္သမားမ်ားလည္းရွိေနတတ္ရာ ၎တို႔အား ဤစာေစာင္တြင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ဟူ၍သာ သုံးစြဲထားပါသည္။
3

ဤစာေစာင္ကို Namati မွ ေကာက္ယူျပဳစုထားသည့္ ေျမယာမႈခင္းမ်ား၏ အေရအတြက္အေျချပဳ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသုံးသပ္

ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပဲခူး၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတို႔တြင္ Namati ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားအား ၀ိုင္း၀န္း
ပံ႔ပိုးသည့္အေနျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ႔ၾကသည့္ ေျမယာမႈခင္း ၁၆၀ တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား ၂၈၀၀ ပါ၀င္ၿပီး ေျမဧကအားျဖင့္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ကို လႊမ္းၿခံဳ
ထားပါသည္။

2

၁။ NLD အစိးု ရသည္ အစိးု ရျဖစ္ျပီးသိပမ
္ ၾကာခင္မာွ ပင္ လယ္ယာေျမႏွင့္
အျခားေျမမ်ား

သိမး္ ဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စစ
ိ စ္ေရးေကာ္မတီကို

ေပးခဲျ့ ခင္းအားျဖင့္

ဖြဲ႔စည္း

သမိင
ု း္ ႏွင့ခ
္ ်ီ၍ျဖစ္ေပၚခဲေ
့ သာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား

အား ေျဖရွငး္ ေပးလိသ
ု ည့္ ၎၏ယတိျပတ္ဆႏၵကျို ပသခဲပ
့ ါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ

ဒီမိုကေရစီေရာယွက္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သ႔ို

ကူးေျပာင္းခဲေ
့ သာကာလတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႔စည္း
ခဲ႔ပါသည္။

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဖယ္ရွားခံခဲ႔ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္

ျပန္လည္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ျပီး၊ ေျမယာသိမး္ ဆည္းခံရမႈ

တရားမွ်တမႈမ်ား

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားအား ေလ႔လာသုံး

သပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့ သည္။
ေကာ္မတီ၏မူလတာဝန္မွာ စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးလ်ွင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုစုစည္းျပီး ေျမအသုံးခ်မႈ
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာဗဟိုေကာ္မတီသို႔
ပတ္သက္ျပီး

4

အၾကံျပဳတင္ျပရန္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာအမႈအခင္းမ်ားႏွင့္

အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္

အာဏာမရွိေပ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းကုန္ေသာအခါ လႊတ္ေတာ္မွဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ေကာ္မရွင္
ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီတို႔လည္း သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

မျပဳရေသးေသာ၊ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳရေသးေသာ ေျမယာမႈခင္းအေျမာက္အျမားတိုးလိ႔ု

တန္းလန္း က်န္ရစ္ခဲသ
႔ ည္။ 5
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈေဆာင္ၾကဥ္းေရးဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(NLD) ၏ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ပင္မအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ခဲသ
့ ည္။ 6
သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတြႀ႔

ကံဳခဲ႔ရသည့္ ေျမယာသိမး္ ဆည္းမႈမ်ား၏ဒဏ္ကို

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည့္

ယႏၱရားအသီးသီးကိုလည္း

ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး

အသုံးျပဳေျဖရွင္းႏိုင္ရန္

ႀကိဳးစား

ခဲ႔ၾကေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွလာခဲ႔သည္။ အစိုးရအသစ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး
တစ္လအၾကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရး
ဗဟိုေကာ္မတီကို
ကိုယ္တိုင္မွ

ဒုတိယသမၼတ(၂)ကိုယ္တိုင္မွ

ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္

ေၾကညာေျပာၾကားခဲသ
႔ ည္။ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏

သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား အရွိန္ျမွင့္ေျဖရွင္းေပးသြားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
7

ေျမယာ

ေကာ္မတီမ်ားအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈ

တြင္ ပင္မလုပ္ငန္းသုံးခုေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္၊
ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္း စသည္န
့ ည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ပါက ေပးအပ္မႈ
ျဖစ္သည္။လက္ရိွတင္ျပထားေသာ ေျမယာအ မႈအခင္း

အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္

စသည္တ႔ို

အားလံုးကို ေျဖရွင္းျပီးသည္အထိ ေနာက္ထပ္ေျမ

သိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားရမည္ဟုလည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

4

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ေန႔စြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာပါ ဗဟိုေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ။

5

Ibid.

6

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာခ်က္။

7

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ(၅) ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၁၄/၂၀၁၆။

3

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့ျ္ ပည္နယ္အဆင့္၊
ျဖင့္လည္း

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ရွိ

အာဏာပိုင္မ်ားအေန

မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ား

ဗဟိုေကာ္မတီက

၂ဝ၁၆

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
လုပ္ငန္းမ်ား

ခရိုင္၊

ခုႏွစ္

ဇြန္လတြင္

ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္

မဟုတ္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္

လုပ္ေဆာင္

ဌာနအသီးသီးမွ

ဖြဲ႔စည္းသြားၾကရန္
ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသးသည္။ 8

နိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍

ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ

ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ေစခဲ႔သည္။

၂။

ေျမယာမႈခင္းတစ္ခအ
ု ားစုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ေပး ျခင္း

တိ႔တ
ု ြင္ ျပန္လည္စစ
ိ စ္ေရးေကာ္မတီအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားအၾကား၌ တာဝန္ခရ
ံ သည့္
အေနအထားမ်ား တစ္ဥးီ ႏွင့တ
္ စ္ဥးီ မတူညၾီ ကေပ။
အလႊာအဆင့္အသီးသီးရွိ ေကာ္မတီမ်ားတြင္

ထမ္းေဆာင္ရသည့္

လုပင
္ န္းတာ၀န္မ်ား

မတူညၾီ ကေပ။

ဗဟုိ ေကာ္မတီသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း
ရႈပေ
္ ထြးခက္ခသ
ဲ ည့္အမႈမ်ား
အေရအတြက္မ်ားစြာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား

ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ

အမႈမ်ားကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ တိင
ု ္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ
မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏင
ွ ့္ ခရိုငအ
္ ဆင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား
ပါဝင္ေသာ

“အထူးအဖြ႔မ
ဲ ်ား”

လမ္းညႊန္ခ်က္ထဲတင
ြ ္

ဖြ႔စ
ဲ ည္း ေဆာင္ရက
ြ ္

ႏိုငသ
္ ည္ဟု

လုပပ
္ ိုငခ
္ ြင့ေ
္ ပးထားသည္။

(အေသးစိတ္

အခ်က္အလက္မ်ားကိေ
ု တာ့ ပံ႔ပိုးေပးထားျခင္းမရွပ
ိ ါ)
မေကြးတိင
ု ္းေဒသႀကီးတြင္

ထိုက႔သ
ဲ ႔ေ
ို သာ

အထူးအဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြဲ႔ကို

တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ
အဖဲြ႕အစည္းကိယ
ု ္စားလွယ္တစ္ဦး၏

အရပ္ဖက္

ဦးေဆာင္မႈျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ႔

သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ထိုကိုယစ
္ ားလွယသ
္ ည္ ၎၏ ဘာသာရပ္ဆင
ို ္
ရာကၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသိ႔ု
ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး၊

မႈခင္းေျဖရွင္းခ်ိန္ကလ
ို ည္း

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ

အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားကို

အဆင္႔ဆင့္အစီရင္ခံ

တိုကရ
္ က
ို ္ပ႔ပ
ံ ိုး

ျမန္ဆန္ေစခဲပ
့ ါသည္။

တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္အထိ

တင္ျပမႈမ်ားအား

ေစာင့္ဆုင
ိ ္းေနစရာ

မလိေ
ု တာ့ေပ။ သက္ဆိုငရ
္ ာအမႈအခင္းအား စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆး ရာတြင္
လည္း ထိုအထူးအဖြ႔သ
ဲ ည္ တိက
ု ္ရက
ို ္ ပါဝင္ခင
ြ ့ရ
္ ွိသည္။

8

တို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ေကာ္မတီအဆင့္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး
အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သူမွာ

ျပည္ထဲေရး

၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။
အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနမွာ

တပ္မေတာ္၏

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ရွိေနၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္င၏
ံ

အရပ္ဘက္

လုပ္ငန္းမ်ား

အတြက္

တာ၀န္ယူ

ထားရသည့္

၀န္ႀကီးဌာနလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီးႏွင့္

ဒု၀န္ႀကီးတို႔

ႏွစ္ဦးစလုံး

ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္ေနၾကေသာ္
လည္း

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ရပ္ရြာလူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္
မူ ေနရာထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေပ။
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္
ေကာ္မတီမ်ားကို

တိုင္းေဒသၾကီးႏွင္ ့

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ (၉) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၉/၁-

ေကာ္မတီ-ေျမ(ဗဟို)။

4

ဗဟို

ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားက ဦး ေဆာင္ျပီး၊ ၎ေကာ္မတီ၏ တာဝန္မွာ
ေျဖရွင္းေပးရန္

ႏွင့္

သိမ္းဆည္းခံခဲ႔ရ

သည့္ေျမမ်ားကို

ေျမ ယာမႈခင္းမ်ားအား

ပိုင္ရွင္အမွန္မ်ား

လက္၀ယ္သို႔

ျပန္လည္

လႊဲေျပာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္
ေအာက္ေျခအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္

စိစစ္ေျဖရွင္းမႈ

လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္

အစိုးရဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္း တာ၀န္ယူေပးရသည္။ 9 သို႔ေသာ္
လက္ေတြ႔တြင္မူ

အကဲဆတ္သည့္အမႈမ်ား

ကိုကိုင္တြယ္ရာ၌

(တပ္မေတာ္မွ

ေကာ္မတီလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း

ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

မခ်မွတ္ဘဲ

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္အမႈကိစၥမ်ိဳး)

လိုက္နာ၍

ဗဟိုေကာ္မတီထံသို႔သာေပးပို႔ၿပီး

တိက်ေသခ်ာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး
အဆုံးအျဖတ္ရယူတတ္ၾကသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့ျ္ ပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၁) အစိုးရဌာန
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၂) တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၃) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၄)
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း/ရပ္ရြာလူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဟူ၍ အုပ္စုအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး ခြဲျခားထား
ႏိုင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမပါဝင္ေတာ့ေသာ္လည္း ခရိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္
ရပ္/ေက်းအုပ္စု အဆင့္တို႔တြင္လည္း ဤပုံစံမ်ိဳးျဖင့္သာဖြဲ႔စည္းေပးထားသည္။ ဤအဆင့္ရွိေကာ္မတီမ်ား
သည္

ေျမယာမႈခင္း

တစ္ခုခ်င္းစီအား

စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရၿပီး

မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္

ေျဖရွင္း ေပးသင့္သည္ကို အထက္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပေပးရသည္။
ေကာ္မတီတြငပ
္ ါဝင္သည့္

ကိယ
ု စ
္ ားလွယအ
္ မ်ိဳးအစား

ကၽြမး္ က်င္မအ
ႈ မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ရႈေထာင့္

ေပးစြမး္ ႏိင
ု ၾ္ ကသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္

တပ္မေတာ္သား

ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွာ

အစိုးရဌာနမ်ားမွ

အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္႔
အေလ်ာက္

၎တို႔၏

သက္ဆိုင္ရာ

အုပစ
္ တ
ု စ္ခခ
ု ်င္းသည္

“ေကာ္မတီထမ
ဲ ာွ ဆိုရင္
ဘက္က

ရပ္တည္ၿပီး

ကိုေျပာျပခြင့ရ
္ ွိတယ္။

ရွိၾကသည္။

ကိုယ္စားလွယ္
အရပ္ဘက္

မ်ားႏွင့္

လႊတ္ေတာ္
ရပ္ရြာလူထု/

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ

အျဖစ္အပ်က္အမွန္ေတြ
၀န္ထမ္းေတြရဲ႕အခက္အခဲ

နားလည္တယ္။

ေကာ္မတီဝင္ေတြ

မႈေတြေၾကာင့္မ႔ို ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းႏိုငဖ
္ ႔အ
ို တြက္
ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွးီ မႈ ေတြ

ရယူႏိုင္စြမ္း

ေအာက္ေျခက

အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ရင္းႏွီးတဲ႔ ဆက္ဆမ
ံ ႈ၊ အျပန္အလွနေ
္ လးစား

သိရွိထားၾကသည့္အျပင္

ပိုမို

လူထန
ု ႔လ
ဲ ယ္သမားေတြ

ကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း

ဆက္ဆံရတာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

လုပင
္ န္း

ကၽြန္ေတာ္က
အစိုးရဌာနက

လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို အျပည့္အဝ
လိုအပ္ေသာ

အေရးပါသည့္

အဆင္ေျပပါတယ္။

သူတို႔နဲ႔
ဒါေပမယ့္

ဘယ္ေလာက္ပရ
ဲ ွိေနပါေစ၊

အမႈတစ္ခအ
ု ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး
အစိုးရကိယ
ု ္စားလွယေ
္ တြက
လူထမ
ု ်က္ႏွာကိုမၾကည့္ဘဲ

တဲ႔အခါမွာ
အက်ိဳးခံစားခြင့ရ
္ ွိတဲ႔

အစိုးရ/

စစ္တပ္ဘက္ကေန

ၿပီးေတာ့ပဲ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတဲ႔အခါမ်ိဳးက်ရင္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း
အတိုကအ
္ ခံ လုပရ
္ တာပါပဲ”
အစိုးရမဟုတသ
္ ည့္ ကိုယ္စားလွယတ
္ စ္ဦး

၎တိ႔ု၏လုပ္ငန္းသဘာဝအရ

ေအာက္ေျခ လူထုႏွင့္ နီးကပ္စြာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ လူထု၏ပကတိအေျခအေနကို
အျပည့္အဝ

နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။

သာဓကျပရလွ်င္

၎တို႔သည္

ေဒသအတြင္း

ရွိ

ေျမယာလုပ္ပိုငခ
္ ြင့္ ရာဇဝင္ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သိရထ
ွိ ားၾကသည္ (မည္သည့္ေျမကို မည္သူက
ပိုင္သည္)၊
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ေျမယာစီမံ

ခန္႔ခြဲမႈတြင္

အစိုးရႏွင့္

ရပ္ရြာလူထု၏

လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈမ်ားကိုလည္း

ေျမယာမႈခင္းမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သည့္အဆင့္မွေကာ္မတီသည္ စည္းေႏွာင္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟူ၍ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္

ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအားျဖင့္မူ ေျမယာမႈခင္းမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာေျဖရွင္းမႈမ်ား ရွာေဖြျခင္းသည္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာ၀န္အရွိဆုံးျဖစ္သည္ဟု အႀကံျပဳညႊန္ၾကားထားပါသည္။
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သိရွိထားၾကသည့္အျပင္ ဥပေဒႏွင့္ မည္သို႔ကိုက္ညီသင့္သည္ကိုလည္း နားလည္ထားၾကသည္။ 10 ထို႔အျပင္
၎တို႔အား

ရပ္ရြာလူထုမွ

ယုံၾကည္

အားထားၾကသည့္အျပင္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူထုနားလည္လြယ္ မည့္

ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ဥပေဒဆိုင္ရာ

စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပတတ္ၾကသည္။ ေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္ အုပ္စုအမ်ိဳးအစား အသီးသီးသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္•

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအျငင္းပြားသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားခ်ည္းပဲ
ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့မ
္ ရွိသည့္အတြက္ ေကာ္မတီထဲတြင္

အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္ကို

ဖန္တီး

ေပးသည္။
•

ပုံမွန္ဆုံေတြ႔မႈ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ အမႈျဖစ္စဥ္အေျခ
အေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကားတြင္ နားလည္မႈပိုမိုပီျပင္ေစသည္။

•

ေျမယာအမႈအခင္းေျဖရွငး္ ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ေျမျပင္သို႔သြားေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

လည္းေကာင္း

လယ္သမားမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအေျခအေနမ်ားကို

တရားဝင္

ထည့္သြင္းေျပာၾကားခြင့္ ရလာသည္။
•

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္လည္း

သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွ

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏အသံကို

ေကာ္မတီတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေပးခြင့္ရွိသည္။
•

သာမန္အမႈကိစၥမ်ားဆိုလွ်င္ ရပ္ရြာအဆင့္မွာပင္ ညွိႏိႈင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးသြားႏိုင္သည္။

ေကာ္မတီ၏ စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတျ္ ခင္းတိ႔တ
ု ြင္ အစိးု ရမဟုတသ
္ ည့္ကယ
ို စ
္ ားလွယမ
္ ်ား
အျပည္႔အဝပါ၀င္ႏင
ို ေ
္ ရးအတြက္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား ရွေ
ိ နပါေသးသည္။

က) အစိုးရဌာနမ်ားထံမွ တရား၀င္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ စသည္တို႔
ရယူႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း။

ေကာ္မတီတိုင္းတြင္

မတူညသ
ီ ည့္ပုံစံမ်ား

ရွိေနၾကသည့္အျပင္

မတူညီသည့္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေအာက္
တြင္

လုပ္ကုင
ိ ္ေနၾကရသည္ ျဖ “ေကာ္မတီထမ
ဲ ာွ ရွိတ႔ဲ အစိုးရကိုယစ
္ ားလွယေ
္ တြၾကားထဲမွာေတာင္မွ ဥကၠဌနဲ႔

ျဖစ္ရာေကာ္မတီမ်ား၌ ျမင္

အတြငး္ ေရးမွဴးက

ျမင္ေတြ႔ရေလ႔ရွိသည့္

ကိုယစ
္ ားလွယ္၊

ျပႆနာ တစ္ခုမာွ အစိုးရႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပိုၿပီးရယူႏိုင္စမ
ြ း္ ရွိၾကတာကိုး”

ပိုၿပီးလႊမ္းမိုးမႈရွိတယ္။
CSO

အစိုးရမဟုတ္သည့္

တစ္ျခားအစိုးရဌာနက

ကိုယစ
္ ားလွယတ
္ ႔ထ
ို က္စာရင္

သူတ႔က
ို

အစိုးရမဟုတသ
္ ည့္ ကိုယ္စားလွယတ
္ စ္ဦး

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား
တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္
ရယူႏိုင္စြမ္းမတူညီၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီအတြင္းမွ
မဟုတ္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္
မညီမွ်ျခင္း ေၾကာင့္လည္း
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အစိုးရမဟုတ္သည့္

အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး

မွန္ကန္

အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ပိုမုိရယူႏိုင္ၾကသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္

ထိေရာက္ေသာ

အစိုးရ
ထိုသ႔ို

အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္

အႀကံမျပဳႏိုင္ၾက

သမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္း မရွိၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေျမယာမႈခင္း

မ်ားအား ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒတစ္ခုတည္း၏ရႈေထာင့္မွသာ သုံးသပ္မည္ဆိုပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွန္ကန္ႏိုင္ေသာ္လည္း မမွ်တမႈမ်ား
ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါသည္။ သာဓကမ်ားကို Caitlin Pierce ႏွင့္ ႏြယ္နီစိုးတို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားျပဳစုခဲ႔သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ား
အတြက္ ေျမႏွင့္တရားမွ်တမႈ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း” ကို ၾကည့္ပါ။

6

ေတာ့ေပ။

၎တို႔အေနႏွင့္

အေပၚတြင္သာ မွီခိုေနရသည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေဝမ်ွေပးသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

11

ခ) အမႈတစ္ခုအား ဆက္လက္စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျပဳမျပဳကို အတြင္းေရးမွဴး (အစိုးရကိုယ္စားလွယ္) က
ေရွးဦးစြာ

ဆုံးျဖတ္ေလ႔ရွိသည္။ လက္ခရ
ံ ရွိလာသည့္တိုင္တန္းခ်က္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္

နယ္နိမိတ္အတြင္း ရွိမရွိအား စစ္ေဆးျခင္းကို ပုံမွန္အားျဖင့္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးက တာ၀န္ယူေဆာင္
ရြက္ေလ႔ရွိသည္။ ထိုပဏာမအဆင့္ စစ္ေဆးမႈကိုေက်ာ္လြန္သြားသည့္ အမႈအခင္းမ်ားကိုသာ ေကာ္မတီမွ
လစဥ္အစည္းအေဝးထိင
ု ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အကယ္၍ တိုင္တန္းခ်က္တစ္ခုသည္ ပဏာမ
စစ္ေဆးသည့္အဆင့္ကို မေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါက ထိုအမႈအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမေ
ႈ ကာ္မတီကဲ႔သို႔

အျခားသက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားသို႔

ဆက္လက္ညႊန္းပို႔ျခင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရသည္။ အမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုမူ
ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမႈျဖစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေကာ္မတီ
ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တို႔ကသာလွ်င္ တာဝန္ယူေရးသားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြး
ၾကသည့္အခါတြင္လည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အားမေကာင္း ေသာအခါမ်ား၌ ေကာ
ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ကပဲ အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးလိုက္ၾက
သည္သာ။

ဂ) အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အရိုးစြဲေနသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အသံမ်ား

ကန္႔သတ္ခံေန

မဟုတသ
္ ည့္

ရသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴး

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

အားလုံးကို

ေကာ္မတီဥကၠဌကို

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္
(ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ)က

ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တာမိ႔ု

သူက

ေကာ္မတီထမ
ဲ ွာ

အစိုးရ
အရာ
ပါဝါ

အရွိဆုံးပဲ”

အတိုက္အခံေဆြးေႏြးဖို႔

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အစိုးရမဟုတသ
္ ည့္ ကိုယ္စားလွယတ
္ စ္ဦး

ဝန္ေလးတတ္ၾကသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာ
ာ္ ေကာ္မတီီဥကၠဌသည္ ျပင္ပတြင္ ျမိဳ႕န
အရပ္သားမ်ား၏

ယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္ကို

ဘဝအစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာအေပၚ

လႊမ္းမိုးမႈရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အာဏာရွင္စနစ္ကုေ
ိ တာက္ေလ်ွာက္က်င့္သံုးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ
ျဖစ္သြားျခင္းသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ

ထမ္းေဆာင္သည္ျဖစ္ရာ

အားေကာင္းသည့္

အခ်ိဳ႕ေသာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွာ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔

မရည္ရြယ္ဘဲ

အစည္းမ်ားသည္ပင္

အစိုးရပိုင္းမွသေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ျငင္းဆန္တတ္သည့္ အေလ႔အထ နည္းပါးၾကသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူသုံးစြဲေရးမွာ ေရွာင္လႊဲမရသည့္ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ PEN မွ

ျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ညႊန္းကိန္းရမွတ္မ်ား ၂၀၁၇ အရ ''၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစုက
သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းရင္ လ်စ္လ်ဴရႈထားတတ္ၾကတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ျခားေနရာမွာသြားေတာင္းပါဆိုၿပီး ပုတ္ထုတ္တတ္ၾကတယ္''

7

ဤကဲ႔သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
အခ်ိန္ကာလတစ္ခက
ု ိုျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရေပဦးမည္။ 12

၃။

ေျမယာအမႈအခင္း

ဘက္မွ

စစ္ေဆးမႈမ်ား ေခ်ာေမြ႔ျမန္ဆန္ေစရန္ု

ႀကိဳးပမ္းေနလင့္ကစား

ပြင့လ
္ င္း ျမင္သာမႈ

အစိးု ရ

တိင
ု စ
္ ာမ်ားေဖာင္းပြေနျခင္း၊

အားနည္းျခင္းႏွင့္

အရင္းအျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ရွေ
ိ နျခင္း တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ရႈပေ
္ ထြးမႈ သံသရာကေတာ့ လည္ေနဦးမည္ပင္။
ဤစာတမ္းငယ္သည္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ Namati မွ ကူညီ
ပံ႔ပိုးေပးခဲ႔သည့္ အမႈအခင္း မ်ားတြင္ ေကာက္ယူခဲ႔သည့္ အေရအတြက္အေျချပဳ အခ်က္အလက္မ်ား
အေပၚတြင္လည္း

အေျခခံပါသည္။

Namati

ႏွင့္

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္

ျပန္လည္စိစစ္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းရွိ ေျမယာအမႈ ၁၆ဝ တြင္ ပါဝင္ပံ႔ပိုးေပးခဲ႔သည္။ ထိုအမႈအခင္း မ်ားသည္ ပဲခူး၊
စစ္ကုင
ိ ္း၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ဧရာဝတီတို႔မွ လယ္သမားဦးေရ ၂၈၅ဝ ႏွင့္ ေျမပမာဏ ၁၅ဝဝဝ ဧကေက်ာ္အား
လႊမ္းျခံဳပါသည္။
ေျမယာအမႈအခင္းေျဖရွင္းရန္
မည္သည့္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္ မႈခင္းအမ်ားဆုံး

ရထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

လက္ခရ
ံ ရွိသနည္း

လုပ္ငန္းသေဘာ ထပ္ေက်ာ့ေရာေထြး ေနပံု ႏွင့္

5

အမႈစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္
ေသာ

45

စာမ်က္ႏွာ

(၁၂)

ေဆးေသာစနစ္သို႔ေရာက္ရိွရန္

နည္းလမ္း

မ်ားစြာရိွျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား မွာ ေကာင္း

n= 160 အမႈ

12

ခ်ႏိုင္

မ်ားကိုအဆင့္တိုငး္ တြင္လက္ခံျခင္း၊ အမႈ စစ္
46

Central

နည္းလမ္းမ်ားကို

အသံုး

တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ အမႈ

114

19

အခြင့္အာဏာ

Regional

District

Township

Village Tract

သည္ဆိုေသာ္လည္း

႐ႈပ္ေထြးေပြလီ ေသာ

စနစ္ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

သာဓကမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၇ ေမလတြင္ ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးအသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း -

ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးက႑ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား သုေတသန(၆)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား”
ကို ၾကည့္ပါ။

8

ေျမယာအျငင္းပြားမႈအတြက္ တိင
ု တ
္ န္းရာတြင္ မည္သ႔လ
ို ပ
ု ေ
္ ဆာင္ရမည္ဟု ရွငး္ လင္းတိက်ေသာ
ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား

မရွထ
ိ ားျခင္းႏွင့္

စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးမႈကာလ

တိတက
ိ ်က်

မသတ္မတ
ွ ထ
္ ားျခင္း

တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ တိင
ု စ
္ ာမ်ား ပိမ
ု ေ
ို ဖာင္းပြလာၾကသည္။ ယခင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည့္ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္
အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း
လာသည္ကိုမူ

ႀကိဳဆိုရေပမည္။

ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းတြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္

မည္သည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ထည့္သြင္းရမည္ကို ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕က သတင္းစာ သို႔မဟုတ္ ေဖ့စ္ဘြတ္
တို႕ေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ မွာလည္း တရားဝင္နည္းလမ္း
သို႔မဟုတ္

နည္းစနစ္က်က်ျဖင့္ ေဆာ

ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။

ေကာ္မတီအဆင့္တစ္ခုတည္းသို႔ တင္ျပျခင္းက

လတ္တေလာတြင္မူ

ပိုေရာထိေရာက္ရဲ႕လား

တိုင္စာမ်ား

ကို

200

မည္သည့္အဆင့္မွေကာ္မတီသို႔မဆို ေပး

150

တိုင္ၾကား

100

လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေန ႏွင့္

ႏိုင္ပါသည္။

မိမိ၏အမႈကို

50
0

% investigated
n=160
Submit to only one level

days between submission
and investigation
Submit to more than one level

အေၾကာင္းကို
မ်ိဳးစံုကို

ထို႔ေၾကာင့္

စစ္ေဆးေနသလား

သည္ကိုမသိႏိုင္၊

ပို႔

ဆို

ထို႔ေၾကာင့္

မိမိ၏အမႈ

ၾကားရႏုိင္မည့္

နည္းလမ္း

သံုးစြဲလာၾကသည္။

ေျမယာမႈခင္း

မ်ားကို အလႊာအသီးသီး သို႔ ေပးပို႔ တိုင္တန္း

တတ္ၾကသည္ကိုလည္း Namati မွ ေကာက္ယူထားသည့္ ေျမယာမႈခင္းအလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
မွတ္သားရပါသည္။ ၎တို႔အနက္ ထက္ဝက္ခန္႔ကို ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္သို႔ ေပးပို႔တိုင္တန္း တတ္ၾက
သည္။ (၎တို႔၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ ဗဟို ေကာ္မတီတစ္ခု တည္းကိုသာေပးပို႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္) လက္ရွိ
အေျခအေနတြင္ တိုင္စာမ်ားလက္ခံ ရရွိသည့္

ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမွ တိုင္စာလက္ခံရရွိေၾကာင္းကို

တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အေၾကာင္းျပန္ေပးေသာ္လည္း အမႈစစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခ
အေနမ်ားကိုမူ တိုင္ၾကားသူ ထံသုိ႔ စနစ္တက် အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ျခင္းမရွိေပ။ အျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္အမ်ား
အျပားတြင္

