
ျမန္မာ ၂၀၁၄

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ၿခံဳငံုေဖၚျပခ်က္



သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏
 ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ၿခံဳငံုေဖၚျပခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

နိဒါန္း ၁

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ၃

၁. သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းအား 
လူထုအသိပညာေပးျခင္း

၄

၂. ျပည္သူလူထု၏ သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ သိရွိမႈႏွင့္ 
သေဘာထား

၅

၃. သန္းေခါင္စာရင္းရံုးမ်ား (ပစၥည္းမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္း 
ထားရွိျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း)

၆

၄. စာရင္းေကာက္မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ ၈

၅. သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ရရွိမႈႏွင့္ 
အသံုးျပဳမႈ

၉

၆. ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ၁၂

၇. ဘာသာစကားႏွင့္ ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား ၁၃

၈. သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အရည္အေသြးျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

၁၄

၉. အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြး ၁၇

၁၀. ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း

၂၀



1သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျခံဳငံုေဖၚျပခ်က္

နိဒါန္း

လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္ 
ျခင္း မရွိခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုနွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္ယူပံုကို ပိုမိုနားလည္  
ႏိုင္ရန္အတြက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး 
ဌာနသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ကိ ု
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား ေလ့လာေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါ 
သည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေသာ ေလ့လာသူ ၄၇ ဦး ပါ၀င္၍ 
၂၃ ဦးသည္ ႏိုင္ငံတကာမွျဖစ္ၿပီး ၂၄ ဦးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုေလ့လာသူမ်ားမွာ စာရင္းအင္းပညာရွင္မ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္း 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ လူဦးေရပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံပညာရွင္ 
မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ဤစာတမ္းသည္ သန္းေခါင္စာရင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 
၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖတ္ရႈ 
သူမ်ား ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားသာမက ရွင္းျပရန္လိုအပ္သည့္ 
အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က ္

မ်ားမွာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားတြင ္
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ယူျခင္းရွိ/မရွိ ၾကည့္ရႈ 
ေလ့လာရန္၊ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္း၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင္ ့
ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈအား တိုးတက္ေစရန၊္ သန္းေခါငစ္ာရင္း ေကာကယ္ ူ
ေနစဥ္ အစိုးရအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္မွန္ေပးသြားရန္ 
ႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ အေလ့အထမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေလ့လာသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
၁၅ခုလံုးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾက ၿပီး ခရိုင္ေပါင္း ၄၁ခု (စုစုေပါင္း၏ ၅၅%)၊ 
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ (စုစုေပါင္း၏ ၃၇%) ႏွင့္ စာရင္းေကာက ္
ကြက္ေပါင္း ၉၀၁ (စုစုေပါင္း၏ ၁.၁%) တြင္ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ၾက 
ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈေပါင္း ၂၁၉၃ ခု (၂၁၇၇ ခု 
ကို အစအဆံုး၊ ၁၆ခုကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း) ျပဳလုပ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 
အဖြဲ႕အေနႏငွ္ ့ဤေလလ့ာမႈမွာ “သန္းေခါငစ္ာရင္းေကာကယူ္ျခင္းကိ ု
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ 
ႀကီးမားေသာ နမူနာ” ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။  
ထို႔ေၾကာင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 



2 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျခံဳငံုေဖၚျပခ်က္

သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆင့္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚတြင္ 
အေကာင္းဘက္မွျဖစ္ေစ၊ အဆိုးဘက္မွျဖစ္ေစ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ 
သည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားအား ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစနိုင္ပါသည္။ 

ျခံဳငံုေဖၚျပရလွ်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
အား သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေနစဥ္ အစိုးရထံ အခ်က္အလက ္
မ်ား မနွမ္နွ္ေပးသြားႏိငုခ္ဲ့ျခင္းျဖင္ ့လိအုပသ္ည့္ေနရာမ်ားတြင ္ျပငဆ္င ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အနာဂါတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ စာ
ရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား 
ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
ပါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ တီေမာလက္စေတ၊ ဆူဒန္၊ ကိုဆိုဗို၊ မက္ဆီဒိုးနီးယား 
ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဂါနာႏိုင္ငံမ်ား 
အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတူညီသည့္ ႏိုင္ငံ 
အခ်ိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာအသံုးျပဳခဲ့သည့္နည္းလမ္းကို ေလ်ာ္ည ီ
ေအာင္ ျပင္ဆင္၍ ဤေလ့လာေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါ 
သည္။ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအၾကား ဓမၼဓိဌာန္က်စြာေလ့လာႏိုင္ၿပီး အနည္းဆံုး 
အေနႏွင့္ ေလ့လာရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္၊ 
မတူညီေသာေဒသမ်ားမွေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ ္
ႏိငုရ္န ္ႏငွ္အ့ဖြ႕ဲအသီးသီးမ ွအစရီငခ္တံင္ျပၾကရာတြင ္လြယကူ္ေစရန္ 
တို႔အတြက္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ စံျပဳနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾက 
ပါသည္။
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ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ျခံဳငံု၍ေျပာဆိုပါက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံ 
တကာစံႏႈန္းႏွင့္ညီညြတ္သည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။ ခၽြင္းခ်က္အေန 
ႏွင့့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟု သတ္မွတ္ေဖၚျပ 
လိုသူမ်ားက စာရင္းအေကာက္မခံခဲ့ျခင္းႏွင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက ္
တြင္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ စာရင္းမေကာက္ယူႏိုင္ 
ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ 

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ အဖြဲ႕၀င္ 
၁၅ ဦး ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ 
(International Technical Advisory Board – ITAB) သည္ 
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနႏွင့္ တြဲဖက္ကာ စာရင္းမေကာက္ယူႏိုင္ဘဲ 
က်န္ခဲ့သည့္ေဒသမ်ားမွ လူဦးေရကုိ နီးစပ္မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား လြတ္လပ္စြာ 

ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္အဆင့္တြင္ အသက ္
အရြယ္၊ မသန္မစြမ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕သြားလာျခင္းတို႔ 
ကဲ့သို႔ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ခက္ခဲႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက ္
အခ်ိဳ႕အတြက္ အမွားအယြင္းမ်ားေတြ႔ရွိခဲ့ပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင ္
ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွလက္ခံထားေသာ လူဦး 
ေရဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 The Mission comprised 47 experienced observers, 23 international and 24 
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၁. သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းအား လူထုအသိပညာေပးျခင္း
•	 သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းအား လူထုအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ လူ 

အမ်ား သိရွိစိတ္၀င္စားေစရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕၏ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ေလ့လာခဲ့သည့္ေနရာ 
မ်ား၏ ၉၂% တြင္ လူထုအသိပညာေပးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 
မ်ားရွိေနသျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးထိုက္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။ ပိုစတာ၊ 
ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေတြ႔ျမင္ႏိငု၊္ လက္လမွ္းမ ီရရွိႏိငုၾ္ကသည။္ (ပိစုတာမ်ားကိ ုသစပ္င ္
မ်ားႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရၿပီး နဖူး 
စည္းစာတမ္းမ်ား၊ ဆုိင္းဘတ္ုႀကီးမ်ားကုိ လအူမ်ား သြားလာသည္ ့
လမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။)

