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အာရွေဒသတြင္းေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္
ျမင္႔မားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for
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၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ထပ္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္ကို
ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ပထမဆံုးဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
အျငင္းပြားဖြယ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး အၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသည္ကို စစ္တပ္အေနျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူထားမႈအပါအဝင္ အဓိကဌာနအခ်ိဳ႕ကို္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ္ျငား ႏိုင္ငံေရး
အာဏာမွ ေနာက္ဆုတ္သြားျခင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အသက္ဝင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၎၏ ဥပေဒ
ျပဳမႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခတည္စအဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနေသးကာ စြမ္းေဆာင္
ရည္၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လူထုယံုၾကည္မႈမ်ား ရရွိရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ား လုိအပ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ၊ လုပ္ငန္္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား သံုးသပ္ေလ့လာထားၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
သက္တမ္းကာလႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္းကာလ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အား
ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပထားသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ တိုက္ရိုက္မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းမွာ အားနည္းေနၿပီး စိစစ္ေရး
ယႏၱရား၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမွာလည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္
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ဇယား ၅။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ ဦးစီးသည့္သက္တမ္း အစည္းအေဝး ၄ ႀကိမ္အတြင္း
အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား (၂ဝ၁၆ - ၁၇)................................................................................................ ၄၅
ဇယားကြက္ ၁။

ကိုလိုနီေခတ္၊ ကိုလုိနီေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္မ်ား................................................................................... ၅

ဇယားကြက္ ၂။

လႊတ္ေတာ္္တြင္းေနရာခ်ထားပုုံ၊ ႏွစ္ပါတီ ႏွင့္ ပါတီစုံ . ......................................................................... ၁၁

ဇယားကြက္ ၃။

လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ........................................................................................ ၁၅

ဇယားကြက္ ၄။

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား စုုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင.္ ............................................................ ၁၉

ဇယားကြက္ ၅။

စစ္တပ္ခန္႔ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း....................................................... ၂၈

ဇယားကြက္ ၆။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ .............................................................................................................. ၃၅

ဇယားကြက္ ၇။

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းသည့္စနစ္ ............................................................................ ၄၈

ဇယားကြက္ ၈။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ . ........................................................................................................ ၅၀

အတုုိေကာက္စာလုုံးမ်ား
ALD			

ရခုုိင္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

AMRDP			

မြန္ေဒသလုုံးဆုုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ

BPST			

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း ဗ်ဴ႐ိုိ

BSPP			

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ

CNP			

ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ

CPP			

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ

DFID			

ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန(ယူေက)

INDP			

အင္းအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ

IPU			

လႊတ္ေတာ္ေရးရာသမဂၢ

KDUP			

ကုုိးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရးပါတီ

KPP			

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ

KSDDP			

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္တုိးတက္ေရးပါတီ

KSDP			

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ

LNDP			

လီဆူးအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ

MNP			

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ

MP			

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

NDF			

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုု

NDI			

အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴ

NLD			

အမ်ိိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္

NUP			

တုုိင္းရင္းသားစည္းလုုံးညီညြတ္ေရးပါတီ

PNO			

ပအ႔ုိဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ႔

PSDP			

ဖလုုံ - စေဝၚဒိီမုိကေရစီပါတီ

RNDP			

ရခုုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားတုုိးတက္ေရးပါတီ

RNP			

ရခုုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ

SLORC			

ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးေကာင္စီ

SNDP			

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

SNLD			

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္

SPDC			

ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

TPNP			

တေအာန္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ

UDP-KS			

စည္းလုုံးေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစိီပါတီ-ကခ်င္ျပည္နယ္

UEC			

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

UNDP			

ကုုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္

USDA			

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း

USDP			

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

ZCD			

ဇုုိမီးဒီမုိကေရစီကြန္ဂရက္

WDP			

ဝဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

WFD

ဝက္စ္မင္စတာ ဒီမိုကေရစီေဖာင္ေဒးရွင္း

u

စာတမ္းအက်ဥ္း
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အစုုိးရကပုုံေဖာ္သည့္ အေရးပါေသာ ႏုုိင္ငံေရးအစုုအဖြဲ႕
တစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆
ခုႏွစ္အထိ) လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္မူ အႏုုိင္ရသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္
လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္သည္ ဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္
ႏုုနယ္ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုိကေရစီယႏၱယားမ်ား စိစစ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္
အေရးပါေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုနစ္နာမႈမ်ား တင္ျပႏုုိင္သည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစုုိးရလက္ထက္က
စိတ္ကူးမွ်ပင္ ယဥ္ရန္အခြင့္မရွိသည့္ အယူအဆမ်ားအား ေဆြးေႏြးႏုုိင္သည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ဝါဒ ျပန္လည္ထြန္းကားေရး
အတြက္ အားထုုတ္ေနသည့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သက္ေသထူႏုိင္ရန္ အလား
အလာမ်ား ရွိေနသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ အားရဖြယ္တုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ခုိင္မာတုုိးတက္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ တည္ၿငိမ္မည္၊
ေအာင္ျမင္မည္ဟု ကံေသကံမ မေျပာႏုုိင္ပါ။ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား တုုိးတက္လာေစရန္၊ ဥပေဒျပဳေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္သာမက ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေပၚထြက္ လာစဥ္မွစၿပီး မေသမသပ္ႏွင့္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲႏုိင္လွေသာ သက္တမ္းႏုုနယ္သည့္
လႊတ္ေတာ္၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကိုပါ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ဖြဲ႕႔စည္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္လုိအပ္သည့္
ေနရာမ်ားစြာ ရွိသည္။
ယခုုစာတမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံ၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ ဥပေဒျပဳပံုမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေလ့လာထားခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ကာလ အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္
ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ၊ စုုဖ႔ြဲ႕မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁ဝ
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး
ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ၊ လုုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
အေသးစိတ္ သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်လႊတ္ေတာ္မ်ား ေဆာင္ရြက္
ရမည့္ အဓိကတာဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း (ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း)၊ ႏုုိင္ငံသားမ်ားကိုကုိယ္စားျပဳျခင္း၊ အစုုိးရလုုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္အသုုံးစရိတ္မ်ားစိစစ္ျခင္းတို႔ အား ေလ့လာထားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ စာတမ္းျပဳစုုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မူဝါဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားတြင္ အမိန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ တုုိက္႐ိုက္ပါဝင္ျခင္းမဟုုတ္ပဲ သြယ္ဝုိက္လႊမ္းမုုိးႏုုိင္ျခင္း၊ တုုိက္႐ိုက္ေစာင့္ၾကည့္
ျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ခံစနစ္ျဖင့္ အစုုိးရဌာနမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းႏုုိင္စြမ္းရွိေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
လႊတ္ေတာ္အသစ္သည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ထြန္းေတာက္မည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုုိင္ျခင္းရွိ၊မရွိကို ယခုု
စာတမ္းတြင္ အေျဖရွာထားသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပအကူအညီမ်ားႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၆ ႏွစ္တာအတြင္း အင္တုိက္အားတိုက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ စုုဖြဲ႕မႈ
အင္အားမရွိျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုုိင္ႏုိင္စြာတတ္ကြ်မ္းမႈမရွိျခင္း၊

လြတ္လပ္စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္း အပါအဝင္ အေရးႀကီးသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ စုုဖြဲ႔မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၾသဇာ
သက္ေရာက္မႈကို တုုိးခ်ဲ႕ႏုုိင္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑၊ ေဆာင္ရြက္ပုံ၊ ကုုိယ္စားျပဳမႈမ်ား ယခုုထက္ပုိၿပီး ခုုိင္မာက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္
ရည္ရြယ္လ်က္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို အစဥ္လုိက္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင့္စာတမ္းကိုအဆုုံးသတ္ထားပါသည္။

c

မိတ္ဆက္နိဒါန္း
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ႏုုိ္င္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္အာဏာရွင္အစုုိးရ) ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း
အထူးျခားအထင္ရွားဆုုံးေသာ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ေနာက္ပုိင္း
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟုေခၚဆိုေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပါဝင္သည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ထိုအခ်ိန္က စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ လက္မခံ
သည့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္အၾကာ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ နအဖထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၃ လအၾကာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ နအဖအစိုးရမွသည္ နအဖအစိုးရက
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရတစ္ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီလႊမ္းမိုးထားေသာ
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဆီသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ လႊတ္ေတာ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပၿပီးတုုိင္း ထူးျခားရဲတင္းသည့္ အဆိုျပဳတင္သြင္းမႈမ်ား၊ နုုိင္ငံေရးရလဒ္ေကာင္းမ်ား
ထြက္လာေလ့ရွိသည္။ အာဏာရပါတီမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား
အဆိုျပဳတင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။ လုုံျခဳံေရးအင္အားစုုမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု
စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည့္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊

ဧၿပီလတြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ တရားဝင္မႈကို ပုုိမုိခုိင္မာေစခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊
အၿငိမ္းစားႏွင့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ
လူမႈေရးလုုပ္သားမ်ား၊

စစ္တပ္အရာရွိမ်ား၊

ကဗ်ာဆရာမ်ား၊

လူခ်မ္းသာစီးပြားေရးသမားမ်ား၊

ဟစ္ေဟာ့အဆုုိေတာ္မ်ားသည္

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

လႊတ္ေတာ္အသစ္တြင္

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ စားပြဲတစ္ခုတည္း၌ထုုိင္ကာ ဥပေဒသစ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊

အတူတကြယွဥ္တြဲရပ္တည္လွ်က္

ႏွစ္အလုုိက္ရ-သုုံးစရိတ္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္အစုုိးရက တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ပယ္ခ်ျခင္းမ်ားကို ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။
ျပန္လည္အသက္ဝင္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ ျမင့္မားတုုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္လည္ပုိင္းမွစ၍
ျပန္လည္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္၏ လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခ်ီးက်ဳးခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
လူမ်ိဳးစုုလက္နက္ကုိင္မ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္
စတင္ပြင့္လင္းလာခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္တည္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္သည္ နအဖေခတ္လြန္အစုုိးရသစ္
၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္လာသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး
၅ ႏွစ္အၾကာ၊ ဒုုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၁၉၆ဝ ခုုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း လြတ္လပ္မႈအရွိဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ႏုုိဝင္ဘာလတြင္
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုုိင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး

နအဖေခတ္လြန္အေျပာင္းအလဲတြင္ ေနရာရခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံေရး

ပါတီအမ်ားစုု ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရဖူးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္တြင္
ေနရာေပါင္း ၃၈၈ ခုုကို ရယူထားႏုုိင္သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္လည္း တပ္ပ်က္မတတ္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၁
ဦးသာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္္ နအဖ သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္အာဏာရွင္အစုုိးရေခတ္လြန္
ဒုုတိယအႀကိမ္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ အမ်ားစုုျဖစ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာေပါင္း ၃၉ဝ ကို ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။
အာရွေဒသရွိ လႊတ္ေတာ္အမ်ားအျပား၏ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ စုုခန္႔ၾကာ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားအရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကုုိယ္စားျပဳ
လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းလာျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို အားေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
မသမာမႈမ်ားရွိေနသည့္တုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါ က်င္းပျခင္းသည္လည္း အာဏာရွင္ေခတ္လြန္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ေရွ႕ဆက္
ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚထြက္လာသည့္ ျမန္မာ့ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္သစ္သည္ အေျခက်ေနသည့္အာဏာရွင္စနစ္၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုုိင္းလြႊမ္းမုုိးေနရာယူမႈ၊ အထက္ေအာက္ တစ္ဖက္သတ္ မူဝါဒ
ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈမဲ့စစ္တပ္လႊမ္းမုုိးမႈမ်ားျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသားက်လာသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္
အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းရွိ၊မရွိကုိ ဤစာတမ္းက အေျဖရွာထားသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ခြဲမရသည့္ အတြဲအစပ္ျဖစ္သည္။1 အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဥပေဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏုုိင္သည့္၊ အစုုိးရဌာနမ်ားအေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုုပ္နုိင္သည့္ လြတ္လပ္စြာ
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ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚ ေပါက္လာျခင္းသည္ အဓိကအေရးပါသည္။ စစ္တပ္တုိက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အရပ္သား
အာဏာရွင္ စုုိးမုုိးမႈမွ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဒီမုိကေရစီက်ေသာ အုပ္စုိးမႈမ်ားသုုိ႔ အသြင္ေျပာင္းႏုုိင္မႈသည္ ေရြးခ်ယ္ခံအစုုအဖြဲ႕မ်ား၏ စုုစည္း
ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏုိင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ အသစ္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လြႊတ္ေတာ္သစ္
အားေကာင္းလာေစရန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တစ္စထက္တစ္စ ခုုိင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စဥ္ဆက္
မျပတ္ အရည္အေသြးျမင့္တင္ေပးရန္ လုုိအပ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ကို္ခုိင္မာေအာင္ဆာင္ရြက္ျခင္း(Institutionalization)ဆိုသည္မွာ အစုုအဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ၎၏လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရည္မွန္း
ထားသည့္အတုုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္
သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ပါဝင္သူမ်ား၏လႊမ္းမုုိးမႈမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာျပႆနာမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္
နည္းလမ္းအတုုိင္း လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။2 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အေပး
အယူမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အေျပာင္းအလဲရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားကား ဆက္လက္
တည္တံ့ေနမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း(professionalization)ဆုုိသည္မွာလည္း ေရြးေကာက္ခံ သုုိ႔မဟုုတ္
ခန္႔အပ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုုပ္ငန္းစဥ္၊ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားကို ေလ့လာ၊ ထိန္းသိမ္း၊ က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တုုိးတက္သြားရေလ့ရွိသည္။ အေစာပုုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္
ထိလြယ္ရွလြယ္ျခင္း၊ အခ်ိဳးမက်ျခင္း၊ စြမ္းရည္မျပည့္မွီျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး အစုုိးရ၏ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ေခါင္းၿငွိမ့္ေပးရသည့္ အစုုအဖြဲ႕အျဖစ္ ပုုံေဖာ္ထားခံရကာ အသံတိတ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရသည္။ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏
ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာဥပေဒျပဳႏုုိင္မႈ၊

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားမွႈတုိ႔သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္

သုုိ႔မဟုုတ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တစ္ကုိယ္ေတာ္ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုုိ ေက်ာ္လြန္လွ်က္ လႊတ္ေတာ္တြင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ခုုိင္မာအားေကာင္းကာ ပံုမွန္လည္ပတ္ႏုိင္စြမ္းရွိမႈအေပၚ မူတည္ေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျခားအၿပိဳင္အဆုုိင္
အစုုအဖြဲ႕မ်ား၏လႊမ္းမုုိးမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏လႊမ္းမုုိးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေအာင္ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္
ရမည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္္မ်ားအားေလ့လာခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳး ခြဲႏုိင္သည္။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္
ႏုုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ Micheal Mezey က လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳႏုုိင္မႈ၊ ျပည္သူမ်ားအားကုုိယ္စားျပဳႏုုိင္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း
ႏုုိင္မႈ၊ အစုုိးရႏွင့္ဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္က ပံုေဖာ္ေပးလိုက္သည့္ သမုုိင္းေၾကာင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဆက္အစပ္မ်ား
အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေျချပဳကာ လႊတ္ေတာ္ပံုစံအမ်ဳိမ်ဳိးအား ခြဲျခားျပခဲ့သည္။3 ဥပေဒအသက္သြင္းျခင္း၊ အစုုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ေဆာင္္မႈမ်ားအေပၚ

ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ၾသဇာရွိသည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို

လုုပ္ပုိင္ခြင့္အရွိဆုံးေသာ

မူဝါဒခ်မွတ္

သည့္(policymaking)လႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းမက်သည့္ အစိုးရမ်ားေအာက္ရွိ
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အျခားအာဏာရွိ အစိုးရဌာနမ်ားေပၚတြင္ ၾသဇာအရွိန္အဝါ လုုံးဝမရွွိေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ မဆုုိသေလာက္သာရွိေသာ
လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းညိိတ္ (rubber-stamp) လႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ယင္းအစြန္း ႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပး
ႏုိင္သည့္အာဏာ နည္းပါးေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳရာတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ(policy-influencing)လႊတ္ေတာ္မ်ားလည္းရွိသည္။
Mezey ၏အဆိုအရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား သည္ သြက္လက္တက္ၾကြမႈ၊ ထက္ျမက္စြာတုုန္႔ျပန္တတ္မႈ၊ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္မႈ၊ စံႏႈန္း
ေလ်ာ့ရဲမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ မျပတ္မသား သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အမွီအခုိကင္းမႈ
အရာတြင္ အနိမ့္၊အျမင့္၊ အတက္၊အက် ကြဲျပားသြားႏုုိင္သည္။
မူဝါဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားတြင္ အမိန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ တုုိက္႐ိုက္ပါဝင္ျခင္းမဟုုတ္ဘဲ သြယ္ဝုိက္လႊမ္းမုုိးႏုုိင္ျခင္း၊ တုုိက္႐ိုက္ေစာင့္ၾကည့္
ျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ခံစနစ္ျဖင့္ အစုုိးရဌာနမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား အား ထိန္းေက်ာင္းႏုုိင္စြမ္းရွိေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
လႊတ္ေတာ္အသစ္သည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ထြန္းေတာက္မည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုုိင္ျခင္းရွိ၊မရွိကို ယခုုစာတမ္း
တြင္ အေျဖရွာထားသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးေနာက္ခံအရ ယင္းကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္လာႏုုိင္မႈသည္ပင္ တုုိးတက္မႈသတင္းေကာင္း
ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးတြင္ ျပန္လည္
ထြက္ေပၚလာသည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္အေနျဖင့္ ယခုုကဲ့သုိ႔ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ေအာင္ျမင္မႈရလာျခင္းမ်ိဳးသည္ ကမာၻတစ္ခြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္
မရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္အက်ိဳးရွိျခင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ကုုိယ္စားျပဳႏုုိင္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳနိုင္ျခင္းမ်ားတြင္သာမကဘဲ လႊတ္ေတာ္
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တစ္ရပ္လုံး၏ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုိင္မႈမ်ား တုုိးတက္ခုိင္မာလာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည့္
အပုုိင္းလည္း မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။

စာတမ္းျပဳစုုရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤစာတမ္းတြင္

မၾကာေသးမီအခ်ိန္က

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္

ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျခင္း၏

ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို

အလြယ္တကူ

နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ
အဆင့္ဆင့္ကို အဓိကထား ေလ့လာထားသည္။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ႏုုိင္ငံအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္
တုုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုုတြင္လည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ႏွင့္စာလ်င္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအာဏာ

အနည္းငယ္သာရရွိထားသည့္

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္

လႊတ္ေတာ္မ်ားကို

ယခုုစာတမ္းတြင္

ထည့္သြင္းေလ့လာထားျခင္း မရွိပါ။ ယခုုစာတမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုုံ၊ စုုစည္းမႈႏွင့္ အတြင္းစည္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ပုုံမ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး ၎၏ကုုိယ္စားျပဳမႈကို သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာျခင္း၊ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္
၆ ႏွစ္ၾကာလႊတ္ေတာ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာဝန္သုံးရပ္ျဖစ္ေသာ (ဥပေဒျပဳျခင္း၊
ကုုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း)တာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ သုုေတသနျပဳေလ့လာ
ေရးသားထားပါသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ ျဖတ္သန္းမႈ ၂ ခုုျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုုိင္ရ
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီစီမံသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ႏုုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုုိင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္စီမံသည့္ အေျခအေနကို
ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပ သုုံးသပ္ထားပါသည္။
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ေတြ႕ရွိလာသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အစဥ္လုိက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္
စာတမ္းကို အဆုုံးသတ္ထားပါသည္။ ႏုုိ္င္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ လုုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ မူဝါဒပုုိင္းအရအေရးပါမႈမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းလမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း
ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပုံ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ကုုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ အားလုုံးပါဝင္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
ႏုုိင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ တရားဝင္မႈကို ရရွိထားသည့္ အျခားေသာစုုဖြဲ႕မႈမ်ားျဖစ္ေသာ အစုုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လႊမ္းမုုိးမႈမ်ားမွ
ကင္းလြတ္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္တင္ျပသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစ၍ လြႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စုုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

စာတမ္းျပဳစုုပုံ
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္၏ ၄ ႏွစ္တာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အေသးစိတ္
သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းမွ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ ျပဳစုုျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္မႈေအာက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆
ခုႏွစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာေလ့လာခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
ရရွိထားသည့္အခ်က္ အလက္မ်ားအား ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္၊ မူူဝါဒစာတမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမွတ္စုမ်ား စုုစည္းရန္၊ လႊတ္ေတာ္႐ံုး
အႀကီးတန္းစီမံအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၊
ယာယီေကာ္မတီမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးစုုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၊ မတူသည့္ ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပါတီအသီးသီးမွ ဝန္ႀကီးဌာန
လက္ကုိင္မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ေမးျမန္းစုုံစမ္းရန္အတြက္ အထူးျပင္ဆင္လ်က္ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ ကြင္းဆင္း
ေလ့လာမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။
ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျမန္မာဘာသာ သုုိ႔မဟုုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လြႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အားလုုံးႏွင့္မဟုုတ္ဘဲ
တစ္ဦးခ်င္းစီ သုုိ႔မဟုုတ္ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ႏုုိင္ငံတကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားၿပီး
ေနာက္ပုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လြႊတ္ေတာ္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိုး၏ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္အေျခစုုိက္ ႏုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အၾကံေပးမ်ား၊ ပါဝင္ကိုယ္စားျပဳေနသူ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ငံေရး ျပန္လည္ေပၚထြက္လာမႈ၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥမ်ား၊ နအဖေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ
သုုံးသပ္ထားသည့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ စာတမ္းမ်ားအေပၚ တြင္ အမွီျပဳကာ ဤစာတမ္းကို္ ျပဳစုုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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အထူးသတိထားရမည့္ ကိစၥ - ပထမဆုုံးဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ၄င္း၏သက္တမ္းအျပည့္ ၅ ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္။

ဒုုတိယအႀကိမ္တာ၀န္ယူထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကား အသက္၀င္သည္မွာ ၁ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ (ေဖေဖာ္၀ါရိိီ ၂၀၁၆ မွ မတ္ ၂၀၁၇)
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အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အစပိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊5 ေရြးေကာက္ခံရသူျဖစ္ေစ၊ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခံရသူျဖစ္ေစ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ႏွင့္ အျမင္အယူအဆမ်ား၊6 ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွ စတင္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒ
အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတြင္းက်က်ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။7

စာတမ္းဖြဲ ႔စည္းပုုံ
တုုိက္႐ိုက္ သုုိ႔မဟုုတ္ သြယ္ဝုိက္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စုုိးမုုိးမႈအၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည့္
လႊတ္ေတာ္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္နိဒါန္းအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း ၂ တြင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံကာ
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ တည္ေဆာက္ပုံ၊ ဖြဲ႕စည္းထားပုုံ၊ လႊတ္ေတာ္စီမံမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ၊ နအဖေခတ္လြန္ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဆက္ဆက္တြင္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ၊ အထူးေကာ္မတီ ႏွင့္ေကာ္မရွင္မ်ား
ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ပုံတုိ႔ကို ေလ့လာထားသည္။ အခန္း ၃ တြင္ ေရြးေကာက္ခံႏွင့္ခန္႔အပ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုုိယ္ေရးရာဇဝင္၊
လူမႈေရးေနာက္ခံမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း စုုေဆာင္းရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သုုံးသပ္
တင္ျပထားသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ စုုဖြဲ႕႔မႈအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဥပေဒေရးရာတုုိးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ပုုံစံေဟာင္းမွပုံစံသစ္သုိ႔
တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈရွိ၊မရွိကို သိႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုၿပီးတုုိင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အခင္း
အက်င္းသစ္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုုိင္သည္။
ေခတ္သစ္ဒီမုိကေရစီတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာတာဝန္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနပုုံကို ေနာက္အခန္း ၃ ခန္းတြင္ တင္ျပထားပါသည္။ အခန္း ၄ တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာျခင္း၊ ၎တုုိ႔ကုိယ္စားျပဳရမည့္ ျပည္သူမ်ား(မဲဆႏၵနယ္မ်ား)ႏွင့္
မည္ကဲ့သုိ႔ေသာလမ္းေၾကာင္း မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာထားပါသည္။ အခန္း ၅ တြင္ ဥပေဒျပဳမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္
အသစ္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းမ်ား၏
ထိေရာက္မႈ၊ အက်ိဳးသြားမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အၾကား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္
ေအာက္တြင္ ဥပေဒေပါင္း ၂၃၂ ခုကို (ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကိုၾကည့္ပါ) အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ ၂ဝ၁၇
ခုႏွစ္၊မတ္လအၾကား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌္ က်င္းပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၄ ႀကိမ္တြင္
ဥပေဒေပါင္း ၁၂၄ ခုုကို အတည္ျပဳႏုုိင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ႏုုိဝင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ တည္ဆဲဥပေဒ ၄၁၈ ခုုရွိၿပီး အမ်ားစုုမွာ
ေခတ္ေနာက္က်ေသာ၊ မျပည့္စံုေသာ၊ ဖိႏွိပ္ရန္အသားေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။8 ေနာက္ဆံုး အခန္း ၆ တြင္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို အသားေပးထားၿပီး ေကာ္မတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏လုုပ္ပုိင္ခြင့္ကို မည္သည့္အတုုိင္းအတာအထိ သေဘာေပါက္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ နအဖေခတ္လြန္
ျမန္မာအစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းဌာနမ်ားကို စိစစ္ႏုိင္ရန္ အားထုုတ္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္၏
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အက်ဳိးရွင္မ်ားသုုိ႔ မူဝါဒေရးရာ
အၾကံျပဳတုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ စာတမ္းကို အဆုုံးသတ္ထားသည္။
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4

အခန္း ၁။

ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ ျပန္လည္အသက္ဝင္ျခင္း

၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး တုုိက္႐ိုက္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားတစ္ပုိင္းပါဝင္သည့္အစုုိးရအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ၂၃ ႏွစ္
အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။9 စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ဒီမုိကေရစီကို ဦးတည္ေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါ လမ္းျပေျမပုုံကို ၂ဝဝ၃ ခုုႏွစ္တြင္ ႏုုိ္င္ငံေတာ္
ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္အာဏာရွင္အစုုိးရ)က ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒသစ္ အတည္ျပဳၿပီး
သည့္အခါ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္ ျဗိတိသ်ွ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း တတိယေျမာက္ပါလီမန္အျဖစ္ႏွင့္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို္
ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ပုိင္း ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ ပုုိ၍အရွိန္ရလာခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပႏုုိင္ခဲ့သည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူမ်ားက အမ်ားသေဘာမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ၊
၁၉၅ဝ ဝန္းက်င္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး ႏုုိင္ငံေရးတြင္ လႊမ္းမုုိးမႈ ရွိသည့္ တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။
အရပ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မွခန္႔အပ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ စစ္တစ္ပုိင္းအစုုိးရကို ၂ဝ၁၁ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုုိက္ေသာ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ နအဖအား တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳမီ
တစ္ရက္အလုုိတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၂ဝဝ၃ ခုုႏွစ္လမ္းျပေျမပုုံ၏ သတၱမေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ အာဏာရွင္
ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္အေျချပဳ အစုုိးရသစ္တရပ္ကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။10
ဇယားကြက္ ၁။ ကိုလိုနီေခတ္၊ ကိုလုိနီေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္မ်ား
၁၃ ရာစုု ပုုဂံေခတ္အေစာပုုိင္းမွစ၍ ၁၈၈၅ ခုုႏွစ္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ မင္းအစဥ္အဆက္ကို ဘုုရင္က ခန္႔အပ္ထား
သည့္ လႊတ္ေတာ္က ပံ့ပုိး၊အၾကံေပးခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီဟု သတ္မွတ္ရမည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဘုုရင္၏ အခြင့္အာဏာ
ေပးထားမႈႏွင့္အတူ တုုိင္းျပည္ကို စီမံသည္၊ ၿမိဳ႕စားနယ္စားမ်ား ခန္႔အပ္သည္။ ေနာက္ဆုံး အဆင့္အျမင့္ဆုံး အယူခံ႐ံုးအျဖစ္လည္း
တာဝန္ယူသည္။ ေခတ္သစ္ျမန္မာ၏ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မ်ားသည္ လြႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္လာသည္။
၁၉၈၇ တြင္ ျဗိတိသွ်ကုုိလိုနီအစုုိးရသည္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦးပါဝင္သည့္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းေကာင္စီသည္
လက္ေထာက္ဘုရင္ခံကို ဥပေဒျပဳေရးရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးရသည္။ ၁၉၁၅ တြင္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ အဖဲြ႕႔ဝင္အေရအတြက္
၃ဝ ထိ တုုိးလာသည္။ ၁၉၂၃ တြင္ ၿဗိတိသွ်တုုိ႔သည္ ဒုုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဘုုရင္ခံႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္
တုုိးခ်ဲ႕ထားသည့္ ဥပေဒျပဳ ေကာင္စီၾကား မူဝါဒခ်မွတ္ရန္ အာဏာခြဲေဝမႈကိုအေျခခံသည့္ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ၃
ဦး ရွိသည့္ေကာင္စီတြင္ ပါဝင္မည့္္ ကုုိယ္စားလွယ္ ၈ဝ ဦး ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပထမဆုုံးေသာ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၂၂ ႏုုိဝင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ တုုိးခ်ဲ႕ထားသည့္ေကာင္စီကို ေနရာ ခ်ထားေပးရန္ အတြင္းဝန္႐ံုးအတြင္းတြင္
အေဆာက္အဦသစ္ကို ထပ္တုိးေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ထိုအေဆာက္ အဦမွာ ယေန႔တုိင္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၁၉၂၅၊ ၁၉၂၈၊ ၁၉၃၂
ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဘားမားအက္ဥပေဒအရ တစ္ခုတည္းရွိေသာ ဥပေဒျပဳေကာင္စီကို ၂ ခုု ခြဲထုတ္လုိက္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၃၆ ဦးပါဝင္သည့္
ဆီးနိတ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃၂ ဦးပါဝင္သည့္ ကုုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလုိက္သည္။ ကုုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္သည္
အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးတြင္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ဆီးနိတ္သည္ ဘဏ္လမ္းရွိ တရား႐ံုးအသစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕သြားသည္။ ျမန္မာ့ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္သစ္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာေရြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္
ေရး ရၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ထားသည့္စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုုလႊတ္ေတာ္တို႔္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၁၊ ၁၉၅၆ ႏွင့္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေထြေထြေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊မတ္လ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္

ရပ္ဆုိင္းသြားခ်ိန္ထိ

လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးသည္ မူလ အေဆာက္အဦတြင္ပင္ ရွိေနခဲ့သည္။
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လူမႈေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္ David I. Steinberg, ed., Myanmar: The Dynamics of an Evolving

Polity (Boulder CO: Lynne Rienner, 2014); Nick Cheesman, Nicholas Farrelly, and Trevor Wilson, eds., Debating Democratization in
Myanmar (Singapore: ISEAS Publications, 2014); Renaud Egreteau and François Robinne, eds., Metamorphosis: Studies in Social and
Political Change in Myanmar (Singapore: NUS Press, 2015); Nick Cheesman and Nicholas Farrelly, eds., Conflict in Myanmar: War,
Politics, Religion (Singapore: ISEAS Publications, 2016); and Renaud Egreteau, Caretaking Democratization: The Military and Political
Change in Myanmar (NY: Oxford University Press, 2016) စာတမ္းမ်ားတြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
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နအဖလမ္းျပေျမပုုံ၏ ပထမအဆင့္မွာ အမ်ိဳးသားညီလာခံျပန္လည္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒမႈၾကမ္း ေရးဆြဲေရးညီလာခံ

သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ျပန္လည္က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္မႈၾကမ္းကို
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (လမ္းျပေျမပုုံအဆင့္ ၃) အျငင္းပြားဖြယ္ရာျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (အဆင့္ ၄) ၂၀၁၀ ႏုုိ၀င္ဘာ
၇ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ (အဆင့္ ၅) ၃ လအၾကာတြင္ လႊတ္ေတာ္စနစ္နွင့္
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သစ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ (အဆင့္ ၆)

5

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ ဆုုိရွယ္လစ္အစုုိးရျပဳစုုသည့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အရ လႊတ္ေတာ္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္
လာသည္။ ျမန္မာဆုုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ တစ္ပါတီစနစ္ေအာက္တြင္ တစ္ခုတည္း ေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္
ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္း၊ အလုုံလမ္းႏွင့္ျပည္လမ္းေထာင့္သို႔ လႊတ္ေတာ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုုိက္သည္။ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၈၁၊ ၁၉၈၅
ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဟန္ျပေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကို
ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ပိုင္း ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္သည္ ၂၃ ႏွစ္အၾကာတြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္
အေဆာက္အဦသစ္တြင္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

၁.၁။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ား
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၄ တြင္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ဖြဲ႔စည္းပုုံႏွင့္ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပုံတို႔ကို ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ဥပေဒျပဳႏုုိင္သည့္အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လြြႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အပ္ႏွင္း
ထားသည္။11 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ကိုယ္စား လွယ္ေနရာေပါင္း ၄၄ဝ ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ၂၂၄ ေနရာပါဝင္သည့္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဟု
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားမွစ၍ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ယင္းစကားလုုံး ၂ လုုံးကို တရားဝင္မဟုုတ္ေသာ္လည္း
အလြတ္သေဘာ ရည္ညႊန္းသံုးစြဲခဲ့သည္မွာ လႊတ္ေတာ္စတင္သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ အာဏာတန္းတူ ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေသာ၊ အေတာင္အလက္ျပည့္စုံေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ၾကၿပီး
တစ္ခု၏လုုပ္ငန္းကို အျခားတစ္ခုက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အခန္း ၂ ခန္းျဖင့္ လြႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏
တစ္ထပ္တည္းနီးပါးတူေနသည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္
မူၾကမ္းတစ္ခုအေပၚ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ျပႆနာေျဖရွင္းရန္၊ မဲခြဲရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ ေပါင္းထားသည့္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို က်င္းပေျဖရွင္းသည္။12 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ သာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
(၄၄ဝ ႏွင့္ ၂၂၄) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္သည့္အခါ အသာစီးရေလ့ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ စုုံညီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေနာက္တြင္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း က်င္းပေလ့ရွိသည္။ (အပုုိဒ္
၇၈၊ ၁၂၃၊ ၁၅၄ က)13 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ အေရးတႀကီးလုုိအပ္လာပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတ သုုိ႔မဟုုတ္
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ဆင့္ေခၚႏုုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားကို္ သီးသန္႔ဆင့္ေခၚနုုိင္ရန္ အခြင့္မရွိပါ။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ မိတၱီလာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ႀကိမ္ ေခၚယူခဲ့ဖူးသည္။
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးတြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား(လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူအတည္ျပဳမွသာ ဥပေဒအျဖစ္ အသက္ဝင္မည့္ မူၾကမ္းမ်ား)
တင္သြင္းႏုုိင္သည္။ ခြ်င္းခ်က္အနည္းငယ္အေနျဖင့္ ႏွစ္အလုုိက္ ဘ႑ာေငြအရ၊အသုုံးဥပေဒၾကမ္း၊ အခြန္ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္သာ တင္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ (အပုုိဒ္
၁ဝဝ၊ ၄၃၄) ႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကုုိင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒ
ဇယား ၁ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳအာဏာအျပည့္အစုုံကို စာရင္းျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္
ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ တူညီသည့္ဥပေဒတစ္ခုကို အတည္ျပဳလုုိက္သည္ဆုိပါက
ယင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္မလုုိအပ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအျဖစ္ အသက္ဝင္သည္။ (အပုုိဒ္ ၉၅(က)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတအေနျဖင့္ ဥပေဒကို ပယ္ခ်ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို
၁၄ ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ကြဲျပားသည္မွာ သမၼတသည္ ဥပေဒမ်ားကို ဗီတုိျဖင့္
ပယ္ခ်ႏုုိင္ခြင့္ မရွိပါ။ ၁၄ ရက္အတြင္း သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိပါက ယင္းဥပေဒသည္ အလုုိ
အေလ်ာက္ အတည္ျဖစ္သည္။ (အပုုိဒ္ ၁ဝ၅) လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးတြင္ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းေနရာ ဝင္ေရာက္ရယူထားသည့္ စစ္တပ္အစုုအဖြဲ႕သည္
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၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုုတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္လြႊတ္ေတာ္ ၇

ခုုႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၇ ခုု ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုုိ႔၏ ဥပေဒျပဳႏုုိင္သည့္ အာဏာကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဇယား ၂
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုုစာတမ္းသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္အေျခစုုိက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကိုသာ သီးသန္႔ေလ့လာ
ထားသည့္ စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။.
12

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟူ၍ သီးသန္႔မရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မွစၿပီး သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိသည္။ ယခုုစာတမ္း

အခန္း ၂ တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။.
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၇ ရက္အတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို က်င္းပရမည္။ (၁၄၅ (ခ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ၁၅ ရက္အတြင္း ဆင့္ေခၚက်င္းပရမည္။

6

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္သာ ဗီတုိသုံးခြင့္ရွိသည္။ မဲအမ်ားစုုျဖင့္ဆုံးျဖတ္သည့္ အျခားေသာ ဥပေဒျပဳေရးဆုုိင္ရာ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဗီတုိအသုုံးျပဳခြင့္မရွိပါ။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ဥကၠဌ၊ ဒုုဥကၠဌ တစ္ဦးစီျဖင့္ ႀကီးၾကပ္သည္။ ႀကီးၾကပ္ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားကို ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ ပထမဆုုံးအစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္သည္။ (အပုုိဒ္ ၇၅၊ ၁၁၁၊ ၁၄၃) အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း၏တစ္ဝက္ကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္သက္တမ္း လ ၃ဝ ကို ေအာက္
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ (အပုုိဒ္ ၇၆) ဥကၠဌမ်ားသည္ အဓိကက်ၿပီး လႊတ္ေတာ္က်င္းပေရး လုုပ္ငန္းမ်ား စနစ္
တက်ျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်သည္။ ေဆြးေႏြးမည့္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတ္မွတ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ေကာ္မရွင္မ်ားကို လုုိအပ္သလုုိ ဖြဲ႕စည္းႏုုိင္(ဖ်က္သိမ္းနိုင္)သည္။ ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးရန္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔
ဆင့္ေခၚႏုုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ ၎တုုိ႔၏လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပုုိဒ္ ၇၇ တြင္ အနည္းအက်ဥ္း ေဖာ္ျပထားကာ ၂ဝ၁ဝ
ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳထားၿပီး ျပင္ဆင္အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ၂ ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားတြင္
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။14
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၄ ပုုံ ၃ ပုုံကို မဲဆႏၵျဖင့္ေရြးခ်ယ္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၃၃ဝ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၆၈ စုုစုေပါင္း ၄၉၈ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၃၃ဝ
သည္ ႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ဝ ေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း ၃၃ဝ ေနရာတြင္ ၂ဝဝ၅ ခုုႏွစ္၌္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုု ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခံ ေနရာ ၁၂ ခုုစီ သုုိ႔မဟုုတ္ ၁၆၈
ေနရာကုုိ ညီတူညီမွ်ရရွိၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ ၄ ပုုံ ၁ ပုုံသည္ ေရြးေကာက္ခံမဟုုတ္သည့္ ကို္ယ္စားလွယ္
မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ့လက္နက္ကုိင္အင္အားစုုမွ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားသည့္
ေနရာျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒအရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁ဝ ဦး အမ်ားဆုုံး ေနရာယူႏုိင္ရန္ (အပုုိဒ္ ၁ဝ၉(ခ)
ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၆ ေနရာယူႏုိင္ရန္ (အပုုိဒ္ ၁၄၁(ခ)) သတ္မွတ္ထားသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ စစ္တပ္
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကို တုုိက္႐ိုက္ခန္႔ထားသည္။ ၎တို႔ကို မည္သည့္ အစုုအဖြဲ႕ကမွ် ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းထားႏုုိင္ျခင္း မရွိပါ။
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဆႏၵအတုုိင္း ခန္႔အပ္ထားႏုုိင္၊ ထုုတ္ပယ္ပစ္ႏုိင္
သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္မွ အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 15

