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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေ၀း
(၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့မှတ်တမ်း
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ် ၁၄ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်)
(ေသာက
ြ ာေန့)
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့ကို နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။
[ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို
သူရဦးေရွှမန်းက

ေဆာင်ရွက်ြပီး၊

ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲသူအ ြဖစ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

အခမ််းအနားမှူးအဖ
ြ စ် ဦးတင်ဝင်းေအာင်၊ ေခတ္တ

ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရုံးက ေဆာင်ရွက်ပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၀း၀၀။

အခမ်းအနားမှူး။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်
ေတာ်များခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ကစပ
ြ ီး ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေံ တာ် ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၅)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။

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

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ကျင်းပတဲ့ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ့တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦးရှိတဲ့အနက် ၃၅၀ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်
ခွင့်ရှိသူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲ့ ၈၂.၉၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့်
စတင်ကျငး် ပေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အစည်းအေဝးအစီအစဉ်ြဖန့်ေဝထားေက
ြ ာင်း တင်ြပြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစည်းအေဝးကို ကိုတင် ြဖန့်ေဝထားတဲ့ အစီအစဉ်များအတိုင်း ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန် ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယခု အစည်းအေဝးမတက်ေရာက်နိုင်တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်

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

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့ ၂၅-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ ပထမအကိမ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့သို့ တက်ေရာက်ရန် ခွင့်ပန် ြကား
သူများရဲ့စာရင်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူးအေန ြဖင့်
တင်ြပခွင့်ြပုပါရန် ပန် ြကားအပ်ပါတယ်။ ယေန့ ခွင့်ပန် ြကားသူများမှာ(၁)

မယ်စဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၂)

ေပျာ်ဘွယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦး ြမင့်စိုး ခွင့် ၁ ရက်၊

(၃)

ရမည်းသင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဘိုနီ ခွင့် ၁ ရက်၊

(၄)

တိုက် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဟန်စိန် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၅)

ေဒးဒရဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၆)

သံေတာင် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာေနေကာ် ကီး ခွင့် ၁ ရက်၊

(၇)

ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဘေဌး ခွင့် ၁ ရက်၊
မူ ြကမ်း
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(၈)

ေရွှေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာေဒါ်ေအးမ
ြ င့် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၉)

ြမို့သစ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးြမင့်သူ ခွင့် ၁ ရက်၊

(၁၀) ဗိုလ်တေထာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိန်ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၁) ေဆာ့ေလာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဇာင်းေခါင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၂) ပူတာအိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေယာ်ဒီေဒွ့ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၃) ပန်းေတာင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၄) လင်းေခးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းလှေကျာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၅) မိုးနဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေကျာ် ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၆) လဲချားမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေမာင်တင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၇) မူဆယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းဘိုးေအာင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၈) ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၉) မိုင်းပန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးထွန်းြမင့်ဦး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၀) မိုင်းေယာင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေစာတင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၁) မိုင်းကိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းထွန်းေအး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၂) မိုင်းရယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းသီဟေကျာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၃) နမ္မတူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေအာင်လှ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၄) တန့်ယန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၅) သိန္နီမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းဝင်းခိုင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၆) ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်နန်းဝါနု ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၇) သီေပါမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးရဲထွန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၈) ရွာငံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်သိန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၉) ေရးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်မိြမင့်သန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၀) ကျိုက်မေရာမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်မိယဉ်ချမ်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၁) ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၂) ရေသ့ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ခင်ေစာေဝ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၃) နတ်ေမာက်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၄) စဉ့်ကူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဆန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
မူ ြကမ်း
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(၃၅) သာစည်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသန်းစိုး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၆) ြမစ်သားမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦး ြကည်ေမာင် ခွင့် ၁ ရက်နှင့်
(၃၇) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ေတာက်ထွန်း ခွင့် ၁ ရက်တို့ြဖစ်ပါတယ်။
ခွင့်ပန် ြကားသူများအား ခွင့် ြပုေပးပါရန် ပန် ြကားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ခွင့်ပန် ြကားသူအားလုံးကို ခွင့်ြပုပါတယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ အစည်းအေဝးမှာ တက်ေရာက်ခွင့်

ရှိတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦး၊ ယခင်ကခွင့်ပန် ြကား၍ ခွင့်ြပုထားသူ ၃၅ ဦး၊ ယေန့
ခွင့် ြပုထားသူ ၃၇ ဦးဖ
ြ စ်၍ လွှတ်ေတာ်က ခွင့်ြပုထားသူ စုစုေပါင်း ၇၂ 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)

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

။ အစီအစဉ် ၅ ြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်း၊ ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်းအစီအစဉ်

စတင်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။

နုိင်ငံေတာ်အလံအပါအဝင် အခ
ြ ားအထိမ်းအမှတ်အလံများကို အလွဲအသုံးြပုခ
ြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေရး
ယူ ြကပ်မတ်နိုင်ရန် မည်သို့စီစဉ်ထားသည်ကိုသိလိုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစွာ ြမဝတီမဆ
ဲ န္ဒနယ်မှ ဦးသန်းဦး ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း

5
ဦးသန်းဦး(မ
ြ ဝတီမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ေလးစားရပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များ၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားတဲ့
ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ် ြဖာကျန်းမာ၊ ချမ်းသာပါေစေက
ြ ာင်း ဦးစွာ ဆုမွန်ေကာင်း
ေတာင်းအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ကရင် ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းဦး ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ နိုင်ငံေတာ်အလံအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား
လူမျိုးများရဲ့အထိမ်းအမှတ်အလံေတွ၊ အဖွဲ့အစည်းအလံေတွ၊ အထူးသဖ
ြ င့် သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ
အလံေတွ လွှင့်ထူအသုံး ြပုက
ြ ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများကို လိုကန် ာက
ြ ရသည်ဟု သိရှိထားပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အချို့ေသာ ြပည်သူများကေတာ့
နိုင်ငံေတာ်အလံ

အပါအဝင်

အခ
ြ ားအထိမ်းအမှတ်အလံများ

အသုံးြပုရာမှာ

တည်ဆဲဥပေဒ၊

နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်မညီဘဲနဲ့ တလွဲအသုံး ြပုခ
ြ င်းများရှိေနတာ ေတွ့ရပါတယ်။ ဥပမာ
သာသနာ့အလံကို နိုင်ငံေတာ်အဆင့် သာသနာေရးဆိုင်ရာကိစ္စများမှာပဲ လွှင့်ထူတပ်ဆင်အသုံး ြပုခွင့်ရှိ
ေပမယ့်

အချို့ေသာဘုရားဖူးယာဉ်များမှာ

တပ်ဆင်အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊

တိုင်းရင်းသားအလံများကို

သက်ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားမှာ အသုံးမပ
ြ ုဘဲ သကင်္န်ကဲ့သို့ေသာ ေန့ရက်များမှာ အလံကို အသုံးြပု ြခင်း၊
အခ
ြ ားနိုင်ငံအလံများကိုလည်း အလွဲသုံးစားခ
ြ င်းများ ေတွ့ ြမင်ရတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် နှစ်ဖက်အုပ်စု
အင
ြ င်းပွားမှုြပဿနာေတွေပါ်ေပါက်တာ ေတွ့ရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြမဝတီ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်မှာ
လွန်ခဲ့တဲ့ သကင်္န်ကာလမှာ တိုကျိုအုပ်စုလူငယ်များက ဂျပန်အလံေတွကိုင်ေဆာင်ြပီး ကရင်အမျိုးသား
အလံကို မေလျာ်သုံးစွဲခဲ့ြခင်းေက
ြ ာင့် နှစ်ဖက်အုပ်စု ြပဿနာဖ
ြ စ်ပွားခဲ့ရြပီး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
ေတွ၊ ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ေတွ ြပဿနာမကီးထွားေအာင် ေဖ
ြ ရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်
ကျွန်ေတာ် ေမးမ
ြ န်းလိုတာကေတာ့ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် အလံအပါအဝင် အခ
ြ ား
အထိမ်းအမှတ်အလံများ တလွဲအသုံး ြပုခ
ြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီးေတာ့ နိုင်ငံေတာ်က အေရးယူေဆာင်ရွက်
နိုင်ရန် မည်သို့စီစဉ်ထားေက
ြ ာင်း သိရှိလိုပါသဖ
ြ င့် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာ ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါ
သည်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ိ ဝန် ကီး၊ ြပည်ထေဲ ရးဝန် ကီးဌာန)။
ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ဇံြမင့်(ဒုတယ

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားေသာ ဧည့်သည်
မူ ြကမ်း

6
ေတာ်များအားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့်ြပည့်စုံ ြကပါေစလို့ ဦးစွာ ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းဦးရဲ့ ြကယ်ပွင့်
ြပေမးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ေတာ် ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန ဒုတိယဝန် ကီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ဇံြမင့်က
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃၇ မှာ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အလံကို ြပဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားရှိ ြပီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်
အလံဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်ကို ၂၀၁၀ ြပည့်
နှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်း အသုံး
ြပုတဲ့ အချုပ်အ ြခာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ သို့မဟုတ် လက်ေအာက်ခံနိုင်ငံတစ်ခု၏ သို့မဟုတ်
ထိုနိုင်ငံတစ်စိတ်တစ်ေဒသ၏ အလံတံခွန်၊ အခ
ြ ားအထိမ်းအမှတ် အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များပုံ၊
နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်နှင့် ဆင်တူယိုးမှားဖ
ြ စ်ေစေသာ အရာဝတ္ထုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊
နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်များ

စီရင်ြပသမှုကန့်သတ်ေရးအက်ဥပေဒအရလည်းေကာင်း

စီမံခန့်ခွဲ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်အလံဥပေဒပုဒ်မ ၇ မှာ နိုင်ငံေတာ်အလံကို
ရုးံ ဖွင့်ရက်များနှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားေသာ ေန့ကီး
ရက် ကးီ များတွင် လွှင့်ထူရမည်ဟုလည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၈ မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
အစိုးရအဖွဲ့ အခါအားေလျာ်စွာ ေက
ြ ညာသည့်ေန့ရက်များ၌ နိုင်ငံေတာ်အလံကို သတ်မှတ်သည့်
နည်းလမ်းများအတိုင်း လွှင့်ထူရမည်ဟုလည်းေကာင်း သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းထားရှိပါတယ်။
ယင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၉ မှာ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရက သတ်မှတ်ေ ြကညာသည့်ေန့ရက်များ၌
နိုင်ငံေတာ်တစ်ဝှမ်းရှိ အစိုးရ အေဆာက်အအုံများနှင့် ေနအိမ်များ၊ ဥပစာများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ရထား၊
သေဘာ၊
င်္ ေလယာဉ်စသည်တို့တွင် လွှင့်ထူနိုင်သည်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၁၃ မှာ နိုင်ငံေတာ်အလံ
ေပါ်တွင် စာလုံး၊ ဂဏန်း၊ ရုပ်ပုံနှင့် သေကတစေသာ
င်္
အမှတ်အသားတစ်ခုခုကို ေရးသားခ
ြ ယ်လှယ် ြခင်း၊
တွယ်ကပ် ြခင်း၊ ပုံနှိပ် ြခင်း၊ နိုင်ငံေတာ်အလံကို အဆင်းအရွယ်ပုံသ ာန် သို့မဟုတ် အချိုးအစား
ပျက် ြပားေစရန် ြပုခ
ြ င်း၊ ြပဋ္ဌာန်းခွင့်ြပုထားခ
ြ င်းမရှိသည့်ေနရာ၊ ေဒသနှင့်ကိစ္စများတွင်အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊
မေလးမစားပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ နိုင်ငံေတာ်အလံ၏ အထက်နှင့်တန်းတူတွင် ြပည်တွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အလံ
တစ်ခုခုလွှင့်ထူြခင်းမပ
ြ ုရဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၁၄ မှာ မည်သူမျှ နိုင်ငံေတာ်အလံ လွှင့်ထူ
ကိုင်ေဆာင်အသုံး ြပုခ
ြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ အမိန့်မရဘဲ
နိုင်ငံေတာ်အလံကို တိုင်ဝက်လွှင့်ထူ ြခင်း၊ ေကျာက်ရပု ်၊ ေကျာက်တိုင်နှင့် ရုပ်ထုအစရှိေသာ အထိမ်း
မူ ြကမ်း
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အမှတ်ပွဲများ၌ နိုင်ငံေတာ်အလံနှင့် ဖုံးအုပ်ထားခ
ြ င်း၊ နိုင်ငံေတာ်အခမ်းအနား သို့မဟုတ် စစ်အခမ်း
အနားဖ
ြ င့် သဂ
ြ င်္ိုဟ်ရာတွင်မှအပ ကွယ်လွန်သူ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို နိုင်ငံေတာ်အလံနှင့် ဖုံးလွှမ်း ြခင်း၊
ကွယ်လွန်သူ၏ ရုပ်ကလာပ်နှင့်အတူ နိုင်ငံေတာ်အလံကို သဂ
ြ င်္ိုဟ်ြခင်း၊ နိုင်ငံေတာ်အလံနှင့် သချင်္ိုင်း
ေမ
ြ ထိ ြခင်း၊ နိုင်ငံေတာ်အလံအား အတင်အချပ
ြ ုရာနှင့် အသုံး ြပုရာတွင် နိုင်ငံေတာ်အလံေအာက်ရှိ
ေမ
ြ ြပင်၊ ေရပ
ြ င်၊ ြကမ်းြပင်တို့နှင့်ထိြခင်း၊ နိုင်ငံေတာ်အလံကို ဆုတ် ြဖဲဖျက်ဆီး ြခင်း၊ ဂုဏ်ကျက်သေရ
ပျက် ြပားေစရန် တမင်သက်သက်ြပုခ
ြ င်းကို မေဆာင်ရွက်ရန်ဟူ၍ ြပဋ္ဌာန်းထားရှိ ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါ့အ ြပင် အဆိုပါ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၅ မှာ မည်သူမျှ နိုင်ငံေတာ်အလံကို ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာထုပ်ပိုး၊
အခင်းအဖ
ြ စ်အသုံးြပုခ
ြ င်း၊ နိုင်ငံေတာ်၏ကိုယ်စားေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်မျိုးသားလုံး၏ ကိုယ်စား
ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှအပ ပစ္စည်းတစ်ခုခု၏ အမှတ်တံဆိပ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊
အဝတ်အထည်ချုပ်လုပ်မှု ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဆင်ယင်မှုအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲ ြခင်းမပ
ြ ုရဟူ၍
ြပဋ္ဌာန်းထားရှိပါတယ်။ ယင်းဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ မှာ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မ ၁၄ နှင့် ပုဒ်မ ၁၅ ပါ
တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလျှင် သုံးနှစ်ထက်
မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ
ချမှတ်ရမည်ဟူ၍လည်း ြပဋ္ဌာန်းထားရှိြပီးြဖစ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ မှာ မည်သူမျှ နိုင်ငံေတာ်
အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးြပုခ
ြ င်း၊ နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ အစိတ်
အပိုင်းတစ်ခုခုကို ြဖစ်ေစ ဖျက်စီး ြခင်း သို့မဟုတ် ဖျက်စီးေစခ
ြ င်း၊ အတုအပပ
ြ ုလုပ်၍ ကိုယ်ကျိုး
အတွက်အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊ အသုံး ြပုေစခ
ြ င်း၊ ေက
ြ ာ်ြငာရန်ြဖစ်ေစ၊ ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်အမှတ်အသားပ
ြ ုလုပ်
ရန်ြဖစ်ေစ၊ အသုံး ြပုခ
ြ င်းမပ
ြ ုလုပ်ရဟူ၍ ြပဋ္ဌာန်းထားရှိ ြပီး ထိုသို့ေဆာင်ရွက်ပါက ယင်းဥပေဒပုဒ်မ
၇ မှာ ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစချမှတ်ရမည်ဟူ၍လည်း ြပဋ္ဌာန်းထားရှိြပီးြဖစ်ပါတယ်။
၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်များ(ဆင်ယင်ြပသမှုကန့်သတ်ေရး)အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂
ပုဒ်မခွဲ(က)မှာ နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်ဆိုသည်မှာ အချုပ်အ ြခာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခု၏ သို့တည်း
မဟုတ် လက်ေအာက်ခံနိုင်ငံတစ်ခု၏ သို့တည်းမဟုတ် ထိုနိုင်ငံ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ၏ အလံ
သို့တည်းမဟုတ် တံခွန်နှင့် အခ
ြ ားအထိမ်းအမှတ်ကို ဆိုလိုသည်ဟူ၍

ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများ၏ အလံများသည် နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်ဆိုသည့် စကားရပ်မှာ
မူ ြကမ်း
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အကျုံးဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်သည့်အြပင် ယင်းဥပေဒပုဒ်မ ၇ ပုဒ်မခွဲငယ်(ကက)အရ မည်သူ
မဆို ြမန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်း အသုံးြပုသည့် အချုပ်အ ြခာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတစ်ခု၏ သို့မဟုတ်
လက်ေအာက်ခံနိုင်ငံတစ်ခု၏ သို့မဟုတ် ထိုနိုင်ငံတစ်စိတ်တစ်ေဒသ၏ အလံ၊ တံခွန်၊ အခ
ြ ားအထိမ်း
အမှတ်၊ အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များ၏ပုံ၊ နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်နှင့် ဆင်တူယိုးမှားဖ
ြ စ်ေစေသာ
အရာဝတ္ထုများအား နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၏ ကင်းလွတ်ခွင့်အမိန့်အားဆန့်ကျင်၍ ြပည်သူအများ သို့တည်း
မဟုတ် ြပည်သူအချို့သွားလာခွင့်ရှိသည့် လမ်း ကီး၊ လမ်းငယ်၊ တံတား၊ လမ်း ြကား သို့တည်းမဟုတ်
လူသွားလမ်းများေပါ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သူများက သို့မဟုတ် ြပည်သူအချို့က အခေက
ြ းေငွေပး
၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ဝင်ထွက်နိုင်သည့် ဥပစာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်
အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုခုကို ဆင်ယင်ြပသလျှင် သို့တည်းမဟုတ် အဆိုပါလမ်း ကီး၊ လမ်းငယ်၊ တံတား၊
လမ်း ြကား၊ လူသွားလမ်း သို့တည်းမဟုတ် ဥပစာတစ်ခုခုတွင် သွားလာဝင်ထွက်ေနေသာ သို့တည်း
မဟုတ် ရှိေနေသာ ြပည်သူများအနက် တစ်ဦးဦးမ
ြ င်သာေအာင် ြပင်ဆင်ြပသလျှင် ထိုသူအား
ေခ
ြ ာက်လအထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်ငါးရာထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ
စီရင် ြခင်းခံရမည်ဟူ၍လည်း ြပဋ္ဌာန်းထားရှိပါတယ်။ သို့ေသာ် ယင်းဥပေဒပုဒ်မ ၇ ပုဒ်မခွဲငယ်(ခခ)
ြပစ်မှုကျူးလွန်သူသည် တရားဝင်အဖွဲ့ ြဖစ်လျှင် ကျပ်တစ်ေထာင်ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်စီရင် ြခင်းခံရ
မည်ဟူ၍လည်း ြပဋ္ဌာန်းထားရှိပါတယ်။
သာသနာေရးဝန် ကီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲတဲ့ သံဃနာယကလက်စွဲအပိုဒ် ၃၁၇ မှာ သာသနာ့
အလံကို ရဟန်းေတာ်များပါသည်ြဖစ်ေစ၊ မပါသည် ြဖစ်ေစ ဘုရားဖူးယာဉ်အမျိုးမျိုး၌ တပ်ဆင်ြခင်း၊
လမ်းေဘး၊ လမ်းဆုံ၊ လမ်းခွ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဆိပ်၊ ေရဆိပ်၊ ေဈး စေသာ ဌာနတို့၌ အေက
ြ ာင်းမဲ့
သက်သက် အသုံးြပုြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို သာသနာ့အလံေတာ်များဖ
ြ င့် ရပ်တန့်တားဆီး၍
ခရီးသွားများထံမှ အလှူခံြခင်း၊ သာသနာ့အလံေတာ်ကို မရိုမေသ မေလးမစားပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ သာသနာ့အလံ
ကို မည်သူသို့မျှ သို့မဟုတ် မည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမျှ ညွှတ် ြခင်း၊ အလံေတာ်ကို တစ်နည်းနည်း ြဖင့်
အလွယ်တကူစုတ်ြပတ်ေအာင်၊ ညစ်ေထးစွန်းထင်းေအာင်၊ ပျက်စီးေအာင်၊ လွှင့်ထူ ြခင်း၊ ဆင်ယင်ြပသ
ြခင်း၊ အသုံ ြပုခ
ြ င်း၊ နဖူးစည်းအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊ အလံေတာ်နှင့် ပစ္စည်းထုတ်ရန်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
ေက
ြ ာ် ြငာအဖ
ြ စ် အသုံးြပုခ
ြ င်း၊ သာသနာ့အလံ လွှင့်ထူထားေသာ အလံတိုင်တွင် ေက
ြ ညာစာများကပ်
ြခင်း၊ ချိပ်ြခင်း၊ အလံေတာ်နှင့် ချည်ေနှာင်ရစ်ပတ်ထုံးဖွဲ့ြခင်း၊ ေမ
ြ ြပင်၊ ြကမ်းြပင်၊ အခ
ြ ားဝတ္ထုတို့နှင့်
ထိေစခ
ြ င်း၊ အခင်းအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊ သာသနာ့အလံ၏ အထက်တွင် အလံတစ်ခုခုကို လွှင့်ထူြခင်း၊
မူ ြကမ်း
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ေကျာက်ရုပ်၊ ေကျာက်တိုင်၊ ရုပ်တုတို့ကို အလံေတာ်ြဖင့် ဖုံးအုပ်ထားခ
ြ င်း၊ စွန့်ပစ် ြခင်းတို့ကို မပ
ြ ုလုပ်ရ
ဟူ၍ ြပဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ယင်းလက်စွဲအပိုဒ် ၃၁၈ အရ အထက်ပါ တားမ
ြ စ်ချက်များကို မလိုက်
နာလျှင် ဓမ္မဝိနာယနှင့်အညီ အေရးယူေပးရန် သံဃနာယကအဖွဲ့များက အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း
များသို့ ေမတ္တ ာရပ်ခံရမည်ဟူ၍လည်း ြပဋ္ဌာန်းထားရှိပါတယ်။
ဒါ့အ ြပင် သာသနာ့အလံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလွဲသုံး ြခင်း၊ မဖွယ်မရာပ
ြ ုခ
ြ င်းတို့ကို ြပစ်မှု
ဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၉၅၊ ပုဒ်မ ၂၉၅ ပုဒ်မခွဲ(က) တို့ြဖင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
သို့ရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အထိမ်းအမှတ်အလံများ၊ အဖွဲ့အစည်းအလံများ၊ အသင်းအဖွဲ့
အလံများ၊ အခ
ြ ားအလံများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊
အဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ လွှင့်ထူေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သကဲ့သို့ အဆိုပါအလံများ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်နည်းနည်း ြဖင့် အလွဲသုံးြခင်း၊ စွန့်ပစ် ြခင်းအပါအဝင် မဖွယ်မရာပ
ြ ုလုပ် ြခင်း
ခံရပါက နစ်နာဆုံးရှုံးသည့် သက်ဆိုင်သူများ၏ တိုင် ြကားချက်အရ ြပစ်မှုဆိုင်ရာဥပေဒများအရလည်း
အေရးယူေဆာင်ရွက်နိုင်မည် ြဖစ်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ နိုင်ငံေတာ်အလံနှင့် အခ
ြ ားအထိမ်းအမှတ်များ
အလံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလွဲအသုံး ြပုခ
ြ င်းများအေပါ် နိုင်ငံေတာ်အလံဥပေဒ၊ နိုင်ငံေတာ် အထိမ်း
အမှတ်(ဆင်ယင်ြပသမှုကန့်သတ်ေရး)အက်ဥပေဒ၊ ြပစ်မှုဆိုင်ရာဥပေဒတို့ြဖင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိရာမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံေတာ်အလံဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၆ ြဖင့် အမှုနှစ်မှု၊ တရားခံ
နှစ်ဦးနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်ေန့အထိ ြပစ်မှုဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၉၅ ြဖင့် တစ်မှု၊ တရားခံ
တစ်ဦးတို့ကို အေရးယူေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။

