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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေ၀း
(၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့မှတ်တမ်း
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၂ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်)
(တနလာေန့
င်္ )
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၆)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 (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့ အစီအစဥ် စတင်ပါေတာ့မယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌေနရာယူြခင်း
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

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

။ အားလုံးမဂလာပါ။
င်္

ကိုယ်စားလှယ်များ။ ။ မဂလာပါ။
င်္
အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

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

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ကျင်းပတဲ့ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ့တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦးရှိတဲ့အနက် ၃၇၇ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်
ခွင့်ရှိသူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲ့ ၈၉.၃၄ 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။
ဦးြမင့်စိုး(အဖွဲ့ဝင်၊ လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ)။

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့ ၂၈-၇-၂၀၁၄(တနလာေန့
င်္ ) ပထမအကိမ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝးရဲ့ (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့တွင် ခွင့်တိုင် ြကားေသာ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စား

ကျွန်ေတာ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရး

ေကာ်မတီဝင် ဦးမ
ြ င့်စိုးမှ ခွင့်တိုင် ြကားခွင့် ြပုပါရန် ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ယေန့
အစည်းအေဝးကို တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသူ ၄၂၂ ဦးအနက် ၃၇၇ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ယေန့
ခွင့်ပန် ြကားသူ ၃၅ ဦး၊ ယခင်ခွင့်ပန် ြကားသူ ၁၀ ဦး စုစုေပါင်း ခွင့်ပန် ြကားသူ ၄၅ ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျား။
ယေန့ ခွင့်ပန် ြကားသူ ၃၅ ဦးမှာ(၁)

ကမာရွတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာစိုးရင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၂)

သံေတာင် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာေနေကာ် ကီး ခွင့် ၁ ရက်၊

(၃)

ြပည် ကီးတံခွန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေမာင်ကို ခွင့် ၅ ရက်၊
မူ ြကမ်း
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(၄)

လားရိှုးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းြမင့်ေအး ခွင့် ၅ ရက်၊

(၅)

လိှုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာဝင်းြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၆)

လင်းေခးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းလှေကျာ် ခွင့် ၂ ရက်၊

(၇)

မူဆယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းဘိုးေအာင် ခွင့် ၂ ရက်၊

(၈)

ကျိုက်ထိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမ
ြ င့်လွင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၉)

ဆင်ေပါင်ဝဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအးနိုင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၁၀) မိုင်းပန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးထွန်းြမင့်ဦး ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၁) လဲချားမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေမာင်တင် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၂) မိုင်းကိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းထွန်းေအး ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၃) မိုင်းရယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းသီဟေကျာ် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၄) နမ္မတူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေအာင်လှ ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၅) ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၆) မိုးနဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေကျာ် ြမင့် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၇) သိန္နီမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းဝင်းခိုင် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၈) ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်နန်းဝါနု ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၉) မိုင်းေယာင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေစာတင် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၂၀) သီေပါမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးရဲထွန်း ခွင့် ၂ ရက်၊
(၂၁) တန့်ယန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း ခွင့် ၂ ရက်၊
(၂၂) ေကျာက်မဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးနယ်လ်ဆင်(ခ)ဦးေဆာင်ဆီ ခွင့် ၂ ရက်၊
(၂၃) ေရွှေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာေဒါ်ေအးမ
ြ င့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၄) ေကျာက်တံတားမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုးဝင်း ခွင့် ၄ ရက်၊
(၂၅) ပျဉ်းမနားမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးလှြမင့်ဦး ခွင့် ၂ ရက်၊
(၂၆) တနိုင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမျိုးေဆွ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၇) ငဖဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးြမင့်ေဌး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၈) မင်းလှမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းတင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၉) ဆီဆိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းကို ခွင့် ၄ ရက်၊
(၃၀) သုံးခွမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်စုစုလွင် ခွင့် ၁ ရက်၊
မူ ြကမ်း
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(၃၁) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းထွတ်သိန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၂) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးေသာ်ဇင် ခွင့် ၅ ရက်၊
(၃၃) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးဟန်စိုးထွဋ် ခွင့် ၅ ရက်၊
(၃၄) ေရဖ
ြ ူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းဦး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၅) အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ဒွဲဘူ ခွင့် ၁ ရက်တို့ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ရိုေသေလးစားစွာ
တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ခွင့်ြပုေပးပါရန် 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 ၁၀ ဦး၊ ယေန့
ခွင့် ြပုထားသူ ၃၅ ဦးဖ
ြ စ်၍ လွှတ်ေတာ်က ခွင့်ြပုထားသူ စုစုေပါင်း ၄၅ 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 အတည် ြပုတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို အတည်ြပုမှတ်တမ်းတင်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

ြကယ်ပွင့်ြပထားသည့် ေမးခွန်းများကို လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမးမ
ြ န်းြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ေဖ
ြ ြကားြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်း၊ ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်းအစီအစဉ် စတင်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။

မူ ြကမ်း
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ြမန်မာ့ရိုးရာအားကစားဖ
ြ စ်ေသာ လက်ေဝှ့အားကစားနည်းကို အဆင့်ြမှင့်တင်ေပးရန်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
ေမးခွနး်
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစွာ ြမင်းမူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင် ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင်(ြမင်းမူမဲဆန္ဒနယ်)။
နှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ကေရာက်လာက
ြ ေသာ

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊

ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံးကို မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ြမင်းမူမဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင်
ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားရပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ြမန်မာ့လက်ေဝှ့ဟာ ြမန်မာ
ြ စ်
တစ်မျိုးသားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ ြမန်မာ့ရိုးရာအားကစားစစ်စစ် ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားကိုယ်ခံပညာအဖ
ကမ္ဘာမှာရပ်တည်နိုင် ြပီး ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံများနှင့်လည်း စိန်ေခါ်ထိုးသတ်အနိုင်ရခဲ့ဖူးတဲ့အစဥ်အလာများ
ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ြမန်မာ့ရိုးရာလက်ေဝှ့အားကစားနည်းအဆင့်အတန်း ပိုမိုြမင့်မားလာေစလိုတဲ့ ရည်ရွယ်
ချက်များနဲ့ ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းေလးခုကို ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းများကို ေမးမ
ြ န်းခွင့်ြပု
ပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် တင်ြပအပ်ပါတယ်။ (၁) ရိုးရာလက်ေဝှ့ြပိုင်ပွဲများ ကျင်းပခွင့်ရရှိရန်အတွက်
အားကစားဝန် ကီးဌာန သို့မဟုတ် ရိုးရာလက်ေဝှ့အဖွဲ့ချုပ်၊ ရိုးရာလက်ေဝှ့ေကာင်စီသို့ ရန်ပုံေငွ
ေပးသွင်းရခ
ြ င်းရှိ/မရှိနဲ့ ေပးသွငး် ရခ
ြ င်းရှိပါက ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှေပးသွင်းရသည်ကို သိရှိလိုပါတယ်။
ယှဉ် ြပိုင် ြကေသာ ရိုးရာလက်ေဝှ့အားကစားသမားများအတွက် ခံစားခွင့်ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှရှိသည်ကို
ြ န်းအပ်ပါ တယ်။ (၂)
သိရှိလိုပါေက
ြ ာင်း ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာြဖင့် ေမးမ
ရိုးရာလက်ေဝှ့အားကစားဟာ သာမန်အားဖ
ြ င့် လက်သီးကိုအသုံး ြပုပ
ြ ီး ထိုးသတ်ရေသာ်လည်း ေခ
ြ ၊
လက်၊ ဒူး၊ တံေတာင်၊ ဦးေခါင်း၊ ေခ
ြ ဖျားခတ်၊ လက်ြဖတ်ရိုက် စသဖ
ြ င့် အတင်းဝင် အတင်းထွက်၊
အင်တိုက်အားတိုက် စွယ်စုံထိုးသတ် အားကစားနည်း ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ရိုးရာ လက်ေဝှ့အားကစား
သမားများကို အသက်အာမခံထားရှိရန် စီစဉ်ေပးနိုင် ြခင်းရှ/ိ မရှိနဲ့ ြပည်ပမှ လာေရာက်ယှဉ်ြပိုင်
ြကေသာ လက်ေဝှ့သမားများအတွက် အသက်အာမခံမည်ကဲ့သို့ ထားရှိေပးမည်ကို သိရှိလိုပါေက
ြ ာင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာြဖင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။

(၃) ရိုးရာလက်ေဝှ့

ဒိုင်လူ ကီးများအေနနဲ့ အမှတ်စဉ်ေရတွက်ြပီး အရှုံး/အနိုင်ကို ဆုံး ြဖတ်ေပးခ
ြ င်းသာမက လိုအပ်ပါက
အေရးေပါ်အသက်ကယ်ကုသေစာင့်ေရှာက်ေပးေသာ နည်းလမ်းများကို ထားရှိြခင်းနှင့် အပ
ြ ည်ြပည်
မူ ြကမ်း
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ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအသင်းရဲ့ ခွင့်ြပုချက်အတွင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့အဆုံးအဖ
ြ တ်များကို လိုအပ်သလို
အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးနိုင်တဲ့ စွယ်စုံရဒိုင်လူ ကီးများ ေပါ်ထွက်လာေရးအတွက် အားကစားဝန် ကီးဌာန
အေနနဲ့ ရိုးရာလက်ေဝှ့ဒိုင်လူ ကီးသင်တန်းဖွင့်လစှ ် ြပီး ေလ့ကျင့်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိ သိရှိလို
ပါေက
ြ ာင်း ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာြဖင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။ ြကယ်ပွင့် ြပ
ေမးခွန်း(၄) ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အားကစားရုံ၊ အားကစားခန်းမများသာ တည်ေဆာက်ေပးထားတဲ့
အတွက် ရိုးရာလက်ေဝှ့ ြပိုင်ပွဲများကျင်းပလိပု ါက အဆိုပါ အားကစားရုံ၊ အားကစားကွင်းများကို
ေဈး ကီးေပးပ
ြ ီး ငှားရမ်းရခ
ြ င်း၊ ရုံဝင်ေ ြကးများေဈး ကီးေနခ
ြ င်း ရှိေနေက
ြ ာင်း သိရှိရပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးများမှာ ရိုးရာလက်ေဝှ့အားကစားရုံများ သီးသန့်
တည်ေဆာက်ေပးပ
ြ ီး ြမန်မာ့ရိုးရာလက်ေဝှ့အားကစားနည်းကို အဆင့်ြမှင့်တင်ေပးရန် အစီအစဉ်ရ/ှိ မရှိ
သိရှိလိုပါေသာေက
ြ ာင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာ ြဖင့် ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးေဇာ်ဝင်း(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ အားကစားဝန် ကီးဌာန)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ြဖာ ကျန်းမာ
ရွှင်လန်းပါေစေက
ြ ာင်း ဦးစွာဂါရဝပ
ြ ုနှုတ်ခွန်းဆက််ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ အားကစားဝန် ကီး
ဌာနမှ ဒုတိယဝန် ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းြဖစ်ြပီး အားကစားဝန် ကီးဌာနကိုယ်စား ြမင်းမူမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင်ရဲ့ ေမးခွန်းကို ေဖ
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရိုးရာ
လက်ေဝှ့ြပိုင်ပွဲများ ကျင်းပခွင့် ြပုလုပ်ရန်အတွက်ကို အားကစားဝန် ကီးဌာနသို့ ရိုးရာအားကစားအဖွဲ့
ချုပ်များမှ တင်ြပ ြခင်းရှိေသာ်လည်းပဲ ဒီြပိုင်ပွဲများအတွက် ရန်ပုံေငွများေပးသွင်းရခ
ြ င်း မရှိပါေက
ြ ာင်း
ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားေသာ နှုန်းထားများအတိုင်း အားကစားကွင်းရုံများ ငှားရမ်း ြခင်း
ကိုေတာ့ နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးသွင်းရေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားလိုပါတယ်။ ရိုးရာလက်ေဝှ့အဖွဲ့ချုပ်မှလည်းပဲ
ြပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်များမှာ ြပည်နယ်ေန့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ၊ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်
လက်ေဝှ့ပွဲများ၊ ဘုရားပွဲေတာ်လက်ေဝှ့ပွဲများ၊ မျိုးဆက်သစ်များေဖာ်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ြပီးေတာ့ ကျင်းပ
ေသာပွဲများကို ေကာက်ခံြခင်းမရှိေ ြကာင်း ေဖ
ြ ြကားလိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာပ
ြ ိုင်ပွဲ ကီးများမှာေတာ့
ရန်ပုံေငွအဖွဲ့ချုပ်ကို သုံးသိန်းနဲ့ ြပည်တွင်းစိန်ေခါ်ပွဲများမှာ နှစ်သိန်း၊ ေမာ်လ ြမိုင်-ပုသိမ်-ေတာင်ငူ
မူ ြကမ်း
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ကဲ့သို့ တိုင်းြမို့ကီးများမှာေတာ့ ရန်ပုံေငွ တစ်သိန်း ရိုးရာလက်ေဝှ့အဖွဲ့ချုပ်ရန်ပုံေငွအ ြဖစ် အဖွဲ့ချုပ်
များကို ေပးသွင်းေက
ြ ာင်း သိရှိရပါတယ်။ လက်ေဝှ့သမားများရဲ့ ဆုေ ြကးေငွခံစားခွင့်မှာ ြပည်တွင်း
ဝင်ေငွ ရာခိုင်နှုန်းမှမဟုတ်ဘဲ ညှိနိှုင်းသတ်မှတ်ေ ြကးအတိုင်းရရှိေ ြကာင်း ေဖ
ြ ြကားလိုပါတယ်။ ရန်ကုန်
ြမို့တွင် ကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှာ လက်ေဝှ့သမားများရရှိေသာဆုေ ြကးဟာ ြပိုင်ပွဲရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆၅
ရာခိုင်နှုန်းရှိေ ြကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ြပည်တွင်းရိုးရာလက်ေဝှ့သမားများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၈ ရက်
ေန့ကစတင်ြပီးေတာ့ အသက်အာမခံေ ြကးကို KBZ, GRAND GUARDIAN (ဂရင်းဂါဒီယန်)နှင့်
ြ င်း
ဧရာဝတီအာမခံကုမ္ပဏီများမှာ တစ်ပွဲချင်းမဟုတ်ဘဲ တစ်နှစ်သက်တမ်းအတွက် သုံးယူနစ်ေပးခ
အားဖ
ြ င့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလျှင် ေထာက်ပံ့ေ ြကးေငွများ ရရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ပအားကစားသမား
များအတွက်ကေတာ့ ေလာေလာဆယ်အသက်အာမခံထားရှိြခင်းမရှိေသးေသာ်လည်း အသက်အာမခံ
ထားရှိနိုင်ေရးကို စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေစလျက်ရှိပါေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ရိုးရာလက်ေဝှ့ပွဲများမှာ စွယ်စုံရဒိုင်လူ ကီးများေပါ်ထွက်ေရးအတွက်လည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်
မီ ဒိုင်လူ ကီးများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အေရှ့ေတာင်အာရှအားကစားပ
ြ ိုင်ပွဲမတိုင်ခင် နှစ် ကိမ် ဖွင့်လှစ်
ခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ယခု တိုင်းေဒသ ကီး/ြပည်နယ် ြပိုင်ပွဲမကျင်းပမီ ဒိုင်မွမ်းမံသင်တန်းများ ဆက်လက်
ဖွင့်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီးနဲ့ ြပည်နယ်များမှာရှိတဲ့
ြ ီး ြဖစ်တဲ့
အားကစားရုံများမှာေတာ့ အခုလက်ရှိ ရိုးရာလက်ေဝှ့ ြပိုင်ပွဲများ ကျင်းပရန် ခွင့် ြပုေပးထားပ
အတွက် လက်ေဝှ့အားကစားရုံသီးြခားေဆာက်လုပ်ေပးနိုင်ြခင်း အစီအစဉ်မရှိေသးပါေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ
ြကားအပ်ပါတယ်။
ြမန်မာ့ရိုးရာလက်ေဝှ့အားကစားနည်းကို အဆင့်ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ြမန်မာ့ရိုးရာ

လက်ေဝှ့အားကစားအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပထမအဆင့်အေနနဲ့ မျိုးဆက်သစ်အားကစားသမားများ ေပါ်ထွက်
ေရးအတွက်ကို မျိုးဆက်သစ်ရိုးရာလက်ေဝှ့အားကစားသမားများကို ေမွးထုတ်ေပးပ
ြ ီး ရိုးရာလက်ေဝှ့
ကလပ်များကို အေခ
ြ ခံလိုအပ်ေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါတယ်။ ဒါ့့ေ ြကာင့်မို့လို့

ရိုးရာလက်ေဝှ့ကလပ်

အသင်းများကို ကူညီေထာက်ပံ့ရန်အတွက် စည်းရုံးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါ
တယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာေကာ်မတီ
များ၊ ြမန်မာ့ရိုးရာလက်ေဝှ့အဖွဲ့ချုပ်၊ ေဒသခံလက်ေဝှ့ရိုးရာဝါသနာရှင်များ ပူးေပါင်း ြပီးေတာ့ ြမန်မာ့
မူ ြကမ်း
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ရိုးရာလက်ေဝှ့အေမွအနှစ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ေရးအတွက် ဦးတည် ြပီးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ
ေက
ြ ာင်းနှင့် ြမန်မာ့ရိုးရာလက်ေဝှ့အဆင့်အတန်း တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
သွားမည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ေအာင်ဘာေလသိနး် ထီဆုနငှ ်ပ့ တ်သက်၍ လစဉ်ေရာင်းရေငွနှင့် အုပ်ေရတို့ကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ
များတွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးနိုင်ြခင်းရှိ/မရှိနငှ ့် အခွန်ဘ ာေငွအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားေသာ ဆုေငွ
များကို မည်သို့စီမံထားသည်ကို သိလိုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးရဲထွဋ်ဦး၊ နတ်တလင်းမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးရဲထွဋ်ဦး(နတ်တလင်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားေသာဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခ
ြ င်း၊
ြ ုအပ်ပါ တယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
ကိုယ်၏ကျန်းမာ ြခင်းနဲ့ ြပည့်စုံပါေစလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊

နတ်တလင်းမဲဆန္ဒနယ်က

ဦးရဲထွဋ်ဦး

ြဖစ်ပါတယ်။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ ေအာင်ဘာေလသိန်းထီဖွင့်ပွဲကို လစဉ်လဆန်းတစ်ရက်ေန့မှာ ကျင်းပေပးလျက်
ရှိပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနဖ
ြ င့် ေလ့လာသိရှိရသေလာက် တင်ြပရရင် ေအာင်ဘာေလသိန်းထီေရာင်းရ
ေငွအားလုံး၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံေတာ်အခွန်အြဖစ်ထားရှိြပီး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ြပည်သူများ
အတွက် ဆုေငွအြဖစ် ြပန်လည်ထုတ်ေပးေက
ြ ာင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဆုေငွအ ြဖစ် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပ ြခင်း
ခံရေသာ ထီလက်မှတ်များထဲမှ အေက
ြ ာင်းအမျိုးမျိုးေက
ြ ာင့် လာေရာက်မထုတ်နိုင်တဲ့ ဆုေငွများကို
သတ်မှတ်ကာလအက
ြ ာတွင် အခွန်ဘ ာအဖ
ြ စ် သိမ်းဆည်းခဲ့ြခင်းေက
ြ ာင့် ြပည်သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်
၆၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက်ေလျာ့နည်းခဲ့ရပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ပွင့်လင်း ြမင်သာမှုရှိေအာင် ကျွန်ေတာ်ေမးမ
ြ န်းလိုတဲ့ေမးခွန်းကေတာ့ (၁) လစဉ်
အလိုက်ေရာင်းရေငွနှင့် ထီအုပ်ေရတို့ကို အများပ
ြ ည်သူများသိရှိနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံပိုင်သတင်း
စာများတွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးနိုင် ြခင်းရှိ/မရှိ၊ (၂) ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက် ြပီး သုံးနှစ်ေကျာ်ကာလ
အတွင်း အခွန်ဘ ာအဖ
ြ စ်သိမ်းဆည်းထားေသာဆုေငွမည်မျှရှိသနည်း။ (၃) သိမ်းဆည်းထားေသာ
ဆုေငွများကို မည်သို့စီမံေဆာင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုပါသဖ
ြ င့် ြပည်သူများ၏ကိုယ်စား ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာ ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်
ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ေဖ
ြ ြကားချက်
ေဒါက်တာလင်းေအာင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန)။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး

မဂလာအေပါင်
င်္
း

နှင့် ြပည့်စုံပါေစေက
ြ ာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန၊
ဒုတိယဝန် ကီး ေဒါက်တာလင်းေအာင် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ နတ်တလင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွဋ်ဦး ေမးမ
ြ န်းတဲ့ ေမးခွန်းနဲ့ပတ်သက် ြပီး ဘ ာေရးဝန် ကီး
ဌာနကိုယ်စား ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးေမးမ
ြ န်းတဲ့
ေမးခွန်းသုံးခုအနက် ပထမေမးခွန်းကို ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားပါမယ်။ ေအာင်ဘာေလထီစာအုပ်များ ရိုက်
နှိပ်ေရာင်းချရာမှာ ေဈးကွက်လိုအပ်ချက်များအရ တစ်လနှင့်တစ်လရိုက်နှိပ် ေရာင်းချတဲ့ အုပ်ေရများ
မတူညီ ြခင်း၊ ဝယ်လိုအားေပါ်မှာ မူတည် ြပီး အက္ခရာစဉ် တိုးြမှင့်၍လည်းေကာင်း၊ ေလျှာ့ချ၍
လည်းေကာင်း၊ ရိုက်နှိပ်ေရာင်းချေပးရခ
ြ င်းများဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် လစဉ်ထီေရာင်းချရေငွနှင့် အက္ခရာစဉ်
ထီစာအုပ်အေရအတွက်ကို

ထုတ်ြပန်ေ ြကညာေပးခ
ြ င်းမရှိေပမယ့်လည်း

အကိမ်စဉ်အေရအတွက်

ထီဆုေငွခဲွေဝေပးတဲ့ ထီဆုေငွအမျိုးအစားနှင့် ဆုမဲအေရအတွက်ေတွကို အများပ
ြ ည်သူမှသိရှိေစဖို့
ေန့စဉ်ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှာ

ထီဖွင့်ပွဲမကျင်းပမီ

ထုတ်ြပန်ေ ြကညာေပးလျက်ရှိပါတယ်။

ထီဖွင့်ပွဲကျင်းပပ
ြ ီးတဲ့ေနာက်မှာ ထွက်ေပါ်လာတဲ့ ထီေပါက်ဂဏန်းများကိုလည်း ထီဖွင့်ပွဲကျင်းပပ
ြ ီး
ေနာက်ရက်များမှာ

လစဉ်ပုံမှန်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှာ

ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးလျက်ရှိပါတယ်။

လစဉ်အလိုက်ေရာင်းရေငွနှင့် ထီအက္ခရာစဉ်၊ ထီအုပ်ေရတို့ကိုလည်း 2014 ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ 1 ရက်
ေန့မှာ ဖွင့်လှစ်မည် 307 ကိမ်ေြမာက်မှစတင်၍ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှာ လစဉ်ပုံမှန် ထည့်သွင်း
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ေဖာ်ြပေပးသွားမှာြဖစ်ေ ြကာင်း ေဖ
ဆက်လက် ြပီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးရဲ့ ဒုတိယေမးခွန်းကို ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားပါ
မယ်။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက်ြပီး 2011-2012 ဘ ာေရးနှစ်မှ 2013-2014 ဘ ာေရးနှစ်အတွင်း
မှာ ထီဆုေငွများလာေရာက်ထုတ်ယူ ြခင်းမရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံေတာ်ဘ ာေငွအြဖစ် သိမ်းဆည်းထား
ရှိမှုဟာ 2011-2012 ဘ ာေရးနှစ်မှာ ဆုမဲေပါင်း 169089 ဆုမှာ လာေရာက်ထုတ်ယူြခင်းမရှိတဲ့ဆု
15568 ဆုြဖစ်ြပီးေတာ့ ကျပ်သန်းေပါင်း 2039.50 သန်း ြဖစ်ပါတယ်။ 2012-2013ဘ ာေရးနှစ်မှာ
ဆုမဲေပါင်း 177319 ဆုမှာ လာေရာက်ထုတ်ယူြခင်းမရှိတဲ့ဆုမဲေပါင်း 16913 ဆုမှ ကျပ်သန်းေပါင်း
2147.30 သန်းနှင့် 2013-2014 ဘ ာေရးနှစ်မှာ ဆုမဲေပါင်း 248835 ဆုမှာ လာေရာက်ထုတ်
မူ ြကမ်း
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ယူြခင်းမရှိတဲ့ ဆုမဲေပါင်း 21219 ဆုမှ ကျပ်သန်းေပါင်း 2730.50 သန်းရှိတဲ့အတွက် ဆုမဲစုစုေပါင်း
53700 ဆုမှ ကျပ်သန်းေပါင်း 6917.30 သန်းြဖစ်ပါတယ်။ ထီဖွင့်တဲ့လမှ တစ်နှစ်အတွင်း လာေရာက်
ထုတ်ယူ ြခင်းမရှိတဲ့ဆုမဲေတွကို 11 လအေရာက်မှာ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ၊ တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများ၊ ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီရုံးအသီးသီးနှင့်
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့ Internet Web-Page များမှာ ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးလျက်ရှိပါ
ေက
ြ ာင်းနှင့် တစ်နှစ်အတွင်းလာေရာက်ထုတ်ယူြခင်းမရှိမှသာ ထီဆုေငွများကို ြပည်သူ့ဘ ာေငွ
အဖ
ြ စ် သိမ်းဆည်းေဆာင်ရွက် ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဆက်လက် ြပီး တတိယေမးခွန်းကို ေဖ
ြ ြကားပါမယ်။ နိုင်ငံေတာ်ဘ ာအဖ
ြ စ် သိမ်းဆည်းထားတဲ့
ဆုေငွေတွကို နိုင်ငံေတာ်ရဲ့အခွန်ရေငွ ဘ ာသိမ်းအဖ
ြ စ် နိုင်ငံေတာ်ရေငွစာရင်းကို ဘ ာေရး
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ေပးသွင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
အိမ်ြခံေြမေရာင်းဝယ်၊ ငှားရမ်းြခင်းများအေပါ် အခွန်ေငွတွက်ချက်ရန် အိမ်ြခံေြမေဈးနှုန်း သတ်မှတ်ြခင်း
အားထုတ်ြပန်ေပးနိုင်ြခင်းရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေအးေမာက်၊ မလိှုင်မဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေအးေမာက်(မလိှုင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