•	 (နယ္ေျမအေနအထား သို႔မဟုတ္ စာတတ္ေျမာက္မႈ နည္းပါးျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္) ပံုႏွိပ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသိေပးရန္ မလြယ္ကူေသာ 
လူထုအတြက္ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးခဲ့ပါသည္။ “ေက်ာ္ၾကားေသာ 
အႏုပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးယာဥ္ခရီးစဥ္” 
မွာလည္း ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူအမ်ား 

သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ 
ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင့္ ေပးမႈမ်ားမွာလည္း စိတ္၀င ္
စားမႈ အမ်ားအျပားရရွိေစခဲ့ပါသည္။ လူသိမ်ားေသာ လူရႊင္ေတာ ္
မ်ားႏွင့္ ေတးသံရွင္မ်ားက အဆုိပါခရီးစဥ္ျဖင့္လိုက္ပါၿပီး ေတး
သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိမ်ား ေမးျမန္းျခင္း 
ႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။

•	 ထို အသိေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တစ ္
ဆင့္ ျပည္သူလူထုမွ မည္မွ် အမွန္တကယ္ သိရွိ နားလည္သည္ကိ ု
အဖြဲ႕၏ေလ့လာမႈမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္ပါ။ သို႔ 
ေသာ္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လိုလား 
တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေျဖဆိုေပးၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသျဖင္ ့
ထိုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ဟုဆိုနိုင္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ 
အိမ္ေထာင္စုအခ်ိဳ႕သည္ ပိုမိုမွန္ကန္တိက်စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ရန ္
အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မတ္ွစုေရးမတ္ွ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းသို႔ သြားေရာက ္
ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕က ဤအခ်င္းအရာကို ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၏ 
လကၡဏာအျဖစ္ ယူဆပါသည္။

•	 ျပည္သူလူထု သိရွိမႈအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ား အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာ 
မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိမႈ ပိုမိုနည္းပါးေသာ္လည္း အျခား 
ျပည္နယ္၊တိုင္းမ်ား ဥပမာ ပဲခူး၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ 
ေ၀းလံေသာေဒသမ်ား၌ပင္ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အသိေပး 
ပစၥည္းမ်ားကို ျမင္သာစြာကပ္ထားျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ထားျခင္းကို ေတြ႕ 
ရွိရပါသည္။
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•	 လူအမ်ားမွာ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္းကို အေကာင္းျမင္ နား 
လည္သေဘာေပါက္ၿပီး စာရင္းေကာက္ခံလို ၾကပါသည္။

•	 ဥပမာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔တြင္ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားစြာတို႔သည္ စာရင္းလာေရာက္မေကာက္ယူမီ မွတ္စုမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ထားၾကသျဖင့္ ေကာင္းစြာေျဖဆိုေပးႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေလ့ 
လာေရးအဖြဲ႕က တင္ျပခဲ့ ပါသည္။

•	 ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ 
ေရာက္ရွိေနေသာ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းကို 
ေျဖဆိုရန္ စိုးရြံ႔ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ မဟုတ ္
ဘဲ မိသားစု၀င္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈကို ဖြင့္ဟ 
ေျပာဆိုေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

•	 ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရွ႕တန္းအဖြဲ႕ (Chin National Front) ၏ အခ်ိဳ႕ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားက (သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ နားမလည္ေသာ 
ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေၾကာင့္) ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆိ ု
ၾကျခင္းရွိေသာလ္ည္း ကယားျပညန္ယက္ဲသ့ို႔ အျခားျပညန္ယမ္်ား 
တြင္မူ ျခားနားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္
ႏိုင္ငံေရးအရတင္းမာမႈရွိေသာ္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္း 
ကို အေႏွာက္အယွက္ကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ ထို 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ေဒသအမ်ားစုတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကို မိမိ 
တို႔ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ရပ္ရြာအတြက္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သိရွိၾကသည ္
ကို ေဖၚျပပါသည္။

၂. ျပည္သူလူထု၏ သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ သိရွိမႈႏွင့္ သေဘာထား
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၃. သန္းေခါင္စာရင္းရံုးမ်ား (ပစၥည္းမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္း 
ထားရွိျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း)

•	 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင ္
ေရးဦးစီးဌာနမႉးရံုး မ်ားမွာေကာင္းစြာဖြဲ႕စည္း ထိန္းသိမ္းမႈရွိၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရမည္ ့
လပုင္န္းမ်ားအား (ေစာင္ၾ့ကည္ ့ေလလ့ာျခင္း၊ ပံပ့ိုးႀကီးၾကပ္ျခင္းႏငွ္ ့
ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ လိုအပ္ပါက ေရႊ႕ 
ေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း) ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းရံုးမ်ားမွ 
ေကာင္းစြာေစာင့္ၾကည့္၍ ႀကီးၾကပ္ပံ့ပိုးေပးျခင္းမွာ ကြင္းဆင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ အေရးႀကီး 
ေသာ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

•	 ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ လ၀ကရံုးမ်ားသည္ ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင္ ့
ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို ထိေရာက္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းအားလုံး ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္
ႏွင့္ အရည္အေသြးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္တို႔မွာ အေရး 
ႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အေျခခ ံ
အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေမးျမန္း ျဖည့္သြင္းၿပီးေသာ 
ေမးခြန္းပံုစံမ်ားအား ျပန္ပို႔လာသည့္အခါ သိ္မ္းဆည္းရန္အတြက္ 
ေနရာျပင္ဆင္မႈမွာ မလံုေလာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ခၽြင္း 
ခ်က္အေနႏွင့္ တနသၤာရီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ကိုင္း 
တိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔တြင္ သိမ္း 
ဆည္းထားရွိရန္ ေနရာအမ်ားစုမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီး လံုေလာက ္
ေသာ စင္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳမႈတို႔ရွိၾကပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း 
လုပ္ငန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ျဖန္႔ျဖဴးမႈ စြမ္းရည္ 
မ်ားမွာ အျခားဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။

•	 လံုျခံဳေသာ သိမ္းဆည္းရန္ေနရာမရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားသည္ 
အျခားလံုျခံဳေသာေနရာမ်ား ဥပမာ ရဲစခန္း၊ ဘာသာေရး 
အေဆာကအ္ဦ သို႔မဟုတ ္ေက်းရြာရပက္ြက္မ်ားရွ ိေနရာမ်ားအား 
အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္ (ဥပမာ - ကရင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္)။ 
ထိုအားထုတ္မႈမ်ားက သိမ္းဆည္းမႈအတြက္ စီစဥ္ရန္ ေနာက္ထပ္ 
ေငြေၾကး အရင္းအျမစမ္်ားမရရွိႏိငု္ေသာလ္ည္း ၿမိဳ႕နယသ္န္းေခါင ္
စာရင္းအရာရွိမ်ား အေနႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို တာဝန္သိစြာ၊ ေလးစား 
ဂုဏ္ယူစြာ စီမံထိန္းသိမ္း ေၾကာင္းျပသပါသည္။

