
အစရီငခ္စံာအေၾကာငး္ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျပဳလုပ္ခခဲ့ေသာ ၅လတာ ၾကာျမင္ဲ့သညဲ့္ စီမံကိန္း၊ 
“ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ န္ုိင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳျခင္းကို နားလည္ပုံႏွင္ဲ့ ျပည္သူပါဝင္မႈ အဆင္ဲ့” သုေတသန၏ 
အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းကို Chinbridge Institute (Centre for Research and Social Studies) မွ 
လုပ္ေဆာင္ခခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႔ရိွ   Global Research Network on Parliaments and People မွ 
ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံဲ့ေပးပါသည္။ ဤသုေတသနစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္္ခ်က္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ၏ 
အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္ေသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ႏွင္ဲ့ျပည္သူ ပါဝင္ျခင္း ဆုိင္ရာ နုိင္ငံေရးအသိပညာ 
တိုးပြားလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ဲ့စံုေသာ အစီရင္ခံစာကုိ www.chinbridge.org တြင္ ေဒါင္းလုတ္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

ခ်ငး္ျပညန္ယလ္ႊတေ္တာ္နငွ္ဲ့ ျပညသ္ူ႔ဆကဆ္ေံရး 
January 15, 2019 

ၿမိဳ ႔နယ္အလိုက္ ေမးျမနး္ထားသည္ဲ့ အခ်ိဳ းအစား 

ဤသုေတသနတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ (၉)ၿမိဳ႕နယ္စလံုး ပါဝင္သည္။ ေမးျမန္းခံရသူမ်ားထခမွ ၁၂%သည ္
ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင္ဲ့ အခ်ဳိဳးတူၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ မင္းတပ္၊ ထန္တလန္ႏွင္ဲ့ 
တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖလမ္းၿမိဳ႔နယ္၊ တီးတိန္ၿမိ ႔ဳနယ္တို႔မွ ၁၀%စီ၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မွ ၁၃% ႏွင္ဲ့ 
မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွ ၇% စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ခ်ငး္ျပညန္ယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင္ဲ့ ျပညသူ္လူထုဆက္ဆံေရးအေျခအေန 

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္း ဦးရိုဘင္၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ ေရြးေကာက္ျခင္းႏွင္ဲ့ 

ကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ ဆက္ႏြယ္မႈရိွယုံ သာမက လႊတ္ေတာ္ ႏွင္ဲ့ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး မည္မွ်ေကာင္း  

သည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြခတြင္မည္မွ် ရုိးသားမႈရိွျခင္းအေပၚ မူတည္သည္ဟ ု

သိရိွရသည္။ ေလဲ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပြခတြင္ ရိုးသားမႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ 

မခဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံေရး၊   ဂတိဂဝတ္ ေကာင္းမြန္ၾက 

ၿပီး ေႏွာင္းပိုင္း တြင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမရိွဟု ျပည္သူတခ်ဳိ႕ထံမွ သိရိွရပါသည္။  

သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွင္ဲ့ ျပည္သူဆက္ဆံေရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရိွေနသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အေနျဖင္ဲ့လည္း ျပညသ္ူ႔ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းတြင္ လမ္းပန္း 

ဆက္သြယ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားရာတြင္ အသုံးျပဳရမည္ဲ့ ကားလုံေလာက္မႈမရိွျခင္း 

တုိ႔ေၾကာင္ဲ့ အခက္အခခ၊ အဟန္႔အတားမ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ဲ့ 

မိမိမခဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင္ဲ့ ေတြ႔ဆံုမႈ အားနည္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕ေသာ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ထံမွ သိရိွရပါသည္။ 
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ခ်ငး္ျပညန္ယလ္ႊတေ္တာ္ႏွင္ဲ့ ျပညသ္လူထူဆုကဆ္ေံရးအေျခအေန 

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္း ဦးရိုဘင္၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ ေရြးေကာက္ျခင္းႏွင္ဲ့ ကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ 