၁.၂။ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရန္ အျမဲျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံးေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အၾကာ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္
ႏုုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ နအဖကႀကီးမွဴးၿပီး အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္မတူဘဲ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ၎၏ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
လုုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း မသမာမႈမ်ားႏွင့္ျပည့္ေနၿပီး အလိမ္အညာရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အႀကီးအက်ယ္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။
ဥပေဒျပဳေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ နအဖစစ္အစိုးရမွ အရပ္သားတစ္ပုိင္းပါဝင္သည့္အစုုိးရ အျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ပရမ္းပတာ
မျဖစ္ရန္ျဖစ္သည္။ အၿငိမ္းစားစစ္တပ္အရာရွိမ်ား၊ အစုုိးရဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ အစုုိးရႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ေသာ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ေဒသတြင္းတြင္ၾသဇာရွိေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ား ပါဝင္သည့္ နအဖ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
သည္ မဲအမ်ားစုုရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း ေနရာရရွိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၈၈ ဦးျဖင့္
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ၅၈.၉

ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုုိင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒအမ်ားစုုကို အခက္အခဲမရွိ အတည္ျပဳႏုုိင္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားသည့္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ေရြးေကာက္မခံဘဲ ဝင္ေရာက္ေနရာယူသည့္
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နအဖ ဥပေဒ ၁၂/၂၀၁၀ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ နအဖ ဥပေဒ ၁၃/၂၀၁၀ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ႏွစ္ခုလုံးကို ၂၀၁၂ ႏုုိ၀င္ဘာတြင္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၄/၂၀၁၂ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)
ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းအစားထုုိးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၅/၂၀၁၅ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)နွင့္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၆/၂၀၁၅ (ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္) ျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ လုု
ပ္ထုံးလုုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီတြင္ (ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၄) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္
(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၆၃/၂၀၁၅) ျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
15

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္ရွိ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို Renaud Egreteau, “Soldiers as Lawmakers? ႏွင့္

Assessing the Legislative Role of the Armed Forces (2010-2015),” in Egreteau and Robinne, Metamorphosis, 15-42; ႏွင့္ Egreteau,
“Who Are the Military Delegates? တုုိ႔တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
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ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရေရ ၁၆၆ ဦးျဖင့္ ဒုုတိယ အင္အားအႀကီးဆုုံး အင္အားစုုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ ဇယား ၁ တြင္ အေသးစိတ္
ေလ့လာႏုုိင္သည္။16
ဇယား ၁။ ။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအခ်ိဳးအစား
ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

စုုစုေပါင္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ

၂၅၉

၁၂၉

၃၈၈

တပ္မေတာ္

၁၁ဝ

၅၆

၁၆၆

ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္

၁၈

၃

၂၁

တုုိင္းရင္းသားစည္းလုုံးညီညြတ္ေရးႈပါတီ

၁၂

၅

၁၇

ရခုုိင္အမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ

၉

၇

၁၆

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုု

၈

၄

၁၂

မြန္ေဒသလုုံးဆုုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ

၃

၄

၇

ခ်င္းတုုိးတက္ေရးပါတီ

၂

၄

၆

ဖလုုံ - စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

၂

၃

၅

ပအုုိ႔ဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္

၃

၁

၄

ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ

၂

၂

၄

ဝဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

၂

၁

၃

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ

၁

၁

၂

စည္းလုုံးေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (ကခ်င္)

၁

၁

၂

တေအာန္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ

၁

၁

၂

အင္းအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ

၁

-

၁

ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္တုိးတက္ေရးပါတီ

-

၁

၁

တသီးပုုဂၢလ

၁

၁

၂

လစ္လပ္

၅

-

၅

စုုစုေပါင္း

၄၄ဝ

၂၂၄

၆၆၄

ကုုိးကား၊ စာတမ္းရွင္ေလ့လာစုုေဆာင္းမႈ

၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သစ္အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့သည္။ ငါးရက္အၾကာတြင္ နအဖလက္ထက္္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစားဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခဲ့သည္။ သမၼတသက္တမ္း ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၎၏
အရပ္သားတပိုင္းအစုုိးရသစ္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားသည္ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈ
မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနရာမ်ားမွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ဝန္ႀကီးဌာနေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု
သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂ဝ၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၌ တာဝန္ယူရသူမ်ား၏ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားလစ္လပ္သြားသည့္
ေနရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ႏုုိဝင္ဘာတြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
လားလားမွ်

မသက္ဆုိင္သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္

ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိ မဲဆြယ္မႈမ်ားသည္
လည္းေကာင္း ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ လြတ္လပ္မႈအရွိဆုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္ကို ႏုုိင္ငံႏွင့္အဝွမ္းတြင္ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ႀကဳိဆုိခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္ အသာစီးရခဲ့ၿပီး
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၄၁ ေနရာအပါအဝင္ လစ္လပ္ေနရာ ၄၅ ေနရာအနက္ ၄၃ ေနရာကို အႏုုိင္ရခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္

16
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ေပါင္း၏ ၆.၅ ေနရာကို အတုုိက္အခံပါတီက ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။17 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးေနာက္တြင္ ဒုုတိယအင္အားအႀကီးဆုုံး အရပ္သားအစုုအဖြဲ႕
အျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုုိင္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းႏွင့္ ရခုုိင္ပါတီမ်ား၊ ပါတီအကူးအေျပာင္းၾကမ္းသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုုတုိ႔ေရွ႕တြင္ ရပ္တည္
ႏုုိင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္လည္း ပထမဆုုံးအႀကိ္မ္အျဖစ္ ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရပ္တည္
နိုင္ခဲ့သည္။18 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ႔မွဴးမဲဆႏၵနယ္တစ္ခုကို ကုုိ္ယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္အနို္င္ရခဲ့ကာ ၂ဝ၁၂ ဇူလုိင္တြင္ က်င္းပ
သည့္ စတုုထၱအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။
အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၅ ႏွစ္တိတိအၾကာ ၂ဝ၁၅ ႏုုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာရွင္
ေခတ္လြန္ ဒုုတိယအႀကိမ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အသန္႔ရွင္းဆုုံးမဟုုတ္သည့္တုိင္
လြတ္လပ္မႈအရွိဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ သက္ေသထူႏုိင္ခဲ့သည္။19 ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ႏုုိင္ငံအဝွမ္းရွိ မဲ႐ံုေပါင္း
၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္တြင္ မဲေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ သတင္းစာ
ဆရာမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉ဝ ကဲ့သုိ႔ပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုုိင္ရခဲ့ၿပီး မဲအေရ
အတြက္ စုုစုေပါင္း ၅၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅၄
ဦးႏွင့္အတူ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္

အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီ

အဖြဲ႕ခ်ုဳပ္က

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၅၅ ေနရာ ရယူထားခဲ့သည္။ အာဏာရပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၅၉.၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ႏုုိင္ၿပီး ယခင္လြႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး စုုိးမုုိးထားသည့္နည္းတူ စုုိးမုုိးႏုုိင္ခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးတို႔အၾကား တတိယ အင္အားစုု၏ အဓိကအင္အားျဖစ္သည့္
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုုကဲ့သုိ႔ေသာ ပါတီမ်ားအပါအဝင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုုမွာ
၂ဝ၁၅ တြင္ တပ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ႏုုိဝင္ဘာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ပါတီ ၉၂ ပါတီအနက္ ၁၃ ပါတီသာလ်င္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္အသစ္တြင္ ေနရာရခဲ့သည္။ အာဏာရျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသည္လည္း တပ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ တြင္ ၄၁ ေနရာ သုုိ႔မဟုုတ္ ၆.၂
ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရယူခဲ့ရသည္။ (ဇယား ၂ ကို ၾကည့္ပါ) ရွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္ ႏွင့္ ခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း
ေနရာေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ရခုုိင္အမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရး ပါတီႏွင့္ ရခုုိင္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ ရခုုိင္အမ်ိဳးသား
ပါတီသာလွ်င္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၂) ထက္ ေနရာမ်ားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၃.၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းေနရာကို
ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လက္တြဲခဲ့သည့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္
ေမွာက္ခဲ့သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၅ ေနရာ(၂.၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း) အႏုုိင္ရခဲ့သည္။ ဇုုိမီးႏွင့္လီဆူးပါတီမ်ားအပါအဝင္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ပါတီသစ္အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
ဇယား ၂။ ။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အခ်ိဳးအစား
ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
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ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

စုုစုေပါင္း

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္

၂၅၅

၁၃၅

၃၉ဝ

တပ္မေတာ္

၁၁ဝ

၅၆

၁၆၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ

၃ဝ

၁၁

၄၁

အာရကန္အမ်ိဳးသားပါတီ/ ရခုုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ

၁၂

၁ဝ

၂၂

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္

၁၂

၃

၁၅

တေအာန္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ

၃

၂

၅

ပအုုိ႔ဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္

၃

၁

၄

ဇုုိမီးဒီမုိကေရစီကြန္ဂရက္

၂

၂

၄

လီဆူးအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ

၂

-

၂

ကခ်င္ျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ

၁

-

၁

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ

-

၁

၁

၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဥပေဒျပဳလြႊတ္တာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆုုံးပါးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ ပါတီ၏ ေနရာမ်ား

အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရသည္။.
18

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္မရွိသကဲ့သုိ႔ ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ႏွင့္လည္း ပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့ပါ။

19

မဲေပးသူအမ်ားစုုသည္ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ ညီမွ်မႈမရွိသည္မ်ားကို ႀကံဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အထူးသျဖင့္ ႐ုုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မဲေပးခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္းေၾကာင့္

မဲေပးႏုုိင္ျခင္းမရွိသည္မွာ ကုုိလုိနီေခတ္လြန္ျမန္မာ့သမုုိင္းတြင္ ပထမဆုုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကို ICG, The Myanmar Elections: Results
and Implications, Asia Briefing No. 147 (Yangon and Brussels: ICG, 2015) တြင္ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
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ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

စုုစုေပါင္း

ဝဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

၁

-

၁

တုုိင္းရင္းသားစည္းလုုံးညီညြတ္ေရးပါတီ

-

၁

၁

ကုုိးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္စည္းလုုံးညီညြတ္ေရးပါတီ

၁

-

၁

တစ္သီးပုုဂၢလမ်ား

၁

၂

၃

လစ္လပ္ေနရာမ်ား

၇

-

၇

၄၄ဝ

၂၂၄

၆၆၄

စုုစုေပါင္း

ကုုိးကား၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ International Crisis Group.20

မသမာမႈမ်ား၊ တရားလက္လြတ္ျပဳလုုပ္မႈမ်ားရွိေနသည့္တုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပုုံမွန္က်င္းပသည္ဆုိပါက ႏုုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈျဖစ္စဥ္ေပၚတြင္ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားရွိသည္။ ရလဒ္မ်ားကို မွန္းဆရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႔
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေၾကာင္း ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိေနရသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းမ်ား အဆက္မျပတ္က်င္းပျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အက်ိဳးျပဳသည္။21 ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု
ၿပီးတုုိင္း ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္လာသကဲ့သုိ႔ တက္ၾကြသည့္ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာ ေစရန္လည္း တြန္းအားေပးသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္မီ၊ က်င္းပေနစဥ္ႏွင့္ အၿပီးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုုိလားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည္။
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္သာမက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလႏွင့္ မဲေပးသည့္ကာလတြင္ ယင္းတုုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈကို အခုုိင္အမာ
ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ သည္။ ဥပမာ အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးစသျဖင့္ မည္သည့္
အဖြဲ႕ကိုမွ် တိမ္းညႊတ္ျခင္းမရိွသည့္ တတိယအင္အားစုုမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားေပးမႈႏွင့္အတူ
ယင္းအင္အားစုုမ်ား အားေကာင္းလာသည္။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အာဏာရွင္ေခတ္္လြန္ ပထမဆုုံးျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ
ဥပေဒျပဳအစုုအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ပါဝင္သူအမ်ားစုုမွာ နအဖအမာခံမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဒုုတိယ
အႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၅ တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္တစ္ခုလုံးနီးပါး အသစ္ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ ၁၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းေသာ
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေနရာရရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳခဲ့သည့္ အတုုိက္အခံ
ႏုုိင္ငံေရးသမား အမ်ားစုုမွာ အမ်ုီးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္မတူဘဲ ၎တုုိ႔ေနရာမ်ားကို လက္လြတ္ဆုံးရႈံးလုုိက္ရသည္။ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္
အေျပာင္းအလဲႀကီးသည္ ျမန္မာ့အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အမ်ားလက္ခံ
သည့္ ရလဒ္ကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားပုုံမွန္က်င္းပျခင္းသည္ ယခင္အာဏာရွင္စနစ္မွ ႐ုန္းထြက္လုိသည့္ လစ္ဘရယ္
အင္အားစုု၏

အားထုုတ္မႈမ်ားကို

ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည္။

ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္အေျပာင္းအလဲ

ႀကီးမားျခင္းသည္

ႏုုနယ္သည့္လႊတ္ေတာ္၏

တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ထိေရာက္မႈေပၚတြင္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိလွပါ။ ေနာင္တာဝန္ယူမည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ လုုပ္ရည္ကုိင္ရည္
ထက္ျမက္ၿပီး စိတ္ပါလက္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေနရာရရန္ လုုိအပ္သည္။
သုုိ႔မွသာ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ တည္ၿငိမ္ထိေရာက္မႈကို ပံ့ပုိးႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

20

Ibid.

21

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးဥိီးေဆာင္မႈအသစ္ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ အာဏာရွင္ေထာက္တုိင္မ်ားဖယ္ရွားေရးနည္းလမ္းမ်ား အနက္ တစ္ခုျဖစ္သ

ည္။အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို Staffan I. Lindberg, “Democratization by Elections? A Mixed Record,” Journal of Democracy, 20 no. 3
(2009): 86-92. တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
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အခန္း ၂။ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ ႔စည္းပုုံ
ပထမအႀကိမ္လြႊတ္ေတာ္ညီလာခံမက်င္းပမီ တစ္ႏွစ္ခြဲအလုုိတြင္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံဗဟုုိဘဏ္သည္ ၅ဝဝဝ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုုတ္ေဝ
ခဲ့သည္။ ပန္းေရာင္ေငြစကၠဴေနာက္ေက်ာတြင္ ခမ္းနားလွသည့္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦပုုံကို ပုုံႏွိပ္ထားသည္။ နအဖက ေနျပည္ေတာ္တြင္
ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ လြႊတ္ေတာ္အသစ္၏႐ုပ္ပုံကို ပထမဆုုံးထုုတ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပမီႏွင့္ အာဏာရွင္
ေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ မျပဳလုုပ္မီ နအဖအၾကံေပးမ်ား၊ ဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္တြင္ဥကၠဌျဖစ္လာမည့္

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္

လြတ္လပ္ေရးေခတ္လြန္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သမုုိင္း၊

ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ

လြႊတ္ေတာ္အေျချပဳ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ႏႈိက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ေလ့လာၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္တည္ေဆာက္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကို ပုုံစံထုတ္
ခဲ့သည္။ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။

၂.၁။ အေျခခံအေဆာက္အဦ
ရန္ကုန္ရွိလႊတ္ေတာ္ေဟာင္းႏွင့္မတူဘဲ ေနျပည္ေတာ္မွလႊတ္ေတာ္သည္ တခမ္းတနားႀကီးျဖစ္သည္။ ေဇယ်ာသိီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိၿပီး
ဧက ၈ဝဝ ေက်ာ္က်ယ္သည့္ေနရာတြင္ နန္းေတာ္သဖြယ္ ပုုံစံယူ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦ ၃၁ ခုုျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္း
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မ်ားက်င္းပရန္ သီးသန္႔ခန္းမႀကီး ၃ ခုု
ခြဲျခားထားသည္။ ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ အေဆာက္အဦ ၂၁ လုုံးရွိၿပီး I-1၊ I-2 ၊ I-3 အစရွိသျဖင့္ အမည္ေပးထားသည္။ လြႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
မ်ား၏႐ံုးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား၏႐ံုးမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဥကၠဌအျဖစ္ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၆
အတြင္း တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီသည္ I-12
အေဆာက္အဦတြင္ ႐ံုးစုုိက္ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အစုုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင္႔ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး
ေကာ္မတီသည္ အေဆာက္အဦအမွတ္ I-20 တြင္ ႐ံုးစုုိက္သည္။ သူရဦးေရြႊမန္း ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား သံုးသပ္ေလ့လာေရးေကာ္မရွင္သည္ I-11 တြင္ ႐ံုးစုုိက္သည္။
ဇယားကြက္ ၂။ လႊတ္ေတာ္္တြင္းေနရာခ်ထားပုုံ၊ ႏွစ္ပါတီႏွင့္ ပါတီစုံ
နအဖေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ကိုပဲ့ကုိင္သူမ်ားသည္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီ စုုိးမုုိးစဥ္ကာလ ၁၉၇၄
မွ ၁၉၈၈ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ပုံစံျဖစ္ေသာ လျခမ္းပုုံစံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက လျခမ္းအေရွ႕ဘက္ အလယ္တည့္တည့္ ပလႅင္
ေပၚတြင္ ေနရာယူက်င္းပသည့္ အခင္းအက်င္းအတုုိင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဝက္စ္မင္စတာ ေနရာခ်
ထားပုုံျဖစ္ေသာ အတုုိက္အခံႏွင့္ အစုုိးရကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆုုိင္ ေနရာယူေစသည့္ပုံစံ ျပန္မေျပာင္းသြားေစရန္ လျခမ္းပုုံကုိ ေရြးခ်ယ္
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုုိင္ခ်ထားပုုံသည္ ကုုိလုိနီေခတ္ေႏွာင္းပုုိင္း(၁၉၂၃ - ၁၉၄၇)ႏွင့္ ကုုိလုိနီေခတ္လြန္ အေစာပုုိင္း
ကာလမ်ားမွ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ထိ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ ေနရာခ်ထားပုုံပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ပါတီစုံ
ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳထားမႈမ်ားမွ ေသြဖယ္လာသည္။ ကုုိလုိနီေခတ္လြန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးစုု
ႏုုိင္ငံေရး အျမစ္တြယ္လာျခင္း၊ နအဖေခတ္လြန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒပါ သတ္မွတ္ ခ်က္အရ စစ္တပ္မွ ဝင္ေရာက္ေနရာ
ယူျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္လည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုုိင္ ေနရာခ်ထားေပးမႈပုံစံ ေပၚထြက္လာမႈမရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ တရားဝင္အာဏာလက္ခံျခင္းမျပဳမီကပင္ လႊတ္ေတာ္၏စုုဖြဲ႕မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရွိခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္၏ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးႏုုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ကုုန္က်သည့္စရိတ္မ်ားကို သာမက တရားလြန္ဇာခ်ဲ႕ထားျခင္းမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္
ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။22 တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ေသြ႕ေနသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားအား အသုုံးျပဳသူ ရွိမွရွိပါေတာ့မည္လားဟုု သေရာ္ေဝဖန္သည္
မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။23 ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ပထမဆုုံးအႀကိမ္က်င္းပသည့္ စည္းေဝးပြဲသုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ားကို သတင္းရယူရန္
ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လြႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဝန္းက်င္တဝုုိက္ လူသူမရွိ ဟာလာဟင္းလင္းျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ သတင္းေထာက္မ်ား မွင္သက္မိ္သြားၾကရသည္။24
တင္းက်ပ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လုုိက္သည့္တုိင္ လုုံျခဳံေရးအစီအမံမ်ားမွာ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ရွိၿပီး လူတကာေလးစားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏လက္ေအာက္ခံ

လြႊတ္ေတာ္လုံျခဳံေရးယူနစ္ကို သီးသန္႔ဖြဲ႕ စည္းထားသည္။
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ျမန္မာႏုုိ္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္

လႊတ္ေတာ္ဝင္းလုုံျခဳံေရးတာဝန္ယူရၿပီး

အျခားႏုုိင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ လႊတ္ေတာ္က သီးသန္႔ ခ်ဳပ္ကုိင္၊ ႀကီးၾကပ္၊
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စီမံေထာက္ပ့ံသည့္ အထူးယူနစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးက တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဝင္းလုုံျခဳံေရးကို
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကသာ ဆက္လက္တာဝန္ယူသည္။
လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ ကြန္ျပဴတာအခန္း၊ ေလ့လာသူဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဆုုိင္ငယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကို ပင္မ
အေဆာက္အဦမ်ားထဲတြင္ ေနရာခ်ထားသည္။ ဆုုိင္ငယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားလူဝင္မ်ားထြက္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ပင္မ
အေဆာက္အဦမ်ားသုုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕လာသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အသက္ဝင္လာေသာ္လည္း ေန႔စဥ္အစည္းအေဝးမ်ားအၿပီးတြင္မူ တိတ္
ဆိတ္ျခင္းက ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ခမ္းနားစြာေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားအား အသုုံးဝင္လာေစရန္၊ ဥပေဒျပဳ
လုုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ကုုိယ္ပုိင္အလုုပ္ခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားေပးႏုုိင္သည္။
လႊတ္ေတာ္ရပ္နားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ စာရြက္စာတမ္း ရွာေဖြျခင္း၊ ျပင္ပႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း၊ အင္တာနက္အသုုံးျပဳျခင္း၊ စာအုုပ္၊ အစီရင္ခံစာ
မ်ားႏွင့္ ဖုုိင္တြဲမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျပဳလုုပ္ႏုိင္သည္သာမက အင္တာဗ်ဴးေျဖရန္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္အျပင္ သတင္းစာ
ဆရာမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အစရွိေသာ ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း လက္ခံေတြ႕ဆုုံႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္တေလာအေျခအေနအရ
ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဝင္းအေနာက္ေတာင္ဘက္မွ သီးသန္႔အေဆာက္အဦ ၂ဝ ထဲမွ
တစ္ခုတြင္ စားပြဲတစ္လုံးျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည္။ အျပင္အဆင္အားျဖင့္ တခမ္းတနား ရွိေသာ္လည္း
ဗိသုကာဒီဇုိင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားသည့္ပုံစံတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုုိင္သည္သာမက ေစာင့္ၾကည့္မႈ မ်ားပင္
ျပဳလုုပ္ႏုိင္သည္။ ၁၉၆ဝ ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတြင္းစည္းအနီး ကပ္ခြင့္ပင္မရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္။
ယခုုလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာမ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္ေလ့လာ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ႏုိင္သည္။ ျပင္ပေလ့လာသူ မ်ားသည္
ခန္းမအေပၚထပ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူၿပီး လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ေလ့လာရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေကာ္မတီ ၾကားနာမႈမ်ား
သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ မူဝါဒရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို
ဖိတ္ေခၚသည္။26
ေျပာဆုုိမႈမ်ားကို

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း
၎တုုိ႔၏မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔

၎တုုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ျပသႏုုိင္သည္။

ဥပေဒျပဳကိစၥမ်ား၊

လႊတ္ေတာ္အတြင္း

လႊတ္ေတာ္႐ံုးႏွင့္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

ဗ်ဴ႐ိုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္အား စိတ္ရွည္သည္းခံ ေစာင့္ဆုိင္းႏုုိင္ရန္သာ လုုိအပ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက
လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သင့္သည္ဟု ဆုုိထားသည္။
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အခ်ီအခ်

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္မွာ
ျပည္သူမ်ားအတြက္

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္မီ

ကာလမ်ားမွစၿပီး မီဒီယာႏွင့္ဆုိင္သည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တင္းက်ပ္လာေသာ္လည္း(ဆက္လက္တင္းက်ပ္ထားဆဲျဖစ္သည္)
မီဒီယာေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ႐ုပ္သံလႊင့္ရန္ေနရာမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယခင္ကတည္းက ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။28

၂.၂။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာစီမံမႈႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္
ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈျပည့္ဝသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားၾကသည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ (အျမဲတမ္းေတာ့မဟုုတ္)
ႏုုိင္ငံေရးအရ ဘက္လုိက္မႈမရွိေစရန္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း မ်ားျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏
႐ံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စီမံ႐ံုးမ်ားတြင္ ခန္႔ထားၿပီး ေန႔စဥ္ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ကုိင္ေပးေစသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ဥပေဒျပဳလုုပ္ထုံး လုုပ္နည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ လႊတ္ေတာ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား၊
သံတမန္အခင္းအက်င္းမ်ားကို ပုုိင္ႏုိင္စြာသိထားရမည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ လုုပ္ငန္းတာဝန္ အမ်ားအျပားကို အလ်င္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရၿပီး
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ သုုိ႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၌ ခန္႔ထားခံရသည့္
အခါမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အလုုပ္မ်ားၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္၊ ႏုုိင္ငံေရးအေပးအယူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏
ဆႏၵမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏ကုုိယ္ပုိင္ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားႏုုိင္ျခင္းသည္ အစုုိးရႏွင့္ပင္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း
မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ လြတ္လပ္သည့္ရပ္တည္မႈကို ျပသည္။

၂.၂.၁။ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ား
၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးတစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း
ရာထူးမ်ားအနက္ အဆင့္အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးက စီမံသည္။ လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ ႐ံုးလစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ဦးစီးအရာရွိမ်ားအား ေခၚယူခန္႔ထားသည္။ စစ္တပ္အၿငိမ္းစားမ်ားအပါအဝင္ အၿငိမ္းစားျပည္သူ႔
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ အၾကံေပးအရာရွိမ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ေစသည္။
26

ရန္ကုန္အေျခစုုိက္ Tampadipa Institute ဒါ႐ုုိက္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ၂၀၁၆ နုုိ၀င္ဘာ.
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ေအာက္လြႊတ္ေတာ္မွ ရွမ္းကိုယ္စားလွယ္တဦးႏွင့္ ေတြဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ
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ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပၿပီးေနာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏လုုပ္ငန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔
တုုိးတက္လာသည္။ စီမံယူနစ္ ၃ ခုုခြဲထုတ္ၿပီး လုုပ္သားအင္အားစုုကို တုုိးခ်ဲ႕ရန္ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးစီက ဦးေဆာင္သည့္ ႐ံုး ၃ ႐ံုးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မ်ား၏
လုုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္မွစၿပီး စီမံသည္။ ႐ံုးတုုိင္းတြင္ ကုုိယ္ပုိင္ဘတ္ဂ်က္ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္၏ ႐ံုးလုုပ္ငန္းမ်ားအား သီးျခား
ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး

တစ္႐ံုးႏွင့္တစ္႐ံုး

အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္စီမံမႈကို ညိႈႏိႈင္းေပးသည့္႐ံုးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားျခင္းမရွိပါ။

29

မရွိၾကပါ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးသည္လည္း

ႏွစ္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် ႐ံုး ၃ ႐ံုးရွိ လုုပ္သားအင္အားစုုမ်ားလည္း

တုုိးတက္လာသည္။ ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးအားလုုံးေပါင္း၌္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၂၄ဝ ဦးရွိၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ
ျပဳစုုထားသည့္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၃၁ဝဝ ျဖည့္ဆည္းရန္လ်ာထားမႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ဇယား ၃။ ။ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းဦးေရ (၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ)
လႊတ္ေတာ္

ဝန္ထမ္းဦးေရ

လ်ာထားဦးေရ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၂၈ဝ

၆ဝဝ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

၅၆ဝ

၁၅၄၂

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၄ဝဝ

၁ဝဝ၁

၁၂၄ဝ

၃၁၄၃

စုုစုေပါင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးကို္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္စုိးက ဦးေဆာင္ၿပီး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရး မွဴး ၂ ဥိီး ရွိသည္။30 ၂ဝ၁၆
ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၂၈ဝ ရွိၿပီး၊ လ်ာထားခ်က္၏ တစ္ဝက္ခန္႔သာ ရွိသည္။ အျခားလႊတ္ေတာ္႐ံုး ၂ ခုုထက္ ဝန္ထမ္း
အေရအတြက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏လုုပ္ငန္းမ်ားမွာ အျခား႐ံုးမ်ားထက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တုုိ႔ႏွင့္မတူဘဲ ပံ့ပုိးရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မရွိပါ။31 ဤ႐ံုးကို ဌာန ၃ ခုု ခြဲျခားထားရွိသည္။
(၁) အစည္းအေဝးက်င္းပေရးဌာန(ဥပေဒျပဳေရး)- လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာ၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ားအား
ပံ့ပုိးရန္။ (၂) ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ သုုေတသနႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဌာန - (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦ အတြင္းရွိ
စာၾကည့္တုိက္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကီးဆုုံးျဖစ္သည္)။ (၃) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန- (လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခား
စီမံတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး(ဦးတင္ဝင္းေအာင္)ႏွင့္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ၄ ဦးက ဦးေဆာင္သည္။
၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္နီးပါးတြင္ အေရအတြက္ ၅၆ဝ ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ (လ်ာထားအေရအတြက္မွာ ၁၅၄၂ ျဖစ္သည္)32
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ ဌာန ၄ ခုု ရွိသည္။
(၁) ဥကၠဌ႐ံုး - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ဒုုဥကၠဌတုုိ႔၏ ေန႔စဥ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို စီမံသည္။ ေရြးေကာက္
ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ျခင္းမခံရဘဲ ေနရာယူထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ႐ံုးႏွင့္ အစုုိးရ႐ံုး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္နယ္
ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားႏုုိင္ငံအဆင့္အစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဒုုတိယဥကၠဌ၏ ႐ံုးခြဲ
လည္းရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ဝန္ထမ္း ၆ဝ ခန္႔ ရွိသည္။ (၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းစာရင္းအရ)
(၂)

အစည္းအေဝးက်င္းပေရးဌာန(ပုုံမွန္အစည္းအေဝး၊

ဥပေဒျပဳအစည္းအေဝး)-

ေန႔စဥ္

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၊

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အျမဲတမ္းႏွင့္ယာယီေကာ္မတီမ်ားကို စီမံသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ညိွႏႈိင္းေပးသည္။ ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ ပုုိင္းတြင္ ဌာနတြင္းဝန္ထမ္းအင္အား ၂ဝဝ ရွိလာသည္။ ဌာနတြင္ ဌာနခြဲ႐ံုးတစ္ခုရွိၿပီး ပုုံမွန္
စည္းေဝးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သီးသန္႔တာဝန္ယူရသည္။ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွ
ယ္မ်ားေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းမ်ားအား စီစဥ္သည္။ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည္။ တင္ျပခ်က္မ်ား
ကိုစုစည္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ားသုုိ႔ ေပးပုုိ႔သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ႏွစ္ပတ္ႀကိဳေပးပုုိ႔ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို
ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသည္။ ဒုုတိယဌာနခြဲသည္ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံကို ႀကီးၾကပ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အၿပီးတြင္ ေကာ္မတီေပါင္း
29

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စုိးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ

30

လက္ေထာက္ ၂ ဦးရွိသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ.

31

ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား စုုစည္းၿပီး စည္းေ၀းက်င္းပျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။.

32

ဦးခင္ေမာင္ဦး၊ ဦးျမတ္မုိး၊ ဦးတင္ေအာင္ေဆြ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုုိ႔ႏွင့္ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာတြင္ ေတြဆံုေမးျမန္းခ်က္.
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၂၅ ေကာ္မတီ က်န္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ၁၉ ခု ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပား ခန္႔ထားသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ဝက္ ရွိလာသည့္အခ်ိန္ ၂ဝ၁၃
ခုႏွစ္၌ ေကာ္မတီတစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္း ၆ ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ ၇ ဦး ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၌ ဝန္ထမ္း ၁ဝ ဦး
သုုိ႔မဟုုတ္ ၁ဝ ဦးထက္ ပုုိလာသည္။ လုုပ္ငန္းဖိစီးသျဖင့္ ဦးစီးအရာရွိမ်ား ပို၍လုုိအပ္သည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္
မမ်ားသည့္ ယာယီေကာ္မတီ မ်ားအတြက္မႈ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက ေကာ္မတီဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးက ဝန္ထမ္းအသစ္ခန္႔ထား ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုုံးျဖတ္
သည္။ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဘဲ ေနရာယူထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေစ လုုပ္ငန္းစဥ္
ေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီတြင္ခန္႔ထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးမွာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကုုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး၊ အက်င့္သိကၡာ၊ လုုပ္ငန္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရာထူးရာခံမ်ားေပၚလုုိက္ၿပီး
ကြဲျပားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၎တုုိ႔၏ ကုုိယ္ပုိင္စာေရးမ်ားအျဖစ္၊ အစီရင္ခံစာမ်ား႐ိုိက္ေပးရန္၊
အီေမးလ္ပုိ႔ရန္၊ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ေပးရန္ ခန္႔ထားသည့္ ေန႔စားမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ လုုပ္ထုံး
လုုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္
မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။
(၃) ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္သုေတသနဌာနတြင္ ဌာနခြဲ ၂ ခုု ရွိသည္။ ဌာနခြဲတစ္ခုသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
အခ်က္အလက္မ်ား စုုစည္းေပးသည္၊ မူဝါဒစာတမ္းမ်ား၊ စာတမ္းငယ္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအလုုိရွိသည့္
သုုေတသနမ်ားကို စုုစည္းေပး သည္။ ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားလက္ခံျခင္းအပါအဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏
ျပင္ပေရးရာမ်ားကို စီမံသည္။ အျခားဌာနခြဲတစ္ခုသည္ ျပန္ၾကားေရး၊ မီဒီယာတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ကုုိင္တြယ္သည္။ လႊတ္ေတာ္
ဂ်ာနယ္၊ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားကို ပုုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း စာၾကည့္တုိက္ငယ္ကို စီမံသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္
ဝန္ထမ္း ၁၂၈ ဦး ရွိသည္။
(၄) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္စာရင္းအရ ဝန္ထမ္း ၁၇ဝ ဦးရွိၿပီး ဌာနခြဲ ၂ ခုု ရွိသည္။ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနခြဲႏွင့္
ဘ႑ာေရးဌာနခြဲတို႔ျဖစ္ၿပီး ဌာနအႀကီးအကဲတစ္ဦးစီက ႀကီးၾကပ္သည္။ ဌာနခြဲတစ္ခုသည္ ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ နည္းပညာႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးပုုိင္းကို ကုုိင္တြယ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနႏွင့္ သင့္ေတာ္သလုုိပူးေပါင္းၿပီး
လႊတ္ေတာ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္၊ တြစ္တာ၊ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ေန႔စဥ္ ေဝယ်ာဝစၥ၊ စာေရး
ကိရိယာဝယ္ယူမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေမာ္ေတာ္ယဥ္ အဝင္အထြက္ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည္။ အျခားဌာနခြဲသည္ ဝန္ထမ္းလစာ
ကိစၥ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအသုုံးစရိတ္ႏွင့္ အျခား ရ-သုုံးစရိတ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို စီမံကုိင္တြယ္သည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး- ၂ဝ၁၆ စာရင္းမ်ားအရ ဝန္ထမ္းအင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ဦးစီးသည္။33 ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္႐ံုး ဖြဲ႕စည္းပုုံကဲ့သုိ႔ပင္ ဌာန ၄ ခုု ရွိသည္။ (၁) ဥကၠဌ႐ံုး (ႏွင့္ ဒုုတိယဥကၠဌ႐ံုး) (၂)အစည္းအေဝးက်င္းပေရးဌာန၊
ပုုံမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ဥပေဒျပဳအစည္းအေဝး (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ ၁၈ ခုု ရွိၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေကာ္မတီ ၁၆ ခုု ရွိသည္။) (၃) ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္သုေတသနဌာန၊
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန (လႊတ္ေတာ္၏ အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကို ကိုင္တြယ္သည္) (၄) စီမံဌာနတုုိ႔ ျဖစ္သည္။
ဘတ္ဂ်တ္အနည္းငယ္သာရရွိသည့္တုိင္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဝန္ထမ္းအင္အားတုုိးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိၿပီး ၂ဝ၂၁ ခုုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအၿပီးတြင္ ဝန္ထမ္း ၁ဝဝဝ ကို ခန္႔ထားႏုုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ၂ဝ၁၅ - ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
အငယ္တန္းဝန္ထမ္း ၄ဝ ႏွင့္ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း ၂ဝ ခန္႔ကုိ ခန္႔ထားႏုုိင္ခဲ့သည္။ 34

33

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးၾကည္မင္းႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ.