•	 အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ရပ္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ 
ခံစာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္သူ႔အင္အား 

ဦးစီးဌာနသို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ျပန္လည္ 
ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကာလမ်ားအတြင္း ရွည္လ်ား 
ေသာ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္သြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန ္
အတြက္ တိုေတာင္းေသာကာလအတြင္း ျပန္လည္ပို႔ေပးႏိုင္ျခင္း 
မွာ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေရး 
အဖြဲ႕က ယူဆပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ငွားရမ္းထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ပို႔ 
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ေဆာင္ေရးကုမၸဏီကို အသံုးျပဳ၍ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ား လံုျခံဳေရး 
အေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ေမးခြန္းပံုစံအမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားတြင္ထားရွိစဥ္ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးမႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လည္း မေတြ႔ရွိရပါ။ (၄င္းကို အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္ 
သည့္အခ်ိန္တြင္ လြယ္ကူစြာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။) ဤအခ်က္မ်ား 
မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သန္းေခါင္ 
စာရင္းရံုးသို႔ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားျပန္ပို႔ရန္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ ရွိေန 

ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က အေလးထား စိုးရိမ္ 
ခဲ့ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါ 
သည္။ ေမးခြန္းပံုစံအနည္းငယ္ စုတ္ျပဲျခင္းမ်ားရွိ၍ ရွမ္းျပည္နယ ္
ေတာင္ပိုင္းတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းရုံးသို႔ ပို႔ေဆာင္သည့္ ယာဥ္ငယ ္
မီးေလာင္၍ ေမးခြန္းပံုစံအခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
မီးေလာင္မႈကို လ်ွင္ျမန္စြာၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့၍ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို 
ျပန္လည္ ကူးယူႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင ္
ခဲ့ပါသည္။
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•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ စာရင္းေကာက္အမ်ားစုမွာ 
မလူတန္းႏင့္ွ အလယတ္န္းေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ၍္ ၉၄% 
မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အစိုးရက ေက်ာင္းဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ေကာင္းစြာရွင္းျပႏိုင္ျခင္း၊ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွိေနၾကျခင္း၊ ေဒသခံဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ ္
ေက်းမႈ ဗဟုသုတရွိျခင္း၊ အေသးစိတ္ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ 
ေသခ်ာမႈရွိျခင္းႏွင့္ လက္ေရးလက္သား ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ 
အမ်ားစမုွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ၍္ စာရင္းေကာက္အမ်ားစမုွာ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ 

•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ၉၉% ေသာ စာရင္း 
ေကာက္မ်ားသည္ အိမ္မ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္၍ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးျမန္းသည့္အခါ ယဥ္ေက်းၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာရင္းေကာက ္
အမ်ားစုသည္ စိတ္ရွည္၍ ေစ့စပ္ေသခ်ာၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ 
ရိွၾကပါသည္။ စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းအေပၚ အာရုံျမဳပ္ႏံွ၍ ေပးအပ္ 
ထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္း၀တ္စံု (စိစစ္ေရးကဒ္ျပား၊ ဦးထုပ္၊ 
သန္းေခါင္စာရင္း ၀စ္စကုတ္၊ တီရွပ္၊ အိတ္) ကို စနစ္တက် ၀တ္ 
ဆင္ၾကပါသည္။ ထုိသို႔ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ရွိ 
ျခင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ေျဖဆိုသူမ်ားက ႀကိဳ 
ဆိုမႈရွိျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ရယူႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ 
ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ စာရင္းေကာက္ 
မ်ားကို လြယ္ကူစြာသိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားအဖို႔ အတု 
အေယာင္ စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားဟု သံသယမျဖစ္ေစပါ။

•	 ေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ားအား ၄င္းတို႔ ေနထိုင ္
ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာေဒသ၊ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ ဘာသာ 
စကားမ်ားကို ကၽြမ္း၀င္မႈရွိၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားက စာရင္း 
ေကာက္ရမည့္နယ္ေျမရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလံုးအား လႊမ္းျခံဳမႈ 
ေကာင္းမြန္ေစသည့္အျပင္ ေဒသဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ ဆက္ 
သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ေစပါသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားမွာလည္း စာရင္း 
ေကာက္မ်ားကို သိရွိကၽြမ္း၀င္မႈ ရွိေနႏိုင္သျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း 
အေပၚ ယံုၾကည္မႈပိုရွိၿပီး မွန္ကန္ေသာအေျဖမ်ား ေပးႏိုင္ေျခ 
ပိုမ်ားပါသည္။

•	 အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ားအား ေဒသခံလူထ ု
အတြင္းမွ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဒသခံ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက လိုက္ပါကူညီသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ စာရင္းေကာက္သည့္ ေနရာထိလိုက္ပါျခင္းမွာ 
တိုက္တြန္းအားေပးထိုက္ေသာ အေလ့အထမဟုတ္ပါ။ ဤ 
အေလ့အထမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ထိမ္းသိမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင ္
သည္ဟု ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ မွတ္ယူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ 
“ကူညီသူမ်ား” လိုက္ပါသည့္အတြက္ ေျဖဆိုသူမ်ားမွ သက္ 
ေတာင့္သက္သာ မရွိျခင္းကိုလည္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ မေတြ႕ 
ရွိခဲ့ပါ။ 

•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေနရာတိုင္း၌ စာရင္း 
ေကာက္မ်ားအား လုပ္ငန္းအေထာက္အကူ ျပဳပစၥည္းမ်ားျဖင္ ့
ေသခ်ာစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို 

၄. စာရင္းေကာက္မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ
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ပစၥည္းမ်ားမွာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား၊ ခဲတံမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ လက္စြဲ 
စာအုပ္၊ ဂဏန္းသေကၤတစာအုပ္၊ စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံု၊ 
အေဆာက္အအံုစာရင္းပံုစံမ်ား၊ ခဲဖ်က္၊ မွတ္စုစာအုပ္ႏွင့္ စာေရး 
ရန္ ေအာက္ခံဘုတ္ျပားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢလူဦးေရ 
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနတို႔သည္ ထိုပစၥည္း 

မ်ားကို စာရင္းေကာက္သင္တန္းမ်ား မၿပီးဆံုးမီ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုး 
သို႔ေရာက္ရွိရန္ ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စာရင္း 
ေကာက္လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ အနည္းဆံုး ၆ ရက္ ႀကိဳတင္၍ 
ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုပစၥည္းမ်ားအား ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း 
ကို တစ္လႀကိဳတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

၅. သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ရရွိမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ

(က) စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦ စာရင္းပံုစံမ်ား အသံုးျပဳျခင္း
စာရင္းေကာကမ္်ားႏငွ္ ့စာရင္းစစမ္်ားကုိ သကဆုိ္ငရ္ာ စာရင္း ေကာကက္ြကမ္်ားႏငွ္ ့ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀ငမ္ႈရွိေစရန္ႏငွ္ ့
စာရင္းမေကာက္မီ အနည္းဆံုးႏွစ္ရက္အလိုတြင္ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုစာရင္း ပံုစံမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္ ့
တစ္ေျပးညီ ျပင္ဆင္ထားရန္ ညႊန္ၾကားထားခဲ့ ပါသည္။ အေဆာက္အအုံ စာရင္းပံုစံမ်ားတြင္ ေကာက္ကြက္တစ္ခု 
စီ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အဦအားလံုး၊ လူေနထိုင္ရာ ေနရာအားလံုးႏွင့္ အေဆာက္အဦပံုစံမ်ားကို 
ျပည့္စံုစြာ ျပဳစုေပးထားပါသည္။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိရသည္မွာ စာရင္းေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
စာရင္းေကာက္အခ်ိဳ႕သာ ေျမပံုကုိၾကည့္၍ ရွာေဖြ ရျခင္း (၃၂%) ႏွင့္ အေဆာက္အအံုစာရင္းပံုစံမ်ားကို ၾကည့္၍ 
ရွာေဖြ ရျခင္း (၆၅%) ရွိၾကပါသည္။ 

အိမ္မ်ားကုိေက်ာ္သြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းေကာက္မ်ားက ေကာက္ကြက္နယ္နိမိတ္ကုိ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ 
ျပႆနာ အခက္အခဲ ျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိ မေတြ႕ရိွခ့ဲေၾကာင္း ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲက အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာ 
ေဒသကုိကၽြမ္း၀င္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပ့ံပုိးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းေကာက္ျခင္းစတင္သည္မွ (၈) ရက္ေျမာက္သည့္ေန႔အထိ မိမိတို႔၏ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္၍ စာရင္း 
ေကာက္ယူျခင္း မရွိေသးပါက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိထံသို႔အေၾကာင္းၾကား 
ရန္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးတုိက္တြန္းထားပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္ကို ေဒသအားလံုးတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ လကက္မ္းစာေစာငမ္်ားမတွစဆ္င္ ့အသိေပးထားသညက္ိ ုေလလ့ာေရးအဖြဲ႕မ ွသရိွရိပါသည။္ 
ဤနည္းျဖင့္ မည္သည့္အိမ္မဆို စာရင္းေကာက္ရာတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
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(ခ) ခဲတံမ်ား
2B ခဲတံမ်ားမွာ ေမးခြန္းပံုစံႏွင့္ ပံုရိပ္ဖတ္စက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးသည့္ကုမၸဏီမွ အေရာင္အရည္အေသြး၊ 
စြန္းထင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းပံုစံကို မထိခိုက္ေစျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ေထာက္ခံအၾကံျပဳသည့္ အမ်ိဳး 
အစား ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ ထို ခဲတံမ်ားကို အသံုးျပဳၾကရပါသည္။

စာရင္းေကာက္သည့္ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ား၌ ခဲတံမ်ား ကုန္လုနီးပါးျဖစ္သည္ကို 
တင္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ခဲတံမ်ားျပတ္လပ္ႏိုင္ေၾကာင္း (ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားမွ) ျပည္သူ႔ 
အင္အားဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သို႔ သတင္းပို႔သည့္အခါ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ခဲတံမ်ားထပ္မံ၀ယ္ယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးသို႔ ခ်က္ခ်င္းေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ စာရင္း 
ေကာက္တစ္ဦးစီကို ေနာက္ထပ္ အနည္းဆံုး ခဲတံႏွစ္ေခ်ာင္းစီ ထပ္မံေပးခဲ့ပါသည္။ 

(ဂ) စာေရးရန္ေအာက္ခံဘုတ္ျပား
စာရင္းေကာက္အားလံုးကို A3 အရြယ္အစား စာေရးရန္ေအာက္ခံဘုတ္ျပားတစ္ခုစီ ေပးထားျခင္းျဖင့္ ေမးခြန္း 
ပံုစံကို မာေက်ာေသာေအာက္ခံေပၚတြင္ ျဖည့္သြင္းေရးသားေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က 
ေတြ႕ရွိသည္မွာ စာရင္းေကာက္အားလံုး၏ ၇၇% သာ စာေရးရန္ေအာက္ခံဘုတ္ျပားကို အသံုးျပဳၾက၍ က်န္သ ူ
မ်ားမွာ ေမးခြန္းပံုစံထည့္သည့္ဘူး သို႔မဟုတ္ စားပြဲခံုကို အသံုးျပဳရန္ ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကပါသည္။

စာေရးရန္ေအာက္ခံဘုတ္ျပား အသုံးျပဳမႈနည္းေသာ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္မွ ျဖည့္ၿပီး 
ေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားအား ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၌ ပံုရိပ္ဖတ္ၿပီးသမွ်တြင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႔ 
ရပါ။ ဤအခ်က္က ေမးခြန္းပံုစံဘူးမ်ားသည္ စာေရးရန္ေအာက္ခံဘုတ္ျပားကဲ့သို႔ပင္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား ျပန္႔ျပဴး 
ေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

(ဃ) သန္းေခါင္စာရင္း လက္စြဲစာအုပ္
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းညႊန္ၾကားခ်က္ လက္စြဲစာအုပ္ကို သင္တန္းပထမေန႔၊ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ 
အနည္းဆံုး ၁၀ရက္ခန္႔ကပင္ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းအားလံုး လက္ခံရရွိေစခဲ့ပါသည္။ ဤစာအုပ္မွာ သန္းေခါင္ 
စာရင္းေကာက္ယူမႈအတြက္ အဓိကလမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား အားလပ္ 
ခ်ိန္တြင္ လက္စြဲစာအုပ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိရ 
သည္မွာ စာရင္းေကာက္မ်ား၏ ၃၆%သည္ ညႊန္ၾကားခ်က္လက္စြဲစာအုပ္ကို စာရင္းေကာက္ေနစဥ္ ဖတ္ရႈ 
အသံုးျပဳၾကပါသည္။