(အမႈစုစုေပါင္း၏

၅၂%ခန္႔)

လယ္သမားမ်ားသည္

၎တို႔၏ေျမယာျပႆနာမ်ား

ကို

ေကာ္မတီအသီးသီးသို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေပးပို႔တိုင္တန္းတတ္ၾကေၾကာင္းကို Namati မွ ျပဳစုထားသည့္
ေျမယာမႈခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလ႔လာေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ တိုင္စာမ်ားေဖာင္းပြေန
ျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မလိုအပ္ပါဘဲႏွင့္ အလုပ္ပို လာၾကရသည္။ ေကာ္မတီအတြင္းမွ
အစိုးရမဟုတ္ သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုလွ်င္ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက အေပၚကခ်ေပးတဲ႔ အမႈေတြ
ရွိသလို ေအာက္ကတက္လာတဲ႔ အမႈ ေတြလည္း ကိုင္တြယ္ရေလ႔ရွိပါတယ္။ အမႈျဖစ္စဥ္ကို ေရးသား
ထားပုံေတြက မတူညီၾကေတာ့ တစ္ခါတေလမွာ အမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို

ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္ ၿပီး

ေတာ့မွ အမႈတစ္ခု တည္းကို ရည္ညႊန္းထားမွန္း သိလိုက္ရ တာမ်ိဳးလည္း ရွိဖူးတယ္” ဟု ၎၏ခံစားခ်က္ကို
ဖြင့္ဟသြား ခဲ႔သည္။
ထိုကဲ႔သို႔ အမႈတစ္ခုတည္းအေပၚတြင္ တိုင္စာမ်ားအား အဆင့္အသီးသီးသို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ေပးပို႔ၾကသျဖင့္
အသံုးစားရိတ္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ကိုႏွစ္ဆတိုး၍ သံုးစြဲရသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေလရာ

ျပန္လည္ စိစစ္

ေရးေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကသံုးစြဲခဲ႔သည့္ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္မျခား ေျမယာမႈခင္းေျဖ ရွင္းေပးႏိုင္သည့္
အေန အထားမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနားလည္ႏိုင္သည္။

9

ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္ေျမယာအမႈအခင္းမ်ားကို အျခားေသာအုပခ
္ ်ုဳပ္စမ
ီ မ
ံ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ယႏၱရားမ်ားသိ႔ု
လႊဲေျပာင္းေပးႏိုငသ
္ ည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လက္ေတြ႔တြင္ ထိသ
ု ႔လ
ို ပ
ု ေ
္ ဆာင္ရန္အတြက္ ရွငး္ လင္းေသာညႊနၾ္ ကား
ခ်က္မ်ားရိွမေနပါ။
ေကာ္မတီမ်ားအေနႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈမဟုတ္ေသာ

အျခားေျမယာဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို

အျခားေသာ

အဖြဲ႔မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သလို၊ အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ားမွ အမႈမ်ားလႊဲအပ္လာလ်ွင္လည္း ေကာ္မတီမ်ားမွ
လက္ခရ
ံ မည္ျဖစ္သည္။ အျခားအဖြဲ႔မ်ားဟုဆုိရာတြင္ အျခားေသာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား၊ သို႔မဟုတ္
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကိုဆိုလိုသည္။

သို႔ေပမယ့္

တကယ့္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈတြင္မူ

လႊဲေျပာင္းမႈမ်ိဳးမွာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္သိကြ်မ္းမႈအေပၚ

ထိုသို႔ေသာ

အေျခခံ၍သာျဖစ္ေပၚတတ္ျပီး၊

တရားဝင္လုပ္ထားေသာ နည္းစဥ္မရိွေပ။ အဆင့္ဆင့္ေကာ္မတီမ်ားၾကားမွ ၾကီးၾကပ္ကြက္ကဲမႈမွာလည္း
အထက္ေအာက္သေဘာသာေဆာင္ေလသည္။
မည္သည့္စနစ္၊

မည္သည့္ယႏၱရားက

မည္သည္႔အမႈမ်ိဳးကိုေျဖရွင္းရန္

ထို႔ေၾကာင့္

အမႈအခင္းတစ္ခုခုကိုကိုင္တြယ္ရာတြင္

အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ကို

မည္သည့္ယႏၱရားက

ဆံုးျဖတ္ဖို႔ခက္ခဲတတ္ပါသည္။

အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္

ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ

အဖြဲ႔တို႔ အစည္းအေဝးထိုင္ျပီး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု အခ်ိဳးေသာအစိုးရမဟုတ္သည့္ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားက အၾကံျပဳပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလ်ွင္ အမႈအခင္းအားလံုးကို ျခံဳျငံဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ

ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကမူ

တိုင္စာမ်ားေဖာင္းပြျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္

အတြက္

အထက္အဆင့္မွခ်ေပးလာသည့္ အမႈအခင္းမ်ားကိုသာ လက္ခံစစ္ေဆးေပးသည့္နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ
တတ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္

ဤနည္းလမ္းကို

အသုံးျပဳသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္

အေနျဖင့္ ၎တို႔တိုက္ရိုက္လက္ခံရရွိသည့္ အမႈအခင္းမ်ားသည္ အျခားအဆင့္ျမင့္ေကာ္မတီမ်ားသိ႔ု ေပးပိ႔ု
တိုင္တန္းထားျခင္းမရွိပါက

လက္ခံစစ္ေဆးေပးျခင္းမရွိၾကဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနတတ္ေသာ

အခက္အခဲမ်ား

ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ လႊတ္ေတာ္မွဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ေကာ္မတီအသီးသီးကလည္း ၎တို႔ထံသို႔ေပးပို႔
တိုင္တန္းလာသည့္ ေျမယာမႈခင္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္စစ
ိ စ္ေရးေကာ္မတီထံသို႔သာ

လႊဲေျပာင္းေပးတတ္

ၾကျပန္သည္။ အမွန္တြင္မူ အဆိုပါလႊတေ
္ တာ္ေကာ္မတီမ်ား၏တာ၀န္မွာ လယ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရး
မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားေရးရာတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္
လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း/ဖ်က္သိမ္းျခင္း/ျပဌာန္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆက္စပ္
ဥပေဒမ်ား က်င့္သုံးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ေလ႔လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ တိုင္စာတက္လာျခင္းမ်ားအေပၚ သုံးသပ္
စိစစ္ေပးရန္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကို

ပံ႔ပိုးသည့္အေနျဖင့္

Namati

ႏွင့္

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကူညီေပးခဲ႔သည့္ ေျမယာမႈခင္း ၁၆ဝ တြင္ ယခင္ တုိင္ၾကားထားသည့္ အမႈအား
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔လာသည့္ေျမယာမႈခင္း (၅) ခုသာ ပါဝင္သည္။ အမႈ (၅ဝ)
မွာမူ ယခင္ကတည္းက အျခား အစိုးရယႏၱရားမ်ားသို႔ ေပးပို႔တိုင္ၾကားၿပီးမွ ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္က
ဤေကာ္မတီမ်ားသို႔ ထပ္မံ၍ တိုက္ရိုက္တိုင္ၾကားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
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ျပည္သက
ူ မ
ို ်က္ႏာွ မူသည့္

ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈ

အားနည္းျခင္းေၾကာင့္

လူထအ
ု ေနျဖင့္

သိ႔ေ
ု လာသိ႔ေ
ု လာ

ျဖစ္လာၾကၿပီး အစိးု ရ မဟုတသ
္ ည့္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအတြကလ
္ ည္း တာ၀န္ပပ
ို လ
ိ ာခဲရ
႔ သည္။
ယခုဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္မစြန႔္လႊတ္သည့္
ေျမမ်ား၏စာရင္းကို လစဥ္ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ အေသးစိတ္ကိုမူ ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပေနစရာမလိုေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္မူ ေျမယာမႈခင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့ျ္ ပည္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီအထိသို႔သာ

အဆင့္ဆင့္တင္ျပတတ္ၾကၿပီး

အမ်ားျပည္သူ

သို႔မူ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မျပဳၾကေပ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈတိုင္တန္းၾကသူအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏
ေျမမ်ား

ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ကို ဆယ္စႏ
ု ွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနၾကရၿပီး ထိုအမႈအတြက္

အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၾကရသည္။

၎တို႔အတြက္

ထိုအမႈအျပင္

မည္သည့္သက္ေမြး

လုပ္ငန္းျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ရမည္ ဆိုသည္မွာလည္း မေရရာႏိုင္ၾကေသးေပ။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
ေကာ္မတီမ်ားအား Namati ႏွင့္အတူ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေနၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားအနက္ ၇၀ % ေက်ာ္
အဖို႔

ရယူသံးု စြဲႏုိင္မည့္အျခားေျမမ်ားလည္း

တိုင္တန္း

ထားၾကသည့္

သိခ်င္ၾကသည့္

လယ္သမားမ်ားမွာ

အေလ်ာက္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ

မရွိၾကေပ။

ထို႔ေၾကာင့္

လည္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈကိစၥ

၎တို႔၏အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

တိုးတက္မႈအေျခအေနကို

သိကြၽမ္းရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ေသာ ေကာ္မတီအတြင္းမွ
ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းတတ္ၾကသည္။

အစိုးရမဟုတ္သည့္

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားက

လယ္သမားမ်ားအား ကူညီ လမ္းညႊန္ေပးလွ်က္ရွိသည့္ ေျမယာမႈခင္းေပါင္း (၁၆၀) အနက္ ၁၁%ခန္႔သည္
လက္ရိအ
ွ ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ အဆင့္မွာ ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးေနသည္ကို မသိရေပ။ ဥပေဒအေထာက္အကူ
ျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအမႈမ်ား
ကို ေတြ႔ရတတ္သည္။ ၎တို႔အမႈသည္မ်ား၏ တိုင္စာမ်ား တိုးတက္မႈအေျခ အေနကို ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ျခင္းမရွိၾကေသာ္လည္း ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားမွ လိုက္လံစုံစမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္
သာ သိရွိၾကရျခင္း

ျဖစ္သည္။ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႔ရ သည့္အျခားအခ်က္ တစ္ခုမွာ ေကာ္မတီမ်ား

အတြက္ သီးျခားရုံးခန္း သို႔မဟုတ္ ရုံးဆိုင္းဘုတ္မ်ား မရွိၾကဘဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ စည္းေ၀းေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကို
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရုံးမ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ေလ႔ရွိၾကသည္။ 13 ထိုသို႔ အေျခအေနေၾကာင့္
လည္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသူမ်ားအဖို႔ ၎တို႔၏အမႈအခင္းမ်ားကို တင္ျပရန္ သို႔မဟုတ္
ေကာ္မတီမ်ားသို႔ တင္ျပထားသည့္ ၎တိတ
ု႔ ိုင္စာမ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို စုံစမ္းႏိုင္ရန္အတြက္
အစိုးရ မဟုတသ
္ ည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔သာ ဦးစားေပးခ်ဥ္းကပ္တတ္ၾက
သည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ခရီးသြားလာရာတြင္ ခရီးစရိတ္၊ တည္းခိုစရိတ္ႏွင့္ စားစရိတ္မ်ား ရရွိတတ္

ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)မွာမူ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္
ခရီးစရိတ္ကိုမွ် ပံ႔ပိုးမႈမရရွိၾကေပ။ အစည္းအေ၀းက်င္းပမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက
က်ခံေပးၾကသည္။
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သီးသန္႔ခ်ထားေပးသည့္ရင္းျမစ္မ်ား

ရွမ
ိ ထားျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္

ကာလသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္

မ်ားကို ျပည့္မႏ
ီ ိုငျ္ ခင္းမရွၾိ ကေပ။ Namati မွ ေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ
လ မတိုင္မီက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ႔ေသာ အမႈမ်ားအတြက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး
ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ႔သည့္ တိုင္စာမ်ားအတြက္မူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၾကာျမင့္
ခ်ိန္မွာ ပ်မ္းမွ် ရက္ေပါင္း ၂၁၀ ရွိတတ္သည္။ မေျဖရွင္းရေသးေသာ မႈခင္းမ်ားဖြင့္လွစ္စစ္ေဆး ႏိုင္ေရး
အတြက္ကိုမူ ရက္ေပါင္း ၂၃၀ ခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
ယႏၱရားမ်ား အေနျဖင့္ သင္ယူေလ႔လာဆဲ အေျခအေနတြင္သာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
မွသည္ ေျဖရွင္းေရး အဆင့္ထိကိုမူ အခ်ိန္ႏွစ္လခန္႔သာ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ 14 အစိုးရအေနျဖင့္လည္း
တိုင္စာတင္ျပလာသူမ်ားအား

စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်ိန္

မည္မွ်ၾကာျမင့္ႏိုင္မည္ကို

ႀကိဳတင္

မရွိသည့္အေလ်ာက္ တိုင္တန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏တိုင္စာမ်ား လမ္းခုလတ္တြင္
ေလာက္ၿပီဟု

စိုးရိမပ
္ ူပန္တတ္ၾကသည္။

အစိုးရမဟုတ္သည့္
လာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္တိုင္စာမ်ားကို

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆုံကာ

အစိုးရမဟုတ္သည့္

ေျပာျပထားျခင္း
ေပ်ာက္ဆုံး သြား

ထပ္ခါထပ္ခါတင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုံစမ္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အေနျဖင့္လည္း ေကာ္မတီ

ႏွင့္ ေျမယာ

ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေနသည့္လယ္သမားမ်ားအၾကားတြင္ ၾကား၀င္ေအာင္သြယ္ေပးသူမ်ား ျဖစ္လာၾက
သည္။
အစိုးရမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္
Cases resolved by Committees

Unresolved cases Submitted first to
Committees

Cases resolved by previous mechanisms

Unresolved cases Previously Submitted to
Government

73

138

115

120

180

270

150

140
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# days between submission to Committees and Investigation
n= 160 cases
# days between investigation and present (June 2017)
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600

အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မျပည့္စုံမႈမ်ားေၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေႏွာင့္ေႏွးေနသည္၊ အမႈတစ္ခုတည္းကိုပဲ ေကာ္မတီအသီးသီးသို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္

တင္ျပေနရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ဥပမာ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္မႈမရွိျခင္း၊
အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တပ္မွသိမ္းယူထားသည့္ေျမယာမႈခင္းမ်ားမွာ ေရွ႕မတိုး
ႏိုင္ၾကျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။

13

ဥပမာအားျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီတစ္ခုသည္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီအား စုံစမ္း
စစ္ေဆးမႈတစ္ခုေဆာင္ရြက္ၿပီး
သို႔ေသာ္