34

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ.
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ဇယားကြက္ ၃။ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္ အေစာပုုိင္းကာလတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဝန္ထမ္းမလုုံေလာက္မႈ၊ ေန႔႔စား ခန္႔ထားမႈမ်ားကို
ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ံုး ၃ ႐ံုးသည္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈအစီအစဥ္ကို စတင္က်င့္သုံး ခဲ့သည္။ အေစာပုုိင္းလႊတ္ေတာ္ဝန္ထ
မ္းမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏လုုပ္ငန္းႏွံ႔စပ္မႈအလုုိက္ အထူးျပဳကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီး လုုိအပ္သည့္ေနရာတြင္ ခန္႔ထားႏုုိင္ရန္
(စစ္တပ္ထြက္အၿငိမ္းစားမ်ားအပါအဝင္) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနအသီးသီးႏွင့္ အျခားေသာဗ်ဴ႐ိုိကေရစီယႏၱယားမွ ေခၚယူခန္႔
ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကိီးဌာနမွ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ၂
ခုုသုိ႔ ေခၚယူခန္႔ထားသည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားကို ျပည္သူ႔စာရင္းအင္း ေကာ္မတီမ်ားတြင္
ရ-သုုံးစရိတ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႀကိီးၾကပ္ရန္ ခန္႔ထားသည္။ စုုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို လယ္သမားႏွင့္ ေက်းလက္
ေရးရာကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရသည့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေခၚယူခန္႔ထားသည္။
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားေရးအတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္လာၾကသည္။ အထိ
ေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ ဘြဲ႕ရခါစလူငယ္မ်ားကို ဦးတည္စုေဆာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အငယ္တန္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးေခၚယူကာ
က႑အလုုိက္ အထူးျပဳေလ့က်င့္ေပးျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ စီမံမႈအင္အားကို အျမန္ဆုံး ျမႇင့္တင္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား

အထူးသျဖင့္

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပားကို

ခန္႔ထားသည္။

အႀကီးတန္းဦးစီးအရာရွိ ေနရာအတြက္ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းသည္ အနည္းငယ္ပုိ၍ရႈပ္ေထြးၿပီး အလုုပ္ေၾကညာသည့္ေန႔မွ အလုုပ္
ဝင္သည့္ ေန႔ထိဆုိလွ်င္ ၈ လမွ ၁ဝ လအထိ အခ်ိန္ယူရသည္။35 စီမံေနရာမ်ားအတြက္ အလုုပ္ေခၚယူရာတြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖ
ဆုုိရန္လိုၿပီး ဥပေဒ၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ႐ံုးစီမံေရးရာႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေမးေလ့ရွိသည္။
ေလ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္မႈရွိရန္လုိၿပီး ျမန္မာေဖာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကြ်မ္းက်င္ရမည္ ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ
Myanmar2, Myanmar3, and Zawgyi) ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားကို လူေတြ႕ စစ္ေဆးသည္။
လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈမွာ တစ္မ်ိဳးစီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္တာဗ်ဴးသည့္ ေကာ္မတီ ၃ ခုု
ရွိသည္။

ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီကို

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က

ဦးေဆာင္သည္။36

ေနာက္ဆုံးလူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ

ေအာင္ျမင္သမ
ူ ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ ညႊနၾ္ ကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎တု႔ုိ ကြ်မ္းက်င္မအ
ႈ လုက
ုိ ၊္ လုပ
ု င
္ န္းလုအ
ုိ ပ္ခ်က္အလုက
ုိ ္
သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသုုိ႔ ခြဲျခားခန္႔ထားသည္။ ဝန္ထမ္း အသစ္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔အားခန္႔ထားသည့္ဌာနတြင္ အနည္းဆုုံး ၃ ႏွစ္
လုုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ အျခားေသာဌာနမ်ားသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊြ႕လုုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္။ လုုပ္ငန္းခြင္မဝင္မီ တစ္လၾကာ
သင္တန္း တက္ေရာက္ရသည္။37 လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားက ေခၚယူပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေခတၱနားသည့္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္
ေလ့ရွိသည္။ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအၾကံေပးမ်ားက ဌာနတြင္းသင္တန္းမ်ား ပုုံမွန္ပုိ႔ခ်သည္။

၂.၂.၂။ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္အခက္အခဲ
လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသည္ အခက္အခဲအမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ရင္ဆုိင္ေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ညႊန္ၾကား
ေရးမွဴးမ်ားက ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ အႀကီးအက်ယ္တုိးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေနသည္ ဆုုိေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းအင္အား ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။
လ်ာထားသည့္ဝန္ထမ္းဦးေရေအာက္ ၄ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းလ်က္ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနရသည္ဟု ထုုတ္ေဖာ္ထားသည္။ ပုုိ၍
စုုိးရိမ္စရာ ေကာင္းသည့္ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားတြင္ အလုုပ္ႏႈတ္ထြက္မႈမ်ား ျမင့္မားေနမႈျဖစ္သည္။ အေတာ္ဆုံး သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္သက္ရင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား တည္ၿငိမ္သည္မွာ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္သည္။ အသစ္ခန္႔ထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ေရြးခ်ယ္ရန္ေနရာ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ်
တာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးမႈမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းႏႈတ္ထြက္မႈႏႈန္းကို ပို၍အားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးက
ဝမ္းပန္းတနဲႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာျပသည္။ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိကြ်မ္းက်င္လာသည္ႏွင့္အမွ် အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္၊ ကြန္ျပဴ
တာ၊ ႐ံုးစီမံမႈႏွင့္ သုုေတသနနည္းမ်ား ကြ်မ္းက်င္လာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္စထက္တစ္စႀကီးထြားလာသည့္ ျပင္ပအလုုပ္ေစ်းကြက္က ပုုိ၍
အလုုိရွိလာၾကသည္။ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား လႊတ္ေတာ္မွထြက္ၿပီး ဌာနမ်ားတြင္ပင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ သံ႐ံုး၊
ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ ပုုဂၢလိကကုုမၸဏီမ်ား၏ လစာေကာင္းေသာအလုုပ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပားရွိသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္၊

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ။
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ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ။
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သင္တန္းပို႔ခ်ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား၊ ႐ံုးတြင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး၊

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား(ICT) ႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ လက္ေထာက္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၆၊ ႏိုဝင္ဘာ။

15

ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားသည္ အနည္းဆုုံး ၃ ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးရေသာ္လည္း အစုုိးရဝန္ထမ္းျပန္လည္
လုုပ္ကုိင္ခြင့္မျပဳျခင္းမွလြဲ၍ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ထားမႈမရွိျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားျပစ္ဒဏ္ခ်ထားမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ထြက္ခြာရန္ ဆုုံးျဖတ္
ၾကသူ အမ်ားအျပားရွိသည္။38 ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားသည္လည္း ရာထူးတုုိးျမန္သည့္ အစုုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္
လုုပ္ကုိင္ရန္ ပုုိမုိစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ စစ္တပ္အပါအဝင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ ကုုိလိုနီေခတ္လြန္ျမန္မာ
ႏုုိင္ငံတြင္ ဂုုဏ္သေရရွိအလုုပ္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ အသစ္ေပၚေပါက္ လာသည့္ အစုုအဖြဲ႕ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္း
သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအလုုပ္ကို အက်ိဳးျပဳမည္၊ မျပဳမည္ကို မည္သူမွ်ွ အတိအက်ေျပာႏုုိ္င္ျခင္း မရွိပါ။
လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အျခားေသာ အဆင့္တူျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္တန္းတူ လစာေငြခ်ိီးျမင့္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္
အရြယ္အစား ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အပုုိခံစားခြင့္ ရက္ရက္ေရာေရာ ခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္ျခင္း
မရွိပါ။ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္၊ လုုပ္သက္ရင့္သူမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိ္မ္းထားရန္အတြက္ လစာေငြတုိးျမႇင့္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။
ဝန္ထမ္း စုုေဆာင္းရာတြင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစရန္ အထူးခံစားခြင့္အျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည့္အရာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ တစ္ခုမွာ ဝန္ထမ္း
အိမ္ရာျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအားလုုံး ဝန္ထမ္းအိမ္ရာရရွိၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္မူ လႊတ္ေတာ္ဝင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ
အေဆာက္အဦအသစ္မ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားေပးသည္။ လုုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အနီးကပ္တြင္ ေနထုုိင္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားမွ ႀကိဳပုုိ႔စီစဥ္ေပးသည္။
လႊတ္ေတာ္ ေခတၱနားသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ႀကဳိပို႔စီစဥ္ေပးသည္။ လႊတ္ေတာ္က်င္းပစဥ္ကာလမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ေန႔လည္စာ
အခမဲ့ စားသုုံးႏုုိင္သည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိန္းထားႏုုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းတုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ လုုိအပ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း
ရန္ကုန္ရွိ လစာေကာင္းအလုုပ္မ်ားသ႔ို စုုျပံဳေရာက္မသြားေစရန္မူ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္သည္။39 ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ ဌာနဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ မရွိသေလာက္္နီးပါး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အေလးထားေစရန္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား
ကြ်မ္းက်င္လာေစရန္၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ လုုိအပ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အေျပာင္းအလဲ
မ်ားခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုုပ္ငန္းအစဥ္အလာမပ်က္၊ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္အဆက္ဆက္ ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရက
ြ သ
္ ြားႏုင
ုိ ရ
္ န္မွာ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား အျမဲတမ္းရွိေန ေအာင္ အခုင
ုိ အ
္ မာစုစ
ု ည္းထားႏုင
ုိ ရ
္ န္
လုုိအပ္သည္။

၂.၃။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ အျမဲတမ္းႏွင့္ယာယီ ေကာ္မတီမ်ား
လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ငယ္ သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားကို
ကိုယ္စားလွယ္အနည္းငယ္ျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ တံခါးပိတ္အစည္း အေဝးမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြး
သည္။ အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တည္သေရြ႕ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုုိ႔၏အခန္းက႑ကို အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုုတ္
လႊတ္ေတာ္ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥကၠဌဆႏၵအရ အျမဲတမ္းမဟုုတ္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားကို ယာယီ
ဖြဲ႕စည္းႏုုိင္သည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ အဓိကလုုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစိစစ္မႈ ျပဳလုုပ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံး
ေနရာျဖစ္သည္။40 လႊတ္ေတာ္ကို မည္သူက ဦးေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း
(institutionalization)သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လြတ္လပ္စြာလုုပ္ကုိင္ႏုိ္င္ခြင့္ကို အားေကာင္းေစၿပီး ပုုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
ေပၚေပါက္လာေစရန္ အားေပးသည္။
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၌္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ၄ ခုုကို ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္အခါတြင္ ဖြဲ႔စည္း
ထားရမည္ျဖစ္သည္။ (အပုုိဒ္ ၁၁၅(က)၊ ၁၄၇(က)) လုုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တာဝန္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္
၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္တြင္ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးစီးသည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အၿပီးသတ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။41
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆၊ ႏုုိ၀င္ဘာ.
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လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈေရးလုုပ္သားမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္

ျပည္သူမ်ားနွင့္လႊတ္ေတာ္၏ ဆက္ဆံေရးကို ေသခ်ာေပါက္ အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အသိပညာမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ျပင္ပသို႔
ျပန္႔ႏွံ႔ေစမည္ျဖစ္သည္။
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Strom, 352-70 (Oxford: Oxford University Press, 2014).
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အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားမွာ-(၁) ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ - ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို စိစစ္သည္။42 (၂) ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ - အစုုိးရမွ
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ခ်ထားေပးသည့္ ရန္ပုံေငြအား စနစ္တက်သုုံးစြဲမႈ ရွိ၊မရွိ ဆန္းစစ္သည္။43 (၃) အစုုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္

တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ - အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ကတိျပဳထားခ်က္မ်ားကို စိစစ္ကာ မည္သည့္အတုုိင္းအတာထိ ေဆာင္ရြက္
ထားၿပီးသည္ကို အစီရင္ခံသည္။44 (၄) လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ -

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ၊ အခန္းက႑ႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခံစားခြင့္၊ တာဝန္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။

45

ဥကၠဌ ၂ ဦးက ၎တုုိ႔သက္တမ္းအတြင္း အထူးျပဳေဆာင္ရြက္လုိသည့္ မူဝါဒေရးရာမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အျခား ယာယီ သုုိ႔မဟုုတ္ အထူး
ေကာ္မတီမ်ားကို ဖန္တီး၊ ဖ်က္သိမ္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္၊ အမည္ေျပာင္း ေပးႏုုိင္သည္။ ေကာ္မတီအေရအတြက္မွာလည္း အစည္းအေဝးတစ္ခု
က်င္းပၿပီးတုုိင္း၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ေျပာင္းတုုိင္း အတုုိးအေလ်ာ့ရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆုုံး
အစည္းအေဝးတြင္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ၈ ခုု (လြႊတ္ေတာ္ ၁ ရပ္တြင္ ၄ ခုု) ကုုိသာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္စတင္သည့္
ဒုုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ယာယီေကာ္မတီ ၁၉ ခုု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၈ ခုု ဖြဲ႕စည္း
ခဲ့သည္။46 ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဦးစီးသည့္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကုုန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေကာ္မတီေပါင္း ၄၃ ခုုရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ တြင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၅ ခုု ရွိသည္။
၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္၌ ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ ၁၉ ခုု ရွိၿပီး အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၆ ခုု ရွိသည္။ ပူးေပါင္းဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ပူးေပါင္းျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပူးတြဲေကာ္
မတီ၊ အာဆီယံလႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းညိႈႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ
၃ မွ ဇယားကြက္ က၊ ခ၊ ဂ ကို ေလ့လာပါ) အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥိီးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ ၂၅ ခုုမွ ၁၉
ခုထ
ု ိ ေလ်ာ့က်သြားခဲသ
့ ည္။ အလြနသ
္ င့္ေတာ္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ အမ်ားအျပားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယအ
္ မ်ားအျပား
ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူရၿပီး အလုုပ္ပိေနျခင္းမွ ေရွာင္ရွား ႏုုိင္ေစခဲ့သည္။ သို႔တုိင္ေအာင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားမွာ
ေကာ္မတီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ဇူလုိင္မွ ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီလထိ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုုၾကည္က ဥကၠဌ၊

ဦးဝင္းျမင့္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္

ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီကို္ အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏုုိင္ရၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဖ်က္သိမ္းလုုိက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္
ေရးရာေကာ္မတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလုုိက္သည္။47

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ထက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္

လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမွာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ တစ္ခုတည္းသာရွိသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေကာ္မတီအေရအတြက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားသည္။
၁၈ ခုုရွိရာမွ ၁၆ ခုုသာက်န္သည္။48 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထက္ ကုုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မတီ အမ်ား
အျပားတြင္ ပါဝင္ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ မ်ားသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္း
ထားေသာ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေကာ္မတီမ်ားကို ဆက္မထားရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီအသစ္ ၂ ခုု ဖြဲ႕စည္း
ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကဲ့သုိ႔ပင္ မူဝါဒလုုိက္ၿပီးဖြဲ႕စည္းသည့္ ယာယီေကာ္မတီမ်ားလည္းရွိသည္။ လုုပ္ငန္းမ်ားထပ္ေနသျဖင့္
ကုုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားက ေစာဒကတက္ၾကေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ အမ်ိဳး
အစားတူေကာ္မတီမ်ားကို တရားဝင္ပူးတြဲထားျခင္းမရွိပါက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႀကဳိၾကားႀကဳိၾကားသာ ရွိသည္။ အေကာင္း
ဘက္မွဆုိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ ပုုံစံတူ ေကာ္မတီ ၂ ခုုရွိျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား၊ ဥပေဒျပဳကိစၥ၊ မဲဆႏၵနယ္
အေရးမ်ားျဖင့္ အလုုပ္မ်ားေနသည့္ ကုုိ္ယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို ခြဲခ်ေပးသည့္သဖြယ္ ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္လုပ္ထုံးလုုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေကာ္မတီ ၁ ခုုတြင္ ဥကၠဌႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးထိ အမ်ားဆုုံး
ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေရြးခ်ယ္သည္။ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္
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ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လုပ္ထုံးလုုပ္နည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ဥပေဒ၊ အခန္း ၈။.
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မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို နားလည္ရန္ခက္သည္။ လုုပ္ငန္းမ်ားထပ္ေနျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆုုိသည္မွာလည္း ခုုိင္မာမႈမရွိပါ။

အထက္လြႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးကို ေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ ေကာ္မတီ
အမ်ားအျပားသည္ ဆင္တူျဖစ္ေနၿပီး ပူးတြဲထားျခင္း မရွိပါ။.
48

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၃ ပုုံ ၁ ပုုံမွာ ေကာ္မတီတစ္ခု တည္းတြင္သာ

မဟုုတ္ဘဲ ေကာ္မတီအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေနရသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တစ္ဦးတည္းသာလ်င္ မည္သည့္ ေကာ္မတီ
တြင္မွ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသူ ျဖစ္သည္။

17

သက္ၿပီး ဥကၠဌမ်ားကုုိ လုုပ္ပုိင္ခြင့္အမ်ားအျပား ေပးထားသည္။ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပမည့္အခ်ိန္ကုိ ၎တုုိ႔က ဆုုံးျဖတ္သည္။
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ သုုံးပတ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး (လုုိအပ္ပါက အႀကိမ္ေရ တုုိးႏုုိင္သည္)
အေရးမပါလွသည့္ေကာ္မတီမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားမွာမူ ရံဖန္ရံခါသာ က်င္းပၾကသည္။49 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ပထမ
အႀကိမ္အစည္းအေဝးကာလအတြင္း အစည္းအေဝးမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး၊ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္အခ်ိန္မွာလည္း တုုိေတာင္း
သည္။ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ၄ ခုု၏ အစည္းအေဝးမ်ားကိုမူ လုုိအပ္သလုုိျပဳလုုပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ရပ္နားထားသည့္တုိင္
လုုိအပ္ပါက ေခၚယူျပဳလုုပ္သည္။50 ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား သိိသိသာသာတုုိးခ်ဲ႕လာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မတီမ်ား
သည္ အစည္းအေဝးမ်ား ပုုံမွန္က်င္းပလာ သည္။ အစည္းအေဝးကာလလည္း တုုိးလာၿပီး လႊတ္ေတာ္ရပ္နားခ်ိန္တြင္ပင္ အစည္းအေဝးမ်ား
ရွိလာသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတြင္လည္း အစည္းအေဝးမ်ားကို ယခင္အတုုိင္း ျပဳလုုပ္သည္။
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသည္

တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္ၿပီး

ျပည္သူမ်ား

ေလ့လာႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။

ျပည္ပကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမူ ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ ပုုံမွန္ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၊ အမ်ိဳးအစားခြဲ သိမ္းဆည္းသည္။ (ေကာ္မတီအစည္းအေဝး
မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုုတ္ျပန္ျခင္္းမရွိပါ)
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပုိင္း စစ္တပ္မွအၿငိမ္းစားပုုဂၢိဳလ္မ်ား ေကာ္မတီဥကၠဌ သုုိ႔မဟုုတ္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္
ေနရာယူမႈမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္း တြင္ ၆ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းေသာ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားမွာ စစ္တပ္
အၿငိ္မ္းစားမ်ားျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ မမွ်မတေနရာယူထားမႈ (အထူးသျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပုုိ၍
သိသာသည္္) သည္ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီးသည့္တုိင္ နအဖႏွင့္စစ္တပ္က အာဏာရွိေနဆဲ၊ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဲ
ျဖစ္သည္ကို ထင္ရွားေစသည္။51

တရားဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား စုုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူသည့္

သူရဦးေရႊမန္းမွအပ စစ္တပ္ထြက္မ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၆ အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဓိကေနရာမ်ား
ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္မူ အတြင္းေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရန္မွာ အသစ္ခန္႔ထားျခင္းခံရသည့္ ဥကၠဌ၏
တာဝန္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္မႈ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၂ ဦးက ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည္။
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ သက္တမ္းမွာ ၁ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းတုုိးေပးႏုုိင္သည္။ တာဝန္ေျပာင္းေပးရန္ တင္ျပႏုုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း
၂ ခုုတြင္ တာဝန္ေျပာင္းရန္အခြင့္ရသူ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ၂
ရပ္ရွိ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ၈ ခုု တြင္သာ ေနရာခ်ထားျခင္း ခံရသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၎၏
အေနအထားကို ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အေျခအေနမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ လာသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္စတင္ခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ ေကာ္မတီတုိင္းတြင္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ
ပါဝင္သည္။

ပုုံမွန္အားျဖင့္

အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား

(ဗုုိလ္မွဴးႏွင့္အထက္)

ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

၂ဝ၁၇

ဇန္နဝါရီ

စတုုတၱအႀကိမ္

အစည္းအေဝးမွစၿပီး ေကာ္မတီတုိင္းတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္ရန္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦးစီ ထည့္သြင္းမည္ဟု စစ္တပ္
ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားကလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီတြင္ ဘက္မွ်ေစရန္ ေရြးေကာက္ခံ
ကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦးကိုလည္း ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ထပ္မံေပါင္းထည့္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စံတစ္ခုသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး တုုိးတက္မႈအျဖစ္ အမ်ားက လက္ခံခဲ့သည္။ ေကာ္မတီတုိင္းတြင္
အနည္းဆုုံး အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ၂ ဆ တက္လာ
သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခက္ခဲသည့္ကိစၥတစ္ခု မဟုုတ္ေတာ့ပါ။

49

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအစည္း

အေ၀းကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ၁ လ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုုပ္သည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊
၂၀၁၆ နုုိ၀င္ဘာ။
50

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ေနျပည္ေတာ္.
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ဇယားကြက္ ၄။ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား စုုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင52
္
ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား(ျပႆနာမ်ား) စုုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ဖြဲ႕စည္း
ခဲ့သည္။ ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအား ပံ့ပုိးမႈမ်ားေပးရန္၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားအား လုုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ပုံတြင္ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရႏွင့္ သမၼတ႐ံုးတုိ႔ကို အၾကံ
ေပးႏုုိင္သည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုုရန္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္
ေပးထားျခင္း မရွိပါ။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ဥကၠဌအျဖစ္ ပထမဆုုံး
ေဆာင္ရြက္သည္။
ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားကို အၾကံေပးျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္
ေကာ္မရွင္သည္ အဓိကက်သည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕အျဖစ္ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားအား သစၥာခံမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အျခား
ေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္၏ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ား
ေၾကာင့္ ေခ်ာင္ထုိးခံရ၊ အပယ္ခံထားရသည္ဟု ခံစားလာၾကရသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳ
ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းစုုစည္းမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျမဲတမ္း ေကာ္မတီမ်ား ကဲ့သုိ႔ရာသက္ပန္တည္ေနမည့္စုစည္းမႈမဟုုတ္ပါ။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ၂ဝ၁၆ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔႔တြင္ ေကာ္မရွင္၏ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၃ ဦးခန္႔ထားၿပီး ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
လည္း ျပန္လည္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းကို ေကာ္မတီတစ္ခု၏ ဥကၠဌအသစ္အျဖစ္
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္စာရင္းမ်ားအရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လစာေငြ ၆ဝဝဝဝဝ ရရွိၿပီး ေန႔စဥ္စရိတ္အျဖစ္ ၅ဝဝဝ ခံစားခြင့္
ရွိသည္။

၎တုုိ႔၏လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။ ေကာ္မရွင္ရ-သုုံးစရိတ္သည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ရ-သုုံးစရိတ္မွ ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္း ၁ ဒါဇင္ခန္႔ကုိ
စီမံကိစၥမ်ားအတြက္ ခန္႔ထားသည္။

၂.၄။ လႊတ္ေတာ္စီမံကိစၥရပ္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ေစရန္ ပံ့ပုိးမႈ
ႏုုိင္ငံတကာမွအလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ ခုုိင္မာေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ထြန္းသစ္စဒီမုိ
ကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈတုိးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ ႏုုိင္ငံတကာပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားအား ဖယ္ရွားလုုိက္
သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အကူအညီေပးသည့္အစီအစဥ္ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာ
ခဲ့သည္။ ပါလီမန္သမဂၢInter-Parliamentary Union (IPU))သုုိ႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းအမ်ားစုုမွာ
ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုုနည္း၊ လႊတ္ေတာ္ ေမးခြန္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေကာ္မတီၾကားနာမႈ
ေဆာင္ရြက္ပုံကဲ့သုိ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္၊ လည္ပတ္ပုံမ်ားကို အသားေပးသည့္ အလုုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္
ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ သင္တန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၁ - ၁၆ အတြင္း ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေပါင္း ၁၆
ႏုုိင္ငံေက်ာ္မွ ေငြေၾကးပံ့ပုိး၊ ပုုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပံ့ပုိးမႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားေရာ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ အက်ိဳးခံစားရသည္။53 လုုပ္ငန္းထပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္၊
အၿပိဳင္အဆုုိင္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။
တကမာၻလုံးမွ အာ႐ံုစုိက္မႈကို ခံေနရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားစြာ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္အတြက္
လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားက အမွန္တကယ္ လုုိလားၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ႏွစ္ကုန္ ပုုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ IPU တို႔ၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တုိက္၊ သုုေတသနႏွင့္ အခ်က္အလက္ပုိင္းတြင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ လႊတ္
ေတာ္႐ံုးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လေပါင္းမ်ားစြာေဆြးေႏြးမႈ၊ ပမာဏဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္
ကုုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မူႏွင့္အတူ

ပုုိမုိဆီေလ်ာ္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ေပၚထြက္လာသည္။54 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ၃ ႏွစ္ၾကာမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (၂ဝ၁၅ - ၁၈)ကိုပုံေဖာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း
ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။55 မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၄ ခုုကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
52

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ၂ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ၊.
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- စုုံညီစည္းေဝးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုုပ္ငန္းရလဒ္မ်ား ထိေရာက္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္
- လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္
- ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။
UNDP-IPU ၏ လႊတ္ေတာ္ပံ့ပုိးေရးစီမံခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားတြင္ ICT ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပုိးသည္၊ သုုေတသနႏွင့္စာၾကည့္တုိက္
စီမံမႈသင္တန္းမ်ားေပးၿပီး၊ အဖြဲ႕ဝင္လက္စြဲစာအုုပ္ျပဳစုုရာတြင္ ကူညီသည္။ ကင္ဘာရာ၊ လန္ဒန္၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔သုိ႔ ျမန္မာကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးသည္။ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာလုုိသည့္ ႏုုိင္ငံတကာမွ
လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္တမ္း စတင္သည့္ ၂ဝ၁၆
ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ၅ ရက္ၾကာ မိတ္ဆက္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။56
ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားမႈ
တခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားမွ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၾကိဳဆိုခဲ့ၾက သည္။ သင္တန္း ၁ ခါ၊ ၂ ခါ ျပဳလုုပ္ၿပီး ရပ္သြားျခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္ပဲ
ေရရွည္ျဖစ္ရန္လိုသည္ဟု ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ အေျခက်ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏုုိင္ငံျခားလႊတ္ေတာ္တစ္ခုက ျမန္မာႏုုိင္ငံကို
အကူအညီေပးရန္မွာ အတြင္းစည္းႏုုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ အာဏာရပါတီအသစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
အသစ္ႏွင့္ ၎တို႔၏သေဘာထားမ်ားက ႏုုိင္ငံတကာႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးကို ေႏွးေကြးသြားေစႏုုိင္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ
တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရ ဦးေရြႊမန္း နယူးေဒလီသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း အိႏၵိယ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
၏ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေလ့လာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဗ်ဴ႐ိုိ (Bureau of Parliamentary Studies and Training (BPST)သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ
လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ၾကာ သင္တန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၅ အတြင္း အိႏၵိယ
လႊတ္ေတာ္၏အကူအညီျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္း ၅ဝ အထက္ကို နယူးေဒလီသို႔ ေစလႊတ္ေလ့လာ၊ ေလ့က်င့္ေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။57
ၿဗိတိသွ်ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဖူးျခင္းမရွိေသးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။58
ေအာက္လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တုိက္မွ စာေရးတစ္ဦး (၂ဝ၁၆ တြင္ ၃ ဦး) ကို လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားအားပံ့ပုိးေပးရန္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ တာဝန္ခ်
ထားခဲ့သည္။ ယင္းသုုိ႔ကူညီေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သုုေတသန၊ မူဝါဒစာတမ္းမ်ား၊ စည္းေဝးမွတ္တမ္းမ်ား စုုစည္းျခင္းႏွင့္
စာၾကည့္တုိက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

တုုိးတက္လာခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုေတသနဌာနသည္လည္း

မ်က္ေမွာက္ေရးရာမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာနယ္တစ္ခု ထုုတ္ေဝလာႏုုိင္ခဲ့သည္။ Westminster Foundation for Democracy (WFD) အေနျဖင့္လည္း ျပည္နယ္
59

ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားသုုိ႔ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္မွစၿပီး အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုကလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ရင္းျမစ္ဌာနတစ္ခုကို ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ USAID ကေထာက္ပံ့သည့္
ယင္းဌာနသည္ အစပုုိင္းတြင္ နဝေဒးဟုုိတယ္၌္ရွိ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ Park Royal Hotel.60 သုုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕သြားသည္။ ၾသစေတးလ်၊
ကေနဒါ၊ ဂ်ာမနီ၊ ဒိိန္းမတ္၊ အီတလီ၊ ဆာဘီးယား၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားကို ႏုုိင္ငံ
အခ်င္းခ်င္းၾကား ကူညီသည့္ပုံစံျဖင့္ ပံ့ပုိးလ်က္ရွိသည္။61 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာေရး
ခရီးစဥ္မ်ားကို တုုိးျမႇင့္လက္ခံလွ်က္ရွိသည္။62
အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားရွိေနသည့္တုိင္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားသည္
လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည္ကို ပံ့ပုိးရမည့္အစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုုိင္ရာအေျခခံျဖင့္ ပံ့ပုိးေနသည္ကို ရံဖန္ရံခါ
ၾကဳံေတြ႕ရသည္။ ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားအစုုိးရမ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳမႈကို ခုုိင္မာအားေကာင္းေစရန္
သီးသန္႔ပံ့ပုိးေပးျခင္းမဟုုတ္ဘဲ

ပုုိမုိေကာင္းမြန္သည့္

အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံႏွင့္ဒီမုိကေရစီကုိ

က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္၊

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ရန္အတြက္

လႊတ္ေတာ္ကို အသုုံးခ်ရန္ရည္ရြယ္လွ်က္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ျခင္းသင္တန္း၊
ကြန္ျပဴတာႏွင့္နည္းပညာသင္တန္းမ်ား၊ ႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးျခင္းမွာ လက္ရွိ ျမန္မာ
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UNDP ဌာေနကုုိယ္စားလွယ္ Toily Kurbanov ၏ “A parliament geared to go,” Myanmar Times, February 2, 2016. ကုုိ ၾကည့္ပါ။
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အိႏၵိယ၏ ITEC စီမံကိန္း၊ (Indian Technical and Economic Cooperation). ရန္ကုန္ရွိ အိႏၵိယသံ႐ုံး၏ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ သတင္း

ထုုတ္ျပန္ခ်က္http://www.indiaembassyyangon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=228:press-release-itec-day2015&catid=28&Itemid=137&lang=ENG.
58

DFID မွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးထားသည္။ DFID တာ၀န္ရွိသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ
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ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ
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NDI အႀကီးတန္းတာ၀န္ရွိသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္
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ဥပမာ Danish program, available at: http://myanmar.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=578d979e-c403-4eda-86ca-

eefbe45aa9ec.
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ဥပမာ ရန္ကုန္အေျခစုုိက္ Tampadipa Institute မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ယင္းအဖြဲ ႔၏ဒါ႐ုုိက္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆

ႏုုိ၀င္ဘာ .
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ျပည္တြင္ အေရးတႀကီးလုုိအပ္ေနသည့္ အရာျဖစ္သည္။ မိမိရပ္ရြာအေၾကာင္းႏွံ႕စပ္သည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပင္ပေထာက္ပံ့မႈကို
ယူၿပီး ေဖာ္ျပပါသင္တန္းမ်ား ေပးႏုုိင္ပါက အေကာင္းဆုုံးျဖစ္သည္။
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း လႊတ္ေတာ္႐ံုးသုုိ႔ အသစ္ဝင္ေရာက္သူမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပဳလုုပ္သည့္ အေျခခံ
သင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသည္။ (ရံဖန္ရံခါ ႏုုိင္ငံျခား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္) ယင္းသင္တန္းမ်ားသည္
ဝန္ထမ္းသစ္အတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ေလာကအျပင္ဘက္၊ ရန္ကုန္ရွိ လစာေကာင္းအလုုပ္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္
မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။63 ဝန္ထမ္းမ်ား အလ်င္အျမန္ႏႈတ္ထြက္ၾကမည္ကို စုုိးရိမ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ႐ံုးမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာ
ပံ့ပုိးမႈမ်ားအား လက္ခံရန္ တစ္စထက္တစ္စ စိုးရြံ႕လာၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကမူ ျပင္ပပ့ံပုိးမႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ရမည္၊ ေရရွည္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ပံ့ပုိးရမည္ဟုဆုိသည္။ ဥပမာ တက္ေရာက္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာသင္တန္းမွ
တတ္ေျမာက္လာမႈကို သက္ေသထူႏုိင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ သို႔မဟုုတ္ ဒီပလုုိမာ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္ဟု ဆုုိသည္။64
အႀကီးတန္းစီမံမ်ားအတြက္ အထူးစီစဥ္ထားသည့္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရန္လုိသည္။ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားတြင္ ရာထူးတုုိးျမႇင့္
ခံရသူမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ရာထူးျမင့္သည့္ဦးစီးမ်ား အသစ္ေမြးထုုတ္ႏုိင္ရန္၊ စစ္တပ္အၿငိမ္းစားမ်ား၏လႊမ္းမုုိးမႈကို
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား

စစ္တပ္မွထြက္သည့္အခါတြင္ အရပ္ဘက္သုိ႔

ထိပ္ဆုံးရာထူး ႀကီးျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကသည္မွာ ေရွးယခင္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားရွိ ညႊန္ခ်ဳပ္၊
လက္ေထာက္ညႊန္ခ်ဳပ္ အမ်ားစုုမွာ စစ္တပ္မွအၿငိမ္းစားယူထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မွ သုုိ႔မဟုုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အေတြ႕အႀကံဳရွိ
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳစုုေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား မဟုုတ္ပါ။
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ျပည္ေထာင္စု႔လႊတ္ေတာ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ စိတ္မသက္မသာျဖင့္ ထုုတ္ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ
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ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ
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အခန္း ၃။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စုုဖြဲ ႔မႈ
ႏုုိင္ငံေရးအရဦးေဆာင္ေနသူမ်ား၏ လူမႈေရးေနာက္ခံသည္ အာဏာမည္သူ႔လက္တြင္း၌ရွိသည္ကို ထင္ရွားေစသည့္ အဓိကက်ေသာ
လကၡဏာျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အတိတ္၊ လက္ရွိ၊ လာလတၱံ႔ေသာ ဥပေဒျပဳ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ခံမ်ားက ျမန္မာ
ႏုင
ုိ င
္ ၏
ံ အာဏာဆင္းသက္ပတ
ုံ ြင္ အေျခခံက်သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲမ
့ ရ
ႈ ၊ွိ မရွိႏင
ွ ့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္လာရန္
ရွိ၊မရွိကို ဆက္လက္နိမိတ္ျပေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲရွိျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အေျပာင္းအလဲမရွိျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား
လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးမႈတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ျမန္မာ့ဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္စုစည္းမႈႏွင့္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ရန္ေဆာင္ရြက္
ျခင္း တုုိ႔အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အာဏာရွင္စုိးမုုိးမႈတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံသည့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ပုုံေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း အာရွႏွင့္ ဆုုိဗီယက္ေခတ္လြန္ အေရွ႕ဥေရာပမွ
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္သည္ ခ်ိ ႔နဲ႔လွ်င္ခ်ိနဲ႔၊ မခ်ိနဲ႔လ်င္ ထိခုိက္မခံသည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။65
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ဥပေဒျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးသမားပုုံရိပ္ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား၊
အသက္ ၅ဝ သုုိ႔မဟုုတ္ ၆ဝ အတြင္း၊ ဗမာ၊ ဗုုဒၶ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း သုုိ႔မဟုုတ္ ဗ်ဴ႐ိုိကေရစီယႏၱရား သုုိ႔မဟုုတ္ ပညာေရးပုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္
စစ္တပ္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
သက္တမ္း လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား အတိအက်၊ အျပည့္အစုုံ
မဟုုတ္သည့္တုိင္ အလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္သည္။ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုုိယ္ေရးေနာက္ခံကို ေလ့လာရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာႏႈိင္းယွဥ္ေလ့
လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္အသုုံးျပဳသည့္ လူမ်ိဳးစုုဖြဲ႕ပုုံ၊ လူမႈစီးပြားဆုုိင္ရာ ကိန္းရွင္ ၅ ခုုကို ယခုုအခန္းတြင္ အထူးအေလးထား
ေလ့လာေဖာ္ ျပထားပါသည္။ လိင္၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ပညာအဆင့္အတန္းႏွင့္ အသက္ေမြးမႈေနာက္ခံတုိ႔ ျဖစ္သည္။66
ေရြးေကာက္ခံႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုုိယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ေနာက္ခံအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အတိုခ်ဳပ္
ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း ၂ ခုုေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ထုုတ္ျပန္သည့္ အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္၊ စစ္တပ္ခန္႔ထားသည့္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၅၈ ဥိီး၏ ကုုိယ္ေရး
ရာဇဝင္ျဖစ္သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ေမလ တတိယပုုံမွန္

အစည္းအေဝးအၿပီး ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္
ထုုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္အေျခစုုိက္ စာအုုပ္တုိက္ MCM က အဂၤလိပ္ဘာသာသုုိ႔ ျပန္ဆုိထားသည္။67၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာတြင္
ေရြးေကာက္ခံရသည့္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္မူ

၂ဝ၁၅

စက္တင္ဘာတြင္

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရားဝင္ ထုုတ္ျပန္သည့္ ကုုိယ္စားလွယ္ ၆ဝဝဝ ၏ စာရင္းအျပည့္အစုုံကို အသုုံးျပဳခဲ့ပါသည္။
စာရင္း ၂ ခုုလုံးတြင္ စာလုုံးက်ျခင္း၊ အမွားမ်ား၊ ထိန္ခ်န္ ထားျခင္း၊ အျခားမသမာမႈမ်ား (ပါရဂူဘြဲ႕အတုုမ်ား)ျဖင့္္ ကင္းစင္မႈမရွိသည့္တုိင္
လတ္တေလာရႏုုိင္သည့္ အေကာင္းဆုုံးရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။68 ဇယားကြက္ ၅ တြင္ စစ္တပ္မွခန္႔ထားသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး၏
ကုုိယ္ေရးရာဇဝင္ကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၃.၁။ အသက္
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အနည္းဆုုံး အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး (အပုုိဒ္ ၁၂ဝ(က)

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အသက္ ၃ဝ ျပည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ (အပုုိဒ္ ၁၅၂(က) ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ
ေရြးေကာက္ခံ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပ်မ္းမ်ွအသက္မွာ ၅၇.၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၇ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္
၅၈ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္စည္းေဝးပြဲတြင္
တက္ေရာက္ၾကသည့္ အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်အသက္မွာ ၅၄.၅ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။69 ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ အိမ္နီးနားခ်င္း
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22

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားတုုိ႔ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အသက္အႀကီးဆုုံးကုုိယ္စားလွယ္မွာ ကယားျပည္နယ္မွ အသက္ ၇၉ ႏွစ္
အရြယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ အသက္အငယ္ဆုံးမွာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္
ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျခဳံေျပာရလ်င္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ပထမသက္တမ္းရွိ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္
အမ်ားစုုမွာ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ပုိင္း၊ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားအကုုန္ပုိင္းတြင္ ေမြးဖြားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၉၅ဝ
ခုႏွစ္မ်ားအေစာပုုိင္းႏွင့္ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္း၌ ေမြးဖြားသူ ကုုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုုက အညီအမွ်စုုိးမုုိးထားၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္
ဝါရီတြင္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယသက္တမ္း စသည့္အခ်ိန္တြင္ အသက္အႀကီးဆုုံးကုုိယ္စားလွယ္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္မွ
ႏုုိင္ေသာင္းညြန္႔ျဖစ္ၿပီး ၈၂ ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အသက္အငယ္ဆုံးကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ကုုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦး
ပါဝင္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚနီနီေမျမင့္ (ေတာင္ကုတ္၊ ရခုုိင္)၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ
လ်ဴတုုိင္းေဟာင္(ေလာက္ကုိင္၊ ရွမ္း)တုုိ႔သည္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ အသက္အရြယ္ပါဝင္မႈပုံစံမွာ ဆင္တူနီးပါးျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားထက္
အသက္ ၅ဝ၊ ၆ဝ အရြယ္ ကုုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုုပါဝင္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ထက္ အသက္အရြယ္ ပိုမိုစုံလင္သည္။

၃.၂။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈ (Gender)
အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားလွယ္မွာ အလြန္နည္းေသာ္လည္း လက္ရွိသက္တမ္းတြင္ ယခင္ကထက္ ၂ ဆ တုုိးလာသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦးသာ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၂ ဦး၏ ၃.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ခန္႔အပ္ခံ
ကုုိယ္စားလွယ္ အားလုုံးေပါင္း၏ ၃.၇ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ယင္းအနက္မွ ၁ဝ ဦးသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွျဖစ္ၿပီး အျခား ၈ ဦးမွာ
လူမ်ိဳးစုုပါတီမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုုမွ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အႏုုိင္ရခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦးအနက္ ၁၂ ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး အားလုုံး ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႕၏ ၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ၾကား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ အထက္
လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦး (၂.၄ ရာခုုိင္ႏႈန္း)သာ ရွိသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး မွ ၃ ဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုုမွ ေဒၚခင္ဝုိင္း
ၾကည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ နအဖေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏ ပထမသက္တမ္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ၄ဝ အနက္
၃ ခုုတြင္သာ အမ်ိဳးသမီးဥကၠဌမ်ား ခန္႔ထားသည္။ တရားဥပေဒ စုုိးမုုိးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ (ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဥကၠဌ)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မတီ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေဒၚေနာ္နီနီေအး ဥကၠဌ)
အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာအစုုိးရမဟုုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းေရးရာေကာ္မတီ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေဒၚခင္
ဝုုိင္းၾကည္ ဥကၠဌ)၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္စည္းလုုံးညီညြတ္ေရးပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ကခ်င္လူမ်ိဳး ေဒၚဒြဲဘူကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လူမ်ိဳးစုုေရးရာ
ေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။70 အသုုံးအႏႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္၏
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ေကာ္မတီ ၂ ခုတြင္ စစ္တပ္အၿငိမ္းစား အမ်ိဳးသားမ်ားက ဥကၠဌ
အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။
၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ တုုိးတက္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စား
လွယ္အေရအတြက္မွာ ၂ ဆခန္႔ ခုုန္တက္လာခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ စုုစုေပါင္း ၆၇ ဦး ရွိလာသည္။ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္၏ ၁၃.၇ ရာခုုိင္ႏႈန္းျဖစ္လာသည္။71 ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသမီး ၂၃ ဦး
(အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးအနက္) ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၄ ဥိီး (ကုုိယ္စားလွယ္ ၃၂၃ အနက္) တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စာရင္းမ်ားအရ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆ဝဝဝ အနက္ ၁၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာလ်င္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။72
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

သက္တမ္းတြင္

တုုိးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ

ေကာ္မတီမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီး

ကုုိယ္စားျပဳမႈမွာ အႀကီးအက်ယ္ေလ်ာ့နည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ အမည္
စာရင္းတင္သြင္းခံရသူ ၂ ဦးသာရွိသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚရွီလာနန္ေတာင္(ကခ်င္ - ၂)ကို လူမ်ိဳးစုုေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ
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၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရိီ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္
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Kim N. B. Ninh, “Myanmar Elections Usher in Unprecedented Number of Women Parliamentarians,” InAsia (blog), March 2,