(င) စာရင္းခ်ဳပ္ပံုစံစာရြက္
စာရင္းေကာက္ကြက္စာရင္းခ်ဳပ္ပံုစံစာရြက္မွာ စာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ခုစီ၏ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ႏွင့္ က်ားမ 
အလိုက္ ေဖၚျပထားေသာ လူဦးေရစုစုေပါင္း စာရင္းခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စာရင္း 
ေကာက္ကြက္အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားလံုးကို စာရင္းေကာက္ၿပီးသည့္အခါ ဤစာရြက္ကို ျဖည့္သြင္း 
ျပဳစုရန္ျဖစ္၍ ေမးျမန္းစာရင္းေကာက္ယူစဥ္ ျဖည့္သြင္းရန္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္မ်ား ေမးျမန္း 
ေနစဥ္အတြင္း ထုိစာရင္းခ်ဳပ္စာရြက္အား ျဖည့္သြင္းျခင္းကို ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ အေနႏွင့္ မေတြ႕ရွိရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။
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(စ) မွတ္စုစာအုပ္မ်ား
စာရင္းေကာက္မ်ားကို မွတ္စုစာအုပ္မ်ားေပးထားသျဖင့္ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥမ်ား၊ စာရင္း 
မေကာက္ယူရေသး၍ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုရမည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား စသည္ျဖင့္ မွတ္သားထားႏိုင္ပါသည္။ ေရးမွတ္ 
ထားရမည့္ကိစၥမ်ား မရွိပါက စာရင္းေကာက္မ်ားမွာ မွတ္စုစာအုပ္ကို အသံုးျပဳရန္မလိုပါ။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ 
စာရင္းေကာက္ ၅၄% က မွတ္စုစာအုပ္ အသံုးျပဳၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
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•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ စာရင္းေကာက္မ်ားအေနႏွင့္ ေမးခြန္းပံုစ ံ
မ်ားအား ဂရုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ထိမ္းသိမ္းၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ 
ေသခ်ာ ေလးစားမႈရွိၾကေၾကာင္း နားလည္သိရွိခဲ့ပါသည္။ ဤ 
သည္မွာသန္းေခါင္စာရင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တန္ဖိုးထားမႈရွိသည္ကိ ု
ေဖၚျပသည့္အခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈကို ျဖည့္ 
ဆည္းေပးသည့္အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာသူအားလံုး 
က တင္ျပသညမ္ွာ စာရင္းေကာက္သမူ်ားသည ္ေမးခြန္းပံစုမံ်ားကို 
ဂရုစိုက္ကိုင္တြယ္၍ ထိေရာက္စြာပံုရိပ္ဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လို 
အပ္ခ်ကအ္ေနႏွင့္ သန္႔ရွင္းျပန္႔ျပဴးစြာထားရွိရန္ ညႊန္ၾကားခ်ကက္ို 

လိုက္နာၾကပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အေနႏွင့္ ၉၈% ေသာ ေမးခြန္း 
ပံုစံမ်ားကို သန္႔ရွင္းေျခာက္ေသြ႕ျပန္႔ျပဴးစြာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ အခ်ိဳ႕စာရင္းေကာက္ 
မ်ားသည္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေရးသြင္းမႈမ်ား ရွင္းလင္း 
သပ္ရပ္ေစရန္ ေပတံမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္ကို ေလ့လာသူမ်ား 
က ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ခဲဖ်က္မ်ားကိုလည္းေမးခြန္းပံုစံ မစုတ္ျပဲ 
ေစရန္ ဂရုစိုက္၍ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားက 
ဤသို႔ဂရုစိုက္ျခင္းကို ျပည္သ႔ူအင္အားဦးစီးဌာန၌ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား 
အား ပံရုပိဖ္တ္သည္အ့ခါ ယခအုခ်နိအ္ထိ မညသ္ည္အ့ခက္အခမွဲ 
မေတြ႕ရျခင္းက ထငဟ္ပ္ျပသေနပါသည။္ သုိ႔ရာတြင ္အနည္းငယ္ 
ေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွာ ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ စုတ္ျပဲျခင္းမ်ား 
ရွိ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေမးခြန္းပံုစံအခ်ိဳ႕မွာ ျပည္သူ႔ 
အင္အားဦးစီးဌာနသို႔ပို႔စဥ္ ယာဥ္မီးေလာင္၍ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ မီးေလာင္မႈကို လ်င္ျမန္စြာၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ၿပီး ေမးခြန္းပံုစံ 
မ်ားကို ကူးယူ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

•	 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာက ေဖၚျပသည္မွာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ 
ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဤသို႔ဂရုစိုက္ကုိင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ သပ္ရပ္စြာ 
ေရးသြင္းျခင္းတို႔မွာ မ်ားစြာေတြ႕ရေလ့မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
ေကာင္းေသာအေလ့အထ ရွိသည္မွာ ထိေရာက္ျပည့္စံုေသာ 
သင္တန္းႏွင့္ စာရင္းေကာက္မ်ား၏ ခိုင္မာေသာ စိတ္ပါ၀င္စား 
ထက္သန္မႈႏွင့္ စည္ကမ္းရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ 
က ေဖၚျပပါသည္။

၆. ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း
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•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိသည္မွာ စာရင္းေကာက္ အမ်ားစ ု
သည္ စာရင္းေကာက္ကြက္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္သူေဒသခံမ်ား 
ျဖစ္၍ ေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ တူညီေသာဘာသာစကားကို ေျပာဆိ ု
ေသာေၾကာင္ ့စာရင္းေကာကယူ္မႈအတြက ္ဘာသာစကား အခက ္
အခဲမရွိခဲ့ပါ။ (ပဲခူးတိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ဘာသာစကား 
သံုးမ်ိဳး ေျပာဆိုႏုိင္ၾကပါသည္)။ ၉၇% ေသာေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ 
စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ တူညီေသာ ဘာသာ 
စကား ေျပာဆိုသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေမးျမန္း 
ခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္း သို႔မဟုတ္ေျဖဆိုမႈအေပၚ အဓိပၸါယ္ေဖၚျပမႈ 
လြဲမွားျခင္းကို နည္းပါးေစေသာေၾကာင့္ ဘာသာစကား ျပႆနာ 
သည္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကား 
ခက္ခဲမႈမရွိျခင္းသည္ ေျဖဆိုမႈမ်ား၏ မွန္ကန္မႈကိုလည္း တိုးျမင္ ့
ေစႏိုင္ပါသည္။

•	 ေျဖဆိုမႈအမ်ားစုတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားကို ေျပာဆိုအသံုးျပဳ 
ၾကပါသည္။ ေျဖဆုိမႈ ၈၆% အတြက္ စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ 
ေဒသခံဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုေမးျမန္းရန္ မလိုအပ္ 
ခဲ့ပါ။ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့
စာရင္းေကာက္မ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲေစ 
ႏိငုသ္ည္ ့အျခားဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာျပနဆ္ိရုန ္မလိအုပ ္
ျခင္းက အားသာခ်က္ ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေကြးတိုင္း၊ 
ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အျခား 
ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ ဘာသာ 
ျပန္ဆိုေပးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ 

ကယားျပည္နယ္ရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား အုပ္စုမ်ားမွလြဲ၍ အျခား 
ေဒသမ်ား၌ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ 
ပါသည္။

•	 ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန 
တို႔သည္ လူထုအသိပညာေပးပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္စဥ ္
က ႏိုင္ငံ၏ဘာသာစကားကြဲျပားမႈ မ်ားျပားသည္ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေသာအခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အဓိက အသိပညာေပးပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ပိုစတာမ်ား၊ အေမး 
အေျဖစာအုပ္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္လက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို ဘာသာ 
စကား (၁၁) မ်ိဳးျဖင့္ရရွိႏိုင္ၿပီး အျခား အသိပညာေပးစၥည္းမ်ား 
(ဥပမာ - လက္ကမ္းစာေစာင္) ကို (အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာ 
ဘာသာ အပါအ၀င္) ဘာသာစကား ၁၇ မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုပစၥည္းမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူမီ ေျဖဆိုမည့္ 
သူမ်ားမွ နားလည္သိရွိႏိုင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာစကား 
ေျပာဆိုသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ႀကိဳတင္ ေပးပို႔ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္။ 

