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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဥပေဒသည္ ယခင္ ကိုလိုနီေခတ္ကာလ ေဒသႏၱရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမွ ဆင္းသက္လာေသာ၊ ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္ အာဏာပိုင္ဆန္ဆန္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင္႔ က်ပန္းဆန္ဆန္ ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္
ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဥပေဒအေပၚ တတိယႀကိမ္ေျမာက္ တုုိးတက္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
လူထုပါဝင္မႈရွိေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊
တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ပ်က္ျပယ္ေစသည့္ ျပႆနာအရင္းခံက႑မ်ား ဆက္လက္ပါဝင္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္
ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ခန္႔အပ္ရသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ႀကီးၾကပ္ရေသာ တပ္မေတာ္မွ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္လည္း ၎ဥပေဒသည္ အာဏာႀကီးမားေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကုုိ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လက္နက္ကရိယာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္။
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒသည္ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္
အၾကား အဓိက ဆက္သြယ္ေပးေနေသာအရာ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ
ေအာက္ေျခ အက်ဆံုးျဖစ္ေနကာ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးလာရပါသည္။ ထိုေဒသႏၱရ
ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားသည္ သာမန္နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီအခြင္႔အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႔ က်င္႔သံုး
နိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ တက္ႂကြေသာ
နိုင္ငံသားအျဖစ္ရရွိမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈရရွိေရးအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္ႏွင့္အမွ် ဒီမိုကေရစီ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ လက္လြတ္ အဆံုးရႈံး မခံနိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနေပသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္

ဥပေဒအား

အနည္းငယ္

ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္သည္မွအပ

ေနာက္ထပ္

ျပင္ဆင္မႈမ်ား

မျပဳလုုပ္ပါက အႏၱရာယ္မ်ား ဆက္ရွိေနေသးကာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ဥပေဒမွ တာဝန္
ေပးထားမႈမ်ားသည္လည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိလွေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပံုစံထက္ မပိုေခ်။
အဆိုးဆံုးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အျခားဖယ္က်ဥ္ခံ လူနည္းစုုမ်ား၏ မဲေပးခြင္႔ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖင္႔
ျပည္သူ၏အသံကို အျပည့္အ၀ ေဖာ္ထုတ္ ေရာင္ျပန္ဟပ္နိုင္ခြင္႔ကို မရရွိေစေသာေၾကာင္႔ ေဒသႏၱရအဆင့္ ဒီမိုကေရစီ
က်င္႔သံုးမႈမွာ အေပၚယံ အလွျပ လုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ပံုစံအျဖစ္ ဤေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
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လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင္႔ ဤဥပေဒကို ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း
ေနစဥ္မွာပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထပ္မံ ျပင္ဆင္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနေသးေပသည္။
ေအာက္ေျခ လူထုအဆင္႔တြင္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ကို အေျခတည္နိုင္ရန္ျဖစ္ေစမည္႔ ေဒသႏၱရ အေျခခံ ဒီမိုကေရစီ၊
လူထုပါဝင္မႈႏွင့္ မဲေပးခြင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင္႔တင္ေပးရန္အလို႔ငွာ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ၫႊန္းျပ လမ္းေၾကာင္း
ေပးထားသကဲ႔သို႔ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၏ ျပႆနာ ရွိေနေသာ ပုုဒ္မမ်ားကို ျပန္လွန္
သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အေနျဖင္႔ မျဖစ္မေန ဆက္လက္၍ ျပဳလုုပ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေနာက္ခံအေျခအေန
၂၀၁၂ ခုုနွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒသည္1 ျမန္မာနိုင္ငံ၏
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား အပါအဝင္
၁၆၇၀၀ ေက်ာ္ အေရအတြက္ရွိသည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုုပ္စုမ်ားကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲျခင္းတို႔အတြက္
လုုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ား ေပးပါသည္။ ထိုဥပေဒသည္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ရန္
လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုဥပေဒ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔မွာ ညအိပ္ ဧည္႔သည္
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အပါအဝင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အျခား တာဝန္မ်ားတြင္
ေမြး/ေသစာရင္း

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

လူထု

အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ေတာင္းခံလႊာမ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။2 ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္
ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ေဒသႏၲရအဆင္႔ အစိုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ အေသးစားေခ်းေငြစီမံခ်က္မ်ား၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးျခံပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ အပါအဝင္
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္တရာ
အေရးပါလွပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုသူတို႔သည္ ေဒသႏၱရအဆင္႔ရွိ ျပည္သူလူထုဘဝမ်ား၏ နိစၥဓူ၀ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
အေရးပါ ထင္ရွားေသာ အခန္းေနရာမွ ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဤဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ခုုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ အသက္ဝင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုုဒ္မ ၂၈၉
တြင္ “ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရပ္ရြာက ၾကည္ညိဳေလးစားၿပီး သိကၡာသမာဓိ ရွိသည့္
ပုုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။”3 ဟုုေဖၚျပထားပါသည္။ ဤဥပေဒအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အုုပ္ခ်ဳပ္ေပးရမည္႔ဌာနမွာ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဥပေဒသည္ ကိုလိုနီေခတ္လက္ထက္ ၿမိဳ႕မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၀၇) ခုုနွစ္ႏွင့္ ေက်းရြာအက္ဥပေဒ (၁၉၀၇) ကို အစားထိုး
ထားျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ ခုုနွစ္ ဤဥပေဒ ေပၚထြက္လာခ်ိန္မွ စၿပီး ဧည္႔စာရင္း တုုိင္ၾကားျခင္း၊ အသံခ်ဲ႕စက္ကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူျခင္း၊
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္း ေနထုုိင္သူမ်ား၏ မူခင္းဒုုစ႐ုိက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းပုုိ႔ရန္ စသည့္ တာ၀န္
၀တၱရားမ်ားတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ အဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ား ရွိပါက ခ်မွတ္ရမည့္ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ ထပ္တုိးျခင္း၊ ရပ္ကြက္
1 The Ward and Village Tract Administration Law, 2012. Available at http://www.altsean.org/Docs/Laws/Ward%20
or%20Village-tract%20Administration%20Law.pdf

2 The Ward and Village Tract Administration Law, 2012. Chapter VII
3 2008 Constitution, Article 289.Available at http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
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သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ သက္တမ္းကို ၂ ႀကိမ္ ကန္႔သတ္ျခင္း အပါအဝင္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈကို
(၃) ႀကိမ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ၂၀၁၃ ခုုနွစ္၊ ၂၀၁၆
ခုုနွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္မ်ားတြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို (၃) ႀကိမ္က်င္းပၿပီး ျဖစ္သည္။

လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း
ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားအေနျဖင္4႔ ဤဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို
ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုက္တြန္းနႈိးေဆာ္ေနသကဲ႔သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင္႔
ဤဥပေဒအေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသိျမင္ နားလည္လာေစရန္ႏွင့္ မဲေပးသူ ပညာေပးေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေတြ႔
ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၾကပါသည္။
ဒီမက
ုိ ေရစီဖ႕ံြ ၿဖိဳးတုးိ တက္ေရးလွဳပ္ရာွ းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ေ
ႈ ကာ္မတီ (Action Committee for Democracy Development – ACCD)၊ ေပါင္းကူး (Paungku)၊ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ (Charity Oriented Myanmar)၊ New Myanmar
Foundation၊ ညီမ်ွ ျခင္းျမန္မာ (Equality Myanmat) ႏွင့္ Community Response Group တိ႔ု ဦးေဆာင္ေသာ ရပ္ကက
ြ ္
သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ
ု စ
္ ု အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အရပ္ဘက္ပးူ ေပါင္းအဖြ႕ဲ (ရပ္ေက်းအရပ္ဘက္ပးူ ေပါင္းအဖြ)႔ဲ
ကို ၂၀၁၆ ခုန
ု စ
ွ ္ မတ္လတြင္ တည္ေထာင္ခၾ့ဲ ကပါသည္။56 ၎အဖြ႕ဲ သည္ ျပည္သအ
ူ ား တိက
ု တ
္ န
ြ း္ လႈ႕ံ ေဆာ္ရန္ႏင
ွ ့္
လႊတေ
္ တာ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္လးုံ တြင္ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုန
ု စ
ွ ္ တစ္ႏစ
ွ လ
္ းုံ လုပ
ု ေ
္ ဆာင္ခၾ့ဲ ကပါသည္။ ရပ္ကက
ြ ္ သို႔မဟုတ္
ေက်းရြာအုပစ
္ ု အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို သံးု သပ္ရန္အတြက္ ရန္ကန
ု ၊္ ပဲခးူ ၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ဧရာဝတီ၊ မေကြး၊ စစ္ကင
ုိ း္ ၊
ရခိင
ု ၊္ မြန၊္ မႏၱေလးတိင
ု း္ ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အရပ္ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္း (၃၀) ပါဝင္ေသာ အလုပ
ု ႐
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြက
ဲ ုိ
ရပ္ေက်း

အရပ္ဘက္ပးူ ေပါင္းအဖြ႕ဲ က

ျပဳလုပ
ု ခ
္ ၿ့ဲ ပီး

ရပ္ကက
ြ ္

သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္

ေက်းရြာအုပ
ု စ
္ ု

အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဥပေဒ

ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဦးစားေပး အၾကံျပဳခ်က္ (၁၀) ခ်က္အပါအဝင္ တိက်ေသာ ျပင္ဆင္လသ
ုိ ည့္ အခ်က္မ်ားကို
ဇယားျဖင္႔ ေဖာ္ထတ
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလတြင္ ထုအ
ုိ ခ်က္မ်ားကို သတင္းစာ ရွငး္ လင္းပြျဲ ဖင္႔ ျပည္သမ
ူ ်ားကုို
တင္ျပၿပီးခဲၿ့ ပီးေနာက္တင
ြ 7္
လူထၾု ကားနာပြက
ဲ ုိ

အမ်ိဳးသားလႊတေ
္ တာ္က

ျပဳလုပ
ု ႏ
္ င
ို ခ
္ က
့ဲ ာ

အရပ္ဘက္ပးူ ေပါင္းအဖြက
႔ဲ ု ိ

ထြကရ
္ လ
ိွ ာသည့္

အမ်ိဳးသားလႊတေ
္ တာ္၏

ဖိတၾ္ ကားခဲၿ့ ပီး

ပထမဆံးု အႀကိမ္

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းထဲတင
ြ ္

4 Aung Kyaw Min, “CSOs urge amendment of guest registration law,” The Myanmar Times, 11 August, 2016. https://
www.mmtimes.com/national-news/nay-pyi-taw/20221-civil-society-groups-push-for-local-administration-law-revamp.html

5 This followed on from a larger workshop on Ward or Village Tract Administration Law in January 2016 with 79 participants from 43 organisations, for further, see Susanne Kempel and Aung Tun, “Workshop Report: Myanmar Ward and
Village Tract Administrator Elections 2016: An overview of the role, the laws and the procedures,” Norwegian People’s
Aid, 31 January 2016. http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Ward_Village_Tract_Administrator_Elections_2016_NPA_Jan2016.pdf

6 In parallel, another coalition of local groups such as Peace and Justice Myanmar, Rainmakers and Hornbill Organizations released a survey on public’s opinions on the importance of guest-registration in the Ward or Village Tract
Administration Law.