လယ်ယာနှင့် အခ
ြ ားသီးနှံများ စိက
ု ပ် ျုိ းေရးနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကို
Website ဖွင့်၍ တင်ထားေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးဝင်းေဆွ၊ ေညာင်ေရွှမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ဦးဝင်းေဆွ(ေညာင်ေရွှမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊ ဖိတ် ြကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်
ကီးများအားလုံး

မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့်

ြပည့်စုံနိုင် ြကပါေစ။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

ရှမ်း ြပည်နယ်

(ေတာင်ပိုင်း)၊ ေညာင်ေရွှမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းေဆွြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဆက်သွယ်ေရးနှင့် Internet စာမျက်နှာ
များကို နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသားများ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများ၊ လူ ကီးလူငယ်
မကျန် ေခတ်နဲ့အညီ သုံးစွဲလျက်ရှိ ြကရာ အချို့မှာ အဂလိ
င်္ ိပ်ဘာသာမှအစပ
ြ ု၍ အခ
ြ ားဘာသာများပါ
ြ င့် လိုအပ်သည်များကို ရှာေဖွဖတ်ရှုေနနိုင် ြကြပီြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ
တတ်ေြမာက် ြကသဖ
ေတာင်သူဦးကီးများမှာ အချို့က အဂလိ
င်္ ပ်စာဖ
ြ င့် သိလိုသည်များကို ရှာေဖွဖတ်ရှုနိုင် ြကေသာ်လည်း
အချို့မှာ

ဘာသာစကားအခက်အခဲများရှိေနက
ြ ပါသဖ
ြ င့်

စိုက်ပျိုးေရးအဓိက

နိုင်ငံြဖစ်ေသာ

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ေတာင်သူဦးကီးများအေနဖ
ြ င့် လွယ်လွင့်တကူ စိုက်ပျိုးေရး
နည်းပညာများကို Internet မှတစ်ဆင့် ြမန်မာစာဖ
ြ င့် ြကည့်ရှုေလ့လာနိုင်ရန် ဥပမာ- မိှုစိုက်ပျိုးရန်
လိုအပ်ေသာ မျိုး၊ စိုက်ပျိုးနည်း၊ သီးနှံစုံစိုက်ပျိုးနည်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနည်းပညာများကို လယ်ယာ
စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနမှ Internet Website ေပါ်တွင်တင်ေပးနိုင်ရန် အစီအစဉ်
ရှိ/မရှိ ေတာင်သူဦး ကီးများရဲ့ကိုယ်စား သိရှိလိုပါသဖ
ြ င့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့်
ေလးစားစွာ ေမးမ
ြ န်းတင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့ဆ
် ည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနက ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖိ့ု ြဖစ်ပါ

တယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးအုန်းသန်း(ဒုတိယဝန် ကီး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန)။
ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

။ ရိုေသ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန ဒုတိယဝန် ကီး ဦးအုန်းသန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ရှမ်းြပည်
နယ်၊ ေညာင်ေရွှမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းေဆွရဲ့ ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်း
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အေပါ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေ ြမာင်းဝန် ကီးဌာနကိုယ်စား ေဖ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနဟာ ေတာင်သူလယ်သမားများ ဝင်ေငွတိုးတက်ေစ
မူ ြကမ်း
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ေရးအတွက် ေဒသရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီေသာ သက်တမ်းတို ေဈးကွက်ဝင်တဲ့ အထွက်ေကာင်းသီးနှံ
မျိုးများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ေရးအတွက် တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးေတွမှာ စံ ြပစိုက်ကွင်း
ကီးများ ထူေထာင်စိုက်ပျိုးပ
ြ သေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ထို့အြပင် သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးနည်း
စနစ်များနှင့် ေဈးကွက်ဝင်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးနည်းပညာများကို ေတာင်သူလယ်သမားများ အလွယ်
တကူ ြကည့်ရှုေလ့လာနိုင်ဖို့အတွက် ေတာင်သူလယ်သမား က ရုပ်သံလိုင်း (Farmer Channel)
တစ်ခုကို ြပန် ြကားေရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ပူးေပါင်းြပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ စတင် ြပီးထုတ်လွှင့်
ြပသေပးလျက် ရှိပါတယ်။
သီးနှံအမယ်အလိုက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ြခင်းနည်းပညာများ၊ သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ၊
ေရေမ
ြ ေဒသအေခ
ြ ခံအလိုက် စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့ သီးနှံပုံစံများ၊ ပိုးမွှားေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ၊
သိုေလှာင် ြခင်းနည်းပညာများ၊ ေဈးနှုန်းသတင်းအချက်အလက်များအား Internet စာမျက်နှာေပါ်မှာ
http://www.moai.gov.mm လိပ်စာနှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက Website တည်ေထာင်၍
လွှင့်တင်ခဲ့ေသာ်လည်းပဲ ၁၆-၈-၂၀၁၃ ရက်ေန့မှာ Web Server မှ Hard Disk ပျက်စီးသွားပ
ြ ီးေတာ့
လွှင့်တင်မှုကိုရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။

ယခုအခါမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစ၍ ြမန်မာ-အဂလိ
င်္ ပ်

နှစ်ဘာသာြဖင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ http://www.moai.
gov.mm လိပ်စာနဲ့ ြပန်လည်လွှင့်တင်ေပးလျက်ရှိပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံး
ကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ချင်းြပည်နယ်တွင် ပိနး် ဥအဝယ်ဒငုိ မ် ျား ဖွင့်လှစ်ြပီး ေဈးနှုန်းမှန်ြဖင့် ပုံမှန်ဝယ်ယူနိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက
ွ ်
ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးထန်းလိန်း၊ မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးထန်းလိန်း(မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ရိုေသေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

နှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ဒုတိယဝန် ကီးများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ် ကီးများ
အားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံ ြကပါေစလို့ ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က
ေတာ့ ချင်း ြပည်နယ်၊ မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်းလိန်းြဖစ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်ေမးမ
ြ န်းလိုတဲ့ ေမးခွန်းကေတာ့ ချင်းြပည်နယ်တွင် ပိန်းဥအဝယ်ဒိုင်များ ဖွင့်လှစ်ြပီး ေဈးနှုန်း
မှန်ြဖင့် ပုံမှန်ဝယ်ယူနိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ ေမးခွန်း
ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
မူ ြကမ်း
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၃၀-၃-၂၀၁၄ ရက်ေန့ထုတ် Chin World Weekly Journal ရဲ့ေရးသားေဖာ် ြပချက်အရ ချင်းြပည်နယ်
မှာ ပိန်းဥဧက စုစုေပါင်း ၁၅၆၂ ဧက စိုက်ပျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းလျက်ရှိ ြပီး ပိန်းဥအေလးချိန် ၅၃၅၃၀၁၂
ပိဿာထွက်ရှိေ ြကာင်း တွန်းဇံြမို့နယ်တစ်ြမို့နယ်တည်းမှာပင် ၁၁၆၂ ဧက စိုက်ပျိုး ြဖစ်ထွန်း
ေအာင် ြမင်လျက်ရှိေ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။ သို့ ြဖစ်ပါ၍ ချင်း ြပည်နယ်မှာ ပိန်းဥစိုက်၍ အသုံးချတဲ့
ေမ
ြ အတွက် ေမ
ြ ခွန်ရရှိထားမှုအေခ
ြ အေန သိရှိလိုပါတယ်။ ေနာက်ချင်းြပည်နယ်မှာထွက်တဲ့ ပိန်းဥ
၅၃၅၃၀၁၂ ပိဿာတန်ချိန်အားဖ
ြ င့် ၈၆၀၀ တန်ခန့်အနက် ေဒသအတွင်းစားသုံးမှုနဲ့ အခ
ြ ားသို့ တင်ပို့
ြ ီးေတာ့ ချင်း
ေရာင်းချတဲ့အတွက် ဝင်ေငွရရှိမှုအေခ
ြ အေန သိရှိလိုပါတယ်။ ြပည်ပနိုင်ငံများကေနပ
ြပည်နယ်မှာ ပိန်းဥအဝယ်ဒိုင်များဖွင့်လှစ်ြပီး ေဈးနှုန်းမှန်နှင့်ပုံမှန်ဝယ်ယူေပးနိုင်ေစရန် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရက ေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်း စီမံေဆာင်ရွက်ေပးနိုင် ြခင်းရှ/ိ မရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့်
ရိုေသေလးစားစွာ ေမးမ
ြ န်းတင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနက ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖိ့ု ြဖစ်ပါ

တယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးအုန်းသန်း(ဒုတိယဝန် ကီး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန)။ ။ ဆက်လက်
ြပီးေတာ့ ချင်းြပည်နယ်၊ မင်းတပ်ြမို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်းလိန်းရဲ့
ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းအေပါ်မှာ

ဆက်လက်ရှင်းလင်းေြဖ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်တို့

ရှင်းလင်းမေဖ
ြ ြကားမီမှာ ပိန်းဥနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်ေတွကို အနည်းငယ် အကျဥ်းချုပ် ြပီး
ရှင်းလင်းတင်ြပမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေန့ ကျွန်ေတာ်တို့ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ပိန်းဥစိုက်ပျိုးေရးနဲ့ပတ်သက်လို့
တဖ
ြ ည်းြဖည်းနဲ့ ေခတ်စားလာပ
ြ ီးေတာ့ စီးပွားဖ
ြ စ်စနစ်အ ြဖစ် စိုက်ပျိုးလာနိုင်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

အဓိက

ပိန်းဥစိုက်ပျိုးရတဲ့အေက
ြ ာင်းအရင်းကေတာ့

ကိုးပမ်း

ကျန်းမာေရး

ရှုေထာင့်က ြကည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ ပိန်းဥကိုစားသုံး ြခင်းနဲ့ ရရှိလာတဲ့ ေကာင်းကျိုးေတွကေတာ့
အဆုတ်နဲ့ နှလုံး ကက်သားကင််ဆာကို တားဆီးနိုင် ြခင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိတဲ့ ဆဲလ်နဲ့ အေရက
ြ ည်
အိတ်များကို သက်တမ်းရှည်ေစခ
ြ င်း၊ ေသွးတိုးနဲ့နှလုံးေရာဂါများကို သက်သာေစခ
ြ င်း၊ အေရပ
ြ ား
နှင့်ခံတွင်း ကင်ဆာများကာကွယ်နိုင် ြခင်းနဲ့ အမ
ြ င်အာရုံကို ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် ဒီေန့
ပိန်းဥစိုက်ပျိုးမှုဟာ ေခတ်စားလာတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အလားတူ ဒီေန့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံေတာ်ေတာ်များများမှာ
ကျွန်ေတာ်

တို့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံေရးနဲ့

ကျန်းမာေရးရှုေထာင့်အေပါ်
မူ ြကမ်း

မူတည် ြပီးေတာ့

စိုက်ပျိုး
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ထုတ်လုပ်မှုကို ေဆာင်ရွက်လာတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဓိကေတာ့ Food Security and Nutrition ဆိုတဲ့
ကျွန်ေတာ်တို့ ေခါင်းစဉ်နဲ့ပဲ အဓိက ဒီေန့ ေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးလာတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ဒါ့့အ ြပင် ဒီေန့ ပိန်းဥစိုက်ပျိုးေရးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ြကည့်မယ်ဆိုရင် စီးပွားေရးအရလည်း
တွက်ေြခကိုက်တဲ့

သီးနှံအမယ်သစ်တစ်မျိုး

ြဖစ်လာပါတယ်။

ပိန်းဥတစ်ဧကစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်

သုံးသိန်းကေန ငါးသိန်းေလာက်ထိ ကုန် ြပီးေတာ့ သူ့ရဲ့အထွက်ေပါ်မှာမူတည်ြပီးေတာ့ ဝင်ေငွဟာ ၁၀
သိန်းကေန ၁၅ သိန်းအထိ လူေတွရရှိေနက
ြ ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် အသားတင်အြမတ်အေနနဲ့ ပိန်းဥ
တစ်ဧက စိုက်မယ်ဆိုရင် ၅ သိန်းကေန ၁၀ သိန်းအထိ အနည်းဆုံး ရရှိလာတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်
ဒီေန့ ပိန်းဥစိုက်ပျိုးေရးကို ကျွန်ေတာ်တို့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့
လည်းတွန်းအားေပးပ
ြ ီးေတာ့ သင်တန်းများေပးြခင်း၊ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များ ြဖန့် ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုေဆာင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အေပါ်မှာပဲ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ကီး ေတာ်ေတာ်
များများကလည်းပဲ ဒီေန့ ပိန်းဥစိုက်ပျိုးဖို့အတွက် မျိုးများကို ကျွန်ေတာ်တို့ဝန် ကီးဌာနကို လာေရာက်
ေတာင်းဆိုလျက်ရှိတဲ့အတွက် ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ ဆက်လက် ြပီးေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့ ချင်း ြပည်နယ်ရဲ့ ေမးခွန်းအေပါ်မှာ တင် ြပရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနစှ မ် ှာ
ချင်း ြပည်နယ်အတွင်းမှာ ပိန်းဥစိုက်ပျိုးမှုမှာ တီးတိန်ြမို့နယ်မှာ ၃၁၅ ဧက၊ တွန်းဇံြမို့နယ်မှာ ၁၁၆၂
ဧက၊ ကျီခါးမ
ြ ို့နယ်မှာ ၁၅၀ ဧက၊ ထန်တလန် ြမို့နယ်မှာ ၂၃၅ ဧက၊ ဖလမ်းြမို့နယ်မှာ ၆၅ ဧက၊
ရိေခါဒါရ်ြမို့နယ်မှာ ၁၀ ဧက၊ ဟားခါးမ
ြ ို့နယ်မှာ ၉၉ ဧက၊ ကန်ပက်လက် ြမို့နယ်မှာ ၂၈ ဧက၊
ချင်း ြပည်နယ်တစ်ြပည်နယ်လုံး ပိန်းဥစိုက်ဧကဟာ ၂၅၆၂ ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။
ေတာင်ယာေမ
ြ မှာ ၁၆၈၇ ဧကအား အခင်းလိုက်စိုက်ပျိုးပ
ြ ီးေတာ့ အိမ်ြခံဥယျာဥ်ေြမေတွမှာ
သီးညှပ်အြဖစ်နဲ့ ၈၇၅ ဧက စိုက်ပျိုးေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး ေမးမ
ြ န်း
ထားတဲ့ ေမ
ြ ခွန်စည်း ြကပ်ရာမှာလည်းပဲ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာနရဲ့ ၁၀-၁၁-၁၉၆၇ ရက်စွဲပါ
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအမှတ် ၄၂၅ အရ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရတဲ့အတွက် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ ြပဋ္ဌာန်းချက်
ပါအတိုင်း တစ်ဧကစိုက်လျှင် ေမ
ြ ခွန်အ ြဖစ်နဲ့ ၁ ကျပ်နှုန်းြဖင့်သာ စည်း ြကပ်ေကာက်ခံရသဖ
ြ င့် အခင်း
လိုက်စိုက်ပျိုးတဲ့ ၁၆၈၇ ဧကအတွက် (ခိုင်ေ ြကးေငွမပါ) ေမ
ြ ခွန် ၁၆၈၇ ကျပ် စည်း ြကပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနရဲ့ ေမ
ြ ခွန်စည်း ြကပ်ြခင်းအတွက် အမိန့်ြပဋ္ဌာန်းချက်မှာ တည်ဆဲြဖစ်
လျက်ရှိပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ချင်း ြပည်နယ်အတွက် ပိန်းဥ၊ ကန်စွန်းနှင့် ဝဥများကိုသာ ေဒသတွင်း ြဖည့်စွက်စားသုံးနုိင်
ရန်သာ ေတာင်သူများ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီးေတာ့ စီးပွားဖ
ြ စ်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချနိုင်ဖို့
အတွက် စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းမရှိေသး ြကပါ။ ေစျးကွက်ဝင်ေရာင်းချနိုင်ဖို့အတွက် ပိန်းဥအရည်အေသွး ြမင့်မား
မှသာလျှင်

ေရာင်းတန်းဝင်ေစျးကွက်ရရှိနိုင်မှာြဖစ်သြဖင့်

မျိုးေကာင်းများေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးရန်

ချင်း ြပည်နယ်၊ စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနက ပိန်းဥမျိုးေကာင်းများ ေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ေရးအတွက် စီမံ
ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အ ြပင် ကျွန်ေတာ်တို့ ပိန်းဥနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီး
ဌာန စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနမှ ညွှန် ြကားေရးမှူးတစ်ဦးဟာ ၂၆-၅-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာမင်းတပ် ြမို့နယ်၊
ြမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးအပါအဝင် ေဒသမျိုးဖ
ြ စ်တဲ့ ဝဥနှင့် ပိန်းဥ စိုက်ပျုိးေသာ ေတာင်သူ ၇၄ ဦးနှင့်
ေတွ့ဆုံြပီးတာ့ ဝဥနှင့် ပိန်းဥ စနစ်တကျစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေတွ့ ကုံရတဲ့အခက်အခဲများကို ေဆွးေနွး ြပီး
ကျွန်ေတာ်တို့ သင်တန်းများေပးပို့ခဲ့ြပီးြဖစ်ပါတယ်။
ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ပုဗ္ဗသီရိ ြမို့နယ်၊ စက်စက်ယိုစိုက်ကွင်းမှာ နယ်ေြမအရပ်ရပ်က စိတ်ပါဝင်စားသူ
များကို သတင်းစာကေနပ
ြ ီးေတာ့ ဖိတ်ေခါ် ြပီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ေန့မှ ၂၇ ရက်
မနက်ြဖန်ခါနဲ့သန်ဘက်ခါ နှစ်ရက်မှာ ေစျးကွက်ဝင် ပိန်းဥ၊ ကန်စွန်းဥနှင့် ကညွတ် စိုက်ပျုိးထုတ်လုပ်မှု
နည်းပညာများကို

ေဆွးေနွးသင်တန်းပို့ချေပးမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း

သတင်းေကာင်းပါးအပ်ပါတယ်။

ချင်း ြပည်နယ်မှထွက်ရှိတဲ့ ပိန်းဥများကို နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ေနတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့လည်း တင်ပို့မှု
မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရပါတယ်။ ထို့အြပင် ပိန်းဥများဟာ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အခ
ြ ားပ
ြ ည်နယ်၊
တိုင်းေဒသကီးများသို့လည်း တင်ပို့လျှင်လည်း သယ်ယူပို့ေဆာင်ခ ချင်းြပည်နယ်ကေနပ
ြ ီး တွက်ေြခ
မကိုက်ြဖစ်ေနေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါတယ်။ အရည်အေသွး ြပည့်မီတဲ့ ပိန်းဥ အဓိကဝယ်လိုတဲ့ နိုင်ငံေတွ
ကေတာ့ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ တရုတ်နုိင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံေတွကေနပ
ြ ီးေတာ့ နှစ်စဥ် တန်ချိန်
၂ သိန်းေကျာ် ဝယ်ယူလိုေ ြကာင်း ဒီေန့ကမ်းလှမ်းလာတာ ရရှိှပါတယ်။ ချင်း ြပည်နယ်မှ ထွက်ရှိတဲ့
ပိန်းဥများနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ နိုင်ငံေတာ်ရဲ့စီးပွားေရးစနစ်ဟာ ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် ြဖစ်သည်နှင့်
အညီ

ြပည်ပေဈးကွက်ရရှိေစေရးအတွက်

ေဒသတွင်းရှိ

ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအေနနဲ့

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်များနှင်စ့ က်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ြမန်မာ
နိုင်ငံ

သစ်သီးဝလံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ေရာင်းချသူများအသင်းတို့နဲ့

ချိတ်ဆက်ြပီး ပိန်းဥအပါအဝင် မိမိေဒသမှ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်သီးနှံများ ေဈးကွက်ရရှိရန်
မူ ြကမ်း
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ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်းနဲ့ လက်ရှိအေခ
ြ အေနအရ ြပည်ပနိုင်ငံများမှ ချင်း ြပည်နယ်
တွင် ပိန်းဥအဝယ်ဒိုင်များ လာေရာက်ဖွင့်လှစ်ဝယ်ယူမည့် အစီအစဉ် ေလာေလာဆယ်မရှိေသး
ပါေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ယေန့အတွက် ေမးခွနး် များ ေမးမ
ြ န်း၊

ေဖ
ြ ြကား ြခင်း အစီအစဉ် ြပီးဆုံးပါြပီ။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က
ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့်

အတည် ြပု၍ေပးပို့ေသာ

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်း

ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ြကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်သွင်းထားသည့်

အဆိုအားတစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက်ေဆွးေနွး၍အတည် ြပုရန်