၇. ဘာသာစကားႏွင့္ ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား
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•	 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲမွ စာရင္းေကာက္မ်ားအေပၚ အရည္ 
အေသြး ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မွာ ၈/၁၀ ျဖစ္၍ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အရည္အေသြး ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က ္
မွာ ၇.၅/၁၀ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူအနည္းငယ္ခန္႔က ၄င္းတို႔၏ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေကာင္းဆံုးထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆိုၾကပါသည္။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အစီ 
ရင္ခံစာအရဤသို႔ ေကာင္းမြန္ေသာသံုးသပ္ခ်က္ကို ရရွိရျခင္းမွာ 
အရည္အေသြးျပည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေကာင္းစြာရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွ၍ံ ႀကိဳးပမ္းေဆာငရ္ြက္ခဲ့ျခင္း၊ ဝနထ္မ္းမ်ားႏငွ္ ့ေက်ာင္းဆရာ 
ဆရာမမ်ား၏ စည္းကမ္းရွိမႈ၊ ထက္သန္အားထုတ္မႈတို႔ႏွင့္ ႏွစ္ 
ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမအႀကိမ္အေနႏွင့္ ပါ၀င္ေျဖဆိုရန ္
စိတ္အားသန္ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားေၾကာင့္ ရရွိေသာ ရလဒ္ျဖစ္ႏိုင္ 
ပါသည္။ ေနရာမ်ားစြာတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ တာဝန ္
က်ရာေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ 
ကို ေလ့လာသူမ်ားက ေတြ႔ရွိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ စာရင္း 

ေကာက္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပံု၊ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ 
အဓိကအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ရွင္းျပပံုတို႔မွာ တူညီမႈရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသည္မွာ 
သန္းေခါငစ္ာရင္းအေပၚ သိရွနိားလညမ္ႈ ျမင္မ့ားေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပ 
၍ ေကာက္ယူရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြး 
အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

•	 ျခံဳငံုသံုးသပ္ပါက ခ်ီးက်ဴးထိုက္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက ္
ယူမႈျဖစ္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတြ႕ရွ ိ
ခ်က္ႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ား 
ကို ေအာက္ပါ က႑မ်ားအလိုက္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖၚျပထားပါသည္။ 
၄င္းတို႔မွာ စာရင္းစတင္ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ရွင္းျပျခင္း၊ လွ်ိဳ႕၀ွက ္
ခ်က္ထိမ္းသိမ္းျခင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္၊ သန္းေခါင ္
စာရင္း စတစ္ကာကပ္ခြာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုျခင္း ကဒ္ျပား 
မ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၈. သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အရည္အေသြးျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
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(က) စာရင္းစတင္မေကာက္ယူမီ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ရွင္းျပျခင္း
စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား၏ ၂၉% ၌သာလွ်င္ ေျဖဆိုသူမ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ရွင္းျပသည္ကို 
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က သတိျပဳမိပါသည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္လက္စြဲစာအုပ္တြင္လည္း ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိသည္ကိုလည္း ေဖၚျပရန္လိုပါသည္။ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ စာရင္းေကာက္မ်ားကို မိမိတို႔ 
လာေရာကရ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိသုာ ရွင္းျပရန္ေျပာထားၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ ေဖၚထတ္ု 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ မေဖၚျပထားပါ။ 

ခ်င္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္စသည့္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ မစတင္မီႏွင့္ စာရင္း 
ေကာက္သူ ေရာက္မလာမီအခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ႀကိဳတင္ရွင္းျပေပးထားသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ား 
အေနႏွင့္ အခုိင္အမာပင္ ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေျဖဆိုသူမ်ားက (ဥပမာ-ေမြးသကၠရာဇ္စသည္) ေမးႏိုင ္
ေျခရွိ ေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေရးသားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

(ခ) လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ထိမ္းသိမ္းမႈကို ရည္ညႊန္းျခင္း
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က သတိျပဳမိသည္မွာ မႏၱေလး၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းစေသာ ျပည္နယ္၊တိုင္းအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ 
က်န္ေဒသမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္အမ်ားစုသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ထိမ္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္မ်ားကို 
ေျဖဆိုသူမ်ားအား ရွင္းျပျခင္းမရွိပါ။

ေကာက္ယူရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားမည့္ကိစၥကို လူထုအသိပညာေပးပစၥည္း 
မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေလးထားေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ေကာက္ယူရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆို 
သူတစ္ဦးခ်င္းထံသို႔ ျပန္လည္၍ ေျခရာခံႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးခ် 
ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးထားပါသည္။

(ဂ) သန္းေခါင္စာရင္းည (ရည္ညႊန္းခ်ိန္) ကို ရည္ညႊန္းေဖၚျပျခင္း

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း မႈမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ည (မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔ ည)
ကို ရည္ညႊန္းေဖၚျပျခင္း မျပဳၾကပါ။ ၄င္းတို႔က ေထာက္ျပသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသည့္ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ရွိရာအရပ္တြင္ ေကာက္ယူ သည့္မူ (De-Facto) 
အသံုးျပဳျခင္းကို ထိခိုက္ႏိုင္ေပသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာေနရာမ်ား၏ ၇၀% မွာ သန္းေခါင္စာရင္း ည ကို ေဖၚျပ 
ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပဲခူး၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ဧရာ၀တီ အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ၁၀၀% အျပည့္အ၀ 
ရည္ညႊန္းခ်ိန္ကိုေဖာ္ျပ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသတြင္ ၄၄% အထိ နည္းပါးပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းညကို ရည္ညႊန္းေဖၚျပျခင္းမရွိျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ 
မ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ဤအခ်က္ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္သည့္အခါ ခန္႔မွန္းထားသည့္အေရအတြက္ႏွင့္ သိသာစြာ 
ကြဲျပားျခင္း ရွိမရွိကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွန္ကန္ေစေရးအတြက္ 
ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လူဦးေရဆိုင္ရာဆန္းစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္။



16 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျခံဳငံုေဖၚျပခ်က္

(ဃ) သန္းေခါင္စာရင္းစတစ္ကာမ်ား
စာရင္းေကာက္ၿပီးေသာအိမ္မ်ား၏ အျပင္ဖက္တြင္ ကပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆြဲရန္ (စာရင္းေကာက္မ်ားအား 
ခ်ိတ္ဆြဲရန္ႀကိဳးမ်ား ေပးထားသည္) ၁၂.၅ သန္း အေရအတြက္ရွိေသာ စာရင္းေကာက္ယူၿပီးစီးေၾကာင္း 
စတစ္ကာမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္မွ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စာရင္းေကာက္ႏွင့္ အျခား 
သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ မည္သည့္အိမ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ၿပီး၍ မည္သည့္အိမ္မ်ား 
က်န္ေနေသး သည္ကိုလြယ္ကူစြာ သတ္မွတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ႏွစ္ခါျပန္ 
စာရင္းေကာက္ျခင္းႏွင့္ စာရင္း မေကာက္မိဘဲ က်န္ခဲ့ျခင္းတို႔အား ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါသည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က စာရင္းေကာက္အမ်ားစု (ေလ့လာခဲ့သည့္အနက္မွ ၉၂%) သည္ စာရင္းေကာက္ၿပီး 
သည့္အခါ စတစ္ကာကပ္ခြာမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာကပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ဥပမာ - ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ 
ကယား၊ ကရင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္)။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား ဥပမာ ရခိုင္ (၇၁%) 
ႏွင့္ မႏၱေလး (၈၁%) တို႔တြင္ စတစ္ကာကပ္ခြာမ်ား အသံုးျပဳမႈမွာ တစ္ေျပးညီျခင္းမရွိပါ။ မ်ားစြာ အေရးမႀကီး 
ေသာ္လည္း ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ အခ်ိဳ႕စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမျပဳမီ စတစ္ကာကပ္ခြာ 
မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ကပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းၿပီးပါက စတစ္ကာကပ္ရန္ေမ့ခဲ့ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ 
ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