ဆက္ႏြယ္မႈရိွယုံသာမက လႊတ္ေတာ္ႏွင္ဲ့ ျပည္သူ႔ဆကဆ္ံေရး မည္မွ်ေကာင္းသည္ဟူ ေသာ အခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြခ 

တြင္မည္မွ် ရုိးသားမႈရိွျခင္းအေပၚ မူတည္သည္ဟု သိရိွရသည္။ ေလဲ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပြခတြင္ 

ရိုးသားမႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ မခဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံေရး၊ ဂတိ 

ဂဝတ္ ေကာင္းမြန္ၾကၿပီး ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမရိွဟု ျပည္သူတခ်ဳိ႕ထမွံ သိရိွရပါသည္။   

သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွင္ဲ့ ျပည္သူဆက္ဆေံရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရိွေနသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
အေနျဖင္ဲ့လည္း ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းတြင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားရာတြင္ 
အသုံးျပဳရမည္ဲ့ ကားလုံေလာက္မႈမရိွျခင္း တုိ႔ေၾကာင္ဲ့ အခက္အခခ၊ အဟန္႔အတားမ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္ဲ့ မိမိမခဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင္ဲ့ ေတြ႔ဆံုမႈ အားနည္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕ေသာ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ထံမွ သိရိွရပါသည္။ 

မခေပးမည္ဲ့ဥးီေရ ျမင္ဲ့တကလ္ာဖြယမ္ရွေိၾကာငး္ အလြနသ္သိာေန 

ပံု(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဲ့အတုိင္း အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြခတြင္ 

မခေပးရန္ မေသခ်ာသူ ဦးေရ မ်ားေနျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးတြင္ 

ခ်င္းျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈနည္းသည္ဟု ယူဆရသည္။ အစုိးရႏွင္ဲ့ 

အရပ္ဖက္အဖြခ႔ စည္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြခ ဆုိင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ား 

တိုးျမွင္ဲ့ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမရိွပါက လာမည္ဲ့ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြခ 

တြင္ မခေပးမည္ဲ့သူ ဦးေရ ျမင္ဲ့တက္လာဖြယ္ မရိွပါ။ 

ပုံ-၁ သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ စစ္တမ္းမေကာက္မီ 

လြန္ခခဲ့သည္ဲ့ ရွစ္ႏွစ္တြင္  ေဖာ္ျပထားေသာ န္ုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ခခဲ့ျခင္းမရိွသည္ဲ့လူဦးေရ ပမာဏႏွင္ဲ့ လာမည္ဲ့ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း 

မပါဝင္ပါဟု ေျဖၾကားသူ လူဦးေရပမာဏမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။  

အနာဂတ္တြင္ မခေပးျခင္းမွလြခ၍ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္မႈ ပုိမ်ားလာႏုိင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း  ပံု-၁ 
မွာေဖာ္ျပထားသည္ဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရိွရပါသည္။ 

ပံု-၁ မမိမိခဆႏၵနယမ္ ွလႊတေ္တာ္အမတ ္မညသ္နူညး္  

ေမးျမန္းခံရသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စိတ္ဝင္ စားမႈရိွ 
သည္ ဟုေျဖဆုိထားေသာ္ လည္း မိမိမခဆႏၵနယ္မွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ မည္သူနည္းဟု ျပန္လည္ေမးျမန္းရာ 
တြင္ မွန္ကန္စြာ ေျဖဆုိႏိုင္သူ ၂၆%သာ ရိွေၾကာင္း ပံု-၂  
က ေဖာ္ျပထားသည္ဲ့အတုိင္း သိရိွရသည္။ 

Get Full Report at www.chinbridge.org 

ပံု- ၁ နို္ငင္ေံရးတြငျ္ပညသ္ပူါဝငႏ္ႈနး္ ျမင္ဲ့တကလ္ာႏ္ုိငေ္ခ်ရွပိံု 

 

ပံု-၂ မမိမိခဆႏၵနယမ္ ွလႊတေ္တာ္အမတ ္မညသ္နူညး္  