နှင့် အားလုံးမဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခနွ ်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ အခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့
ေမးမ
ြ န်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံအေနနဲ့ ယေန့ အခွန်နဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ များစွာ
ြ ားကျန်ေနတဲ့အတွက် ဒီေန့
တိုးတက်ရရှိတာကိုလည်း သိရပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်းပဲ ရရှိရန်အများအပ
ြမန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိကအခွန်အေနနဲ့ အိမ် ြခံေြမေရာင်းဝယ်ေဆာက်လုပ်ငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စေတွမှာ ရသင့်
ရထိုက်တဲ့ အခွန်ေငွများဟာ ကျန်ရှိေနပါတယ်။ ဒီလိုကျန်ရှိရတဲ့အေက
ြ ာင်းအရင်းကို ြပန်လည် ြပီးေတာ့
ြကည့်မယ်ဆိုရင် အခွန်ေဆာင်ရမယ့်နှုန်းထားများဟာ တွက်ချက်ရာမှာ အခက်အခဲရှိတာရယ်၊ ြပည်သူ
များအခွန်းထမ်းေဆာင်ရာမှာ

အခွန်ယဉ်ေကျးမှုနှင့်အားနည်းေနတာရယ်၊

အခွန်ထမ်းေဆာင်ရန်

အတွက် ရုံးြပင်ကနားသွားရာမှာ စိုးရိမ် ြခင်းများရှိေနခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့်လို့ သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်
ကျွန်ေတာ်တို့

အိမ်ြခံေြမေရာင်းဝယ်ေဆာက်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်းများမှာ

တန်ဖိုးတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ

အခ
ြ ားနိုင်ငံများ ေဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ ေမ
ြ ၊ အေဆာက်အအုံ၊ တန်ဖိုးများ ငှားရမ်းမှု၊ ငှားရမ်းခများ
သတ်မှတ်ေပးသင့်ပါေက
ြ ာင်း သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အခွန်ထမ်း ကီးများ ေဆာင်ရွက်သကဲ့သို့
မူ ြကမ်း
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မိမိကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်တဲ့ SAS စနစ်လိုဟာမျိုးလည်း ကျန်တဲ့ကိစ္စေတွမှာ
ေဆာင်ရွက်ေပးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် အိမ်ြခံေြမ အေဆာက်အအုံငှားရမ်း ြခင်းများအား အဖွဲ့ြဖင့်
သတ်မှတ်ထုတ်ေပး မည်ဆိုပါကလည်းေကာင်း၊ အဆိုပါတန်ဖိုး သို့မဟုတ် အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်
ရမယ့်တန်ဖိုးအတိုင်း တွက်ချက်ထားေသာအခွန်များကို ဘဏ်များမှာ သတ်မှတ်ထားေသာနည်းလမ်း
အတိုင်း ချလန်များဖ
ြ င့် ေပးသွင်းအခွန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းနှင့် အခွန်ရုံးများမှာ ဝန်ထမ်းများအတွက်
လုပ်ငန်းပိုမို ြမန်ဆန်လာသလို အခွန်ထမ်းများအတွက်လည်း စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ အခွန်ထမ်းေဆာင်
နိုင်မည် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ် ေမးမ
ြ န်းလိုသည်မှာ အခွန်များ ပိုမိုရရှိလာရန်မှာ (က)
အိမ်ြခံေြမေရာင်းဝယ်ငှားရမ်း ြခင်းအေပါ် အခွန်ေငွတွက်ချက်ရာ၌ အိမ် ြခံေြမတန်ဖိုး၊ ေဈးနှုန်းသတ်မှတ်
ြခင်းကိစ္စရပ်အား ေနရာေဒသအလိုက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်း၍
သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ထုတ် ြပန် ေပးနိုင်ြခင်းရှိ/မရှိ၊ (ခ) သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင် ြခင်းမရှိပါက
မည်သည့်အတွက် ြဖစ်သည်ကို သိလိုပါေက
ြ ာင်းနှင့် သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ပါက မည်ကဲ့သို့
ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ အခွန်ထမ်းေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း (Procedure)ကို ထုတ်ြပန်ေပးနိုင် ြခင်း
ရှိ/မရှိ၊ အမ
ြ န်စတင်နိုင်ရန် အကျိုးရှိမည် ြဖစ်ပါသဖ
ြ င့် မည်သည့်အချိန်မှာ စတင်အေကာင်အထည်
ေဖာ်နိုင်မည်ကို သိလိုပါေက
ြ ာင်း ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။ အားလုံးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနက ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ေဒါက်တာလင်းေအာင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန)။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

မလိှုင်မဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအးေမာက် ေမးမ
ြ န်းတဲ့ေမးခွန်းနှင့်ပတ်သက် ြပီး ဘ ာေရး
ဝန် ကးီ ဌာနကိုယ်စား ကျွန်ေတာ်မှ ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားပါမယ်။ ေဖ
ြ ြကားတဲ့ေနရာမှာ နည်းနည်းေလး
အားလုံး အေသးစိတ်ကေလးသိရေအာင်လို့ နည်းနည်း အေသးစိတ်တချို့အပိုင်းေလးေတွမှာ ေဖ
ြ ြကား
ရတဲ့အတွက် သုံးမိနစ်ထက်အနည်းငယ်ေကျာ်လွန် ြပီးေတာ့ ေဖ
ြ ြကားခွင့်ေပးဖို့ ခွင့်ေတာင်းခံအပ်ပါ
တယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး ေမးမ
ြ န်းတဲ့ေမးခွန်းသုံးခုအနက် ပထမေမးခွန်းကို ဦးစွာရှင်းလင်း
ေဖ
ြ ြကားပါမယ်။ နိုင်ငံေတာ်မှ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွန်ေငွများရရှိေရးအတွက် အိမ် ြခံေြမေရာင်းဝယ် ြခင်း
အေပါ်မှာ အခွန်းစည်း ြကပ်ေကာက်ခံရာမှာ စနစ်တကျနဲ့ညီညွတ်မျှတမှုရှိေစေရးအတွက်ကို ဘ ာ
ေရးနှင့် အခွန်ဝန် ကီးဌာနရဲ့ ၁၈-၆-၂၀၀၇ ရက်စဲွပါ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် (၁၀၃/၂၀၀၇)ြဖင့်
မူ ြကမ်း
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တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အတွင်းရှိ ြမို့နယ်အလိုက် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချုပ်
ေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖဲွ့၊ ေက
ြ းတိုင်နှင့်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန၊
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီပါဝင်တဲ့ ြမို့နယ်ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်
ေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန် ြမို့ေတာ်နှင့် မန္တေလးမ
ြ ို့ေတာ် စည်ပင်သာယာ
ေရးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ် ြခံေြမေရာင်းဝယ်ြခင်းအေပါ်မှာ ဘ ာေရးနှင့် အခွန်ဝန် ကီးဌာနရဲ့
၁၅-၂-၂၀၀၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ်(၄၃/၂၀၀၈)နဲ့ တိုင်းေဒသ ကီးအဆင့်ရှိ ကိုယ်စား
လှယ်တစ်ဦးစီပါဝင်တဲ့

ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖွဲ့ကို

ထပ်မံဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါ

တယ်။၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်မှ စတင်ြပီးေတာ့ ဘ ာေရးနှစ်အလိုက် အိမ် ြခံေြမေရာင်းဝယ်
ြခင်းအေပါ် တန်ဖိုးြဖတ်ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ြပင်ပေပါက်ေဈးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးစံနှုန်းများကို ြပုစု ြပီးေတာ့မှ
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ြပအတည် ြပုချက်ရယူ ြပီးေတာ့ အဆိုပါ
အတည်ြပုစံနှုန်းများကို အခွန်ထမ်း ြပည်သူများ သိရှိေစရန်နှင့် ပွင်လ
့ င်းြမင်သာမှုရှိေစဖို့အတွက်
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများမှာ ြမို့နယ်အလိုက် အတည်ြပုစံနှုန်း
များကို ေက
ြ ာ်ြငာသင်ပုန်းများမှာ ချိတ်ဆွဲထားရှိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အိမ်၊ ြခံ၊ ေမ
ြ ငှားရမ်း ြခင်း
အေပါ် အတည် ြပုစံနှုန်းများနှင့် သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်းမရှိေသးေသာ်လည်း တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ြမို့နယ်အလိုက် ငှားရမ်းခတန်ဖိုးအနီးစပ်ဆုံးအေပါ် အေခ
ြ ြပုြပီးေတာ့ အိမ် ြခံ
ေမ
ြ ငှားရမ်းြခင်းများအေပါ်မှာ အခွန်တွက်ချက်ေကာက်ခံလျက်ရှိြပီး အိမ် ြခံေြမဝယ်ယူ ေရာင်းချခ
ြ င်း
များကဲ့သို့ စံနှုန်းများ ထားရှိေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးလည်း စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးရဲ့ ဒုတိယေမးခွန်းကို ဆက်လက် ြပီး ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားပါမယ်။
အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနနဲ့ ေမ
ြ ၊ အေဆာက်အဦ၊ တိုက်ခန်း အစရှိတဲ့ အေခ
ြ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူြခင်း၊
ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပုပ
ြ င်ြခင်းများအေပါ်မှာ ဝင်ေငွခွန်နှင့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေပးေဆာင်
နိုင်ရန်အတွက် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမယ့်လိုက်ငန်းစဉ် (Procedure)များမှာ အခွန်ထမ်းများမှ အိမ်၊
ြခံ၊ ေမ
ြ ေရာင်းဝယ်လွှဲေြပာင်း ြခင်းအတွက် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနမှာ
ယာယီေရာင်းဝယ်စာချုပ် ေဆာင်ရွက်သည်နှင့်တစ် ြပိုင်နက်တည်း ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနမှ အိမ်ြခံေြမ
ေရာင်းဝယ်လွှဲေြပာင်း ြခင်းကို

ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖွဲ့မှ

တန်ဖိုးသတ်မှတ်ေပးနိုင်ဖို့

အမှုတွဲလွှဲေြပာင်းေပးပို့ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ မည်သူမဆို အေခ
ြ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဝယ်ယူ ြခင်း၊
တည်ေဆာက် ြခင်း၊ ေရာင်းချခ
ြ င်းနဲ့ လွှဲေြပာင်းြခင်းများေဆာင်ရွက်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး၊
မူ ြကမ်း
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ြမို့နယ်အခွန်ရုံးများမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖွဲ့ထံသို့ ေဖာ် ြပပါစာရွက်
စာတမ်းအေထာက်အထားများနှင့်တကွ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခံယူရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအေထာက်အထား
ေတွကေတာ့ ဝယ်ယူြခင်း၊ ေရာင်းချခ
ြ င်းြဖစ်လို့ရှိရင် နှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်စာချုပ် မူရင်း
နှင့်မိတ္တူ၊ တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်ပါက ြမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရဲ့ ေဆာက်လုပ်ခွင့်အမိန့်
မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်မည့် ပုံ ြကမ်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ် အေသးစိတ်တွက်ချက်မှု
မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းြဖစ်ပါက ေပးကမ်း ြခင်းစာချုပ်(မူ ြကမ်း)မူရင်း၊ မိတ္တူနှင့် အခ
ြ ား
အေမွစားအေမွခံများရှိပါက ၎င်းတို့၏ သေဘာတူညီချက် ကျမ်းကျိမ်လွှာမူရင်း၊ မိတ္တူ၊ လွှဲေြပာင်း
ေရာင်းချရန်ကိစ္စအတွက် တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်ယူထားသည့် ေမ
ြ ပိုင်ဆိုင်မှုအေထာက်အထားပုံစံ
ြ ငှားဂရန်ရှိပါက ဂရန်မူရင်း၊ မိတ္တူ၊ ဝယ်ယူသူ၊ တည်ေဆာက်သူ၊
(၁၀၅/၁၀၆) မူရင်း၊ မိတ္တူနှင့် ေမ
လွှဲေြပာင်းရယူမည့်သူ၏ အိမ်ေထာင်စုဇယားနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ အေခ
ြ
ပစ္စည်း၏ ေရှ့၊ ေနာက်၊ ေဘးဓာတ်ပုံတို့ြဖစ်ပါတယ်။
အထက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားများဖ
ြ င့် တင်ြပလာမှုကို ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ေရး
အဖွဲ့မှ အိမ်ြခံေြမေရာင်းဝယ်လွှဲေြပာင်းြခင်းအတွက် သတ်မှတ်စံနှုန်းများဖ
ြ င့် တန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ် ြပီး
ပါက သက်ဆိုင်ရာမ
ြ ို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှ အခွန်ထမ်းအား ဝင်ေငွရလမ်းတင် ြပနိုင် ြခင်းရှိ/မရှိ
စစ်ေဆး ြကားနာခ
ြ င်း ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ ဒီ့ေနာက်မှာေတာ့ ကျသင့်ဝင်ေငွခွန်နှင့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
ြ ီး သက်ဆိုင်ရာမ
ြ န်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ကို
တန်ဖိုးများ တွက်ချက်ြပီးေတာ့မှ ေငွသွင်းချလန်များထုတ်ေပးပ
အခွန်ေငွများ ေပးသွင်းေစပါတယ်။ အခွန်ေငွများေပးသွင်းြပီးေက
ြ ာင်း ေငွသွင်းချလန် ြပန်လည်တင်ြပ
သည်နှင့် ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှ အခွန်တံဆိပ်ေခါင်းများ တန်ဖိုးအတိုင်းထုတ်ေပးပ
ြ ီး အခွန်
ထမ်းမှ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အခွန်တံဆိပ်ေခါင်းစာရွက်များနှင့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ေရး၊ ေက
ြ းတိုင်
နှင့်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှာ

ေဆာင်ရွက် ြပီးေတာ့

အမည်ေြပာင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းကို

သက်ဆိုင်ရာ

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြမို့ရွာဖွံ့ြဖိုးေရးနှင့် အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှာ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း
ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အိမ်ြခံေြမေရာင်းဝယ် လွှဲေြပာင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက် ြပီး အခွန်ထမ်းြပည်သူ
များပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူေစရန်နှင့်

ပွင့်လင်းြမင်သာမှုရှိေစဖို့

အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ေတွကိုလည်း

သတင်းစာများမှာ ထုတ်ြပန်ေ ြကညာပ
ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။
ြ ြကားပါ့မယ်။ ဒီအိမ်၊ ြခံ၊ ေမ
ြ ေရာင်းဝယ်လွှဲေြပာင်း ြခင်း
တတိယေမးခွန်းကို ရှင်းလင်းေဖ
လုပ်ငန်းစဉ်များကို အထက်မှာတင်ြပတဲ့အတိုင်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်က စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အတည်ြပုချက်ရယူ ြပီးေတာ့မှ တန်ဖုိးသတ်မှတ်မှု
စနစ်ကိုေတာ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်မှစြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြပီးေတာ့ အိမ်၊ ြခံ၊ ေမ
ြ ၊
ငှားရမ်းြခင်းအေပါ် စံနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်ေရးအတွက်လည်း စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ေမ
ြ ၊
အေဆာက်အဦ၊ တိုက်ခန်းအစရှိတဲ့ အေခ
ြ ပစ္စည်းများဝယ်ယူ ြခင်း၊ ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ တည်ေဆာက် ြခင်း၊
ြပုြပင် ြခင်းများအေပါ် ဝင်ေငွခွန်နှင့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေပးေဆာင်ရာမှာ လွယ်ကူအဆင်ေြပေစေရး
အတွက် အခွန်ထမ်းများ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ေတွကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်/ ြမို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများမှာ အခွန်ထမ်းေဆာင်ရွက်ရမယ့်နည်းလမ်းများကို ချိတ်ဆွဲ
ေက
ြ ညာထားပ
ြ ီး ြဖစ်တဲ့အြပင်ကို ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ေတွကို နိုင်ငံပိုင် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ၂၀၁၄
ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်ေန့မှာလည်းေကာင်း၊ ေက
ြ းမုံသတင်းစာမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်
ေန့မှာလည်းေကာင်း ထည့်သွင်းေက
ြ ညာပ
ြ ီးြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို
ေကျးဇူး တင်ပါတယ်။
ဦးေအးေမာက်(မလိှုင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ထပ်ဆင့်ေမးခွန်း ေမးခွင့်ြပုပါခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့

ခုနေဖ
ြ ြကားသွားတဲ့အထဲမှာ ဒီစံနှုန်းေတွကို တွက်ချက်ြပီးေတာ့ တခ
ြ ား Procedure ေတွကို သက်ဆိုင်
ရာအခွန်ဦးစီးဌာနက ေက
ြ ာ် ြငာသင်ပုန်းမှာ ကပ်ထားတယ်လို့ေြပာပါတယ်။ ေက
ြ ာ်ြငာသင်ပုန်းမှာ
ြ ည်သူသိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင် ြခင်းရှိ/မရှိ သိလိုပါ
ကပ်မယ့်အစား ကျွန်ေတာ်တို့ ဒါေတွ အများပ
ေက
ြ ာင်း ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။
ေဒါက်တာလင်းေအာင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန)။

။ ဒီစံနှုန်းေတွကို ကျွန်ေတာ်

တို့ လက်ရှိမှာေတာ့ကျွန်ေတာ်တို့က တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အလိုက်ကို သူ့ေဒသအလိုက် ကွဲြပားတာ
ြဖစ်တဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့က အားလုံးကုိသတင်းစာမှာ ေလာေလာဆယ်ေတာ့ ေက
ြ ညာနိုင်ြခင်း
မရှိေသးပါဘူး။ သို့ေသာ်လည်းပဲ လက်ရှိမှာခုနက တင်ြပသလိုပဲ ြမို့နယ်/တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်
အခွန်ဦးစီးမှူးရုံးနဲ့ ြမို့နယ်မှာေက
ြ ာ်ြငာသင်ပုန်းေတွမှာေတာ့ ချိတ်ဆွဲထားရှိပါတယ်။ ဒီထက်ပို ြပီးေတာ့
ပွင့်လင်း ြမင်သာေအာင် ကျွန်ေတာ်တို့က Plan Flat ေတွနဲ့ေဝတဲ့ကိစ္စေတွ သက်ဆိုင်ရာသတင်းစာ
ေတွမှာေပါ့ အပိုင်းလိုက်ြဖစ်ြဖစ် ထည့်သွင်းတဲ့ကိစ္စေတွ ကျွန်ေတာ်တို့ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ကျန်းမာေရးမ
ြ င့်တင်မှုေကာ်မတီက တင်သွင်းသည့် ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တင်သွင်းထားသည့် ြပင်ဆင်ချက်အဆိုအား တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက် ေဆွးေနွး၍
အတည်ပ
ြ ုရန် လွှတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် 6 ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျန်းမာေရး

ြမှင့်တင်မှုေကာ်မတီကတင်သွင်းေသာ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းကို ပထမအကိမ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂) ရက်ေြမာက်ေန့ဖ
ြ စ်ေသာ ၂၁-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့တွင်
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက

အစီရင်ခံစာဖတ် ြကားရှင်းလင်းြခင်းများ

ြပုလုပ်ခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။

ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက် အဆိုတင်သွင်းေဆွးေနွးလိုတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များအေနဖ
ြ င့် မိမိြပင်ဆင်လိုတဲ့ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အေက
ြ ာင်းအရာ၊ အချက်အလက်များကို တိကျစွာ
ေရးသားေဖာ် ြပ၍ ၂၅-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့ေနာက်ဆုံးထားပ
ြ ီး အမည်စာရင်းေပးပို့ ြကရန် ေတာင်းခံခဲ့
ြပီးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ယင်းဥပေဒ ြကမ်းနှင်စ့ ပ်လျဉး် ြပီး ေဆွးေနွးအတည်ြပုခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ပါ
မယ်။ ဒီလိုေဆွးေနွးရာမှာ ဥပေဒက
ြ မ်း၏ ေခါင်းစဉ်နိဒါန်းမှအစ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်း
တစ်ခုလုံးပါဝင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ အစဉ်လိုက် အတည် ြပုနိုင်ေရးေဆာင်ရွက်ရာမှာ
ြပင်ဆင်ချက်မရှိပါက မူလအဆိုြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း အတည် ြပုနိုင်ေရးတင် ြပေဆာင်ရွက်သွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းထားတဲ့

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့

ဥပေဒက
ြ မ်း

ေကာ်မတီတို့ ညှိနိှုင်းချက်အရ ြပင်ဆင်ချက်အဆိုများကို ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီကသာ တင်သွင်း
သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြပင်ဆင်ချက်ဇယားများကိုလည်း ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန့်ေဝထားပ
ြ ီးလည်း ြဖစ်
ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ
နည်းဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၀၊ နည်းဥပေဒ ခွဲ(ဃ) အရ
ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒ ြကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက် ၆၉ ချက်အား ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီက တင်သွင်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးခင်ေမာင်ေရွှ(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီဝင် ဦးခင်ေမာင်ေရွှြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနဖ
ြ င့် ြမန်မာနိုင်ငံ ေဆးေကာင်စီဥေပဒက
ြ မ်း
နှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၀ အရ လွှတ်ေတာ်က အတည်
ြပုေပးနိုင်ပါရန် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ကိုယ်စား အဆိုတင်သွင်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါ
မူ ြကမ်း
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ေသာ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီ
ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ြပင်ဆင်ချက်အဆိတ
ု င်သွင်းတာကေတာ့ ေဒါက်တာေနလင်း(ဆိပက
် မ်း
မဲဆန္ဒနယ်)၊ ဦးေသာင်းဟန် (ယင်းမာပင်မဲဆန္ဒနယ်)၊ ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို (ပွင့် ြဖူမဲဆန္ဒနယ်)၊
ေဒါက်တာမျိုးေအာင် (ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမဲဆန္ဒနယ်) နှင့် ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင် (ေကျာက်ပန်းေတာင်း
မဲဆန္ဒနယ်)တို့က ြပင်ဆင်ချက်အဆိုများအား တင်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီဟာ ဤဥပေဒ ြကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ၂၅-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ အထက်ေဖာ် ြပပါ ြပင်ဆင်ချက်
အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိယ
ု ်စားလှယမ် ျားနှင့်အတူ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒ ြပန်လည်
ြ ုပ
ြ င်ေရးနှင့် ေခတ်မီဖွံ့ ြဖိုး
ေရးဆွဲေရးအဖွဲ့ ဥက္က ဋ္ဌ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ဝင့်၊ အတွင်းေရးမှူးပ
တိုးတက်ေရးေကာ်မတီနှင့် ကျန်းမာေရး ြမှင့်တင်မှုေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူးတို့နှင့်အတူ ညှိနိှုင်းအစည်း
အေဝး ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ ြကပါတယ်။ ယင်းညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးရဲ့ သေဘာတူဆုံး ြဖတ်ချက်အရ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်ရန်တင်ြပချက် ၆၉ ချက်အား သေဘာတူလက်ခံခဲ့ ြက
ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ြပင်ဆင်ရန်တင်ြပချက်ဇယား ၆၉ ချက်ကိုလည်း လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ
ြဖန့်ေဝထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာနိုင်ငံ ေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းအား ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
မှ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ၏ ြပင်ဆင်ရန်တင်ြပချက် ၆၉ ချက်အတိုင်း အတည် ြပုေပးနိုင်ပါရန် ေလးစား
စွာအဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

ဒီ ြပင်ဆင်ချက်များကို

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ

ြဖန့်ေဝထားတဲ့

ကန့်လန့်ြဖတ်ဇယားမှာ အားလုံးေဖာ်ြပ ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမူလဥပေဒ ြကမ်းမှာ အားလုံးေပါင်း ဥပေဒ
ြကမ်းေကာ်မတီအေနနဲ့ မူလဥပေဒ ြကမ်းမှာ အခန်းေပါင်းဘယ်ေလာက်၊ ပုဒ်မေပါင်း၊ အပိုဒ်ေပါင်း
ဘယ်ေလာက်ြဖစ်ပါတယ်။ မှတ်မိပါသလား။ အဲ့ဒီထဲမှာက ကျွန်ေတာ်တို့ ြပင်ဆင်တာအားလုံး ၆၉ ချက်
ရှိပါတယ်။ ဒါလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနနဲ့ပို ြပီးေတာ့ ရှင်းလင်းနားလည်ေအာင် တင်ြပ ြခင်း
ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အပိုဒ် ၂ မှာေဖာ် ြပထားသလို ဒီလိုြပင်ဆင်တဲ့ေနရာမှာ ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦး။
ေဒါက်တာေနလင်း၊ ဦးေသာင်းဟန်၊ ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို၊ ေဒါက်တာမျိုးေအာင်၊ ေဒါက်တာ
ေဇာ်ြမင့်ေမာင်တို့နှင့်အတူ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရယ် ဒီဥပေဒကိုစြပီးေရးဆွဲခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်
ရာ တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ညှိနိှုင်းတဲ့အခါမှာ အခုလိုပဲဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီနဲ့ ဝိုင်းဝန်းေဆွး
ေနွးတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီမူလဥပေဒက
ြ မ်းကို ၆၉ ချက်ြပင်ဆင်ဖို့ဆိုြပီးအားလုံး သေဘာတူလက်ခံထားတာ
ရှိပါတယ်။ ဒါကို လွှတ်ေတာ်ကို ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ကျန်တဲ့အဖွဲ့များကိုယ်စား တင်ြပ ြခင်းြဖစ်ပါ
မူ ြကမ်း
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တယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အခုလို ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ တင်သွင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ကျန်းမာ
ေရးဝန် ကီးဌာနက အခုဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်တင်ြပချက်ကို ကန့်ကွက်ရန်များရှိပါသလား။
ေဒါက်တာေဒါ်သိန်းသိနး် ေဌး(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန)။

