




ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ 

(၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆)

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္
အမွတ္ (၁၉)

Renaud Egreteau

ယခုမူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္မူလအစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ-
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္အေပၚ ၿခံဳငံုသုုံးသပ္ခ်က္ (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆) ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကုိ ေဖာ္ျပပါ 

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ႔လာႏုိင္ပါသည္။

http://www.asiafoundation.org

ရည္ညႊန္းကုိးကား - Renaud Egreteau (ေမလ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ-
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္အေပၚ ၿခံဳငံုသုုံးသပ္ခ်က္ (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆)၊ 

ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

ေမလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္



 |  1  |

အခန္း ၁။ မိ္တ္ဆက္နိဒါန္း

၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးေကာင္စီ (နအဖ သိုု႔မဟုုတ္ စစ္အာဏာရွင္) ဖ်က္သိမ္း 
ၿပီးေနာက္ပုုိင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုုပ္ငန္း
မ်ားအနက္ လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ 
အထင္ရွားဆုုံး ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုုျဖစ္သည္။  နအဖ အုုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားစြာႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ 
၂ဝ၁ဝ ႏုုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ကုုိလုုိနီေခတ္လြန္ 
ျမန္မာႏုုိ္င္ငံတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 
၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုုတြင္လည္း သက္ဆုုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားကိုု 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အာဏာရွင္ေခတ္လြန္တြင္ 
အေရးပါသည့္ ႏုုိင္ငံေရးစုုဖြဲ႕မႈ ေနရာတစ္ခုုအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုု 
လႊတ္ေတာ္သည္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကလုုပ္ငန္းႀကီး ၃ ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ ကုုိယ္စားျပဳျခင္းမ်ားကိုု တစ 
တစ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ပထမသက္တမ္း ျပည္ 
ေထာင္စုုၾကံ့ခုုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္ 
တြင္လည္းေကာင္း (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆)၊ ဒုုတိယသက္တမ္းကုိ 
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏုုိင္ရခဲ့သည့္ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ 
ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကိုု 
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ မၾကာလွေသး 
ေသာ္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံ၏ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ 
လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု စစ္ေဆးျခင္း၊ စိစစ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ 
အေရးပါသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု စတင္ခဲ့သည္။ စစ္အာ 
ဏာရွင္မ်ားလက္ထက္တြင္ စိတ္ကူးပင္ မယဥ္ႏုုိင္ခဲ့ေသာ 
နစ္နာမႈမ်ား၊ တုုိင္ၾကားမႈမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္သည့္ ျပည္သူ႔ 
ဟစ္တုုိင္ အသစ္တစ္ခုုအေနျဖင့္လည္း ေနရာယူႏုုိင္ခဲ့သည္။ 
ယင္းသုိ႔လႊတ္ေတာ္စနစ္ကုိ အကူးအေျပာင္း ကာလအတြင္း 
ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ၾကိဳးစားမႈသည္ အာဏာရွင္ 
ေခတ္လြန္ႏုုိင္ငံမ်ားအတြင္း  ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုုအျဖစ္ 
ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သုုိ႔ အားရဖြယ္တုုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ ခုုိင္မာတုုိးတက္ေရး 

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္တည္ၿငိမ္မည္၊ ေအာင္ျမင္ 
မည္ဟုု ကံေသကံမမေျပာႏုုိင္ပါ။ ေရရွည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ 
ကုုိယ္စားျပဳမႈ၊ သက္တမ္းႏုနယ္ေသးသည္႔ လႊတ္ေတာ္၏ 
လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္ 
မႈမ်ား လုိအပ္မႈရိွေသးသည့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ျမႇင္႔တင္ႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားစြာရွိသည္။ သိသာထင္ရွား 
ေသာ အားနည္ခ်က္မ်ားမွာ အရင္းအျမစ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ စုုဖြဲ႕မႈ 
အင္အားမရွိျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း 
ျပဳစုုရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိျခင္း၊ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကိုု ပုုိင္ႏုုိင္စြာတတ္ကြ်မ္းမႈမရွိျခင္း၊  စစ္တပ္ႏွင့္ နအဖ 
ေခတ္လြန္ အစုုိးရၾကားတြင္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မႈအား
နည္းျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သည္ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားတြင္ 
အမိန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ သြယ္ဝိုက္ 
လႊမ္းမိုးျခင္း၊ တုိက္႐ိုက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ခံ 
စနစ္ျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို 
ထိန္းေက်ာင္းႏို္င္စြမ္းရွိေသာ တစတစ တိုးတက္လာေသာ 
လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္မ်ား၊ ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကိုု ေက်ာ္လြန္လ်က္ ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္၊ လုုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အေသြးမ်ားျမႇင့္တင္ရန္ အားစုုိက္ ေဆာင္ 
ရြက္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္၏  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု 
ပ့ံပုုိးႏုုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ 
ကိုု စတင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေနသည့္ 
ဒီမုိကေရစီကုိယ္စားျပဳ နုိင္ငံအစုအဖဲြ႕ တစ္ခုအျဖစ္ ခုိင္မာ 
ေတာင္႔တင္းလာေစရန္ အခြင္႔အေရးျဖစ္သည္။

အခန္း ၂။ ပါလီမန္ဒီမုုိကေရစီ
ျပန္လည္အသက္ဝင္ျခင္း 

၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး တုုိက္ရုုိက္စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ 
အရပ္သားတစ္ပုုိင္းပါဝင္သည့္ အစုုိးရအျဖစ္သိုု႔ ေျပာင္းလဲရန္ 
၂၃ ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သည္ 
၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္အားအတည္ျပဳၿပီး 
ေနာက္ စတင္အရွိန္ရလာျပီး ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ 
ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ႔သည္။ 
ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္  လက္တစ္ဆုုပ္စာ လူမ်ား ဦးစီး 
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ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ၊  အထက္ေအာက္သေဘာဆန္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုုလုုံးကိုု စစ္တပ္ကအဓိက စုုိးမုုိးထားခဲ့သည္ဟုယူဆခဲ႔ၾက
သည္။ အသစ္စက္စက္ ေရြးေကာက္ခံသည့္  ျပည္ေထာင္စုု 
လႊတ္ေတာ္၏ ပထမအႀကိ္မ္ အစည္းအေဝးကိုု ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ 
စစ္တပ္မွ ခန္႔အပ္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ စစ္တစ္ပုုိင္း 
အစုုိးရကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္း 
လိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္လိုက္သည့္ နအဖ ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ဥပေဒျပဳမႈပုုံစံမ်ား - ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၄ 
တြင္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ ဖြဲ႕စည္းပုုံႏွင့္ 
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုုံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒျပဳႏုုိင္ 
သည့္ အာဏာကိုု ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ လြြြႊြတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ 
ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္တြင္ အပ္ႏွင္းထားသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာေပါင္း ၄၄ဝ ပါဝင္သည့္ 
ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ၂၂၄ ေနရာ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ကိုု ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဟုု 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
ေရးသားသည့္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္သုုံးအေနျဖင့္အသုုံးျပဳေနၾကသည္။ 