2016. ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဥပေဒျပဳကိုယ္စားလွယ္ ၁၃.၂ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယႏုုိင္ငံလႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ ၁၁.၇ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။
(၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းစာရင္းမ်ားအရ). ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို IPU အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.ipu.org တြင္
ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
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အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရၿပီး ေဒၚေနာ္ျမေစး(ကယား ၁၁)ကို ပညာေရးျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီ၏ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
အစုုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ေဒၚေမဝင္းျမင့္က ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူသည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအျဖစ္ ႏွစ္ရွည္ရပ္တည္ခဲ့သည့္ မရမ္းကုုန္းမဲဆႏၵနယ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။
ဘဏ္ႏွင့္ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီကို ပုုလဲမဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူသည္။ လႊတ္ေတာ္
၂ ရပ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ႀကီးၾကပ္သည့္ေကာ္မတီမ်ား၌ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းမွာကဲ့သုိ႔ပင္ အမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဥကၠဌအျဖစ္
တာဝန္ယူသည္။ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚထုုေမ(ရခုုိင္- ၁၁)သည္ ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ေကာ္မတီတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေနာ္ လွလွစုိး(ရန္ကုန္- ၁ဝ)သည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ေရးရာေကာ္မတီတြင္လည္းေကာင္း
တာဝန္ယူသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ ေကာ္မတီ ၁၉ ခုုတြင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္အမ်ိဳးသမီး မရွိပါ။
လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ားမအေရးပါပုုံကုိစုံစမ္းသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
ကုုိယ္စားျပဳမႈမွာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေထာက္ျပၾကသည္။73 ကုုိလုိနီ ေခတ္လြန္ႏုိင္ငံေရး၏ အေရးပါသည့္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး
လက္တဆုုပ္စာ

ေနရာရခဲ့ၾကေသာ္လည္း

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္

အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားျပဳမႈမွာ

ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး IPU ကထုုတ္ျပန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားျပဳမႈသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ၁၉၂ ႏုုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၅၅ တြင္
ရပ္တည္ခဲ့သည္။74 လက္ရွိႏွင့္ လာလတၱံ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ကိစၥ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ေကာ္မတီမ်ားတြင္
တာဝန္ေပးျခင္း၊ ဦးေဆာင္ေစျခင္းတုုိ႔သည့္ ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာပါဝင္သည့္ ပူးတြဲလႊတ္ေတာ္
အဖြဲ႕မ်ား၊ သီးသန္႔အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုုိလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။75 လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ ျမန္မာ - ျပင္သစ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕
ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ သီးသန္႔အဖြဲ႕ အမ်ားအျပား ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ မႈဝါဒကိစၥမ်ားကိုသာ သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္သည့္ စုုဖြဲ႕မႈမ်ိဳးသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္
လာေစရန္ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားႀကီးစုုိးေနသည့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား အျပင္ဘက္သို႔ ေက်ာ္လြန္လ်က္ လူ႔အခြင့္
အေရး ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။76 အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္သည့္သင္တန္းမ်ား ပုုိ႔ခ်ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီး ရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို ျမင့္တက္ေစမည္
ျဖစ္သည္။

၃.၃။ လူမ်ိဳး - ဘာသာေရးေနာက္ခံ
၃.၃.၁။ လူမ်ိဳး
အာရွတြင္ လူမ်ိဳးအစုုံလင္ဆုံးႏုုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ကုုိလိုနီေခတ္ၿပီးေနာက္ ႏုုိင္ငံ၏ဌာနမ်ားရွိ အျမင့္ဆုံးရာထူးမ်ားတြင္ ဗမာ၊
ဗုုဒၶဘာသာေနာက္ခံရွိသူမ်ားက ႀကီးစုုိးထားသည္။77 သုုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဒုုတိယလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း က်င္းပခ်ိန္တြင္
အခင္းအက်င္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တစ္စထက္တစ္စ ကုုိက္ညီလာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားမွာ
ထုုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ျမန္မာ့လူဦးေရ ၃ ပုုံ ၂ ပုုံသည္ ဗမာ(ဗမာေသြးတဝက္ပါဝင္သူမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ပါက
ထုုိ႔ထက္ပုိႏုိင္သည္)ျဖစ္ၿပီး ၉ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ဗုုဒၶဘာသာျဖစ္မည္ဟု ယခင္ကတည္းက ယူဆခဲ့ၾကသည္။
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမသက္တမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၆၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွာ (သို႔မဟုုတ္
ကုုိယ္စားလွယ္ ၃၁၅ ဦး)မွာ ဗမာ သုုိ႔မဟုုတ္ ဗမာကျပားမ်ား ျဖစ္သည္။78 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၆.၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ျပည္သူ႔
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လႊတ္ေတာ္တြင္ ရာခုုိင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ပုိမ်ားကာ ၆၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ယင္းအခ်ိဳးအစားအတုုိင္း ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ၿပီး (၄၉၁ ဦးအနက္
၃၁၄ ဦး)သည္ ဗမာ သုုိ႔မဟုုတ္ ဗမာကျပားျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၅.၄ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္တြင္ ၆၉ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွမ္းအရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဗမာေနာက္ ဒုုတိယအႀကီးဆုုံးအုုပ္စုျဖစ္ကာ (၇.၉ ရာခုုိင္ႏႈန္း) ရွိသည္။
ရခုုိင္(၄.၉ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ခ်င္း (၄.၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း)၊ ကရင္ (၃.၉ ရာခုုိင္ႏႈန္း)၊ မြန္ (၂.၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း) အသီးသီးရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္လည္း ရွမ္းေနာက္ခံ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒုုတိယအႀကီးဆုုံးအုုပ္စု
ျဖစ္သည္။ (၆.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသုုိ႔ေလ်ာ့သြားသည့္တုိင္) ရခုုိင္(၅.၇ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ခ်င္း ႏွင့္ဇုိမီး (ႏွစ္ခုေပါင္း ၄.၇ ရာခုုိင္ႏႈန္း)၊ ကရင္ (၄.၇
ရာခုုိင္ႏႈန္း) အသီးသီးရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ပအုုိ႔-ဗမာ၊ ရွမ္း-ကယား၊ ကခ်င္-ရွမ္း
ကဲ့သုိ႔ေသာ ကျပားအခ်ိဳးအစား ပုုိ၍မ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

၃.၃.၂။ ဘာသာေရး
နအဖေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးတြင္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား လႊမ္းမုုိးထားသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ထက္တြင္
ခရစ္ယာန္ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အနည္းငယ္ရွိလာၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လာျခင္း မရွိေသးပါ။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဗုုဒၶဘာသာ ဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊမ္းမုုိးမႈမွာ သိသာထင္ရွားသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္ ၃၂၅ ဦးအနက္ ၂၉၅ ဦး
(၉ဝ.၇ ရာခုုိင္ႏႈန္း)သည္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စား လွယ္ ၁၆၇ ဦး အနက္ ၁၄၁
ဦး(၈၄.၄ ရာခုုိင္ႏႈန္း)သည္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ တြင္ ခရစ္ယာန္ဟုခံယူထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၂ ဦး(၁ဝ.၅
ရာခုုိင္ႏႈန္း) ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၇ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ဦး ျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ရဝမ္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား
လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားသူ ၃ ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံး၏ ဝ.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။
၂ ဦးမွာ

ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္းေတာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ

ယင္းနယ္ေျမမ်ားေပါင္းထားသည့္ မဲဆႏၵနယ္မွ အထက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ၃ ဦးလုုံး၏ တရားဝင္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းတြင္
ဗမာမူဆလင္ သို႔မဟုုတ္ ျမန္မာမူဆလင္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
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၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ႏုုိဝင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဘာသာေရးအမ်ိဳးအစားစုုံလင္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။80 ေရြးေကာက္ပြဲ
မတုုိင္မီ ျမန္မာဗဟုုိအာဏာပုုိင္မ်ားသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ အဓိကေနထုုိင္ၾကသည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ မူဆလင္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မဲေပးခြင့္ကို
ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကသည္။81 ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာႏုုိင္ေျခ ရွိသည့္ မူဆလင္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစြာကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။82 ဘူးသီးေတာင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာကို လက္လြတ္လုိက္ရေသာ အေျပာအဆုုိရဲတင္းသည့္ ဦးေရြႊေမာင္
ကဲ့သုိ႔ေသာ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမူဆလင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပယ္ခ်ခံရသည္။83 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕
ခ်ဳပ္သည္လည္း မူဆလင္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို အားေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ ၁၉၆ဝ ေနာက္ပုိင္း ပထမဆုုံးအႀကိမ္ လြတ္လပ္စြာက်င္းပသည့္
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ပါ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္သြားသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဗုုဒၶဘာသာဝင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ ၈၈.၃ ရာခုုိင္
ႏႈန္း သုုိ႔မဟုုတ္ ၂၉ဝ အနက္ ၂၈၁ ဦး ရွိသည့္ အေျခအေနသုုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားသည္။ ၂ဝ၁ဝ ထက္စာလ်င္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခရစ္
ယာန္ဘာသာဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေျခအေနမွာ အနည္းငယ္ တုုိးတက္လာသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
၉ဝဝ ခန္႔ ရွိၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၃ ေနရာ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၃ ေနရာ အႏုုိင္ရၾကသည္။ အမ်ားစုုမွာ ကခ်င္ႏွင့္
ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အႏုုိင္ရၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးစီ ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ႏုုိင္ငံလူဦးေရစုုစုေပါင္း၏ ခရစ္ယာန္လူနည္းစုုမ်ား
ရရွိရမည့္ေဝစုုထက္ အခ်ိဳးအစား အနည္းငယ္ ပုုိေနသည္။ (၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၆.၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္)
အေရာင္အေသြးစုုံလင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခု ရွိေနျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳ ႏုုိင္ငံေရး ေပၚထြက္လာေစမည္
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မဟုုတ္ပါ။ အာရွႏွင့္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကြဲျပားေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာသည့္ ပညာရွင္မ်ား၏ေလ့လာခ်က္အရ
အစုုိးရဌာန၏ အဆင့္ျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုုံ၊ ဘာသာစုုံ ပါဝင္ေစရန္ အားေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကုုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေနရာ
ေပးျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မည္၊ တရားမွ်တသည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မွန္းဆ၍ မရႏုုိင္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားကုုိယ္ပုိင္လကၡဏာပဋိပကၡမ်ား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး ကြဲျပားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာႏုုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ကြဲျပား
သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူနည္းစုုမ်ားကို ေနရာေပးေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ကုုိယ္စားျပဳခြင့္ပုိေပးရန္(ပုုိ၍ေကာင္းမြန္ေစရန္) ေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္းသည္ ကနဦးေျခလွမ္း၊ အေရးပါသည့္ေျခလွမ္း ျဖစ္သည္။ မူဆလင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဆစ္ခ္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
အဓိကႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုုိယ္စားလွယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အားလုုံးပါဝင္မႈ ပုုိမုိအားေကာင္း
လာေရးအတြက္ ပထမဆုုံးေသာေျခလွမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

၃.၄။ ပညာေရး
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ခုုေျမာက္တြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပညာေရးေနာက္ခံသည္
သာမန္ျပည္သူမ်ားထက္ အဆင့္ျမင့္ၿပိီး ထူးျခားသည့္ ဥပေဒျပဳေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာႏုုိင္မႈ(သုုိ႔မဟုုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ)၏
နိမိတ္ပုံရိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရွိထားသည့္ ဒီဂရီ၊ ဒီပလုုိမာ အမ်ားစုုမွာ ျမန္မာအေျခစုုိက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခ်ီးျမႇင့္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုုိယ္စားလွယ္ ၇၆.၆
ရာခုုိင္ႏႈန္း(၂၄၉ ဦး)သည္ တကၠသိုလ္မွ ဒီဂရီမ်ား(ဝိဇၨာ သုုိ႔မဟုုတ္ သိပၸံႏွင့္ အထက္) ရရွိထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ
အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္ ၇၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း(၁၂၇ ဦး) သည္ အနည္းဆုုံး ဝိဇၨာ သုုိ႔မဟုုတ္ သိပၸံဘြဲ႕ ရရွိထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံးတြင္ ျမန္မာ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံတကာမွ ပါရဂူဘြဲ႔ရထားသူ ၈ ဦး(၁.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း) ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ထုုိင္း၊ အစၥေရး၊ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ ႐ုရွားရွိ တကၠသုိလ္ဘြဲ႕မ်ား ရရွိထားၾကသည္။84
အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္တမ္းတြင္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရသည့္အခ်ိဳးအစား
အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္ ၈၁.၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း(သုုိ႔မဟုုတ္ ၂၆၂ ဦး)ႏွင့္ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္မွ ၈၂.၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း (၁၃၈ ဦး) သည္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားျဖစ္သည္။85

လြႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ခုုအတြင္း အလယ္တန္း

ပညာေရးသာ ရွိသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ၈၇ ဦးမွ ၅ဝ ဦးသုုိ႔ က်ဆင္းသြားသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ
ဦးသည္ ၎တုုိ႔၏ကုုိယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႕ရဟုု ေဖာ္ျပထားၾကသည္။(၂ ရာခုုိင္ႏႈန္း) ၎တုုိ႔အနက္မွ ၁ ဦးသည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္
ပါကစၥတန္တကၠသုိလ္တစ္ခုမွ ပါရဂူဘြဲ႕အတုု ရယူထားေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။86 ဥပေဒဘြဲ႕ရ(ဝိဇၨာဘြဲ႕ (ဥပေဒ) သုုိ႔မဟုုတ္ LLB/LLM)
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားမွာလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရွ႕လႊတ္ေတာ္ထက္ သိသိ
သာသာ ျမင့္တက္လာသည္။ အေစာပုုိင္းကာလကတည္းက ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားအျဖစ္ ရာထူးမ်ား
ရယူထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆးပညာဘြဲ႕ရ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အေရ
အတြက္မွာလည္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာသည္။
တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ပုုိ၍ေတာ္သည့္ ဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္မည္၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား
ေရးဆြဲႏုိင္မည္၊ ရသုုံးေငြစာရင္းမ်ားကို က်င္လည္စြာစစ္ေဆးႏုုိင္မည္ဟု တထစ္ခ် ယူဆ၍ မရပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုုိင္ငံမ်ားမွ ဥပေဒျပဳကိုယ္စားလွယ္
မ်ားတြင္လည္း တကၠသုိလ္ႀကီးမ်ား၏ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းအတုုိင္း ဆည္းပူးခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေနတတ္သည္။
အတိတ္ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္နိမ့္က်ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၊
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရမီအထိ မ်ားစြာေသာ လူမ်ိဳးစုုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

တုုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံ၏ပင္မပညာေရးစနစ္မွ ပယ္ထုတ္ခံရသူ အမ်ားစုုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးမွတ္တမ္းေကာင္းမ်ား
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၃.၅။ သက္ေမြးမႈေနာက္ခံ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္ေမြးမႈေနာက္ခံရာဇဝင္ကို စုုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဦးေဆာင္ေနရာယူထားသူ
မ်ားသည္ မည္သည့္က႑မွ ေရာက္ရွိလာသည္ကို သိရွိႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကုိလည္း ပုုံေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး
ဥပေဒျပဳလုပ
ု င
္ န္းမ်ားအေပၚ ၎တု၏
႔ုိ ျပင္ပလုပ
ု ္ ငန္းမ်ားထက္ အခ်ိန္ေပးႏုင
ုိ မ
္ ရ
ႈ ၊ွိ မရွက
ိ ုိ သိျမင္ႏင
ုိ မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ စိတဝ
္ င္စားစရာအေကာင္းဆုုံး
အခ်က္တစ္ခုမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၂ ဦး ၏ သက္ေမြးမႈ
ရာဇဝင္ေနာက္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားလက္ခံထင္ျမင္ထားသကဲ့သုိ႔မဟုုတ္ဘဲ အနည္းငယ္သာလွ်င္ စစ္တပ္ေနာက္ခံ ရွိၾကသည္။
၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ အထိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္မွအၿငိမ္းစားမ်ား ပါဝင္မႈ
အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ဝ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၁ ဦးတုုိ႔ ျဖစ္ၿပီး အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္၏ ၁၂.၄
ရာခုုိင္နႈန္း ျဖစ္သည္။88
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္မွ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ ထည့္ေပါင္းမည္ဆုိပါက စစ္တပ္ေနာက္ခံရွိသူ ၂၂၇ ဦး ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္၏ ၃ ပုုံ ၁ ပုုံျဖစ္သည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းဆုုိႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ လုုံျခဳံေရးအရာရွိေဟာင္းမ်ား
ပါဝင္မႈမွာ ထပ္မံက်ဆင္းသြားသည္။ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အၿငိမ္းစားစစ္တပ္ထြက္အရာရွိ ၁၅ဝ ဦးသည္
အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုုပါတီမွ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို အေရးနိမ့္ခဲ့ရသည္။89 အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္တမ္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရဲအရာရွိအၿငိမ္းစား ၂၃ ဦးသာ ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၆
ဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၇ ဦးျဖစ္သည္။ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားစုုစုေပါင္း၏ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။90
၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ စီးပြားေရး၊ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခား
စီးပြားျဖစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၂၈.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း
သုုိ႔မဟုုတ္ ၁၄၁ ဦးသည္ ကုုိယ္ပုိင္စတုုိးဆုုိင္ သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုန္သည္မ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား၊ ေျမပုုိင္ရွင္မ်ား၊ သို႔မဟုုတ္ စီးပြားျဖစ္
ကုုမၸဏီမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတြင္လည္း ဆုုိင္ပုိင္
ရွင္မ်ား၊ ကုုမၸဏီမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဆန္စက္ပုိင္ရွင္မ်ား တဖန္ေနရာယူစုိးမုုိးလာၾကၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၆၁ ဦးရွိကာ အရပ္သား
လႊတ္ေတာ္၏ ၃ ပုုံ ၁ ပုုံ(၃၂.၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း) ရွိလာသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔္ ပထမဆုုံးအႀကိမ္ တက္ေရာက္သည့္အခါ
(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားအဖုုိ႔ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ တြင္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ဝင္ေရာက္သည့္အခါ) ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ
၎တုုိ႔အက်ိဳးကိုပယ္လ်က္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အာ႐ံုစုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိၾကပါ။91
ပညာေရးက႑တြင္ လုုပ္ကုိင္ခဲ့သူမ်ားက ဒုုတိယအမ်ားဆုုံး ျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၈၃
ဦး(၁၆.၉ ရာခုုိင္ႏႈန္း)မွာ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းအုုပ္မ်ား၊ တကၠသုိလ္သ႐ုပ္ျပ ဆရာမ်ား၊ အလြတ္က်ဴရွင္ဆရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္မူ ၇၁ ဦး (၁၄.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း)သုုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားေနာက္တြင္ ျပည္သူ႔
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ႏွင့္ မဆလ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအသင္း၊ ၁၉၈၈ တြင္တည္ေထာင္သည့္ အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ
အင္အားႀကီးပါတီမ်ားမွ ႏုုိင္ငံေရး-အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ လခစားစီမံသူမ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးခဲ့ၾကသည့္ ႏုုိင္ငံေရးသမားဟုုေခၚရမည့္
သူမ်ားအုုပ္စုက လိုက္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ယခုုအမ်ိဳးအစားအုုပ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၁ ဦး သို႔မဟုုတ္ ၁၆.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း
ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတြင္မူ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ဝ သုုိ႔မဟုုတ္ ၈.၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းသုုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ မဆလပါတီ၏ေနရာကိုဆက္ခံသည့္ တစညတုုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရလဒ္မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္သည္လည္း ႏုုိင္ငံေရးသမားအုုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၅ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသည့္ ကုုိယ္ေရးအက်ဥ္းတြင္ အလုုပ္
အကုုိင္ေနရာ၌ ႏုုိင္ငံေရးသမားဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ခုုအတြင္း အႀကီးမားဆုုံးတုုိးတက္လာမႈမွာ ဥပေဒက႑ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ခံ
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေနအမ်ားစုု ပါဝင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္အိႏၵိယတြင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး
သက္တမ္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒေနာက္ခံ ရွိသူ ၂၇ ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ ၅.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္မႈ ဥပေဒျဖင့္အသက္ေမြးသူ ၄၄ ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ ၉ ရာခုုိင္နႈန္း ပါဝင္လာသည္။ ပုုိမုိခုိင္ခံ့ေကာင္းမြန္သည့္
ဒီမုိကေရစီလတ
ႊ ္ေတာ္စနစ္ ျဖစ္ရန္မွာ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သမ
ူ ်ားသည္ ဥပေဒျပဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေရအတြကမ
္ ်ားမ်ားရွိေနရန္
လုုိအပ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အတိုက္အခံပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုတည္းကို
အေျချပဳလ်က္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ပါ။ အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရွ႕ေနအမ်ားအျပားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ (ဆရာဝန္မ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ထားႏုုိင္သည္)
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ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္ႏွင့္ တိရိစၦာန္ေဆးကုုမ်ားအပါအဝင္ ေဆးပညာျဖင့္အသက္ေမြးသူမ်ားသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၏
၈.၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း(၄၁ ဦး)ကုုိ ေနရာယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတြင္မူ ၁၁.၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း(၅၈ ဦး)
ေနရာယူႏုိင္ခဲ့သည္။ စုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္လယ္ယာက႑ ေနာက္ခံရွိသူမ်ားသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ၈.၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း(၄ဝ ဦး)ရွိရာမွ
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း(၅၇ ဦး)ထိ တုုိးတက္လာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ပုုဂၢိဳလ္အင္အားစုုမွာ
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ခုုလုံးတြင္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္း တြင္ ၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္
၆ ဦး ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတြင္ သတင္းစာဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာ ၉ ဦး(၁.၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း)ကို လႊတ္ေတာ္တြင္
ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး သက္တမ္းတြင္မူ ၂ ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ မီဒီယာမ်ားက အာ႐ံုစုိက္
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သာလွ်င္

အႏုုပညာရွင္

သုုိ႔မဟုုတ္

ကဗ်ာဆရာမ်ားအျဖစ္

ေဖာ္ထုတ္ဝန္ခံၾကသည္။ အႏုုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးသည္ဟု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိသူ ၇ ဦးသာ ရွိသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္မူ ၅ ဦး ရွိသည္။92
ဇယားကြက္ ၅။ စစ္တပ္ခန္႔ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း 93
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပုုိဒ္ ၁ဝ၉(ခ)အရ ကာကြယ္ေရးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားဆုုံး ကိုယ္စားလွယ္
ေနရာ ၁၁ဝ ရယူႏုိင္သည္။ အပုုိဒ္ ၁၄၁(ခ)အရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ ၅၆ ေနရာ ကို စစ္တပ္အရာရွိမ်ားအတြက္ သီးသန္႔
ဖယ္ထားသည္။ သီးသန္႔ဖယ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၂၅
ရာခုုိင္ႏႈန္း ေနရာယူထားသည့္ တပ္မေတာ္သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုုံးအတြက္ အထူးအာဏာ
ဆုုပ္ကုိင္ထားသည္။ အေျခခံ ဥပေဒျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ ၇၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းအထက္ ေထာက္ခံရန္လုိအပ္သည္။ (အပုုိဒ္
၄၃၆)
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၄၉၂ ဦးႏွင့္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦးတုုိ႔၏ ကုုိယ္ေရး
ရာဇဝင္မ်ားကုုိၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တာဝန္ခ်ခံထားရသည့္
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအေၾကာင္းကို ႐ိုိးတုုိးရိပ္တိတ္ သိႏုိင္သည္။94 တာဝန္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အထက္ပုိင္းက
မည္သုိ႔ဆုံးျဖတ္သည္ဆုိသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိ္င္ျခင္း မရွိေသးပါ။
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွလြဲ၍ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အသက္ ၆ဝ တြင္ ပင္စင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊
ေမလစာရင္းမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ေစလႊတ္ခံရသည့္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦးသည္ ေရြးေကာက္ခံမ်ားထက္ ပွ်မ္းမွ် ၁ဝ
ႏွစ္ခန္႔ ငယ္သည္။ ပွ်မ္းမွ်အသက္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၂.၅ ႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၃.၅ ႏွစ္
အသီးသီးရွိၾကသည္။ ၂ဝ၁၄ မတုုိင္ခင္ထိ အမ်ိဳးသား အရာရွိမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ ၂ ဦးကို ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ (စစ္တပ္အစုုအဖြဲ႕၏ ၁.၂ ရာခုုိင္ႏႈန္း) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၈၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း
ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၉၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားတြင္ ၆ ဦးမွာ ဗမာကျပား၊ ၁၂ ဦးမွာ ရခုုိင္၊ ကရင္တစ္ဦးႏွင့္ ရွမ္းတစ္ဦးတုုိ႔ ပါဝင္သည္။
ရာထူးအျမင့္ဆုံးအရာရွိမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္လာသည္။ ဗုုိလ္မွဴးကဲ့သုိ႔ေသာ
အလယ္တန္းအဆင့္အရာရွိမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ္လည္း ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ အခရာျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးတြင္ ဗုုိလ္မွဴး ၅ ဦးမွာ ရာထူးအျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းအင္အားကို တုုိးခ်ဲ႕လုုိက္
သည္။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုစီသုိ႔ ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၄ ဦးစီႏွင့္ ဗုုိလ္မွဴး ၁၄ ဦး ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ၃ ဦး၊ ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္
၁၁ ဦးႏွင့္ ဗုုိလ္မွဴး ၁ဝ ဦးရွိသည္။
၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ခန္႔ထားသည့္ စစ္တပ္ကုိ္ယ္စားလွယ္အားလုုံးမွာ ဘြဲ႕ရမ်ားျဖစ္ၿပီး ဝိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၺံဘြဲ႕ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆးပညာဘြဲ႕
ရရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မဟာဘြဲ႕ရ သုုိ႔မဟုုတ္ ယင္းႏွင့္ညီသည့္ ဘြဲ႕ရသူ ၅၁ ဦး (၃ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္း) ပါဝင္သည္။ လႊတ္ေတာ္သုိ႔
ေစလႊတ္ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုုိရလ်င္ ၎တုုိ႔သည္ စီမံအရာရွိမ်ား၊ စစ္တပ္
ဗ်ဴ႐ိုိကရက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒုုတိယတုုိင္းမွဴးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားအနက္ တစ္ခုခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူမ်ား၊
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အလုုပ္အကုုိင္ေနာက္ခံမရွိ သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္လုပ္ဖူးျခင္းမရွိသည့္ (အခ်ိဳ ႔မွာ အိမ္ရွင္မ ဟုုေဖာ္ျပၾကသည္) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရ အတြက္မွာ

လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ အညီအမ်ွရွိသည္။.
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Egreteau ေရးသားသည့္ “Who Are the Military Delegates?” ေပၚတြင္အေျခခံပါသည္။
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The Parliaments of Myanmar (Yangon: MCM, 2013).

28

စစ္ဦးစီး႐ံုးႏွင့္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ဖူးသူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္ဦးစီးအရာရွိမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ တပ္မေတာ္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေရး သင္တန္းေက်ာင္းထြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၈ ဦး(၂၅.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း)ႏွင့္
အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၉ ဦး(၁၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း) ရွိသည္။ ဗုုိ္လ္မွဴးခ်ဳပ္ ၄ ဦးမွာ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုုပ္
မ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ကုုိယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးမွာ စစ္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ဒုုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းက စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ခံအရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြေဝအံ့ၾသရန္
မလုုိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ေစလႊတ္ခံရသည့္ အရာရွိမ်ားသည္ ပညာရည္ ျပည့္ဝသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းျပည္ေရးရာ၊ မူဝါဒ
ကိစၥမ်ားတြင္ ပုုိင္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုုိသည္။95 လာမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသုုိ႔လည္း အေသအခ်ာေလ့က်င့္ထားသူမ်ား၊
အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ဝါရင့္ဗ်ဳ႐ိုိကရက္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအား ဆက္လက္ေစလႊတ္သြား
မည္ကို ခန္႔မွန္းႏုုိင္သည္။

95

၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စာတမ္းရွင္ အင္တာဗ်ဴး.
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အခန္း ၄။ ကုုိယ္စားျပဳျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္အေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျပည္သူမ်ား၏လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တုုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ျဗိတိန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္းမရွိသည့္

လႊတ္ေတာ္မ်ားပင္လၽွင္

ျပည္သူမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၾကသည္။96 ထုုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားက လာေရာက္ေျပာျပေဆြးေႏြးသည့္ ျပႆနာ
မ်ား၊ အေလးထားရမည့္ ကိစၥအမ်ားအျပားကို ကုုိင္တြယ္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုုေတသနျပဳေလ့လာသည့္
အဖြဲ႕တစ္ခုက ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏အက်ိဳးေဆာင္၊ ရံဖန္ရံခါ အေစခံဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆုုိမႈ
မ်ားရွိသည္ဟုဆုိသည္။97
ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္မႈ၊

လႊတ္ေတာ္တစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ၎ကို္ယ္စားျပဳရမည့္ တာဝန္မ်ားကို တိိတိက်က်၊ ပုုံမွန္ႏွင့္
၎ကို္ယ္စားျပဳသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း၊ ၎တုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္းတာဝန္္မ်ားကို ၿပီး

ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုုိ႔သည္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရာေရာက္မႈႏွင့္ တရားဝင္မႈအဆင့္အတန္းကို ထင္ရွားေစသည့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ၎တုုိ႔ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကိစၥ ၃ ရပ္ကို ယခုုအခန္းတြင္
အဓိက တင္ျပထားပါသည္။
ပထမအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ မႈမ်ားအား ပုုံမွန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးရမည္။ ၎တုုိ႔အားကုုိယ္စားျပဳလ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနကို ျပန္လည္ တင္ျပရမည္။
ဒုုတိယအေနျဖင့္

ဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္

၎တုုိ႔မဲဆႏၵရွင္မ်ားဆုုိင္ရာ

အေရးကိစၥမ်ားကို

ဆုုံးျဖတ္ေပးႏုုိင္သည့္ေနရာမ်ား၊

အဆင့္ျမင့္အစုုိးရေနရာမ်ားတြင္ ထုုတ္ေဖာ္တင္ျပေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ား၏ ယူဆခ်က္မ်ား၊ ပူပန္မႈမ်ားကို
အာဏာပုုိင္မ်ားသိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
တတိယအေနျဖင့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔မဲဆႏၵနယ္တြင္ ရင္းျမစ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ေပါၾကြယ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္
ျဖစ္သည္။ ရွိၿပီးသားရင္းျမစ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းကို ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အားေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ခံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဆုိပါက ယင္းကိစၥကို ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ရမည္
ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၃ ခုုမွစ္မွစၿပီး ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အေရအတြက္
(quantitative)ကို ဦးစားမေပးဘဲ အရည္အေသြး(qualitative)ကို ဦးစားေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ ယခုုအခန္းကို တင္ျပထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁
ခုုႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ ပထမသက္တမ္းမွစၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏
ဆက္ဆံေရး တစ္စထက္တစ္စ တုုိးတက္ေျပာင္းလဲလာပုုံကို အကုုန္အစင္မဟုုတ္သည့္ုတုိင္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တင္ျပထားပါသည္။

၄.၁။

။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး

လႊတ္ေတာ္တြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီက ေနရာယူထားသည္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
ျပည္သူမ်ားအား သတင္းေပးတင္ျပရမည္။ ျပည္သူမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ သတင္းေပးႏုုိင္ရန္မွာ လႊတ္ေတာ္၏တာဝန္ျဖစ္လာၿပီး
ယင္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဌာနမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ သတင္းေပးတင္ျပမႈမ်ားကို တုုိးတက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ကိစၥ အမ်ားအျပား
ရွိသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္လည္း ၎ကိုေထာက္ခံသူမ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသုုိ႔ ကြင္းဆင္းရန္
လုုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္လည္ေရြးေကာက္ခံလုိလ်င္ ကြင္းဆင္းျခင္းကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။ ေရြးေကာက္ခံ
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ လူကို္ယ္တုိင္သြား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာအဆက္အသြယ္ျဖငေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုုန္း
သုုိ႔မဟုုတ္ ဆုုိရွယ္မီဒီယာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ အခ်ိန္ေပးရန္ လုုိသည္။ မဲဆႏၵရွင္
မ်ား၏ အၾကံေပးမႈမ်ားကို ပုုံမွန္လက္ခံရန္လုိၿပီး အၾကံေပးမႈမ်ားကို ဥပေဒေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရမည္။
မဲဆႏရွင္မ်ားကုုိယ္စား လြႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကို အခ်ိန္မွန္ျပန္လည္တင္ျပရန္ လုုိအပ္သည္။ ရန္ကုန္မွ အမ်ိဳးသား
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လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ႏုုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးကုုိ္ယ္စားျပဳမႈမ်ား၊ ကုုိယ္စားလွယ္၏တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Hanna Pitkin

၏ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ားေပၚတြင္ အဓိက အေျခခံၾကသည္။ Hanna F. Pitkin, The Concept of Representation (Berkeley, CA: University of
California Press, 1967).
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ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “စေန၊ တနဂၤေႏြတိုင္း က်ေနာ့္မဲဆႏၵနယ္ကို အၿမဲတမ္းျပန္တယ္”ဟုု ဂုုဏ္ယူစြာ
ျဖင့္ ေျပာသည္။98
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအစပုုိင္း ႏွင့္ ကြဲျပားလာၿပီး ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္သည္ “က်ေနာ့္ျပည္သူေတြ”ဟုု ရံဖန္ရံခါ
သုုံးႏႈန္းေလ့ရွိေသာ ၎တို႔၏မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနရမည္ကို အေလးထားလာၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈမရွိဟု
သတ္မွတ္ခံရသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ၾသဇာရွိပါတီဝင္မ်ားသည္ပင္ ၎တုုိ႔စုိးမုုိးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ၎တုုိ႔ျပည္သူမ်ား
အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကို အသုုံးျပဳရန္ အျမဲတမ္းအသင့္ ရွိေနခဲ့သည္။ နအဖေခတ္လြန္ ဒုုတိယလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၎၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားအတြက္ ပုုိ၍တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ လုုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေန
သည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝုိက္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ
ပုုိ၍က်ပ္တည္းစြာ လုုိက္နာရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္လုိေသးသည့္တုိင္ လႊတ္ေတာ္ရပ္နားခ်ိန္တြင္
ေက်းရြာမ်ားသုုိ႔ မနားမေန ကြင္းဆင္းရျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဆက္မျပတ္ ပါဝင္
ေနရျခင္းတို႔္ေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားက စတင္ၿငီးျငဴလာၾကသည္။99
မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ မိမိကုိယ္စားျပဳခ႐ိုိင္တြင္ ႐ံုးဖြင့္ျခင္းသည္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္
သည္။ ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ အဓိကႏုုိင္ငံေရးပါတီႀကီး ၂ ခုုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ပါတီ႐ံုးခြဲမ်ားကို

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

အသုုံးျပဳၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္

ႏုုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ

ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္ခံ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏုုိင္ငံေရးအဆင့္မ်ားအားလုုံးတြင္ ပ့ံပုိးေပးႏုုိင္ေသာ စုုဖြဲ႕မႈအင္အားရွိသည့္ ၂ ခုုတည္းေသာ ႏုုိင္ငံေရး
အင္အားစုု ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၎၏ ႏုုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
၎တုုိ႔ကုိယ္ပုိင္႐ံုးမ်ားတြင္ ထုုိင္ေနမည့္အစား ႐ံုးခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။100 ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအေနျဖင့္ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲလာသည္ဟု ယူဆရသည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း(၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆)အတြင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္
မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးလႊမ္းမုုိးမႈမ်ားအေပၚမူတည္ကာ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။
ပါတီဝင္အမ်ားစုုမွာ ၎တုုိ႔မဲဆႏၵနယ္ရွိ ၎တုုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားကို ႐ံုးမ်ားအျဖစ္ အသုုံးျပဳရန္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။101 ပါတီ႐ံုးခြဲ
ျဖစ္ေစ၊ ကုုိယ္ပုိင္႐ံုးျဖစ္ေစ ယင္းေနရာမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏နစ္နာမႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၾကားနာျခင္း၊ ဖုုန္းလက္ခံ
ျခင္းႏွင့္ တုုိင္ၾကားစာမ်ားလက္ခံျခင္းတို႔ ျပဳလုုပ္သည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုတိုင္ၾကားမႈမ်ားအား နိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း နာမည္မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားမွ ကုုိ္ယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုုတ္ မျပည့္စုံသည့္
ႏုုိင္ငံေရးပါတီငယ္မ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖုုိ႔ ႐ံုးတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလွမ္းကြာလြန္းသည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ခုုလုံးတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အစည္းအေဝး
တက္ရင္း မိမိမဲဆႏၵနယ္ရွိ႐ံုးကို လည္ပတ္ေနေစရန္မွာ ေန႔စဥ္စီမံကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ စိတ္ခ်ရေသာ ေဒသခံ လုုပ္သားအင္အား
သာမက ေငြေၾကးလည္း လုုိအပ္သည္။ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္ မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနသည့္ကာလအတြငး္
စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္၊ မေကြး သုုိ႔မဟုုတ္ မႏၱေလးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပုုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသကဲ့သို႔ မိမိသက္ဆုိင္ရာ
မဲဆႏၵနယ္ကို ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။102 ပထဝီအေနအထားအရ ေနျပည္ေတာ္သည္ ႏုုိ္င္ငံ၏အလယ္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမွာ ေခ်ာေမြ႕ျခင္းမရွိဘဲ ကုုန္က်စရိတ္လည္း ႀကီးမားသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေစ်းႏႈန္းအရ ရန္ကုန္ ေနျပည္ေတာ္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္လစာ၏ ၁၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ က်ပ္ေငြ ၁၅ဝ,ဝဝဝ သုုိ႔မဟုုတ္
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၅ ကုုန္က်သည္။103 ႏုုိင္ငံအလယ္ပုိင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္မူ ေနရာအားသာခ်က္ရွိသည္။
အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳအစည္းအေဝးမ်ား ထပ္သည့္အခါႏွင့္ စုုံညီအစည္းအေဝးမ်ား ပိလာသည့္အခါတြင္ ပို၍သိသာသည္။ ခရီးသြားလာခြင့္
ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေျမျမဳပ္မုိင္း၊ စစ္ျဖစ္ျခင္း အစရွိသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာေဒသရွိ လုုံျခဳံေရးကိစၥမ်ားကလည္း ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္ရန္ႏွင့္
လည္ပတ္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။
98

၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္
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အသက္ ၆၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆
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႐ုုံးခြဲမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားအားစီမံရန္ ပါတီအမာခံမ်ားကို လစာခ်ီးျမွင့္ျခင္းမရွိဘဲ ေစတနာဝန္ထမ္းအျဖစ္ျဖင့္ ခန္႔အပ္သည္။ ဧရာ၀တီမွ အမ်ိဳးသား

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆
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အထက္လႊတ္ေတာ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆) ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္
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ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တစညကုုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၆၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ မတ္လ.
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၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ၾကား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လစာေငြအျဖစ္ တစ္လလ်င္ က်ပ္ေငြ ၃၀၀, ၀၀၀

