ပဲခူးတိုင်ဒေသကြီး(အဒောြ်) စည်ပင်သာယာ ဒြာ်မတီဝင်များဒ ွေးချယ်ဒသာ ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့
ဒစာင့်ကြည့်ဒေ့ောခခင်းမှ ြေဦးဒေ့ောဒတွေ့ ှိချြ်များ

ဒမေ ၁၉ ြ်ဒေ့၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်။

ချြ်ချင်းထုတ်ခပေ်ဒပးပါ ေ်။

ခပည်၊ ဇွေေ်ေ (၂) ြ်
အသစ်ခပင်ဆင်ေိုြ်သည့်
ေည်းဥပဒေအ

ပဲခူးတိင
ု ်းစည်ပင်သာယာဒ းဥပဒေ

ပဲခူးတိင
ု ်းဒေသကြီးတွေင်

နှင့်စည်ပင်သာယာဒ းဒြာ်မတီဝင်များ

ဒ ွေးချယ်ခခင်းဆိုင် ာ

ပ်ြွေြ်/ဒြျး ွောအုပ်စုများ၏ စည်ပင်သာယာဒ းဒြာ်မတီဝင်ဒောင်းများဒ ွေးချယ်ဒ း

ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲများြို ဒမေ ၂၁ ြ်မှစ ၂၈ ြ် အထိြျင်းပခဲ့ပါသည်။
ထိုြျင်းပပပီးစီးခဲ့ဒသာ ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲများြို ဥပဒေများ၊ ေည်းဥဒပဒေများနှင့် ညွှေ်ကြားချြ်များအ ဒ ွေးချယ်ကြီး ကြပ်ဒ းအဖွေဲ့များ
သည့်မည်မျှပွေင့်ေင်းခမင်သာမှု ှိစွော တာဝေ်ခံမှုတာဝေ်ယူမှုတို့ နှင့် အဒြာင်အထည်ဒဖါ်မှုများအား ဒစာင့က် ြည့်ဒေ့ော ခဲ့သည်။
ထိုခပင် ဥပဒေ နှင့် ေည်းဥပဒေများအ

ြျင်းပါခဲ့သာ စည်ပင်သာယာဒ းဒြာ်မတီဝင်ဒောင်းများ ဒ ွေးချယ်မှုသည် ဒေသတွေင်း ှိ

ခပည်သူများ ၏ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲများတွေင် ပါဝင်နိုင်မှု မည်သည့အ
် တိုင်းအတာအထိ ှိသည်ြို Pace on Peaceful Pluralism အဖွေဲ့ြ
ပဲခူးတိင
ု ်းဒေသကြီး အဒောြ်ပိုင်း ှိ ပမို့ေယ် ၁၄ ခုတွေင် ဒစာင့်ကြည့် ဒေ့ောမှုများခပုေုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲအကြိုြာေတွေင်ေည်း ပဲခူတင
ို ်းဒေသကြီးအဒောြ်ပိုင်း ှိ ပမို့ေယ် ၁၄ ပမို့ေယ်ေံးု တွေင် ြေ ှည် ဒစာင့က် ြည့်သူများ
အသုးံ ခပုြာ

နိုင်ငံသားများ၏

ဒဆာင် ွေြခ
် ျြ်များြို
ဆိုင် ာေည်းဥပဒေအ

စိတ်ပါဝင်စားမှု၊

သိ ှိမှု၊

ြိယ
ု ်စားေှယ်ဒောင်းများ၏

ဒေ့ောဆေ်းစစ်မှုများခပုေုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒဆာင် ွေြ်မှုများနှင့်

စည်ပင်သာယာဒ းဒြာ်မတီဝင်များ

ဒြာ်မ ှငမ
် ျား
ဒ ွေးချယ်ခခင်း

မဲဆန္ဒေယ်အများစု (၆၃% ခေ့်) တွေင် ဝင်ဒ ာြ်ယှဉ်ပပိုင်သူ ဒြာ်မတီဝင်ဒောင်း ၃ ဦးအထြ်မ ှိသခဖင့်

ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲများ ြျင်းပနိင
ု ်ခခင်းမ ှိသည်ြိုဒတွေ့ ပါသည်။

