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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေ၀း
(၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့မှတ်တမ်း
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်)
( ြကာသပေတးေန့)
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့ကို နံနက် ၁၀း၀၅ နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။
[ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို
သူရဦးေရွှမန်းက

ေဆာင်ရွက်ြပီး၊

ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲသူအ ြဖစ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

အခမ််းအနားမှူးအဖ
ြ စ် ဦးတင်ဝင်းေအာင်၊ ေခတ္တ

ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရုံးက ေဆာင်ရွက်ပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၀း၀၅။

အခမ်းအနားမှူး။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်
ေတာ်များခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ကစပ
ြ ီး ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေံ တာ် ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့ အစီအစဥ် စတင်ပါေတာ့မယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌေနရာယူြခင်း
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် ဥက္က ဋ္ဌအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်ေပါ်သို့ ကေရာက်
ေနရာယူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အားလုံးမဂလာပါ။
င်္

ကိုယ်စားလှယ်များ။ ။ မဂလာပါ။
င်္
အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

မူ ြကမ်း
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ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့် စတင်ကျင်းပေက
ြ ာင်း
ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ကျင်းပတဲ့ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ့တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦးရှိတဲ့အနက် ၃၅၆ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်
ခွင့်ရှိသူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲ့ ၈၄.၃၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့်
စတင်ကျငး် ပေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အစည်းအေဝးအစီအစဉ်ြဖန့်ေဝထားေက
ြ ာင်း တင်ြပြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစီအစဉ်များကို ကိုတင်ြဖန့်ေဝထားတဲ့

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန် ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယခု အစည်းအေဝးမတက်ေရာက်နိုင်တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်

ခွင့်ပန် ြကားရန် ြဖစ်ပါတယ်။
ေဒါက်တာစိုးရင်(အတွငး် ေရးမှူး၊ လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့ ၂၄-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ ပထမအကိမ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့ အစည်းအေဝးသို့ ခွင့်ပန် ြကားသူ
များစာရင်းကို ကျွန်ေတာ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူးအေန
ြဖင့် တင်ြပခွင့်ြပုပါရန် ေလးစားစွာ ပန် ြကားအပ်ပါတယ်။ ယေန့ ခွင့်ပန် ြကားသူများမှာ(၁)

ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ ခွင့် ၂ ရက်၊

(၂)

ေဝါမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦး ြမင့်ေရွှ ခွင့် ၂ ရက်၊

(၃)

ဒိုက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမင်းေဆွ ခွင့် ၂ ရက်၊

(၄)

ြပည် ကီးတံခွန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေမာင်ကို ခွင့် ၂ ရက်၊

(၅)

ေညာင်ေရွှမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းေဆွ ခွင့် ၁ ရက်၊

(၆)

ေကျာင်းကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းထွန်း ခွင့် ၂ ရက်၊
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(၇)

ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ေမာင်ဦး ခွင့် ၂ ရက်၊

(၈)

လိှုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာဝင်း ြမင့် ခွင့် ၂ ရက်၊

(၉)

ေဆာ့ေလာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဇာင်းေခါင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၁၀) မာန်ေအာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်စိန် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၁) ဘုတ် ြပင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်လင်းလိှုင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၂) ြမိတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဌးြမင့် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၃) သံြဖူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းေအာင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၄) ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးလှေမာင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၅) ေတာင် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစံလင်း ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၆) ပင်းတယမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်း ြကည် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၇) ြကာအင်းဆိပ် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာထွဋ်ေခါင်လွင် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၈) နမ့်စန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဌးလွင်(ခ)ဦးဒီလုးံ ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၉) ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၀) လင်းေခးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းလှေကျာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၁) မူဆယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းဘိုးေအာင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၂) မိုးနဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေကျာ် ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၃) တန့်ယန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၄) သိန္နီမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းဝင်းခိုင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၅) မိုင်းေယာင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေစာတင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၆) မိုင်းကိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းထွန်းေအး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၇) နမ္မတူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေအာင်လှ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၈) မိုင်းပန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးထွန်းြမင့်ဦး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၉) လဲချားမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေမာင်တင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၀) ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်နန်းဝါနု ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၁) သီေပါမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးရဲထွန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၂) မိုင်းရယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းသီဟေကျာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၃) မဟာေအာင်ေြမမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအုန်း ကိုင် ခွင့် ၂ ရက်၊
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(၃၄) ဘားအံမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်နန်းေစအွာ ခွင့် ၂ ရက်၊
(၃၅) ေမ
ြ ာက်ဥက္က လာပမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာသန်းဝင်း ခွင့် ၂ ရက်၊
(၃၆) ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၇) ေမ
ြ ပုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဖသန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၈) ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ထွန်းသာ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၉) စစ်ေတွမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေမာင်ညုိ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၀) ေကျာက်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသာစိန် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၁) ရေသ့ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ခင်ေစာေဝ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၂) ေရးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်မိြမင့်သန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၃) ရွာငံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်သိန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၄) လှည်းကူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးြဖိုးမင်းသိန်း ခွင့် ၂ ရက်နှင့်
(၄၅) ကျိုက်မေရာမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်မိြမင့်သန်း ခွင့် ၁ ရက်တို့ြဖစ် ြကပါတယ်။ ယေန့ ခွင့်ပန်
ြကားသူများအား ခွင့် ြပုေပးပါရန် ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ခွင့်ပန် ြကားသူအားလုံးကို ခွင့်ြပုပါတယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ အစည်းအေဝးမှာ တက်ေရာက်ခွင့်

ရှိတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦး၊ ယခင်ကခွင့်ပန် ြကား၍ ခွင့်ြပုထားသူ ၂၁ ဦး၊ ယေန့
ခွင့် ြပုထားသူ ၄၅ ဦးဖ
ြ စ်၍ လွှတ်ေတာ်က ခွင့်ြပုထားသူ စုစုေပါင်း ၆၆ ဦးြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်မဲ့
ပျက်ကွက်သူမရှိပါ။ ယခု လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို
လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အတည် ြပုချက်ရယူပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေနတင်ြပချက်ကို လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုပါသလားခင်ဗျား။
[ သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူတအ
့ဲ တွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို အတည်ြပုမှတ်တမ်းတင်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
မူ ြကမ်း
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ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ သိရှိလိုသည့် နိုင်ငံြခားဘဏ်များနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ
အချက်အလက်များအား ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ရှင်းလင်းတင်ပ
ြ ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၅ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိယ
ု ်စားလှယမ် ျားခင်ဗျား။ နိုင်ငံြခား

ဘဏ်များနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်များအား ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စား ေရဖ
ြ ူမဲဆန္ဒနယ်
က ဦးဝင်းဦးကေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးဝင်းဦး(ေရဖ
ြ ူမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

နှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တက်ေရာက်လာက
ြ ေသာ ြပည်ေထာင်စုဒုတိယဝန် ကီး
များအား ေလးစားစွာ ဂါရဝပ
ြ ုနှုတ်ခွနး် ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့သိချင်တဲ့
အချက်အလက်ေလးေတွ နိုင်ငံြခားဘဏ်ဖွင့်မယ့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ြပီး ကျွန်ေတာ်တို့ အနည်းငယ်
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံ ြခားဘဏ်ေတွကို ဖွင့်ဖို့စီစဉ်တဲ့
ေနရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ဘာမှ Subsidiary။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီေနရာမှာ ဦးဝင်းဦးရဲ့ေမးမ
ြ န်းချက်ကို အေက
ြ ာင်းြပုပ
ြ ီးေတာ့ ဗဟိုဘဏ်ကို

ကျွန်ေတာ်တို့ အေက
ြ ာင်း ြကားပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအေနနဲ့ ဦးဝင်းဦးသိရှိလိုတဲ့ အချက်
များအပ
ြ င်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကတစ်ဆင့်

တိုင်းြပည်ကသိရှိေအာင်

ေဆွးေနွးေပးဖို့

အစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက် သီးြခားေမးရန် မရှိေတာ့ပါဘူး။ မိမိရဲ့ Agenda ထဲမှာ ထည့်ြပီးေတာ့ ဒီ
Script ထည့်ထားတဲ့အတွက် ဖတ် ြကားမိြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဗဟိုဘဏ်က တာဝန်ရှိသူက
ဆက်လက်ေဆွးေနွးေပးဖို့ ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးဆက်ေအာင်(ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ၊ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်)။

။

ေလးစားအပ်ပါ

ေသာ

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ ဒီေန့
ေပ
ြ ာက
ြ ားတဲ့အချက် ၃ ချက်ရှိပါမယ်ခင်ဗျား။ ရှင်းလင်းတင် ြပတဲ့အချက်။ ပထမရှင်းလင်းတင်ြပ
တဲ့အချက်ကေတာ့ နိုင်ငံ ြခားဘဏ်များကို Quasi-Branch အေနနဲ့ လာေရာက် ြပီးေတာ့ ခွင့်ြပုတဲ့အခါ
မှာ ဒီ Quasi-Branch ရဲ့အကျိုးေကျးဇူးေတွ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို ရှင်းလင်းတင် ြပမှာြဖစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအေနနဲ့ကေတာ့ Quasi-Branch အေနနဲ့ လာေရာက်ြပီးေတာ့ ဖွင့်ခွင့်ြပုတဲ့နိုင်ငံ ြခားဘဏ်များ
ကို မည့်သည့်ေငွေ ြကးဖ
ြ င့် ြပည်တွင်းေငွေ ြကးဖ
ြ င့်လား၊ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် နုိင်ငံြခားေငွေ ြကးဖ
ြ င့်လား
မည်သည့်ေငွေ ြကးဖ
ြ င့်

လက်ခံေဆာင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စေလးကို

ရှင်းလင်းတင် ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

တတိယအေနနဲ့ကေတာ့ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ Inter-Bank Money Market ေတွကို ေပါ်ေပါက်လာေအာင်
မူ ြကမ်း
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ဗဟိုဘဏ်အေနနဲ့ ဘယ်လိုများ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေနတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ရှင်း ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမ
ဦးဆုံးအချက်အေနနဲ့ နိုင်ငံ ြခားဘဏ်များကို Quasi-Branch အေနနဲ့ လက်ခံတဲ့ေနရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့
နိုင်ငံ ြခားဘဏ်ေတွကို သမားရိုးကျပုံမှန် Normal Branch တစ်ခုအေနနဲ့လည်းမက Subsidiary
အေနနဲ့လည်း မကျတဲ့ကျွန်ေတာ်တို့ အေမရိကန် Pronunciation အသံထွက်အေနနဲ့ကေတာ့ ကွာဆီ
Branch လို့ ေခါ်ပါမယ်။ အဂလိ
င်္ ပ် Pronunciation အသံထွက်အေနနဲ့ကေတာ့ ေကွဆိုင်း Branch
လို့ေခါ်ပါမယ်။ အဲဒီလိုပုံစံမျိုး High bridge Model Branch ပုံစံမျိုးေလးကို ဖွင့်ဖို့ ခွင့်ြပုမယ်
ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်ေတာ်တို့အားလုံး စဉ်းစားခဲ့ ြကပါတယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့ေနရာမှာ ပထမဦးဆုံး QuasiBranch တစ်ခုဟာ အခ
ြ ား Subsidiary Model ဒါမှမဟုတ်ရင် Joint Venture ပုံစံမျိုးနဲ့ ယှဉ် ြပီး
ေတာ့ ေလ့လာခဲ့ပါတယ်။ စစချင်းဒီ Quasi-Branch ရဲ့ အကျိုးေကျးဇူးနံပါတ်(၁)ကေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့ Speed ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ Speed ကေတာ့ ဘယ်လိုေခါ်မလဲဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့
ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံြခားဘဏ်တစ်ခုကေန ြပည်တွင်း ြမန်မာနိုင်ငံမှာလာပ
ြ ီးေတာ့ Joint Venture
ပုံစံမျိုးလုပ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ြပည်တွင်းဘဏ်ေတွရဲ့ Credit Rating ကို ေလ့လာရပါတယ်။
ြပည်တွင်းဘဏ် ေတွရဲ့Credit Rating မရှိေသးတဲ့အချိန်မှာ ြပည်တွင်းဘဏ်ေတွကို အချိနယ
် ူ ြပီးေတာ့
Due Diligence Assessment ဆိုတာကို လုပ်ရပါတယ်။ Due Diligence Assessment
လုပ် ြပီးေတာ့မှ Due Diligence Assessment Credit Rating ေပါ်မှာမူတည် ြပီးေတာ့
နိုင်ငံ ြခားဘဏ်ေတွက ဒီြပည်တွင်းဘဏ်မှာ ရှယ်ယာအနည်းငယ်ဝယ်ယူမယ့်ပုံစံ(Minority Share
Holding)နဲ့ သူပါဝင်မှာ လား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှယ်ယာအများ ပါဝင်နိုင်တဲ့ပုံစံ(Majority Share
Holding)နဲ့ Joint-Venture လုပ်မှာလားဆိုတာကို စဉ်းစားရပါမယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီလိုစဉ်းစားတဲ့
အချိန်မှာ Due Diligence Assessment လုပ်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာ၊ ေနာက် ြပီးေတာ့ Credit
Rating

လုပ်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာအရ

ေတာ်ေတာ်ေလးနဲ့အချိန်ယူရတဲ့သေဘာမှာရှိပါတယ်။

အေြခအေနမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါေက
ြ ာင့် မို့လို့ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံြခားဘဏ်များကို Branch
တစ်ခုအေနနဲ့ ဖွင့်ခွင့်ေပးတာက ဒီ Speed လို့ေခါ်တဲ့ ြမန်ဆန်စွာနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုး
ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒုတိယအားသာချက်တစ်ခုကေတာ့ Balance Sheet ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
နိုင်ငံ ြခားဘဏ် Branch တစ်ခုရဲ့ Balance Sheet က ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးလာေရာက် ြပီး
ေတာ့ မှတ်ပုံတင်ြပီးေတာ့ ဖွင့်မယ့် Subsidiary တစ်ခုရဲ့ Balance Sheet ဒါမှမဟုတ် Joint Venture
တစ်ခုရဲ့ Balance Sheet နဲ့ ယှဉ်လိုက်လို့ရှိရင် ဒီ Branch ပုံစံတစ်ခုရဲ့ Balance Sheet က
အများ ကီးပိုြပီးေတာ့ အားသာတာကို ေတွ့ရပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီ Balance Sheet ကီးေလေလ
မူ ြကမ်း
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သူ့အတွက် Lending Power ကီးေလေလဖ
ြ စ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီ Lending Power ဆိုတဲ့
ေနရာမှာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းက မှာ Lending Power ကို Capital
မတည်ေငွနဲ့ အမ
ြ ဲတမ်းချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျား။ Capital Adequacy Ratio နဲ့ ချိတ်ဆက်
ထားပါတယ်။ Lending Power ပိုြပီးေတာ့ ေငွေချးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Capital တိုး ြမှင့်ရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို Capital တိုး ြမှင့်တဲ့ အခါမှာလည်း Branch တစ်ခုအေနနဲ့ သူ့ရဲ့မိခင်ဘဏ်ကေန
Capital တိုးြမှင့်တဲ့အခါမှာ International Transfer မဟုတ်ေတာ့ဘဲနဲ့ Book Value, Book
Transfer တစ်ခုပဲြဖစ်တအ
့ဲ တွက် Capital တိုးြမှင့်တာကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်နဲ့ တိုးြမှင့်နိုင်ြပီးေတာ့
ေငွေချးလုပ်ငန်းများကိုလည်း

ြမန် ြမန်ဆန်ဆန်နဲ့

ေဆာင်ရွက်နိုင်တဲ့အားသာချက်ေတွကို

ေတွ့ရှိ

ရပါတယ်ခင်ဗျား။ တတိယအားသာချက်ကေတာ့ Credit Rating ြဖစ်ပါတယ်။ ဘဏ်တစ်ခုက သူ့ရဲ့
Credit Rating ဘယ်ေလာက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အေပါ်မှာ မူတည် ြပီးေတာ့ သူရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်း Capacity,
Capability က ပို ြပီးေတာ့ ရှိတာဖ
ြ စ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီ Credit Rating ဆိုတဲ့ေနရာမှာ အခုမှ
စတည်ေထာင်တဲ့ Subsidiary သို့မဟုတ် Joint Venture ရဲ့ Credit Rating ကေတာ့ ရှိမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ Credit Rating လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ပထမဦးဆုံး Solving Rating လုပ် ြပီးေတာ့မှ
ဒီ Solving Rating နဲ့ ချိန်ညှိ ြပီးေတာ့မှ၊ အေြခခံြပီးေတာ့ Credit Rating လုပ်ရမှာ ြဖစ်တဲ့အတွက်
အချိန်အေတာ် ြကာယူရဦးမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် Branch တစ်ခု အေနနဲ့ကေတာ့ မိခင်ဘဏ်ရဲ့
Credit Rating ြဖစ်တဲ့ Triple A Plus ဆိုလည်း Triple A Plus၊ Double A Plus ၊ Double A
ဆိုလည်း Double A မိခင်ဘဏ်ရဲ့ Credit Rating အပ
ြ ည့်ရရှိမှာ ြဖစ်တဲ့အတွက် ဒီြမင့်မားတဲ့
Rating နဲ့ သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် Capacity ေတွ အများကီးရှိမှာြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ စစချင်း ဥပမာ
ဆိုရင် ေပ
ြ ာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ြမန်မာနိုင်ငံဘဏ်လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အေရးအကီး ဆုံးြဖစ်တဲ့ Asset
Liability Management ကို ပိုြပီးေတာ့ အားေကာင်းေအာင် လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘဏ်ေတွ
အေနနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ Financial Instrument ေငွေရးေက
ြ းေရးေစျးကွက်က

Financial

Instrument ေတွကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရယူနိုင်မှာြဖစ် ြပီးေတာ့ ေနာက်ြပီးေတာ့ ဘဏ်ေတွကလည်း
ကုန်သွယ်မှုလုပ်တဲ့အခါမှာ Letter of Credit Issue လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း Letter of Credit ကို
နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဘဏ်ေတွက လက်ခံ ြပီးေတာ့ Letter of Credit ကို Confirmation,
Reconfirmation ြပန်ြပီးေတာ့ လုပ်ဖို့မလိုနိုင်တဲ့အတွက် ဒီဥစ္စာက ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းြပည်နဲ့
ေငွေရးေက
ြ းေရးက အကျိုးကို ပိုမိုြပီးေတာ့ အားေကာင်းေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေနာက်တစ်ခု
အေနနဲ့ကေတာ့ ဒီ Branch ေတွက ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာနုိင်ငံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုေအာက်
မူ ြကမ်း
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တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ မိခင်နိုင်ငံရဲ့ ဗဟိုဘဏ်ေတွရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုေအာက်မှာ ရှိမှာြဖစ်တဲ့
အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာနုိင်ငံရဲ့ဗဟိုဘဏ်နဲ့၊ သူတို့ရဲ့ မိခင်နိုင်ငံရဲ့ ဗဟိုဘဏ်ေတွနဲ့ လက်တွဲ
ပူးေပါင်းြပီးေတာ့ တူတူထိန်းချုပ်သွားနိုင်မယ့်အခွင့်အေရးမျိုးကိုလည်း ရရှိမှာြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အဲဒီလိုပဲ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေပ
ြ ာချင်တာကေတာ့ Branch တစ်ခုအေနနဲ့ အားသာချက်ေတွ အများ ကီး
ရှိသလို အားနည်းချက်ေတွလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအားနည်းချက်တစ်ခအ
ု ေနနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Financial
Crisis တို့၊ Economic Crisis တို့ြဖစ်တဲ့ စီးပွားေရးကပ်ဆိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီ Branch အေနနဲ့
ြပည်တွင်းကေန ချက်ချင်းထွက်သွားနိုင်တဲ့ရန်အန္တရာယ်က ကင်းေဝးနုိင်ေအာင်လို့ ကျွန်ေတာ်တို့
အေနနဲ့ Branch ပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ Minimum Capital Requirement ဆိုတဲ့
ဥစ္စာမျိုးလည်း

ကျွန်ေတာ်တို့

ြပဋ္ဌာန်းထားတာဖ
ြ စ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

ဒီ

Minimum

Capital

Requirement ကို ေဒါ်လာ ၇၅ သန်း ကျွန်ေတာ်တို့ သတ်မှတ် ြပီးေတာ့ ဒီ ၇၅ သန်းမှာမှ ေဒါ်လာ သန်း
၄၀ ကို Lock in လုပ်ထားပ
ြ ီးမှ ဘယ်လိုမှြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ထုတ်သွားလို့မရဆိုတဲ့ တခ
ြ ားနုိင်ငံေတွ
မှာ လည်း အဲဒီလို လုပ်ခဲ့တာနဲ့နည်းတူ ကျွန်ေတာ်တို့ အဲဒီလိုမျုိး ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါေက
ြ ာင့်
မို့လို့ ကျွန်ေတာ်တို့ အခုေြပာတဲ့ Quasi-Branch

ေခါ်တဲ့

High Bridge Model Branch

တစ်ခုသည် ရိုးရိုးတန်းတန်း Normal Branch တစ်ခုရဲ့ အားသာမှုေတွကို ရရှိြပီးေတာ့ Normal
Branch တစ်ခုရဲ့ အားနည်းချက်ေတွကိုလည်းပဲ အတတ်နိုင်ဆုံးေလျှာ့ချေပးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း
ကျွန်ေတာ် ရှင်းလင်းတင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒုတိယအေနနဲ့က Quasi-Branch ကိုမှ ကျွန်ေတာ်တို့
အေနနဲ့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး နုိင်ငံြခားေငွေ ြကးနဲ့လက်ခံေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ြပည်တွင်း
ေငွေ ြကးနဲ့လက်ခံေဆာင်ရွက်မှု