လက္ေတြ႔တြင္မူ

သီတင္းႏွစ္ပါတ္အတြင္း ျပန္လည္တင္ျပရန္
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မလြယ္ကူလွေပ။

တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

(က)

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းကိုသာမကဘဲ အျခားေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားရွိေနၾကသည္၊ (ခ) သတ္မွတ္
ေပးထားေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္ မလုံေလာက္ေပ၊ (ဂ) စုံစမ္း
စစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးဆုံးသြားသည့္တိုင္ အစီရင္ခံစာအားစာစီရန္ ကြန္ပ်ဴတာမရိွေသးသျဖင့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ
ထပ္မံ၍ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းကဲ႔သို႔ အရင္းျမစ္မလံုေလာက္သည့္ ျပႆနာက လည္း ရိွေသးသည္၊ (ဃ)
ကြန္ပ်ဴတာစာစီၿပီး သြားသည့္အခါ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ရုံးသို႔ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာေရာက္ၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုး

ရျပန္သည္။

ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ရျခင္းသည္

အစိုးရမဟုတ္သည့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သာမက အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ကိုပါ ၀န္ပိေစသည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ပင္
ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လူစုံတက္စုံေရာက္ရွိေရးမွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္

၇၅% တက္ေရာက္ပါက လုံေလာက္သည္ဟုပင္ မွတ္ယူထားၾကရသည္။

၄။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္

ေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လွယမ
္ ်ားက

တရားမ်ွတမႈရွေ
ိ စေရးအတြက္
ခ်မွတရ
္ ာတြင္

ဘက္စၿုံ ခံဳငုမ
ံ ိ

အစိးု ရမဟုတသ
္ ည့္

အေၾကာင္းအရာႏွင့ေ
္ ဒသအေျခအေနကို

ကိယ
ု စ
္ ား

သိကြ်မ္းသူမ်ား

အျဖစ္ ေျမယာမူဝါဒ၊ ရာဇဝင္ေနာက္ေၾကာင္း စသည့္တ႔ႏ
ို ွငပ
့္ တ္သက္ျပီး
အၾကံေပးေဆြးေႏြးၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ဥပေဒေပါင္းမွာ ၇၅ ေက်ာ္ေပသည္။ 15
ထုိ႔အျပင္ ေလာေလာဆည္ စိစစ္သုံးသပ္ေနသည့္ ေျမယာမႈခင္းမ်ားအဖို႔ အေရးပါေနေသးသည့္ ဖ်က္သိမ္း
ထားၿပီးဥပေဒမ်ားလည္း အေျမာက္အျမားရွိေနျပန္သည္။ ေျမသိမ္းခံရသည့္အမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရး
အတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီမွခ်မွတ္ေပးထားေသာ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒ ၅ ရပ္၊ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားခဲ႔ေသာ
ေျမယာမႈမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒ ၃ ရပ္၊ ေျမယာမႈခင္းမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ 16 စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၈ ရပ္တို႔လည္း ရွိေနသည္။ 17
15

Leckie, S. ႏွင့္ E. Simperingham (2009) တို႔၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ရာ၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား” စာစဥ္ (၈)။ ဂ်ီနီဗာ -

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ HLP ဖြဲ႔စည္းမႈ။ ေျမယာဥပေဒမ်ားေဖာင္းပြေနျခင္းေၾကာင့္ လစ္ဟာမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္
သိရွိလိုပါက သာဓကမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ Siusue Mark ျပဳစုေရးသားထားသည္႔ “တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အတားအဆီး
မ်ားလြန္းေနပါသလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္
အလမ္းမ်ား” သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Pierce ႏွင့္ Soe တို႔ ေရးသားျပဳစုခဲ႔သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ႏွင့္ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ခိုင္မာေစျခင္း” ကို ေလ႔လာၾကည့္ပါ။
16

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္(၁၀)ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၆၁/၁-

ေကာ္မတီ-ေျမ (ဗဟို)။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ရမည့္
ပုံစံမ်ားႏွင့္ အမႈမ်ားအား ဦးစားေပးအစီအစဥ္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ လိုက္နာႏိုင္ရန္ ျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္ခ်က္
(၈) ရပ္ကို ဌာနတြင္းညႊန္ၾကားခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ႔သည္။
17

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္(၁၀)ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၆၁/၁-

ေကာ္မတီ-ေျမ (ဗဟို)/၂၀၁၆။

14

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈထက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းက အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္၍ Namati မွ ကူညီပ႔ပ
ံ ိုးေပးခဲ႔သည့္ ေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မသ
ွ ိမ္းယူမႈ
တစ္ခု ပါ၀င္သည့္ (၆၁) မႈ၊ အစိုးရမွသမ
ိ ္းယူမတ
ႈ စ္ခုပါ၀င္သည့္ (၄၀) မႈ၊ ကုမၸဏီမသ
ွ ိမး္ ယူမတ
ႈ စ္ခုပါ၀င္သည့္
(၂၁) မႈ ႏွင့္ တစ္သီး ပုဂလ
ၢ အမႈမ်ားပါ၀င္သည့္ (၁၁) မႈ ရွိေပသည္။
၎တိ႔အ
ု နက္

၅၀%

ေက်ာ္မွာ

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ခ႔ၿဲ ပီးျဖစ္သည္

(အစိုးရပါ၀င္ပတ္သက္သည့္

အမႈမ်ား အနက္ ၇၅% ႏွင့္ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္အမႈမ်ား၏ ၆၀% ျဖစ္သည္)။ ေကာ္မတီမ်ားသိ႔ု
တိုင္ၾကားစာ

ေရာက္ရခ
ွိ ်ိန္မွ

ေလးလခန္ၾ႔ ကာျမင့္

လက္ေတြ႔စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ခ်ိနအ
္ ထိ

တတ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

သိမ္းထားသည့္ေျမမ်ား ျပန္လ

ျပန္လည္စြန႔လ
္ တ
ႊ ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လႊဲ ေျပာင္း ေပးအပ္ ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း
မည္သည့္အရာမွ်ရရွမ
ိ ည္မဟုတ္ဟု

အေၾကာင္းျပန္ ေပးျခင္း

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေလးလ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တိုငတ
္ န္းသူအား

စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္

ေျဖရွင္းေပးႏိုငခ
္ ႔သ
ဲ ည္႔ပမာဏမွာ ၅%ေအာက္တင
ြ ္သာ ရွိေပသည္။ (မည္သ႔ဆ
ို ိုေစ ဤပ်မ္းမွ်ပမာဏမ်ားသည္
ပုံမန
ွ ္မခ
ႈ င္းအေရအတြက္မ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနရျခင္း မွာ ေလ႔က်င့္ သင္ၾကား ေပးထားသည့္ ဥပေဒအေထာက္
အကူျပဳသူမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ကည
ူ ီေပးရျခင္းေၾကာင္႔ ဆိုေသာ အခ်က္မွာမူ ဂုဏ္ယူဖယ
ြ ္ရာပင္ျဖစ္သည္။)
ယခုက႔သ
ဲ ို႔ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္အေနျဖင့္ အခ်က္(၄)ခ်က္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၁) စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတမ
္ ည့္အဆင့္ (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့အ
္ ထက္)တြင္
လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား နည္းပါးေနျခင္း၊ ၂) စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတႏ
္ ိုငေ
္ လာက္ေအာင္
မျပည့္စုံျခင္း၊ ၃) ခ်မွတေ
္ ပးထားေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတႏ
္ င
ို ေ
္ လာက္ေအာင္ ျပတ္သား
ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၄) အမ်ားျပည္သူမွ အျမင္မၾကည္လင္ႏင
ို ္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစိုးရ/တပ္မေတာ္ႏွင့္
ပဋိ ပကၡ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားက တာ၀န္ခ၍
ံ
မခ်မွတ္လုျိ ခင္း
စသည္႔အခ်က္ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား သုံးသပ္မည္ဆိုပါက ဥပေဒ၏ေရးသားခ်က္မ်ားကိုသာမက လက္ေတြ႔တြင္
မည္သုိ႔လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကသည္ကိုလည္း

နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖို႔လပ
ို ါသည္။ ေျမစာရင္း

ဦးစီး

ဌာန၀န္ထမ္းမ်ားမွလြဲလွ်င္ ေကာ္မတီအတြင္းမွ အျခားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေျမယာဥပေဒမ်ား
အထူးသျဖင့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားအား မည္သုအ
ိ႔ သုံးခ်ခဲ႔သည္ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကို
သေဘာေပါက္နားလည္ထားျခင္းမရွိၾကေပ။ ဥပမာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွာ
ျပည္သူကိုတာ၀န္ခံရသည့္အေလ်ာက္ ေကာ္မတီလပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ားအား

ကူညီပ႔ံပိုးသြားရမည့္တာ၀န္

ရွိေန

ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မတီမ်ားအတြင္းမွ ေတာင္းသူလယ္သမားေရးရာ ရပ္ဖက္လူမက
ႈ ိုယ္စားလွယ္မ်ား
သည္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအတြက္ နည္းပညာပိုငး္ ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာ ေလ႔လာဆည္းပူးစရာ
အေျမာက္အျမားရွိေနေသးေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္နားလည္လာၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု ပုမ
ံ န
ွ လ
္ ပ
ု င
္ န္းတာ၀န္မ်ားကလည္း ရွေ
ိ နၾကေသးသျဖင့္ ေျမယာမႈခင္း
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အာရုမ
ံ ထားႏိုငၾ္ ကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အမႈတစ္ခုအား သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ေစ
ရန္အတြက္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ေပးထားႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံရန္
မလြယ္ကူေတာ့ေပ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား ေပးအပ္ထား
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သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ပင္မလုပ္ငန္းႀကီး (၄)ခုအျဖစ္ ခြဲျခားထားႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ေပးအပ္လာသည့္

တာ၀န္မ်ား၊

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ

သတ္မွတ္

ေပးထား ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ မူလလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ အျခားေသာ
က႑ အသီးသီးမွ လႊဲအပ္လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အဓိက
ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ
ျမွင့္တင္ ရ

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုျမွင့္တင္ရန္၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းေရး

န္၊

ေဒသဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ၾကီးႀကပ္ကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔

သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ရန္
တစ္ခုသာ

အက်ိဳးကို

တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုသည္မွာ ဌာန၏ ပင္မတာ၀န္မ်ား အနက္မွ

ျဖစ္သည္။ ၂

အျငင္းပြားမႈမ်ား

နွင့္တည္ၿငိမ္ေရးကို ျမွ

၀၁၂ ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးခ်ိန္မွ စ၍သာမန္ေျမယာ

အား လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ ခြဲမႈ ယႏၱရားမွတစ္ဆင္ပ
့ ဋိပကၡေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ အေထြေထြ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန သည္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပတ္သက္ ပါ၀င္လာခဲ႔သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္
အသစ္ထပ္မံ

ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ

ပိုမ်ားလာခဲေ
႔ သာ္လည္း

ျပည္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီေၾကာင့္

ထို႔အတြက္

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

အရင္းအျမစ္ျဖည့္ဆည္းပံ႔ပိုးထားျခင္းေတာ့မရွိေပ။

ေျမယာမႈခင္းမ်ား သည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲလြန္းၿပီး

ထို႔အျပင္

လက္ေတြ႔မဆန္သည့္အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတြင္း

ၿပီးျပတ္ေအာင္ေျဖရွင္း ရမည္ဟူေသာ ဖိအားမ်ား ကလည္းရွိေနျပန္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ဆိုလွ်င္ လည္း ေက်းရြာ အုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္

ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ပုံမွန္

တက္ေရာက္ႏိုင္ၾက ျခင္း မရွိေပ။

ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ မႈခင္းမ်ားအား မည္သိ႔အ
ု ကဲျဖတ္သးုံ သပ္ရမည္ဆသ
ို ည္ကုိ လမ္းညႊနမ
္ အ
ႈ ျပည္႔အ၀
မေပးထားသျဖင့္ ေဒသခံ ေျမယာကိစၥကြၽမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ်ားသည္ အေရးႀကီးက႑မွ ပါ၀င္ေနေပသည္။
ဗဟိုအဆင့္မွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ကထက္ တိုးတက္လာခဲ႔သည္ဟု ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား အရ
ေလ႔လာသိရိွခဲ႔ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမယာအမႈတိုင္း၌ သိမ္ေမြ႔ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနတတ္သျဖင့္ ေကာ္မတီ
အဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ရရွိႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။ ဥပမာ ေျမသိမ္းယူထားသည့့္ အဖြဲ႔အ
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမကို
လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္

အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္

ထည့္သြငး္ ညႊနၾ္ ကားထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္းကို
ဆက္လက္

ထိန္းသိမ္းထားလိုသည့္

၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ကမူ အဆိုပါေျမကို “အနာဂါတ္ စီမံကိန္းမ်ား” အတြက္ အသုံးျပဳရန္စီမံ
ထားျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္ဟု ဆင္ေျခေပးတတ္ၾကသည္။ အစိုးရ မဟုတသ
္ ည့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ

အထူးခၽြန္ဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

၎တို႔၏အသက္ေမြးလုပ္ငန္း

အျဖစ္

ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြကေ
္ ပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င္႔သုံးမႈမ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလဲ ခဲ႔ၾကသည္
ကိုလည္း ေလ႔လာသိရွိထားၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ၎တို႔သည္ ဥပေဒ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုသာမကဘဲ လယ္သမားတို႔၏ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိုလည္း ေနာေက်ထားၾကသည္ပင္။
ဥပမာ လယ္သမားတစ္ဦးအေနျဖင့္

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားအျဖစ္ အခြန္ေျပစာ သို႔မဟုတ္

အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မတင္ျပႏိုင္ရသည္ကိုလည္း ၎တို႔က သိထားသည္။
ထို႔အျပင္ အျခားေသာ

ေျမယာကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ထားၾကသည့္

အျပင္လယ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသျဖင့္ လိုအပ္ပါကဘာသာရပ္အလိုက္နည္း ပညာ
မ်ားကိုရယူေတာင္းခံႏိုင္ၾကေသးသည္။လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္
အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္အကဲဆတ္သည့္ေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင္ဗဟိုအဆင့္သို႔သာ
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ေအာက္ေျခ
လႊဲေျပာင္း ေပး

