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Introduction
In 2016 Myanmar there were many land disputes, which
took on different shapes and were resolved in various and often
complicated ways. This happened against the background of a
long history of military rule and armed conflict. Previously, the
military government confiscated large tracts of land that had
been occupied by civilians. Since the ceasefires with the Karen
ethnic armed organizations (EAOs) in 2012 and the opening up
of the country and the economy, land was also allocated to large
businesses. In addition to these larger land issues numerous
smaller land disputes arose due to population movement and
lack of land documentation. Difficulties in resolving land problems came up because local state officials and ordinary citizens
lacked general knowledge of the new land laws, and because
these laws were often inappropriate for the situation, confused
with older laws and misused by higher-level officials. One core
problem was that the 2012 land laws did not recognize custom-

182 | Lue Htar

ary land use and ownership. The situation was very complex. Ordinary citizens were not sure who was responsible for resolving
the land issues. At the same time, there was an increase in land
claims, because people were now more courageous in making
land complaints, based on awareness raising by national and international non-governmental organizations (NGOs), civil society organizations (CSOs) and political parties. However, in practice, many land confiscation issues remained unresolved or only
partly resolved.
In this complex situation, how did ordinary citizens address
the land disputes that they faced? Where did they go, and how
were the cases dealt with and by whom? This article explores
these questions, focusing on 1 rural village and 1 urban ward in
Karen/Kayin State. Both areas were under Myanmar government control, but people also had links to the Karen EAOs. While
there were differences between rural and urban areas, this article highlights the similar patterns of land dispute resolution
that occur across these contexts.
The main argument of the article is that although the 2012
land law established land management committees from local to
central levels to resolve land issues, ordinary people often used
alternative pathways to the formal procedures, including customary rules. In smaller land disputes between villagers as well
as in inheritance cases, it was usually the village and ward leaders who resolved the disputes. However, for large land confiscation cases, the land management committees and the local leaders were not strong enough to resolve the issues. People were
unsure how and by whom such cases could be resolved. Consequently, they approached a mixture of actors who they believed
may be knowledgeable and powerful enough to help them claim
their land back. These included religious leaders, especially
monks, members of EAOs, the military, judges, educated persons, local administrators and informal village leaders. People
often used a plurality of authorities, linking up with different
ones at the same time to resolve disputes informally as well as
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within the Myanmar state system. This gave rise to a hybridity
of dispute resolution methods and actors. Hybridity in this article refers to the use of plural authorities and the use of a mixture
of rules and laws in land dispute settlements. The notion of plural authorities means that more than one authority exists in a
given region or territorial space. In using these concepts of plurality and hybridity, the article theoretically draws on and contributes to a wider debate within legal anthropology (Griffith
1986; Merry 1988; Luckham and Kirk 2013) as well as within
peace and conflict studies (Boege et al. 2009; Albrecht and Moe
2014). The concept of hybridity adds to the perspective on legal
pluralism a focus on how elements from different legal systems
— rules, norms and resolution practices — mix or even merge
during dispute resolution processes (Merry 1988, 870). Boege et
al. (2009, 18) define states coming out of conflict as ‘hybrid political orders’, meaning that governance is carried out by more
than one set of actors, including state and non-state. I find this
concept of ‘hybrid political orders’ useful for understanding the
current situation of plural authority in Karen State. As Boege et
al. (2009, 16) argue for Pacific societies, chiefs or clan elders usually order and apply customary and traditional ways because
state law is weak, difficult to understand, and hard to access by
local people. Simultaneously, I agree with Luckham and Kirk
(2013, 9) that it is problematic to use hybridity as a pleasing theory of the traditional. Rather than substituting a critique of state
law for a celebration of the traditional or informal, the hybridity
concept should be used as an analytical lens that ‘explicitly challenges reductionist positions by focusing on the interactions
that make talking of, let alone reverting to, supposedly traditional governance arrangements impossible’ (Ibid., 9). What I
show for Karen State is that people simultaneously addressed
state and non-state actors, but that they did so in informal ways.
This article adds new empirical insights to the wider literature
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on hybridity by focusing on Karen State. For instance my empirical research shows how hybridity occured when the Buddhist
monk organization Ma Ba Tha supported people to resolve land
disputes by connecting the victim of land disputes to an upperlevel authority or when they helped resolve the case through informal sources.
The insight of this article draws on ethnographic fieldwork
between February and October 2016. I used qualitative interviews, case tracing and participant observation to understand
how ordinary citizens perceive and act when they face disputes
and crimes. I also interviewed numerous actors engaged in resolving land disputes, and observed how they resolved such disputes. These included ward administrators, elders, religious
leaders, village leaders, EAO members, and police. The 2 fieldwork settings were chosen as part of the EverJust research project where the aim was to cover both rural and urban areas, as
well as areas controlled by the Myanmar government, the EAOs
and by a mixture of the 2. We did not systematically select the
areas, but chose areas that were accessible and where the local
leaders gave permission. For this article, I chose the 2 settings
to compare urban and rural land issues in 2 predominantly government-controlled areas, yet within a wider setting of previous
armed conflict. These particular locations are not representative of land dispute settlements in Myanmar, but they are fairly
representative of what was happening in the central part of Karen State where there was Myanmar government control.
In the article, I first provide a background to the land disputes in Karen State, giving an overview of the history and the
current laws. I then present 2 extended case studies, 1 from each
of the settings, which reflect how land confiscation cases were
dealt with in hybrid ways. In the conclusion, I reflect on how the
research can inform improvements of the land laws and their
implementation in Myanmar. I argue that there is a need to
amend the 2012 land law, to decentralize decision-making to the
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local level, and to specify the roles of the various authorities in
handling land disputes.
The Karen State context and the land laws
In Karen State, civil war from 1948 to 2012 contributed to a situation of legal pluralism which complicates current land disputes. Over 20 years ago, the rural Karen people mainly stayed
in KNU controlled areas or in areas where also the Burmese
army, the Tatmadaw, intervened in the everyday life of rural villagers. The Tatmadaw cheated villagers by forcing them to sell
their farm products for low prices, and collected many taxes.
These practices were related to the land law that was passed in
1978 under the General Ne Win regime. If people did not follow
the government’s orders to give paddy, the government confiscated their land and gave it to people who would. This was called
Dar Won Kya Sapar, which in English means dutiful paddy (U Zaw
Min 2016, 73). In the KNU land law from 2010 it is mentioned
that during the Na Ah Pha (U Than Shwe government) period,
Karen people moved to many different places because of the
civil war. Consequently, they could not focus on farming as required by the military government (KNU 2010, 10-11). Displacement due to the conflict also meant that Karen people were away
from their land over very long periods. Traditionally, the land
ownership system of the Karen people is based on inheritance
from generation to generation, which means that many did not
have any land certificate. When the Karen were displaced, the
Tatmadaw confiscated their lands and gave them to the Burmese
people who lived in neighboring villages. This was supported by
the government land laws, which allow persons who have continuously used the same farmland for 4 years to own that land.
For this reason, many displaced Karen people lost a lot of their
land to those who used it while they were displaced.
The land of Karen villagers was also lost during the 1990s
when those Karen ethnic armed groups that split from the KNU,
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agreed on ceasefires with the military government. As part of
these deals, the government confiscated many acres of land
from Karen people and gave it to the ceasefire EAOs (Kyed and
Gravers 2014). Because the Karen have not traditionally used
land certificates, it was very difficult for them to prove land
ownership of confiscated land.
This history of land confiscations has contributed significantly to the Karen people losing trust in the Myanmar government. In 2016, despite ceasefire and the change in government,
it was hard for the state to gain the trust of local Karen and other
ethnic groups. Local people in Karen State were not used to go
to the state justice system due to the contested history.
In 2011, the U Thein Sein reform-friendly government embarked on a wide-ranging transformation that also prioritized a
national ceasefire with the EAOs. In 2012 the main Karen organization, the KNU signed a bilateral ceasefire with the government. In 2015, the KNU was also among the eight EAOs that
signed the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) (Kyed and
Gravers 2015). This has stabilized Karen State, but many issues
remain unclear and unresolved, as a wider political settlement
still depends on the outcomes of a political dialogue process. One
of the existing contentious issues is that of land and land ownership (Mark 2016). The land laws of the KNU, which is applied
in some areas of Karen State, differs for instance from the land
laws of the Myanmar government. The KNU already had their
own land law for many years and it has been amended several
times, including in 2010 (KNU 2010, 1). The latest English version
is from 2015 (KNU 2015). The land laws recognize customary
land and inherited land in line with Karen traditions.
After the KNU signed the NCA, their territorial jurisdictions
became more complicated. To firmly secure one’s land ownership in government controlled or mixed controlled areas people
need a government land certificate. However, according to my
research local people were not familiar with and lacked
knowledge of the Myanmar government’s land law. Moreover,

Everyday justice and plural authorities | 187

these land laws are not in tune with local realities and customs
regarding inherited land.
In 2012 the Myanmar government passed two new land
laws: the Farmland Law, and the Vacant, Virgin and Fallow Land
Law. According to the Farmland Law, farmers can get land use
rights and apply for the Form 7 land certificate, which is like a
farmland work permit. These land certificates give the right to
pawn and sell land. It can also give access to Myanmar Agriculture Bank credit. However, the land law does not recognize
shifting cultivation land or ownership based on inheritance,
both of which are common in rural Karen areas. The land law’s
Article 9, states that one needs to work the land for 3 years to
get a land certificate. U Zaw Min (2016, 80) argues that the 2012
land law is like a private bill, because it was passed without listening to public voices. Advice was not solicited from land scholars, advocates or local community leaders. Consequently, the
new land law has many aspects which are not suitable for local
communities.
In addition, local people’s lack of knowledge of the new land
laws was exploited. I found instances where government staff
and military personnel coordinated with business people to take
over and encroach on communal land. The system for land dispute resolution that the 2012 land law provides for is also not
functioning well in practice. The law establishes land management committees down to the ward and village tract levels,
chaired by the ward or village tract administrators. A townshiplevel Land Records Department staff (TLRD) must be a secretary.
Two elder people, 2 farmer representatives and 1 or 2 business
people must also be involved in the land committee. The chairman, the secretary and at least 2 committee members must be
involved in solving a land disupute. However, according to my
research findings, the local land management committee very
rarely resolved land cases. One of the reasons was that Land Records Department staff were based in the township office and in
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many instances did not appear when cases were heard in the
ward or the village. Other members also found it difficult to attend, as they the villages where they lived were dispersed within
the village tract. In addition, these members were not paid,
working for the committees as volunteers. When there was a
case in a neighboring village, members had to pay for transportation themselves, which they not afford this for every case resolution. These factors meant that the formal land dispute resolution procedure was less used in reality, as I address in the next
section.
Simultaneously, the political transformation meant that Karen people became more aware that they could claim back their
unfairly occupied land. This was partly facilitated by the awareness raising that INGOs, NGOs and local civil society actors gave
on land ownership rights. According to my research, when people knew about their rights, some mobilized to reclaim their
land. This led to various kinds of land cases. Because the land
law grants the right of land ownership to farmers who are using
the land, many disputes between current and former landowners were between different ethnic and religious groups. This is
apparent in my rural as well as urban research areas.
The urban ward that I cover in this article is in Hpa-An, the
capital of Karen State. The majority of ward residents were Buddhist Phlong Karen; there were a few Christian Karen, Bamar
and Hindu households. The ward has always been fully under
Myanmar government control, but prior to 1992 it was a farmland area. In 1992, the government changed the land use to residential, and gave a large group of people smaller household
plots. The farmers who had owned the farmland were deprived
of their ownership, fully or partly. In the research period, this
history was giving rise to various land claims by the old farmland owners. Lack of proper land certificates made these cases
particularly complicated, and the owners from the 1992 relocations also felt they had ownership rights.
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In the rural village Kone Tan, in a neighboring township to
Hpa-An, about an hour’s drive away, the villagers are also Buddhist Phlong Karen. They mainly depended on agriculture, so
land was vital, though farming earnings were supplemented
with income from labor migration to Thailand. Earlier, several
battles between the KNU and the Tatmadaw were fought close
to the village. Though the village was officially under Myanmar
government control, villagers had to pay taxes and extortion
money to both sides until the 2015 ceasefire. A number of the
villagers were deprived of their farmland in 1997 when the government gave 500 acres of land to an armed splinter group of
the KNU when this group concluded a ceasefire agreement. This
led to many land problems and every season, the villagers had
to contribute with labor on the confiscated land for the armed
splinter group. Now they are trying to get the land back, as I discuss in the next section.
Resolving and addressing land issues in practice
When I asked rural and urban respondents what they would do
if they faced a land dispute, they typically replied that they
would use the ‘step by step’ procedure, as officially required.
This procedure means that people follow the steps in the administrative system, from ward or village tract level to the central
state level in Nay Pyi Taw. However, when I observed and spoke
to people about actual land disputes it was clear that resolutions
of disputes seldom followed the official procedure in any
straightforward manner. In fact, people preferred to get resolution at village or ward level and they tried to avoid the formal
justice system. First people tried to resolve the dispute themselves, and only if this was unsuccessful did they go to the village
or ward leaders. It was rare to find that the land management
committees resolved the cases. Even though the law does not
give authority to the ward (urban) and the village leader (rural)
to resolve land disputes, they still do it in informal ways by using
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negotiation and mediation between the contending parties.
They also consider customary notions of land and dispute resolution, which they combine with references to some articles in
the land law. If the case has a criminal element, like trespassing
on other people’s land, the leaders sometimes forward the case
to the formal system. In general, however, when land disputes
cannot be resolved at village or ward level, people used a network of contact persons or justice facilitators, rather than following the formal procedure. Below I first address how this
takes place in the urban ward and then in the rural village.
Urban land dispute resolutions
The ward administrator in the Hpa-An ward of my study dealt
with land cases in inherently hybrid ways. Although he mainly
used mediation and negotiation in an informal way, he also frequently referred to the land law, as well as relying on official
land registers and demarcations made by the Land Records Departments. The land law is not used in a literal sense to determine decisions, but applied more as a kind of threat and resource to enforce informal decisions. For instance, in a divorce
case that I observed at the ward office, the couple could not
agree on the sharing of the property (house and household plot).
During the resolution the ward administrator said to the wife,
‘According to the land law you have no right to win this case
because your husband has been living there for 15 years. This
reason alone is enough for him to win.’ The land law does not
address inheritance, but it holds that if someone has lived in a
place over 3 years, that person automatically owns the land plot.
The ward administrator threatened the wife with this article in
order to get the couple to agree on sharing the property. However, when it came to actually deciding the case, the ward administrator did not use the land law, but decided that the man
would only get one-fourth of the property, because according to
the inheritance norms in the ward the children and the wife
must each get an equal part.
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The majority of land disputes, including over inheritance
and household plots, are resolved in this informal way, where
the law is not literally applied, but is used as a resource to get
the parties to agree. This results in a mixture of informal and
formal procedures.
Besides going to the ward administration, some people in
the ward also address spiritual actors, like astrologers, fortunetellers and monks when they face land disputes. Here they
pay for yadayar, which is a kind of spiritual protection that can
impede misfortune and help to fulfill wishes, such as winning a
land case or getting a good land sale. Monks are also addressed
in larger land disputes, including confiscation cases. In Hpa-An
we particularly found that the influential monk organization Ma
Ba Tha was increasingly engaged in resolving land disputes. The
organization even had a particular monk who specialized in
land. Sometimes he helped people in court cases, but this was
not formalized.
In the following case study I will illustrate how people in
larger land confiscation cases draw on monks as well as a range
of other actors to resolve the dispute, rather than following formal procedures. These include political party members, statelevel ministers, monks, and educated persons. Along with the
involvement of multiple actors, the case illustrates the difficulties of resolving land disputes due to confusion around land documentation and laws, which especially has implications for illiterate persons like the old woman, Daw Ni Ni, who is the victim
in this case.
Urban Case: land confiscation and monks
When Ward A was changed from farmland to household plots in
1992, the government confiscated a lot of farmland. Daw Ni Ni
had 4 out of 5 acres confiscated. She was compensated with a
household plot measuring 50 by 75 square feet. When I met her,
Daw Ni Ni was living on 1 house plot with her grandson. Her 4
children are married and work in Thailand. She was an illiterate,
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older person. Before her husband passed away, they lived at the
Ma Har monastery, and they had a good relationship with the
abbot. When the U Thein Sein government came into power,
some people in Ward A began to make complaints to claim back
their confiscated land.
In 2012, Daw Ni Ni and her husband got help from the Ma
Har abbot to ask the then Karen Chief minister to get some acres
of land back. The minister often went to the monastery, and finally he gave Daw Ni Ni 1 acre of land. However, this was only
verbally, and Daw Ni Ni got no land certificate. The problem was
that there were now 8 families living on the land plot. So when
Daw Ni Ni’s husband died, and she wanted to use the land, she
faced a land case with the new owners. First they negotiated at
the ward office. Daw Ni Ni wanted 5,000,000 kyat (US$4,000) in
compensation from each of the new owners. A businessman
wanted to give only 1,500,000, because he had built a house on
the land. The remaining 7 families did not agree to give any compensation, because, the ward administrator explained, they already had a land certificate which they had been given by the
former ward administrator (who we heard from other respondents had been accused of illegally selling land).
In March 2015 Daw Ni Ni brought up the case again. This
time the hearing took place at the Ma Har monastery where our
research team observed it. The ward administrator did not want
to resolve the case at the ward office again because the parties
were very upset with Daw Ni Ni. He felt that hearing the case at
the monastery would calm the parties because people respected
the monk. The abbot just listened as the ward administrator and
two elders mediated between the parties. All the parties agreed
to pay Daw Ni Ni compensation, but they did not accept the
amount of 5,000,000. After some negotiations, Daw Ni Ni reluctantly accepted the 100,000 per household. The ward administrator said to her that she should accept this amount, because if
she went the legal or formal way it would take a long time and
she may not get anything at all. Daw Ni Ni was not satisfied after
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the hearing and she again complained to the ward administrator
who gave her a new piece of land near a stream. However, she
also wanted compensation for the remaining 4 acres taken by
government.
After she got the land at the stream, the case took another
turn. Her neighbor advised her to block more land around the
new plot, perhaps because the neighbor’s boss wanted to buy the
land. Daw Ni Ni subsequently made a fence around a piece of
land that was not hers, as a way to give herself more land. She
felt she deserved this and told us that the Land Records Department had given her permission because the land had no owner.
This was strongly disputed by the ward administrator, who told
her that the land had an owner, a military person who lived in
Yangon. He told Daw Ni Ni that what she was doing was a crime
of trespassing, and he warned her, saying, ‘Stop Grandma. If you
do this you may go to jail. This [land] has an owner and they can
make complaint.’ Daw Ni Ni cried and cried.
By October 2016, Daw Ni Ni had still not removed the fence.
She felt that the ward administrator was cheating her. She did
not know what to do and she did not want to go to court. She
said that it was very confusing. Daw Ni Ni had lost her NRC,
which she would need to make a polic report. She could not read
a map. I got copies of many of Daw Ni Ni’s documents, also of
what looked like certificates for land. It was confusing, because
in Myanmar there are no clear certificates for land from before
2012. Daw Ni Ni also said that in 2015, the township level land
department told her that she should not go to the chief minister
to tell him that she had been given the land by the stream in the
ward. The officials at lower levels did not like that Daw Ni Ni had
a good connection with the minister through the monk and they
did not like that higher levels get involved. They wanted to just
resolve the matters locally.
Daw Ni Ni continued to get help from the Ma Har monastery
abbot regarding the confiscated land after the hearing in March
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2015. This abbot did not want to get directly involved himself,
but contacted a monk who is a land specialist in the Ma Ba Tha
organization. This monk was helping Daw Ni Ni with her case.
The monk took action only after the NLD government took office, because he wanted to wait for the political transition. He
contacted the new NLD Chief Minister on behalf of Daw Ni Ni,and
advised her how to help Daw Ni Ni with her case. The new minister told the monk to present the Daw Ni Ni land case in a written letter to the Land Records Department. The monk instructed
someone at the Ma Har monastery to help Daw Ni Ni write a letter and to send it to him. However, the Ma Ba Tha Monk worried
about the case because he did not believe that the Chief Minister
and the NLD officials knew much about the land law. They had
the experience to check and give the right decision if the Land
Records Department office implemented certain activities. The
monk thought that the Land Record Department officer was
very dirty, because he did not want the Ma Ba Tha to support
Daw Ni Ni.
In October 2016 a Land Records Department officer measured Daw Ni Ni’s land, and gave her a certificate for the acre by
the stream, but not for all the land that she claimed as hers. She
told me that in the past, she had told the Land Records Department that she wanted to resolve her land case according to the
formal procedure. However, the ward administrator had told
her she could but that the legal procedure could take a long
time, and she may get no result. The administrator assured her
that they were doing the best for her. This was the advice that
Daw Ni Ni had been given ever since the case was heard at the
monastery in March 2015. Ma Ba Tha does not know how the
case will end, and Daw Ni Ni does not know how to proceed.
In this case, legal hybridity is evident in how the actor tried
to solve the case by going to different persons and institutions.
Even the government staff did not want the client to solve the
case according to the formal procedure. They used the government land law but use it according to their own perception of
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the situation on the ground. Also, the way that land cases are
resolved is influenced by the fact that many urban residents, like
Daw Ni Ni, do not understand the current land law and they do
not know clearly how and where they can make complaints. People instead approach a network of persons that they have connections to like the monk and the former chief minister in the
above case.
The case also shows that less-advantaged and illiterate people are even worse off when it comes to navigating this field of
land dispute resolutions. Daw Ni Ni clearly felt that she was being cheated by the ward and township authorities, so she relied
on powerful monks, and state-level people to assist her case. In
the beginning of the case, Daw Ni Ni preferred to resolve the case
in locally but when the case proved difficult to resolve at the local level, she wanted to use high-level authorities.
Rural area land disputes
As in the urban ward, the villagers in Kone Tan also preferred to
have land disputes resolved at the village level, and here there
was even less use of Land Records Departments and committees.
The villagers lacked knowledge of the land law and were not familiar with the formal procedure. They felt that the formal system was very complex and associated it with costs, time consumption, and language barriers. According to my empirical
findings, even the village leader did not understand the land
law. Only the village-tract level administrator had knowledge of
government law, but even he rarely used the formal procedures.
Like the village leader, he mainly used negotiation and customary ways. Previously, village leaders and villagers frequently
consulted the ethnic armed actors if they could not resolve the
cases within the village. This had decreased, but still happened
in larger and more complicated cases.
Villagers told me that in the past they approached the ethnic armed actors because they made quicker decisions and were
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less costly than the Myanmar government system. Sometimes it
was also because villagers had relatives in the ethnic armed
groups. They also felt the armed actors gave fairer resolutions.
After the 2012 ceasefire agreement, the roles of ethnic armed
groups decreased and villagers went less to them. One of my respondents said, ‘Now armed groups have less authority and case
solving is not their concern.’ The village leader has become the
main responsible person in dispute resolution. However, some
respondents felt that the ethnic armed groups are still more efficient than the formal state institutions, despite the decreasing
authority. Regarding this issue, I encountered the following
case, which was explained by U Ne Kyaw.
I bought one land plot from my brother-in-law’s
mother-in-law. Three years ago, my brother-in-law
passed away and his mother-in-law wanted to take
back the land. We had a local contract letter. It is not
official, just local. So I went to my village leader (100
HH leader). The village leader negotiated between us
and said that if the mother-in-law wanted to get back
the land she had to pay the current land price. But
she did not listen and she tried to get land again. So
the village leader and I went to the tract leader. The
tract leader said the same as the village leader. But
the mother-in-law did not listen to him and the tract
leader had no idea what he should do. So he went to
an armed actor who stayed in the neighboring village. The armed actor (a splinter group of the KNU)
went with him to the Village Tract Administrator’s
house, and explained about the case. The armed actor phoned the tract police and the village tract administrator. He did not resolve the case himself, but
advised on how they should resolve it. Finally the
tract leader decided that the woman should pay
twice the price of the ordinary price, namely 800,000
Kyat [US$580]. The tract leader used the armed actor’s power when he made the decision.
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In cases that are too large and complicated to resolve by the
village leaders various actors also get involved, like in the urban
areas. However in the village, ethnic armed actors get more involved. This especially regards cases related to land confiscations. The following case illustrates this. It also emphasizes how
the current transformation complicates land resolutions.
Rural case: land confiscation and armed actors
In and around Kone Tan village, 500 acres of farmland were confiscated by the military government in 1997. The government
gave that land to a smaller splinter group of the KNU led by
P’Dho Aung Khine, who signed a ceasefire with the military government. The village landowners were 135 people from 9 villages. Ten of them were from Kone Tan village. At that time the
farmers did not dare to make a complaint anywhere. They were
even compelled to contribute free labor to Aung Khine’s farming
activities on the confiscated land. After the U Thein Sein government came into power, people’s bargaining power increased
and they wanted to try to get back their land. As a first step, in
2013, they did not go to the formal land committee or Land Records Department, but raised their complaint to a former village
schoolteacher, Saw Win. He was the most educated person in
Kone Tan, and later worked as a translator for the Myanmar Mirror News. He was 45 years old and a Buddhist Phlong Karen like
the other villagers.
In 2013 Saw Win took up the case to get back the farmland,
but the farmers were afraid to follow his instructions to demonstrate and give complaint letters to the armed group. They were
afraid of Aung Khine and his armed group. Saw Win called some
brave farmers and they demonstrated on the confiscated land
with banners that said that Aung Khine should give them back
their land. When they first demonstrated, Aung Khine’s group
was waiting on the land, holding guns. So, the farmers left the
site. The second time they went to the field to demonstrate, Saw
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Win went to shake hands with Aung Khine’s soldiers. He negotiated with them in a calm way, and told them that they should
give the land back to the farmers. He also promised that if they
gave back the land to the farmers, they would share the harvest
with the armed group.
After the Saw Win and Aung Khine groups met, P’Doh Aung
Khine made a complaint at the township court because his group
got the land legally when they signed the ceasefire. He hired a
lawyer from Yangon as well as a famous local Karen lawyer,
Mahn Lay Myat Kyaw. According to my respondents, Aung Khine
bribed both lawyers with cars. They did not call it bribes, but a
service fee. However, Saw Win made a secret connection to
Mahn Lay, as they already had a close relationship. Saw Win explained everything to Mahn Lay, and then Mahn Lay shifted
sides, now supporting the farmers. The case never went to
court. According to Saw Win the court did not take any action
because land confiscation cases are related to politics and therefore too dangerous and difficult to resolve for the court. When
he heard this, Saw Win secretly approached the previous statelevel military officer from the Tatmadaw and asked him how to
make a complaint to the Nay Pyi Taw level. The officer gave him
some suggestions, and Saw Win sent a complaint letter to the
President’s Office. He got a response that the President’s Office
would consider how to resolve the case, but nothing happened.
Consequently, in 2014 Saw Win decided to go to the
Tatmadaw Battalion 202, under Brigade 22 to request some help
with the case. He told me that he approached the army officers
in a very clever way, using wisdom and diplomacy. He explained
about the case very peacefully, saying, “This is the farmers’ land
and if they do not have the land they have no food, so we want
to negotiate with the Aung Khine group.’ Two battalion commanders came to the farmers’ fields and all sides met: 2
Tatmadaw commanders, the village tract leader, the village
leaders and elders, some farmers, Saw Win, and Aung Khine’s
people. A military court was set up in the open field. This was in
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2014. Firstly, 1 Tatmadaw commander listened to the story of
the farmers. He decided that the farmers should be given back
250 acres, but Saw Win, the village leader and the farmers did
not agree. Saw Win said, ‘You have to give back all acres of land
otherwise we will not accept.’ So the commander decided verbally that the Aung Khine group would give back the land. However, the Aung Khine group did not move from the land and no
one dared to cultivate the 250 acres, neither the Aung Khine
group nor the villagers. In the beginning Saw Win informed the
Tamataw that the Aung Khine group still did not give back the
land to the villagers.
According to Saw Win, they sent a complaint letter to the
NLD land resolving group in the beginning of 2015, but the NLD
said they could not resolve the problem before they took over
the government. They did not get any other response from the
NLD. Then Saw Win and the farmers went back to Tatmadaw Battalion 202. In July 2015 the battalion commander again ordered
the Aung Khine group to give all the land back to the farmers,
but the farmers still did not get it back. In 2015, the Tatmadaw
commander promised that the problem would be resolved during the new NLD government. When the NLD took office in April
2016, it announced in the newspapers that the NLD would resolve the land problems in Myanmar, and said they would visit
all the villages. When Saw Win read this, he again a complaint
letter to NLD. The farmers believed that they would get the land
back because of the political transition.
Saw Win said to me that to resolve a land case like this one,
you must be very brave and go to different institutions. He also
said:
We need to know how to approach and who we can
approach. And you need to have knowledge of the
village and people’s mindsets in the village. You
need to have negotiation skills. And you also need to
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know the lawyer who represents the other side. And
then you need to have knowledge of the different organizations like the army, the ethnic armed groups,
the government and other organizations.
In October 2016, Saw Win told me that the NLD government
had not solved any land issues yet. The NLD party members
came only to collect data about the confiscated land, but there
had been no action. Saw Win was contemplating which newspaper he should write an article about the land confiscation case
for. He did not want to resolve it in a violent way, so he thought
about what else he should do. He did not want to allow the case
to end without the farmers getting back their land. He said that
he and the farmers had hoped that when NLD got into power, a
lot of land confiscation cases would be resolved, but he has still
not heard of this happening. In the area around Kone Tan there
were 5 large land confiscation cases related to the Tatmadaw,
the previous military government, and the ethnic armed groups,
but none of them had been resolved.
Saw Win thought that the land confiscation cases would
only be resolved after the Second Panglong Peace Conference,
which is the name that Aung San Suu Kyi has given the peace
negotiation and political dialogue meetings that involve the
EAOs which have signed the NCA, the government, and the
Tatmadaw. He therefore saw the land confiscation as a political
problem that could best be resolved as part of the peace negotiations. He was very skeptical toward those in power. He told me
that he though that the people who were governing were very
clever and knew how to protect themselves. The leaders feared
that if they could not resolve a land case they would lose face
and it would harm their reputation. This was one of the reasons
why the leaders were reluctant to handle land confiscation
cases. Saw Win believed that the leaders know about all the land
confiscation cases and they already have lists of them. However,
land confiscation cases are very complex, because most of them
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include the involvement of people in high positions, like ministers, generals and armed groups. Saw Win experienced the complexity of land issues at a meeting in 2015, held at a Hpa-An monastery. The topic was the peace process. In the meeting he told
the participants about his land confiscation case and shared a
written copy of the case document with both the different
armed groups, including the Tatmadaw, the KNU, DKBA and
other groups. However, none of these groups wanted to deal
with the land case. He doubted whether there was anyone at all
who would take responsibility for land cases in Karen State.
In this case we see how the villagers went to an educated
person in the village, Saw Win, when they faced a major and
complicated land case. They do not approach the land committees or the formal court system. Even the educated person did
not engage with the land law or the formal procedures, but tried
to negotiate first with the ethnic armed group, which owned the
land. When that failed he went to the Tatmadaw officer, who
also did not use the formal procedure, but instead set up a ‘court’
in the open field. The actors involved did not think with the land
law in mind, but tried to make a negotiation with the involved
actors. Simultaneously, we saw that the ethnic armed group
tried to make use of lawyers, and thus engaged with the formal
system to negotiate the case, but the official court did not want
to deal with the case. The case was seen as a political case, and
thus Saw Win tried to also engage the NLD party and the different parties to the peace process. Here we see clearly a legally
hybrid way of trying to resolve the case. In reality, people believe that the hybrid way is the most useful and thus they prefer
it when they resolve cases. However, the cases I have shown here
are very complicated and political so they are hard to resolve.
Even the judge in the official court has no idea how he
should solve the case. This points to weaknesses in the land laws.
It also illustrates that when higher-level people are implicated
in a case, the judge is reluctant to get involved. In the case above
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we can also see that the majority of the actors involved in trying
to resolve the case are not formal justice actors. In the perception of the villagers, it may be anyone who has de facto authority
who can make a resolution.
Discussion
The case studies clearly show that formal procedures and institutions for resolving disputes were not used in practice. Either
people tried to resolve the cases at the village or ward level in
informal ways, or if the case was complicated they drew on a
range of actors, many of whomdid not have formal authority to
deal with land cases. Instead, they were persons who people believed to have power and authority to ensure that land disputes
are resolved, including monks, educated persons and armed actors. What is apparent is that case resolutions become especially
hybrid, when cases are complicated and big. Overall this reflects
that the formal system was not operating to the advantage of
the ordinary people, so instead they seek plural authorities to
help their case. In this section I want to discuss why people did
not use the formal procedure, not even actors who are local administrators, like the ward and village administrators.
According to my empirical research, most of the ward and
village residents did not know that there are land management
committees in Myanmar. If we asked about the formal system,
they just understood that we are referring to the courts at township, district and central level. In addition, people had other reasons for not wanting to use the formal procedures. These included: expense, loss of time, language barrier, mistrust, inadequacy of the law, formality-phobia — people fear authority and
formality — and the use of powerful people outside the system
is seen as more effective.
Most frequently, my respondents expressed that the formal
justice system was too time consuming and expensive. One
woman from Ward A in Hpa-An who is facing a land case said
about this issue:
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For 3 years I have faced a land case. I want to finish
this case very quickly. I cannot do the other work
freely. I never expected it would take this long. Once
every 15 days I have the court hearing day and there
is no quick decision. Now I know that I will lose the
case, because the judge says that at the Nay Pyi Taw
level the other party already won, so the judge here
[township level] does not dare to let me win the case.
The lawyer advised me to bribe the judge at every
court level. The lawyer told me, ‘If you do not bribe,
you will lose.’ But I cannot afford it and I already sold
half of my land for this case with 11,000,000
(US$7,500) spent over 3 years to pay the judge.
Language barriers, low knowledge of the law and mistrust
in the formal system are other core reasons why people do not
want to go to the formal way. One of my respondents in Kone
Tan village, who is facing a land dispute said:
I do not know the government procedure and I cannot speak Burmese. We are not used to go to the government office so if the other party will appeal to the
township level, we will give up on the case. We will
not leave the village level. We do not have connection with other ethnic groups so we just want to
solve in the village level or tract administrator level.
A fourth reason is the inadequacy of the law for lived realities. I already discussed how this related to the current land law.
On the one hand the law did not fit with the real situation, and
on the other hand people did not understand the law. In addition, the criminal code is outdated. For instance if you trespass
on someone’s land you can chose to pay a 500 kyat (US$0.36) fine
or go to prison for 1 month. Because of the low amount everyone
choses to give money as compensation. This is only one example.
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Many articles are inappropriate in the current situation, for example, as mentioned, the 2012 land law does not recognize shifting cultivation, which is practiced by many ethnic people. Also,
people do not get equal rights in the land registration processes.
The registration process was not systematic, not well prepared
and not explicit about how to resolve complaints. Therefore
people do not follow the formal procedure. In my study this even
included the local administrators.
A fifth reason for not using the formal system is phobia in
relation to formality. Especially the ethnic people fear authority
and formality. If someone faces the formal system, they feel
shamed. So they do everything that they can to avoid resolving
their cases in the formal system.
A final reason for not using the formal procedure, according
to my research, is that people believed that they had a better
chance to resolve a case by using networks or contacts of powerful people outside the formal system. These are people who do
not have the formal authority to resolve land disputes and who
operate informally. People thought these powerful people could
give authority to the lower level. At a very general level, the political transformation in Myanmar created an environment of
insecurity about who is in power and who can make decisions in
land disputes, and this contributed to informality and hybridity.
People also felt more insecure when they did not have certificates, because they were not sure who would be in power and
govern. This reflects how there are plural authorities in Myanmar.
In order to describe this situation analytically, I find the
concept of ‘hybrid political orders’ useful (Boege et al. 2009, 1321). This concept describes post-conflict and transitional situations where there are plural authorities and many power holders, rather than 1 law and 1 clear authority. Boege et al. (2009,
13-21) use hybridity to describe how there are different laws,
rules and ways of resolving cases. Even when people like Daw Ni
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Ni want to go the formal way, in the process there is a lot of informality and different actors involved. These case studies
moreover show how informal procedures are used as part of accessing formal certificates or getting back confiscated land.
Therefore, informality also becomes a means to access the formal. In this way the formal and the informal are not separated,
but part of hybrid practices.
Conclusion
This article explored legal hybridity in land disputes in Karen
State. Four key steps were proposed: 1) understand the history
of the research areas and the land law; 2) understand the justice
actors who resolve land disputes; 3) explore empirically how
land disputes are actually resolved in practice in different ways
and; 4) analyse the hybridity of land dispute resolution processes. In order to understand the resolution of land disputes in
the urban ward and the rural village, I first discussed in general
how smaller land disputes are resolved. It was clear that those
cases were resolved at the village and ward level using informal
procedures, with some reference to the land law, but not with
the use of the formal mechanisms. Secondly, I showed what happens when land disputes are so large and complicated that they
cannot be resolved at the local level. Here it was clear that people did not go straight to the formal system, instead drawing on
a network of people seen as powerful in getting resolutions.
My study shows that there is a clear need to amend the 2012
land law and to make the laws and the procedures easier to understand for the people who face land disputes and for the local
leaders who resolve msot of them. Until now, the Myanmar government tried to control all the land issues with official land
procedures, without consulting the people on the ground. Because the law is not appropriate in practice, people resolve disputes on their own and usually in hybrid ways. Therefore, the
government should include the local ways and views when they
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amend the land laws. Inclusion of customary and ethnic land use
and resolution procedures can also support peace building.
Boege et al. (2009) argue that in fragile states, if only state law is
used, it is not possible to build peace. They suggest to use conflict resolution in hybrid ways. Similarly, Hussain (2011), argues
that in countries with different people and cultures, it is not sufficient and effective to use only one law, but rather it is important to recognize legal pluralism. Against this background,
the Myanmar government should think about ethnic people’s
customary land practices and recognize these when they amend
the land law. In addition, the Myanmar government should discuss with KNU leaders, local leaders and land scholars about
land issues and try to find appropriate ways of dealing with land
on the ground. The KNU already has a land law which includes
land ownership and transfer rights, agriculture policy, and land
rights. KNU law also recognizes shifting cultivation and considers land types in hilly regions. The Myanmar government may
consider these forms of recognition of ethnic land use.
Finally, the Myanmar government should provide land
rights awareness training to the local people. According to our
research findings, there are barriers to understanding complex
texts, so it is necessary to write the laws and procedures in easy
language. Managing land issues should be described very
clearly, because as of 2016, land management procedure is not
appropriate for the local people on the ground. For this reason
it takes a lot of time to resolve the cases.
However, it is not enough to change the law and create legal
awareness. Political changes at the higher level is also necessary.
I showed this with the 2 land confiscation cases in this article.
Although the dispossessed landowners had the courage to claim
back their land after the political transition, their cases remained unresolved, because they were seen as political. The victims tried their best to get help from powerful people like
monks, Chief Ministers and armed actors, but they still did not
get all their land back. A core problem was that the higher-level
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officials from the previous military government were still very
much in power, despite the change of government. This meant
that large land confiscation cases from the past were very dangerous to resolve by the new government officials.
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�ှင့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးပါတီများက

အြမင်ဖွငေ
့် ပးခဲ�့ ကြခင်း၏

အကျိုးဆက်များြဖစ်သည်။

သိ�ှ
ု ့ ငတ
့် ိုင်

လက်ေတွ�တွင်

ေြမယာသိမ်းဆည်းမ�ြပဿနာအချို �တစ်ဝက်ကို
ေြဖ�ှငး် �ိင
ု ခ
် ဲ့ေသာ်လည်း

ေြဖ�ှငး် ရန်ကျန်ေနေသးသည့်

ေြမယာြပဿနာများစွာလည်း �ှိေလသည်။
ဤကဲသ
့ ုိ ့

ခက်ခဲ��ပ်ေထွးသည့်

သာမန်ြပည်သမ
ူ ျားအေနြဖင့်

အေြခအေနေအာက်တွင်
၎င်းတိရင်
ု ့ ဆုင
ိ �် ကံုေတွ�ရသည့်

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို
ေြဖ�ှငး် မ�ြပု�ကပါသနည်း?
သွားေရာက်�ပီး

မည်ကဲသ
့ ုိ ့

၎င်းတိအေနြဖင်
ု့
့

၎င်းတိ၏
ု့

မည်သည်ေ
့ နရာသို ့

ြပဿနာများကို

မည်သတ
ူ ိုက
့

မည်သည်န
့ ည်းလမ်းများ သံးု ၍ �ကိုးစားေြဖ�ှငး် မ� ြပု�ကပါသနည်း?
ယခုစာတမ်းတွင်

ဤေမးခွနး် များအတွက်

ေဖာ်ထတ
ု ်တင်ြပသွားပါမည်။

ယင်းသို ့

အေြဖများကို

ေဖာ်ထတ
ု ်တင်ြပရာတွင်

ကရင်ြပည်နယ်အတွငး် �ှိ ေကျးလက်ေတာရွ ာ ၁ ရွ ာ �ှင့် �မို � ြပရပ်ကွက်
၁ ခု တိုမှ့ အေြခအေနများကို အထူးြပု ထုတ်�တ
ု ်တင်ြပသွားပါမည်။
(စာေရးသူေရွ းချယ်ခဲသ
့ ည်)့ ေနရာ�ှစ်ေနရာလံုးသည် ြမန်မာအစိုးရ၏
ထိနး် ချုပ်မ�

ဧရိယာအတွငး် တွင်

ယင်းေဒသေနြပည်သမ
ူ ျားမှာ

ကရင်

တည်�ိေ
ှ သာ်လည်း
EAO

များ�ှငလ
့် ည်း

အဆက်အသွယ်�ိ�ှ ကသည်။ ေကျးလက်�င
ှ ့် �မို � ြပေဒသ �ှစ်ခု�ကားတွင်
အေြခအေန

ကွဲြပားချက်များ

ေြမယာြပဿနာများကို

�ှိေသာ်လည်း

ေြဖ�ှငး် ရာတွင်

ေဒသ�ှစ်ခုစလံုး၌
အသံးု ြပုသွားသည့်

Everyday justice and plural authorities | 213

နည်းလမ်းများအ�ကား

အလားသ�ာန်တူသည့်

အချက်များကို

ဤေဆာင်းပါးတွင် အထူးြပုေဖာ်ြပသွားပါမည်။
ယခုစာတမ်းအတွငး် အဓိကတင်ြပလိုသည့် ေဆွးေ�ွးတင်ြပချက်မှာ
၂၀၁၂

ေြမယာဥပေဒသစ်အရ

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို

ေြဖ�ှငး် ရန် ေဒသအဆင်မ
့ ှ အထက်ဗဟိုအဆင်အ
့ ထိ ေြမယာစီမံခန်ခွ့ ဲမ�
ေကာ်မတီအဆင်ဆ
့ င့်

ဖွဲ�စည်းထား�ှိထားေသာ်လည်း

သာမန်ြပည်သမ
ူ ျားအေနြဖင့်

တရားဝင်

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများအတိုငး် မဟုတ်ဘဲ
�ိုးရာဓေလ့ထးံု တမ်းနည်းလမ်းများအပါအဝင်
အြခားေသာနည်းလမ်းများ
အချက်ြဖစ်သည်။

အသံးု ြပုေြဖ�ှငး် ေလ့�ိသ
ှ ည်

ရွ ာသူ/သားများအ�ကား

ဟူသည့်

ြဖစ်ပွားသည့်

ေြမယာအြငင်းပွားမ�

အေသးစားများ�ှင့်

အေမွခံေြမပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �ြပဿနာများကို များေသာအားြဖင့် ေကျးရွ ာ�ှင့်
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများကသာ
သိေသာ်
ု့

ပိုမို�ကီးမားသည့်

ဦးေဆာင်ေြဖ�ှငး် ေလ့�ိသ
ှ ည်။
ေြမသိမ်းယာသိမ်းြပဿနာများ

ေပါ်ေပါက်လာသည်အ
့ ခါ ေြမယာစီမံခန်ခွ့ ဲမ�ေကာ်မတီ�င
ှ ့် ေဒသဆိင
ု ရ
် ာ
အာဏာပိုငမ
် ျားက

အဆိပ
ု ါကိစ��ကီးများကို

ေြဖ�ှငး် �ိင
ု စ
် ွမ်းမ�ှိ�ကေတာေ
့ ပ။
မည်သ၊ူ

ယင်းကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

မည်သည်အ
့ ဖွဲ�အစည်းများက

ြပု�ိင
ု �် ကသည်ကို

လူထက
ု

မိမိတပိ
ို ့ ုငေ
် ြမယာများကို
အကူအညီေပး�ိင
ု မ
် ည်ဟု

မည်ကဲသ
့ ေြဖ�ှ
ုိ ့
ငး် မ�

�ှငး် �ှငး် လင်းလင်း

ြပန်လည်ရယူရန်
ယူဆရသည့်

အမ�ကိစ�များကို
မသိေတာေ
့ ပ။

ေတာင်းဆိသ
ု ည်အ
့ ခါ
ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် ��င
ှ ့်

ပတ်သက်�ပီး ဗဟုသတ
ု �ှိသမ
ူ ျား၊ ဩဇာအာဏာ�ှိသမ
ူ ျား စသြဖင့်
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လူပုဂ�ိုလ်�င
ှ ့်

အဖွဲ�အစည်းအမျိုးမျိုးထံ

ေဒသခံြပည်သမ
ူ ျားက

ချဉ်းကပ်အကူအညီေတာင်းခံေလ့�ိ�ှ ကသည်။

၎င်းတို ့

သွားေရာက်အကူအညီေတာင်း�ကသည်အ
့ ထဲတွင်
ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ အထူးသြဖင့် ဘုနး် ေတာ်�ကီးများ၊ EAO
များ၏

အဖွဲ�ဝင်များ၊

တပ်မေတာ်၊

တရားသူ�ကီးများ၊

ပညာတတ်ပုဂ�ိုလ်များ၊ ေဒသအာဏာပိုငမ
် ျား
အရပ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်များ

�ှင့် ရပ်ရွာအတွငး် မှ

စသည်တို ့

ပါဝင်�ကသည်။

ြပည်သမ
ူ ျားသည် ဩဇာအာဏာ�ှိသည့် ပုဂ�ိုလ်၊ အဖွဲ�အစည်းအမျိုးမျိုး
(plurality

of

authorities)

ထံမှ

အကူအညီရယူေလ့�ိှသည်။

မိမိတြပဿနာများအား
ို ့

ေတာ်သင်မ
် န်သလို
့ ှနက

ကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ေပး�ိင
ု ရ
် န်

အမျိုးမျိုးေသာ

အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်

ချဉ်းကပ်ချိတ်ဆက်လုပ်ေဆာင်�ကသကဲသ
့ ုိ ့

ြမန်မာ�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရ၏

သိမဟု
ု ့ တ်

တရားဝင်ယ��ရားများထံမှာလည်း

အကူအညီရယူ�ကသည်။

ဤလုပ်ေဆာင်ချက်ေ�ကာင့်

အြငင်းပွားမ�ြပဿနာများ
ေြဖ�ှငး် မ�ြပုရာတွင်

လူပုဂ�ိုလ်

ေြဖ�ှငး် သည်န
့ ည်းလမ်းများ၊
ပါဝင်သည့်

ယင်းသို ့

ပုဂ�ိုလ်အဖွဲ�အစည်းများ

‘ေပါင်းစပ်ေရာေ�ှာြခင်း’ (hybridity) ကို ြဖစ်ထန
ွ း် ေပါ်ေပါက်ေစသည်။
ဤစာတမ်းတွင် hybridity
ေြဖ�ှငး် မ�

ြပုရာ၌

ကို

‘ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများ

ဩဇာအာဏာ�ှိသည့်

လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊

အဖွဲ�အစည်းအဖံုဖံုတိုအားလည်
းေကာင်း၊ ဥပေဒစည်းမျဉ်းအမျိုးအစား
့
စံုစံုလင်လင်တအားလည်
ို ့
းေကာင်း

တစ်�ပိုင်တည်းတွင်

ယှဉ်လျက်ေရာေ�ှာ

အသံးု ြပုြခင်း’

ဩဇာအာဏာ�ှိသည့်

ပုဂ�ိုလ်၊

ကို

ဆိလ
ု သ
ို ည်။

အဖွဲ�အစည်းအမျိုးမျိုး

ဝါ
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အာဏာပိုငဗ
် ဟုြဖစ်မ� (plurality of authorities) ဟု ဆိရ
ု ာတွင်
မည်သည်ေ
့ ဒသ

သိမဟု
ု ့ တ်

နယ်ေြမဧရိယာေဘာင်

တစ်ခုအတွငး်

အာဏာပိုငစ
် ိုးသည့် ပုဂ�ိုလ်၊ အဖွဲ�အစည်း တစ်ခုထက်ပို၍ တည်�ိသ
ှ ည့်
အေြခအေနကို
hybridity

ဆိလ
ု ိုသည်။

Plurality

အယူအဆတိ�ှ
ု ့ င ့်

(အာဏာပိုငဗ
် ဟုြဖစ်မ�)၊

ပတ်သက်၍

ဤစာတမ်းသည်

သီအုရ
ိ ီသေဘာတရားအားြဖင့် တရားဥပေဒဆိင
ု ရ
် ာ မ�ုဿေဗဒ (legal
anthropology) ဘာသာရပ်ဆင
ုိ ရ
် ာ

ေလ့လာမ�နယ်ပယ်

1986;

and

Merry

1988;

Luckham

Kirk

(Griffith

2013)

အြပင်

�ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့် ပဋိပက�ေလ့လာမ�နယ်ပယ် (Boege et al. 2009;
Albrecht

and

Moe

2014)

တိအေပါ်
ု့

အေြခခံလျက်

ယင်းသက်ဆုင
ိ ရ
် ာဘာသာရပ်များ၏ ကျယ်ြပန်သည်
့ ပညာရပ်ဆင
ုိ ရ
် ာ
့
အေြခအတင်

ေဆွးေ�ွးမ�များအတွက်လည်း

ပါဝင်အားြဖည်ေ
့ နပါသည်။

တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ

Hybridity

ြဖစ်မ�အယူအဆသည်

အြငင်းပွားစရာကိစ�များကို

ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် ရာတွင်

တရားစီရင်ေရးစနစ်အမျိုးမျိုးမှ

စည်းမျဉ်းဥပေဒအမျိုးမျိုး၊

စံ�န
� း် အမျိုးမျိုး၊ အမ�ြပဿနာေြဖ�ှငး် ေရးြဖစ်စဉ်အမျိုးမျိုး စသြဖင့်
မတူညသ
ီ ည်အ
့ စိတ်အပိုငး် များကို

မည်ကသ
ဲ ့ ုိ ့

ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်

သိမဟု
ု ့ တ် တစ်ေပါင်းတစ်စည်းတည်း အသံးု ြပု�ကသည့် အေြခအေန
ဝါ

တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒြဖစ်မ�

(legal

pluralism)

အေပါ်

�� ြမင်�ကသည့် အြမင်သေဘာထား �� ေထာင်အ
့ သစ်တစ်ရပ် ြဖစ်သည်
(မယ်ရီ (Merry 1988, 870)။ ဘိးု ဂါး �ှင့် အြခားပညာ�ှငမ
် ျား (Boege
et al. 2009, 18) က ပဋိပက�လွန ် �ိင
ု င
် မ
ံ ျားကို အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့်
‘hybrid

political

orders’

ဟု

ေခါ်သည့်
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ပံုစံအမျိုးမျိုးေရာေ�ှာေနတတ်သည့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးစနစ်များ

အြဖစ်

သတ်မှတ်�က�ပီး ယင်းတွင် အစိုးရတစ်ရပ်၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို
�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်

အစိုးရ

(state)

အစိုးရမဟုတ်သည့်

တစ်ဖဲ�ွတည်းက

(non-state)

မဟုတ်ဘဲ

အစုအဖွဲ�များကလည်း

လုပ်ေဆာင်�ကြခင်းကို ဆိလ
ု ိုသည်။ ကရင်ြပည်နယ်အတွငး် �ှိ လက်�ိှ
အာဏာပိုငဗ
် ဟုြဖစ်မ�

(plural

နားလည်သေဘာေပါက်ရန်
အယူအဆက

authority)

ဤ

‘hybrid

အသံးု ဝင်သည်ဟု

မိတ်ဖက်ပညာ�ှငမ
် ျား

(Boege

အေြခအေနများကို
political

စာေရးသူြမင်သည်။
et

al.

ပစိဖိတ်ေဒသအတွငး် �ှိ

2009,

orders’
ဘိးု ဂါး�ှင့်

16)

အဆိအ
ု ရ

လူမ�အသိင
ု း် အဝိုငး် များတွင်

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရြပ�ာန်းထားသည့် ဥပေဒများမှာ အားနည်းေနြခင်း၊
နားလည်ရန်ခက်ခဲြခင်း�ှင့်
ေဒသခံြပည်သမ
ူ ျား

ဥပေဒဆိင
ု ရ
် ာဝန်ေဆာင်မ�များကို

ရယူရန်

ခက်ခဲြခင်းတိေ�ကာင်
ု့
့

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်များ၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်းအတွငး် �ှိ လူ�ကီးသူမများက
�ိုးရာဓေလ့ထးံု တမ်း

အစဉ်အလာများအတိုငး်

တရားစီရင်မ�ြပု�ကသည်။ တစ်�ပိုင်တည်းတွင် လက်ဟမ် �ှင့် ကာက
့ ်
(Luckham

&

Kirk

2013,

�ိုးရာအစဉ်အလာအား
သီအုရ
ိ ီသေဘာတရားတစ်ခုအြဖစ်
ြပဿနာ�ှိသည်’

ဟူသည့်

9)

တိ၏
ု့

‘hybridity’

ကို

ချီးြမ�င်ေ
့ ြမာက်စားသည့်
အသံးု ြပုြခင်းသည်

အဆိ�
ု င
ှ ့်

စာေရးသူ

သေဘာထားတိုငဆ
် င
ုိ ပ
် ါသည်။

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်

တရားစီရင်ေရးစနစ်အတွငး် �ှိ

အားနည်းချက်များေ�ကာင့်

ဓေလ့ထးံု တမ်း�ှင့်

တရားဝင်ြပ�ာန်းထားြခင်းမ�ှိသည့်
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စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစံ�န
� း် များကို

ြပ�ာန်းဥပေဒများေနရာတွင်

အားတက်သေရာ

အစားထိးု ြပစ်ရန်မဟုတ်ဘဲ

‘ယင်း�ိုးရာဓေလ့ထးံု တမ်းများအေပါ်
အုပ်ချုပ်ေရးဆိင
ု ရ
် ာ

အေြခခံသည့်
စီမံခန်ခွ့ ဲလုပ်ေဆာင်ချက်များကို

အားေကာင်းလာရန်

မဆိထ
ု ား�ှငဦ
့် း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်

လံုးဝ

အေြခအေနဘက်ေရာက်ေအာင်

မြဖစ်�င
ို သ
် ည့်
တွနး် ပိေပး�ိ
ု့
င
ု မ
် ည့်

အစီအမံများေပါ်ထွနး် လာေရး
(အာဏာပိုငဗ
် ဟုြဖစ်မ�)

ယင်းကို

ရပ်တည်ေြပာဆိသ
ု ည့်

ေလ�ာခ
့ ျေရးအြမင်များကို

စိနေ
် ခါ်မ�ြပု�ိင
ု မ
် ည်’့

သိသသ
ိ ာသာ

(Ibid.,

9)

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံးု သပ်မ�ကိရိယာတစ်ခုအြဖစ်
သေဘာတရားကို

hybridity

အသံးု ြပုသင်သ
့ ည်။

အေြခအေနများကို

ကရင်ြပည်နယ်အတွငး် မှ

တင်ြပရာတွင်

ြပည်သမ
ူ ျားသည်

(ေြမယာြပဿနာများ ေြဖ�ှငး် ရာတွင)် အစိုးရ�ှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့်
လူပုဂ�ိုလ်၊

အဖွဲ�အစည်း�ှစ်ဖက်စလံုး�ှင့်

အကူအညီအေတာင်းခံ�ကေ�ကာင်း၊
အစိုးရမှ

သတ်မှတ်ထားသည့်

ယင်းကဲသ
့ ေတာင်
ုိ ့
းခံရာတွင်
နည်းလမ်းများ

အြခားေသာနည်းလမ်းများကို
ေတွ�ရမည်ြဖစ်သည်။

တစ်ချိနတ
် ည်းတွင်

ကရင်ြပည်နယ်မှ

မဟုတ်ဘဲ

အသံးု ြပု�ကေ�ကာင်း
အေြခအေနများကို

ေဖာ်ထတ
ု ်တင်ြပထားသည့် ဤစာတမ်းသည် ‘hybridity’ အေ�ကာင်း
ပိုမိုကျယ်ြပန်သည်
့
့

စာေပနယ်ပယ်အတွငး်

သုေတသနေတွ� �ှိမ�အသစ်တစ်ခုအေနြဖင့်
ြဖစ်သည်။

ဥပမာအားြဖင့်

အားြဖည်ေ
့ ပး�ိင
ု မ
် ည်
ဗုဒဘ
� ာသာဘုနး် ေတာ်�ကီး
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အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုြဖစ်သည့် မဘသ မှ ေြမယာအသိမ်းခံခဲရ
့ သူများကို
အထက်အာဏာပိုငအ
် ရာ�ှိများ�ှင့်
ြပည်သမ
ူ ျားအား

ဆက်သယ
ွ ်ေပးြခင်းအားြဖင့်

ေြမယာြပဿနာ

ေြဖ�ှငး် ရာတွင်

ကူညေ
ီ ပးသည်ေ
့ နရာတွငလ
် ည်းေကာင်း၊
ယင်းေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �အြငင်းပွားေနခဲ�့ ကသည်က
့ ိစ�ကို

အစိုးရ�ံုး

ဌာနအဝန်းအဝိုငး် အြပင်ဘက်�ိှ အရင်းအြမစ်များအား အသံးု ြပုကာ
မဘသအဖွဲ� မှ

ကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ရာတွငလ
် ည်းေကာင်း

သေဘာြဖစ်ထန
ွ း် ေပါ်ေပါက်ခဲေ
့ �ကာင်း

‘hybridity’
စာေရးသူ၏

လက်ေတွ�ေလ့လာေတွ� �ှိချက်များက သက်ေသြပလျက်�ိသ
ှ ည်။
ဤေဆာင်းပါးအတွငး် �ှိ ေဆွးေ�ွးတင်ြပချက်များသည် ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလ�ှင့် ေအာက်တိုဘာလများအတွငး် စာေရးသူကိုယ်တိုင်
ကွငး် ဆင်းေလ့လာခဲသ
့ ည့် ေတွ� �ှိချက်များအေပါ် အေြခခံထားပါသည်။
အရည်အေသွး

(အသားေပး)

အင်တာဗျူးအေမးအေြဖများ

(qualitative interviews)၊ ြဖစ်ရပ်ေြခရာခံြခင်းများ (case tracing) �ှင့်
အမ��င
ှ ့်

ပါဝင်ပတ်သက်ခသ
ဲ့ မ
ူ ျားအား

(participant

observation)

သာမန်ြပည်သမ
ူ ျားအေနြဖင့်

ေစာင်�့ ကည်ေ
့ လ့လာြခင်း

နည်းလမ်းများကို
၎င်းတို ့

အြငင်းပွားစရာကိစ�ရပ်များ၊

အသံးု ြပု�ပီး

ရင်ဆုင
ိ �် ကံုေတွ� �ကရသည့်
ရာဇဝတ်မ�များ�ှငပ
့် တ်သက်၍

မည်ကသ
ဲ့ သေဘာထားသည်
ုိ ့
၊ ယင်းကိစ�များကို မည်ကသ
ဲ့ ကိ
ုိ ့ ုငတ
် ွယ်
ေြဖ�ှငး် �ကသည်အ
့ ေ�ကာင်းကို
ေြမယာြပဿနာေြဖ�ှငး် ေရးတွင်
အေတာ်များများကိုလည်း
ေြမယာဆိင
ု ရ
် ာအြငင်းပွားမ�များ

ေလ့လာေဖာ်ထတ
ု ်ထားပါသည်။
ပါဝင်ပတ်သက်ေနခဲ�့ ကသူ
ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းထား�ပီး

၎င်းတို ့

ေြဖ�ှငး် မ��ကသည့်
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ပံုစံနည်းလမ်းများကိုလည်း

ေစာင်�့ ကည်ေ
့ လ့လာခဲပ
့ ါသည်။

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာ

ကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ရာ၌

ပါဝင်ပတ်သက်ေနခဲသ
ူ ျားတွင်
့ မ

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ၊

ရပ်ရာအတွငး် �ှိလူ�ကီးသူမများ၊

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊

ေကျးရွ ာေခါင်းေဆာင်များ၊ EAO အဖွဲ�ဝင်များ �ှင့် ရဲဘက်ဆုင
ိ ရ
် ာတို ့
ပါဝင်�ကသည်။ ကွငး် ဆင်းေလ့လာမ�ြပုသည်ေ
့ ဒသ ၂ ကို EverJust
သုေတသနစီမံကိနး် ၏ အစိတ်အပိုငး် အြဖစ် ေကျးလက်�င
ှ ့် �မို � ြပေဒသ
�ှစ်ခုစလံုး၊

ြမန်မာအစိုးရထိနး် ချုပ်နယ်ေြမ၊

အဖွဲ�များထိနး် ချုပ်နယ်ေြမ�ှင့်

�ှစ်ဖက်စလံုးက

ထိနး် ချုပ်လ�မ်းမိုးထားသည်ေ
့ ဒသတိုမှ့
သိ�ိ�
ှ င
ို ရ
် န်ဟူသည့်

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ကွငး် ဆင်းေလ့လာ�ကမည့်

EAO

အေြခအေနများကို
ေရွ းချယ်ခြဲ့ ခင်း

ေနရာေဒသများကို

ေရွ းချယ်ခြဲ့ ခင်း

ြဖစ်သည်။

စနစ်တကျြဖင့်
မဟုတ်ေသာ်လည်း

အချက်အလက်ရယူ�င
ို မ
် �အေြခအေန�ှင့်
ေဒသခံေခါင်းေဆာင်များမှ

သုေသတနြပုေလ့လာရန်

ခွငြ့် ပုေပးသည့်

အေြခအေနတိုအေပါ်
့

အေြခခံ၍ ေရွ းချယ်ခ�ဲ့ ကြခင်းြဖစ်သည်။ ဤစာတမ်းအတွက် �မို � ြပ�ှင့်
ေကျးလက်ေဒသ

၂

ခုအတွငး်

ေြမယာကိစ�များကို

��င
ိ း် ယှဉ်ေလ့လာ�ိင
ု ရ
် န်

ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိခ
ှ ဲသ
့ ည့်
အစိုးရထိနး် ချုပ်မ�

ပိုကဲေသာ်လည်း ယခင်က လက်နက်ကိုငပ
် ဋိပက�များ ြဖစ်ပွားခဲ�့ ပီး
ယင်း၏ �ိုက်ခတ်မ� ယခုတိုင် �ှိေနေသးသည့် နယ်ေြမ ၂ ခု ကို
ေရွ းချယ်ခပ
ဲ့ ါသည်။ ဤနယ်ေြမေဒသ�ှစ်ခုသည် ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး်
ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိခ
ှ ဲသ
့ ည့်
အြငင်းပွားြပဿနာများအားလံုးကို

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �
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ကိုယ်စားြပု�ိင
ု မ
် ည်မဟုတ်ေသာ်လည်း
ြမန်မာအစိုးရထိနး် ချုပ်မ�ေအာက်တွင်

�ှိေသာ

ကရင်ြပည်နယ်အလယ်ပိုငး် ေဒသများအတွငး်

ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိသ
ှ ည့်

ေြမယာြပဿနာများစွာကို အတန်အတင့် ကိုယ်စားြပု�ိင
ု ပ
် ါသည်။
ဤေဆာင်းပါးတွင်
ေြမယာဆိင
ု ရ
် ာ

ပထမဦးစွာ

ကရင်ြပည်နယ်အတွငး် �ှိ

အြငင်းပွားမ�ြပဿနာများ�ှင့်

ေနာက်ခံအေ�ကာင်းအရာများ�ှငအ
့် တူ

ပတ်သက်သည့်
သမိုငး် ေ�ကာင်း၊

လက်�ိေ
ှ ြမယာဥပေဒများအေ�ကာင်း တင်ြပထားပါသည်။ ထိေနာက်
ု့
�မို � ြပ�ှင့်

ေကျးလက်ေဒသ

ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမ�

၂

ခု

၁

ခုစီကို

အေ�ကာင်းကို

ယင်းြဖစ်ရပ်များတွင်

ကိုယ်စားြပုသည့်
တင်ြပသွားပါမည်။

ေြမယာသိမ်းဆည်းခံရမ�ြပဿနာများကို

အမျိုးမျိုးေသာနည်းလမ်းများ၊

လူပုဂ�ိုလ်၊

အဖွဲ�အစည်းများ

ေပါင်းစပ်ေရာေ�ှာ အသံးု ြပုေြဖ�ှငး် �ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ နိဂံုးတွင်
ဤသုေတသနေတွ� �ှိချက်များအား
ြမန်မာ�ိင
ု င
် ေ
ံ ြမယာဥပေဒြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ�ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်
မည်ကသ
ဲ ့ ုိ ့

လုပ်ေဆာင်သည့်

လုပ်ငန်းစဉ်များအတွငး်

အသံးု ြပု�ိင
ု သ
် ည်�င
ှ ့်

သံးု သပ်တင်ြပထားပါသည်။
လိုအပ်လျက်�ိ�ှ ပီး

၂၀၁၂

ပတ်သက်၍

ေြမယာဥပေဒကို

ဥပေဒတွင်

ဆံးု ြဖတ်ချက်ချမှတ်ပိုငခ
် ွငအ
့် ာဏာများ

ြပင်ဆင်ရန်

ေဒသအဆင်အ
့ ထိ
ခွဲေဝေပးရန်�င
ှ ့်

ေြမယာြပဿနာများကို ေြဖ�ှငး် မ�ေပးေန�ကသည့် အာဏာပိုငပ
် ုဂ�ိုလ်၊
အဖွဲ�အစည်းအသီးသီးတို၏
့

အခန်းက��ှင့်

တာဝန်များကို
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တိတိကျကျ

သတ်မှတ်ေပးရန်

လိုအပ်ေနေသးေ�ကာင်း

စာေရးသူအေနြဖင့် ေြပာလိုပါသည်။
ကရင်ြပည်နယ်ေနာက်ခံသမိုငး် ေ�ကာင်း �ှင ့် ေြမယာဥပေဒများ
ကရင်ြပည်နယ်တွင် ၁၉၄၈ ခု�စ
ှ ်မှ ၂၀၁၂ ခု�စ
ှ ်အထိ ြဖစ်ပွားခဲသ
့ ည့်
ြပည်တွငး် စစ်က

တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုြဖစ်မ�

အေြခအေနတစ်ရပ်ဆက
ီ ို

တွနး် ပိခဲ
ု့ရ
့ ာ

ေြမယာြပဿနာများကို

()

လက်�ိြှ ဖစ်ေပါ်လျက်�ိသ
ှ ည့်

ေြဖ�ှငး် ရာတွင်

�� ပ်ေထွးမ�များကို

ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့သည်။ လွနခ
် ဲသ
့ ည့် အ�ှစ် ၂၀ ေကျာ်က ေကျးလက်ေန
ကရင်ြပည်သမ
ူ ျားသည်
ေနရာေဒသများ

ေကအဲနယ
် ူမှ

သိမဟု
ု ့ တ်

ြမန်မာတ
့ ပ်မေတာ်မှလည်း

ေနစဉ်လူ
မ�ဘဝများအတွငး်
့
ေနရာေဒသများတွင်

ထိနး် ချုပ်ထားသည့်
မိမိတို၏
့

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်�င
ို သ
် ည့်

ေနထိင
ု လ
် ာခဲ�့ ကသည်။

ရွ ာသူ/သားများ၏

တပ်မေတာ်သည်

လယ်ယာထွက်ကုနမ
် ျားကို

မတန်တဆေဈး�ှမ
ိ ်ဝယ်ေလ့�ိ�ှ ပီး၊

၎င်းတိုအား
့

�ကီးေလးသည့်

အခွနမ
် ျားကိုလည်း ထမ်းေဆာင်ေစခဲ့သည်။ ဤအမူအကျင်မ
့ ျားသည်
ဗိုလ်ချုပ်ေနဝင်း၏ အစိုးရလက်ထက် သက�ရာဇ် ၁၉၇၈ ခု�စ
ှ ်အတွငး်
ြပ�ာန်းခဲသ
့ ည့်

ေြမယာဥပေဒ�ှင့်

စပါးသွငး် ေပးရမည်ဟူသည့်
လယ်ယာေြမပိုင�
် ှငမ
် ျားမှ
အမိနလိ
် ့ ုက်နာသည့်

ဆက်စပ်မ��ိသ
ှ ည်။
အမိနကိ
့် ု

လယ်ယာေြမများကို
ြပည်သမ
ူ ျားအား

အစိုးရအား

မလိုက်နာသည့်
သိမ်းကာ
ယင်းေြမများကို

ြပန်လည်ချထားေပးခဲသ
့ ုိ ့ အစိုးရအား ပံုမှနသ
် င
ွ း် ရသည့်
့ ည်။ ဤကဲသ
စပါးများကို တာဝန်ကျစပါးဟု ေခါ် ခဲ�့ ကသည် (ဦးေဇာ်မင်း (U Zaw
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Min 2016, 73)။ ၂၀၁၀ ြပည်�
့ စ
ှ ်မှ ေကအဲနယ
် ူ ေြမယာဥပေဒတွင်
(ဦးသန်းေရ� ဦးေဆာင်သည်)့ နအဖ အစိုးရလက်ထက်များအတွငး်
ြပည်တွငး် စစ်ပဲမ
ွ ျားေ�ကာင့် ကရင်ြပည်သမ
ူ ျားစွာ ေနရာအ�ှအြပားသိ
ံ့
ု့
ေ���ေြပာင်းအေြခချေနထိင
ု ခ
် ရ
ဲ့ ေ�ကာင်း
အကျိုးဆက်အားြဖင့်

စစ်အစိုးရမှ

လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းများကို
(KNU

ေဖာ်ြပထားသည်။

2019,

အေလးေပးလုပ်ေစလိုသည့်
အာ�ံုစိုက်

10-11)။

မလုပ်�င
ို ခ
် ဲ�့ ကေပ
ပဋိပက�များေ�ကာင့်

ေ���ေြပာင်းသွားလာေနထိင
ု �် ကရသည်အ
့ တွက်
ကရင်ြပည်သမ
ူ ျားစွာတိုသည်
့
ကာလ�ကာ�ှည်

မိမိတပိ
ို ့ ုငေ
် ြမယာများမှလည်း

ကွဲကွာေနခဲ�့ ကသည်။

ကရင်ြပည်သလ
ူ ူ ထတ
ု ို၏
့

�ိုးရာေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �စနစ်မှာ
ေနာက်မျိုးဆက်တစ်ခုသုိ ့

မျိုးဆက်တစ်ခုမှ
အေမွဆက်ခံေစသည်အ
့ ချက်အေပါ်

အေြခခံထားသည်အ
့ တွက်

ကရင်ြပည်သအ
ူ များစုတွင်

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် � စာရွ က်စာတမ်းအေထာက်အထားများ မ�ှိ�ကေပ။
(ပဋိပက�ေ�ကာင်)့ ေဒသခံ ကရင်ြပည်သမ
ူ ျား ေြပာင်းေ���သာွ းသည်အ
့ ခါ
၎င်းတိပိ
ု ့ ုင်

ေြမယာများကို

တပ်မေတာ်က

အနီးအနားရွ ာများတွင်

ေနထိင
ု �် ကသည့် ဗမာအိမ်ေထာင်စုများအား ေပးအပ်လိုက်�ကသည်။
ဤကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
လုပ်ေဆာင်ချက်မျိုးကို အစိုးရ၏ ေြမယာဥပေဒက
ခွငြ့် ပုထားသည်။
အစဉ်တစိုက်
ယင်းေြမေနရာကို

ယင်းဥပေဒတွင်
၄

လယ်ယာေြမတစ်ခုတည်းကို

�ှစ်ဆက်တိုက်

လုပ်လာခဲသ
့ ြူ ဖစ်ပါက

ပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွငြ့် ပုထားသည်။

ဤသိြဖင်
ု့ ့

ကရင်ြပည်သအ
ူ ေြမာက်အများ ၎င်းတိပိ
ု ့ ုင် ေြမယာများစွာကို ၎င်းတို ့
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ေ���ေြပာင်းသွားလာေနစဉ်

ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုငေ
် န�ကသူများထံ

လက်လ�တ်ဆးုံ �� ံးလိုက်ရသည်။
ေကအဲနယ
် ူမှ ခွဲထက
ွ ်လာ�ကသည့် လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ� (EAO) များမှ
စစ်အစိုးရ�ှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူညခ
ီ ဲ�့ ကသည့် ၁၉၉၀
ြပည်လ
့ ွန�
် စ
ှ ်များအတွငး် တွငလ
် ည်း
ေြမယာများ

ကရင်ေကျးလက်ြပည်သတ
ူ ုိ ့

ဆံးု �� ံးခဲ�့ ကရသည်။

အစိတ်အပိုငး် တစ်ရပ်အေနြဖင့်

သေဘာတူညခ
ီ ျက်၏

ကရင်အရပ်သားြပည်သမ
ူ ျား၏

ေြမဧက ေြမာက်များစွာကို အစိုးရမှ သိမ်းဆည်း�ပီး အပစ်ရပ် EAO
အဖွဲ�များအား

ေပးအပ်ခဲသ
့ ည်

(Kyed

&

ကရင်လူမျိုးများတွင်

Gravers

2014)။

ဓေလ့ထးံု တမ်းအရ

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
အသိမ်းဆည်းခံရသည့်

မ�ှိ�ကသည်အ
့ တွက်

ေြမယာများမှာ

၎င်းတိုအပိ
့ ုငြ် ဖစ်ေ�ကာင်း

သက်ေသြပရန် အလွနအလွ
့်
န ် ခက်ခဲခဲသ
့ ည်။
ဤကဲသ
့ ုိ ့

၎င်းတိုပိ့ ုငေ
် ြမယာများကို

အစဉ်တစိုက်

လက်လ�တ်ဆးုံ �� ံးခဲရ
ူ ျား
့ ြခင်းသည် ြမန်မာအစိုးရအား ကရင်ြပည်သမ
ယံု�ကည်မ�ကင်းမဲလ
့ ာခဲြ့ ခင်း

အေ�ကာင်းရင်းတစ်ရပ်

ြဖစ်လာသည်။

သက�ရာဇ် ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ်သုိ ့ ေရာက်�ိှလာ�ပီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးများ
ပိုမိုကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
့ ့ ြဖစ်ေပါ်လာ�ပီး
�ှိလာသည်တ
့ ိုင်

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အေပါ်

အြခားေသာတိုငရ
် င်းသားလူမျိုးစုများ၏
ခဲယဉ်းေနဆဲပင်

ြဖစ်သည်။

အေတွ�အ�ကံုများေ�ကာင့်

အစိုးရအေြပာင်းအလဲများ
ကရင်ြပည်သမ
ူ ျားအပါအဝင်
ယံု�ကည်မ�ကိုရ�ှိရန်

အတိတ်က

မ�ှစ်�မို �စရာ
ကရင်ြပည်နယ်မှ
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ေဒသခံြပည်သလ
ူ ူထမ
ု ျားအတွက် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရတရားေရးစနစ်၏
အကူအညီများကို ရယူြခင်းကိစ�မှာ စိမ်းေနလျက်ပင် �ှိသည်။
၂၀၁၁

ခု�စ
ှ ်တွင်

ဦးသိနး် စိန ်

ဦးေဆာင်သည့်

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးအသားေပးအစိုးရမှ

EAO

များ�ှင့်

တစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးဆိင
ု ရ
် ာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချုပ်တစ်ရပ်
ချုပ်ဆ�
ုိ င
ို ေ
် ရးကို

အေလးေပးေဆာင်ရွက်ြခင်းအပါအဝင်

�ကီးမားကျယ်ြပန်ခက်
့ ခဲသည့်
ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များစွာကို ြပုလုပ်ခဲသ
့ ည်။ ၂၀၁၂
ခု�စ
ှ ်ေရာက်သည်အ
့ ခါ

အ�ကီးမားဆံးု

ကရင်လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�

ြဖစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအ�ံုး (ေကအဲနယ
် ူ) �ှင့် အစိုးရတို ့
�ှစ်ဖက်သေဘာတူ

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

ချုပ်ဆခ
ုိ �ဲ့ ကသည်။

သေဘာတူစာချုပ်

၂၀၁၅

ခု�စ
ှ ်

တစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးအပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချုပ် (အန်စီေအ) တွင်
လက်မှတ်ေရးထိးု ခဲ�့ ကသည့်
တစ်ဖဲ�ွအပါအဝင်

EAO

ြဖစ်သည်

၈

(Kyed

ဖွဲ�တွင်
&

ေကအဲနယ
် ူလည်း
Gravers

2015)။

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�မ
ွ ျားအ�ကား
တိုက်ခိုက်မ�ရပ်စဲေရးသေဘာတူမ�များက

ကရင်ြပည်နယ်အတွငး်

တည်�ငိမ်မ�ကို ရ�ှိေစခဲ့ေသာ်လည်း ကျယ်ြပန်သည်
့ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာ
့
သေဘာတူညမ
ီ �များသည်
ထွက်ေပါ်လာမည့်
ယင်းရလဒ်များ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးေဆွးေ�ွးပွဲြဖစ်စဉ်မှတစ်ဆင့်

ရလဒ်များအေပါ်
အရမချင်း

မေြဖ�ှငး် ရေသးသည့်

မူတည်မည်ြဖစ်သည်အ
့ တွက်

�ှငး် �ှငး် လင်းလင်း

ကိစ�ရပ်များစွာလည်း

မ�ှိေသးသည်၊့

ကျန်�ိေ
ှ နေသးသည်။

အြငင်းပွားစရာကိစ�ရပ်များစွာ �ှိသည်အ
့ နက် တစ်ခုမှာ ေြမယာ�ှင့်
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ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �တို�ှ့ ငပ
့် တ်သက်သည့် ကိစ�ြဖစ်သည် (Mark 2016)။
ကရင်ြပည်နယ်အတွငး်
အသံးု ြပုေန�ကသည့်

အချို �ေသာနယ်ေြမများတွင်
ေကအဲနယ
် ူ၏

ြမန်မာအစိုးရ၏

ေြမယာဥပေဒသည်

ေြမယာဥပေဒများ�ှင့်

ဥပမာ

ကွဲြပားမ�များ�ှိသည်။

ေကအဲနယ
် ူတွင် ၎င်းတို၏
ကိုယ်ပိုငေ
် ြမယာဥပေဒ �ှိထားသည်မှာ
့
�ှစ်ေပါင်းများစွာ�ကာခဲ�့ ပီ

ြဖစ်�ပီး

ြပင်ဆင်မ�ြပုလုပ်ခရ
ဲ့ ာ

ယင်းကိုလည်း

၂၀၁၀

�ကိမ်ဖန်များစွာ

ြပည်�
့ စ
ှ ်တွငလ
် ည်း

ြပင်ဆင်မ�တချို � ြပုလုပ်ခသ
ဲ့ ည် (KNU 2010, 1)။ (ယင်းဥပေဒကို)
အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့်
ြဖစ်သည်

(KNU

ေနာက်ဆးုံ ထုတ်ခသ
ဲ့ ည်မှာ
2015)။

(ေကအဲနယ
် ူ)

ကရင်�
့် ညီ
့ ု ိးရာကျင်ထ
့ းံု များ�ှငအ

၂၀၁၅

ခု�စ
ှ ်က

ေြမယာဥပေဒများတွင်

ဓေလ့ထးံု တမ်းပိုငေ
် ြမယာများ�ှင့်

အေမွဆက်ခံထားသည့် ေြမယာများအား အသိအမှတ်ြပုထားသည်။
ေကအဲနယ
် ူက
၎င်းတိ၏
ု့

အန်စီေအသေဘာတူစာချုပ်ကို

ေဒသဆိင
ု ရ
် ာ

�� ပ်ေထွးမ�များ
နယ်ေြမများ

တရားစီရင်ေရး

ပိုမို�ိလ
ှ ာခဲသ
့ ည်။
သိမဟု
ု ့ တ်

ထိနး် ချုပ်ထားသည့်
ေြမယာများကို

ချုပ်ဆ�ုိ ပီးေနာက်
စနစ်များအတွငး် တွင်

အစိုးရထိနး် ချုပ်ထားသည့်

အစိုးရ�ှင့် EAO

အဖွဲ�

�ှစ်ဖက်စလံုးက

နယ်ေြမေဒသများအတွငး်

တည်�ိသ
ှ ည့်

ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ေနြဖင့်

မိမိတို ့

စိတ်ချရသည့်

ပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �ြဖစ်ရန် အစိုးရအသိအမှတ်ြပု ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွငလ
့် က်မှတ်
�ှိထားရန်

လိုအပ်သည်။

သိေသာ်
ု့
လည်း

စာေရးသူ၏

သုေတသနြပုချက်များအရ ေဒသခံြပည်သမ
ူ ျားသည် ြမန်မာအစိုးရ၏
ေြမယာဥပေဒ�ှင့်

ရင်း�ှးီ မ�မ�ှိသည်ကိုလည်းေကာင်း၊

ယင်းဥပေဒအေ�ကာင်း မသိ�ိ�ှ ကသည်ကိုလည်းေကာင်း ေတွ�ရသည်။
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ထိအြပင်
ု့

(အစိုးရ၏)

ေြမယာဥပေဒများသည်

ေြမြပင်အေြခအေနမှနမ
် ျား၊

ေြမယာအေမွဆက်ခံပိုငခ
် ွင�
့် င
ှ ့်

ဆက်စပ်သည့် ဓေလ့ထးံု တမ်းများ�ှင့် ကိုက်ညမ
ီ � မ�ှိသည်ကိုလည်း
ေလ့လာေတွ� �ှိခရ
ဲ့ သည်။
၂၀၁၂ ခု�စ
ှ ်တွင် ြမန်မာ�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရက လယ်ယာေြမဥပေဒ �ှင့်
ေြမလွတ်ေြမလပ်ေြမ�ိုငး် များ စီမံခန်ခွ့ ဲမ�ဥပေဒ ၂ ခုကို ြပ�ာန်းခဲ့သည်။
လယ်ယာေြမဥပေဒအရ လယ်သမားများ၏ ေြမယာအသံးု ြပုခွငက
့် ို
အသိအမှတ်ြပုထား�ပီး လယ်ယာေြမများ အသံးု ြပုြခင်းကို တရားဝင်
အသိအမှတ်ြပုေပးမည့် လယ်ယာေြမပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွငြ့် ပုစာအုပ် ပံုစံ ၇ အား
ေလ�ာက်ထား�ိင
ု �် က�ပီ ြဖစ်သည်။ ပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွငစ
့် ာအုပ်ကို အသံးု ြပု၍
လယ်ယာေြမများကို ေပါင်�ေ
ံှ ရာင်းချြခင်းများ ြပုလုပ်�င
ို သ
် ည်။ ဤပံုစံ
၇

စာအုပ်ြဖင့်

ေငွေချး�ိင
ု သ
် ည်။

ြမန်မာလ
့ ယ်ယာဖွံ� �ဖိုးေရးဘဏ်မှလည်း

သိေသာ်
ု့

စိုက်ပျိုးေြမများ၊

ေ���ေြပာင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးခွင့်

ေြမယာများ

�ှင့်

အေမွဆက်ခံလ�ဲေြပာင်းခွငက
့် ိုမူ

လယ်ယာေြမဥပေဒက အသိအမှတ်ြပုထားြခင်း မ�ှိေပ။ ယင်းသည်
ကရင်ေကျးလက်ေဒသများတွင်

ပံုမှနက
် ျင်သ
့ းုံ ေန�ကသည့်

ဓေလ့ထတ
ံု မ်းများ ြဖသ်သည်။ လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒမ
် ၉ တွင်
သက်ဆင
ုိ ရ
် ာေြမအား

သံးု �ှစ်တိတိ

လယ်ယာေြမပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွငြ့် ပုစာအုပ်

အသံးု ချလုပ်ကိုငခ
် �ဲ့ ပီးမှသာ
ရ�ှိ�င
ို ေ
် �ကာင်း

ပါဝင်သည်။

ဦးေဇာ်မင်း (U Zaw Min 2016, 80) က ၂၀၁၂ လယ်ယာေြမဥပေဒကို
သတ်မှတ်ြပ�ာန်းရာတွင်

ြပည်သလ
ူ ူထတ
ု ၏
ို ့

ထည်သ
့ င
ွ း် နားေထာင်ထားြခင်း
ြပည်သလ
ူ ူထ�
ု င
ှ ့်

ကွငး် ကွာေနသည့်

မ�ှိသည်အ
့ တွက်
ပုဂ�လိကဥပေဒ

အသံများကို
ယင်းကို
တစ်ရပ်�င
ှ ့်
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တူေ�ကာင်း

ဆိထ
ု ားသည်။

လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွ့ ဲမ�ဆင
ုိ ရ
် ာ

ပညာ�ှငမ
် ျား၊

တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများ�ှင့်

ေဒသခံလူထေ
ု ခါင်းေဆာင်များတိုထံ
့

အ�ကံဉာဏ်ေတာင်းခံခဲြ့ ခင်း

မ�ှိေ�ကာင်းသိရသည်။

ထိေ�ကာင်
ု့
့

ေဒသခံရပ်ရွာြပည်သမ
ူ ျား�ှင့်

လယ်ယာေြမဥပေဒအသစ်တွင်

ကိုက်ညမ
ီ �မ�ှိသည့်

အချက်များ

အများအြပားပင်ပါဝင်ေနသည်ကို ေတွ�ရသည်။
ထိအြပင်
ု့
ြပည်သလ
ူ ူထက
ု လယ်ယာေြမဥပေဒအသစ်�င
ှ ့် ပတ်သက်�ပီး
လံုလံုေလာက်ေလာက်

သိ�ိထ
ှ ားြခင်း

မ�ှိသည့်

အသံးု ချလျက်�ိသ
ှ ည်ကိုလည်း

အချက်ကိုလည်း
ေတွ� �ှိရသည်။

အစိုးရအဖွဲ� ဌာနဆိင
ု ရ
် ာဝန်ထမ်းများ�ှင့်
စစ်ဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာဝန်ထမ်းများသည်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း�ှငမ
် ျား�ှင့်

ပူးေပါင်းကာ

အများပိုငေ
် ြမများကို

ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်သမ
ိ ်းယူခ�ဲ့ ကသည်ကို
လယ်ယာေြမဥပေဒအတွငး်

ေတွ� �ှိခဲရ
့ သည်။

၂၀၁၂

ြပ�ာန်းအတည်ြပုထားသည့်

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများ
ေြဖ�ှငး် ေရးနည်းစနစ်များသည်လည်း
ေကာင်းေကာင်း

မြဖစ်သည်ကို

လက်ေတွ�တွင်

ေလ့လာေတွ� �ှိသည်။

အလုပ်
ဥပေဒအရ

ရပ်ကွက်�င
ှ ့် ေကျးရွ ာအုပ်စု ေအာက်ေြခအဆင်အ
့ ထိ ေြမယာစီမံခန်ခွ့ ဲမ�
ေကာ်မတီအဆင်ဆ
့ င်က
့ ို
ယင်းေကာ်မတီများတွင်

ဖွဲ�စည်းထား�ှိထားသည်။
ရပ်ကွက်�င
ှ ့်

ေကျးရွ ာအုပ်စု

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများက ဥက��အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်�ကသည်။
�မို �နယ်အဆင့်
အတွငး် ေရးမ�းအြဖစ်

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ

တာဝန်ယူရသည်။

ေြမယာေကာ်မတီတွင်
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အသက်ဝါ�ကီးသည့် ပုဂ�ိုလ် ၂ ဦး၊ လယ်သမားကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး �ှင့်
စီးပွားေရးသာမား

၁-၂

ဦးတိလည်
ု့
း

ပါဝင်�ကရသည်။

ေြမယာဆိင
ု ရ
် ာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာတစ်ရပ်ကို ေြဖ�ှငး် ရာတွင် ဥက��၊
အတွငး် ေရးမ�း �ှင့် အနည်းဆံးု အြခားအဖွဲ�ဝင် ၂ ဦး ပါဝင်�ကရသည်။
သိေသာ်
ု့

စာေရးသူ၏

သုေတသနေလ့လာေတွ� �ှိချက်များအရ

ေြမယာြပဿနာများကို

ေြပလည်သာွ းေအာင်

ေြမယာစီမံခန်ခွ့ ဲမ�

ေကာ်မတီများက

ြဖစ်ေတာင်ြ့ ဖစ်ခဲကိစ�တစ်ခုပင်
�ှိသည်အ
့ နက်

တစ်ခုမှာ

�မို �နယ်�မို �များတွင်

အမ�များကို

မတက်ေရာက်�င
ို သ
် ည်က

ေြဖ�ှငး် �ိင
ု သ
် ည်မှာ
အေ�ကာင်းရင်းများစွာ

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းမှာ

အေြခစိုက်�ကရာ

ေကျးရွ ာအတွငး် ၌
ပျံ� �ှလျက်
ံ့

ြဖစ်သည်။

ေဒသအဆင့်

ရပ်ကွက်

သိမဟု
ု ့ တ်

နာ�ကားသည်အ
့ ခါတိုငး်

များသည်။

တည်�ိေ
ှ န�ကသည့်

၎င်းတို ့

ေကျးရွ ာအုပ်စုအတွငး်
ရွ ာများမှ

အြခားေသာ

ေကာ်မတီအဖွဲ�ဝင်များကလည်း ယင်း�ကားနာမ�များကို တက်ေရာက်ရန်
အခက်အခဲ�ိ�ှ ကသည်။

သည်အ
့ ြပင်

အဖွဲ�ဝင်များသည်

ေကာ်မတီအတွက် ေစတနာဝ
့ န်ထမ်းအေနြဖင်သ
့ ာ အလုပ်လုပ်�ကရ�ပီး
အခေ�ကးေငွတစ်စံုတရာ

မရ�ှိေပ။

မိမိေနထိင
ု ရ
် ာ

ရပ်ရွာအတွငး် မဟုတ်ဘဲ

ေကျးရွ ာအုပ်စုအတွငး် �ှိ

အြခားေသာ

ေကျးရွ ာတစ်ရွာတွင်
သွားေရာက်အမ�ေြဖ�ှငး် ရန်

အမ�ြဖစ်သည်အ
့ ခါ

ယင်းရွ ာသို ့

လမ်းစာရိတ်ကို

မိမိဘာသာ

အိပ်စိုက်သးုံ ရသည်။ ယင်းကဲသ
့ ုိ မိ
် ငွ�င
ှ ့် ခရီးသွားလာရမ�မှာ
့ မိကိုယ်ပိုငေ
အမ�ကိစ�

တစ်ခု�စ
ှ ်ခုအတွက်

အမ�ကိစ�တိုငး် အတွက်

အဆင်ေြပေသာ်လည်း
အဆင်မေြပ�ကေပ။
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ဤအေ�ကာင်းရင်းများေ�ကာင့်

အစိုးရမှ

ချမှတ်ထားေပးသည့်

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ေြဖ�ှငး် ေရးလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို
လက်ေတွ�တွင်

အသံးု ြပု�ကေလ့

မ�ှိေပ။

ယင်းကို

ေ�ှ �လာမည့်

အပိုငး် တွင် တင်ြပသွားပါမည်။
တစ်�ပိုင်တည်းတွင်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာြပုြပင်ေြပာင်းလည်မ�များ

ြဖစ်ထန
ွ း် ေပါ်ေပါက်လာသည်�င
ှ အ
့် မ�

တရားမ�တမ�

အလျဉ်းမ�ှိဘဲ

အသိမ်းဆည်းခံထားရသည့် ၎င်းတို၏
့ ေြမယာများကို ြပန်လည်ရ�ှိရန်
ေတာင်းဆိတ
ု ိုက်ပဲဝ
ွ င်ရန်အတွက်

ကရင်ြပည်သလ
ူ ထ
ူ တ
ု ိုမှ့ ာ

ပိုမို�းို �ကားတက်�ကလာ�ကသည်။ ယင်းမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အားြဖင့်
�ိင
ု င
် တ
ံ ကာ�ှင့်

ြပည်တွငး် အေြခစိုက်

အစိုးရမဟုတ်သည့်

အဖွဲ�အစည်းများ၊

ေဒသခံလူထအ
ု ကျိုးြပု

အဖွဲ�အစည်းများက

စီစဉ်ြပုလုပ်ေပး�ကသည့်

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွင�
့် င
ှ ပ
့် တ်သက်သည့်

အြမင်ပွငေ
့် ရးလုပ်ေဆာင်ချက်များေ�ကာင်လ
့ ည်း

ြဖစ်သည်။

စာေရးသူ၏

သုေတသနေတွ� �ှိချက်များအရ

အခွငအ
့် ေရးများကို

ြပည်သမ
ူ ျားက

မိမိတ၏
ို ့

သိ�ိလ
ှ ာ�ကသည်အ
့ ခါ

မိမိတို ့

ေြမယာများကို

ြပန်လည်ေတာင်းဆိရ
ု ယူရန်

�ကိုးပမ်းလုပ်ေဆာင်လာ�ကသည်ကို

ေတွ�ရသည်။

ေြမယာဆိင
ု ရ
် ာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများ
ေြမယာဥပေဒတွင်