ေနရာခ်ထားမႈ - ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၃၃ဝ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာ ၁၆၈ 
တုုိ႔၏ ၄ ပုုံ ၃ ပုုံကိုု မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္မည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၃၃ဝ မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိၿမိဳ ႔နယ္ 
၃၃ဝကိုု အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုုစီတုုိင္းတြင္ ေရြးေကာက္ခံ 
ေနရာ ၁၂ ေနရာရွိသည္။ က်န္ရွိသည့္ ၁ ပုုံသည္ တပ္မေတာ္
သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံျဖစ္ရန္ 
မလိုုဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ေနရာရမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၁၁ဝ ႏွင့္ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးတုိ႔ 
ေနရာရရွိမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
သည္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ခန္႔အပ္ထား 
သည္။ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ႀကိဳက္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ အစားထုုိးလဲလွယ္ႏုုိင္သည္။ လႊြတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ 
အရပ္သား ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ ပုုံေသ  ၅ 
ႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ ္ - လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အာဏာတန္းတူ 
ရွိသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လြတ္လပ္ေသာ၊ 
အေတာင္အလက္ျပည့္စုံေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ 
ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ လုုပ္ငန္းကိုု အျခားလႊတ္ေတာ္ 
တစ္ရပ္မွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုုိ႔တြင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုေပၚ 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းရန္၊ မဲခြဲရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား ေပါင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ က်င္းပေျဖရွင္း 
သည္။လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုုံးတြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္း 
ႏုုိင္သည္။ ခြ်င္းခ်က္အနည္းငယ္အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ 
အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ဥပေဒၾကမ္း၊ အခြန္ဆက္စပ္ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုု ျပည္ေထာင္စုု 
လႊတ္ေတာ္တြင္သာ တင္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌသည္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္  ဥကၠဌအျဖစ္  
၅ ႏွစ္သက္တမ္း၏ တစ္ဝက္ကိုု တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး 
က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္း လေပါင္း ၃ဝ ကိုု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠဌမွ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား - ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ 
တြင္ နအဖ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ 
ခဲ့သည္။ စစ္တပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားတစ္ပုုိင္းပါဝင္သည့္ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ပရမ္းပတာ မျဖစ္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္မတူပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ၎၏ 
ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲကိုု သပိတ္ေမွာက္ရန္ဆံုုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း မသမာမႈမ်ားႏွင့္ျပည့္ေနၿပီး အလိမ္အညာ 
ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။အၿငိမ္းစား 
စစ္တပ္ အရာရွိမ်ား၊ အစုုိးရ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား၊အစုုိးရႏွင့္ 
အဆင္ေျပေသာတုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသတြင္း 
ၾသဇာရွိသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားပါဝင္သည့္ နအဖ ေနာက္ခံ 
ျပည္ေထာင္စုု ၾက့ံခုုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ မဲအမ်ားစုု 
ရရွိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၈၈ ဦးျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၏ ၅၉ ရာခုုိင္ႏႈန္းကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားႏုုိင္ခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျခင္း - 
၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ယခုုတစ္ႀကိမ္တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရြး 
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ေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အျပတ္အသတ္အႏုုိင္ရခဲ့ကာ 
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ ၄၂ ေနရာ ယူႏုုိင္ခဲ့သည္။ 
ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးေနာက္ ဒုုတိယအင္အားအႀကီးဆုုံး အရပ္သားကုိယ္
စားလွယ္အင္အားစုုအျဖစ္ ရွမ္းႏွင့္ ရခုုိင္ပါတီမ်ားေရွ႕တြင္ 
ရပ္တည္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္လည္း 
ပထမဆုုံးအႀကိ္မ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴး 
ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၏ ျပည္သူလူထုု ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စား 
လွယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား -  အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဒုတိယ 
အႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလ 
၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ အရွိဆုုံး ေရြးေကာက္ပြဲဟုု သတ္မွတ္ 
ႏုုိင္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျပတ္အသတ္အႏုုိင္ရခဲ့ၿပီး မဲေပးႏုုိင္သည့္ 
စုုစုုေပါင္း ပမာဏ၏ ၅၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းကိုု ရရွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုုၾကည္သည္လည္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅၄ 
ဦးႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သိုု႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာ 
သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၅၅ ေနရာ ရယူထားခဲ့သည္။ အာဏာရ 
ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၏ ၅၉ ရာခုုိင္ႏႈန္းကိုု 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုုိင္ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုု 
ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးစုုိးမုုိးထားသည္႔နည္းတူ စုုိးမုုိးႏုုိင္ခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္ - ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည ္ အေျပာင္းအလဲ 
ကာလ ဥပေဒျပဳသူမ်ားကိုု အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ျပည္ေထာင္စုု 
လႊတ္ေတာ္အတြင္းသုုိ႔ သြတ္သြင္းလုုိက္သည္။ ၎တုုိ႔အနက္ 
အမ်ားစုုမွာ နအဖ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာဆက္
ဆံေရးရွိခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္ အာဏာရွင္ 
ေခတ္လြန္ ဒုုတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ 
မ႑ိဳင္အခင္းအက်င္းကိုု လုုံးဝနီးပါး ေျပာင္းလဲလုုိက္သည္။  
ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း ၁၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ 
ခံရသည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး အမာခံမ်ားသာမက ၂ဝ၁ဝ တြင္ 
ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီပါတီမဟုုတ္သည့္ 
အျခားပါတီမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား အတုုိက္အခံ ႏုုိင္ငံေရးသမား 
အမ်ားစုုမွာလည္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရေတာ့ပါ။ ဥပေဒ 
ျပဳမ႑ိဳင္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ျမန္မာ့ အသြင္ 
ေျပာင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ စုုစည္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ႀကိဳဆုုိရမည့္ 
အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပုုံမွန္က်င္းပျခင္းသည္ 
အာဏာရွင္စုုိးမုုိးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အားထုုတ္မႈမ်ားကိုု 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ ျမင္႔ျခင္းသည္ ႏုနယ္သည့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈမရွိလွပါ။ ေနာင္ 
လာမည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လုုပ္ရည္ကုုိင္ရည္ 
ထက္ျမတ္ၿပီး စိတ္ပါလက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေနရာရရန္လုုိအပ္သည္။ 
သုုိ႔မွသာ တုိင္းျပည္၏ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္အသစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေထာင္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ပံ့ပုုိးႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အခန္း ၃။ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ ႔စည္းပုုံ 

ရန္ကုုန္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေဟာင္းႏွင့္မတူဘဲ ေနျပည္ေတာ္မွ 
လႊတ္ေတာ္မွာ တခမ္းတနားရွိသည္။ ေဇယ်ာသိီရိ ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ 
တည္ရွိၿပီး ဧက ၈ဝဝ ေက်ာ္က်ယ္သည့္ ေနရာတြင္ 
နန္းေတာ္သဖြယ္ ပုုံစံယူ ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦ 
၃၁ ခုုျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုုဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။  ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ 
ေတာ္မ်ားက်င္းပရန္ သီးသန္႔ခန္းမႀကီး ၃ ခုုရွိသည္။ ခမ္းနား 
လွသည့္အေဆာက္အဦမ်ားသုုိ႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားကုုိ အကန္႔ 
အသတ္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။ 
 
စီမံေရးရာကိစၥ - ကမာၻအႏွံ႔ရွိလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအျပင္ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အင္အား ျဖည့္တင္းထားေလ့ရွိသည္။ ႏုုိင္ငံေရးအရ ဘက္ 
လုုိက္မႈ မရွိေစရန္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုု ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ 
႐ံုးတြင္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံေရးရာ႐ံုးမ်ားတြင္ ခန္႔ထားၿပီး 
ေန႔စဥ္ လုုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈရိွေစရန္ တာဝန္ယူလုုပ္ကုုိင္ 
ေပးရသည္။ ၂ဝ၁ဝခုုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး လႊတ္ေတာ္ 
ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာသည့္အခါတြင္  လႊတ္ေတာ္႐ံုး တစ္ခုု 
တည္းသာရွိၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ ႐ံုးလစ္လပ္ေနရာ 
မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ စီမံေရးရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚယူခန္႔ထားခဲ႔သည္။ စစ္တပ္အၿငိမ္းစားမ်ား 
အပါအဝင္ အၿငိမ္းစား ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကိုု အၾကံေပး 
သိုု႔မဟုုတ္ နည္းျပ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား အျဖစ္ 
ခန္႔ထားခဲ႔သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္မွ အစည္းအေဝးပြဲ 
အခ်ိဳ႕ က်င္းပၿပီးေနာက္ပုိင္း လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းမ်ား တစ 
တစ ျမင္႔တက္လာသည့္အေလ်ာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္း 
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မ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ရန္ သီးျခားစီမံယူနစ္သုံးခုကုိ ဝန္ထမ္းအင္အား 
ျဖည့္တင္း၍ ဖဲြ႕စည္းရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ၾကသည္။ 
၂ဝ၁၆ နွစ္ကုုန္ပုုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးအားလုုံးေပါင္းတြင္ 
ဝန္ထမ္း ၁၂၄ဝ ဦးရွိၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္႐ံုး 
ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွ ျပဳစုုထားသည့္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၃၁ဝဝ 
ျဖည့္ဆည္းရန္ လ်ာထားမႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုုလြႊတ္ေတာ္႐ံုးကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ 
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္သည္။ 
ယင္းလႊတ္ေတာ္႐ံုး၏ ဝန္ထမ္းအင္အားသည္ အျခား႐ံုး 
ႏွစ္ရုံးထက္စာလွ်င္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသည္။ ျပည္ 
ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းအနည္းငယ္သာ 
ေဆာင္ရြက္ရၿပီး ႐ံုးမွ ပင္တုုိင္ပံ့ပုုိးရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကု္ိယ္စား 
လွယ္ မရွိပါ။ ရုံးကုိ ဌာန ၃ ခုုျဖင္႔ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ 
(၁) စည္းေဝးက်င္းပေရးဌာန (ဥပေဒျပဳေရး) (လႊတ္ေတာ္ ၂ 
ရပ္ေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ၊ ဥပေဒျပဳကိစၥ 
ရပ္မ်ားအား ပံ့ပုုိးရန္)
(၂) ႏုုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ သုုေတသနႏွင့္ စာၾကည့္ 
တုုိက္ဌာန 
(၃) စီမံဌာန (လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခား 
စီမံတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္သည္)  
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္႐ံုးသည္ လႊတ္ေတာ္၏ စီမံေရးရာ 
ညွိႏႈိင္းသည့္လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါ။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးကိုု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ 
လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၄ ဦးက ဦးေဆာင္သည္။ 
ရုံးကုိ ဌာန ၄ ခုုျဖင္႔ဖဲြ႔စည္းထားသည္။
(၁) ဥကၠဌ႐ံုး - ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ႏွင္႔ ဒုဥကၠဌတုိ႔၏ 
ေန႔စဥ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု စီမံသည္။
(၂) စည္းေဝးက်င္းပေရးဌာန (ပုုံမွန္စည္းေဝး) - ေန႔စဥ္ 
လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အၿမဲတမ္းႏွင့္ 
ယာယီေကာ္မတီမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု စီမံသည္။လႊတ္ေတာ္ 
တြင္းရွိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု 
ညွိႏိႈင္းေပးသည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ 
ေတာ္ အၿပီးတြင္ ေကာ္မတီေပါင္း ၂၅ ေကာ္မတီက်န္ခဲ့ၿပီး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္ ၁၉  ခုရွိသည္။
(၃) ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ သုုေတသနဌာန
(၄) စီမံဌာန (ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ ေန႔စဥ္ေဝယ်ာဝိစၥ၊ ဝန္ထမ္းလစာ၊ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားနွင့္ အျခားဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ 
ကိစၥမ်ားကုုိင္တြယ္သည္)