7 Lun Min Mang, “Civil society groups push for amendment to guest registration law,” The Myanmar Times, 11 May,
2016. https://www.mmtimes.com/national-news/nay-pyi-taw/20221-civil-society-groups-push-for-local-administration-law-revamp.html
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အရပ္ဘက္ လူထအ
ု ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳ တင္ျပခ်က္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္လာသည္ရ
့ လဒ္ကုိ ရရွခ
ိ ပ
့ဲ ါသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္
ရပ္ေက်း အရပ္ဘက္ပးူ ေပါင္းအဖြ႕ဲ သည္ ရန္ကန
ု ၊္ ပဲခးူ ၊ ဧရာဝတီ၊ မေကြး၊ စစ္ကင
ုိ း္ ၊ မြန၊္ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမး္ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္
တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေရြးခ်ယ္ခအ
ံ မတ္မ်ား၊ စိတပ
္ ါဝင္စားေသာ အရပ္ဘက္ လူထအ
ု ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ တစ္သးီ ပုဂ
ု လ
ၢ မ်ားႏွင့္
ပညာရွငမ
္ ်ား ပါဝင္ေစလ်က္ ရပ္ကက
ြ ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေက်းရြာအုပစ
္ ု အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ အလုပ
ု ရ
္ ေ
ုံ ဆြးေႏြးပြဲ (၁၃)
ခုက
ု ုိ ျပဳလုပ
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ထိသ
ု ႔ုိ ေအာက္ေျချပည္သမ
ူ ်ားျဖင္႔ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ အၾကံၪာဏ္ ရယူပမ
ဲြ ်ားသည္ ရပ္ကက
ြ ္
သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပစ
္ ု အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ေ
္ တာ္သ႔ို နႈးိ ေဆာ္တက
ုိ တ
္ န
ြ း္ ရာတြင္
မ်ားစြာ ပံပ
႔ းုိ ေပးနိင
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ အလားတူ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ေ
္ တာ္တင
ြ လ
္ ည္း လူထၾု ကားနာပြတ
ဲ စ္ရပ္ ျပဳလုပ
ု ခ
္ ရ
့ဲ ာ အရပ္ဘက္
လူထအ
ု ဖြအ
႔ဲ စည္း (၇၅) ဖြ႕ဲ မွ လက္မတ
ွ ထ
္ းုိ ေထာက္ခထ
ံ ားေသာ ျပင္ဆင္လသ
ုိ ည့္ ဦးစားေပး အၾကံျပဳခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကုိ
ရပ္ေက်းအရပ္ဘက္ ပူးေပါင္းအဖြ႕ဲ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ (၃) ဦးက တက္ေရာက္ တင္ျပခဲပ
့ ါသည္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က
ရပ္ကက
ြ ္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ
ု စ
္ ု အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးဥပေဒ တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ ၂၀၁၆ ခုန
ု စ
ွ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂
ရက္ေန႔တင
ြ ္ အတည္ျပဳ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထုးို ထုတ
ု ျ္ ပန္ခပ
့ဲ ါသည္။
ထိတ
ု တိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္မၿႈ ပီးသည့္ ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္ အရပ္ဘက္လထ
ူ ု အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၏ ဥပေဒအသစ္ကို
သံးု သပ္သည့္ အလုပ
ု ႐
္ ံု ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ုိ ၂၀၁၇ ခုန
ု စ
ွ ၊္ ဇြနလ
္ ၌ သထံၿု မိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ျပဳလုပ
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ကခ်င္၊ မြန၊္ ရခိင
ု ၊္
ရွမး္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကန
ု ၊္ ပဲခးူ ၊ မေကြး၊ စစ္ကင
ုိ း္ ၊ မႏၱေလးတိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ားမွ တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္ေက်း
အရပ္ဘက္ပးူ ေပါင္းအဖြ႕ဲ က ကၽြမး္ က်င္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ဒီမက
ုိ ေရစီဖၿ႔ံြ ဖိဳးတိးု တက္ေရး လႈပရ
္ ာွ းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ ေကာ္မတီ (ACCD)
၏ အဖြ႕ဲ ဝင္ကန
ြ ရ
္ က္မ်ားမွ တက္ေရာက္လာသူ စုစ
ု ေ
ု ပါင္း (၃၅) ဦး တုသ
႔ို ည္ တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္ ဥပေဒသည္
“မည္၍ မည္မ်ွ ေကာင္းမြန္ တိးု တက္လာသည္က”ုိ ထုတ
ု ေ
္ ဖာ္ ေျပာဆိခ
ု ၾ့ဲ ကပါသည္။ သိေ
႔ု သာ္လည္း ရွငး္ လင္း တိက်မႈ
မရွေ
ိ သးသည့္ လုပ
ု ထ
္ းုံ လုပ
ု န
္ ည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ အျငင္းပြားနိင
ု မ
္ မ
ႈ ်ားႏွင့္ စိတရ
္ ပ
ႈ ေ
္ ထြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္
ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခ မ်ားေနသည္ဟု သံးု သပ္ခၾ့ဲ ကသည္။ အရပ္ဘက္လထ
ူ ု အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားက တင္ျပခဲေ
့ သာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ထင္ဟပ္ခသ
့ဲ ည့္

ဥပေဒျပင္ဆင္မတ
ႈ ခ်ိဳ႕မွာ

အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို

ေနထိင
ု သ
္ ျူ ပည္သမ
ူ ်ားမွ

တိက
ု ရ
္ က
ုိ မ
္ ေ
ဲ ပး

ေရြးခ်ယ္ျခင္းစနစ္ (ယခင္ ၁၀ အိမစ
္ မ
ု ်ားမွ တစ္ဆင္ခ
့ ံ ေရြးခ်ယ္ျခင္းစံနစ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း)၊ မဲေပးပိင
ု ခ
္ င
ြ ရ
႔္ သ
ိွ မ
ူ ်ားတြင္
“အိမေ
္ ထာင္စု တစ္ခ၏
ု အိမေ
္ ထာင္ဥးီ စီး၊ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ အသက္ (၁၈) နွစ္ ျပည္ၿ႔ ပီး မိသားစု၀
ု င္ တစ္ဥးီ ဦး” ဟူသည္ကုိ ထပ္မံ
ျဖည္စ
႔ က
ြ ျ္ ခင္း၊ ျပစ္မျႈ ပစ္ဒဏ္အခန္းရွိ ညအိပဧ
္ ည္သ
႔ ည္မ်ား ဧည္စ
့ ာရင္း မတိင
ု လ
္ ်ွ င္ အျပစ္ ဒဏ္က်ျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ေပးမႈကုိ
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းမ်ား၏ ပညာေရးလိအ
ု ပ္ခ်က္ ကန္သ
႔ တ္ထားမႈႏင
ွ ့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြနရ
္ မည္
ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ခန္အ
႔ ပ္ထားေသာ ခရိင
ု အ
္ ဆင္အ
့ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ
အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား zအေပၚ က်င္သ
႔ းုံ ေသာအာဏာႏွင့္ လႊမး္ မိးု မႈအခ်ိဳ႕ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း အစရွသ
ိ ည္တ႔ုိ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သပ
႔ုိ င္ဆေ
ု ိ စ၊ အရပ္ဘက္လူထအ
ု ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွျပင္ဆင္ရန္တင္ျပထားသည့္အေရးႀကီးသည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျဖစ္ေသာ လူတင
ို း္ မဲေပးပိင
ု ခ
္ င
ြ ၊့္ မနွစသ
္ က္လ်ွ င္ ျဖဳတ္ခ်ပိင
ု ခ
္ င
ြ ၊့္ အရည္အခ်င္း ျပည္စ
့ ေ
ုံ သာ ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္း ဆိသ
ု ည္မာွ
“၎၏ မိသားစု အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ အက်င္႔ စာရိတၱ ေကာင္းမြနၿ္ ပီး ရိးု သား ေျဖာင္မ
႔ တ္ရမည္” ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကု ိ
ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ ေၾကညာျခင္းမ်ားကို အခ်ိနဇ
္ ယားျဖင္႔ လူသရ
ိ င
ွ ၾ္ ကားထုတျ္ ပန္အသိေပးရန္
တာဝန္ေပးျခင္း၊ ေဒသႏၱရ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရန္ ကိစအ
ၥ ား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲ အစား ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာ
က္ပေ
ဲြ ကာ္မရွငသ
္ ႔ု ိ အာဏာလႊေ
ဲ ျပာင္းေပးရန္ အစရွသ
ိ ည္ တိက
႔ု ု ိ ပါဝင္ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳခဲပ
့ ါ။ ထိအ
႔ု ျပင္ မရွငး္ လင္းလွေသာ
လုပ
ု ထ
္ းုံ လုပ
ု န
္ ည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စိတရ
္ ပ
ႈ ေ
္ ထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ
ျဖစ္နင
ုိ ေ
္ ျခမ်ားအျဖစ္ က်န္ရေ
ိွ နသည္။ သိျ႔ု ဖစ္၍ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ က်န္ရေ
ိွ နဆဲ ျဖစ္ေနရကာ၊ အရပ္ဘက္
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လူထအ
ု ဖြအ
႔ဲ စည္း လႈပရ
္ ာွ းသူမ်ား အေနျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္ခအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ လုပ
ု င
္ န္းစြမး္ ေဆာင္မက
ႈ ု ိ ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာျခင္း၊
မဲဆႏၵရင
ွ ျ္ ပည္သက
ူ ုိ အသိပညာ ေပးျခင္း၊ ျပည္သမ
ူ ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ
ု ျ္ ပန္အစီရင္ချံ ခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ
ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားအတြက္ နႈးိ ေဆာ္တက
ုိ တ
္ န
ြ း္ ျခင္းတိက
႔ု ု ိ ဆက္လက္ လုပ
ု ေ
္ ဆာင္ေနၾကရပါလိမမ
႔္ ည္။
ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