စာရင္းစစ္မ်ားက ေန႔တစ္ေန႔ကုန္ဆုံးခ်ိန္တိုင္း စာရင္းေကာက္မ်ား၏ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သည္ ့
အခါ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုစာရင္းပံုစံတြင္ ပါ၀င္ေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္တို႔အား 
တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ စာရင္းမေကာက္မိဘဲက်န္ခဲ့ျခင္းအား သိရွိသတိျပဳမိႏိုင္သည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ရွမ္းျပည္နယ္၌ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတစ္ကာကပ္ခြာမ်ား 
ကုန္သြားသျဖင့္ မိတၱဴမ်ားကူးကာ ေကာ္ျဖင့္ ကပ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ စီစဥ္၍လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းမွာ 
စတစ္ကာကပ္ခြာ ကပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပည့္ေျမာက္ေစ၍ စာရင္းေကာက္ႏွင့္ အျခားသန္းေခါင္ စာရင္း 
ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ စတစ္ကာကပ္ခြာမ်ား၏ တန္ဖိုးကို နားလည္သိရွိၿပီး စတစ္ကာကပ္ခြာ ကပ္ရန္ 
လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေလးအနက္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ေဖၚျပပါသည္။

(င) ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုမႈ ကဒ္ျပားမ်ား
စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုမႈကဒ္ျပားမ်ားကို အသံုးျပဳမႈနည္းပါးေၾကာင္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ 
ေတြ႕ရွရိပါသည။္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေျဖဆုိသူမ်ားသည ္အမ်ားအားျဖင္ ့အမိတ္ြငရ္ွိေနၾက၍ျဖစပ္ါသည။္ အမိတ္ြင ္
ေျဖၾကားႏိုင္သူ ရွိမေနသည့္အခါမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္သူသည္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုမႈကဒ္ျပား ကိုထားခဲ့ၾက 
ပါသည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကေတြ႕ရွိရသည္မွာ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါမ်ား၏ ၉၉% တြင္ စာရင္း 
ေကာက္မ်ားက ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုမႈကဒ္ျပားကို ထားခဲ့ၾကပါသည္။

(စ) ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကေတြ႕ရွိရသည္မွာ စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ ေမးခြန္းေမးရာတြင္ အလ်င္အျမန္ အေလာ 
တႀကီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ ေမးျမန္းၾကပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေမးျမန္းခ်ိန္မွာ 
၁၈ မိနစ္ ျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းအားလံုးကိုေမးရန္ လံုေလာက္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အေျဖမ်ား 
ေရးသြင္းျခင္းအတြက္ ၿပီးျပည့္စံု ေသခ်ာေစပါသည္။
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အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို (အေကာင္းဖက္မွျဖစ္ေစ၊ အဆိုးဖက္မွျဖစ္ေစ) သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကိစၥအမ်ားစုမွာ အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္၊ ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္တြင္ လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရ 
ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္။

(က) စာရင္းေကာက္ခ်ိန္တြင္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေနျခင္း

•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကေတြ႕ရွိရသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ ွ
လိုက္ပါၿပီး အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္ပါၾကပါသည္။ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ မည္သည့္ကူညီေပးသူမဆို စာရင္းေကာက္ခ်ိန္တြင္ အိမ္အျပင္၌ ေနခဲ့ရန ္
ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ေဖၚျပသည္မွာ ဤသို႔ ေမးသူႏွင့္ ေျဖသူအျပင္ အျခားသူမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ားက 
အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ပံုမရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေမးသူႏွင့္ေျဖသူမ်ား ေျပာဆိုသည္ ့
ဘာသာစကား မတူညီပါက ထိုသူမ်ားက ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီၾကပါသည္။

•	 ထိုသို႔ အျခားသူမ်ားပါ၀င္သည့္ အေျခအေနအားလံုးနီးပါးတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွလြဲ၍) ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၌ 
၀င္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျဖဆုိမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္မႈ အရည္အေသြးမွာ ေျပာဆိုသည့္အတိုင္း 
တိက်သည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္းေျဖဆိုေစျခင္းမ်ား မေတြ႕ရွိရပါ။ သို႔ေသာ္ 
အေကာင္းဆံုးမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ထိမ္းသိမ္းမႈအတြက္ အျခားသူမ်ား မပါ၀င္ေစရန္ အၾကံျပဳ ပါသည္။

၉. အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြး
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•	 ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေလ့လာသူမ်ားက ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားက 
(အိမ္နီးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား) ကူညီေျဖဆိုေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျဖၾကားေပး 
ေသာ္လည္း ေျဖဆိုမႈမ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။

(ခ) ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆိုျခင္း

•	 အဖြဲ႕မွေတြ႕ရွိရသည္မွာ ၉၉.၆% ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို လိုလားစြာျဖင့္ လက္ခံ၍ ေမးခြန္းအားလံုးအတြက္ 
ေျဖဆိုၾကသျဖင့္ ေျဖၾကားမႈႏႈန္းမွာ အျပည့္အ၀နီးပါးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ ၿပီးျပည့္စံုေရးအတြက္ 
အထူးအေရးပါပါသည္။ 

(ဂ) ေျဖဆိုမႈမ်ားအေပၚ ေကာက္ခ်က္ဆြဲယူျခင္း

•	 အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပမာ - က်ား မ၊ အိမ္ေထာင္စုအေျခအေန၊ (ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သေကၤတမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားပါက) ကိုးကြယ ္
သည္ဘ့ာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ အမိအ္ေၾကာင္းအရာ စသည္ျဖင္ ့အေျဖမ်ားသည ္အထူး သသိာထငရ္ွားေနပါက စာရင္းေကာက္မ်ားသည ္အေျဖမ်ားကိ ု
ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၍ ရယူေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ (ဥပမာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္)။ ထို႔သို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲယူမႈမ်ားသည္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ အေျဖမ်ားမွာ ၄င္းတို႔အတြက္ သိသာထင္ရွားေန၍ 
ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ယူဆပါသည္။