အဓိြဒတွေ့ ှိချြ်များ
ဒယဘုယျအားခဖင့်ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့ခဖစ်စဉ်သည် ပွေင့်ေင်းခမင်သာမှု ပှိ ပီးဒချာဒမွေ့ဒသာ်ေည်း ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့စီမံခေ့်ခမ
ွေဲ ှုတွေင် အားေည်း
ချြ်များ ှိသည်ြို ဒတွေ့ သည်။ မဲဆန္ဒေယ်အများအခပားတွေင်ေည်း ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲြျင်းပနိုင်ခခင်းမ ှိပါ။ ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့တွေင်ေည်း
မဲောဒ ာြ်ဒပးသူအဒ အတွေြ် ေည်းပါးသည်ြုိ ဒတွေ့ သည်။ ထို့အခပင် မဲဒပးခွေင့်မ သူအချို့ သ
ှိ ည်ြိုေည်း

ဒတွေ့ သည်။

ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒစာင့်ကြည်ဒ
့ ေ့ောသည့် ဥပဒေမူဒဘာင်မ ှိဒသာ်ေည်း PoPP အဖွေဲ့မှ မဲရုံအားေုံးေီးပါးတွေင် ဒစာင်က့ ြည်ဒ
့ ေ့ော
ခွေင့် ခဲ့သည်။
ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲအကြိုြာေအတွေင်း မဲဆန္ဒ ှင်အသိပညာဒပးေုပ်ငေ်းများ အေွေေ်ေည်းပါးသည်ြိုဒတွေ့ သည်။ မဲဆန္ဒ ှင်များအဒေခဖင့်
မဲစာ င်းခပုခခင်း ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့များတွေင် မဲဒပးခခင်းနှင့် ပတ်သြ်၍ သိ ှိမှုေည်းပါးသည်ြိုေည်း ဒတွေ့ ပါသည်။ မဲဆွေယ်စည်းရုံး
ခွေင့်ဆိုင် ာ

ေုပ်ထုံးေုပ်ေည်း

ဥပဒေတိတိြျြျမ ှိသည့်အခပင်

ြိယ
ု ်စားေှယ်အများအခပားြေည်း

မဲဆွေယ်စည်းရုံးခခင်း

ေုပ်ငေ်းများ ခပုေုပ်ခခင်းမ ှိခဲ့ပါ။ မဲဆန္ဒေယ်အများအခပားတွေင် ြိယ
ု ်စားေှယ်ဒောင်းအဒ အတွေြ် မခပည့်သခဖင့် ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲ
ြျင်းပနိုင်ခခင်း မ ှိသည်ြေ
ို ည်းဒတွေ့ ှိ သည်။
Pace on Peaceful Pluralism (PoPP) အဖွေဲ့အဒေခဖင့် ပဲခူတင
ို ်းဒေသကြီး အဒောြ်ပိုင်း ခပည်ခရိုင်နှင့် သာယဝတီခရိုင် တို့တွေင်
ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲြျင်းပသည်

မဆန္ဒေယ်များ

အားေုံးတွေင်

မဲရုံများအားေုံးအားေုံး၌

ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့ခဖစ်စဉ်တစ်ခုေုံးြို

မဲရုံစတင်ဖွေင့်ေစ
ှ ်သည့်အချိေ်မစ
ှ ၍ မဲရုံပိတ်ခခင်းနှင့် မဲဒ တွေြ်ခခင်း များပပီးစီးသည်အထိ ဒစာင်ကြည့ဒ
် ေ့ောခဲ့ပါသည်။

အဒသးစိတ်ဒတွေ့ ှိချြ်များမှာ
မဲရုံခင်းြျင်းခပင်ဆင်ခခင်းနှင့်ဖွေင့်ေှစ်ခခင်း
●

မဲရုံများ၏ ၉၈% တွေင် ဒစာင့်ကြည့်ဒေ့ောသူများသည် ဒစာင်က့ ြည့်ဒေ့ောခွေင့် ပါသည်။

●

မဲရုံ ၅၇ ှိသည့်အေြ် မဲရုံ ၅၆ ရုံတွေင် သတ်မှတ်ထားသည့ခ် ပင်ဆင်မှုများ ေုပ်ဒဆာင်ခဲ့သည်ြိုဒတွေ့ ပါသည်။

●

မဲရုံများအားေုံးတွေင်ေည်း မဲရုံအဖွေဲ့ဝင် အေည်းဆုံး ၇ ဦးအထိ ှိဒေကြပါသည်။

●

မဲရုံများအားေုံး၏ ၈၃% ခေ့်တွေင် မဲဒပးခခင်းအား ေံေြ် ၆:၃၀ ော ီမတိုင်မီတွေင်စတင်ခဲ့သည်။