။

ရိုေသေလးစား

အပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများရှင်။ ကျန်းမာေရး
ဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ယခုြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်း ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီနှင့် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးြပီးြဖစ်ပါသဖ
ြ င့် အထူးတင်ြပရန်မရှိပါေက
ြ ာင်း
ေလးစားစွာတင် ြပအပ်ပါတယ်ရှင်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနကလည်း ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီနဲ့အြခား

ြ ာပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်
သက်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ညှိနိှုင်းတင် ြပချက်ကို လက်ခံသေဘာတူေ ြကာင်းေပ
အေနနဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်တင်ြပချက်ကို ကျွန်ေတာ်ဆက်လက် ြပီးေတာ့ ေမးမ
ြ န်းတင်ြပ
ပါမယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်ချက် ၆၉ ချက်အား အတည် ြပုရန် လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါ
သလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။ ]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။

သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက်

ြမန်မာနိုင်ငံေဆး ေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ြပင်ဆင်ချက် ၆၉ ချက်ကို ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ
ြ ညာပါတယ်။
ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်များအတိုင်း ဤဥပေဒက
ြ မ်း၏ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ေ ြကာင်း အတည် ြပုေက
(သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျန်းမာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီက

တင်သွင်းေသာ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းကို ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပင်ဆင်ချက်အဆို
တင်သငွ ်းြခင်း၊ ေဆွးေနွးဆုံးြဖတ် ြခင်းများ ြပုလုပ်ခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်ရာမှာ လွှတ်ေတာ်ရဲ့
ြပင်ဆင်အတည်ြပုချက်များအတိုင်း ေပ
ြ ာင်းလဲသွားတဲ့အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အမှတ်စဉ်များကိုလည်း တစ်ပါ
တည်းအတည် ြပုချက်ရယူသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်

ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်း

တစ်ရပ်လုံးကို ြပင်ဆင်ထားတဲ့ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအတိုင်း အတည်ြပုရန်လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါ
သလားခင်ဗျား။
မူ ြကမ်း
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[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။ ]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူသူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ကျန်းမာေရး

ြမှင့်တင်မှုေကာ်မတီက တင်သွင်းေသာ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီ ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ရပ်လုံးကို ြပင်ဆင်
ထားသည့် အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအတိုင်း အတည်ြပုေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က သေဘာမတူေ ြကာင်းြပန် ြကားလာေသာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်
အထိမ်းအမှတ်များ

(ဆင်ယင်ြပသမှုကန့်သတ်ေရး)

အက်ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့်

ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ လွှတ်ေတာ်သို့အသိေပးခ
ြ င်း၊ ဦးတင်ေမာင်ဦး၊ ေရွှြပည်သာ မဲဆန္ဒနယ်မှ
ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်းနှင့်လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၇ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်မှာ စတင်ေဆွးေနွးြပီး ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည်ြပခဲ့တဲ့ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံေတာ် အထိမ်း
အမှတ်များ (ဆင်ယင် ြပသမှုကန့်သတ်ေရး)အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥေပဒက
ြ မ်းကို အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်သို့ေပးပို့ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ၁၉-၁-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းကို
သေဘာမတူေ ြကာင်း ြပန် ြကားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်မှ
ဦးတင်ေမာင်ဦးက လွှတ်ေတာ်သုိ့ ရှင်းလင်းတင် ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းတင်ြပဖို့ ဦးတင်ေမာင်ဦး
အား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးတင်ေမာင်ဦး(ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံပါေစလို့ နှုတ်ခွန်း
ဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်မှ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ေမာင်ဦးဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင်ြပသမှုကန့်သတ်ေရး) အက်ဥပေဒ
၁၉၅၄ ခုနှစ် အက်ဥပေဒအမှတ် ၄၇ ဟာ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ ြပန်လည်ရိုက်နှိပ်ခဲ့တဲ့ ပုဒ်မေပါင်း ၇ ခု ပါဝင်
တဲ့ဥပေဒဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဥပေဒရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က နိုင်ငံေတာ်အတွက် အေလးအနက်ထားရမယ့် အလံ၊
ြ တ်ထားခ
ြ င်း ြဖင့် နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ အနာဂတ်ကာလ တစ်
ဓာတ်ပုံစသည်တို့ကို ဥပေဒနဲ့အညီ အေလးအမ
ေလျှာက်မှာ လွတ်လပ်ေရးနှင့်အချုပ်အြခာအာဏာကို တန်ဖိုးထားတတ်ေစဖို့ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမူလ
ဥပေဒဟာ ေခတ်ကာလအဖ
ြ စ် နှစ်ေပါင်း ၆၀ ေကျာ် ြကာြမင့်လာပ
ြ ီ ြဖစ်ေသာင
ြ ားလည်း အနာဂတ်နိုင်ငံ
မူ ြကမ်း
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ေတာ်အတွက် အလွန်အေရး ကီးတဲ့ဥပေဒဖ
ြ စ် ြပီးေတာ့ မရှိမြဖစ်လိုအပ်တဲ့ ဥပေဒတစ်ရပ်လည်းြဖစ်ပါ
တယ်။ သို့ေသာ် ဥပေဒမှာပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်များနဲ့ေရးထုံးများဟာ ေခတ်ကာလနဲ့မေလျာ်ညီ
ေတာ့တဲ့အတွက် အနှစ်သာရမေပ
ြ ာင်းလဲေစဘဲ ပိုမိုေလးနက်ေစပ
ြ ီး ေခတ်ကာလေရးထုံးများ ေပ
ြ ာင်းလဲ
ြပီးေတာ့ ြပင်ဆင်ချက် ၉ ချက်နှင့် ြပင်ဆင်တင်ြပခဲ့တဲ့ ဥပေဒဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒီဥပေဒကို ၁၂-၇-၂၀၁၃ ရက်
ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာေဆွးေနွးအတည် ြပုပ
ြ ီးေတာ့ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကို ေပးပို့ ခဲ့တာပါ။
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်တဲ့အတွက် ြပင်ဆင်ချက်ကို ကန့်ကွက် ြပီး
အသစ်ြပန်လည် ြပင်ဆင်ဖို့၊ ေရးဆွဲဖို့ မှတ်ချက်နဲ့ ၁၇-၁-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ြပန်လည်ေပးပို့လာတဲ့
ဥပေဒက
ြ မ်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ေနာင်ကာလ
လွှတ်ေတာ်များမှာ သတိြပုနိုင်ေစဖို့ အချက် ၂ ချက်ကိုတင် ြပလိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့
၁၆-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနမှ တာဝန်
ရှိသူများ၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် ေဆွးေနွးလို့ရရှိလာတဲ့ အချက်များဖ
ြ စ်ပါ
တယ်။ ပထမအချက်က ဥပေဒတစ်ခုကို ြပင်ဆင်တဲ့ေနရာမှာ ြပင်ဆင်ချက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်ရင်
အသစ်ေရးဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့အချက်က ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းမရှိပါဘူး။
အဓိကအားဖ
ြ င့် ဥပေဒရဲ့အနှစ်သာရအပိုင်းမှာ ြပင်ဆင်မှု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ေကျာ်ခဲ့ ြပီးဆိုရင်ေတာ့ ဥပေဒ
ရဲ့အနှစ်သာရကိုထိခိုက်လာနိုင်ဖို့ မပ
ြ င်ဘဲနဲ့ အသစ်ေရးဆွဲဖို့ဆိုလို ြခင်းသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ သို့ေသာ်
ဥပေဒတစ်ရပ်ရဲ့ အနှစ်သာရကိုမထိခိုက်ဘဲနဲ့ ေရးထုံးအရ မှ ကို က ြပင်တာေတွ၊ ယခင်ေခတ်က ခရိုင်
ရာဇဝတ်တရားသူ ကီးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ဒီဘတ်ေခတ်မှာ ခရိုင်တရားသူ ကီးလို့ စကားရပ်နှင့်
အစားထိုးတာေတွ၊ အရင်တုန်းက ေငွဒဏ် ၅၀၀ ကိုဒီေခတ်မှာ ေငွဒဏ် ၅၀၀၀၀ အသစ်ြပင်ဆင်တာ
စတဲ့ ြပင်ဆင်မှုေတွနဲ့ပတ်သက်လို့ မူလရှိတဲ့ ပုဒ်မရဲ့ ကိုးခု ြပင်ဆင်တာက ၁၀ ခု ြဖစ်ချင်လည်း
ြဖစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သို့ေသာ်ဥပေဒရဲ့ မူလအနှစ်သာရကို ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အတွက် အသစ်ေရးဆွဲဖို့
မလိုဘဲနဲ့ ြပင်ဆင် ြခင်းြဖင့်သာ လွှတ်ေတာ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန် ဥပေဒရဲ့ေလးနက်တဲ့ သေဘာတရား
အေပါ်မှာ ြပည်သူများေလးစားလိုက်နာ အသုံးချမှုတို့ကို မထိခိုက်ေစမှာြဖစ်တဲ့အတွက် သင်ခန်းစာ
ယူသင့်တဲ့အချက်ေတွ ြဖစ်ေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ ဒုတိယအချက်က ယေန့ေခတ်ကာလရဲ့ အေခ
ြ
အေနအရ ဥပေဒတစ်ရပ်ကိုြပင်ဆင်သည်ြဖစ်ေစ၊ အသစ်ေရးဆွဲ သည်ြဖစ်ေစ၊ ကျွန်ေတာ်တို့ Public
Company ေတွများစွာပါဝင်တဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုယ်စားလှယ်ေတွ၊ လွှတ်ေတာ်ကဖွဲ့ထားတဲ့ ေကာ်မတီ
ေတွကေန တင်သွင်းတဲ့ဥပေဒဖ
ြ စ်ေစ၊ အစိုးရအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့ က Top Ten ပုံစံနဲ့ ေပးပို့လာတဲ့
ြ င်း
ဥပေဒဖ
ြ စ်ေစ၊ ေရှ့ေနချုပ်ရုံးကို အနည်းဆုံး ၇ ကိမ်၊ အများဆုံး ၉ ကိမ် ေဆွးေနွး ြခင်း၊ အကံြပုခ
မူ ြကမ်း
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ေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့လုပ်ရပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် မှာလာေဆွးေနွးတုနး် က ေရှ့ေန
ချုပ်ရုံးက ဦးဖ
ြ ူကလာေဆွးေနွးတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်မှာ ေဆွးေနွးေတာ့ ဦးနီကလာေဆွးေနွး
တယ်။ ေနာက်တစ်ေနရာမှာထပ်ေဆွးေနွးေတာ့ ဦးပ
ြ ာကေဆွးေနွးတယ် စသည်ြဖင့်များစွာေဆွးေနွးတဲ့
အတွက်ေ ြကာင့် အကံဉာဏ်များရယူ ေကာင်းေသာ် ြငားလည်း ြပင်ဆင်မှုေတွများလာပါတယ်။ ဒီြပင်
ဆင်မှုေတွများတာေတွကို ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ရပ်ကို အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ ပုံမှန်ထားပ
ြ ီးေတာ့ ေရှ့ေနချုပ်ရုံးက
စီစဉ်ေပးဖို့လိုမယ်လို့ ေတွ့ရပါတယ်။ ြဖစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မူလတာဝန်ရှိတဲ့ ေကာ်မတီများမှာ ြပင်ဆင်
ေဆွးေနွးကတည်းက ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ေရှ့ေနချုပ်ရုံးရဲ့ အင်အားမလုံ
ေလာက်ရင်လည်း ေခတ်ကာလအေလျာက် ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဖို့ လိုအပ် ေက
ြ ာင်းေလ့လာေဆွးေနွး ေတွ့ရှိ
ရပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်အေနနဲ့ ဒီဥပေဒဟာ နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ လွပ်လပ်ေရးနှင့်အချုပ်အြခာအာဏာကို ထိန်း
သိမ်းတန်ဖိုးထားဖို့ ြဖစ်ေပါ်လာတဲ့ မရှိမြဖစ်လိုအပ်တဲ့ ဥပေဒတစ်ရပ် ြဖစ်တာမို့ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ရဲ့ ကန့်ကွက် ြပန် ြကားချက်ဟာ အခုကျွန်ေတာ့်ရဲ့တင်ြပချက်များနှင့် မည်သို့ပင်ကွဲလွဲသည်ြဖစ်ပါေစ
လွှတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရဲ့ အဆုံးအဖ
ြ တ် ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်တဲ့အတွက်
ေလးစားရမယ့်အတွက် ြပင်ဆင်ချက်ဥပေဒအခ
ြ မ်းကို ရုပ်သိမ်းခွင့် ြပုပါရန်နှင့် ဥပေဒအသစ်အြမန်ဆုံး
ေပါ်လာဖို့အတွက် ၁၇-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ သက်ဆိုင်ရာေရှ့ေနချုပ်ရုံး၊ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနနှင့်
ေဆွးေနွးြပီးေတာ့

ရရှိလာတဲ့အေြခအေနများနှင့်

ဥပေဒအသစ်

ေရးဆွဲသွားမည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် လွှတ်ေတာ်သို့ အဆိုြပု တင်ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်
ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ေမာင်ဦးရဲ့တင် ြပချက်ကို မှတ်တမ်းထားရှိ ြပီး

သက်ဆိုင်ရာများကိုလည်း ဆက်လက်အသိေပးေဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။ ကဲဒီေန့ေတာ့ ေရွှ ြပည်သာ
မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ေမာင်ဦး တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင်ြပသ
ေရးအက်ဥပေဒ)ကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဉ်းြပီး ရုပ်သိမ်းရန်နှင့်အသစ်ေရးဆွဲရန် တင်ြပ
ြခင်းကိုအတည်ြပုရန်လွှတ်ေတာ်ရဲ့ သေဘာထားရယူပါမယ်။ အတည်ြပုရန် လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူ
ပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။ ]

မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။ ။ သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံေတာ်
အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင် ြပသမှုကန့်သတ်ေရးအက်ဥပေဒ)ကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းကို
ရုပ်သိမ်းရန်နှင့် အသစ်ေရးဆွဲရန်တင် ြပ ြခင်းကို အတည် ြပုေက
ြ ာင်းေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာ သံများ)

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က

ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်

အတည်ြပု၍ေပးပို့လာေသာ

ေလေက
ြ ာင်းဥပေဒက
ြ မ်းကိုလက်ခံရရှိေ ြကာင်းအသိေပး

တင်ြပြခင်းနှင့်

ြမန်မာ့
ဥပေဒက
ြ မ်း

ေကာ်မတီအား အစီရင်ခံစာဖတ်က
ြ ားရှင်းလင်းြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၈ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်မှာ စတင်တင်သွင်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည် ြပု၍ေပးပို့လာေသာ ြမန်မာ့ေလ
ေက
ြ ာင်းဥပေဒက
ြ မ်းကို

၂၅-၆-၂၀၁၄

ရက်ေန့တွင်

လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒီဥပေဒက
ြ မ်းကို

ကိုယ်စားလှယ်များ ေလ့လာနိုင်ရန် ြဖန့်ေဝထားြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ၎င်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာတင်
သွင်းရန် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးစိးု ရယ်(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။ ။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါ
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး မဂလာပါလိ
တယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ကယားပ
ြ ည်နယ်၊ ဒီေမာဆိုမဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးရယ်ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က
ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့်ေပးပို့လာေသာ ြမန်မာ့ေလေက
ြ ာင်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့

ေလ့လာေတွ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ကိုယ်စား

လွှတ်ေတာ်သို့ ဖတ် ြကားတင်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
၁။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးက

အမျိ ုးသားလွှ တ် ေတာ်

ေပးပို့လာေသာ

အစည် း အေဝး၌

၄-၃-၂၀၁၄

ြမန်မာ့ေလေက
ြ ာင်း
ရက် ေ န့ တ ွ င ်

ဥပေဒက
ြ မ်းအား

စတင် တ င် သ ွ င် း ခဲ ့ ြပ ီး

ြ င့် အတည်ြပု ြပ ီး
၂၃-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် အစည်းအေဝး၌ ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ေနာက် ြပ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွ းနိုင်ရန်ေပးပို့လာပါသည်။
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၂။

ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာနသည်

ြမန်မာ့ေလေက
ြ ာင်းအား

ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ

Corporatization အသွင် ေပ
ြ ာင်းလဲေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာကျင့်သုံးရန်အတွက် ေခတ်နှင့်အညီ
ေရးဆွဲထားေသာ ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းရန် ရည်ရွယ်ေ ြကာင်း ေလ့လာေတွ့ရှိရပါသည်။
၃။

ြပည်သ့ူ လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသည် ၂-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့၊ ၃-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့၊

၁၆-၇-၂၀၁၄

ရက်ေန့နှင့်

၁၇-၇-၂၀၁၄

ရက်ေန့တို့တွင်

ပို့ေဆာင်ေရး၊

ဆက်သွယ်ေရးနှင့်

ေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ ေလ့လာ
ဆန်းစစ်သုံးသပ်ေရးေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပေဒပ
ြ ုေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်း
ေကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်
ချုပ်တို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝး
ကျင်းပခဲ့ြပီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၅၉ ပါ အေခ
ြ ခံရမည့်မူ ၁၂ ချက် နှင့်အညီ ေလ့လာ
စိစစ်ခဲ့ ြကရာ ဤဥပေဒက
ြ မ်းတွင်ပါရှိတဲ့ အခန်းေပါင်း(၁၁)ခန်းနှင့် ပုဒ်မေပါင်း ၃၀ ခုတို့မှ ေတွ့ရှိချက်
နှင့် ြပင်ဆင်ရန် တင် ြပချက်များမှာ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန့်ေဝထားပ
ြ ီး အစီရင်ခံစာပါ
စာမျက်နှာ ၂ မှ ၉ အထိ အချက်ေပါင်း (၄၉) ချက် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အချက်ေပါင်း (၄၉) ချက်အား
ဖတ် ြကားတင် ြပ ြခင်းမပ
ြ ုေတာ့ပဲ ကျန်ရှိတဲ့ စာမျက်နှာ ၁၀ အပိုဒ် ၄ ကိုသာ ဆက်လက်ဖတ် ြကားတင်ြပ
သွားမှာြဖစ်ေ ြကာင်း တင် ြပအပ်ပါတယ်။
( ၁) ဤဥပေဒက
ြ မ်းတွင် အခန်းေပါင်း (၁၁) ခန်းနှင့် ပုဒ်မေပါင်း(၃၀) ခု ပါရှိပါသည်။
( ၂) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ြပင်ဆင်ချက် (၃၁)ချက်အား သေဘာတူလက်ခံပါသည်။
( ၃) အခန်း(၁) အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ခ) အား စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤ ဥပေဒပုဒ်မ ၈
အရ ဖွဲ့စည်းေသာ ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်း စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်ဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။
( ၄) အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)အား ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အခေက
ြ းေငွ၊ အဖိးု အခ၊
အဖိုးစားနား သို့မဟုတ် သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်လုပ်ငန်းကိုဆို
သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေလေက
ြ ာင်းြဖင့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်
ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း၊ ေမ
ြ ြပင်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ ေဖျာ်ေြဖမှု လုပ်ငန်း၊
ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနှင့် စားေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာေရး လုပ်ငန်းနှင့်
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ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းြဖစ်သည်ဟု အခါ အားေလျာ်စွာ
သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်ဟုြပင်ဆင်ပါသည်။
( ၅) အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)အဖ
ြ စ် ေလေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၇ ပါ ြမန်မာအမျိုးသား
ေလေက
ြ ာင်းက လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကိုဆိုသည်ဟု အသစ် ြဖည့်စွက်
ပါသည်။
( ၆) အခန်း (၂) အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အဖ
ြ စ် ြမန်မာအမျိုးသား ေလေက
ြ ာင်း
လုပ်ငန်း ပိုမိုဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေစေရးနှင့် ေလေက
ြ ာင်းခရီးသွားလာမှုတွင် ေဘးအန္တရာယ်
ကင်းရှင်း ြပီး လုံြခုံမှု ရှိေစရန်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
( ၇) အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)အား အပိုဒ်ခွဲ(က)အဖ
ြ စ် ြပင်ဆင်၍ ယင်းအပိုဒ်ခွဲရှိ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စကားရပ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
နိုင်ေရးအတွက် ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
( ၈) အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)အား ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းများကို ြပည်တွင်း
ြပည်ပမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျလုပ်ကိုင်
ခွင့် ြပုနိုင်ေရးအတွက်

ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းကို

ေပ
ြ ာင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်ဟု

ြပင်ဆင်ပါသည်။
( ၉) အခန်း (၃) အပိုဒ် ၄ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် (က) ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အတည် ြပုသည့်
ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း တည်ေထာင်ထားရမည်
(၁၀) အပိုဒ် ၄ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အား အပိုဒ် ၄ အပိုဒ်ခ(ွဲ ခ)အဖ
ြ စ် ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းသည်
ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
ြ စ် ြပင်ဆင်၍ ဥပေဒနှင့်အညီ
(၁၁) အပိုဒ် ၅ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အား အပိုဒ် ၆ အပိုဒ်ခ(ွဲ ခ)အဖ
စီးပွားေရးဆန်ဆန် စကားရပ်အား ေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီဟု ြပင်ဆင်ပါ
သည်။
မူ ြကမ်း
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(၁၂) အပိုဒ် ၆ အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် ၅။

ဝန် ကီးဌာနသည် (က) ဤဥပေဒအာဏာ မတည်မီက ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ြမန်မာ့ေလေက
ြ ာင်းတွင်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ဝန်ထမ်းများ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာ
ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းသို့ လွှဲေြပာင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်
အခါ ယင်းဝန်ထမ်းများ ယခင် ြမန်မာ့ေလေက
ြ ာင်းတွင် တာဝန်ထမ်း
ေဆာင်ခဲ့စဉ်က ရရှိခဲ့သည့် ရာထူးတာဝန်နှင့် ရပိုင်ခွင့်ထက် ေလျာ့နည်း
ြခင်းမရှိရေစရန် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
( ခ) လွှဲေြပာင်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်ရန် ဆန္ဒမြပုေသာ ဝန်ထမ်းများကို ပို့ေဆာင်
ေရးဝန် ကီးဌာန

လက်ေအာက်ရှိ

သင့်ေလျာ်သည့်ဌာန၊

အဖွဲ့

အစည်းတစ်ခုခုသို့ လွှဲေြပာင်းေပးနိုင်သည်။
(ဂ) ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ြမ န်မာအမျိုးသားေလေ ြက ာင်းသို့ ေပ
ြ ာင်း
ေရွှ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ

ဝန်ထမ်းများအတွက်

ကရုဏာေက
ြ း၊

ချီးြမှင့်ေငွ၊ ပင်စင်၊ အင
ြ ိမ်းစား ယူမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ယင်းတို့
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ အချိန်ကာလအတိုင်း တွက်ချက်၍ ခွင့်ြပုေပးရ
မည်။
(၁၃) အခန်း(၄) အပိုဒ် ၇ အပိုဒ်ခ(ွဲ ဂ)ရှိ ေလေက
ြ ာင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ဆိုသည့်စကားရပ်အား ပယ်ဖျက်ပါသည်။
(၁၄) အပိုဒ် ၇ အပိုဒ်ခွဲ(တ)အား ဝန် ကီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးသည့်
ြ ာင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက် ြခင်း ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
ေလေက
(၁၅) အခန်း (၅) အပိုဒ် ၈ အပိုဒ်ခွဲ (က) အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည်၈။(က) ဝန် ကီးဌာနသည် ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းက ေလေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းများကို
ေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ
ဦးေဆာင်မှုေပးနိုင်ရန်

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ကီး ြကပ်လမ်းညွှန်

စီမံခန့်ခွဲေရး အဖွဲ့ကို ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏
မူ ြကမ်း
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သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ကိုးဦး ထက်မပိုေသာ ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်း
ရမည် (၁) ဝန် ကီးဌာနက ခန့်အပ်တာဝန်ေပးေသာ ြပင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်

ဥက္က ဋ္ဌ

(၂) အမှုေဆာင် အရာရှိချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

(၃) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဥပေဒပညာရှင် တစ်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

(၄) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

(၅) စီမံခန့်ခွဲေရးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

(၆) ဝန် ကးီ ဌာနက ေရွးချယ်တာဝန်ေပးသည့်

အဖွဲ့ဝင်

ကိုယ်စားလှယ်များ
ဟ
ဟ

(၁၆) အပိုဒ် ၈ အပိုဒ်ခ(ွဲ ခ)အား ဝန် ကီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းေသာ စီမံခန့်ခွဲ
ေရးအဖွဲ့တွင် အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ရန် ြမန်မာမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းမှ
ညွှန် ြကားေရးမှူးအဆင့်ေအာက်မနိမ့်ေသာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား တာဝန်ေပးရမည်ဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၁၇) အပိုဒ် ၈ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)အဖ
ြ စ် စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့ အတွင်းေရးမှူးသည် စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့၏
ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့၏ အစည်းအေဝးများ၌
ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့် မရှိေစရဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၁၈) အပိုဒ် ၉ ရှိ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စကားရပ်အား
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၁၉) အပိုဒ် ၁၁ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား ဥက္က ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် ခန့်ထားခ
ြ င်း ခံရေသာ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ယင်းအား မခန့်ထားမီကာလက ဥက္က ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်း
တာဝန်ေဆာင်ရွက် ြခင်းကို ထိခိုက်ဖွယ်ရှိသည့် ေငွေရးေက
ြ းေရး အကျိုးခံစားခွင့်
သို့မဟုတ် အခ
ြ ားအကျိုး သက်ဆိုင်ခွင့်များနှင့် ကင်းရှင်းသူ ြဖစ်ရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါ
သည်။
မူ ြကမ်း
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(၂၀) အပိုဒ် ၁၁ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အား ဥက္က ဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် စီမံခန့်ခွဲေရး
အဖွဲ့က ြပုလုပ်သည့် သို့မဟုတ် ြပုလုပ်ရန် ကံရွယ်သည့် ပဋိညာဉ်တွင်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊

ေရာင်းမှု၊

ဝယ်ယူမှု

သို့မဟုတ်

ငှားရမ်းမှု

တစ်ခုခုတွင်ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ တနည်းနည်း ြဖင့် အကျိုး
သက်ဆိုင်ေနပါက မိမိမည်သို့ အကျိုးသက်ဆိုင်ေ ြကာင်းကို အဖွဲ့၏ အစည်း အေဝးတွင်
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၁) အပိုဒ် ၁၁ အပိုဒ် (ဂ) ရှိ အဖွဲ့စကားရပ်၏ ေရှ့တွင် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုသည့် စကားရပ်အား
ြဖည့်စွက်ပါသည်။
(၂၂) အပိုဒ် ၁၁ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ) ၏ ေအာက်တွင် အပိုဒ်ခွဲ(ဃ) နှင့် (င)အဖ
ြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း
အသစ်ြဖည့်စွက်ပါသည် (ဃ) ဥက္က ဋ္ဌမှတစ်ပါး အခ
ြ ားအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးမှာ ေငွေရးေက
ြ းေရး အကျိုးသက်
ဆိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားအကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိ/မရှိဆုံးြဖတ်ရန် အေက
ြ ာင်း
ေပါ်ေပါက်လျှင် ဥက္က ဋ္ဌ၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်သည် အပ
ြ ီးအပ
ြ တ်အတည်ြဖစ်သည်။
( င) ဥက္က ဋ္ဌနှင့်ပတ်သက်၍ ေငွေရးေက
ြ းေရးအကျိုးခံစားခွင့် သို့မဟုတ် အခ
ြ ား
အကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိ/မရှိ ဆုံး ြဖတ်ရန်ေပါ်ေပါက်လျှင် ဝန် ကီးဌာန ဆုံးြဖတ်ချက်
သည် အပ
ြ ီးအပ
ြ တ်အတည်ြဖစ်သည်။
(၂၃) အပိုဒ် ၁၂ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား အဆိုြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း ထားရှိပါသည်။
(၂၄) အပိုဒ် ၁၂ အပိုဒ်(ခ)ရှိ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ စကားရပ်အား သက်တမ်းကုန်ဆုံး
ေသာ်လည်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၅) အပိုဒ် ၁၂ အပိုဒ်(င)ရှိ မူလရာထူးသက်တမ်းစကားရပ်အား မူလရာထူး၏ ကျန်ရိှသည့်
သက်တမ်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၆) အပိုဒ် ၁၃ အား ဝန် ကီးဌာနသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အေက
ြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်
ြငိစွန်းေသာ ဥက္က ဋ္ဌ သို့မဟုတ်

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ရာထူးမှနုတ်ထွက်ရန် ညွှန် ြကား

နိုင်သည်။ ညွှန် ြကားသည့်အတိုင်း လိုက်နာခ
ြ င်းမပ
ြ ုလျှင် တာဝန်မှရပ်စဲရမည်ဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။
မူ ြကမ်း
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(၂၇) အပိုဒ် ၁၄ အား ဥက္က ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ြပီး ဝန် ကီး
ဌာနက သေဘာတူခွင့် ြပုသည့် ချီး ြမှင့်ေငွနှင့် စရိတ်တို့ကို ခံစားခွင့်ရိှသည်ဟု ြပင်ဆင်
ပါသည်။
(၂၈) အပိုဒ် ၁၅ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား ဝန် ကီးဌာနသည် အေက
ြ ာင်း တစ်ခုခုေ ြကာင့် အဖွဲ့ဝင်
ရာထူးေနရာ လစ်လပ်လျှင် လစ်လပ်သည့် ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း အဖွဲ့
ဝင်အသစ်ကို ြဖည့်စွက်ခန့်ထားရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၉) အပိုဒ် ၁၆ အပိုဒ်ခွဲ(စ) ေလေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းဌာနများရှိ တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများက
ယင်းတို့တာဝန်ယူသည့် လုပ်ငန်း၏ ေအာင်ြမင်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှုကို တာဝန်ခံေစရန် စီမံ
ကီး ြကပ်ြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၃၀) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းသည် ဤဥပေဒအရ
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ ေငွေ ြကးအရင်းအနှီးများကို ဝန် ကီး
ဌာန၏ ကိုတင်သေဘာ တူညီချက် ြဖင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပဘဏ်များနှင့် ေငွေရး
ေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ဥပေဒနှင့်အညီ ေငွေချးယူ ြခင်း၊ ြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်း၊
ေငွထုတ်ေချး ြခင်း၊ ြပန်လည်ရယူ ြခင်းနှင့် အေထာက်အပံ့များရယူ ြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါ
သည်။
ြ ာင်းသည် သင့်ေလျာ်သည့် အခွန်
(၃၁) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အား ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်ရရှိေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနမှ တစ်ဆင့်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးအရအဖွဲ့သို့

တည်ဆဲဥပဒများနှင့်အညီ

ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းဟု

(၃၂) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)ရှိ တာဝန်ေပးနိုင်သည်စကားရပ်အား

တာဝန်ေပးနိုင်ြခင်းဟု

ြပင်ဆင်ပါသည်။

ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၃၃) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)အား အကံေပးပုဂ္ဂိုလ်များကို လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်
အညီ ခန့်အပ်နိုင် ြခင်း၊ ချီး ြမှင့်ေငွနှင့် စရိတ်များကို သတ်မှတ်ေပးအပ်နိုင်ြခင်းဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။
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(၃၄) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(င)အား နိုင်ငံေတာ်က လွှဲအပ်ေသာ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်
ေပးအပ်သည့် ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းနှင့် မေရွှ့မေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းတို့ကို
ရယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်နှင့် ေလေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံး ြပုပိုင်ခွင့်
ရှိြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၃၅) မူလအပိုဒ် ၁၈ အပိုဒ်ခွဲ(င)အား အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ (စ) အဖ
ြ စ် ြပင်ဆင်၍ ယင်းအပိုဒ်ရှိ
ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဆိုသည့်စကားရပ်အား ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိြခင်းဟု ြပင်ဆင်
ပါသည်။
(၃၆) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(စ)အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် (ဆ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်ခနှုန်း၊ လုပ်ခနှုန်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၊ ခရီးသည်နှင့်
ကုန်စည်ပို့ေဆာင်သည့် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်းများကို တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ
သတ်မှတ်ခွင့်၊ ြပင်ဆင်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊
( ဇ) အလုပ်ချိန်များ အလုပ်ခွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်
အညီ သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်၊ ြပင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိြခင်း၊
(၃၇) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)အား အပိုဒ်ခွဲ(ဈ)ြဖစ် ြပင်ဆင်၍ ယင်းအပိုဒ်ရှိ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်
ရှိသည်ဆိုသည့်စကားရပ်အား ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
ြ စ် ေလေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်
(၃၈) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(ဇ)အား အပိုဒ်ခွဲ(ည)အဖ
ေသာစက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ ေမ
ြ ၊ အေဆာက်အအုံ၊ ေလယာဉ်နှင့် အခ
ြ ားပိုင်ဆိုင်
ခွင့်များကို ြပည်တွင်း ြပည်ပလုပ်ငန်းရှင်များအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ငှားရမ်း
နိုင် ြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၃၉) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(ဈ)အား အပိုဒ်ခွ(ဲ ဋ)အဖ
ြ စ် အခနှုန်းထားများနှင့် ငှားရမ်းခ သတ်မှတ်
ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြပန်အမ်းြခင်းနှင့် ေလျှာ့ေပါ့ခွင့်ြပုခ
ြ င်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၀) မူလအပိုဒ် ၁၈ အပိုဒ်ခွ(ဲ ဌ)ရှိ ေလယာဉ်များ စက်ယန္တရားများ ြပင်ဆင်ရာမှဆိုသည့်
စကားရပ်အား ေလယာဉ်နှင့် စက်ယန္တရားများကို ြပင်ဆင်ရာမှဟု ြပင်ဆင်၍၊ သိုေလှာင်
ဆိုသည့်စကားနှင့်တို့ ြပုလုပ်နိုင်သည်ဆိုသည့်စကားရပ်တို့အား ပယ်ဖျက်ပါသည်။
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(၄၁) အပိုဒ် ၁၇ အပိုဒ်ခွဲ(ည)အား အပိုဒ်ခွဲ(ဍ)အဖ
ြ စ် ကျွမ်းကျင်ေသာ ဝန်ထမ်းများ၊ ေလ့ကျင့်
ေမွးထုတ်နိုင်ေရးအတွက်

ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ

ပညာရှင်များ၊

အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ပူးေပါင်း၍ သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း ြပည်ပသင်တန်းများသို့
ေစလွှတ် ြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၂) အပိုဒ် ၁၈ အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် ၁၈။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့သည် (က) ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းရှိ

အရာထမ်းများ၊

အမှုထမ်းများ၊

ေလယာဉ်မှူးများ၊ အင်ဂျင်နီယာများကို ေရွးချယ်ခန့်အပ် ြခင်း၊ တာဝန်
ြ ာင်းေရွှ့ြခင်း၊ အေရးယူအြပစ်
ေပးအပ် ြခင်း၊ ရာထူးတိုးြမှင့်ေပးခ
ြ င်း၊ ေပ
ေပးခ
ြ င်း၊ အင
ြ ိမ်းစားေပးခ
ြ င်း၊ ရာထူးမှဖယ်ရှားခ
ြ င်းများကို ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အရာထမ်းများ၊ ေလယာဉ်မှူးများ၊ အင်ဂျင်နီယာများကို
အသက် ၆၀ ြပည့်ပါက သက်ြပည့်အ ြငိမ်းစားယူခွင့်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် ြပီး ဆက်လက်တာဝန်
ထမ်းေဆာင်လိုေသာ အရာထမ်း၊ ေလယာဉ်မှူး၊ အင်ဂျင်နီယာများကို
အသက် ၆၅ နှစ်ြပည့်သည့် အချိန်အထိ တစ်နှစ်လျှင် တစ် ကိမ်
သက်တမ်းတိုးြမှင့်၍ ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။
ြ စ် ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းက လွှဲေြပာင်း
(၄၃) အခန်း(၇) အပိုဒ် ၂၀ အပိုဒ်ခွဲ(က)အဖ
ရယူမည့် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် ပုံေသပိုင်ပစ္စည်းများအား ကာလေပါက်ေဈး(Fair Value) ြဖင့်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူခွင့်ြပုချက်အရ တန်ဘိုးတွက်ချက်သတ်မှတ်၍
နိုင်ငံေတာ်၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးအဖ
ြ စ် ေဖာ် ြပထားရမည်ဟု အသစ် ြဖည့်စွက်ပါ
သည်။
(၄၄) အခန်း(၇) အပိုဒ်၂၀ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အဖ
ြ စ် ြပင်ဆင်ြပီး နှစ်စဉ် လုပ်ငန်း
စီမံချက်နှင့် အရအသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းတို့ကို ေရးဆွဲ၍ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့က
အတည်ြပုပ
ြ ီး ဝန် ကီးဌာနသို့ ေပးပို့ရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
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(၄၅) အပိုဒ် ၂၀ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)အဖ
ြ စ် ဘ ာေရးနှစအ
် လိက
ု ် စုစုေပါင်း ရေငွ သုံးေငွ များအား
ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာေငွအရအသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းတွင် ဘ ာေငွအရအသုံး
ဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင့်အညီ သီး ြခားေဖာ် ြပ၍ ထည့်သွင်းေရးဆွဲရမည်။
(၄၆) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ အတည်ြပုချက် အပိုဒ် ၂၀ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အား အပိုဒ်ခွဲ (ဃ)
အဖ
ြ စ် ရေငွ၊ ေပးေငွများကို စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ြပည်တွင်းြပည်ပ
ဘဏ်များတွင် ေငွစာရင်းများကို ဘ ာေရးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်
ထားရှိရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
ြ စ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ေပးသည့်
(၄၇) အပိုဒ် ၂၀ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)အဖ
နိုင်ငံေတာ်သို့ ထည့်ဝင်ေငွနှင့် တည်ဆဲဥပေဒအရ ကျသင့်သည့် အခွန်အခများကို
ေပးသွင်းရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၈) အပိုဒ် ၂၀ အပိုဒ်ခွဲ(စျ)အား အပိုဒ်ခွဲ(ဍ)အဖ
ြ စ် ြမန်မာအမျိုးသား ေလေက
ြ ာင်း၏
လုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းများကို ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သို့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငံ
စာရင်းေကာင်စီတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ စာရင်းစစ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ
အသိအမှတ် ြပု စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ေဆးမှု ခံယူရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၉) အပိုဒ် ၂၄ အား ပယ်ဖျက်ပါသည်။
၄။

ြ ာင်းဥပေဒက
ြ မ်းအား လွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် ၂၀၁၃
သို့ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ေလေက

ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၆၁ အရ စိစစ်ခဲ့ ြကြပီး နည်းဥပေဒ ၆၃ နှင့်အညီ
လွှတ်ေတာ်သို့ ဖတ် ြကားရှင်းလင်းအစီရင်ခံတင် ြပအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါ
တယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြမန်မာ့ေလေက
ြ ာင်းဥပေဒနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး

ေဆွးေနွးလိုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များရှိလျှင် ေဆွးေနွးလိုတဲ့အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အေက
ြ ာင်းအရာ အချက်
အလက် တိကျစွာေဖာ် ြပ၍ ၃၁-၈-၂၀၁၄( ြကာသပေတးေန့) ေနာက်ဆုံးထားပ
ြ ီး အမည်စာရင်းေပး
သွင်း ြကရန် အသိေပးေက
ြ ညာပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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အချိန်၊ ၁၀း၅၀။

ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့်ေခတ္တ

ရပ်နားပါမယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အချိန်၊ ၁၁း၃၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။

အစည်းအေဝးပ
ြ န်လည်စတင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

ဦးေအာင်ဇင်၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်၏ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံေတာ်နှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမှု
ရှိမည့် ဒီမိုကေရစီစနစ်တစ်ခုကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံ
သည့်ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက် စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ေပးေရး အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်စားလှယ်များက ဆက်လက်ေဆွးေနွးြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၉ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။

ဦးေအာင်ဇင်၊ ပုဇွန်ေတာင်

မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့အဆိုကို ြပီးခဲ့တဲ့ရက်က ၁၀ ဦးေဆွးေနွးသွားပါတယ်။ ဒီကေန့ေတာ့ ဦးထွန်းေအာင်ခိုင်၊
ေပါက်ေတာမဲဆန္ဒနယ်က စတင်ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မိုက်ေပးပါ။ ေဒါ်ခင်ေဌး ကယ်။ ဟုတ်ကဲ့။

ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မိုက်ေတာင်းပါ။

ေဒါ်ခင်ေဌးကယ်(ေမာ်လြမိုင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ၂၅-၇-၂၀၁၄ အစည်းအေဝးရဲ့

(၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ တင်ြပထားတဲ့အဆိုနဲ့ ယေန့အစည်းအေဝးမှာတင်ြပထားတဲ့အဆိုဟာ ကွဲလွဲ
ချက်ရှိေနပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၇၄ အရ အဆို
ကို ြပင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ြပင်ဆင်ချက်မရှိေပမယ့် ယခုအဆိုကို ေဆွးေနွးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီ
မူ ြကမ်း
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နည်းဥပေဒ ၁၇၄ နဲ့ ကွဲလွဲေနမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီအဆိုကို ဆက်လက်ေဆွးေနွးရန်
သင့်/မသင့်ဆုံး ြဖတ်ေပးပါလို့ တင် ြပပါရေစ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေကာင်းြပီ။ ဒါေက
ြ ာင့် အဲဒ့ ီေန့က၊ အဲ့ဒီေန့ကဆိုေတာ့ ြပီးခဲ့တဲ့ (၃၅)ရက်

ေမ
ြ ာက်ေန့ကေပါ့။ အဲ့ဒီေန့ Agenda ြပန်တင်ေပး။ အဲ့ဒီေန့မှာ ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ Script
ထဲမှာေရးထားတဲ့ဟာ ြပန်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ ေရးထားတဲဟ
့ ာသည် ေနာက်ဆုံးတင်တဲ့သူရဲ့အဆိုနှင့်
ကွဲလွဲေနတယ်။ ကွဲလွဲေနတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ် Agenda ဖတ်၊ ဖတ်ြပီးတဲအ
့ ခါမှာ ဒီအဆိုက
သူတို့တင်တဲ့ေခါင်းစဉ်နဲ့မတူဘူး။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ြပန်ြပီးေတာ့ ေရးသားပ
ြ န်လည်တင် ြပပါဆိုြပီးေတာ့
ကျွန်ေတာ် လွှတ်ေတာ်မှာရှိတဲ့ တာဝန်ကျတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကျွန်ေတာ် ဒီလိုပဲေပးခဲ့ပါတယ်။ (အဲဒ့ ီ
Agenda ြပန်ေပး။ ခဏေလး ေစာင့်။) ဒါေက
ြ ာင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူကိုလည်း ကျွန်ေတာ်
အဲ့ဒီေန့က ေပ
ြ ာဆိုသတိေပးခဲ့ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ေနာင်တင်တဲ့အခါမှာ မူလအဆိုေခါင်းစဉ်မှာ
ပါတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီအထဲမှာေရးရမယ်။ ေရးရမယ်လို့ ကျွန်ေတာ် ဒီလိုေြပာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီေန့အဆိုမှာ
လည်း ခုနကေပ
ြ ာသလိုပဲ ေခါင်းစဉ်မှာပါတဲ့အတိုင်း ေဆွးေနွးသွားတယ်။ သို့ရာတွင် စပ
ြ ီးတင်တဲ့အဆို
ကေတာ့ ခုနကေပ
ြ ာခဲ့သလို ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ဒီေန့ ေဒါ်ခင်ေဌး ကယ်တင်လာတဲ့အတွက်
ဒါကို ကျွန်ေတာ်တို့ ြပန်ြပီး ရှင်းလင်းေဖာ် ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဦးေအာင်ဇင် အဲ့ဒီေန့က အဆိုတင်သွင်း
ထားတာက ဘယ်လိုများတင်သွင်းသွားပါသလဲ။ ဒါေလးကို အခုရှိတဲ့အချိန်မှာ ြပန်ြပီးေတာ့ ဖတ် ြကား
တင်ြပေပးပါ။
ဦးေအာင်ဇင်(ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ် လွှတ်ေတာ်မှာ

တရားဝင်တင်သွင်း ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးသွားတဲ့အဆိုဟာ ယခုေဖာ် ြပထားေသာ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ
နှင့်လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု
စနစ်ကို အေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက်
စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးေရးအဆိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ကျွန်ေတာ်တင်တဲ့အဆိုကို ရုပ်သိမ်း ြပီးပါပ
ြ ီ
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ပထမဦးဆုံးဆိုတာ။ ဟိုးစပ
ြ ီးေတာ့။

ဦးေအာင်ဇင်(ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ စစချင်းမှာ တင်ထားတဲ့အဆိုဟာ ကျွန်ေတာ်တို့

အေနနဲ့ ေအာက်ကတင် ြပတဲ့အဆိုနဲ့မကိုက်ဘူး။ ေခါင်းစဉ်နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်က
မူ ြကမ်း
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ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာေလးနဲ့ ြပန်ြပီးေတာ့ တင်တာပါ။ PR
ဆိုတဲ့အဆိုကို လက်မှတ်ထိုး ြပီးေတာ့ ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းထားပါပ
ြ ီ။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေပ
ြ ာပါ။

ေဒါ်ခင်စန်းလိငှု ်(ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်)။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ရှိတယ်။

ေဒါ်ခင်စန်းလိငှု ်(ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်)။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေအာင်ဇင်တင်ထားတဲ့အဆို ကျွန်မဆီမှာ ရှိပါတယ်။

။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မ ဒါေလး ဖတ်ြပပါရေစရှင်။

။ ေကာင်းပါပ
ြ ီ။ ဖတ်ပါ။

ေဒါ်ခင်စန်းလိငှု ်(ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်)။

။

၂၄

ရက်ေန့က

ဦးေအာင်ဇင်

လွှတ်ေတာ်ကို

တရားဝင်တင်ြပီးေတာ့မှ ခွင့် ြပုခဲ့တဲ့အဆိုကေတာ့ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်စနစ်တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရးအတွက် စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရးတိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆို ဆိုြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မတို့ ၂၅ ရက်ေန့မှာ
လွှတ်ေတာ်မှာ ကျွန်မတို့ ေဆွးေနွးတဲ့အချိန်မှာလည်း ဒီေခါင်းစဉ်အတိုင်းပဲ ေဆွးေနွးခဲ့ ြကတာပါ။
ဒီကေန့ ဒီကျေတာ့မှာမှ အခုဟာက ေခါင်းစဉ်ေြပာင်းသွားခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီမှာ ဦးေအာင်ဇင်စြပီးေတာ့ တင်တဲ့အဆိုေတွရှိပါတယ်။ ဒါက

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်က စပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်။ အဲ့ဒီေနာက်ပိုင်း ဒီလိုထပ်ဆင့်
ြ ီးတဲ့အခါမှာ ၂၀၁၄
ထပ်ဆင့် တင်ြပလာတာရှိပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်ေန့။ အဲ့ဒါပ
ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်မှာ ေခါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ထပ်ြပီးေတာ့ ဒီလိတ
ု င်ပါမယ်။ အဲ့လိုေနရင်းကေနပ
ြ ီးေတာ့
၂၀၁၄ ခုနှစ် ပထမ ဇူလိုင်လို့ေရးထားပါတယ်။ ၅ ရက်။ ဒါေပမယ့်လို့ ဒီေနရာမှာ ဖျက် ြပီးတဲ့အခါမှာ
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက် အေက
ြ ာင်းအရာက အဆိုတင်သွင်း ြခင်း၊ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝးတွင် ေအာက်ပါအဆိုအား တင်သွင်းအပ်ပါသည်။ အဆိုမှာ ြပည်ေထာင်စု
သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်နှင့်လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ
အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့။ ဒီမှာေတာင်
ြပည်သူ့ဆိုတာပဲပါတယ်။ လွှတ်ဆိုတာကျန်တယ်။ ေတာ်ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက် စီစဉ်ေဆာင်
ရွက်ေပးေရးဖ
ြ စ်ပါသည်။ ဦးေအာင်ဇင်ဆို ြပီး လက်မှတ်ေရးထိုးထားပါတယ်။
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ဒါက ကျွန်ေတာ့်ဆီ ေနာက်ဆုံးတင်တဲ့အဆိုပါ။ ဒါကိုမူတည် ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီအဆိုကို
လက်ခံေဆွးေနွးရန်သင့်/မသင့် ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီလွှတ်ေတာ်မှာ မဲခွဲဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၄၂ ဦးက
ကန့်ကွက် ြပီးေတာ့ ကျန်တဲ့သူများက ေထာက်ခံတဲ့အတွက် ဒီအဆိုကို ဆက် ြပီးေတာ့ ေနာက်တစ်
ရက်မှာ ေဆွးေနွးပါတယ်။ ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ ဒါမဟုတ်ဘူး။ (မင်းတို့ Script ကိုေြပာတာ။ မူလေရး
ထားတဲ့ Script ကိုေြပာတာ။ ေဟာဒီမှာ ငါ မှတ်ချက်နဲ့ မှင်နီနဲ့ေရးထားတယ်။) အဲ့ဒီ Script ထဲမှာ
ကျေတာ့ အခု ေရှ့ကဟာကီးေရးထားတဲ့အတွက် ဒါမှားတယ်။ Script ကို ြပန်ေရးပါ။ (မှင်နီနဲ့မှတ်ချက်
ေပးတယ်။ အဲ့ဒီဟာယူခဲ့။) ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ် နားလည်တာက အဲ့ဒီေန့တုန်းက Script ထဲမှာ
ေရးထားသလို Agenda ထဲမှာလည်း အခုနအတိုင်း ေရးေကာင်းေရးထားလိမ့်မယ်။ ဒါေပမယ့်
ကျွန်ေတာ်က ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ အခုန ကျွန်ေတာ်တင် ြပခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့က အဆို ြပုတဲ့ အဆိုြပု
ချက်အတိုင်းပဲ အဲ့ဒီြပီးခဲ့တဲ့ရက်မှာရှိတဲ့ Agenda ေရာ၊ မင်းတို့ Staff ကေရးထားတဲ့ Script ေကာ
ြပန်တင်ေပးပါ။ အင်း ေကာင်းပါတယ်။ အခုလို တင်ြပလိုက်တဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ ရှင်းရှင်း
လင်းလင်းသိသွားတာေပါ့။ ဒီကိစ္စက ကျွန်ေတာ်နဲ့ ဒီ Staff အပိုင်းမှာ သူတို့လုပ်ေဆာင်ချက်ကို
မူတည်ြပီးေတာ့ လိုအပ်တဲ့ဆိုဆုံးမေတွြပုပ
ြ ီးသွားပါပ
ြ ီ။ ဒါေပမယ့် အခု ဒီလိုတင်ြပလာတဲ့အတွက်
အားလုံး ဂဃနဏသိသွားတာေပါ့။ (Agenda ပါယူခဲ့။)
ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ပါပါတယ်ခင်ဗျ။

။ (ဘယ်မှာလဲ Agenda။) အဲ့ဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီဘက် (၃၄)ရက်

ေမ
ြ ာက်ေန့ အစီအစဉ်မှာ အခုနက Agenda နံပါတ် (၇) မှာ ေရးထားပါတယ်။ ဦးေအာင်ဇင်၊
ပုဇွန်ေတာင်ြမို့နယ်က

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်

လိုက်ေလျာညီေထွရှိမည့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက်

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်စနစ်ကို ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရးအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရး
တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆို ဆို ြပီးေတာ့ ဒီလိုတင်ပါတယ်။ တင်တဲ့အခါမှာ ဒီ Agenda ထဲမှာတင်တယ်။
သို့ရာတွင် အခုနက ဦးေအာင်ဇင် တင်တဲ့အခါမှာ Agenda အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ အဲ့ဒီရဲ့အစီအစဉ်
ြပန် ြကည့်မယ်ဆိုရင် အခုနက ဒီေန့ Agenda မှာ ေဖာ်ြပတဲ့အတိုင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်
ေနာက်တစ်ရက်ကို ကျွန်ေတာ်တို့ ေဆွးေနွးဖို့ဆုံး ြဖတ် ြကတယ်။ ဆုံး ြဖတ် ြကတဲ့အခါမှာ အခုနက
(၃၅)ရက်ေြမာက် Agenda