ြပုမှာလားဆိုတဲ့အချက်ကို

ရှင်းလင်းတင်ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီနိငု ်ငံြခားဘဏ်ေတွကို ဝင်ခွင့်ြပုတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့တစ်ဦးတည်း၊ ဗဟိုဘဏ်
တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေ ြကးရန်ပုံေငွအဖွဲ့ဆိုတဲ့ IMF တိ့ု ၊ World Bank တို့
အဲဒီလို International Organizations ေတွလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ အများ ကီးတိုင်ပင်ရပါတယ်။
အဲဒီလိုတိုင်ပင်တဲ့အချိန်မှာ IMF ကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ နိုင်ငံ ြခားဘဏ်ေတွကို ဒီနိုင်ငံြခားေငွေ ြကးနဲ့ လက်ခံ
ေဆာင်ရွက်တဲ့ Foreign Currency Transaction ေတွကို ေလျာ့နိုင်သမျှ ေလျာ့ေအာင်လို့ လုံးဝ
အားမေပးဖို့နဲ့ ြပည်တွင်းေငွေ ြကးနဲ့သာ လက်ခံေဆာင်ရွက်တဲ့ Local Currency Transaction
ေတွကိုပဲ အားေပးဖို့လို့ IMF ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ေပ
ြ ာက
ြ ားထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီလို ဘာေက
ြ ာင့်
ေပ
ြ ာရလဲဆိုေတာ့ Foreign Currency Transaction ေတွမှာ အများကီးအန္တရာယ်ေတွရှိတဲ့
အန္တရာယ်ေတွ အများကီးရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ Foreign Currency
မူ ြကမ်း
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Transaction ေတွ အရမ်းများလာလို့ရှိရင် Dollarization ြပဿနာလို့ဆိုတဲ့ ြပဿနာလည်း ြဖစ်
နိုင်ပါတယ်။ Foreign Currency Transaction မှာ Foreign Currency ပတ်သက်လို ့Liquidity
Crisis ြဖစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် ဒီ Liquidity Crisis ကို ြဖည့်ဆည်းေပးနိုင်ဖို့လို့အတွက် ေတာ်ေတာ်
ေလးခဲယဉ်းတာေလးကို ကုံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီလို အန္တရာယ်ေတွအများကီးရှိတဲ့အတွက် IMF
ကေနပ
ြ ီးေတာ့ Foreign Currency Transaction ေတွကို လုံးဝအားမေပးဖို့လို့ ေပ
ြ ာတဲ့အတွက်
ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီ Foreign Currency Transaction အတွက်ကိုလည်း ပိုမိုတင်းကျပ်တဲ့ကန့်သတ်တဲ့
Prudential Ratio ြပဋ္ဌာန်းဖို့လို့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေရးဆွဲထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
နိုင်ငံ ြခားဘဏ်ေတွကို Quasi-Branch အေနနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံ ြခား
ေငွေ ြကးနဲ့ လက်ခံေဆာင်ရွက်ခွင့်ေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ ခွင့်ြပုေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် နိုင်ငံ ြခား
ေငွေ ြကးနဲ့လက်ခံေဆာင်ရွက်ခွင့်ေတွကိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်တိ့ု က အားမေပးဘဲနဲ့ ြပည်တွင်းေငွေ ြကးနဲ့
လက်ခံေဆာင်ရွက်မှုကိုသာ ကျွန်ေတာ်တို့ အားေပးမှာ ြဖစ်တဲ့အေက
ြ ာင်းကို ရှင်းလင်းတင် ြပအပ်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။

တတိယအေနနဲ့ကေတာ့

Inter

Bank

Market

ကို

ြဖစ်ေပါ်လာဖို့လို့

ြမန်မာနုိင်ငံဗဟိုဘဏ်အေနနဲ့ ဘယ်လိုများလုပ်ေဆာင်ေနတယ်ဆိုတဲ့အချက်များကို ရှင်းြပမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။

Inter

Bank

Market

ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကေတာ့

Money

Market

ရဲ့

အစိတ်အပုိင်းေလးတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ Inter Bank Market မှာ အမျိုးစုံရှိပါတယ်် ခင်ဗျား။
စစချင်းအေနနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ FX Inter Bank Market ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံြခားေငွေ ြကးေရာင်းဝယ်တဲ့
FX Inter Bank Money Market ကို ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က
ေနပ
ြ ီးေတာ့ စတင်ြပီးေတာ့ တည်ေထာင် ြပီး ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီ FX Inter Bank Money Market
ြဖစ်လာဖို့လို့အတွက် FX Auction ကို အရင်ဆုံးလုပ်ရပါတယ်။ FX Auction ဆိုတာကေတာ့
ဗဟိုဘဏ်မှာ ေန့စဉ်ေန့စဉ် နံနက် ၉ နာရီတိုင်းကို ဘဏ်ေတွအကုန်လုံးကို ကျွန်ေတာ်တို့ ေခါ်ပ
ြ ီးေတာ့
ဘဏ်ေတွကေနပ
ြ ီးေတာ့ သူတို့ဝယ်ချင်တဲ့၊ ေရာင်းချင်တဲ့ နိုင်ငံ ြခား ေငွေ ြကးကို ပမာဏအလိုက်၊
နုိင်ငံ ြခားေငွေ ြကးအလိုက် ဝယ်ယူချင်တဲ့ေစျးနှုန်းအလိုက် ကျွန်ေတာ် တို့ကို တင်သွင်းရမှာြဖစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို တင်သွင်းတဲ့အခါမှာ ေရာင်းမယ့်ဘဏ်ေတွ ေရာက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ဗဟိဘ
ု ဏ်
အေနနဲ့ Supply and Demand ေပါ်က
ြ ည့် ြပီးေတာ့မှ ဗဟိုဘဏ် ကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ ဒီ FX
Reference Rate ကို ကျွန်ေတာ်တို့ ေန့တိုင်းထုတ်ြပန်ရတာဖ
ြ စ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ဒီ FX Reference
Rate ကို နံနက် ၉ နာရီ၊ ၉ နာရီခွဲေလာက်မှာ ထုတ် ြပန် ြပီးသွားလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ တစ်ေန့လုံးကို
ဘဏ်အချင်းချင်း ေရာင်းဝယ်ဖို့လို့အတွက် Inter Bank Market ကို ကျွန်ေတာ်တို့ ခွင့် ြပုခဲ့ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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အဲဒီလို Inter Bank

Market ကို ခွင့် ြပုလိုက်တဲ့အတွက် ဘဏ်ေတွက တစ်ေန့လုံးမှာ

ဘဏ်အချင်းချင်းေငွေ ြကးေရာင်းဝယ်မှုေတွ ဒီ FX နိုင်ငံြခားေငွေ ြကးေရာင်းဝယ်မှုေတွ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါေပမယ့် စစချင်းမှာ Inter Bank

Market ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုေနရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့

အခက်အခဲေပါင်းေမ
ြ ာက်ြမားစွာ ကုံေတွ့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီလို အခက်အခဲကို ကျွန်ေတာ်တို့
ေကျာ်လွှားဖို့အတွက် ပထမဦးဆုံး ကျွန်ေတာ်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရသလဲဆိုေတာ့ ဒီ FX Transaction
ေတွ ဘဏ်ေတွ ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ FX Auction ကို လာပ
ြ ီးေတာ့
နိုင်ငံ ြခားေငွနဲ့ ဝယ်ယူတာေတွ ေရာင်းချတာေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်တွင်းမှာ မေပးေချေတာ့ဘဲနဲ့
ြပည်ပမှာရှိတဲ့ Natural Account အေနနဲ့ ေပးေချခဲ့ပါတယ်။ ေနာက်ြပီးေတာ့ ြပည်တွင်းမှာရှိတဲ့
ဘဏ်ေတွကလည်းပဲ သူတို့မှာရှိေနတဲ့ Cash ေတွကုိ နိုင်ငံြခားေငွ Cash ေတွကို ြပည်ပကို Fiscal
Delivery လုပ်ြပီးေတာ့ ြပည်ပမှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့

Neutral Account ေတွကို ထည့်နိုင်ဖို့လည်း

ကျွန်ေတာ်တို့ ခွင့်ြပုခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖ
ြ စ်လို့ အဲဒီလို ခွင့်ြပုရတာလဲဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဗမာဘဏ်
တစ်ခုဟာ နိုင်ငံြခားေငွလိုအပ်တဲ့အချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ လိုအပ်လဲဆိုေတာ့ သူတို့ကုန်သွယ်မှုြပုတဲ့
အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ေဖာက်သည် Client က ကုန်သွယ်မှုြပုတဲ့အချိန်မှာ အဓိက Export လုပ်မယ်၊
Import လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံြခားဘဏ်ေတွက နိုင်ငံြခားေငွေ ြကးကို အထူး သဖ
ြ င့် လိုအပ်
လာပါတယ်။ ဘဏ်တစ်ခုရဲ့ေဖာက်သည်က Customer, Client က Importer တစ်ေယာက် ြဖစ်ခဲ့လို့
ရှိရင် အဲဒီ Importer က ေငွသွင်းလိုက်ြပီ ဆိုတာနဲ့ Importer ကေန ပစ္စည်းသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုဖက်က ဒီပစ္စည်းအတွက် ဝယ်ယူရမယ့် ေငွကို ေချရပါတယ်။ အဲဒီလို ေချတဲ့အခါမှာ အဲဒီဘဏ်ရဲ့
နိုင်ငံ ြခားမှာရှိတဲ့ြပည်ပမှာရှိတဲ့ Neutral Account မှတစ်ဆင့် ဟိုဖက် Exporter တခ
ြ ားနုိင်ငံက
Exporter ရဲ့ ဘဏ်ရဲ့ Neutral Account ထဲကို ေငွများ လွှဲေြပာင်းေပးရတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ
ဘဏ်တစ်ခုဟာ Importer ေတွ သူတို့ရဲ့ Client က Importer ေတွ များလာလို့ရှိရင် ြပဿနာက
ြပည်ပမှာရှိတဲ့ Neutral Account ထဲမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံြခား ေငွေ ြကးေတွက ေတာ်ေတာ်ေလးကို
ခမ်းေြခာက်လာပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံဘဏ်ေတွက တခ
ြ ားနိုင်ငံြခား
မှာလို Credit လိုင်းေတွ၊ Inter Bank Credit လိုင်းေတွ မရှိေသးတဲ့အချိန်မှာ Neutral Account
ြ ာက်မှု ကုံလာတဲ့အခါမှာ ေက
ြ ာက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံ ြခားဘဏ်ေတွက
ထဲမှာ နိုင်ငံြခားေငွေ ြကးခမ်းေခ
သူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ Neutral Account ထဲက ပိုက်ဆံေတွ ကို နိုင်ငံြခားေငွေတွကို အခ
ြ ားဘဏ်က
လိုအပ်တဲ့ဘဏ်ေတွကို ေရာင်းချခွင်မ့ ြပုတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ Inter Bank Market မှာ
ေတာ်ေတာ်ေလးအခက်အခဲ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ေဖ
ြ ရှင်းနုိင်ေအာင်လို့ ြပည်တွင်း ဘဏ်ေတွအေနနဲ့
မူ ြကမ်း
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ကိုက်တဲ့အချိန်မှာ ေန့တိုင်း ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ FX Auction မှာ လာေရာက်ြပီးေတာ့
နိုင်ငံ ြခားေငွကို ဝယ်ယူြပီးေတာ့ သူတို့ရဲ့ Neutral Account ထဲကို ထည့်ေပးခ
ြ င်းအားဖ
ြ င့် သူတို့
အေနနဲ့ နိုင်ငံ ြခားေငွ Neutral Account ထဲမှာ ခမ်းေြခာက်မှုကို သူတို့အေနနဲ့ ေက
ြ ာက်စရာ
မလိုေတာ့တဲ့အတွက် သူတို့ဆီမှာ နိုင်ငံြခားေငွ Surplus ြဖစ်လာလို့ရှိရင် နိုင်ငံ ြခားေငွ Shortage
ြဖစ်တဲ့ဘဏ်ကို အလွယ်တကူနဲ့ေရာင်းနုိင်မှာြဖစ်တအ
့ဲ တွက် ကျွန်ေတာ်တို့ FX Inter Bank Market
က ပို ြပီးေတာ့ အားေကာင်းလာတာကို ေတွ့ရှိရတာဖ
ြ စ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီလိုပဲ နုိင်ငံတကာနဲ့အညီ ဒီ
FX Inter Bank Market Transaction ေတွကို T+2 နဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ လက်ခံေဆာင်ရွက်ေပးေန
ြ ီးေတာ့မှ FX
ပါတယ်။ T+2 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီေန့ ြမန်မာဘဏ်တစ်ခု ကေနပ
Auction မှာ နုိင်ငံ ြခားေငွ လာဝယ်လို့ရှိရင် ဒီေန့လာဝယ်လို့ရှိရင် သူတို့ ြပည်ပမှာရှိတဲ့ Neutral
Account ကို ေနာက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာ ဒီေငွဝယ်ယူသွားတဲ့ေငွပမာဏကို Neutral, Neutral
Account ချင်း ထည့်ေပးသွင်းေပးတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိ
ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေနာက်အေနနဲ့ ဒီ Inter Bank Market ေတွ ဖွံ့ ြဖိုးလာေအာင်လို့ ကျွန်ေတာ်တို့
ြပည်တွင်းမှာရှိတဲ့နုိင်ငံပိုင်ဘဏ်ေတွကိုလည်း FX Auction ေတွမှာ Inter Bank Market ေတွမှာ
ဝင်ေရာက် ြပီးေတာ့ ပါဝင်ဖို့လို့အတွက်လည်း ကျွန်ေတာ်တို့က ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန နဲ့ညှိနိှုင်း ြပီး
ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီလိုပဲ ေနာက်ထပ်ပို ြပီးေတာ့ Inter Bank Market, FX Inter Bank Market
ကို ပိုြပီးေတာ့ တိုးတက်လာေအာင်လို့ အခ
ြ ားနုိင်ငံများနည်းတူ ကျွန်ေတာ်တို့ Broker System,
Dealer System ေတွလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ တည်ေဆာက်သွားဖို့လို့ အစီအစဉ်ရှိတယ် ဆိုတဲ့
အေက
ြ ာင်း ကျွန်ေတာ်တို့ ေပ
ြ ာက
ြ ားချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီဥစ္စာက ကျွန်ေတာ်အခု ေပ
ြ ာပ
ြ ချင်တာ
ကေတာ့ FX Inter Bank Market အေက
ြ ာင်းပါ။ တကယ်တမ်းအေရးကီးတာက ကျွန်ေတာ်တို့ Inter
Bank Market ကီးတစ်ခုလုံးက ပိုြပီးေတာ့ အေရး ကီးပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီ Inter Bank Market
ကီးကေတာ့ အဓိကကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဘဏ်ေတွက လိုအပ်တဲ့ေငွေတွကို တကယ်လို့ သူ့ဆီမှာ
ေငွခမ်းေြခာက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Liquidity Shortage ြဖစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ေငွပိုလျှံတဲ့ Liquidity
Surplus ြဖစ်မယ်ဆိုတဲ့ဘဏ်ကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ Inter Bank Market ကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ အလွယ်တကူ
ေချးနိုင်ရမယ့်

Inter Bank Market တစ်ခုကို တည်ေထာင်ဖို့က ပိုြပီးေတာ့ အေရးကီးပါတယ်

ခင်ဗျား။ ဒီ Inter Bank Market ကို တည်ေထာင်ဖို့လို့အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့က အဆင့်လိုက်၊
ြ စ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဒီ
အဆင့လိ
် ုက် Sequence တစ်ခုချင်းစီ ကျွန်ေတာ်တို့က လုပ်ေဆာင်ရတာဖ
Inter Bank Market ကီးကို တည်ေထာင်ဖို့လို့အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ Treasury Bill Auction ကို
မူ ြကမ်း
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ကျွန်ေတာ်တို့ တည်ေထာင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ Treasury Bill Auction ကေတာ့ ဘ ာေရးဝန် ကီး
ဌာနနဲ့တွဲြပီးေတာ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစဆ
် န်းပိငု ်းမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ စပ
ြ ီးေတာ့ တည်ေထာင်ဖို့ အစီအစဉ်
ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ Treasury Bill Auction ကေတာ့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလည်းဆိုေတာ့ Treasury Bill
အစိုးရေငွတိုက်စာချုပ်ေတွကို ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားတဲ့ Auction ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ Treasury Bill
Auction ေအာင် ြမင်လာလို့ရှိရင် Treasury Bill Inter Bank Market ကို ေခ
ြ လှမ်းလှမ်းနိုင်မှာြဖစ်
ပါတယ်။ Treasury Bill Inter Bank Market ကေတာ့ ခုနလို အစိုးရရဲ့ ေငွတိုက်စာချုပ်ေတွ ြဖစ်တဲ့
Treasury Bill ေတွ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်တဲ့ေငွတိုက်စာချုပ်ေတွ တကယ်လို့ေနာက်ပိုင်း
မှာ ထုတ်လာလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ CBM ရဲ့ Securities ေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ Inter Bank Market
မှာ ဘဏ်အချင်းချင်းေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားတဲ့ Market ကို ေခါ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဘာဖ
ြ စ်လို့
ဘဏ်အချင်းချင်း ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားတဲ့ Market လိုအပ်လဲဆိုေတာ့ ဒီ Treasury Bill ေတွကို
ဘဏ်အချင်းချင်း ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားေတာ့မှပဲ ဒီ Short Term Securities ေတွ ြဖစ်တဲ့ ဒီ
Treasury Bill ေတွရဲ့ ေစျးနှုန်း Price ကို ကျွန်ေတာ်တို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ Treasury Bill
ရဲ့ေစျးနှုန်း Price ကို သတ်မှတ်နိုင်မှသာ ဒီ Treasury Bill ရဲ့ Market Yield လို့ေခါ်တဲ့ Interest
Rate ကို သတ်မှတ် နိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီ Market Yield ကို သတ်မှတ်နုိင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်ေတာ်တို့ ဥပမာ ဆိုလို့ရှိရင် England မှာ ဆိုလို့ရှိရင် LIBOR တို့၊ LIBID တို့ London Interbank
Offered Rate ဒါမှမဟုတ် London Interbank Bid Rate လိုမျိုး ကျွန်ေတာ်တို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်
BIBO ေခါ်ပါတယ်။ Bank of Interbank Offered Rate, Bank of Interbank Bid Rate ဆိုတဲ့
ပုံစံမျိုး ကျွန်ေတာ်တို့ြမန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် MIBO ဆိုြပီးေတာ့ Myanmar Interbank Rate ကို
ီ ို Interbank Interest Rate ကို ေဖာ်ေဆာင်နိုင်မှသာ ကျွန်ေတာ်
ေဖာ်ေဆာင်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒလ
တို့ ခုနက ေပ
ြ ာတဲ့ Interbank မှာ ဘဏ်အချင်းချင်းေငွေချးတဲ့အခါမှာ အဲဒီ Market Interest Rate
ကို အေခ
ြ ခံြပီးေတာ့ ေချးနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာဆို Bank A ကေနပ
ြ ီးေတာ့ Bank B ကို
ေငွေချးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bank B ရဲ့ Credit Rating ေပါ်မူတည်ြပီးေတာ့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် Credit
Working Tax ေပါ်မူတည် ြပီးေတာ့ ဒီ Interest Rate, Market Interest Rate MIBO ဆို MIBO +
ဘယ်ေလာက် Basic Point ၊ 50 Basic Point ဆို 0.5 Percent ။ ေနာက် 100 Basic Point ဆို 1
Percent အဲဒီလိုမျိုး ပုံစံမျိုးနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေငွေချးနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်
တို့အေနနဲ့ Interbank Market ကို ေပါ်ေပါက်လာဖို့လို့အတွက်က ဒီ Treasury Bill Auction နဲ့
Treasury Bill Interbank Market ကို အရင်ဆုံးတည်ေထာင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီေတာ့မှသာ
မူ ြကမ်း
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ကျွန်ေတာ်တို့ Market Interest Rate ကို ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ Market Interest Rate ကို ရမှသာ
Interbank မှာ ဘဏ်ဘဏ်ချင်းေငွေချးမှုြပုတဲ့အခါမှာ ဒီ Interbank Rate ကို အေြခခံြပီးေတာ့
ေငွေချးလို့ရမှာ ြဖစ်တဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ Interbank Market ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။ အဲဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ေနာင်ကျလို့ရှိရင် Interbank Market သည် ကျွန်ေတာ်တို့ ခုနလို
Interbank Market မှာ ဘဏ်ဘဏ်ချင်း နိုင်ငံြခားေငွေ ြကးေတွကို FX Interbank Market မှာ
နိုင်ငံ ြခားေငွေ ြကးေတွကို ဝယ်ယူေရာင်းချတဲ့ပုံစံမျိုးလည်း ပိုြပီးေတာ့ အားေကာင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးလည်း
ြဖစ်လာနိုင်မှာ ြဖစ်သလို ကျွန်ေတာ်တို့ Interbank Market မှာပဲ Securities ေတွ ြဖစ်တဲ့ Securities
ဆိုတာကေတာ့ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် အစိုးရေငွတိုက်စာချုပ်(Treasury Bill, Treasury Bond)ေတွလို
Fixed Income Securities ေတွအပါအဝင် ေနာက်ထပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာ အရမ်းအေရး ကီးတဲ့
ေနာက် Securities မျိုးေတွ ြဖစ်တဲ့ကျွန်ေတာ်တို့ Interest Rate Forward, Interest Rate Swap,
Interest Rate Auction ဆိုတဲ့ Interest Rate Derivatives Securities ေတွပါ Interbank
Market မှာ ဘဏ်ဘဏ်ချင်း ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမှုြဖစ်လာနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီလို
ြဖစ်ြပီးေတာ့ ဒီ Interbank Market မှာပဲ ဒီ Liquidity Shortage ြဖစ်တဲ့ ဘဏ်ကေနပ
ြ ီးေတာ့
ေငွပိုလျှံတဲ့ ဒီ Liquidity Surplus ြဖစ်တဲ့ဘဏ်ဆီကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ ေငွအလွယ်တကူ ေချးနုိင်မှာြဖစ်တဲ့
အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီ Interbank Market ေအာင်ြမင်လာလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ ေစျးကွက်ထဲမှာ ဒီ
Liquidity ပိုြပီးေတာ့ တက်လာမယ့်အြပင် ဘဏ်လုပ်ငန်းက တင်မကဘဲနဲ့ ေငွေရးေက
ြ းေရးက
တစ်ခုလုံးကိုပါ ပိုြပီးေတာ့ positive ြဖစ်တဲ့ အကျိုးသက်ေရာက်မှုကို ပိုြပီးေတာ့ အားေကာင်းလာေစမှာ
ြဖစ်တဲ့အေက
ြ ာင်း ေလးစားစွာ ရှင်းလင်းတင် ြပရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း မိုက်ေတာင်းပါတယ်။

ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း(မဲ့စဲ့မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့

နုိင်ငံ ြခားဘဏ်များလာေရာက် ြခင်းနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့

ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌက

အကျယ်တဝင့်

ရှင်း ြပသွားတာကို ကျွန်ေတာ်တို့ သေဘာေပါက်နားလည်ပါတယ်။ Quasi-Branch ခွင့်ြပုမယ့်
အေက
ြ ာင်းေတွ၊ Quasi-Branch မှာလဲ ေငွေ ြကးအမျိုးအစားကို ဘယ်လိုခွင့်ြပုမှာလဲ၊ Interbank
Market ကို ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ၊ Treasury Bill, Treasury Bond ေတွကို ဘယ်လိုသုံးစွဲ
သွားမလဲဆိုတာကို အကျယ်တဝင့်ရှင်း ြပသွားတာကို ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ဒါေပမယ့် ကျွန်ေတာ် ေမးခွန်းတစ်ေစာင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်ေန့က ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီ
မူ ြကမ်း
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ေမးခွန်းနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့မှ တစ်ချက်မှမပါေသးတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် အခုလို ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်းြဖစ်ပါ
တယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးအား ခွင့် ြပုေပးပါရန် ပန် ြကားအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်ေမးခွန်းထဲမှာ အဓိက
ေမးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့ နိုင်ငံြခားဘဏ်ေတွကို လာေရာက်ေရးနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ခွင့်ြပုတဲ့
ေနရာမှာ ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံးနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကို သိရှိေအာင် ေပးပို့ထားတာရှိပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦး
အပ
ြ င် ယခင်က အဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦးနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ဦးဆက်ေအာင်က
၂၅-၆-၂၀၁၄ မှာ လာရှင်းသွားတဲ့အထဲမှာ အဲဒီရှစ်ဦးအပ
ြ င် ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန က တစ်ဦး၊
ေရှ့ေနချုပ်ရုံးက တစ်ဦးနဲ့ IMF ကေန ပညာရှင်တစ်ဦးထပ်မံဖွဲ့စည်းမည်ဆိုတဲ့အေက
ြ ာင်း သိရှိပါတယ်။
ဒါေပမယ့်လို့လည်း ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံေတာ်အတွက် Financial Sector တစ်ခုလုံး ြပိုကွဲေရး
အန္တရာယ်ကို ပိုမိုထိန်းညှိဖို့အတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှု ဝန် ကီးဌာနက
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊

ြမန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်သည်များအသင်းချုပ်မှ

နိုင်ငံဘဏ်များအသင်းမှသင့်ေတာ်သူတစ်ဦးနဲ့

ပညာရှင်တစ်ဦး၊

ြမန်မာ

ြမန်မာ့ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေကာ်ပိုေရးရှင်းမှ ကျွမ်းကျင်သူ

တစ်ဦးတို့ကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းေပးနုိင်ြခင်း ရှိ/မရှိဆိုတဲ့ ေမးခွန်းတစ်ခုရယ်၊ ေနာက်တစ်ခုက နိုင်ငံ ြခား
ဘဏ်များ ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံေတာ်အတွက် ကီးေလးတဲ့တာဝန်ကို ယူရတဲ့
အတွက်ေ ြကာင့် အတွင်းေရးမှူးနှင့်တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူးေတွဟာ ဗဟိုဘဏ်က ညွှန် ြကားေရးမှူးနဲ့
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးအဆင့်သာဖ
ြ စ်ေနပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်တို့ အဲဒီအတွင်းေရးမှူးနဲ့
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူးေတွကို ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ သို့မဟုတ် ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ် အဆင့်ထားရှိြပီး
ေပ
ြ ာင်းလဲဖွဲ့စည်းေပးနုိင်ြခင်း ရှိ/မရှိဆိုတဲ့ ေမးခွန်းတစ်ခုရယ်၊ ေနာက်တစ်ခုက ထိုနိုင်ငံြခားဘဏ်များ
လာေရာက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပုတဲ့ေနရာမှာ ဗဟိုဘဏ်နည်းဥပေဒေတွ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
ေတွကို ထုတ်ြပန် ြပီးေတာ့ လိုက်နာကျင့်သုံးေစနိုင်ေ ြကာင်းလို့ ဆိုေပမယ့်လို့လဲ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများဥပေဒအရ ဆိုလို့ရှိရင် ၎င်းဥပေဒပုဒ်မ ၁၃(က)မှာ နိုင်ငံြခား
အရင်းအနှီးြဖင့် တည်ေဆာက်ထားေသာ ေငွေရးေက
ြ းေရး အဖွဲ့အစည်းသည်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံ ြခား
ဘဏ်တစ်ခု၏ ဘဏ်ခွဲသည်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ် အတွင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို ပုဒ်မ ၁၄ ပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ြပုနုိင်သည်ဟု ပါရှိပါတယ်။ ပုဒ်မ ၁၃(ခ)မှာလည်း
နိုင်ငံ ြခား၌ တည်ေထာင်ထားတဲ့ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို နိုင်ငံေတာ်
အတွင်း ဖွင့်လှစ်ရန် ဗဟိုဘဏ်က ခွင့် ြပုနုိင်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်း ကိုယ်စားလှယ် ေငွေရးေက
ြ းေရး
အဖွဲ့အစည်းများကသာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက
ွ ်
မူ ြကမ်း
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ြခင်း မပ
ြ ုရဆိုြပီးေတာ့ ပါရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေနာက်ထပ်ေမးခွန်းတစ်ခုကို
ေမးမ
ြ န်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပေဒသည် နိုင်ငံ ြခား
ဘဏ်များစိစစ်ေရွးချယ်ြခင်းထိန်းေကျာင်းနိုင်ြခင်း အားနည်းချက်ရှိပါသဖ
ြ င့် နိုင်ငံြခားဘဏ်များကို
လာေရာက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပုရာမှာ
ြပန်လည် ြပင်ဆင် ြခင်း၊

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ

အတည် ြပုခ
ြ င်းများေဆာင်ရွက်ြပီးမှသာ

ခွင့်ြပုေပးနုိင်ြခင်း

ဥပေဒကို
ရှိ/မရှိဆိုတဲ့

ေမးခွန်းများကို လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတဆင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါေက
ြ ာင်း ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဤေမးခွန်းနှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ေဖ
ြ နိုင်ရင် ေဖ
ြ ြကားေပးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးဆက်ေအာင်(ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ၊ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်)။

။

ေလးစားအပ်ပါ

ေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများခင်ဗျား။ ပထမ ဦးဆုံး အေနနဲ့
ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့မှာ

ဖွဲ့စည်းတာက

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရဲ့အမိန့်နဲ့

ကျွန်ေတာ်တို့

ဖွဲ့စည်းြပီး

ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီမှာ ခုနက ကျွန်ေတာ်ေြပာခဲ့သလိုပဲ ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့မှာ ဗဟိုဘဏ်မှ ဥက္က ဋ္ဌနဲ့
ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌများ ပါပါတယ်။ ေနာက်ြပီးေတာ့ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနမှ ဒုတိယဝန် ကီး၊ ဒုတိယ
ေရှ့ေနချုပ်များ ပါဝင်တာကို ေတွ့ရှိရမှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဓိကေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့မှာ ဖွဲ့စည်းတဲ့
အချိန်မှာ အဓိက က Conflict of Interest မဖ
ြ စ်ေအာင်လို့၊ Conflict of Interest ြဖစ်နိုင် မယ့်
အဖွဲ့အစည်းများကို ပါဝင် ြခင်းမရှိေအာင်လို့ အထူးဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ြပီးေတာ့ ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့
ဖွဲ့ြပီးတဲ့အခါမှာလည်း

ဒီေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ကို အေနာက်ကေန Support လုပ်ေပးမယ့် IMF က

ပညာရှင်ေတွ၊ ေနာက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ပညာရှင်ေတွနဲ့အတူ ကျွန်ေတာ်တို့ငှားထားတဲ့ ဂျာမနီအေခ
ြ စိုက်
German Consulting Firm ကလည်းပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ကို အမ
ြ ဲတမ်း ေနာက်ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ကူညီ
ပံ့ပိုးမှုေတွကို ေပးေနတာဖ
ြ စ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အခုအချိန်မှာေတာ့ ေရွးချယ်ေရးမှာ အဆင့် ၃ ဆင့် ြဖစ်တ့ဲ
ပထမအဆင့်က Expression of Interest ဆိုတဲ့အဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့က
် Proposal ေတာင်းခံတဲ့
Request for Proposal ဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့ ေနာက်တတိယအဆင့်က Selection ဆိုတဲ့အဆင့် သုံးဆင့်ရှိ
တဲ့ေနရာမှာ ပထမအဆင့်ြဖစ်တဲ့ Expression of Interest

အဆင့်လည်း ြပီးသွားပ
ြ ီ ြဖစ်ပါတယ်။

ြ ီြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ Proposal ေတွ
ဒုတိယအဆင့်ြဖစ်တဲ့ Request for Proposal အဆင့်လည်း ြပီးသွားပ
ကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ လက်ထဲမှာ ြပန်လည် Proposal အပ
ြ ည့်အစုံ Complete Proposal ကို ရရှိ
ြပီးေတာ့ ဒီ Proposal ေတွကို Selection အဆင့်အတွက် ေနာက်ဆုံး Analysis လုပ်ေနတဲ့ အေြခအေန
မူ ြကမ်း
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အဆင့ကိ
် ု ေရာက်ရှိေနပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီအတွက်ေ ြကာင့် ဒီအေြခအေနက ဒီအဆင့်၃ ဆင့်မှာ
ေနာက်ဆုံးအဆင့်

ေရာက်ေနပ
ြ ီြဖစ်တဲ့အတွက်

ဒီ

Selection

Committee

နဲ့ပတ်သက်တဲ့

ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ကိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပန်ြပီးေတာ့ ြပင်ဆင်ဖို့ ေတာ်ေတာ်ေလးကို အခက်အခဲ ြဖစ်ပါ
လိမ့်မယ်ခင်ဗျား။ ဒုတိယအေနနဲ့ကေတာ့ ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများဥပေဒဖ
ြ စ်တဲ့ Financial
Institution Law နဲ့ ပတ်သက်လို့ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများဥပေဒ အေဟာင်း
ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလက်ရှိဥပေဒနဲ့အသစ်ဥပေဒကို ဆွဲထားပ
ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအသစ် ဥပေဒနဲ့
အေဟာင်းဥပေဒမှာ လုံးဝကွာ ြခားသွားတဲ့၊ ဘယ်လိုမှမြဖစ်နိုင်ေလာက်ေအာင် ကွာ ြခားသွားတဲ့ ဒီပုဒ်မ
ြ းေရးနဲ့ ပတ်သက်
ေတွ(Clause ေတွ)တစ်ခုမှမရှိပါဘူးခင်ဗျား။ အဲဒီေတာ့ အသစ် ြဖစ်တဲ့ ဒီေငွေရးေက
တဲ့ Financial Institution Law အသစ်မှာ ကျွန်ေတာ်တုိ့ လက်ရှိတရားဝင်ရှိေနတဲ့ Financial
Institution Law မှာ မပါေသးတဲ့အချက်ေတွကို ပိုမိုထပ်မံ ြပီးေတာ့ ြဖည်ဆ
့ ည်းထားတဲ့ ေငွေရး
ေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများဥပေဒဖ
ြ စ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီအတွက်ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ်တို့ လက်ရှိ
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများဥပေဒနဲ့

ဆက်ြပီးေတာ့

လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း

ဘာမှ

ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ Selection Process မှာေရာ၊ ေနာက်ြပီးေတာ့ နိုင်ငံြခားဘဏ်များ ထိန်းချုပ်မှုမှာေရာ
ဘာမှကျွန်ေတာ်တို့ကို

မေကာင်းတဲ့အကျိုးသက်ေရာက်မှုမရှိတာကို

ေတွ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျား။

အဲဒါအပ
ြ င် အရမ်းအေရး ကီးတဲ့ ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ြပန်ထားတဲ့ ညွှန် ြကားချက်ေတွ (Instructions)
အားလုံးကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ ြပင်ဆင်ြပီး Review ြပန်လုပ်ြပီးေတာ့ IMF က ပညာရှင်ေတွနဲ့
Review ြပန်လုပ်ြပီးေတာ့ ြပင်ဆင်ထားရှိြပီးေတာ့ ေတာ်ေတာ်များများကိုလည်း ြမန်မာနိုင်ငံဘဏ်
များအသင်းနဲ့ပူးေပါင်း ြပီးေတာ့ ဘဏ်များအသင်းကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ြပင်ဆင်မယ်။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကို
ဘယ်လို Instruction ေတွကို Cancel လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အေက
ြ ာင်းေတွကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့
ဆက်လက် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးလျက်ရှိပါတယ်။ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်
ဗဟိုဘဏ်အေနနဲ့ မတင်းကျပ်သင့်တဲ့ေနရာကို တင်းကျပ်ထားတာမျိုးေတွ၊ ဟိုတုန်း ဟိုအချိန်အခါ
ကေတာ့ သူ့အေခ
ြ အေနနဲ့ အချိန်အခါအရ မှန်ကန်မှုရှိေပမယ့် ဒီအေခ
ြ အေနမှာ International
Practice ကို ကျွန်ေတာ်တို့ သွားေနတဲ့အချိန်မှာ မှန်ကန်မှု မရှိေတာ့တဲ့ ညွှန် ြကားချက် တချို့ကိုလည်း
ကျွန်ေတာ်တို့

Cancel

လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။

ဒါ့အ ြပင်

ကျွန်ေတာ်တို့

ြမန်မာနိုင်ငံဘဏ်ေတွကို

ထိန်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံဘဏ်ေတွအားလုံးကို Bersel one Compliance
အဖ
ြ စ်နဲ့ ြဖစ်ေအာင်လို့ ဒါကိုအားနည်းချက်ေတွကို ေတွ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တုိ့အေနနဲ့ ြမန်မာ
နိုင်ငံဘဏ်ေတွကို အနည်းဆုံး

Bersel one Compliance ြဖစ်လာေအာင်လို့ ထိန်းချုပ်မယ့်
မူ ြကမ်း
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ညွှန် ြကားချက်ေတွ

အားလုံးကိုလည်း

ြပင်ဆင်ထားရှိြပီးသွားပ
ြ ီ

ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

အဲဒီမှာ

ညွှန် ြကားချက်အားလုံးရှစ်ခု အသစ်ေတွ ြပင်ဆင်ထားရှိြပီး ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီညွှန် ြကားချက်ရှစ်ခု
မှာမှ ဒီဘဏ်ေတွနဲ့ ြပည်တွင်းဘဏ်ေတွနဲ့ တုိင်ပင် ြပီးေတာ့မှကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်တွင်းဘဏ်ေတွ
လုပ်သာကိုင်သာ ရှိနိုင်တဲ့ အချိန် Fixed in Period သုံးလေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလးလ
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေခ
ြ ာက်လေသာ် လည်းေကာင်း Fixed in Period ေပးပ
ြ ီးေတာ့ ဒီညွှန် ြကားချက်
အသစ်ေတွကိုလည်း ထုတ်ြပန်ြပီးေတာ့ ညွှန် ြကားချက်အေဟာင်း တချို့ကိုလည်း ပယ်ဖျက်မှာ ြဖစ်တဲ့
အေက
ြ ာင်းကို ကျွန်ေတာ်တို့ ရှင်းလင်းတင်ြပလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်တို့
အေနနဲ့ ဒီ Financial Institution Law အသစ်ကို ေရးဆွဲြပီး ြပီြဖစ်ေပမယ့် ဒီ Financial Institution
Law

အသစ်ထွက်လာေတာ့မှသာ

နိုင်ငံ ြခားဘဏ်များကို

ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကေတာ့

မဟုတ်ဘဲနဲ့ လက်ရှိရှိေနတဲ့ International Practice နဲ့အညီ Review လုပ် ြပီးေတာ့ ြပန်လည်
ထုတ် ြပန်မယ့် ညွှန် ြကားချက် ေတွ(Instructions)အားလုံးနဲ့ လုံေလာက်စွာ ကျွန်ေတာ်တို့ ထိနး် ချုပ်
နုိင်မယ် ဆိုတဲ့အေက
ြ ာင်းကို ေလးစားစွာ ြဖင့် ရှင်းလင်းတင် ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအား ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ အခ
ြ ားအစီအစဉ်ရှိတဲ့

အတွက် ြပန်လည်ထွက်ခွာနုိင်ပါတယ်။

ြကယ်ပွင့်ြပထားသည့် ေမးခွန်းများကို လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမးမ
ြ န်းြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအဝင်များက ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၆ ြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်း၊ ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်းအစီအစဉ်

စတင်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။
အာရှဖွံ့ြဖိုးေရးဘဏ်၊ ကမ္ဘာဘ
့ ဏ်၊ OECF စသည့် နိုင်ငံတကာဘဏ်များမှ ေငွေချးယူရာတွင်
အဆင့်ဆင့်လုပ်ေဆာင်ရသည့် ေဆာင်ရွက်ပုံများကို သိလိုြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစွာ မလိှုငမ် ဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအးေမာက်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေအးေမာက်(မလိှုင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားရပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

နှင့်အားလုံး မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြပည်ပေချးေငွရယူေရးနှင့်
ပတ်သက်လ့ုိ ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တင်ြပရရင်
အခုအချိန်အခါမှာ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနနဲ့ေကာ၊ ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်အေနနဲ့ေကာ ကိစ္စအဝဝ
မူ ြကမ်း
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ေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ လျင်လျင် ြမန် ြမန်နဲ့အချိန်နဲ့တစ်ေြပးညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလို
ေဆာင်ရွက်ရြခင်းအေက
ြ ာင်းအရင်းကလည်းပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ အချိန်နဲ့တစ်ေြပးညီ ေဆာင်ရွက်ေပးတဲ့
အတွက်

ဒီေချးေငွများရယူတဲ့ေနရာမှာ

အချိန်မီရရှိဖို့အတွက်လည်းြဖစ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်တို့

သက်ဆိုင်ရာဌာနများကေနပ
ြ ီးေတာ့ အချက်အလက်များမပ
ြ ည့်စုံလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်ကို
တင်ြပတဲ့အခါမှာ မပ
ြ ည့်စုံရင် လွှတ်ေတာ်က အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးဖို့ဆိုတာလည်းပဲ ခဲယဉ်းတဲ့အတွက်
ြကန့် ြကာသွားလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်နှင့်တစ်ေြပးညီ မေဆာင်
ရွက်နိုင်လို့ ြကန့် ြကာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဆုံးရှုံးမှုများလည်း ြဖစ်ေပါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ကျွန်ေတာ်တို့
ဒီေမးခွန်းကို ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်ရာမှာ တင်ြပလာတဲ့ဌာနများကေနပ
ြ ီးေတာ့
ြပည့်စုံစွာတင်ြပန်ရန်နဲ့ ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များကို ြပည့်စုံစွာထည့်သွင်းေပးဖို့ အထူး
လိုအပ်တဲ့အတွက်လည်း

ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါ့ေ ြကာင့်

ကျွန်ေတာ်ေမးမ
ြ န်းလိုသည်မှာ

အာရှဖွံ့ ြဖိုးေရးဘဏ် (ADB)၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်(OECF) စသည့် နိုင်ငံတကာဘဏ်များမှ လုပ်ငန်းများ
အတွက် ေငွေချးယူရာမှာ အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရသည့်အချက်များ၊
MOU စတင်လက်မှတ်ထိုးြခင်းမှ လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပသည်အထိ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်
ြခင်းအထိ ေဆာင်ရွက်ပုံများကို သိရှိလိုပါေက
ြ ာင်း ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။ အားလုံးေကျးဇူးတင်ပါတယ်
ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ေဒါ်လဲ့လဲ့သိန်း(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီးဌာန)
။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

အားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံ ြကပါေစလို့ ဂါရဝပ
ြ ုနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ မန္တေလး
တိုင်းေဒသကီး၊

မလိှုင်မဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးေအးေမာက်ေမးမ
ြ န်းတဲ့

အာရှဖွံ့ ြဖိုးေရးဘဏ်(ADB)၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်စတဲ့ နိုင်ငံတကာဘဏ်ေတွက လုပ်ငန်းများအတွက် ေငွေချး
ယူတဲ့အခါမှာ အဆင့်အဆင့်ေဆာင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ေဆာင်ရတဲ့အချက်များ MOU စတင်လက်မှတ်
ေရးထိုး ြခင်းမှသည်

လွှတ်ေတာ်တင်ြပ ြခင်း၊

သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းအထိ

ေဆာင်ရွက်ပုံများကို သိရှိလိုပါေက
ြ ာင်း ေမးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရး
ဖွံ့ြဖိုးတိးု တက်မှုဝန် ကီးဌာန ဒုတိယဝန် ကီး ကျွန်မ ေဒါ်လဲ့လဲ့သိန်းက ေဖ
ြ ြကားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း
မူ ြကမ်း
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ေဆာင်ရွက်ပုံ

အဆင့်ဆင့်ကေတာ့

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာန

ဒါမှမဟုတ် တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ဒီလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုကို ြပည်ပ
နိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်းေတွရဲ့ ေချးေငွနဲ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လိုေ ြကာင်းကို အမျိုးသား
စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုး တိုးတက်မှုဝန် ကီးဌာနကို တင်ြပလာမယ်လိုရင် ေရှးဦးစွာ ေအာက်ေြခ
အဆင့်မှာ ကျွန်မတို့ ေချးေငွရယူမယ့်နိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်းေတွနဲ့ အတိုးနှုန်း(Rate of Interest)၊
ဆိုင်းငံ့ကာလ (Grace Period)၊ ြပန်ဆပ်ကာလ(Repayment Period)၊ ေနာက် ကတိခံဝန်ေ ြကး
(Commitment Charge) ရှိ/မရှိ စသဖ
ြ င့် ေချးေငွဆိုင်ရာအချက်အလက်ေတွ (Terms and
Conditions)ေတွ၊ ေနာက်တစ်ခါ ေချးေငွရယူနိုင်မှု အေခ
ြ အေနကို အပ
ြ န်အလှန် ကျွန်မတို့ ေဆွးေနွး
ညှိနိှုင်းပါတယ်။ ေနာက်သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စု ဝန် ကီးဌာနကေနပ
ြ ီးေတာ့ ေချးေငွနဲ့ အေကာင်
အထည်ေဖာ်မယ့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းဟာလည်း အမျိုးသားစီမံကိန်းရဲ့ ကျွန်မတို့ ကာလလတ်စီမံကိန်း၊
ေနာက်တစ်ခါ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းေတွမှာလည်း ပါဝင်မှုရှိ/မရှိကိုလည်း ကျွန်မတို့ စိစစ်ပါတယ်။ ေချးေငွနဲ့
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မယ့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းေတွကို စိစစ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့ အမျိုးသား
စီမံကိန်းနှင့်

စီပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှု

တိုးတက်မှုအစီရင်ခံေရးဦးစီးဌာနကလည်း

ဝန် ကီးဌာနလက်ေအာက်မှာရှိတဲ့
စီမံကိန်းေတွရဲ့အေရးပါမှု၊

စီမံကိန်းစိစစ်ေရးနှင့်

နိုင်ငံေတာ်ရဲ့

ဦးစားေပး

လုပ်ငန်းက မှာ ပါဝင် ြခင်းရှ/ိ မရှိ၊ ေနာက် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုအေပါ်မှာ အကျိုးအမ
ြ တ်ြပန်ေပါ်နှုန်း
(Internal Rate Of Return)၊ ေနာက်တစ်ခါ အကျိုးေကျးဇူးနှင့်စရိတ် နိှုင်းယှဉ်မှုဆိုင်ရာ
ေလ့လာဆန်းစစ်မှုေတွ (Cost-Benefit Analysis)၊ ေချးေငွေတွ ြပန်လည်ေပးဆပ်ဖို့အစီအစဉ်
(Repayment Plan) ဒါေတွကို စိစစ်ပါတယ်။ အေခ
ြ ခံအေဆာက်အဦ ဖံွ့ြဖိုးေရးစီမံကိန်းေတွ
ြဖစ်မယ်ဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာေဒသ ပတ်ဝန်းကျင်ေပါ်မှာ သက်ေရာက်မှု ဆန်းစစ်ြခင်း (EIA)၊
လူမှုေရးအေပါ် သက်ေရာက်မှုဆန်းစစ် ြခင်း(SIA) တို့ကို ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။