ထိအ
ု ခါ

ေပါ်ေပါက်လာသည်။

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာလယ်ယာေြမများကို

လက်�ိအ
ှ သံးု ြပုေနသည့် လယ်သမားများအား ပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွငြ့် ပုထားရာ
ေြမယာြပဿနာအများစုမှာ
ယင်းလယ်ယာေြမများကို
ပိုင�
် ှငမ
် ျားအ�ကား

လက်�ိလ
ှ ယ်ယာေြမပိုင�
် ှငမ
် ျား�ှင့်
ယခင်က

ြဖစ်ပွားလျက်�ိ�ှ ပီး

ပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ဲဖ
့ ူးသည့်
ဘက်�စ
ှ ်ဘက်မှာ
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လူမျိုးအရေသာ်လည်းေကာင်း၊

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်ရာ

ဘာသာတရားအရေသာ်လည်းေကာင်း
ဤအချက်သည်

မတူည�ီ ကြခင်း

ေကျးလက်ေဒသတွငသ
် ာမက

မ�ှိေပ။

�မို � ြပဧရိယာ၌

ြပုလုပ်ခသ
ဲ့ ည့် ေလ့လာမ�တွငလ
် ည်း ထင်ထင်�ှား�ှားေတွ� ြမင်ရသည်။
ဤစာတမ်းအတွငး် ေလ့လာမ�ြပုခဲသ
့ ည့် �မို � ြပေဒသမှာ ကရင်ြပည်နယ်
�မို �ေတာ်ြဖစ်သည့် ဘားအံ�မို �အတွငး် �ှိ ရပ်ကွက်တစ်ခု ြဖစ်သည်။
ရပ်ကွက်ေနြပည်သအ
ူ များစုမှာ ဗုဒဘ
� ာသာဝင် ဖလံုကရင်လူမျိုးများ
ြဖစ်�က�ပီး

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကရင်လူမျိုး၊

ဗမာ�ှင့်

ဟိ�ူ� အိမ်ေထာင်စုအနည်းငယ်လည်း ေနထိင
ု �် ကသည်။ ရပ်ကွက်သည်
ြမန်မာအစိုးရ၏

အုပ်ချုပ်မ�ေအာက်တွင်

ေတာက်ေလ�ာက်�ိလ
ှ ာခဲေ
့ သာ်လည်း

၁၉၉၂

ခု�စ
ှ ်မတိုငမ
် ီက

လယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုငခ
် ဲ�့ ကသည့် ေြမေနရာ ြဖစ်ခဲဖ
့ ူးသည်။
သက�ရာဇ် ၁၉၉၂ ခု�စ
ှ ်တို ့ ေရာက်�ိလ
ှ ာသည်အ
့ ခါ လယ်ကွက်များကို
အစိုးရက

လူေနအိမ်ြခံေြမများအြဖစ်

တစ်အမ
ိ ်ေထာင်စာ

ေြပာင်းလဲလိုက်�ပီး
ေြမကွက်ငယ်ေလးများကို

လူေပါင်းေြမာက်များစွာတိအား
ု့
ေပးအပ်ေြပာင်းေ���ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ေ
် စခဲသ
့ ည်။
ေြမပိုင�
် ှငလ
် ယ်သများများသည်

၎င်းတိပိ
ု ့ ုင်

သိ�ှ
ု ့ င ့်
လယ်ယာေြမများ

အကုနလ
် ံုးေသာ်လည်းေကာင်း၊
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေသာ်လည်းေကာင်း
လက်လ�တ်ဆးုံ �� ံးလိုက်�ကရသည်။
သုေတသနြပုလုပ်စဉ်ကာလအတွငး် ယခင်လယ်ယာေြမပိုင�
် ှငမ
် ျားက
ဤအချက်အေပါ် အေြခခံ၍ ေြမယာြပန်လည်ပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွင�
့် င
ှ ဆ
့် င
ုိ ေ
် သာ
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ေတာင်းဆိမ
ု �အမျိုးမျိုးကို

တိုး၍

လုပ်ေဆာင်ခ�ဲ့ ကသည်။

၎င်းတိတွ
ု ့ င်

အစိုးရက

လက်ခံ�င
ို သ
် ည့်

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များ
ဤကဲသ
့ ေသာေြမယာအြငင်
ုိ ့
းပွားမ�

သိေသာ်
ု့

မ�ှိ�ကသည်အ
့ တွက်

ြပဿနာများကို

အလွယ်တကူ

ေြဖ�ှငး် ရန် မြဖစ်�င
ို ေ
် ပ။ ၁၉၉၂ ခု�စ
ှ ် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး
စီမံကိနး် မှ

ေြမပိုင�
် ှငမ
် ျားြဖစ်လာ�ကသူများကလည်း

လက်�ိြှ ခံေြမများကို

၎င်းတိုလည်
း
့

ပိုငဆ
် င
ုိ �် ကသည်ဟု

လက်ခံယံု�ကည်ထား�ကသည်။
ဘားအံ�မို � မှ ကားြဖင်သ
့ မေဝးလှသည့်
့ ာွ းလ�င် ၁ နာရီခန်�ကာမည်
့
�မို �နယ်တစ်ခုတွင်

ကုနး် တန်းဟုေခါ်သည့်

ေကျးလက်ေတာရွ ာတစ်ရွာ�ှိသည်။
ကုနး် တန်းေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်လည်း
ဖလံုကရင်လူမျိုးများ

ြဖစ်�ကသည်။

စိုက်ပျိုးေရးကိုသာ

ဗုဒဘ
� ာသာဝင်
ရွ ာသူ/သားများသည်

အဓိကလုပ်ေဆာင်�ကသည်အ
့ တွက်

လယ်ယာေြမများမှာ

၎င်းတိ၏
ု့

စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းများမှ

အသက်ြဖစ်သည်။
ရ�ှိသည့်

သိေသာ်
ု့

ဝင်ေငွများမှာ

အိမ်ေထာင်စုအသံးု စာရိတ်များအတွက် လံုေလာက်မ�မ�ှိေသာေ�ကာင့်
ထိင
ု း် �ိင
ု င
် သ
ံ ုိ ့
�ှိသည်။

သွားေရာက်၍

ယခင်က

အလုပ်လုပ်ကိုင�် ကသည်များလည်း

ကုနး် တန်းေကျးရွ ာ�ှင့်

မလှမ်းမကမ်းတွငပ
် င်

ေကအဲနယ
် ူ�င
ှ ့် တပ်မေတာ်တအ�ကား
ို ့
တိုက်ပဲမ
ွ ျား ြဖစ်ပွားေလ့�ိှသည်။
ကုနး် တန်းေကျးရွ ာသည်

ြမန်မာအစိုးရ၏

တရားဝင်အုပ်ချုပ်မ�ဧရိယာတစ်ခု
လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�မ
ွ ျား�ကား

ြဖစ်ေသာ်ြငား

အပစ်အခတ်ရပ်စဲခ�ဲ့ ကသည့်

၂၀၁၅
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ခု�စ
ှ ်ထိ

ဘက်�စ
ှ ်ဖက်စလံုးကို

ေပးလာခဲ�့ ကရသည်။

အခွန�
် င
ှ ့်

ေကအဲနယ
် ူမှ

ဆက်ေ�ကးေငွများ

ခွဲထက
ွ ်လာသည့်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်တပ်ဖဲ�တ
ွ စ်ဖဲ�ွက

(ကရင်)
အစိုးရ�ှင့်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး လက်မှတ်ေရးထိးု လာသြဖင့် သက�ရာဇ် ၁၉၉၇
ခု�စ
ှ ်တွင်

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရက

ေပးအပ်လိုက်ရာတွင်

၎င်းတိုအား
့

ေြမဧက

ကုနး် တန်းရွ ာမှ

၅၀၀

ကို

ေဒသခံအချို �၏

အသိမ်းအဆည်းခံ

လယ်ယာေြမများလည်း

ပါဝင်သည်။

ဤအစီအမံေ�ကာင့်

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �အြငင်းပွားြပဿနာများစွာ

ြဖစ်ပွားလျက်�ိ�ှ ပီး အသိမ်းအဆည်းခံထားရသည့် ေြမေနရာများတွင်
ေကအဲနယ
် ူခွဲထက
ွ ်

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�မ
ွ ျားအတွက်

စိုက်ပျိုးေရးရာသီေရာက်တိုငး်
လုပ်အားေပးလုပ်ခ�ဲ့ ကရသည်။
ြပန်လည်ရယူရန်
လာမည်အ
့ ပိုငး် တွင်

ရွ ာသူရွာသားများက
ယခုအခါ

ယင်းေြမေနရာများကို

ရွ ာသူရွာသားများက

�ကိုးပမ်းလျက်�ပီး

၎င်းတို၏
့

�ကိုးပမ်းမ�များအေ�ကာင်းကို

ေဖာ်ြပသွားပါမည်။
ေြမယာြပဿနာများကို လက်ေတွက
� င
ို တ
် ယ
ွ ် ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် ြခင်း
ေလ့လာမ�တွင် ပါဝင်ခ�ဲ့ ကသည့် ေကျးလက်�င
ှ ့် �မို � ြပေနြပည်သမ
ူ ျားကို
၎င်းတိအေနြဖင်
ု့
့

ေြမယာြပဿနာတစ်ခု�င
ှ ့်

�ကံုေတွ�လာရပါက

မည်သည်အ
့ ရာများကို ြပုလုပ်ပါမည်နည်းဟု ေမးြမန်းရာ တရားဝင်
ချမှတ်ထားသည့်

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများအတိုငး်

ေဆာင်ရွက်သာွ းမည်ဟု
တရားဝင်လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများ

အဆင်ဆ
့ င်က
့ ို

ေြဖ�ကားေလ့�ိ�ှ ကသည်။
အတိုငး် လုပ်ေဆာင်သည်ဆရ
ုိ ာတွင်

အုပ်ချုပ်ေရးစနစ်�ိှ ရပ်ကွက် သိမဟု
ု ့ တ် ေကျးရွ ာအုပ်စုအဆင်မ
့ ှစ၍
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ေနြပည်ေတာ်�ိှ

ဗဟိုအစိုးရအဆင်ထ
့ ိ

အထက်ေအာက်အဆင်မ
့ ျားအတိုငး်
ေဆာင်ရွက်သာွ းြခင်းကို

တစ်ဆင်ခ
့ ျင်းစီ
ဆိလ
ု ိုသည်။

သိရာတွ
ု့
င်

အမှနတ
် ကယ်ြဖစ်ပွားလျက်�ိသ
ှ ည့်
ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို

ေစာင်�့ ကည်ေ
့ လ့လာ�ပီး

ယင်းြပဿနာများ�ှငပ
့် တ်သက်၍ လူအများအား ေမးြမန်း�ကည်ရ
့ ာတွင်
တရားဝင်လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို
လိုက်နာေဆာင်ရွက်�ပီး

ယင်းအတိုငး်

တစ်ေသွမသိမ်း

အြငင်းပွားြပဿနာများအား

ေြဖ�ှငး် မ�မှာ

�ှားပါးြဖစ်စဉ်ြဖစ်ေ�ကာင်း �ှငး် �ှငး် လင်းလင်း ေလ့လာေတွ� �ှိရသည်။
ေဒသခံြပည်သမ
ူ ျားသည်

ရပ်ေကျးအဆင်တ
် င်
့ ွငပ

ြပဿနာများကို

ေြဖ�ှငး် ရန် ပိုမိုအားသန်�က�ပီး ပံုမှနတ
် ရားေရးစနစ်များကို အသံးု ြပုရန်
ဝန်ေလး�ကသည်။
ပထမဦးစွာ

နယ်ခံများသည်

မိမိတဘာသာ
ို ့

ြပဿနာများြဖစ်ပွားလာပါက

ေြဖ�ှငး် ရန်

အဆင်မေြပသည်အ
့ ခါမှသာ
ရပ်ကွက်ေခါင်းေဆာင်များထံသုိ ့

�ကိုးစားေလ့�ိ�ှ က�ပီး

ေကျးရွ ာ

သိမဟု
ု ့ တ်

သွားေရာက်

ေြဖ�ှငး် �ကသည်။

ဥပေဒအရ ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ရန်
(�မို �ေပါ်)

ရပ်ကွက်

�ှင့်

(ေကျးလက်ေတာ)

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေခါင်းေဆာင်များအား

ရွ ာများမှ

အာဏာေပးအပ်ထားြခင်း

မ�ှိေသာ်လည်း အြငင်းပွားလျက် �ှိ�ကသည့် ဘက်�စ
ှ ်ဖက်အ�ကား
�ကားဝင်ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေပးြခင်းအားြဖင့်
အလွတ်သေဘာ
ရပ်ေကျးေခါင်းေဆာင်များသည်

ေြမယာြပဿနာများကို
ကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ေပးေလ့�ိသ
ှ ည်။
ေြမယာ�ှငပ
့် တ်သက်သည့်

ဓေလ့ထးံု တမ်းဆိင
ု ရ
် ာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊
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ြပဿနာေြဖ�ှငး် ေရးနည်းလမ်းများကို ေြမယာဥပေဒပါ ပုဒမ
် အချို � မှ
ြပ�ာန်းချက်များ�ှင့်

ေပါင်းစပ်ကာ

ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများအေနြဖင့်
ဥပမာအားြဖင့်

ရာဇဝတ်မ��င
ှ ့်

ြဖစ်ရပ်များပါဝင်လာသည်အ
့ ခါများတွင်

ယင်းအမ�များကို

ပံုမှနတ
် ရားစီရင်ေရးစနစ်များသို ့

လ�ဲေြပာင်းေပး�ကသည်။
ေြမယာြပဿနာများကို

သိေသာ်
ု့
လည်း
ေကျးရွ ာ

မြပု�ိင
ု သ
် ည်အ
့ ခါ

ယင်းအတိုငး်

အြငင်းပွားမ�ြပဿနာများတွင်

ပိုငန
် က်ကျူးေကျာ်မ�ကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

မကင်းလွတ်သည့်

ေြဖ�ှငး် မ�

ေြဖ�ှငး် ေလ့�ိ�ှ ကသည်။

များေသာအားြဖင့်

သိမဟု
ု ့ တ်

ဥပေဒပါ

ရပ်ကွက်အဆင်တ
့ ွင ်

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများအား

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းထက်

အသိမိတ်ေဆွများ၊

တရားေရးဆိုငရ
် ာအကူအညီေပးသူများအား
အသံးု ြပုေဆာင်ရွက်ြခင်းကသာ
ဤကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

ပိုများသည်။

အြဖစ်အပျက်မျိုး

မည်ကသ
ဲ့ ြဖစ်
ုိ ့ ပွားလျက်�ိှသည်ကို
ေနာက်တွင်

ေအာက်တွင်

�မို �ေပါ်ရပ်ကွက်တွင်
အလျင်ေဖာ်ြပမည်ြဖစ်�ပီး

ေကျးလက်ေတာရွ ာ၌

အလားတူြဖစ်ရပ်မျိုး

မည်ကသ
ဲ့ ြဖစ်
ုိ ့ ပွားသည်ကို တင်ြပသွားပါမည်။
�မို � ြပတွင ် ေြမယာြပဿနာများကို ေြဖ�ှငး် ြခင်း
စာေရးသူေလ့လာခဲသ
့ ည့်
အုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည်

ဘားအံ�မို �ေပါ်ရပ်ကွက်မှ
ေြမယာ�ှင့်

ကိုငတ
် ွယ်ရာတွင်

ေဒသအတွငး် အသံးု ြပုေနကျြဖစ်သည့်

နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသံးု ၍
အသံးု ချသွားသည်။

ဆိင
ု သ
် ည်အ
့ မ�များကို

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် သည်န
့ ည်းကို
အဓိကအားြဖင့်

�ကားဝင်ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေပးသည့်

နည်းလမ်းကို

အလွတ်သေဘာ
သံးု သွားေသာ်လည်း
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ေြမယာဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒမ
် ျားကို မ�ကာခဏဆိုသလို ကိုးကားမ�များ
ြပုေလ့�ိသ
ှ ည်။

အစိုးရေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၏

တရားဝင်ေြမစာရင်းများ�ှင့်
နယ်နမ
ိ ိတ်ခွဲြခားသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း
ကိုးကားအသံးု ြပု�ကေလ့�ိသ
ှ ည်။
ဆံးု ြဖတ်ချက်များချမှရာတွင်

အမ�အတွက်
ေြမယာဥပေဒကို

အသံးု ြပုြခင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ

ဥပေဒအတိုငး်
ေြခာက်လှနရန်
် ့ �င
ှ ့်

အလွတ်သေဘာဆံးု ြဖတ်ချက်များအား

(တရား�ံုးမှ

အမိနများကဲ
့်
သ
့ )ုိ ့

ချမှတ်သည့်

ေလးစားလိက
ု ်နာ�ကရန်

ရည်ရွယအ
် သံးု ြပု�ကေလ့�ိသ
ှ ည်။

ဥပမာအားြဖင့်

စာေရးသူေလ့လာေစာင်�့ ကည်ခ
့ ဲေ
့ သာ

ရပ်ကွက်�ု ံးသို ့

ေရာက်�ိလ
ှ ာခဲသ
့ မ�တွင် (အိမ်�င
ှ ့်
့ ည့် လင်မယားချင်းကွာ�ှငး် �ကသည်အ
ြခံ ပါဝင်သည်)့ ၎င်းတိုပူ့ းတွဲပိုငပ
် စ�ညး် များကို မည်ကသ
ဲ့ ုိ ့ ခွဲေဝ�ကမည်
ဆိသ
ု ည်�င
ှ ့် ပတ်သက်၍ ဇနီးြဖစ်သ�
ူ င
ှ ့် ခင်ပွနး် ြဖစ်သ�
ူ စ
ှ ်ဦးအ�ကား
သေဘာတူညမ
ီ � မရဘဲ ြဖစ်ေနခဲသ
့ ခါ
့ ည်။ ယင်းအမ�ကိုေြဖ�ှငး် သည်အ
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက အမျိုးသမီးြဖစ်သအ
ူ ား ေအာက်ပါအတိုငး်
ေြပာသည်။
“ေြမယာဥပေဒအရဆိလ
ု ျင် ဒီအမ�မှာ ခင်ဗျား�ိင
ု ဖ
် ို ့အခွငအ
့် ေရးမ�ှိဘးူ ။
ခင်ဗျားအမျိုးသားက
ေနလာခဲ�့ ပီး�ပီ။

ဒီြခံေြမေပါ်မှာ

�ှစ်ေပါင်း

ဒီတစ်ချက်တည်းနဲတင်
့

၁၅

�ှစ်ေလာက်

ခင်ဗျားအမျိုးသား

အမ��င
ို သ
် ာွ းမယ်။”
ေြမယာဥပေဒတွင်
ေဖာ်ြပထားြခင်းမ�ှိေပ။

အေမွဆက်ခံခွင�
့် င
ှ ့်
သိေသာ်
ု့

ပတ်သက်�ပီး
အကယ်၍
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ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် ေြမေနရာတစ်ခုတွင် ၃ �ှစ်အထက်
ဆက်တိုက်ေနထိင
ု ခ
် ဲပ
့ ါက

အဆိပ
ု ါပုဂ�ိုလ်သည်

ယင်းေြမကွက်ကို

အလိုအေလျာက်ပိုငဆ
် င
ုိ �
် င
ို မ
် ည်ဟု
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည်

ဆိထ
ု ားသည်။

ဇနီးြဖစ်သအ
ူ ား

ယင်းဥပေဒပုဒမ
် ြဖင့်

ေြခာက်လှန�ပီ
့် း

လင်မယား�ှစ်ဦး�ကား

ပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �ခွဲေဝေရးသေဘာတူညခ
ီ ျက်တစ်ခု ရေအာင် ြပုလုပ်ခဲသ
့ ည်။
သိ�ှ
ု ့ ငတ
့် ိုင်

အမ�အတွက်

ေြမယာဥပေဒကို

အမိနချမှ
် ့ တ်သည်အ
့ ခါ

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက

ရပ်ကွက်အတွငး် �ှိ
ပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �ကို

အမှနတ
် ကယ်

အသံးု ြပုခဲေ
့ ပ။

အေမွခွဲေဝြခင်းဆိင
ု ရ
် ာဓေလ့ထးံု တမ်းများအရ

သားသမီးများ�ှင့်

အမျိုးသမီးြဖစ်သအ
ူ ပါအဝင်

မိသားစုဝင်များအားလံုးအ�ကား

ညီတူညမ
ီ �

ခွဲေဝရမည်ြဖစ်သည်အ
့ တွက်
ပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �အားလံုး၏

အမျိုးသားြဖစ်သသ
ူ ည်

ေလးပံုပံု

တစ်ပံုကိုသာ

ရသင်ေ
့ �ကာင်း

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက အမိနချမှ
် ့ တ်ခသ
ဲ့ ည်။
အမွဲခွဲေဝြခင်း�ှင့်

အိမ်ြခံေြမဆိင
ု ရ
် ာကိစ�များအပါအဝင်

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာအများစုကို

တရားဥပေဒအတိုငး်

အတိအကျမဟုတ်ဘဲ ဤနည်းလမ်းြဖစ်သာ ေြဖ�ှငး် ေလ့�ိ�ှ ကသည်။
ေြမယာဥပေဒကို

ဥပေဒအတိုငး်

တိုက်�ု ိက်

အသံးု ချြခင်းမ�ှိေသာ်လည်း အမ�တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျားအ�ကား
သေဘာတူညမ
ီ �

တစ်စံုတရာရရန်

အရင်းအြမစ်တစ်ခုအေနြဖင့်
ဥပေဒမှ

လုပ်ေဆာင်ရာတွင်

အသံးု ြပု�ကေလ့�ိှသည်။

ြပ�ာန်းသတ်မှတ်ထားသည့်

ဤသိြဖင်
ု့ ့

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများ�ှင့်
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ဥပေဒြပ�ာန်းချက်မ�ှိသည့်

နည်းလမ်းများကို

ေရာေ�ှာအသံးု ြပု�ကသည်။
ေြမယာြပဿနာများ�ှင့်

ရင်ဆင
ုိ �် ကံုေတွ�ရသည်အ
့ ခါ

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းထံ
ေဗဒင်ဆရာ၊

သွားေရာက်သည့်

ေ�ှ � ြဖစ်ေဟာဆရာ�ှင့်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�

ဘုနး် ေတာ်�ကီးတိုကဲ
့ ေသာ
ုိ ့
့ သ

နယ်ပယ်အတွငး် မှ

ရဟန်းများထံတွငလ
် ည်း

ပုဂ�ိုလ်များ၊

အကူအညီေတာင်းခံ�ကသည်။

ယံု�ကည်သမ
ူ ျားသည်

၎င်းတို၏
့

ေလျာပ
့ ါးေစရန်လည်းေကာင်း၊
အမ�များ�ိင
ု ြ် ခင်း

နည်းလမ်းအြပင်

ကံအညံမ
့ ျား

ေြမယာအြငင်းပွားမ�များတွင်

သိမဟု
ု ့ တ်

ေဈးတန်သည့်

ေြမကွက်များ

ဝယ်ယူရ�ှိြခင်းစသည့်

လိုအင်ဆ��များ

ြပည်ဝ
့ �ိင
ု �် ကေစရန်လည်းေကာင်း
ေငွေ�ကးလ�ဒါန်းပူေဇာ်�က�ပီး

ဤကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

ယ�တာများ

ပုဂ�ိုလ်များအား

ရယူေလ့�ိ�ှ ကသည်။

ေြမယာများအသိမ်းခံရသည့် အမ�ကိစ�များအပါအဝင် ပိုမို�ကီးမားသည့်
ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများတွင်

ဘုနး် ေတာ်�ကီးများအားလည်း

အကူအညီ ေတာင်းခံ�ကေလ့�ိသ
ှ ည်။ အထူးသြဖင့် ဘားအံ�မို �ေပါ်၌
ေြမယာြပဿနာများ

ေြဖ�ှငး် သည်ေ
့ နရာတွင်

ရဟန်းအဖွဲ�အစည်းတစ်ခုြဖစ်သည့်

မဘသ

ဩဇာ�ကီးမားသည့်
၏

တိုးလျက်�ိှလာေနသည်။

မဘသအဖွဲ�ထတ
ဲ င
ွ ်

အထူးြပုကိုငတ
် ွယ်ရန်

ရဟန်းေတာ်တစ်ပါးကိုပင်

တာဝန်ေပးအပ်ထားသည်။

ပါဝင်မ�မှာ

ေြမယာကိစ�များကို
သီးသန် ့

တရား�ံုးသိေရာက်
ု့
�ိလ
ှ ာသည့်

ေြမယာအမ�များကို ရင်ဆင
ုိ �် ကရသူများအတွက် အဆိပ
ု ါ ရဟန်းက
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ရံဖန်ရံခါ

အကူအညီများေပးတတ်သည်။

သိေသာ်
ု့

ယင်းအကူအညီများကို ပံုမှနစ
် နစ်တကျေပးြခင်းမျိုးေတာ့ မဟုတ်ေပ။
ေအာက်ပါအမ�ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမ�တွင်

ဥပေဒြပ�ာန်းချက်ပါ

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို

အတိအကျ

ဘုနး် ေတာ်�ကီးများ�ှင့်

အြခားေသာ

ကူညေ
ီ ဆာင်မမ�များကို

လိုက်နာြခင်းမျိုး

ြပင်ပပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၏

ရယူလျက်

ေြမယာအသိမ်းခံရမ�ကိစ�ရပ်များကို

�ကီးမားသည့်

ြပည်သလ
ူ ူထက
ု

မည်ကသ
ဲ ့ ုိ ့

ရင်ဆင
ုိ �် ကသည်အ
့ ေနအထားကို

စာေရးသူ

သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။

အမ�တွင်

ပါဝင်ကူညေ
ီ ဆာင်ရွက်ေပး�ကသူများတွင်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးပါတီအဖွဲ�ဝင်များ၊

ြပည်နယ်အဆင်ဝ
့ န်�ကီးများ၊
ပညာတတ်ပုဂ�ိုလ်များတို ့

မဟုတ်ဘဲ

ရဟန်းေတာ်များ�ှင့်
ပါဝင်�ကသည်။

ေဖာ်ြပပါ

အမ�တွင်

ဘုနး် ေတာ်�ကီးများ�ှင့် လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုးတိ၏
ု့
ပါဝင်မ�များ�ှငအ
့် တူ
အမ�ဓါးစာခံြဖစ်ခရ
ဲ့ သည့် ေဒါ် နီနက
ီ ဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
စာတတ်ေပတတ်ပုဂ�ိုလ်
တစ်ေယာက်မဟုတ်သည့်

သက်�ကီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအေနြဖင့်

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် ��င
ှ ့်

ပတ်သက်ေသာ

�ံုးပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ

စာရွ က်စာတမ်းများ၊

ေြမယာဥပေဒများကို

�ှငး် �ှငး် လင်းလင်း

နားမလည်သည်အ
့ တွက်
ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် ရာတွင်

ေြမယာြပဿနာများကို
မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

အခက်အခဲများ

�ကံုေတွ� ခဲရ
့ သည်ကိုလည်း တင်ြပသွားပါမည်။
�မို � ြပတွင ် ေလ့လာခဲ့သည့် ြဖစ်ရပ် -- ေြမယာအသိမ်းဆည်းခံရြခင်း�ှင ့်
ဘုန်းေတာ်�ကီးများ၏ အခန်းက�
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ယခင်က လယ်ကွက်ြဖစ်ခဖ
ဲ့ ူးသည့် ေြမေနရာများကို ၁၉၉၂ ခု�စ
ှ ်တွင်
လူေနအိမ်ြခံများအြဖစ် အကွက်ချ၍ ရပ်ကွက် က ဟုေြပာင်းလဲမ�
ြပုလိုက်သည်အ
့ ခါ

လယ်ယာေြမအေြမာက်အများကို

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရက သိမ်းဆည်းခဲသ
ီ ိုငဆ
် ုင
ိ သ
် ည့်
့ ည်။ ဤတွင် ေဒါ် နီနပ
ေြမ ၅ ဧကအနက် ၄ ဧကလည်း အသိမ်းခံခရ
ဲ့ သည်။ ေဒါ် နီနအ
ီ ား
အလျားအနံ စတုရန်းေပ ၅၀ x ၇၅ �ှိသည့် လူေနအိမ်ြခံ တစ်ြခံကို
ေလျာ်ေ�ကးအြဖစ်

ြပန်လည်ရ�ှိခဲ့သည်။

ေတွ�ဆခ
ုံ သ
ဲ့ ည်အ
့ ချိနတ
် ွင်

ေြမး(ေယာက်ျားေလး)

ေနထိင
ု လ
် ျက်�ိသ
ှ ည်။

သားသမီး

အိမ်ေထာင်အသီးသီးကျ�ပီး
လုပ်ကိုငလ
် ျက်�ိ�ှ ကသည်။
မလုပ်တတ်သည့်

ေဒါ် နီန�
ီ င
ှ ့်

ြဖစ်သ�
ူ င
ှ အ
့် တူ

၄

ထိင
ု း် �ိင
ု င
် တ
ံ ွင်

စာေရးသူ
ေယာက်မှာ

အလုပ်သာွ းေရာက်

ေဒါ် နီနသ
ီ ည်

စာေရးစာဖတ်

အသက်�ကီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်း

ြဖစ်သည်။

ခင်ပွနး် ြဖစ်သူ မဆံးု ပါးခင်က ၎င်း�ှငအ
့် တူ မဟာဘုနး် �ကီးေကျာင်းတွင်
ေနထိင
ု ခ
် �ဲ့ ကသည်။
နီးစပ်ေကာင်းမွနသ
် ည့်

ေကျာင်းထိင
ု ဆ
် ရာေတာ်�င
ှ လ
့် ည်း
ဆက်ဆေ
ံ ရး

�ှိခဲသ
့ ည်။

အာဏာရလာသည်အ
့ ခါ

ရပ်ကွက်

ရပ်ကွက်ေနြပည်သမ
ူ ျားက

၎င်းတို ့

ဦးသိနး် စိမ်အစိုးရ

က

အတွငး် မှ

အသိမ်းဆည်းခံခရ
ဲ့ သည့်

ေြမယာများအား ြပန်လည်ရ�ှိရန် စတင်ေတာင်းဆိလ
ု ာခဲ�့ ကသည်။
သက�ရာဇ် ၂၀၁၂ ခု�စ
ှ ်တွင် မိမိတိုပိ့ ုငဆ
် င
ုိ ခ
် ဲသ
့ ည့် ေြမဧကအချို �ကို
ြပန်လည်ရ�ှိရန်အလိငှ
ု့ာ
မဟာေကျာင်းထိင
ု ဆ
် ရာေတာ်၏