မှာလည်း ဒီလိုပဲေဖာ်ြပတယ်။ အဲ့ဒီေဖာ် ြပတဲ့အတွက် မှားေနပ
ြ ီ။

ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်က မှင်နီနဲ့တား။ တားပ
ြ ီးတဲ့အခါမှာ လက်ေတွ့ေဆွးေနွးသွားတာက ဒီမှာ
ကျွန်ေတာ် ြမင်ချင်လည်း ြမင်ရပါလိမ့်မယ်။ Agenda ကို မှင်နီနဲ့တား။ တားပ
ြ ီးတဲ့အခါမှာ မှင်နီနဲ့
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ကျွန်ေတာ် ြပန်ေရးပ
ြ ီးတဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ အဆိုမှာ ေဆွးေနွးသွားတဲ့ဟာရှိပါတယ်။
ဒါလည်း

ြပန် ြကည့်ပါ။

သို့ရာတွင်

အခုလို

ဒီအဆိုကွဲလွဲေနတယ်။

ကွဲလွဲေနတယ်ဆိုြပီးေတာ့

ေဒါ်ခင်ေဌး ကယ် ေပ
ြ ာတယ်။ ေဒါ်ခင်စန်းလိှုင်ကလည်း အဲ့ဒီေန့ အဆိုကလည်း ကျွန်မဆီမှာ
ရှိပါတယ်ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ ေဒါ်ခင်စန်းလိှုင် ရတဲ့အဆိုက ဘယ်ကရတဲ့အဆိုပါလဲ။
ေဒါ်ခင်စန်းလိှုင(် ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်)။

။ Agenda နှစ်ခု (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ေပးခဲ့တဲ့

ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ဒီအဆိုမှာပါတဲ့ ဒီအတိုင်းနဲ့ (၃၅)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ကျွန်မတို့ လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၁၀ ဦးေဆွးေနွးတဲ့ေနရာမှာလည်း ဒီေခါင်းစဉ်အတိုင်းပဲ ကျွန်မတို့ ေဆွးေနွးခဲ့ ြကတာ
ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီကေန့ ေနာက်ထပ် ထပ် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးမယ်ဆိုတဲ့ (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့
အစီအစဉ်ခါကျမှ ဒီ Agenda ရဲ့ေခါင်းစဉ်ဟာ လွဲမှားေနတဲ့အေက
ြ ာင်းကို ေဒါ်ခင်ေဌးကယ် တင်ြပခဲ့
သလို ကျွန်မကလည်း ကျွန်မမှာရှိေနတဲ့ ဒီေပးခဲ့တဲ့ Agenda အတိုင်း ဥက္က ဋ္ဌ ကီးကို ြပန်လည် ြပီး
ဖတ်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်ရှင်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကဲ ေကာင်းြပီ။ ဒါက အခုနက Agenda အရ ြပန်ဖတ်ြပတာေပါ့။ ကဲ

ကျွန်ေတာ် နားလည်လက်ခံတာက အဲ့ဒီေန့က အခုနက အဆိုတစ်ရပ်တင်သွင်းဖို့ ဦးေအာင်ဇင်ကို
ဖိတ်ေခါ်တယ်။ ဖိတ်ေခါ်တဲ့အခါမှာ ဦးေအာင်ဇင်က အခုနက တင်ြပသွားတဲ့အတိုင်းပဲ အဆိုေခါင်းစဉ်
ေကာ ေဖာ်ြပချက်က အားလုံးြဖစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ဒီလိုသံသယဖ
ြ စ်တဲ့ေနရာမှာ အခု။ (ရပ
ြ ီ သွားလို့
ရပ
ြ ီ။) အဲ့ဒီေတာ့ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ်ေလ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်ေတာ့်မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူြပီး
ေတာ့ အခုတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်း ေဒါ်ခင်ေဌး ကယ်က ဒီလိုတင်ြပတဲ့ အေပါ်မူတည်ြပီးေတာ့ အကယ်လို့
ဒီေန့ Agenda မှာတင်တဲ့အဆိုေခါင်းစဉ်က မူလကစပ
ြ ီးေတာ့ ေဆွးေနွးခဲ့တဲ့အဆိုေခါင်းစဉ်နဲ့ လွေန
ဲ
တယ်ဆိုရင် ဒီအဆိုကို ြပန်လည်ေြပာင်းလဲဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ် ြပန်စဉ်းစားရ
မယ့်သေဘာ။ တကယ်တမ်းကျေတာ့ အဆိုက မူလအတိုင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်
လွှတ်ေတာ်ကိုလည်း ြပန်တင် ြပပါမယ်။ Agenda မှာ မည်သို့ပင် ေရးသားေဖာ် ြပေစကာမူ ြပီးခဲ့တဲ့
(၃၄)ရက်ေြမာက်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးမှာ

ဦးေအာင်ဇင်

တင်ြပသွားတဲ့အဆိုဟာ

ဘယ်အဆို ြဖစ်ပါသလဲ။ ဒါကို ဦးေအာင်ဇင်က ြပန်လည်တင်ြပေပးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။ အသံဖိုင်လည်းရှိ
တယ်။ မှတ်တမ်းလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီ မှတ်တမ်း ြပန်ယူလိုက်။ အသံဖိုင် ေနာက်မှ ြပန်ဖွင့်ပါ။
ဦးေအာင်ဇင် အသင့်ြဖစ်လား။ ြပီးခဲ့တဲ့ (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းတဲ့အဆို
ဘယ်လိုတင်ခဲ့သလဲ။
မူ ြကမ်း
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ဦးေအာင်ဇင်(ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ အဲ့ဒီ (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ တင်သွင်းတဲ့အဆိုက

ေတာ့ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်
ေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်တွင်
ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးေရး အဆိုပဲြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ြပန် ြပီးေတာ့ ဖတ်ေပးပါ။

ဦးေအာင်ဇင်(ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမှု

ရှိမည့် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံသည့်
ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပး
ေရး အဆိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကဲ တို့ဒီဘက်ကေကာ ဒီအသံဖိုင်ကို အခု ဒီမှာ ဖွင့် ြပလို့ရမလား ေမးက
ြ ည့်ပါ။

ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီအဆိုအတိုင်း ဒီလိုတင်ြပတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီေန့အတွက် ဒီအဆိုကို ြပင်ဆင်အဆိုြပု
ချက် လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့ ြပင်ဆင်အဆို ြပုချက် လုပ်ဖို့
လိုပါတယ်။ အဆိုတင်သွားတာကတစ်မျိုး သို့မဟုတ်လို့ရှိရင် အခုနက ဒီေန့ ြပန် ြပီးတဲ့အခါမှာ ြပင်ဆင်
ချက်တင်တယ်ဆိုရင် တစ်မျိုးဖ
ြ စ်ပါလိမ့်မယ်။ လွဲတာကေတာ့ ေသချာတာ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီဘက်မှာ
Agenda ထဲမှာ ေရးထားတာကလွဲတယ်။ Script မှာ ေရးထားတာကလွဲတယ်။ လွဲတဲ့အတွက်
ြ ီးပါပ
ြ ီ။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ပိုရှင်းေအာင် အခုနက အသံ
ကျွန်ေတာ် ြပန် ြပီးေတာ့ တစ်ဖက်ကေတာ့ ြပင်ထားပ
ဖိုင်ရယ်၊ ေနာက်ေတာ့ မှတ်တမ်းေတွရှိပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေပ
ြ ာပါ။ ဟုတ်ကဲ့။

ဦးဘရှိန်(ေကျာက်ြဖူမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ်တို့

(၃၅)

ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ကို အစီအစဉ်စာရွက်ေဝေပးထားပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ေဝထားတဲ့
အတိုင်း လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၀ ဦး၊ ေဆွးေနွးသွား ြကြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေန့မှာ မူလအဆို
မဟုတ်ဘဲနဲ့ အဆိုအသစ်ြဖစ်လာတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ဒီမူလအဆိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ အသစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ြပင်ဆင်ချက်အဆို နည်းဥပေဒအရ တင်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ြပင်ဆင်ချက်တင်လို့ လွှတ်ေတာ်က

လက်ခံရင် မူလကေဆွးေနွးထားတဲ့ ၁၀ ေယာက်ရဲ့ အခွင့်အေရးကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ ထည့်သွင်း
စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာဖ
ြ စ်လို့လဲဆိုေတာ့ မူလက ေဆွးေနွးတဲ့ ၁၀ ဦးဟာ ြပင်ဆင်ချက်မတင်ခင်က
ေဆွးေနွးထားပါတယ်။

အခုြပင်ဆင်ချက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ
မူ ြကမ်း

ေဆွးေနွးခွင့်မရေတာ့ဘူးဆိုရင်
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ဒါလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွရဲ့ အခွင့်အေရးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါေက
ြ ာင့် ဘယ်နည်းပဲဆုံး ြဖတ်
ဆုံး ြဖတ်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွရဲ့

အခွင့်အေရးကို

မထိခိုက်ေစဖို့

လိုအပ်ပါေက
ြ ာင်း

တင်ြပရခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးသိန်းထွန်းဦး(အမရပူရမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ (၃၄) ရက်ေြမာက်

ေန့က ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းသွားတဲ့အဆိုမှာကို လွှတ်ေတာ်မှတ်တမ်းကေနပ
ြ ီးေတာ့ ြဖန့်ေဝေပးလိုက်
လို့ရှိရင် ဒီကိစ္စပိုမိုြပီးေတာ့ ရှင်းလင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ နံပါတ်(၁) အကံြပုလိုပါတယ်။ နံပါတ်(၂)
ကျွန်ေတာ်တို့ (၃၅) ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ေဆွးေနွးတာသည် (၃၅) ရက်ေြမာက်ေန့ Agenda ေပါ်မှာ
မူတည်ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ (၃၄) ရက်ေြမာက်ေန့က ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းသွားေသာ
အဆိုေပါ်မှာမူတည် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးသွားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ေထာက်ခံေဆွးေနွးမှု
မှာလည်းပဲ ေဆွးေနွးချက်အဆိုကို အတည် ြပုပါတယ်ဆိုတဲ့ ေထာက်ခံတင်ြပသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို
အတိ အလင်းေဖာ်ြပထားပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် Agenda ေပါ်မူတည် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးတာထက်
ထိုေန့က တင်ြပသွားေသာအဆိုေပါ်မှာ လွှတ်ေတာ်က ဆက်လက်ေဆွးေနွးရန် အတည်ြဖစ်/မဖ
ြ စ်
ဆုံး ြဖတ်ြခင်းေပါ်မှာမူတည် ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အေက
ြ ာင်း ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ယုံ ြကည်တဲ့
အတွက် တင်ြပလိုသည်မှာ လွှတ်ေတာ်မှတ်တမ်းကို လွှတ်ေတာ်ကို အဆိုမူရင်းကို ြဖန့်ေဝေပးလိုက်
တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီအဆိုကို ြပုပ
ြ င်ရန်မလိုဘဲနဲ့ ဆက်လက်ေဆွးေနွးရန်သာသင့်ေ ြကာင်း ေလးစားစွာ
အကံြပုလိုပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဦးဝင်းြမင့်(ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်အ ကံ ြပုချက်ေလး တင်ြပ

ပါရေစခင်ဗျား။ ခုနက ဥက္က ဋ္ဌ ကီးေပ
ြ ာတဲ့ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အသံဖိုင်အတိုင်းဖွင့်ြပတာ ပို ြပီးေတာ့မှန်ကန်
ပါ့မယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးလည်း ြကားပါ့မယ်။ မှတ်တမ်းဆိုတာက မှတ်တမ်းကို ေပးလိုက်ရုံနဲ့လည်း
မပ
ြ ီးပါဘူးခင်ဗျား။ ဒါမှ လွှတ်ေတာ်ရဲ့အသံဖိုင်ဟာ အတိအကျေပ
ြ ာထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါပိုရှင်း
ပါမယ်ခင်ဗျ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ (အသံဖိုင်ဖွင့်လို့ရြပီလား။) ကဲ သက်ဆိုင်ရာက ြပီးခဲ့တဲ့အဆိုတင်သွင်းတဲ့ (၃၄)

ရက်ေြမာက်ေန့ ဦးေအာင်ဇင်

တင်သွင်းတဲ့အဆို အသံဖိုင်ဖွင့် ြပဖို့

ရုပ်ပါေဖာ် ြပရရင် ရုပ်ပါေဖာ် ြပေပးပါ။ ရပ
ြ ီ။ စပါ။

မူ ြကမ်း

ြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါ်တင်နွယ်ဦး ေနာက်မှေတာင်းပါ။ ဖုန်းပိတ်ထားပါ။ ပိတ်ထားပါ။ ဖုန်းခဏ

ပိတ်ထားပါဦး။ အသံဖိုင်၊ ကိစ္စမရှိဘူး။ လွှတ်ေတာ်ကပဲ ေဒါက်တာတင်ေမာင်ခိုင် ဆီမှာရှိလား။
လွှတ်ေတာ်က ဖွင့်လို့ရြပီလား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ နာယက၊ ဥက္က ဋ္ဌအေနဖ
ြ င့် မည်သည့်ပါတီက လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို မဆို

ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အဆိုတစ်ရပ် တင်ြပတင်သွင်းလာလျှင် ခွင့် ြပုေဆာင်ရွက်
ေပးရမှာ ြဖစ်ေ ြကာင်း ထိုအစည်းအေဝးမှာ ရှင်းလင်းတင် ြပခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအပ
ြ င် လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အဆုံး
အဖ
ြ တ်ကို ခံယူ ြပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမယ်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်ရာမှာ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့်
ြမတ်ေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးကို မထိခိုက်ေစရေအာင် တရားမျှတစွာ ေဆာင်ရွက်ေပး
သွားမည် ြဖစ်ေ ြကာင်းလည်း တင်ြပခဲ့ပါတယ်။ ယေန့ ဒီအချိန်မှာ ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ေဆာင်ရွက်မှု
များ စတင်ေဆာင်ရွက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ်ရှင်းလင်းတင် ြပခဲ့တဲ့အတိုင်း လွှတ်ေတာ်
မှ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာေဆွးေနွးေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ တရားမျှတစွာေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အားလုံး
ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရွက်ဖို့ လွှတ်ေတာ်ကို တင် ြပပါတယ်။
(ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းသည့် အဆို၏ အသံဖိုင်ဖွင့် ြပပါသည်။)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင်က

အဆိုတစ်ရပ်တင်သွင်းထားပါတယ်။ ဦးေအာင်ဇင်အား အဆိုတင်သွင်းဖို့ ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးေအာင်ဇင်(ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်)။ ။
ကေတာ့

မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တင်သွင်းမယ့် အဆို

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွရှိမည့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက်

ေရွးေကာက်ပွဲ

ကျင်းပမည့်စနစ်တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရးအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရးအဆိုကို
လွှတ်ေတာ်ကိုတင်သွင်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်က
ေတာ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင်
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကေန့ကျင်းပတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့အဆိုကို ေဆွးေနွးတင် ြပခွင့်ရတဲ့
အတွက် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများအားလုံးကို အထူးပဲေကျးဇူးတင်ရှိပါ
တယ်။
ကျွန်ေတာ်တင် ြပမယ့်အဆိုကေတာ့

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်နှင့်

လိုက်ေလျာ

ညီေထွမှုရှိမယ့် ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုမှုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံသည့်
ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်
မူ ြကမ်း
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ေပးေရးအဆိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများအားလုံး သိ ြကတဲ့အတိုင်း၊ ကျွန်ေတာ်တို့
တစ်ေတွ ဝိုင်းဝန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ်မှာ ေရွးေကာက်ပွဲဟာ မပါမဖ
ြ စ်တဲ့
အဓိက အဂါရပ်
င်္ တစ်ခုြဖစ်သလို၊ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ရဲ့ ေကာင်းြခင်းလက္ခဏာနဲ့ ြပည့်စုံမှုကလည်း
ဒီမိုကေရစီရဲ့အရည်အေသွးကို များစွာအဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးနိုင်ေသာေက
ြ ာင့် နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ အနာဂတ်
အတွက် အကျိုးသက်ေရာက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ေ ြကာင့် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် လွှတ်ေတာ်သို့
ေမတ္တ ာရပ်ခံလိုတာက ကျွန်ေတာ်ရဲ့အဆိုဟာ နိုင်ငံေတာ်နဲ့ နိုင်ငံသားများအတွက် အမှန်တကယ်
လိုအပ် ြပီး ပကတိနိုင်ငံေရးအေခ
ြ အေနနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ စနစ်တစ်ခုြဖစ်သည့်အ ြပင် ဖက်ဒရယ်စနစ်သို့
လားရာလမ်းေက
ြ ာင်းတစ်ခုလည်းြဖစ်တယ်လို့ ယုံ ြကည်ပါတယ်။ ထို့ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ့်ရဲ့အဆိုကို
ြ ီး အတ္တ စိတ်ကေလးကို ေနာက်မှာ
စဉ်းစားရာမှာ နိုင်ငံေတာ်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးကိုေရှ့ထားပ
ထားပ
ြ ီး စဉ်းစားေပးေစလိုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်နှင့်

အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို

စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်

လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမယ့်

ြပည်ေထာင်စု၏

ပထဝီအေနအထားအရ

ဖွဲ့စည်းပုံကွဲြပားလျက်ရှိပါတယ်။ ကွဲြပားေနတဲ့ ပထဝီအေနအထားအေပါ်မှာမူတည် ြပီး လူဦးေရအစိတ်
အကျဲ၊ ြမို့နယ်အရွယ်အစား၊ မျိုးနွယ်စုများတည်ရှိမှုေတွကလည်းပဲ ကွဲ ြပားလျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ
အချက်ေတွအေပါ်မှာမူတည် ြပီး ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုမှုစနစ်
ကိုအေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လတ
ွှ ်ေတာ်အတွက် စဉ်းစားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံေတာ်မှာ လွပ်လပ်ေရးရပ
ြ ီးကတည်းက ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခဲ့တဲ့
ပါတီစုံအေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲေတွကို နိုင်သူအကုန်ယူ(FPTP)လို့ လူသိများတဲ့စနစ်နဲ့ ကျင်းပခဲ့တာ
ချည်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ထိုစဉ်က ပါလီမန်လွှတ်ေတာ်မှာအင်အားကီးပါတီတစ်ခုရဲ့ ကီးစိုးလွှမ်းမိုး
မှုကိုသာ ေပါ်ေပါက်ေစခဲ့ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ပါလီမန်ဟာ ကိုလိုနီစနစ်ေအာက်မှ လွတ်ေြမာက်စ၊
စစ် ြပီးေခတ် ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံေရး၊ လူမှုစီးပွားေရး၊ တိုင်းရင်းသားများအေရးနဲ့ ပတ်သက်လို့
ကွဲြပားတဲ့အြမင်အမျိုးမျိုးကို
မေကျနပ်ချက်ေတွက

ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့်ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းေဖ
ြ ရှင်းရန်

ေပါက်ဖွားလာတဲ့

ြပည်တွင်းစစ်မီးကိုလည်းပဲ

စင် ြမင့်မြဖစ်ခဲ့ပါဘူး။
မင
ြ ှိမ်းသတ်နိုင်တဲ့အြပင်

ေနာက်ဆုံးေတာ့ လက်ဝယ်ရှိထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုပါ ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ ေနာက်ပိုင်းကျင်းပတဲ့
ေရွးေကာက်ပွဲေတွမှာလည်း FPTP စနစ်နဲ့သာကျင့်သုံးလာခဲ့တာမို့ မဲေပးတဲ့ြပည်သူများရဲ့ ဆန္ဒနှင့်
အချိုးမညီတဲ့ရလဒ်ေတွထွက်ေပါ်လာပ
ြ ီး လွှတ်ေတာ်မေပါ်ေပါက်နိုင်ဘဲ ဒီမိုကေရစီနဲ့ နှစ်ေပါင်းများစွာ
မူ ြကမ်း
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ကင်းေဝးခဲ့ရပါတယ်။ သာဓကအားဖ
ြ င့် ၁၉၅၆ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲမှာ ပမညတပါတီက ဆန္ဒမဲရာခိုင်
နှုန်း ၃၀ ေကျာ်ရေပမယ့် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ကိုယ်စားလှယ်ရပါတယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲမှာ
တည် ြမဲဖဆပလပါတီက ဆန္ဒမဲရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ေကျာ်ရေပမယ့် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းပဲ
ရပါတယ်။ ၁၉၉၀ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ တဆညပါတီက ဆန္ဒမဲရာခိုင်နှုန်း ၁၂ ေကျာ်ရေပမယ့်
ကိုယ်စားလှယ် ၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲရခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ တဆညပါတီက ဆန္ဒမဲရာခိုင်နှုန်း
၂၀ ေကျာ်ရေပမယ့် ကိုယ်စားလှယ် ၃ ရာခိုင်နှုန်းပဲရပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ရဲ့အချိန်ကို ေလးစားေသာ
ြ ာရရင်ေတာ့ FPTP စနစ်မှာ
အားဖ
ြ င့် နိုင်တဲ့ပါတီများရဲ့စာရင်းကို မတင်ြပေတာ့ပါဘူး။ ြခုံ ြပီးေပ
နိုင်တဲ့ပါတီဟာ နိုင်သင့်တာထက်ပိုနိုင် ြပီး ရှုံးတဲ့ပါတီက ရှုံးသင့်တာထက် ပိုရှုံးေနတာကိုေတွ့ရှိ
ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုအေရး ကီးတဲ့အချက်က မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှာ နှစ်ေယာက်ထဲ ြပိုင်ရင်ေတာင်မှ
မဲဆန္ဒရှင် ၄၉.၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိဟာ ကိုယ်စားပ
ြ ုမခံရတာ ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ထည့်လိုက်တဲ့မဲေတွဟာ
ဘာမှအကျိိုးမရှိဘူးလို့ ခံစားလာရတဲ့အခါ ေရွးေကာက်ပွဲအေပါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုေလျာ့နည်း ြပီး မဲေပး
သူဦးေရလည်း ကျဆင်းသွားနိငု ပ် ါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ဟာလည်း ြပည်သူေတွရဲ့ မတူကွဲြပားတဲ့ဆန္ဒ
အမ
ြ င်ေတွကို အနီးစပ်ဆုံးမထင်ဟပ်နိုင်ဘဲ တစ်ဖက်ေစာင်းနင်း ြဖစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ြဖစ်လည်းြဖစ်ခဲ့
ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ FPTP စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်ေတွကို အခုလို ကုံေတွ့သိ ြမင်လာတဲ့အတွက်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံေတာ်ေတာ်များများမှာ