လွှတ်ေတာ်၏

ြပင်ဆင်ချက်
အဆုံးအဖ
ြ တ်

ရယူ ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်လက် ြပီး အစဉ်အစဉ် ၆ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။ အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်မှာ စတင် တင်သွင်းြပီး ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည် ြပု၍ ေပးပို့လာေသာ ြမန်မာ့သတ္တ ု
တွင်း ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းကို ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်း
အေဝး (၂၀)ရက်ေြမာက်ေန့ဖ
ြ စ်ေသာ ၂၇-၆-၂၁၀၄ ရက်တွင် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာ
ဖတ် ြကားရှင်းလင်း ြခင်း ြပုလုပ်ခဲ့ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်အဆို
တင်သငွ ်း ေဆွးေနွးလိုတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနဖ
ြ င့် မိမိတို့ြပင်ဆင်လိုတဲ့ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊
အေက
ြ ာင်းအရာ၊ အချက်အလက်များကို တိကျစွာေရးသားေဖာ်ြပ၍ ၁-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံး
ထားပ
ြ ီး အမည်စာရင်းေပးသွင်းရန် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာခဲ့ ြပီးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်
စပ်လျဉ်း ြပီး ေဆွးေနွးအတည်ြပုခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။ ဒီလိုေဆွးေနွးရာမှာ ဥပေဒက
ြ မ်း၏
ေခါင်းစဉ်၊ နိဒါန်းမှအစ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ခုလုံး ပါဝင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ အပိုဒ်၊
အပိုဒ်ခွဲအစဉ်လိုက် အတည် ြပုနိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ြပင်ဆင်ချက်မရှိပါက အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ရဲ့ြပင်ဆင်အတည်ြပုချက်အတိုင်း အတည်ြပုေရးတင် ြပေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပင်ဆင်ချက်
ြ မ်းေကာ်မတီနဲ့
ရှိေသာ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများအတွက် ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းထားတဲ့ ဥပေဒက
ဆွမ်ပရာဘွမ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခမိုင်မုံကွမ်တို့က သက်ဆိုင်ရာအပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအလိုက် ေဆွးေနွးြခင်း၊
လိုအပ်က ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က ရှင်းလင်းေဆွးေနွး ြခင်းများပ
ြ ုလုပ် ြပီး လွှတ်ေတာ်ရဲ့
ဆန္ဒ၊ သေဘာထားရယူ၍ ဆုံး ြဖတ်အတည်ြပုသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဉ်းြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီမှ အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက် ၆၈ ချက်အနက် ၁၉ ချက်ကို သေဘာတူေ ြကာင်းနှင့် ၄၈ ချက်အား သေဘာ
မတူဘဲ ြပင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ သေဘာတူသည့် ၁၉ ချက်နှင့် ြပင်ဆင်ချက် ၄၈ ချက်အား တင်သွင်းရန်
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးခင်ေမာင်ညို(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားသည့် ြပည်ေထာင်စု
ဒုတိယဝန် ကီးများနှင့် လွှတ်ေတာ်ေလ့လာေရးအဖွဲ့များအားလုံး မဂလာပါလိ
င်္
ု့ ဦးစွာဂါရဝပ
ြ ု နှုတ်ခွန်း
ဆက်သအပ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊

ေပါက်မဲဆန္ဒနယ်မှ

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီဝင် ဦးခင်ေမာင်ညို ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီကိုယ်စား ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်တဲ့ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၉၀ အရ လွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် လွှတ်ေတာ်
သို့ အဆိုတင်သွင်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဒီဥပေဒနဲ့ပတ်သက်
ြပီးခါကျမှ မိမိတို့ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီနှင့် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
ြပင်ဆင်အဆို ြပုထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များမှာ (က) ဦးသန်း ြမင့်၊ ဆားလင်း ကီးမဲဆန္ဒနယ်၊ (ခ)
ဦးခင်ေမာင်ေဌး၊
ဦးခွန်ေမာင်ေသာင်း၊

ထီးလင်းမဲဆန္ဒနယ်၊

(ဂ)

ဦးခမိုင်မုံကွမ်၊

ပင်ေလာင်းမဲဆန္ဒနယ်၊ (င)

ဆွမ်ပရာဘွမ်မဲဆန္ဒနယ်၊

ဦးဖ
ြ ိုးမင်းသိန်း၊

လှည်းကူးမဲဆန္ဒနယ်၊

(ဃ)
(စ)

ဦးစိုင်းေမာင်တင်၊ လဲချားမဲဆန္ဒနယ်၊ (ဆ)ေဒါ်ခင်စန်းလိှုင်၊ ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်၊ (ဇ) ဦးမင်းသူ၊ ဥတ္တ ရသီရိ
မဲဆန္ဒနယ်စသည့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသည် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ၂၅-၆၂၀၁၄ နဲ့ ၂၆-၆-၂၀၁၄၊ ၄-၇-၂၀၁၄၊ ၁၅-၇-၂၀၁၄ နဲ့ ၁၈-၇-၂၀၁၄ ေန့များမှာ ြပင်ဆင်အဆို
တင်သွင်းထားတဲ့ ေဖာ်ြပပါ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ ေလ့လာဆန်းစစ်
သုံးသပ်ေရးေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပေဒေရးရာဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
အဖွဲ့ဝင်များ၊ သတ္တ ုလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင် ြပီး
ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးများ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ြပည်သ့ူ လွှတ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ ၁၅-၇-၂၀၁၄
ရက်ေန့တွင် ကျင်းပတဲ့အစည်းအေဝးသို့

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် သတ္တ ုနှင့်သယံဇာတေကာ်မတီ

ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့ တက်ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။ ဤဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး
မူ ြကမ်း
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အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏

ြပင်ဆင်ချက်များအတိုင်း

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက

သေဘာတူလက်ခံသည့်အချက် ၁၉ ချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ြပီး လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များထံလည်း ြဖန့်ေဝထားပ
ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။
အစဉ် ၁ စာမျက်နှာ ၁ အမှတ်စဉ် ၁ အပိုဒ် ၁။ အစဉ် ၂ စာမျက်နှာ ၁ အမှတ်စဉ် ၄ အပိုဒ် ၂
အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)။ အစဉ် ၃ စာမျက်နှာ ၄ နှင့် ၅ အမှတ်စဉ် ၁၀ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(စ)။ အစဉ် ၄ စာမျက်နှာ ၅
အမှတ်စဉ် ၁၃ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ည)။ အစဉ် ၅ စာမျက်နှာ ၆ အမှတ်စဉ် ၁၉ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဎ)။
အစဉ် ၆ စာမျက်နှာ ၈ အမှတ်စဉ် ၂၄ အပိုဒ် ၄ ရှိ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ (ဂ)နဲ့ (ဃ)။ အစဉ် ၇ စာမျက်နှာ
၁၁ အမှတ်စဉ် ၃၀ အပိုဒ် ၆ ရှိ ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွ(ဲ ဂ)။ အစဉ် ၈ စာမျက်နှာ ၁၇ အမှတစ် ဉ် ၄၂ အပိုဒ် ၁၂။
အစဉ် ၉ စာမျက်နှာ ၁၇ အမှတ်စဉ် ၄၄ မှ ၄၆ အပိုဒ် ၁၄၊ အပိုဒ် ၁၅၊ အပိုဒ် ၁၆။ အစဉ် ၁၀ စာမျက်နှာ
၁၈ အမှတ်စဉ် ၄၈ အပိုဒ် ၁၈။ အစဉ် ၁၁ စာမျက်နှာ ၁၉ အမှတစ် ဉ် ၅၂ အပိုဒ် ၂၂။ အစဉ် ၁၂
စာမျက်နှာ ၂၀ အမှတ်စဉ် ၅၅ အပိုဒ် ၂၅။ အစဉ် ၁၃ စာမျက်နှာ ၂၁ အမှတ်စဉ် ၅၇ နှင့် ၅၉ အပိုဒ် ၂၇၊
အပိုဒ် ၂၉။ အစဉ် ၁၃ စာမျက်နှာ ၂၂ အမှတ်စဉ် ၆၁ အပိုဒ် ၃၁၊ အစဉ် ၁၄ စာမျက်နှာ ၂၃ နဲ့ ၂၄
အမှတ်စဉ် ၆၄ နှင့် ၆၆ အပိုဒ် ၃၃၊ အပိုဒ် ၃၅။ ဤဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပင်ဆင်သည့်အချက်
ြပင်ဆင်ချက်များကို သေဘာမတူဘဲ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
၄၈ ချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်အစဉ် ၁ စာမျက်နှာ ၁ အမှတ်စဉ် ၂ နှင့် ၃ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(က) အပိုဒ်ခွဲ(ခ)။ အစဉ် ၂
စာမျက်နှာ ၁ မှ ၃ အမှတ်စဉ် ၅ မှ ၉ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ) အပိုဒ်ခွဲ(င) အပိုဒ်ခွဲ(စ) အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)အပိဒု ်
(င)။ အစဉ် ၃ စာမျက်နှာ ၄ အမှတ်စဉ် ၁၁ နဲ့ ၁၂ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွ(ဲ ဆ) အပိုဒ်ခွဲ (ဈ)။ အစဉ် ၄
စာမျက်နှာ ၅ နှင့် ၆ အမှတ်စဉ် ၁၄ မှ ၁၈ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွ(ဲ ဋ) အပိုဒ်ခွ(ဲ ဌ) အပိုဒ်ခွဲ(ဎ) အပိုဒ်ခွ(ဲ ဒ)
ပုဒ်မခွဲ(ဎ)။ အစဉ် ၅ စာမျက်နှာ ၆ နှင့် ၇ အမှတ်စဉ် ၂၁ နှင့် ၂၂ အပိုဒ် ၃ နဲ့ အပိုဒ်ခွဲ(က) အပိုဒ် ၃
အပိုဒ်ခွဲ(ခ)။ အစဉ် ၆ စာမျက်နှာ ၇ အမှတ်စဉ် ၂၂ နဲ့ ၂၃ အပိုဒ် ၄ ရှိ ပုဒ်မ ၄ အပိုဒ် ၄ ရှိ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ
(က)။ အစဉ် ၇ စာမျက်နှာ ၈ အမှတ်စဉ် ၂၅ အပိုဒ် ၄ ရှိ ပုဒ်မ ၅။ အစဉ် ၈ စာမျက်နှာ ၉ အမှတ်စဉ် ၂၆
အပိုဒ် ၄ ရှိ ပုဒ်မ ၆။ အစဉ် ၉ စာမျက်နှာ ၉ နဲ့ ၁၀ အမှတ်စဉ် ၂၇ အပိုဒ် ၅။ အစဉ် ၁၀ စာမျက်နှာ ၁၀
အမှတ်စဉ် ၂၈ အပိုဒ် ၆ ရှိ ပုဒ်မ ၇ ပုဒ်မခွ(ဲ က)နှင့် (ခ)။ အစဉ် ၁၁ စာမျက်နှာ ၁၁ အပိုဒ် ၂၉ အပိုဒ် ၆ ရှိ
ပုဒ်မခွဲ ၈ ပုဒ်မ (က)နှင့် (ခ)။ အစဉ် ၁၂ စာမျက်နှာ ၁၂ အမှတ်စဉ် ၃၁ အပိုဒ် ၆ ရှိ ပုဒ်မ ၉။ အစဉ် ၁၃
စာမျက်နှာ ၁၂ အမှတ်စဉ် ၃၂ အပိုဒ် ၆ ရှိ ပုဒ်မ ၁၀။ အစဉ် ၁၄ စာမျက်နှာ ၁၃ အမှတ်စဉ် ၃၃ အပိုဒ် ၆
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ရှိ ပုဒ်မ ၁၁။ အစဉ် ၁၅ စာမျက်နှာ ၁၃ နှင့် ၁၄ အမှတ်စဉ် ၃၄ နှင့် ၃၅ အပိုဒ် ၇ အပိုဒ် ၈။ အစဉ် ၁၆
စာမျက်နှာ ၁၄ အမှတ်စဉ် ၃၆ အပိုဒ် ၉ ရှိ ပုဒ်မ ၁၂ ပုဒ်မခွ(ဲ ဆ)။ အစဉ် ၁၇ စာမျက်နှာ ၁၄ နဲ့ ၁၅
အမှတ်စဉ် ၃၅၊ ၃၇ အပိုဒ် ၉ ရှိ ပုဒ်မ ၁၂ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)။ အစဉ် ၁၈ စာမျက်နှာ ၁၅ အမှတ်စဉ် ၃၈
အသစ်ြဖည့်စွက်ချက်။ အစဉ် ၁၉ စာမျက်နှာ ၁၅ အမှတ်စဉ် ၃၉ အပိုဒ် ၁၀။ အစဉ် ၂၀ စာမျက်နှာ ၁၆
အမှတ်စဉ် ၄၀ အပိုဒ် ၁၁ ရှိ ပုဒ်မ ၁၈။ အစဉ် ၂၁ စာမျက်နှာ ၁၇ အမှတ်စဉ် ၄၁ အပိုဒ် ၁၁ ရှိ ပုဒ်မ ၁၉
အမှတ်စဉ်၂၂ စာမျက်နှာ ၁၇ အမှတ်စဉ် ၄၃ အပိုဒ် ၁၃။ အစဉ် ၂၄ စာမျက်နှာ ၁၇ အမှတ်စဉ် ၄၇
အပိုဒ် ၁၇။ အစဉ် ၂၅ စာမျက်နှာ ၁၈ အမှတ်စဉ် ၄၉ နှင့် ၅၀ အပိုဒ် ၁၉ အပိုဒ် ၂၀။ အစဉ် ၂၆
စာမျက်နှာ ၁၉ နှင့် ၂၀ အမှတ်စဉ် ၅၂ မှ ၅၄ အပိုဒ် ၂၂ အပိုဒ် ၂၃ အပိုဒ် ၂၄။ အစဉ် ၂၇ စာမျက်နှာ
၂၀ အမှတ်စဉ် ၅၆ အပိုဒ် ၂၆။ အစဉ် ၂၈ စာမျက်နှာ ၂၁ အမှတစ် ဉ် ၅၈ အပိုဒ် ၂၈။ အစဉ် ၂၉
စာမျက်နှာ ၂၂ အမှတ်စဉ် ၆၀ အပိုဒ် ၃၀။ အစဉ် ၃၀ စာမျက်နှာ ၂၂ နဲ့ ၂၃ အမှတ်စဉ် ၆၂ နှင့် ၆၃
အပိုဒ် ၃၂ အသစ်ြဖည့်စွက်ချက်။ အစဉ် ၃၁ စာမျက်နှာ ၂၃ အမှတ်စဉ် ၆၅ အပိုဒ် ၃၄။ အစဉ် ၃၂
စာမျက်နှာ ၂၄ အမှတ်စဉ် ၆၇ နှင့် ၆၈ အပိုဒ် ၃၅ ရှိ ပုဒ်မ ၃၉ အပိုဒ်ခွဲ(ခ) အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)။
သို့ြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏အတည်ြပုချက်အတိုင်း သေဘာတူ
ထားသည့် အချက် ၁၉ ချက်နှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီ၏ ြပင်ဆင်ရန်တင်ြပချက်
၄၈ ချက်အား လွှတ်ေတာ်မှ အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ သတ္တ ုတွင်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် ပတ်သက်

ြပီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ ေလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ေရးေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပေဒပ
ြ ုေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ သတ္တ ု
လုပ်ငန်းရှင်အသင်းနဲ့ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင် ြပီး ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝး
များကျင်းပပ
ြ ီး တင်ြပသွားတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့
ြပင်ဆင်ချက် ၁၉ ချက်အား လွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့
ြပင်ဆင်ချက်များကို သေဘာမတူဘဲ ြပည်သ့ူ လတ
ွှ ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပင်ဆင်သည့် အချက်
၄၈ ချက်အား ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက တင်ြပသွားပါတယ်။ ဒီတင်ြပချက်နှင့် ပတ်သက် ြပီး အဆိုြပု
ချက်နှင့်ပတ်သက် ြပီး သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလားခင်ဗျား။
မူ ြကမ်း
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ဦးသန်းထွန်းေအာင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ကန့်ကွက်ရန်မရှိေ ြကာင်း တင်ြပအပ်ပါ
တယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက ကန့်ကွက်ရန်မရှိေ ြကာင်း တင်ြပသွားပါတယ်။ ဒီ

ြပင်ဆင်ချက်၊ အဆိုြပုချက်များအား လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။
ဦးဝင်းဦး(ေရဖ
ြ ူမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ် ဒီဥပေဒက
ြ မ်းရဲ့ အပိုဒ်စဉ် ၂၈ နဲ့ ၂၉ ကလွဲလို့ ကျန်တာအားလုံးသေဘာတူပါတယ်။ ဒီ ၂၈ နဲ့
၂၉ မှာေတာ့ ဒီဥပေဒကို အတည် ြပုလိုက်ရင် အနည်းငယ် လွဲမှားသွားမှာစိုးတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ့်
အေနနဲ့ တင်ြပချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အမှတ်စဉ် ၂၈ စာမျက်နှာ ၁၀ အပိုဒ် ၆ ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒ
ပုဒ်မ ၇ နှင့် ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒပုဒ်မ ၈ တို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ စာမျက်နှာ ဘယ်ေလာက်လဲ။

ဦးဝင်းဦး(ေရဖ
ြ ူမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ စာမျက်နှာ ၁၀ နဲ့ ၁၁ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အမှတ်စဉ် ၂၈ နဲ့ ၂၉
ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

ြ ာပါ။
။ ကန့်လန့်ြဖတ်ဇယားလား။ ေပ

ဦးဝင်းဦး(ေရဖ
ြ ူမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ကန့်လန့်ြဖတ်ဇယား၊ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျား ။ အဲ့ဒီမှာ အစဉ် ၂၈
အပိုဒ် ၆ ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်ဆိုတဲ့ေနရာမှာ
ဥပေဒပုဒ်မ ၇ က ဝန် ကီးဌာနကေနပ
ြ ီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ Cabinet
ကေနခွင့် ြပုချက်ယူြပီးေတာ့မှ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပုရမယ့် လုပ်ငန်းေတွကို ေရးထားတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ
ပုဒ်မ ၇ အပိုဒ်(က)မှာ နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုပါရှိတဲ့ သတ္တ ုနဲ့စက်မှုတွင်းထွက်ေတွအတွက် ခွင့် ြပုချက်
ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲ့ဒီအပိုဒ်မှာ အကီးစားထုတ်လုပ်ြခင်းတစ်ခုထဲကိုပဲ ထည့်ထားပါတယ်။ တကယ်
တမ်းကေတာ့ နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီး ြမှုပ််နှံမှုဟာ အကီးစားေရာ၊ အလတ်စားမှာပါ ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ အကီးစားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ အလတ်စားတစ်ခုထပ်မံ ြဖည့်ထည့်ေပးဖို့
ကျွန်ေတာ်တင် ြပချင်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခါ အဲ့ဒီအပိုဒ် ၇ ရဲ့ (ခ) မှာ ဒါကေတာ့ နိုင်ငံသားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ
မှု ြဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုကို ဝန် ကီးဌာနကေနပ
ြ ီးေတာ့ Cabinet ရဲ့ခွင့်ြပုချက်နဲ့ ခွင့်ြပု
ေပးရတဲ့အခါမှာ ဒီနိုင်ငံသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုမှာလည်း အကီးစားေရာ၊ အလတ်စားေရာ၊ အေသး
မူ ြကမ်း
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စားေရာထည့်ထားတာ ေတွ့ရပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကေတာ့ နိုင်ငံသားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုမှာ အလတ်စား
နှင့် အေသးစားသည် ဝန် ကီးဌာနရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ေအာက်မှာ ရှိရမှာြဖစ်ပါတယ်။ Cabinet ကို အားလုံး
တင်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ အပိုဒ်(ခ) မှာ အလတ်စားထုတ်လုပ်ြခင်းနဲ့ အေသးစား
ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုတဲ့စကားရပ်ကို အပိုဒ်(ခ)ကေန ပယ်ဖျက်ေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
တစ်ခါအမှတ်စဉ် ၂၉ ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒပုဒ်မ ၈ မှာ ဒါကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို ့စက်မှုတွင်း
ထွက်ကုန် ြကမ်းများ ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနဲ့ ေကျာက်ကို အကီးစား၊ အေသး
စား၊ အလတ်စားထုတ်လုပ် ြခင်းဟာ ဒါဝန် ကီးဌာနရဲ့ ခွင့်ြပုချက်၊ ဝန် ကီးဌာနရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ေအာက်မှာ
ရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အပိုဒ်(ခ)မှာေတာ့ ပယ်ဖျက်သည်။ တည်ဆဲဥပေဒအတိုင်းထားရှိရန်လို့
ြဖစ်ေနတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် အမှန်ကေတာ့ အပိုဒ်(ခ)မှာ ဒီေစာေစာက ကျွန်ေတာ်တို့ ပထမမှာထုတ်ခဲ့တဲ့
အလတ်စားထုတ်လုပ်ြခင်းနဲ့ အေသးစားထုတ်လုပ်ြခင်းကို အပိုဒ်(ခ)အေနနဲ့ ြပန်လည်ထည့်ေပးရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါေလးကို မှန်ကန်သွားေအာင်လို့ ကျွန်ေတာ်တင် ြပလိုြခင်းြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အခုတင်ြပချက်နှင့် ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရယ်၊ သတ္တ ုနဲ့

သယံဇာတေကာ်မတီရယ်၊ သတ္တ ုတွငး် ဝန် ကီးဌာနက အခုတင်ြပချက်ကို ြပန်လည်ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းေပး
ေစလိုပါတယ်။
ြ မ်းေကာ်မတီ)။
ဦးေစာလှထနွ း် (အတွင်းေရးမှူး၊ ဥပေဒက