အရပ္ဘက္

လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ကနဦး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ တင္ျပေဆြးေႏြးထားေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံထားၿပီး
ေရွ႕တြင္တင္ျပခဲ့ေသာ

ရပ္ေက်းအရပ္ဘက္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္း

တစ္ခုျဖစ္သည့္

ဒီမိုကေရစီ

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ (ACDD) ႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ (Progressive Voice) တို႔က စုုစည္းတင္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဤစာတမ္းသည္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသႏၲရအေျခခံ ဒီမိုကေရစီ၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္
ျပည္သူ ပါဝင္မႈတို႔အေပၚ လူထုအသိုင္းအဝန္း၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ အျမင္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အျပင္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ယႏၲရားပံုစံအတြက္ စာတမ္း၏
ရပ္တည္ခ်က္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ၫႊန္းဆုုိထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤစာတမ္းသည္ လူထုအသိုင္းအဝန္း၏ အသံမ်ား၊
ရပ္ေက်းအရပ္ဘက္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏ အားထုုတ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခလူထုအဆင့္တြင္ အေျခခံ
က်က် ဒီမိုကေရစီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း ႀကိဳးစားမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင္႔
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နိုင္ငံသားႏွင့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁၂8 တြင္ လြတ္လပ္စြာ
လႈပ္ရွားသြြားလာခြင့္ကို အေလးထား ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္
၁၃ တြင္ လည္း “လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာနိုင္မႈအတြက္ အခြင္႔အေရး ရွိသည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတစ္ခု
ခ်င္းစီ၏ နယ္နိမိတ္မ်ား အတြင္း အေျခခ် ေနထိုင္ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။”9 ဟုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဧည့္စာရင္းတိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မႈ တစ္ခ်ိဳ႕ ျပဳလုုပ္ထားၿပီးေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာ
လႈပ္ရွားသြားလာခြင္႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသင္႔ေသးသည့္ ထင္ရွားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
ဧည္႔စာရင္း မတိုင္ျခင္း အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းရြာအုုပ္စု သို႔မဟုုတ္
ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ အိမ္တြင္ တစ္လ သို႔မဟုုတ္ တစ္လအထက္ ပိုေနထိုင္သူမ်ား ရွိပါက
အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ သတင္းေပး၍ ဧည္႔စာရင္းတိုင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။10 ယခင္ကဆိုလွ်င္ အရပ္ဘက္
လူထုအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္
ဧည္႔စာရင္းတိုင္ျခင္းကို

နိုင္ငံေရးတက္ႂကြ

အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

လႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ
တၿပိဳင္တည္းမွာပင္

ေစာင္႔ၾကည္႔ေရး

သာမန္လူထုဘဝ၏

လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္
ပုုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈကို

8 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 12. Available at http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

9 International Declaration of Human Rights (UDHR), Article 13. Available at http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

10 Ward and Village Tract Administration Law, Chapter IX. Section 17.
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ထိပါးေစကာ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာမႈ အေပၚတြင္လည္း ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။11 ညတစ္ညတာ
ေနထိုင္သူ မည္သည့္ဧည္႔သည္မဆို မျဖစ္မေန ဧည္႔စာရင္းတိုင္ရမည္၊ ထိုသို႔မတိုင္လွ်င္ လက္ခံသူအိမ္ရွင္ အေနျဖင္႔
ျပစ္ဒဏ္ က်ေရာက္နိုင္သည့္ မူလဥပေဒကို ယခု အသစ္ ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းသည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ
တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဧည္႔စာရင္းတိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးျခင္းသည္ ကန္႔သတ္ျခင္းကို
ဆက္ျဖစ္ေနေစၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္မႈကို ထိပါးရန္အတြက္ အသံုးျပဳေနနိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍
ဧည္႔စာရင္းတိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒပုုဒ္မ အားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ လုုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
ရြာမ်ားစြာတို႔၌ မြတ္ဆလင္ကင္းမဲ႔ဇံုအျဖစ္ ေၾကျငာေနခဲ့ၾကျခင္း၊ မြတ္ဆလင္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ယာယီ ေနထိုင္ျခင္း၊
အျမဲ ေနထိုင္ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္မႈမ်ား ရွိေနသကဲ႔သို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူနည္းစုု
အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ ဖြယ္ရာမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။12

ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား
အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင္႔ ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးပုုိင္ခြင္႔ကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင္႔အေရး

ေၾကညာစာတမ္း

အပိုဒ္

၂၁13

ႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

နိုင္ငံသားႏွင့္

နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

အခြင္႔အေရး စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂၅14 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဥပေဒကို သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေစနိုင္ေသးေသာ ဥပေဒပုုဒ္မမ်ား၊ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ တစ္ခုမွာ ရပ္ကြက္
သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ရန္ ႀကီးၾကပ္ရေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႔ကို
ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အာဏာ အျပည့္အဝ အရွိဆံုးသူမွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒပုုဒ္မ (၆) အရ
“ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရပ္ကြက္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ေရးအတြက္
ယင္းတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ ရပ္္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ရပ္မိရပ္ဖလူႀကီး (၅) ဦးကို ေရြးခ်ယ္၍
ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ရမည္။” ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္
ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္မႈ ခံထားရသူ မဟုုတ္ဘဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခန္႔အပ္ထားသူ ျဖစ္ေနေပသည္။
ထို႔အျပင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ရပ္မိရပ္ဖလူႀကီးမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ဟူေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္
ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုုိင္းရွိ

လူငယ္မ်ားအား

ေဘးဖယ္ထားသကဲ႔သို႔

ျဖစ္ေသာ

ျပႆနာ

ရွိေနပါသည္။

ထို႔အျပင္

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုလည္း ကာလ သက္တမ္း အတိအက် သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေခ်။

“

“ရပ္ကြက္

ဒါမွမဟုတ္

ေက်းရြာအုုပ္စု

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို

‘ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့’

အုုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအျဖစ္ ဆက္ဆံဖို႔ လိုၿပီးေတာ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ဝန္ထမ္းပံုစံလိုမ်ိဳး
မဆက္ဆံသင့္ဘူး။” (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး)

11 “Midnight Intrusions: Ending Guest Registration and Household Inspections in Myanmar,” Fortify Rights, March 2015.
Available at http://www.fortifyrights.org/downloads/FR_Midnight_Intrusions_March_2015.pdf

12 “Persecution of Muslims in Burma,” Burma Human Rights Network, 5 September, 2017. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2017/09/05/bhrn-report-persecution-of-muslims-in-burma/