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုးကိုုလည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး
ကဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံႏွင့္ထပ္တူရွိျပီး 
ဌာန ၄ ခုုရွိသည္။ 
(၁) ဥကၠဌ႐ံုး (ဒုုတိယ ဥကၠဌ၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုုလည္းၾကီးၾကပ္
သည္) 
(၂) စည္းေဝးက်င္းပေရးဌာန (ပုုံမွန္စည္းေဝးႏွင့္ ေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝး)။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ ၁၈ ခုုရွိၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္ ေကာ္မတီ ၁၆ ခုုရွိ သည္။
(၃) ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ သုုေတသနႏွင္႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံ 
ေရးဌာန
(၄) စီမံဌာနတုုိ႔ျဖစ္သည္။ 

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အခက္အခဲမ်ား - ညႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္မ်ားက ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ထပ္မံ တုုိးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေန 
သည္ဟု ဆုုိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္၏ ႐ံုးမ်ားတြင္ 
ဝန္ထမ္းအင္အား ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ အလုုပ္ထြက္ 
မႈႏႈန္း ျမင့္မားမႈကိုုလည္း ေျဖရွင္းေနရသည္။ အေတာ္ဆုုံး 
သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္သက္ရင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ၿမဲသည္မွာ 
ရွားရွားပါးပါးျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လာေရာက္ပုိ႔ခ် 
ေသာ သင္တန္းမ်ားေၾကာင့္ အလုုပ္ထြက္သည့္ႏႈန္းမွာ ျမင့္ 
တက္လာသည္ဟုုယူဆႏုုိင္သည္။ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္ေရးရာသင္တန္းမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိလာ 
သည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ တုုိးတက္ေနသည့္ အလုုပ္ 
ေစ်းကြက္တြင္ ပုုိ၍အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္လာၾကသည္။ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ 
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၾကား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
အေျပာင္းအလဲမ်ားခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုုပ္ငန္း 
အစဥ္အလာမပ်က္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အဆက္ဆက္ ေခ်ာ 
ေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္သြားႏုုိင္ရန္မွာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ အၿမဲတမ္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိလ်င္ အခက္အခဲရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

ေကာ္မတီမ်ား -  လႊတ္ေတာ္လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တည္သေရြ႕ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုုိ႔၏ 
အခန္းက႑ကိုု ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သိုု႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ 
လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဥကၠဌ ဆႏၵအရ အၿမဲတမ္းမဟုုတ္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားကိုု 
ယာယီ ဖြဲ ႔စည္းႏုုိင္သည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ 
အဓိကလုုပ္ငန္း၃ရပ္ထဲမွ လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာ စိစစ္မႈ ျပဳလုုပ္ရန္ 
အသင့္ေတာ္ဆုုံး ေနရာျဖစ္သည္။
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၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္တုုိင္းတြင္ 
အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ၄ ခုုရွိသည္။ 
(၁) ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ (ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုု စိစစ္သည္) 
(၂) ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ (လႊတ္ေတာ္မွ အစုိးရသုုိ႔ 
ခ်ထားေပးသည့္ ရန္ပုုံေငြစနစ္တက် သုုံးစြဲမႈရွိမရွိ ဆန္းစစ္ 
သည္)
(၃) အစိုုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ (အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၏ ကတိျပဳထားခ်က္ 
မ်ားကိုု စိစစ္ကာ၊ မည္သည့္အတုုိင္းအတာထိ ေဆာင္ရြက္ 
ထားၿပီးသည္ကိုု အစီရင္ခံသည္)
(၄) လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ (လႊတ္ေတာ္လုုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ပုုံ၊ အခန္းက႑၊ အခြင္႔အေရးႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကိုု ႀကီးၾကပ္သည္။
ဥကၠဌ ၂ ဦးက ၄င္းတုုိ႔သက္တမ္းအတြင္း အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ 
လုုိသည့္ မူဝါဒေရးရာမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အျခား ယာယီ 
သုုိ႔မဟုုတ္ အထူးေကာ္မတီမ်ားကိုု ဖန္တီး၊ ဖ်က္သိမ္း၊ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္၊ အမည္ေျပာင္းေပးႏုုိင္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ 
ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအၿပီး ျပည္ေထာင္စုု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ ၄၃ ခုုႏွင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၅ 
ခုုရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္ ယာယီ 
ေကာ္မတီ ၃၇ ခုုကိုုဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ 

ေကာ္မတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား - လႊတ္ေတာ္လုုပ္ထုုံး 
လုုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေကာ္မတီတစ္ခုုတြင္ ဥကၠဌႏွင့္ 
အတြင္းေရးမွဴးအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးထိ အမ်ားဆုုံး 
ပါဝင္ႏုုိင္သည္။ ဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ 
မ်ားကိုု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေရြးခ်ယ္သည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ 
အေစာပုုိင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္း စတုုတၳ 
အႀကိမ္ေျမာက္စည္းေဝးမွစၿပီး ေလ့လာသူ ၄ ဦးကိုု ထည့္သြင္း 
ခဲ့သည္။ (တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ အရပ္သား 
ကုုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦး) ေကာ္မတီ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ဥကၠဌမ်ားကုုိလုုပ္ပုုိင္ခြင့္ အမ်ားအျပားေပးထားသည္။ အစည္း 
အေဝးမ်ား က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ကိုု ၎တုုိ႔က ဆုုံးျဖတ္သည္။ 
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီမ်ား၏ အစည္း 
အေဝးမ်ားသည္ သုုံးပတ္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္း (သုိ႔) ပုိ၍ က်င္းပၾကျပီး 
ထင္သာျမင္သာနည္းသည့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ား 
မွာမူ ရံဖန္ရံခါသာက်င္းပၾကသည္။

ပံ့ပုုိးမႈမ်ား - ႏုုိင္ငံတကာ ပိတ္ဆုုိ ႔ထားမႈမ်ား ဖယ္ရွားလုုိက္သည့္ 
၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ေနာက္ပုုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ အကူအညီ 
ေပးသည့္ အစီအစဥ္အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ 

ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုုိင္ငံေက်ာ္မွ 
ေငြေၾကးပံ့ပုုိး၊ ပုုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ခုုိင္မာ 
အားေကာင္းလာေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပံ့ပုုိးမႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိခဲ့သည္။ လုုပ္ငန္း 
ထပ္ျခင္းကိုု ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္၊ အၿပိဳင္အဆုုိင္ေဆာင္ရြက္ၾက 
ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ႏုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားက ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳး
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ၂ဝ၁၅ - ၁၈ သုုံးႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ 
အစီအစဥ္ကိုုေရးဆြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာတုုိးတက္ေရး 
ပူးေပါင္း ညိႇႏိႈင္းမႈ ေကာ္မတီကိုု ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ 
ရည္မွန္းခ်က္ ၄ ခုုကိုု ခ်မွတ္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ 
-  စုုံညီစည္းေဝးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုုပ္ငန္းရလဒ္မ်ား 

ထိေရာက္မႈကိုုျမႇင့္တင္ရန္
-   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္
-  လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ 
- ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 

ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

အခက္အခဲမ်ား -  အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုုံ႔ျပန္မႈမ်ား 
ရွိေနသည့္တုုိင္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံျခား 
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အားေကာင္းေရးအတြက္ 
အမွန္တကယ္ လုုိအပ္ေနသည္ကိုု ပံ့ပုုိးရမည့္အစား ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးဆုုိင္ရာ အေျခခံျဖင့္ပံ့ပုုိးေနသည္ကိုု ရံဖန္ရံခါ ႀကဳံေတြ႕ 
ရသည္။ ႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခား 
အစုုိးရမ်ား၏ ပံ့ပုုိးမႈမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳမႈကိုု ခုုိင္မာအား 
ေကာင္းေစရန္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ပံ့ပုုိးေပးျခင္းမဟုုတ္ဘဲ ပုုိမုုိ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုုံစံ၊ ဒီမုုိကေရစီက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ 
လ်က္ ပံ့ပုုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ 
ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ျခင္းသင္တန္း၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ နည္းပညာ 
သင္တန္းမ်ား၊ ႐ံုးတြင္းစီမံ သုုိ႔မဟုုတ္ မ်က္ေမွာက္ႏုုိင္ငံေရး 
ကိစၥရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းမွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အေရးတႀကီးလုုိအပ္ေနသည့္ အရာျဖစ္သည္။ မိမိရပ္ရြာ 
အေၾကာင္းႏွံ႔စပ္သည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပင္ပ 
ေထာက္ပံ့မႈကိုုယူၿပီး ေဖာ္ျပပါသင္တန္းမ်ားေပးႏုုိင္ပါက 
အေကာင္းဆုုံး ျဖစ္သည္။ 
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အခန္း ၄။ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္စုုဖြဲ ႔မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိတ္၊ လက္ရွိႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ခံမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ၾကည္႔ျခင္းျဖင္႔ ျမန္မာ႔အသုိင္းအဝိုင္းရွိ အာဏာဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ 
အေျခခံက်ေသာ (သုိ႔) ထုိ႔ထက္ပုိေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိမရွိကိုု 
ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 
မရွိျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ 
ေစရန္ေလ့က်င့္ေပးမႈတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး  ျပန္လည္ ထြက္ 
ေပၚလာေသာ ျမန္မာ့ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ စုုစည္းခုိင္မာမႈ၊ 
စြမ္းရည္ထက္ျမက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈတုုိ႔အေပၚတြင္လည္း 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။  