လာၾကသည္။ 18

တစ္နည္းအားျဖင့္

ထိုသို႔လႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္ရန္အတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈမရွိျခင္းကို ဆင္ေျခအျဖစ္အသံုးခ် လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံလူထတ
ု ႔အ
ို ေနျဖင့္ ႏွစ္ (၂၀)ခန္႔ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ႔ရမႈမ်ားသည္ အစိုးရမဟုတသ
္ ည့္
ကိုယစ
္ ားလွယမ
္ ်ားေၾကာင့္ ေျခတစ္လွမ္းပိုမန
ို ီးစပ္လာခဲ႔သည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစတ
္ င
ြ ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသမ
ိ ္းယူခ႔ေ
ဲ သာ စုစုေပါင္းေျမယာ ၅၂၉၁ ဧကတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္မွ
ဦးေက်ာ္လြင္ႏင
ွ ့္ လယ္သမား ၈၁ ဦးတိ႔၏
ု
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပါ၀င္သြားခဲ႔သည္။ လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား၊
ဖက္စပ္လုပက
္ င
ို ္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ ၎တိ႔၏
ု လယ္ေျမမ်ားအား ထိင
ု ္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Delicious Food မွ
ရယူထားခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မစ
ွ ၍

အခ်ိဳ႕ေသာလယ္သမားမ်ားအတြက္

လယ္ယာေျမလုပပ
္ ိုငခ
္ ြင့လ
္ က္မတ
ွ ္ေလွ်ာက္ထားခြင့မ
္ ်ား

ဆုံးရႈံးခဲ႔သည္။

ထြနယ
္ က္စက
ို ္ပ်ိဳးခြင့ရ
္ ရွိေသာ္ျငား
၀င္ေရာက္ထန
ြ ္ယက္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္

အခ်ိဳ႕ လယ္သမားမ်ားမွာလည္း ပိုငန
္ က္က်ဴးလြနမ
္ ႈျဖင့္ တရားစြဲဆခ
ို ံေနရသည္။ ဦးေက်ာ္လြင္ႏင
ွ ့္ လယ္သမား ၈၁
ဦး တိ႔မ
ု ွာမူ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မစ
ွ ၍ ၎တိ႔၏
ု လယ္ယာေျမမ်ားအား ၀င္ေရာက္သုံးစြဲပင
ို ္ခင
ြ ့မ
္ ရွိေတာ့ပါ။ ထိုအခ်ိန္
ကတည္းကစ၍ ၎တိ႔၏
ု ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွေ
ိ ရးအတြက္ကလ
ို ည္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကည့္ခ႔ၾဲ ကသည္။
ၿပီးခဲ႔သည့္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းက ဖြ႔စ
ဲ ည္းေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ႔ေ
ဲ သာ လႊတေ
္ တာ္မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က
အဆိုပါ

ေျမကို ျပန္လည္လဲေ
ႊ ျပာင္းေပးအပ္ရန္

အႀကံျပဳဆုံးျဖတ္ခ႔ေ
ဲ သာ္လည္း

တိက်ေသာလုပင
္ န္းစဥ္မ်ား

တစ္ခုမွ မေဆာင္ရက
ြ ္ခ႔ၾဲ ကေပ။
ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖ႔စ
ြဲ ည္းလာသည့္အခါ
ဦးေက်ာ္လြင္ႏင
ွ ့္ မိတဖ
္ က္လယ္သမားမ်ားက ၎တိ႔၏
ု လယ္ယာေျမ ၂၉၄ ဧကအား ျပန္ရလိမ
ု ႈအတြက္ ဗဟို
ေကာ္မတီသ႔ို တိုငစ
္ ာတင္သင
ြ ္းခဲ႔သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ မိမတ
ိ ႔၏
ို အမႈအား အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ ေသခ်ာေစေရး
အတြက္ ေျမယာအေရးေဆာင္ရြကေ
္ နသည့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳတစ္ဦး၏ ကူညီပ႔ပ
ံ ိုးမႈျဖင့္ အျခားအဆင့္မ်ား
သိ႔လ
ု ည္း

တိုင္စာမ်ားအၿပိဳင္ေပးပိ႔ခ
ု ဲ႔သည္။ ေျခာက္လခန္႔အၾကာတြင္မူ

ၿမိဳ႕နယ္မွ

စုံစမ္းစိစစ္ေရးအဖြ႔ဲ ေနာ

ေနာက္ေန႔တြင္ ေရာက္လာၾကလိမ႔မ
္ ည္ဟု ဦးေက်ာ္လြငတ
္ ႔ေ
ို နထိင
ု ္ရာ ေက်းရြာ အုပစ
္ ုစာေရး က ေက်းရြာအုပစ
္ ု ျ
ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းမွ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ကယ
ို စ
္ ားလွယ္သ႔ို ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားလာသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ စုံစမ္းစိစစ္ေရးအဖြ႔ဲ အမွန္တစ္ကယ္ေရာက္ရလ
ွိ ာခဲ႔ၿပီး
လယ္သမားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသြားခဲ႔သည္။ ေက်းရြာအုပ္စက
ု ယ
ို စ
္ ားလွယ္မွ ေျမသိမ္းခံလယ္သမားမ်ားအားလံုး
ႏွင့္ ေတြ႔

ဆုေ
ံ ပးႏိုင္ရန္

စီစဥ္ေသးေသာ္လည္း

စုစ
ံ မ္းစိစစ္ေရးအဖြ႔ေ
ဲ ရာက္လာမည့္အေၾကာင္း

ကို

ေနာက္က်မွသလ
ိ ိုက္ ရသျဖင့္ လယ္သမားအနည္းငယ္သာ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံႏိုင္ခ႔သ
ဲ ည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျပန္လည္စစ
ိ စ္ေရးေကာ္မတီသည္

အလားတူတင
ို ္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကို

ထပ္မလ
ံ က္ခရ
ံ ရွိခဲ႔

သျဖင့္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားႏွင့္ Delicious Food ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
မတ္လ

၂၁

တြင္

ေတြ႔ဆုံညွိႏိႈင္းခဲ႔သည္။

သိမ္းယူထားခဲ႔သည့္

၂၉၄

ဧကအနက္

၁၅၅

ဧကအား

ျပန္လည္စြန႔လ
္ တ
ြႊ ္ေပးပါမည္ဟု ကုမၸဏီဘက္မွ ၀န္ခက
ံ တိျပဳ၍ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိုးသြားခဲ႔သည္။ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား
ကို

အဆင့္အသီးသီးတြင္

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊

တစ္ၿပိဳင္နက္ေပးပိ႔တ
ု င္ျပထားျခင္းေၾကာင့္

အစီရင္ခံစာမ်ား၊

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

ထပ္ခါထပ္ခါ

မတ္လႏွင့ေ
္ မလအၾကားတြင္
ေပးေနခဲ႔ရၿပီး

စိစစ္မႈအားလုံး၏

တူညီေသာရလဒ္မွာ အဆိပ
ု ါေျမအား ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္(၁၀)ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၆၁/၁-

ေကာ္မတီ-ေျမ (ဗဟို)/၂၀၁၆ အရ ေပးထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္ရန္ခက္ခဲသည့္ အမႈအခင္းမ်ားအား သုံးသပ္ရန္ႏွင့္
ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ဗဟိုအဆင့္သုိ႔ တင္ျပ လမ္းညႊန္မႈယူရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေပးသည္။

17

အႏွစ္ႏွစဆ
္ ယ္ေက်ာ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ခ႔ေ
ဲ သာ္လည္း ေနာက္ဆးုံ တြငမ
္ ူ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏
လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အဆိပ
ု ါလယ္သမားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။
လယ္သမားမ်ားကမူ

၎တိ႔၏
ု ေအာင္ျမင္မအ
ႈ တြက္ ေက်းဇူးတင္ထက
ို ္သမ
ူ ွာ

၎တိ႔ေ
ု က်းရြာအုပ္စအ
ု တြင္းမွ

အစိုးရ မဟုတ္သည့္ကိုယစ
္ ားလွယ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဖြင့ဟ
္ သြားၾကသည္။ ကိုယစ
္ ားလွယမ
္ ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ
လႊတေ
္ တာ္

ကိုယစ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊

ေျမျပင္ရွိအေျခအေန
ၾကားသိေစရန္

ေျမသိမး္ ခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္

အမွန္မ်ား၊

နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ က
္ ာ ေျမျပ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေဆာင္ရြကရ
္ ုံမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

သက္ဆင
ို ္ရာတာ၀န္ရသ
ွိ ူမ်ား

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္

ဗဟိေ
ု ကာ္မတီ၏

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအားကိုးကား၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အစီရင္ခတ
ံ င္ျပႏိုင္ ခဲ႔သည္။
ယခုျဖစ္ပြားသည့္ေဒသအနီးအနားရွိ ေက်းရြာအုပစ
္ ုႏွစ္ခသ
ု ည္လည္း ၁၉၉၇ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ႔
ၾကရၿပီး

လယ္သမားမ်ားမွာလည္း

မဟုတ္သည့္

တရားမွ်တမႈရရွေ
ိ ရးအတြကက
္ ို ေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကဆဲပင္။

ကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားႏွင့္

၎တို႔၏

အစိုးရ

လႊတေ
္ တာ္ကိုယစ
္ ားလွယမ
္ ်ားကလည္း ေျမသိမ္းခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္

တစ္လ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႔ဆုံၾကၿပီး အမႈအေၾကာင္းအား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ မည္သည့္
စုံစမ္းစိစစ္မႈ ကိုမွ် မေဆာင္ရြကရ
္ ေသးေပ။ လယ္သမားမ်ားမွာလည္း အဆိုပါ သိမ္းယူထားသည့္ေျမမ်ားအား
၀င္ေရာက္သုံးစြဲ ပိုင္ခင
ြ ့္ မရၾကေသးေပ။

ေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ို ခ
္ ြင့ေ
္ လွ်ာက္ထားသူမ်ားသာမက
ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားအခြင့အ
္ ေရးမ်ားကို

အစိးု ရမဟုတသ
္ ည့္ကယ
ို စ
္ ားလွယမ
္ ်ားသည္လည္း ေတာ
ဥပေဒရႈေထာင့္တစ္ခတ
ု ည္းမွမဟုတဘ
္ ဲ

ဘက္စမ
ုံ ွ

ရႈျမင္သးုံ သပ္ ေပးေစ လိၾု ကသည္။
ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာမႈခင္းမ်ားအား အျခားေသာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ေျမယာ
အျငင္းပြားမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔လည္း လႊဲေျပာင္း ေပးပိ႔ႏ
ု ိုင္သကဲ႔သို႔ အဆိုပါ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားထံမွေပးပို႔လာသည့္မႈခင္းမ်ားကိုလည္း

လက္ခစ
ံ စ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

လက္ေတြ႔တြင္မူ

ထိုကဲ႔သို႔

လုပ္ေဆာင္

ႏိုင္ရန္အတြက္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိေပ။ လက္ေတြ႔တြင္မူ အမႈအခင္းမ်ားကို တရား၀င္လပ
ု ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားထက္

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္း

ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွီးမႈမ်ားအရသာ

လႊဲေျပာင္းေပးတတ္

ၾကသည္။ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ အၾကား စီမံႀကီးၾကပ္မႈမ်ားမွာလည္း အထက္မွေအာက္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္သာ
ရွိေနတတ္ရာ တစ္ခါတရံတြင္ အမႈတစ္ခုအား မည္သည့္အဆင့္က အေကာင္း ဆုံးေျဖရွငး္ ေပး ႏိုင္မည္ကို
ပင္ ဆုံးျဖတ္ရခက္ ေနတတ္သည္။
ေျမယာမႈခင္းတစ္ခုအား စုံစမ္းစိစစ္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္တစ္ခုကို အႀကံျပဳတင္ျပျခင္းတို႔တြင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား
မႈခင္းမ်ားကို

ပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားသည္မွာ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတစ္ခုတည္းသာရွိသျဖင့္

အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔

လႊဲေျပာင္းေပး

ႏိုင္ေသာ္ျငား

အစိုးရမဟုတ္သည့္ကိုယ္စား

လွယ္မ်ားက ၎မႈခင္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ ေရးေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံေအာက္တြင္သာ စိစစ္ေျဖရွင္းေပး
လိုၾကသည္။ ျပန္လည္စိစစ္ ေရးေကာ္မတီမ်ားကသာလွ်င္ တရားမွ်တမႈ ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု
လည္း ၎တို႔ကလက္ခံယုံၾကည္ထားၾကသည္။ လက္ေတြ႔ အေနျဖင့္လည္း ခ်ီးမြမ္းဖြယ္အခ်က္တစ္ရပ္မွာ
18

ေကာ္မတီမ်ားကို ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဟု

ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးလွေသာ ေျမရာဇ၀င္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ရွင္းလင္းေပးႏိုင္လိမ္႔
မည္ဟု

ယုံၾကည္ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္

မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမအတြက္

တရား၀င္စာရြက္စာတမ္း

အေထာက္အထား မရွိထားၾကသည့္ လယ္သမားမ်ား အတြက္ ဤအခ်က္က အားတက္ဖြယ္ရာပင္။
တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမရွိထားၾကသည့္ ေျမျပန္ရလိုသူမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား
ေျဖရွင္း ေပးရာတြင္ ဤေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ ပို၍အဆင္သင့္ျဖစ္မျဖစ္ကိုမူ
လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဆုံးျဖတ္၍မရႏိုင္ ေသးပါ။ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပႏိုင္သူ၊ မတင္ျပႏိုင္သူ စသည္႔ အမႈ
အခင္းမ်ားကို

အေရအတြက္

မ်ားအတြက္မွာမူ

အညီအမွ်

စုံစမ္းစိစစ္ခ်ိန္သည္

စစ္ေဆးေန
သုံးဆခန္႔

ေသာ္ျငား

အေထာက္အထားရွိထားသူ

ပိုမိုျမန္ဆန္ေနတတ္သည္။

ထိုအခ်က္မွာ

ယခင္အဖြဲ႔အစည္း ယႏၱရားမ်ား၌ အေထာက္အထားမ်ား အသုံး၀င္သကဲ႔သို႔ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 19
ေျမယာမႈခင္းမ်ားအားစိစစ္ေျဖရွင္းရာ

အေထာက္အထားမရွိသည့္ အမႈအခင္းမ်ားအား

တြင္မတူညီသည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ျဖ
ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရေသာ
ျပန္လည္

စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ေျမလြ

ေျမလြတ္ ေျမလ

ပ္

ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီႏွင့္
လယ္ယာေျမစီမံ

ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

တို႔အၾကားတြင္ ညွိႏိႈင္းအစည္း အေ၀း
မ်ား က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ အမႈအခင္းမ်ား
အားလုံးကို
ေၾကလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္လိမ္႔
မည္ဟု