13 UDHR, Article 21.
14 ICCPR, Article 25.
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ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေရြးခ်ယ္သည့္
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး အခ်ိန္ယူရေသာ ကိစၥျဖစ္ကာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိလွေသာ စာပိုဒ္မ်ား၊ ပုုဒ္မမ်ား
အေပၚ နားလည္ ေကာက္ယူမႈ လြဲမွားႏုုိင္ျခင္းေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား
ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုု လက္ရွိ ဥပေဒသစ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔
ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည့္ႏွင့္ (၁၀) အိမ္ေထာင္စုဖြဲ႔မႈတစ္ခုမွ ဆယ္အိမ္မွဴး တစ္ဦးကို “အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ” ေရြးခ်ယ္ ေပးရပါသည္။
ဆယ္အိမ္မွဴး (၁၀) ဦးထဲမွ တစ္ဦးကို ရာအိမ္မွဴး အျဖစ္ “အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ” ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ ရာအိမ္မွဴးမ်ားထဲမွ
တစ္ဦးကို “လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္” ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္လာေစပါသည္။
အကယ္၍ ေက်းရြာအုုပ္စုထဲတြင္ ေက်းရြာ တစ္ရြာထက္ ပိုမ်ားေနပါက ေက်းရြာအုုပ္စုထဲရွိ ရြာတိုင္းတြင္ တာဝန္ခံ
တစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး သို႔မဟုုတ္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားထဲမွ “အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ” တာ၀န္ခံ
တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ ေက်းရြာခြဲမ်ား၏ ေက်းရြာ တာဝန္ခံေနရာမ်ားကို ျဖည္႔စြက္ပါသည္။15

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္

အဆင့္ဆင့္တြင္

ျပႆနာ

(၂)

ခုု

ရွိေနပါသည္။

တစ္ခုမွာ

“အမ်ားဆႏၵျဖင့္”

ေရြးခ်ယ္ရမည္ ဆိုသည့္စကားျဖစ္ၿပီး တမင္သက္သက္ ရည္ရြယ္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဝဝါးေအာင္ လုုပ္ထားကာ
ယခင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အဆက္ဆက္ကလည္း တဖက္သတ္ အုုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ေအာင္ ထိုအသံုးအနႈန္းမ်ိဳးကို အစဥ္အလာ
သံုးခဲ့ၾကသည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒမွ ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။ ဒုုတိယျပႆနာမွာ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုမွ မဲေပးခြင့္
အသက္အရြယ္ရွိေသာသူ အားလံုးထက္စာလွ်င္ အိမ္ေထာင္စုအႀကီးအကဲျဖစ္သူ တစ္ဦးကသာ မဲေပးပိုင္ခြင္႔ရွိေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ျပည္သူ အေရအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို မဲေပးခြင္႔မွ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္႐ုံ သာမက
15 Ward and Village Tract Administration Law, (Amended 2016) Chapter IV, Section 7.
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အိမ္ေထာင္စုအတြင္း၌ က်ား၊ မ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ခြင့္ႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ

သက္ေရာက္မႈမ်ား အတြက္ ဤစာတမ္းအက်ဥ္း

အေနျဖင္႔ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသည္
ပံုမွန္အားျဖင္႔ ေယာက်ၤားမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ ဖယ္ထုတ္ထားမႈ ႀကီးမားလွ ပါသည္။
ဒီမက
ို ေရစီျဖစ္စဥ္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ျပႆနာ တစ္ခမ
ု ာွ ေရြးေကာက္ပဲြ အခ်ိနဇ
္ ယား ရွငး္ လင္းမႈ
မရွလ
ိ ဘ
ွ ဲ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ာွ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္စဥ္၏ အခ်ိနစ
္ ာရင္းကို မသိရန
ိွ င
ုိ ေ
္ သာေၾကာင့္ ၎တိ၏
႔ု
ပူးေပါင္း
ပါ၀င္ခင
ြ က
့္ ုိ ကန္သ
႔ တ္သလို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္နင
ုိ ေ
္ ရး ႏႈးိ ေဆာ္မမ
ႈ ်ားအေပၚ သံးု စြမ
ဲ ႈ ကန္သ
႔ တ္ျခင္း၊
ေရြးေကာက္ပဲြ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ ရးအတြက္ ဘ႑ာေငြရာွ ေဖြျဖင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ဆင
ုိ ရ
္ ာကိစရ
ၥ ပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႏ
ႈ င
ွ ့္ အမုန
ု း္ စကား
ေျပာဆိျု ခင္းတိက
႔ု ုိ ျဖစ္ေစသည့္ လႈ႕ံ ေဆာ္မမ
ႈ ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အျငင္းပြားမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ ေျဖရွငး္ မႈယႏၱရား အစရွသ
ိ ည္တ႔ုိ
အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိစၥ အရပ္ရပ္မ်ားကို ေဒသႏၱရ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျဖစ္နင
ုိ ေ
္ ခ်ရွေ
ိ သာ
ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းမ်ား၊ လႊတေ
္ တာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ ကၽြမး္ က်င္သမ
ူ ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူထအ
ု ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊
ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင္ၾ့ ကည္လ
့ သ
ုိ မ
ူ ်ား၊ သတင္းမီဒယ
ီ ာႏွင့္ က်ယ္ျပန္ေ
႔ သာ လူထအ
ု ေနျဖင္႔ လုလ
ုံ ေ
ုံ လာက္ေလာက္
ျပင္ဆင္ရန္အတြက္

အခြငအ
႔္ လမ္း္

ကင္းမဲေ
႔ နရပါသည္။

ဒီမက
ုိ ေရစီနည္းက်

ေရြးေကာက္ပျဲြ ဖစ္စဥ္အတြက္

ထိသ
ု ႔ု ိ

အဓိကက်ေသာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ား မပါဝင္ေနျခင္းသည္ ဥပေဒကို ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း တိတက
ိ ်က် မျဖစ္ေစယံု သာမက
လိသ
ု လို ဘာသာျပန္နင
ုိ ေ
္ စျခင္းႏွင့္ ဒီမက
ုိ ေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပဲြ တစ္ခအ
ု တြက္ အေျခခံစမ
ံ ်ား ကင္းမဲေ
့ နေစျခင္းကို
ျဖစ္ေစပါသည္။16 ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ ကာ္မရွငသ
္ ည္ မဲစာရင္း ျပဳစုျု ခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္းတိအ
႔ု တြက္
စြမး္ ေဆာင္ရည္၊ လုပ
ု ပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ႏ
႔္ င
ွ ့္ ေရြးေကာက္ပဆ
ဲြ င
ုိ ရ
္ ာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အေျဖရွာေရး ယႏၲရားလည္း ရွထ
ိ ားၿပီး
ျဖစ္သည္။ သိျ႔ု ဖစ္၍ အနာဂတ္ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားကို အေထြေထြအပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္တင
ြ ထ
္ ားသည္ျဖစ္ေစ
မထားသည္ျဖစ္ေစ ရပ္ကက
ြ ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေက်းရြာအုပ
ု စ
္ ု အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္မက
ႈ ုိ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြ
ေကာ္မရွငမ
္ ်ားကို သံးု သင္ၿ့ ပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွငသ
္ ႔ုိ လႊေ
ဲ ျပာင္းျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင္ထ
့ က္
နိမေ
့္ သာ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားအတြက္ သိးီ သန္႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွငအ
္ သစ္၏ ေအာက္တင
ြ ္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ စလ်က္
ေဆာင္ရက
ြ သ
္ င္သ
့ ည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္
အခန္း (၃)၊ ဥပေဒပုုဒ္မ (၅) ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအတြက္
လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္း
ျပင္ဆင္ ထားၿပီးေသာ္လည္း ေယဘုယ်ဆန္ေသာ စာပိုဒ္မ်ား ဆက္လက္ ပါဝင္ေနဆဲ ရွိေနေပသည္။
တတိယအႀကိမျ္ ပင္ဆင္မတ
ႈ င
ြ ္