FPTP

ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံေတွကလည်း

ထက်ပိုေကာင်းမွန်တဲ့
ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံး၊

အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုတဲ့စနစ်ကို

စတင်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံေတွကလည်း

စတင်ကျင်သ
့ ုံးေနက
ြ တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် နိုင်ငံေပါင်း ၉၀ ေလာက်မှာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို
သုံးစွဲေနက
ြ ပါတယ်။ ဥပမာေပ
ြ ာရရင် ဥေရာပမှာ ၂၈ နိုင်ငံအနက် ၂၁ နိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးေနက
ြ ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံေတွြဖစ် ြကတဲ့ ကေမ္ဘာဒီးယား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ နီေပါ၊ အိန္ဒိယ
(အထက်လွှတ်ေတာ်) စတာေတွမှာလည်း ကျင့်သုံးေနက
ြ ပါပ
ြ ီ။ ရှင်းရှင်းတင် ြပရရင်ေတာ့ အချိုးကျ
ကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံေတွဟာ FPTP စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံထက် အေရအတွက် သာလွန်
ေနတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ အခုလို လူ ကိုက်များလာရတာဟာ ၂၀ ရာစုေနှာင်းပိုင်းနဲ့ ၂၁ ရာစုနှစ်များ
အတွင်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ လူ ကိုက်များလာရတဲ့ အဓိကအချက်ကေတာ့ FPTP စနစ်မှာလို တချို့က
ကိုယ်စားပ
ြ ုခွင့်ရ၊ တချို့ကမရမဖ
ြ စ်ဘဲ အေရးထားေလာက်တဲ့၊ ထည့်တွက်သင့်တဲ့အေရအတွက်ရှိရင်
ကိုယ်စားပ
ြ ုခံရနိုင်တာေက
ြ ာင့်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကေရစီစနစ်ရဲ့ အေခ
ြ ခံသေဘာတရားမှာကိုက အများစု
သည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။ သို့ေသာ် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးသည် ကိုယ်စားပ
ြ ုခံရခွင့်ရှိပါမည်(Majority
may rule, but all of the people should be represented) လို့ဆိုထားပါတယ်။ PR
မူ ြကမ်း
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စနစ်ရဲ့အားသာချက်ေတွကို ေခါင်းစဉ်ေလာက်ပဲတင် ြပရရင် မဲဆန္ဒနယ်ရှင်ေတွက မဲေပးပ
ြ ီးထုတ်ေဖာ်
ြပသတဲ့ဆန္ဒကို ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကိုယ်စားပ
ြ ုေဖာ်ြပနိုင်တယ်။ မဲေတွအေဟာသိကံ အကျိုးမဲ့ြဖစ်မှု
နည်းသွားတဲ့အတွက် မဲေပးသူများလာေအာင် ဆွဲေဆာင်နိုင်တယ်။ အနည်းစုပါတီငယ်များအတွက်
မျှတတဲ့ကိုယ်စားပ
ြ ုခွင့်ရရှိနိုင်တယ်။ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက်လည်း အခွင့်အေရး
ပိုရနိုင်တယ်။ အပိုင်တွက်ထားပ
ြ ီး မဲမေပးဘဲေနလို့ရတယ်ဆိုတာ မရှိေတာ့တဲ့အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲမှာ
လူထုပါဝင်မှုများလာမယ်။ မဲဆန္ဒရှင်များက ေရွးချယ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများလာသလို
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းေတွရဲ့ အရည်အချင်းလည်း အပ
ြ ိုင်အဆိုင်တိုးတက်လာနိုင်တယ်။ နှစ်ပါတီ ကီး
စိုးတဲ့စနစ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက် စစ််မှန်တဲ့ပါတီစုံစနစ် ထွန်းကားလာနိုင်တယ်။ ပါတီတစ်ခု
တည်းက လက်ဝါးကီးအုပ် ြပီး ကီးစိုးတဲ့ ေရွးေကာက်ခံအာဏာရှင်စနစ် ေပါ်ေပါက်လာမှုကို တားဆီး
နိုင်မယ်။ အမျိုးသမီးများ တိုးတက်ပါဝင်လာနိုင်မယ်ဆိုတာေတွပဲြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ PR စနစ် ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးေရးနှင့်ပတ်သက်လို့
ကျွန်ေတာ်တို့အပါအဝင် ဒီမိုကေရစီမိတ်ေဆွများပါတီက ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌ
ထံလိပ်မူ ြပီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေန့က တင် ြပခဲ့ ြကပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်ကတင် ြပတဲ့ နိုင်ငံေရးပါတီအသီးသီးကို ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်ေန့မှာ ဖိတ် ြကားေခါ်ယူေဆွးေနွး
ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့လည်း ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ ေဆွးေနွးရန်အဆိုကို ၆-၇-၂၀၁၂ ေန့စွဲနဲ့
တင်ြပထားခဲ့ပါတယ်။ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အခုလို လွှတ်ေတာ်မှာ မေဆွးေနွးမီကတည်းက
လွှတ်ေတာ် ြပင်ပမှာ အမျိုးမျိုးစိတ်ဝင်တစား ေဆွးေနွးေဝဖန် ြကတာကို သတိ ြပုမိပါတယ်။ ထုံးစံ
ြ ာင်းအမျိုးမျိုးပ
ြ တဲ့အထဲမှာ ဒီစနစ်ဟာ
အတိုင်း ေထာက်ခံသူေရာ၊ ကန့်ကွက်သူပါရှိ ြကပါတယ်။ အေက
ရှုပ်ေထွးတယ်။ ြပည်သူေတွ မဲေပးတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရဲ့အေခ
ြ အေန အထူးသဖ
ြ င့် ြပည်နယ်များ
နဲ့မသင့်ေလျာ်ဘူးဆိုတာကို အများဆုံးေပ
ြ ာေနက
ြ ပါတယ်။ ပထမအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ PR အမျိုးမျိုး
ရှိတဲ့အထဲက ထိေရာက်ြပီးလွယ်ကူတဲ့စနစ်ကို သုံးလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်စွယ်စုံကျမ်းကေန ဘာသာ
ြပန်ထားတဲ့ PR အေက
ြ ာင်းေတွကို ပုံတူကူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွ
မှုရှိမယ့် ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်တဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံတဲ့စနစ်ကို သုံးလို့
ရေအာင်စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အေနနဲ့ ြပည်သူေတွရဲ့ မဲေပးတတ်တဲ့ အရည်
အချင်းကိုေတာ့ သံသယရရှိစရာမလိုပါဘူး။ ေနာက် ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ြပည်သူေတွဟာ PR စနစ်
ြ စ်နိုင်ပါဘူး။ တတိယ
ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံ ၉၀ က လူေတွေလာက် အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုတာေတာ့ မဖ
မူ ြကမ်း
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အချက်အတွက် တချို့ေနရာေတွမှာ မကျင့်သုံးသင့်ေသးဘူးဆိတ
ု ာနဲ့ပတ်သက်လို့ေတာ့ အင
ြ င်းမပွားလို
ပါဘူး။ သင့်ေတာ်တဲ့အေခ
ြ အေနေရာက်ေအာင် အချိန်ယူလို့ရပါတယ်။
ေလးစားအပ်တဲ့

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

PR

အမျိုးမျိုးအေက
ြ ာင်းကို

ကျွန်ေတာ်အ
့ ေနနဲ့

အကျယ်တဝင့်မေဆွးေနွးလိုပါဘူး။ အကျဉ်းချုပ်ြပီးတင် ြပရရင် PR စနစ်ဟာ FPTP စနစ်လို မဲဆန္ဒနယ်
ကျဉ်းကျဉ်း(ဥပမာ- ြမို့နယ်တစ်ခု)မှာ မဲအများဆုံးရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ေယာက်ကိုသာ ေရွးချယ်
တင်ေြမှာက်တာမဟုတ်ဘဲ မဲဆန္ဒနယ်ကျယ်ကျယ်(ဥပမာ- ြမို့နယ် ၅ ခု၊ ၁၀ ခု ေပါင်း ြပီး) လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ (၅ ေယာက်၊ ၁၀ ေယာက်) တစ်ြပိုင်တည်းေရွးေကာက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ မဲဆန္ဒ
ရှင်ေတွကေတာ့ ခါတိုင်းလိုပဲ တစ်မဲပဲေပးရမှာပါ။ ပါတီအသီးသီးက တင်ြပထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းစာရင်းကို ြကည့်ြပီး ကိုက်တဲ့ပါတီကို မဲေပးလိုက်ရုံပါပဲ။ တစ်သီးပုဂ္ဂလကလည်း ပါတီတစ်ခု
သေဘာနဲ့ ဝင် ြပိုင်နိုင်ပါတယ်။ အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ရာမှာေတာ့ ဥပမာ- ၁၀ ေယာက်ေရွး
ေကာက်ခံရမယ့်နယ်ေြမဆိုရင် မဲဆန္ဒ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ပါတီက ၅ ေယာက်၊ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ပါတီ
က ၃ ေယာက်၊ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ပါတီက ၂ ေယာက် စသဖ
ြ င့် ပါတီစာရင်းထဲက ေရွးေကာက် ြကရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ လူထုေထာက်ခံမှု သိပ်နည်းတဲ့ပါတီ/ပုဂ္ဂိုလ်ေတွကို အနိမ့်ဆုံးမဲရာခိုင်နှုန်း ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊
၁၀ ရာခိုင်နှုန်း စသဖ
ြ င့်သတ်မှတ်ြပီး မပ
ြ ည့်မီရင်မေရွးပါဘူး။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ေရှ့အနာဂတ်
ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်သင့်ေတာ်တဲ့ PR စနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်
အေခ
ြ ခံဥပေဒရဲ့ သတ်မှတ်ချက်များကို မထိပါးေစရန်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာထူး ြခားအေခ
ြ အေန
များကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍လည်းေကာင်း

အကံ ြပုတင် ြပလိုတာက

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

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

လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမည့်

ဒီမိုကေရစီကို

ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ

အချိုးကျ

ကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကိုအေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်
အတွက်

ေကာ်မရှင်

သို့မဟုတ်

ေကာ်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းြပီး

ဥပေဒတစ်ရပ်ေပါ်ေပါက်နိုင်ရန်

လွှတ်ေတာ်မှ ကျွန်ေတာ့်၏အဆိုအား အတည် ြပုေပးပါရန် လွှတ်ေတာ်သို့ အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။
ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်နှင့်

။ ရပါပ
ြ ီ။ Agenda မှာ မည်ကဲ့သို့ ေရးထားေစကာမူ အဆိုရှင်က ြပည်ေထာင်စု
လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိသည့်

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို

ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ

အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို အေခ
ြ ခံသည့် ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေရွးချယ်
တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက်

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးေရးအဆိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

အားလုံး ြကားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။

အခုလို ကျွန်ေတာ်တုိ့ Agenda ေရးသားတဲ့ေနရာမှာ လွဲမှားခဲ့ေသာကိစ္စအတွက် စိစစ်ေထာက် ြပ
ေပးနိုင်တဲ့ ေဒါ်ခင်ေဌး ကယ်ကိုလည်း ကိုဆိုပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ကျွန်ေတာ် လွှတ်ေတာ်ဦးစီး
အဖွဲ့မှာလိုအပ်တဲ့ ဆိုဆုံးမမှုကို ကျွန်ေတာ် ြပုလုပ်ြပီးြပီလို့လဲ ေပ
ြ ာတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ တစ်ခါထပ်ဆင့်
့ ယ်။ ေဆွးေနွးတဲ့ေနရာမှာ
ြပီးေတာ့ ဦးဘရှိန်က ဒီအဆိုကို ေခါင်းစဉ်ေပါ်မူတည်ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးခဲတ
မတူညီေသာေခါင်းစဉ်ေပါ်မှာ ေဆွးေနွးခဲ့ရတဲ့အတွက် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ အခွင့်အေရး
နစ်နာသွားတယ်။ နစ်နာမှုမရှိေအာင် ေဆွးေနွးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လည်း ြပန် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွး
ေပးဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ြပီး

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖ
ြ စ်တဲ့

ဦးသိန်းထွန်းဦးကပ
ြ န် ြပီးေတာ့

ရှင်းလင်းသွားတာရှိပါတယ်။ ဒါသည် လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌအေနနဲ့ သုံးသပ်ေြပာဆိုရမယ်ဆိုရင် လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များဟာ မိမိတို့ရဲ့အခွင့်အေရးကို မိမိတို့ေကာင်းစွာအသုံးချပ
ြ ီး ြဖစ်တဲ့အတွက် သီး ြခား
ထပ်ေပးရန် မရှိပါဘူး။ ဒါေ ြကာင့်မို့လို့ ေဒါ်ခင်ေဌး ကယ် တင်ြပတဲ့ ဒီေန့ Agenda ထဲမှာေရးထား
တဲ့အဆိုဟာ အဆိုသစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ (၃၄) ရက်ေြမာက်ေန့က အဆိုကို ဆက်လက်ေဆွးေနွးနိုင်ဖို့အတွက်
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ေဆွးေနွးခိုင်း ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဆက်လက် ြပီးေတာ့
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အစီအစဉ် ၉ အတိုင်းပဲ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ေ ြကာင်း အသိေပးေက
ြ ညာပါတယ်။
(သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်လက်ြပီး ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုအေပါ် ေဆွးေနွးဖို့ အလှည့်ကျတာက

ဦးထွန်းေအာင်ခိုင်၊ ေပါက်ေတာမဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးထွန်းေအာင်ခိုင်(ေပါက်ေတာမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
း
နှင့် ြပည့်စုံပါေစလို့ ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းဂါရဝပ
ြ ု နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေပါက်ေတာမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းေအာင်ခိုင်ြဖစ်
ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမယ့် အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု
စနစ်ကို စဉ်းစားက
ြ ည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံဟာ ပထဝီအေနအထားအရ ဖွဲ့စည်းပုံများ ကွဲ ြပား
လျက်ရှိ ြကပါတယ်။ ကွဲြပားေနတဲ့ ပထဝီအေနအထားရယ်၊ လူဦးေရအစိတ်အကျဲရယ်၊ ြမို့နယ်အရွယ်
အစားကွဲြပားေနတဲ့ မျိုးနွယ်စုများအေပါ်မှာ မူတည် ြပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်တဲ့
အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ် PR ကိုအေခ
ြ ခံြပီးေတာ့ ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
အတွက်စဉ်းစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံေတာ်မှာ လွပ်လပ်ေရးရပ
ြ ီး
ကတည်းက ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပါတီစုံအေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲေတွဟာ FPTP စနစ်ကို လူသိများတဲ့
နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်နဲ့ ကျင်းပခဲ့တာရှိြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ထိုအချိန်ကာလက ပါလီမန်
လွှတ်ေတာ်မှာ အင်အားကီးပါတီတစ်ရပ်ရဲ့ ကီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုကိုသာ ေပါ်ေပါက်ေစခဲ့ပါတယ်။ ြခုံ ြပီး
ေပ
ြ ာရရင် FPTP စနစ်ဟာ နိုင်သည့်ပါတီဟာ နိုင်သင့်တာထက်ပိုနိုင်ြပီး ရှုံးတဲ့ပါတီကေတာ့ ရှုံးသင့်တာ
ထက်ပိုရှုံးေနတာကို ေတွရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ FPTP စနစ်ရဲ့အားနည်းချက်ေတွကို
ြခုံ ြပီး

ကုံေတွ့သိလာရတဲအ
့ တွက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံေတာ်ေတာ်များများမှာလည်းပဲ FPTP ထက်ပိုြပီး

ေကာင်းမွန်တဲ့အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ် PR စနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးေနတဲ့အတွက် နိုင်ငံေပါင်း
အခုအခါ ၉၀ ေကျာ်ရှိေနပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေြပာင်းလဲ ကျင့်သုံးလာတာလည်းပဲ ပိုမိုေကာင်းမွန်လို့၊
ပိုမိုသင့်ေတာ်လို့လဲ ကျင့်သုံးလာက
ြ တာ ြဖစ်ပါတယ်။ PR စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်ေတွကို၊ အားသာ
ချက်ေတွကို အနည်းငယ်ေဆွးေနွးတင် ြပပါမယ်။ မဲဆန္ဒရှင်ေတွကမဲေပးပ
ြ ီး ေဖာ်ထုတ်ြပသလိုတဲ့ဆန္ဒကို
ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်စားပ
ြ ုေဖာ် ြပနိုင်ပါတယ်။ မဲများအေဟာသိကံအကျိုးမဲ့ြဖစ်မှု နည်းသွားတဲ့
အတွက် မဲေပးသူများ များလာေအာင် ဆွဲေဆာင်နိုင်ပါတယ်။ အနည်းစုပါတီငယ်များအတွက် မျှတတဲ့
ကိုယ်စားပ
ြ ုခွင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ လူထုပါဝင်မှု၊ ပါတီပါဝင်မှု များလာနိုင်ပါတယ်။
မဲဆန္ဒရှင်များ ေရွးချယ်နိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏အရည်အချင်းဟာ
မူ ြကမ်း
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တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ပါတီတစ်ခုတည်းက လက်ဝါး ကီးအုပ် ကီးစိုးတဲ့ ေရွးေကာက်ခံအာဏာရှင်
စနစ်ေပါ်ေပါက်လာမှုကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ေတွဟာ မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့လည်းလိုက်ေလျာညီ
ေထွမှုရှိတဲ့ေကာင်းတဲ့အချက်ေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ PR စနစ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲက
ထိေရာက် ြပီး

လွယ်ကူတဲ့စနစ်ကို

လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိြပီး

သုံးလို့ရပါတယ်။

ဒီမိုကေရစီကို

ပုံတူကူးချမှာမဟုတ်ပါဘူး။

ပီပီ ြပင် ြပင်ေဖာ်ေဆာင်နိုင်တဲ့

မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့

မိမိနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားများ

အေပါ်မှာ အကျိုးလည်းရှိ၊ ဒီစနစ်ကို စနစ်တကျ သုံးလို့လည်းရေအာင်၊ အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ေအာင်၊
ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင်ဖွဲ့ြပီးေတာ့ စီစဉ်ေဆာင်ရွက် ြကရမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ တချို့ ကိယ
ု ်စားလှယေ် တွက
ေဆွးေနွး ြကပါတယ်။

ြပည်သူေတွမဲမေပးတတ်ဘူး။

ဘာညာေပါ့။

ြပည်သူေတွရဲ့မဲေပးတတ်တဲ့

အရည်အချင်းကိုေတာ့

သံသယဖ
ြ စ်စရာမလိုပါဘူး။

ေနာက်တစ်ခါ

တချို့ကယ
ုိ ်စားလှယေ် တွက

တင်ြပ ြကပါတယ်။ အချိန်ေစာေသးတယ်။ အချိန်မကျေသးဘူး။ အချိန်မလုံေလာက်ဘူး။ သင့်ေတာ်
တဲ့အေြခအေနေရာက်ေအာင် အချိန်ယူလို့ရမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့
တင်သွင်းတဲ့အဆိုထဲမှာ တင်ြပထားတာက အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက်
သာေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတာကိုေတာ့ ေထာက်ခံပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်း တိုင်းေဒသကီးများ
မှာပဲ ကျင့်သုံး ြပီး ြပည်နယ်များကို ယခင်စနစ် ြဖစ်တဲ့ FPTP ကိုပဲ သုံးမယ်လို့တင် ြပထားတဲ့အတွက်
ဒီအချက်ကိုေတာ့ နည်းနည်းသေဘာမတူချင်ပါ။ ဒီ PR စနစ်ကို ကျငသ
့် းံု တဲ့တငုိ း် ေဒသကီးေတွမှာ
ကျင့်သုံးသင့်သလို ြပည်နယ်ေတွမှာလည်း ကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့ ကျွနေ် တာ့်အေနနဲ့ ထင်ြမင်ယူဆမိ
ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ေ ြပာရမယ်ဆိုရင် ဒီ PR စနစ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ သုံးစွဲသင့်တယ်လို့
ယူဆပါတယ်။ ဒါမှလည်း ပိုမိုသင့်ြမတ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်အေနနဲ့ ကျွန်ေတာ်အထက်က
တင်ြပခဲ့သလို ၂၀၁၅ ပါတီစုံအေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲက စပ
ြ ီးေတာ့ ေရွးေကာက်ပွဲတိုင်းမှာအချိုးကျ
ကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ် ြဖစ်တဲ့ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ ကျင့်သုံးတဲ့ေနရာမှာလည်း ခွဲ ြခားကျင့်သုံး
တာထက် တစ်နိုင်ငံလုံးကျင့်သုံးတာက ပိုြပီးသင့်ြမတ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင်ဖွဲ့
ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် အားလုံးပါဝင်ဖို့ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးစို့လို့ တပ်လှန့်
နိှုးေဆာ်ရင်း ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုကို ေလးေလးနက်နက်ေထာက်ခံရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။ အားလုံး
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို၊ ပွင့်ြဖူမဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို(ပွင့်ြဖူမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ေလးစားအပ်တဲ့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်
ေတာ် ကီးများခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဆဋ္ဌမအကိမ် ပုံမှန်အစည်းအေဝး ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်ေန့က
ကျွန်ေတာ်တို့ လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ၏ အခန်း(၁၇)မှာ အဆို
မူ ြကမ်း
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နှင့်ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ရှင်းလင်းထားတာေတွရှိပါတယ်။ အဆိုတစ်ခုဟာ အပိုဒ် ၁၅၈ မှာ ေဖာ် ြပထား
တာက အဆိုများသည် ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ ရှင်းလင်းြပတ်သား၍ တိကျ
စွာေဖာ် ြပေသာ အေက
ြ ာင်းအရာတစ်ခုပါရှိရမည်။ သူေြပာသွားတဲ့ အေက
ြ ာင်းြပချက်ေတွထဲမှာ နိုင်သင့်
တာထက် ပိုနိုင် ြပီး ရှုံးသင့်တာထက် ပိုရှုံးတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိပါဘူး။ တိုက်တွန်းတယ်ဆို
တာကလည်းပဲ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရကို တိုက်တွန်းတာလား၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုတိုက်တွန်းတာလား၊
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို တိုက်တွန်းတာလား အတိအကျရှင်းလင်းမှုမရှိပါဘူး။ ဒီလို
အဆိုေတွနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးက လက်မခံပဲဘဲြငင်းပယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုး
ြငင်းပယ်ရမတုန်းဆိုရင်လည်းပဲ ဥပေဒသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။ နည်းဥပေဒအပိုဒ် ၁၅၉ မှာ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် အဆိုတစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခခံ ွင့် ြပုရန်သင့်/မသင့် စဉ်းစားရာ၌ ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို ြဖစ်ေစ၊ ေဖာက်ဖျက်သည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိပါးေစသည်
ဟုေသာ်လည်းေကာင်း ယူဆလျှင် အဆို သို့မဟုတ် အဆို၏အစိတ်အပိုင်းကို ခွငမ့် ြပုရလို့ ေဖာ် ြပထား
တာရှိပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ အဆိုရှင်တင်သွင်းထားတဲ့အထဲမှာ ြပည်နယ်ေတွကို သမားရိုးကျစနစ်ပဲ၊
မဲအများဆုံးရတဲ့သူ

အနိုင်ယူဆိုတဲ့စနစ်ကျင့်သုံး ြပီးေတာ့

ြပည်မေတွကိုေတာ့

အချိုးကျစနစ်

ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်တဲ့စနစ် PR ကို သုံးချင်တယ်လို့ တင်ြပထားတာရှိပါတယ်။ ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်
ေစတနာထားဦးစားေပးတယ်ဆိုတဲ့သေဘာဖ
ြ စ်ေပမယ်လို့

ခွဲြခားဆက်ဆံတဲ့သေဘာပါပဲ။

Positive

Discrimination လို့ေခါ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်ေတာ်တို့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ
အရလည်း ဒါမျိုးကို လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကို ရှင်းလင်းတင်ြပပါရေစ။ အခန်း(၈) နိုင်ငံသား၊
နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရးများနှင့်တာဝန်များ ပုဒ်မ ၃၄၈။ နိုင်ငံေတာ်သည် ြပည်ေထာင်စု
သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူး၊
ဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ေကျးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆင်းရဲချမ်းသာတို့ကို အေက
ြ ာင်း ြပု၍
ခွဲ ြခားမှုမရှိေစရဟု အတိအလင်းေဖာ်ြပထားတာရှိပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မနှင့် ဆန့်ကျင်လို့မရပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးသာလုပ်ခွင့်ေပး
မယ်ဆိုရင်

ြပည်နယ်တစ်မျိုး၊

ြပည်မတစ်မျိုးလုပ်ခွင့်ေပးမယ်ဆိုရင်

နိုင်ငံေတာ်သီချင်းကိုလည်း

ေစာ်ကားရာေရာက်ပါတယ်။ ခွင့်တူညီမျှ ဝါဒဖ
ြ ူစင်တဲ့ြပည်၊ ဘယ်မလဲေလလို့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေမးရမလို့
ြဖစ်ေနပါတယ်ခင်ဗျား။ ေနာက်တစ်ချက်က ကျွန်ေတာ်တို့ သမားရိုးကျကျင့်သုံးဆဲြဖစ်တဲ့ မဲေပးပုံ၊
မူ ြကမ်း
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ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ပုံစနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် မဲဆန္ဒနယ်ေြမရှိတယ်။ မဲဆန္ဒနယ်ေြမကို ကိုယ်စားပ
ြ ု
ြပီးေတာ့ အချုပ်အ ြခာအာဏာပိုင်ရှင်ြဖစ်တဲ့ ြပည်သူများက ကိုယ်စားပ
ြ ုခွင့်ကို လွှဲအပ်ထားတဲ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်။ Accountability, Responsibility ဆိုတဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု
အင်မတန်ရှင်းလင်းြပတ်သားသလို Effective Representation ဆိုတဲ့ ထိေရာက်ြပတ်သားတဲ့
ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုလည်း ရှိတာအင်မတန်ထင်ရှားပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင် မိဘ ြပည်သူများကို လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းက သူ့ရဲ့ရိုးသားေဖ
ြ ာင့်မတ်မှု၊ အရည်အချင်းြပည့်ဝမှု၊ အနစ််နာခံမှု ဒါေတွကုိ
ြပတ်ြပတ်သားသား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင် ြပ ြပီးေတာ့ မဲဆန္ဒရှင်ြပည်သူေတွကို တိုက်ရိုက်ဆုံး ြဖတ်ခိုင်း
တဲ့စနစ်သာလျှင် ြဖစ်ပါတယ်။ ရိုးသားေဖ
ြ ာင့်မတ်တယ်။ အားကိုးရတယ်။ ယုံ ြကည်ထိုက်တယ်။ အရည်
ြ ာင့်မတ်ဘူး။ မင်းဘာသာမင်း ဒံေပါက်
အချင်းရှိတယ်ထင်ရင် အေရွးခံရမယ်။ မရိုးသားဘူး။ မေဖ
ထမင်းေကျွးေကျွး၊ ပိုက်ဆံပဲေချးေချး၊ ဝီစကီပဲတိုက်တိုက် စားမယ်ေသာက်မယ်၊ ေပးတာယူမယ် ေနဟဲ့။
မဲေတာ့မရဘူး။ တာ့တာဘိုင့်ဘိုင်။ ဒါအင်မတန်ရှင်းပါတယ်။ ဒီေလာက်ရှင်းလင်းပါရဲ့သားနဲ့ ဒီစနစ်ကို
ြငင်းပယ်မယ်ဆိုတာကေတာ့ ရိုးသားေဖ
ြ ာင့်မတ်မှုရှိရဲ့လား၊ အင်မတန်စဉ်းစားစရာပါ။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ လက်ရှိအေနအထားမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ရဲ့
Human Development Index ဆိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားဖွံ့ြဖိုးမှုညွှန်းကိန်းဟာဆိုလို့ရှိရင် UNDP
သတ်မှတ်ချက်အရ အမှတ် ၁၄၉ ကေန ၁၅၀ ကို ကျဆင်းသွားပါပ
ြ ီ။ ဖွံ့ြဖိုးမှုဟာ တက်မလာဘဲနဲ့
ကျသွားတဲ့အေနအထားရှိပါတယ်။ တစ််ဦးချင်းဝင််ေငွအရ ကမ္ဘာေပါ်မှာ နံပါတ် (၁၂) နိုင်ငံေြမာက်
အဆင်းရဲဆုံး၊ အမွဲေတဆုံးနိုင်ငံ ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဒီလိုအေနအထားမျိုးမှာ ြပည်ေထာင်စုနိုင်ငံေတာ်ကို
နိုင်ငံ ြခားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမှုေတွ၊ ြမှုပ်နှံမှုေတွလာဖို့၊ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာမိသားစုရဲ့ အတတ်ပညာ၊
နည်းပညာ၊ ဘ ာေငွေ ြကးအကူအညီေတွရဖို့ တင်ရှိေနတဲ့ အေကးေတွေလျှာ်ပစ်ဖို့ အင်မတန် အေရး
ကီးပါတယ်။ ဒါေတွရနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဟာ ယုံ ြကည်ကိုးစားထိုက်တဲ့
နိုင်ငံ ြဖစ်တယ်၊ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံ Credibility ရှိတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံ ြဖစ်ဖို့ အင်မတန်
အေရး ကီးေနပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တုန်းက အမှတ် ၁၀၀ ေပးလို့ရှိရင် ၃.၈ မှတ်
ရခဲ့ပါတယ်။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမှုညွှန်းကိန်းမှာ လက်ရှိအေခ
ြ အေနမှာဆိုရင်ေတာ့ အမှတ် ၁၀၀
ေပးလို့ရှိရင် ၄.၂ မှတ် နည်းနည်းေလးတက်လာတာ၊ တစ်နံေလးတက်လာတာ၊ ပုစိေညှာင့်ေတာက်
ြ အေနမျိုးမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို လုံးဝကို မချိုးေဖာက်သင့်ပါဘူး။
တက်လာတာ အဲဒီလို အေခ
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ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးသိ ြပီးြဖစ်တဲ့အတိုင်းပဲ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒမှာ ြပဋ္ဌာန်းထားတာ
ေတွဟာ လူအထင် ကီးေအာင်၊ ခန့်ညားထည်ဝါေအာင်၊ ဥပေဒပုံစံေပါက်ေအာင် သက်သက်မျှ ြပဋ္ဌာန်း
ထားခ
ြ င်းမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုလို တိမ်းေစာင်းေနတဲ့အေခ
ြ အေနမျိုးမှာ ထိန်းေကျာင်းေပးဖို့ တင်သွင်းတဲ့
အဆိုေတွက လွဲမှားေနရင် ခွဲ ြခားပ
ြ ဖို့ ြပဋ္ဌာန်းထားခ
ြ င်းသာလျှင် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတွနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့
ဥပေဒ ဘယ်လိုေတွ ကွဲ ြပားခ
ြ ားနားေနတယ်ဆိုတာ လိုက်ြပီးတင်ြပရမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒရဲ့ အပိုဒ် ၁ အခန်း(၁) အပိုဒ် ၃၈ မှာဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံသားတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းက
ဥပေဒနှင့်အညီ ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ခွင့်ရှိသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ခံပိုင်
ခွင့်ရှိသည်ဆို ြပီးေတာ့ ြပဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ပါတီကို ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ရမယ်။
PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပေဒနှင့်အညီ နိုင်ငံေရးပါတီ တည်ေထာင်ခွင့်
ရှိ၍ မိမိတည်ေထာင်ထားေသာ နိုင်ငံေရးပါတီကို ေရွးေကာက်ပွဲများတွင် ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ခံ
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုြပီးေတာ့ ြပင်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ နိုင်ငံေရးပါတီကိုသာ ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်တဲ့စနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံး
မယ်ဆိုရင် ြပင်ဆင်ရမယ့်၊ ြပဋ္ဌာန်းေပးရမယ့် ဥပေဒပုဒ်မေတွကေတာ့ ဘာေတွတုန်းဆိုရင် ပုဒ်မ ၁၀၉
ြမို့နယ် ၃၃၀ ကိုအေခ
ြ ခံတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ၃၃၀ ရှိတယ်။ ဒါေတွကုိ ြပင်ရမယ်။ မဲဆန္ဒနယ်ေတွထပ်ြပီး
သတ်မှတ်ရမယ်။ အဲဒီလိုသတ်မှတ်ြပီးေတာ့ကာ ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်သည့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုေရွးတာခင်ဗျား။ ပါတီကိုေရွးတာမဟုတ်ဘူး။ ပုဒ်မ
၁၂၀