ေကာ္မတီမ်ားက မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကသနည္း
180
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% investigated

n=59 မႈ
Don't have documents

အစိုးရမဟုတ္သည့္

Days between submission and
investigation
Have documents

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
အႀကံျပဳတိုက္တြန္း
ထို႔အျပင္

ထားၾကသည္။
အစိုးရမဟုတ္သည့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္
ရႈေထာင့္ႏွင့္

“ဒီအမႈက ရႈပ္ေထြးလြန္းလိ႔ု နားလည္ရ ခက္ေနတယ္။ ခင္ဗ်ားတိ႔ု
ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳေတြ စုံစမ္းစိစစ္ေပးလိ႔ု ရမလား”

၎တို႔၏

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ခရိင
ု ္ အဆင့္ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ

ကို

အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔လည္း ကမ္းလွမ္းလာႏိုင္ေပမည္။
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၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီတြင္ Caitlin Pierce ႏွင့္ ညီညီေထြးတို႔ ျပဳစုထားခဲ႔သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ခိုင္မာေရးအတြက္

အေထာက္အထားရွိရုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေသးပါ” မူ၀ါဒေရးရာစာေစာင္

19

၅။

ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဇာတ္ရပ
ု ေ
္ ပါင္းစုျံ ဖင့္ ပါ၀င္ကျပေနရသည့္ အစိးု ရ

မဟုတေ
္ သာ

ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၏

အေလ်ာက္

အခန္းက႑မွာ

၎တိ႔အ
ု ားေရြးခ်ယ္မႈ

အေရးပါသည့္

လုပင
္ န္းစဥ္ကမူ ျပႆနာမ်ား

ေပၚေပါက္ေစသည္
ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီမွာ အနည္းငယ္ကြဲလြဲေနသည့္ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလာခဲ႔ၾကသည့္အျပင္ အခ်ိန္ကာလ
သတ္မတ
ွ ္ခ်က္အားျဖင့္လည္း အနည္းငယ္ ကြဲလြဲေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား ဥပမာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ဆိုလွ်င္ ေျမယာအေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ (ယခု
ဤစာတမ္း ျပဳစုေနသည့္အခ်ိန္အထိ) ျပန္လည္စစ
ိ စ္ေရးေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ထိုေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး

ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပင္ မသိရွိၾကေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေကာ

ေကာ္မတီမွ

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္

တစ္ဦးကမူ

၎တို႔

အေနျဖင့္

ေကာ္မတီ

လက္ခံရရွိခဲ႔သည့္

ေျမယာမႈခင္း ၅၀% ကို ေျပလည္
ေအာင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္

သို႔မဟုတ္

အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ေရြးခ်ယ္မမ
ႈ ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္
“ေကာ္မတီထမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖ႔အ
ို တြက္ ရွမ္းစကားတတ္တ႔ဲ ကိုယစ
္ ားလွယ္
တစ္ေယာက္၊ လားဟူစကားတတ္တာ တစ္ေယာက္၊ အခါစကား

ု ္ခ်ဳပ္ေရး
ေပးၿပီး ျဖ တတ္တာတစ္ေယာက္ ေရြးေပးရမယ္လ႔ို ေက်းရြာအုပ္စုအပ

ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသြား ခဲ႔သည္။

မွဴးက ေျပာလာပါတယ္။ ဒါမွလည္း ဗမာစကားမတတ္တ႔ဲ လယ္သမား

ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ ႏွင့္ ေျမယာ

ေတြအတြက္ အေထာက္အကူရေအာင္လ႔ပ
ို ါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္

ေျမယာမႈခင္းမ်ား အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္း

လိုကတ
္ ႔သ
ဲ ူက ဗမာစကားေျပာတတ္၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္း

ရန္

သည္။

အဆင့္ရွိေတာ့ ရြာသူႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ရြာသူႀကီးေတြ

ေကာ္မတီမ်ား

အားလုံးစုေပါင္းၿပီး ဘယ္အုပစ
္ အ
ု တြက္ ဘယ္သူက ကိုယစ
္ ားလွယ္

ဖိအားေပးမႈ

မ်ားရွိေန

သို႔ေသာ္

အဆိုပါ

အတြင္းမွ

“ေတာင္သူ

လယ္သမား

ျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာကို ၀ိုင္းၿပီးဆုံးျဖတ္လက
ို ္ၾကတာပါ”

ေရးရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း

ရွမ္းစကား ေျပာသူမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအုပစ
္ က
ု ိုယစ
္ ားလွယ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား” သည္ မည္သည့္
အေတြ႔အႀကံဳ၊
ရွိရမည္ဆိုေသာ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုမူ

ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္

အရည္အခ်င္း

မေပးထားၾကေပ။ 20
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း
မိမိတို႔၏အစီအစဥ္ျဖင့္

အဖြဲ႔၀င္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳ

ျပဳထားသည္။ ဥပမာ စစ္ကုင
ိ ္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေကာ္မတီ (ခရိုင္ႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္)

မ်ားအေနျဖင့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္သည့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ဟု

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္
ညႊန္ၾကား

ေပးထားသည္။

အျခားေဒသမ်ားတြင္မူ

အစိုးရမဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေနာက္ခံမ်ားမွ
ဟု

ဆိုသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္

အစိုးရမဟုတ္သည္႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

လႊတ္ေတာ္
ျဖစ္သင့္သည္

ေရြးခ်ယ္ရာ

ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစား အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္ -
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ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းအတြက္

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထြက္ရွိလာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအားလုံးကို ေကာ္မတီစတင္ဖ႔စ
ြဲ ည္းသည့္ ၂၀၁၆ ေမလမွစ၍ ၆
လအတြင္း ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ ထပ္မံထြက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ (၅) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၆။

20

တြင္

(က) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ေတာင္းဆိုျခင္း - ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ရန္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္

လုပ္ခဲ႔ရပါသည္ဟု

ကိုယ္စားလွယ္

အမ်ား

အျပားက ေျဖၾကားသြားၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ၿပီး
အခ်ိဳ႕ကမူ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

(ခ) အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား - ေကာ္မတီအမ်ားအျပား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား အရ
“ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိယ
ု ္စားလွယ္” ဟူေသာေနရာကို ေျမယာသိမ္းဆည္း
မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ဖးူ ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသခံအၿငိမး္ စားအရာရွိမ်ားျဖင့္ ျဖည္႔
ျဖည္႔တင္းခဲ႔ၾကေၾကာင္း

သိရွိရပါသည္။

အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္ေနမႈမ်ားက

အထင္အရွားပင္။

အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို
တမင္ရည္ရြယ္၍ဖယ္ထားရစ္ခဲ႔ ၾကသည္လည္းရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းအေရွ႕ေဒသရွိ အမ်ား
ၾကည္ညိဳ ေလးစားေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္
တြဲဖက္၍ ေျမယာ အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ငါးႏွစ္ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္လာခဲ႔သည့္ အေတြအ
႔ ႀကံဳအျပင္
ျမန္မာစကားသာမက

အျခားေသာ ေဒသခံဘာသာ

စကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း

ကၽြမ္းက်င္

သျဖင့္ ေကာ္မတီတြင္
“ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါတယ္လ႔ို NLD လူငယ္

တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေစရန္

ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ (၂၀) ရက္ေန႔မွာ

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ

အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ လႊတေ
္ တာ္ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း

အဆိုတင္သြင္းေပးခဲ႔သည္။
သို႔ေသာ္ ၎၏အဆိုတင္သြင္းမႈ
ကို

ခရိုင္မွ

ပယ္ခ်ခဲ႔ၿပီး

ရွမ္း

ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး
အား ေျမယာ အေတြအ
႔ ႀကံဳမ်ား
မရွိသည့္တိုင္ ေကာ္မတီတြင္
တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ ခဲ႔သည္။

(ဂ) ကိုယ္တုိင္မွ

ဒီအတိင
ု ္းပဲ ဖုနး္ ဆက္ၿပီးအေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ အဲဒီမတိင
ု ခ
္ င္
ငါးရက္ေလာက္ကလည္း ကၽြနေ
္ တာ့္နာမည္ကို ခရိုင္ ဒါမွမဟုတ္
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမွာ အဆိုျပဳထားတယ္လ႔ို ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြ႔က
ဲ
ေျပာထားပါေသးတယ္။ ေက်းရြာအုပစ
္ ုအဆင့္ ေကာ္မတီေတြကို
၂၀၁၆ စက္တင္ဘာမွာ
ဖြ႔စ
ဲ ည္းလိုကတ
္ ာကိုလည္းသတိထားမိတယ္။ ေက်းရြာအုပစ
္ အ
ု ဆင့္
CSO ကိုယစ
္ ားလွယ္
ေရြးခ်ယ္တ႔အ
ဲ ခါမွာ ေက်းရြာအုပ္စုအပ
ု ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို

အဆိုတင္သြင္းျခင္း လယ္သမားမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ ေျမ
ေျမကိစၥ ေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႔
အႀကံဳ အမ်ား အျပားရွိထားၾက
သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကမူ
ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္
ေထြ/အုပ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္

ၿမိဳ႕နယ္အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးကို ေခၚၿပီး အမည္စာရင္းေတြ
အဆုိျပဳခိုင္းပါတယ္။ တင္သင
ြ ္းလာတဲ႔ ကိုယစ
္ ားလွယေ
္ တြက
အစစ္အမွန္မဟုတႏ
္ ိုငဘ
္ ူးလိ႔ု ၿမိဳ႕နယ္ကယ
ို ္ စားလွယ္ကယူဆရင္
ျပန္ၿပီးစိစစ္ပါလိ႔ု တာ၀န္ေပးလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရြာတိုင္းက
လူတင
ို ္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ မသိႏိုင္တာ။ ဒါေၾကာင့္
စိစစ္ဖ႔ခ
ို က္ပါတယ္” –
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ မွ
ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား ေရးရာအဖြဲ႕အစည္း ကိုယစ
္ ားလွယ္

ကိုယ္စားလွယ္ထံ အဆိုျပဳ
တင္ျပၾကၿပီး ခန္႔အပ္ခံရျခင္း မ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။
ေကာ္မတီအတြင္း

ပါ၀င္ခြင့္ရသည့္

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားကမူ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဒသအမ်ားစုတြင္မူ
ႏွစ္ဖက္စလုံးကဆိုသည္။
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ပါ၀င္ခြင့္မရသူမ်ားအၾကား
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိေနဆဲဟု

အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသိ႔ု ၁။

ဤဖြဲ႔စည္းမႈယႏၱရားတြင္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထိေရာက္စြာပံ႔ပးို ေပးႏိုငရ
္ န္အတြက္

အစိးု ရမဟုတသ
္ ည့္

ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအတြက္ လုပပ
္ င
ို ခ
္ ြင့မ
္ ်ားကို အတိအလင္း ထည့္သြငး္ ေရးသား၍ အပ္ႏင
ွ း္ ထား သင့္ပါသည္။

၁(က)။

လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ား၌ ေတာင္သူ

လယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအျပင္ အရပ္ဖက္လူမအ
ႈ ဖြဲမ
႔ ်ားမွ ေျမယာအေရး
ကၽြမ္းက်င္သူေနရာကိုပါ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစ သင့္ပါသည္။ အဆိုပါ ေျမယာအေရးကၽြမ္းက်င္သူ အေနျဖင့္
ေျမယာဥပေဒမ်ားအား သိကၽြမ္းရင္းႏွီးထားသည့္ အျပင္ ေဒသအတြင္းရွိ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ ရာဇ၀င္မ်ားကို
သိရွိထားရုံမက

အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း

ကၽြမ္း၀င္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္သူ

လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ကမူ ဥပေဒဆိုင္ရာဗဟုသုတ နည္းပါးႏိုင္သည့္အျပင္ အစိုးရအရာရွိ မ်ားႏွင့္
အေခ်အတင္ေျပာဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း
ေျမယာအျငင္းပြားမႈကိစၥ

အေတြ႔အႀကံဳ

တင္ျပတိုင္တန္းလာသူမ်ားႏွင့္မူ

နည္းေကာင္းနည္းႏိုင္သည္။
ပို၍ရင္းႏွီး

သို႔ေသာ္

ကြၽမ္း၀င္ေနတတ္ၾကသည္။

“လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားသည္” ဟူေသာစကားရပ္၏ အတိုင္းအတာကို ယခင္ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ႔သည့္ လႊတ္ေတာ္မွ
စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လည္ေလ႔လာၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ
အေရအတြက္ႏွင့္

မေျဖရွင္းရေသးေသာ

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

ေဖာ္ညႊန္းတတ္ၾကပါသည္။
တစ္ဦးမွေတြ႔ဆုံၿပီး

မႈခင္းအေရအတြက္ ျမင့္မားမႈ

ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္

အမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏

ပမာဏတို႔ကိုအသုံးျပဳ၍
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ ေကာ္မတီမ်ားအား

“ျပႆနာအျဖစ္အမ်ားဆုံး”

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား

ေျမယာမႈခင္း

ပညာရွင္

ညႊန္းျပေပးပါဟု ေမးျမန္း၍ရႏိုင္သည္။

တိုင္ခ်က္အမ်ားဆုံး ရွိေနျခင္း၊ ျဖစ္ပြားသည့္အမႈအခင္းမ်ားမွာလည္း ေဒသခံလူထုအတြက္ ႀကီးမားထင္ရွား
သည့္

ဆိုးက်ိဳးမ်ား

သက္ေရာက္ ေနျခင္းဟူေသာ

အခ်က္မ်ားကိုေပါင္းစပ္အေျခခံ၍

ျပႆနာ

အျဖစ္အမ်ားဆံုးျမိဳ႕နယ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

၁(ခ)။ ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ အမႈကိစၥမ်ားကို စုံစမ္းစိစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အဖြဲမ
႔ ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တိုင္းတြင္
ဖြဲ႔စည္းေပးထားသင့္သည္။ ဤအဖြဲ႔သည္ ေကာ္မတီတြင္ အခ်ိန္ျပည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ရန္မလိုေပ။ ရႈပ္ေထြး
လြန္းသည့္ အမႈအခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဧကေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးထိခုိက္ခံစားခဲ႔ရသူေပါင္း
ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါမွသာ
စုံစမ္းစိစစ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁(ဂ)။ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မူ၀ါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္
မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏိႈင္းသင့္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မွ အရပ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ားအတြင္းမွ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားကို ထည့္သြင္း
ပါ၀င္ေစသင့္ပါသည္။
၂။