ေရြးခ်ယ္ခန
ံ င
ုိ ေ
္ သာ

အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

အျငင္းပြားဖြယရ
္ ာ

အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခရ
့ဲ ာတြင္ “စား၀တ္ေနေရး ဖူလျုံ ပည္စ
့ သ
ုံ ူ တစ္ဥးီ ျဖစ္ရမည္” ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္
ခဲျ့ ခင္းေၾကာင္႔ ဝင္ေငြ နည္းပါးသူမ်ားအတြက္ အခြငအ
႔္ လမ္း ပိမ
ု ရ
ုိ ရွေ
ိ စခဲၿ့ ပီး၊ “က်န္းမာေရးေကာင္းမြနသ
္ ျူ ဖစ္ရမည္”
ဆိသ
ု ည္ကပ
ုိ ါ ပယ္ဖ်က္နင
ုိ ျ္ ခင္းေၾကာင္႔ မသန္စမ
ြ း္ သူမ်ားအတြက္ မွ်တေသာ အခြငအ
႔္ လမ္းမ်ားကို ဖန္တးီ ေပးနိင
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။
16

လူတိုင္းသည္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုုတ္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင္႔ျဖစ္ေစ သူ၏ တိုင္းျပည္အစိုးရတြင္
ပါဝင္ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ ျပည္သူ၏ ဆႏၵသည္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လုုပ္ပိုင္ခြင္႔ အာဏာအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေစရမည္ ျဖစ္ၿပီး အားလံုး တေျပးညီ၊
တန္းတူမဲေပးပိုင္ခြင္႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ အလိုက္ ျပဳလုုပ္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္း သို႔မဟုုတ္ လြတ္လပ္ေသာ
အလားတူ မဲေပးနည္းစံနစ္မ်ားျဖင္႔ မဲေပးျခင္းတို႔ျဖင္႔ ေဖၚျပေစရမည္။ (အပိုဒ္၊ ၂၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင္႔အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ ၁၉၄၈ခုုနွစ္)
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ျပင္ဆင္ခ်က္တင
ြ ္ ပညာေရးသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ကပ
ုိ ါ ပယ္ဖ်က္ခရ
့ဲ ာ ထိအ
ု ခ်က္သည္ အရပ္ဘက္ လူထအ
ု ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၏
အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္တင
ြ ္ ဦးစားေပး တင္ျပခ်က္ျဖစ္ခၿ့ဲ ပီး ရပ္ကက
ြ ္ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ေက်းရြာ အုပ
ု စ
္ မ
ု ်ားတြင္ ေနထိင
ု မ
္ သ
ႈ က္တမ္း
၁၀ နွစ္ ရွရ
ိ မည္ဆသ
ုိ ည္ကုိ ၅ နွစ္ အထိ ေလွ်ာ႔ခ် နိင
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။
သိပ
႔ု ါေသာ္လည္း ျပႆနာျဖစ္ေစနိင
ု သ
္ ည့္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ရွေ
ိ နပါေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ “အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴး
ကုယ
ို စ
္ ားလွယေ
္ လာင္း၏ မိသားစုဝ
ု င္မ်ားသည္ အက်င္သ
႔ က
ိ ာၡ ေကာင္းမြန၍
္
ရုးို သားေျဖာင္မ
႔ တ္သမ
ူ ်ား ျဖစ္ရမည္”17
ဟု ဆိပ
ု ါသည္။ ရိးု သားမႈရျိွ ခင္း၊ ေျဖာင္မ
႔ တ္ျခင္း အစရွေ
ိ သာ စကားလံးု မ်ားသည္ လြယက
္ စ
ူ ာြ ရွငး္ လင္းရန္ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္
တိင
ု း္ တာရန္ မျဖစ္ႏင
ုိ ဘ
္ ဲ ထင္ရာျမင္ရာ လိသ
ု လို ပံစ
ု ျံ ဖင့္ အဓိပာၸ ယ္ ဖြငႏ
့္ င
ုိ သ
္ လို ျဖစ္ေနသည္။ ေက်းရြာ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား
အေနျဖင္႔ အနည္းဆံးု အသက္ ၂၅ နွစျ္ ဖစ္ရမည္ဆေ
ုိ သာ အရည္အခ်င္း သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ ေနာက္တစ္ခမ
ု ာွ လည္း လူငယ္ထု
အမ်ားစုက
ု ုိ မပါဝင္နင
ုိ ေ
္ အာင္ တမင္ရည္ရယ
ြ ္ လုပ
ု ေ
္ နသကဲသ
႔ ႔ုိ ျဖစ္သည္။

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳရမည္႔ လူထုအသိုင္းအဝန္းအေပၚ
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဥပေဒထဲတြင္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံထားရေသာ
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရေသာ

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို

တဖက္သတ္

သို႔မဟုုတ္ လိုအပ္လွ်င္ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင္႔”18 စံုစမ္း စစ္ေဆးၿပီး တာ၀န္မွ ရပ္စဲႏုိင္သည္၊ ျဖဳတ္နိုင္ပါသည္။
ဤဥပေဒအရ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ စစ္တပ္ကို အႂကြင္းမဲ့ တာဝန္ခံရေသာ၊
ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ မထားသည့္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခန္႔အပ္ထားသူ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို
တာဝန္ခံရသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ လူထုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို နႈတ္ထြက္ရန္ ျပန္လည္
ေတာင္းဆိုနိုင္သည့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ တိုင္တန္းနိုင္ေသာ ယႏၲရားမ်ား မရွိေနျခင္းသည္ ရပ္ရြာ
အသိုင္းအဝန္းအား ထပ္မံ အားေလ်ာ႔ေစပါသည္။ အလားတူပင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အား မည္သို႔မည္ပံုဖြဲ႕စည္းမ
ည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းမႈ မရွိေခ်။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တစ္အိမ္တြင္ တစ္ေယာက္တည္းသာ မဲေပးရေသာ စနစ္ေၾကာင္႔
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမွာလည္း ရပ္ရြာအတြင္း အားနည္းလွပါသည္။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ သူတို႔သည္ ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝန္းတစ္ခုလံုးကို တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ တိုက္႐ုိက္ မရွိလွဘဲ ၿမိဳ႕န
ယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားဆီသုိ႔သာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ စီးဆင္းေနရသည့္ ရပ္ရြာ၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေပးရသကဲ႔သို႔
ျဖစ္ေနပါသည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ယႏၲရားဆိုင္ရာ၊

နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး၊
ယႏၲရား

ဆိုင္ရာ၊

ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုင္ရာ

မူေဘာင္အတြင္း

ထည္႔သြင္းရန္

အေရးႀကီးပါသည္။

ဤဥပေဒ၏

အထင္ရွားဆံုးေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ လုုပ္ပိုင္ခြင္႔ အာဏာထဲတြင္
17 Ward and Village Tract Administration Law, Chapter III, Section 5.
18 Ward and Village Tract Administration Law, Chapter VIII, Section 15.
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တည္ရွိေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုုိဌာနမွာလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင္႔ေပးထားရေသာ
ဝန္ႀကီးဌာန (၃) ခုု

အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ “က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အလံုးစံု ပတ္သက္ ေနေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ရရွိ
ထားၿပီး တိုင္းျပည္၏ အစိုးရ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင္႔တိုင္းကို သက္ေရာက္ေန ေသာေၾကာင္႔” တပ္မေတာ္အား တိုင္းျပည္၏
ေန႔စဥ္ လည္ပတ္မႈတြင္ ေနရာအနွံ႔ တည္ရွိေစမႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈကို ေပးေနပါသည္။19 ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအတြင္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ထားျခင္း မဟုုတ္ဘဲ၊ ၾသဇာရွိေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ
ခန္႔အပ္ထားသည့္ အျမဲတမ္း ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာစာေရးရာထူး ရွိပါသည္။20 ယခုု ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ရပ္ကြက္
သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာ အုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ေတြ႕ရေသာ ေနာက္ထပ္ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွာ ေက်းရြာတာဝန္ခံမ်ား
ထပ္မံ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုသူမ်ားကို တပ္မေတာ္ လႊမ္းမိုးထားေသာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အိမ္ေျခ ၁၀၀
တိုင္း သို႔မဟုုတ္ ရြာငယ္မ်ားတိုင္းသို႔ သူတို႔ပတ္သက္မႈကို ထိုးေဖာက္ ေရာက္ရွိေစရန္ ခ်ဲ႕ထြင္သည့္ အေနျဖင့္ သူတို႔၏
အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အားျဖည့္သည့္ အေနျဖင္႔ သတင္းေပးမ်ားအျဖစ္ အလြဲသံုးစားျပဳ အသံုးခ်ဖြယ္
ရွိနိုင္ပါသည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ၿမိဳ႕နယ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိဆီသို႔ဦးတည္ေသာ
တာဝန္ယူမႈ၊

တာဝန္ခံမႈျဖင္႔

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ျဖစ္သည္။

မူၾကမ္း

အဆင္႔အျဖစ္သာ ရွိေနေသးၿပီး အတည္ မျပဳေသးေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒသည္လည္း ေဒသႏၲရအဆင့္
အစိုးရႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ စစ္တပ္၏ အာဏာႀကီးေသာ အခန္းက႑ကိုသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ
တစ္ဆင့္ ပိုမို ခိုင္မာေစပါလိမ္႔မည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တျဖည္းျဖည္း အတည္ျပဳသြားသည့္တိုင္
ခန္႔အပ္ခံဘဝမွ ေရြးခ်ယ္ခံျဖစ္သြားသည္မွ လြဲ၍ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကိုသာ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္၍ အဆံုးစြန္
အာဏာမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင္႔ စစ္တပ္ဆီမွာပင္ တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္
ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး တာဝန္မ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးဌာန တစ္ခုခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာ
အုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အရပ္သားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ေအာက္သို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္လာလိမ္႔မည္ ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ အဆင္႔ထက္ နိမ္႔ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အလံုးစံု ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို
လိုအပ္ေနပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရး ဟူေသာ အျမင္တစ္ရပ္ျဖင္႔ လမ္းၫႊန္
ေပးမည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ အားလံုး ပါဝင္မႈရွိသည့္၊ မူဝါဒမ်ားအတြင္း ေရးဆြဲထားသည့္
ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံသည့္၊ နိုင္ငံေတာ္ အဆင္႔ထက္ တစ္ဆင့္နိမ့္သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ က်ယ္ျပန္႔
လႊမ္းျခံဳေသာ မူေဘာင္ တစ္ရပ္ မရွိဘဲ လိုအပ္သလို အာဏာကို ျဖန္႔က်က္ ေလွ်ာ႔ခ်ေနျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လက္တေလာတြင္ ေဆးၿမီးတိုနည္းျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္သလို ျဖစ္ေနပါသည္။ အေျခခံက်က်
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖင္႔ စတင္သင္႔ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အစိုးရ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာ အျခားရွိေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစုုမ်ား၏ ယံုၾကည္လိုလားမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တို႔ျဖင္႔ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်း
ရြာအုုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒသည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ အစိုးရႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိတ္အပိုင္း
19 “Another Piece of the Democratic Puzzle,” Progressive Voice, January 2017. https://progressivevoicemyanmar.
org/2017/01/20/another-piece-of-the-democratic-puzzle-reform-of-the-administrative-structure-of-myanmar-essential/

20 Ward andVillage Tract Administration Law, Chapter XIV, Section 31.
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တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပါအဝင္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔၏ က႑မ်ားစြာကို
ကိုယ္တုိင္

အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံနိုင္သည့္၊

အေျခခံက်ေသာ

အာဏာမ်ား

ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ား

ပါဝင္သည့္

ဖက္ဒရယ္ပံုစံ

အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွ တစ္ဆင္႔ တိုင္းရင္းသားတို႔ လိုလား ေမွ်ာ္မွန္းေနေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္႔နွင္႔ တိုင္းရင္းသား
တန္းတူညီမွ်မႈကို ေဖာ္ထုတ္သင္႔ပါသည္။ ဥပေဒအားျဖင္႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ နိုင္သည္ဟု
ဆိုေစကာမူ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ေသခ်ာေပါက္ အာဏာ ျဖန္႔က်က္လိုက္နိုင္ဦးမည္ မဟုုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အစြယ္အပြား ျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ထူေထာင္ေပးနိုင္မည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