•	 ေမးခြန္းအမ်ားစုတြင္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲယူျခင္းမွာ အခ်က္အလက္၏အရည္အေသြးအတြက္ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ 
ဥပမာ - အိမ္အေျခအေန (အမိုး၊ အကာ၊ ၾကမ္းခင္း)။ သို႔ေသာ္ ပို၍ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ား ဥပမာ - မသန္စြမ္းမႈကို ေမးျမန္းသည္ ့
ေမးခြန္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အခ်က္အလက္၏ အရည္အေသြး ေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) နိမိတ္ျပေမးခြန္းေမးျခင္း

•	 ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္မွာ စာရင္းေကာက္အမ်ားစုသည္ ေမးခြန္းပံုစံတြင္ပါရွိသည့္ စကားလံုးမ်ားအတိုင္း ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကပါသည္။ 
စကားလံုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေမးျမန္းရန္ လိုအပ္ေသာအခါမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ မေျပာင္းလဲေစရန္ ထိမ္းသိမ္းၾကပါသည္။ စကားလံုးမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲေမးျမန္းရျခင္းမွာ ေမးခြန္းကို ထပ္မံေျပာျပရန္ လိုအပ္သည့္အခါ ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္သူသည္ နိမိတ္ျပေမးခြန္းေမးသည့္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္ေမးျမန္း ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဥပမာ - သင္ဗုဒၶဘာသာ ဟုတ္တယ္ေနာ္၊ ေျဖဆိုသူသည္ လူမ်ိဳးဆိုသည့္ စကားလံုးကို နားလည္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက 
သင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမဟုတ္လား စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

•	 ေမးခြန္းမ်ား၏အဓိပၸါယ္ မေျပာင္းလဲေစရန္ထိမ္းသိမ္းထားေသာေၾကာင့္ စကားလံုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ေျဖဆိုမႈမ်ား၏ 
အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေျခ အလြန္နည္းေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ 

(င) ေမးျမန္းၿပီးသည့္အိမ္မွ မထြက္ခြာမီ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း

•	 စာရင္းေကာက္မ်ားကို ေမးျမန္းၿပီးသည့္အိမ္မွ မထြက္ခြာမီ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ေမးျမန္းမႈမ်ား၏ ၃၈.၅% တြင္ ထိုသို႔ မေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ 
စာရင္းစစ္က စာရင္းေကာက္သူကို ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ ထိုအိမ္သို႔ ျပန္လည ္
သြားေရာက္ ေစျခင္းျဖစ္၍ တန္ဖိုးရိွေသာအခ်ိန္မ်ား ဆံုးရံႈးႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ခ်က္ခ်င္း မစစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္မွာ 
ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳရန္ အခြင့္အလမ္း ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အခ်က ္
အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

•	 ထိုသို႔ ျပန္လည္မစစ္ေဆးျခင္းမ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ ကြဲျပားၾကပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
၁၀၀% ရွိ၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၉% အထိ နည္းပါးပါသည္။ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ တစ္ေန႔တာကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ 



19သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျခံဳငံုေဖၚျပခ်က္

ၿမိဳ႕နယ ္သို႔မဟတု ္ေက်းရြာရပက္ြက္ သန္းေခါငစ္ာရင္းရံုးမ်ားတြင ္ျပနလ္ညစ္စ္ေဆးၾကလိမ္မ့ညဟ္ ုေလလ့ာေရးအဖြဲ႕က သိမတ္ွခဲပ့ါသည။္ 
အိမ္မ်ားမွ ထြက္ခြာလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစစ္ေဆးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆိုမႈမ်ားတြင္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္၍ 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စာရင္းေကာက္၊ စာရင္းစစ္မ်ားက ထိုအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားကာ ရွင္းလင္းေအာင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

•	 ထို႔ျပင္ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ စာရင္းေကာက္တစ္ဦးစီက တစ္ေန႔တာအတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စု မ်ားအနက္မွ အနည္းဆံုး 
အိမ္ေထာင္စု ၃ စု (စာရင္းေကာက္၏ အရည္အခ်င္းကိုလိုက္၍ ပိုမ်ားႏိုင္သည္) ကို က်ပမ္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ 
တာဝန္ရွိပါသည္။ ဤအရည္အေသြးထိမ္းသိမ္းမႈစနစ္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်စြာေကာက္ယူခဲ့ျခင္းမရွိပါက 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိ ေစႏိုင္ပါသည္။

(စ) ျပႆနာ အခက္အခဲရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္၊လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင ္
ေသာ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕က ေမးသူႏွင့္ေျဖသူ ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ ခက္ခဲမႈျဖစ္ေစသည္မွာ အထူးသတိျပဳ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
အဖြဲ႕မွ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္ ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ တူညီေသာအခက္အခဲမ်ား 
ေတြ႕ရတတ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္သည့္အဆင့္တြင္ အာရံုစူးစိုက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ 
ေမးခြန္းမ်ားသည္ ျပႆနာအခက္အခဲရွိခဲ့ပါက ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေလ်ာ့နည္း၍ 
သို႔မဟုတ္ ပို၍ေျဖဆိုတင္ျပျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္ကို ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္း မမွန္ကန္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။



20 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျခံဳငံုေဖၚျပခ်က္

•	 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ ္
ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲမွ ေတြ႕ရိွခ့ဲပါသည္။

•	 သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ အေျခအေနမွာ ကြျဲပား 
ျခားနားပါသည္။ စာရင္း ေကာက္သူမ်ားသည္ ကူညီသူမ်ားႏွင့္ ရဲ၊ စစ္တပ္၊ လံုျခံဳေရး 
အေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္ အဖြဲ႕လိုက္ သြားလာၾကပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေျဖဆိုသူမ်ား 
အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ထိမ္းသိမ္းေပးမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။

•	 ေလ့လာသူမ်ား၏ေတြ႔ရိွခ်က္အရ မည္သည့္အိမ္ေထာင္စုမွ ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆုိျခင္းမရိွပါ။ 
သို႔ရာတြင္ ထို အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ျဖစ္စဥ္ပံုစံ ၃ မ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိရ 
ပါသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ စာရင္းေကာက္သူက လူမ်ိဳးကိုေမးျမန္းမႈျဖင့္ စတင္ျခင္းျဖစ ္
ပါသည္။ အကယ္၍ ေျဖဆိုသူက မိမိကိုယ္မိမိ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟုသတ္မွတ္ေျဖဆိုပါက စာရင္း 
ေကာက္သူမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယျဖစ္စဥ္မွာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကို စံျပဳ 
ပံုစံအတိုင္း စတင္၍ အစဥ္အတိုင္းေမးျမန္းၿပီး လူမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း (နံပါတ္ ၈) သို႔ 
ေရာကရ္ွပိါသည။္ အကယ္၍ ေျဖဆိသူုက မမိကုိိယ္မမိ ိ“ရိဟုငဂ္်ာ” ဟု ေျဖဆုိပါက ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါသည္။ တတိယတစ္မ်ိဳးမွာ စာရင္းေကာက္သူက လူမ်ိဳးႏွင္ ့
ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းကုိမေမးဘဲ ေက်ာ္သြားၿပီး အျခားေမးခြန္းမ်ားကုိသာ ေမးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

•	 ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ 
မေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ ေျဖရွင္းရန္နည္လမ္း တစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
အထူးျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။

၁၀. ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း
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