တိင
ု း္ ေဒသႀကီးႏွင့ျ္ ပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္

အစိးု ရမဟုတသ
္ ည့္

ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအား

အတြငး္ ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးသင့္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ
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ဥကၠဌရာထူးကိုမူ ေထြ/အုပ္ အတြက္ ဆက္လက္ရွိထားသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မတီ၏ထိပ္ပိုင္း ေခါင္
ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး စလုံးသည္ အစိုးရပိုင္းမွသာျဖစ္ေနမည္ဆိုပါက အစိုးရမဟုတ္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
အသံႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဏာမအဆင့္ျဖစ္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို
လက္ခစ
ံ ိစစ္ျခင္း ကိစၥမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ မတူကြဲျပားသည့္ ရႈျမင္သုံးသပ္
ခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ ေရးအတြက္ ဤအခ်က္က အလြန္အေရးပါသည့္အျပင္ နည္းပညာပိုငး္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
အေနျဖင့္လည္း ေကာ္မတီအတြင္း
အဆိုပါရာထူးႏွစ္ခုစလုံးအား

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကိုပါ

ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ

ယခုအခ်ိန္ထိမူ

ရယူထားၾကသည္။

အတြင္းေရးမွဴး

အေနျဖင့္ ေကာ္မတီအား ဦးေဆာင္ျခင္း၊ အမႈအခင္းမ်ားအားပဏာမစိစစ္ျခင္း၊ ဥကၠဌႏွင့္ အနီးကပ္တိုင္ပင္၍
အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားျပဳစုျခင္းတို႔ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ပါ၀င္ေနရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မတီအဆင့္
အသီးသီးအၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ကိုလည္း အတြင္းေရးမွဴးမွ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္
သင့္ပါသည္။
၃။ အစိးု ရမဟုတသ
္ ည့္ကယ
ို စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဥးီ ၏ေနရာ လစ္လပ္သြားပါက ဦးတည္ခ်က္အလိက
ု ္ အရည္အခ်င္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကိအ
ု သုးံ ျပဳ၍ အစားထိးု ခန္႔အပ္သင့္ပါသည္။ သက္တမ္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း
တစ္ခုအတိုင္းသာ

သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္

အတြက္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
၄။ ေကာ္မတီမ်ားအတြငး္ မွ အစိးု ရမဟုတ
ု သ
္ ည့္ကယ
ို စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူ
သုးံ စြဲခြင့က
္ လ
ို ည္း ျမွင့တ
္ င္ေပးရပါမည္။ ေကာ္မတီအတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ားကမူ ၎တို႔၏ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မ်ားအရ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား
တမင္ရည္ရြယ္၍ထိန္ခ်န္

ရယူသံးု စြဲခြင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀မႈမာွ

ထားျခင္းမဟုတ္ေသာ္ျငား

ရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ္ျငား

ယခုအခ်ိန္အထိ

သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ

ညီမွ်မႈမရွိေသးပါ။
မတူညၾီ ကေသးေပ။

သတင္းအခ်က္အလက္ရယူ စုေဆာင္းမႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပံ႔ပိုးထားသင့္သည္။ ထိုအထဲတြင္
ဒုတိယသမၼတ၏ညႊန္ၾကား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္

မႈခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္

အျခားအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးညီမွ်ေ၀သုံးစြဲရမည္၊ စိစစ္ေနေသာအမႈႏွင့္

ပတ္သက္၍ မိမိ၏မိခင္ဌာနမွေပးပို႔ လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တစ္ဦးတည္းသုံးစြဲျခင္း
မျပဳရဟူေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
၅။ အမႈႀကီးမ်ား (အက်ိဳးထိခက
ို သ
္ လ
ူ ယ္သမားအေရအတြက္ မ်ားျပားေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျငင္းပြားသည့္ ေျမ
ပမာဏ

၁ဝဝ

ဧက

အမႈတစ္ခခ
ု ်င္းစီအတြက္

ေက်ာ္ေသာအမႈမ်ား)

အတြက္

အေသးစိတအ
္ စီရင္ခစ
ံ ာမ်ားအပါအ၀င္

စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးမႈအေျခအေနမ်ားကို

သုးံ လတစ္ႀကိမထ
္ တ
ု ျ္ ပန္ေပးရမည္။

တုန္႔ျပန္မႈအားေကာင္းသည့္အစိုးရ

တစ္ရပ္အတြက္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ပင္မအစိတ္အပိုငး္

တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔အေပၚ
အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ႔သို႔သမိုင္း ခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းလာခဲ႔ရသည့္ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ခ်က္ျမင့္မား
လာေစေရးအတြက္လည္း ဤအခ်က္မ်ားက အေရးႀကီးေပသည္။ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာ မ်ား
ကို

လစဥ္

ထုတ္ျပန္ ေပးရမည္ဟု

လက္ေတြ႔တြင္

ညႊန္ၾကားခ်က္

ရွိထားေသာ္လည္း

အခ်ိန္နီးကပ္လြန္း

လွသျဖင့္

ျဖစ္မလာခဲ႔ေပ။ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားထံမွ ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ား စုံစမ္းႏိုင္ရန္အတြက္

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ပုံမွန္က်င္းပေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
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ေကာ္မတီ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေပးျခင္း စသည့္ နည္းမ်ား

ျဖင့္လည္း ဤအခက္အခဲကို

ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားတြင္ လည္း ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သင့္သည္ •

စိစစ္သုံးသပ္ေနသည့္ အမႈအေရအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ား

•

သုံးလအတြင္း တိုးတက္မႈမရွိေသးသည့္အမႈမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ တိုးတက္မႈ မရွိေသးရျခင္းအတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

•

ေျမျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု ခ်မွတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သူ႔ထံသို႔ စြန္႔လႊတ္လိုက္သည္ဆိုေသာအခ်က္မ်ား။ သို႔မွသာ ေက်းရြာ
အုပ္စုအဆင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မွ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။

ယခင္ လႊတ္ေတာ္စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကဲ႔သို႔ပင္ ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို
ေရးသားထုတ္ျပန္သင့္သည္။
၆။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏင
ွ ့အ
္ ထက္ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ရုးံ ေနရာ၊ ရုးံ ဖြင့ရ
္ က္ႏင
ွ ့္ ရုးံ ခ်ိနန
္ ာရီတ႔ို သတ္သတ္
မွတမ
္ တ
ွ ္ ရွထ
ိ ားရပါမည္။ သိ႔မ
ု သ
ွ ာ အမႈသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ႔၏
ု အမႈကစ
ိ ၥမ်ားအေၾကာင္းကို လာေရာက္
စုစ
ံ မ္းႏိင
ု ၾ္ ကေပမည္။
လူထု/

တင္ျပလာသည့္အမႈအခင္းမ်ားအား ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား ေလ႔လာႏိုင္ရန္၊

အမႈသည္မ်ားမွ

၎တို႔၏အမႈကိစၥတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ရပ္ရြာ

သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ား ေတာင္းခံႏုိင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါကသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ရန္ တို႕အတြက္
ေကာ္မတီ ရုံးခန္းမ်ားကို ေကာ္မတီအမည္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ဖြင့လ
္ ွစ္ေပးထားသင့္ပါသည္။
၇။ စုစ
ံ မ္းစိစစ္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ား ပိမ
ု ထ
ို ေ
ိ ရာက္ျမန္ဆန္ေစရန္။ မရွင္းလင္းသည့္အမႈမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု
စုံစမ္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႔က အျငင္းပြားသည့္ေနရာသို႔ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရမည္။ ကြင္းဆင္းလာေရာက္
မည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ေျမျပ န္ရလိုမႈေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား သီတင္းတစ္ပါတ္ ၾကိဳတင္၍ အေၾကာင္း
ၾကားထားရမည္။

ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာအမႈကိစၥမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္

ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္
ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္
/ျပည္နယ္အဆင့္မွ

အမႈ

တိုင္တန္းထားသူ

လာေရာက္ထြက္ဆိုရန္အတြက္ကိုလည္း
ကိစၥမ်ားဆိုပါက

အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားလည္း

ဖိတ္ေခၚသင့္ပါသည္။

လက္ေတြ႕ကြငး္ ဆင္းစိစစ္မႈမ်ားတြင္

လိုက္ပါသင့္သည္။

ထိုအခ်က္ကို

မ်ားအား

တိုင္းေဒသႀကီး

လမ္းညႊန္ခ်က္ထဲတြင္လည္း

ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၈။ ေျမျပန္ရလိမ
ု တ
ႈ င
ို တ
္ န္းသူမ်ားအတြက္ အမႈအား မည္သ႔တ
ို င္သြငး္ ရမည္၊ တင္သြငး္ ၿပီးေနာက္ပင
ို း္ မည္သ႔ို
လုပေ
္ ဆာင္ရမည္တ႔က
ို ုိ လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ား ပံ႔ပးို ေပးထားသင့္သည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္မူ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားက ပံ႔ပိုးေပးတတ္ၾကေသာ္လည္း စနစ္တက် မရွိေပ။
မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းတင္ျပရမည္၊ စုံစမ္းစိစစ္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား မည္မွ်ၾကာျမင့္မည္
တို႔ကို မသိရွိထားၾကသျဖင့္ တိုင္တန္းသူမ်ားက တိုင္စာအမ်ားအျပားေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ မျပည့္စုံသည့္
တိုင္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းတို႔ျဖစ္လာရာ စနစ္တစ္ခုလုံးအတြင္း ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား
တိုင္းေဒ

ျမင့္တက္လာခဲ႔ရသည္။

သႀကီး/ျပည္နယ္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို

၀က္ဘ္ဆိုက္၊

21

ေဖ႔စ္ဘြတ္ ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးသင့္သည္ -

21

Namati အေနျဖင့္ မည္သည့္ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားအႀကံျပဳေလ႔မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္မူ ေဖ

ေဖ႔စ္ဘြတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ အဓိကသုံးစြဲေနသည့္နည္းပညာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္သာ
အႀကံျပဳထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

24

•

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္သို႔

တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။

သို႔မွသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
အေနျဖင့္လည္း သီးသန္႔သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အမႈတြဲအမွတ္စဥ္ကို အမႈသည္တစ္ဦးခ်င္းထံသို႔
လိပ္မူထားသည့္စာအိတ္အတြင္း ထည့္သြင္းေပးပို႔ႏိုင္ေပမည္
•

တိုင္တန္းတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံနမူနာ။
အခ်ိဳ႕ေသာအမႈသည္မ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈအေနအထားအေပၚမူတည္၍ နမူနာပုံစံကို ျခြင္းခ်က္
အေနျဖင့္သာ အသုံးျပဳသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားသူမ်ားအတြက္ကိုမူ အလြန္အသုံး၀င္ေပမည္။

•

တိုင္တန္းတင္ျပခ်က္ လက္ခရ
ံ ရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ခ်ိန္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္မည့္အခ်ိန္တို႔အတြက္ ပ်မ္းမွ်ၾကာျမင့္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း။ အဆိုပါအခ်ိန္ျပမ်ဥ္း ေက်ာ္လြန္
သြားခဲ႔ပါက

အမႈသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ားထံတြင္

ဆက္လက္စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္

ကိုလည္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားသင့္သည္။
•

အမႈသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အမႈတြဲအလိုက္ ေပးထားသည့္ အမႈတြဲနံပါတ္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍
အမႈတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္း
(ဖုန္းနံပါတ္၊ ရုံး၊ စာတိုက္လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္လိပ္စာ)

•

အမႈအခင္းမ်ားအား သုံးသပ္စိစစ္ရာတြင္ ေကာ္မတီ၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အမ်ား
ျပည္သူသို႔ မွ်ေ၀ထားသင့္ပါသည္။ 22

အလွဴရွငမ
္ ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားသိ႔ု ၁။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျမပုည
ံ န
ႊ း္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိပ
ု ါ။
အခ်က္အလက္

သိမ
ု းွီ သူႏွင့လ
္ ည္း

ထိအ
ု ခ်က္မ်ားကိလ
ု ည္း

အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းတိ႔က
ု ို
ဗဟိတ
ု ြင္

ခ်ိတဆ
္ က္ထားရပါမည္။

တိးု တက္မအ
ႈ ေျခအေနကို ေျခရာခံသရ
ိ ႏ
ွိ ိုငေ
္ ပမည္ (ေျဖရွငး္ ၿပီးေသာ

စနစ္တက်

စုေဆာင္းသိမး္ ဆည္းထားသည့္

သိ႔မ
ု သ
ွ ာ

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၏

အျငင္းပြားမႈမ်ားကိလ
ု ည္း

အခ်ိနႏ
္ င
ွ ့္

တစ္ေျပးညီျပင္ဆင္ေပးရမည္)။ ရိုးရွင္းေသာ GIS တည္ေနရာျပစနစ္ ထည့္သြင္းထားသည့္ tablet မ်ား
အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။
၂။ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အထူး CSO အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား အတြက္
ေလ႔က်င့္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ စြမး္ ေဆာင္ရည္ျမွင့တ
္ င္ေပးျခင္းတိ႔က
ု ို ပံ႔ပးို ကူညပ
ီ ါ။
၃။ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား အေလ႔အထေကာင္းမ်ားႏွင့္ ရရွခ
ိ ဲ႔သည့္ သင္ခန္း
စာမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးႏိုငမ
္ ည့္ အခြင့အ
္ လမ္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါ။ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္အၾကား သို႔မဟုတ္ တိုင္း
ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈမ်ား နည္းပါးေနေသးသည္။ တရားမွ်တမႈပီပီျပင္ျပင္
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုငေ
္ ရးအတြက္ စနစ္ပုင
ိ ္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ေ၀မွ်ေပးႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနပါသည္။ အနိမ္႔ဆုံးအျဖစ္
22

ဥပမာ - အမႈကိစၥမ်ား စိစစ္သုံးသပ္ရာတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေကာ္မတီမ်ား လိုက္နာရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္ (၈)ရပ္ကို အေသးစိတ္

ေဖာ္ျပေပးထားသည့္ ဌာနတြင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဗဟိုေကာ္မတီက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ထုတ္ျပန္ခ႔သ
ဲ ည္။ ၎တို႔အနက္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ
၁၉၈၈ အေရွ႕ပိုင္းက ေပၚေပါက္ခဲ႔သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား သီးျခားကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ စဥ္းစားရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ပါ၀င္သည္။
ဤအခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေကာ္မတီမ်ားမွ လက္ခံစိစစ္ေနေသာ အမႈအခင္း မ်ားတြင္
အဆိုပါကာလအတြင္းမွ အမႈမ်ားလည္းပါ၀င္ေနၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကလည္း
မည္သို႔ဆုံးျဖတ္မည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