“

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္သင္႔ပါတယ္။ နိစၥဓူ၀အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေျပာရမယ္
ဆုုိရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒရဲ႕ ပုုဒ္မ ၂၈၈ က ျပႆနာ လာျဖစ္ေနတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံ ရပ္ရြာေဒသက
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ခန္႔အပ္ခံၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ခုုိင္းတာ ေခါင္းညိတ္ၿပီး လိုက္
မလုုပ္နိုင္ဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုပါ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မွ
ရမယ္။” - ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ယခုုလက္ရွိ ဥပေဒျပဳေရးမူေဘာင္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ အမတ္ေနရာ ၂၅% ကို အာမခံ
ထားေပးရေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးေနမႈသည္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ အတားအဆီး
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုုနွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္စလံုးတြင္ လူထုၾကားနာပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္း အပါအဝင္
အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္း ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဤဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္
ျပင္ဆင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း စစ္တပ္ဘက္မွ အေျခခံက်ေသာ အေျခအေန တိုးတက္မႈကို အားေပ်ာ႔သြားေအာင္
အခ်ိဳ႕ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား ကန္႔ကြက္ၿပီး တုုန္႔ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
အၾကံျပဳခ်က္ အေျမာက္အျမား ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည့္ မူၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္
ေနာက္ပိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ဥပေဒ အပိုဒ္မ်ားကို
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မျပင္ဆင္ခဲ့ပါ။ နာမည္ဆိုး အျဖစ္ဆံုးေသာ ဧည္႔စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း ပုုဒ္မမ်ားကုုိ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ခ်ိန္မွာပင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ ရက္ (၃၀) ေက်ာ္လြန္ေနပါက မျဖစ္မေန စာရင္း
သြင္းရမည္ဆိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ရွိေနရျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
‘လံုျခံဳေရး’ အေၾကာင္းျပ၍ ျငင္းပယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

နိဂံုး
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ လူထု အသိုင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္
နိုင္ငံေတာ္ အၾကား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အေရးပါေပသည္။ ေဒသႏၲရ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေျခခံ အုုတ္ျမစ္မ်ား ခ်ရာတြင္
မရွိမျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အဆမတန္ အေရးႀကီးသကဲ႔သို႔ ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေသာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို

ျမွင္႔တင္ရာတြင္လည္း

အဓိကက်ေသာ

အခန္းက႑မွ

ပါဝင္ရန္
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အလားအလာကိုလည္း

ပိုင္ဆိုင္ေနပါသည္။

အဆံုးသတ္တြင္မူ

ဤဥပေဒကို

ျပင္ဆင္ျခင္းသည္

တိုင္းျပည္၏

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၏ အစိ္တ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သင္႔ပါသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို
ေက်းရြာ အဆင္႔အထိ အာဏာေပးထားသည့္၊ ျမန္မာျပည္တြင္ အာဏာ အရွိဆံုး အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ၎၏ ရပ္တည္ရာကို
ေျခကုုတ္ယူ အျမစ္တြယ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အေပၚ အဆံုးစြန္ လုုပ္ပိုင္ခြင္႔ကို
အဆံုးသတ္ေရးသည္

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္

ေသာ႔ခ်က္ျဖစ္သည္။

ဤဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္

ဖက္ဒရယ္

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ထူေထာင္သည့္၊ အာဏာကို ေအာက္ေျခသို႔ ျဖန္႔က်က္သည့္၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္း အလားတူ ျဖစ္သင္႔သည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို

ျပင္ဆင္ျခင္း

အပါအဝင္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သာမန္နိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင္႔ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင္႔အေရးမ်ားကို က်င္႔သံုးနိုင္မည္႔ ယႏၲရား
အေဆာက္အအံုႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ကို ဖန္တီးနိုင္ၿပီး ေဒသႏၲရအဆင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ တက္ႂကြေသာနိုင္ငံသား ျဖစ္ေစမႈႏွင့္
ပါဝင္မႈရွိေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လည္း အေရးပါလွေပသည္။

အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား
ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သို႔
}} ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒ
ျပင္ဆင္ရန္
ɂɂ နိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ အေျခခ် ေနထိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ
သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဧည္႔စာရင္းတိုင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒပုုဒ္မမ်ား အားလံုးကို
ဖယ္ရွားရန္၊
ɂɂ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကသာ မဲေပးရျခင္း မဟုုတ္ဘဲ အသက္ ၁၈ နွစ္ႏွင့္ အထက္
အသက္ျပည့္သူတိုင္း ေဒသႏၲရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင္႔ေပးရန္၊
ɂɂ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္မႈတြင္ အနိမ္႔ဆံုး အသက္ သတ္မွတ္မႈကို ၂၅ နွစ္မွ
၁၈ နွစ္သို႔ ေလွ်ာ႔ခ်ေပးရန္၊
ɂɂ မိသားစုုဝင္မ်ား ရိုးသားမႈရွိရမည္၊ ေျဖာင္႔မတ္ရမည္ အစရွိသျဖင္႔ ပါဝင္ေနသည့္
ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေစေသာ၊ ဒြိဟျဖစ္ေစသည့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျဖဳတ္ပစ္ရန္၊
ɂɂ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္း
အဆင့္ဆင့္မ်ားကို အရုုိးရွင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဤလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို
ျပည္သူမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ပညာေပးရန္၊
ɂɂ ေရြးခ်ယ္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ်ပိုင္ခြင္႔ရွိမည့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းႏွင့္
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊
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ɂɂ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ လုုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လြတ္လပ္ တရားမွ်တစြာ က်င္းပနိုင္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေရးအတြက္
အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပြင္႔လင္းစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊
ɂɂ စနစ္တက်ျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ က်ယ္ျပန္႔စြာ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးမႈမ်ားကို အရပ္ဘက္
လူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရန္၊
ɂɂ ေက်းရြာအုုပ္စု အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား အားလံုးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို
ေသခ်ာမႈရွိေစရန္၊ ႏွင့္
ɂɂ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ခန္႔အပ္မည့္ အစား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ရန္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုုိ႔
}} ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအား လတ္တေလာ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး
နည္းဥပေဒမ်ားအား အလ်င္အျမန္ ထုုတ္ျပန္ေပးရန္၊
}} ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္း၍ အလြယ္တကူ ရယူနိုင္ေသာ သတင္းႏွင့္
ဥပေဒပုုဒ္မမ်ား ထုုတ္ျပန္ေပးရန္၊
}} ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ေရး အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္
ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဆပ္ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ အတူ လုုပ္ေဆာင္ရန္၊
}} အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္
တရားမွ်တစြာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပနိုင္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူထု
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပြင္႔လင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏွင့္
}} တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ က်ယ္ျပန္႔စြာ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးမႈကို အရပ္ဖက္လူထု
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈျဖင္႔ စနစ္တက် လုုပ္ေဆာင္ရန္။

ျမန္မာစစ္တပ္သို႔
}} စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပါအဝင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရစနစ္ကို ထူေထာင္နိုင္ရန္ႏွင့္ ၂၀၀၈
ခုုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္နိုင္ေရးတို႔ ပါဝင္ေသာ အေျခခံက်သည့္ နိုင္ငံေရး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထိေတြ႔ပါ၀င္ရန္၊ ႏွင့္
}} အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို စြန္႔လႊတ္ရန္ႏွင့္ အရပ္သား တာဝန္ရွိမႈကို
ခြင့္ျပဳေပးရန္။
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