သမား႐ိုးက် ဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္ - ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္  
ျမန္မာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိုုလိုုနီ 
ေခတ္လြန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ သမား႐ိုးက် ေခါင္းေဆာင္ပုုံရိပ္ 
ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား၊ အသက္ ၅ဝ သုုိ႔မဟုုတ္ ၆ဝ အတြင္း၊ 
ဗမာ၊ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း သုုိ႔မဟုုတ္ ပညာေရးပုုိင္း 
သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္တပ္တြင္ ဝင္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္ဖူးသည့္ အေတြ႕ 
အၾကံဳရွိသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြြး 
ေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အနည္းဆုုံး အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အသက္ ၃ဝ ျပည့္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပွ်မ္းမ်ွ 
အသက္မွာ ၅၇ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီးအထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၈ႏွစ္ 
ျဖစ္သည္။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲတြင္ တက္ေရာက္က်သည့္ 
အရပ္သား ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်အသက္မွာ ၅၄.၅ ႏွစ္  
ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားျပဳမႈ - လႊတ္ေတာ္တြင္အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စား
လွယ္မွာ အလြန္နည္းေသာ္လည္း ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး သက္တမ္းႏွင့္ 
လက္ရွိအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္သက္တမ္းၾကားတြင္ ယခင္ကထက္ ၂ ဆတုုိး 
လာသည္။ အာရွ လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္
အေရအတြက္ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္လာသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦးသာ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေရြးေကာက္ခံ 
ကိုုယ္စားလွယ္ ၄၉၂ ဦး၏ ၃.၆ ရာခိုုင္ႏႈန္း သာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
၂ဝ၁၂ခုုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရြး 
ေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦးအနက္ ၁၂ ဦးသည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး အားလုုံးေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ျဖစ္ကာ 
အမ်ိဳးသမီးရာခုုိင္ႏႈန္းကိုု ၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ 
ကုုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ တိုုးတက္လာခဲ့သည္။ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၃ ဦးရွိၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၄ 
ဦးရွိကာစုုစုုေပါင္း ၆၇ ဦးရွိလာသည္။ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္
ကုုိယ္စားလွယ္၏ ၁၃.၇ ရာခုုိင္ႏႈန္းျဖစ္လာသည္။  ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳး 
သက္တမ္းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ အမည္တင္သြင္းခံရသူ 
အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးသာရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွာ 
တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ 
တာဝန္ယူသည့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠဌ 
အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးသာရွိသည္။ 

တုုိင္းရင္းသားကုုိယ္စားျပဳမႈ - အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ 
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွစ္ခုတြင္ တုုိင္းရင္းသား ကုုိယ္စားျပဳမႈမွာ  
လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေျခအေနႏွင့္ ကုုိက္ညီရန္ နီးစပ္ 
လာသည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး သက္တမ္းတြင္  ေရြးေကာက္ခံ ကုုိယ္ 
စားလွယ္ ၆၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွာ ဗမာ သုုိ႔မဟုုတ္ ဗမာကျပား 
မ်ားျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတြင္လည္း 
အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွာ ဗမာ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ဗမာကျပားမ်ားျဖစသ္ည။္ ျပညခ္ုုငိၿ္ဖိဳးလႊတ္ေတာတ္ြင ္
ရွမ္းအရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဗမာၿပီးေနာက္ ဒုုတိယ 
အႀကီးဆုုံး အုုပ္စုုျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္ တြင္ ရခုုိင္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ မြန္ 
အသီးသီးရွိသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္လည္း 
ရွမ္းေနာက္ခံ ေရြးေကာက္ခံ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေရ 
အတြက္အားျဖင့္ ေလ်ာ့က် သြားသည့္တုုိင္ ဒုုတိယအႀကီးဆုုံး
အုုပ္စုုျဖစ္သည္။ ယင္း ေနာက္တြင္ ရခုုိင္၊ ခ်င္းႏွင့္ ဇုုိမီး၊  ကရင္၊ 
မြန္ အသီးသီးရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ရပ္လုုံးတြင္ 
လူမ်ိဳးေရာ ကျပား ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ အမ်ားအျပား 
ရွိသည္။
 
ဘာသာေရး - နအဖ ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုုံးတြင္ 
ဗုုဒၶဘာသာဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊမ္းမုုိးထား 
သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ထက္တြင္ ခရစ္ယာန္ကုုိယ္စားလွယ္ 
အေရအတြက္အနည္းငယ္ရွိလာၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ 
ကုုိယ္စားလွယ္ ပါဝင္လာျခင္း မရွိေသးပါ။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ 
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္ ၉၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း 
သည္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
၈၄ ရာခိုုင္ႏႈန္းရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ခရစ္ယာန္ဟုု 
ခံယူထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၂ ဦး (၁ဝ.၅) ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ 
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အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္သည္ဟုု ခံယူထားသူ ၃ ဦး  သုုိ႔မဟုုတ္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ခုုလုုံး၏ ဝ.၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ားသည္ ဘာသာေရးအမ်ိဳးအစားစုုံလင္မႈကိုု ျမႇင့္တင္ 
ႏုုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုုင္မီ ျမန္မာဗဟုုိအာဏာပုုိင္ 
မ်ားသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ အဓိကေနထုုိင္ၾကသည့္ 
တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမဲေပးခြင့္ကိုု ပိတ္ပင္ခဲ့ၾက 
သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္း မူဆလင္ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားကိုု 
အားေပးျခင္းမရွိသျဖင့္္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ ႏွစ္ရပ္တြင္ 
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေရြးေကာက္ခံ 
ရျခင္း မရွိပါ။ လႊတ္္ေတာ္အတြင္း ဗုုဒၶဘာသာဝင္ ေရြးေကာက္ခံ 
ကုုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္မွာ ၈၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းထိ ေရာက္ရွိ 
သြားသည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၃ ေနရာ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
၃၃ ေနရာရရွိၾကၿပီး  လႊတ္ေတာ္၏ ၁၁ ရာခိုုင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိသည္။  
ယင္းအခ်ိဳးအစားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စုစုေပါင္းလူဦးေရတြင္ရွိ
သည္႔ ခရစ္ယာန္လူနည္းစုု၏ေဝစုုထက္ အခ်ိဳးအစားအနည္း 
ငယ္ပုုိေနသည္။ (၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ ၆.၃ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္)

ပညာေရး - အာဏာရွင္ေခတ္လြန္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း 
ႏွစ္ခုုေျမာက္တြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ ပညာေရးေနာက္ခံသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ားထက္ 
အဆင့္ျမင့္ၿပိီး ထူးျခားသည့္ ဥပေဒျပဳေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ေပၚထြက္လာႏုုိင္မႈ (သုုိ႔မဟုုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ) ၏ 
နိမိတ္ပုုံရိပ္မ်ား ျဖစ္သည္။၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ 
လာခ်ိန္တြင္ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ကုုိယ္စားလွယ္ ၇၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ တကၠသိုုလ္မွ ဒီဂရီမ်ား 
(ဝိဇၨာ သိုု႔မဟုုတ္ သိပၸံႏွင့္အထက္) ရရွိထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ 
သည္။ ျပည္တြင္းဘြဲ႕ရ အမ်ားစုုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ဦးေဆာင္သည့္ အာဏာရွင္လြန္ လႊတ္ေတာ္ဒုုတိယ သက္တမ္း 
တြင္ တကၠသိုုလ္ဘြဲ႕ရသည့္ အခ်ိဳးအစား အနည္းငယ္ျမင့္တက္ 
လာသည္။ အရပ္သားကုုိယ္စားလွယ္ ၈၁.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
တကၠသိုုလ္ဘြဲ႔ရမ်ားျဖစ္သည္။  လြႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းႏွစ္ခုု 
အတြင္း အလယ္တန္းပညာေရးသာရွိသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္ 
အေရအတြက္ ၈၇ ဦးမွ ၅ဝ ဦးသုုိ႔ က်ဆင္းသြားသည္။

သက္ေမြးမႈေနာက္ခံ - ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အရပ္သား ကုုိယ္စား 