ေဒါ် နီနတ
ီ ိုလင်
့ မယား�ှစ်ဦး
အကူအညီကို

ရယူလျက်

ယခင်

အစိုးရလက်ထက်

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်�ကီးချုပ်အား

ေတာင်းဆိခ
ု �ဲ့ ကသည်။

ဝန်�ကီးချုပ်ေဟာင်းြဖစ်သသ
ူ ည်
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မဟာဘုနး် ေတာ်�ကီးေကျာင်းသို ့

မ�ကာခဏ

သွားေရာက်တတ်သူ

ြဖစ်�ပီး ေဒါ် နီနတ
ီ အား
ို ့
ေြမ ၁ ဧကကို ြပန်လည်ေပးအပ်ခသ
ဲ့ ည်။
သိေသာ်
ု့
ယင်းသည်

��တ်ြဖင်သ
့ ာ

ေပးခဲသ
့ ည့်

ခွငြ့် ပုချက်ြဖစ်�ပီး

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွငအ
့် သိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကိုမူ
ြပဿနာမှာ

မရ�ှိခေ
ဲ့ ပ။

ယင်းြပန်လည်ေပးအပ်ခဲသ
့ ည့်

မိသားစုေပါင်း

၈

စုခန်ေနထိ
င
ု ေ
် န�ကြခင်း
့

ေြမေနရာတွင်

ြဖစ်သည်။

မိမိခင်ပွနး်

ဆံးု ပါးသွားသည်အ
့ ချိနတ
် ွင် ဝန်�ကီးချုပ်က ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲသ
့ ည့်
ေြမကို

ရယူလိုေသာေ�ကာင့်

ယင်းေြမေနရာတွင်

အေြခချေနထိင
ု ေ
် န�ကသည့်

ြခံေြမပိုင�
် ှငအ
် သစ်များ�ှင့်

အမ�ရင်ဆင
ုိ ရ
် ေတာသ
့ ည်။

ဘက်�စ
ှ ်ဖက်စလံုးက

ေဒါ် နီန ီ
ပထမဦးစွာ

ည��
ိ င
ိ� း် ေြဖ�ှငး် �ကသည်။

ရပ်ကွက်တရား�ံုးတွင်

အိမ်ြခံေြမပိုင�
် ှငသ
် စ်မိသားစု တစ်စုစီမှ (အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၄၀၀၀
ခန်�ှ့ င့် တန်ဖိုးတူညသ
ီ ည်)့ ေငွကျပ် သိနး် ၅၀ ကို ေလျာ်ေ�ကးအြဖစ်
ေဒါ် နီနက
ီ
ရယူလိုသည်။ ေြမကွက်ေပါ်တွင် အိမ်ေဆာက်ထားသည့်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း�ှငအ
် မျိုးသားတစ်ဦးက

ေငွကျပ်

၁၅

သိနး် သာ

ေပးလိုသည်။ ကျန်�ိသ
ှ ည့် မိသားစု ၇ စု က မည်သည်ေ
့ လျာ်ေ�ကးမှ
မေပး�ိင
ု ေ
် �ကာင်း
စာေရးသူတိုအား
့

ေြပာသည်ဟု
ြပန်လည်ေြပာြပသည်။

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက
အဘယ်ေ�ကာင်ဆ
ုိ သာ်
့ ေ

၎င်းတိတွ
ု ့ င် ယခင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေပးအပ်ထားသည့်
ေြမပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များ
ြဖစ်သည်။

�ှိေန�ကေသာေ�ကာင့်

(ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေဟာင်းသည်

တရားမဝင်ေရာင်းချခဲသ
့ ည်ဟု

စွပ်စွဲခံထားရသည်

ေြမကွက်များကို
ဟူ၍လည်း

စာေရးသူေမးြမန်းခဲသ
့ ည့် အြခားရင်းြမစ်များက ေြပာြပ�ကသည်။)
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၂၀၁၅

ခု�စ
ှ ်

မတ်လတွင်

ြပန်လည်ေဖာ်ထတ
ု ်ရန်

အမ�ကို

ေဒါ် နီန ီ

မဟာဘုနး် �ကီးေကျာင်းတွင်

ေနာက်ထပ်တစ်�ကိမ်

�ကိုးစားခဲသ
့ ည်။
ြပုလုပ်ခဲ�့ ပီး

ကွငး် ဆင်းသုေတသနအဖွဲ�လည်း

�ကားနာပွဲကို
စာေရးသူတ၏
ို ့

တက်ေရာက်ေစာင်�့ ကည့်

ေလ့လာခဲသ
ီ ား လက်�ိအ
ှ မ
ိ ်ြခံေြမပိုင�
် ှငမ
် ျားက လွနစ
် ွာမှ
့ ည်။ ေဒါ် နီနအ
စိတ်ပျက်ေန�က�ပီ ြဖစ်သည်အ
့ တွက် အမ�ကို ရပ်ကွက်တရား�ံုးတွင်
ေနာက်တစ်ခါ

ေြဖ�ှငး် ရန်

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက

မလိုလားေတာေ
့ ပ။

ရဟန်းေတာ်များကိုမူ

�ကည်ညုိ ေလးစား�ကေသာေ�ကာင့် ဘုနေ
် တာ်�ကီးေကျာင်း၌ အမ�ကို
�ကားနာပါက

လူအများ

ကမူး�ှူးထိးု

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက

ြဖစ်�ကမည်မဟုတ်ဟု

ယံု�ကည်ေမ�ာ်လင်ထ
့ ားသည်။

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ှငအ
့် တူ
သက်ဆင
ုိ သ
် မ
ူ ျားအ�ကား

ရပ်ကွက်လူ�ကီးပိုငး် က

�ကားဝင်ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေပးေနစဉ်

ေကျာင်းထိင
ု ဆ
် ရာေတာ်က နားေထာင်၍သာ ေနေလသည်။ သိ�ှ
ု ့ င ့်
ေဒါ် နီနအ
ီ ား အားလံုးက နစ်နာေ�ကးေပးရန် သေဘာတူ�ကသည်။
သိေသာ်
ု့
သိနး် ၅၀ ဟူသည့် ေငွေ�ကးပမာဏအထိ ေပးရန်ကိုမူ
လက်မခံခ�ဲ့ ကေပ။ ည��
ိ င
ိ� း် မ�အချို � ြပုလုပ်�က�ပီးေနာက် အိမ်ေထာင်စု

တစ်စုလ�င် ေငွ ၁ သိနး် ေပးမည်ဟူသည့် အချက်ကို လက်မခံချင်ဘဲ
ေဒါ် နီန ီ

လက်ခံခရ
ဲ့ သည်။

ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် ရန်

�ကိုးစားပါက

ေလျာ်ေ�ကးတစ်စံုတရာ
�ကံုေတွ�ရ�ိင
ု ေ
် ချ
လက်ခံသင်ေ
့ �ကာင်း

ေဒါ် နီနအ
ီ ေနြဖင့်

အချိနမ
် ျားစွာ

မရသည့်

�ှိသည်အ
့ တွက်

အမ�ကို

ဥပေဒအရ

ကုနမ
် ည်ြဖစ်�ပီး

အေြခအေနမျိုးလည်း
အခုရ�ှိမည့်

ေငွပမာဏကို

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက

ေဒါ် နီနအ
ီ ား
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ေြဖာင်းဖျေြပာဆိသ
ု ည်။

�ကားနာမ�

�ပီးသွားေသာ်လည်း

ေဒါ် နီနအ
ီ ေနြဖင့် မေကျနပ်�င
ို ေ
် သးသည်အ
့ တွက် စမ်းေချာင်းအနား
ေြမကွက်အသစ်ကို

သူ(မ)အား

ေပးအပ်ခဲသ
့ ည့်

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းထံ ထပ်မံတိုင�် ကားြပန်သည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း
အစိုးရက သိမ်းဆည်းရယူခသ
ဲ့ ည့် ကျန်သည့် ေြမဧက ၄ ဧကအတွက်
နစ်နာေ�ကးကိုလည်း သူ(မ)
့ အေနြဖင့် ရယူလိုေသးသည်။
စမ်းေချာင်းအနီးမှ

ေြမကွက်ကို

အမ�အသွားအလာက

ေဒါ် နီန ီ

ရ�ှိ�ပီးသည်�င
ှ ့်

တစ်မျိုးတဖံုေြပာင်းလဲသာွ းသည်။

ေြမကွက်အသစ်၏ နယ်နမ
ိ ိတ်ကိုေကျာ်၍ ေြမကွက်ကို ကာရံထားရန်
အိမ်နးီ နားချင်းတစ်ဦးက
ယင်းအိမ်နးီ ချင်း၏

ေဒါ် နီနအ
ီ ား

အ�ကံေပးသည်။

အလုပ်�ှငသ
် ေ
ူ ဌးက

၎င်းေြမကွက်အား

ဝယ်ယူရန်မျက်စိကျေနသည်ဟုလည်း ေြပာသည်။ သိ�ှ
ု ့ င့် သူ(မ)အား
့
ေပးအပ်ထားသည့် ေြမကွက်အြပင် အနီးအနားေြမေနရာများကိုလည်း
မိမိအပိုငသ
် ဖွယ်
မိမိအေနြဖင့်

ေဒါ် နီန ီ
ဤကဲသ
့ ုိ ့

တိုးချဲ� ြခံဝင်းခတ်ထားလိုက်သည်။
ြပုလုပ်ရန်

အခွငအ
့် ေရး�ှိသည်ဟု

ယံု�ကည်ေ�ကာင်း၊ ယင်းေြမများမှာ ပိုင�
် ှငမ
် ဲ့ေြမများ ြဖစ်ေသာေ�ကာင့်
ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနထံမှ

ခွငြ့် ပုချက်လည်း

ရ�ှိထား�ပီးသားြဖစ်ေ�ကာင်း
ြပန်လည်ေြပာြပသည်။

စာေရးသူတအား
ို ့
ယင်းေြမကွက်မှာ

ေဒါ် နီန ီ
လက်�ိှ

ရန်ကုန�် မို �တွငေ
် နထိင
ု သ
် ည့် တပ်မေတာ်သား တစ်ဦးက ပိုငဆ
် င
ုိ သ
် ည့်
ေြမကွက်ြဖစ်သည်ဟု ဆိက
ု ာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေဒါ် နီန၏
ီ
လုပ်ရပ်ကို

အြပင်းအထန်ကန်ကွ
့ က်ေြပာေလသည်။

လုပ်ေဆာင်ချက်မှာ

သူ(မ)၏
့

ပိုငန
် က်ကျူးေကျာ်ရာေရာက်သည်အ
့ တွက်

Everyday justice and plural authorities | 243

ရာဇဝတ်မ�တစ်ခု ြဖစ်ေ�ကာင်းလည်း အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေြပာသည်။
“အဖွား လုပ်ေနတာေတွ ရပ်လိုက်ပါေတာ။့ ဒီအတိုငး် ဆက်လုပ်ေနလ�င်
အဖွား အချုပ်ထဲ သွားရမယ်။ ဒီဟာ (ေြမကွက်) က ပိုင�
် ှင�
် ိတ
ှ ယ်။
ပိုင�
် ှငေ
် တွက

တိုင�် ကားတာေတွ

သတိေပးေြပာဆိေ
ု လသည်။

လုပ်လာ�ိင
ု တ
် ယ်”

ေဒါ် နီနအေနြဖင်
ီ့
့

ဟုလည်း
ငိ�ု ပီးရင်းသာ

ငိေ
ု နရေတာသ
့ ည်။
သက�ရာဇ်

၂၀၁၆

ခု�စ
ှ ်

ေအာက်တိုဘာလ

ေရာက်သည်တ
့ ိုင်

ြခံစည်း�ိုးကို ေဒါ် နီန ီ မဖယ်�ှားခဲေ
ု
့ သးေပ။ အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက သူ(မ)ကိ
့
လိမ်လည်လည
ှ ဖ
့် ျားေနသည်ဟုသာ

ေဒါ် နီန ီ

အထင်�ိေ
ှ နခဲသ
့ ည်။

မည်သည်အ
့ ရာကို ြပုလုပ်ရမည်မှနး် မသိေတာသ
့ လို၊ သူ(မ)အေနြဖင်
့
့
တရား�ံုးသိလည်
ု့
း

မသွားချင်ေပ။

သူ(မ)အတွ
က်
့

ြဖစ်စဉ်များမှာ

�� ပ်ေထွးလွနး် လှသည် ဟူ၍လည်း ေဒါ် နီန ီ ေြပာသည်။ သူ(မ)၏
�ိင
ု င
် သ
ံ ားမှတ်ပံုတင်ကဒ်မှာလည်း
ယင်း�ှငပ
့် တ်သက်၍လည်း

ေပျာက်ဆးုံ ေန�ပီး
ရဲစခန်းကို

သတင်းပိရဦးမည်
ု့
။

ေဒါ် နီနအေနြဖင်
ီ့
် ှနက
် န်ကန် မ�ကည်တ
့ တ်ေပ။
့ ေြမပံုကိုလည်း မှနမ
ေဒါ် နီန ီ ့ စာရွ က်စာတမ်းများ၏
ရ�ှိထား�ပီး
အသိအမှတ်ြပု

မိတ�ူအများအြပားကို

ယင်းတိုအထဲ
တွင်
့

ေြမယာ�ှင့်

လက်မှတ်များလည်း

မတိုငမ
် ီက

ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင ်

စာေရးသူ

ပတ်သက်သည့်

ပါဝင်သည်။

၂၀၁၂

ခု�စ
ှ ်

�ှငး် လင်းတိကျသည့်

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များ �ှိမေနခဲသ
့ တွက်
့ ည်အ
ေဒါ် နီနထံ
ီ ့ တွင်

ေြမယာဆိင
ု ရ
် ာ

စာရွ က်စာတမ်းများ

�ှိေနမ�မှာ

နားမလည်�င
ို စ
် ရာပင် ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခု�စ
ှ ်တွင် �မို �နယ်အဆင့်
ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှ

တာဝန်�ိသ
ှ က
ူ

သူ(မ)
့

အေနြဖင့်
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ြပည်နယ်ဝန်�ကီးချုပ်ထံ
ေြမကွက်ကို

ရပ်ကွက်အတွငး် �ှိ

ရ�ှိထားသည်ဟု

ေြပာသည်ဟုလည်း

စမ်းေချာင်းနေဘး

သွားေရာက်သတင်းမပိုရန်
့

ေဒါ် နီနက
ီ

ြပန်လည်ေြပာြပသည်။

ဆရာေတာ်မှတစ်ဆင့်

ဝန်�ကီးချုပ်�င
ှ ့်

ေဒါ် နီနအ
ီ ဆက်အသွယ်ေကာင်းများ�ှိေနသည်ကိုလည်းေကာင်း၊
ေဒါ် နီနအမ�
ီ ့ တွင်

အစိုးရ

(အုပ်ချုပ်ေရးစနစ်)

တာဝန်�ိပ
ှ ုဂ�ိုလ်များ

အထက်အဆင်မ
့ ှ

ပါဝင်လာမည်ကိုလည်းေကာင်း

ေဒသအဆင်�
ု ရ
် ာ
့ ု ံးပိုငး် ဆိင

တာဝန်�ိသ
ှ မ
ူ ျားက

ေဒသအာဏာပိုငမ
် ျားက

အမ�ကို

မလိုလား�ကေပ။
ေဒသအဆင်တ
် င်
့ ွငပ

ေြဖ�ှငး် လို�ကသည်။
၂၀၁၅

ခု�စ
ှ ်

မတ်လအတွငး်

ြပုလုပ်ခသ
ဲ့ ည့် �ကားနာမ��ပီးေနာက်

အသိမ်းအဆည်းခံေြမယာများ�ှင့်

ပတ်သက်�ပီး

မဟာေကျာင်းထိင
ု ဆ
် ရာေတာ်ထမ
ံ ှအကူအညီကို
ဆက်လက်ရယူေနခဲသ
့ ည်။
တိုက်�ု ိက်ပါဝင်

ေဒါ် နီန ီ

ဆရာေတာ်အေနြဖင့်

မပတ်သက်လိုသည်အ
့ တွက်

ဤကိစ�တွင်

မဘသအဖွဲ�အတွငး် မှ

ေြမယာကိစ�က�မ်းကျင်သူ ရဟန်းတစ်ပါးအား ဆက်သယ
ွ ်ေပးခဲသ
့ ည်။
ေဒါ် နီန၏
ီ
အမ�ကိစ�တစ်ေလ�ာက်လံုး အဆိပ
ု ါဘုနး် �ကီးက သူ(မ)အား
့
ကူညေ
ီ နခဲ့သည်။
အေြပာင်းအလဲကို

ဘုနး် ေတာ်�ကီးအေနြဖင့်
ေစာင်ဆ
ုိ း် ခဲ�့ ပီး
့ င

အာဏာရလာသည်အ
့ ချိနေ
် ရာက်သည်အ
့ ခါမှ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးအေြခအေန
အန်အယ်လ်ဒအ
ီ စိုးရ
အမ�ကိစ�အတွက်

စတင်လ�ပ်�ှားခဲသ
့ ည်။ ေဒါ် နီန ီ ့ ကိုယ်စား အန်အယ်လ်ဒ ီ အစိုးရ၏
(ကရင်)

ြပည်နယ်ဝန်�ကီးချုပ်ကို

ေြဖ�ှငး် ေရးနည်းလမ်းများကို

ဆက်သယ
ွ ်ခဲ�့ ပီး

ေဒါ် နီနအမ�
ီ့

ဝန်�ကီးချုပ်အား
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အ�ကံေပးမိန�ကားခဲ
့်
သ
့ ည်။
ေြမအမ�ကို

ဝန်�ကီးချုပ်အသစ်က

စာြဖင်ေ
့ ရးသား�ပီး

ဆရာေတာ်အား

ေဒါ် နီန၏
ီ

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနသို ့ တင်ြပရန်

ေြပာ�ကားခဲသ
့ ည်။

မဟာဘုနး် ေတာ်�ကီးေကျာင်းမှ

ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးကို ေဒါ် နီနအ
ီ တွက် စာတစ်ေစာင်ကူညေ
ီ ရးသားေပး�ပီး
သူအားပိ
ု့
လာေပးရန်
မဘသဘုနး် ေတာ်�ကီးက မိနမှ
် ့ ာ��န�် ကားခဲ့သည်။
့
သိ�
ု င
ှ တ
့် ိုင်

ြပည်နယ်ဝန်�ကီးချုပ်အသစ်�င
ှ ့်

အန်အယ်လ်ဒတ
ီ ာဝန်�ိပ
ှ ုဂ�ိုလ်များက

ေြမယာဥပေဒ�ှငပ
့် တ်သတ်�ပီး

များစွာ

သိ�ိထ
ှ ားမည်မဟုတ်ဟု

ေဒါ် နီနအ
ီ မ��င
ှ ပ
့် တ်သက်�ပီး
စိုးရိမ်ေနခဲသ
့ ည်။

ယူဆသည်အ
့ တွက်

အဆင်မေြပြဖစ်မည်ကို

ဘုန�် ကီးက

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန�ံုးအေနြဖင့်

လုပ်ေဆာင်မ�အချို �ကို အေကာင်အထည်ေဆာင်ရွက်ခဲပ
့ ါက ယင်းတိုကိ
့ ု
စစ်ေဆးရန်�င
ှ ့်

မှနက
် န်သည်ဆ
့ းုံ ြဖတ်ချက်များ

အန်အယ်လ်ဒဝ
ီ န်�ကီးချုပ်�င
ှ ့်
ေ�ှ �ဆက်ေဆာင်ရွက်�ကရန်

ချမှတ်ရန်

တာဝန်�ိပ
ှ ုဂ�ိုလ်များက
အေတွ�အ�ကံု�ှိ�ကသည်။

သိေသာ်
ု့

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်�ိပ
ှ ုဂ�ိုလ်မှာ မဘသအေနြဖင့် ေဒါ် နီန၏
ီ
အမ�တွင်

ကူညလ
ီ ိုက်ပါေဆာင်ရွက်ရန်ကို

မဟုတ်သည်အ
့ တွက်

မည်သည်အ
့ ခါမှ

အလို�ိမ
ှ ှာ
မှနမ
် ှနက
် န်ကန်

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်မဟုတ်ဟု ဘုနး် ေတာ်�ကီးက အထင်�ိထ
ှ ားသည်။
၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ် ေအာက်တိုဘာလတွင် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှ အရာ�ှိက
ေဒါ် နီန၏
ီ

ေြမကို

ေြမကွက်အတွက်

လာေရာက်တိုငး် တာခဲ�့ ပီး
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

စမ်းေချာင်းေဘး�ှိ
ထုတ်ေပးခဲသ
့ ည်။

သူ(မ)၏
ေြမအမ�ကို တရားဥပေဒလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများအတိုငး် သာ
့
ေြဖ�ှငး် လိုခသ
ဲ့ ည်ဟု

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနကို

ယခင်က
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ေြပာ�ကားခဲ့သည်ဟု စာေရးသူအား ေဒါ် နီန ီ ြပန်ေြပာင်းေြပာြပသည်။
သိေသာ်
ု့

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက

သူ(မ)အေနြဖင်
့
့

ဥပေဒအတိုငး် လိုက်နာေဆာင်ရွက်�င
ို ေ
် သာ်လည်း
အချိန�် ကာြမင်မ
့ ည်ြဖစ်�ပီး
ရ�ိင
ု မ
် ည်မဟုတ်ဟု
အစီအမံသည်

သူ(မ)

လိုလားသည့်

အေြဖလည်း

သတိေပးေြပာ�ကားခဲဖ
့ ူးသည်။

သူ(မ)အတွ
က်
့

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက

ယင်းမှာ

ေဒါ် နီနကိ
ီ့ ု

အေကာင်းဆံုး

၎င်းတို၏
့

ြဖစ်သည်ဟုလည်း

အခိုငအ
် မာေြပာခဲသ
့ ည်။

ယင်းမှာ

သူ(မ)အမ�
ကို ၂၀၁၅ ခု�စ
ှ ် မတ်လအတွငး် ဘုနး် ေတာ်�ကီးေကျာင်းတွင်
့
�ကားနာခဲ့သည်အ
့ ချိနမ
် ှစ၍
လက်ခံရ�ှိခဲ့သည့်

ေဒါ် နီန ီ

အ�ကံတစ်ခု

ေတာက်ေလ�ာက်

ြဖစ်သည်။

ေဒါ် နီန၏
ီ

အမ�

မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့
ပံုစံြဖင့် အ�ပီးသတ်သာွ းမည်ကို မဘသ အဖွဲ�အေနြဖင့်
�ကိုတင်မသိသလို၊

ေဒါ် နီနက
ီ ိုယ်တိုငလ
် ည်း

အမ��င
ှ ပ
့် တ်သက်၍

မည်ကသ
ဲ့ ုိ ေ�ှ
့ �ဆက်သာွ းရမည်ကိုလည်း မသိေပ။
ဤအမ�တွင်

အမ�ရင်ဆင
ုိ ရ
် သူများက

အဖွဲ�အစည်းအမျိုးမျိုးထံ
ြပဿနာများကို

ပုဂ�ိုလ်၊

သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းခံကာ

�ကိုးစားေြဖ�ှငး် ရာတွင်

သေဘာအယူအဆကို

မတူညသ
ီ ည့်
‘legal

ထင်ထင်�ှား�ှားေတွ� ြမင်ရမည်

hybridity’
ြဖစ်သည်။

အစိုးရတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ေန�ကသည့် ဝန်ထမ်းများသည်ပင်
ြပည်သမ
ူ ျားအေနြဖင့် ဥပေဒြပ�ာန်းချက်ပါ လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို
လိုက်နာ�ပီးအမ�ေြဖ�ှငး် ြခင်းကို
အစိုးရ၏

မလိုလား�ကေပ။

ေြမယာဥပေဒကို

ေြမြပင်အေြခအေနများ�ှင့်

၎င်းတိုအေနြဖင်
့
့

အသံးု ြပု�ကေသာ်လည်း
ပတ်သက်�ပီး

အြမင်သေဘာထားများအေပါ်အေြခခံ၍သာ

၎င်းတိ၏
ု့
ဥပေဒကို
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အသံးု ြပု�ကသည်။

ထိအြပင်
ု့

ေြဖ�ှငး် သည်ပ
့ ံုစံအေပါ်

ေြမယာြပဿနာများကို

လ�မ်းမိုးမ��ိသ
ှ ည့်

အချက်များတွင်

ေဒါ် နီနက
ီ ဲသ
့ ုိ ့ �မို �ေနလူထမ
ု ျားပင် လက်�ိေ
ှ ြမယာဥပေဒအေ�ကာင်းကို
နားလည်သေဘာေပါက်မ�မ�ှိသည်အ
့ ချက်၊
မေကျနပ်မ�များ

�ှိလာပါက

၎င်းတိုအေနြဖင်
့
့

မည်သည်ေ
့ နရာတွင်

မည်ကဲသ
့ ုိ ့

တိုင�် ကားေတာင်းဆိရ
ု မည်ကို

�ှငး် လင်းစွာ

မသိ�ကေသးသည်အ
့ ချက်တိုလည်
း
့

ပါဝင်သည်။

အထက်တွငေ
် ဖာ်ြပခဲသ
့ ည့်

ြဖစ်ရပ်နမူနာအရ

ရဟန်းေတာ်များ�ှင့်

ဝန်�ကီးချုပ်ေဟာင်းကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

မိမိတ၏
ို ့

အသိအက�မ်းမိတ်ေဆွအဆက်အသွယ်များထံ
ချဉ်းကပ်အကူအညီရယူသည့်

နည်းလမ်းများကို

လူအများ

ပိုမိုအသံးု ြပု�ကသည်။
ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို

ေြဖ�ှငး် မ�ြပုရသည်အ
့ ခါ

မိမိဘာသာအမှီအခိုကင်းကင်း

ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲ�ပီး

အလွယ်တကူထခ
ိ ိုက်ခံစားရ�ိင
ု သ
် မ
ူ ျား

�ှင့်

စာတတ်ေြမာက်မ�

မ�ှိသည်သ
့ မ
ူ ျားအတွက် အေြခအေနက ပို၍ဆိးု �ိင
ု ေ
် �ကာင်းကိုလည်း
ေဖာ်ြပပါြဖစ်ရပ်က မီးေမာင်းထိးု လျက်�ိသ
ှ ည်။ သူ(မ)ကိ
ု ရပ်ကွက်�င
ှ ့်
့
�မို �နယ်အာဏာပိုငမ
် ျားက
ေဒါ် နီနအ
ီ ေနြဖင့်
မိမိအမ�ကိစ�ကို

လိမ်ညာလှညဖ
့် ျားေနသည်ဟု

ေလးေလးနက်နက်
ကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ေပးရန်

ယံု�ကည်ထားသည်အ
့ တွက်
ဩဇာတိက�မ�ကီးမား

ဘုနး် ေတာ်�ကီးများ�ှင့် ြပည်နယ်အဆင့် အစိုးရအရာ�ှိများအား သူ(မ)
အားကိုးအားထား

ြပုခဲသ
့ ည်။

အဦးအစတွင်

အမ�ကို

ရပ်ကွက်အဆင်တ
် ာ ေြဖ�ှငး် ရန် သူ(မ) ပိုမို လိုလားခဲေ
့ ွငသ
့ သာ်လည်း
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ယင်းအတိုငး်

ေြဖ�ှငး် မ�ြပုရန်

လက်ေတွ�သတိြပုမိလာသည်�င
ှ အ
့် မ�

ခက်ခဲေ�ကာင်း
အထက်အာဏာပိုငမ
် ျား၏

အကူအညီကို ရယူေြဖ�ှငး် ရန် ေဒါ် နီန ီ အာသီသြဖစ်လာခဲသ
့ ည်။
ေကျးလက်ေဒသမှ ေြမယာအြငင်းပွားမ�ဆင
ုိ ရ
် ာြပဿနာများ
�မို � ြပရပ်ကွက်ေနြပည်သမ
ူ ျားကဲသ
့ ပင်
ုိ ့
ကုနး် တန်းေကျးရွ ာသူေကျးရွ ာသားများကလည်း
ေြမယာဆိင
ု ရ
် ာြပဿနာများကို
ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် ရန်

ေကျးရွ ာအဆင်တ
် င်
့ ွငပ

ပိုမိုလိုလား�ကသည်။

ေကျးလက်ေဒသများတွင်

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနများ�ှင့်

ေြမယာစီမံခန်ခွ့ ဲမ�ေကာ်မတီများထံမှ
နည်းပါး�ကသည်။

ကုနး် တန်းရွ ာကဲသ
့ ုိ ့

အကူအညီများရယူမ�

ရွ ာသူရွာသားများတွင်

ပတ်သက်သည့်

ေြမယာဥပေဒ�ှင့်

ဗဟုသတ
ု

နည်းပါးလျက်�ိ�ှ က�ပီး

ဌာနဆိင
ု ရ
် ာလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများ�ှငလ
့် ည်း
မ�ှိ�ကေပ။

ရင်း�ှးီ က�မ်းဝင်မ�

ေကျးလက်ေနြပည်သမ
ူ ျားအတွက်

ြပည်သဝန်
ူ ့ ေဆာင်မ�စနစ်မှာ
အကုနအ
် ကျများြခင်း၊

အလွနတ
် ရာမှ

အချက်များြဖင့်
စာေရးသူ၏

ေလ့လာေတွ� �ှိချက်များအရ
ေကျးရွ ာအုပ်စုအဆင့်
ပတ်သက်သည့်

ေငွေ�ကး

ဘာသာစကားဆိင
ု ရ
် ာ

အတားအဆီးများ�ှိြခင်းဟူသည့်

ေြမယာဥပေဒကို

အစိုးရဌာနများ၏

�� ပ်ေထွး�ပီး

အချိနေ
် ပးရြခင်း�ှင့်

ယှဉ်လျက်��ြမင်�ကသည်။

ပို၍ပင်

ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်ပိုငး် များပင်

နားလည်မ�မ�ှိေ�ကာင်း
အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများသာ
ဗဟုသတ
ု �ှိထားသည်။

�ံုးပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို

မျက်ြမင်လက်ေတွ�
ေတွ�ရသည်။
အစိုးရဥပေဒများ�ှင့်
သိ�ှ
ု ့ ငတ
့် ိုင်

အဆိပ
ု ါအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများက
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လိုက်နာအသံးု ြပုမ� သိပ်မ�ှိေပ။ ေကျးရွ ာေခါင်းေဆာင်များကဲသ
့ ပင်
ုိ ့
ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေရးနည်းလမ်းများ�ှင့်

ဓေလ့ထးံု တမ်းဆိင
ု ရ
် ာနည်းလမ်းများကို အဓိက အသံးု ြပုေလ့�ိသ
ှ ည်။
ေကျးရွ ာအတွငး်

မေြဖ�ှငး် �ိင
ု သ
် ည့်

ေကျးရွ ာေခါင်းေဆာင်များေရာ၊

အမ�ကိစ�များအတွက်

ရွ ာသူရွာသားများပါ

ယခင်က

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများအား မ�ကာခဏဆိုသလို
ေတွ�ဆေ
ုံ ဆွးေ�ွးတိုငပ
် င်�ကေလ့�ိသ
ှ ည်။