ခ်ီးျမင့္သည္။ ၂၀၁၅ - ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစၿပီး ဆယ္သိန္းသို႔ တုုိးျမင့္လုိက္သည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း ေနစရိတ္၊
စားစရိတ္၊ သြားလာစရိတ္မ်ားတြင္ အသုုံးျပဳရန္ တစ္ရက္လ်င္ ေန႔တြက္စရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၂၀၀၀၀ ေပးသည္။ (၂၀၁၅ ခုနွစ္ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္)
စုုံညီအစည္းအေ၀း အစႏွင့္အၿပီးတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ မိမိေနရပ္ အသြားအျပန္စရိတ္ကို လႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်တ္မွ က်ခံသည္။ .
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေအာက္တြင္ထားရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ မဲဆႏၵ
နယ္ၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ အေရးပါေသာ ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္လြႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္၌
အတည္ျပဳခဲ့သည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ကာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ေရပန္းစားသည့္အစီအစဥ္ ျဖစ္လာ
သည္။104 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြဥပေဒ(အေသးစိတ္ကို ဇယားကြက္ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္)အရ မဲဆႏၵနယ္ ၃၃ဝ ခန္႔တြင္ အေသးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ခ်ထားေပးသည္။ ယင္းဥပေဒအရ ၿမိဳ႕နယ္
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မႈၾကမ္း ေရးဆြဲကာ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါတြင္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားကို မဲဆႏၵနယ္
တစ္ခုရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး အနက္မွ ၁ ဦးက ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က
တာဝန္ယူသည္။
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦလုုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား
ေပၚေပါက္လာသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးမ်ားၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ မတူညီသည့္္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကုုိယ္စားျပဳေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္
တစ္ခုတည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္လည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ျဖစ္ပါက ယင္းသုုိ႔ျပဳလုုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိႏုိင္သည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြသည္ စတင္သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္
ပုုိ၍ခုုိင္မာလာသည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း တစ္စထက္တစ္စ စနစ္က်လာခဲ့သည္။105 ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ပုုံမွန္အားျဖင့္ အင္ဂ်င္္နီယာႏွင့္ဗိသုကာမ်ား၊ ပုုဂၢလိကက႑မွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အၾကံယူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုုပ္ရသည္။106 လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးပြဲမ်ား က်င္းပသည့္အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိမေနႏုုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနႏွင့္
ေဒသခံဗ်ဴ႐ိုိကရက္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ပုံမွာလည္း တက္တက္ၾကြၾကြမရွိသည့္အခါမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ား အားနည္းေနေသးသည္လည္း ရွိသည္။107
မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုုပ္ရန္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအသုုံးျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ာ လက္တစ္ဆုပ္စာသာ ရွိသည္။
ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုုိယ္ပုိင္ဝက္ဘ္ဆုိက္သာမက ေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္တြသ္တာမ်ား
အသုုံးျပဳၾကၿပီး စာျပန္ရန္အတြက္ အလုုပ္သင္မ်ားကို သင့္ေတာ္သလုုိ ခန္႔ထားသည္။ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံတြင္ နာမည္ႀကီးပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ ေဒသခံ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ဗိုက္ဘာကဲ့သုိ႔ေသာ စာအသြားအလာျပဳလုုပ္ႏုိင္သည့္စနစ္ကို အသုုံးျပဳၾကၿပီး ေဖ့စ္ဘုတ္ကို
အဓိက အသုုံးျပဳၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ နုုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုုပ္ကာ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္
စစ္တမ္းေကာက္ယူလုိသည့္ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို စာတုုိက္သဖြယ္ အသုုံးျပဳ
ဆက္သြယ္ၾကသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္၊ ထိထိေရာက္
ေရာက္ အသုုံးျပဳသူျဖစ္သည္။108 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ အၿငိ္မ္းစားဗုုိလ္မွဴးဦးလွေဆြသည္လည္း ဟာသေႏွာသည့္
မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားသည္။109 စမတ္ဖုန္းမ်ား ေပါေပါမ်ားမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသအမ်ားစုု တြင္ အင္တာနက္ရရွိမႈမွာ
ေနာက္က်ေႏွးေကြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္က်သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေခတ္မန
ွီ ည္းပညာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ႏင
ုိ မ
္ မ
ႈ ွာ ပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းေအာက္က်သည္။110
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပေလ့လာသူမ်ားၾကား အဆက္အသြယ္ျပဳလုုပ္ရန္ ဆုုိရွယ္မီဒီယာကို အမ်ားအားျဖင့္ အသုုံးျပဳၾကသည္။
အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသုုံးျပဳသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ ဖုုန္းေခၚဆုုိ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊
စာေရးသားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္၏႐ံုးသုုိ႔ ကုုိယ္တုိင္သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၎တုုိ႔၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
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ခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ရွိေနၿပီး၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားျခင္းႏွင့္ မဲ၀ယ္ျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ အလားအလာမ်ား ေနသည့္

ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔၏ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူရႈပ္ေထြးမႈကို ေလ့လာသူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။
အေသးစိတ္ေလ့လာလုုိပါက Bart Robertson, Cindy Joelene, and Lauren Dunn, Local Developments Funds in Myanmar: An Initial
Review, Discussion Paper No. 9 (MDRI, ActionAid, and The Asia Foundation, 2015), 10-12. တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
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စစ္ကုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၄င္း၏မဲဆႏၵနယ္ရွိ

လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ၊.
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ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ၀င္ဘာ၊ ၿမိဳ ႔နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္း

ေမွာ္ဘီမဲဆႏၵနယ္ ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။
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ခ်င္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဇုုိမီးလူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆၊ ဇြန္.
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အဆက္အသြယ္ျပဳလုုပ္ၾကသည္။ “ျပႆနာေပၚလာရင္ ဘယ္အခ်ိန္မဆုုိ က်ေနာ့္ကို ဖုုန္းေခၚလုုိ႔ ရပါတယ္”ဟုု အလုုပ္မ်ားသျဖင့္
ၿငီးျငဴခဲ့သူျဖစ္ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ရယ္ေမာလ်က္ ေျပာသည္။111

၄.၂။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ကုုိယ္စားျပဳေျပာဆိုျခင္း
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ယူဆခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တုုိးတက္လာရန္ႏွင့္ အစုုိးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္။ တုုိက္ရိုက္ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္
ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုုိင္လာသည္။ 112
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏အသံကို ထုုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေနရာအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေရပန္းစားေနသည္။ ၂ဝ၁၁ ၂ဝ၁၆ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ယင္းအယူအဆကို ပုုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေစခဲ့သည္။113 ၎၏သက္တမ္း အေစာပုုိင္းကာလ
မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏုုိင္ငံသားတုုိင္း၏လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏုုိင္ငံအႏွံ႔ လွည့္လည္ေျပာဆုုိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစက ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္

လႊတ္ေတာ္သစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို သူက “ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔လိုအပ္ခ်က္ေတြကို - ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊
ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ - ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးေနပါတယ္”ဟု ထပ္မံေဖာ္ျပခဲ့သည္။114
လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာတင္ျပႏုုိင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္ကို အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ ပထမသက္တမ္းတြင္
ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးေရွ႕ေနတစ္ဦးက တင္ျပခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ တရား႐ံုးကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ အမႈသည္ျဖစ္ကာ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အာဏာရွိၿပီး ဖိစီးတတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ေရွ႕ေနမ်ား
ျဖစ္သည္ဟု ဥပမာျပခဲ့သည္။115 ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အစိတ္အပုုိင္းမ်ားအနက္ အဆင့္ျမင့္အစုုိးရပုုိင္းသုုိ႔ ဖြင့္ဟတင္ျပလုုိဆံုးသူမ်ားမွာ
ဗမာမဟုုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုုမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ားစုုျဖစ္ေသာ ဗမာတို႔၏
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုုိင္ငံေရးအရ လႊမ္းမုုိးမႈေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကို ရႈတ္ခ်ရင္း တုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏုုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။
ကခ်င္၊ ရဝမ္၊ လီဆူး၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း ႏွင့္ ရခုုိင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕အေရးအရာကိစၥမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏လုုိလားခ်က္
မ်ား ပါဝင္ရန္အေရးႀကီးပုုံကို ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလ မ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အထူးအေလးထား
ေျပာဆုုိခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ တုုိင္းရင္းသားအေျချပဳ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္
အေမ့ေလ်ာ့ခံ၊ လ်စ္လ်ဴရႈခံရသည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု အုုပ္စုမ်ား၏အသံမ်ားကို ႏုုိင္ငံ၏အာဏာ အခင္းအက်င္းသစ္တြင္ တဖန္ျပန္လည္
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိႏုိင္ရန္္ အေျခခံအားျဖင့္ရည္ရြယ္လွ်က္္ ျမန္မာ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။
စစ္အစုုိးရက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္ဟု အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္တုိင္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သစ္သည္
လူထုေဆြးေႏြးျငင္းခံုရာ ေနရာတစ္ခုကို ပုုံေဖာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ဗမာမဟုုတ္သည့္ အျခားလူမ်ိဳး ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ကပင္
ေစာစီးစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္သည္ ႏုုိင္ငံေရးအရ အေျပာင္းအလဲရွိသည့္ႏွစ္ မဟုုတ္ခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ လူ
နည္းစုုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္ကတည္းက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္္ျခင္းအပါအဝင္ တုုိင္းရင္းသား
အေျချပဳ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းစေသာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အမ်ိဳးသားသ႐ုပ္လကၡဏာ တည္တ့ံေရးအတြက္ ကာလ
ၾကာရွည္ လံုးပမ္းတိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကသည္။
ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ကာခ်န္ ခ်န္ဒရာ(Kanchan Chandr) က အိႏၵိယတြင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆင္တူျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု၊ အႏွိမ္ခံလူနည္းစုုမွလာသည့္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ သုုိ႔မဟုုတ္
ျပည္နယ္အဆင့္ အေရးအရာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ၎တုုိ႔၏လူမ်ိဳးစုုေရးရာမ်ားအား ေျပာဆုုိရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ညီေနာင္
တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္္ ပုုိ၍အေလးထားသည္မွာ သဘာဝတိမ္းညႊတ္မႈ ျဖစ္သည္။116 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္
အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ခ်င္းကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “က်ေနာ့္ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကို အေလးထားေဖာ္ထုတ္ တင္ျပသြားခ်င္ပါတယ္၊
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အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အေရးအရာေတြကို ဘယ္တုန္းကမွ ဂ႐ုမစုုိက္ခဲ့ပါဘူး”ဟုု ဆုုိသည္။117 အလားတူ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားကလည္း အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ နအဖေခတ္ လြန္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းသစ္ကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး သီးျခားျဖစ္တည္ မႈအတြက္ အသုုံးခ်ရန္အားသန္မႈကို ဘယ္တုန္းကမွ ဖံုးကြယ္မထားခဲ့ၾကေခ်။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားအဝန္းအဝိုင္းက ႏုုိင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာ မွတ္ယူထားသည့္ ႐ိုိဟင္ဂ်ာ
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနမႈကိုလည္း ရႈတ္ခ်ၾကသည္။118
ျပည္သူ႔အသံကို လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပေပးျခင္းသည္ သီးျခားကိစၥတစ္ ခုုျဖစ္သည္။ ကုုိယ္စားျပဳရမည့္ တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
လူသိမ်ားျခင္းက ပုုိ၍ပင္ အက်ိဳးမ်ားေစသည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ခုုလံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ထုံးစံျဖစ္ေသာ
ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း (၂ ပတ္ ႀကိဳတင္ တင္ျပရန္လုိသည္)၊ မိမိမဲဆႏၵနယ္ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အၿငိမ္းစားေရတပ္အရာရွိတစ္ဦးက ပုုံမွန္ အစည္း
အေဝးမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေမးသည့္အခါႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေျပာဆုုိသည့္အခါတုုိင္း တီဗီ သုုိ႔မဟုုတ္ သတင္းစာထဲတြင္ ၎၏ပုုံရိပ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕
ရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ရ သည္ကို သေဘာက်သည္ဟုဆိုသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္အက်ိဳးကို
စြမ္းစြမ္းတမံ ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းအား ၎၏မဲဆႏၵနယ္ကလည္း သိရွိႏုိင္သည္။119 မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအား ကုုိယ္စားျပဳ
ျခင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌္ ႐ိုိးရာဝတ္စုံျဖင့္ သြားလာျပျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထုံး
လုုပ္နည္းမ်ားအရ မ်က္ႏွာစုုံညီအစည္းအေဝးတြင္ ကုုိယ္စားလွယ္ အားလုုံး (စစ္တပ္ခန္႔ထားသည့္ပုဂၢိဳလ္္မ်ားမွလြဲ၍) ၎တုုိ႔၏ မဲဆႏၵနယ္မွ
႐ိုိးရာဝတ္စုံ သုုိ႔မဟုုတ္ ပါတီဝတ္စုံကို ဝတ္ဆင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ (တုုိင္းရင္းသားအေျချပဳပါတီ သုုိ႔မဟုုတ္ သမုုိင္းေၾကာင္း
ႏွင့္ယွဥ္သည့္ ဝတ္စုံ၊ အမ်ိုဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပင္နီတုိက္ပုံကဲ့သို႔ေသာ) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ SNDP အေနျဖင့္ ရွမ္းမဲဆႏၵ
နယ္ကို ကုုိ္ယ္စားျပဳသည့္ ဗမာလူမ်ိဳး ဦးရဲထြန္းသည္ ဗမာဝတ္စုံထက္ ရွမ္းဝတ္စုံကို ပို၍ဝတ္ဆင္သည္။120 ေမးျမန္းခ်က္တြင္ ေျဖဆုုိသူ
အားလုုံးက အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္းႏွင့္ေခါင္းေပါင္းမ်ား ေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဝတ္စုံသည္ အေရးပါေၾကာင္း
ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္း တကယ္မရွိသည့္ အားလုုံးပါဝင္မႈရွိေၾကာင္းကို ျပသရန္အတြက္ သ႐ုပ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

၄.၃။ မဲဆႏၵရွင္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္း
အသစ္စက္စက္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္မွာ မဲဆႏၵနယ္အက်ိဳးကို သယ္ပုိးရန္၊ ရွိထားသည့္ရင္းျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္
ရန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တုုိ႔အေပၚ အလြန္အကြ်ံေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိ
ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပၚတတ္္သည္။ ဥပေဒမ႑ိဳင္၏ ထိေရာက္မႈထက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ပုုိ၍တာဝန္ခံ
ရတတ္သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ဦးေဆာင္ျခင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကဲ့သုိ႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္
ႏုုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚႏွင့္လုိလားခ်က္မ်ား ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ လမ္းႏွင့္ အလုုပ္ေနရာေပးႏုုိင္သည့္ စက္႐ံုမ်ား၊
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး လုုိအပ္ခ်က္မ်ားလည္း အမွန္တကယ္ ရွိေနႏုုိင္သည္။ ေဒသအလုုိက္ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာႏုုိင္ငံေရးဟုု ဆုုိ႐ိုးရွိသည့္
အတုုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၎မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ပုုဂၢလဆန္ေသာ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္တြင္
ေျဖဆုုိသူအမ်ားစုုက ရွင္းျပသည္။ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစုုိးရ ဗ်ဳ႐ိုိကရက္မ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုုိင္ေတာ
မႈမ်ား၊ လမ္းနေဘးရြာငယ္ေလးတြင္ မည္သည့္ အခါကမွ် လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ပ်က္စီးသြားသည့္
တံတားကို အစားထုုိးျပဳျပင္ေပးမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ႏုုိင္ငံပုိင္ကုမၼဏီ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသခံတပ္ရင္းက သိမ္းယူလုိက္သည့္ ေျမယာအေၾကာင္း
အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာဥကၠဌမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အထူးသျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္မႈမွာ တစ္စထက္တစ္စ ျမင့္တက္လာသည္။
နအဖေခတ္လြန္ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီမွ ဦးရဲထြန္း
သည္ ယင္းတာဝန္ကို အထင္အရွား ထမ္းေဆာင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။121 ၎၏မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္၊ သီေပါရွိ ျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ခ႐ိုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုုတ္ ေဒသခံတပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ၾကားဝင္ေပးရန္ ေန႔စဥ္နီးပါး
117
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119

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္
ရခုုိင္အမ်ိဳးသားပါတိီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးႏွင့္ ေဆြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊
၂၀၁၅ မုုိးဦးကာလတြင္ ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးသြားခဲ့ရေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆုုိးရြားသည့္ သယ္ပုိ႔ဆုိင္ရာ

အေျခခံအေဆာက္အဦလုုိအပ္ခ်က္ကို ပုုံမွန္ စြဲစြဲျမဲျမဲ ေထာက္ျပေလ့ရွိသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္
120
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ဖုုန္းဆက္ၿပီး ေတာင္းဆုုိၾကသည္။ ၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္စုံတစ္ရာ ရလာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏
ကုုိယ္စားလွယ္၊ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရရွိထားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းခံရသည္။ “အလုုပ္ရွာေပးဖုုိ႔လာေျပာတဲ့သူေတြ လည္းရွိတယ္” ဟုု
၎က ရယ္ေမာရင္းေျပာသည္။
ဇယားကြက္ ၆။ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ122
၂ဝ၁၃ - ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြကို စတင္ခ်ထားေပးသည္။ ရန္ပုံေငြမခ်မီ ၂ ႏွစ္အလုုိတြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္
ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ ပထမဆုုံးအႀကိမ္
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုရသုုံးစရိတ္မွ က်ပ္ေငြ ၃၃ ဘီလီယံကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ယူၿပီး ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ အညီအမွ် ခြဲေဝေပးသည္။
တံတား၊ ေရခ်ိဳရရွိေရး၊ ဆုုိလာ၊ ေက်ာင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း အစရွိေသာ ျပည္သူ႕ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသုုံးျပဳရန္အတြက္
ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ေငြ သန္း ၁ဝဝ ကို ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းသို႔ ခ်ေပးသည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေသးစား
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ ၃၃ဝ တုုိင္းမွ ေရြးေကာက္ခံ ကုုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦးစီက ပူးေပါင္းၿပီး လုုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သည္။ (ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္မွ ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ၁ ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ၂ ဦး) ယင္းကဲ့သို႕ေသာရန္ပုံေငြမ်ားအား အသုုံးျပဳခြင့္ရပါက
အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားျခင္း၊ မဲဝယ္ျခင္း၊ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ႏုုိင္ငံတကာေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္
ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈၾကား ျပည္သူမ်ား၏နားလည္မႈကို ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဇယားကြက္ ၆ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြသည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားသည္။.123ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ရန္ပုံေငြမ်ား ပူးတြဲစီမံရာတြင္ ညိွႏႈိင္းမႈ၊ အေပးအယူမ်ားႏွင့္ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည့္ကိစၥရပ္ မဟုုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မတူညီသည့္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ပါက ပို၍ျပင္းထန္ႏုိင္သည္။124 ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ုဳပ္ အျပတ္အသတ္အႏုုိင္ရၿပီးေနာက္ပုိင္း ယင္းကိစၥမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး
ရန္ပုံေငြ စတင္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ဗမာဥပေဒျပဳကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုုက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
မွတ္ခ်က္မ်ားေပးၾကၿပီး ရသည့္အခြင့္အေရးကို အစြမ္းကုုန္အသုုံးခ်ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းကိုလည္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိၾကသည္။ (ကုုန္စည္ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးသည့္ ႏုုိင္ငံေရး(distributive politics)ကို ဆန္႔က်င္ဘက္အဓိပၺာယ္အေနႏွင့္ နားလည္ထားၾကသည့္
အေလ်ာက္)125 မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အားတက္သေရာေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး
ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕ေနလူထုတုိ႔သည္ ၎တုုိ႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေနာက္က်သည္မရွိဘဲ သိရွိေနရၿပီဟု
ထုုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုသည္။126
၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကခ်င္လူမ်ိဳး ေဒၚဒြဲဘူသည္ ၎၏မဲဆႏၵနယ္အတြက္
ေဆာင္ရြက္စီမံေပးႏုုိင္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂုုဏ္ယူေနသည္။ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ
ေဝးေခါင္လွသည့္ အင္ဂ်နး္ယန္ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ဆုုိလာျပားမ်ား ဝယ္ယူေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။ မူႀကိဳေက်ာင္း ၃ ခုုကိုလည္း တည္ေဆာက္
ေပးႏုုိင္ခဲ့သည္။127 ၎၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးအရမူ အျမတ္မထြက္ခဲ့ပါ။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကို
ဆုုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ၎တစ္ေယာက္တည္း မဟုုတ္ပါ။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းမွာ
၁၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း ေအာက္ နည္းသည္။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြသည္ မဲဝယ္ျခင္းဘက္ကို ဦးတည္ေစသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခုုိင္မာမွန္ကန္မႈ
အားနည္းသည္။ ေငြလုံးေငြရင္းျဖင့္ ခ်ထားေပးသည့္ရန္ပုံေငြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးထက္ ႏုုိင္ငံေရးအသာစီးရေရးအတြက္ အသုုံးျပဳလ်က္ ရွိ္ေသာ
ေၾကာင့္ လက္တစ္ဆုတ္စာကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္က လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
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အခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။128 လႊတ္ေတာ္ အသစ္အသက္ဝင္ၿပီးေနာက္ အေတာ္အတန္ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ႀကိမ္
သာ က်င္းပၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြလုံးေငြရင္းခ်ထားေပးမႈ၊ ကုုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ႏုုိင္ငံေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ မဲဝယ္ျခင္း
ႏွင့္ တဖန္ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရမႈတုိ႔အၾကား အဆုုံးသတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိေသးသည္။
၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တာဝန္ ယူၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ယခင္ လႊႊတ္ေတာ္၏ ေကာင္းေမြ၊
ဆုုိးေမြမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ကို သိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႕၏
မဲဆႏၵနယ္မ်ားအႏွံ႕ မဟုုတ္သည့္တုိင္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမမ်ားသုုိ႔ ထင္သာျမင္သာသည့္ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ရန္ တုုိက္႐ိုက္
အားေပးသည့္ မူဝါဒအျဖစ္ ရႈျမင္ခံရသည္။129 ရခုုိင္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုကို တစ္ႏွစ္မွာ သိန္းတစ္ေထာင္ေပးတာ
မေလာက္ဘူး”ဟုု ၿငီးျငဴေျပာဆုုိသည္။130 ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လုုိလားေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
အားတက္သေရာ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳသည့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ေဘးသင့္ေစနုုိင္ေသာ ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေစရန္ ေရြးခ်ယ္
ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးသြားေသာစီမံကိန္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္းတြင္ တာဝန္ခံမႈ မွန္မွန္ကန္ကန္ေပၚေပါက္ရန္ အဓိကလုုိအပ္သည္။131
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“Vote-buying fears over MP funds plan,” Myanmar Times, December 15, 2013.

129

“Suu Kyi says president should not have rejected Parliament’s funding plan,” Radio Free Asia, December 18, 2013.
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ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ရခုုိင္အမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္၊ တစ္သိန္းကို Lakh ဟုု ရည္ညႊန္းသည္။

အိႏၵိယတုုိက္ငယ္တြင္အသုုံးျပဳသည့္ အသုုံးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ (ျမန္မာတြင္လည္း အက်ံဳးဝင္သည္။ lakh တစ္ေထာင္သည္ သန္း ၁၀၀ ျဖစ္သည္။.
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အခန္း ၅။ ဥပေဒျပဳျခင္း
လႊတ္ေတာ္တစ္ခုသည္ ဥပေဒ ျပဳသည္၊ ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲသည္၊ ျပဳျပင္သည္။ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပင္ဆင္သည္၊
အသစ္ျပဳျပင္ ေရးဆြဲသည္။ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးလုုပ္ငန္းတစ္
ခုုျဖစ္သည္။132 အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ၾကား အာဏာမွ်ေခ်၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အမႈအက်င့္ႏွင့္
လုုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈတုိ႔သည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳႏုုိင၊္မျပဳႏုုိင္ကို ပုုံေဖာ္သည္။133 ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ၊
ေဆြးေႏြး ျပဳျပင္ႏုိင္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မႈ တုုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အတုုိင္းအတာသည္လည္း လႊတ္ေတာ္၏
လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အဆင့္ အတန္းကို ေဖာ္ျပေနသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။134
၂ဝဝ၈

အေျခခံဥပေဒအရ

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္

အသစ္အဆန္းျဖစ္ေသာ

ဖက္စပ္သမၼတစနစ္တစ္ခုကို

ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ဥပေဒျပဳသည့္ေနရာတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတကို လုုပ္ပုိင္ခြင့္ အမ်ားဆုုံး ေပးထားသည္။ အစျပဳတင္ျပလာသည့္
ျပည္သူ သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရဆုုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုုိ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ားစုုကို အတည္ျပဳေပးရန္
တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ အပုုိဒ္ ၉၅ မွ ၁ဝ၂၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အတြက္
အပုုိဒ္ ၁၃၆ မွ ၁၄ဝ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အပုုိဒ္ ၁၅၆ မွ ၁၆ဝ တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ
လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ခုုရွိ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားမွာ တစ္ထပ္တည္း
နီးပါးျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ အခန္း ၁.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၅.၁။

။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္း ဥပေဒျပဳမႈပုံစံမ်ား (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆)

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း ဥပေဒေရးဆြဲမႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
(၁) အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဥပေဒျပဳေရးအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲသည္၊ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ မူဝါဒေရးဆြဲမႈတစ္ခု အစျပဳရန္အတြက္
လႊတ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ားလွယမ
္ ်ားတြင္ အခြငအ
့္ ေရး အနည္းငယ္သာရွသ
ိ ည္။ (၂) လႊတ္ေတာ္၏ အျခားေသာ တာဝန္မ်ားႏွငအ
့္ ခန္းက႑မ်ားအား
ေမွးမွိန္သြားသည္အထိ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒအမ်ားအျပားကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳေရးကို တရားလြန္ အားစုုိက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့
သည္။ (၃) ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကြ်မ္းက်င္လာၾကသည့္တုိင္ ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုုသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မွာမူ အားေကာင္း
ေမာင္းသန္ မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ၁၉၅ဝ ေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ အစဥ္အလာႏွင့္ အစုုအဖြဲ႕လုုိက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ကင္းမဲ့သြားမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖးေဖးမမ မွတ္ခ်က္ခ်ႏုုိင္သည္။
ပထမအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကို အစျပဳတင္ျပသည္မွာ
ရွားပါးလွသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒေပါင္း ၂၃၂ ခုု တြင္ အမ်ားစုုမွာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုုိင္းမွ ျပင္ဆင္ထားသည္မ်ား၊
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္မဆုုိင္သည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားက
တင္ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသည့္ ဥပေဒၾကမ္း
အနည္းငယ္ကိုသာလ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္းစိီ ျပင္ဆင္တင္ျပ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ တစ္သီး
ပုုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတုုိက္အခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္တင္ျပႏုုိင္သည့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိ
သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ျပင္ဆင္တင္ျပသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွာ ရွားပါးလွသည္။ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္
အတည္ျဖစ္လာ ရန္ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္သည္မွာလည္း ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲကိစၥ တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္မႈအားနည္းေသာ တစ္ကုိယ္ေတာ္တင္ျပသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆုုိတစ္ခု၊ အျခားဥပေဒမူၾကမ္း
သုုိ႔မဟုုတ္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ထပ္ေပါင္းျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ေန႔စဥ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုအေနျဖင့္သာ
အဆုုံးသတ္ေလ့ရွိသည္။135 အမ်ားစုုမွာ မဲခြဲရာတြင္ရႈံးနိမ့္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေန႔စဥ္အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းမေပး
သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္သည္ အလုုပ္မ်ားၿပီး အလြန္တက္ၾကြသည့္သ႑ာန္အျဖစ္ ရံဖန္ရံခါတြင္ ေတြ႕ျမင္ယူဆႏုုိင္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳျခင္း

132

Olson, Democratic Legislative Institutions, 145-51.
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Sebastian M. Saiegh, “Lawmaking,” in Martin et al., Oxford Handbook of Legislative Studies, 481-513. တြင္ အေသးစိတ္
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တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းတင္ျပျခင္း အနည္းငယ္သာရွိမႈအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၾကသည့္အနက္ ဥပေဒေရးရာ

ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိျခင္း၊ အလုုပ္မ်ားလြန္းျခင္း၊ တင္ျပရန္စိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္းမ်ားပင္ ပါဝင္သည္။ Fink, Myanmar’s Proactive National Legislature, 340;
ႏွင့္ Egreteau, “Emerging Patterns of Parliamentary Politics,” 74-5. ကိုၾကည့္ပါ။

37

ကိစၥမ်ားတြင္မူ တက္တက္ၾကြၾကြ မရွွိလွေပ။136 မူရင္းဥပေဒကို အၾကမ္း ေရးဆြဲရမည့္အစား အဆိုျပဳမႈ၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုသာ
ဥပေဒျပဳေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ အဓိကအသုုံးျပဳသည္။137 ဝန္ႀကီးဌာနမွဗ်ဴ႐ိုိကရက္မ်ား ျပင္ဆင္လာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊
ေထာက္ျပျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ လုုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ယူဆထားၾကသည္။138
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယင္းနည္းလမ္းျဖင့္

၎တို႔ႏွင့္အကြ်မ္းတဝင္ မရွိသည့္ ေခါင္းစဥ္မွ ကိစၥတစ္ခုကို ထုုတ္ႏႈတ္ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ခြင့္

ရလာၾကသည္္။ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုိ႔ ကုုိယ္စားျပဳေသာ မဲဆႏၵနယ္၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရးကိစၥအား ဥပေဒၾကမ္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းျခင္းကို
ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုုေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရျခင္းမရွိဘဲ ျပဳလုုပ္ႏုိင္ၾကသည္။
ဥပေဒၾကမ္းအား မိမိဖာသာေရးဆြဲတင္ျပႏုုိင္ျခင္းကို ဂုုဏ္ယူၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသက္တမ္း အစပုုိင္း
ကတည္းကျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ၾကသည္။
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဒုုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးသည္ လယ္ယာေျမအသုုံးခ်မႈကို အဓိကထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။139 ၂ဝ၁၂ ဇူလုိင္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ
ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ဗမာမဟုုတ္သည့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳရန္ အဆုုိတင္
သြင္းခဲ့သည္။140
ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရက

လႊမ္းမုုိးထားသည့္

ဥပေဒျပဳေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုိ

စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္ျခင္းသည္

ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မွ ေသြဖီသည့္ ကိစၥတစ္ခုမဟုုတ္ပါ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံး သည့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္မ်ားတြင္
အစုုိးရက ဥပေဒျပဳေရးအစီအစဥ္ ၉ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးသမွ်၏ ၉ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပဳသည့္ ၉ဝ
ရာခုုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ဟု သုုံးႏႈန္းသည့္ အလြတ္သေဘာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုရွိသည္။141 ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္
ျခင္းမျပဳလုုပ္သေရႊ႕ ျမန္မာ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္လည္း လာမည့္သက္တမ္းမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အစျပဳ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားမ်ားစားစား ရမည္မဟုုတ္ပါ။ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ဖက္စပ္သမၼတစနစ္ကို
ေရြးခ်ယ္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ႏွစ္မ်ားက ဝက္စ္မင္စတာပါလီမန္စနစ္ႏွင့္ဆင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္သို႔ ျပန္ေျပာင္းသြားရန္မွာ အေျခအေန
ပံ့ပုိးမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေနသည္။
ဒုုတိယအေနျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းလႊတ္ေတာ္သည္ အျခားေသာ လြႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာတာဝန္မ်ား လစ္ဟာသြားသည္အထိ ဥပေဒျပဳ
ေရး(ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး)ေပၚတြင္ အာ႐ံုစုိက္လြန္းသည္ဟု

ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့လာသူအမ်ားစုုက တစ္သံတည္း မွတ္ခ်က္ခ်သည္။

၂ဝ၁၁ ဇန္နဝါရီမွ ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီ ထိ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒေပါင္း ၂၃၂ ခုု ရွိသည္။ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၆
ခုုႏႈန္း ျဖစ္သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ၾကည့္ပါ) အေရအတြက္ျမင့္မားေသာ္လည္း ဇယားကြက္ ၄ အရ ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ဆုိလွ်င္
အတည္ျပဳလုုိက္သည့္ဥပေဒသစ္ ၄၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း(သုုိ႔မဟုုတ္ ၁ဝ၅ ခုု)သည္ ဥပေဒေဟာင္းတစ္ခုကို

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္

ဒုုတိယအႀကိ္မ္ သုုိ႔မဟုုတ္ တတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမတုုိင္မီ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၁၇
ခုု(၇.၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း)သည္လည္း စာသားအသစ္ ထပ္မံထည့္သြင္းျခင္းမဟုုတ္ဘဲ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။
ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အေလးအနက္ က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ရန္ မလုုိ၊ အခ်ိန္ေပးရန္ မလုုိ၊
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္ မလုုိပါ။ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ စာမ်က္ႏွာ ၁ မ်က္ႏွာသာရွိသည့္ ဥပေဒျဖစ္
သည္။ ထုုိ႔ျပင္ ဥပေဒသစ္အမ်ားစုုမွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားေပၚတြင္အေျခခံၿပီး စာသားႏွင့္ေခါင္းစဥ္သာ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္ကာ
၎တုုိ႔ကို “ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ျခင္း”ဟုု အမည္မတပ္ပဲ ဥပေဒသစ္မ်ားအျဖစ္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား အထူးထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ(၂ဝ၁၅)သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အေမြခံဥပေဒကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္၊ အဆင့္ျမႇင့္၊ ထပ္ေပါင္းတုုိးခ်ဲ႕ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းအတြင္း အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
၂၃၂ ခုုအနက္ ထက္ဝက္ေအာက္သည္သာ အသစ္ျဖစ္ၿပီး၊ နအဖေခတ္လြန္ အစုုအဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ မူၾကမ္းေရးဆြဲျပဳစုုသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္
သည္။ ယင္းတုုိ႔အနက္ ဥပေဒ ၁၆ ခုု(သုုိ႔မဟုုတ္ ၆.၉

ရာခုုိင္ႏႈန္း) သည္ ဘ႑ာေငြရသုုံးစရိတ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား (ႏွစ္အလိုက္

ေငြေၾကးမူၾကမ္း သုုိ႔မဟုုတ္ ဘ႑ာေငြ ရသုုံးစရိတ္ ဥပေဒ) ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ႏွစ္အလုုိက္ ထပ္ေဆာင္းရသုုံးစရိတ္
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ႏွင့္တြဲဖက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏုိဝင္ဘာ သို႔မဟုုတ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္။
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I follow here the typology of legislative bodies set out by Professor Michael Mezey. See Mezey, Comparative Legislatures.
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ဇယား (၄)။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသက္တမ္း စည္းေဝးအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ႔သည့္ ဥပေဒအေရအတြက္
အတည္ျပဳခဲ့သည့္

ပုုံမွန္အစည္းအေဝး

ဥပေဒအေရအတြက္

ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၁ ဇန္နဝါရီ - မတ္)

ဝ

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

ဝ

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

ဝ

ဒုုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၁ ၾသဂုုတ္ - ႏုုိဝင္ဘာ)

၁၅

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၉

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၂

တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီ - ေမ)

၁၁

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၂

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

ဝ

စတုုထၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၂ ဇူလုိင္ - စက္တင္ဘာ)

၆

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၁

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၁

ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၂ ေအာက္တိုဘာ - ႏုုိဝင္ဘာ)

၇

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

ဝ

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၃

ဆဌမအႀကိမ္အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီ - မတ္)

၁၃

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၅

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၄

သတၱမအႀကိမ္အစည္းအေဝး(၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီ - ၾသဂုတ္)

၁၇

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၇

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

ဝ

အဌမအႀကိမ္အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၃ ေအာက္တိုဘာ - ႏိုဝင္ဘာ)

၇

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၃

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

ဝ

နဝမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၄ ဇန္နဝါရီ - မတ္)

၂၂

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၉

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၁

ဒႆမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၄ ေမ - ဇူလိုင္)

၁၅

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၉

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၁

ဧကဒႆမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာ - ႏုုိဝင္ဘာ)

၂ဝ

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၁၂

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၂
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ဒြါဒႆမအၾကိမ္အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၅ ဇန္နဝါရီ - ၾသဂုုတ္)

၅၆

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၂၅

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၂

ေတရႆမ အၾကိမ္အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၅ ႏုုိဝင္ဘာ - ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီ)

၄၃

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၂၃

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၁

စုုစုေပါင္း

၂၃၂

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၁ဝ၅

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၁၇

ဥပေဒျပဳမႈမ်ား အလြန္အကြ်ံျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္၏ (အတိအက်ဆုုိရလွ်င္) ၂ဝ၁၅ ဇန္နဝါရီမွ ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီထိ က်င္းပ
ခဲ့သည့္ အခ်ိန္အၾကာဆုုံးပုုံမွန္အစည္းအေဝး ၂ ခုုသည္ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ
ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုုပ္သည့္ မ်က္ႏွာစုုံညီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈဆုိင္ရာ
တာဝန္မ်ားမွာ လုုိအပ္သည္ထက္ ပုု္ိေနခဲ့သည္။ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ထိန္းေက်ာင္းႏုုိင္
မႈလည္း အားနည္းခဲ့ၿပီး နအဖေခတ္လြန္လႊတ္ေတာ္ ပထမသက္တမ္းတြင္ အမ်ားေျပာေလ့ရွိသည့္ အျပန္အလွန္ထိန္းညႇိမႈ (check and
balance) မွာလည္း ပမာမခန္႔ ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ယင္းပုုံစံသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အေျခခံဥပေဒအရ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ အဓိကက်အေရးပါေသာ
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမ်ားကို အလုုပ္ပုိေစခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား အေပၚတြင္ မတန္တဆဖိအားမ်ား က်ေရာက္ေစခဲ့သည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေဆာင္ရြက္သည္။ အေစာပုုိင္း အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို
ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္ေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ားေရွ႕ ထုုတ္ျပန္သည္မွာ ရွားပါးလွသည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားပင္လ်င္
မည္ကဲ့သုိ႔ျပင္ဆင္လုိက္သည္ကို မသိလုိက္ရဘဲ ကက္ဘိနက္က လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ အလ်င္အျမန္ တင္သြင္းေလ့ရွိသည္။142
ေကာင္းက်ိဳးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံရွိ တည္ဆဲဥပေဒ ၄ဝဝ ေက်ာ္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး မျပည့္မစုုံေရးသားထားသည့္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အားထုုတ္ျခင္းမ်ားသည္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္လႊတ္ေတာ္
ပထမသက္တမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

ႏုုိင္ငံေရးအရပါဝင္မႈ

အားေကာင္းသည့္

လကၡဏာျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္ေထာက္တုိင္မ်ား

ၿဖိဳဖ်က္ေရးအား စဥ္းစားရန္ ဆႏၵရွိလာသည္ကို ညႊန္းဆုုိသကဲ့သုိ႔ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ အာဏာရွင္ေခတ္လက္က်န္မ်ား
ျဖစ္ေနသည္ မွာ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္သည္) တရားဥပေဒစနစ္ ပုုိ၍တုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ဆႏၵမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း
ျပသရာေရာက္သည္။ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမသက္တမ္းသည္ ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရာေနရာအျဖစ္
ေအာင္ျမင္စြာ ေနရာယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားပုုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။143
တတိယအေနျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းအတြင္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ အလြန္နိမ့္က်သည္။
လႊတ္ေတာ္သည္ ခေနာ္ခနဲ႔အေျခအေနတြင္သာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စုုဖြဲ႕မႈအစဥ္အလာႏွင့္ စုုဖြဲ႕မႈဆိုင္ရာလုုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းမွာလည္း ကာလ
ရွည္ၾကာ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အစပုုိင္းတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ဥပေဒ၊ ခုုိင္မာသည့္ဥပေဒမ်ား ေရးသားျပဳစုုႏုိင္ရန္အတြက္
နည္းပညာပုုိင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္း အလြန္အမင္း အားနည္းခဲ့သည္။144 အမွားမ်ား၊ မျပည္စုံမႈမ်ားအျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အေနျဖင့္လည္း ၎တုုိ႔၏ ဥပေဒ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မၿပီးနုုိင္မစီးႏုုိင္ ျပင္ဆင္ၾကရသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည့္
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမွာ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုုိယ္စားျပဳ
ႏုုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ကို
အလြယ္တကူ ခန္႔မွန္းႏုုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ တုုိင္းတာရန္မွာ ၎တုုိ႔အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒ
မ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚ အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္ႏွင့္ တုုိင္းတာရမည္ မဟုုတ္ပါ။ ဥပေဒအမ်ားအျပား အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း
အထူးသျဖင့္ မျပည့္မစုုံေရးသားထားသည့္ ဥပေဒမ်ား အလြယ္တကူအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ ထက္ျမက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္
ျခင္း မရွိသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။
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၂ဝ၁ဝ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွ အရပ္သားကို္ယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလွသည့္ အခင္းအက်င္းတြင္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ အတင္းတာဝန္ေပးျခင္း ခံလုိက္ၾကရသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံရၿပီးသည္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားတြင္
စိတ္ဝင္စားမႈျပသူဦးေရမွာ လက္တစ္ဆုတ္စာသာ ရွိသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား(အမ်ိဳးသားဒီမို္ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္မူ ၂ဝ၁၂ သုုိ႔မဟုုတ္ ၂ဝ၁၅)ကလည္း ၎တုုိ႔ လႊတ္ေတာ္သို႕ဝင္ေရာက္ရသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
၎တုုိ႔၏ရပ္ရြာမ်ားကို ကုုိယ္စားျပဳသည့္အသံမ်ားအား ထုုတ္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲရန္၊ ေဆြးေႏြးရန္မဟုုတ္ဟု ဝန္ခံခဲ့ၾက
သည္။ စည္းလုုံးေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဥကၠဌ ဦးခက္ထိန္နန္က ဥပေဒေရးရာႏွင့္လုပ္ငန္းပုုိင္းကို ပံ့ပုိးေပးရန္
ထက္ျမက္သည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မရွိဘဲႏွင့္ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုုဂၢလကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအဖုုိ႔ ဥပေဒေရးရာစာရြက္ စာတမ္းမ်ား
ျပဳစုုရန္မွာ ခက္ခဲသည္ဟု ၿငိီးျငဴေျပာဆုုိခဲ့သည္။145 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ
အသံထြက္ျခင္းမရွိဘဲ သစၥာခံတစ္သီးပုုဂၢလမ်ားမွာလည္း တက္ၾကြမႈမရွိသည့္ ဥပေဒျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္
ျဖတ္သန္းကို္ယ္စားျပဳခဲ့ၾကသည္။