25

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးသည္ ၎တို႔ေဒသအတြင္းမွ အထက္အဆင့္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေကာ္မတီ
မ်ားမွ အနည္းဆုံးအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္ ရွိထားသင့္ပါသည္။
၄။ ေျမယာမႈခင္းမ်ား၊ အစီရင္ခစ
ံ ာထုတျ္ ပန္ခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္
တိက
ု ဆ
္ င
ို စ
္ စ္ေဆးပါ။ ေဆာင္ရြကထ
္ ားမႈ မပီျပင္ပါက ဗဟိေ
ု ကာ္မတီထသ
ံ ႔ို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - အစိးု ရမဟုတသ
္ ည့္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား ေရြးခ်ယ္
ခန္႔ထားရာတြင္ ထည့္သြငး္ သင့္သည့္ အရည္အခ်င္း သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္

အစိုးရမဟုတ္သူအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား

ေရြးခ်ယ္မႈ

သို႔မဟုတ္

အစားထိုးမႈမ်ားအတြက္

အေထြေထြအႀကံျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
•

စစ္မွန္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ
ပါ၀င္သင့္သည္။

အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိယ
ု ္စားလွယ္မ်ား ေကာ္မတီတြင္

ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသင့္ၿပီး အမ်ား ျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ထားေပးသင့္သည္။
•

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အစိုးရအဖြဲ႔

အေနျဖင့္လည္း ေကာ္မတီအဆင့္တိုင္းတြင္

အစိုးရ

မဟုတသ
္ ည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပီပီျပင္ျပင္ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
•

ထို႔အတြက္ အမ်ိုးသားအဆင့္ ေျမယာအသုံးခ်ေရးမူ၀ါဒကို မွီျငမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

•

လက္ရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ယာယီအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး
လုိအပ္ပါက

ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားေရးရာ

လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္အစားထိုးဖြဲ႔စည္းသင့္သည္။
•

ေဒသႏၱရအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားေရးရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားကိုသာမက
လည္း

ေျမယာအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းသင့္ပါသည္။

သို႔မွသာ

ကြၽမ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ားကို
ေတာင္သူလယ္သမားအစစ္မဟုတ္ေသာ

၎တို႔အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားအား မယူမိေစ
ရန္ျဖစ္သည္။
•

ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိယ
ု ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
သင့္ၿပီး ေျမယာအေရး ကြၽမ္းက်င္သူ CSO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရပါမည္။

အနာဂါတ္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမည္ဆိုပါက အရည္အခ်င္း
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား •

လယ္သမားျဖစ္ရမည္

•

လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ထားရမည့္အျပင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကိုလည္း သေဘာေပါက္
နားလည္ရမည္
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•

ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားကိုလည္း အသင့္အတင္႔နားလည္ထားရမည္

•

ဆက္စပ္ေနေသာ လယ္သမားမ်ား/ေက်းရြာလူထုမွ ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္

•

ေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စိတ္ေစတနာမွန္ျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္
အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္

•

လက္ရွိတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ရင္ဆုင
ိ ္ေနရျခင္းမ်ိဳး မရွိရပါ

•

ေဒသအတြင္းေနထိုင္ေနသူျဖစ္ရမည္

•

အဖြဲ႔အစည္း/သမဂၢတစ္ခု၏ အဖြဲ၀
႔ င္ျဖစ္ပါက အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္း/သမဂၢမွ ဤလုပ္ငန္းတာ၀န္
မ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္/ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိထားရမည္

•

ပညာအရည္အခ်င္းအျဖစ္ အနိမ္႔ဆုံး အလယ္တန္းေအာင္ျဖစ္ရမည္

အနာဂါတ္တြင္

ေျမယာကၽြမ္းက်င္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမည္ဆိုပါက

အရည္အခ်င္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား •

အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ေဆာင္ရြက္မႈအေတြ႔အႀကံဳခိုင္မာေသာ တစ္သးီ ပုဂၢလ/ CSO အဖြဲ႔၀င္/
လယ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရမည္

•

ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လိုက္လံေျဖရွင္းေပးေနသည့္ အေတြအ
႔ ႀကံဳ ၃-၅ ႏွစ္ ရွိရမည္

•

ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားကို နားလည္ကၽြမး္ က်င္ရမည္

•

ေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စိတ္ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္

•

ဥပေဒ/နည္းဥပေဒ/လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတို႔အား ေထာက္ျပေျပာဆိုႏိုင္ရမည့္အျပင္ ေကာ္မတီ
အတြင္းရွိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ကိုလည္း ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ရမည္

•

ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ခံယူခ်က္စိတ္ဓါတ္တို႔ ခိုင္မာတည္ၾကည္ရမည္

•

ယခင္ကေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ႔ျခင္းမရွိသူ ျဖစ္ရမည္

အသုးံ ျပဳခဲ႔သည့္နည္းလမ္းမ်ား
ဤစာတမ္းငယ္သည္ အရည္အေသြးအေျချပဳႏွင့္ အေရအတြက္အေျချပဳ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ၌
အေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ားစုမွာ ေကာ္မတီမ်ားအတြင္းမွ အစိုးရမဟုတ္
သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ရရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္အထက္
တို႔တြင္ အဓိကထား၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ အမ်ားအျပားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ CSO ကိုယ္စားလွယ္ (၇)
ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ (၇)ခု (စုစုေပါင္း ၁၃ ခုရွိပါသည္)မွ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သည့္ CSO
အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီး ႏွစ္ရက္တာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုလည္း က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြး
ပြဲတြင္ အျပန္အလွန္ျငင္းခုံမႈမ်ား၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္ခဲ႔ၾကပါသည္။

အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားထံသို႔

ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ႔ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏

တုိင္စာေပးပို႔ထားသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ

အထူးသျဖင့္

မဟုတသ
္ ည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑အေၾကာင္းကို ပိုမိုထင္ဟပ္ေပးႏိုငခ
္ ဲ႔ပါသည္။
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အစိုးရ

ဤစာတမ္းတြင္အသုံးျပဳထားသည့္ အေရအတြက္အေျချပဳ အခ်က္အလက္အစုအေ၀းမ်ားမွာ Namati ၏
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားကြန္ရက္မွ ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၇ ေမလအထိ စုေဆာင္းၿပီးသုံးသပ္ထား
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအျဖစ္
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည့္ ေျမယာမႈခင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ အဆိုပါ
ရပ္ရြာအေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္ Namati မွ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တိုင္း
ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္သာ တည္ရွိၾကပါသည္။ ေျမယာမႈခင္းမ်ားကိုလည္း
အမႈသည္မ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရ
အသုံးျပဳထားသည့္

လိုက္ပါကူညီေပးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားမွာ

ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္

ေဒသတစ္ခုလုံးအားလႊမ္းၿခံဳထားသည္

ယခု

သို႔မဟုတ္

က်ပန္း ေကာက္ယူထားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာအားလုံးအား ကိုယ္စား
ျပဳသည္ သို႔မဟုတ္ ၿပီးျပည့္စုံသည္ဟုလည္း မမွတ္ယူသင့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို လက္ေတြ႔
အသုံးခ်ႏိုင္ေရး

အတြက္

သာျဖစ္ၿပီး ေျမယာမႈခင္း
အေျချပဳႏွင့္

တက္တက္ၾကြၾကြလႈပ္ရွားေနသူမ်ားအေၾကာင္းကို

၄၀၀၀

အေရအတြက္

နီးပါးအေပၚတြင္

အေျချပဳ

တစ္ဒဂၤလွစ္ဟျပျခင္း

ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားသည့္

အခ်က္အလက္မ်ား

ပါ၀င္ပါသည္။

Namati

အရည္အေသြး
အေနျဖင့္လည္း

အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားအား အသုံးျပဳေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည့္

ေျမယာ

မႈခင္းေပါင္း ၁၆၀ ကို ကူညီပံ႔ပိုးေပးခဲ႔ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေျမဧကေပါင္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔၊ လယ္သမားေပါင္း
၂၀၀၀

ေက်ာ္တို႔ႏွင့္

သက္ဆိုင္ေနပါသည္။

ေျမယာမႈခင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္

ဥပေဒ

အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေျမယာ

အခ်က္အလက္ေပါင္း ေျခာက္ဒါဇင္ေက်ာ္မွ် ေကာက္ယူစုေဆာင္း

ခဲ႔ရပါသည္။ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာအေျချပဳဥပေဒအေထာက္အကူျပဳမ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္ျပည္ ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္
ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ

အမႈတစ္ခုခ်င္းစီရွိ

အရည္အေသြးအေျချပဳ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ရပ္ရြာအတြင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာမက ဗ်ဴရိုကရက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကို
လည္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားၾကပါသည္။

မွတတ
္ မ္းတင္ဂဏ
ု ျ္ ပဳလႊာ
ဤသုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ အစီရင္ခံအႀကံျပဳလႊာကို Namati အဖြဲ႔မွ ဦးရဲရင္႔ထြန္းႏွင့္ Caitlin Pierce တို႔မွ
ဦးေဆာင္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ဤစာတမ္းပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာမူ

ဧရာ၀တီ၊ ကခ်င္၊ တနသၤာရီ၊ မေကြး၊ စစ္ကုင
ိ ္း၊ ပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔ရွိ အရပ္ဘက္လူမအ
ႈ ဖြဲ႔အစည္း
ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးမွ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုျဖင့္

ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အဓိကပါ၀င္ေနပါသည္ - ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္
(မေကြးတိုငး္ ေဒသႀကီး ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

ကိုယ္စားလွယ)္ ၊ ဦးစည္သူေအာင္ (ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ

ေတာင္သူ

လယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦးေနထြန္း (ျပည္ခရိုင္ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
ေကာ္မတီမွ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ
(စစ္ကိုငး္ တိုင္း ေဒသ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

ႀကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ

ကိုယ္စားလွယ္)၊

ဦးေက်ာ္ခိုင္

ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦးျမင့္ႏိုင္ (လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး
အဖြဲ႔၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး)၊ ဦးတင္စိုးေဌး (Green Peasant Institute ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး)၊
ဦးဟန္၀ (ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္)၊ ေဒၚေနာ္ခရစၥတင္း (တနသၤာရီ
မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႕၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)၊ ဦးေက်ာ္သက္၀င္း (စစ္ကုင
ိ ္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးခရိုင္၊
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ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ
ဦးမ်ိဳးသန္႔

(ရန္ကန
ု ္တိုင္း ေဒသႀကီး)။

အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးခဲ႔ၾကေသာ

ဤစာတမ္းအတြက္

ဆုန္က်င္းပါႏွင့္

မွတ္တမ္းတင္ဂုဏျ္ ပဳအပ္ပါသည္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

Vivek

ကိုယ္စားလွယ္)

လိုအပ္သည္မ်ားကို

Meru

တို႔ကိုလည္း

စာတမ္း ျပဳစုသူမ်ားအား

ႏွင့္

ျဖည့္ဆည္းပံ႔ပိုးၿပီး
စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားမွ

yeyinth@namati.org

ႏွင့္

caitlinpierce@namati.org တို႔မွတစ္ဆင့္ အီးေမးလ္ေရးသား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၅။ Namati အဖြဲ႔အေၾကာင္း
Namati

သည္

ရွိေသာ

ဥေပေဒေရးရာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚ တြင္ ဥပေဒအကာအကြယ္ကို မခံစားရသူ

အေရ အတြက္ ၄ ဘီလီယံခန္႔ရွိေနရာ လူထု၏လက္တြင္းသို႔
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။ Namati အေနျဖင့္
(“ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား”
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။
လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္

ဥပေဒေရာက္ရွိေရးကို Namati မွ ႀကိဳးစား

ရပ္ရြာလူထုအတြင္းမွ ဥ ပေဒ

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား

ဟုေခၚေ၀ၚသုံးစြဲၾကသည္) အားေကာင္း ျမင့္မား

လာေရးကို ေရွးရွု

အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေရးသားျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူတို႔၏

အမွန္တကယ္ သက္ေရာက္ေနမွုအၾကားကြာဟေနမွုမ်ားအား

ျဖည့္ဆည္း ေပးႏ

ေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ ေဒသ ခံ လူထုႏွင့္အတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ Namati သည္
ရပ္ရြာဘုံပိုင္ေျမ မ်ားကာကြယ္ရန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမ်ား လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္တည္မႈ တို႔

ကဲ႔သို႔

အေျခခံအခြင့္

ခံစားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ(၈)ခုမွ အမႈသည္ေပါင္ း၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္
သည္။

ယခုကဲ႔သို႔ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

သာမက
ေသာ

အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို
ထို႔အျပင္

ဦးေဆာင္

လ်က္ရွိၿပီး

ေဆာင္လွ်က္ရွိပါ

အေပၚအေျခခံ၍ ဥ ပေဒေရးဆြဲ

ျပဌာန္းျခင္း

လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ပါ

ႀကီးမား

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္အထိကို Namati

ပါသည္။

အေရးမ်ားရရွိ

မွ

ဦးတည္

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိ

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာဥပေဒအသိပညာျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္ကိုလည္း Namati
အဆိုပါကြန္ရက္တြင္

ဥပေဒအသိပညာျမွင့္တင္ေရးကို

က

တစိုက္မတ္မတ္

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိ သည့္ အဖြဲ႔၀င္ဦး ေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ
၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြငမ
္ ူ Namati သည္ ေျမယာအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား (မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေျမယာ
အမ်ိဳးအစား ျပန္လည္ခြဲျခားသတ္မတ
ွ ္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား)အတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခု ကို ၂၀၁၃
ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ ရုံးခြဲဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ လ်ွက္ရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိနမ
္ ွစ၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္
လက္ က်ယ္ျပန္႔လာကာ ယခုဆိုလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ (၇) ခုတြင္ ဥပေဒအေထာက္အ ကူျပဳသူ
၆၁

ဦးအား

ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အေနျဖင့္

အရပ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့အ
္ ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းလွဳပ္ရွားမွုအဖြဲ႔ (CPRCG)၊ အထက္ခ်င္းတြင္း လူငယ္
မ်ားကြန္ရက္

(UCYN)၊

သံလြင္သစၥာ၊

Green

Peasant

Institute၊

မွ်ေ၀ကရုဏာ

(SM)၊

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ကာကြယေ
္ ရးအဖြဲ႔ (HRWD)၊ ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႔ (LCG) တို႔ျဖစ္ပါသည္။
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ဤမူ၀ါဒေရးရာအႀကံျပဳခ်က္စာတမ္း ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ရန္ပုံေငြပံ႔ပိုးကူညီေပးသည့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ (DRL) အား Namati မွ
လိွဳက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
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