ယခုအခါ

တိုငပ
် င်ေဆွးေ�ွးမ�များမှာ
ပိုမို�ကီးမား�� ပ်ေထွးသည့်

ယင်းကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

ေလျာပ
့ ါးလာေသာ်လည်း
အမ�ကိစ�များ

ေပါ်ေပါက်လာသည်အ
့ ခါ

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�များထံ အကူအညီေတာင်းခံ�ကသည့်
အေြခအေနများ ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိေ
ှ သးသည်။
ယခင်က တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�များထံ ချဉ်းကပ်အကူအညီ
ေတာင်းခံရြခင်းမှာ
၎င်းတိက
ု့

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရ၏

ပို၍လ�င်လ�င်ြမန်ြမန်

အကုနအ
် ကျအားြဖင်လ
့ ည်း
ရွ ာသူရွာသားများက

ယ��ရားများထက်စာလ�င်

ဆံးု ြဖတ်လုပ်ကိုင�
် င
ို သ
် ည်သာမက

ပိုမိုသက်သာေသာေ�ကာင်ြ့ ဖစ်သည်ဟု
စာေရးသူအား

ေြပာြပ�ကသည်။

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�များ၌
ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ
အေြခအေနမျိုးတွငလ
် ည်း
ယင်းအဖွဲ�များထံ

မိမိတ၏
ို ့

ဝင်ေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန�ကသည့်
သက်ဆင
ုိ ရ
် ာေကျးရွ ာသူ/သားများက

သွားေရာက်အကူအညီရယူြခင်းမျိုး

�ှိ�င
ို သ
် ည်။

တိုငး် ရင်းသားအဖွဲ�များက တရားမ�တမ� ပို�ိသ
ှ ည့် ဆံးု ြဖတ်ချက်မျိုးကို
ချမှတ်ေပး�ိင
ု သ
် ည်ဟုလည်း
(အစိုးရ�ှင့်

တိုငး် ရင်းသား

ရွ ာသူ/သားများက

ယူဆ�ကသည်။

လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�များအ�ကား)

၂၀၁၂
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အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

သေဘာတူညခ
ီ ျက်

ရ�ှိ�က�ပီးေနာက်

တိုငး် ရင်းသားအဖွဲ�များ၏ အခန်းက� ေမှးမှိနလ
် ာ�ပီး ရွ ာသူ/သားများမှ
၎င်းတိထံ
ု ့ ချဉ်းကပ်အကူအညီေတာင်းြခင်းများ ေလျာန
့ ည်းလာသည်။
စာေရးသူြပုလုပ်ခသ
ဲ့ ည့် သုေတသနတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးက
ေအာက်ပါအတိုငး် ေြပာသည်။ “အခုဆရ
ုိ င် လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�ေတွမှာ
(အလျင်ကေလာက်)

အာဏာသိပ်မ�ှိေတာဘ
့ းူ ။

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ရတာလည်း
အြငင်းပွားစရာကိစ�များကို

သူတအလု
ို ့
ပ်
အဓိက

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ

အမ�ေတွကို

မဟုတ်ေတာဘ
့ းူ ။”

တာဝန်ယူ

ေြဖ�ှငး် ရသူမှာ

ြဖစ်လာသည်။

တိုငး် ရင်းသား

လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�များတွင် ဩဇာအ�ှိနအ
် ဝါ ကျဆင်းသွားေသာ်လည်း
၎င်းတိ၏
ု့

ေဆာင်ရွက်ချက်များက

ယ��ရားအေဆာက်အအံုများထက်
ယံု�ကည်�ကသည့်

ဦးေနေကျာ်

တရားဝင်

ပိုမိုထေ
ိ ရာက်မ��ိသ
ှ ည်ဟု

ေဒသခံအချို �လည်း

ပတ်သက်�ပီး

အစိုးရ၏
�ှိသည်။

ဆိုသက
ူ

ဤအချက်�င
ှ ့်

�ှငး် လင်းေြပာြပသည့်

ေအာက်ပါအမ�ကိစ�ကို စာေရးသူ ေလ့လာခဲပ
့ ါသည်။
က�န်ေတာ့်

ေယာက်ဖ

ြဖစ်သရ
ူ ဲ ့

ေယာက�မဆီကေန

ေြမကွက်တစ်ကွက်ဝယ်ခဲ့တယ်။ �ပီးခဲ့တဲ့ သံးု �ှစ်က က�န်ေတာ့်
ေယာက်ဖ ဆံးု ေတာ့ သူေယာက�
မ က ေြမကို ြပန်လိုချင်တယ်
့
ြဖစ်ေရာ။ �ှစ်ဦးသေဘာတူ ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ေတာ့ �ှိတယ်။
ဒါေပမဲ့ စာချုပ်က တရား�ံုးမှာ အေသအချာ ချုပ်ထားတာေတာ့
မဟုတ်ဘးူ ေပါ။့ ဒါနဲ ့ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း (ရာအိမ်ေခါင်း)
ဆီကို

က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်တို�ကားမှ
ာ
့

သွားရတာေပါ။့

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက

ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေပးတယ်။
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ေယာက�မြဖစ်သက
ူ ေြမကွက်ကို ြပန်လိုချင်တယ်ဆရ
ုိ င် လက်�ိှ
ေပါက်ေဈးေပးဝယ်ရမယ်လိုလည်
း
့

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက

ေြပာတယ်။ ဒါကို ေယာက�မ�ကီးက မလိုက်နာဘဲန ဲ ့ ေြမကွက်
ြပန်ရဖိကိ
ု ့ ုပဲ

ဆက်လုပ်ေနခဲတ
့ ယ်။

ဒါနဲ ့

က�န်ေတာ်ရယ်၊

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းရယ် �ှစ်ေယာက်သား ေကျးရွ ာအုပ်စု
ေခါင်းေဆာင်ဆက
ီ ို

သွား�ကတယ်။

ေကျးရွ ာအုပ်စုေခါင်းေဆာင်ကလည်း

ရွ ာက

အုပ်ချုပ်မ�းေြပာတဲအ
့ တိုငး် ပဲ ေြပာတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒါကိုလည်း
ေယာက�မ�ကီးက

လက်မခံ�င
ို ေ
် တာ့

ေကျးရွ ာအုပ်စုေခါင်းေဆာင်က
မသိေတာဘ
့ းူ ။

ဘာဆက်လုပ်ရမယ်

ေနာက်ဆးုံ ေတာ့

တစ်ဖက်ရွာက

(ေကအဲနယ
် ူခွဲထက
ွ ်အဖွဲ�) တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�ဝင်
တစ်ေယာက်ကို အကူညေ
ီ တာင်းေတာ့ သူက ေကျးရွ ာအုပ်စု
အုပ်ချုပ်ေရးမ�းအိမ်ကို

လိုက်သာွ း�ပီး

အမ�သာွ းအမ�လာအေ�ကာင်းကို

�ှငး် ြပတယ်။

ေကျးရွ ာအုပ်စုတာဝန်ခံ

ရဲေတွန ဲ ့

ေကျးရွ ာအုပ်စု

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေတွကိုလည်း

ဖုနး် ဆက်တယ်။

လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�ဝင်ပုဂ�ိုလ်က အမ�ကို သူကိုတိုင် ကိုငတ
် ွယ်
ေြဖ�ှငး် တာေတာ့

မဟုတ်ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့

ဘယ်လိုေြဖ�ှငး် ရမလဲဆတ
ုိ ာကိုေတာ့

အ�ကံေပးတယ်။

ေနာက်ဆးုံ ေတာ့

ေခါင်းေဆာင်က

ေကျးရွ ာအုပ်စု

ေယာက�မ�ကီးအေနနဲ ့ ေြမကွက်မူလတန်ဖိုးရဲ ့ �ှစ်ဆ ၈ သိနး်
ကျပ်

(အေမရိကန်ေဒါလာ

၅၈၀

ခန်)့

ကို

ေပးဖို ့
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အမိနချမှ
် ့ တ်လိုက်တယ်။

ေကျးရွ ာအုပ်စုေခါင်းေဆာင်အေနနဲ ့

အဲဒလ
ီ ို ဆံးု ြဖတ်ချက် ချမှတ်ဖိုကိ
် ဖွဲ�ဝင်ရဲ ့
့ ု လက်နက်ကိုငအ
ဩဇာအ�ှိနအ
် ဝါကို ရယူအသံးု ြပုခဲရ
့ တယ်။
�မို � ြပေဒသများတွင်

ေတွ� �ှိခဲရ
့ တိုငး် ပင်
့ သည်အ

ေကျးရွ ာေခါင်းေဆာင်များက

ဦးေဆာင်ေြဖ�ှငး် ရန်

ခက်ခဲသည့်

�ကီးမားကျယ်ြပန်��့ ပ်ေထွးလွနး် သည်အ
့ မ�များကို
ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ရာတွင် လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊ အဖွဲ�အစည်းအဖံုဖံုက
ပါဝင်ပတ်သက်�ကေလ့�ိှသည်။

ေကျးလက်ေဒသများတွငမ
် ူ

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�များ�ှင့်

အဖွဲ�ဝင်များ၏

ပါဝင်ပတ်သက်မ�က

�မို �ေပါ်ထက်ပိုများသည်။

လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများပါဝင်ပတ်သက်မ�သည်
ေြမယာအသိမ်းအဆည်းခံရသည့်
ေအာက်ပါြဖစ်ရပ်တွင်

အမ�ကိစ�များ

ဤကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

ေတွ�ရသည်။

အထူးသြဖင့်
ြဖစ်ေလ့�ိသ
ှ ည်။

ပါဝင်ပတ်သက်မ�ကို
လက်�ိေ
ှ ြပာင်းလဲမ�များက

ေြမယာြပဿနာေြဖ�ှငး် ေရးြဖစ်စဉ်အား

မည်သုိ ့

�� ပ်ေထွးမ�

ြဖစ်ေစသည်ကိုလည်း ထင်ထင်�ှား�ှား ေတွ� �ှိရပါမည်။
ေကျးလက်ေဒသတွင ်

ေလ့လာခဲ့သည့်

ေြမယာအသိမ်းဆည်းခံရြခင်း�ှင ့်

ြဖစ်ရပ်

--

လက်နက်ကင
ို အ
် ဖွဲ�အစည်းများ၏

အခန်းက�
လွနခ
် သ
ဲ့ ည့်

၁၉၉၇

ခု�စ
ှ ်က

ကုနး် တန်းေကျးရွ ာအတွငး် �ှင့်

အနီးတဝိုက်ပတ်လည်တွင် တပ်မေတာ်အစိုးရက လယ်ယာေြမဧက
၅၀၀ ကို သိမ်းဆည်းခဲသ
့ ည်။ ယင်းေြမများကို တပ်မေတာ်အစိုးရ�ှင့်
အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

လက်မှတ်ေရးထိးု ခဲသ
့ ည့်

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင်
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ဦးေဆာင်သည့် ေကအဲနယ
် ူခွဲထက
ွ ်အဖွဲ�ငယ်တစ်ခုအား ေပးအပ်ခဲသ
့ ည်။
လယ်ယာေြမပိုင�
် ှင် ၁၃၅ ဦး မှာ ရွ ာေပါင်း ၉ ရွ ာမှ ရွ ာသူရွာသားများ
ြဖစ်�ကသည်။

၁၀

ေယာက်မှာ

ကုနး် တန်းေကျးရွ ာသူ/သားများ

ြဖစ်�ကသည်။ ၎င်းတိုလယ်
ယာေြမ စတင်အသိမ်းခံရသည်အ
့ ချိနတ
် ွင်
့
လယ်သမားများမှာ မည်သထံ
ူ ့ တွငမ
် ှ မတိုင�် ကားရဲဘဲ �ှိေနခဲသ
့ ည်။
အသိမ်းအဆည်းခံရသည့်

ေြမေပါ်တွင်

စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းများ
လယ်ရာေြမပိုင�
် ှင်

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုငက
်

ေဆာင်ရွက်စဉ်အချိနမ
် ှာပင်
ရွ ာသူရွာသားများက

အတင်းအ�ကပ်ေစခိုငး် ြခင်း

အခမဲ့လုပ်အားေပး

ခံခဲ�့ ကရသည်။

ဦးသိနး် စိနအ
် စိုးရ

အာဏာရလာ�ပီးေနာက်ပိုငး် လူထအ
ု ေနြဖင့် မိမိတရပိ
ို ့ ုငခ
် ွငမ
့် ျားအေပါ်
ေတာင်းဆိတ
ု ိုက်ပဲဝ
ွ င်ရန် ယံု�ကည်မ�ပိုမို အားေကာင်းလာ�ပီး ၎င်းတို၏
့
ေြမယာများကို

ြပန်လည်ရယူရန်

စိတ်ဆ��ေပါ်ေပါက်လာ�ကေတာသ
့ ည်။

ပထမအဆင်အ
့ ေနြဖင့်

တရားဝင်ဖဲ�စ
ွ ည်းထားသည့်

ေြမယာစီမံခန်ခွ့ ဲမ�ေကာ်မတီ၊

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနစသည်တသိ
ို ့ ု ့

မသွားေရာက်�ကေသးေသာ်လည်း

၂၀၁၃ ခု�စ
ှ ်တွင် ရွ ာေကျာင်းဆရာေဟာင်း (ဦး)ေစာဝင်းအား မိမိတ၏
ို ့
မေကျနပ်ချက်များကို

ဖွငဟ
့် ေြပာ�ကားခဲသ
့ ည်။

ကုနး် တန်းေကျးရွ ာတွင်

(ဦး)ေစာဝင်းမှာ

ပညာအတတ်ဆးုံ ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးအြဖစ်

သတ်မှတ်ခံရသူြဖစ်သည်။

ေနာင်တွင်

(ြမန်မာ)့

ေ�ကးမံုသတင်းစာတွငလ
် ည်း စကားြပန်အြဖစ် အလုပ်လုပ်ခသ
ဲ့ ည်။
(ဦး)ေစာဝင်းသည်

အသက်

အြခားေသာေကျးရွ ာသူ/သားများကဲသ
့ ပင်
ုိ ့
ဖလံုကရင်လူမျိုးတစ်ဦး ြဖစ်သည်။

၄၅

�ှစ်�ိ�ှ ပီး
ဗုဒဘ
� ာသာဝင်
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ရွ ာသူရွာသားများ၏

လယ်ယာေြမများကို

ြပန်လည်ရယူေပးလိုသည်အ
့ တွက် ၂၀၁၃ ခု�စ
ှ ်တွင် ၎င်းတိ၏
ု ့ အမ�ကို
လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ရန်
လူသထ
ိ င်�ှား

(ဦး)ေစာဝင်း

ဆ��ြပရန်�င
ှ ့်

တိုင�် ကားစာများ

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

ေပးပိရန်
ု့

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်

သေဘာတူခဲသ
့ ည်။

သိေသာ်
ု့

လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�ထံ

(ဦး)ေစာဝင်း၏

��န�် ကားချက်ကို

လယ်သမားများက

မဝံ့ရဲ�ကေချ။

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင�
် င
ှ ့် ၎င်း၏ လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�ွကို ရွ ာသူ/သားများက
ေ�ကာက်ရွံ �ေန�ကရသည်။

ထင်ထင်ေပါ်ေပါ်

ေတာင်းဆိတ
ု ိုက်ပဲဝ
ွ င်ရဲသည့်
စုစည်း၍

လယ်သများတချို �ကို

အသိမ်းခံခဲရ
့ သည့်

ငါတိေြမြပန်
ု့
ေပး”

ဟူသည့်

ေြမေနရာေပါ်တွင်

“ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင်

စာတမ်းများ

ကိုငေ
် ဆာင်ကာ

ဆ��ြပေစခဲသ
့ ည်။

ရွ ာသူရွာသားများ

ဆ��ြပသည်အ
့ ချိနတ
် ွင်

အသိမ်းအဆည်းခံ

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင၏
်

တပ်ဖဲ�ွဝင်များကာ

ေစာင်�့ ကပ်ေနခဲ�့ ကသည်။
ဆ��ြပရာေနရာမှ
ရွ ာသူ/သားများ

ပထမဦးဆံးု အ�ကိမ်
ေြမကွက်ေနရာေပါ်တွင်

ေသနတ်များကိုငေ
် ဆာင်ကာ

သိ�ှ
ု ့ င ့်

လယ်သမားများလည်း

လှညြ့် ပန်လာခဲ�့ ကသည်။
ဆ��ြပရန်

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင၏
်
လက်ဆ�
ွဲ တ
� ်ဆက်ခ�ဲ့ ပီး

(ဦး)ေစာဝင်း

သွားသည်အ
့ ခါ

ဒုတိယအ�ကိမ်
(ဦး)ေစာဝင်းက

တပ်ဖဲ�ဝ
ွ င်စစ်သားများဆီသာွ းေရာက်ကာ
သိမ်းဆည်းထားသည့်

ေြမကွက်များကို

လယ်သမားများထံ

ြပန်လည်ေပးအပ်သင်ေ
့ �ကာင်းကို

လယ်သမားများထံ

ြပန်လည်ေပးအပ်ခမ
ဲ့ ည်ဆပ
ုိ ါက

ေြပေြပလည်လည် ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေြပာဆိခ
ု သ
ဲ့ ည်။ လယ်ယာေြမများကို
ရိတ်သမ
ိ ်းထွက်�ိလ
ှ ာမည့်

အသီးအ�ှမ
ံ ျားကို
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လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�ဝ
ွ င်များ�ှငလ
့် ည်း
ေဝမ�သွားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်းကိုလည်း (ဦး)ေစာဝင်း ကတိေပးခဲ့သည်။
(ဦး)ေစာဝင်းဦးေဆာင်သည့် လယ်သမားများအဖွဲ� �ှင့် ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင၏
်
လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�တ
ွ ို ့

ေတွ�ဆ�ုံ က�ပီးေနာက်

လက်�ိလ
ှ ယ်ယာေြမများသည်

၎င်းတိလက်
ု့
နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အေနြဖင့်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးစာချုပ်တွင်

လက်မှတ်ေရး�ပီးေနာက်

တရားဝင်လမ်းေ�ကာင်းမှတစ်ဆင့်

ရ�ှိခသ
ဲ့ ည့်

ေြမများ

ြဖစ်သည်ဟုဆက
ုိ ာ ဖဒိေ
ု အာင်ခိုငက
်
�မို �နယ်တရား�ံုးကို တိုင�် ကားစာ
ေပးပိေလေတာ
ု့
သ
့ ည်။

ရန်ကုန�် မို � မှ

လူသမ
ိ ျားသည့်

ကရင်လူမျိုးေ�ှ �ေန

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုငမ
် ှ

ငှားရမ်းခဲသ
့ ည်။

ေ�ှ �ေနတစ်ဦးအြပင်

မန်းေလးြမတ်ေကျာ်ကိုလည်း
စာေရးသူ၏

သုေတသနတွင်

ပါဝင်ေြဖဆိုခသ
ဲ့ မ
ူ ျားက ေ�ှ �ေန�ှစ်ဦးစလံုးကို ေမာ်ေတာ်ကားများ�ှင့်
ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင်

လာဘ်ထးို ခဲသ
့ ည်ဟု

ေြပာြပ�ကသည်။

ယင်းကို

(လက်ခံသမ
ူ ျားက) လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ�အစား ဝန်ေဆာင်မ�အတွက်
အခေ�ကးေငွဟု

သတ်မှတ်�ကသည်။

(ဦး)ေစာဝင်းမှာ

မန်းေလး(ြမတ်ေကျာ်)�ှငလ
့် ည်း
ဆက်ဆေ
ံ ရး�ှိ�င
ှ ထ
့် ား�ပီးသား
တိတ်တဆိတ်ဆက်သယ
ွ ်မ�
ြဖစ်ေ�ကာင်းကုနစ
် င်ကို

ရင်း�ှးီ သည့်
ြဖစ်သည်အ
့ တွက်
လုပ်ခသ
ဲ့ ည်။

(ဦး)ေစာဝင်း

ေ�ှ �ေနမန်းေလးအား

�ှငး် လင်းေြပာြပခဲ�့ ပီးေနာက်

မန်းေလးသည်

ဘက်ေြပာင်းသွား�ပီး

စတင်ေထာက်ခံ

ကူညပ
ီ ါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲေ
့ တာသ
့ ည်။

အမ�ကို

တရား�ံုးမှ

ေြမယာသိမ်းဆည်းခံရမ�များမှာ

သူ�င
ှ ့်

လယ်သမားများအေရးကို

လက်ခံစီရင်ြခင်း
�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး�ှင့်

သိ�ှ
ု ့ ငတ
့် ိုင်
မြပုခဲေ
့ ပ။

ဆက်စပ်မ��ိှေန�ပီး၊
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ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျားအတွက်

အလွနတ
် ရာမှ

အ��ရာယ်များကာ

တရား�ံုးများမှလည်း လက်ခံေြဖ�ှငး် ေပးရန် ခက်ခဲလွနး် သည်အ
့ တွက်
မည်သည်လ
့ ုပ်ေဆာင်မ�မျိုးကိုမှ

တရား�ံုးများက

လုပ်ေဆာင်မည်မဟုတ်ေ�ကာင်း

(ဦး)ေစာဝင်း

ဤကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

�ကားသိရသည့်

အေြခအေနမျိုးကို

ေြပာသည်။
အချိနတ
် ွငပ
် င်

ြပည်နယ်အဆင့် တပ်မေတာ် အရာ�ှိေဟာင်း တစ်ဦးထံ (ဦး)ေစာဝင်း
တိတ်တဆိတ်ချဉ်းကပ်ကာ

ေနြပည်ေတာ်(ဗဟို)အဆင်သ
့ ုိ ့

မည်ပံုတိုင�် ကားမ�ြပု�ိင
ု မ
် ည်ကို

ေမးြမန်းမ�

ြပုေလသည်။

တပ်မေတာ်အရာ�ှိ၏ အ�ကံြပုချက်အရ တိုင�် ကားစာတစ်ေစာင်ကုိ
သမ�တ�ံုးသို ့

(ဦး)ေစာဝင်း

ပိုခဲ့ သ
့ ည်။

အမ�ကို

ေြဖ�ှငး် ရန်

နည်းလမ်း�ှာစဉ်းစားေပးမည်ဟု

သမ�တ�ံုးမှ

အေ�ကာင်းြပန်�ကားေသာ်လည်း

ယင်းေနာက်တွင်

မည်သည်လ
့ ုပ်ေဆာင်ချက်မှ လုပ်ေဆာင်သည်ကို မေတွ� �ှိခဲ့ရေပ။
သိ�ှ
ု ့ င ့်

အမှတ်

၂၂

ေြခြမန်တပ်မဌာနချုပ်

လက်ေအာက်�ိှ

တပ်မေတာ်တပ်ရင်း ၂၀၂ သို ့ အမ�ကိစ��င
ှ ့် ပတ်သက်၍ အကူအညီများ
သွားေရာက်ေတာင်းခံရန် (ဦး)ေစာဝင်း
စစ်ဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

အရာ�ှိများကို

သံခင်းတမန်ခင်းနည်းလမ်းများကို

ဆံးု ြဖတ်ခဲသ
့ ည်။

ဤကဲသ
့ ုိ ့

ချဉ်းကပ်ရာတွင်

ဉာဏ်ပညာ�ှင့်

အသံးု ြပု၍

လိမ�ာပါးနပ်စွာ

လုပ်ေဆာင်ခရ
ဲ့ သည်ဟု (ဦး)ေစာဝင်းက စာေရးသူအား ေြပာြပခဲ့သည်။
အမ�ကိစ��င
ှ ့် ပတ်သက်�ပီး ေအာက်ပါအတိုငး် သိမ်ေမွ� စွာ �ှငး် လင်း
ေြပာြပခဲသ
ု ည်။
့ ည်ဟု ဆိသ
“ဒီေြမေတွက လယ်သမားေတွ ပိုငဆ
် င
ုိ တ
် ဲ့ လယ်ယာေြမေတွေလ။
လယ်လုပ်စားဖို ့ ေြမမ�ှိလ�င် ဒီလယ်သမားေတွမှာ စားစရာ ဘာမှ
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�ှိေတာမ
့ ှာ

မဟုတ်ဘးူ ။

ဒါေ�ကာင့်

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုငဦ
် းေဆာင်တဲ့

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�ွ နဲ က�န်
ေတာ်တို ည
ိ င
ိ� း် ေဆာင်ရွက်ချင်တယ်။”
့
့ ��
သိ�ှ
ု ့ င ့်

လယ်သမားများ၏

တပ်ရင်းမ�း

၂

လယ်ယာေြမများ

ဦး

တည်�ိှရာေနရာသို ့

ေရာက်လာ�က�ပီး

လူစတ
ံု က်စံု

ေတွ�ဆေ
ုံ ဆွးေ�ွး�ကသည်။ ေဆွးေ�ွးပွဲတွင် တပ်မေတာ်မှ တပ်ရင်းမ�း ၂
ဦး၊

ေကျးရွ ာအုပ်စုေခါင်းေဆာင်၊

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ှင့်

ရပ်ရွာလူ�ကီးများ၊ လယ်သမားအချို �၊ (ဦး)ေစာဝင်း �ှင့် ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင၏
်
ကိုယ်စားလှယ်တို ့ ပါဝင်�ကသည်။ ယင်းဟင်းလင်းြပင်ေနရာတွငပ
် င်
စစ်ခံု�ု ံးတစ်ခုပံုစံ

ဖန်တီးခဲ�့ ကသည်။

ဤအြဖစ်အပျက်မှာ

ခု�စ
ှ ်အတွငး်

ြဖစ်ပွားခဲြ့ ခင်း

ြဖစ်သည်။

တပ်မေတာ်တပ်ရင်းမ�း

၁

ဦးက

ပထမဦးစွာ

လယ်သမားများဘက်မှ

ေြပာ�ကားချက်ကို

အလျင်�ကားနာခဲသ
့ ည်။

လယ်သများအား

ြပန်လည်ေပးအပ်သင်ေ
့ �ကာင်း

ဆံးု ြဖတ်ချက်ချသည်။

၂၀၁၄

ေြမဧက

သိေသာ်
ု့

၂၅၀

ကို

တပ်ရင်းမ�းက
(ဦး)ေစာဝင်း၊

ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်များ�ှင့် လယ်သမားများက ယင်းဆံးု ြဖတ်ချက်ကို
လက်မခံလို�ကေပ။

“သိမ်းထားတဲ့

လယ်ယာေြမဧကအကုနလ
် ံုးကို

ြပန်ေပးရမယ်။ အကုနလ
် ံုးမဟုတ်ရင်ေတာ့ က�န်ေတာ်တို ့ လက်ခံမှာ
မဟုတ်ဘးူ ”

ဟု

(ဦး)ေစာဝင်းက

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင်

တင်ြပေြပာဆိခ
ု သ
ဲ့ ည်။

သိ�ှ
ု ့ င ့်

ဦးေဆာင်သည်အ
့ ဖွဲ�အေနြဖင့်

လယ်ယာေြမများ(အားလံုး)ကို

ြပန်လည်ေပးအပ်ရမည်ဟု

တပ်ရင်းမ�းက ��တ်အားြဖင့် ဆံးု ြဖတ်ချက်ချလိုက်ေလသည်။ သိေသာ်
ု့
ဖဒိေ
ု အာင်ခိုငအ
် ဖွဲ�ဝင်များက
ဖယ်�ှားြခင်းမျိုး

မြပုလုပ်ခေ
ဲ့ ပ။

ေြမေနရာေပါ်မှ

အ�ပီးတိုင်

(အသိမ်းအဆည်းခံထားရသည့်
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လယ်ယာေြမေပါင်း၏ ထက်ဝက်ြဖစ်သည့် ပမာဏ) ဧကေပါင်း ၂၅၀
ခန် ့

�ှိသည့်

လယ်ယာေြမေပါ်တွင်

ဖဒိေ
ု အာင်ခိုငတ
် ပ်ဖဲ�ဝ
ွ င်များဘက်ကေရာ၊ ရွ ာသူရွာသားများဘက်ကပါ
မည်သမ
ူ � ဝင်ေရာက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုငြ် ခင်း မြပုရဲ�ကေတာေ
့ ပ။
သက�ရာဇ်

၂၀၁၅

ခု�စ
ှ ်

�ှစဆ
် န်းပိုငး် တွင်

ေြမယာြပဿနာေြဖ�ှငး် ေရးအဖွဲ�အား
ေပးပိခဲ
ု့ေ
့ သာ်လည်း

မိမိတို ့ ပါတီ

မေြဖ�ှငး် �ိင
ု ေ
် သးဟုသာ

တိုင�် ကားစာတစ်ေစာင်
အစိုးရမဖွဲ�ခင်

ဤြပဿနာကို

အေ�ကာင်းြပန်ခေ
ဲ့ �ကာင်း

ြပန်လည်ေြပာြပသည်။
အန်အယ်ဒပ
ီ ါတီမှ

အန်အယ်လ်ဒပ
ီ ါတီ၏

(ဦး)ေစာဝင်း

ယင်းအေ�ကာင်းြပန်ချက်မှတစ်ပါး

အြခားေသာ

အေ�ကာင်း�ကားချက်တစ်စံုတရာ

မရ�ှိေတာေ
ု ည်။ သိ�ှ
ု ့ င့် တပ်မေတာ်တပ်ရင်း ၂၀၂ သို ့
့ �ကာင်းလည်း ဆိသ
(ဦး)ေစာဝင်း�ှင့်

လယ်သမားများ

ေနာက်တစ်�ကိမ်

ထပ်မံသာွ းေရာက်�ကသည်။ ၂၀၁၅ ခု�စ
ှ ် ဇူလိုငလ
် တွင် တပ်ရင်းမ�းက
ဖဒိေ
ု အာင်ခိုင�
် င
ှ အ
့် ဖွဲ�အား

၎င်းတို ့

လယ်ယာေြမများအားလံုးကို

လယ်သမားများအား

ြပန်လည်ေပးအပ်ရန်
အေ�ကာင်းမထူးခဲေ
့ ပ။
အမ�ကို

ရယူထားသည့်
အ�ပီးအပိုင်

ထပ်မံ��န�် ကားခဲေ
့ သာ်လည်း
အန်အယ်လ်ဒအ
ီ စိုးရသစ်လက်ထက်တွင်

အ�ပီးအြပတ်

ေြဖ�ှငး် �ိင
ု ရ
် မည်ဟု

တပ်ရင်းမ�းက

ယင်း�ှစ်တွငပ
် င် ရွ ာသူရွာသားများအား ကတိေပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ်
ဧ�ပီလတွင်

အန်အယ်လ်ဒအ
ီ စိုးရတက်လာ�ပီး

ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိသ
ှ ည့်
ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် မည်၊
ေကျးရွ ာများအားလံုးကိုလည်း

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး်

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို
အမ�ရင်ဆင
ုိ ေ
် နရသည့်
ကွငး် ဆင်းေလ့လာမ�

ြပုလုပ်မည်ဟု
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သတင်းစာများတွင်

ေ�ကြငာခဲသ
့ ည်။

ဤေ�ကြငာချက်ကို

ေတွ� �ှိ�ပီးေနာက်

အန်အယ်လ်ဒပ
ီ ါတီထံ

ေနာက်ထပ်တိုင�် ကားစာတစ်ေစာင်ကို

(ဦး)ေစာဝင်း

သိသာထင်�ှားသည့်

ေပးပိုခဲ့ သ
့ ည်။

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးေြပာင်းလဲမ�များ

ြဖစ်ထန
ွ း် ေပါ်ေပါက်လာသည်အ
့ တွက် ၎င်းတိ၏
ု ့ လယ်ယာေြမများကို
ြပန်လည်ရ�ှိေတာမ
့ ည်ဟု