အဲ့လို စိစစ်မှုေတွ

ြပုလုပ်ြပီးတဲ့အခါကျေတာ့ ကျွန်မတို့ ေချးေငွရယူေရးနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ဒီနိုင်ငံြခား အကူအညီ
အေထာက်အပံ့စီမံခန့်ခွဲေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို တင် ြပပါတယ်။ လုပ်ငန်းေကာ်မတီက စိစစ် ြပီးေတာ့
ခွင့် ြပုချက်ရရှိမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံြခားအကူအညီ အေထာက်အပံ့စီမံခန့်ခွဲေရးဗဟိုေကာ်မတီကို တင်ြပ
ြပီးေတာ့ ခွင့်ြပုချက်ရယူပါတယ်။ ဗဟိုေကာ်မတီက သေဘာတူခွင့်ြပုမယ်ဆိုရင် ကျွနမ် တိ့ု က
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ကို ဆက်လက်တင် ြပ ြပီးေတာ့ ခွင့် ြပုချက်ရယူနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ ဘ ာ
ေရးဝန် ကီးဌာနကို ေပးပို့ပါတယ်။ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ကလည်း ဒီေချးေငွက သက်သာတဲ့
ေချးေငွ (Concessional Loan)၊ သက်သာမှုမရှိတဲ့ေချးေငွ (Non-Concessional Loan) စသဖ
ြ င့်
မူ ြကမ်း
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ဆန်းစစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် နိုင်ငံေတာ်ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ြပည်ပေချးေငွရယူထားတဲ့အေခ
ြ အေန၊ နိုင်ငံေတာ်
ရဲ့ ေကးမ
ြ ီခံနိုင်ရည်ရှိမှုအေခ
ြ အေနကို ဒါေတွကို ေလ့လာသုံးသပ်ပါတယ်။ ြပီးတဲ့ေနာက် ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်ကို တင်ြပနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသို့ တင်ြပပါတယ်။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက
ေနပ
ြ ီးေတာ့ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ကို သဝဏ်လွှာပို့ြပီးေတာ့ အေက
ြ ာင်း ြကားပါတယ်။
အဲ့ဒီေတာ့

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်မှာ

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကေနပ
ြ ီးေတာ့

ေပးပို့ထားတဲ့

သဝဏ်လွှာေပါ်မှာ ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာေချးေငွရယူလိုတဲ့ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့
အစည်းဝင်ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ရှင်းလင်းတင် ြပပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုပ
ြ ီးတဲ့
အခါမှာ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကို ြပန်ြပီးေတာ့ ေပးပို့ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရဲ့
အတည်ြပုချက်ရရှိြပီးမှသာ

ေချးေငွစာချုပ်ညှိနိှုင်း ြခင်းကို

ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။

အဲ့ဒီအခါမှာ

ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန ဦးစီး ြပီးေတာ့ ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံး၊ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ြမန်မာ့
နိုင်ငံ ြခားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ နိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ရသုံး
မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းဦးစီး ဌာနတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံချက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး
ဆိုင်ရာ

ေချးေငွသုံးစွဲမယ့်ဌာန

အဖွဲ့အစည်းတို့ပါဝင်တဲ့

ေချးေငွစာချုပ်ညှိနိှုင်းေရးေကာ်မတီနဲ့

ေနာက်တစ်ခါ ေချးေငွေပးမယ့် နိုင်ငံ၊ ဘဏ်၊ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ြကားမှာ အေသးစိတ်ညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်
ပါတယ်။ ေချးေငွစာချုပ်ေတွကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခံအတည် ြပုပ
ြ ီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ေတာ့ လက်မှတ်
ေရးထိုးနိုင်ဖို့အတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ြပခွင့် ြပုချက်ရယူပါတယ်။ ခွင့်ြပုချက်ရြပီးြပီ
ဆိုရင် ေချးေငွစာချုပ်ကို လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ေ ြကာင်း တင် ြပအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့
ေချးေငွစာချုပ်

အသက်ဝင်ြပီးတဲ့အခါမှာ

ေချးေငွစာချုပ်မှာပါတဲ့

စည်းကမ်းချက်ေတွနဲ့အညီ

ေငွထုတ်ယူသုံးစွဲြခင်း၊ ကျသင့်တဲ့အတိုးေငွေတွကို ြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်း၊ အရင်းေငွေတွကိုလည်း
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ဇယားအတိုင်း ြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနနှင့်
ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနတို့ ညှိနိှုင်း ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနက ဘ ာေရး
နှစ်အတွင်းမှာ ရရှိမယ့်ေချးေငွ၊ ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမယ့်အတိုးေငွ၊ အရင်းေငွတို့ကို ရသုံးမှန်းေခ
ြ
စာရင်းမှာဆိုရင် နိုင်ငံြခားေငွ၊ ြမန်မာေငွတို့နဲ့ ထည့်သွင်းြပီးေတာ့ လျာထားရေက
ြ ာင်း တင် ြပအပ်
ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ြပည်ပေချးေငွရယူနိုင်ဖို့အတွက် ဒီလို အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက် ရတဲ့နည်းတူပဲ
ေချးေငွေပးမယ့်

နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်လည်း

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းြဖစ်ပါက

သူတို့နိုင်ငံရဲ့

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့်တင် ြပေဆာင်ရွက်ရေက
ြ ာင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့
မူ ြကမ်း
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ကျွန်မတို့အေနနဲ့လည်း ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုမှသာ ေချးေငွရယူနိုင်သလို သူတို့
အေနနဲ့လည်း သူတိ့ု လွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုမှသာ ထုတ်ေချးနိုင်ေ ြကာင်းကိုလည်း တင် ြပအပ်
ပါတယ်။ အစိုးရေချးေငွမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းေတွ၊ ဥပမာ-ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ ြဖိုးေရး
ဘဏ်၊ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာေငွေ ြကးရန်ပုံေငွအဖွဲ့စသ ြဖင့် သူတို့ရဲ့ ေချးေငွမှာဆိုလည်း သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း
စဉ်ေတွကို

အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက် ြပီးမှ

သူတို့ရဲ့

ဒီအမှုေဆာင်ဘုတ်အဖွဲ့ကို

တင်ြပ ြပီးေတာ့

ဘုတ်အဖွဲ့က အတည် ြပုမှသာ ဒီေချးေငွကို ထုတ်ေချးနိုင်ေ ြကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ ြခား
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်ေတွ၊ ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းေတွ (Financial Institution) ထံမှ
ေချးေငွေတွကေတာ့ အစိုးရေချးေငွေတွ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းေချးေငွေတွနဲ့ နိှုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်
လုပ်ငန်းစဉ်ေတွက ပို ြပီးေတာ့ လွယ်ကူ ြမန်ဆန်ပါတယ်။ အချိန်ကေတာ့ ပိုြပီးေတာ့ တိုေတာင်းပါတယ်။
ဒါေပမယ့်လည်း သူတို့က သက်သာမှုမရှိတဲ့ေချးေငွေပါ့ (Non-Concessional Loan) ဒါမှမဟုတ်
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးေချးေငွ (Commercial Loan) ေတွ ေနာက်တစ်ခါ အတိုးနှုန်း ကီးမားတဲ့
ေချးေငွေတွ ြဖစ်ေ ြကာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်ရှင့်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးများတွင် ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခ
ြ င်း၊ အေပ
ြ ာင်းအေရွှ့လုပ်ြခင်း၊ တင်ဒါေခါ်ယူ
ြခင်းများ ြပုလုပ်ရာတွင် အသက် ၂၅ နှစ်ြဖင့် မကန့်သတ်ဘဲ အသက်ပို ကီးသူများကို ဦးစားေပးခန့်ထား
ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉး် သည်ေ့ မးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါ်ဇာတလဲမ်း၊ ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဒါ်ဇာတလဲလမ်း(ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားရပါေသာ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများရှင့်။ ကျွန်မကေတာ့ ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ဇာတလဲမ်း
ြဖစ်ပါတယ်ရှင်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ကျွန်မက ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခ
ြ င်း၊ ခန့်ထားရာတွင် အသက် ၂၅ ြဖင့်
ကန့်သတ်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ကျွန်မတို့ ချင်းြပည်နယ်
အပါအဝင် အခ
ြ ားပ
ြ ည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးများတွင် ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခ
ြ င်း၊ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ြခင်း၊
တင်ဒါများေခါ်ယူြခင်း စသည်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အထက်လူ ကီးနှင့် အဆင်ေြပသူများ
သာလျှင် အလုပ်အကိုင်ရရှိ ြပီး ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ေက
ြ ာင်း သိရပါသည်။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၏ သန့်ရှင်းေသာ
အစိုးရ၊

ေကာင်းမွန်ေသာအစိုးရဟု

ေဆာင်ပုဒ်မှာ

စာအုပ်ေပါ်မှာပဲရှိေနေက
ြ ာင်းနဲ့

ကျွန်မတို့

ချင်း ြပည်နယ်မှာ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမှုက ပိုဆိုးေက
ြ ာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ဤကဲ့သို့
ကျွန်မတို့နိုင်ငံတွင် ၁၀ တန်းေအာင်ကေလးများ၊ ဘွဲ့ရကေလးများ နှစ်ေပါင်းများစွာ အလုပ်ေခါ်ယူ ြခင်း
မူ ြကမ်း
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များ အလွန်နည်းပါးေသာေက
ြ ာင့် အသက်များပို ကီးလာက
ြ ြပီး အခက်အခဲများစွာ ကုံေတွ့ေက
ြ ာင်း
တင်ြပလိုပါတယ်။ သို့ ြဖစ်ပါေသာေက
ြ ာင့် ေအာက်ေြခကေလးများ ခက်ခဲစွာ ၁၀ တန်းေအာင်ဘွဲ့ရပ
ြ ီး
အလုပ်လက်မဲ့ ြပဿနာများ ေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ဌာနအသီးသီးက အသက် ၂၅ နှစ် ြဖင့် ကန့်သတ်
ြခင်းကို(၁) ၁၀ တန်းေအာင်ကေလးများကို အသက် ၃၅ ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ (၂) ဘွဲ့ရကေလးများ
ကိုလည်း ၄၅ ြဖင့်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ေပးရန်နှင့် (၃) အသက်ပို ကီးသူများကို ဦးစားေပးစနစ်ြဖင့်
ခန့်ေပးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အားလုံးေကျးဇူးတင်
ပါတယ်။
အသက် ၆၀ အစား ၆၃ နှစ်ြပည့်မှသာ သက်ြပည့်ပင်စင် သတ်မှတ်မည်မှာ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း
သည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်လက်ြပီး ဦးအုန်းေငွ၊ ေမ
ြ ာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးအုန်းေငွ(ေမ
ြ ာင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကေရာက်လာက
ြ တဲ့ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်က
ေတာ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေမ
ြ ာင်မဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းေငွ
ြဖစ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအက
ြ ားမှာ

ေလာေလာဆယ်ြဖစ်ေပါ်ေနတဲ့

ြ ာရမှာေပါ့။ ြဖစ်ေပါ်ေနတဲ့သတင်းစကားေလးကို တစ်နိုင်ငံလုံး ထင်သာမ
ြ င်သာ
ေကာလာဟလ ေပ
ေအာင် သိရှိဖို့ရာအတွက် ဒီေမးခွန်းကို ေမးတာြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ေသာ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်ေန့ကြပဋ္ဌာန်းခဲ့သလို ဒီဥပေဒနဲ့
ပတ်သက် ြပီး ေဆာင်ရွက်ရမယ့် နည်းဥပေဒများကိုလည်း ၂၀၁၄ ခု မတ်လမှာ ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းဥပေဒမှာေဖာ် ြပထားတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အင
ြ ိမ်းစားယူြခင်းအပိုင်းမှာ သက် ြပည့်ပင်စင်ယူရ
မယ့် အသက်ကန့်သတ်ချက်ကို အသက် ၆၀ လို့ကန့်သတ်ထားတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အခု
ေလာေလာဆယ်မှာ ဘယ်ဝန် ကီးဌာနေတာ့ စာေရာက် ြပီ။ ဘယ်ရုံးေတာ့ စာထွက် ြပီ။ ဘယ်ဝန် ကီးဌာန
ကေတာ့ ၆၃ မှာ ပင်စင်ေပးတယ်ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလေတွ ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဒီကစိ က
္စ ို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
များေရာ၊ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူများေရာ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ သိဖို့ရာအတွက် သက်ြပည့်ပင်စင်ကို မူလ
သတ်မှတ်တဲ့ အသက် ၆၀ ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ၆၃ နှစ်အထိ ေပ
ြ ာင်းလဲသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်/မဟုတ်
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရဲ့ ေမးမ
ြ န်းချက်ကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန် ဥက္က ဋ္ဌမှ

ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးေကျာ်သူ(ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို ဂါရဝပ
ြ ုနှုတ်ခွန်းဆက်သ
အပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ပထမဦးဆုံး ချင်းြပည်နယ်၊ ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါ်ဇာတလဲမ်းရဲ့ေမးခွန်းကို ဦးစွာ ေဖ
ြ ြကားတင်ြပမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေမးခွန်း
ကိုေြဖ ြကားတင်ြပဖို့အတွက် လက်ေတွ့ဝန်ထမ်းများကို စီမံခန့်ခွဲေနရတဲ့ တိုင်းေဒသကီးနဲ့ ြပည်နယ်
ြ ြကားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း
အစိုးရအဖွဲ့ ၁၄ ခုတို့ရဲ့ သေဘာထားမှတ်ချက်ကို ရယူေပါင်းစပ် ြပီးမှ ေဖ
လည်း အသိေပးတင်ြပလိုပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်ကေတာ့ ဝန်ထမ်းေတွကို ရာထူးခန့်ထားခ
ြ င်း ကိစ္စ
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အကယ်၍ ခန့်ထားမယ့်ရာထူးသည် ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူး
ေနရာဖ
ြ စ်တယ် ဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့အဖွဲ့ကေန တာဝန်ယူ ြပီးေတာ့ ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ ခန့်ထား
နိုင်ေရးအတွက် အဆို ြပုလာမှုအေပါ်မှာမူတည် ြပီး ေက
ြ ာ်ြငာေခါ်ယူတာ၊ ေနာက် တိုင်းေဒသကီးနဲ့
ြပည်နယ်များမှာပါ စာစစ်ဌာနေတွဖွင့်လှစ်ြပီး ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲစစ်ေဆးေပးတာ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ေရးေဖ
ြ
ေအာင် ြမင်သူများကို စိတ်အေခ
ြ အေနစစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် လူေတွ့နှုတ်ေြဖစစ်ေဆးခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရက
ွ ် ြပီး
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ အကယ်၍
တဲ့ေနာက် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနဲ့အညီ ေရွးချယ်ေပးခ
ခန့်ထားမှာသည် အမှုထမ်း ြဖစ်ေနတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၊
တိုင်းေဒသကီးနှင့်

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များရဲ့

စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရ

ေဆာင်ရွက်သွားဖို့

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက် ရာမှာလည်း တစ်ေြပးညီ ြဖစ်ေစဖို့ တရားမျှတမှန်ကန်မှုရှိေစဖို့အတွက်ကို
လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် လုပ်ထံုးလုပန် ည်းများကို နိုင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့် တိတိကျကျ
သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းေပးထားပ
ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ြပဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒနဲ့
ကိုက်ညီမယ်။ ေနာက် ေလျှာက်ထားတဲ့ ရာထူးေနရာအတွက်ကို သတ်မှတ်တဲ့အသက် ြပည့်မီမယ်။
အရည်အချင်း ြပည့်ဝမယ်။
နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ

ပညာအရည်အချင်းလည်း

ေဘာင်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့

နိုင်ငံသူ

အလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းေတွရှိပါေက
ြ ာင်း ဦးစွာခန့်ထားေရးနှင့်

ြ ြကားတင်ြပလိုပါတယ်။
ပတ်သက် ြပီး ေဖ

မူ ြကမ်း
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ဒီေနရာမှာ အသက်ကန့်သတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ြပီး အနည်းငယ် ကျွန်ေတာ် ရှင်းလင်းတင် ြပလို
ပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အေနနဲ့ကေတာ့ ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်မယ်ဆိုရင်
အသက်သတ်မှတ်ချက်ကို ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင် ၃၅ နှစ်၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင် ၄၀ ထက်မေကျာ်
လွန်ရဆို ြပီး ြပဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ခုနက လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးအဆိုြပုသလို
လက်ရှိ အသက် ၃၅ နှစ် သတ်မှတ်ထားတာကို ၄၅ နှစ်အထိ တိုးြမှင့်သတ်မှတ်ေပးရမယ်။ ေနာက်
တစ်ခါ အသက်ပို ကီးသူများကို ဦးစားေပးစနစ်နဲ့ ခန့်ထားေပးရမယ်ဆိုရင် ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်တဲ့
အခက်အခဲကေတာ့ ဒီဝန်ထမ်းကို ကျွန်ေတာ်တို့ ၁၅ နှစ်မျှပဲ တာဝန်ေပးပ
ြ ီးတဲ့ေနာက်မှာ သက်ြပည့်
ပင်စင်ေပးရမယ့်အေနအထားရှိပါတယ်။

ြကားဖ
ြ တ်လို့တင်ြပရမယ်ဆိုရင်

ဒီေန့

ဒီအချိန်ခါထိ

နိုင်ငံေတာ်အေနနဲ့ ပင်စင်စားဦးေရဟာ ၈၁၀၂၈၅ ဦးရှိေနပါတယ်။ ဒီအ
့ တွက်လည်း လစဉ် လစဉ်
နိုင်ငံေတာ်အေနနဲ့ ပင်စင်စားများအတွက် ပင်စင်ေငွ သန်းေပါင်း ၂၆၄၃၉.၉၅ ကျပ် သုံးစွဲေနရခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ တစ်ဖက်က နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ဘ ာအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများဖ
ြ စ်လာနိုင်သလို
တစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ဘက်စုံ၊ က စုံမာှ သွက်သွက်လက်လက် ထက်ထက်ြမတ်ြမတ်နဲ့
တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်မယ့် အသက်ငယ်ရွယ်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လက်
လွတ်ဆုံးရှုံးနိုင်တာဖ
ြ စ်တအ
့ဲ တွက် လက်ရှိသတ်မှတ်ေပးထားတဲ့ အသက်ကန့်သတ်ချက်ကို ေလျှာ့ေပါ့
ြခင်းမပ
ြ ုသင့်ပါဘူးဆို ြပီး ချင်းြပည်နယ်အပါအဝင် တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များက
ြ ာင်းကိုလည်း အသိေပးတင်ြပလိုပါတယ်။
ေနပ
ြ ီးေတာ့ သေဘာထားမှတ်ချက် ြပန် ြကားေပးပို့လာေက
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ြခင်းနှင့်ပတ်သက်လို့ေတာ့

ဌာနတစ်ခုကေနတစ်ခုကို

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ြခင်းနှင့်ပတ်သက်ြပီး

အရာရှိေြပာင်းေရွှ့ေရးကို ကျွန်ေတာ်တို့ ရာထူးဝန်အဖွဲ့ကေနပ
ြ ီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ
နှင့်အညီ ေထာက်ခံစိစစ်တင် ြပေပးလျက်ရှိပါတယ်။ အမှုထမ်းများေပ
ြ ာင်းေရွှ့ြခင်းနဲ့ ပတ်သက် ြပီးေတာ့
လည်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကေနပ
ြ ီး ၁၇-၁၀-၂၀၁၃ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ် ြပန်ထားတဲ့ လမ်းညွှန်မူ
ဝါဒများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့်
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှလည်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ြကာင်းကို သေဘာထားမှတ်ချက်များ
အရ သိရှိရပါေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားတင် ြပအပ်ပါတယ်။
ဆက်လက် ြပီးေတာ့

ဒုတိယေမးခွန်း ြဖစ်တဲ့

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊

ေမ
ြ ာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းေငွရဲ့ ပင်စင်အသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ေမးခွန်းကို ကျွန်ေတာ်
ေဖ
ြ ြကားခွင့်ြပုနိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးသိြပီးြဖစ်တဲ့အတိုင်း ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်
မူ ြကမ်း
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ဥပေဒအမှတ် (၅) အဖ
ြ စ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒကို ၈-၃-၂၀၁၃ ရက်ေန့မှာ ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒရဲ့

အခန်း(၁၂)

အင
ြ ိမ်းစားယူ ြခင်းေခါင်းစဉ်ေအာက်မှာ ပုဒ်မ

၅၆

မှာ

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအေနနဲ့ ခံစားခွင့် ရှိတဲ့ ပင်စင်အမျိုးအစား ခုနစ်မျိုးကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ
ခုနစ်မျိုးအနက် ပုဒ်မ ၅၆ ပုဒ်မခွဲ (က)မှာ သက်ြပည့်ပင်စင်ဆိုြပီး သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားရှိပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၇ က ဘာေပ
ြ ာထားလဲဆိုရင် တည်ဆဲဥပေဒ
တစ်ရပ်ရပ်ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များအရ သီးြခားသတ်မှတ်သည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး ဝန်ထမ်းသည် အင
ြ ိမ်းစား
ယူရမည့် အသက်ြပည့်ေသာအခါ အင
ြ ိမ်းစားယူရမည်။ ထိုသို့အြငိမ်းစားယူရသည့်အခါ ဝန်ထမ်းသည်
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ြပည့်ပင်စင်ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်ဆို ြပီး ြပဋ္ဌာန်းေပးထားပါတယ်။ နိုင်ငံ့
ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများကို ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက်ေန့က ြပဋ္ဌာန်းြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာလည်း နည်းဥပေဒ
၂၃၀ မှာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး အင
ြ ိမ်းစားယူရမည့်ေန့ရက်သည် ယင်းဝန်ထမ်းအသက် ၆၀ နှစ်ြပည့်သည့်
ေန့ရက် ြဖစ်သည်ဆိုြပီး အတိအကျေဖာ် ြပထားပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် တည်ဆဲြဖစ်တဲ့နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း ဥပေဒများအရ ေလာေလာဆယ်မှာေတာ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး အင
ြ ိမ်းစားယူရမယ့်
ြ န်းခဲ့တဲ့
အသက်ဟာ ၆၀ ြပည့် နှစ် ြဖစ်ြပီးေတာ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး ခုနက ေမးမ
သက်ြပည့်ပင်စင်ခံစားခွင့် ရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းအသက်ကို ၆၀ ြပည့်ဟု သတ်မှတ်ထားရာကေနပ
ြ ီး ၃ နှစ်တိုး
ြပီးေတာ့ ၆၃ နှစ် ြပည့်မှသာ သက်ြပည့်ပင်စင် သတ်မှတ်မှာြဖစ်ေ ြကာင်း ြကားသိရတဲ့သတင်း
စကားေတွအေနနဲ့ မှန်ကန်မှုမရှိပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားတင်ြပအပ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ေဒါ်ဇာတလဲလမ်း(ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဝန် ကီးေဖ
ြ ြကားတာ ကျွန်မ ေကျးဇူးတင်ပါ