မဲဒပးခခင်းခဖစ်စဉ်
●

မဲရုံ ၅၅ ရုံ၌ မဲဆန္ဒ ှင်များ ေျှို့ဝှြမ
် ဲဒပးခွေင့်

ခဲ့သည်ြုဒ
ိ တွေ့ ပပီး မဲရုံ ၂ ရုံတင
ွေ ်သာ ေျှိုဝှြမ
် ဲဒပးခခင်းနှငပ
့် တ်သြ်၍

ချိုးဒဖာြ်ခံ မှုများ ှိသည်ြိုဒတွေ့ ပါသည်။
●

မဲရုံ ၅၀ တွေင် မဲဆန္ဒ ှင်များအား မဲဆန္ဒ ှင် သြ်ဒသခံအဒထာြ်အထားများ ခပသခိုင်းသည်ြဒ
ို တွေ့ ပပီး၊ မဲရုံ ၅ ရုံတွေင်
မူသြ်ဒသခံ အဒထာြ်အထားများခပသခိင
ု ်းခခင်းမ ှိပါ။

●

မဲရုံအားေုံး၏ ၇၉ % (၄၅ ရုံ)တွေင် အဒ ွေးချယ်ခံ ဒြာ်မတီဝင်ဒောင်းများ ှိဒေကြသည်။

●

မဲရုံ ၁၉ % (၁၁ ရုံ)တွေင် မဲရုံတာဝေ်နှင့် မသြ်ဆုင
ိ ်သူအချို့ ှိဒေကြပါသည်။

●

မဲရုံ ၅၃% (၃၀ရုံ)တွေင် မဲစာ င်းတွေင်အမည်မပါဝင်သခဖင့် မဲဆန္ဒ ှင်အချို့ (၁-၅၀ ဦး) မဲဒပးခွေင်မ ဘဲ ခပေ်သွေား ပပီး၊ မဲရုံ ၁
ရုံတွေင်မူ ၅၀ ဦးအထြ်သည် မဲဒပးခွေင်မ ဘဲ ခပေ်သွေား သည်ြိုဒတွေ့ ပါသည်။

●

မဲစာ င်းတွေင်အမည်ပါဝင်ဒသာ်ေည်း မဲရုံ ၁၂ ရုံ၌ မဲဆန္ဒ ှင်အချို့ (၁-၅၀ ဦး) မဲဒပးခွေင့်ခငင်းဆေ်ခံ သည်ြိုဒတွေ့ သည်။

●

မဲစာ င်းတွေင်အမည်မပါဝင်ဒသာ်ေည်း မဲဒပးခွေင် သူ အေည်းငယ် (၁၀ ဦးဒအာြ် ) ြို မဲရုံ ၂ ရုံတွေင်ဒတွေ့ ှိခဲ့ သည်။

●

မဲရုံ ၆ ရုံတွေင် မဲဒပးခွေင့်မ ခခင်း နှင့်ပတ်သြ်၍ေည်း ခပဿောအချို့ ှိခဲ့သည်။

●

မဲရုံ

၅၇

ရုံ ှိသည့်အေြ်

၅၃

ရုံတွေင်

မဲရုံအတွေငး် နှင့်အခပင်တွေင်

ပခိမ်းဒခခာြ်ခခင်းများ/ထိပါးဒနှာြ်ယှြခ် ခင်းများ

မ ှိသည်ြုဒ
ိ တွေ့ သည်။
●

မဲရုံ ၁ ရုံတွေင် အုပ်ချုပ်ဒ းအာဏာပိုင်များမှ ပခိမ်းဒခခာြ်ခခင်းများ/ထိပါး ဒနှာြ်ယှြ် ခခင်းများ ခပုေုပ်သည် ြိဒ
ု တွေ့ ပပီး
ြျေ် မဲရုံ ၃ ရုံတွေင် မဲဆန္ဒ ှင်မှ ပခိမ်းဒခခာြ်ခခင်း/ထိပါး ဒနှာြ်ယှြ် ခခင်းများ ခပုေုပ်သည်ြဒ
ို တွေ့ သည်။

မဲရုံပိတ်ခခင်းမဲဒ တွေြ်ခခင်း
●

မဲရုံများအားေုံးတွေင် ညဒေ ၄ ော ီဒောြ်ပိုင်း ဒ ာြ်ောသည့် မည့သ
် ည့်မဲဆန္ဒ ှင်ြို မှ မဲဒပးခွေင့်မခပုခဲ့ပါ။