လယ်သမားများ

ယံု�ကည်ေမ�ာ်လင်ခ
့ ဲ�့ ကသည်။
ဤကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

ေြမယာအမ�မျိုးကို

ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် �ိင
ု ရ
် န်

သတ�ိ�ိှဖိလိ
ု ့ ုေ�ကာင်း၊ အဖွဲ�အစည်းအမျိုးမျိုးထံသလည်
ုိ ့
း မေမာတမ်း
သွားေရာက်�င
ို ဖ
် ိလိ
ု ့ ုေ�ကာင်း စာေရးသူအား (ဦး)ေစာဝင်း ေြပာသည်။
ဘယ်သကိ
ူ့ ု

ဘယ်လို

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

ချဉ်းကပ်မလဲဆတ
ုိ ာ

ရွ ာရဲအေြခအေနနဲ
့
့

စိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာကိုလည်း

သိရမယ်။

ရွ ာသူရွာသားေတွရဲ ့

သေဘာေပါက်ဖိုလိ
့ ုတယ်။

ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေဆွးေ�ွးတတ်တဲ့ အရည်အချင်းလည်း �ှိရမယ်။
တစ်ဖက်က လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ေပးတဲ့ ေ�ှ �ေနေတွကိုလည်း
သိထားရမယ်။

�ပီးေတာ့

စစ်တပ်၊

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�ေတွ၊

အစိုးရနဲ ့

တြခားဆက်စပ်အဖွဲ�အစည်းေတွ

စသြဖင့်

အဖွဲ�အစည်းအမျိုးမျိုးနဲ ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသတ
ု ေတွ ကိုယမ
့် ှာ
�ှိထားရမယ်
ဟူ၍လည်း ေြပာသည်။
၂၀၁၆

ခု�စ
ှ ်

ေအာက်တိုဘာလ

အန်အယ်လ်ဒအ
ီ စိုးရအေနြဖင့်

မည်သည့်

ေရာက်သည်တ
့ ိုင်
ေြမယာြပဿနာကိုမ�
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မေြဖ�ှငး် ရေသးေ�ကာင်း (ဦး)ေစာဝင်း စာေရးသူအား ေြပာသည်။
သိမ်းဆည်းခံထားရသည့်

ေြမယာများ�ှင့်

ပတ်သက်သည့်

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူရန် အန်အယ်လ်ဒပ
ီ ါတီအဖွဲ�ဝင်များ
ေရာက်လာ�ကေသာ်လည်း

မည်ကသ
ဲ့ ေသာ်
ုိ ့

စတင်လုပ်ကိုငခ
် သ
ဲ့ ည်မျိုး
သိမ်းဆည်းခံခရ
ဲ့ သည့်

လုပ်ေဆာင်ချက်မှ

မ�ှိေသးေပ။

ေြမယာများ

အမ�ကိစ�များ�ှင့်

ပတ်သက်�ပီး

မည်သည်သ
့ တင်းစာတွင်

မိမိအေနြဖင့်

ေဆာင်းပါးေရးသားေဖာ်ြပရမည်ကို

အချိနေ
် တာ်ေတာ်�ကာ�ကာ

(ဦး)ေစာဝင်း စဉ်းစားခဲေ
့ သးသည်ဟုလည်း သိရသည်။ သူအေနြဖင်
့
့
ြပဿနာကို

ေသွးထွက်သယ
ံ ိုြဖစ်ေစမည့်

မေြဖ�ှငး် ချင်သည်အ
့ တွက်
ေရွ းချယ်အသံးု ြပုရန်
လယ်ယာေြမများကို

နည်းလမ်းများ

သံးု �ပီး

အြခားေသာနည်းလမ်းများ
စဉ်းစားဆံးု ြဖတ်ခဲ့သည်။

လယ်သမားများ

အမ�ဆးုံ ခန်းတိုငသ
် ာွ းမည်ကို

ြပန်လည်ရ�ှိြခင်း

(ဦး)ေစာဝင်း

အန်အယ်လ်ဒပ
ီ ါတီ

၎င်းတိပိ
ု ့ ုင်
မ�ှိဘဲ

မလိုလားေပ။

အာဏာရလာသည်အ
့ ခါ

ေြမယာအသိမ်းအဆည်းခံရသည့်

အမ�ေပါင်းအေြမာက်အများကို

အစိုးရက ေြဖ�ှငး် မ� ြပု�ိင
ု မ
် ည်ဟု (ဦး)ေစာဝင်း�ှင့် ရွ ာသူ/သားများ
ေမ�ာ်လင်ခ
့ �ဲ့ ကေသာ်လည်း

အစိုးရမှ

ေြမယာြပဿနာများကို

ေြဖ�ှငး် ေနသည်ဟူသည့် မည်သည်အ
့ သံကိုမ� မ�ကားသိရေသးေပ။
ကုနး် တန်းေကျးရွ ာ�ှင့်
ယခင်စစ်အစိုးရ

�ှင့်

ေဒသအနီးတဝိုက်တွင်

တပ်မေတာ်၊

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�ွများတို�ှ့ င့်

ဆက်စပ်မ��ိှသည့် �ကီးမားသည့် ေြမသိမ်းယာသိမ်းြပဿနာေပါင်း ၅
ခုအထိ �ှိေသာ်လည်း အမ�တစ်ခုကိုမ� မေြဖ�ှငး် �ိင
ု ေ
် သးေပ။
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ဒုတိယပင်လံု �ငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခံများကို ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပ�ပီး
(�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးအရ

အေြဖ�ှာ�ပီး)

မှသာ

အသိမ်းအဆည်းခံေြမယာြပဿနာများကို

ေြဖ�ှငး် �ိင
ု မ
် ည်ဟု

(ဦး)ေစာဝင်း

ယူဆသည်။

တစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးအပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချုပ် (အန်စီေအ) တွင်
လက်မှတ်ေရးထိးု ခဲ�့ ကသည့်
တပ်မေတာ်တအ�ကား
ို ့

EAO

အဖွဲ�များ၊

အစိုးရ

�ှင့်

ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် မ�များ၊

�ငိမ်းချမ်းေရးဆိင
ု ရ
် ာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာေတွ�ဆေ
ုံ ဆွးေ�ွးမ�များ ြပုလုပ်ရာ အခန်းအနားများအား
‘ဒုတိယပင်လံု �ငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခံ’ ဟု ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်က
အမည်ေပးခဲသ
့ ည်။
ေြမယာများအသိမ်းအဆည်းခံခရ
ဲ့ သည်က
့ ိစ�ကိုလည်း
�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးြပဿနာတစ်ရပ်အြဖစ်

(ဦး)ေစာဝင်း

�� ြမင်�ပီး

�ငိမ်းချမ်းေရးေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေဆွးေ�ွးပွဲများ၏
အစိတ်အပိုငး် တစ်ခုအေနြဖင့်

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ြခင်းသာလ�င်

အေကာင်းဆံုးြဖစ်မည်ဟု

လက်ခံယံု�ကည်ထားသည်။

အာဏာလက်ဝယ်

ရယူထားသည့်

(ဦး)ေစာဝင်း

သံသယ�ှိသည်။

လွနစ
် ွာ

စီမံအုပ်ချုပ်ေနသူများသည်

ေခါင်းေဆာင်များအေပါ်
�ိင
ု င
် အ
ံ ေရးကို

လိမ�ာပါးနပ်�က�ပီး

မည်ကသ
ဲ့ ုိ ့ ကာကွယ်ရမည်ကို
ထင်ြမင်ယူဆေ�ကာင်း

စာေရးသူအား
မိမိတ၏
ို ့

ေခါင်းေဆာင်လုပ်သမ
ူ ျားက

မိမိအေနြဖင့်

(ဦး)ေစာဝင်း

ပံုရိပ်ကို

ဦးေဆာင်

၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်ကို

အထူးသိ�ကသည်ဟု

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာတစ်ရပ်အား
မျက်�ာှ ပျက်ရမည်၊

ယင်းကို

ေြပာသည်။

မေြဖ�ှငး် �ိင
ု ပ
် ါက
ထိခိုက်လာ�ိင
ု မ
် ည်ကို

စိုးရိမ်ေန�ကသည်ဟုလည်း

ဆိသ
ု ည်။
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ယင်းမှာ

အသိမ်းအဆည်းခံေြမယာြပဿနားများကို

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ရန်

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာေခါင်းေဆာင်များ

တွနဆု
် ့ တ်ေနရသည့်

အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု

ြဖစ်သည်။

ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �အြငင်းပွားမ�ြပဿနာများအေ�ကာင်းအားလံုးကို
တာဝန်�ိပ
ှ ုဂ�ိုလ်များ

သိထား�ပီးသားြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့်

အသိမ်းအဆည်းခံခဲရ
့ သည့်
�ှိ�င
ှ �့် ပီးသားြဖစ်ေ�ကာင်း

၎င်းတိုထံ
့ တွင်

ေြမယာစာရင်းများ
မိမိအေနြဖင့်

ခိုငခ
် ိုငမ
် ာမာ

ယံု�ကည်သည်ဟုလည်း (ဦး)ေစာဝင်း ေြပာသည်။ သိေသာ်
ု့
ဝန်�ကီးများ၊
ဗိုလ်ချုပ်များ�ှင့်

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�မ
ွ ျားစသည့်

အဆင်ြ့ မင်အ
့ ရာ�ှိပုဂ�ိုလ်များ

ပါဝင်ေန�ကေသာေ�ကာင့်

ေြမယာသိမ်းဆည်းခံရမ�ြပဿနာများသည်
�� ပ်ေထွးနက်နက်နလ
ဲ ှသည်။

အလွနတ
် ရာမှ

၂၀၁၅

ခု�စ
ှ ်တွင်

ဘားအံ�မို �ဘန
ု း် �ကီးေကျာင်းတစ်ေကျာင်း၌

ြပုလုပ်ခဲသ
့ ည့်

အစည်းအေဝးတစ်ခု တက်ရင်း ေြမယာြပဿနာများ၏ �� ပ်ေထွးမ�ကို
(ဦး)ေစာဝင်း

စတင်ခံစားသိ�ိလ
ှ ာသည်။

ယင်းစည်းေဝးပွဲတွင်

ေဆွးေ�ွးသည့် ေခါင်းစဉ်မှာ �ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ်အေ�ကာင်း ြဖစ်သည်။
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်လာသူများကို
မိမိကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ေပးေနသည့်
(ဦး)ေစာဝင်းေြပာြပခဲ�့ ပီး

ယင်းအမ�များ�ှငပ
့် တ်သက်�ပီး

စာြဖင်ေ
့ ရးသားထားသည့်
ေကအဲနယ
် ူ၊

ေြမယာအမ�များအေ�ကာင်း
စာရွ က်စာတမ်းများကို
ဒီေကဘီေအ

တပ်မေတာ်၊
အပါအဝင်

လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အသီးသီးတိအား
ု့
ြဖန်ေဝေပး�ိ
င
ု ခ
် သ
ဲ့ ည်။ သိေသာ်
ု့
့
ေကျးရွ ာအဆင်တ
့ ွင်

ြဖစ်ပွားလျက်�ိသ
ှ ည့်

ေြမယာအမ�များကို
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မည်သည်အ
့ ဖွဲ�ကမ�

ကိုငတ
် ွယ်

မေြဖ�ှငး် လို�ကေပ။

ကရင်ြပည်နယ်အတွငး် ြဖစ်ပွားလျက်�ိသ
ှ ည့် ေြမယာြပဿနာများကို
တာဝန်ယူေြဖ�ှငး် ေပးလိုသည့် အဖွဲ�တစ်ဖဲ�ွ မှ မ�ှိေတာဘ
့ းူ လား ဟူ၍ပင်
(ဦး)ေစာဝင်း သံသယ�ှိလာသည်။
ဤအမ�တွင်

�ကီးမား�� ပ်ေထွးလှသည့်

ရင်ဆင
ုိ �် ကံုေတွ�လာရသည်အ
့ ခါ
(ဦး)ေစာဝင်းကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

ေြမယာြပဿနာများ�ှင့်
ေကျးရွ ာသူ/သားများသည်

ပညာတတ်ပုဂ�ိုလ်များထံ

သွားေရာက်အကူအညီရယူ�ကသည်ကို

မည်ကဲသ
့ ုိ ့

ေတွ� ြမင်ခဲရ
့ သည်။

ေြမယာေကာ်မတီများကိုလည်းေကာင်း၊
အစိုးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ်ယ��ရားများကိုလည်းေကာင်း
ချဉ်းကပ်အကူအညီ

ေတာင်းခံြခင်းများ

မ�ှိသည်ကို

ေတွ�ရသည်။

ပညာတတ်ပုဂ�ိုလ်များပင်လ�င် ြပဿနာေြဖ�ှငး် ရာ၌ ေြမယာဥပေဒ၊
ဥပေဒလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို အားကိုးတ�ကီး အသံးု မြပု�ကသည်ကို
ေတွ�ရသည်။

ယင်းအစား

ေြမကို

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ� �ှငသ
့် ာ

လက်�ိပ
ှ ိုငဆ
် င
ုိ ထ
် ားသည့်
ဦးစွာ

�ကိုးစားြပုလုပ်သည်ကို

ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် မ�များ

ေတွ�ရသည်။

�ကိုးစားည��
ိ င
ိ� း် မ�များ

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�ွ �ှင့်

အလုပ်မြဖစ်ေတာမ
့ ှသာ တပ်မေတာ်အရာ�ှိထံ အကူအညီရယူခဲသ
့ ည်။
အဆိပ
ု ါ တပ်မေတာ်အရာ�ှိကလည်း ဥပေဒလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို
အသံးု မြပုခဲေ
့ ချ။

ယင်းအစား

ဟင်းလင်းြပင်ေနရာတစ်ခုတွင်

တရားခွငတ
် စ်ခု ဖန်တီးခဲသ
့ ည်။ ေြမယာြပဿနာကို ဝိုငး် ဝန်းေြဖ�ှငး် ရန်
�ကိုးစားခဲသ
ူ ျား၏
့ မ

စဉ်းစားချက်များသည်

ေြမယာဥပေဒကို

ဗဟိုမြပုဘဲ ယင်းြပဿနာအတွငး် ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူများအ�ကား
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�ကားဝင်ေစ့စပ်ည��
ိ င
ိ� း် ေြဖ�ှငး် ရန်သာ

�ကိုးစားခဲ�့ ကေ�ကာင်း

ေတွ�ရသည်။ တစ်ချိနတ
် ည်းတွင် တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖဲ�ွ မှ
ေ�ှ �ေနများကို ငှားရမ်းအသံးု ြပုရန် �ကိုးစားခဲေ
့ �ကာင်း ေတွ� ခဲရ
့ သည်။
ယင်းမှာ အစိုးရ၏တရားေရးစနစ်မှတစ်ဆင့် ြပဿနာေြဖ�ှငး် လိုသည့်
အားထုတ်မ�တစ်ခု ြဖစ်သည်။ သိေသာ်
ု့
အစိုးရတရား�ံုးများက အမ�ကို
ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် လိုြခင်း မ�ှိသည့် အေနအထားကို ေတွ� ခဲရ
့ သည်။
အမ�ကို

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးြပဿနာများ�ှင့်

ဆက်စပ်မ��ိသ
ှ ည်ဟု

ဆိက
ု ာ

(ဦး)ေစာဝင်းက အန်အယ်လ်ဒ ီ ပါတီ �ှင့် �ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ်အတွငး်
ပါဝင်ေန�ကသည့် အဖွဲ�အစည်းများ�ှငလ
့် ည်း ပူးေပါင်းကာ အမ�ကို
ေြဖ�ှငး် ရန်

�ကိုးစားခဲသ
့ ည်။

ထိေ�ကာင်
ု့
့

ဤအမ�ကို

�ကိုးစားေြဖ�ှငး် သည်ေ
့ နရာတွင်

လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊

အဖွဲ�အစည်းအဖံုဖံုတ၏
ို ့

ေပါင်းစပ်ရယူသည့်

အကူအညီကို

အေနအထားကို �ှငး် �ှငး် လင်းလင်း ေတွ� ြမင်ရသည်။ ေြမြပင်တွင်
ယင်းကဲသ
့ ုိ ့

လူပုဂ�ိုလ်မျိုးစံု၊

အဖွဲ�အစည်းမျိုးစံုတ၏
ို ့

ပါဝင်ပတ်သက်မ�ြဖင့်

အမ�ေြဖ�ှငး် ြခင်းသည်

အထိေရာက်ဆးုံ နည်းလမ်း
ယံု�ကည်လက်ခံထား�က�ပီး
အသံးု ြပုရန်
ေဖာ်ြပခဲသ
့ ည့်

ြဖစ်သည်ဟု

ဤကဲသ
့ ေသာနည်
ုိ ့
းလမ်းများကိုသာ

ပိုအားသန်�ကသည်။

သိေသာ်
ု့

အမ�များမှာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆန်သည်အ
့ တွက်

လူအများ

ယင်းတိကိ
ု့ ု

ဤေဆာင်းပါးတွင်
ခက်ခဲ��ပ်ေထွးလှ�ပီး
အလွယ်တကူ

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ြခင်း မြပု�ိင
ု ေ
် ပ။
အစိုးရတရား�ံုးများမှ တရားသူ�ကီးများပင် ဤကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
အမ�များကို
မည်သုိ ကိ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် သင်သ
့ ုငတ
့ ည်ကို မသိ�ကေသးေချ။ ဤအချက်က
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ေြမယာဥပေဒတွင် အားနည်းချက်များ �ှိေနေ�ကာင်း ေထာက်ြပလျက်
�ှိသည်။

အမ�တွင်

ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည့်

အဆင်ြ့ မင်အ
့ ရာ�ှိပုဂ�ိုလ်များ
အေနအထားမျိုးတွင်

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ရန်

ယင်းကို

တရားသူ�ကီးများက

လက်တွနသွ
် ့ ားေလ့�ိေ
ှ �ကာင်းကိုလည်း

ေတွ� �ှိရသည်။

အထက်တွငတ
် င်ြပခဲသ
့ မ�ကို ဝိုငး် ဝန်း�ကိုးပမ်းေြဖ�ှငး် ေပး�ကသူ
့ ည်အ
ပုဂ�ိုလ်အများစုမှာ အစိုးရက တရားဝင် အသိအမှတ်ြပုထားသည့်
တရားေရးဆိုငရ
် ာဝန်ထမ်းများ၊
အတတ်အသိပညာ�ှငမ
် ျားမဟုတ်ေ�ကာင်းကိုလည်း
ြမင်ေတွ� ခဲရ
့ သည်။

ရွ ာသူ/သားများ၏

ရင်ဆင
ုိ ေ
် နရသည့်

အမ�ြပဿနာများကို

ဩဇာအာဏာ�ှိသူ

သေဘာထားမှာ

၎င်းတို ့

ကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ေပး�ိင
ု သ
် ည့်

မည်သက
ူ ိုမဆို

အစိုးရက

အသိအမှတ်ြပုသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပုသည်ြဖစ်ေစ ချဉ်းကပ်�ပီး အကူအညီ
ရယူသာွ းမည်ပင် ြဖစ်သည်။
ေဆွးေ�ွးချက်များ
ြဖစ်ရပ်များကို

ေလ့လာ�ကည်သ
့ ည်အ
့ ခါ

လက်ေတွ�ကိုငတ
် ွယ်

အမ�ကိစ�များကို

ေြဖ�ှငး် ရာ၌

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရ၏

တရားဥပေဒစီရင်ေရးစနစ်ယ��ရားများ�ှင့်

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို

အသံးု ြပု�ကြခင်းမ�ှိသည်ကို

�ှငး် လင်းစွာ

ြမင်ေတွ�ရသည်။

အြငင်းပွားစရာကိစ�များ ေပါ်ေပါက်လာသည်အ
့ ခါ ြပည်သအ
ူ များစုမှာ
ရပ်ေကျးအဆင်တ
် င်
့ ွငပ
အဆင်ေြပသည်န
့ ည်းလမ်းများသံးု ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အကယ်၍

�ကီးမားကျယ်ြပန်��့ ပ်ေထွးသည့် အမ� ဆိပ
ု ါက လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊
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အဖွဲ�အစည်းအဖံုဖံုတ၏
ို ့

အကူအညီများကို

ရယူြခင်းနည်းလမ်းများြဖင်ေ
့ သာ်လည်းေကာင်း �ကိုးစားေြဖ�ှငး် မ�များ
ြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အကူအညီေပး�ကသည့် ပုဂ�ိုလ်အများစု၊
အဖွဲ�အစည်းအများစုတွင်

ဘုနး် ေတာ်�ကီးများ၊

ပညာတတ်များ�ှင့်

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�မ
ွ ျား�ှင့် ၎င်းတိ၏အဖွ
ု့
ဲ�ဝင်များ ပါဝင်�ကေသာ်လည်း
၎င်းတိမှ
ု ့ ာ ေြမယာအမ�ကိစ�များကို ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ရန် ဥပေဒအရ
ေပးအပ်ထားသည့်

အာဏာမ�ှိ�ကေပ။

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို
အ�ှိနအ
် ဝါ�ှင့်

ဩဇာအာဏာ

ယံု�ကည်ထား�ကသည်။

သိေသာ်
ု့

၎င်းတိတွ
ု ့ င်

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ေပး�ိင
ု မ
် ည့်
�ှိ�ကသည်ဟု

�ကီးမား�ပီး

ြပည်သလ
ူ ူထက
ု

ကိုငတ
် ွယ်ရခက်ခဲသည့်

ြပဿနာများကို

ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် တွင်

ပါဝင်ပတ်သက်သည့်

လူပုဂ�ိုလ်မျိုးစံု၊

အဖွဲ�အစည်းေပါင်းစံု�င
ှ ့်

နည်းလမ်းမျိုးစံုတကိ
ို ့ ု

အထူးသြဖင့်

ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်အသံးု ြပု�ကသည်အ
့ ချက်မှာ

သိသာထင်�ှားသည့်
ေယဘုယျအားြဖင့်

အချက်တစ်ချက်ြဖစ်သည်။
အစိုးရ၏

ယင်းမှာ

တရားဥပေဒစီရင်ေရးမ�ိုင်မှာ

သာမန်ြပည်သမ
ူ ျားအကျိုးငှာ လ�ပ်�ှားလည်ပတ်ေနသည့် က�တစ်ရပ်
ြဖစ်မေနေသးေ�ကာင်းကို ေရာင်ြပန်ဟပ်လ�က်�ိသ
ှ ည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
သ
့ ာ
၎င်းတိ၏
ု့

အမ�တေဘာင်ကိစ�များကို

ကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ေပး�ိင
ု �် ကရန်

ဩဇာအာဏာပိုငဆ
် င
ုိ သ
် ည့်
အဖွဲ�အစည်းအဖံုဖံုတကိ
ို ့ ု

လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊
ြပည်သလ
ူ ူထက
ု

�ှာေဖွချဉ်းကပ်�ကြခင်း

အားကိုးတ�ကီး
ြဖစ်သည်။

တရားဝင်ြပ�ာန်းသတ်မှတ်ထားသည့်
လုပ်ထးံု လုပ်နည်းစည်းမျဉ်းဥပေဒများ�ှငတ
့် ကွ

ရပ်ကွက်�င
ှ ့်
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ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
အုပ်ချုပ်မ�တာဝန်ခံများတိုကိ
့ ုပင်
အသံးု ြပုလိုြခင်း

ေဒသအဆင့်
အဘယ်ေ�ကာင့်

ြပည်သမ
ူ ျားက

မ�ှိသည်အ
့ ေ�ကာင်းရင်းများကို

ဤအပိုငး် တွင်

ေဆွးေ�ွးတင်ြပသွားပါမည်။
စာေရးသူ၏ လက်ေတွ�ကွငး် ဆင်းေလ့လာမ�ေတွ� �ှိများအနက်တစ်ခုမှာ
ရပ်ရွာအတွငး်

မှီတင်းေနထိင
ု �် ကကုနေ
် သာ

ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်

ြပည်သအ
ူ များစုသည်

ေြမယာစီမံခန်ခွ့ ဲမ�ေကာ်မတီများ

�ှိသည်ဟူသည်အ
့ ချက်ကို

သိ�ိှထားြခင်း

အချက်ြဖစ်သည်။

မ�ှိ�ကေသးသည့်

၎င်းတိအား
ု့

တရားဥပေဒစီရင်ေရးစနစ်များ�ှင့်

အစိုးရ၏

ပတ်သက်�ပီး

ေမးခွနး် များ

ေမးြမန်းသည်အ
့ ချိနတ
် ိုငး် ယင်းမှာ �မို �နယ်၊ ခ�ိုင�
် င
ှ ့် ဗဟို ဟူ၍
အဆင်ဆ
ှ ည့်
့ င်�
့ ိသ

တရား�ံုးများကိုသာ

ရည်��နး် မ�ြပုသည်ဟုသာ

နားလည်ထား�ကသည်။

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရ၏

တရားဥပေဒလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို
လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ�

ြပည်သလ
ူ ူထက
ု

မြပုလို�ကသည့်

အေ�ကာင်းရင်းများစွာတွင်

ေငွေ�ကးအကုနအ
် ကျ၊

အချိနအ
် ကုနအ
် ကျ၊

ဘာသာစကားအတားအဆီး၊ ယံု�ကည်မ�မ�ှိြခင်း၊ (ေြမယာ)ဥပေဒ၏
အားနည်းချက်၊ အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့် formality-phobia ဟုေခါ်သည့်
အစိုးရအာဏာ၊

အစိုးရ�ံုးပိုငး် �ှင့်

ဌာနပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာလုပ်ငန်းများကို

ေ�ကာက်ရွံ � မ�တပါဝင်
ို ့
သည်။ သိ�ှ
ု ့ င့် အစိုးရစနစ်၏ ေဘာင်အြပင်ဘက်မှ
ဩဇာအာဏာ�ှိ�ကကုနေ
် သာ
ချဉ်းကပ်အကူအညီရယူြခင်းကို
ထင်ြမင်လာ�ကသည်။

လူပုဂ�ိုလ်များထံ
ပိုမို၍

ထိေရာက်သည်ဟု
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�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရ၏

တရားဥပေဒစီရင်ေရးစနစ်မှ

ရ�ှိရန်

ဝန်ေဆာင်မ�များ

အချိန�် ကန်�ကာလွ
နး် ြခင်း၊
့

ေငွေ�ကးအကုနအ
် ကျများလွနး် ြခင်းတို�ှ့ ိေ�ကာင်း

မ�ကာခဏဆိသ
ု လို

သုေသတနတွင် ပါဝင်ေြဖဆိသ
ု မ
ူ ျားက စာေရးသူအား ေြပာြပ�ကသည်။
ဘားအံ�မို �ရပ်ကွက်

က

မှ

ေြမယာအမ�ရင်ဆင
ုိ ေ
် နရသည့်

အမျိုးသမီးတစ်ဦးက စာေရးသူအား ေအာက်ပါအတိုငး် ေြပာသည်။
ေြမအမ�တစ်ခုန ဲ က�န်
မ ၃ �ှစ်ေလာက် ရင်ဆင
ုိ ခ
် ဲရ
့
့ တယ်။ အမ�ကို
ြမန်ြမန်ေလး

အဆံးု သတ်လိုက်ချင်တယ်။

အမ�ြဖစ်တဲအ
့ တွက်)

တြခားအလုပ်ေတွကို

လွတ်လွတ်လပ်လပ်
ဒီေလာက်အထိ

လုပ်လို ့

မရေနဘူး။

အချိနယ
် ူမယ်လို ့ က�န်မ

မေမ�ာ်လင်ခ
့ ဲ့ဖူးဘူး။

(ဒီလို

၁၅

ရက်

တရား�ံုး�ကားနာပွဲ
အမ�ဆးုံ ြဖတ်ချက်ကိုလည်း

အမ�က

ဘယ်တုနး် ကမှ

ြပည်တ
့ ိုငး်

ြပည်တ
့ ိုငး်

တက်ေရာက်ေနရ�ပီးေတာ့
ြမန်ြမန်

ချမှတ်�င
ို တ
် ယ့်

အေနအထား �ှိမေနဘူး ြဖစ်ေနတယ်။ အခုေတာ့ ဒီအမ�မှာ
က�န်မ

�� ံးေတာမ
ိ ာ
့ ယ်ဆုတ

သိ�ပီ။

ေနြပည်ေတာ်အဆင်မ
့ ှာ
�ိင
ု ေ
် န�ပီးသားလို ့ တရားသူ�ကီးက

ဘာေ
ုိ တာ့
့ �ကာင်လ
့ ဲဆေ

တစ်ဖက်တရား�ပိုင်ေတွက
ေြပာတယ်။

သူက

ဒီ

(�မို �နယ်အဆင်)့ မှာ က�န်မ အမ��င
ို သ
် ာွ းတာမျိုး မလုပ်ရဲဖူးေလ။
တရား�ံုးအဆင်ဆ
့ င်မ
့ ှာ �ှိတဲ့ တရားသူ�ကီးေတွကို လာဘ်ထးို ဖို ့
ေ�ှ �ေနက က�န်မကို အ�ကံေပးတယ်။ ေ�ှ �ေနက “တကယ်လို ့
ခင်ဗျား/�ှင် လာဘ်မေပးရင်၊ �� ံးမှာပဲ” လို ့ ေြပာတယ်။ ဒါေပမဲ့
အဲဒေ
ီ လာက်အထိေတာ့ က�န်မလည်း မတတ်�င
ို ဘ
် းူ ေလ။ ဒီ ၃
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�ှစ်အတွငး် တရားသူ�ကီးကိုေပးဖိဆိ
ု ့ �ု ပီး အမ�ရင်ဆင
ုိ ေ
် နရတဲ့
ေြမကွက်ရဲ ့

တစ်ဝက်ကိုေတာင်

ေငွ

သိနး်

၁၁၀

(အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၇၅၀၀) နဲ ေရာင်
းခဲ�့ ပီး�ပီ။
့
ဘာသာစကား�ှင့် ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများ၊ ဥပေဒပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ
ဗဟုသတ
ု နည်းပါးမ� �ှင့် အစိုးရ၏ တရားေရးမ�ိုင်အေပါ် ယံု�ကည်မ�
မ�ှိ�ကသည့်

အချက်များက

ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းအတိုငး်

ြပည်သမ
ူ ျားက အမ� ရင်မဆိင
ု လ
် ို�ကြခင်း အဓိက အေ�ကာင်းရင်းများ
ြဖစ်သည်။

ေြမယာအြငင်းပွားမ�

ရင်ဆင
ုိ ေ
် နခဲရ
့ သည့်

ြပဿနာတစ်ရပ်�င
ှ ့်

ကုနး် တန်းေကျးရွ ာေနြပည်သတ
ူ စ်ဦးက

စာေရးသူအား ေအာက်ပါအတိုငး် ေြပာြပခဲသ
့ ည်။
အစိုးရရဲ ့ စည်းမျဉ်းဥပေဒလုပ်ထးံု လုပ်နည်းေတွကို သိလည်း
မသိထားဘူး။

ဗမာစကားကိုလည်း

(ေကာင်းေကာင်း)