၅.၂။ လႊတ္ေတာ္ဖန္တီးသည့္ ႏုုိ္င္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပုုိမုိေကာင္း
မြန္သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ သြားေနသည့္လမ္းေၾကာင္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ျခင္း မရွိပါ။146 လႊတ္ေတာ္
အသစ္၏ ႏုုိင္ငံေရးအရအေရးပါမႈကို ေလ့လာသူအမ်ားအျပားက အေစာပုုိင္းကာလမ်ားမွစၿပီး ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး
မားသည့္ တပ္မေတာ္ညိႇႏိႈင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္
ကာလမ်ားကုုိ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည္။147 သမၼတဦးသိန္းစိန္သုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္ သမၼတအာဏာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ ဥပေဒျပဳ
မ႑ိဳင္သစ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူအမ်ားအျပား ပါဝင္ေနလင့္ကစား အာဏာရွင္ ေခတ္လြန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္
ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ႏုုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္အေစာပုုိင္းကပင္ ျပသႏုုိင္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဥပေဒအမ်ားစုုမွာ လူမႈစီးပြားက႑မွ ကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ႏုုိင္ငံျခားတုုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ ကုုန္သြယ္မႈမ်ားမွသည္ ဝင္ေငြခြန္ကိစၥ၊ ခုုံသမာဓိ
ကိစၥႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားထိ ပါဝင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားအျပားသည္ အာဏာရွင္ေခတ္မွ
ရက္စက္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ တင္ျပျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္ နဝတအစုုိးရ
လက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက် လႊဲေၿပာင္းေပးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ
လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အား ေႏွာင့္ယွက္ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို
ေဝဖန္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ရန္ႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အထိ စစ္္အာဏာရွင္မ်ား ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒကို ေဝဖန္သူမ်ားအား
ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ယင္းဥပေဒကို အစြမ္းကုုန္ အသုုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ သေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ေထာင္ႏွစ္ ၂ဝ
ခ်ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ခံရသူ၏ ေနအိမ္ဥစၥာမ်ားအား သိမ္းဆည္းျခင္းတုုိ႔ကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိဥပေဒကို ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အဆုုိတင္သြင္းကာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။148
၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္

ၾကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္းဥပေဒကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ျဗိတိသွ်ဘားမားအင္ပါယာ တစ္ႏွံတစ္လ်ား

ႀကိမ္ဒဏ္ေပးရန္သတ္္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။149 ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္
လည္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျပည္သူလူထုမ်ား စုု႐ံုး ဆႏၵျပမႈကို တားဆီးထားသည့္ နဝတ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၁၉၈၈
ကိုလည္း ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။150 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း နဝတ မွ လူ ၅ ဦး
အထက္ စုု႐ံုးျခင္းကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့မႈကို အမ်ားက ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားက
ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖင့္ အသစ္ျပဌာန္းလုိက္ေသာဥပေဒကို စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံခ်က္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၼဏီက
ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ မုုံရြာျမိဳ႕အနီးမွ လက္ပံေတာင္းေတာင္္ ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ အျခားကိစၥမ်ားကို
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၁၉၀၉ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္း အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၇/၂၀(ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္)။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ

အိႏၵိယတြင္ ၁၉၅၅၊ ပါကစၥတန္တြင္ ၁၉၉၆ ၌ ယင္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒရွ္ ႔တြင္မူ ယေန႔တုိင္ အသက္ဝင္
ေနဆဲျဖစ္သည္။
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ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ(၂-၁၂-၂၀၁၁) (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္။ ၁၅)
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ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ရဲမ်ားထံမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းကို္ ဥပေဒအရ
တားဆီးထားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။151 လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသည့္ အုုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးက ဆႏၵျပတုုိက္တြန္းမႈမ်ားကို လေပါင္းမ်ားစြာမနားမေနျပဳ
လုုပ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ဥပေဒကို ျပဳျပင္ခဲ့သည္။152 အာဏာရွင္ေထာက္တုိင္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွစတင္ၿပီး အားေကာင္းလာသည့္
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အာဏာဆင္းသက္မႈ အေျပာင္းအလဲကို ပုုံေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္တြင္
လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ ဥပေဒ ၄ ခုုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္စတင္သည့္အခါ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
အမ်ားအျပားသည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ကူးခ်ီသန္းခ်ီျပဳလုုပ္ကာ တင္ျပလာသည့္ မူၾကမ္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားအား နားခ်ခဲ့ၾကသည္။153
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့သည့္ အျခားေသာဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္လည္း ႏုုိင္ငံတြင္း ဥပေဒႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕
အစည္းကို ျပဳျပင္ရန္ရည္ရြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ မီဒီယာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳႏုုိင္ရန္ ၂ ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြး
ခဲ့ရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၃၁/၂ဝ၁၃၊ ပုုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုုတ္ေဝျခင္းလုုပ္ငန္းဥပေဒ ၁၃/၂ဝ၁၄၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ၁၂/၂ဝ၁၄
အစရွိေသာဥပေဒမ်ားသည္ ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အၾကား လြန္းထုုိးျဖတ္သန္းၿပီးမွ
အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕က သတ္မွတ္သည့္
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အဆင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္တြင္ ၁၇၈ ႏုုိင္ငံကို ေလ့လာခဲ့ရာ အဆင့္
၁၇၄ ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၄၃ သို႔ တက္လွမ္းခဲ့သည္။154
သို႔ေသာ္လည္း မီဒီယာမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သတင္းစာဆရာ၊ ဘေလာ့ဂါႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို ရဲမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားက
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားမွာ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိပါ။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ဆုိင္သည္မ်ားကို အက်ယ္အျပန္႔ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည့္
ဥပေဒသစ္မ်ား အတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္ ေထာင္ခ်ခံရသည့္ သတင္းေထာက္ အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။155 အတိအက်ဆုုိရလ်င္ နအဖ
လက္ထက္ ၂ဝဝ၄ ဧၿပီလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒကို ၂ဝ၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္
မဆုုိစေလာက္ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။156 ယင္းဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း သတင္းစာတုုိက္
ပုုိင္ရွင္မ်ား၊

မန္ေနဂ်ာမ်ား၊

အလုုပ္သမားမ်ား၊

ဘေလာ့ဂါမ်ား၊

ဆုုိရွယ္မီဒီယာအသုုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္

ျပည္သူ႔အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

ပါဝင္သူမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ရန္အတြက္ ထပ္တလဲလဲအသုုံးျပဳခဲ့သည့္ အေသေရဖ်က္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာအပုုိဒ္မ်ား အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။
ယင္းကိစၥမ်ားသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ေပၚေပါက္သကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္လည္း ဆက္လက္ေတြ႕
ျမင္ေနရသည္။157
ျဗိတိသွ်ကုုိလိုနီေခတ္မွဥပေဒျဖစ္ေသာ ၁၉ဝ၇ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမ်ားသည္ အာဏာရွင္ ေခတ္လြန္ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္
မည္သက
ူ မည္သည့္ေနရာကို သြားခဲသ
့ ည္ဆိုျခင္းကို ဆက္လက္စစ
ုံ မ္းလုုိေသးေသာ တပ္မေတာ္၏ဆႏၵကို အထင္ရွားဆုုံးေဖာ္ထတ
ု ္ျပခဲ့ေသာ
ဥပေဒျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁

ခုုႏွစ္၊

ၾသဂုုတ္လတြင္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုုိကိုက

ဧည့္စာရင္းတုုိင္ၾကားျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ

ပုုံစံအသစ္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာတြင္စတင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ ၂ ခုုလုံးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။158 အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ကိုလုိနီေခတ္ဥပေဒႏွင့္
မ်ားစြာကြာျခားျခင္း မရွိပါ။ အိမ္လာသည့္ဧည့္သည္တုိင္း၏ စာရင္းကို ေဒသခံအာဏာပုုိင္မ်ားသို႔ အသိေပးရန္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။
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“Burma: New Law on Demonstrations Falls Short,” Human Rights Watch website, March 15, 2012. https://www.hrw.org/

news/2012/03/15/burma-new-law-demonstrations-falls-short.
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ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္း (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒအမွတ္ ၂၆ ။ ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၄ ) ေဝဖန္သုံးသပ္ထားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာလုုိပါက Amnesty International, Myanmar: Stop Using
Repressive Laws against Peaceful Protesters (Amnesty International, October 15, 2014). https://www.amnesty.org/en/documents/
ASA16/025/2014/en/. တြင္ၾကည့္ပါ။ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည့္ ၾကားက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၆
ေအာက္တုိဘာတြင္ တဖန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
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ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္၊ ရန္ကုန္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ။

154

Reporters without Borders ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေၾကာင္းကို https://rsf.org/en/burma. တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။

155

အေသးစိတ္သုံးသပ္ခ်က္ကို Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), “Government using new Media Law to stifle criticism,” SEAPA

website, November 13, 2014. https://www.seapa.org/government-using-new-media-law-to-stifle-criticism/. တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
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အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆ ။)

(၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇) ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလုိလ်င္ “In the new Myanmar, an old junta’s laws
survive and adapt,” Reuters, September 5, 2013. ကို ၾကည့္ပါ။
157

သေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဖိနိွပ္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဥပေဒဖြဲ ႔စည္းပုုံ အေသးစိတ္ေလ့လာထားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္ Human Rights

Watch, They Can Arrest You Anytime: The Criminalisation of Peaceful Expression in Burma (New York: HRW, 2016).
158

ရပ္ကြက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေက်းရြာမ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ ၁/၂၀၁၂ “Key legislation passed in third Parliament session,” Mizzima, March 27,

2012. ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းအတြင္း ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္ ယင္းဥပေဒကို တစ္ႀကိမ္ထပ္မံျပဳျပင္ခဲ့သည္။.

42

စစ္တပ္ကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ားကို ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအဆင့္တြင္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားစြာေပးထား
သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။159
အတည္ျပဳလုုိက္သည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုထက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိသည့္ စမွတ္တစ္ခု
ဟူ၍သာ မွတ္ယူခဲ့ၾကသည့္တုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒျပဳမႈ ဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ လက္ခံခဲ့ၾကသည္မွာ
စီးပြားေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။160 ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ အေစာပုုိင္းတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၃
ခုုတြင္ ႏုုိင္ငံပုိင္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းပါ အပုုိဒ္မ်ားတြင္
အမွားမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ႏုုိင္ငံတကာပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ား မဖယ္ရွားမီအခ်ိန္ေလးတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔
ဒေရာေသာပါး တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျခဳံေျပာရလ်င္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား အဓိကေဆာင္ရြက္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ခံ
ခဲ့ၾကသည္။161 ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ၊္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အလုုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒသည္ အေစာဆုုံးေဆြးေႏြးခဲ့သည့္
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။162 ၂ဝ၁၂ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပ်က္စီးေနသည့္ ႏုုိင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားမႈမ်ားရွိသည္ကို ေဖာ္ျပ
လ်က္ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၎ထက္ပုိ၍ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမွာ ႏုုိင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ထားသည္ျဖစ္ရာ လုုိက္နာရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ နုုိင္ငံတကာစည္းကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္
ယင္းဥပေဒက အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။163
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံျခားတုုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၁/၂ဝ၁၂၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ား
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ၁၈ /၂ဝ၁၃၊164 အထူးစီးပြားေရးဇုုန္ဥပေဒ ၁/၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ ၂ဝ/၂ဝ၁၆ တုုိ႔သည္
ခ်ဳပ္ကုိင္ခံထားခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ အလားတူပင္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ ဗဟုုိဘဏ္ဥပေဒ ၁၆/၂ဝ၁၃ ေၾကာင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုုိင္ငံ၏ဗဟုုိဘဏ္အား
ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈကို အသုုံးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့သည္။165 လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ ၁၅/၂ဝ၁၂
၇/၂ဝ၁၃

တုုိ႔သည္

ျမန္မာအလုုပ္သမားမ်ားကို

ကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္သည့္

ႏွင့္ အနည္းဆုုံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ

ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၃

ခုႏွစ္၊

ဇူလုိင္လတြင္

အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၂၃/၂ဝ၁၃ တြင္ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းထား
သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားနည္းလြန္းသည္ျဖစ္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္ႏွင့္ မကုုိက္ဘဲျဖစ္သြားသည္။ မေသခ်ာမႈမ်ား၊ မျပည့္စုံမႈမ်ား
ရွိခဲ့သည့္တုိင္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းအၿပီးတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္မ်ား၏

ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားအတြင္း နအဖေခတ္လြန္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ႏုုိင္ငံတစ္ခုလုံးဆုုိင္ရာ စီးပြားေရးအသြင္အျပင္ႏွင့္ တရားေရးစနစ္ကို
တုုိးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားအား ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။166
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၅.၃။ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္သက္တမ္း ဥပေဒျပဳမႈပုံစံမ်ား (၂ဝ၁၆)
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းအတြင္း တုုိင္းျပည္ရွိ ကာလရွည္ၾကာဖိစီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကိုသာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ဥပေဒအသစ္မ်ား၊
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္လည္း မျပည့္မစုုံျဖစ္္ကာ ႏုုိင္ငံတကာ ဒီမုိကေရစီစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီျခင္း
မရွိပါ။

ထုုိ႔ေၾကာင့္

စစ္အာဏာရွင္၏

သမုုိင္းတစ္ေလ်ာက္

အတုုိက္အခံအျဖစ္

ရပ္တည္ခဲ့ေသာ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

စုုိးမုုိးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ပထမဆုုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ စတင္သည့္အခါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္ျမင့္မားမား
ထားရွိၾကခဲ့သည္။
သုုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အေစာပုုိင္းအစည္းအေဝးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳႏုုိင္စြမ္းမွာ အားနည္း
ေနသည္။ မျပည့္မစုုံျပဳစုုထားသည့္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးအား အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို အထူးဝါယမစုုိက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့
သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈ အႀကီးအက်ယ္ခံေနရသည္။ ေရွ႕လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။167 ေပါ့ေလ်ာ့စြာျပဳစုုထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား အေလာတႀကီး အတည္ျပဳ
ျခင္းမ်ိဳးကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ပါတီအေနျဖင့္ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမ်ား
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းစည္းလုုံးမႈ မရွိပါက နအဖေခတ္ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားစုု အသာစီးရသည့္စနစ္တြင္
အထိန္းအကြပ္မဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေၾကာင့္ အစုုိးရလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိုသာမက အစုုိးရရပ္တည္ေရးကိုပင္ ထိခိုက္ေစႏုုိင္သည္။
အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔ေပး ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကတိမ်ားမွ ေသြဖယ္မသြားေစရန္ ပါတီမွ
စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီး သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း စည္းကမ္းမရွိပါက ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္သည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို
ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳ ေထာက္ပ့ံႏုိင္မည္ မဟုုတ္ပါ။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၎၏ အတြင္းစည္းစိစစ္မႈကို တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။ ဗဟိုအလုုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီႏွင့္
တုုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္႐ံုးသုုိ႔ ဥပေဒၾကမ္း သုုိ႔မဟုုတ္ အဆုုိတစ္ခု တင္သြင္းခြင့္မရွိသည္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။168
၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ပါတီတြင္းစည္းလုုံးမႈႏွင့္သစၥာခံမႈတို အားေကာင္းလာေစရန္ အားတက္သေရာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးထက္ပို၍
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။169 ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈတင္း က်ပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွစတင္ၿပီး
အစုုိးရသစ္ဖြဲ႕စည္းပုုံအားလုုံးကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္တစ္ဦးတည္းကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေႏွးေကြးသြားခဲ့သည္။170

အျပဳသေဘာတုုိးတက္မႈအေနျဖင့္

ဥပေဒၾကမ္းအသစ္ျပဳစုုမႈေပၚတြင္

အာ႐ံု၍စုုိက္ႏုိင္ၿပီး

ေဆြးေႏြးခ်ိန္လည္း တုုိးလာခဲ့သည္။ ရံဖန္ရံခါ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားမစမီ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာအလုုိကပင္ ပါတီအာဏာ
ပုုိင္မ်ား၊ အစုုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားအစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ၿပီးမွ
တင္သြင္းသည္လည္း ရွိသည္။171
ဇယားကြက္ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ပထမအႀကိမ္
အစည္းအေဝး(ေဖေဖာ္ဝါရီ - ဇြန္ ၂ဝ၁၆)တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၇ ခုုသာ ရွိသည္။

ဒုုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝး (ဇူလုိင္ -

ေအာက္တုိဘာ ၂ဝ၁၆)တြင္ ၈ ခုု၊ တတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝး(ႏုုိဝင္ဘာ - ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆) တြင္ ၄ ခုုႏွင့္ စတုုထၱအၾကိမ္ အစည္း
အေဝး(ဇန္နဝါရီ - မတ္ ၂ဝ၁၇)တြင္ ၅ ခုုသာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းတုုိ႔အနက္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေလးႀကိမ္ ျပဳျပင္မႈျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ႏုုိင္ငံတြင္းရွိ
လႊတ္ေတာ္အဆင့္ ၂ ခုု(ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္)၊ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ ၃ ခုု ပါဝင္သည္။172
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းလႊတ္ေတာ္ ကဲ့သုိ႔ပင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အေစာပုုိင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားစုု(၂၄ ခုုအနက္
၁၇ ခုု)သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွျပဳစုုသည့္ မူၾကမ္းမ်ားမဟုုတ္ဘဲ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္
သည့္ တစ္မ်က္ႏွာစာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။
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ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးႏွင့္ ေတြဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ဇြန္
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၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၆ တြင္ မတူညီသည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးႏွင့္

ေတြဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ဇြန္
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လႊတ္ေတာ္သစ္၏ ပထမဆုုံးအႀကိမ္စည္းေဝးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ားအားလုုံးကို စိစစ္ရန္ အဖြဲ ႔ဝင္ ၈

ဦးပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ Ei Ei Toe Lwin, “NLD ‘iron rules’ stifle new parliamentarians,” Myanmar Times, April 25, 2016.
170

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုမွေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ၊

171

ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ဦးစီးသည့္လႊတ္ေတာ္ စတုုတၱအႀကိမ္အစည္းအေဝးမစတင္မီ ၂ ပတ္အလုုိတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Kyaw Hsu Mon, “Amendments to Myanmar Companies Act up for parliamentary discussion,” Irrawaddy, January 17, 2017.
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၃၀/၂၀၁၆၊ ၃၁/၂၀၁၆၊ ႏွင့္ ၃၂/၂၀၁၆ ( အားလုုံး ၂၀၁၆ ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔)
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ဇယား ၅။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အစည္းအေဝး ၄ ႀကိမ္အတြင္း အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား
(၂ဝ၁၆ - ၁၇)173
အတည္ျပဳခဲ့သည့္

ပုုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

ဥပေဒအေရအတြက္

ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ - ဇြန္)

၇

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၃

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၃

ဒုုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္ - ေအာက္တိုဘာ)

၈

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၃

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၃

တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ - ဒီဇင္ဘာ)

၄

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၂

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

ဝ

စတုုထၳအႀကိမ္အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ - မတ္)

၅

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၃

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

ဝ

စုုစုေပါင္း

၂၄

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား

၁၁

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား

၆

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ ပထမဆုုံးပုုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္
ရာထူးခန္႔ထားျခင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ အျမဲတမ္းႏွင့္အထူးေကာ္မတီမ်ားအား သက္တမ္းတုုိးျခင္းတုုိ႔ကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
မတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတအသစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည္။ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳ
ပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ပထမဆုုံးအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမွာ မႀကံဳဖူးေအာင္ ထူးျခားရွားပါးသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။
ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၆/၂ဝ၁၆) ျဖင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိသည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံရာထူးကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံျခားသား အိမ္ေထာင္ဖက္ သုုိ႔မဟုုတ္
သားသမီးရွိသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသား တုုိင္းကို သမၼတရာထူးမရရွိေစရန္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ပုုဒ္မ ၅၉(စ) အား ေရွာင္ရွားေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သည့္
ဥပေဒျဖစ္သည္။
မဲဆြယ္ကာလကတိမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ဥပေဒ သုုိ႔မဟုုတ္ လူထုကို ႏွိပ္စက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္ႏွင့္တန္းတူ စတင္ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ဒုတိယအႀကိမ္ ပုုံမွန္အစည္းအေဝး
မ်ားတြင္ နာမည္မေက်ာ္ၾကားသည့္ ဥပေဒ ၂ ခုုအပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒ ၆ ခုုကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ
(၁၉၇၅)သည္ ပထမဆုုံး ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ ကုုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးသန္႔စ်ာပန
အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုဆႏၵျပပြဲအၿပီးတြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ ဆုုိရွယ္လစ္အစုုိးရက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ဦးေနဝင္း
ေနာက္လုိက္မ်ားကလည္း ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္အပါအဝင္ ျပည္ဖ်က္သမားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ စနစ္တက် က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒကိုပယ္ဖ်က္သည့္ ဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ဒုုတိယေျမာက္အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။
(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၂၇/၂ဝ၁၆)174 အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ ၁၉၅ဝ သည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုု ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား
173

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ လက္မွတ္ထုိးအတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအားလုုံးကို http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/?q=laws. တြင္

ေလ့လာႏုုိင္သည္။
174

Htoo Htant, “Hluttaws revoke oppressive state protection law,” Myanmar Times, May 26, 2016.
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အား ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈ ရယူႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးေနာက္ ပထမဆုုံးေပၚေပါက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီး ၆၆ ႏွစ္အၾကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။175
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ အေပၚယံျပဳျပင္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အ
ခြင့္အေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ Fortify Rights ၏အဆုုိအရ ဤဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္
ေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး ႏုုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာင္းဆုုိသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ရန္
တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုုံးခ်ခဲ့သည္။176 စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဥပေဒပယ္ဖ်က္ျခင္းကို အျပင္းအထန္
ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အေလွ်ာ့ေပးေဆာင္ရြက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆုုိမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။177 ေဒသခံ
အာဏာပုုိင္မ်ားသုုိ႔ ညအိပ္ဧည့္သည္ရွိျခင္းကို သတင္းမပုုိ႔သည့္သူမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုုပ္သည့္အပုုိဒ္ကို
ျဖဳတ္လုိက္သည့္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေတာင္းဆုုိခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၌္ အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ စက္တင္ဘာ၌္ ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း သတင္းပို႔ရန္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္
သေဘာတူသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။178 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒ ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။179
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျပန္
လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္တုိင္ ႏုုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေနဆဲျဖစ္သည္။180 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔
မရဘဲ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ လယ္သမားတစ္ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပရန္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူရန္ လုုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။181
ေနာက္ဆုံးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကို မရဲတရဲႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြးလာ
ခဲ့သည္။182 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ သမၼတဘာရက္အုိဘားမားက အေမရိကန္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးလုုိက္သည္ႏွင့္
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ကလည္း ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳေပးလုုိက္သည္။183 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး
သက္တမ္းတြင္ အတည္ျပဳထား သည့္ ၂ဝ၁၂ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ၂ ခုုကို
အစားထုုိး လုုိက္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈပေပ်ာက္ေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကိုး အတည္ျပဳလုုိက္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့လူမႈေရး
ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းေၾကာင့္ လက္ေဆာင္ သို႔မဟုုတ္ တံစုိးကို အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆုိမႈမွာ ျပတ္သားမႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ထက္သန္သည္ကိုျပသရန္ သက္ႀကီးႏုုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္
ဆုုိင္သည့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။184
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး ၂ ရပ္ ရွိေနသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ
လႊတ္ေတာ္အသစ္သည္

ကိုလုိနီေခတ္လြန္ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္

အေျခခံက်သည့္လြတ္လပ္ခြင့္ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊

အတုုိက္အခံမ်ားကို

ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒလက္တံမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ရန္ အစျပဳခဲ့သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိ၊မရွိဆုိသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အေစာပုုိင္းတြင္ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား
ေလ့လာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တည္ဆဲဥပေဒ ၄ဝဝ အနက္မွ ဖ်က္သိမ္းရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္
ရန္လုိအပ္သည့္ ဥပေဒ ၁၄၂ ခုုကို တင္ျပခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာ့တရားဥပေဒ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာေစရန္ ဦးစားေပး
ဥပေဒအျဖစ္သတ္မွတ္ရမည့္ ဥပေဒ ၄၈ ခုုကို ထပ္မံတင္ျပခဲ့သည္။185 ထို႔ထက္အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ထိထိ
175

အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၃၉ ။) (၂၀၁၆၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၄)

176

“Ward, village law could disrupt elections: activists,” Myanmar Times, December 25, 2014.

177

စစ္တပ္ခန္႔ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ဇြန္.

178

“Amyotha Hluttaw approves Ward and Village-tract Administration Bill removing guest registration requirement,”

Global New Light of Myanmar, June 3, 2016; and “Pyithu Hluttaw approves bill to amend Ward or Village-tract Administration Law,”
Global New Light of Myanmar, September 19, 2016.
179

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၁/၂၀၁၆ (၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂)

180

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၈/၂၀၁၆ (၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၄) ဥပမာအျဖစ္ Linda Lakhdhir, “Freedom of Speech Remains

Illusory in the New Burma,” Irrawaddy, November 8, 2016 ကုုိ ၾကည့္ပါ။
181

“71-year-old protester arrested for shining lights on farmers’ plight,” Coconuts Yangon, November 16, 2016.

182

Tom Kean ၏ “How Aung San Suu Kyi is wasting Myanmar’s economic potential,” Southeast Asia Globe, January 2017 ကို ၾကည့္ပါ။

183

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၀/၂၀၁၆ (၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၁၈) ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသက္ဝင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

184

သက္ႀကီးရြယ္အုိဥပေဒ ၄၄/၂၀၁၆ (၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၃၀)

185

“Legal Commission recommends scrapping 142 laws,” Irrawaddy, April 8, 2016; and Swan Ye Htut, “48 laws must be enacted as

priority: legal commission,” Myanmar Times, September 13, 2016.

46

ေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းႏုုိင္သည့္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္မွစၿပီး
အေရးပါသည့္ ထုုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵျပခြင့္
ဆုုိင္ရာဥပေဒ(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္တုိင္)ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို

အရပ္သားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး အဓိကထားေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံသားအမ်ားစုု၏
လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာကိုိ ကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြစြာေထာက္ခံခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုနစ္တြင္
အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၄ ခုုကိုလည္း သီးသန္႔ေထာက္ျပခဲ့သည္။
ဒုုတိယအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲမႈ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ေသာ အရည္
အေသြးအဆင့္မီသည့္ ဥပေဒေကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္လားဆုုိသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သား
စြာေရးသားထားၿပီး သက္ေရာက္မႈအားေကာင္းသကဲ့သုိ႔ ႏုုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကုုိက္ညီေသာ စနစ္တက်ျပဳစုုထားသည့္
ဥပေဒတစ္ခုကို အတည္ျပဳ ရန္မွာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းအတည္ျပဳလုုိက္သည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားကို စနစ္တက်ႏွင့္
မွ်တစြာ အသက္သြင္းႏုုိင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ား ျပဳစုုထားရန္လည္း လုုိအပ္သည္။ လြတ္လပ္ထက္ျမက္ကာ လုုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကို အတိအက်ေဆာင္ရြက္သည့္ တရားေရးစနစ္တခုုျဖစ္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ရအုုံးမည့္ ျမန္မာ့တရားေရးစနစ္၊
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ ခင္မင္ရာခင္မင္ ေၾကာင္းေပၚလုုိက္ၿပီး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုုိင္ငံ၏ အေျခခံဗ်ဴ႐ိုိကေရစီ္ယႏၱယားမ်ား၊
ႀကီးၾကပ္သူမရွိဘဲ မိမိသေဘာအတုုိင္း ဆုုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုံျခဳံေရးက႑သည္ လႊတ္ေတာ္ကခ်မွတ္လုိက္သည့္ ဥပေဒအသစ္
မ်ားကို လုုိက္နာရန္ဆႏၵမရွိ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔အေပၚသက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏုုိင္သည္။
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အခန္း ၆။ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ တာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ အုုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရၿပီး အာဏာရွင္ သက္တမ္းရွည္ခဲ့သည့္ အျခားေသာ
ဒီမုိကေရစီထြန္းသစ္စႏုုိင္ငံမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာသည္လည္း စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာကဲ့သုိ႔ပင္
အုုပ္စုိးခံမ်ားသည္ ၎တုုိ႔အတြက္ အုုပ္စုိး သူမ်ားထံမွ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈကို လုုိလားၾကသည္။ တာဝန္ခံမႈျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ စိစစ္မႈ၊
စုုံစမ္းမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိထားရန္လုိသည္။
လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရးတာဝန္သည္ ကုုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္း ၃ ခုုအနက္ တတိယတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ဥပေဒမ႑ိဳင္၏ ေစာင့္
ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပုံ ၃ မ်ိဳးမွာ (၁) လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား (၂) အေရးေပၚကိစၥမ်ားစုုံစမ္းရန္ ယာယီ
ေကာ္မရွင္မ်ား( ၃) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စုုံညီစည္းေဝး
မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထုံးလုုပ္နည္းအတုုိင္း ေမးခြန္းေမးျခင္းတုုိ႔ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္မွေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းသည္ဟုဆုိရာတြင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္သည္ အစုုိးရဌာနမ်ား၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ စြမ္းရည္အသင့္ရွိေနျခင္းကိုဆုိလိုၿပီး အထူးသျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရမည္။ လုုိအပ္ပါက အေျပာင္း
အလဲျပဳလုုပ္ရန္ ဆင့္ေခၚႏုုိင္ရမည္။ ေလ်ာ့ရဲသည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈဟုဆုိရာတြင္ ဥပေဒမ႑ိဳင္သည္ ပုုံမွန္စီမံလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးႏုုိင္၊
ႏုုိင္ငံ၏ ရ-သုုံး ခန္႔မွန္းေျခစရိတ္ကုိ စိစစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ျပည္သူ႔က႑ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးက႑တုုိ႔အား ႏုုိင္ငံေရးအရ
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အာဏာမရွိျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အသင့္မျဖစ္ျခင္းကို ဆုုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။186 လႊတ္ေတာ္မွ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္း
ေက်ာင္းမႈ လုုံးဝမရွိျခင္းသည္ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းညိွမ့္ လႊတ္ေတာ္၏ လကၡဏာျဖစ္ၿပီး ဆုုိဗီယက္ေခတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္ခ်ိန္
ဆုုိဗီယက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၁၉၇၄ - ၁၉၈၈ မဆလေခတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာလႊတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ အပုုိဒ္ ၁၁ (က) တြင္ ဥပေဒမ႑ိဳင္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရးတာဝန္ကို
ႏုုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသုုံးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး
အာဏာတုုိ႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ပုုိင္းျခားသုုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ျခင္းတုုိ႔ ျပဳသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဇယားကြက္ ၇။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းသည့္စနစ္
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရးလုုပ္ငန္းကို အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏုုိင္မႈအာဏာဟုု ညႊန္းဆုုိအသုုံးျပဳသည္။
တစ္သီးပုုဂၢလမ်ား၊ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ သုုံးသပ္သူမ်ားသည္ စကားေျပာရာတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကို ၾကားညွပ္အသုုံးျပဳေလ့ရွိသည္။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ စကားလုုံးအခ်ိဳ႕ကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ေရာေႏွာသုုံးစြဲၾကသည္။
“check and balance” ထိန္းညွိ၊ “oversight” ႀကီးၾကပ္၊ “scrutiny” စိစစ္ ႏွင့္ “investigate” စုုံစမ္း အစရွိသျဖင့္ ေရာေႏွာ
သုုံးစြဲသည္။
စကားလုံအသုုံးအရ ကြဲျပားမႈအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ “scrutiny” စိစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စိစစ္ေရးလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕
သုုိ႔မဟုုတ္ “investigations” မ်ားက အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စိစစ္ခံရသည့္ လုုပ္ငန္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပဳျပင္ရန္
ကိစၥမ်ား အၾကံျပဳရန္ သုုိ႔မဟုုတ္၊ လုုပ္ငန္း၏ တလြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အဆုုံးသတ္ရန္

ျပန္လည္သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုုပ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ စိစစ္ခံရသည့္ လုုပ္ငန္းမွ ထုုေခ်လႊာတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ခ်ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိက္႐ိုက္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တစ္စုံတရာ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ “oversight” ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႀကီးၾကပ္သည့္အဖြဲ႕သည္
ႀကီးၾကပ္ခံရသည့္အဖြဲ႕ေပၚသုုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္စုံတရာ၊ အာဏာတစ္စုံတရာရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲျပဳလုုပ္ရန္
တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား ျပဳႏုုိင္သည္။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္မူ့ တာဝန္ခံမႈ ျပဳရသည္။

နအဖေခတ္လြန္ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ထိန္းညႇိျခင္း(balances)ထက္ စစ္ေဆးမႈ(checks)က ပုုိမ်ားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဒုုတိယဥကၠဌက တစ္ႀကိမ္တြင္ ဝန္ခံခဲ့ဖူးသည္။187 သုုိ႔တေစ လႊတ္ေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္၏ အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ထိန္းညွိျခင္းျဖင့္ ၎၏တရားဝင္မႈကို ထိန္းထားႏုုိင္သည္ဟု ဆုုိခဲ့ေသာ္လည္း
မ႑ိဳင္ ၂ ရပ္ လုုံးသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအႏုုိင္ရရွိရာမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
အတြင္း အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ၾကားတြင္ အာဏာထိန္းညွိမႈကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ပုုံမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊
186

လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္မိတ္ဆက္တင္ျပမႈကို Ricardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Government

Accountability and Legislative Oversight (London: Routledge, 2014) တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
187

ေနျပည္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခ်က္၊ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္။
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ထိန္းညႇိျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ထက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၊
ပုုဂၢိဳလ္ေရး အာဏာတည္ေဆာက္ထားႏုုိင္မႈျဖင့္ ပုုံေဖာ္သြားသည္က ပုုိမ်ားခဲ့သည္။188
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမွာ အားနည္းသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ
လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အားထုတ္မႈရလာဒ္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္
သက္တမ္းတြင္ အစုုိးရဌာနမ်ားကို ေစ့စပ္စြာ စိစစ္(scrutinize)ရန္၊ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ထက္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း(vet)ႏွင့္ စာရင္း
စစ္ျခင္း(audit)မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အားထုုတ္ခဲ့ၿပီး သမၼတႏွင့္အၿပိဳင္ အာဏာတည္ေထာင္ရန္ ပုုိမိုအားစုုိက္ခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရးလုုပ္ငန္းသည္ နာမည္ေကာင္းရခဲ့သည္။ ပထမတြင္ အာဏာရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
အျခားသူမ်ားအပါအဝင္

တစ္သီးပုုဂၢလမ်ားႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ

ေဆာင္ရြက္

ခဲ့ၾကၿပီး

၂ဝ၁၂

ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း

ျပည္တြင္းျပည္ပ ပံ့ပုိးမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း စုုစည္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏုုိင္ခဲ့သည္။ တစ္သီးပုုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏
ၾကားျဖတ္ေမးခြန္းမ်ား၊ စုုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ အဆုုိမ်ား တင္သြင္းေမးခြန္းထုုတ္ျခင္းသည္ စိစစ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ အဖုုိးတန္သည့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း တစ္သီးပုုဂၢလ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ရံဖန္ရံခါတြင္ အစီအစဥ္မက်ျခင္း၊ ကုုိယ္က်ိဳး
အေျခခံျခင္း၊ အေရးမပါသည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားေပၚ
ေလ့ရွိသည္။
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အေျခခံျခင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚ

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံမႈမရွိၾကေသာ္လည္း အစုုိးရအာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑ကို

ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အသုုံးမတည့္ဟု ျခဳံငုံအဓိပၸာယ္ထုတ္၍ မရပါ။190
ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ စိစစ္မႈမ်ား(parliamentary scrutiny) ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြ ရ-သုုံးခန္႔မွန္းေျခ
ဆန္းစစ္မႈမွလြဲ၍ ရံဖန္ရံခါတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆန္းစစ္သည့္ သေဘာပါေလ့ရွိသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္
စတင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္၏ ျခဳံငုံဆန္းစစ္မႈႏွင့္ စိစစ္မႈအရည္အေသြးကို သံုးသပ္္ရန္မွာ ေစာလြန္းေနေသး
သည္။ ပါဝင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ပို၍သေဘာေပါက္လာသည့္တုိင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈအစား ေရြးခ်ယ္စိစစ္သည့္
(vetting)ပုုံစံ သေဘာေဆာင္သည့္ အားေပ်ာ့သည့္စိစစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနမည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆာင္
ရြက္ရမည့္ တာဝန္သည္ ႀကီးမားသည္။ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုုမွာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႕
အႀကံဳမရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္သီးပုုဂၢလမ်ားၾကားႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အာဏာရွိဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဝါရင့္
ဗ်ဴ႐ိုိကရက္မ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားၾကားမွ အာဏာဆင္းသက္ပုံမ်ားမွာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး
အေနျဖင့္ အျခားအာဏာအခက္အျဖာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လုိသည္ဆုိပါက မိမိအေနျဖင့္လည္း စစ္ေဆးခံၿပီး၊ ထိန္းညႇိမႈခံၿပီး ျဖစ္ရမည္ကို
ဂ႐ုမထားၾကသည္ကလည္း အမ်ားစုုျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္လည္း မိမိအစုုအဖြဲ႕ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း
ေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

၆.၁။ စိစစ္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Vetting Processes)
နုုိင္ငံေတာ္ရ-သုုံးခန္႔မွန္းေျခဘ႑ာေငြ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပည္သူ႔အသုုံးစရိတ္မ်ား စိစစ္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခု၏ အဓိကလုုပ္ငန္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုရ-သုုံးခန္႔မွန္းေျခ ဘ႑ာေငြလုပ္ငန္း
စဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားအသုုံးျပဳပုုံ ဆန္းစစ္ျခင္း တုုိ႔တြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ အစုုအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ အပုုိဒ္ ၂၄၂
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း စိစစ္ျခင္းျပဳလုုပ္ရန္ အာဏာရွိသည္ႏွင့္အညီ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးအကူအညီျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ စာရင္း
စစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီႏွင့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာဝန္ခံခ်က္မ်ား
စိစစ္ေရးေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစိစစ္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္သည္။
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Kean, Myanmar’s Parliament; in Egreteau, Emerging Patterns of Parliamentary Politics; and in Fink, Myanmar’s Proactive National

Legislature. တုုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ ႔ဝင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅၊ ဧၿပီ.