လွယ္ အမ်ားစုုမွာ စီးပြားေရး၊ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားစီးပြား 
ျဖစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး 
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ၂၉  ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ 
ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ ၃၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ပညာေရးက႑ 
ေနာက္ခံရွိသူမ်ားသည္ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၇ ရာခုုိင္ 
ႏႈန္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၄.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ 
ယင္းေနာက္တြင္ ျပည္သူ ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ 
ႏုုိင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ဟုု ဆုုိရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။  ပါတီ၏ 
ႏုုိင္ငံေရး - အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ 
ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ၁၆.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းၿပီး  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
သက္တမ္းတြင္ ၈.၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းသုုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္လည္း ႏုုိင္ငံေရးသမား အုုပ္စုုတြင္ 
ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသည့္ ကုုိယ္ေရးအက်ဥ္းတြင္ 
သူမ၏အလုုပ္အကုုိင္ေနရာ၌ ႏုုိင္ငံေရးသမားဟုု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းႏွစ္ခုုအတြင္း အႀကီးမားဆုုံး 
တုုိးတက္လာမႈမွာ ဥပေဒက႑ျဖစ္သည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး 
သက္တမ္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒေနာက္ခံရွိသူ ၂၇ ဦး 
သုုိ႔မဟုုတ္ ၅.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါဝင္သည္။ 
အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္မူ ဥပေဒျဖင့္ အသက္ေမြးသူ ၄၄ ဦး 
သုုိ႔မဟုုတ္ ၉  ရာခုုိင္နႈန္းထိပါဝင္လာသည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး 
သက္တမ္း၌ အရပ္သား ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ရဲအၿငိမ္းစား ၁၂.၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းရိွသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္း 
တြင္မႈ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္သုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ေဆးဝါး 
ကြ်မ္းက်င္၊ တိရိစၦာန္ေဆးကုုသူမ်ား အပါအဝင္ ေဆးပညာျဖင့္ 
အသက္ေမြးသူမ်ားသည္ ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ လႊတ္ 
ေတာ္၏ ၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္ ၁၂ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္  
စုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လယ္ယာက႑ေနာက္ခံရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂ဝ၁၆ တြင္ ၁၂ ရာခုုိင္ႏႈန္းထိ တုုိးတက္ 
လာသည္။
 
မွတ္ခ်က္ - အေရာင္အေသြးစုုံလင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္
ရွိေနျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းျပီး သဟဇာတျဖစ္ေသာ 
ဥပေဒျပဳႏုုိင္ငံေရးတစ္ရပ္ မျဖစ္မေန ေပၚထြက္လာေစမည္ဟု 
မဆိုႏိုင္ပါ။  ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား ကုုိယ္ပုုိင္လကၡဏာ 
ပဋိပကၡမ်ား၊  လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး ကြဲျပားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာ 
ႏုုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ပိုမိုေသာ (သို႔)ပို၍ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈသည္ ကြဲျပားသည့္ လူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္းအတြင္းသို႔ လူနည္းစုမ်ားကုိ ပိုမိုေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ေရး
အတြက္ အေရးပါလွေသာ ကနဦး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီး၊  မူဆလင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဆစ္ခ္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
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မ်ားကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အဓိက ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုုိယ္စား 
လွယ္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲ 
မ်ားတြင္ အားလံုုးပါဝင္ျပီး ပုုိမုုိအားေကာင္းလာေရးအတြက္ 
ပထမဆုုံးေသာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္။ 
တကၠသုုိလ္ဘြဲ႔ရျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသည့္ ဥပေဒ 
သမားတစ္ဦး၊  ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပဳစုုႏုုိင္ၿပီး ရသုုံးမွန္းေျခ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးႏိုုင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္
ဦးျဖစ္မည္ဟုုလည္း မဆုုိႏုုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ 
ပြမဲ်ား အတြက ္အဖြ ဲ႔ခ်ဳပ၏္ ကုုယ္ိစားလယွ္ေလာင္းသတမ္တွခ္်က္ 
တြင္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္ အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပညာအဆင့္အတန္းျမင့္သည့္ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု နားလည္ႏုုိင္မည္၊ 
လ်င္ျမန္စြာ တတ္ေျမာက္ႏုုိင္မည္ဟုု ယူဆခ်က္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အခန္း ၅။ ကုုိယ္စားျပဳျခင္း၊ 
မဲဆႏၵနယ္အေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ေခတ္မွီေသာအစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူလူထု၏ 
ဆႏၵကုိ မဆုိင္းမတြ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာထဲမွ ေရြး 
ေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္သည္ နည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ခုုသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာကုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း 
၎တုုိ႔မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ တင္ျပသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ပူပန္မႈ 
မ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ရန္တာဝန္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုုႏွစ္ အာဏာရွင္ 
ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ပထမ သက္တမ္းမွစၿပီး ျပည္ေထာင္စုု 
အဆင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ားၾကား အယူအဆ 
မ်ား၊ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ား ရွိလာခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ 
သည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းအစပုုိင္းႏွင့္ မတူေတာ့ပဲ ေရြး 
ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ခံကုုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္
ထူေထာင္ထားရမည္ကိုု သတိျပဳမိလာသည္ကုိ အနည္းဆုံး 
ေတြ႕ရသည္။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
အသံကိုု အစုုိးရ ၾကားသိေစရန္၊ အယူအဆမ်ားႏွင့္ စုုိးရိမ္မႈ 
မ်ားကိုု အာဏာလက္ကုုိင္ရွိသူမ်ားထံ ေပါက္ေရာက္ေစရန္ 
ေျပာျပေပးမည္ဟုုလည္း ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ 
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ရင္းျမစ္ 
အသစ္မ်ားျဖင့္ေပါၾကြယ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ရွိရင္းစြဲ ရင္းျမစ္မ်ားေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းကိုု ကာ 

ကြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပုုိးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေရြး 
ေကာက္ခံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဆုုိပါက ယင္းကိစၥကိုုဖိဖိစီး
စီးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵရွင္နွင့္ဆက္ဆံေရး -  ေရြးေကာက္ခံကုုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ပါတီလမ္းညႊန္ခ်က္ကိုလုိက္နာလ်က္ မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ိုက္၊ ပုုံမွန္ ေတြ႕ဆုုံႏုုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ 
ထားရန္လုုိၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆုုိ 
ခ်က္မ်ားကိုု နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုုိ႔ကိုု ကုုိယ္စားျပဳ 
လ်က္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုုလည္း ျပန္လည္ 
တင္ျပရန္လုုိသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္
မႈျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ မိမိကုုိယ္စားျပဳသည့္ခ႐ိုင္တြင္ ႐ံုးဖြင့္ျခင္း 
သည္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ 
အဓိကႏုုိင္ငံေရးပါတီႀကီး ႏွစ္ခုုျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးပါတီမ်ားသည္ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ႏုိင္ငံေရးအဆင္႔ 
တိုင္းတြင္ ၎တို႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အရင္းအျမစ္၊ 
ေငြေၾကးအင္အားႏွင့္ ခ႐ိုင္႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ပံ့ပုုိးႏုုိင္ 
စြမ္းရွိေသာ  ၂ ခုုတည္းေသာ ႏုုိင္ငံေရးအင္အားစုု ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္သည္ ၄င္း၏ ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ၄င္းတုုိ႔ကုုိယ္ပုုိင္ ႐ံုးမ်ား ဖြင္႔လွစ္မည့္ 
အစား ႐ံုးခြဲမ်ားတြင္ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းရန္ ညႊန္ၾကား 
ထားသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သက္တမ္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
အမ်ားစုုမွာ ၎တိုု႔ ဖုုန္းနံပါတ္၊ Viber နွင့္ Facebook မ်ားကိုု 
အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ဖြင့္ျပထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
၎တုုိ႔မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အကူအညီ၊ ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ား ရယူႏုုိင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္မႈမွာတုုိးတက္လာသည္။ 
(အလြန္အကြ်ံဟုုဆုုိရမည့္အေျခအေနဟုုပင္ဆုုိႏုုိင္သည္) 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုု ကုုိ္ယ္စားျပဳျခင္း - ကိုုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ 
တစခ္ုုသည္ ႏိုုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္လူထု အသံအား 
တင္ျပေပးရန္အေကာင္းဆုုံး အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ေနသည္။ 
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ အစိတ္အပုုိင္းမ်ားအနက္ အဆင့္ျမင့္ 
အစုုိးရပုုိင္းသုုိ႔တင္ျပလုုိသူ အမ်ားဆုုံးမွာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုု၊ 
ဗမာ မဟုုတ္သည့္ လူနည္းစုုမ်ားျဖစ္သည္။၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ 
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ားစုုျဖစ္ေသာ ဗမာ၏ 
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုုိင္ငံေရးအရ လႊမ္းမုုိးမႈေၾကာင့္ ခံစား 
ရသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကိုု ေလ်ာ့ခ်လ်က္၊ တုုိင္းရင္းသား အခြင့္ 
အေရးနွင့္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ ႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားကိုု ေဖာ္ျပႏုုိင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ႏွင့္ ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ မဲဆႏၵရွင္ 
လူထုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာျပေပးရန္ တုုိင္ 
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ၾကားလာသည့္ကိစၥမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္း ျခင္းႏွင္႔ ေဒသခံ 
အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင္႔ လုံျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အႏုုိင္က်င့္မႈမ်ား 
ကဲ့သိုု႔ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္း - ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာဥကၠဌမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုု အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုု
အဆင့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေပး
သူအျဖစ္ ရႈျမင္မႈမွာတစတစ ျမင့္တက္လာသည္။ ၂ဝ၁၃ - ၁၄ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုုံေငြကိုု စတင္ခဲ့ၿပီး 
တံတားမ်ား၊ အေသးစားေရထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုမ်ား၊ ဆုုိလာ 
ျပားမ်ား၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း 
အစရွိေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသုုံးျပဳရန္ 
အတြက္ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ေငြ သန္း ၁ဝဝ ကိုု ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ဝ ကုိ 
ခ်ေပးခဲ႔သည္။ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 
၎သည္အေရးပါသည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ယင္းအခြင့္အလမ္းကိုု 
အျပည့္အဝအသုုံးခ်ႏုုိင္ရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။ ၎တုုိ႔ မဲဆႏၵနယ္ 
တြင္ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္သူ႔လုုပ္ငန္းမ်ား၊ 
အေသးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂုဏ္ယူ 
ေျပာဆုုိသူ အမ်ားအျပားရွိသည္။ အလြဲသုုံးစားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ 
လာဘ္စားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ အလားအလာမ်ားရွိေန 
သည့္တုုိင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၂ဝ၁၆ခုုႏွစ္တြင္ 
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ကိုု စုုိးမုုိးထားၿပီးေနာက္ပုုိင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
က ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ေရြးေကာက္ခံကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏မဲဆႏၵနယ္မ်ားသုုိ႔ ထင္သာျမင္သာသည့္ အက်ိဳး 
ျပဳမႈမ်ား (သုိ႔) အခ်ိဳ႕ေသာအက်ိဳးျပဳမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ရန္ 
တုုိက္႐ိုက္အားေပးသည့္မူူဝါဒအျဖစ္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုုံေငြကိုု  
ယူဆၾကသည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္လုုိသည္။ 