မေြပာတတ်ဘးူ ။

အစိုးရ�ံုးေတွကိုလည်း

မ�ှိတအ
ဲ့ တွက်

တစ်ဖက်က

သွားကျင့်

�မို �နယ်အဆင်အ
့ ထိ

အယူခံဝင်တယ်ဆရ
ုိ င်

က�န်ေတာ်/မတိုက
့

အမ�ကို

ဆက်မလိုက်ေတာဘ
့ းူ ။

ရွ ာအဆင်က
့ ေန

တက်�ပီး

ဘယ်ကိုမှလည်း

မသွားဘူး။

ဘယ်တိုငး် ရင်းသားအဖွဲ�အစည်းနဲမှ့ လည်း

အဆက်အသွယ်

�ှိမထားေတာ့ ေကျးရွ ာအဆင်၊့ ေကျးရွ ာအုပ်စုအဆင်မ
့ ှာ �ှိတဲ့
အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေတွနပဲ
ဲ ့ အမ�ေြဖ�ှငး် ချင်တယ်။
စတုတ�ေြမာက် အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခုမှာ လက်ေတွ� ြဖစ်ပျက်ေနသည့်
အမှနတ
် ကယ်ြဖစ်ရပ်များကို
မလ�မ်းြခံု�ိင
ု သ
် ည့်

ဥပေဒက

လံုလံုေလာက်ေလာက်

ကိစ�ြဖစ်သည်။

ဤအချက်သည်
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လက်�ိြှ ပ�ာန်းထားသည့်
�ှိသည်ကို

ေြမယာဥပေဒ�ှင့် မည်ကသ
ဲ့ ုိ ့ ဆက်စပ်မ�

စာေရးသူ

ေဆွးေ�ွးခဲ�့ ပီးြဖစ်သည်။

ဥပေဒသည်

ကိုက်ညမ
ီ �မ�ှိသည့်

အချက်က

ေြမြပင်အေြခအေန�ှင့်
ြပဿနာ၏တစ်ဖက်တွင်
ြပည်သအ
ူ များက

�ှိ�ပီး

အြခားတဖက်တွင်

နားမလည်�ကသည့်

သည်အ
့ ြပင်

အချက်က

ဥပေဒကို
�ှိေနသည်။

ြပစ်မ�ဆင
ုိ ရ
် ာဥပေဒပုဒမ
် များကလည်း

ေခတ်ေနာက်ကျလျက် �ှိသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ပိုငန
် က်ကျူးလွနမ
် �
ြပုလုပ်ခသ
ဲ့ ည်ဟု

စစ်ေဆးေတွ� �ှိခဲပ
့ ါက

ဒဏ်ေငွ

၅၀၀

ကျပ်

(အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၀.၃၆) ေဆာင်ရန် သိမဟု
ု ့ တ် ေထာင်ဒဏ် ၁ လ
ကျခံရန်

ဟူ၍

ေရွ းချယ်�င
ို သ
် ည်။

ဒဏ်ေငွ

၅၀၀

ကျပ်သည်

မေြပာပေလာက်သည့် ပမာဏြဖစ်သည်အ
့ တွက် နစ်နာေ�ကးအြဖစ်
ဒဏ်ေငွေပးသည့်

နည်းလမ်းကိုသာ

လူတိုငး် ေရွ းချယ်�ကသည်။

ဤသည်မှာ ဥပေဒများ ေခတ်ေနာက်ကျမ� ဥပမာ တစ်ခုတည်းသာ
�ှိေသးသည်

(အလားတူ

ကိစ�များ

မျက်ေမှာက်ေခတ်အေြခအေနများ�ှင့်
ဥပေဒပုဒမ
် ေပါင်း

များစွာ

ကိုက်ညမ
ီ �

ေြမာက်များစွာ�ှိသည်။

အထက်တွငေ
် ဖာ်ြပခဲသ
့ တိုငး်
့ ည်အ
တိုငး် ရင်းသားလူမျိုးစုများစွာက

၂၀၁၂

�ှိသည်)။
မ�ှိေတာသ
့ ည့်

ဥပမာအေနြဖင့်
ေြမယာဥပေဒသည်

လက်ခံကျင်သ
ှ ည့်
့ းုံ လျက်�ိသ

ေ���ေြပာင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးြခင်းအေလ့အထကို
အသိအမှတ်ြပုထားခဲြ့ ခင်း

မ�ှိေပ။

ထိအြပင်
ု့

ေြမယာများကို

မှတ်ပံုတင်ရာတွငလ
် ည်း လူတစ်ဦး�ှင့် တစ်ဦးအ�ကား အခွငအ
့် ေရး
သာတူညမ
ီ �

မရ�ှိ�ကေပ။

ေြမယာမှတ်ပံုတင်သည့်

ြဖစ်စဉ်သည်

စနစ်တကျ မ�ှိေပ။ ယင်းကို စနစ်တကျ�ှင့် ြပင်ဆင်ခဲြ့ ခင်း မဟုတ်သလို
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တိုင�် ကားမ�များ

�ှိလာသည်အ
့ ခါ

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ရမည်ကိုလည်း
မ�ှိေပ။

ထိေ�ကာင်
ု့
့

ြပ�ာန်းချက်များအတိုငး်
မလုပ်�ကေချ။

မည်ကဲသ
့ ုိ ့

တိတိကျကျ

ေဖာ်ြပထားြခင်းမျိုး

ေြမယာအမ�များကို
ြပည်သမ
ူ ျားက

လိုက်နာေြဖ�ှငး် �ကြခင်း

ဤသုေတသနေတွ� �ှိချက်အရ

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများပင်

ဥပေဒပါ

ေြမယာဥပေဒကို

ေဒသအာဏာပိုင်
လိုက်နာေြဖ�ှငး် ြခင်း

မ�ှိ�ကေ�ကာင်း ေတွ� �ှိရသည်။
အစိုးရတရားစီရင်ေရးစနစ်ယ��ရားများ၏
ချဉ်းကပ်ရယူအသံးု ြပု�ကြခင်း

အကူအညီကို

မ�ှိရသည့်

ပ�မေြမာက်

အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု အစိုးရ�ံုးပိုငး် ၊ ဌာနပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာလုပ်ငန်းများ�ှင့်
ဆက်စပ်လုပ်ကိုငရ
် မည်ကို

ေ�ကာက်ရွံ � �ကသည်အ
့ ချက်

အစိုးရဌာနဆိင
ု ရ
် ာများ�ှင့်
�ှက်ေ�ကာက်စရာဟု
အမ�ကိစ�များကို

ြဖစ်သည်။

ရင်ဆင
ုိ �် ကံုေတွ�ရသည်အ
့ ချက်ကို

�� ြမင်�ကတတ်သည်။

ထိေ�ကာင်
ု့
့

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် �ကရာတွင်

မိမိတ၏
ို ့

တတ်�င
ို သ
် မ�

�ံုးမေရာက်ေအာင် ေ�ှာင်�ကဉ်�ကသည်။
ဤသုေတသနေလ့လာေတွ� �ှိချက်များအရ
ဥပေဒ

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများအတိုငး်

မ�ှိရသည့်

လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ြခင်း

ေနာက်ဆးုံ

အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခုမှာ

တရားေရးမ�ိုင်အြပင်ဘက်�ိှ
ပုဂ�ိုလ်များအား
အမ��င
ို ေ
် ချ

အစိုးရ�ံုးပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ

ဩဇာအာဏာ�ကီးမားသည့်

ဆက်သယ
ွ ်ချိတ်ဆက်�ပီး
အလားအလာ

ယံု�ကည်လက်ခံထားသည်
ဤပုဂ�ိုလ်များတွင်

ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် မှသာ

ပိုများသည်ဟု

ြပည်သအ
ူ များက

ဟူသည်အ
့ ချက်ပင်
ဥပေဒအရ

ြဖစ်သည်။

အပ်�င
ှ း် ခံထားရသည့်
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လုပ်ပိုငခ
် ွငအ
့် ာဏာ

မ�ှိေပသလို

ဥပေဒလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများအတိုငး် လည်း
မဟုတ်ေပ။

(သိေသာ်
ု့
)

ေဆာင်ရွက်စီမံ�ကြခင်း

ေအာက်ေြခအဆင်အ
် ျားကို
့ ာဏာပိုငမ

ဤပုဂ�ိုလ်များက

အမိန��
် ့ န�် ကားချက်များ

ြပည်သအ
ူ များက

ယူဆလက်ခံထား�ကသည်။

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး်

ေပး�ိင
ု စ
် ွမ်း�ှိသည်ဟု
ေယဘုယျအားြဖင့်

ြဖစ်ထန
ွ း် ေပါ်ေပါက်လျက်�ိသ
ှ ည့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာေြပာင်းလဲမ�များသည်
ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများ�ှင့်
လုပ်ပိုငခ
် ွငအ
့် ာဏာ�ှိသည်၊
ချက်မှတ်ေပး�ိင
ု သ
် ည်

ပတ်သက်၍
မည်သက
ူ

ဟူ၍

မည်သထံ
ူ ့ တွင်
ဆံးု ြဖတ်ချက်

�ှငး် �ှငး် လင်းလင်း

စိတ်ချလက်ချ

မသိ�င
ို သ
် ည့် ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးလျက် �ှိသည်။ ဤကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
ဝန်းကျင်မျိုးတွင်

ဥပေဒမှ

ြပ�ာန်းသတ်မှတ်ထားသည့်

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းေဘာင်အြပင်ဘက်�ိှ နည်းလမ်းများကို အသံးု ြပုြခင်း
(informality)

သည်လည်းေကာင်း၊

နည်းလမ်းမျိုးစံုအား

ေပါင်းစပ်ေရာေ�ှာ အသံးု ြပုြခင်း (hybridity) သည်လည်းေကာင်း
အားေကာင်းအသက်ဝင်လာသည်။ ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် � အသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်များ

မရ�ှိသည့်

�ကံုေတွ�ရသည်အ
့ ခါတွင်
ပိုမိုခံစား�ကရသည်။
ေြမယာကိစ�များကို

အေနအထားမျိုး�ှင့်

မလံုြခံုမ�ကို

မည်သက
ူ

ြပည်သအ
ူ များ

အာဏာလုပ်ပိုငခ
် ွငမ
့် ျား

စီမံေဆာင်ရွက်သာွ းမည်ကို

�ှိ�ပီး
လူထက
ု

ေသေသချာချာ သိ�ိထ
ှ ားြခင်း မ�ှိေပ။ ဤအချက်သည် ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင ်
အာဏာပိုငဗ
် ဟုြဖစ်မ� ဝါ ဩဇာအာဏာ�ှိသည့် လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊
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အဖွဲ�အစည်းအဖံုဖံု

ယှဉ်လျက်

တည်�ိေ
ှ နေ�ကာင်းကို

လှစ်ဟြပသလျက်�ိသ
ှ ည်။
အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့် ‘hybrid political orders’ ဟု ေခါ်သည့်
ပံုစံအမျိုးမျိုးေရာေ�ှာေနတတ်သည့် �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးစနစ် အယူအဆ (Boege
et

al.

2009,

13-21)

ကို

သံးု ၍

ခွဲြခားစိတ်ြဖာသံးု သပ်ေဖာ်ြပ�ိင
ု သ
် ည်ဟု
ဤအယူအဆက

ဤအေြခအေနကို
စာေရးသူယူဆသည်။

တင်ြပသည်မှာ

ကူးေြပာင်းေရးကာလများကို

ပဋိပက�လွန၊်

ြဖတ်သန်းလျက်�ိသ
ှ ည့်

(�ိင
ု င
် )ံ

အေြခအေနများတွင် ဥပေဒမ�ိုင် ၁ ရပ်�င
ှ ့် �ှငး် လင်းတိကျသည့်
အဏာပိုင်

၁

ရပ်တည်း

တည်�ိှေနြခင်းမျိုး

မဟုတ်ဘဲ

အာဏာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �မှာ ဗဟုသေဘာေဆာင်လျက်�ိှ�ပီး ဩဇာအာဏာကို
ချုပ်ကိုငထ
် ားသူမှာ

လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊

အဖွဲ�အစည်းအဖံုဖံု

ယှဉ်လျက်တည်�ိေ
ှ နေ�ကာင်းဟူသည့် အချက်ြဖစ်သည်။ ဘိးု ဂါး �ှင့်
ဆက်စပ်ပညာ�ှငမ
် ျား

(Boege

et

al.

2009,

13-21)

က

တရားဥပေဒစီရင်ေရးနည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ လုပ်ထးံု လုပ်နည်းအမျိုးမျိုး
�ှင့်

အမ�ေြဖ�ှငး် ေရးအမျိုးမျိုး

တည်�ိှေနသည်အ
့ ေြခအေနကို

�ှငး် လင်းေဖာ်ြပ�ိင
ု ရ
် န် ‘hybridity’ အယူအဆကို အသံးု ြပုခဲသ
့ ည်။
ေဒါ် နီနက
ီ ဲသ
့ ုိ ့

လူများက

တရားဝင်ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းအတိုငး်
ရင်ဆင
ုိ ေ
် ြဖ�ှငး် လိုလင်က
့ စား

အစိုးရ၏
၎င်း၏အမ�ကိစ�ကို

ယင်းကဲသ
့ �ကိ
ုိ ့ ုးစားေြဖ�ှငး် သည့်

ြဖစ်စဉ်တေလ�ာက်

ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းေဘာင်အြပင်ဘက်မှ

နည်းလမ်းများစွာ�ှင့်

(ဥပေဒအရ

အပ်�င
ှ း် ခံထားရြခင်းမ�ှိသည်)့

လူပုဂ�ိုလ်၊

လုပ်ပိုငခ
် ွငအ
့် ာဏာ
အဖွဲ�အစည်းများစွာ
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ပါဝင်လာသည်ကို

ေတွ� �ှိရသည်။

ထိအြပင်
ု့

အမ�ြဖစ်ရပ်များတွင်

ေလ့လာခဲသ
့ ည့်
(ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် �)

တရားဝင်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များ

ရ�ှိရန်

�ကိုးစားသည်ေ
့ နရာတွငလ
် ည်းေကာင်း၊
အသိမ်းအဆည်းခံေြမယာများကို ြပန်လည်ရယူရန် လုပ်ေဆာင်သည့်
ေနရာများတွငလ
် ည်းေကာင်း

ဥပေဒမှ

ြပ�ာန်းသတ်မှတ်ထားသည့်

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းေဘာင်အြပင်ဘက်�ိှ
အစိတ်အပိုငး် တစ်ရပ်အေနြဖင့်

နည်းလမ်းများကို
အသံးု ြပုခဲ�့ ကေ�ကာင်းကိုလည်း

ေတွ� �ှိရပါသည်။

ထိေ�ကာင်
ု့
့

ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းေဘာင်အြပင်ဘက်နည်းလမ်း
များသည်

ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်း

(formal)

(informality)

ေပါ်သို ့ ေရာက်ေအာင်

သွားသည့် ြဖစ်စဉ်တွင် အေထာက်အကူေပးသည့် ကိရိယာတစ်ခုလည်း
ြဖစ်လာသည်။ သိ�ှ
ု ့ င့် ဥပေဒေဘာင်တွငး် (formal) �ှင့် ဥပေဒြပင်ပ
(informal)

နည်းလမ်းများသည်

မဟုတ်ေတာဘ
့ ဲ

သီးြခားတည်�ိေ
ှ နြခင်းမျိုး

က��ှစ်ခုစလံုးမှ

နည်းလမ်းများကို

ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်အသံးု ြပုကျင်သ
့ းုံ ြခင်း၏

အစိတ်အပိုငး် များ

ြဖစ်လာေလေတာသ
့ ည်။
နိဂံုး
ဤစာတမ်း၌

ကရင်ြပည်နယ်အတွငး် �ှိ

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ရာတွင်

နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး

ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်အသံးု ြပုြခင်း

(legal

hybridity) ကို ေလ့လာတင်ြပထားပါသည်။ အဓိက အေရးပါသည့်
အချက်

၄

ချက်ကို

ေရွ းထုတ်တင်ြပခဲပ
့ ါသည်။

၎င်းတိမှ
ု့ာ

၁)
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သုေတသနြပုမည့်

ေဒသများ၏

ေနာက်ခံသမိုငး် ေ�ကာင်း

ေြမယာဥပေဒအေ�ကာင်းကို

နားလည်ြခင်း၊

�ှင့်
၂)

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို တရားမ�တမ�သုိ ့ ေရာက်�ိေ
ှ စရန်
ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ေပး�ကသည့်
အဖွဲ�အစည်းများအေ�ကာင်းကို
ေြမယာြပဿနာများကို
အမှနတ
် ကယ်

လူပုဂ�ိုလ်၊
နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်း၊

ေြမြပင်တွင်

မည်ကသ
ဲ ့ ုိ ့

နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသံးု ၍

ေြဖ�ှငး် မ�

လက်ေတွ�ကွငး် ဆင်းေလ့လာြခင်း�ှင့်
ေြဖ�ှငး် ေရးြဖစ်စဉ်များတွင်
ေြဖ�ှငး် ေန�ကသည်ကို

၄)

ဤကဲသ
့ ုိ ့

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ

�မို �ေပါ်ရပ်ကွက်�င
ှ ့်

၃)

ြပုေန�ကသည်ကို
ေြမယာအမ�

နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသံးု ၍
သံးု သပ်ြခင်းတို ့ ြဖစ်သည်။

ေကျးလက်ေတာရွ ာတိုအတွ
ငး် ၌
့

ေြမယာအြငင်းပွားမ�များကို မည်ကဲသ
့ ုိ ့ ကိုငတ
် ွယ် ေြဖ�ှငး် �ကသည်ကို
နားလည်သေဘာေပါက်�င
ို ရ
် န် အလိငှ
ု ့ ာ ပထမဦးစွာ ပိုမိုေသးငယ်သည့်
ေြမယာြပဿနာများ

ေြဖ�ှငး် ပံုကို

ေယဘုယျဆန်ဆန်

ေဆွးေ�ွးတင်ြပခဲပ
့ ါသည်။
ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာငယ်ေလးများကို

ေြဖ�ှငး် ရာတွင်

ေြမယာဥပေဒ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ရည်��နး် မ�ြပု�ကေသာ်လည်း
အစိုးရ၏

ပံုမှနတ
် ရားစီရင်ေရး

ယ��ရားများထက်

ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းေဘာင်အြပင်ဘက်�ိှ

နည်းလမ်းများကိုသာ

အသံးု ြပုကာ
ထင်�ှားစွာ

ရပ်ရွာအဆင်တ
့ ွင်
ေတွ� ခဲရ
့ သည်။

ပိုမို�ကီးမားကျယ်ြပန်��့ ပ်ေထွးသည့်
ေပါ်ေပါက်လာသည်အ
့ ခါ

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် �ကသည်ကို
ဒုတိယအဆင်တ
့ ွင်
ေြမယာြပဿနာများ
ရပ်ရွာအဆင်ေ
့ လာက်ြဖင့်
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မေြဖ�ှငး် �ိင
ု ေ
် တာသ
့ ည့်

အေ�ကာင်းအချက်များကို

စာေရးသူ

ေဆွးေ�ွးတင်ြပခဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
�ကီးမားသည့် ေြမယာအမ�များ
့ ည်။ ဤကဲသ
ရင်ဆင
ုိ �် ကရသည်အ
့ ခါများတွငလ
် ည်း
အစိုးရယ��ရားများသို ့

လူထက
ု

အကူအညီရယူြခင်းထက်
�ပီးြပတ်သည်အထိ

တရားဥပေဒစီရင်ေရး
တိုက်�ု ိက်ချဉ်းကပ်

မိမိတ၏
ို ့

အမ�ြပဿနာများကို

ကူညေ
ီ ြဖ�ှငး် ေပး�ိင
ု မ
် ည်ဟု

ယံု�ကည်ရသည့်

ဩဇာအ�ှိနအ
် ဝါ �ကီးမားသည့် လူပုဂ�ိုလ်အဆက်အသွယ်များကိုသာ
အားကိုးအားထား

ြပု�ကသည်ကိုလည်း

ထင်ထင်�ှား�ှား

ေတွ� ြမင်ခရ
ဲ့ သည်။
ေြမယာအမ�

ရင်ဆင
ုိ �် ကသူ

ြပည်သအ
ူ များ�ှင့်

ယင်းေြမယာအမ�အများစုကို ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် ေပးရသူ ေဒသအဆင့်
အာဏာပိုငတ
် အေနြဖင်
ို ့
့ ၂၀၁၂ ေြမယာဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်များ�ှင့်
လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို
ယင်းကို

အလွယတ
် ကူ

ြပင်ဆင်မ�ြပုရန်

ကွငး် ဆင်းသုေတသန

နားလည်လာ�ကေစရန်

လိုအပ်လျက်�ိေ
ှ �ကာင်း

ေလ့လာမ�များက

စာေရးသူ၏

ေထာက်ြပလျက်�ိှသည်။

ယခုထက်တိုင် ေြမြပင်ေပါ် �ှိ ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ား ည��
ိ င
ိ� း် တိုငပ
် င်ြခင်း
မ�ှိဘဲ

တရားဝင်ေြမယာကိစ�ေြဖ�ှငး် ေရးနည်းလမ်းများြဖင့်

ေြမယာအြငင်းပွားမ�
ြမန်မာအစိုးရက

ြပဿနာများအားလံုးကို

ထိနး် ချုပ်ရန်ကိုသာ

�ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်

ေြမယာဥပေဒသည်

�ှိသည်။

လက်ေတွ�ေြမယာြပဿနာများ�ှင့်

ကင်းကွာလျက်�ိသ
ှ ည်အ
့ တွက်

ြပည်သလ
ူ ုထက
ု

ကိုယအ
့် ားကိုယ်ကိုး၍သာ နည်းလမ်းေပါင်းစံု ယင်းတိုကိ
့ ု ေြဖ�ှငး် မ�
ြပု�ကေလ့�ိသ
ှ ည်။

ထိေ�ကာင်
ု့
့ အစိုးရအေနြဖင့် ေြမယာဥပေဒကို
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ြပုဆင်မ�ြပုရာတွင်

ေဒသခံြပည်သမ
ူ ျား

အသံးု ြပု�ကသည်န
့ ည်းလမ်းများ�ှင့်
သေဘာထားအြမင်များကို
ထည်သ
့ င
ွ း် သွားသင်သ
့ ည်။

၎င်းတိ၏
ု့
ဥပေဒတွင်

ေရာင်ြပန်ဟပ်

ဓေလ့ထးံု တမ်းဆိင
ု ရ
် ာကျင်ထ
့ းံု များ

တိုငး် ရင်းသားမျိုး�ွယ်စုများ၏

�ှင့်

ေြမယာအသံးု ချမ�၊

(ေြမယာ)ြပဿနာများ

ေြဖ�ှငး် မ�အေလ့အထတိုကိ
့ ု

ထည်သ
့ င
ွ း် သွားြခင်းအားြဖင့် �ငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်ေရးကိုလည်း
အေထာက်အကူြပု�ိင
ု ပ
် ါသည်။ ဘိးု ဂါး �ှင့် ပူးတွဲပညာ�ှငမ
် ျား (Boege
et al. 2009) က တည်�ငိမ်ေအးချမ်းမ� မ�ှိေသးသည့် �ိင
ု င
် မ
ံ ျားတွင်
�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရ၏

ဥပေဒတစ်ရပ်ကိုသာ

�ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်ရန်

အသံးု ြပုပါက

မြဖစ်�င
ို ေ
် �ကာင်း

အခိုငအ
် မာ

ေြပာ�ကသည်။ ြပဿနာများ ေြဖ�ှငး် ရာတွင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို
ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်

အသံးု ြပုသင်ေ
့ �ကာင်း

၎င်းတိုက
့

အ�ကံြပုထား�ကသည်။ အလားတူ ဟူစိန ် (Hussain 2011) ကလည်း
တိုငး် ရင်းသားမျိုး�ွယ်ေပါင်းစံု
တိုငး် ြပည်များတွင်

�ှင့်

ယဉ်ေကျးမ�ေပါင်းစံု�ိသ
ှ ည့်

ဥပေဒတစ်ရပ်ကိုသာ

အသံးု ြပုြခင်းသည်

လံုေလာက်မ�၊ ထိေရာက်မ� မ�ှိ�င
ို ေ
် �ကာင်း၊ တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ
ဝါ

တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုြဖစ်မ�ကို

အေရး�ကီးေ�ကာင်း

အသိအမှတ်ြပုရန်

ေထာက်ခံေြပာဆိထ
ု ားသည်။

အစဉ်တစိုက်

တရားေရးစနစ်တစ်ခုတည်းြဖစ်ေရးမူဝါဒကိုသာ ဆုပ်ကိုငထ
် ားခဲသ
့ ည့်
အေနအထားများကို
ေြမယာဥပေဒကို
ဓေလ့ထးံု တမ်း

ေြပာင်းလဲ�ပီး
ြပင်ဆင်ရာတွင်

ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့်
တိုငး် ရင်းသားလူမျိုးများ၏

ေြမယာကျင်သ
့ းုံ မ�အေလ့အထများကို
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ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစား

အသိအမှတ်ြပုရန်

လိုအပ်သည်။

ထိအြပင်
ု့

ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့်

ေကအဲနယ
် ူေခါင်းေဆာင်များ၊

ေဒသအာဏာပိုငမ
် ျား၊

ေြမယာကိစ��င
ှ ပ
့် တ်သက်သည့်

တတ်သပ
ိ ညာ�ှငမ
် ျားတိ�ှ
ု ့ င ့်
ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိသ
ှ ည့်

ေဆွးေ�ွးမ�ြပု�ပီး

ေြမြပင်တွင်

ေြမယာြပဿနာများကို

အသင်ေ
့ တာ်ဆးုံ

ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် �ိင
ု မ
် ည့် နည်းလမ်းများကို �ကိုးပမ်း�ှာေဖွသင်သ
့ ည်။
ေကအဲနယ
် ူတွင် ေြမယာပိုငဆ
် င
ုိ မ
် � �ှင့် လ�ဲေြပာင်းခွင၊့် စိုက်ပျိုးေရး�ှင့်
ပတ်သက်သည်မ
့ ူဝါဒ �ှင့် ေြမယာအခွငအ
့် ေရး စသည်တို ့ ပါဝင်သည့်
ေြမယာဥပေဒတစ်ရပ် �ှိထား�ှင�့် ပီးသား ြဖစ်သည်။ ေကအဲနယ
် ူ၏
ဥပေဒတွင်

ေ���ေြပာင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးြခင်းကိုလည်း

အသိအမှတ်ြပုထား�ပီး
အမျိုးအစားများကိုလည်း

ကုနး် ြမင်ေ
့ ဒသများ�ှိ

ေြမယာ

ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားြခင်း

ြပုထားသည်။

တိုငး် ရင်းသား�ိုးရာေြမအသံးု ြပုမ�ကို
အသိအမှတ်ြပုြခင်းကို

အထက်ပါအတိုငး်
ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့်

ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစား�ိင
ု သ
် ည်။
ေနာက်ဆးုံ အေနြဖင့်
ေြမယာအခွငအ
့် ေရး

ေဒသခံြပည်သမ
ူ ျားကို
အြမင်ဖွငသ
့် င်တန်းများ

စာေရးသူတို၏
့

အစိုးရက
ေပးသင်သ
့ ည်။

သုေတသနေလ့လာေတွ� �ှိချက်များတွင်

အနက်အဓိပ�ာယ်ေလးနက်��ပ်ေထွးသည့်

စာေပအေရးအသားများကို

နားလည်ရန် အခက်အခဲများ�ှိေနေ�ကာင်းလည်း ပါဝင်သည်အ
့ တွက်
ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒလုပ်ထးံု လုပ်နည်းများကို �ိုး�ှငး် လွယ်ကူေသာ
ဘာသာစကားအသံးု များကို

အသံးု ြပုေရးသား�ကရန် လိုအပ်သည်။

ေြမယာအြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို

မည်ကဲသ
့ ုိ ့
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ကိုငတ
် ွယ်ေြဖ�ှငး် သွားမည်ကို
၂၀၁၆

�ှငး် လင်းစွာ

ခု�စ
ှ ်ေရာက်သည်တ
့ ိုင်

ေဖာ်ြပထားသင်သ
့ ည်။

(အစိုးရ၏

တရားဝင်)

ေြမယာစီမံခန်ခွ့ ဲေရးနည်းလမ်းမှာ

ေြမြပင်�ိှ

ေဒသခံြပည်သမ
ူ ျားအတွက် အဆင်ေြပမ� မ�ှိေသးေပ။
သိေသာ်
ု့
လည်း ဥပေဒများေြပာင်းလဲ�ု ံ၊ ဥပေဒဆိုငအ
် သိအြမင်ဖွင�
့် ု ံြဖင့်
လံုေလာက်�ပီဟု

မဆိ�
ု င
ို ေ
် ပ။

အေပါ် ပိုငး် အဆင်မ
့ ျားတွင်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ �ှိလာရန်လည်း လိုအပ်သည်။
ယခုေဆာင်းပါးတွင် ဤကိစ��င
ှ ပ
့် တ်သက်၍ ေြမယာအသိမ်းခံရသည့်
အမ�

၂

ခု

အေ�ကာင်း

စာေရးသူ

တင်ြပခဲပ
့ ါသည်။

မိမိေြမကွက်

အသိမ်းခံခဲရ
့ သည့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ
ြဖစ်ထန
ွ း် ေပါ်ေပါက်လာ�ပီးေနာက်
ပိုင�
် ှငေ
် ဟာင်းအေနြဖင့်

ယင်းကို

တိုင�် ကားခဲေ
့ သာ်လည်း

ြပန်လည်ရ�ှိရန်

အမ�မှာ

ရဲဝံ့စွာ
�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး�ှင့်

ဆက်စပ်မ��ိှသည်ဟုဆက
ုိ ာ ၎င်းကို �ပီးြပတ်ေအာင် မေြဖ�ှငး် �ိင
ု ခ
် ဲေ
့ ပ။
ေြမပိုင�
် ှငအ
် ေနြဖင့် ဩဇာအ�ှိနအ
် ဝါ �ကီးမားသည့် ရဟန်းေတာ်များ၊
ဝန်�ကီးချုပ်များ၊ လက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�များ�ှင့် ၎င်းတို၏
့ အဖွဲ�ဝင်များထံမှ
အကူအညီရယူ

�ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ခဲေ
့ သာ်လည်း

၎င်းပိုငေ
် ြမကွက်များကို

ယေနတိ
့ ုင ်

အဓိကြပဿနာမှာ အစိုးရအဖွဲ�

ြပန်လည်ရ�ှိြခင်း

အေြပာင်းအလဲ

မ�ှိခေ
ဲ့ ပ။

ြဖစ်ခဲေ
့ သာ်လည်း

ယခင်တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ထက်မှ အဆင်ြ့ မင်အ
့ ရာ�ှိပုဂ�ိုလ်များမှာ
ယခုထက်တိုင်

အာဏာကို

ချုပ်ကိုငထ
် ားသည်အ
့ ချက်

ဤသိြဖင်
ု့ ့

ယခင်အစိုးရများလက်ထက်တွင်

ေြမသိမ်းယာသိမ်းကိစ��ကီးများကို

ြဖစ်သည်။

ြဖစ်ပွားခဲသ
့ ည့်

အစိုးရသစ်လက်ထက်

280 | Lue Htar

တာဝန်�ိပ
ှ ုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့်
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