။ ကျွန်ေတာ် ဦးဝင်းဦးရဲ့ တင်ြပ

ချက်ဟာ ကျွန်ေတာ်တို့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီမှာ ေကျေကျလည်လည် စဉ်းစားေဆာင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပိုင်း
ြဖစ်ေ ြကာင်း ဦးစွာတင်ြပလိုပါတယ်။ ဒါက ကျွန်ေတာ်တို့ ဥပေဒက
ြ မ်းေဆွးေနွးချက်အေပါ်မှာ ြပန်လည်
ရှင်းလင်း ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကေတာ့ ဒီလိုကျွန်ေတာ်တို့ အတည်ြပုတဲ့အချိန်မှာ ဥပေဒ
ြကမ်းေကာ်မတီမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ေဆွးေနွးမှုကို ေကျေကျလည်လည် အကိမ် ကိမ်လုပ် ြပီးတဲ့အချိန်မှာ
အတည်ြပုခါနီးမှ ဒီလိုကန့်ကွက်တဲ့၊ ေဆွးေနွးတဲ့အေပါ်မှာလည်း ဒါကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ကန့်ကွက်လို
ေက
ြ ာင်းလည်း ြဖည့်စွက်ေြပာက
ြ ားလိုပါတယ်။ သို့ေသာ် ဒါကတစ်ပိုင်း ြဖစ်ြပီးေတာ့ ဒီအေက
ြ ာင်းအရာ
ေပါ်မှာ တင်ြပပါ့မယ်။ အဲ့ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ ဒီ ြပင်ဆင်ချက်မှာေတာ့ ဝန် ကီးဌာနက နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်လို့ရှိရင် အကီးစားကိုပဲေရးထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့အေသးစား၊ အလတ်စားမလုပ်
နိုင်ဘူးလို့ ယူဆထားခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်ေတာ့ အေသးစားေရာ၊ အလတ်စားေရာလုပ်မယ်ဆိုရင်
နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုပါလို့ရှိရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သို့ေသာ် နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလို့ပါလာလို့
မူ ြကမ်း
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ရှိရင်ေတာ့၊ နိုင်ငံြခားသားပါလာရင်ေတာ့ အကီးစားလို့ပဲသတ်မှတ်မယ်။ အေသးစားလုပ်လုပ်၊ အလတ်
စားလုပ်လုပ် အကီးစားလို့ပဲသတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ မူကိုကိုင်စွဲချင်တဲ့အတွက် ဒီမှာ အကီးစားလိ့ု ပဲ ေရး
ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ေ ြကာင်း ြပင်ဆင်ချက် ၇ (က)ကို တင်ြပလိုပါတယ်။ ဒုတိယတင်ြပလိုတဲ့အချက်ကေတာ့
နိုင်ငံသားေတွဟာ သတ္တ ုထုတ်လုပ်တဲ့ေနရာမှာ အကီးစား၊ အလတ်စား၊ အေသးစား ထုတ်လုပ် ြခင်းကို
ဝန် ကးီ ဌာနကို တင်ြပရမယ်လို့ြဖစ်ပါတယ်။ ဘာ့ေ ြကာင့်လဲဆိုေတာ့ အကီးစားထုတ်လုပ် ြခင်းဟာ ၂၅
နှစ်ထိ လုပ်ခွင့်ေပးထားပါတယ်။ အလတ်စားလုပ်ခွင့်ကို ၁၅ နှစ်ထိ ေပးထားပါတယ်။ အေသးစား
လုပ်ခွင့်ကို ငါးနှစ်အထိေပးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအြပင် သတ်မှတ်တဲ့ေြမဧရိယာလည်း ကျယ်ဝန်းပါတယ်။
အဲ့ဒီေတာ့ အင်မတန်တိုင်းြပည်အတွက် အေရး ကီးတဲ့သယံဇာတနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးေတွမှာဆိုရင်
ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီကိစ္စဟာ ဝန် ကီးဌာနတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရကိုတင် ြပ ြပီး
ေတာ့မှသာ ေဆာင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အေနအထားနဲ့ ၇(ခ)ကို ြပဋ္ဌာန်းြခင်း ြဖစ်ေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါ
တယ်။ ေနာက်ြပင်ဆင်ချက်အမှတ်(၂၉)မှာကေတာ့ ၈(က) ြဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုေတွ
ြဖင့် စက်မှုတွင်းထွက်ကုန် ြကမ်းပစ္စည်းကို သို့မဟုတ် ေကျာက်ကို အကီးစားထုတ်လုပ် ြခင်း၊ အလတ်စား
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ အေသးစားထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ဆင့်တက်ြပုပ
ြ င်ြခင်း၊ ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ဝယ်ယူ ြခင်းများကို
ေတာ့ ဝန် ကီးဌာနဟာ သတ္တ ုမပါပါဘူး။ သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းမပါတဲ့အတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရကို
တင်ြပစရာမလိုဘဲနဲ့ ေဆာင်ရွက်နိုင်တဲ့အေက
ြ ာင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ အမှတ်စဉ် ၂၉ စာမျက်နှာ
၁၁ အမှတ်စဉ် ၂၉ ၈(ခ)မှာေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့က ပယ်ဖျက်ထားပါတယ်။
ဘာေက
ြ ာင့် ပယ်ဖျက်ထားသလဲဆိုလို့ရှိရင် သူက လုပ်ငန်းများကို ခွဲထားပါတယ်။ စမ်းသပ်
တိုင်းတာတယ်။ ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်းေလ့လာတယ်။ အလတ်စားထုတ်လုပ်တယ်။ အေသးစားထုတ်လုပ်
တယ်။ ဒါကို ဆင့်တက်ြပုပ
ြ င်ြခင်းကို ေရာင်း ြခင်းနဲ့ဝယ်ြခင်းတို့မှာ အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းသုံးရပ်ကို
တေပါင်းတည်းလုပ်ကိုင်ြခင်း တချို့က တစ်ခုတည်းတင်ြပီးေတာ့ တစ်ခုတည်းလုပ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။
တချို့နယ်ေ ြမေတွမှာ

ဝင်ြပီးေတာ့

စွက်ဖက်ြပီးေတာ့

ေရာင်းတာဝယ်တာေလးတစ်ခုတည်းနဲ့လာ

ြပီးေတာ့ လုပ်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် ဒီလိုေဆာင်ရွက်ရင်ေတာ့ အနည်းဆုံးသုံးခုကိုေတာ့ တေပါင်းတည်း
လုပ်ရမယ်လို့ ခွင့် ြပုမိန့်ေလျှာက်ထားတဲ့အခါမှာ ခွင့်ြပုမိန့်ေပးတဲ့အခါမှာ လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အေနအထားနဲ့
ကျွန်ေတာ်တို့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ဒါပယ်ဖျက်ထားခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီမှာ ပယ်ဖျက်
လိုက်တဲ့အတွက် လုံးဝဒါေပျာက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ မူလဥပေဒ
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အတိုင်း အတည်ြဖစ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ တည်ဆဲဥပေဒအတိုင်းထားရှိရန်လို့ ြပင်ဆင် ြခင်း
ြဖစ်ေ ြကာင်း လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင် ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီနဲ့ သတ္တ ု

တွင်းဝန် ကီးဌာနက ဘာများေဆွးေနွးရန်ရှိပါသလဲ။
ဦးသိန်းလွင်(ေချာက်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တ့ုိ ဒီဥပေဒဟာ ဥက္က ဋ္ဌ

ကီးလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ တင်ြပထားတဲ့အတိုင်းေပါ့။ အင်မတန်မှ အေရး ကီးပါတယ်။ အေရး ကီးတဲ့
အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကေန လက်ခံရရှိ ြပီး ခုနစ် ကိမ်တိုင်တိုင် ကျွန်ေတာ်တို့
အကိတ်အနယ်ေဆွးေနွး ြကပါတယ်။ ေဆွးေနွးခဲ့တဲ့အခါမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံေတာ်ရဲ့အေရး ကီးတဲ့
သယံဇာတေတွကို ထုတ်ေဖာ်သုံးစွဲေနရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ လက်ရှိ ကျွန်ေတာ်တို့ မျိုးဆက်တင်မကဘူး။
ေနာင်မျိုးဆက်များတွက်ပါ Sustainable Development ဆိုတဲ့ အေနအထားနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့
Reserve လုပ် ြပီးထားရမယ့် အေနအထားေလးေတွရှိတဲ့အခါမှာ ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ ကျယ်ကျယ်
ြပန့် ြပန့် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခဲ့ ြကပါတယ်။ ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့်ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ ေစာေစာက ကျွန်ေတာ်
တို့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက တင်ြပသလို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ကိုယ်စားလှယ်များပါ လာေရာက်
ြပီးေတာ့ ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခဲ့တဲ့ အေနအထားေလးကို ကျွန်ေတာ် ေရာက်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့
အေကျအလည်ေဆွးေနွးြပီးတဲ့ အချိန်တုန်းက ပါဝင်ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒါဟာ
ကျွန်ေတာ်တို့က အေကျအလည်ရှင်း ြပလို့ရပါတယ်။ အခုအချိန်ကျမှ ေဆွးေနွးတဲ့အပိုင်းကျေတာ့
ဒါကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ နည်းဥပေဒအရသာလျှင် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါ
ေက
ြ ာင်း ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက။

ဦးသန်းထွန်းေအာင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများခင်ဗျား။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီး
ဌာနအေနနဲ့ ဒီေဆွးေနွးသွား ြကတဲအ
့ ချက်များအေပါ်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ တင် ြပချက်ကိုပဲ သေဘာတူတဲ့အေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်
ပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒါေက
ြ ာင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ တင်ြပချက်မှာ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့

ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း သေဘာတူညီတဲ့အချက် ၁၉ ချက်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ြပင်ဆင်ချက် ၄၈ ချက်
ကို အတည် ြပုရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ြမန်မာ့

သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်
များအတိုင်း သေဘာတူသည့် ၁၉ ချက်နှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်ချက် ၄၈ ချက်အား
ြ ဘာသံများ)
အတည်ြပုေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးခမိုင်မုံကွမ် တင်ြပဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးခမိုင်မုံကွမ်(ခ)ဦးခမိုငတ
် န်(ဆွမ်ပရာဘွမ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံးမဂလာပါ။
င်္
ေလးစား

အပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ အားလုံး
မဂလာပါ။
င်္

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

ဆွမ်ပရာဘွမ်မဲဆန္ဒနယ်က

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးခမိုင်မုံကွမ်(ခ)ဒူဝါခမိုင်တန် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တင်ြပအဆိုြပုလိုေသာ အခန်းက များမှာ
ကျွန်ေတာ်တို့ အမှတ်စဉ် ၅၁ နဲ့ အပိုဒ် ၂၁ ြပစ်မှုဆိုင်ရာေထာင်ဒဏ်နှင့်ပတ်သက် ြပီးမှ ကျွနေ် တာ်
ေဆွးေနွးအဆို ြပုခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။ အစမှာ တစ်ေြပးညီ သတ္တ ုက နှင့်ပတ်သက် ြပီးမှ သတ္တ ုထုတ်လုပ်
ြခင်းနှင့် ရှာေဖွကိုင်ေဆာင် ြခင်းနှင့်ပတ်သက် ြပီးမှ တစ်ေြပးညီေပါ့။ ဒီဥစ္စာက ေငွဒဏ် သို့မဟုတ်
ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်၊ အစမှာေတာ့ သတ္တ ုတွင်းကချမှတ်ထားတဲ့ အပိုင်းကေတာ့ ေထာင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်၊
ေငွဒဏ် ၅၀၀၀၀ တေပါင်းတည်းချမှတ်ြခင်း ြဖစ်သည်ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ့ြဖစ်တယ်။ အဲဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်
တို့က ြပင်ဆင်ထားတဲ့ က အပိုင်းမှာကျေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့က လုပ်ငန်းရှင်ြပည်သူများ၊ မရှိဆင်းရဲ
သားများကို ခွဲြခားပ
ြ ီးမှ အပ
ြ စ်ေပးနိုင်ေရးအတွက် ေဒသခံမရှိဆင်းရဲသားေတွ ဒုက္ခ ကုံေတွ့မှုမရှိေစ
ရန်အတွက် ြပင်ဆင်ထားရှိ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ် ဒီ ြပင်ဆင်ထားတဲ့ အပိုင်းမှာ၊ အဆိုြပုလိုတဲ့
က မှာ ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်း ပုဒ်မ ၃၀ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်။ ပုဒ်မ ၃၀ ပုဒ်မခွဲ(က)
လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင် ြခင်း ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိသူမှအပ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့်
ခွင့် ြပုမိန့်မရရှိဘဲ ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုတစ်ရပ်ထင်ရှားစီရင် ြခင်း
ခံရရင် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ကျပ်သိန်း ငါးဆယ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး
ြဖစ်ေစချမှတ်ရမည်။ (၁) သတ္တ ုရှာေဖွ ြခင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခ
ြ င်း၊ ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ စမ်းသပ်ြပုပ
ြ င် ြခင်း
မူ ြကမ်း
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သို့မဟုတ် ေရာင်းချခ
ြ င်းနှင့် ဝယ်ယူ ြခင်း၊ (၂) စက်မှုတွင်းထွက် ကုန် ြကမ်းပစ္စည်းရှာေဖွ ြခင်း၊ စမ်းသပ်
တိုင်းတာခ
ြ င်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ဆင်တ
့ က် ြပုပ
ြ င်ြခင်း သို့မဟုတ် ေရာင်းချခ
ြ င်းနှင့် ဝယ်ယူ ြခင်း၊ (၃)
ေကျာက်ရှာေဖွ ြခင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခ
ြ င်း၊ ထုတလ
် ုပ် ြခင်း၊ ဆင့်တက်ြပုပ
ြ င်ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ေရာင်းချ
ြခင်းနှင့် ဝယ်ယူ ြခင်း၊ (ခ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့် လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပ် ြခင်း ခွင့်ြပုမိန့်
မရရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရရင် အနည်းဆုံး တစ်လမှ အများဆုံး သုံးလ
ြ င်ထားခ
ြ င်းြဖစ်
ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းြဖစ်ေစ ဆိုသည့်စကားရပ်နဲ့ ကျွန်ေတာ်ြပုပ
ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်ရဲ့ ြပည်သူလူထု မရှိဆင်းရဲသားကို ေထာက်ထားညှာတာ၍ ကျွန်ေတာ်
ြပုပ
ြ င်မှုအေပါ်မှာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် အားလုံးအေနနဲ့ ခွင့်ြပုအတည်ြပုေပးပါရန်
ေလးစားစွာြဖင့် တင်ြပအဆိုြပုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးခမိုင်မုံကွမ် အဆို ြပုချက်ကို ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့သေဘာထားေပ
ြ ာပါ။

ဦးေစာလှထနွ း် (အဖွဲ့ဝင်၊ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ အများပ
ြ ည်သူ ပိုြပီးေတာ့ ရှင်းရှင်း

လင်းလင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဦးခမိုင်မုံကွမ်ရဲ့ အချက်ေလးကို ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းခွင့်ြပုပါခင်ဗျား။
အဲဒီေတာ့ ဦးခမိုင်မုံကွမ်အ ြပင် လွှတ်ေတာ်ကို ေကျးဇူးတင်သင့်တဲ့အေက
ြ ာင်းေလး တင် ြပစရာလည်း
ရှိပါတယ်။ ဒါကေတာ့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအေနနဲ့ လွှတ်ေတာ်ကို အစီရင်ခံတင်ြပ ြပီးတဲ့ေန့မှာ
ဒီဥပေဒက
ြ မ်းအေပါ်မှာ ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်ထား ြကတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ များစွာရှိပါတယ်။ သို့ေသာ်
ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီဟာကို အကိမ် ကိမ် ညှိနိှုင်း ြပီးတဲ့အခါမှာ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအေနနဲ့ ေမတ္တ ာရပ်ခံခဲ့
ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ အချိန်ကို သွက်သွက်လက်လက်ြဖစ်ဖို့နဲ့ ဒီဥပေဒကို အတည် ြပုတဲ့ေနရာမှာ
ြမန်ဆန်ေစဖို့အတွက်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများရဲ့

ြပင်ဆင်ချက်များကို

ကျွန်ေတာ်တို့

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီကပဲ တေပါင်းတည်းတင် ြပလိုပါတယ်လို့ ေမတ္တ ာရပ်ခံတဲ့အခါမှာ အများစုက
လက်ခံ ြပီးေတာ့ ဒါအချိန် ြမန်ဆန်ဖို့အတွက် သီး ြခားမတင်ြပေတာ့ဘဲနဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီကပဲ
ပူးေပါင်းတင်ြပပါလို့

ခွင့်ြပုေပးတဲ့အတွက်

ဒီလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများကို

အထူး

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ မေန့က ကျွန်ေတာ်တို့ အတည် ြပုနိုင်တဲ့ အမျိုးသားပညာေရး
ဥပေဒက
ြ မ်းမှာလည်း ဒီလိုလက်ခံေပးက
ြ တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများ၊ ြပင်ဆင်ချက်
အဆိုတင်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ကီးများကို ေကျးဇူးတင်ပါေက
ြ ာင်း ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအေနနဲ့
ေပ
ြ ာလိုပါတယ်။ ဦးခမိုင်မုံကွမ်၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်မဲဆန္ဒနယ်က တင်သွားတဲ့အချက်ေလးဟာ အင်မတန်
ြပည်သူများအတွက် အကျိုးသက်ေရာက်မှုရှိပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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မူလသတ္တ ုတွင်းဥပေဒမှာ ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်ကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ သတ္တ ုမှာ ခွင့်ြပုမိန့်
မရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်လို့ရှိရင် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ြဖစ်တယ်။ ြပီးေတာ့ ဒဏ်ေငွကလည်း သိန်းငါးဆယ်
ချပါတယ်။ တကယ့်လက်ေတွ့အေခ
ြ အေနမှာေတာ့ လုပ်ငန်းရှင် ကီးများဟာ ေထာင်ကျရိုးထုံးစံမရှိပါ
ဘူး။ ေထာင်ကျခဲပါတယ်။ အများစုကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ လက်လုပ်လက်စားပ
ြ ည်သူ ြပည်သား
ဆင်းရဲသားများသာ

ေထာင်ကျက
ြ တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ဒီအချက်ေလးကို

ဦးခမိုင်မုံကွမ်အေနနဲ့

ြပင်ဆင်ချက်ေတာင်းပါတယ်။ ြပင်ဆင်ချက်တင်ြပပါတယ်။ အဲဒီအေပါ်မှာ ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပ
ြ ီးေတာ့
ဒါဆိုရင်ေတာ့ မှန်ပါတယ်။ လက်လုပ်လက်စားကို သီး ြခားခွဲလိုက်ပါတယ်။ ေရှ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်း
ကီးများကိုေတာ့ ဒါသတ္တ ုတွင်းမှာ ခွင့်ြပုမိန့်ေတာင်းရမယ်။ သတ္တ ုကို ရှာေဖွမယ်၊ စမ်းသပ်မယ်။
တိုင်းတာမယ်။ ထုတ်လုပ်မယ် စသဖ
ြ င့် ဆင့်တက် ြပုပ
ြ င်မယ်။ ဒီအလုပ်ေတွလုပ်တာကို ခွင့် ြပုချက်
မရှိဘဲလုပ်ရင်ေတာ့ သူ့ကို ကျွန်ေတာ်တို့က ၁၀ နှစ်နဲ့ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ချမှာြဖစ်ပါတယ်။ လက်လုပ်
လက်စားများကိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးလိုက်တဲ့ လက်လုပ်
လက်စားထုတ်လုပ် ြခင်းကို ခွင့် ြပုမိန့်မရှိဘဲ လုပ်လို့ရှိရင်ေတာ့ သူတို့ကို တစ်လကေန သုံးလ
ေထာင်ဒဏ်ချနိုင်တဲ့အ ြပင် ဒဏ်ေငွတစ်သိန်းလို့ ဦးခမိုင်မုံကွမ်က ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းြခင်း ြဖစ်
ပါတယ်။ ဒါကို ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက သေဘာတူေထာက်ခံပါေက
ြ ာင်း လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပအပ်
ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက ရှင်းလင်းေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးသန်းထွန်းေအာင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများခင်ဗျား။ ယခုတင် ြပသွားတဲ့
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခမိုင်မုံကွမ်ရဲ့ ြပင််ဆင်တင်ြပချက်သည် ရည်ရွယ်ချက် အင်မတန်
မှမွန် ြမတ်ြပီးေတာ့မှ သင့်ေလျာ်တဲ့ ြပင်ဆင်တင်ြပချက်ြဖစ်ပါတယ်။ လက်လုပ်လက်စားများအတွက်
အေလးထားစဉ်းစားေပးတဲ့အတွက်လည်း အင်မတန်မှ ေကျးဇူးတင်ေ ြကာင်း ေပ
ြ ာက
ြ ားလိုပါတယ်။
ဒီလို စဉ်းစားေပးတဲ့အြပင် ြပစ်မှုြပစ်ဒဏ်များအေနနဲ့လည်း သင့်ေလျာ်တဲ့ ြပစ်မှု ြပစ်ဒဏ်များဖ
ြ စ်တ့ဲ
အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ သေဘာတူလက်ခံပါေက
ြ ာင်းနဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်း
ြ ာင်း ေလးစားစွာတင်ြပအပ်ပါတယ်။
ေကာ်မတီရဲ့ တင်ြပချက်အတိုင်းပဲ ကျွန်ေတာ်တ့ုိ သေဘာတူပါေက
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးခမိုင်မုံကွမ် အဆို ြပုတင် ြပချက်ကို လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။

လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်မရှိတဲ့အတွက် ဦးခမိုင်မုံကွမ် ြပင်ဆင်အဆို ြပုချက်အတည်ြဖစ်ေ ြကာင်း
ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်

သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းြခင်း၊ ေဆွးေနွးဆုံး ြဖတ်ြခင်းများ ြပုလုပ်ခဲ့
ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်ရာမှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်တို့က ြပင်ဆင် ြခင်း
မပ
ြ ုတဲ့ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများကို မူလအဆိုြပုချက်အတိုင်း အတည်ြပုသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ
ြ ာင်းလဲသွားတဲ့ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အမှတ်စဉ်များကို
လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်အတည် ြပုချက်များေက
ြ ာင့် ေပ
လည်း

တစ်ပါတည်းအတည် ြပုချက်ရယူမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကို

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

။ သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်မှာစတင်တင်သွင်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပု၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်သို့ေပးပို့လာတဲ့
ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ရပ်လုံးကို ြပင်ဆင်ထားသည့် အပိုဒ်၊
အပိုဒ်ခွဲအတိုင်း အတည်ြပုေက
ြ ာင်းနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၂၀၀ အရ
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း အသိေပးေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့် ေခတ္တ

ရပ်နားပါ့မယ်။
အချိန်၊ ၁၁း၀၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည် ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့် ေခတ္တ ရပ်နားပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၁း၄၀။
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အခမ်းအနားမှူး။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ အစည်း

အေဝးပ
ြ န်လည်စတင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

ဦးေအာင်ဇင်၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်၏ ြမ န်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက် ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ြပ ည်သူ့
လွှတ်ေတာ်အတွက်
နိုင်ေရးအတွက်

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်

စနစ်တစ်ခုကို

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရး

ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံး

တိုက်တွန်းေ ြကာင်းအဆိုနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေနွး ြခ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၇ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်း

အေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ အဆိုအြဖစ်တင်သွင်းသွားတဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွရှိမည့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရးအတွက် စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရးတိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆို။ ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးဖို့ကိုယ်စားလှယ်
၄၇ ဦး စာရင်းေပးထားပါတယ်။ စာရင်းေပးတဲ့ေနရာမှာ ေထာက်ခံ၊ ကန့်ကွက်၊ ြကားေန အက
ြ မ်းဖျင်း
ကျွန်ေတာ်တို့စာရင်းယူ ြကည့်ပါတယ်။ ေထာက်ခံနဲ့ကန့်ကွက် အေရအတွက်ညီတူညီမျှ နီးပါးေလာက်ရှိ
ပါတယ်။ ဒီလိုေဆွးေနွးတဲ့ေနရာမှာ ပိုြပီးေတာ့ အသက်ဝင်ြပီးေတာ့၊ ပိုြပီးေတာ့ ထိေရာက်စွာေဆွးေနွး
နိုင်ဖို့အတွက် ေထာက်ခံ၊ ေထာက်ခံ ြပီးလို့ရှိရင် ကန့်ကွက်။ ဒီလိုအလှည့်ကျေဆွးေနွးြခင်းအားဖ
ြ င့်
ပို ြပီးေတာ့ ေကာင်းမယ်လို့ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ယူဆပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အချိန်ခန့်ခွဲတဲ့ေနရာမှာ
အားလုံးေပါင်း ေဆွးေနွးဖို့ လူတစ်ဦးကို ၆ မိနစ်။ ေနာက် အရန်အတွက်က သီး ြခားတွကခ် ျက်ြပီးတဲ့
အခါမှာ လူတစ်ဦး ြပန်လည်ေဆွးေနွးမှာနဲ့ဆို လူေပါင်း ၅၀ ရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ၆ မိနစ်ဆို
မိနစ်ေပါင်း ၃၀၀ ြဖစ်ပါတယ်။ အရန်အတွက် မိနစ် ၁၀၀ ထားပါတယ်။ ဒီလိုထားခ
ြ င်းဟာ ၆ မိနစ်
ြပည့်တဲ့အခါမှာ သတိေပးပါမယ်။ သတိေပးတဲ့အခါမှာ နိဂုံးချုပ် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ လွန်သွား
မယ်ဆို ၁ မိနစ်၊ ၂ မိနစ် လွန်သွားနိုင်မှာြဖစ်တဲ့အတွက် အားလုံးေပါင်း မိနစ် ၁၀၀ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ စုစုေပါင်း မိနစ် ၄၀၀ ကုန်ကျမှာြဖစ်ပါတယ်။ မိနစ် ၄၀၀ ြဖစ်တဲ့အတွက် ၆ နာရီ နဲ့ မိနစ်
၄၀ ြကာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအေခ
ြ အေနကို ဒီေန့ ေန့တစ်ဝက်၊ ေန့တစ်ဝက်ဆိုတာ ဒီေန့ ၁၂ နာရီ ခွဲ၊ ၁
နာရီေလာက်အထိေဆွးေနွးြပီးေတာ့

ဒီေန့အတွက်
မူ ြကမ်း
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တနလာ၊
င်္ အဂါမှ
င်္ ာ ဆက်လက်ေဆွးေနွး ြပီးေတာ့ အပ
ြ ီးသတ်ေဆာင်ရွက်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
လွှတ်ေတာ်ကို ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ တင်ြပချင်တာကေတာ့ ေထာက်ခံ၊ ကန့်ကွက်ကို အလှည့်ကျေဆာင်
ရွက်သွားပါမယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ တစ်ဦးလျှင် ၆ မိနစ်၊ ၆ မိနစ် ြပည့်တဲ့အချိန်မှာ
ြပီးရင် ြပီးပါပ
ြ ီ။ တကယ်လို့မ ြပီးေသးဘူးဆိုရင် နိဂုံးချုပ်ဖို့အတွက် သတိေပးပါမယ်။ အဲ့ဒီကျရင် နိဂုံး
ချုပ်ပါ။ အခု ကျွန်ေတာ်တင် ြပခဲ့တဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့ လွှတ်ေတာ်ရဲ့သေဘာထားရယူတင် ြပသွားပါ
မယ်။ ကျွန်ေတာ်တင်ြပေဆွးေနွးခဲ့တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေထာက်ခံ၊ ကန့်ကွက် တစ်လှည့်စီ
ြ ီးတဲ့
ေဆွးေနွးဖို့ကိစ္စရယ်၊ ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ ၆ မိနစ် ကန့်သတ်ချက်ထားပ
ြ ီးေတာ့ ၆ မိနစ်နဲ့ မပ
အချိန်မှာ သတိေပးလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ နိဂုံးချုပ်ဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ တင် ြပချက်ကို
လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူသူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ်

တင်ြပခဲ့တဲ့ ေထာက်ခံ၊ ကန့်ကွက် တစ်လှည့်စီေဆွးေနွး ြပီး ေဆွးေနွးချိန်ကို ၆ မိနစ်။ ၆ မိနစ် ြပည့်လို့မှ
မပ
ြ ီးေသးဘူးဆိုရင် နိဂုံးချုပ်အတွက် သတိေပးပ
ြ ီး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာ
ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ အစဉ်လိုက် စာရင်းေပးထားတဲ့ ဦးဇုံးတိန့် စတင်

ေဆွးေနွးဖို့ ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးဇုးံ တိန့်(ချီေဖွမဆ
ဲ န္ဒနယ်) ။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုးံ ကို မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်ဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသကီး၊

ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိမည့်၊ ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်မည့် အချိုးကျ
ကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို
ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေရးအတွက်

အဆိုကို

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ကချင် ြပည်နယ်၊

ချီေဖွမဲဆန္ဒနယ်က

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇုံးတိန့်မှ ေထာက်ခံေဆွးေနွးတင်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကေရစီ
စနစ်မှာ ေရွးေကာက်ပွဲသည် အဓိကအေရး ကီးသလို ထိုေရွးေကာက်ပွဲစနစ်သည်လည်း ဒီမိုကေရစီ
လမ်းစဉ်နှင့်ကိုက်ညီမှ ြပည်သူများမှ ေကျနပ်မှုကို ခံယူ ြကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲသည်
ြပည်သူကို

အေခ
ြ ခံရမည် ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်သူ၏ဆန္ဒလိုလားချက်များကို
မူ ြကမ်း

ေဖာ်ထုတ်ေပးေသာ
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ေရွးေကာက်ပွဲ ြဖစ်ပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်အများစု၏လိုလားချက်ကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးသလို မဲဆန္ဒရှင်
အနည်းစု၏ဆန္ဒကိုလည်း ေထာက်ရှုေပးမှ စစ်မှန်ေသာ ဒီမိုကေရစီေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုအြဖစ်
လက်ခံ ြကမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့ ကမ္ဘာေပါ်မှာ ဒီမိုကေရစီေရွးေကာက်ပွဲစနစ်
အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဓိက FPTP နဲ့ PR စနစ်ကိုအများဆုံးကျင့်သုံး ြကပါတယ်။ အချိုးကျ PR စနစ်ကို
ကျင့်သုံးေသာ နိုင်ငံလည်း ၉၀ အထိရှိလာတာကို ေတွ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စု
ြမန်မာနိုင်ငံလည်း ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေနသည်နှင့်အညီ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကိုလည်း ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲ
ကျင့်သုံးသွားနိုင်ရန် ေဆွးေနွးေနက
ြ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-

ြပည်ခိုင် ြဖိုးပါတီအေနနဲ့ FPTP

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ပဲြဖစ်ေစ၊ အချိုးကျ PR စနစ်ပဲ ြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကိုမဆို ရင်ဆိုင်
သွားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကေရစီအနှစ်သာရနဲ့ ပိုမိုပီြပင်ေသာစနစ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစနစ်မျိုးပဲ ြဖစ်ပါေစ
ပါဝင်ေထာက်ခံသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံေတာ်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ နိုင်ငံသားများအတွက် အမှန်တကယ်
လိုအပ် ြပီး ပကတိနိုင်ငံေရးအေခ
ြ အေနနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ြဖစ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ပထဝီ
အေနအထားအရ ကွဲြပားေနေသာအေနအထားေပါ်မူတည် ြပီး ေဒသဆိုင်ရာထူး ြခားေသာ အေခ
ြ အေန
များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ တိုင်းရင်းသားများ ေနထိုင် ြကေသာ ြပည်နယ်နဲ့
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသများတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို အေလးထား၍ ဒို့တာဝန်အေရး(၃)
ပါးကိုအေခ
ြ ခံေသာ တန်းတူညီမျှသည့် အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန် လိုအပ်ေန
ြခင်းေက
ြ ာင့် ြပည်နယ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသတို့တွင် အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု PR စနစ်နှင့်
သဟဇာတမရှိေသး၍ FPTP စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးသင့်ေ ြကာင်း ေထာက်ခံေဆွးေနွးလိုပါတယ်။
တိုင်းေဒသကီးများတွင်ေနထိုင် ြကေသာ တိုင်းရင်းသားများအတွက် အချိုးကျ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံး
ြခင်း ြဖင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများမှ အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်များ ပိုမိုရရှိလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ လူဦးေရ
ထူထပ်ေသာ တိုင်းေဒသ၊ ြမို့ကီးများတွင်ေနထိုင် ြကေသာ ြပည်သူများ၏ဆန္ဒမဲအများစုရရှိမှုကို အနိုင်
ေပးေသာ်လည်း ဆန္ဒမဲအနည်းစုရရှိသူတို့ကိုလည်း ပစ်ပယ်ထားရန်မသင့်ေတာ်သည့်ကိစ္စရပ် ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိတဲ့ပါတီသည် စိတ်ချမ်းသာေသာ်လည်း ဆန္ဒမဲအနည်းစုသာရရှိတဲ့ ပါတီရဲ့
ဆန္ဒမဲေပးသူများမှာ အခွင့်အေရးဆုံးရှုံးေန၍ ထိုေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို ေကျနပ် ြကမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါေက
ြ ာင့်

ဒီမိုကေရစီစနစ်ရဲ့အနှစ်သာရကို

မဲဆန္ဒရှင်များမှလည်း
မူ ြကမ်း

ဆက်လက်အားေပးမှုမရှိဘဲ
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ဒီမိုကေရစီလမ်းေက
ြ ာင်းေပါ်မှ ေသွဖည်မသွားရန် အထူးအေလးထားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်
ပထဝီအေနအထားအရ လူဦးေရ အစိပ်အကျဲနှင့် ြမို့နယ်အရွယ်အစားေပါ်မူတည် ြပီး ဒီမိုကေရစီ
အနှစ်သာရပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု PR စနစ်ကို တိုင်းေဒသကီး ခုနစ်ခုတွင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက် ကျင့်သုံးသွားမည်ဆိုပါက ပိုမိုသင့်ေတာ်မည်ဟု တင်ြပလိုပါတယ်။ ဤစနစ်
ကို ြပည်သူများမှ အေတွ့အကုံမရင့်ကျက်၍ နားမလည်ဘဲ မဲမေပးတတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်
လူမျိုးဂုဏ်သိက္ခာ သိမ်ငယ်ေစရာေရာက်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ့နိုင်ငံေရးကို ေရခံ၊ ေမ
ြ ခံနှင့် ကိုက်
ညီေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု PR စနစ်ကို ဘယ်လိုမျိုးေနရာမှာကျင့်သုံးပါက ပိုမိုသင့်ေတာ်မည်ကို
ေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းြပီး ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့်
ဒီမိုကေရစီပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်မည့် အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို လွှတ်ေတာ်သို့ ြပန်လည်တင်ြပ ြပီး
ဥပေဒတစ်ရပ်ေပါ်ထွက်လာေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ေထာက်ခံေဆွးေနွးတင် ြပရင်း နိဂုံး
ချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်လက်ြပီး ဦးဝင်း ြမင့်၊ ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်ကေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးဝင်းြမင့်(ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်တဲ့ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်

များ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး မဂလာပါ။
င်္
ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းြမင့် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်အ
့ ေနနဲ့ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့
အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ကန့်ကွက်ေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေန့မှ စပ
ြ ီးေတာ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့အထိ အမျိုးသားညီလာခံ
၌ ၁၄ နှစ်ေကျာ် ြကာ ေဆွးေနွးခဲ့ ြကတယ်လို့ ဂုဏ်ယူြပီးေပ
ြ ာခဲ့ ြကပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက မဲများသူ အနိုင်
ယူစနစ် ြဖစ်တဲ့ FPTP စနစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အေခ
ြ ခံရမယ့်မူများ၊ အေသးစိတ်အေခ
ြ ခံရမယ့်မူများကို ညီလာခံ
ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေနွးခဲ့ ြကပါတယ်။ ေထာက်ခံလည်းေထာက်ခံခဲ့ ြကပါတယ်။ ဘယ်ေလာက်
ေတာင်ေထာက်ခံလိုက်သလဲဆိုရင် ဥပေဒပ
ြ ုေရး၊ အုပ်ချုပ်ေရး၊ တရားစီရင်ေရးအခန်းများအတွက်
တင်ြပနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့များက စာတမ်းများပ
ြ ုစုေနဆဲအချိန်မှာ ထိုစဉ်က တစ်ခုတည်း
ေသာလူမှုေရးအသင်း ကီးက ၁၅-၉-၁၉၉၄ ရက်ေန့မှာ နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အထူးအစည်း
အေဝးပ
ြ ုလုပ် ြပီး ညီလာခံကျင်းပေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဥက္က ဋ္ဌရဲ့ ရှင်းလင်းေပ
ြ ာက
ြ ားချက်ေတွကို လုံးဝ
ေထာက်ခံခဲ့ ြကပါတယ်။ ဒါဟာ FPTP စနစ်ကျင့်သုံးဖို့ လက်ခံခဲ့ ြက ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက PR
စနစ်ကျင့်သုံးဖို့ ဘာေက
ြ ာင့်မေဆွးေနွးခဲ့ ြကပါသလဲ၊ ယခုမှ ေကာက်ကာငင်ကာ ဘာေက
ြ ာင့်ကျင့်သုံး
မူ ြကမ်း
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ချင် ြကပါသလဲဆိုတာကို

ထူး ြခားဆန်း ြကယ်အံ့ ြသဖွယ်ြဖစ်ရပါတယ်။

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို ဖတ်ရှုေလ့လာက
ြ ည့်တဲ့အခါ နိုင်ငံ
ေတာ်အေခ
ြ ခံမူများ၊ ပုဒ်မ ၁၂ ပုဒ်မခွဲ(ခ)မှာ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ြမို့နယ်ကိုအေခ
ြ ခံ၍လည်း
ေကာင်း၊ လူဦးေရကိုအေခ
ြ ခံ၍လည်းေကာင်း ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ရန်၊ ပုဒ်မ ၃၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင်
ေရွးေကာက်ထားေသာ ြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကို သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒရှင်များက ဤဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ
ခံဥပေဒတွင် ြပဋ္ဌာန်းထားချက်များနှင့်အညီ တာဝန်မှ ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိရန်၊ ဥပေဒပ
ြ ုေရး ပုဒ်မ ၇၄
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ြမို့နယ်ကိုအေခ
ြ ခံ၍
ပုဒ်မခွဲ(က)မှာ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၌ ပုဒ်မ ၁၀၉ ပါပ
လည်းေကာင်း၊

လူဦးေရကိုအေခ
ြ ခံ၍လည်းေကာင်း၊

ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်သည့်

လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ရန်၊ ပုဒ်မ ၁၀၉ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် ြမို့နယ်ကိုအေခ
ြ ခံ၍လည်းေကာင်း၊ လူဦး
ေရကိုအေခ
ြ ခံ၍လည်းေကာင်း၊ ြမို့နယ် ၃၃၀ ထက်ပိုမိုလာပါက အသစ်ဖွဲ့စည်းသည့် ြမို့နယ်ကို
တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းြဖစ်ေသာ သင့်ေလျာ်သည့် ြမို့နယ်တစ်ခုခုနှင့် ပူးေပါင်း၍လည်းေကာင်း၊ ဥပေဒ
နှင့်အညီ မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်၍ ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်သည့် ၃၃၀ ဦးထက်မပိုေသာ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်းအခန်းမှာ ပုဒ်မ ၃၉၃ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင်
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးသည် ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ရပ်တွင် လွှတေ် တာ်တစ်ရပ်အတွက်
သာ ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပုဒ်မခွဲ(ခ) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် ေရွးေကာက်တင်
ေမ
ြ ှာက်ခံရန် ယှဉ် ြပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရးနှင့်တာဝန်များ ပုဒ်မ
၃၆၉ ပုဒ်မခွ(ဲ ခ)တွင် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ရှင်များသည် လွှတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်မှ လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ကို ဥပေဒနှင့်အညီ တာဝန်မှြပန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တာဝန်မှ ြပန်လည်ရုပ်သိမ်း ြခင်းမှာဆိုရင်လည်း ပုဒ်မ ၃၉၆ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်၏
မူလမဲဆန္ဒရှင်များအနက်

အနည်းဆုံးတစ်ရာခိုင်နှုန်းတို့က

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ပတ်သက်သည့်

တာဝန်မှြပန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုေသာ

တိုင်တန်းချက်များကို

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်ထံ တင်ြပရမည်စသည်တို့ကို ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဤပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ
ြ ခံဥပေဒတွင် မဲများသူ အနိုင်ယူသည့်စနစ် FPTP ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်အတွက်သာ ေရးဆွဲထား
အေခ
သည်ကို ေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို ၂၉-၅-၂၀၀၈ ရက်ေန့တွင် အတည်ြပု
ြပဋ္ဌာန်းေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအာဏာသက်ေရာက်ြပီးမှ နိုင်ငံရဲ့အထွတ်အထိပ်ဥပေဒ၊
မူ ြကမ်း
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အေခ
ြ ခံအကျဆုံးဥပေဒဖ
ြ စ်တဲ့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအေပါ်မှာ မူတည်ြပီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒ၊ ြပည်သူ့လွှတေတာ်
်
ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒနှင့် နည်းဥပေဒ၊
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒနှင့် နည်းဥပေဒတို့ကို FPTP စနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ြပဋ္ဌာန်းခဲ့
ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါက ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို ေကျာ်လွန်ြပီး၊ ဆန့်ကျင် ြပီး
ကျန်ဥပေဒများကို ေရးဆွဲ ြပဋ္ဌာန်းလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ ဥပေဒရဲ့ ပင်မအေခ
ြ ခံသေဘာတရားဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ယခု PR စနစ်ကျင့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ ဖွ့ဲ စည်းပုအ
ံ ေခ
ြ ခံ
ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်း ြပီး ြပီလား ဦးစွာ ြကည့်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ မပ
ြ ဋ္ဌာန်းရေသးရင် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို
ဆန့်ကျင် ြပီး PR နဲ့ဆိုင်တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒများကို ေရးဆွဲြပဋ္ဌာန်းဖို့ ဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါ။ PR စနစ်
ကျင့်သုံးနိုင်ရန်ဆိုရင် ယခုတင်တဲ့အဆိုဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရမယ့်အေခ
ြ အေနဖ
ြ စ်
တဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ အခန်း(၁၂)မှာ ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ င်ဆင် ြခင်း
နည်းလမ်းများအရသာ ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ င်ဆင်ြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်
ေနတဲ့အဆိုတစ်ရပ် ြဖစ်ေနပါတယ်။ ပုဒ်မ ၄၃၃ အရ ဥပေဒမူ ြကမ်းအဖ
ြ စ် အဆိုတင်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ နိဂုံးချုပ်ပါ။

ဦးဝင်းြမင့်(ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။

ြ ခံဥပေဒနှင့် မဆန့်ကျင်မှသာ အာဏာသက်ေရာက်မှာြဖစ်ပါတယ်။
ဥပေဒတစ်ခုဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့

ဥပေဒပ
ြ ုေရး၊

အုပ်ချုပ်ေရး၊

နိုင်ငံေတာ်အေခ
ြ ခံမူများနှင့်အညီ

အေလးဂရုြပု

ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့အေက
ြ ာင်း ပညာရှိ သတိြဖစ်ခဲ မဖ
ြ စ်ေစဖို့ အထူးသတိ ြပုက
ြ ရမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ ဥပေဒပ
ြ ုသူသည် ဥပေဒချိုးေဖာက်သူမြဖစ်ေစရဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားကို မေမ့မေလျာ့ ြကရန် အထူး
လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံတွင် ဒီမိုကေရစီအ ြမစ်တွယ်၍ ကိုးစားေနက
ြ တဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့
ကိုယ်စားလှယ်ေတွဟာ ဒီမိုကေရစီအြမစ်ဖယ်ေရးမဖ
ြ စ်ေစဖို့ သတိ ြပုက
ြ ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်း
သားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးနှင့် ြပည်တွင်း ြငိမ်းချမ်းေရးတို့ကိုလည်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိေစရန် အေလး
အနက်ထားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သတိ ကီးစွာထားပ
ြ ီး ဆုးံ ြဖတ် ြကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုယ်စား
လှယ်များရဲ့ ယေန့ ဆုံး ြဖတ်ချက်များဟာ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ရဲ့ အနာဂတ်လည်း ြဖစ်ပါ
တယ်။ တစ်ေြမတည်းေန တစ်ေရတည်းေသာက် ြပည်ေထာင်စုသားများရဲ့ ဘဝကံ ြကမ္မာလည်း ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဤလွှတ်ေတာ် ကီးရဲ့ သမိုင်းပုံရိပ်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့
ေဖျာက်ဖျက်လို့မရတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်လည်း ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ေဆွးေနွးတင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးဉာဏ်ေဆွဝင်း၊ ေကျာက် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးဉာဏ်ေဆွဝင်း(ေကျာက် ကီးမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် အားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံ ြကပါေစခင်ဗျာ။ ကျွန်ေတာ့် အေနနဲ့
ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင် အဆိုတင်သွင်းသွားတဲ့
အဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ စိစစ်သုံးသပ် ြပီးေတာ့မှ ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။
ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံေတာ်ဟာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးလာတာနှင့်အမျှ တိုင်းြပည်ရဲ့အစိုးရကို
ြပည်သူေတွက ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ရမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်တဲ့စနစ်ဟာလည်း
မှန်ကန်လွတ်လပ် ြပီး တရားမျှတဖို့လိုသလို အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလည်း ရှိရမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်တဲ့နည်းစနစ်မှန်ကန်မှသာ ြပည်သူများက ြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ေတွကို
မှန်ကန်စွာ

ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်နိုင်မှာြဖစ်တဲ့အတွက်

ြမန်မာနိုင်ငံအေနနဲ့

မှန်ကန်တဲ့ေရွးချယ်

တင်ေြမှာက်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ လိုအပ်လျက်ရှိေနတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံဟာ နှစ်ေပါင်းများစွာ
အဂလိ
င်္ ပ်ကိုလိုနီနိုင်ငံြဖစ်ခဲ့ြပီး အဂလိ
င်္ ပ်က ေဖာ်စပ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ မဲများသူအနိုင်ယူစနစ်ကို ြပီးခဲ့တဲ့
၂၀၁၂ ခုနှစ် ြကားဖ
ြ တ်ေရွးေကာက်ပွဲအထိ အမ
ြ စ်တွယ်ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ မဲများသူအနိုင်ယူစနစ်
သို့မဟုတ်

နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်ရဲ့

အားနည်းချက် ြဖစ်တဲ့

အင်အား ကီးပါတီမှ

တစ်ဖက်သတ်

လွှမ်းမိုး ြခယ်လှယ် ြခင်း၊ အနိုင်မရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို မဲေပးခဲ့တဲ့ ြပည်သူေတွ ကိုယ်စားပ
ြ ုမှု
ဆုံးရှုံး ြခင်း၊ လူမျိုးစုပါတီငယ်များ၊ အခ
ြ ားပါတီငယ်များ နိုင်ငံေရးစည်းဝိုင်းအပ
ြ င်ဘက်ကို ေရာက်ရှိ
သွားနိုင်ြခင်း၊ ေရွးေကာက်ခံအာဏာရှင်စနစ် ထွန်းကားေပါ်ေပါက်လာနိုင်ြခင်းတို့ေ ြကာင့် မဲဆန္ဒရှင်
များရဲ့ ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုေတွမဆုံးရှုံးရေအာင်နဲ့ အထက်ကဆိုးကျိုးေတွကို ေရှာင်လွှဲနိုင်ဖို့လည်းပဲ ကမ္ဘာ့
နိုင်ငံအသီးသီးက စဉ်းစားခဲ့ ြကပါတယ်။ ဒီလိုေဝဖန်သုံးသပ်ေဖာ်ထုတ်ရာမှ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု
စနစ်ကို ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံ ကီးအချို့နှင့် ထွန်းသစ်စ ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံများပါ ကျင့်သုံးလာတဲ့ေနရာမှာ
အာရှဥေရာပအပါအဝင် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံ ၉၀ ေကျာ်မှာ ကျင့်သုံးေအာင် ြမင်လာက
ြ တာြဖစ်ပါ
တယ်။ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ပုံစံနဲ့ ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ြခင်းဟာ ဒီမိုကေရစီပုံစံပိုြပီး ေတာင်ကျတဲ့
စနစ် ြဖစ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံေရးသိပ္ပံပညာရှင်များက အသိအမှတ်ြပုပ
ြ ီးေတာ့ အမှတ်ေပးလာက
ြ ပါ
တယ်။ အေတွ့အကုံအရ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲဟာ FPTP စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ပါတီ ကီး
နှစ်ခု အဓိကယှဉ် ြပိုင်ရာမှာ ပါတီ ကီးတစ်ခုက ခိုင်လုံမဲ ၅၉.၈ ရာခိုင်နှုန်းရရှိ ြပီးေတာ့ ြပိုင်ဘက်ပါတီက
၂၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ ြကပါတယ်။ ၅၉.၈ ရာခိုင်နှုန်းရရှိတဲ့ပါတီက အမတ် ၃၉၂ ဦး ေတာင်ြပိုကမ်း ြပို
မူ ြကမ်း
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ရရှိခဲ့ြပီးေတာ့ ၂၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တ့ဲပါတီက ၁၀ ေယာက်သာရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ပါတီတစ်ခုအတွက်
ေထာက်ခံမဲ သန်းနဲ့ချီ ြပီး အေဟာသိကံ ြဖစ်ခဲ့ရသလို ကိုယ်စားလှယ်အချိုးအစားကလည်းပဲ ကေမာက်
ကမဖ
ြ စ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကမ္ဘာကလည်းပဲ အံ့ ြသခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲမှာလည်းပဲ FPTP
စနစ်ေ ြကာင့် ကိုယ်စားလှယ်အချိုးအစားများဟာ ယုံ ြကည်ဖွယ်ရာမရှိေလာက် ေအာင်ကေမာက်ကမ
ြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအားနည်းချက်များဟာ နိုင်ငံေရးမ ိုင် ကီးသုံးရပ်ကို တည်ြငိမ်ေအာင် ထိန်းသိမ်း
နိုင်ေရးအတွက် အထူးပဲအေရး ကီးတဲ့အချက် ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ထူးြခားမှတ်သားဖွယ်ရာ ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စဉ်တစ်ခုကို တင် ြပလိုပါတယ်။
ဟိမဝန္တာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံြဖစ်တဲ့ အာရှနိုင်ငံ၊ နီေပါနိုင်ငံဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ
ေရွးေကာက်ပွဲကို ကျင်းပခ
ြ င်း ြဖင့် ၂၃၉ နှစ်တိုင်တိုင် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တဲ့ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ကို
အဆုံးသတ်ခဲ့ ြပီး

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို

ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။

အေမရိကန်သမ္မတေဟာင်း

ဂျင်မီကာတာ ဦးေဆာင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ကာတာစင်တာက ကမကထပ
ြ ုလုပ်ကျင်းပေပးခဲ့ြပီးေတာ့ ကမ္ဘာ့
နိုင်ငံအသီးသီးက ြမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ေစာင့် ြကည့်ေလ့လာသူများရဲ့ေရှ့ေမှာက်မှာ ကျင်းပခဲ့တာ
လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ နိေပါနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၁၂၂ ပါတီရှိြပီး အဓိကနိုင်ငံေရးပါတီ ကီး
သုံးခုရှိပါတယ်။ FPTP စနစ်နဲ့ PR စနစ်နှစ်မျိုးကို ြပိုင်တူကျင်းပတဲ့ ထူး ြခားတဲ့ေရွးေကာက်ပွဲလည်းပဲ
ြဖစ်ပါတယ်။ FPTP စနစ်မှာ မဲေပးသူ ၇၈.၃၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိြပီး PR စနစ်မှာ မဲေပးသူကေတာ့ ၇၉.၈၂
ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် ြပည်သူ ေတွဟာ PR စနစ်မှာ ၁.၄၈ ရာခိုင်နှုန်းပိုြပီးေတာင် စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့
မဲေပးခဲ့ ြကတာကို ေလ့လာသုံးသပ်ေတွ့ရှိခဲ့ ြကရပါတယ်။ ပယ်မဲအေနနဲ့ ြကည့်မယ်ဆိုလည်းပဲ FPTP
စနစ်မှာ ၄.၉၆ ရာခိုင်နှုန်း ပယ်မဲရှိခဲ့ ြပီးေတာ့ PR စနစ်မှာ ၃.၂ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတဲ့အတွက် PR စနစ်ကို
ေပးတဲ့ြပည်သူေတွဟာ ၁.၆၆ ရာခိုင်နှုန်း ပယ်မဲေလျာ့နည်းခဲ့တာကို ေလ့လာသုံးသပ်ေတွ့ရှိရပါတယ်။
အေရွးခံတဲ့အေခ
ြ အေန ကို ြကည့်တဲ့အခါမှာ FPTP စနစ်မှာ ပါတီ ကီးသုံးခုအပါအဝင် ပါတီ ၁၀ ပါတီပဲ
အေရွးချယ်ခံရြပီးေတာ့ PR စနစ်မှာ ပါတီေပါင်း ၃၀ တိတိ ကိုယ်စားပ
ြ ုအေရွးချယ်ခံရတာကို ေတွ့တဲ့
အတွက် ပါတီငယ် ၂၀ ပိုြပီးေတာင် အေရွးချယ်ခံတာကိုေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။ ေလာကမှာ အရာရာ
တိုင်းဟာ အေကာင်းချည်းမရနိုင်ပါဘူး။ ေကာင်းကျိုးများတာကို စိစစ်သုံးသပ်ေရွးချယ် ြပီး ေဘးထွက်
ဆိုးကျိုးကို နည်းနိုင်သမျှနည်းေအာင် ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။ ြပည်သူ့အကျိုးစီးပွားများ နိုင်သေလာက်
များေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင် ြပီးကာမှ ြပည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို အားနည်းေစမယ့်အချက်ေတွကို
ဘယ်လို ကိုတင်စီမံကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ဟာလည်း အေလးထားစီစဉ်ရမယ့်အချက်ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ြပည်သူများ ဆန္ဒမဲကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ မဲလာေပးခ
ြ င်းဟာ Quantity ဆိုတဲ့
အေရအတွက်သေဘာပဲြဖစ်ပါတယ်။

လာေရာက်မဲဆန္ဒေပးသူများ

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့

Quantity နဲ့ Quality နှစ်မျိုးလုံးဟာ ေရှ့ေနာက်ညီညွတ်ဖို့လိုပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်များရဲ့ဆန္ဒမဲများ
အေဟာသိကံမ ြဖစ်ေစဘဲနဲ့ ထင်ဟပ်နိုင်ြခင်းဟာ ဒီမိုကေရစီပိုင်ခွင့်ရဲ့ အမ
ြ င့်ဆုံးတန်ဖိုးပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
Majority မှာအားသာချက်ရှိသလို Minority ရဲ့ Right ကိုလည်းပဲ အေလးထားဖို့လိုပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် All Inclusive ကို ေဖာ်ထွနး် ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ All Inclusive အားလုံးပါဝင်
ေဆာင်ရွက်နိုင်တဲ့စကားလုံးဟာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် ြဖစ်တဲ့ မစ္စတာဂန်ဘာရီ ြမန်မာပ
ြ ည်
ကိုေရာက်လာပ
ြ ီးေတာင်မှ ြမန်မာပ
ြ ည်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးသွားတယ်လို့ပဲ လူေတွ
ကေပ
ြ ာက
ြ ပါတယ်။ တကယ့်တကယ်ေတာ့ ဂန်ဘာရီမေမွးခင် ပေဝသဏီကတည်းက ြမန်မာ့နယ်ပယ်
မှာပိုမိုေလးနက်စွာကျင့်သုံးခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပါလီမန်ဒီမိုကေရစီကျင်းပတဲ့
ေရွးေကာက်ပွဲရဲ့နိုင်ငံေတာ်တံဆိပ်မှာ

သက်မဲ့ခန္ဓာသေဘာသုေခါဆို ြပီးေတာ့

အတိအလင်းပါရှိပါ

တယ်။ ၁၉၄၇ နဲ့ ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒမှာလည်းပဲ ေလာကပါလတရားဖ
ြ စ်တဲ့ တရား
မျှတြခင်း၊ လွတ်လပ် ြခင်းနှင့် ညီမျှခ
ြ င်းဆိုတာေတွဟာ အလွန်ေလးနက်တဲ့အချက်ေတွပဲြဖစ်ပါတယ်။
ဒီအေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်ေတွကို ထင်ဟပ်သုံးသပ်ြပီးေတာ့မှ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်သူတစ်ရပ်လုံး၊ နိငု ်ငေံ ရး
ပါတီအားလုံး တရားဝင်မျှမျှတတ အချိုးကျအကျိုးရှိနိုင်ဖို့အတွက် အားနည်းချက်ေတွကို နည်းနိုင်သမျှ
နည်းေအာင် ေရွးေကာက်ပွဲဒီဇိုင်းကို အေသးစိတ်တွက်ချက် ေရးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ နိဂုံးချုပ်ပါ။

ဦးဉာဏ်ေဆွဝင်း(ေကျာက် ကီးမဲဆန္ဒနယ်)။

။ သို့ြဖစ်ပါ၍ နိဂုံးချုပ်ပါေတာ့မယ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

ခင်ဗျား။ (၁) ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ပုံစနစ်ဟာ ဒီမိုကေရစီပုံစံ ပိုမိုပီ ြပင်ဖို့လိုပါတယ်။ (၂) ေရွးချယ်
တင်ေြမှာက်ပုံစနစ်ဟာ ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေပ
ြ ာင်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုအေထာက်အကူ ြပုဖို့
လိုပါတယ်။ (၃) ြမန်မာနိုင်ငံမှာ မဖ
ြ စ်မေနအလွန်လိုအပ်ေနတဲ့ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်စုစည်းညီညွတ်
သင့်ြမတ်ေရးအတွက် ဒီမိုကေရစီလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုကို ြဖစ်ေစဖို့လိုပါတယ်။ (၄)
မဲဆန္ဒနယ်ရှင်များရဲ့ မဲေပးမှုဟာ ပါတီပုံရိပ်ကို ပိုမိုလွှမ်းမိုးေစပ
ြ ီး မိမိတို့ရဲ့မဲဆန္ဒကို ယုံယုံ ြကည် ြကည်နဲ့
အကျိုးရှိစွာအသုံးချေစဖို့ အထူးလိအ
ု ပ်လျက်ရှေိ ြကာင်း အေလးထားတင်ြပရင်း ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်
က ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းတဲ့အဆိုအား ေထာက်ခံေ ြကာင်း ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါ်ဇာတလဲမ်း၊ ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ေဒါ်ဇာတလဲမ်း(ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်)။
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ်် ကီးများ၊

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ဧည့်သည်ေတာ်များရှင်။

ကျွန်မကေတာ့

ချင်းြပည်နယ်၊

ထန်တလန်မဲဆန္ဒနယ်က ေဒါ်ဇာတလဲမ်းြဖစ်ပါတယ်။ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုကို
ကျွန်မကန့်ကွက်ေဆွးေနွးမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင်။

ဘာေက
ြ ာင့်ကန့်ကွက်လဲဆိုေတာ့

(၁)

ြပည်နယ်တငုိ ်းရင်းသားများအတွက် လုံးဝမေကာင်း ြခင်း၊ (၂) ကျွန်မတို့ ဒီမိုကေရစီဟာ အလွန်နုနယ်
ေသးတဲ့အတွက် စနစ်တစ်ခုမှ တစ်ခု ခဏခဏေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းမှာ ြပည်သူများမဲမေပးတတ်ြခင်း၊ (၃) PR
စနစ်ကို ပိုြပီးေတာ့ ေလ့လာသုံးသပ် ြပီး သုေတသနများစွာ ြပုလုပ်သင့်ေ ြကာင်း၊ (၄) သို့ ြဖစ်ပါ
ြ ာင်း ြဖင့် ကန့်ကွက်
ေသာေက
ြ ာင့် ယခုလတ်တေလာအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ ကျင့်သုံးရန် မသင့်ေသးေက
ေဆွးေနွးအပ်ပါတယ်ရှင်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါ်ဒွဲဘူ၊ အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဒါ်ဒွဲဘူ(အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်)။

။

ရိုေသေလးစားအပ်ပါတဲ့

လွှတေ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သ့ူ လတ
ွှ ်ေတာ်ကိယ
ု စ် ားလှယ်ေတာ်များအားလုံးကို မဂလာပါလိ
င်္
ု့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်အပ်ပါတယ်။
ကျွန်မအေနနဲ့ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်က ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့ အဆိုကို ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီအဆိုကို ေထာက်ခံေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့တင်ြပထားတဲ့ ကိုယ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
ေဒသနဲ့ ြပည်နယ်များကို FPTP စနစ်ကိုသုံးမှ တိုင်းေဒသကီးခုနစ်ခုကို PR စနစ်ကျင့်သုံးသင့်ပါ
တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုအေပါ်မှာ ကျွန်မေထာက်ခံေဆွးေနွးမှာြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင်။

ဒီက မှာဆိလ
ု ့ုိ ရိှရင်

တိုင်းရင်းသားအေရးဆိုတဲ့အခါမှာ

လူနည်းစု

တိုင်းရင်းသားအေရးရဲ့ ရှုေထာင့်နဲ့ အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုရှုေထာင့်ကို အဓိကထားပ
ြ ီး ကျွန်မေဆွးေနွး
သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ကျွန်မအေနနဲ့ကေတာ့ ဒီ PR စနစ်ကို ေယဘုယျအားဖ
ြ င့် သုံးသပ်မယ်
ဆိုလို့ရှိရင် ဒီစနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တည်ေဆာက်တဲ့အခါမှာေသာ်လည်းေကာင်း၊
ေနာက်မှ Federal စနစ်ကို ပုံေဖာ်တဲ့အခါမှာေသာ်လည်းေကာင်း ေကာင်းတဲ့စနစ်တစ််ခု ြဖစ်တယ်။
ေနာက်် ြပီးမှ ဒီပါတီတစ်ခုပဲ ကီးစိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်မတို့ ပါတီအားလုံးပါဝင်မှုရှိတယ်။ ြပီးလို့ရှိရင်
ဘယ်ပါတီမှ အပ
ြ တ်အသတ်နိုင်ြခင်းမရှိဘူး။ မျှမျှတတပါဝင်နိုင်မယ်။ လွှတ်ေတာ်ထဲမှာလည်း ကျွန်မတို့
ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ပို ြပီးေတာ့ ပုံေဖာ်နိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ လွှတ်ေတာ်ေတွအားေကာင်းလာ
မယ်။ လွှတ်ေတာ်ေတွအားေကာင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ ဒီမိုကေရစီကို ပိုြပီးမှ ေဖာ်ေဆာင်နိုင်
မယ်။ ြပီးလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ လွှတ်ေတာ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုေတွလည်း ပိုမိုြပီးအားေကာင်းလာ
မူ ြကမ်း
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မယ်။ ေနာက်ြပီးမှ Check and Balance လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ပိုြပီးအားေကာင်းလာမယ်လို့
ကျွန်မေနနဲ့ ဒီ PR စနစ်အေပါ် သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။
သို့ေသာ် ြငားလည်း

ကျွန်မတို့

စနစ်တစ်ခုတိုင်း

တစ်ခုတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်

ကျွန်မတို့

အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ေတွရှိပါတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်မတို့ြမန်မာနိုင်ငံကို ြကည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်မတို့ ဒီ PR စနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် ေကာင်းတယ်လို့ယူဆေပမယ့် ကျွန်မတို့တိုင်းရင်းသားေဒသ
ေတွမှာ လက်ရှိအေနအထားအရ ဒီစနစ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက် အချိန်ေပးရမယ်။ ေနာက်မှ ကျွန်မ
မဲဆန္ဒနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် PR စနစ်မေပ
ြ ာနဲ့ ကျွန်မတို့ ဒီလက်ရှိစနစ်ကိုေတာင်မှ မဲမေပးရေသးတဲ့
ေဒသေတွ၊ မဲမေပးဘူးေသးတဲ့ ေဒသေတွရှိပါတယ်။ အဲဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်မအေနနဲ့ ဒီစနစ်ကို
ေကာင်းတယ်လို့ သုံးသပ်ေသာ်လည်း လက်ရှိ ကျွန်မတို့ြပည်နယ်ေတွမှာဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့ ဒီစနစ်က
ဆိုလို့ရှိရင် သုံးဖို့အတွက် နည်းနည်းေစာေနပါေသးတယ်။ အဲဒီေတာ့ ယခု ဦးေအာင်ဇင်ေဆွးေနွးတဲ့
ေနရာမှာ ကျွန်မတို့ PR စနစ် ဟာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့တိုင်း ြပည်အတွက် လက်ရှိအေနအထားမှာ
အင်မတန်သင့်ေတာ်တဲ့ အေနအထားဖ
ြ စ်တဲ့အေနမှာ ကျွန်မတို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသနှင့်
ြပည်နယ်များမှာ ဒီစနစ်ကို မကျင့်သုံးဘဲနဲ့ တိုင်းေဒသကီးခုနစ်ခုမှာ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်ကို
ကျွန်မအေလးအနက်ေထာက်ခံပါတယ်။
ဘာေက
ြ ာင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် ယခု ကျွန်မတို့ ြကည့်တဲ့အခါမှာ တိုငး် ေဒသကီးေတွမှာ ဥပမာရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတစ်ခုပဲ ြကည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှာ ကျွန်မတို့ လူနည်းစု
တိုင်းရင်းသားများဖ
ြ စ်တဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားေတွလည်း အများကီးရှိပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားေတွ
ရှိပါတယ်။ ကရင်တိုင်းရင်းသားေတွရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့် လက်ရှိစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့
ဒီလွှတ်ေတာ်ကို တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုေတွဟာဆိုရင် တိုင်းေဒသကီးအေနနဲ့ ေရာက်လာတာမရှိပါ
ဘူး။ ေနာက် ြပီး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကျွန်မတို့ ချင်းတိုင်းရင်းသားေတွ အခ
ြ ား
တိုင်းရင်းသားေတွရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုေရာက်လာတာမရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ဒီတိုင်းေဒသကီးေတွမှာ
ကျွန်မတို့ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားအေရးကိုလည်း အေလး
ထားတဲ့အချိန်အခါေရာက်ေနတဲ့အတွက် ဒီတိုင်းေဒသကီးေတွမှာရှိတဲ့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားေတွဟာ
လွှတ်ေတာ်မှာ ေရာက်လာပ
ြ ီးမှ ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားအေရးကို ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။
အဲဒီေတာ့ ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားေတွရဲ့အေနအထားဟာဆိုလို့ရှိရင် ပိုမိုတိုးတက်လာတဲ့အေနအထား
အဖ
ြ စ် ေတွ့ ြမင်ရမှာြဖစ်ပါတယ််။ ေနာက်မှ ဦးေအာင်ဇင်တင်ြပသွားတဲ့ အခုကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်
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ကျွန်မတို့ဟာ နှစ်ခုေပါင်းြပီး သုံးတဲ့စနစ်ြဖစ်တအ
့ဲ တွက် ဒီ PR စနစ်ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်
ဘယ်လိုအားေကာင်းလာလဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဆက် ြပီး ေနာင်အခါမှာ ကျင့်သုံးသင့်လား၊ မကျင့်သုံး
သင့်ဘူးလားဆိုတာလည်း ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားေတွလည်း ေလ့လာခွင့်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအေခ
ြ အေနကို

မပျက်ဘဲနဲ့

ကျွန်မတို့

ေလ့လာခွင့်ရနိုင်တဲ့အြပင်

ထပ် ြပီးေတာ့

တိုင်းေဒသကီးေတွမှာရှိတဲ့ ကျွန်မတို့တိုင်းရင်းသားေတွ ပါဝင််နိုင်မှုအားေကာင်းလာမယ်လို့ ကျွန်မ
အေနနဲ့ခံယူပါတယ်။