မွတ္ခ်က ္ - ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွင့္ 
ယွဥ္လ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ခံ ကုုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားထည့္ 
ေဆာင္ရြက္လာသည္ကိုု ေတြ႕ျမင္ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
အသံကိုု အဆင့္ျမင့္အစုုိးရပုုိင္းသိရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
စုုိးရိမ္မႈမ်ားကိုု အာဏာရွိသူမ်ားနားေပါက္ေရးကိုု ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းခံရသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ားကိုု ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးရန္ 
လည္း ေဆာင္ရြက္ရၿပီး အကူအညီေတာင္းဆုုိသည့္ျပည္သူမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ တုုိင္ၾကားရန္လာသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ 

အခ်ိန္အမ်ားစုုကိုု အသုုံးျပဳၾကသည္။ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုု မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တုုိင္ၾကားႏုုိင္သည့္ေနရာ၊ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သည္တုုိင္ၾကားလိုုမႈမ်ားရွိပါကဆက္
သြယ္ရမည့္  ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူမ်ား အျဖစ္မွတ္ယူမႈမ်ား တစ 
တစ တုုိးတက္လာသည္။ 

အခန္း ၆။ ဥပေဒျပဳျခင္း 

လႊတ္ေတာ္တစ္ခုုသည္ ဥပေဒျပဳသည္။ ဥပေဒသစ္မ်ားေရး 
ဆြဲသည္။ ျပဳျပင္သည္။ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ၿပီး 
ျပင္ဆင္သည္။ ႐ုပ္သိမ္းသည္။ အသစ္ျပဳျပင္ေရးဆြဲသည္။ 
ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္က္ုုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ 
မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးလုုပ္ငန္းတစ္ခုုျဖစ္ 
သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ 
အသစ္အဆန္းျဖစ္ေသာ ဖက္စပ္သမၼတစနစ္တစ္ခုုကိုု ေပၚ 
ေပါက္ေစခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳသည့္ေနရာတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ႑ိဳင္ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုုသမၼတကိုု လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ 
အမ်ားဆုုံး ေပးထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြး 
ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၏ အခန္း 
က႑ကိုု ေမ့ထား၍မရပါ။ 

ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္း အခင္းအက်င္း (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆) - 
ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း 
ဥပေဒေရးဆြဲမႈကိုု ေလ့လာၾကည့္ပါက အခ်က္ ၃ ခ်က္ကိုု 
ေလ႔လာေတြ႔ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
(၁)အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္ကိုု ေရးဆြဲ 
သည္။ ခ်ဳပ္ကုုိင္ထားသည္။ မူဝါဒ ေရးဆြဲမႈတစ္ခုု အစျပဳရန္ 
အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အခြင့္အေရး 
အနည္းငယ္သာရွိသည္။ 
(၂) အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ တြန္းအားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏ 
အျခားေသာ တာဝန္မ်ားနွင့္ အခန္းက႑မ်ား ေမွးမွိန္သြားသည္ 
အထိ လႊတ္္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
အလြန္အကြ်ံအာ႐ံုစုိက္ခဲ႔သည္။
(၃) ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုုမွာ အလုပ္တြင္လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ 
တုိးတက္လာၾကသည့္တုုိင္ ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုုသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ ထိေရာက္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိဘဲ အေပၚယံမွ်သာျဖစ္သည္။ 
၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုုိင္းမွစၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ အဖဲြ႔ 
အစည္းဆုိင္ရာမွတ္ဥာဏ္ႏွင္႔ အစုုအဖြဲ႔လုုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ 
စြမ္းမ်ား ကင္းမဲ့သြားမႈေၾကာင့္ ယင္းကိစၥမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုု 
ေမွ်ာ္လင္႔ထားျပီးသားျဖစ္သည္။
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အေကာင္းဘက္မွၾကည္႔လွ်င္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံရွိ တည္ဆဲဥပေဒ 
၄ဝဝ ေက်ာ္အနက္မွ မျပည့္မစုုံေရးသား ထားသည့္၊ ေခတ္မမွီ 
ေတာ့သည့္၊ ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုု ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ကာ ျပန္လည္ ေရးဆြဲရန္ အားထုုတ္ျခင္း 
မ်ားသည္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ပထမသက္တမ္း 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရး အရ ပါဝင္မႈအားေကာင္းသည့္
လကၡဏာျဖစ္သည္။အာဏာရွင္ေထာက္တုုိင္မ်ားကိုု ၿဖိဳဖ်က္ရန္ 
လက္ေတြ ႔ မဟုုတ္သည့္တုုိင္ စဥ္းစား ရန္ ဆႏၵရွိလာသည္ကိုု 
ျပသေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ (ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး ကုိယ္စား 
လွယ္အမ်ားစုုမွာ အာဏာရွင္ေခတ္ လက္က်န္မ်ားျဖစ္သည္။) 
အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္၏ ပထမသက္တမ္းသည္ 
ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရာ ေနရာအျဖစ္ 
ေအာင္ျမင္စြာေနရာယူႏုုိင္ခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရး၊ ႏုုိင္ငံျခား တ္ိုုက္ရုုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးထုုတ္ကုုန္
မ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဝင္ေငြခြန္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရးအပါဝင္  ျမန္မာ႔ 
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုုိင္း၊ လူမႈစီးပြားပုုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲ တခ်ိဳ႕ကို 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးစုုိးမိုုးသည့္သက္တမ္း ၂ဝ၁၁ မွ 
၂ဝ၁၆ ၾကားတြင္ ဥပေဒေပါင္း ၂၃၂ ခုု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
( တစ္ႏွစ္လ်င္ ၄၆ ခုုႏႈန္းျဖစ္သည္။) 

အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္သက္တမ္း အခင္းအက်င္း -  အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စုုိးမုုိးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပထမဆုုံး အႀကိမ္အျဖစ္ စတင္သည့္ 
အခါတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္ျမင့္မားမား ထားရွိၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အစပုိင္းအစည္း 
အေဝးမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး၌ တက္ၾကြမႈအားနည္းသည္။ 
မျပည့္မစုုံျပဳစုုထားသည့္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳး အတည္ျပဳျခင္း၊ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈအႀကီးအက်ယ္ခံေနရသည့္ ပထမလႊတ္ေတာ္ 
သက္တမ္း၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ 
ပုုငိ္းသည ္ဆငဆ္င္ျခင္ျခင ္စဥ္းစားေဆာငရ္ြကရ္န္ျဖစလ္ာသည။္ 
၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္မွစၿပီး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ၎၏ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအေပၚ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။  အာဏာ 
ရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္တမ္းတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
အတြင္းစည္း စိစစ္ေရးမူဝါဒသည္လည္း ယခင္ကထက္ 
အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း 
တစ္ႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၂၄ ခုုသာရွိသည္။ 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ) 

မွတ္ခ်က ္ - အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ရင္ဆုုိင္ရမည့္ အဓိက 

အခက္အခဲ ႏွစ္ခုုရွိသည္။ ပထမတစ္ခုုမွာ လႊတ္ေတာ္ 
အသစ္သည္ ကုုိလုုိနီေခတ္လြန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အေျခခံ 
က်သည့္လြတ္လပ္ခြင့္ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ အတုုိက္အခံမ်ားကိုု 
ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒလက္တံမ်ားကိုု 
ခ်ိဳးဖ်က္ရန္ ဥပေဒေကာင္းမ်ား အတည္ျပဳ၍ မေကာင္းေသာ 
ဥပေဒမ်ားကိုု ပယ္ဖ်က္ျပီး ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳး အစျပဳခဲ့သည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကိုု ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရွိမရွိဆုုိသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုုိဝင္ဘာလအထိ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္တည္ဆဲဥပေဒ ၄၁၈ ခုုရွိၿပီး ၅ ပုုံ ၁ ပုုံမွာ 
ေခတ္မမီ၊ မျပည့္မစုုံ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္သူမ်ားကိုု ဖိႏွိပ္ရန္ 
သီးသန္႔ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုုတိယ 
အခက္အခဲအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဒီမုုိကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈ 
ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္း 
ျဖစ္ေသာ အရည္အေသြးအဆင့္မီသည့္ ဥပေဒသစ္မ်ား အထူး 
သျဖင့္ ဥပေဒေကာင္းမ်ားကိုု လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏုုိင္ မည္လား ဆုုိသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ 
ေရးသားထားၿပီး သက္ေရာက္မႈအားေကာင္း သကဲ့သုုိ႔ ႏုုိင္ငံ 
တကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကုုိက္ညီေသာ စနစ္ 
တက်ျပဳစုုထားသည့္ ဥပေဒတစ္ခုုကိုု အတည္ျပဳရန္မွာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ယင္းအတည္ျပဳ 
လုုိက္သည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားကိုု စနစ္တက်၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
အသက္သြင္းႏုုိင္ရန္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဳစုုထားရန္လည္း 
လုုိသည္။လြတ္လပ္ ထက္ျမက္ကာ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုု 
အတိအက်ေဆာင္ရြက္သည့္ တရားေရးစနစ္တစ္ခုုျဖစ္ရန္ 
ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေစာင့္ရဦးမည့္ ျမန္မာ့တရားေရးစနစ္၊ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ၊ ခင္ရာခင္ေၾကာင္းေပၚလုုိက္ၿပီး ေဆာင္ 
ရြက္ေနသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၱယား၊   မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုံျခဳံေရးက႑သည္လည္း လႊတ္ေတာ္ 
က ခ်မွတ္လုုိက္သည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ားကိုု လုုိက္နာရန္ဆႏၵမရွိ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တိုု႔ေပၚသက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း 
ေပၚေပါက္လာႏုုိင္သည္။