●

မဲရုံအားေုံးတွေင်မဲဒ တွေြ်ခခင်းအား မျြ်ခမင်သြ်ဒသများ၏ ဒ ှ့တွေင် ေုပ်ဒဆာင်ခဲ့သည် ြိေ
ု ည်း ဒတွေ့ ပါသည်။

●

ပယ်မဲများအခဖစ်ဆုံးခဖတ် ာတွေင် မဲရုံ ၄ ရုံတွေင် ဒ ှ့ဒောြ်ညီညတ
ွေ ်မျှတမှု မ ှိသည်ြဒ
ို တွေ့ ပါသည်။

●

မဲရုံ

၃

ရုံတွေင်

မဲဒ တွေြ်ချိေ်တွေင်ဒစာေြတြ်မှု

အေည်းငယ်ခဖစ်ပွေားခဲ့ပပီး

မဲရုံ

၂

ရုံတွေင်

မဲဒ တွေြ်ချိေ်တွေင်

ဒနှာြ်ယှြပ် ခိမ်းဒခခာြ်မှုများ ခဖစ်ဒပါ်ခဲ့ပါသည်။
●

ဒစာင်က့ ြည့်ဒေ့ောခဲ့သည့်မဲရုံ ၅၇ ရုံ ှိ မဲဆန္ဒ ှင်အဒ အတွေြ် စုစုဒပါင်း၏ ၃၁% ြသာဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့တွေင် ောဒ ာြ်
မဲဒပးခဲသ
့ ည်။

ပရွးပကာက်ေွဲပေ့ မဲပေးမှု အပရအတွက်
မဲလာပေးသည့်
မဲဆန္ဒရှင်အပရ
အတွက်။
31%

မဲလာမပေးသည့်
မဲဆန္ဒရှင်အပရ
အတွက်။
69%

အကြံခပုချြ်များ
●

ပဲခူးတိင
ု ်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာဒ း

ဒြာ်မတီဝင်များဒ ွေးချယ်ခခင်းဆိုင် ာ

တာဝေ်ယူမှု တာဝေ်ခံမှု ခမင့်မား ေ် နှင့် နိုင်ငံသားအားေုးံ ပါဝင်ခွေင့်

ေည်းဥပဒေြို

ပွေင့်ေင်းခမင်သာမှု ှိ ေ်၊

ေ် သြ်ဆုင
ိ ် ာတိုင်းဒေသကြီးေွှတ်ဒတာ်၊ အစိုး ၊

စည်ပင်သာယာဒ းဝေ်ကြီးဌာေ တို့အဒေခဖင့် ခပေ်ေည်သုံးသပ် ခပင်ဆင် ေ်ေိုအပ်ပါသည်။
●

ဒြာ်မတီဝင်ဒောင်းများအတွေြ် မဲဆွေယ်စည်းရုံးဒ းမူဒဘာင်တိတြ
ိ ျြျသတ်မှတ် ေ်။

●

အ ပ်ဘြ်အဖွေဲ့အစည်းများအတွေြ် ဒစာင်က့ ြည့်ဒေ့ောဒ းမူဒဘာင်ြုိ အတိအြျသတ်မတ
ှ ် ေ်။

●

မဲဆန္ဒ ှင်အားေုံး

မဲဒပးခွေင့်

ှိဒ းနှင့်

မဲမသာမာမှုများအားြာြွေယ်တားဆီးနိုင် ေ်

မဲစာ င်းမှေ်ြေ်တိြျမှု ှိ ေ်

ဒဆာင် ွေြသ
် င့်ပါသည်။
●

ဒ ွေးချယ်ကြီးကြပ်ဒ းအဖွေဲ့မှ မဲစာ င်းဒကြညာခပသခခင်းအပါအဝင် မဲဆန္ဒ ှင်အသိပညာဒပးေုပ်ငေ်းများြို ြျယ်ြျယ်
ခပေ့်ခပေ့် ဒဆာင် ွေြ် ေ်။

●

စည်ပင်သာယာဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲြျင်းပမည့် ြ်ြို တိတိြျြျ သတ်မှတ်ထား ေ်။

●

ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့နှင့် ပတ်သြ်၍ တိြျဒသာ ေုပ်ငေ်းေမ်းညွှေ်များထုတ်ခပေ် ေ်။