တယ်။ ဝန် ကီးေပ
ြ ာသလို ဒီ ြပည်ေထာင်စုကေန ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းေပးဖို့ရယ် ြပီးေတာ့
ကျွန်မတင်ြပချင်တာက အဓိကအားဖ
ြ င့် ြပဿနာကုံေတွ့တဲ့သူေတွက ၁၉၈၈ က စစ်အစိုးရေခတ်၊
၂၅၊ ၂၆ ေလာက်မှာ ေအာင်တဲ့လူေတွအတွက်ကို ကျွန်မေပ
ြ ာခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကာလမှာေအာင်တဲ့
လူေတွက ဘွဲ့ရတဲ့လူေတွက အခက်အခဲများတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် အဲ့ဒီလူေတွကို အထူးဦးစားေပးစနစ်နဲ့
လုပ်ေပးဖို့ ကျွန်မ တင်ြပ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဟိုတစ်ေန့က မူလတန်း၊ အလယ်တန်း အဲ့ဒါမျိုးေပါ့
ေနာ်။ ေကျာင်းစာေခါ်ယူတဲ့အတွင်းမှာ ကျွန်မအိမ်မှာ အများကီး ြပဿနာလာတက်တာ အဲ့ဒီအသက်
ပိုတဲ့လူေတွက အခက်အခဲကို အများဆုံးေဖ
ြ ရှင်းရတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် အဲ့ဒီေမးခွန်းကို ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
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ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ဝန် ကီးဌာနနှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း
စီမံကိန်းများ၏ လုပ်ငန်းစစ်ေဆးက
ြ ပ်မတ်ြခင်းကို မည်သည်ဝ့ န် ကီးဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ ကွင်းဆင်း
စစ်ေဆးအစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်းကို သိလိုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေအးေမာင်၊ ေဘာလခဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေအးေမာင်(ေဘာလခဲမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ရိုေသေလးစားရပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှ ကီးမှူး၍ ယေန့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်လာက
ြ တဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်း ြကပါေစလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်
ကေတာ့ ကယားပ
ြ ည်နယ်၊ ေဘာလခဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအးေမာင်
ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊
(ဃ) တို့အရ ေအာက်ေဖာ် ြပပါေမးခွန်းကို ေမးမ
ြ န်းတင်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အနည်းငယ်ေသာ ကျိုးေက
ြ ာင်းေဖာ်ြပချက်အေနနဲ့ ယေန့မ
ြ န်မာနိုင်ငံသည် အဖက်ဖက်မှြပုပ
ြ င်
ေပ
ြ ာင်းလဲမှုများ လုပ်ေဆာင်ေနချိနတ
် ွင် ြဖစ်၍ တိုးတက်မှုများေပ
ြ ာင်းလဲလျက်ရှိရာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း
များလည်း ယခင်များကထက် အများအပ
ြ ား တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် လုပ်ငန်းများ စစ်ေဆး
ြကပ်မတ်ရာတွင် ဝန်ထမ်းအင်အားအပ
ြ ည့်အဝဖ
ြ င့် ဦးစီးဌာနတစ်ခုသီးသန့်ထားရှိရန် လိုအပ်လာ
ပါတယ်။

ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ

ယခင်အစိုးရများလက်ထက်က

စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီးဌာနေအာက်ရှိ

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်

စီမံကိန်းများစိစစ်ေရးနှင့်အစီရင်ခံေရးဦးစီးဌာနမှ

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဆင့် ဝန် ကီးဌာနများနှင့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ
ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ လုပ်ငန်းစစ်ေဆးက
ြ ပ်မတ်ြခင်းကို တိုက်ရိုက်စစ်ေဆး အစီ
ရင်ခံ ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ သို့ေသာ် ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် အဆိုပါ ဦးစီး
ဌာနအေနဖ
ြ င့် စစ်ေဆးအစီရင်ခံတင်ြပမှုမရှိသေလာက် နည်းပါးသည်ကို ေတွ့ရှိရပါတယ်။
သို့ပါေသာေက
ြ ာင့် မည်သည့်ဝန် ကီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းမှလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းစစ်ေဆးက
ြ ပ်
မတ်ြခင်းကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနပါသနည်း။ အကယ်၍ အခ
ြ ားေသာဝန် ကီးဌာနတစ်ခုခုမှ စစ်ေဆး
အစီရင်ခံတင် ြပ ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းသည် ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ
သိရှိလို ပါေသာေက
ြ ာင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ဤေမးခွန်းကို အပ
ြ ုသေဘာဖ
ြ င့်
တင်ြပ ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးမျိုးမ
ြ င်(့ ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများခင်ဗျား။ ေဘာလခဲမဲဆန္ဒနယ်
ကိုယ်စားလှယ် ကီး ဦးေအးေမာင်ရဲ့ ေမးခွနး် ကို ကျွန်ေတာ်ေြဖ ြကားေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း
စီမံကိန်းများကို စစ်ေဆး ြကပ်မတ်ြခင်း မည်သည့်ဝန် ကီးဌာနအဖွဲ့အစည်းက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး
အစီရင်ခံပါသလဲဆိုတာ ဒီလုပ်ငန်း Function ကို ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများကို
ကျွန်ေတာ်တို့ ညှိနိှုင်း ြပီးေတာ့ သူတို့ရဲ့ေဆာင်ရွက်ေနပုံကို အချက်အလက်ရယူ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်
ေဖ
ြ ြကားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးေမးခွန်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း မှန်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီးဌာနေအာက်မှာရှိတဲ့

စိစစ်တိုးလို့ေခါ်တဲ့

စီမံကိန်းစိစစ်ေရးနဲ့ တိုးတက်မှုအစီရင်ခံေရးဦးစီးဌာနက အဲ့ဒီ့လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။
ဒါေပမယ့် အခိုက်အတန့်မှာ ရပ်ဆိုင်းသွားပ
ြ ီးေတာ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်အတွင်းမှာ ြပန်လည်
ေဆာင်ရွက်ေနတယ်လို့ ကျွန်ေတာ်တို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ေတာ့ ဒီဦးစီးဌာနအေနနဲ့ကေတာ့ ခုနက
ဒုတိယဝန် ကီးရှင်းလင်းတင် ြပတဲ့အထဲမှာလည်း ဒီဦးစီးဌာနရဲ့ Function များ ပါသွားပ
ြ ီ ြဖစ်ပါတယ်။
ေလးလတစ် ကိမ် ကွင်းဆင်းြပီးေတာ့ တိုးတက်မှုေရာ၊ ြပီးေမ
ြ ာက်မှုကိုေရာ၊ အစီရင်ခံတင်ြပေနတာ
ြဖစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါအပ
ြ င် စီမံကိန်းမစတင်ခင်ကတည်းက စီမံကိန်းြဖစ်ေြမာက်မှု စိစစ်တာ၊ ေနာက် တစ်ခါ
စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနစဉ်ကာလမှာလည်း Progress Review ေပါ့။ တိုးတက်မှုအေခ
ြ
အေနကို စိစစ်တာ၊ အဲ့ဒါအပ
ြ င်ကို ကျွန်ေတာ်တို့က နိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ စက်ရု/ံ အလုပ်ရုံ များရဲ့
တိုးတက်မှုအေခ
ြ အေနေတွကိုပါ စစ်ေဆးပ
ြ ီးေတာ့ ပုံမှန်အစီရင်ခံ တင်ြပလျက်ရှိတယ်လို့ သိရ
ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေနာက်ဒီလို Function မျိုးနဲ့ အလားတူတဲ့ ေဆာင်ရွက်မှုကိုလည်းပဲ ကျွန်ေတာ်တို့
ဒီေဆာက်လုပ်ေရးဝန် ကီးဌာနက ေဆာင်ရွက်တာရှိပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းေပး
ထားတဲ့

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ

စိစစ်ေရးေကာ်မတီဟာ

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဦးေဆာင်တဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းစိစစ််မှုေကာ်မတီက စိစစ်
ပါတယ်။ ဒီစီမံကိနး် ဝင် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း ကီးများ၊ ေငွလုံးေငွရင်းနဲ့ တည်ေဆာက်တဲ့ လုပ်ငန်း
ကီးများကို စိစစ် ြပီးေတာ့ ဒါခွင့် ြပုမိန့်ချေပးတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒ့ ါကေတာ့ လုပ်ငန်းအေကာင်
ြ စ်ကို စစ်ေဆး
အထည်မေဖာ်မီ ကိုတင်ြပီးေတာ့မှ ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်း နည်းပညာနဲ့ Propriety ြဖစ်/မဖ
မူ ြကမ်း
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တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခါ ကျွနေ် တာ်တို့ ဒီ Function မှာပါဝင် ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းက
ေတာ့ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနဲ့ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီရုံးများဟာ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပေဒမှာ ေပးအပ်ထားတဲ့ တာဝန်တစ်ခု ြဖစ်တဲ့ လုပ်ငန်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုစစ်ေဆးခ
ြ င်းဆိုတဲ့ တာဝန်ကိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ ခုနက ဘတ်ဂျက်ခွင့်ြပု
ေငွ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီရဲ့ စိစစ်ခွင့်ြပုချက် (Technical Sanction)၊ ေနာက်တစ်ခါ
ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ Bill of Quantity (BQ) Estimate စတဲ့ စာရင်းများကို အေခ
ြ ခံ ြပီးေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့ တက်နိုင်သမျှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပ
ြ ီးေတာ့ အစီရင်ခံ တင်ြပပါတယ်။ အစီရင်ခံတင် ြပတဲ့
ေနရာမှာလည်း နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ ကီးနဲ့ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် နာယကကီးကို ကျွန်ေတာ်တို့
တစ်ြပိုင်တည်းပဲ တစ်နှစ်ကို နှစ် ကမိ ် ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်များကို အစီရင်ခံတင် ြပတာ
ကိုလည်း အားလုံးအသိပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုကို စိစစ် ြကပ်မတ်တဲ့ေနရာမှာ
သတ်သတ်မှတ်မှတ်တာဝန်ေပးအပ်ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့အဖွဲ့အစည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီးဌာနေအာက်မှာရှိတဲ့ စီမံကိန်း
စိစစ်ေရးနဲ့ တိုးတက်မှုအစီရင်ခံေရးဦးစီးဌာန ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ေြဖတာ ြပည့်စုံတယ်လို့ ထင်ပါ
တယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ြပည်သူလူထုနှင့်ဆက်ဆံေနရာေသာ ဝန် ကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနများသည် ထုတ်ြပန်ထားသည့် ဥပေဒ၊
နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန် ြကားချကမ် ျားကို ြပည်သူများ အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ရန်အတွက်
Website များ လွှင့်တင်ထားနိုင်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေမာင်တိုး၊ မင်းလှမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေမာင်တိုး(မင်းလှမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တက်ေရာက်လာေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး ေလးစားစွာဂါရဝပ
ြ ု အပ်ပါ
တယ်။ ကျွန်ေတာ့်ေမးခွန်းကေတာ့ ဝန် ကီးဌာနများ၏ Website များလွှင့်တင်ထားမှု အေခ
ြ အေန
ြဖစ်ပါတယ်။ အပိုဒ်(၁) ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရးစနစ်ကို ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ််သည့်
အချက်များ များစွာရှိသည့်အနက် ပွင့်လင်း ြမင်သာမှုရှိ ြခင်း၊ Transparency သည်လည်း အေရး ကီး
ေသာ အချက်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ အထူးသဖ
ြ င့် ြပည်သူလူထုနဲ့ ဆက်ဆံ၊ ဆက်သွယ် လုပ်ေဆာင်ေနရ
ေသာ ဝန် ကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ လုပ်ငန်းဌာနများသည် ထုတ်ြပန်ထားသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊
မူ ြကမ်း
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လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန် ြကားချက်များကို ြပည်သူများအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ေစရန် အတွက် Website
များတွင် လွှင့်တင်ထားရန်လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဝန် ကီးဌာနအေရအတွက် မည်မျှသည်
ြပီးြပည့်စုံရှင်သန်သည့် Website များကို လွှင့်တင်ထားပါသနည်း။ ဝန် ကီးဌာနအားလုံးသည်
ြပီးြပည့်စုံရှင်သန်သည့် Website များ မည်သည့်ခုနှစ်တွင် လွှင့်တင်ြပီး ြဖစ်ရန် ေဆာင်ရွက်ထားပါ
သနည်း။ မည်သည့်ဝန် ကီးဌာနများသည် ြမန်မာ/အဂလိ
င်္ ပ် နှစ်ဘာသာစလုံးြဖင့် လွှင့်တင်ထားပါ
သနည်း။ သိရှိလိုပါသဖ
ြ င့် ေဖ
ြ ြကားေပးနိုင်ပါရန် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန် ကီးဌာနက ေဖ
ြ ြကားဖို့

ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးေသာင်းတင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန် ကီး
ဌာန)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

အားလုံး မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ကျွန်ေတာ် ဦးေသာင်းတင် ဒုတိယဝန် ကီး၊ ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်း
အချက်အလက်နည်းပညာဝန် ကီးဌာနမှ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ မင်းလှမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးေမာင်တိုးရဲ့ Website များလွှင့်တင်ထားနိုင်ေရးနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ေမးခွန်း ေဖ
ြ ြကား
သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိအေခ
ြ အေနမှာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်း ၁၀ ခုမှ Website
င်္ ပ် နှစ်ဘာသာနဲ့ Website ၆ ခု ြမန်မာတစ်ဘာသာတည်းနဲ့
၁၀ ခုလွှင့်တင်ထား ြပီး ြမန်မာ/အဂလိ
Website ၄ ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာန ၃၆ ခုရှိတဲ့အနက် သမ္မတရုံး ဝန် ကီးဌာန ၆
ခုမှာ သီး ြခား Website လွှင့်တင်ထားခ
ြ င်းမရှိပါဘူးခင်ဗျား။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး Website ထဲမှာပဲ
အားလုံးစုေပါင်း ြပီးေတာ့ လွှင့်တင်ထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာန ၃၀ ခုမှာ Website
၃၁ ခုလွှင့်တင်ထားပါတယ်ခင်ဗျား။ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနက Website နှစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျန်တဲ့ဝန် ကီးဌာနအားလုံး Website တစ်ခုစီလွှင့်တင်ထားတာဖ
ြ စ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ြမန်မာ/အဂလိ
င်္ ပ်
နှစ်ဘာသာနဲ့ Website ၂၃ ခု၊ ြမန်မာတစ်ဘာသာတည်းနဲ့ Website ၄ ခုနှင့် အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာတစ်ခု
င်္ ပ်တစ်ဘာသာနည်းနဲ့ တင်ထားတဲ့ Website ၄
တည်းနည်းနဲ့ Website ၄ ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ အဂလိ
ခုကေတာ့ နိုင်ငံြခားေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန် ကီးဌာန၊ ဟိတ
ု ယ်
နှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန် ကီးဌာနတို့ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ြမန်မာဘာသာတစ်ခုတည်းနဲ့ တင်ထားတဲ့
မူ ြကမ်း
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Website ကျွန်ေတာ်တို့ ၄ ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ
ဝန် ကးီ ဌာန၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာနနဲ့ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနက Website
တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျန်တဲ့ Website အားလုံးက ြမန်မာ/အဂလိ
င်္ ပ် နှစ်ဘာသာနဲ့ လွှင့်တင်ထား
ြခင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျား။

Website

လွှင့်တင်ထားတဲ့

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများရဲ့ အေသးစိတ်အမည်စာရင်းနှင့် လွှင့်တင်ထားတဲ့ Website လိပ်စာများ
ရဲ့ အမည်စာရင်းကို ေနာက်ဆက်တွဲပါဇယား ၃ ရွက်နဲ့ လွှတ်ေတာ်ရုံးကို ေပးပို့ထားေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကား
အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့် ေခတ္တ

ရပ်နားပါမယ်။
အချိန်၊ ၁၁း၁၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့်ေခတ္တ ရပ်နားပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၁း၄၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ အစည်း

အေဝး ြပန်လည်စတင်ေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

ဦးေအာင်ဇင်၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်က ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့် စနစ်တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရး
အတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရး တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆို တင်သွင်းြခင်းနှင့်
လက်ခံေဆွးေနွးရန်သင်/့ မသင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ နာယက၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်

လိပ်မူ ြပီး တိုင်းရင်းသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုေရွးေကာက် ြခင်းစနစ်
မူ ြကမ်း
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PR System ကို လက်မခံကန့်ကွက်ေ ြကာင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်ေန့က ကျွန်ေတာ့်ထံစာ
ေရးသား လက်မှတ်ေရးထိုး တင်ြပလာက
ြ ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက် ြပီး လွှတ်ေတာ်အတွင်းမှာရှိေသာ
ပါတီစုံမှေခါင်းေဆာင်များကို ဖိတ်ေခါ်ပ
ြ ီး ၂၅-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ အစည်းအေဝးတစ်ရပ် ကျင်းပ
ြပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နာယက၊ ဥက္က ဋ္ဌအေနဖ
ြ င့် မည်သည့်ပါတီက လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွကိုမဆို
ဥပေဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အဆိုတစ်ရပ်တင် ြပတင်သွင်းလာလျှင် ခွင့်ြပုေဆာင်ရွက်ေပးရ
မှာ ြဖစ်ေ ြကာင်း ထိုအစည်းအေဝးမှာ ရှင်းလင်းတင် ြပခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအပ
ြ င် လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ခံယူ ြပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်ရာမှာ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့် ြမတ်ေရး၊
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးကို မထိခိုက်ေစရေအာင် တရားမျှတစွာေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်
ြဖစ်ေ ြကာင်းလည်း တင်ြပခဲ့ပါတယ်။ ယေန့ ဒီအချိန်မှာ ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ေဆာင်ရွက်မှုများ စတင်
ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ကျွန်ေတာ်ရှင်းလင်းတင် ြပခဲ့တဲ့အတိုင်း လွှတ်ေတာ်မှ ပွင့်လင်း
ြမင်သာစွာ ေဆွးေနွးေဆာင်ရွက် ြပီး တရားမျှတစွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အားလုံးဝိုင်းဝန်း
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ဖို့ လွှတ်ေတာ်ကိုတင် ြပပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင်

ကအဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းထားပါတယ်။ ဦးေအာင်ဇင်အား အဆိုတင်သွင်းဖို့ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးေအာင်ဇင်(ပုဇွန်ေတာင်မဆ
ဲ န္ဒနယ်)။

။ မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တင်သွင်းမယ့်

အဆိုကေတာ့ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲ
ကျင်းပမည့်စနစ်တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရးအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရးအဆိုကို
လွှတ်ေတာ်ကိုတင်သွင်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင် ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီကေန့ကျင်းပတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့အဆိုကို ေဆွးေနွးတင် ြပခွင့်ရတဲ့အတွက်
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများအားလုးံ ကို အထူးပဲေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်

တင်ြပေဆွးေနွးမယ့်အဆိုကေတာ့

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်နှင့်

လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမယ့် ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုမှုစနစ်ကို
အေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက် စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ေပးေရး

အဆိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ကိယ
ု ်စားလှယေ် တာ် ကီးများအားလုံး သိ ြကတဲ့အတိုင်း၊

ကျွန်ေတာ်တို့ တစ်ေတွ ဝိုင်းဝန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ်မှာ ေရွးေကာက်ပွဲဟာ
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မပါမဖ
ြ စ်တဲ့ အဓိက အဂါရပ်
င်္ တစ်ခုြဖစ်သလို၊ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ရဲ့ ေကာင်း ြခင်းလက္ခဏာနဲ့ ြပည့်စုံမှု
ကလည်း ဒီမိုကေရစီ စနစ်ရဲ့အရည်အေသွးကို များစွာအဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးနိုင်ေသာေက
ြ ာင့် နိုင်ငံေတာ်ရဲ့
အနာဂတ်အတွက် အကျိုးသက်ေရာက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ေ ြကာင့် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် လွှတ်ေတာ်
သို့ ေမတ္တ ာရပ်ခံလိုတာက ကျွန်ေတာ်ရဲ့အဆိုဟာ နိုင်ငံေတာ်နဲ့ နိုင်ငံသားများအတွက် အမှန်တကယ်
လိုအပ် ြပီး ပကတိနိုင်ငံေရးအေခ
ြ အေနနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ စနစ်တစ်ခုြဖစ်သည့်အ ြပင် ဖက်ဒရယ်စနစ်သို့
လားရာ လမ်းေက
ြ ာင်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်တယ်လို့ ယုံ ြကည်ပါတယ်။ သိ့ု ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ့်ရဲ့အဆိုကို
စဉ်းစားရာမှာ နိုင်ငံေတာ်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးကိုေရှ့ထားပ
ြ ီး အတ္တ စိတ်ကေလးကို ေနာက်မှာ
ထားပ
ြ ီး စဉ်းစားေပးေစလိုပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်နှင့်
လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမယ့် အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ြပည်ေထာင်စု၏ ပထဝီ
အေနအထားအရ ဖွဲ့စည်းပုံကွဲ ြပားလျက်ရှိပါတယ်။ ကွဲြပားေနတဲ့ ပထဝီအေနအထားအေပါ်မှာမူတည်
ြပီး လူဦးေရအစိတ်အကျဲ၊ ြမို့နယ်အရွယ်အစား၊ မျိုးနွယ်စုများတည်ရှိမှုေတွကလည်းပဲ ကွဲြပားလျက်ရှိ
ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်ေတွအေပါ်မှာမူတည်ြပီး ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျ
ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုစနစ်ကိုအေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက် စဉ်းစားရ
မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံေတာ်မှာ လွပ်လပ်ေရးရပ
ြ ီးကတည်းက ကျင်းပ
ြပုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပါတီစုံအေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲေတွကို နိုင်သူအကုန်ယူ(FPTP)လို့ လူသိများတဲ့စနစ်နဲ့
ကျင်းပခဲ့တာချည်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ထိုစဉ်က ပါလီမန်လွှတ်ေတာ်မှာအင်အားကီးပါတီတစ်ခုရဲ့
ကီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုကိုသာ

ေပါ်ေပါက်ေစခဲ့ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်

ပါလီမန်ဟာကိုလိုနီစနစ်ေအာက်မှ

လွတ်ေြမာက်စ၊ စစ် ြပီးေခတ် ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံေရး၊ လူမှုစီးပွားေရး၊ တိုင်းရင်းသားများအေရးနဲ့
ပတ်သက်လ့ုိ ကွဲ ြပားတဲ့အြမင်အမျိုးမျိုးကို ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းေဖ
ြ ရှင်းရန် စင်ြမင့်မြဖစ်
ခဲ့ပါဘူး။ မေကျနပ်ချကေ် တွက ေပါက်ဖွားလာတဲ့ ြပည်တွင်းစစ်မီးကိုလည်းပဲ မင
ြ ှိမ်းသတ်နိုင်တဲ့အြပင်
ေနာက်ဆုံးေတာ့လက်ဝယ်ရှိထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုပါ ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ ေနာက်ပိုင်းကျင်းပတဲ့
ေရွးေကာက်ပွဲေတွမှာလည်း FPTP စနစ်နဲ့သာကျင့်သုံးလာခဲ့တာမို့ မဲေပးတဲ့ြပည်သူများရဲ့ ဆန္ဒနှင့်
အချိုးမညီတဲ့ရလဒ်ေတွထွက်ေပါ်လာပ
ြ ီး လွှတ်ေတာ်မေပါ်ေပါက်နိုင်ပဲ ဒီမိုကေရစီနဲ့ နှစ်ေပါင်းများစွာ
ကင်းေဝးခဲ့ရပါတယ်။ သာဓကအား ြဖင့် ၁၉၅၆ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲမှာ ပမညတပါတီက ဆန္ဒမဲရာခိုင်
နှုန်း ၃၀ ေကျာ်ရေပမယ့် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ကိုယ်စားလှယ်ရပါတယ်။ ၁၉၆၀ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ တည်ြမဲ
ဖဆပလပါတီက ဆန္ဒမဲရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ေကျာ်ရေပမယ့် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းပဲရပါတယ်။
၁၉၉၀ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ တဆညပါတီက ဆန္ဒမဲရာခိုင်နှုန်း ၂၂ ေကျာ်ရေပမယ့် ကိုယ်စားလှယ် ၂
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ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရပါတယ်။ ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ တဆညပါတီက ဆန္ဒမဲရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ေကျာ်ရေပမယ့်
ကိုယ်စားလှယ် ၃ ရာခိုင်နှုန်းပဲရပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အချိန်ကိုေလးစားေသာအားဖ
ြ င့် နိုင်တဲ့ပါတီများရဲ့စာရင်းကို မတင်ြပေတာ့
ပါဘူး။ ြခုံြပီးေပ
ြ ာရရင်ေတာ့ FPTP စနစ်မှာ နိုင်တဲ့ပါတီဟာ နိုင်သင့်တာထက်ပိုနိုင်ြပီး ရှုံးတဲ့ပါတီက
ရှုံးသင့်တာထက် ပိုရှုံးေနတာကို ေတွ့ရှိရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုအေရး ကီးတဲအ
့ ချက်က မဲဆန္ဒနယ်
တစ်ခုမှာ နှစ်ေယာက်ထဲ ြပိုင်ရင်ေတာင်မှ မဲဆန္ဒရှင် ၄၉.၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိဟာ ကိုယ်စားပ
ြ ုမခံရတာ
ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ထည့်လိုက်တဲ့မဲေတွဟာ ဘာမျှအကျိုးမရှိဘူးလို့ ခံစားလာရတဲအ
့ ခါ ေရွးေကာက်ပွဲ
အေပါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုေလျာ့နည်းြပီး မဲေပးသူဦးေရလည်း ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ လွှတေ် တာ်
ဟာလည်း ြပည်သူေတွရဲ့မတူကွဲ ြပားတဲ့ဆန္ဒအ ြမင်ေတွကို အနီးစပ်ဆုံးမထင်ဟပ်နိုင်ဘဲ တစ်ဖက်ေစာင်း
နင်းြဖစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ြဖစ်လည်းြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ FPTP စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်
ေတွကို

အခုလို ကုံေတွ့သိြမင်လာတဲ့အတွက်

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံေတာ်ေတာ်များများမှာ

FPTP

ထက်

ပိုေကာင်းမွန်တဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုတဲ့စနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံေတွကလည်း ေပ
ြ ာင်းလဲ
ကျင့်သုံး၊ စတင်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံေတွကလည်း စတင်ကျင့်သုံးေနက
ြ တဲ့အတွက် အခုဆိုရင်နိုင်ငံေပါင်း
၉၀ ေလာက်မာှ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို သုံးစွဲေနက
ြ ပါတယ်။ ဥပမာေပ
ြ ာရရင် ဥေရာပမှာ ၂၈
နိုင်ငံအနက် ၂၁ နိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးေန ြကပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံေတွ ြဖစ် ြကတဲ့
ကေမ္ဘာဒီးယား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ နီေပါ၊ အိန္ဒိယ(အထက်လွှတ်ေတာ်) စတာေတွမှာလည်း ကျင့်သုံး
ေနက
ြ ပါပ
ြ ီ။ ရှင်းရှင်း တင်ြပရရင်ေတာ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံေတွဟာ FPTP
စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံထက် အေရအတွက်သာလွန်ေနတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ အခုလို လူ ကိုက်များ
လာရတာဟာ ၂၀ ရာစုေနှာင်းပိုင်နဲ့ ၂၁ ရာစုနှစ်များအတွင်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ လူ ကိုက်များလာရတဲ့
အဓိကအချက်ကေတာ့ FPTP စနစ်မှာလို တချို့ကကိုယ်စားပ
ြ ုခွင့်ရ၊ တချို့ကမရမဖ
ြ စ်ဘဲ အေရးထား
ေလာက်တဲ့၊

ထည့်တွက်သင့်တဲ့အေရအတွက်ရှိရင်

ကိယ
ု ်စားပ
ြ ုခံရနိုင်တာေက
ြ ာင့်

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီမိုကေရစီစနစ်ရဲ့ အေခ
ြ ခံသေဘာတရားမှာကိုက အများစုသည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။ သို့ေသာ်
ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးသည် ကိုယ်စားပ
ြ ုခံရခွင့် ရှိပါမည်(Majority may rule, but all of the people
should be represented)လို့ ဆိုထားပါတယ်။ PR စနစ်ရဲ့အားသာချက်ေတွကို ေခါင်းစဉ်ေလာက်ပဲ
ြ ု
တင်ြပရရင် မဲဆန္ဒနယ်ရှင်ေတွက မဲေပးပ
ြ ီးထုတ်ေဖာ်ြပသတဲ့ဆန္ဒကို ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကိုယ်စားပ
ေဖာ်ြပနိုင်တယ်။ မဲေတွအေဟာသိကံ အကျိုးမဲ့ ြဖစ်မှုနည်းသွားတဲ့အတွက် မဲေပးသူများလာေအာင်
မူ ြကမ်း
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ဆွဲေဆာင်နိုင်တယ်။ အနည်းစုပါတီငယ်များအတွက် မျှတတဲ့ကိုယ်စားပ
ြ ုခွင့် ရရှိနိုင်တယ်။ ပုဂ္ဂလိက
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက်လည်း အခွင့်အေရးပိုရနိုင်တယ်။ အပိုင်တွက်ထားပ
ြ ီး မဲမေပးဘဲေန
လို့ရတယ်ဆိုတာ မရှိေတာ့တဲ့အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲမှာ လူထုပါဝင်မှုများလာမယ်။ မဲဆန္ဒရှင်များက
ေရွးချယ်နိုင်တဲ့

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများလာသလို

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းေတွရဲ့အရည်အချင်း

လည်း အပ
ြ ိုင်အဆိုင်တိုးတက်လာနိုင်တယ်။ နှစ်ပါတီ ကီးစိုးတဲ့စနစ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက် စစ််မှန်
တဲ့ပါတီစုံစနစ် ထွန်းကားလာနိုင်တယ်။ ပါတီတစ်ခုတည်းက လက်ဝါးကီးအုပ် ြပီး ကီးစိုးတဲ့ ေရွးေကာက်
ခံအာဏာရှင်စနစ် ေပါ်ေပါက်လာမှုကို တားဆီးနိုင်မယ်။ အမျုိ းသမီးများ တိုးတက်ပါဝင်လာနိုင်မယ်ဆို
တာေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ PR စနစ် ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးေရးနှင့်ပတ်သက်လို့
ကျွန်ေတာ်တို့အပါအဝင် ဒီမိုကေရစီမိတ်ေဆွများပါတီက ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌ
ထံလိပ်မူ ြပီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေန့က တင်ြပခဲ့ ြကတယ်။ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွ
ေကာ်မရှင်ကတင် ြပတဲ့ နိုင်ငံေရးပါတီအသီးသီးကို ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်ေန့မှာ ဖိတ် ြကားေခါ်ယူေဆွးေနွး
ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့လည်း ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ ေဆွးေနွးရန်အဆိုကို ၆-၇-၂၀၁၂ ေန့စွဲနဲ့
တင်ြပထားခဲ့ပါတယ်။ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အခုလို လွှတ်ေတာ်မှာ မေဆွးေနွးမီ ကတည်းက
လွှတ်ေတာ် ြပင်ပမှာ အမျိုးမျိုးစိတ်ဝင်တစား ေဆွးေနွးေဝဖန် ြကတာကို သတိ ြပုမိပါတယ်။ ထုံးစံ
အတိုင်း ေထာက်ခံသူေရာ၊ ကန့်ကွက်သူပါရှိ ြကပါတယ်။ အေက
ြ ာင်းအမျိုးမျိုး ြပတဲ့အထဲမှာ ဒီစနစ်ဟာ
ရှုပ်ေထွးတယ်။ ြပည်သူေတွ မဲေပးတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရဲ့အေခ
ြ အေန အထူးသဖ
ြ င့် ြပည်နယ်များ
နဲ့မသင့်ေလျာ်ဘူးဆိုတာကို အများဆုံးေပ
ြ ာေနက
ြ ပါတယ်။ ပထမအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ PR အမျိုးမျိုး
ရှိတဲ့အထဲက ထိေရာက်ြပီးလွယ်ကူတဲ့စနစ်ကို သုံးလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်စွယ်စုံကျမ်းကေန ဘာသာ
ြပန်ထားတဲ့ PR အေက
ြ ာင်းေတွကို ပုံတူကူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွ
မှုရှိမယ့် ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်တဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံတဲ့စနစ်ကို သုံးလို့
ရေအာင်စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အေနနဲ့ ြပည်သူေတွရဲ့ မဲေပးတတ်တဲ့ အရည်
အချင်းကိုေတာ့ သံသယရရှိစရာမလိုပါဘူး။ ေနာက် ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ြပည်သူေတွဟာ PR စနစ်
ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံ ၉၀ က လူေတွေလာက် အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုတာေတာ့ မဖ
ြ စ်နိုင်ပါဘူး။ တတိယ
အချက်အတွက် တချို့ေနရာေတွမှာ မကျင့်သုံးသင့်ေသးဘူးဆိတ
ု ာနဲ့ပတ်သက်လို့ေတာ့ အင
ြ င်းမပွားလို
ပါဘူး။ သင့်ေတာ်တဲ့အေခ
ြ အေနေရာက်ေအာင် အချိန်ယူလို့ရပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ PR အမျိုးမျိုးအေက
ြ ာင်းကို ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့
အကျယ်တဝင့်မေဆွးေနွးလိုပါဘူး။ အကျဉ်းချုပ်ြပီးတင် ြပရရင် PR စနစ်ဟာ FPTP စနစ်လို မဲဆန္ဒနယ်
ကျဉ်းကျဉ်း(ဥပမာ- ြမို့နယ်တစ်ခု)မှာ မဲအများဆုံးရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ေယာက်ကိုသာ ေရွးချယ်
တင်ေြမှာက်တာမဟုတ်ဘဲ မဲဆန္ဒနယ်ကျယ်ကျယ်(ဥပမာ- ြမို့နယ် ၅ ခု၊ ၁၀ ခု ေပါင်း ြပီး) လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ (၅ ေယာက်၊ ၁၀ ေယာက်) တစ်ြပိုင်တည်းေရွးေကာက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ မဲဆန္ဒ
ရှင်ေတွကေတာ့ ခါတိုင်းလိုပဲ တစ်မဲပဲေပးရမှာပါ။ ပါတီအသီးသီးက တင်ြပထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းစာရင်းကို ြကည့်ြပီး ကိုက်တဲ့ပါတီကို မဲေပးလိုက်ရုံပါပဲ။ တစ်သီးပုဂ္ဂလကလည်း ပါတီတစ်ခု
သေဘာနဲ့ ဝင် ြပိုင်နိုင်ပါတယ်။ အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ရာမှာေတာ့ ဥပမာ- ၁၀ ေယာက်ေရွး
ေကာက်ခံရမယ့်နယ်ေြမဆိုရင် မဲဆန္ဒ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ပါတီက ၅ ေယာက်၊ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ပါတီ
က ၃ ေယာက်၊ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ပါတီက ၂ ေယာက် စသဖ
ြ င့် ပါတီစာရင်းထဲက ေရွးေကာက် ြကရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ လူထုေထာက်ခံမှု သိပ်နည်းတဲ့ပါတီ/ပုဂ္ဂိုလ်ေတွကို အနိမ့်ဆုံးမဲရာခိုင်နှုန်း ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊
၁၀ ရာခိုင်နှုန်း စသဖ
ြ င့်သတ်မှတ်ြပီး မပ
ြ ည့်မီရင်မေရွးပါဘူး။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ေရှ့အနာဂတ်
ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်သင့်ေတာ်တဲ့ PR စနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်
ြ အေန
အေခ
ြ ခံဥပေဒရဲ့ သတ်မှတ်ချက်များကို မထိပါးေစရန်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာထူး ြခားအေခ
များကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍လည်းေကာင်း

အကံ ြပုတင် ြပလိုတာက

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ေရွးေကာက်ပွဲတွင် အေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၁ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ
ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာေက
ြ ာင့် ယခင် FPTP ကိုသာပဲ ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲတွင် အေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၉ ပုဒ်မခွဲ(က)သည် လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရကိုသာ သတ်မှတ်သည်ြဖစ်၍ မဲဆန္ဒနယ်ကျယ်ကျယ်သတ်မှတ်၍ ြပုလုပ် ြခင်းသည်
ယင်းပုဒ်မကိုဆန့်ကျင်ရာမေရာက်ဟု ယူဆပါသဖ
ြ င့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက်သာ သင့်ေတာ်ပါ
တယ်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် PR စနစ်နှင့် FPTP စနစ်ကို Parallel မျဉ်းြပိုင်စနစ်သုံး ြပီး ေဒသခွဲ၍
သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသနှင့် ြပည်နယ်များကို FPTP ကိုသုံး ြပီး
တိုင်းေဒသကီး ခုနစ်ခုကို PR သုံးသင့်ပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်များအတွက်မူ
အေခ
ြ ခံဥပေဒရဲ့ အကန့်အသတ်များေက
ြ ာင့်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာထူး ြခားေသာ အေခ
ြ အေန
များေက
ြ ာင့်လည်းေကာင်း PR စနစ်သို့ ေပ
ြ ာင်းလဲချိန်မတန်ေသးဟု ယူဆပါသဖ
ြ င့် ယခင်အတိုင်း
FPTP စနစ်ကိုသာ ဆက်လက်ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်အတွက် ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးသင့်ြပီး ြပည်ေထာင်စုဖွဲ့စည်းတည်ရှိပုံ ပထဝီအေနအထားအရ
မူ ြကမ်း
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တိုင်းေဒသကီးများ

မှာသာကျင့်သုံး ြပီး

ြပည်နယ်များကို

ယခင်စနစ် ြဖစ်သည့်

FPTP

သုံး၍

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ
အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကိုအေခ
ြ ခံသည့်

ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေကာ်မရှင် သို့မဟုတ် ေကာ်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းြပီး ဥပေဒတစ်ရပ်ေပါ်ေပါက်
နိုင်ရန် လွှတ်ေတာ်မှ ကျွန်ေတာ့်၏အဆိုအား အတည် ြပုေပးပါရန် လွှတ်ေတာ်သို့ အဆိုတင်သွင်းအပ်
ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယခု ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို ေထာက်ခံမယ့်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား

ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ေဒါ်တင်နွယ်ဦး[ဒဂုံြမို့သစ်(ေမ
ြ ာက်ပိုင်း)မဲဆန္ဒနယ်]။
ရှင့်။

ကျွန်မကေတာ့

ြ ာက်ပိုင်း)မဲဆန္ဒနယ်မှ
ဒဂုံြမို့သစ်(ေမ

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေဒါ်တင်နွယ်ဦးဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ကျွန်မအေနနဲ့ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းထားတဲ့ အနာဂတ်ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ေရးတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးေနတဲ့ မဲအေရ
အတွက်အများဆုံးရရှိသူ ကိုယ်စားလှယ်အနိုင်ရရှိ ြခင်း First Pass The Post တစ်နည်းအား ြဖင့်
အနိုင်အရယူစနစ်အား အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်အသုံးြပုေရးအဆိုကို ေထာက်ခံသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ကျွန်မအေနနဲ့ ဒီအဆိုကိုေထာက်ခံရတဲ့အေက
ြ ာင်းကို အနည်းငယ်ရှင်းခွင့်ြပုပါဦး ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။
အချက် ၃ ချက်တည်း ေပ
ြ ာမှာပါရှင့်။ အဲ့ဒီေတာ့ ကျွန်မတို့ FPTP ေခါ်တဲ့ First Pass The Post ေခါ်တဲ့
နိုင်သူအရယူတဲ့စနစ်ကဆိုရင် လုပ်ရကိုင်ရတာလွယ်ကူတယ်။ အများနားလည်လွယ်တယ်။ ဒါေပမယ့်
သူ့မှာလည်း အားနည်းချက်ေတွရှိေနပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ကျွန်မက အချက်ကေလး ၃ ချက်ပဲ တင် ြပမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမအချက်ကေတာ့ မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှာ ပါတီတစ်ခုက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ေနာက်တစ်ခုက
၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ေနာက်ပါတီတစ်ခုက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ေနာက်တစ်ခုက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရမယ်
ဆိုရင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်က အနိုင်ရသူ ြဖစ်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ၄၀၊ ၃၀၊
၂၀၊ ၁၀ မှာ ၄၀ က ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပိုများေသာ်လည်းပဲ အနိုင်ရသွားတာ ေတွ့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီေတာ့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အနိုင်ရသူြဖစ်ေပမယ့်လည်း မိမိမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းေသာ မဲဆန္ဒရှင်များကိုသာ
ကိုယ်စားပ
ြ ုသူ ြဖစ်ြပီး ကျန်တဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပ
ြ ုသူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမယ့် လက်ရှိ
ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်အရ အနိုင်ရသူြဖစ်သွားမှာပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ PR စနစ်အရဆိုလို့ရှိရင် ေထာက်ခံမဲ
အလိုက် အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုရက
ြ မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အေနနဲ့ ေပ
ြ ာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
မူ ြကမ်း

37
ကျွန်မတို့

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်မှာ

ြပည်သူလူထုက

ေထာက်ခံမဲေပးတဲ့အခါ

တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် အပ
ြ တ်အသတ်မဲနဲ့ ေရွးချယ်ခံရတဲ့အခါမှာ ြပည်သူ့အကျိုးစီးပွားကိုယ်စားပ
ြ ုတယ်
လို့ ကံေသကံမ မဆိုနိုင်တဲ့ သမိုင်း ြဖစ်ရပ်ေတွရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့သာဓကကေတာ့ ဒုတိယကမ္ဘာ
စစ် ကီး မီးေတာက်ေစခဲ့တဲ့ ဟစ်တလာလို အများ ကိုက်ဆန္ဒမဲနဲ့ အပ
ြ တ်အသတ်အနိုင်ရရှိ ြပီး တက်လာ
တဲ့ တစ်ပါတီအာဏာရှင်ေတွ ေပါ်ထွန်းလာတတ် ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်လည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
အပ
ြ ီး ဂျာမနီနဲ့အီတလီနိုင်ငံေတွမှာ PR စနစ်ကို ထိေရာက်စွာတွဲဖက်အသုံး ြပုလာက
ြ တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ထဲမှာလည်း တစ်ပါတီ ကီးစိုး ြပီးထင်ရာစိုင်းနိုင်မှုကို ဟန့်တားပ
ြ ီးေတာ့ ြပည်သူ့အကျိုး
အတွက် လုံေလာက်တဲ့အတိုက်အခံ ြပုမှုကိုလည်း ရရှိေစနိုင်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက လူမျိုးစုငယ်
ြ ီးေတာ့ နိုင်ငံရဲ့အကျိုး၊ မိမိေဒသရဲ့အကျိုး၊
အပါအဝင် လူမျိုးေပါင်းစုံကို လွှတ်ေတာ်ထဲကိုေရာက်ရှိေစပ
မိမိတို့လူမျိုးစုဆိုင်ရာအကျိုးေတွကို ဒီမိုကေရစီနည်းလမ်းကျ အပ
ြ န်အလှန်ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခွင့်ကို ရရှိ
ေစပါမည်။ ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသားေသွးစည်းမှု၊ ဥပေဒထဲမှာဆိုရင် တရားနည်းလမ်းကျစွာ ရှာေဖွ
နိုင်မှာြဖစ် ြပီး လူမျိုးေရးဝါဒလို့ေတာင် ေခါ်နိုင်စရာရှိေပမယ့် လူမျိုးေပါင်းစုံချစ် ြကည်ေရးအတွက် PR
စနစ်ကအကျိုးရေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ပါတီစုံစနစ်ကိုလက်ခံရင် ပါတီငယ်ေတွကို မဲအများစု
ရမှ ပါတီငယ်ေတွ၊ လူမျိုးစုငယ်ေတွအေနနဲ့ လွှတ်ေတာ်ထဲကိုဝင်ေရာက်နိုင်မယ့် First Pass The Post
တံတိုင်း ကီးကို ဒီ PR စနစ်ကသာ ြဖိုပစ်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီကို ယုံ ြကည်
တယ်ဆိုလို့ရှိရင် PR စနစ်ကိုလက်ခံရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ တတိယအချက်အေနနဲ့ ေပ
ြ ာရမယ်
ြ စ်ပါ
ဆိုရင် ဒီမိုကေရစီစနစ်ရဲ့ အနှစ်သာရဖ
ြ စ်တဲ့ နိုင်ငံ့အေရးကိစ္စေတွမှာ ြပည်သူများပါဝင်နိုင်ေရးဖ
တယ်။ ဆိလ
ု ိုတာက ဒီလူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ လူများစု Majority ကပဲအစစအရာရာဆုံး ြဖတ်နိုင်ခွင့်
ရရှိ ေရးချည်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ လူနည်းစု Minority ေတွရဲ့သေဘာထားကိုလည်း အေလးထားရမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။ အဲ့ဒီလိုအေလးထားစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ြမန်မာ့နိုင်ငံေရးမှာ လူအများစုပါတီချည်းသာ မဟုတ်
ဘူး။ မိမိတို့အလွှာအလိုက်ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုရှိေနတဲ့ ပါတီငယ်ေလးေတွရဲ့သေဘာထားအမ
ြ င်နဲ့ အသံေတွ
ဟာလွှတ်ေတာ်ထဲမှာ