ေနာက််တစ်ချက်ကေတာ့

ဒီစနစ်ကို

ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်

ကျွန်မတို့

ဒီလွှတ်ေတာ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးဦးေရများလာနိုင်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုရင် ပါတီေတွကေနမှ ေတာ်တဲ့
အမျိုးသမီးေတွကို ေရွးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ြပည်သူေတွအေနနဲ့ဆိုရင် ဘယ်သူေတာ်တယ်၊ ဘယ်သူ
မေတာ်ဘူးဆိုတာ ေရွးချယ်ဖို့ နည်းနည်းအလှမ်းေဝးပါတယ်။ ပါတီေတွအေနနဲ့ ေတာ်တဲ့အမျိုးသမီး
ေတွ၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးေတွကို ကျွန်မတို့ လွှတ်ေတာ်ထဲေရာက်လာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အမျိုးသမီးေတွဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ေနရာေရာက်လာပ
ြ ီး ကျွန်မတို့ နိုင်ငံေတာ်အတွက် ပိုမို ြပီး
စွမ်းေဆာင်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒေီ တာ့ ဒီကေန့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် အမျိိုးသမီးဦးေရ
ဟာဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံေတာ်ရဲ့လူဦးေရထက်ဝက်ေကျာ်ရှိပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးဦးေရကို ကျွန်မတို့
အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒီ PR စနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒီအမျိုးသမီးေတွများဖို့အတွက် လွှတ်ေတာ်
ထဲမှာများဖို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒါအင်မတန်ေကာင်းတဲ့ စနစ် ြဖစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ကာလေတွမှာ ကျွန်မ
အေနနဲ့ East Timor ကို သွားေရာက်ေလ့လာတဲ့အခါမှာ သူတို့က ကျွန်မကို ဒီလွှတ်ေတာ်ထဲမှာ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့မှ PR စနစ်ကျင့်သုံးြပီး အမျိုးသမီးဦးေရများဖို့အတွက် တင်ပါလားလို့
ကျွန်မကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။

ေနာက်ြပီးမှ

ကျွန်မတို့ေလ့လာခဲ့တဲ့

ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့၊

အခ
ြ ား

နိုင်ငံေတာ်ေတာ်များများမှာလည်း အမျိုးသမီးေတွဟာဆိုလို့ရှိရင် စွမ်းေဆာင်ရည် အင်မတန် ြမင်မ့ ား
တဲ့အမျိုးသမီးေတွ ပါဝင်လာတာဆိုလို့ရှိရင် PR စနစ်ကျင့်သုံးြခင်းရဲ့ရလဒ်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
ကျွန်မတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် PR စနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးြပီးေတာ့ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးေတွပါဝင်လာမယ်
ဆိုိလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက် အများ ကီးအေထာက်အကူ ြဖစ်လာနိုင်တဲ့အေနအထားဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့် ဒီကေန့ ဦးေအာင်ဇင်တင် ြပထားတဲ့ စနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ ေရှ့နိုင်ငံအတွက် အလား
အလာအများကီးေကာင်းတဲ့ စနစ်တစ်ခုြဖစ်တဲ့အ ြပင် ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားေတွအတွက်လည်း
အများ ကီးအေထာက်အကူြဖစ်တယ်။ ပိုမိုအားေကာင်းတဲ့အေနအထားကို ေဖာ်ေဆာင်နိုင်မယ့်အေန
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အထားဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ကျွန်မအေနနဲ့ ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုကို လိှုက်လိှုက်လှဲလှဲေထာက်ခံပါေက
ြ ာင်း
ေဆွးေနွးရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေစာသိန်းေအာင်၊ လိှုင်းဘွဲမဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေစာသိန်းေအာင်(လိှုင်းဘွဲမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံးကို မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါ

တယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ကရင်ြပည်နယ်၊ လိှုင်းဘွဲမဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးေစာသိန်းေအာင် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ လက်ရှိ လွှတ်ေတာ်ရဲ့အေနအထား ြပည်သူေတွရဲ့
ဒီမိုကေရစီအေတွးအေခါ်ေပါ်မှာ ရင့်ကျက်မှုအေခ
ြ အေနေပါ်မှာ PR စနစ်ကျင့်သုံးြခင်း၊ မကျင့်သုံး ြခင်း
နဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးတင် ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ လွှတ်ေတာ်ဟာ လွှတ်ေတာ်သက်တမ်းရဲ့ ေလးနှစ်ေကျာ်ေကျာ်သာရှိ
ပါေသးတယ်။ နှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်၊ ၂၀၀ ဝန်းကျင် ဒီမိုကေရစီအေလ့အကျင့်ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံေတွနဲ့စာ
လိုက်ရင်

ဒီမိုကေရစီအေတွ့အကုံများစွာနုနယ်ပါေသးတယ်။

ဥပမာေပးရရင်

ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့

နိုင်ငံသားေတွဟာ နှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်၊ ၂၀၀ နီးပါး ဒီမိုကေရစီကျင့်သားရခဲ့တဲ့ နိုင်ငံနဲ့စာလိုက်ရင်
ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံသားေတွဟာ ေလးလသားအရွယ် ကေလးသူငယ်ေလာက်သာ ဒီမိုကေရစီအသိ
ဉာဏ်ဖွံ့ြဖိုးစရှိပါေသးတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲမှာ မဲအများဆုံးလူ အနိုင်ယူစနစ်နဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲေအာင်ြမင်လာ
ခဲ့လို့ ယခုဆိုရင် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအြဖစ် လွှတ်ေတာ်မှာ ပါတီစုံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံ လွှတ်ေတာ်
တာဝန်ကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှယူရင်း လက်ရှိအေနအထားအရ လွှတ်ေတာ်မှာ ဥပေဒပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ အာဏာ
သုံးရပ်အချင်းချင်း ေစာင့် ြကည့်ထိန်းညှိြခင်း၊ ြပည်သူ့အသံ၊ ြပည်သူ့ဆန္ဒ၊ ြပည်သူ့ေမျှာ်လင့်ချက်များကို
လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးခ
ြ င်း

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရနှင့်လက်တွဲကာ တိုင်းရင်းသားများ

ေမျှာ်လင့်ေနက
ြ တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး၊ ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရးကိစ္စများကို အရှိန်အဟုန်ြမှင့်
ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ထိုက်သင့်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရရှိေနပ
ြ ီ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒို့တာဝန်အေရးသုံးပါး ြဖစ်တဲ့
ြပည်ေထာင်စုမြပိုကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမြပိုကွဲေရး၊ အချုပ်အ ြခာအာဏာတည်တံ့
ခိုင် ြမဲေရးကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက် သမိုင်းေပးတာဝန်ကို လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ေန ြက ြခင်း
ြဖစ်တဲ့အတွက် ရရှိလာတဲ့ေအာင်ြမင်မှုအတိုင်းအတာကို ေရှ့ဆက်ပိုမိုေအာင် ြမင်ေအာင် စစ်မှန်တဲ့
ြငိမ်းချမ်းေရးမှ ထာဝရင
ြ ိမ်းချမး် ေရးရေအာင် အရိုးေက
ြ ေက
ြ အေရခမ်းခမ်း ကိုးပမ်းတဲ့ကာလလည်း
ြဖစ်ပါတယ်။ အချိန်ကာလအေနနဲ့လည်း လွှတ်ေတာ်ရ့ဲ ပထမအကိမ် သက်တမ်းေလးနှစ်ေကျာ်လွန်
မူ ြကမ်း
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လာပ
ြ ီး တစ်နှစ်ေကျာ်ေလာက်သာကျန်ပါေတာ့တယ်။ ဒီလမုိ ျိုး လွှတ်ေတာ်ရဲ့ေဆာင်ရွက်မှု၊ နိုင်ငံေတာ်
အစိုးရရဲ့ေဆာင်ရွက်မှုကို ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်တစားရှိ ြပီး အားေပးေနဆဲကာလမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အလွန်
ပိုင်းမှာ

အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ေြပာင်းဖို့

အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်မှ စတင် ြပီး PR စနစ်ကို ေတာင််းဆိုလာက
ြ ပါတယ်။
ယခုသည်လည်းပဲ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ PR စနစ်ကို လက်ခံြခင်း၊ မခံြခင်းကိစ္စေဆွးေနွးေန
ပါပ
ြ ီ။ လွှတ်ေတာ်ထဲေရာက်ရှိ ြကတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ေတာ်ေတာ်များများအေနနဲ့ လက်မခံနိုင် ြက
သလို NLD ပါတီကလည်း လက်မခံနိုင်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်နယ်ေတွမှာသာ အားထားရတဲ့ ယှဉ် ြပိုင်
ရတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီများအေနနဲ့ PR ဟာ တိုင်းရင်းသားများရဲ့အခွင့်အေရးကို ပိုမိုဆုံးရှုံးေစတယ်လို့
ရှုြမင် ြကပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ မဲဆန္ဒနဲ့သာ အချိုးချမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကွက်ကွက်ကေလး
သာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ မဲအချိုးေရဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ မဲအချိုးေရနဲ့ ဘယ်လိုမှ
ယှဉ်သာခ
ြ င်းမရှိနိုင်တဲ့အတွက် တရားနည်းလမ်းမကျတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ခုြဖစ်ေ ြကာင်း တိုင်းရင်း
သားပါတီများက ယုံ ြကည်လက်ခံထားက
ြ ပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံမှာ PR နဲ့ေရွးချယ်ရင် အစိုးရအေနနဲ့ အခက်အခဲမရှိေပမယ့် လွှတေ် တာ်
လုပ်ငန်းမှာ ေတာ်ေတာ်ေလး ြငင်းခုံမှုများပ
ြ ားေနမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိအေနအထားမှာလည်းပဲ
တိုင်းရင်းသားပါတီများအေနနဲ့ ဒီ PR စနစ်ကို သူတို့လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် ခွင့်တိုင် ြပီးေတာ့
လွှတ်ေတာ်မှာ မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒသေဘာထားကို လွှတ်ေတာ်မတက်ဘဲနဲ့ ေနတဲ့အေနအထားမှာရှိပါတယ်။
PR စနစ်ကိုေလ့လာတဲ့အခါမှာ ဒီမိုကေရစီအသားကျေနတဲ့ အီတလီနိုင်ငံမှာေတာင်မှ ဒီစနစ်နဲ့ အလုပ်
ြ ီးေတာ့ ဘုရင်
မဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း ြကားသိရပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာေတာင် ၁၉၃၂ ခုနှစ်ကေနစပ
စနစ်ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလာခဲ့ေပမယ့် ၆၅ နှစ်ရှိမှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ေလာက်မှသာ
ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ဒီ PR စနစ်ကို စတင်အသုံးြပုခဲ့ေ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ဒီမုိကေရစီ
သက်တမ်းနုနယ်ေသးတဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံအေနနဲ့ PR စနစ်ကို အေလာတကီး ဆန္ဒေစာပ
ြ ီး အခုချိန်မှာ
စတင်သုံးမယ်ဆိုရင် ေလးလသားမိခင်နို့ရည်ကို မှီဝဲေနရတဲ့ကေလးကို ချိုချဉ်စပ်ဖန်ငံခါး ေရာပ
ြွ န်း
ထားတဲ့ထမင်းနဲ့ ထမင်းေကျွးမိသလို ကေလးဒုက္ခေရာက်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ေစတနာေရစီးကမ်း ြပိုြဖစ်ြပီး
အရာမထင် အကျိုးယုတ်ေစနိုင်မှာသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းရင်းသားပါတီများအေနနဲ့ PR ကို လုံးဝလုံးဝသေဘာမတူလို့ေတာ့မဟုတ်ပါ။
ဒီမိုကေရစီကျင့်သားရပ
ြ ီး ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျင့်သုံးရင်ပိုမို အကျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းမှာြဖစ်တဲ့အတွက်
မူ ြကမ်း
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လာမယ့် ဒုတိယအကိမ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲမှာ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ မဲအများဆုံးအနိုင်ရတဲ့ FPTP
စနစ်ကိုသာကျင့်သုံးြပီး PR စနစ်ကို ြပည်သူများ ဒီမိုကေရစီအေလ့အကျင့် ရင့်ကျက်မှသာကျင့်သုံးသင့်
ေက
ြ ာင်း ြပည်သူများကိုယ်စား ေဆွးေနွးတင် ြပလိုပါတယ်။ မည်သို့ပင် ြဖစ်ေနပါေစ ပထမအကိမ် ဒသမ
ပုံမှန် လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးမှာ လွှတ်ေတာ်နာယကနှင့် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်
ဥက္က ဋ္ဌကေနပ
ြ ီး လွှတ်ေတာ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များ၊ နယ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား
ေခါင်းေဆာင်များကို PR နှင့်ပတ်သက်လို့ မျှမျှတတဖ
ြ စ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ်
ကိုရထားပ
ြ ီးသားြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ကတိသစ္စာတည်ေသာအခါဝယ် အရသာေလးနဲ့ အေပါ်ဆီ
တက်၍

နွယ် ြမက်သစ်ပင်ေဆးဖက်ဝင်၏ဆိုတဲ့

အလကာေဆာင်
င်္
ပုဒ်ေလးလို

ကျွန်ေတာ်တို့

တိုင်းရင်းသားနဲ့ ြပည်သူများက ဒီနွယ် ြမက်သစ်ပင်ေဆးဖက်ဝင်မယ့်အချိန်အခါကို ေစာင့်ေမျှာ်ေန
ပါေက
ြ ာင်း တင်ြပရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးသိန်းထွန်းဦး၊ အမရပူရမဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးသိန်းထွန်းဦး(အမရပူရမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ အမရပူရ
မဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းထွန်းဦး

ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့

ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းေသာ ြပည်ေထာင်စု
ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျကိုယ်စား
ြပုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲအတွက် စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ေပးေရးအဆိုကို ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဒီအဆိုကို
ဘာေက
ြ ာင့်ေဆွးေနွးရတာဆိုတာကို ဦးစွာတင်ြပရရင် အေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ မှာ နိုင်ငံေတာ်သည်
စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း ြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်ဟုလည်းေကာင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၄ မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ အချုပ်အ ြခာအာဏာသည် နိုင်ငံသားများထံမှ ဆင်းသက် ြပီး
နိုင်ငံေတာ်တစ်ဝှမ်းလုံး၌ တည်သည်ဟုေဖာ် ြပ ြပဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီေန့ ဒီအချိန်ဟာ အေခ
ြ ခံဥပေဒ
ပုဒ်မ ၄၇ နှင့်အညီ နိုင်ငံေတာ်ဆိုတဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုယ်စားလှယ်ေတွ ဥပေဒပ
ြ ုမှုအခွင့်အာဏာကို
ရှိထားေသာ လွှတ်ေတာ်အဖွဲ့အစည်းဟာ နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ ေကာင်းကျိုးမှန်သမျှကို
ေဆာင်ရွက်ရန် အချိန်အခါေကာင်းမှာ ေဆာင်ရွက်သင့်ေသာလုပ်ငန်းများဖ
ြ စ်တဲ့ အေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၄
နှင့် အေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၇ တို့ကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေစရန်နှင့် လွှတ်ေတာ်အတွင်း ဒီမိုကေရစီ
မူ ြကမ်း
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ကျင့်စဉ်နှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များ၊ ပါတီစုံမှပုဂ္ဂိုလ်များ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်
ေစရန်အတွက် ေဆွးေနွးရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီလိုေဆွးေနွးတဲ့ေနရာမှာ တချို့ထင်ြမင်ယူဆမှုအမျိုးမျိိုးနဲ့ သုံးသပ်ေဝဖန်မှု၊ ေဆွးေနွးမှုများ
ရှိေနေက
ြ ာင်းကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ ပါတီ ကီး ြဖစ်သလို ၂၀၁၀ မှာလည်း အနိုင်ရရှိ
ခဲ့ေသာ ပါတီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာင်လာမယ့် ေရွးေကာက်ပွဲမှာလည်း ယှဉ် ြပိုင်ရန်၊ အနိုင်ရရှိရန်၊
အဆင်သင့် ြပင်ဆင်ထားပ
ြ ီးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာ့ေ ြကာင့် မိမိတို့ အနိုင်ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ FPTP
စနစ်ကေန ယခုအဆို ြပုတဲ့ PR စနစ်ကို ေထာက်ခံေဆွးေနွးရသလဲ ဆိုရင် အဆိုရှင်၏တင်ြပချက်မှာ
ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးကိုေရှ့မှာထားပ
ြ ီး မိမိတို့ရဲ့ အတ္တ စိတ်ကို ေနာက်မှာ
ထားကာ ေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုေသာဆန္ဒအရ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း
ဒီလိုစိတ်မျိုးထားရှိြပီး ေဆွးေနွးဆုံးြဖတ် အတည် ြပုမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏
ေကာင်းကျိုးကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်ေပးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ေမျှာ်လင့်မိပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကမ္ဘာေပါ်မှာ ဒီမိုကေရစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံေပါင်း ၁၆၇ နိုင်ငံရှိတဲ့အနက်
နိုင်ငံေပါင်း ၈၇ နိုင်ငံက PR စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိတာကို ေတွ့ရှိရပါတယ်။ အချိုးကျ
ကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်အား ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံများမှာ အာဂျင်တီးနား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ချီလီ၊ ကိုလံဘီယာ စတဲ့
နိုင်ငံများဖ
ြ စ်ြပီးေတာ့ အချိန်ကိုငဲ့ကွက်ေသာအားဖ
ြ င့် ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဆက်လက်မေဖာ်ြပဘဲ အချိုး
ကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ် PR ရဲ့အားသာချက်ေတွကေတာ့ ပါတီငယ်များအား ေထာက်ခံသူများ အပါအဝင်
ြ ုမှုကို ခံစားရခ
ြ င်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များအဖို့
နိုင်ငံေရး အုပ်စုအားလုံးသည် တရားမျှတေသာ ကိုယ်စားပ
ေရွးချယ်ခွင့်ပိုရေစ၍ စိတ်ဝင်စားမဲထည့်သူအေရအတွက်ပိုလာပ
ြ ီး လူထုပါဝင်မှုေရချိန် ြမင့်တက်လာ
နိုင် ြခင်း၊ လွှတ်ေတာ်တွင် နိုင်ငံေရးပါတီအေရအတွက် ပိုလာသဖ
ြ င့် ကိုယ်စားပ
ြ ုေဖာ် ြပသည့် အမ
ြ င်
အမျိုးမျိုးကို သိရှိခွင့်ရြခင်း၊ ပါတီမှတင်ြပသည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများစာရင်းတွင် အရည်အချင်း
ြပည့်မီသူများ

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏

ဘာသာမျိုးစုံကိုယ်စားလှယ်များ

အရည်အေသွးတိုးတက်လာခ
ြ င်း၊

ပိုမိုလာရုံသာမက

လူမျိုးစုလူမျိုးစုံ၊

အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များ

ပါဝင်မှုနှုန်း

ြမင့်တက်လာခ
ြ င်း၊ ပါတီ ကီးတစ်ခု၏မူဝါဒနှင့် လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှုများကို
အပ
ြ န်အလှန်ထိန်းေကျာင်းေပးနိုင်ြခင်း၊ နိုင်ငံေရးအင်အားစုတစ်ခုက လွှတ်ေတာ်အား သိမ်းပိုက်မှုကို
ကာကွယ်နိုင် ြခင်း၊

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသည်

သတ်မှတ်မဲမရရှိပါက

မဲအနည်းဆုံးရရှိေသာ

ြ ားကိုယ်စားလှယ်များထံ ြပန်လည်ေဝငှ ြခင်း ြဖစ်၍ မျှတ
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကို ထုတ်ပယ် ြပီး အခ
မူ ြကမ်း
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ေသာစနစ် ြဖစ်ြခင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲလွန်ကာလများတွင် နိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်မှုယန္တရားများ တည်ြငိမ်
ေအးချမ်းစွာြဖစ်ထွန်းေပါ်ေပါက်ေရးသည်

လွန်စွာအေရးကီးပါတယ်။

နိုင်ငံ၏

အတိတ်သမိုင်း

ေက
ြ ာင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ အေတွ့အကုံများအားလုံးကို ြခုံငုံသုံးသပ်၍ အေကာင်းဆုံးေသာနည်း
လမ်းကို မိမိတို့နိုင်ငံအေနဖ
ြ င့် ေရွးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကာလအတွင်းတွင် ြပတ်သားစွာဆုံးြဖတ်ေရွးချယ်
ရမည် ြဖစ်ေ ြကာင်းကိုလည်းပဲ တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံေပါင်းေမ
ြ ာက်များစွာသည် PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ ြကသကဲ့သို့ ကျွန်ေတာ်တို့
ြမန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ယေန့ပုံေဖာ်ေနေသာ ေအးချမ်းသာယာပ
ြ ီး ေခတ်မီဖွံ့ြဖိုးတိးု တက်ေသာ
နိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်မှုနှင့်လည်းေကာင်း၊ ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်နှင့်လည်းေကာင်း၊ ပါတီစုံစနစ်တွင်
ပါတီများ၏ရှင်သန်နိုင်မှု၊ အချင်းချင်းပူးေပါင်းညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်နိုင်မှုနှင့်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ
ပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များ၊ နိုင်ငံအတွက်အားထားရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ လွှတ်ေတာ်အတွင်း
ဝင်ေရာက်၍
ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်

နိုင်ငံ့အေရးပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊
လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့်

ဒီမိုကေရစီကို

ြပည်ေထာင်စု

ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ

အချိုးကျ

ကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကိုအေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်
အတွက် ေကာ်မရှင် သို့မဟုတ် ေကာ်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းြပီး ဥပေဒတစ်ရပ်ေရးဆွဲ ြပဋ္ဌာန်း ေဆာင်ရွက်
ေပးနိုင်ပါရန် တင်ြပရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးခွန်လိန်း၊ ဖလမ်းမဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးခွန်လိန်း(ဖလမ်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်