အခန္း ၇။ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 

အထက္ေအာက္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုုပ္ခ်ဳပ္ 
ခံၿပီးမွ ဒီမုုိကေရစီစနစ္သုုိ႔ေျပာင္းလဲတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္႔ 
အခက္အခဲကိုု ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ 
တာဝန္ခံမႈ သိုု႔မဟုုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိဘဲ 
အာဏာရယူကာ မူဝါဒ ခ်မွတ္သည့္ေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာေနရာယူထားသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကိုု 
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မည္သုုိ႔ စစ္ေဆးမည္၊ တာဝန္ခံမႈကိုု မည္သည့္နည္းျဖင့္ 
ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆုုိသည္မွာ အခက္အခဲတစ္ခုုျဖစ္သည္။ 

ၾကီးၾကပ္ျခင္းအစားစိစစ္ျခင္း - ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုု 
လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ
အေပၚတြင္ အားစုိက္မႈ နည္းသည္။ လြႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား၏ တကုုိယ္ေတာ္အားထုုတ္မႈေပၚတြင္ မွီခုုိ 
လြန္းသည္။ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အစုုိးရ 
ဌာနမ်ားကိုု ေစ့စပ္စြာ စိစစ္လုုပ္ရန္၊ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ထက္ မတူညီသည့္ ႏုုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ 
အဆုုိင္သေဘာထားလ်က္ ျပည္ေထာင္စုုသမၼတရာထူးကိုု 
အတုုိက္အခံလုုပ္ရန္  အစုုိးရဌာနမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား၊ အႏိုု္င္ရပါတီမ်ားက အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုုိင္းကိုု 
ေစာင့္ၾကည့္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ႏုုနယ္ဆဲျဖစ္သည့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု  ၂ဝ၁၂ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ 
ျပည္တြင္းျပည္ပ ပံ့ပုုိးမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းစုုစည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏုုိင္ခဲ့သည္။ သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာ 
ပုုိင္မ်ားကိုု ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊  (ၾကားျဖတ္ေမးခြန္းမ်ား) 
ေကာ္မတီမ်ားက ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဆုုိမ်ား တင္သြင္း ေမးခြန္း 
ထုုတ္ျခင္းသည္  စိစစ္ျခင္း လုုပ္ငန္းအတြက္ အဖုုိးတန္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။တစ္ဦးခ်င္း ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္  
ရံဖန္ရံခါတြင္ အစီအစဥ္မက်ျခင္း၊ ျပည္႔စုံမႈမရွိျခင္း၊ ကုုိယ္က်ိဳး 
အေျခခံျခင္း၊ အေသးအဖဲြကိစၥမ်ားျဖစ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 
အေျခအျမစ္ မရွိသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားေပၚ  အေျခခံျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။

ရသုုံးမွန္းေျခထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း -  နုုိင္ငံေတာ္ ရသုုံးမွန္းေျခဘ႑ာ 
ေငြအတည္ျပဳျခင္း၊ ျပည္သူ႔အသံုုးစရိတ္မ်ား စိစစ္ျခင္းသည္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ခုု၏ အဓိကလုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ႔ 
သည့္ဘ႑ာေရး ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုု ရသုုံးမွန္း 
ေျခလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မည္မွ်ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္သည္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား မည္သုိ႔အသုုံးျပဳသည္ကိုု 
ျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္မွ 
အဓိက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး အကူ 
အညီျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွႏွစ္ပတ္လည္ စာရင္းစစ္ျခင္းကိုု 
ေဆာင္ရြက္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ 

ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အာမခံ 
ခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဆိုုင္ရာစိစစ္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု 
ဦးေဆာင္သည္။ တင္ျပလာသည့္ အသုုံးစရိတ္ကိုု ျပည္သူ႔ 
ေငြစာရင္းေကာ္မတီက ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ 
ေတာ္က အတည္ျပဳျခင္းမွာ တစတစတြင္က်ယ္လာသည္။ 
အထူးသျဖင့္ႏုုိဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ား၏ ေနာက္တိုုးရသုုံးေငြေလ်ာက္ထားမႈ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ 
တြင္ျဖစ္သည္။ ယာယီေကာ္မတီအမ်ားစုုမွာ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုု သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္ခုုအထက္၏ ႏွစ္ပတ္လည္ 
ရသုုံးမွန္းေျခစရိတ္မ်ားကိုု စစ္ေဆးသုုံးသပ္ရသည္။ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိ 
သည့္တုုိင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္မ်ားက ရသုုံးမွန္းေျခဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ား အဓိကထား 
သည့္ သင္တန္းအမ်ားအျပား ေပးေနသည့္တုုိင္ နအဖ အလြန္ 
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ခုုလုုံးရိွ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္း 
ေနသည္ျဖစ္ရာ လာမည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း  ထိေရာက္ 
မႈ အားနည္းၿပီး တစိတ္တပုုိင္းသာ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္း 
ႏုုိင္သည့္ ပုုံစံဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရွိၿပီး 
ေစ့စပ္စြာ စိစစ္ျခင္းထက္ (thorough scrutiny) စိစစ္မႈ 
အဆင့္ဆင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ (vetting process) ပုုံစံျဖင့္ ဆက္လက္ 
ေရွ ႔ဆက္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

မွတ္ခ်က ္ - လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
တာဝန္သည္ ႀကီးမားသည္။ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ အမ်ားစုုမွာ လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႕ 
အၾကံဳ မရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တသီးပုုဂၢလမ်ားၾကားႏွင့္ 
အျခားတဖက္တြင္ အာဏာရွိဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ ဝါရင့္ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ား ႏွင့္စစ္သားမ်ားၾကားမွအာဏာဆင္း
သက္ပုုံမ်ားမွာ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အျခားအစုိးရဌာနမ်ားေဆာင္ရြက္
ခဲ႔သည္ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထား 
သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္လုုိသည္ဆုုိေသာ္လည္း 
အမ်ားစုမွာ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း စစ္ေဆးခံၿပီး၊ ထိန္းညႇိမႈ 
ခံရမည္ကိုု အားတက္သေရာမရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္လည္း 
မိမိအစုုအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုု 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ 
ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ၏ အဓိက 
လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရသုုံးမွန္းေျခ စိစစ္ 
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ျခင္းတုုိ႔သည္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္အသစ္ ရွင္သန္ခုုိင္မာေရး 
အတြက္ လုုိအပ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အျပင္ 
အားေကာင္းၿပီး၊ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ စိစစ္မႈမ်ားကိုု  
ေဆာင္ရြကလ္ုိသည့္ နုိင္ငံေရးဆႏၵတစ္ခုကုိလည္း ေမွ်ာ္လင့္ 
သည္။ လက္ရွအိာဏာရွင္ေခတ္လြန္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ 
အာဏာရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္၊ က်ဴးလြန္ေန 
သည့္၊ အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည့္အလြဲမ်ား၊ 
မသင္႔ေတာ္မႈမ်ား၊ ႀကိဳးကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ တလဲြအသုံးခ်မႈမ်ား 
အတြက္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ခြဲေဝတာဝန္ယူရန္ ဆႏၵအနည္းငယ္ 
သာရွိသည္ဟုု ယူဆႏုုိင္သည္။ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားမွာ ျပည္ 
ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္သည္ ၎၏ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အေသး 
စိတ္ဆန္းစစ္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ဆက္လက္လုုပ္ကိုုင္သြား 
မည္ျဖစ္ၿပီး လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈလည္း တစတစတုုိးတက္ 
လာမည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ေနာင္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား 
သည္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုုလုုံးကိုု လႊမ္းျခဳံႏုုိင္သည့္ 
အားေကာင္းခုုိင္မာသည့္၊ စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း
မႈ ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ဆႏၵမရွိျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ စြမ္းရည္မရွိျခင္းတုုိ႔ 
ၾကံဳေတြ႕လာႏုုိင္သည္။ 