ဒစာင့်ကြည့်ဒေ့ောမှုေည်းစေစ်
PoPP အဖွေဲ့အဒေခဖင့် စည်ပင်သာယာ ဒြာ်မတီဝင်များဒ ွေးချယ်ဒသာ ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲများအား ပဲခူတိုင်းဒေသကြီး အဒောြ်ဘြ် ှိ
ခပည်ခရိုင်နှင့် သာယာဝတီခရိင
ု ်များ အတွေငး် ှိ ပမို့ေယ်အားေုံး (၁၄ ပမို့ေယ်) တွေင် ြာေ ှည်၊ြာေတိုဒစာင့်ကြည့် ဒေ့ောသူများ
နှင့်ဒစာင်ကြည့်ေျှြ် ှိ ာ ယခုအစီ င်ခံစာသည် ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲြျင်းပသည့် ပမို့ေယ် (၁၃ ပမိုေယ်) တွေင် မဲဆန္ဒေယ်များအားေုံး ှိ
မဲရုံအားေုံး (၅၇) ရုံြို PoPP ၏ ြာေတိုဒစာင့်ကြည့ဒ
် ေ့ောသူများခဖင့် ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲြျင်းပသည့်

ပ်ြြ
ွေ ်နှင့် ဒြျး ွောအုပ်စု

(၅၃) ခုတွေင် ဒ ွေးဒြာြ်ပွေဲဒေ့ခဖစ်စဉ်များြို ဒစာင့က် ြည့်ဒေ့ောခခင်းမှ ဒတွေ့ ှိချြ်များခဖစ်သည်။ PoPP ၏ြာေတိုဒစာင့်ကြည့်
ဒေ့ောသူများသည် ဒအာြ်ပါတို့ြို အဓိြဒစာင့်ကြည့ဒ
် ေ့ောခဲ့ပါသည်။
(ြ) မဲရုံခင်းြျင်းခပင်ဆင်ခခင်းနှင့်ဖွေင့်ေှစ်ခခင်း။
(ခ) မဲဒပးခခင်းခဖစ်စဉ် နှင့်
(ဂ) မဲရုံပိတ်ခခင်းမဲဒ တွေြခ် ခင်း။

အဖွေဲ့အစည်းဒောြ်ခံအြျဉ်း
၂၀၁၃ တွေင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအဒောြ်ပိုင်း ေူငယ်များမှကြို့ပင်ဒြာြ်ပမို့တွေင် ေစဉ်စြားဝိုင်းတခု စတင်ကြ ေ်ဒဆွေးဒနွေး
ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၅ မှစ၍ ေစဉ်စြားဝိုင်း များ ေုပ်ဒဆာင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆

ဇေ်ေဝါ ီေတွေင်

သင်ခ့ မတ်သူများ၏

ပငိမ်းချမ်းဒ းေမ်းစဉ်

(Pace

on

Peaceful

Pluralism;

PoPP)

ဟု

အမည်ဒခပာင်းေဲခဲ့ပပီး ေူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ြိးု ြွေယ် ာ၊ အသြ်အ ွေယ်၊ ြျင်ေည် ာေယ်ပယ်စုံမှ ေူငယ်၊ ေူေတ်များ ပါဝင်ခပ
ဲ့ ါသည်။
ပုံမှေ်စြားဝိုင်းများအခပင် ခပင်ပပညာ ှင်များ ဖိတ်ဒခါ်ပပီး ပညာ ပ်ဆိုင် ာ စြားဝိင
ု ်းများ၊ ဒဟာဒခပာဒဆွေးဒနွေးပွေဲများ၊ နိုင်ငံသားများ
အဒခခခံသိသင့်သိထိုြ်ဒသာ သင်တေ်းများြို အခခားမိတ်ဖြ် အဖွေဲ့အစည်းများနှင့် ပူးဒပါင်းေုပ်ဒဆာင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၎င်းအခပင် ဒေသအာဏာပိုင်များ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အစိုး နှင့် ေွှတ်ဒတာ်သို့ ခပည်သူများ၏ ေိုေားချြ်ဒတာင်းဆိုမှုများြို
ှာဒဖွေဒဖာ်ထုတ်၍ တင်ခပအကြံခပုခခင်း၊ ေည်းပညာဆိုင် ာ အြူအညီဒပးခခင်းများြို ဒဆာင် ွေြေ
် ျြ် ှိပါသည်။

ဆြ်သွေယ် ေ်
ြိမ
ု င်းသူ ဒအာင်
ဖုေ်း-၀၉ ၅၃၇၄ ၆၆၄
Email: thura322@gmail.com
ြိသ
ု ိေ်းမင်းစိုး
ဖုေ်း-၀၉ ၇၇၈၉၃၂၁၂၀
E-mail: theinminsoepopp@gmail.com