အေနနဲ့ ဒီေရွးေကာက်ပွဲစနစ်အေက
ြ ာင်းကို ေဆွးေနွးတင်ြပတဲ့အခါမှာ တင်ြပရမယ့်အချက်က ကွဲ ြပား
ေနသလို ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဘာေက
ြ ာင့်လဲဆိုေတာ့ အဆိုတင်သွင်းထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆိုမှာ ြပည်နယ် ၇
ြပည်နယ်မှာ မကျင့်သုံးဘဲ တိုင်းေဒသကီးေတွမှာပဲ ကျင့်သုံးဖို့ဆို ြပီးေတာ့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအဆိုကို ြကည့်လို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းရင်းသားပါတီအများစုကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေဒသ
ေတွမှာ ဒီကိစ္စကို၊ ဒီစနစ်ကိုေဖာ်ေဆာင်ဖို့ရန် ေလာေလာဆယ်အေနနဲ့ လုံးဝအဆင်သင့်မြဖစ်ေသးပါ
ဘူးဆိုတာေတာ့ ထင်ရှားေနပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီကိစ္စကို ကျွန်ေတာ်တို့ ေဆွးေနွးတဲ့ အခါမှာ
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ တိုင်းြပည်တစ်ြပည် ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် တိုင်းြပည်တစ်ြပည်အေနနဲ့ပဲ ကျွန်ေတာ်
အနည်းငယ် ေဆွးေနွးလိုပါတယ်။ ေနာက်ဆုံး ဒီတိုင်း ြပည်ကို ကျွန်ေတာ်တို့ တည်ေထာင်တာ အခု
လက်ရှိအေခ
ြ အေနထိ ကျွန်ေတာ်တို့ ေရာက်နိုင်တာဟာဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ အတည် ြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်း ြပီး
မူ ြကမ်း
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တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် အဲ့ဒီအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ေတာ်တို့ ယေန့လွှတ်ေတာ်သည် အခုလိုနိုင်ငံရဲ့
ဥပေဒပ
ြ ု Body အေနနဲ့ ရှိေနတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် ဒီဥပေဒကို ကျွန်ေတာ်တို့ ြကည့်လို့ရှိရင်
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ အေသးစိတ်မေပ
ြ ာလိုေတာ့ပါဘူး။ ြကည့်လို့ရှိရင် ေလာေလာဆယ် ကျွန်ေတာ်တို့
ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို တခ
ြ ားနည်းနဲ့ ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် ပထမဦးစွာ ဒီအေခ
ြ ခံဥပေဒ
ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ညီေအာင် ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီအေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်တချို့ေတွကို အရင်ြပင်ဖို့လိုလိမ့်
မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲ့လိုြပင်ြပီးမှသာလျှင် ကျွန်ေတာ်တို့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုကို ကူးေပ
ြ ာင်း
ဖို့ဟာ မှန်ကန်မယ်လို့ ကျွန်ေတာ်ယူဆပါတယ်။ ဘာ့ေ ြကာင့်လဲဆိုေတာ့ တခ
ြ ားေနရာေတွမှာေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့ အေခ
ြ ခံဥပေဒဟာ နိုင်ငံရဲ့အုတ် ြမစ်အ ကီးဆုံး၊ နိုင်ငံမှာစွမ်းအားအကီးဆုံး၊ နိုင်ငံမှာ
ပါဝါအကီးဆုံးြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ဒီအေခ
ြ ခံဥပေဒကီးကို ကျွန်ေတာ်တို့ ေကျာ်ြဖတ်လို့၊ ေကျာ်လွန်
ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ တစ်ခုခုြပဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင် မဖ
ြ စ်နိုင်တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒီအေခ
ြ ခံ
ဥပေဒကီးကို
ေနာက် ြပီးေတာ့

ကျွန်ေတာ်တို့

အရင် ြပင် ြကရေအာင်လို့

ဒီအေခ
ြ ခံဥပေဒ၊

ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့

နိုင်ငံေတာ်ရဲ့အေခ
ြ ခံမူေတွမှာ

တင်ြပလိုပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်တို့

ြကည့်လို့ရှိရင်

ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ အဓိကေဖာ် ြပေနတာကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းရင်းသား
စည်းလုံးညီညွတ်ေရးဖ
ြ စ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးကို ဒီအေခ
ြ ခံဥပေဒမှာလည်း
အေလးထားပ
ြ ီးေတာ့

ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်တို့

အစိုးရအေနနဲ့ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ြ ီးေတာ့
လွှတ်ေတာ်အေနနဲ့ေသာ်လည်းေကာင်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးကိုပဲ အဓိကထားပ
အခုကျွန်ေတာ်တို့ ေဆာင်ရွက်ေနက
ြ တာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် အခုလို ေရွးေကာက်ပွဲစနစ် ပုံစံေြပာင်း
ြခင်းအားဖ
ြ င့် ရှုပ်ရှုပ်ေထွးေထွးနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေနရာေဒသအေတာ်များများမှာ ဘယ်လိုေြပာရမလဲ
ဆိုရင်ေတာ့ နားမလည်နိုင်လို့၊ သေဘာမေပါက်နိုင်လို့ မဖ
ြ စ်သင့်တာေတွ ြဖစ်နိုင်တဲ့ အေခ
ြ အေန
ေတာင်ရှိေကာင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ြဖစ်လာလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု
ထိခိုက်သွားမှာြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ဒီ PR စနစ်ဟာ အချိန်ယူ ြပီးေတာ့၊ ကျွန်ေတာ်တုိ့ေလ့လာပ
ြ ီးေတာ့၊
သင် ြကားပ
ြ ီးေတာ့ ဥပေဒနှင့်ညီေအာင် ြပုလုပ်ေပးမှသာလျှင် ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ ကျင့်သုံးရင်
ပို ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ ကျွန်ေတာ် ယူဆပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
ြ အေနအရပဲ ကျွန်ေတာ်တို့
ေလာေလာဆယ်အေနနဲ့ ဒီ PR စနစ်ကို မကျင့်သုံးေသးဘဲနဲ့ လက်ရှိအေခ
ဆက်လက် ြပီးေတာ့သွားရင် ပိုြပီးေတာ့ နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ ကျွန်ေတာ်တင် ြပရင်းနိဂုံးချုပ်
ပါတယ်။
မူ ြကမ်း

45
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးသာဝင်း၊ ရန်ကင်းမဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးသာဝင်း(ရန်ကင်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ရိုေသေလးစားရပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

နှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားတဲ့ဧည့်သည်များအားလုံး မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။
ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရန်ကုနတ
် ငုိ း် ေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးသာဝင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းတဲ့

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမယ့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက်

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်စနစ်တစ်ခု ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးေရးအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရး
တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆိုကို ရိုးရိုးေလးရှု ြမင် ြပီး ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ဟာ

ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံေတာ် ကီးကို ေအးချမ်းသာယာပ
ြ ီး ေခတ်မီဖွံ့ြဖိုး

တိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံအ ြဖစ် ပီ ြပင်စွာေဖာ်ေဆာင်လာေရး၊ ြဖစ်ေပါ်လာေရးအတွက် ကိုးပမ်း
တည်ေဆာက်ေနတဲ့ကာလဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာ နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒနဲ့အညီ ပါတီစံု
ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ြပီး ပို၍ပို၍ ေကာင်းမွန် ြပည့်စုံတဲ့ ဒီမိုကေရစီ
စနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲေဖာ်ေဆာင်ေနတဲ့ကာလဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲသင့်တာကို ကျွန်ေတာ်တို့
တေတွ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်ေနက
ြ တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ယေန့ ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်များအေနနဲ့
နိုင်ငံအတွင်းတည်ရှိ ြပီးြဖစ်တဲ့ဥပေဒများကို ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဥပေဒများဖ
ြ စ်ဖို့အတွက်
ြပင်သင့်တာပ
ြ င်၊ ြဖည့်သင့်တာဖ
ြ ည့်၊ အသစ်ေရးဆွဲသင့်တာ အသစ်ေရးဆွဲြပဋ္ဌာန်းြပီး ေဆာင်ရွက်လျက်
ြ န်လည်သင့်ြမတ်ေရး၊
ရှိေန ြကပါတယ်။ ထို့နည်းတူပဲ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရး၊ အမျိုးသားပ
ြငိမ်းချမ်းေရးနဲ့ နိုင်ငံေရးပါတီများ ြပည်သူ့ကိုယ်စားပ
ြ ု လွှတ်ေတာ်အသီးသီးမှာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်
ေရးနှင့် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ပီ ြပင်စွာကျင့်သုံးနိုင်ေရးအတွက် ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံရဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲ
စနစ်ကိုလည်းပဲ အခ
ြ ားနိုင်ငံများနည်းတူ ကျင့်သုံးေဖာ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်တဲ့အတွက် ယခုလိုေထာက်ခံ
ေဆွးေနွးြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဒီမိုကေရစီစနစ်မှာ နိုင်ငံေရးပါတီများတည်ရှိမှု ေရွးေကာက်ပွဲနှင့် ြပည်သူ့
ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တဲ့ လွှတ်ေတာ်များတည်ရှိမှုဟာ အဓိကကျတဲ့ အဂါရပ်
င်္ များဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့ထက်အရင် ဒီမိုကေရစီကျင့်သုံးေနတဲ့ နိုင်ငံများရဲ့ နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊
ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်စတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်ေနမှုများကို ေလ့လာလျက်
ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံနှင့်သင့်ေလျာ်တဲ့ကိစ္စ
မူ ြကမ်း
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များကိုေလ့လာသုံးသပ်ရယူ ြပီး ယခုအေခ
ြ အေနထက် ေကာင်းမွန်မှန်ကန်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စေတွကို ရယူ
ေဆာင်ရွက် ြကရမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ြပီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို
ကျင့်သုံးေနက
ြ တဲ့ နိုင်ငံေပါင်း ၁၆၇ နိုင်ငံရှိတဲ့အနက်မှ နိုင်ငံေပါင်း ၉၀ နီးပါးမှာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု
ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို

လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိတာ

ေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။

လူမျိုးများစွာနဲ့

ြပည်ေထာင်စုပုံသ ာန်စုစည်းထားတဲ့ နိုင်ငံအေတာ်များများမှာ ကျင့်သုံးလျက်ရှိတာ ေလ့လာေတွ့ရှိ
ရပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစုေပါင်းေနထိုင် ြကရပ
ြ ီး ဒီမို
ကေရစီစနစ်ကို ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိရာမှာ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်သူများရဲ့ကိုယ်စား နိုင်ငံရဲ့
အေရးအရာကိစ္စများကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးနိုင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားတဲ့ နိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၆၅
ပါတီရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် နိုင်ငံေရးပါတီအားလုံး ြပည်သူ့ကိုယ်စားပ
ြ ု နိုင်ငံ့အေရးအရာကိစ္စေတွမှာ
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့နဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ်ပီ ြပင်စွာြဖစ်ေပါ်လာေရးအတွက် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်
ကိုလည်း နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကေပးထားတဲ့ မူေဘာင်အတွင်းကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ ကျွန်ေတာ်
တို့နိုင်ငံနဲ့ သင့်ေလျာ်တဲ့

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခု အသစ်ြပဋ္ဌာန်း

ေဆာင်ရွက်သင့်ေ ြကာင်း တင် ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်များကို ေလ့လာတဲ့အခါ အေခ
ြ ခံ
အားဖ
ြ င့်

လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲ

နှစ်မျိုးကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ေနတာေတွ့ရပါတယ်။

ဒါေပမယ့်

မဲအများဆုံးရသူ အနိုင်ရတဲ့စနစ် (FPTP) နဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ် (PR) တို့ြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ
ေရွးေကာက်ပွဲနှစ်မျိုးကို ေပါင်းစပ်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ေနှာအချိုးကျ MMP ကိုလည်း ကျင့်သုံး
ေဆာင်ရွက်ေနက
ြ တာေတွ့ရပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်အားလုံးမှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်
များရှိေသာ်လည်းပဲ ဒီမိုကေရစီကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံများရဲ့ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်တဲ့ နိုင်ငံများဟာ အချိုးကျ
ကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အေခ
ြ အေနေပါ်မူတည် ြပီး မွမ်းမံြပုပ
ြ င်ကျင့်သုံးေနက
ြ တာ ေလ့လာ
ေတွ့ရှိပါတယ်။ လူမျိုးစု၊ လူနည်းစုရှိတဲ့နိုင်ငံများ၊ ပါတီများစွာဖွဲ့စည်းတည်ရှိတဲ့ နိုင်ငံများအတွက်
အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုပုံစံနဲ့ လွှတ်ေတာ်အမတ်များေရွးချယ်တဲ့စနစ်ဟာ ဒီမိုကေရစီနည်းလမ်းကျတဲ့
ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ြဖစ်တယ်လို့ ပညာရှင်များက အမှတ်ေပးထားေက
ြ ာင်း ေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့နိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ေနက
ြ တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်များအေပါ်
ေလ့လာေတွ့ရှိချက်အရလည်းေကာင်း၊ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားများ စုေပါင်းေနထိုင်မှုနဲ့
မူ ြကမ်း
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နိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၆၀ ေကျာ်ရှိမှုအေခ
ြ အေနအရလည်းေကာင်း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ်ပီ ြပင်စွာ ေပါ်ထွနး်
ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို PR စနစ်၊
ကိုယ်စားလှယ်ေနှာအချိုးကျစနစ်ကို အေခ
ြ ခံတဲ့ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခု အသစ် ြပဋ္ဌာန်း ကျင့်သုံးနိုင်
ေရးအတွက် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ေလ့လာသုံးသပ်ေရး ေကာ်မရှင်၊ ေကာ်မတီများ ဖွဲ့စည်းစီစဉ်။ နိဂုံးချုပ်
တင်ြပလိုတာကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံအပါအဝင် ယေန့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျင့သ
် ုံးေနက
ြ တဲ့ ဒီမက
ုိ ေရစီ
ဟာကိုယ်စားပ
ြ ုဒီမိုကေရစီ ြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်သူများကို ကိုယ်စားပ
ြ ုရာမှာ ကျယ် ြပန့်
နိုင်သမျှ ကျယ် ြပန့်စွာကိုယ်စားပ
ြ ုနိုင်သေလာက် ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်တစ်ရပ်လည်း အတိုင်းအတာ
အားဖ
ြ င့် ြပည့်စုံလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံအတွင်း တည်ြငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ေရးနဲ့ ပါတီငယ်များလည်း ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိေရးကို ဦးတည်တဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံနဲ့
လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်မယ့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခု ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်

ေရးဟာ ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်များ ပီြပင်စွာ ြဖစ်ေပါ်လာေရးကို တစ်ဆင့်တက်ြပီး ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်
ေရးအတွက်

အဆိုြပုတင်ြပ ြခင်းြဖစ်တဲ့အတွက်

ပုဇွန်ေတာင်ြမို့နယ်က

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့ အဆိုကိုေထာက်ခံေ ြကာင်း ေဆွးေနွးရင်းနိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ််ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါ်ခင်သန္တာ၊ တံတားဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဒါ်ခင်သန္တာ(တံတားဦးမဲဆန္ဒနယ်)။

။ မဂလာပါရှ
င်္
င်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင်။

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ် ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်
ဥက္က ဋ္ဌကေနပ
ြ ီးေတာ့ တင်ြပတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်နာယကက ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ င်ဆင်ချိန်ကျမှ ြပင်ရမယ်ဆိုြပီးေတာ့မှ ေပ
ြ ာသွားပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေတာ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်ရဲ့ေထာက်ခံမှုနှင့်တင်မကဘဲနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး လူထုဆန္ဒရယူ ြပီးမှသာ
တစ်နည်းအားဖ
ြ င့်ေြပာရင်

ြပည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူ ြပီးမှသာ

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို

ေပ
ြ ာင်းလဲလို့

ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခု အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့မှ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ြပည်သူသိန်း ၅၀
ေကျာ်ကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ လက်မှတ်ထိုးဆန္ဒေတွြပုထား ြကတဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွဲ(က) မှာပါပါတယ်။
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကလည်းပဲ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ စတင်ေဆာင်ရွက်မှ
သာလျှင်

အချိန်လုံေလာက်မယ်၊

စနစ်ေြပာင်းလဲဖို့ဟာ

ေဆွးေနွးသွားခဲ့ပါတယ်။

မူ ြကမ်း

အချိန်လုံေလာက်မယ်ဆိုတဲ့သေဘာမျိုး
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ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင်။ ကျွန်မတို့ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဒီ FPTP စနစ်မှာ ြမို့တိုင်းမှာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ြပည်သူ
ေတွက ကိုယ်မဲေပးလိုက်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်မဲမေပးလိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးကိုသိပါတယ်။
လျှုိ့ဝှက်မဲေပးတဲ့စနစ်ြဖစ်တဲ့အတွက်လည်း ကိုယ်က ဒီကိယ
ု ်စားလှယက
် ို မဲေပးခဲ့တယ်၊ မေပးခဲ့တယ်
ဆိုတာကိုလည်းပဲ ဒီကိုယ်စားလှယ်က အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်က မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
အနိုင်ရသွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တိုင်ပင်ေဆွးေနွးတင်ြပလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ရှုံးမဲေတွြဖစ်သွားတဲ့
မဲဆန္ဒရှင်ေတွရဲ့မဲဟာ လုံးဝဆုံးရှုံးမှုမရှိပါဘူး။ ြပည်သူမဲဆန္ဒရှင်များ ဆုံးရှုံးမှုလုံးဝမရှိပါဘူး။ အခုလက်ရှိ
အေခ
ြ အေနမှာလည်းပဲ။ မေန့တုန်းက အဆိုတင်သွားတဲ့ အဆိုကိုကန့်ကွက်ဖို့ ေပ
ြ ာသွားခဲ့တဲ့၊ ေဆွးေနွး
သွားခဲ့တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေြပာသလိုပါပဲ။ ကျွန်မတို့အေနနဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်
ေရးအင်မတန်အေရး ကီးပါတယ်။ ကျွန်မတင် ြပလိုပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား
ပါတီအားလုံးနီးပါးက အပ
ြ င်းအထန်ကိုပဲတစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ကန့်ကွက်ေနက
ြ ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ထဲ
မေရာက်ရှိ ြကေသးတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီေတွကလည်းပဲ လက်မခံ၊ ကန့်ကွက်ေ ြကာင်း ြကားသိရပါ
တယ်။ ေနာက်တစ်ချက်က ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးတာသည် နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကေရစီ
အေရးအတွက်လား။ ပါတီများအတွက်လားဆိုတာကိုလည်းပဲ ေသေသချာချာ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ေစလို
ပါတယ်။ ပါတီစုံ ြဖစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ အခုလွှတ်ေတာ်တွင်းမှာလည်းပဲ ပါတီအစုံရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ
ပါတီအစုံကပဲ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးအတွက်ေရှးရှုြပီး လက်မခံဘဲ ကန့်ကွက်ေနက
ြ တာပါ။
နိုင်ငံရဲ့ေပ
ြ ာင်းလဲစ ဒီမိုကေရစီအစမှာအင်မတန် ရှုပ်ေထွးတဲ့ ဒီလိုေြပာင်းလဲတဲ့စနစ်ကို ဆွထ
ဲ ုတ ်
ြပီးေတာ့မှ ေမ
ြ စမ်း၊ ခရမ်းပျိုးရမယ့်အေခ
ြ အေနဟာ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ်းကို ေကာက်ေကွ့
ေအာင်လုပ်သလို ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီစနစ်ဟာအမတ်ေလာင်းများဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အေခ
ြ ခံမူအတိုင်း
များဖ
ြ စ်တဲ့ ြပည်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမ ြကည့်ဘဲ ပါတီရဲ့ေနရာေပးမှုကို အရယူဖို့ပဲ ကိုးစား ြကပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မအေနနဲ့ အေလးအနက်တင်ြပလိုတာက ကိုယ့်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ် ေဒသခံ ြပည်သူအများစုရဲ့ ယုံ ြကည်မှု၊
ေထာက်ခံမှုမရှိလို့ ရှုံးသွားတဲ့မဲများ တစ်နည်းအားဖ
ြ င့်ေြပာရရင် ေဒသခံ ြပည်သူအများစုကလက်မခံတဲ့
ကိုယ်စားလှယ်သည် ရှုံးသွားတဲ့မဲများကို တစ်နိုင်ငံလုံးမှစု၊ ရှုံးမဲများကို ေကာက်သင်းေကာက် ြပီး
နိုင်ငံကိုဦးေဆာင်တဲ့အပိုင်းမှာ ဝင်ထိုင်ခွင့်ေပးတဲ့ ဒီစနစ်ဟာဆိုရင် ြပည်သူကန့်ကွက်ပါရဲ့နဲ့ မျက်နှာ
ေပ
ြ ာင်တိုက်ြပီး ေခါင်းေဆာင်များေနရာဝင်ထိုင်သူအြဖစ်နဲ့ ြပည်သူများက ကျွန်မတို့ကိုယ်စားလှယ်
များကိုေဝဖန် ြကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအေခ
ြ အေနမှာလည်းပဲ အခုကျွန်မတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ေရး
အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကိုလည်းပဲ ကျွန်မတို့ြပည်သူေတွက ေရွးချယ်ခွင့်မရပါဘူး။ တရားစီရင်ေရး
မ ိုင်မှာလည်းပဲ ြပည်သူ့ဆန္ဒမပါပါဘူး။ အခု တစ်ခါဥပေဒြပုေရးမှာပါ ဒီစနစ်ေ ြကာင့် ြပည်သူ့
မူ ြကမ်း
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ကိုယ်စားလှယ်များကိုတိုက်ရိုက်မဲေပးခွင့်၊ တိုက်ရိုက်ေရွးချယ်ခွင့်မရှိေတာ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ
ဘာနိုင်ငံြဖစ်ေနပ
ြ ီ ဆိုတာ

ကမ္ဘာမှာချပ
ြ ဖို့

အင်မတန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။

ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံပါလို့

ေကးေက
ြ ာ် ြပရုံသက်သက်ပဲ ြဖစ်ေနပါလိမ့်မယ်။ နိဂုံးချုပ်အေနနဲ့တင် ြပလိုတာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ
စနစ်မှာ ကျွန်မတို့ေတွအားလုံးဟာ အနိုင်၊ အရှုံးကိုရင်ဆိုင်ရဲရပါလိမ့်မယ်။ ြပည်သူရဲ့ေရွးချယ်မှုကို
သတ္တ ိရှိရှိ၊ သိက္ခာရှိရှိလက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ အမ
ြ ဲတမ်းအနိုင်၊ အမ
ြ ဲတမ်းအရှုံးဆိုတာ ဒီမိုကေရစီမှာရှိမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ေရွးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ သတ္တ ိနဲ့သိက္ခာကို ေရွးေကာက်ပဲွစနစ်
တစ်ခုကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးေစခ
ြ င်းြဖင့် အပ
ြ စ်မဟုတ်သလို မဖုံးကွယ်ပါရေစနှင့် မဖုံးကွယ် ြကပါနဲ့လို့
တိုက်တွန်းရင်းအဆိုကို ကန့်ကွက်ေ ြကာင်း အဆိုြပုတင်ြပအပ်ပါတယ်ရှင်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီေန့အတွက် ဒီမှာပဲ ေဆွးေနွးမှုကို

ရပ်နားပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး
(၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားေက
ြ ာင်းနှင့် အစည်းအေဝး (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့
ကျင်းပမည့် ေန့ရက်နှင့်အချိန်ကို ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမ

ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားပါမယ်။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမ
ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက် (တနလာေန့
င်္ ) ၁၀း၀၀
နာရီအချိန်မှာ ဆက််လက်ကျင်းပမှာ ြဖစ်ေ ြကာင်းနဲ့ ယေန့အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါ
တယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အချိန်၊ ၁၂း၄၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝးရဲ့ (၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၁၂း၄၅
နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]
မူ ြကမ်း