190

ေအာက္လြႊတ္ေတာ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆) ေတြဆံု ေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅၊ ဧၿပီ.
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ဇယားကြက္ ၈။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
ျဗိတိသွ်ဓနသဟာယမွ လႊတ္ေတာ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ျဗိတိသွ်ဝက္စ္မင္စတာ ပုုံစံယူထားသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္
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ပုုံမွန္အားျဖင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာ သုုံးသပ္သည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးၾကား
ရင္းႏွီးၿပီးအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိပါက ဘ႑ာေရးဆုုိ္င္ရာေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမွာ ပုုိ၍အားေကာင္းသည္။
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အစုုိးရ၏တာဝန္ခံမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ တက္ၾကြထက္ျမက္သည့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုုိအပ္သည္။ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္လည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသုုံးစရိတ္မ်ားကို မွန္မွန္
ကန္ကန္ သုုံးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ၊ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေပးပို႔သြားရန္ လုုိအပ္သည္။
မူရွာရက္အလြန္ ပါကစၥတန္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းစႏုုိင္ငံ အမ်ားစုုတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အေရး
ပါသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။191 ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးစီပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ၂ ခုုရွိသည္။
တစ္ခုသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ၿပီး (အပုုိဒ္ ၁၁၅ က)

တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္(အပုုိဒ္ ၁၄၇ က) တြင္ျဖစ္ကာ

အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ေကာ္မတီ ၄ ခုု အနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ၈ ဦး (လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ အပါအဝင္)ျဖင့္ ပူးေပါင္းျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္း
ထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ ေကာ္မတီမ်ားၾကား အျမင္ကြဲျပားမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေကာ္မတီ
အစည္းအေဝး ေခၚယူသည္။192 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလက္ထက္ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားအရမူ ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီမွ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးလုုံးျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။193

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရအေနျဖင့္

ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုုိက္

တင္သြင္းခဲ့သည့္၊

အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ အသုုံးစရိတ္အားလုုံးကို စစ္ေဆးရေသာ အေရးပါသည့္တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အျခားေသာ တာဝန္မ်ားအျပင္
အစုုိးရက ျပင္ဆင္လာသည့္ တစ္ႏွစ္တာ ျပည္ေထာင္စုအသုုံးစရိတ္ကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက စိစစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရသုုိ႔
ကမ္းလွမ္းလာသည့္ ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း သုုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို
စစ္ေဆးသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံဗဟုုိဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အထူးအာ႐ံုစုိက္ သုုံးသပ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္မွ စၿပီး ႏွစ္စဥ္
ႏွစ္တုိင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တစ္ေၾကာင္းခ်င္း ဖတ္ရႈရန္အတြက္
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရသည္။194 လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊
ဗ်ဴ႐ိုိကရက္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚႏုုိင္သည္။ ဗဟုုိဘဏ္၊ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုုိင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမွ အထူးျပဳကြ်မ္းက်င္သူ
မ်ားကိုလည္း အၾကံေပးရန္၊ ရွင္းလင္းေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ဖူးသည္။195
လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္ ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို အျပင္သုိ႔ထုတ္ျပန္ရန္
သုုိ႔မဟုုတ္ ရလဒ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေစရနအတြက္ ျပသရန္မလုုိအပ္ပါ။196 လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏ ပုုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္
အစိီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးမွ အတည္ျပဳလုုိက္သည္ဆုိပါက ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဆုုံးျဖတ္ရန္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ပုုိ႔သည္။ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုပုံစံႏွင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္
အစီရင္ ခံစာမ်ားကို ျပဳျပင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။197 သုုိ႔ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထုံးလုုပ္နည္း သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားတြင္
လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရသည္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတုုိင္း လုုိက္နာရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
အစုုိးရဝန္ထမ္း ဗ်ဴ႐ိုိကရက္မ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္မွ ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိသည္က မ်ားသည္။ “မွတ္စုေတာ့
ကူးသြားၾကတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဘာမွ ဆက္မလုုပ္ၾကဘူး”ဟုု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
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အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္ ဦးစီးက်င္းပေသာ ပူးတြဲျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ

193

“First day, third regular session of First Pyidaungsu Hluttaw kicks off”, New Light of Myanmar, February 1, 2012, p. 8.

194

“Fink, “Myanmar’s Proactive National Legislature,” 344

195
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ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီအဖြဲ ႔ဝင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅

197

ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္ကို “First regular session of Pyithu Hluttaw

continues for third day”, New Light of Myanmar, March 4, 2011, pp. 8-10. တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။

50

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက စိ္တ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေျပာသည္။198 ထုုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏တာ
ဝန္သည္ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းထက္ ဘ႑ာေရး ဆုုိင္ရာ စိစစ္မႈဟုဆုိပါက ပို၍သင့္ေတာ္မည္ ျဖစ္သည္။
ရ-သုုံးခန္႔မွန္းေျခစရိတ္မ်ား စိစစ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ား စစ္ေဆးျခင္းသည္ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁
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တြင္လည္း ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ သုုိ႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လက္ခံ
ရရွိသည့္ တုုိင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည့္လွ်ံလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
သက္တမ္း ၂ ခုုလုံးတြင္

အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး

ေကာ္မတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြမလုုံေလာက္မႈ၊ အစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ မအားမလပ္သည့္ၾကားမွ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ အနည္းငယ္ျပဳလုုပ္
ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ တလြဲသုံးမႈမ်ားႏွင့္ တလြဲလ်ာထားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။ 213

၆.၂။ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရးအတြက္ ျပင္ပေထာက္ပံ့မႈမ်ား
အခန္း ၂.၄ တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတုုိင္း ႏုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၊ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုုိးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံ၏ ျပန္လည္
ေပၚထြက္စ လႊတ္ေတာ္ကို အကူအညီအေျမာက္အမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ ထိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မူၾကမ္းေကာ္မတီ
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အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊

၂၀၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ.
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ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ အမ်ားအျပားရရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိဖူးသည္။
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လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အခ်င္း

တုုိးတက္လာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ သုုေတသနႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ လုုပ္ငန္းမ်ား တုုိးတက္ေရးအတြက္ ကူညီျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ တြင္
လႊတ္ေတာ္ဝင္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းအျပင္ အလွဴရွင္မ်ားသည္
လတ္တေလာတြင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ စိစစ္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အထူးအေလးေပးအာ႐ံုစုိက္လာၾကသည္။ (ဥပေဒၾကမ္း
ျပဳစုုျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ လုုပ္ငန္း
မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏုုိင္သည္အထိ)
၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ အဓိက
အားနည္းခ်က္ႀကီးမ်ားရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူအမ်ားစုုက ေထာက္ျပခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အသစ္ျဖစ္ေသာ၊ နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ
မ်ားကို ႀကိဳဆုုိခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ရွိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ၂ ခုုသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား
အဓိက လက္ခံရသည့္ အစုုအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ရသုုံးစရိတ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကို ပံ့ပုိးေပးသည့္ အစီအစဥ္
အနည္းဆုုံး ၃ ခုုရွိၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္ (World Bank) ၊ International Institute for Democratic and Electoral Assistance (IDEA) ႏွင့္
ဥေရာပသမဂၢတုိ႔က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္။ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ရွိ ထုုိကဲ့သို႔ေသာ အထူးရည္ရြယ္သည့္ အေထာက္အပံ့ရသည့္ ေကာ္မတီ
မရွိပါ။ မမွ်မတႏုုိင္လြန္းသည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္တည္ျမဲရန္ခက္ခဲသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပုိးရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္က အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၃ သန္းခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အသုုံးစရိတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္ကို စိတ္ဝင္တစားရွိခဲ့ၾကသည္။215 အလား
တူပင္ IDEA သည္လည္း ကေနဒါမွ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ Ottawa’s Parliamentary Center ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
၂ ခုု စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစုုိးရလက္ထက္တြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။216 ႏုုိင္ငံျခားကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ
သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္၊ ျမန္မာအထူးျပဳကြ်မ္းက်င္သူ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ
ေကာ္မတီကို နည္းပညာအရ အၾကံေပးကူညီျခငး္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။217 ဥေရာပသမဂၢသည္လည္း ျပည္သူ႔
ဘ႑ာေရး စီမံမႈႏွင့္ ရသုုံးစရိတ္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းေပၚ အဓိကအသားေပးသည့္ ၃ ႏွစ္ၾကာ အစီအစဥ္တခုုကို ၂ဝ၁၇ တြင္
စတင္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ အခင္းအက်င္း အတြင္းသုုိ႔ ေျခလွမ္းထားသည္။218
လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ရသုုံးစရိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ျခင္းကို အာ႐ံုစုိက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လက္ရွိ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ့အေျခ
အေနႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေနေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေစာင့္ၾကည့္
ထိန္းေက်ာင္းျခင္း က႑တြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။219 အာဏာရွင္ေခတ္လြန္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အာဏာရွိ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္၊ က်ဴးလြန္ေနသည့္ အမွားမ်ား၊ အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အလြဲမ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ခြဲေဝတာဝန္
ယူရန္ ဆႏၵအနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု ယူဆႏုုိင္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်တခုုမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္

၎၏ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈလည္း တစတစတုုိးတက္ လာမည္
ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တခုုလုံးကို လႊမ္းျခဳံႏုိင္သည့္ အားေကာင္းခုုိင္မာသည့္၊ စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ
ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံေရး ဆႏၵမရွိျခင္း သို႔မဟုုတ္ စြမ္းရည္မရွိျခင္းတုုိ႔ေတြ ႔ၾကံဳလာႏုုိင္သည္။
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ပူူးတြဲျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အဖြဲ ႔ဝင္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ
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IDEA ႏွင့္ Canada’s Parliamentary Center တုုိ႔ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ သင္တန္း စာရြက္စာတမ္းအားလုုံးကို : IDEA, Strengthening Parliament’s

Role in the Budget Process (Yangon and Ottawa: International IDEA Publications, February 2016) တြင္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၆ အၿပီး
လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ IDEA သည္ EU မွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈရယူခဲ့သည္။ .
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ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊၊လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရသုုံးစရိတ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးႏုုိင္ရန္၊ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာ ထုုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္၊

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန တုုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေထာင္ရာတြင္ ကူညီရန္ျဖစ္သည္။ IDEA စီမံခ်က္ အတြက္
အလုုပ္လုပ္ေပးေနသည့္ ျမန္မာအၾကံေပးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ။ .
218

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပားႏွင့္ အေရးႀကီး ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ယုုံၾကည္မႈကို ရရွိခဲ့သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္ေသာ IDEA ကပင္

စီမံမည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ္ဝင္ဘာ.
219

UNDP ၏ လႊတ္ေတာ္စြမ္းရည္ထက္ျမတ္ေရးလုုပ္ငန္း အထူးကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ႏုုိ္ဝင္ဘာ.

53

သုုံးသပ္ခ်က္၊ ေရွ ႔လုပ္ငန္းစဥ္
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အေရးပါသည့္ႏုိင္ငံေရး အစုုအဖြဲ႕တစ္ခုအေနႏွင့္ ေပၚထြက္လာ
ခဲ့သည္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ခုု၊ ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ခုုရလဒ္တုိ႔ကို ၁၉၉ဝ
ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔မဟုုတ္ပဲ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစုုိးရက လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္း ကြ်မ္း
က်င္သည့္ ဥပေဒ ျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကာလရွည္ၾကာေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီးေနာက္တြင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္အသစ္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဓိက တာဝန္သုံးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္
ထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားကို ယခင္ကထက္ပုိ၍အေလးထားလာၾကသည္ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ ၂ ခုုလုံးသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ စဥ္းစားရန္မရဲသည့္ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျပခဲ့သည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မ႑ိဳင္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စိစစ္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုုပ္လာခဲ့ၿပီး အစုုိးရဗ်ဴ႐ိုိကရက္မ်ား တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ပယ္ခ်မႈမ်ား
ျပဳလုုပ္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုုိရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတင္ျပလာသည့္ အသုုံးစရိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေလ်ာ့ခ်သည္မ်ားလည္းျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂
ရပ္လုံးသည္ မီဒီယာ အမ်ားအျပား စိတ္ဝင္စားလာရန္ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တက္ၾကြသည့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
တက္ၾကြသည့္တုိက္တြန္းမႈအမ်ားအျပားကိုလည္း လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
ေဖာ္ျပခဲ့ပါ အားရဖြယ္တုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ခုိင္မာတုုိးတက္ေရး၊ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ေရး ေဆာင္
ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ ေရွ ႔ေလ်ာက္ တည္ၿငိမ္မည္၊ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ကံေသကံမ မေျပာႏုုိင္ပါ။ ျမန္မာ၏ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္အသစ္သည္
မွန္ကန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေရာက္ေနသည္ဟု

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ကိစၥမ်ားကို ၾကည့္ၿပီးဆုုိႏုိင္

ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာသည္မွာ ေလာေလာလတ္လတ္ပင္ရွိေနေသးသည္။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏ အေစာပုုိင္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာသည့္တုိင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာစီမံမႈတြင္ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုု၊ ႏုုိင္ငံဗ်ဴ႐ိုိကေရစီ စြက္ဖက္ျခင္းမွ
ကင္းၿပိီး လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္၊ လုုပ္ငန္းကိုအျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ထည့္သြင္းႏုုိ္င္ျခင္းမရွိေသးပါ။
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ပထမသက္တမ္း (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆) တြင္ ဥပေဒျပဳမႈကို လုုိအပ္သည္ ထက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မျပည့္မစုုံ
ေရးသားထားသည့္
တခါမက

ဥပေဒအမ်ားအျပားထြက္ေပၚလာေစခဲ့သည္။

ျပန္လည္ျပဳလုုပ္ရသည္။

၂ဝ၁၆

ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္

ယင္းဥပေဒမ်ားသည္

ပထမဆုုံးက်င္းပခဲ့သည့္

ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊

ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္

လႊတ္ေတာ္သည္

ကုုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သည္။ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္အခ်ိဳ ႔ကို စုုံညီစည္းေဝးမ်ား တြင္
ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵမရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ
ေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အထက္ေအာက္ အာဏာစီးဆင္းပုုံႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ စုုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း သေဘာတရားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ျဖစ္စဥ္မ်ားက အခုုိင္အမာ သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း
ျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံေရးအရ အစုုိးရကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္းရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အသစ္၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္အဝဝကို ျပည္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအား ႀကိဳတင္ အသိမေပးဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေဆာင္
ရြက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။
ယခုုစာတမ္းသည္ သက္တမ္းေျခာက္ႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္သာျပဳလုုပ္ၿပီးသည့္ အေနအထားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကို
လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္
ေနမႈမ်ားကို ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ပါလီမန္အစုုိးရ ျပန္လည္ အသက္သြင္း ရန္အားထုုတ္ေနသည့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ျမန္မာႏုုိင္ငံျဖစ္စဥ္သည္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး စံျပဥပမာပင္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေစရန္၊ လႊတ္ေတာ္၏
လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ စုုစည္းခုုိင္မာလာေစရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ ရမည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္လာရန္ အတြက္
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ရင့္က်က္မႈရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပို၍အားထည့္ အာ႐ံုစုိက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ တစတစ အရွိန္ရလာသည့္
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုုိအပ္သည့္ အစုု အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑၊ လုုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ပုံ၊ လႊမ္းမုုိးႏုုိ္င္မႈတုိ႔ ပုုိ၍ အားေကာင္းလာေစရန္ အၾကံျပဳခ်က္အနည္းငယ္ကို ေဖာ္ျပလုုိက္ရပါသည္။
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

လႊတ္ေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို တိတိက်က် ခြဲျခားထားရန္
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ တန္းတူေပးအပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ
ဥပေဒၾကမ္းတင္ျပမႈမွာ ရႈပ္ေထြးမႈမရွိသည့္တုိင္ စနစ္တက်မရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ တုုိင္းရင္းသားေရးရာမ်ား၊ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့
ခ်ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေရးကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား(စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး၊ လုုံျခဳံေရး ကိစၥမ်ား)ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ခြဲျခားထားသည့္ပုံစံကိုလည္း စဥ္းစားႏုုိင္သည္။

၂။

လႊတ္ေတာ္ လုုပ္ငန္းျပဇယား (legislative calendar) ေရးဆြဲရန္
လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းျပဇယားတစ္ခု ဖန္တီးျပင္ဆင္ထားရန္လုိေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား
ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားအားလုုံးက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ မည္သည့္အခ်ိိန္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔
ေဆာင္ရြက္မည္ကို ရက္ခ်ိန္း သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ထားမႈ မရွိလ်င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား သည္ မဲဆႏၵနယ္သုိ႔ ကြင္းဆင္းျခင္း၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အျခားအျခားေသာကိစၥမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ စီစဥ္ႏိုင္မည္မဟုုတ္ပါ။
လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပုုိ၍စနစ္က်သည့္ လႊတ္ေတာ္
လုုပ္ငန္းျပ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခု ျပင္ဆင္ရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္းကို သတိထားမိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္
ရာတြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္တုိင္ ျပႆနာကိုမေျဖ ရွင္းႏုုိင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
အေသးစိတ္ အတိအက် ျပဳစုုထားသည့္ လုုပ္ငန္းအခ်ိန္ျပဇယား မရွိလွ်င္ လုုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးတြင္ ထိပ္တန္း
ေနရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို္ စိတ္ၾကိဳက္လႊမ္းမုုိး စီစဥ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးစီးသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ တစ္ႏွစ္လ်င္ ဘ႑ာေငြရ-သုုံးစရိတ္ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး
(ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလ သၾကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္ထိ)၊ ေႏြရာသီအစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္(ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလ)ႏွင့္
အတိုခ်ဳပ္က်င္းပမည့္ ေနာက္ထပ္တုိး ဘ႑ာေငြ အသုုံးစရိတ္ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး(ႏုုိဝင္ဘာလ မွ ဒီဇင္ဘာလ)စသည္တုိ႔ျဖင့္
အစည္းအေဝး ၃ ႀကိမ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၄ ႀကိမ္ထိ က်င္းပမည္ဟု ယူဆႏုုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏
ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် စုုစည္းေဆာင္ရြက္မည္၊ အင္တုိက္အားတုုိက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုုိပါက စုုံညီအစည္းအေဝး
အခ်ိန္မ်ားကို ခ်ဳံ႕လုုိက္ရန္ လုုိအပ္သည္။ အားလုုံးျခဳံ၍ဆုုိရလ်င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အဝင္အထြက္
အခ်ိန္မ်ားကို စီမံႏုိင္ရန္္ တစ္ပတ္စာ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏွစ္ပတ္စာအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အေသးစိတ္ျပဳစုုထားသည့္ လုုပ္ငန္းျပအခ်ိန္
ဇယားတစ္ခု လုုိအပ္သည္။

၃။

လႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးလုုပ္ငန္း တုုိးခ်ဲ ႔ရန္
လႊတ္ေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သုုိ႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ
မ်ားတြင္ ေလ့လာႏုုိင္ၿပီဟု လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ ဝါရင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ယင္းလမ္းေၾကာင္း
မ်ားမွ သတင္းေပးျခင္းသည္ လုုံးဝ လုုံေလာက္မႈ မရွိသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ သတင္းေပးရန္၊
လႊတ္ေတာ္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းျပရန္ႏွင့္ အာဏာအဝန္းအဝုုိင္းႏွင့္အလွမ္းကြာသည့္ ျပည္သူလူထု၏ လႊတ္ေတာ္
အေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားအား ပုုိမုိၾကည္လင္လာေစရန္ အင္တုိက္အားတုုိက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
တုုိးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္တုိင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းစည္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ႏုုိင္ငံသားအမ်ားစုုမ်က္ကြယ္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းေရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖ႔ြဲခ်ဳပ္ သက္တမ္းတြင္ပါ မီဒီယာႏွင့္ အာဏာရပါတီ၊ ဥပေဒျပဳအာဏာရွိသူမ်ား
ၾကား ဆက္ဆံေရးက်ဲသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အျမင္ဖလွယ္ျခင္းကို အားနည္းသြားေစခဲ့သည္။ မီဒီယာ၊
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ား၊

ႏုုိင္ငံတကာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

လြႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပုံမွန္

ဝင္ထြက္ဆက္သြယ္မည့္သူမ်ားကို စည္း႐ံုးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ညိႇရမည္ျဖစ္ၿပီး
လႊတ္ေတာ္၏လုုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာရန္၊ အမ်ားနားလည္ႏုိင္ရန္၊ ျပည္သူလူထုကို တာဝန္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ ဆက္ဆံေရးေႏြးေထြးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
၄။

လြတ္လပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အက်ိဳးျပဳဌာနတစ္ခု ဖန္တီးရန္
လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာ သုုေတသနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးဌာနအျဖစ္ ဥပေဒျပဳကိစၥေလ့လာ
ေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးဌာနကို ဖန္တီးထားႏုုိင္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးဆုုိင္ရာ သုုေတသနႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ
လုုပ္ငန္းမ်ားကို ပ့ံပုိးျခင္း၊ နည္းပညာပုုိင္း၊ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ မႈပုိင္းဆုုိင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္းတုုိ႔ကို ျပည္တြင္းျပည္ပကြ်မ္းက်င္
သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည္။ ယင္းဌာနသည္ ႏုုိင္ငံတကာမွပ့ံပုိးသည့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ
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အကူအညီမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုုစည္းစီမံမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊
ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ ဥပေဒျပဳျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ဥပေဒကိုေက်ညက္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာမွကြ်မ္းက်င္သူမ်ား
ပါဝင္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ၊ လြတ္လပ္ၿပီး ပါတီစြဲကင္းသည့္ ဌာနတစ္ခုဖြဲ႔စည္းႏုုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံတကာမွ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ထားသည့္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏ သုုေတ
သနလုုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ေရးကို (လက္ရွိတြင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္ သတင္းေပးျပန္ၾကားမႈမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေနသည္) ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။ ယင္းဌာနသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ၿပီး သင္တန္းသင္႐ိုးပုုံစံ
ထုုတ္ျခင္းမ်ားပင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
၅။

ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ေရြးခ်ယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ရန္
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား သုုိ႔မဟုတ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆႏၵအတုုိင္း ေရြးခ်ယ္သည္ထက္ အသိပညာ၊ လုုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ဆႏၵအေပၚ အေျခခံၿပီး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္နုိင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားရန္
လုုိအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ ဆင္တူ သည့္ေကာ္မတီ ၂ ခုု အၾကား လုုပ္ငန္းထပ္မႈကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို
ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေကာ္မတိိီ၏အခ်ိန္အမ်ားစုုကို အသုုံးျပဳရသည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မွ
ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရသည့္ ေကာ္မတီမ်ိဳး၏ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရွင္းလင္းရန္ လုုိအပ္သည္။ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ ျပည္သူတို႔၏
တုုိင္ၾကားစာေကာ္မတီသည္ တုုိင္ၾကားမႈေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ နမူနာေကာင္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္သည္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္သည္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ရာ အေရးအရာတစ္ခုတည္းကို ေျဖရွင္းေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား၏ လုုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းမႈမ်ား တုုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ား တုုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရန္ လုုိအပ္သည္။

၆။

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္မႈ တုုိးျမႇင့္ရန္
ေကာ္မတီဦးေဆာင္မႈပုိင္းတြင္ (ဥကၠဌ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး)

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ တုုိးခ်ဲ႕ရမည္။ နအဖ

ေခတ္လြန္ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းထက္စာလွ်င္ တုုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ျပင္ဆင္မႈျပဳလုုပ္ရမည့္ ေနရာအမ်ား
အျပား ရွိေသးသည္။ အလြတ္သေဘာ စုုစည္းထားသည့္ ပူးတြဲအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(ေကာ္မတီမဟုုတ္)ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ဦးေဆာင္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္မွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၆ဝ ေက်ာ္သည္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ား
ႀကီးစုုိးထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီထက္ ပုုိ၍ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေဆြးေႏြးလာႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္မွစၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မရွိေတာ့ပါ)
၇။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျခင္းစီကို ဝန္ထမ္းတစ္ဥိီးက် ခန္႔ထားေပး
ႏုုိင္ရန္ ျပည္သူ ႔ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလုုပ္ပိေနၿပီး ၎တုုိ႔ကုိယ္ပုိင္ မူဝါဒရပ္တည္ခ်က္
ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကုုိယ္ပုိင္သုေတသန ျပဳလုုပ္ရန္ထက္ မူဝါဒေရးရာလမ္းညႊန္မႈ ခံယူရန္အတြက္ ၎တုုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ပါတီကို အခ်ိန္ပုိေပးရသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း ကုုိယ္ေရးအရာရွိမ်ားအျဖစ္
ပုုံမွန္ခုိင္းေစၾကသည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားတုုိးတက္ေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ေစၿပီး၊ ဖိအားမ်ားလည္း
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္၊ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

တုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကို

တုုံ႔ျပန္ရန္၊

အလုုပ္႐ံု

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္

မဲဆႏၵနယ္ကိစၥမ်ား

ကုုိင္တြယ္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပ့ံျပဳမည့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆုုိင္ရာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး လိုအပ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးႏွင့္
ႏုုိင္ငံေရးအရအျမတ္ ထုုတ္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ တင္းက်ပ္သည့္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ေပါင္းစပ္ရန္ လုုိအပ္သည္။
၈။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေနေရးထုုိင္ေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္
လႊတ္ေတာ္က်င္းပသည့္ကာလတြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားစုုသည္ မိမိတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္၊ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာလ်က္
ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္သာယာရိပ္သာတြင္ လာေရာက္ေနထုုိင္ၾကရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ အိမ္ငယ္မ်ား
တြင္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အခန္းတစ္ခုခ်င္္းစီ တြင္ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝုုိင္ဖုိင္တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္
ေနထုုိင္ေရးတုုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္
ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ရန္ လုုိအပ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ံုစုိက္
ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ႏွင့္ မိသားစုုမ်ားေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံသည့္အခါ ေနရာေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ သက္ေတာင့္
သက္သာ၊ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းရွိသည့္ ေနရာထုုိင္ခင္းမ်ား ရရွိရန္ လုုိအပ္သည္။

56

၉။

ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ပံ့ပုိးရန္
ေဝးလံသည့္ေဒသႏွင့္ အဆက္အသြယ္ခက္ခဲသည့္ေဒသမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို
အက်ိဳးမျပဳႏုုိင္သကဲ့သုိ႔ အနီးအနားခ႐ိုိင္မွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ ေဝးလံသည့္ေဒသ သုုိ႔မဟုုတ္
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္သို႔ ကြင္းဆင္းျခင္းသည္ အကုုန္အက်မ်ားၿပီး ခက္ခဲသည္။ ဆုုိရွယ္မီဒီယာမ်ား အသုုံးျပဳၿပီး
ဆက္သြယ္ရန္ မွာလည္း အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ အားနည္းသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး
က်င္းပေနစဥ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္မ်ားသုုိ႔ သြားလာစရိတ္မ်ား ကာမိေစရန္ တစ္ႏွစ္စာ အထူးအသုုံးစရိတ္မ်ားကို ထုုတ္ေပး
သင့္သည္။ စုုံညီအစည္းအေဝးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ အသြားအျပန္စရိတ္
ထုုတ္ေပးသကဲ့သုိ႔ မဲဆႏၵနယ္ အကြာအေဝးကိုလုိက္ၿပီး အထူးအသုုံးစရိတ္မ်ား ခ်ထားေပးရမည္။ အသုုံးစရိတ္ခ်ထားေပးျခင္းကို
လစာတုုိးသည့္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာ မ်ားသည္။ လစာတုုိးတုုိင္း ပါတီရန္ပုံေငြသို႔ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိသည္ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ဆင္းရာတြင္ အသုုံးျပဳရန္ထက္ ပါတီရန္ပုံေငြအျဖစ္ အဆုုံးသတ္သြားႏုုိင္သည္။

၁ဝ။ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရး အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ ႔စည္းရန္
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္မွ် ဖြဲ႔စည္းျခင္း
မရွိေသးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာေကာ္မတီမွာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရး အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား ျဖစ္သည္။ လုုံျခဳံေရးႏွင့္
စစ္ေရးအသိပညာရွိေသာ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စစ္တပ္ခန္႔္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္
ေရးရာ ေကာ္မတီ ပုုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးက႑ကို လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ႏုိင္ရန္၊ လုုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏
အသုုံးစရိတ္ကို စိစစ္ႏိုင္ရန္ စမွတ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ အရပ္သားႏွင့္စစ္တပ္ ကုုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား လုုံျခဳံေရးကိစၥ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသိရွင္ၾကားေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုုံမွန္စနစ္တက် ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစျပဳသည့္ေနရာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
၁၁။ သင့္ေတာ္သည့္နည္းဥပေဒမ်ားကိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပဌာန္းရန္
ဥပေဒတစ္ခုအတည္ျပဳၿပီဆုိပါက

ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရန္လုိအပ္သည့္

နည္းဥပေဒမ်ား၊

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

လႊတ္ေတာ္မွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ စတင္ေရးဆြဲရမည္။
၁၂။ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ သြားလာဝင္ထြက္ႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္လာရန္
လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္ထားရမည္။ လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ လုုိသူ၊ ၾကားနာမႈမ်ားကို
ေလ့လာလုုိသူ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုုံလုိသူ ႏုုိင္ငံသားမ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲထားသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေစာင့္ရသည့္အခ်ိန္ကို
ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းတြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားသည္
ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ က်မ္းက်င္သူမ်ားကို ေခၚသြင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုပါ အလြယ္တကူ ဝင္ထြက္
ႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာစီမံမႈအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

လႊတ္ေတာ္႐ံုး ၃ ခုုမွ ၂ ခုုသို႕ ေျပာင္းလဲရန္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးသည္ ပံ့ပုိးေပးရမည့္ ကုုိယ္ပုိင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိသည့္႐ံုး ျဖစ္သည္။ ပံ့ပုိးေပးရမည့္ လႊတ္ေတာ္
ဥကၠဌလည္း မရွိပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဥကၠဌ၊ ဒုုဥကၠဌတုုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား
အျဖစ္ လေပါင္း ၃ဝ ၾကာတုုိင္း လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသည္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ား၏ စီမံကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အပုုိ
သက္သက္ လုုပ္ငန္းထပ္ေနသည္။

၂။

လႊတ္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း အခ်ိတ္အဆက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္
၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသည္ အဆက္အသြယ္
လုုံးဝမရွိသေလာက္နီးပါးျဖစ္ၿပီး သီးသန္႔စီ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ႐ံုး ၃ ႐ံုးၾကား သို႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း
စုုစည္းထားသည့္ ႐ံုး ၂ ႐ံုးၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာပါက ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္တစ္ခုလုံး၏ လုုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈကို တုုိးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွ ႏုုိင္ငံေတာ္ဌာနမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားအထိ ျပင္ပမွ
လာေရာက္ဆက္ဆံသူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ဆံမႈကိုလည္း တုုိးတက္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။
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၃။

လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းအင္အား တုုိးျမႇင့္ရန္
၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္၌ လႊတ္ေတာ္႐ံုး ၃ ႐ံုး ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္တြင္ တုုိးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေႏွးေကြးသည္။ လႊတ္ေတာ္စီမံမႈမ်ားကို
လ်ာထားသည့္ဝန္ထမ္းအင္အားေအာက္ ၄ဝ ရာခုုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းၿပီး လုုပ္ကုိင္ စီမံေနရေသာေၾကာင့္ လ်ာထားသည့္အင္အား
ျပည့္မီေအာင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖည့္တင္းရန္လုိသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား လုုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားတြင္
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၏

အႏွစ္သာရ၊

ေခတ္စနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္

ေခတ္မီသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ဂုုဏ္ျဒပ္ႀကီးမားပုုံတုိ႔ကို ထိေရာက္စြာေၾကာ္ျငာျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ လုုိအပ္သည္၊ ပုုိ၍အေရးႀကီးသည္မွာ
ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
၄။

ရာထူးတုုိးအခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္
အႀကီးတန္းစီမံအဖြဲ႔၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအရည္အေသြး ျမင့္လာရန္၊ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္႐ံုးအတြင္း
အဆင့္ျမင့္ေနရာသုုိ႔ ေနရာေပးရာတြင္ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ႐ံုးတြင္း စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား လုုိအပ္သည္။
ယင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေရရွညတ
္ ြင္ အငယ္တန္းဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုင
ုိ င
္ ၏
ံ ျပည္သဝ
႔ူ န္ထမ္းက႑တြင္
စစ္တပ္အၿငိမ္းစားမ်ား ကာလရွည္ၾကာ ေနရာယူထားမႈကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိႏုိင္မည့္ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္
ဦးစီးမွဴးမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္။

၅။

က်ား-မ မွ်တသည့္ အင္အားစုုျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားစတင္သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းဥိီးေရမွာ သိသိသာသာ ျမင့္မားမ်ားျပား ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအမ်ားစုုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စီမံဝန္ထမ္း ၁ဝ
ဦးပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီတြင္ ညႊနၾ္ ကားေရးမွဴး တစ္ဦး၊ ဒုည
ု န
ႊ ၾ္ ကားေရးမွဴး တစ္ဦး၊ လက္ေထာက္ညန
ႊ ၾ္ ကားေရးမွဴး
တစ္ဦးတုုိ႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ ၇ ဦး သို႔မဟုုတ္ အဆင့္နိမ့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အဆင့္ျမင့္ေနရာသုုိ႔ ရာထူးတုုိးလမ္းေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဖြင့္ထားေပး ရမည္။ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
ျပည္တြင္းျပည္ပသင္တန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုုမ်ားအေရး သင္တန္းေပးသည့္အခါတြင္ သင္ခန္းစာမ်ား၌
က်ား-မတန္းတူျဖစ္ျခင္းကို ထည့္သြင္းရွင္းလင္းသင့္သည္။

၆။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ကုုိယ္ပုိင္အလုုပ္ခန္း ျပင္ဆင္ေပးရန္
စုုံညီအစည္းအေဝးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေကာ္မတီအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သည့္အခါ

မရင္းနီွးသည့္

ေနရာတြင္ ဧည့္သည္အျဖစ္ လာေရာက္ေနရသကဲ့သို႔ မၾကာခဏ ခံစားရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။
အလုုပ္လုပ္မည့္ေနရာမ်ား

ျပန္လည္ျပင္ဆင္

ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီကို

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီျဖင့္

ကူညီျခင္း၊ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္၊ အင္တာနက္ အသုုံးျပဳရန္၊ စာအုုပ္ႏွင့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား စုုေဆာင္းရန္၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အၾကံယူေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရပ္
နားေနခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ အသုုံးျပဳႏုုိင္ေသာ လုုံျခဳံသည့္ ေနရာအခင္းအက်င္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
ကုုိယ္စားျပဳမႈကို ပုုိ၍အားေကာင္း လာေစရန္ ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုု ေနထုုိင္ရာ
စည္ပင္ရိပ္သာၾကား ေျပးဆဲြသည့္ သယ္ပုိ႔စနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး အႀကိမ္ေရစိတ္စိတ္ ေျပးဆြဲျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပုုိ၍အခ်ိန္ေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
သည္

ကုုိယ္ပုိင္ကားျဖင့္

ဇိမ္က်က်

သြားလာႏုုိင္ေသာ္လည္း

ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အေဆာင္ၾကား

အခ်ိန္မမွန္ေျပးဆြဲသည့္ ဘတ္စ္ကားကို မွီခုိေနရသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္ႏွင့္
မျဖစ္မေနတက္ရသည့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးသည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဝင္းမွ အျမန္ဆုံး ထြက္ခြာလုုိျခင္း ျဖစ္သည္။
၇။

လြတ္လပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္လုံျခဳံေရး႐ံုး ဖြဲ႕စည္းရန္
လႊတ္ေတာ္ဝင္းတစ္ခုလုံး၏ စီမံမႈႏွင့္လုံျခဳံေရးကိစၥမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္
ေအာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္သင့္သည္။ လႊတ္ေတာ္႐ံုးက ေငြေၾကးသုုံးစြဲၿပီး ခန္႔ထား၊ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္းကို တုုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္
အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးအတုုိက္အခံမ်ား အပါ အဝင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုုိးရရွိ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရး
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ကိစၥ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရသူမ်ားႏွင့္လည္း ပုုံမွန္၊ အခ်ိန္မွန္
ေတြ႔ဆုံထိေတြ႔ေနရန္ လုုိအပ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရက ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအားလုုံးကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး
သည့္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ နုုိင္သည္။
၂။

ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရန္
ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရသည္ ဥပေဒျပဳမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ၎၏သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္
ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ထုုတ္ျပန္ရမည္။ သို႔မွသာ အစုုိးရ၏ ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားႏွင့္
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည့္အခ်ိန္ကို သိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၃။

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း အစဥ္အလာမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဗ်ဴ႐ိုိကရက္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားၾကား တက္ၾကြသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံ
ေရးသည္ ထိေရာက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား သည္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ၾကားနာျခင္းမ်ားတြင္
၎တုုိ႔လည္း တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္
လုုပ္ငန္းထပ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ ညိႈႏိႈင္းမႈေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေသာ UNDP ဦးေဆာင္သည့္
ပူးေပါင္းပံ့ပုိးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔အၾကားတြင္ အၿပိဳင္အဆုုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနေသး
သည္။ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံျခားအစုုိးရမ်ားႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔မွ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္
ျမန္မာႏုုိင္ငံသုိ႔ အကူအညီမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ဆႏၵရွိေနၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို ရံဖန္ရံခါတြင္ လ်စ္လၽွဴရႈတတ္သည္။ ႏုုိင္ငံတကာ
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားကို စီမံသည့္ ပူးေပါင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသည္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆုံမႈ ျပဳလုုပ္သင့္သည္။
အေရွ႕ပုင
ုိ ္းတြင္ အၾကံျပဳခဲသ
့ ည့္ အတုင
ုိ ္း လႊတ္ေတာ္အက်ိဳးျပဳဌာန(Parliamentary Institute)သည္ အေျခအေနႏွငက
့္ က
ို ည
္ သ
ီ ည့္
လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုတ္၊ ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားကို စုုစည္း၊ လမ္းေၾကာင္းတည့္ေပးျခင္း၊ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

၂။

ကာလရွည္ ေထာက္ပံ့ရန္
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအေျပာင္းအလဲ အမ်ားအျပား ဆက္လက္ ရွိဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳ
အသိပညာမ်ားကို ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္မွာ အခက္အခဲႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ပ့ံပုိးသည့္ ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပ့့ံမ်ားသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး
အေျခအေနအလုုိက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ျဖစ္ရန္လုိသည္။

၃။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္အစီအစဥ္ကို္ တုုိးခ်ဲ ႔ရန္
၂ဝ၁၆ အေစာပုုိင္းတြင္ UNDP မွပံ့ပုိးခဲ့သည့္ မိတ္ဆက္၊ လမ္းညႊန္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားက
စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ၾကိဳဆုုိခဲ့ၾကသျဖင့္ ေနာက္သက္တမ္းမ်ား တြင္လည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ပုုိ၍က်ယ္
ျပန္႔စြာ သင္တန္းေပးႏုုိင္ရန္္ အေျခခံသင္တန္းမ်ားကိုတုိးခ်ဲ႕ႏုုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုုမွ ကိုယ္စား
လွယ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တုုိးခ်ဲ ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

၄။

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အထူးျပဳသည့္ သင္တန္းမ်ား
လႊတ္ေတာ္ေရးရာကြ်မ္းက်င္သူ အၾကံေပးတစ္ဦးက ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကို ပံ့ပုိးေနသည့္ နုုိင္ငံတကာအဖ႔ြဲအစည္းမ်ားသည္
လႊတ္ေတာ္၏ အတြင္းဝန္သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္
သည္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္မွာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏
ရႈပ္ေထြးလွသည့္ နည္းပညာပိုင္းကိစၥမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္နားလည္ေနရန္ လုုိအပ္သည္။ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္
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ခုုိင္မာအားေကာင္းလာေရးအတြက္ ကူညီေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားအျပင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နည္းပညာပုုိင္းအေျခခံမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒ၊
ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ား၊ ျပည္သူ႕မူဝါဒ၊ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ မပါမျဖစ္ကိစၥမ်ား၊ ရ-သုုံးခန္႔မွန္းေျခစရိတ္ စာရင္းစစ္ျခင္း၊
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုုပ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ သင္တန္းပုုိ႔ခ်ေပးရမည္။ ႏုုိင္ငံတကာအစုုိးရမ်ားက
မိတ္ဖြဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၾသဇာလႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္ ရံဖန္ရံခါ အသုုံးခ်ေလ့ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
ႏုုိ္င္ငံရပ္ျခားခရီးစဥ္မ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးဆုုိင္ရာ အသိပညာမ်ား ရရွိေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ေစလႊတ္
သင့္သည္။
၅။

အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို တုုိးျမႇင့္ပံ့ပုိးရန္
၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ၂ ခုုသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကေနဒါ
ကဲ့သုိ႔ေသာ အလွဴရွင္မ်ားမွ ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ား ခုုိင္ခုိင္မာမာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္းေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးပါသည့္ အျခားေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံ
ဥပေဒအရ ဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ ၃ ခုုသည္လည္း ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိသင့္သည္။