ထင်ဟပ်ေနဖို့လိုပါတယ်။

အသံ ြမည်ေနဖို့လိုပါတယ်။

ဒီသေဘာတရားကို

ထိေရာက်စွာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဆိုရင် PR အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်က နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်ထက် ပိုသင့်
ေလျာ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် PR ကို ဟားဗတ်တက္က သိုလ်က ဥပေဒပါေမာက္ခက ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ဆိုထားသလဲဆိုရင် လူနည်းစုမဲဆန္ဒရှင်များအတွက် တရားမျှတတဲ့ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုကို ေပးအပ်တဲ့
အေကာင်းဆုံးစနစ်ပဲလို့ ေပ
ြ ာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လူနည်း
စုလူမျိုးငယ်ေတွက လူမျိုး ကီးရှစ်မျိုးထက် လူမျိုးဦးေရ ပို ြပီးေတာ့ အေရအတွက်များပါတယ်။ အဲ့ဒီ
မူ ြကမ်း
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ေတာ့ ဒီမိုကေရစီမှာ သူတို့ကို ထည့်မစဉ်းစားတဲ့သေဘာဖ
ြ စ်ေနပါတယ်။ အဲဒ့ ီေတာ့ ဒီမိုကေရစီမှာ
သူတို့ပါဖို့အတွက်

ြပန် ြပီးစဉ်းစားက
ြ တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ထို့ေ ြကာင့်

ကျွန်မအေနနဲ့

Liberal

Democracy ကိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်တဲ့ PR စနစ်ကိုေထာက်ခံေ ြကာင်း ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းေသာ
အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်အား ကျင့်သုံးရန် လိှုက်လိှုက်လှဲလှဲေထာက်ခံအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီေန့ ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို

ေဒါ်တင်နွယ်ဦးက ေထာက်ခံဆန္ဒြပုသွားပါတယ်။ ဒီအဆိုဟာ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌကို အဆိုြပုတင်ြပ ြခင်း
ြဖစ်သလို လွှတ်ေတာ်ကို အဆိုြပုတင်ြပ ြခင်းြဖစ်တဲ့အတွက် လွှတ်ေတာ်ကပဲ ဆက်လက်ဆုံး ြဖတ် ြပီးေတာ့
ပွင့်လင်း ြမင်သာစွာနဲ့ တရားမျှတစွာေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်
မှ ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို။
ဦးဘရှိန်(ေကျာက်ြဖူမဲဆန္ဒနယ်)။

။

လွှတ်ေတာ်ရဲ့အဆုံးအဖ
ြ တ်ကို

မရယူခင်

ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ေယာက်အေနနဲ့ တင်ြပခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တင်ြပခွင့်ြပု
ေစလိုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ တင်ြပပါ။

ဦးဘရှိန်(ေကျာက်ြဖူမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရခိုင် ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖူမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးဘရှနိ ် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေန့ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင်
ဟာ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်မယ့် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခု ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက်
ဆိုြပီးေတာ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုလို့ေခါ်တဲ့ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့အဆိုြပုတင်ြပ တာေတွ့ရပါတယ်။
အဆိုြပုတင်ြပသူကေရာ၊ ေထာက်ခံသူကေရာ တင်ြပတဲ့အဆို၊ တင်ြပတဲ့စနစ် ေကာင်းတယ်ဆိုတာ
ကျွန်ေတာ်တို့ ေပ
ြ ာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က ဒီ PR စနစ် ေကာင်းတယ်၊ မေကာင်း တယ်ဆိုတာကို
မေဝဖန်လိုပါဘူး။ သို့ေသာ် ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ တကယ်ြဖစ်ေနတဲ့အေခ
ြ အေနေတွ၊ တည်ရှိေနတဲ့
ဥပေဒေတွနဲ့ဆက်စပ်ြပီးေတာ့ ဒီအဆိုကို ဒီလွှတ်ေတာ်မှာ ေဆွးေနွးခွင့်ြပုသင့်၊ မပ
ြ ုသင့်ကို အနည်းငယ်
တင်ြပပါရေစ။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို အေက
ြ ာင်းြပု
ြပီးေတာ့ ဒီလွှတ်ေတာ် ကီးေပါ်လာပါတယ််။ ဒီအေခ
ြ ခံဥပေဒကို အေက
ြ ာင်း ြပုပ
ြ ီးေတာ့ လွှတ်ေတာ် ကီး
မူ ြကမ်း
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ေပါ်လာတာ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်အသစ်ေ ြကာင့် ေပါ်လာတာပါ။ ဒီေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကလည်း ၂၀၁၁
ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ငါးနှစ်တာကာလ သက်တမ်းတစ်ခုကို ကျွန်ေတာ်တို့ြဖတ်ေကျာ်ဖို့အတွက်
၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေရွးေကာက်ပွဲမှာ ကျင့်သုံးခဲ့တာ
ကေတာ့ FPTP လို့ေခါ်တဲ့ မဲအများရတဲ့သူနိုင်ဆိုတဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ကျွန်ေတာ်
တို့နိုင်ငံအတွက် ဆက်လက်ကျင့်သုံးဖို့မလိုဘူးလား။ မလိုအပ်ေလာက်ေအာင် အေခ
ြ အေနဆိုးေတွေပါ်
ေပါက်ေနသလား။ အဲဒီလို ဆိုးရွားတဲ့အေခ
ြ အေနေတွ ေပါ်ေပါက်ေနတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ေကာင်းမွန်တဲ့
စနစ်တစ်ခုကို တက်လှမ်းဖို့အတွက် သုေတသနပ
ြ ုရမယ်။ နည်းလမ်းရှာေဖွရမယ်ဆိုတာ သဘာဝကျပါ
တယ်။ အခု PR စနစ်ေရွးချယ်ဖို့အတွက် တင်ြပတာနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ် အချက်နှစ်ချက်
ေဆွးေနွးပါရေစ။
ြ ာင်းအချင်းအရာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်ကေတာ့ ဥပေဒ
ပထမအချက်ကေတာ့ အေက
နဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ တင်ြပလိုပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ လက်ရှိကျင့်သုံးေနတဲ့ FPTP စနစ် ဒီစနစ်
နဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေရွးေကာက်ပွဲတစ် ကိမ်ြဖတ် ြပီးပါပ
ြ ီ။ ြဖတ်လာတဲ့အခါ မဲေပးတဲ့အခါ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ
မဲမသမာမှုဆိုတာ ြပဿနာအနည်းအကျဉ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့ေသာ် ဒီ FPTP စနစ်ေ ြကာင့် မဲေပးတဲ့
ြပည်သူေတွကိုလည်းေကာင်း၊ အေရွးခံတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း ထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့
တိုင် ြကားမှုေတွ၊ အေရးဆိုမှုေတွ ကျွန်ေတာ်တို့ေတာ့ မက
ြ ားသိဘူးေသးပါဘူး။
ေနာက်တစ်ချက် ဆက်လက်တင် ြပလိုတာက FPTP စနစ်က မဲဆန္ဒရှင်ရယ်၊ ေရွးချယ်သူရယ်
ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်တဲ့စနစ်ြဖစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်ေတာ်တို့ အခု ြပီးခဲ့တဲ့ ြဖတ်သန်းမှုအရ ေတွ့ခဲ့ြပီး
ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်နိုင်ငံေတာ်မှာ လက်ရှိကျင့်သုံးေနတဲ့ ဒို့တာဝန်အေရးသုံးပါးဆိုတာရှိပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးေစာေစာက

အမိန့်ရှိသွားသလိုပဲ။

တိုင်းရင်းသားေဒသေတွမှာ

တိုင်းရင်းသားေတွက

တိုင်းရင်းသားတန်းတူညီတူရရှိဖို့အတွက် နိုင်ငံေရးပါတီေတွထူေထာင် ြကတယ်။ တိုင်းရင်းသားေတွက
နိုင်ငံေရးပါတီေတွထူေထာင်ြပီးေတာ့ ပါတီအလိုက်၊ ြပည်သူေတွရဲ့အခန်းက အလိုက် PR စနစ်ကို
ကန့်ကွက်ေ ြပာဆိုေနက
ြ တာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ အလွတ်သေဘာအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတင်းစာ၊
ဂျာနယ်၊ ေရဒီယိုကေသာ်လည်းေကာင်း ကျွန်ေတာ်တို့ အမ
ြ ဲတမ်း ြကားသိေနက
ြ ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအချိန်
အခါမျိုးမှာ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးေတွ၊

တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံေရးပါတီေတွက

လက်ခံဖို့အင်မတန်

ေက
ြ ာက်ရွံ့ေနတဲ့ ဒီ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ လွှတ်ေတာ်က တစ်စုံတစ်ရာေဆာင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုမြပိုကွဲေရးဆိုတဲ့အချက်ကို ကျွန်ေတာ်တို့ အေလးအနက်ထည့်သွင်း
မူ ြကမ်း
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စဉ်းစားရင် ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက် ြဖစ်ေနတယ်လို့ ေဆွးေနွးတင်ြပလိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား
ေတွဟာ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရးကာလမှာ လွှတ်ေတာ်တွင်း၊ လွှတ်ေတာ်ပ ယုံ ြကည်မှု
တည်ေဆာက်ေရးကို ကိုးစားေနက
ြ ပါတယ်။ အခု ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်မှာ အင်အားေကာင်းတဲ့
နိုင်ငံေရးပါတီ ကီးရှိေနတဲ့အတွက်ေ ြကာင့်

ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းကို

အားသွနခ် ွန်စိုက်

ေဆာင်ရွက်ေနတာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ အားရဖွယ်ရာေတွ့ရတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း အင်မတန်
အေရး ကီးတဲ့ ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အင်အား ကီးမားတဲ့ နိုင်ငံေရးပါတီ
တစ်ခုက မဆုံးြဖတ်ဘဲနဲ့ မရနိုင်တဲ့အေခ
ြ အေနေတွ ကုံေတွ့ေနရတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့
ေတွ့ရပါတယ်။
သို့ေသာ် ဒီေနရာမှာ အေလးထားအပ်တဲ့အချက်ကလည်း ရှိေနပါတယ်။ Majority Rule
သို့ေသာ် Minority Right ရှိတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ အေလးထားစဉ်းစားထိုက်ပါတယ်။
ဥပေဒနဲ့ပတ်သက်လို့ တင်ြပရလို့ရှိရင်ေတာ့ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ အခုကျင့်သုံးေနတာက FPTP စနစ်ြဖစ်
ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၉ ပုဒ်မခွဲ(က)မှာ ဥပေဒနှင့်အညီ မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ် ြပီး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးချယ်ရမယ်လို့ ြပဋ္ဌာန်းထားသလို ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ
ပုဒ်မ ၁၄၁ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) တို့မှာ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေရွးချယ် ြခင်းကို။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစိုးဝင်း မိုက်ေပးပါ။

ဦးစိးု ဝင်း(စမ်းေချာင်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ်တို့

လွှတ်ေတာ်မှာ

အစဉ်အလာအရေတာ့ အဆို တစ်ခုတင်ြပီးတဲ့အခါမှာ ေထာက်ခံတဲ့သူကေနပ
ြ ီးေတာ့ ဒါေထာက်ခံလိုက်
ြပီးရင် ေနာက်ထပ်ေဆွးေနွးဖို့ဆိုတာ လာမှာပါခင်ဗျ။ အဲဒီအခါကျမှသာ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီအဆိုနှင့်
ပတ်သက် ြပီးေတာ့ အပ
ြ န်အလှန်သေဘာထားေပးပ
ြ ီးေတာ့ ေဆွးေနွးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်ေတာ်တို့
အစဉ်အလာအရ ဒါကို ကျွန်ေတာ်တို့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့ ကျွန်ေတာ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒီလိုအထူးအခွင့်အေရးအေနနဲ့ လုပ်တာမျိုးကို ကျွန်ေတာ် ကန့်ကွက်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါ
တယ်။ ( ြသဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကျွန်ေတာ်တို့ တကယ်လို့ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက လွဲသွားတယ်၊ မှားသွားတယ်

ဆိုလို့ရှိရင် ခွင့်လွှတ်ေပးပါ။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ေတာ့ ကျွန်ေတာ် အစက တင်ြပထားသလိုပဲ မှန်ကန်
မျှတစွာေဆာင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ ကတိစကားလည်း ကျွန်ေတာ် ေပ
ြ ာခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အခုလို
ဦးဘရှနိ ် ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ခွင့် ြပုေပးပါလို့ ေတာင်းခံလာတဲ့အခါမှာ ကျွန်ေတာ် ခွင့်ြပုေပးလိုက် ြခင်းြဖစ်
မူ ြကမ်း
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ပါတယ်။ အမှန်ကေတာ့ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဒီအဆိုကို ဆက်လက်ေဆွးေနွးခွင့် ြပု/မပ
ြ ု
လွှတ်ေတာ်က ဆုံး ြဖတ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဆုးံ ြဖတ်ြပီးတဲ့အခါကျေတာ့မှ ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ အခု
အဆိုရှင် တင်ြပလာသလို ကျင့်သုံးဖို့လို/မလိုဆိုတာ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေဆွးေနွးနိုင်မယ့်
အခွင့်အေရးေတွရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ေစတနာနဲ့ အားလုံးလည်း ပွင့်ပွင့်
လင်းလင်း ြမင်သာေအာင် ဒီလို ခွင့် ြပုေပးလိုက်ေပမယ့် လွှတ်ေတာ်ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အခုထ
ကန့်ကွက်တဲ့ဟာ အမှန်ြဖစ်တဲ့အတွက် ဆက်လက် ြပီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ လုပ်ထးံု လုပန် ည်းအတိငု ်းပဲ
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားပါမယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဦးဘရှိန် ဆက်လက်မေဆွးေနွးပါနဲ့။ ေဆွးေနွးမယ်ဆို
လို့ရှိရင် လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ဆုံးြဖတ်ြပီးေနာက်ပိုင်းမှာ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ေထာက်ခံမယ့်သူေတွရှိတယ်။
ကန့်ကွက်မယ့်လူေတွရှိတယ်။ ဒီရဲ့ေဆွးေနွးချက်အေပါ်မူတည် ြပီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်က မှန်ကန်မျှတ
တရားနည်းလမ်းတကျဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင်

တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို ေဒါ်တင်နယ
ွ ်ဦးက ေထာက်ခံသွားပါတယ်။ ဒီအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၆၈ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) နည်းဥပေဒခွငဲ ယ်(၃) အရ လက်ခံ
ေဆွးေနွးရန် သင့်/မသင့် လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ဆန္ဒရယူပါမယ်။ ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို လက်ခံ
ေဆွးေနွးရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူသူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်

မတ်တပ်ရပ်ပါ။ ကဲ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီေနရာမှာ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြပီးေနာက်ပိုင်းမှာ မိမိတို့ရမယ့်အခွင့်အေရးကို အပ
ြ ည့်အဝယူ ြကပါ။
ေလာေလာဆယ် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူတယ်ေြပာတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ သေဘာမတူသူရှိပါ
လားဆိုေတာ့ ေမးပါတယ်။ ေမးတဲ့အခါမှာ မတ်တပ်ထပါတယ်။ မတ်တပ်ထတဲ့အတွက် သေဘာမတူသူ၊
ကန့်ကွက်သူများရှိရင် ကျွန်ေတာ် မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အခု ဒီဘက်တန်းကစပ
ြ ီး
ေတာ့ ညွှန်ချုပ်နဲ့အဖွဲ့ ေရပါ။ ဘယ်နှေယာက်လဲ။ ေနာက်ဒီဘက်က ေရပါ။ တတိယတန်း ေရပါ။ ြပီးရင်
အားလုံးေပါင်းေပးပါ။ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိလ
ု ်ချုပ်ေဝလွင် အကူအညီေပးပါ။ ေရပါေနာ်။
ေရတွက်လို့ရတာကို ေက
ြ ညာေပးပါ။ ဒါကို ဒုတိယတန်းလို့ သတ်မှတ်ပါမယ်။ ဒီအတန်း ဒုတိယတန်းက
ဘယ်နှစ်ေယာက်ရှိပါသလဲ။ ဒီအတန်းကို ဆိလ
ု ိုတာ။ ဒီတစ်တန်း။ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ ေလး၊ ငါး၊ ေခ
ြ ာက်၊
မူ ြကမ်း
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ခုနစ်၊ ရှစ်၊ ကိုး၊ တစ်ဆယ်၊ ဆယ့်တစ်၊ ဆယ့်နှစေ် ယာက်။ ေမးမှေြဖ။ တတိယတန်း လည်း
ဗိုလ်ချုပ်ေဝလွင်နဲ့အဖွဲ့က ေရတွက်ေပးပါ။ ဘယ်နှစ်ေယာက်ရှိပါသလဲ။ တတိယတန်း ၁၅ ေယာက်။
လွှတ်ေတာ်အဖွဲ့မှန်လား။ တတိယတန်းမှန်လား။
ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မှန်ပါတယ်ခင်ဗျား။

။ စတုတ္ထတန်း ၁၅ ေယာက်။ စုစုေပါင်း ၄၂ ေယာက်။ အမ
ြ င်က ဒီေန့

လွှတ်ေတာ်ကို တက်ေရာက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ် ၃၅၆ ေယာက်။ ကန့်ကွက်သူ ၄၂ ေယာက်ရှိပါတယ်။
ကန့်ကွက်မှုမြပုသူ ၃၁၄ ေယာက်ရှိပါတယ်။ သို့ရာတွင် တချို့လွှတ်ေတာ်မှာ သတင်းပို့ ြပီးေတာ့
ြ အေနက သေဘာမတူတဲ့သူ၊
သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ေတွရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ြဖစ်ြဖစ် ဒီေန့ မျက် ြမင်အေခ
တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် ကန့်ကွက်တဲ့သူ ၄၂ ေယာက်ရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
ခင်ဗျား။ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းတဲ့အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး လွှတ်ေတာ်က
ေထာက်ခံသူများတဲ့အတွက် လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

ဦးေအာင်ဇင်၊

ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်က

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက်

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်

လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့်

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်စနစ်တစ်ခုကို

ေဖာ်ေဆာင်

ကျင့်သုံးနိုင်ေရးအတွက်

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရးတိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆို

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

ေဆွးေနွးလိုသည့်

ရှိလျှင်

အမည်

စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာလှယ်များခင်ဗျား။ ယင်းအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၆၈ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) နည်းဥပေဒခွဲငယ်(၅)အရ ေဆွးေနွးမယ့်
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနနဲ့ ယေန့ ၂၄-၇-၂၀၁၄ (၁၆း၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထားပ
ြ ီး အမည်
စာရင်းေပးသွင်း ြကရန်ြဖစ်ပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် တိုင် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရး
ေကာ်မတီကတင်သွင်းေသာ

၂၀၁၃

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူလူနာများအား

ခုနှစ်၊

အသက်ေဘးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရေသာ

အချိန်မီေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက်

ေစာင့်ေရှာက်ေပးေရးဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အတည်ပ
ြ ုရန်

လွှတ်ေတာ်၏

ကူညီ
အဆုံး

အဖ
ြ တ်ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၉ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ တရားစီရင်ေရး၊

ဥပေဒေရးရာနှင့် တိုင် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီက တင်သွင်း
ေသာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အသက်ေဘးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူလူနာများအား အချိန်မီ
ေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက် ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးေရးဥပေဒက
ြ မ်းကို ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉) ရက်ေြမာက်ေန့ဖ
ြ စ်ေသာ ၁၅-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့တွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်
ြပင်ဆင်ချက်အဆိုများအား တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက် ေဆွးေနွးအတည် ြပုခဲ့ေသာ်လည်း ဥပေဒေရးထုံး၊
ေရးနည်းများလိုအပ်ချက်ရှိ၍ ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီ၊ တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် တိုင် ြကားစာ
များ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ ေလ့လာ
ဆန်းစစ်သုံးသပ်ေရးေကာ်မရှင်၊

ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊

ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်နှင့်

သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနတို့ ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးစိစစ်ခဲ့ ြကရာ ြပည့်စုံသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ခုရရှိခဲ့ ြပီး
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီမှလည်း သေဘာတူခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်များထံလည်း ြဖန့်ေဝထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါ
တယ်။
ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ဆန္ဒသေဘာထားရယူ၍ တစ်ပါတည်းဆုံး ြဖတ်
အတည်ြပုသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွဆီမှာ

အားလုံးြဖန့်ေဝထားပါတယ်။

ဟိုတစ်ေန့က ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီမှာ ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ ဒုတိယေရှ့ေနချုပ်က ပို၍ေကာင်းမွန် ြပီး ဥပေဒ
အေရးအသားနှင့်ေလျာ်ညီတဲ့ကိစ္စများကို ဝိုင်းဝန်းေဆွးေနွးေရးသားမယ်ဆို ြပီးေတာ့ ေရးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီေန့ သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီနှင့် ေရှ့ေနချုပ်ရုံးနှင့် အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ြပီး
ေရးဆွဲြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီဟာကို ြပီးခဲ့တဲ့ရက်က ချန်ထားတဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ြပီး
အတည်ြပုေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒါေက
ြ ာင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အသက်ေဘးအန္တရာယ်
စိုးရိမ်ရေသာ

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူလူနာများအား
မူ ြကမ်း

အချိန်မီေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက်

ကူညီ
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ေစာင့်ေရှာက်ေပးေရးဥပေဒက
ြ မ်း ကျွန်ေတာ်ထပ်ြပီးေမးပါမယ်။ တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့်
တိုင် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ ေနာက်တစ်ခါ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီတို့က အခု ထပ်မံေရးထားတဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်းကို ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မရှိပါဘူး။

။ ဒါေက
ြ ာင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အသက်ေဘးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရေသာ ထိခိုက်

ဒဏ်ရာရရှိသူလူနာများအား

အချိန်မီေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက်

ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးေရး

ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ရပ်လုံးကို ြပင်ဆင်ထားသည့် အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအတိုင်း အတည်ြပုရန် လွှတ်ေတာ်က
သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။

သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက်

တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် တိုင် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ
ကတင်သွင်းေသာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အသက်ေဘးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူလူနာ
များအား အချိန်မီေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက် ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးေရးဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ရပ်လုံးကို
ြပင်ဆင်ထားသည့်အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအတိုင်း အတည်ြပုေက
ြ ာင်းေက
ြ ညာပါတယ်။ ( ြသဘာသံများ)

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က

ြပင်ဆင်ချက်များ ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပို့ေသာ

အင
ြ င်းပွားမှုေ ြဖရှင်းဥပေဒကို
လွှတ်ေတာ်၏

ြပင်ဆင်သည့်

ြပင်ဆင်ချက်များကို

အလုပ်သမားေရးရာ

ဥပေဒ ြကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

လွှတ်ေတာ်သို့တင် ြပ ြခင်းနှင့်

အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်၏

အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၁၀ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်မှာ စတင်ေဆွးေနွးြပီး ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်အတည်ြပုခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားေရးရာအင
ြ င်းပွားမှု
ေဖ
ြ ရှင်းေရး

ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်သို့ေပးပို့ခဲ့ပါတယ်။

ဒီဥပေဒက
ြ မ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည် ြပုခဲ့ြပီး ြပန်လည်ေပးပို့လာ
ပါတယ်။ ယင်းသို့ ြပန်လည်ေပးပို့ြခင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၃
နည်းဥပေဒခွ(ဲ က)အရ ၁၄-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့က လွှတ်ေတာ်သို့အသိေပး၍ ြပင်ဆင်ချက်မိတ္တူများ
မူ ြကမ်း

45
ကိုလည်း ကိုယ်စားလှယ် များထံြဖန့်ေဝခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်များအေပါ်
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည်စိစစ် ြပီး အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက် ၆ ချက်အနက် ၂
ချက်ကို သေဘာတူသင့်ေ ြကာင်းနှင့် ၄ ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး သေဘာကွဲလွဲေ ြကာင်းတင် ြပလာပါတယ်။
အလုပ်သမားေရးရာအင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရး ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင်စ့ ပ်လျဉး် ၍
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်များအနက် သေဘာတူသည့် ၂ ချက်ကိုျတင်ြပဖို့ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီအား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးစိးု ရယ်(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်
ြပန်လည်ေပးပို့လာတဲ့ အလုပ်သမားေရးရာအင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်တဲ့ဥပေဒက
ြ မ်း
နှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီမှ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်
ကိုသေဘာတူတဲ့ အချက် ၂ ချက်ြဖစ်တဲ့ ဥပေဒေခါင်းစီးနှင့် အသစ် ြဖည့်စွက်ချက်အပိုဒ် ၁၀ တို့အား
လွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် အဆိုြပုတင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းလည်း လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ေရာက်ရှိေနပ
ြ ီ ြဖစ်ပါတယ်။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အလုပ်သမားေရးရာအင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်
သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက တင်ြပသွားတဲ့ ြပင်ဆင်ချက်နှစ်ချက်ကို
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း အတည် ြပုရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလား
ခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ဥပေဒက
ြ မ်း

ေကာ်မတီက တင်ြပသွားတဲ့ နှစ်ချက်ကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း ဥပေဒက
ြ မ်း၏
အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ေ ြကာင်း အတည်ြပုေက
ြ ညာပါတယ်။ ( ြသဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အလုပ်သမားေရးရာအင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်း

ေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များ
အနက် သေဘာကွဲလွဲချက် ေလးချက်ကို တင်ြပဖို့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီကို ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
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ဦးစိးု ရယ်(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင််ချက်
များြဖင့် ြပန်လည်ေပးပို့လာတဲ့ အလုပ်သမားေရးရာအင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်တဲ့
ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီမှ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့
ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း သေဘာမတူသည့်အချက်ေလးချက်ြဖစ်တဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်းရဲ့ အပိုဒ် ၆၊ အပိုဒ် ၇ နှင့်
အပိုဒ် ၈ နှင့် အပိုဒ် ၉ တို့အား လွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် အဆိုြပုတင်ြပအပ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်း
။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အလုပ်သမားေရးရာအင

ေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များ
အနက် ၄ ချက်ကုိ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များအတိုင်း သေဘာမတူေ ြကာင်း
တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် အလုပ်

သမားေရးရာအင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး အပိုဒ် ၆၊
အပိုဒ် ၇၊ အပိုဒ် ၈၊ အပိုဒ် ၉ တို့ကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း သေဘာမတူ
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ ( ြသဘာသံများ)
ေက
ြ ာင်းတင် ြပချက်ကို အတည်ြပုေက

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပ င်ဆင်ချက်များ ြဖ င့် ြပ န်လည်ေပးပို့ေသာ အလုပ်သမားေရးရာ
အင
ြ င်းပွားမှုေ ြဖ ရှင်းေရးဥပေဒကို

ြပ င်ဆင်သည့်

ဥပေဒ ြကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

လွှတ်ေတာ်နှစ်ရပ် သေဘာကွဲလွဲမှုရှိပါက ြပ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးဆုံး ြဖတ်ရန်
တင် ြပ သင့်ေ ြကာင်း

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

အဆိုတင်သွင်း ြခ င်းနှင့်

လွှတ်ေတာ်၏

အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ြခ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၁၁ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် ြပန်လည်ေပးပို့ေသာ အလုပ်သမားေရးရာနှင့် အင
ြ င်းပွားမှု
ေဖ
ြ ရှင်းေရးဥပေဒ ကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဉ်း ြပီး အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်
များအနက် ၄ ချက်ကို လွှတ်ေတာ်က သေဘာမတူေ ြကာင်း အတည်ြပုပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်
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၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၅ နည်းဥပေဒခွ(ဲ က)အရ ထိုသို့သေဘာကွဲလွဲ
ချက်ကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးဆုးံ ြဖတ်ရန် တင်ြပသင့်ေ ြကာင်း အဆိုတင်သွင်းရန်
ြဖစ်တဲ့အတွက် အဆိုတင်သွင်းဖို့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးသိန်းထွန်းဦး(အမရပူရမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
နှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး၊ အမရပူရမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကျွန်ေတာ် ဦးသိန်းထွန်းဦးက ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ
နည်းဥပေဒ ၁၉၅ နည်းဥပေဒခွ(ဲ က)အရ လွှတ်ေတာ်သို့ အဆို ြပုတင်သွင်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ြ င့် ြပန်လည်ေပးပို့ေသာ အလုပ်သမား
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ေရးရာ အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်ေတာ်
နှစ်ရပ်သေဘာထားကွဲလွဲမှုအချက် ၄ ချက်အား ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးဆုံးြဖတ်ရန်
တင်ြပသင့်ပါေက
ြ ာင်း အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ တင်ြပခဲ့တဲ့ ၄ ချက်န့ဲ ပတ်သက်၍

သေဘာကွဲလွဲြခင်းကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးဆုံး ြဖတ်ရန် တင်ြပသင့်ေ ြကာင်း အဆိုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ သေဘာထားရယူပါ့မယ်။ ဒီအဆိုကို လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါလား
ခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူသူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် ြပန်လည်ေပးပို့ေသာ အလုပ်သမားေရးရာအင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းေရး
ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၌ ြပန်လည်ေဆွးေနွးခဲ့ရာတွင် အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်အေပါ် သေဘာကွဲလွဲချက်ေလးချက်ကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ
ြပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း အသိေပးေက
ြ ညာပါတယ်။
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အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပ င်ဆင်ချက်များ ြဖ င့် ြပ န်လည်ေပးပို့ေသာ အမျိုးသားပညာေရး
ဥပေဒ ြကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပ င်ဆင်ချက်များကို လွှတ်ေတာ်သို့
တင် ြပ ြခ င်းနှင့် လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ြခ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ စတင်ေဆွးေနွး

ြပီး ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် အတည် ြပုခဲ့တဲ့ အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒက
ြ မ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်သို့ ေပး
ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည်ြပုခဲ့ြပီး ြပန်လည်
ေပးပို့လာပါတယ်။ ယင်းသို့ ြပန်လည်ေပးပို့ြခင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ
၁၉၃ နည်းဥပေဒခွဲ(က) အရ ၁၇-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့က လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပး၍ ြပင်ဆင်ချက်မိတ္တူ
များကိုလည်း ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန့်ေဝခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်များ
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည်စိစစ်ြပီး အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များအနက်
အေပါ် ဥပေဒက
၄၈ ချက်ကို သေဘာတူသင့်ေ ြကာင်းနဲ့ ၆၉ ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း ြပီး သေဘာထားကွဲလွဲေ ြကာင်း တင်ြပလာ
ပါတယ်။ အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များ
အနက် သေဘာတူသည့် ၄၈ ချက်ကုိ တင်ြပဖို့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးခင်ေမာင်ေရွှ(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ ြကမ်းနှင့်
စပ်လျဉ်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းထားတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကေတာ့ ေကာ့မှူး
ြ ာင်း ြမမဲဆန္ဒနယ်မှ
မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု ြကည်၊ ဆားလင်း ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသန်း ြမင့်၊ ေမ
ဦးမန်းေဂျာ်န၊ီ လက်ပံတန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ်မင်း၊ သုံးခွမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်စုစုလွင်၊ ေညာင်ဦး
မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင် ကိုင်၊ ဒဂုံ ြမို့သစ်(ေမ
ြ ာက်ပိုင်း)မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်တင်နွယ်ဦး၊ ထန်းတပင်
မဲဆန္ဒနယ်မှ

ဦးစိန်ထွန်း၊

အလုံမဲဆန္ဒနယ်မှ

ဦးခိုင်ေမာင်ရည်၊

ေပါက်ေတာမဲဆန္ဒနယ်မှ

ဦးထွန်းေအာင်ခိုင်နှင့် ဂန့်ေဂါမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင် ြမင့်တို့က ြပင်ဆင်ချက်အဆိုများ တင်သွင်းလာခဲ့
ပါတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီဟာ ၂၂-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့နဲ့
၂၃-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းထားတဲ့ အထက်ပါကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ
ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရးနဲ့ ေခတ်မီဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှု
စိစစ်ေရးေကာ်မတီအတွင်းေရးမှူး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ ေလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ေရး
မူ ြကမ်း
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ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပေဒပ
ြ ုေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ
နှင့် ပညာေရးဝန် ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးကျင်းပခဲ့ ြကပါတယ်။ အဲ့လို
ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးရဲ့ သေဘာတူဆုံး ြဖတ်ချက်အရ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့
ြပင်ဆင်အတည်ြပုချက်များအနက် ေအာက်ပါ ၄၈ ချက်အား သေဘာတူခဲ့ ြကပါတယ်။
ဥပေဒေခါင်းစီး မူလအပိုဒ် ၂ အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ) အပိုဒ်ခွဲ(ဇ) အပိုဒ်ခွဲ(ဍ)
အပိုဒ်ခွဲ(ဗ) အပိုဒ်ခွဲ(အ) အပိုဒ်ခွ(ဲ က-က)နှင့် အပိုဒ်ခွဲ(ဂ-ဂ)၊ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွ(ဲ ခ) အပိုဒ်ခွဲ(င)
အပိုဒ်ခွဲ(ဇ)၊ အသစ် ြဖည့်စွက်ချက် အပိုဒ် ၄ အပိုဒ်ခွဲ(က) အပိုဒ်ခွဲ(ခ) အပိုဒ်ခွဲ(ဂ) အပိုဒ်ခွဲ(ဌ)
အပိုဒ်ခွဲ(ဎ)၊ အခန်း(၄) ေခါင်းစဉ်၊ အခန်း(၅) အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ အပိုဒ် ၆ အပိုဒ်ခွဲ(င)၊ အပိုဒ် ၈၊ အပိုဒ် ၉၊
အပိုဒ် ၁၀၊ အပိုဒ် ၁၄၊ အပိုဒ် ၁၆ အပိုဒ်ခွဲ(ခ) အပိုဒ် ၁၈၊ အပိုဒ် ၁၉၊ အပိုဒ် ၂၁၊ အပိုဒ် ၂၂ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)
အပိုဒ် ၂၃၊ အပိုဒ် ၂၄၊ အပိုဒ် ၃၅၊ အပိုဒ် ၃၈၊ အပိုဒ် ၄၁ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)၊ အပိုဒ် ၄၃ အပိုဒ်ခွဲ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊
အပိုဒ် ၄၆၊ အပိုဒ် ၄၈၊ အပိုဒ် ၄၉၊ အပိုဒ် ၅၀၊ အပိုဒ် ၅၁ အပိုဒ်ခွဲ(ဇ)၊ အပိုဒ် ၅၅ ကိုပယ်ဖျက် ြခင်း
အပိုဒ် ၅၂ အခန်း(၁၁) ေခါင်းစဉ် အပိုဒ် ၅၈ အပိုဒ်ခွဲ(ခ) အပိုဒ် ၆၃၊ အပိုဒ် ၆၅ အပိုဒ်ခွဲ (က) အပိုဒ် ၆၇၊
အပိုဒ် ၇၁ အပိုဒ်ခွဲ(ခ) တို့ြဖစ်ပါတယ်။ အထက်ေဖာ် ြပပါ အမျိိုသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်အတည်ြပု
ချက်အတိုင်း သေဘာတူထားသည့် အချက် ၄၈ ချက်အား လွှတ်ေတာ်မှအတည် ြပုေပးနိုင်ပါရန် အဆို
တင်သွင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ ြကမ်းနှင့်

စပ်လျဉ်း ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအား တင် ြပသွားတဲ့ ြပင်ဆင်ချက် ၄၈ ချက်ကုိ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
၏ ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း အတည်ြပုရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
ြ န်းသည်။ သေဘာတူပါသည်။]
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်းေမးမ
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ဥပေဒက
ြ မ်း

ေကာ်မတီက တင်ြပသွားတဲ့ ၄၈ ချက်ကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း ဤဥပေဒက
ြ မ်း
၏အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်ေ ြကာင်း အတည်ြပုေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ ြကမ်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များအနက် သေဘာကွဲလွဲချက် ၆၉ ချက်ကို တင်ြပဖို့
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီကို ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဦးခင်ေမာင်ေရွှ(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အဆိုပါ ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးရဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက်
အရ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များအတိုင်း သေဘာမတူဘဲ ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီမှ
ြပင်ဆင်ရန် တင်ြပချက် ၆၉ ချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကွဲလွဲချက်ဇယားများကို
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန့်ေဝထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ စာမျက်နှာ ၁
အမှတ်စဉ် ၁ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)၊ အမှတ်စဉ် ၂ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဈ)၊ အမှတ်စဉ် ၃ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂ (ည)အားပယ်ဖျက်ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၄ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဋ)၊ အမှတ်စဉ် ၅
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဎ) အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ စာမျက်နှာ ၂ အမှတ်စဉ် ၆
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဏ) အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၇ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ်၂ အပိုဒ်ခွဲ(တ) အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၈ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂
အပိုဒ်ခွဲ(ဒ)အား ပယ််ဖျက် ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၉ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဎ)၊ အမှတ်စဉ် ၁၀ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ (ဇ)၊
အမှတ်စဉ် ၁၁ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဒ)၊ အမှတ်စဉ် ၁၂ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(မ)အား
ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၁၃ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ယ)၊ စာမျက်နှာ ၄ အမှတ်စဉ် ၁၄ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ
(န)၊ အမှတ်စဉ် ၁၅ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(တ) အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၁၆
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဟ)အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၁၇ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဗ)၊
အမှတ်စဉ် ၁၈ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ယ)၊ အမှတ်စဉ် ၁၉ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ရ)၊ အမှတ်စဉ် ၂၀ အပိုဒ် ၄
အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)၊ အမှတ်စဉ် ၂၁ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) အားပယ်ဖျက်ြခင်း၊
အမှတ်စဉ် ၂၂ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဈ)အား ပယ်ဖျက် ြခင်း၊ စာမျက်နှာ ၆
အမှတ်စဉ် ၂၃ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၄ (စ)အားပယ်ဖျက်ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၂၄ အပိုဒ် ၄
အပိုဒ်ခွဲ(ဇ)၊ အမှတ်စဉ် ၂၅ အပိုဒ် ၄ အပိုဒ်ခွဲ (ဈ)၊ အမှတ်စဉ် ၂၆ အပိုဒ် ၆ အပိုဒ်ခွဲ (က)၊ စာမျက်နှာ ၇
အမှတ်စဉ် ၂၇ အပိုဒ် ၇ အပိုဒ်ခွဲ(က)၊ အမှတ်စဉ် ၂၈ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ အမှတ်စဉ် ၂၉ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)၊
အမှတ်စဉ် ၃၀ အပိုဒ်ခွဲ(စ)၊ အမှတ်စဉ် ၃၁ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)၊ အမှတ်စဉ် ၃၂ အသစ် ြဖည့်စွက်ချက်
စာမျက်နှာ ၈ အမှတ်စဉ် ၃၃ အပိုဒ် ၁၁၊ အမှတ်စဉ် ၃၄ အပိုဒ် ၁၂၊ အမှတ်စဉ် ၃၅ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၁၃ အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၃၆ အပိုဒ် ၁၅၊ အမှတ်စဉ် ၃၇ အပိုဒ် ၁၆
အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ စာမျက်နှာ ၉ အမှတ်စဉ် ၃၈ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂၀ အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊
အမှတ်စဉ် ၃၉ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၂၁ အပိုဒ်ခွဲ(က)အားပယ်ဖျက်ြခင်း၊ အမှတစ် ဉ် ၄၀
အပိုဒ် ၃၇ အပိုဒ်ခွဲ(က)၊ အမှတ်စဉ် ၄၁ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)၊ အမှတ်စဉ် ၄၂ အပိုဒ် ၂၅၊ အမှတ်စဉ် ၄၃ အပိုဒ်
မူ ြကမ်း
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၃၀ အပိုဒ်ခွဲ(က)နှင်(့ ခ)၊ စာမျက်နှာ ၁၀၊ အမှတ်စဉ် ၄၄ အပိုဒ် ၃၁၊ အမှတ်စဉ် ၄၅ အပိုဒ် ၃၁
အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ အမှတ်စဉ် ၄၆ အပိုဒ် ၄၁၊ အမှတ်စဉ် ၄၇ အပိုဒ် ၄၂၊ စာမျက်နှာ ၁၁၊ အမှတ်စဉ် ၄၈ အပိုဒ်
၄၄ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)၊ အမှတ်စဉ် ၄၉ အပိုဒ် ၄၄ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)၊ အမှတ်စဉ် ၅၀ အပိုဒ် ၄၅၊ အမှတ်စဉ် ၅၁ အပိုဒ်
၄၀ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ စာမျက်နှာ ၁၂ အမှတ်စဉ် ၅၂ အပိုဒ် ၅၄ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ အမှတ်စဉ် ၅၃ အပိုဒ် ၅၄
အပိုဒ်ခွဲ(င)၊ အမှတ်စဉ် ၅၄ အပိုဒ် ၅၆၊ အမှတ်စဉ် ၅၅ အပိုဒ် ၅၇၊ အမှတ်စဉ် ၅၆ အပိုဒ် ၅၈၊ အမှတ်စဉ်
၅၇ အပိုဒ် ၅၉၊ အမှတ်စဉ် ၅၈ အပိုဒ် ၆၀၊ စာမျက်နှာ ၁၃ အမှတ်စဉ် ၅၉ အပိုဒ် ၆၁ အပိုဒ်ခွဲ(က)နှင့်(ခ)၊
အမှတ်စဉ် ၆၀ အပိုဒ် ၆၆ အပိုဒ်ခွဲ(က)၊ အမှတ်စဉ် ၆၁ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၅၉
အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ စာမျက်နှာ ၁၄ အမှတ်စဉ် ၆၂ အပိုဒ် ၆၇ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ အမှတ်စဉ် ၆၃
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အပိုဒ် ၅၉ အပိုဒ်ခွ(ဲ ဃ)အားပယ်ဖျက် ြခင်း၊ အမှတ်စဉ် ၆၄ အပိုဒ် ၆၈၊
အမှတ်စဉ် ၆၅ အပိုဒ် ၆၈ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ အမှတ်စဉ် ၆၆ အပိုဒ် ၆၈ အပိုဒ်ခွ(ဲ ဃ)၊ စာမျက်နှာ ၁၅
အမှတ်စဉ် ၆၇ အပိုဒ် ၆၈ အပိုဒ်ခွဲ(စ)၊ အမှတ်စဉ် ၆၈ အပိုဒ် ၆၄၊ အမှတ်စဉ် ၆၉ အပိုဒ် ၇၄
တို့ြဖစ်ပါတယ်။ သို့ ြဖစ်ပါ၍ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဉ်း ြပီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်တင် ြပချက်
၆၉ ချက်အား လွှတ်ေတာ်မှ အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က
ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
လွှတ်ေတာ်တွင်

ြပင််ဆင်ချက်များ ြဖင့်

ြပန်လည်ေပးပို့ေသာ အမျိုးသားပညာေရး

လွှတ်ေတာ်နှစ်ရပ်သေဘာကွဲလွဲမှုရှိပါက

ေဆွးေနွးဆုံးြဖတ်ရန်

တင်ြပသင့်ေ ြကာင်း

ြပည်ေထာင်စု

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

အဆိုတင်သွင်းြခင်းနှင့် လွှတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုကိုတင်သွင်းမယ့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအားဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။

ဦးစတီဖန်(ကျိုင်းတုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ကျိုင်းတုံမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီဝင် ဦးစတီဖန်ြဖစ်ပါတယ််ခင်ဗျား။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်နှင့်
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်တို့၏ သေဘာထားကွဲလွဲသည့်အချက် ၆၉ ချက်ကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပ၍ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူသင့်ပါေက
ြ ာင်း အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုကိုေထာက်ခံမယ့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအားဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။

ဦးေဌးေမာင်(ေဆာမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ေလးစားအပ်တဲ့

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

အမျိုးသားပညာေရး

ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

လွှတ်ေတာ် နှစ်ရပ်သေဘာထားကွဲလွဲမှုရှိပါက ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးဆုံးြဖတ်ရန်
တင်ြပသင့်ေ ြကာင်း ကျိုင်းတုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစတီဖန်ရဲ့ အဆိုတင်သွင်းြခင်းကို မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊
ေဆာမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကျွန်ေတာ် ဦးေဌးေမာင်က ေထာက်ခံအပ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ တင်ြပခဲ့တဲ့ ၆၉ ချက်နှင့်ပတ်သက်၍

သေဘာကွဲလွဲြခင်းကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးဆုံး ြဖတ်ရန်တင်ြပသင့်ေ ြကာင်း အဆိုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာထားရယူပါမယ်။ ဒီအဆိုကို လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသလား
ခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။

သေဘာမတူတဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် ြပန်လည်ေပးပို့ေသာ အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒက
ြ မ်း
ကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၌ ြပန်လည်ေဆွးေနွးခဲ့ရာတွင် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်များအေပါ်
သေဘာကွဲလွဲတဲ့ ၆၉ ချက်ကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့တင်ြပ ြပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်
ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ ( ြသဘာသံများ)

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး
(၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားေက
ြ ာင်းနှင့် အစည်းအေဝး (၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့
ကျင်းပမည့်ေန့ရက်နှင့်အချိန်ကို ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားပါမယ်။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် (ေသာက
ြ ာေန့)
၁၀း၀၀ နာရီအချိန်မှာဆက််လက်ကျင်းပမှာ ြဖစ်ေ ြကာင်းနဲ့ ယေန့အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာ
ပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
မူ ြကမ်း
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အချိန်၊ ၁၂း၄၅

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ပထမအ ကိမ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝးရဲ့

၁၂း၄၅ နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]

မူ ြကမ်း

(၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့ကို