အခန္း ၈။ ေရွ ႔လုုပ္ငန္းစဥ္ 

အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ 
ေတာ္သည္ အေရးပါသည့္ႏုုိင္ငံေရး အစုုအဖြဲ႕တစ္ခုုအေနႏွင့္ 
သံသယကင္းစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အေထြေထြေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင္႔ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ တုိ႔တြင္ 
က်င္းပခ့ဲသည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သိုု႔ 
မဟုုတ္ဘဲ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစုုိးရက လက္ခံ 
ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ခံကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္း 
ကြ်မ္းက်င္သည့္ ဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကာလရွည္ၾကာ 
ေပ်ာက္ဆုုံးသြားၿပီးေနာက္တြင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ အသစ္ထြက္ 
ေပၚလာခဲ့သည္။  လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏တာဝန္မ်ားကုိ ပုိမိုသိရွိလာျပီး 
အဓိကတာဝန္သုုံးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ 
ထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ကိုုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားကိုု ယခင္ကထက္ပုုိ၍ 
အေလးထား ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္ကိုု ေမးျမန္းခ်က္မ်ားတြင္ 
ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး
ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္လည္းေကာင္း စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ စဥ္း 
စားရန္ မရဲသည့္ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ားကိုုေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု စိစစ္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုုပ္
လာခဲ့ၿပီး အစုုိးရဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ား တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းမ်ားကိုု ပယ္ခ်မႈမ်ားျပဳလုုပ္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုုိရန္ ျပည္ေထာင္စုု ဝန္ႀကီးမ်ားကိုု ဖိတ္ေခၚ 
ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုု ဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားတင္ျပလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္တုိးျမင္႔ေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ 
တခါတရံတြင္  ျဖတ္ေတာက္ေလ်ာ့ခ်မႈမ်ားလည္းျပဳလုုပ္ခဲ့ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုုံးသည္ မီဒီယာ အမ်ားအျပား 
စိတ္ဝင္စားလာရန္ ဆြဲေဆာင္ႏုုိင္ခဲ့သည္။  တက္ၾကြသည့္ 
ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တုုိက္တြန္းမႈ 
အမ်ားအျပားကိုုလည္း လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါ အားရဖြယ္တုုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အာဏာ
ရွင္ေခတ္လြန္ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ခုုိင္မာ တုုိးတက္ေရး၊ လုုပ္ငန္း 
ကြ်မ္းက်င္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ ေရွ႕ေလ်ာက္ တည္ 
ၿငိမ္မည္၊ ေအာင္ျမင္ မည္ဟုု ကံေသကံမ မေျပာႏုုိင္ပါ။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္အသစ္သည္ မွန္ကန္သည့္လမ္း 
ေၾကာင္းေပၚတြင္ ေရာက္ေနသည္ဟုု  အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု 
အဓိက ေဖာ္ညြန္းသည့္ကိစၥမ်ားကိုု ၾကည့္ၿပီး ဆုုိႏုုိင္ေသာ္လည္း 
လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာသည္မွာ ေလာေလာ 
လတ္လတ္ပင္ရွိ ေနေသးသည္ကို သတိျပဳရန္ အေရးၾကီးသည္။ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ အေစာပုိင္းေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားမွာ အေတြ႕အၾကံဳလုိအပ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ 
သြင္ျပင္လကၡဏာေဆာင္သည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာမရွိေပ။ လႊတ္ 
ေတာ္စီမံမႈတြင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ျပီး လုပ္ငန္းကုိ အျပည္႔အဝ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင္႔ ဖဲြ႕စည္းရန္ ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ျပီး ယခုတုိင္လက္နက္ကုိ္င္အင္အားစုမ်ားႏွင္႔ 
ႏုိင္ငံဗ်ဴရုိကေရစီမ်ား၏ စြက္ဖက္ျခင္းမွ အလုံးစုံမကင္းလြတ္ 
ေသးေပ။

အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္ပထမသက္တမ္း (၂ဝ၁၁ - 
၂ဝ၁၆) တြင္ ဥပေဒျပဳမႈကိုု လုုိအပ္သည္ ထက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
မျပည့္မစုုံေရးသားထားသည့္ ဥပေဒအမ်ားအျပားထြက္ေပၚ
လာေစခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ 
ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကိုု တခါမက ျပန္လည္ျပဳလုုပ္ရသည္။ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပထမဆုုံးက်င္းပခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ကုုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ လူထုု 
ဆက္ဆံေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သည္။ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ကိုု စုုံညီစည္းေဝးမ်ားတြင္ 
ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵမရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏  
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လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုုိ္င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုုိးရိမ္မႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္ဟုု ေထာက္ျပ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။  
အထူးသျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္႐ံုးႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
ဒီမုုိကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ အထက္ေအာက္ အာဏာစီးဆင္းပုုံႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စုုိးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း သေဘာတရားကို ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားက ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားက အခိုင္အမာ သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အစိုးရကို 
ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
လည္းရွိသည္။

ယခုုစာတမ္းသည္ သက္တမ္းေျခာက္ႏွစ္၊ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ႏွစ္ႀကိမ္သာျပဳလုုပ္ၿပီးသည့္ အေနအထား 
တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုုလည္းေကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ 

ဝန္ထမ္းမ်ားကိုုလည္းေကာင္း လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ျမင့္မား 
လာေစရန္ အားတက္သေရာေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုု ေထာက္ 
ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ပါလီမန္အစုုိးရ ျပန္လည္အသက္သြင္း 
ရန္အားထုုတ္ေနသည့္ အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ျဖစ္စဥ္သည္ ထူးျခားမႈ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး စံျပ 
ဥပမာပင္ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဒီမုုိကေရစီ 
အေျပာင္းအလဲအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုုိအပ္သည့္ အစုုအဖြဲ႕ 
အျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိရန္ လႊတ္ေတာ္အားပုံစံသြင္းေပးရာ
တြင္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ ၎၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ စုုစည္းခုုိင္မာ
လာေစရန္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားကုိ ပုိမုိအားေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း 
ေကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္သိရွိရန္အတြက္ လႊတ္ 
ေတာ္အတြင္း တုိးတက္မႈရွိလာေအာင္ ပိုု၍အားထည့္ အာ႐ံုစုုိက္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။
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အခန္း ၉။ အေရးပါေသာေမးခြန္းမ်ား၊ ဆက္လက္ေလ့လာရန္ စာတမ္းမ်ား 

ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ား 

• ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသက္တမ္းတြင္ ဥပေဒျပဳေရးကိုု အလြန္အကြ်ံအာ႐ံုစုုိက္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတြင္မူ ကုုိယ္စားျပဳ 
ေရးကိုု အထူးအာ႐ံုစုုိက္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ႀကီး ၃ ရပ္ျဖစ္ေသာ ကုုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင္႔ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္
လား။ 

• လႊတ္ေတာ္၏ အခ်ိန္ႏွင့္လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာစီမံႏုုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စီမံအဖြဲ႔သည္ အေသး 
စိတ္ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုု ျပဳစုုႏိုုင္မည္လား။

• လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ အဆင့္ျမင့္ႏုုိင္မည္လား။ အထူးသျဖင့္ လုုံျခဳံေရး 
က႑ကိုု စနစ္တက်စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္၏အရ အသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္း (သုိ႔) ဘတ္ဂ်က္ႏွင္႔ နုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးစရိတ္မ်ားကိုု အေပၚယံစိစစ္ျခင္းမွ ေရွ ႔တက္လွမ္းႏုုိင္မည္လား။ 

• ပါတီတစ္ခုုတည္းက စုုိးမုုိးထားသည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား မည္သည့္ဆက္ဆံေရးပုုံစံျဖင့္ 
ေပၚေပါက္လာမည္နည္း။ 

• မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကိုု အာဏာရပါတီမ်ားကသာ လႊမ္းမုုိးထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတုုိက္အခံ 
ပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ အားေကာင္းခုုိင္မာလာႏုုိင္မည္လား။ 

• အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ ခုုိင္မာေရးကိုုပ့ံပုုိးေပးႏုုိင္ရန္ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ၿပီး လုုပ္ငန္းေပၚတြင္ အာ႐ံု 
စုုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္းပုုံမွန္ရွိ ေနရန္လုုိအပ္သည္။ လာမည့္ အေထြေထြ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာင္းလဲမႈဆက္လက္ ျမင့္မားႏိုုင္ပါသလား။ 

• လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ လူမႈသ႐ုပ္သ႑ာန္စုုဖြဲ႕မႈပုုံစံ မည္သုုိ႔ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သနည္း။ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုုကုုိးကြယ္သည့္ဘာသာမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ အားလုုံးပါဝင္ 
ကုုိယ္စားျပဳမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္မည္လား။ ။ 

• လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏က႑မည္ကဲ့သုုိ႔ရွိလာႏုုိင္သနည္း။ စစ္တပ္မွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ တိတ္ဆိတ္စြာလုုပ္ငန္းကိုုအာရုုံစုုိက္၍ ဖဲြ႕စည္းပုံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ညီညြတ္ေသာ ဗီတုုိအာဏာကိုု 
အသုုံးခ်ေနရင္းႏွင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနဦးမည္လား။ 

• ေနျပည္ေတာ္အလြန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မည္သုုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သနည္း။ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းမ်ား တိုုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသိုု႔ အခ်ိဳ႕ေသာအေရးပါသည့္ ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ား၊ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆုုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာႏုုိင္ပါသလား။ 
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