၆။

ျပည္တြင္းမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သည္ ၎၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ကို လက္ဝယ္ပုိင္ပိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အျပင္းအထန္ အားထုုတ္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည့္
လႊတ္ေတာ္ဖြံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေကာ္မတီသည္ အျပဳသေဘာေျခလွမ္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ တက္ၾကြေသာ၊
ႏုုိင္ငံအႏွံ႔ရွိေနေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ခုိင္မာအားေကာင္းလာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏုုိင္ငံ
တကာေထာက္ပံ့မႈမ်ား တုုိးျမႇင့္ပံ့ပုိးသင့္သည္။ ႏုုိင္ငံတကာမွ လာေရာက္ပုိ႔ခ်သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား
သည္ ႏုုိင္ငံႏွင့္ေဒသ၏ လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လုိၿပီး၊(ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္) ျပည္တြင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ NGO မ်ား၊ မူဝါဒဆုုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အၾကံေပးအုုပ္စုမ်ား
တုုိးတက္ခုိင္မာလာေရးအတြက္လည္း တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။

၇။

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ အဓိက က်မ္းႀကီးက်မ္းခုုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားစာအုုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာသုုိ႔ ျပန္ဆုိရန္
သက္တမ္းႏုနယ္သည့္

လႊတ္ေတာ္၏ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ားသည္

လႊတ္ေတာ္မိတ္ဆက္အစီအစဥ္မ်ား၊

ညီလာခံမ်ား၊

သင္တန္းမ်ား၊ အလုုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စေန၊တနဂၤေႏြ ေတာက္ေလွ်ာက္ အလုုပ္မ်ားေသာ္လည္း ၎တုုိ႔၏စာဖတ္ခ်ိန္ကို
ထိခုိက္ေစျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စာအလြန္ဖတ္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ
ျဖင့္ ရွည္လ်ားစြာ ေရးထားသည့္ စာပိုဒ္ရွည္တစ္ခု သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားႏုုိင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္ရႈႏုိင္သူမွာ
လက္တစ္ဆုတ္စာသာ ရွိသည္။ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကို ခုုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း၊ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္း
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီး စာအုုပ္စာတမ္းမ်ား၊ က်မ္းကိုးမ်ား၊ လုုပ္ငန္းစာေစာင္မ်ား၊ မူဝါဒစာတမ္းမ်ားႏွင့္ အတိုခ်ဳပ္
စာေစာင္မ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးရန္ လုုိအပ္သည္။ ဘာသာျပန္အရည္အေသြးမွာ အေရးႀကီးၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာဘာသာတြင္
မရွိသည့္ အထူးျပဳေဝါဟာရမ်ားကို ပုုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ျပန္ဆုိႏုိင္ရန္ လုုိအပ္သည္။
၈။

ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အတူတကြ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္
ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ကို ပံ့ပုိးရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားက ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္မူ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အပုုိဒ္
၄ဝ၄ ခ ႏွင့္ ၄ဝ၇ ဂ အရ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ႏုုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းကို အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ထားသည္။
ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူထားသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
သည္ ဥပေဒျပဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုုိ၍ နားလည္အသိ
တုုိးလာမည္ ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ ဇယား ၁၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း
အေျခခံဥပေဒ အပုုိဒ္ ၉၆ ကို ရည္ညႊန္းသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဇယား ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု
တစ္ဝန္းလုုံးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္
ဥပေဒျပဳခြင့္ ရွိသည္။
၁။

ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးက႑
(က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းမ်ား ကာကြယ္ေရး၊ ယင္းသို႔ ကာ
ကြယ္ေရး အတြက္ စီမံျပင္ဆင္ျခင္း၊
(ခ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ဂ) ဇီ၀ႏွင့္ဓာတုစသည့္ လက္နက္မ်ားအပါအ၀င္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ သည့္ပစၥည္းမ်ား၊
(ဃ) အဏုျမဴစြမ္းအင္၊ အဏုျမဴေလာင္စာ၊ အဏုျမဴေရာင္ျခည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကိုျဖစ္ထြန္းေစေသာ ဓာတ္သတၱဳပင္ရင္းအေျခအျမစ္မ်ား၊
(င) စစ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းျခင္း၊
(စ) ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊
(ဆ) ရဲတပ္ဖြဲ႕။

၂။

ႏုိင္ငံျခားေရးက႑
(က) သံတမန္ေရးရာ၊ ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ အျခားေရးရာဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
(ခ) ကုလသမဂၢ၊
(ဂ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္း အေ၀းမ်ား၊ အသင္းမ်ားႏွင့္
အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ယင္းတို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို အထေျမာက္ေစေရး၊
(ဃ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ဆိုင္ရာ သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုေရးႏွင့္ အထေျမာက္ေစေရး၊
(င) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊
(စ) ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္ျပဳေရး၊ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေရး၊ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္
ေရးႏွင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေရး၊
(ဆ) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္လႊဲအပ္ေပးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္လႊဲအပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို
ေရး။

၃။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းက႑
(က) ျပည္ေထာင္စု အရ-အသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊
(ခ) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ၊
(ဂ) ေငြစကၠဴထုတ္လုပ္ေရး၊ ဒဂၤါးသြန္းလုပ္ေရး၊
(ဃ) ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
(င) ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး၊
(စ) အရင္းအႏွီးႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊
(ဆ) အာမခံလုပ္ငန္း၊
(ဇ) ၀င္ေငြခြန္၊
(စ်) ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊
(ည) တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊
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(ဋ) အေကာက္ခြန္၊
(ဌ) ေအာင္ဘာေလထီ၊
(ဍ) အခြန္အယူခံျခင္း၊
(ဎ) ျပည္ေထာင္စု၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ဏ) ျပည္ေထာင္စုပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(တ) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္း၊
(ထ) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊
(ဒ) ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း၊
(ဓ) ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ပစၥည္းရယူျခင္း၊
(န) ျပည္ပမွ ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပ့ံ။
၄။ စီးပြားေရးက႑ (က) စီးပြားေရး၊
(ခ) ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊
(ဂ) သမ၀ါယမ၊
(ဃ) ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ အစုစပ္၊
(င) သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ျခင္း၊
(စ) ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း၊
(ဆ) ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း။
၅။

စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑
(က) ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
(ခ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
(ဂ) ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း၊
(ဃ) ေျမတိုင္း၊
(င) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
(စ) မိုးေလ၀သ၊ ဇလေဗဒႏွင့္ ေျမငလ်င္တိုင္းတာေရး၊
(ဆ) စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊
(ဇ) စက္မႈလယ္ယာ၊
(စ်) စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန၊
(ည) ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ပိုးသတ္ေဆး ထုတ္လုပ္ေရး၊
(ဋ) ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း၊
(ဌ) တိရစာၦန္မ်ဳိးပြားေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား။

၆။

စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑
(က) ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေလာင္ကြၽမ္း ေစတတ္သည္ဟု
သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားအရည္အခဲ စသည္မ်ား
(ခ) ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊
(ဂ)

သတၱဳမ်ား၊

သတၱဳတြင္းမ်ား၊

သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားမ်ား

ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး၊
(ဃ) ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊
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ေဘးကင္းေရး၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္း

ေရးႏွင့္

(င) ပုလဲ၊
(စ) သစ္ေတာ၊
(ဆ) ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ား၊ သဘာ၀အပင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား အပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး။
၇။ စက္မႈလက္မႈက႑
(က) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ခ) စက္မႈဇုန္မ်ား၊
(ဂ) ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊
(ဃ) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ သုေတသန၊
(င) အေလးတင္းေတာင္း၊ အတိုင္းအတာစသည္တို႔ကို စံျပဳျခင္း၊
(စ) မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ စက္မႈဆိုင္ရာဒီဇိုင္းမ်ား စသည့္ အသိဥာဏ္ ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား။
၈။ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑
(က) ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
(ခ) ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
(ဂ) ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊
(ဃ) ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
(င) ပင္လယ္ကူးသေဘၤာဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား၊
(စ) မီးျပတိုက္၊ မီးျပသေဘၤာႏွင့္ မီးျပအစီအမံမ်ား၊
(ဆ) သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
(ဇ) ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
(စ်) ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေရး၊
(ည) ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
(ဋ) မီးရထား၊
(ဌ) ျပည္ေထာင္စုကစီမံခန္႔ခြဲသည့္ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ တံတားႀကီးမ်ား၊
(ဍ) စာတိုက္၊ ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္(စ္)၊ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္၊ အင္ထရာနက္ႏွင့္ အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊
(ဎ)

႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး၊ အသံလႊင့္အသံဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အလားတူဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊

အိမ္ရာႏွင့္

အေဆာက္အအုံမ်ား။
၉။

လူမႈေရးက႑
(က) ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာ၊ သင္ျပနည္းစနစ္၊ သုေတသန၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ႏွင့္ စံမ်ား၊
(ခ) တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ သိပၸံစသည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုကသတ္မွတ္သည့္ စာေမးပြဲမ်ား၊
(ဃ) ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊
(င) အမ်ဳိးသားအားကစား၊
(စ) အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး၊
(ဆ) တိုင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊
(ဇ) ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ေဆးခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ေဆးခန္းမ်ား၊
(စ်) မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
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(ည) ၾကက္ေျခနီအသင္း၊
(ဋ) အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အလွကုန္စသည္တို႔ တုပေရာေႏွာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရး၊
(ဌ) ကေလးသူငယ္မ်ား၊

လူငယ္မ်ား၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

မသန္မစြမ္းသူမ်ား၊

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊

အေျခအေနမဲ့မ်ားအား

ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
(ဍ) ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊
(ဎ) မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊
(ဏ) အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ နားခ်ိန္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊
(တ)၀ါဏိဇၨပဋိပကၡ၊
(ထ) လူူမႈဖူလံုေရး၊
(ဒ) အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
(ဓ) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ (၁)

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ သမိုင္း၀င္ေဒသမ်ား၊ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊

ေက်ာက္စာမ်ား၊ မင္စာမ်ား၊ ေပပုရပိုက္မ်ား၊လက္ေရးစာမ်ား၊ လက္ရာမ်ား၊

႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၊

ေရွးေဟာင္းသုေတသန

လုပ္ငန္းမ်ား၊
(၂)

ျပတိုက္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား။

(န) စာေပ၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ ႐ိုးရာပန္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယုိ၊
(ပ) ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ေသဆံုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ေရး။
၁၀။ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑
(က) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊
(ခ) ရြာေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊
(ဂ) အိမ္ငွား၊ ေျမငွား၊
(ဃ) မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါး၊
(င) ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိ္င္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
(စ) အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊
(ဆ) အက်ဥ္းေထာင္၊
(ဇ) နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊
(စ်) သန္းေခါင္စာရင္း၊
(ည) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွရပ္စဲျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္း၊
(ဋ) ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူး။
၁၁။ တရားစီရင္ေရးက႑
(က) တရားစီရင္ေရး၊
(ခ) ေရွ႕ေနမ်ား၊
(ဂ) ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ား၊
(ဃ) တရားမဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ားအပါအ၀င္ ပဋိညာဥ္၊ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး၊ တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ရွိေသာ နစ္နာခ်က္မ်ား၊
လူမြဲအျဖစ္ခံယူျခင္း၊ ယုံမွတ္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ယုံမွတ္အပ္ႏွံထားသျဖင့္ စီမံပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အေမြထိန္းႏွင့္ပစၥည္းထိန္း၊ မိသားစု
ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းခံရသူမ်ား၊ ပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ အေမြဆက္ခံေရး၊
(င) သက္ေသခံဥပေဒ၊
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(စ) ကာလစည္းကမ္းသတ္၊
(ဆ) အမႈတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဇ) သီးျခားသက္သာခြင့္၊
(စ်) ႏိုင္ငံျခားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ၊
(ည) ပင္လယ္ေရေၾကာင္းစီရင္ပိုင္ခြင့္၊
(ဋ) ပင္လယ္ဓားျပမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာပင္လယ္ျပင္ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္ယံ၌ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒကုိ
ေဖာက္ဖ်က္၍ ေျမျပင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာပင္လယ္ျပင္ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္ယံ၌ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားစာရင္း (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆)
၁။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁/၂၀၁၁ အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၉)

၂။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၁ ျမန္မာနိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၉ )

၃။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂၀၁၁ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၁
စက္တင္ဘာ ၂၉ )

၄။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄/၂၀၁၁ ဝင္ေငြခြန္ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၉ )

၅။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၁ ႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၉)

၆။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၆/၂၀၁၁ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၁ေအာက္တုိဘာ ၅ )

၇။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇/၂၀၁၁ အလုပ္သမားအဖြဲ ႔အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာ ၁၁)

၈။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၁၁ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာ ၁၈) 		

၉။

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၁ အမ်ိုးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာ ၁၈)

၁၀။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၁ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာ ၁၈)
၁၁။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁/၂၀၁၁ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၁ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၀)
၁၂။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၂/၂၀၁၁ ၁၉၆၄ ခုနွစ္၊ ျပည္သူ့အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္နွင့္
တာဝန္မ်ားအား ျပဌာန္းသည့္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၁ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၁)
၁၃။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃/၂၀၁၁ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ(၂၀၁၁ ႏုုိဝင္ဘာ ၃၀)
၁၄။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၁ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ (၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၂)
၁၅။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၁ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒ (၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၂)
၁၆။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ရပ္ကြက္ သို့မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ုပ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄)
၁၇။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂/၂၀၁၂၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒ
(၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄)
၁၈။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၃/၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ (၂၀၁၂ မတ္ ၁၉ )
၁၉။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၄/၂၀၁၂၊ ၂၀၁၂−၂၀၁၃ ဘ႑ာနွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ (၂၀၁၂ မတ္
၁၉)
၂၀။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၅/ ၂၀၁၂ အလုုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ မတ္ ၂၈)
၂၁။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၆ /၂၀၁၂၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ-အသံုးဆိုင္ရာဥပေဒ
(၂၀၁၂ မတ္ ၂၈)
၂၂။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၇/၂၀၁၂ ရပ္ကြက္ သို့မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ုပ္ေရးဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၂ မတ္ ၂၈)
၂၃။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၈/၂၀၁၂ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားနွင့္ ေသဆံုးေသာ
သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ မတ္ ၃၀)
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၂၄။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၉/၂၀၁၂ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ မတ္ ၃၀)
၂၅။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၀/၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ မတ္
၃၀)
၂၆။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၁/၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ (၂၀၁၂ မတ္ ၃၀)
၂၇။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၂/၂၀၁၂ နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၂ ၾသဂုုတ္ ၁၀)
၂၈။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၃/၂၀၁၂ အေရးႀကီးကုန္စည္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ (၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ
၈)
၂၉။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၂ နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၂
ၾသဂုုတ္ ၂၉ )
၃၀။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၅/၂၀၁၂၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ၾသဂုုတ္ ၃၁)
၃၁။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၆/၂၀၁၂၊ ၁၉၅၅၊ ခုနွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ(နွင္ထုတ္ျခင္း)အက္ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ (၂၀၁၂ ၾသဂုုတ္ ၃၁)
၃၂။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၇/၂၀၁၂၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ(၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၇)
၃၃။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၈/၂၀၁၂ ၁၉၆၄၊ ျမန္မာနိုင္ငၾကယ္ငါးပြင့္သေဘာၤလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း
ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ၊ (၂၀၁၂ ႏုုိဝင္ဘာ ၁)
၃၄။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၉/၂၀၁၂ ေျမသိမ္း(သတၱဳတြင္းမ်ား)အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၂ ႏုုိဝင္ဘာ ၁)
၃၅။ ၂၀၁၂ ခုနစ
ွ ၊္ ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၂၀/၂၀၁၊ ျပည္သ႕ူ အက်ိဳးျပဳဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒကို
႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၂ ႏုုိဝင္ဘာ ၁)
၃၆။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၂၊ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇပ္နွံမႈဥပေဒ၊ (၂၀၁၂ ႏုုိဝင္ဘာ ၂)
၃၇။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၂၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘ႑ေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ေငြ
ခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၃)
၃၈။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၂၃/၂၀၁၂၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၂ ႏုုိဝင္ဘာ
၂၆)
၃၉ ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၂၄/၂၀၁၂၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၂ ႏုုိဝင္ဘာ
၂၆)
၄၀။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁/၂၀၁၃၊ နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက်လြဲႊေျပာင္းေပး
ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေနွာင့္ယွက္ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကို
႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီ ၁၅)
၄၁။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၃၊ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃
ဇန္နဝါရိီ ၁၅)
၄၂။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂၀၁၃ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃
ဇန္နဝါရီ ၂၁)
၄၃။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄/၂၀၁၃၊ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီ ၂၁)
၄၄။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၃ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ (၂၀၁၃ မတ္ ၈)
၄၅။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၆/၂၀၁၃၊ တိုင္းေဒသၾကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊
စရိတ္နွင့္အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃ မတ္ ၈)
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၄၆။ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇/၂၀၁၃၊ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ၊ (၂၀၁၃ မတ္ ၂၂)
၄၇။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၁၃၊ နိုင္ငံေတာ္ေကာက္ပဲသီးနွံေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ ႔အက္ဥပေဒကို
႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃ မတ္ ၂၂)
၄၈။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၉/၂၀၁၃ ၊

၁၉၄၅ခုနွစ္၊

ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအုပ္ထိန္းသူအက္ဥပေဒကို

႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၃ မတ္ ၂၂)
၄၉။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၀/၂၀၁၃ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၅၀။ ၂၀၁၃ ခုနစ
ွ ၊္ ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ေ
္ တာ္ အမွတ္ ၁၁/၂၀၁၃၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္ အမ်ိဳးသားစီမက
ံ န
ိ း္ ဥပေဒ (၂၀၁၃ မတ္ ၂၉)
၅၁။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၂/၂၀၁၃၊ ၂၀၁၂ - ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအသုုံးစရိတ္ ဥပေဒ (၂၀၁၃
မတ္ ၂၉ )
၅၂။ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမွတ္၁၃/၂၀၁၃ အထူးကာလစည္းကမ္းသတ္နွင့္

အတိုးကန္႔သတ္ေရး

အက္ဥပေဒကို

႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇြန္ ၂၈)
၅၃။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၄/၂၀၁၃ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ဇြန္ ၂၈)
၅၄။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၅/၂၀၁၃ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ မိခင္နွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဥပေဒ
ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇြန္ ၂၈)
၅၅။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၆/၂၀၁၃ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇူလုိင္ ၁၀)
၅၆။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၇/၂၀၁၃ တရား႐ံုးမ်ားကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇူလုိင္ ၂၉ )
၅၇။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၈/၂၀၁၃

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇူလုိင္ ၂၉ )

၅၈။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၉/၂၀၁၃ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇူလုိင္
၂၉ )
၅၉။ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၂၀/၂၀၁၃

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ

(၂၀၁၃ ဇူလုိင္ ၃၁ )
၆၀။ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၂၁/၂၀၁၃

သဘာဝေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၃ ဇူလုိင္

၃၁)
၆၁။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၂/၂၀၁၃ ၂၀၁၃ခုနွစ္ တိုင္းေဒသၾကီး (သို့မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ
(၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္ ၆)
၆၂။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၃/၂၀၁၃ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္ ၇)
၆၃။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၄/၂၀၁၃၊ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ (၂၀၁၃
ၾသဂုုတ္ ၁၃)
၆၄။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၅/၂၀၁၃၊ မ်က္စိလႉဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္
၂၀)
၆၅။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၆/၂၀၁၃၊ ေရေၾကာင္းအတားအဆီးမ်ားအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္ ၂၀)
၆၆။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၇/၂၀၁၃၊ ျမစ္က်ဥ္းသြားလာေရးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္ ၂၀)
၆၇။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈/၂၀၁၃၊ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး
ဥပေဒ (၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္ ၂၆)
၆၈။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၉/၂၀၁၃ အလုပ္အကိုင္နွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃
ၾသဂုုတ္ ၃၀)
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၆၉။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၀/၂၀၁၃ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာ ၈)
၇၀။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၁/၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာ ၈)
၇၁။ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၃၂/၂၀၁၃ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးနွင့္ အက်ိဳးစီးပြား
ျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာ ၈)
၇၃။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၄/၂၀၁၃ ျမန္မာနိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာ ၁၅)
၇၄။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၅/၂၀၁၃ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္စည္အမွတ္အသားမ်ားအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာ ၂၂)
၇၅။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၆/၂၀၁၃၊ ၂၀၁၃−၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္
ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ ႏုုိဝင္ဘာ ၁၃)
၇၆။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၇/၂၀၁၃ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၁၃ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၈)
၇၇။ ၂၀ဝ၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္၁/၂၀၁၄၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၃)
၇၈။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၅)
၇၉။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂၀၁၄ ဘက္စံုပို႔ေဆာင္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၃၁)
၈၀။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄ /၂၀၁၄ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ )
၈၁။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၄ အဆိပ္မ်ားအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ
၆)
၈၂။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၆ /၂၀၁၄ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္
သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ )
၈၃။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၇/၂၀၁၄ ျမန္မာနိုင္ငံရဲညြန္႔တပ္ဖြဲ႕ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄
ေဖေဖာ္ဝါရိီ ၂၈)
၈၄။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၁၄ တိုင္းရင္းေဆးဝါးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရိီ
၂၈)
၈၅။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒ (၂၀၁၄
မတ္ ၁၂)
၈၆။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၄ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ မတ္ ၁၄)
၈၇။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁/၂၀၁၄ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ(၂၀၁၄ မတ္ ၁၄)
၈၈။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၂/၂၀၁၄ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ (၂၀၁၄ မတ္ ၁၄)
၈၉။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃/၂၀၁၄ ပံုနွိပ္ျခင္းနွင့္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒ (၂၀၁၄ မတ္ ၁၄)
၉၀။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၄ ႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ မတ္ ၁၉)
၉၁။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၄ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ မတ္ ၂၄)
၉၂။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၆/၂၀၁၄ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ မတ္
၂၄)
၉၃။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/၂၀၁၄ ၂၀၁၄−၂၀၁၅ ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္၊ အမ်ိုးသားစီမံကိန္းဥပေဒ (၂၀၁၄
မတ္ ၂၈)

71

၉၄။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒကိုယ္စားလွယ္ ၁၈/၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ရ-သုုံး ခန္႕မွန္းေျခစရိတ္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ မတ္ ၂၈)
၉၅။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၉/၂၀၁၄ ျမန္မာနိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄
မတ္ ၂၈)
၉၆။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၀/၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒ (၂၀၁၄ မတ္ ၂၈)
၉၇။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒ (၂၀၁၄ မတ္
၂၈)
၉၈။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၄ အမ်ိဳးသားေဆးဝါးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဧၿပီ ၁)
၉၉။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၄ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇြန္ ၄)
၁၀၀။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၄/၂၀၁၄ ၂၀၁၄ခုနွစ္၊ စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔ေလွ်ာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၄
ဇြန္ ၅)
၁၀၁။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၅/၂၀၁၄ လမ္းနွင့္တံတား အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ဇြန္ ၁၇)
၁၀၂။၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၆/၂၀၁၄ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇြန္ ၂၄)
၁၀၃။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၇/၂၀၁၄ ၾကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္းအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄
ဇူလုိင္ ၁)
၁၀၄။၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၈/၂၀၁၄ စံခ်ိန္စံညွြန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇူလုိင္ ၃)
၁၀၅။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၉/၂၀၁၄ တရားမက်င့္ထံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၃)
၁၀၆။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၀/၂၀၁၄ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ ခြင့္ရက္နွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၁၈)
၁၀၇။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁/၂၀၁၄ အသင္းအဖြဲ ႔မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၁၈)
၁၀၈။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၂ /၂၀၁၄ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ဇြန္ ၂၃)
၁၀၉။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၃/၂၀၁၄ လမ္းမၾကီးမ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၂၄)
၁၁၀။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၄/၂၀၁၄ျမန္မာပုလဲလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဇူလိုင္
၂၉)
၁၁၁။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၅/၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ဇူလုိင္ ၃၀)
၁၁၂။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၆ /၂၀၁၄ ကာလစည္းကမ္းသတ္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၃၁)
၁၁၃။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၇/၂၀၁၄ နိုင္ငံတကာအက်ဳိးစီးပြားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေလယာဥ္ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၄ ၾသဂုုတ္ ၁)
၁၁၄။ ၂၀၁၄ ခုနစ
ွ ၊္ ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၈/၂၀၁၄ နိင
ု င
္ ံေရးပါတီမ်ားမွတပ
္ တ
ံု င္ျခင္းဥပေဒကို ဒုတယ
ိ အၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ
၁၁၅။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၉/၂၀၁၄ ျမန္မာနိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၃၀)
၁၁၆။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၀/၂၀၁၄ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၃၀)
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၁၁၇ ။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၁/၂၀၁၄ အမ်ိုးသားပညာေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၃၀)
၁၁၈။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၂/၂၀၁၄ စစ္ဘက္ရာထူးနွင့္အဆင့္အေခၚအေဝၚမ်ားသံုးစြဲျခင္းကို ကန့္သတ္
သည့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ ၇)
၁၁၉ ။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၃/၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄)
(၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၁၀)
၁၂၀။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၄/၂၀၁၄ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၇)
၁၂၁။ ၂၀၁၄

ခုနွစ္၊

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္

၄၅/၂၀၁၄

၁၉၆၀

ျပည့္နွစ္၊

ေက်းလက္စီးပြားေရး

တိုးတက္ဖြံ့ျဖိုးမႈ

ရန္ပံုေငြအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ႏုုိဝင္ဘာ ၃)
၁၂၂။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၆ /၂၀၁၄

နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒကို ဒုတိယ

အႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ႏုုိဝင္ဘာ ၅)
၁၂၃။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၇/၂၀၁၄

ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးနွင့္

အက်ိဳးစီ

ပြား ျမွင့္တင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ႏုုိဝင္ဘာ ၁၉)
၁၂၄။၂၀၁၄

ခုနွစ္၊

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္

၄၈/၂၀၁၄

ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ

ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၀)
၁၂၅။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၉/၂၀၁၄ ၂၀၁၄−၂၀၁၅ ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္
ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၀)
၁၂၆။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၀/၂၀၁၄ ၁၉၄၇ ခုနွစ္၊ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေတာင္းဆိုျခင္း (အေရးေပၚ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒကို

႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၄ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၀)

၁၂၇။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္

၅၁/၂၀၁၄ျပည္တြင္းေရေျကာင္းပို့ေဆာင္ေရးအဖြဲ ႔ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ

၅)
၁၂၈။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၂/၂၀၁၄ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းဥပေဒ (၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၅)
၁၂၉ ။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၃/၂၀၁၄ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာင္ျခင္းနွင့္
ကုသျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၅)
၁၃၀။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၄/၂၀၁၄ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ
ဥကၠ႒နွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္နွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၉)
၁၃၁။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၅/၂၀၁၄ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒နွင့္ ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊
စရိတ္နွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၉ )
၁၃၂။၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၆ /၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္နွင့္
အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

(၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၉)

၁၃၃။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၇/၂၀၁၄ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊
စရိတ္နွင့္ အေဆာင္ေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဒုတိယအျကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၉)
၁၃၄။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၏
ခ်ီးျမႇင့္ေငြနွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၃၁)
၁၃၅။၂၀၁၅ခုနွစ္၊

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၂/၂၀၁၅

(၂၀ဝ၈ခုနွစ္)ကိုျပင္ဆင္သည့္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆနၵခံယူပြဲဥပေဒ (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀)

၁၃၆။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂၀၁၅ သံအရာရွိမ်ားနွင့္ ေကာင္စစ္အရာရွိမ်ား (က်မ္းသစၥာမ်ားနွင့္ အခ
ေၾကးေငြမ်ား) အက္ဥပေဒကို

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀)
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၁၃၇။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄/၂၀၁၅ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ ႔(အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား)
အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀)
၁၃၈။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၅ မ်ိဳးေစ့ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)
၁၃၉ ။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၆/၂၀၁၅ ၁၉၆၁ ခုနွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္နွင့္ ခံဝန္အက္ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၄)
၁၄၀ ။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၇/၂၀၁၅ လယ္ယာထြက္ေဈးကြက္မ်ား အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)
၁၄၁။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၁၅ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)
၁၄၂။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၅ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)
၁၄၃။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၅ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းနွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းကိုင္ခြင့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ မတ္ ၅)
၁၄၄။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁/၂၀၁၅ျမန္မာနိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဥပေဒ(၂၀၁၅ မတ္ ၁၇)
၁၄၅။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၂/၂၀၁၅
၁၉၅၄ ခုနွစ္၊နိုင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္မ်ား (ဆင္ယင္ျပင္မႈကန့္သတ္ေရး) အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ မတ္ ၁၇)
၁၄၆။၂၀၁၅ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၁၃/၂၀၁၅ ပင္လယ္ေၾကာင္းအေကာက္ခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၅ မတ္ ၁၇)
၁၄၇။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၅ ကုန္းလမ္းအေကာက္ခြန္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၅ မတ္ ၁၇)
၁၄၈။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၅၊ ေျမၾသဇာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ မတ္ ၂၃)
၁၄၉ ။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၆/၂၀၁၅ ေျမနွင့္အခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ မတ္ ၂၃)
၁၅၀။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဧၿပီ
၂)
၁၅၁။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၈/၂၀၁၅ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဧၿပီ ၂)
၁၅၂။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၉/၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးနွစ္၊ အမ်ိုးသားစီမံကိန္းဥပေဒ
(၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉ )
၁၅၃။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၀/၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
(၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉ )
၁၅၄။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၅ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉ )
၁၅၅။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၅၊ ၁၉၉၃ ခုနွစ္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား ဥပေဒကို႐ုပ္သိမ္းသည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉ )
၁၅၆။၂၀၁၅ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၂၃/၂၀၁၅

အေသးစားနွင့္

အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး

တက္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉ )
၁၅၇။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၄/၂၀၁၅

အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉)

၁၅၈။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၅/၂၀၁၅ ဥပေဒဘာသာျပန္ေကာ္မရွင္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉ )
၁၅၉။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၆/၂၀၁၅ ျမန္မာနိုင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉)
၁၆၀။၂၀၁၅ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၂၇/၂၀၁၅

ျမန္မာနိုင္ငံသူနာျပဳနွင့္ သားဖြားေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၁၅ ေမ

၁၉)
၁၆၁။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၈/၂၀၁၅ လူဦးေရတိုးပြားနႈန္းထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
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ဥပေဒ (၂၀၁၅ ေမ ၁၉ )
၁၆၂။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၉/၂၀၁၅ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသြားေရယာဥ္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ေမ ၁၉ )
၁၆၃။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၀/၂၀၁၅ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇြန္ ၅)
၁၆၄။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁/၂၀၁၅ ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇြန္ ၅)
၁၆၅။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၂/၂၀၁၅

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို

ဒုတိယအၾကိမ္

အမ်ိုးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို

ဒုတိယအၾကိမ္

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇြန္ ၁၇)
၁၆၆။၂၀၁၅ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၃/၂၀၁၅
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇြန္ ၁၇)
၁၆၇။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၄/၂၀၁၅ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေ
ဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇြန္ ၁၇)
၁၆၈။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၅/၂၀၁၅ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ(၂၀၁၅ ဇြန္ ၂၅)
၁၆၉ ။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၆/၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
(၂၀ဝ၈ ခုနွစ္) ကိုျပင္ဆင္သည့္

ဥပေဒၾကမ္အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ( ၂ ၀ ၁ ၅

ဇြန္ ၂၅)
၁၇၀။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၇/၂၀၁၅
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

ေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံ

ျမိဳ႕နွင့္ေက်းရြာေျမမ်ား

အက္ဥပေဒကို

(၂၀၁၅ ဇြန္ ၂၅)

၁၇၁။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၈/၂၀၁၅ ၂၀၁၄ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ
၁၇၂။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၉/၂၀၁၅ ဘြိဳင္လာဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၁၄)
၁၇၃။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၀/၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၁၄)
၁၇၄။ ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၄၁/၂၀၁၅

ျမန္မာနိုင္ငံတမံႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥပေဒ

(၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၁၄)
၁၇၅။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၂/၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၁၅)
၁၇၆။၂၀၁၅ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၄၃/၂၀၁၅

ေရွးေဟာင္းဝထဳၳုပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

(၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၂၂)
၁၇၇။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၄/၂၀၁၅ နယ္စပ္ေဒသနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒကို
ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
၁၇၈။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၅/၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၂၂)
၁၇၉။၂၀၁၅

ခုနွစ္၊

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒအမွတ္

၄၆/၂၀၁၅

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒကို

တတိယအၾကိမ္

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၂၈)
၁၈၀။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၇/၂၀၁၅

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ ႔ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

(၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၂၈)
၁၈၁။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၈/၂၀၁၅		

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

(၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္ ၂၆)
၁၈၂။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၉/၂၀၁၅
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နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္

ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္ ၂၆)
၁၈၃။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၀/၂၀၁၅ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ
(၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္ ၂၆)
၁၈၄။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၁/၂၀၁၅ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ
(၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္ ၂၆)
၁၈၅။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၂/၂၀၁၅ ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥပေဒ (၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္ ၂၆)
၁၈၆။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၃/၂၀၁၅ ႐ုပ္ျမင္သံျကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၅
ၾသဂုုတ္ ၂၈)
၁၈၇။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၄/၂၀၁၅ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၅
ၾသဂုုတ္ ၃၁)
၁၈၈။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၅/၂၀၁၅ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၇)
၁၈၉ ။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၆/၂၀၁၅၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၇)
၁၉ ၀။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၇/၂၀၁၅ ေသြးနွင့္ေသြးပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(၂၀၁၅
ႏုုိဝင္ဘာ ၂၅)
၁၉၁။ ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၅၈/၂၀၁၅ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းလႉဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ႏုုိဝင္ဘာ
၂၅)
၁၉၂။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅၉/၂၀၁၅ ပင္စင္အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၅)
၁၉၃။၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၀/၂၀၁၅ အျမန္လမ္းမျကီးမ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅
ႏုုိဝင္ဘာ ၂၇)
၁၉၄။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၁/၂၀၁၅ လမ္းနွင့္တံတား အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဒုတိယအျကိမ္
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၇)
၁၉၅။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၂/၂၀၁၅ လမ္းမၾကီးမ်ား ဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
(၂၀၁၅ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၇)
၁၉၆။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၃/၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဒုတိယအျကိမ္
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၁၅)
၁၉၇။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၄/၂၀၁၅ နိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅
ဒီဇင္ဘာ ၁၅)
၁၉၈။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၅/၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာ
ေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒ (၂၀၁၅

ဒီဇင္ဘာ ၁၅)

၁၉၉ ။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၆/၂၀၁၅ ျမန္မာနိုင္ငံယစ္မ်ိုးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅
ဒီဇင္ဘာ ၂၂)
၂၀၀။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၇/၂၀၁၅ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅
ဒီဇင္ဘာ ၂၂)
၂၀၁။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၈/၂၀၁၅ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
(၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၂)
၂၀၂။ ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆၉/၂၀၁၅ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅
ဒီဇင္ဘာ ၂၂)
၂၀၃။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇၀/၂၀၁၅ ေငြစုဘဏ္လုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅
ဒီဇင္ဘာ ၂၂)
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၂၀၄။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇၁/၂၀၁၅ တိရိစၦာန္ေဆးပညာေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၏
(၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၂)
၂၀၅။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇၂/၂၀၁၅ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ
၂၄)
၂၀၆။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇၃/၂၀၁၅ သက္ေသခံအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ
၂၄)
၂၀၇။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇၄/၂၀၁၅ ဘက္စံုပို ႔ေဆာင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅
ဒီဇင္ဘာ ၂၈)
၂၀၈။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁/၂၀၁၆ ျမန္မာနိုင္ငံမီးျပတိုက္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၅)
၂၀၉ ။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၆ ျပည္သူ့ေၾကြးျမီ စီမံခန့္ခြဲမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၅)
၂၁၀။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂၀၁ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ
၅)
၂၁၁။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄/၂၀၁၆ ရထားပို ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၅)
၂၁၂။၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၆ အနုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၅)
၂၁၃။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆/၂၀၁၆ ရာဇသတ္ၾကီးကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၇)
၂၁၄။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇/၂၀၁၆ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တတိယအျကိမ္
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၁၈)
၂၁၅။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၁၆ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၁၈)
၂၁၆။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၆ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တတိယအျကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၁၈)
၂၁၇။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၆ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ
၁၈)
၂၁၈။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁/၂၀၁၆၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၁၈)
၂၁၉ ။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၂/၂၀၁၆ ၁၉၅၁ စက္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
၂၂၀။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃/၂၀၁၆

ရပ္ကြက္သို့မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ဒုတိယ

အၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၀)
၂၂၁။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၆ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၀)
၂၂၂။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၆ အပင္မ်ိဳးသစ္အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၀)
၂၂၃။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၆/၂၀၁၆ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ
၂၁ )
၂၂၄။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၅)
၂၂၅။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၈/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ
၂၅ )
၂၂၆။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၉/၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္ အမ်ိုးသားစီမံကိန္းဥပေဒ
(၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၅ )
၂၂၇။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၀/၂၀၁၆ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၅ )
၂၂၈။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
(၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၅ )

77

၂၂၉။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ ( ၂ ၀ ၁ ၆
ဇန္နဝါရီ ၂၅ )
၂၃၀။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၂၃/၂၀၁၆ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒကို ဒုတိယအျကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
(၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၉ )
၂၃၁။၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၄/၂၀၁၆ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၉ )
၂၃၂။၂၀၁၆ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၅/၂၀၁၆ နိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
(၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၉ )
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ (၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၆)
ဇယား က ။ ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၂ ခုုအတြင္း လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္

ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၃)

ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၆)

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ

ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ

ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ

အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား

အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား

စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

ေကာ္မတီ

ေကာ္မတီ

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း (စိီးပြားေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေပါင္းလုုိက္သည္)

ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ

လယ္သမားႏွင့္ အလုုပ္သမား ေကာ္မတီ

ေကာ္မတီ
စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ

ေကာ္မတီ

ေကာ္မတီ

အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး

ဖ်က္သိမ္း (က်န္းမာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေပါင္းလုုိက္သည္)

ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ

ေကာ္မတီ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

ေကာ္မတီ

ေကာ္မတီ

က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ

ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ

ပညာေရးျမင့္တင္ေရးေကာ္မတီ

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း
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လူဦးေရ၊ ႏွင့္ လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး

ဖ်က္သိမ္း

ေကာ္မတီ
ေရလမ္းပုုိ႔ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း( ပုုိ႔ေဆာင္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး
ေကာ္မတီႏွင့္ ေပါင္းလိုက္သည္ )

မရွိခဲ့

လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ

စုုစုေပါင္း - ၂၅

စုုစုေပါင္း - ၁၉

ဇယား ခ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၂ ခုုအတြင္း လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၃)

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၆)

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ

ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ

ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ

အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး

အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား

ေကာ္မတီ

စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

ျပည္သူတုိ႔၏တုုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာေကာ္မတီ

ျပည္သူတုိ႔၏တုုိင္ၾကားစာေကာ္မတီ

တုုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ

တုုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ

နုုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ

ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ

အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္း ဆုုိင္ရာေကာ္မတီ

အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္း
ဆုုိင္ရာေကာ္မတီ

အာဆီယံ အသုုိင္းအဝုုိင္း ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ လုုံျခဳံေရး

ဖ်က္သိမ္း

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီ

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီ

ေငြေၾကး၊ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ အခြန္ ဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း

စီးပြားေရးႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရး ေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီ

ပညာေရးျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ

မရွိ

က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုုိင္ရာေကာ္မတီ

အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း

ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုုပ္သမားဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီ

ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုုပ္သမားဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီ
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သတၱဳ ႏွင့္ သယံဇာတ ေကာ္မတီ

သတၱဳ၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ

ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ေက်းလက္ေရးရာ ေကာ္မတီ

ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ

မရွိ

စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ဖြံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး
ေကာ္မတီ

စုုစုေပါင္း - ၁၈

စုုစုေပါင္း - ၁၆

ဇယား ဂ။ ။ ျပည္ေထာင္စု႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၂ ခုုအတြင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၃)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
(၂၀၁၆)

ပူးေပါင္းမႈၾကမ္းေကာ္မတီ

ပူးေပါင္းမႈၾကမ္းေကာ္မတီ

ပူးေပါင္း ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းပါတီ

ပူးေပါင္း ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းပါတီ

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံၿဖိိဳးေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ

ဖ်က္သိမ္း

လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး

ဖ်က္သိမ္း

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၃)
အေျခခံ ဥပေဒ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (၂၀၁၃ -

ဖ်က္သိမ္း

၂၀၁၅)
လႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း ေကာ္မတီ

မရွိ

လႊတ္ေတာ္ သမဂၢဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ

မရွိ

အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ
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