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်

ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိေစရ။

ပုဒ်မ

၁၂၁

ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းေရွးေကာက်တင်ေ ြမှာက်ခွင့်ရှိတယ်။ ေရွးေကာက်တင််ေ ြမှာက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိဘူး
ေပ
ြ ာေနတာ။ ပါတီကို ေရွးတဲ့။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ နိဂုံးချုပ်ပါ။

ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို(ပွင့်ြဖူမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ တင်ြပရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီအတိုင်းသာ ထင်ရာစိုင်းေနက
ြ မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ြမန်မာ့သမိုင်းမှာ သင်ခန်းစာရှိပါတယ်။ အစဉ်မသင့်လို့
ကျွန်ေတာ်တို့ ကျွန်ခံရတဲ့ဘဝ ဘာေက
ြ ာင့် ကျွန် ြဖစ်ရတယ်ဆိုတာကို ဒီလိုေြပာသွားတာရှိပါတယ်။
ဗမာေတွ စည်းကမ်းေဖာက်လို့ ထီးနန်းေပျာက်ြဖစ်ြပီး တကယ်ထီးနန်းဆက်ခံရမယ့် ထီးညွန့်နန်းလျာ
ေတွကျေတာ့ လည်ပင်းဝါးရင်းတုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်ြပီးေတာ့ မဆိုင်တဲ့သူကို ထီးနန်းတင်တယ်။ စည်းကမ်း
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ေဖာက်လို့ ထီးနန်းေပျာက်ခဲ့ရတယ်တဲ့။ မှီ ြငမ်းေထာက်သင့်တဲ့ ညစ်ပလီလူမျိုးတဲ့ မဆိုင်တဲ့သူကို ထီးနန်း
တင်တာဟာ တကယ်တမ်းေတာ့ အသစ်ဆိုြပီးေတာ့ ပလီပလာနဲ့ေြပာတာပါ။ တကယ်ေတာ့ အသစ်
မို့လို့မဟုတ်ဘူး။ ညစ်ပတ်ချင်တာပဲ။ မိပစ်လို့ ဖေရှာင်ေသွသည် ဂွေကာင်ေတွ ေခွး ြဖစ်ေပါ့ဗိျု့တဲ့
အချုပ်တန်း ဆရာေဖက ရင်နာနာနဲ့ ေရးထားတာပါ။ မိပစ်လို့ ဖေရှာင်ေသွဆိုတာက ကျွန်ေတာ်တို့
မိဘကို ပစ်ပယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ မိရိုးဖလာအစဉ်အလာေတွ အလုပ် ြဖစ်ေနပါရက်နဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့
ဒါတီထွင်ြပီးေတာ့

လုပ်တဲ့သေဘာလုပ်လို့မို့လို့

တိုင်း ြပည်ကျွန်ြဖစ်ရတယ်ဆိုတာကို

ေပ
ြ ာတာပါ။

ကျွန်ေတာ်တို့ လွပ်လပ်ေရးယူဖို့အတွက်ကို လုပ်ခဲ့ ြကတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒလိုတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒေရးဆွဲဖို့ တိုင်း ြပုပ
ြ ည်ြပုလွှတ်ေတာ်က အစည်းအေဝး ကီးလုပ် ြပီးသွားပ
ြ ီးေတာ့ ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒလုပ်တဲ့၊ ေရးတဲ့သူေတွေရွးမယ်။ သခင်ေအာင်ဆန်းဦးေဆာင်တဲ့ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ေရး
ြပည်သူ့လွတ်လပ်ေရးအဖွဲ့ချုပ်က ကိုယ်စားလှယ်ေတွ အများအပ
ြ ားအေရွးခံရတယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့
ေရွးတုန်း။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးတို့၊ ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးတို့ေရွးတဲ့နည်းအတိုင်းပဲ အေရွးခံရတာ
ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့က ကျွန်ေတာ်တို့ ေပ
ြ ာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီစနစ်က ဒီစနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အလွန်ကို စည်းကမ်းေဖာက်တဲ့ပုံစံေပါက်ေနပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ြပင်သင့်ြပင်ထိုက်တဲ့အတိုင်း ေလးေလးစားစား ြပင်ဖို့လိုတာေတွ
ြပင်ပါ။ ေလာေလာဆယ်ဆယ် ြပင်မယ့်အဖွဲ့က ရှာစရာမလိုပါဘူး။ ဦးေအးေမာက်တို့အဖွဲ့ေတွြပင်
ေနတာ။ ကိုးစားေနတာရှိပါတယ်။ ြပင်နိုင်ေအာင် ကိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ေတာ့ ေပ
ြ ာရေတာ့
မယ်ဆိုလို့ရှိရင် တပ်မေတာ်သားေတွအေနနဲ့လည်းပဲ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ပုဒ်မခွဲ(စ)မှာ
တပ်မေတာ်သည်် နိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ယိုယွင်းတိမ်းေစာင်းေနတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါေတွကို ခင်ဗျားတို့ မယိုယွင်း မတိမ်းေစာင်းေအာင်
ကန့်ကွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ြကားေနဖို့လည်းမရပါဘူး။ ဒီ PR စနစ်ကို ကန့်ကွက်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီေတာ့
ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ြမန်မာလူမျိုးေတွ စည်းကမ်းမေဖာက် ြကပါနဲ့ စည်းကမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်။
ေနာက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်အေနနဲ့ တင်ြပလိုတာကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေဒါ်မာမာေအး ေပ
ြ ာတဲ့သီချင်း
ရှိပါတယ်။ ြပန်ကာလှန်ကာစဉ်းစား ေမာေမာေမာလှတယ်ေလး။ ချစ်တာလည်းသူပါပဲ။ မုန်းတာလည်း
သူပါပဲေလတဲ့။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ နိုင်ငံေတာ်တံဆိပ် ကီးေရှ့မှာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးေရှ့မှာ ကျမ်းကျိန်ြပီးေတာ့
ဒီဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကီးကို ေလးစားပါမယ်။ လိုက်နာပါမယ်။ ကာကွယ်ပါမယ်။ ေစာင့်ေရှာက်ပါ
မယ်ေြပာတာလည်း ဒီလူေတွပဲ၊ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို စက္က ူစုတ်လို တန်ဖိုးမရှိေအာင် သေဘာ
ထားေနတဲ့လူေတွလည်းပဲ

ဒီလူေတွသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။

အားလုံး

ကိုယ်စားလှယ် ကီးများအားလုံး

ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ ြပည်ေထာင်စုအကျိုးသယ်ပိုးေဆာင်ရွက်ေပးနိုင် ြကပါေစ။ ကျမ်းစူးတဲ့
မူ ြကမ်း
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သူများ မဖ
ြ စ် ြကပါေစနဲ့လို့ ကျွန်ေတာ် တင်ြပရင်း နိဂုးံ ချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
(သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီေန့ ေဆွးေနွးတဲ့ေနရာမှာ အခု ေနာက်ဆုံးေဆွးေနွးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ဥက္က ဋ္ဌ

တစ်ေယာက်ရဲ့ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေတွကို ေဝဖန်ေထာက်ြပသွားတာေတွေတွ့ရပါတယ်။ ြပန် ြကည့်ပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒေရာ၊ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒေတွေရာ ဥက္က ဋ္ဌက အဲဒီဥပေဒ၊
နည်းဥပေဒကလွဲြပီး သီး ြခားတီထွင်ေဆာင်ရွက်ထားတာ မရှိဘူးဆိုတာကိုလည်း အခု အဆိုြပုတဲ့
ေဆွးေနွးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို အသိေပးလိုပါတယ်။ သတိမေပးေသးဘူး။ အသိေပးလိုပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ
အဆိုနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ စည်းကမ်းချက်များဆိုတဲ့ေနရာမှာ ဒီစည်းကမ်းချက်များကို ဆုံး ြဖတ်ေပးရမှာ
ဥက္က ဋ္ဌပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့

ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူပါ။ ဒါနဲ့

ပတ်သက် ြပီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်ကို အခုလို ဥက္က ဋ္ဌရဲ့အလုပ်ေတွကို မှန်ကန်စွာ ေဝဖန်တင်ြပမှု ြပုတာ
မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ သိက္ခာကျေအာင်၊ လွှတ်ေတာ်သိက္ခာကျေအာင် ေဆာင်ရွက်မှုမျိုးမဖ
ြ စ်ဖို့ ခုနက
ေဆွးေနွးသွားတဲ့ ေဒါက်တာေအာင်မိုးညိုကို သတိေပးပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ြပီးရင်ေဆွးေနွးသွားတဲ့ေနရာမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို ရည်ညွှန်း ြပီးေတာ့

ေပ
ြ ာဆိုသွားတာေတွလည်းရှိပါတယ််။ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ချက်
ေတွက ညီ/မညီ၊ အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာ
ခုံရုံးမှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီလို ကိုးကားေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒခုံရုံးရဲ့ အဆုံးအဖ
ြ တ်အတိုင်းသာ ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်ေ ြကာင်းလည်း အားလုံးကို အသိ
ေပးလိုပါတယ်။ ဒီေန့ အစည်းအေဝးကို ေခတ္တ ရပ်နားပါမယ်။ အစည်းအေဝးမရပ်နားမီ ြပီးခဲ့တဲ့
ြပည််ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရက်ေန့က ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်
နာယကအေနနဲ့ သတင်းမီဒီယာနှင့်ပတ်သက်ြပီးေတာ့ သဝဏ်လွှာတစ်ေစာင်ေပးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ
သဝဏ်လွှာေပါ်မူတည် ြပီးေတာ့ စာအမှတ်၊ ၁၀၇ (၁)/၈/သမ္မတရုံး ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလုိငလ
် ၂၄
ရက် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံးကေနပ
ြ ီးေတာ့
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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး
စာအမှတ်၊ ၁၀၇ (၁) / ၈ / သမ္မတရုံး
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်
သို့
နာယက
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်
အေက
ြ ာင်းအရာ။

။ သတင်းမီဒီယာကိစ္စ

ရည် ညွှန်း ချက်။

။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံသို့ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်နာယကက ၂၂-၇-၂၀၁၄
ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/ပထ(စဝ)၉/၂၀၁၄-၉၆ ြဖင့် ေပးပို့သည့်စာ။

၁။

သတင်းမီဒီယာများ ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစိုးရအေနဖ
ြ င့်

အထူးအေလးထား ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းလွတ်လပ်မှုအဆင့်
သည် အေရှ့ေတာင်အာရှတွင် ထိပ်ဆုံးအဆင့်၌ ေရာက်ရှိေနသည်ကို ေလ့လာေတွ့ရှိနိုင်ပါသည်။
၂။

ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၅၃ နှင့် ပုဒ်မ ၃၅၄ တို့အရ နိုင်ငံသားများအေနဖ
ြ င့်

အခွင့်အေရးကို လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိသည့်နည်းတူ တာဝန်ရှိမှုများကိုလည်း ရှင်းလင်း
စွာ ြပဋ္ဌာန်းထားရှိပါသည်။

အမုန်းပွားေစမည့်

ေရးသားေပ
ြ ာဆိုမှုများနှင့်

ဥပေဒမဲ့လုပ်ရပ်များကို

မည်သည့်နိုင်ငံသားကမျှ လက်ခံလိုြခင်းမရှိပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမှုရှိမှသာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံး
ေအးချမ်းသာယာမည် ြဖစ်ပါသည်။
၃။

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ မီဒီယာအချို့၏ မသင့်ေလျာ်ေသာ အမုန်းပွားေစနိုင်ေသာ ကျင့်ဝတ်နှင့်

မညီေသာ လှုံ့ေဆာ်မှုများေက
ြ ာင့် မိမိတို့နိုင်ငံတွင် လူအုပ်စုချင်း အက
ြ မ်းဖက်သတ် ြဖတ်မှုများနှင့် မီးရိှု့
သည့်ြဖစ်ရပ်များကို ကုံေတွ့ခဲ့ ြကရပ
ြ ီးြဖစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် သိက္ခာကျဆင်းခဲ့ရမှုများလည်း
ကုံေတွ့ခဲ့ရပါသည်။ ြပည်သူများအေနဖ
ြ င့် မိမိတို့၏ မီဒယ
ီ ာကို လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူ တာဝန်သိေသာ
တာဝန်ရှိေသာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိေသာ မီဒီယာဖ
ြ စ်ေစလိုပါသည်။ ထို့ေ ြကာင့် ဘက်လိုက်မှုကင်းြပီး
ြပည်သူကို မှန်ကန်ေသာ အသိပညာေပးသည့် မီဒီယာဖ
ြ စ်ေစရန် ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၄။

ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပေဒကို ချိုးေဖာက်ြခင်းေက
ြ ာင့် သက်ဆိုင်သည့်

အဖွဲ့အစည်းမှ တရားစွဲဆို ြခင်း၊ တရားေရးမ ိုင်မှ ဥပေဒနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ခွင့်
ရှိသည့် တရားစီရင်ေရးမူနှင့်အညီ စီရင််ဆုံးြဖတ်ြခင်းတို့သည် အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက်
မူ ြကမ်း
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ပတ်သက် ြခင်းမရှိသည်ကို ဥပေဒများဖ
ြ င့် ြပဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ြပီးြဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတအေနဖ
ြ င့်
ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၂၀၄ အရသာ ေဆာင်ရွက်ေပးခွင့်ရှိပါသည်။
၅။

ြပန် ြကားေရးဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးသည် ြမန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းေကာင်စီ

ယာယီမှ တာဝန်ရှိသူများကို ၂၁-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်၌ ေတွ့ဆုံရှင်းလင်း ြပီး
ြဖစ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစိုးရအေနဖ
ြ င့် လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူ ြပည်သူများအား အန္တရာယ်
မဖ
ြ စ်ေစရန် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည်း ဟန်ချက်ညီေဆာင်ရွက်ရသည်ကို နားလည်ေပးေစလို
ပါတယ်။ တရားဥပေဒနှင့်အညီ ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မည်ဆိုပါက မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့်
အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့ အစိုးရအေနဖ
ြ င့် အကာအကွယ်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း
ြပန် ြကားပါသည်။
သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတဆို ြပီးေတာ့ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်ေန့က ကျွန်ေတာ့်ဆီ ြပန် ြကား

ထားပါတယ်။ ဒီြပန် ြကားချက်ကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်မှာ ဖတ် ြကားဖို့ရှိေသာ်လည်း အေခ
ြ အေန
အရ ဒီေန့ ဖတ် ြကားဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် ဖတ် ြကားတင်ြပ ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၂း၃၅။

ဥက္က ဋ္ဌ။

။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

အစည်းအေဝးကို

တစ်နာရီခန့်

ေခတ္တ ရပ်နားပါမယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[အစည်းအေဝးကို တစ်နာရီခန့် ေခတ္တ ရပ်နားပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၃း၄၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ အစည်း

အေဝး ြပန်လည်စတင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။
မူ ြကမ်း
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အခမ်းအနားမှူး။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

။ ဦးသန်းဝင်း၊ ေတာင်းတွင်း ကီးမဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးသန်းဝင်း(ေတာင်တွင်း ကးီ မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များ မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့်ြပည့်စုံပါေစလို့
ဂါရဝပ
ြ ုနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်တွင်း ကီး
မဲဆန္ဒနယ်က ဦးသန်းဝင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွနေ် တာ့်အေနနဲ့ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်က ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့
အဆိုအေပါ်မှာ ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်က ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့
အဆိုကို ေလ့လာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာ အနာဂတ်ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ေရွးေကာက်ပဲွစနစ်နဲ့ပတ်သက်ြပီး
ေတာ့ အတိတ်ကို ဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူ ြကမလဲ။ တိုင်းရင်းသားေတွရဲ့အခွင့်အေရးအတွက် ပိုမိုအခွင့်
အေရးရေစခ
ြ င်းအားဖ
ြ င့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အေထာက်အကူဘယ်လိုြပုေစသလဲ။
ဒီမိုကေရစီစနစ်နဲ့ ကျင့်သုံးေနတဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကေရစီပိုမိုြဖစ်ထွန်းေရးကို ဘယ်လိုစနစ်ေတွ
နဲ့ကျင့်သုံးရင် ပိုြပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ြဖစ်ထွန်းမလဲ။ ဒီအချက်ေတွကို ကျွန်ေတာ် ေလ့လာေတွ့ရှိရပါ
တယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီအချက်သုံးချက်အေပါ်မှာ အေခ
ြ ခံ ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးတင် ြပသွားပါ့မယ်။
ဒီကေန့ ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေပ
ြ ာင်းမှုနှင့်အတူ လွှတ်ေတာ် ကီးေပါ်ေပါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ြပည်သူ့
ကိုယ်စားလှယ်ေတာ်ေတွဟာလည်း လွှတ်ေတာ်ထဲေရာက်ရှိြပီးေတာ့ နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားရဲ့အကျိုး
စီးပွားအတွက် အေရးကီးတဲ့ နိုင်ငံ့ေရးရာကိစ္စရပ်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်နုိင်
ခဲ့ ြခင်းဟာ အတိတ်ကတာဝန်ရှိသူေတွရဲ့ ေဖာ်ေဆာင်ေပးခဲလ
့ ို့ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကေန့ ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ
လည်းပဲ အနာဂတ်အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ြမန်မာ့နိုင်ငံအေရးကို ဘယ်လုိ
ပုံေဖာ်ေပးခဲ့ ြကမလဲ။ ဒါအေရးကီးပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ဒီဟာေတွကို ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်က
ဦးေအာင်ဇင်က ေလးေလးနက်နက်ထား ြပီးေတာ့ အဆိုတင်သွင်းထားတယ်လို့ ခံယူပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်
ကျွန်ေတာ်တို့ အတိတ်ကို ြပန် ြကည့်တဲ့အခါမှာ လွန်ခဲ့ေသာနှစ်ေပါင်း ၆၀ ေကျာ်ေလာက်က ပါတီစုံစနစ်
နဲ့ ပါလီမန်ကို ကျွန်ေတာ်တို့ ရခဲ့ပါတယ်။ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ေရွးေကာက်ပွဲကိုလည်း
FPTP စနစ်နဲ့ ကျင့်သုံးခဲ့တာ ေတွ့ရပါတယ်။ အင်အား ကီးတဲ့ပါတီ လွှမ်းမိုးမှုေ ြကာင့် ဆန္ဒမတူညီသူများ
ရဲ့ကိုယ်စားပ
ြ ုသူများဟာ အားလုံးပါဝင်ခွင့်မရခဲ့တာေက
ြ ာင့် လက်ဝယ်ရရှိ ြပီးတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ဆုံးရှုံးခံ
လိုက်ရတာလည်းပဲ

အဆိုရှင်က

ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။
တင်ြပထားပ

ဒီမိုကေရစီနဲ့ေဝးခဲ့ရတာကိုလည်း

သင်ခန်းစာယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ရပ်ရယ်လို့ ေထာက်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီေန့ပစ္စုပ္ပန်မှာ တာဝန်ရှိသူအားလုံးဟာ
မူ ြကမ်း
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အတိတ်သင်ခန်းစာယူ ြပီး အနာဂတ်ြမန်မာ့နိုင်ငံေရးမှာ ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုအားေကာင်းေစတဲ့စနစ်၊
တိုင်းရင်းသားေတွရဲ့အခွင့်အေရးကို လက်ရှိထက် အားသာေစတဲ့စနစ်၊ နိုင်ငံေရးအင်အားစု အားလုံး
ပါဝင်ခွင့်ရေစတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်မျိုးကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခုဆိုလို့ရှိရင် ၂၀၁၅
ေရွးေကာက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ် ြပိုင်ဖို့ မှတ်ပုံတင် ြပီးတဲ့ပါတီေပါင်း ၆၅ ပါတီရေိှ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။
ကချင် ၅၊ ကယား ၃၊ ကရင် ၄၊ ချင်း ၅၊ မွန် ၂နှင့် ရခိုင် ၆၊ ရှမ်း ၁၃ နှင့် အခ
ြ ားပါတီ ကီးငယ်
များပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီကိုယ်စားပ
ြ ု ၃၉ ပါတီရှိေ ြကာင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဥပမာ ကျွန်ေတာ်တို့ ချင်းတိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုက ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက် ကိုယ့် ြပည်နယ်မှာ
သင့်ေတာ်တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်နဲ့လည်း ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးရမယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးနဲ့
မေကွးတိုင်းေဒသကီးမှာလည်းပဲ ချင်းတိုင်းရင်းသားေတွ ေနထိုင်ေနက
ြ တဲအ
့ တွက် အဲ့ဒီမှာ ဝင်ေရာက်
ယှဉ် ြပိုင်ခဲ့ရင် လူနည်းစုြဖစ်ေပမယ့် အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်အရ ကိုယ်စားလှယ်ထပ်ရမယ်ဆိုရင်
ဒါမေကာင်းဘူးလား။ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်သူေတွအတွက် လွှတ်ေတာ်ထဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်အေရ
အတွက် ပိုမိုလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးကို အေထာက်အကူ ြပုေစ
တဲ့စနစ်တစ်ရပ်ရယ်လို့ ကျွန်ေတာ် လက်ခံယုံ ြကည်ပါတယ်။ ဒီေန့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ေရွးေကာက်
ပွဲစနစ်ကို ေလ့လာတဲ့အခါမှာလည်း အဂလန်
င်္ မှာ အေစာပိုင်းက PR စနစ်၊ ေနာက်ပိုင်းမှာ FPTP စနစ်
ကျင့်သုံးတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီေန့အချိန်အထိ စေကာ့တလန်နှင့် ေဝလနယ်မှာ ပါလီမန်မှာ PR စနစ်ပဲ
ကျင့်သုံးတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်း အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ၃၀၀ ဦးနှင့် ၂၄၆ ဦးအတွက် ၂၄၆
နယ်မှာ FPTP စနစ်ကျင့်သုံးတယ်။ ကျန် ၅၁ ဦးအတွက် PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအမတ်
၅၀၀ မှာ ၃၇၅ ေနရာအတွက် FPTP စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်။ ၁၂၅ ေနရာမှာ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးတာ
ေတွ့ရပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက နိုင်ငံ တိုင်းဟာ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုတည်းကို တရားေသကီး
ကျင့်သုံးတာမေတွ့ရဘူးဆိုတာကို ေပ
ြ ာလို ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့နိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီမယ့် ေရွးေကာက်ပွဲ
စနစ်အမျိုးမျိုးကို ကျင့်သုံးေနက
ြ တယ်ဆိုတာလည်း ေတွ့ရပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ဘယ်နိုင်ငံမဆို
ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒေဘာင်အတွင်းကေနပ
ြ ီးေတာ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ပထဝီဝင်အေန
အထားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကျင့်သုံး ြခင်းသည်သာ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီရှင်သန်ေရးကို
အေထာက်အကူြဖစ်မယ်လို့ တင် ြပလိုပါတယ်။ အဆိုရှင်က ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဟာ ဥပေဒပ
ြ ု
လွှတ်ေတာ်မှာ ပါတီ ကီး၊ ပါတီငယ်ေတွက ကိုယ်စားပ
ြ ုသူေတွ၊ အချိုးကျပါဝင်လာေစတဲ့ အေက
ြ ာင်း
တရားကိုလည်း ေဖာ် ြပထားတာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ြပည်သူအတွင်းမှာ ဆန္ဒအမှန်ရှိေနတဲ့ နိုင်ငံေရးအမ
ြ င်
အမျိုးမျိုးကို နီးစပ်စွာ လွှတ်ေတာ်အတွင်းမှာ ထင်ဟပ်ေဖာ် ြပဖို့ ပါတီ ကီး၊ ပါတီငယ်ေတွရဲ့ ကိုယ်စားပ
ြ ု
မူ ြကမ်း
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သူေတွက အခွင့်အေရးရလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ နိုင်ငံ့
အတွက်အေရးကီးတဲ့ကိစ္စရပ်ကို ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးက မတူညီတဲ့ဆန္ဒေတွနဲ့ ေဆွးေနွးချက်များ
အေပါ်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အေရးဟာ ဘယ်သူေတွက ဒီမိုကေရစီပိုမိုေဖာ်ေဆာင်ေရးကို
လိုလားသလဲ။ တိုင်းရင်းသားေတွအတွက် ပိုမိုအားသာတဲ့အခွင့်အေရး၊ ပါတီ ကီး/ငယ် အားလုံးပါဝင်
ြခင်းကို လိုလားသလဲဆိုတာကို ြကားနာေပး ြကပါ။ ဆန်းစစ်ေပးက
ြ ပါ။ ြပီးရင် မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးြဖတ်
ေပး ြကပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါက်တာေဒါ်သန်းေငွ၊ ကေလာမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဒါက်တာေဒါ်သန်းေငွ(ကေလာမဲဆန္ဒနယ်)။
ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်

ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုကို

။

အားလုံးမဂလာပါရှ
င်္
င်။

ေဆွးေနွးရင်း

ကျွန်မကေတာ့

ကန့်ကွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ အခုလို ေပ
ြ ာခွင့်ရတဲ့အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆိုရှင်က ဒီမိုကေရစီ ပိုမို
ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ PR စနစ်ကို ေတွ့လိုပါတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ကျွန်မအမ
ြ င်က PR စနစ်က
ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီရင့်ကျက်ြပီးသား နိုင်ငံေတွမှာသာ ဒီ PR
စနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးမှ ကမ္ဘာမှာဆိုရင် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံ ၁၆၇ နိုင်ငံအနက် ၉၀
နိုင်ငံဟာ PR စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးလာတာကို ေတွ့ရပါတယ်။ PR စနစ်က ဥပေဒပ
ြ ုလွှတ်ေတာ်မှာ
ပါတီအစုံအချိုးကျခွဲေဝယူရတဲ့စနစ်ြဖစ်တဲ့အတွက် ညွှန့်ေပါင်းအစိုးရဖွဲ့ြပီး ဒီမိုကေရစီယဉ်ေကျးမှုအရ
ညှိနိှုင်းတိုင်ပင်ဆုံး ြဖတ် ြကရတာပါ။ ဒီမိုကေရစီမရင့်ကျက်ေသးရင် အချင်းချင်းညှိမရဘဲ ဆုံးြဖတ်ချက်
မချနိုင်တဲ့အတွက် ြပဿနာေတွနဲ့ ကုံေတွ့လာနိုင်ရပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ
မဲအများဆုံးရသူအနိုင်ယူစနစ်ကို နှစ်ေပါင်း ၆၀ ေကျာ် ေရွးေကာက်ပွဲငါးကိမ်နဲ့ တစ် ြပည်လုံး
ကန့်ကွက်သူမရှိ လက်ခံကျင်းပလာခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ယေန့တိုင်း ြပည်အေခ
ြ အေနအရ ဒီမိုကေရစီ
တည်ေထာင်ခါစ ကူးေပ
ြ ာင်းဆဲကာလ ဒီမိုကေရစီတင်းြပည့်မရတဲ့အချိန်မှာ PR စနစ်ကဲ့သို့ေသာ
နားလည်ရခက်ခဲတဲ့စနစ်ကို ြပည်သူေတွများ ဂဃနဏမသိရေသးဘဲနဲ့ ကျင်းပမယ်ဆိုရင် အခက်အခဲ
များစွာ ကုံရနိုင်ပါတယ်။ PR စနစ်အမျိုးမျိုးကို ြပည်သူများသေဘာေပါက်ေအာင် အရင်ဆုံးရှင်းြပ
သင့်ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဆိုတာ လက်တည့်စမ်းရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။ အစမ်းသပ်ခံစနစ်
လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမြပိုကွဲေရးကို လက်ကိုင်
ထားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားများကလည်း တန်းတူအခွင့်အေရးရရှိဖို့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံေရးပါတီ
မူ ြကမ်း
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အများကိုထူေထာင် ြပီး PR စနစ်ကို ကန့်ကွက်ေနချိန်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကို ယခုမြဖစ်မေန
ေဆာင်ရွက်ပါက

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရး၊

ြပည်တွင်း ြငိမ်းချမ်းမှုေဖာ်ေဆာင်ေရးေတွမှာ

အေနှာင့်အယှက် ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီ ၄၀ ခန့်ကလည်း တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်
အသီးသီးမှာ ဝင်ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်ဖို့ စီစဉ်ေနက
ြ ပါတယ်။ အဲဒ့ ီေတာ့ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၉
ပုဒ်မခွဲ(က)အရ တိုင်းေဒသကီးခုနစ်ခုနဲ့ ြပည်နယ်ခုနစ်ခုတို့က တန်းတူအဆင့်အတန်းရှိရမယ်လို့
ဆိုပါတယ်။ PR စနစ်ကို တိုင်းေဒသကီးေတွမှာသာ အသုးံ ြပုမယ်ဆိုရင် ဒီဥပေဒကို ချိုးေဖာက်ရာ
ေရာက်ပါတယ်။ ယေန့ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ယုံ ြကည်မှုတည်ေဆာက်ဆဲအချိန်မှာ အင်အား ကီးပါတီ
အေနဖ
ြ င့် Majority Rule But Minority Right ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်ကို အေလးထားသင့်ပါ
တယ်။

အဲဒ့ ါေက
ြ ာင့်မို့လို့

ြပည်သူ့ဆန္ဒ၊

တိုင်းရင်းသားများဆန္ဒကို

အေရးတယူစဉ်းစားေပးရန်

အေရး ကီးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်နဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့မှ ပညာရှင်အများက
အေကာင်းဆုံးေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဆိုတာ မဲဆန္ဒနယ်ရှင်များရဲ့ဆန္ဒေတွကို အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အမှန်ကန်
ဆုံး ထင်ဟပ်ေစတဲ့စနစ်ြဖစ်တယ်။ သို့ေသာ် မည်သည့်စနစ်မှ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဆန္ဒကို လူအများစုရဲ့
ေရွးချယ်မှုအြဖစ်သို့

ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းြဖင့်

အလွယ်တကူအေဖ
ြ ထုတ်နိုင်မည်မဟုတ်ေချ။

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ေြပာင်းလဲ လိုက်ရုံြဖင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး ေန့ချင်းညချင်း ေပ
ြ ာင်းလဲသွား
မည်မဟုတ်ပါဘူး။ တဖ
ြ ည်း ြဖည်းချင်းေပ
ြ ာင်းမှသာရမယ်လို့ ပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ PR
စနစ်ကို ေပ
ြ ာင်းသုံးဖို့သင့်တယ်လို့ယူဆတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသားကျပ
ြ ီးသား နယူးဇီလန်လို နိုင်ငံေတွ
မှာေတာင် ဒီစနစ်အေက
ြ ာင်း လူထုနားလည်သေဘာေပါက်ေအာင် ဆယ်စုနှစ်မျှအချိန်ယူြပီး ရှင်းြပ
ရှင်းလင်း ြပီး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲနှစ် ကိမ်လုပ်ြပီးမှ သေဘာတူလက်ခံဆုံးြဖတ် ြကေက
ြ ာင်း ေလ့လာေတွ့ရှိ
ရပါတယ်။ အဲ့ဒါေက
ြ ာင့် ြမန်မာနိုင်ငံမှာလည်း PR စနစ်ကို သုံးလိုတယ်ဆိုရင် အချိန်ယူရှင်းြပ ြပီး
ြပည်သူ့ဆန္ဒခံယူ၍ လက်ခံမှကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအတွက် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဟာ တိုင်းရင်းသားများ
အများသင့်ြမတ်ေပါင်းစည်းေရးကို ဖန်တီးေပးနိုင်တဲ့စနစ် ြဖစ်ဖို့ အေရး ကီးပါတယ်။ အဲ့ဒီစနစ်ကို
အနိုင်ရသူများက တိုင်းရင်သားများအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ြပဋ္ဌာန်းခွင့်၊ တန်းတူအခွင့်
အေရး ရခွင့်အေပါ်မှာ အေလျှာ့အတင်းြပုလုပ်ြပီး ညှိနိှုင်းရန်အေခ
ြ အေနဖန်တီးေပးခ
ြ င်းရှိ/မရှိေပါ်
မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ အခုလက်ရှိ ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းေနရတဲ့ နိုင်ငံေရးအခက်အခဲနဲ့ ြပဿနာ
များကေတာ့ ဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စုတည်ေထာင်ေရး၊ ြပည်တွင်း ြငိမ်းချမ်းေရးထာဝရ ရရှိေအာင်
မူ ြကမ်း
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ကံေဆာင်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ေရး၊ တိုင်းြပည်ရဲ့ စီးပွားေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတို့
ေနာက်ကျကျန်ခဲ့ တာကို အရှိန် ြမှင့်တိုးတက်ေအာင် ကိုးစားေရးပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အထူးသတိြပုရမှာက
နိုင်ငံေရးပါတီများနှင့်

လူမျိုးေရးကိစ္စများမှာ

အစိတ်စိတ်ကွဲ ြပားေနလျှင်

လက်ရှိြပဿနာများကို

ေဖ
ြ ရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါပ
ြ ဿနာများ ေဖ
ြ ရှင်းေနချိန်တွင် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ေြပာင်းလဲရန်
အချိန်လည်း မဟုတ်ေသးပါ။ ဒီမိုကေရစီ ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေရးအတွက် ခိုင်မာတဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းမှုနှင့်
အားေကာင်းတဲ့လွှတ်ေတာ်

ေပါ်ေပါက်ရန်သာ

လိုအပ်တဲ့အချိန်ြဖစ်ပါတယ်။

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တိုင်းမှာ

အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။

အသားကျပ
ြ ီးသား

နိဂုံးချုပ်အေနဖ
ြ င့်
FPTP

စနစ်ေတွမှာ

အားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အေက
ြ ာင်းြပချက်နဲ့ အသားကျခ
ြ င်းမရှိေသာ အားနည်းချက်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့
ေနာက်စနစ်သစ်တစ်ခုကို ကူးေပ
ြ ာင်းဖို့စဉ်းစားခ
ြ င်းဟာ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးြဖတ်ချက် ြဖစ်ပါသလားဆိုတာကို
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး စဉ်းစားနိုင်ရန် ေဆွးေနွးတင် ြပအပ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးအများ ကီး
တင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးတင်ေမာင်ဦး၊ ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးတင်ေမာင်ဦး(ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်)။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

အားလုံးမဂလာပါလိ
င်္
ု့

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

နှုတ်ခွနး် ဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ် ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမယ့် အချိန်ကာလကို မေဆွးေနွးပါဘူး။ အလားတူ ဖွ့ဲ စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ေကာက်နုတ်မေဆွးေနွးပါဘူး။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြပည်သူလူထု
ထင်ေယာင်ထင်မှားဖ
ြ စ်ေစမယ့် မူလအဆိုကို ေသွဖယ် ြပီးေတာ့လည်း မေဆွးေနွးပါဘူး။ ကျွန်ေတာ့်
အေနနဲ့ နိုင်ငံေတာ်/နိုင်ငံသားနှင့် တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုး အကျိုးကို ရရှိေစမယ့် မူလအဆိုရှင်ရဲ့
အဆိုကို ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒမူေဘာင်ထဲကေနပ
ြ ီးေတာ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို ြပုပ
ြ င်ဖို့အတွက်
ေဆွးေနွးတင် ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ဖို့၊ နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်
တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါ တိုးတက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအ
့ တွက် ဥပေဒပ
ြ ုေရး၊ အုပ်ချုပ်
ေရး၊ တရားစီရင်ေရးမ ိုင်သုံးရပ်မှာ တာဝန်ေပးမယ့်သူေတွကို ေရွးချယ်တဲ့ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်
မှန်ကန်ဖို့ အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို တစ်သမတ်တည်း ေရွးချယ်သတ်မှတ်
ေဆာင်ရွက်ဖို့မသင့်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ပထဝီအေခ
ြ အေနအရ နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးအေခ
ြ အေနစတဲ့
အေခ
ြ အေန အရပ်ရပ်အေပါ်မှာ အေခ
ြ ခံြပီးေတာ့ ေရွးရမှာြဖစ်သလို နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ြပည်သူ
မူ ြကမ်း
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ေတွရဲ့ နိုင်ငံေရး ေရချိန် ြမင့်မားလာမှုေပါ် မူတည်ြပီးေတာ့ ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံး ြကတာကို ေတွ့ရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ယေန့အေခ
ြ ခံကျတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ် တင်ြပပါအတိုင်း ေလးခုကေနဖ
ြ ာဆင်း
လာတဲ့ ၁၂ ခုေတွ့ ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ေဆွးေနွးေနတဲ့ FPTP တို့ PR တို့ MMP
တို့ပါတာကိုလည်း ေတွ့ရပါတယ်။ သို့ေသာ် ဒီစနစ်ေတွကို လုပ်ရမယ်လို့လည်း မဆိုလိုထားပါဘူး။
အားလုံးသည် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်ေြမ၊ ကိုယ့်ေရ၊ ကိုယ့်အေခ
ြ အေနနဲ့ ကိုက်နှစ်သက်ရာကို အလျဉ်းသင့်
သလို အဆင်ေြပဆုံးနှင့် အဓိက နိုင်ငံေတာ်/နိုင်ငံသားနှင့် တိုင်းရင်းသားများအကျိုးကိုသာ ေရှးရှု ြပီး
ြ ုလုပ်ခဲ့တဲ့
ေတာ့ ေရွးချယ်သတ်မှတ် ြကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံအေနနဲ့ အရင်ေတွတုန်းကပ
FPTP စနစ်။ ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်လုိ့ တင်ြပပါအတိုင်း ကျွန်ေတာ်အချိန်အခက်အခဲအရ မတင်ြပေတာ့
ပါဘူး။ အဓိက ကေတာ့ FPTP စနစ်က ေကာင်းပါတယ်။ ယခင်တုန်းက သမိုငး် ေက
ြ ာင်းအရ
ြဗိတိသျှနိုင်ငံရဲ့ လက်ေအာက်ခံ ြဖစ်ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီနိုင်ငံေတွမှာ အများဆုံးကျင့်သုံးပါတယ်။ ယေန့
အာဖရိကမှာ ၁၅ နိုင်ငံေလာက်သာ ဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးေနတာကိုလည်း သွားေတွ့ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
အဓိကကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ရင့်ကျက် ြပီးသား နိုင်ငံေတွ၊ လူဦးေရများတဲ့ နိုင်ငံေတွမှာ ကျင့်သုံးတဲ့
စနစ် ြဖစ်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ PR ြဖစ်ပါတယ်။ PR နဲ့ပတ်သက်လုိ့ PR ကိုေလ့လာရင် ဒီမိုကေရစီကျင့်
သုံးစ၊ ေပါ်ထွန်းစနိုင်ငံေတွမှာ ကျင့်သုံးပါတယ်။ လူဦးေရနည်းတဲ့နိုင်ငံေတွမှာ ကျင့်သုံးပါတယ်။ PR
သည် FPTP ထက်လူဦးေရ တစ်ဝက်ေလာက်နိမ့်တဲ့နိုင်ငံေတွမှာ ကျင့်သုံး ြကတာကိုလည်း ေတွ့ရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတွရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ေတွကို ကိုယ်စားလှယ်များ ေဆွးေနွး ြပီးြဖစ်တဲ့
အတွက်ေ ြကာင့် အကျဉ်းချုပ်တင် ြပရရင် FPTP ရဲ့ အဓိကအားသာချက်ကေတာ့ ဆန္ဒမဲတစ်မဲအနိုင်
ရရုံနဲ့ အနိုင်ရတဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးစနစ် ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ပါတီအစိုးရကို ြဖစ်ထွန်းေစပ
ြ ီးေတာ့ နိုင်ငံေရး
တည်ြငိမ်မှုကို ရှိေစပါတယ်။ အားနည်းချက်များအေနနဲ့ တစ်ပါတီ သို့မဟုတ် နှစ်ပါတီ တစ်လှည့်စီ
အာဏာရယူတဲ့စနစ် ြဖစ်ြပီးေတာ့ တတိယပါတီအပါအဝင် ပါတီငယ်ေတွကို ေပျာက်ကွယ်သွားေစ
ပါတယ်။

မဲအေလအလွင့်အများဆုံးစနစ်

မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုထဲမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။

စုစုစည်းစည်းရှိမေနရင်

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုပါတီများအေနနဲ့

လွှတ်ေတာ်ထဲေရာက်လာဖို့

သိပ်ခက်ပါတယ်။

ပါတီငယ်များ၊ လူနည်းစုပါတီများ မျှမျှတတေရွးချယ်ခံဖို့ ချန်ထားတဲ့စနစ် ြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား
လူနည်းစုပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များ အေရွးခံရဖို့အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ
လွှတ်ေတာ်ကိုေရာက်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ ပါတီ ကီးတစ်ခုထဲကေန နှစ်ေပါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်မယ့်
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စနစ် ြဖစ်ပါတယ်။ အလားတူ PR စနစ်ကိုေလ့လာရင် PR ရဲ့အားသာချက်ေတွက မဲဆန္ဒရှင်များအေနနဲ့
ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် မဲေပးခ
ြ င်းကို ပို ြပီးေတာ့ စိတ်ဝင်စားနိုင်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ထဲမှာ
နိုင်ငံေရးပါတီေတွ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုေတွ ပိုမိုေရာက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်အတွင်း နိုင်ငံ
ေရးပို ြပီးေတာ့ အားေကာင်းလာနိုင်ပါတယ်။ လူမျိုးစုံ၊ ပါတီစုံသာမက အမျိုးသမီးများလည်း ရာခိုင်နှုန်း
ြမင့်မားစွာပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ပါတီ ကီးေတွ၊ ပါတီငယ်ေတွ အပ
ြ န်အလှန် ထိန်းေကျာင်း နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံေရးအင်အားစုတစ်ခုကေန လွှတ်ေတာ်ကို သိမ်းပိုက်ထားတာမျိုးကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ေ ြကာင်း
ေတွ့ရှိရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ မဲေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှု ေလျှာ့ချနိုင်ပါတယ်။ ေဒသတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား
လူနည်းစုေတွအတွက် အလွန်တရာမှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အခွင့်အေရးကို ရရှိေစနိုင်တဲ့စနစ် ြဖစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့်ြမတ်ေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးတဲ့ေနရာမှာ အချက်အချာကျရုံသာမက
ဆိုးရွားတဲ့ နိုင်ငံေရးအဓိကရုဏ်းေတွကိုလည်း ေလျှာ့ချေစနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတင်ြပရရင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊
ဧပ
ြ ီလ ၇ ရက်ေန့က ေတာင်အာဖရိကမှာ ြဖစ်သွားတဲ့ နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားရဲ့ အာဖရိက
အမျိုးသားကွန်ကရက်ြဖစ်တဲ့ ANC ဟာ ဒါနဲ့ပဲ အနိုင်ရခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်အေနနဲ့
ညွန့်ေပါင်းအစိုးရ ြဖစ်ေပါ်တတ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် အုပ်ချုပ်ေရးက မှာ အခက်အခဲရှိပါတယ်။
ပါတီငယ်ေတွကို အချိုးအစားမမျှတမှုနှင့် စုစည်းေစပ
ြ ီးေတာ့ အခွင့်အာဏာရသွားေစနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီစနစ်ေတွကို သုံးသပ်တဲ့အခါမှာ အဓိကကေတာ့ အနာဂတ်နိုင်ငံေတာ်မှာ အတိတ်က
ပစ္စုပ္ပန်အေခ
ြ အေနေတွကို

ေလ့လာသုံးသပ်ြပီးေတာ့

အနာဂတ်မှာ

ကျွန်ေတာ်တို့

ဘာစနစ်ကို

ကျင့်သုံး ြကမှာလဲ။ လွှတ်ေတာ်ရဲ့နိုင်ငံေရးမှာ တိုင်းရင်းသားအားလုံး၊ နိုင်ငံေရးပါတီအားလုံး ပါဝင်ဖို့
လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ တိုင်းြပည်တိုးတက်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ေရာက်ရှိေနတဲ့ အေခ
ြ အေနအရ ဒီမိုကေရစီကို
ေပါေပါသီသီသုံးလို့မြဖစ်ပါဘူး။ ဝါဒစွဲ ကီးမားခ
ြ င်း၊ လူမျိုးစွဲ ကီးမား ြခင်း၊ မိမိအကျိုးေရှးရှုလို ြခင်းတို့ကို
ေရှာင်ရှားရပါမယ်။
တိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့် နိုင်ငံသူ/နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွားကို ေရှးရှုရပါမယ်။ အတိတ်သမိုင်း
တုန်းက ဒီမိုကေရစီပျက်သုဉ်းခဲ့ရတဲ့အေက
ြ ာင်းေတွကို ြပန်လည်ေလ့လာပ
ြ ီးေတာ့ သတိ ြပုက
ြ ရပါမယ်။
မိမိနိုင်ငံနှင့် သင့်ေတာ်တဲ့စနစ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်ေရွးချယ် ြကရပါမယ်။ ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးမယ့် ကာလ
သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ဥပေဒနှင့်အညီ လုပ်ေဆာင် ြကဖို့ လိုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေလာေလာဆယ် ြပည်နယ်
ေတွမှာ FPTP၊ တိုင်းေဒသကီးေတွမှာ PR ဒါေတွေပါင်းစပ်လိုက်ေတာ့ အမှန်တကယ် MMP ဒါမျိုး
ေတွပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ ေလ့လာသုံးသပ် ြပီးေတာ့ ေရွးချယ်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်ေတွကို ဒီမိုကေရစီ
မူ ြကမ်း
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နည်းလမ်းအရ ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင်ဖွဲ့ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက် ြကမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ေရွးသည်
ြဖစ်ေစ၊ ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ နိုင်ငံေတာ်/နိုင်ငံသားများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ေရှးရှုတဲ့အတွက်ေ ြကာင့်
ေရွးချယ်တဲ့စနစ်တိုင်းပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တရားမျှတစွာနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မှန်မှနက
် န်ကန်နဲ့ အနိုင်ရေအာင်
ရိုးသား ကိုးစားစွာနဲ့ အားလုံးအတွက် အမှန်တကယ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက် ြပီးေတာ့ ေအးချမ်းသာယာမှု
ရရှိမယ့် ဒီမိုကေရစီစနစ်ရဲ့ အေခ
ြ ခံြဖစ်တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ် ကီးကေန
ေဆွးေနွးတင် ြပလို့ ထွက်ေပါ်လာတဲ့ အေခ
ြ အေနအတိုင်း အခုအဆိုရှင်ြဖစ်တဲ့ ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့ အဆိုကို
ေထာက်ခံတင် ြပရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးမန်းေဂျာ်နီ ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးမန်းေဂျာ်နီ(ေမ
ြ ာင်းြမမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ဦးေအာင်ဇင် တင်သွားတဲ့အဆိုကို ကျွန်ေတာ်
မန်းေဂျာ်နီ၊ ေမ
ြ ာင်း ြမမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ကန့်ကွက်ေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ ဘာေက
ြ ာင့် ကန့်ကွက်ရသလဲဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်က ကရင်တိုင်းရင်းသားပီပီ ရိုးရိုးနှင့်ရှင်းရှင်းပဲ
တင်ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့အချက် (၃)ချက်ကို ကျွန်ေတာ်တင် ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမအချက်
ကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ြကားဖ
ြ တ်ေရွးေကာက်ပွဲေတွဟာ နအဖလက်ထက်က
အတည်ြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအတိုင်း ကျင်းပခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အခု ဦးေအာင်ဇင်
ြ ခံဥပေဒကို အေခ
ြ ခံ
တင်ြပတဲ့ PR စနစ်အတိုင်း ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
မှာလဲ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒဟာ လုံးဝ တရားမဝင်ေတာ့ဘူးလား။ PR စနစ်နဲ့သာ
ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို အသစ်ေရးဆွဲရင်ဆွဲ၊ မဆွဲရင် အဓိကကျတဲ့
အချက်ေတွကို ြပင်မှြဖစ်မယ်လို့ ဒီလို ကျွန်ေတာ် ြမင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အေနနဲ့ နိုင်ငံေတာ်
မူမှာေကာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒမှာေကာ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးဆိုတဲ့ အချက်ဟာ
အဓိကပါေနပါတယ်။ အခု PR စနစ်တင်မယ်ဆိုတာနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့က လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ေတွက သေဘာမတူေ ြကာင်းကို ဥက္က ဋ္ဌ ကီးထံ စာနဲ့တင်ြပ ြပီး ြဖစ်တယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ကိုယ်တိုင်လည်း လွှတ်ေတာ်ကိုဖတ်ြပ ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အ ြပင် တိုင်းရင်းသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်အချို့က လွှတ်ေတာ်ကိုမတက်ဘဲ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲ့တာကို တစ်နိုင်ငံလုံးကလည်း သိတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်း

သိြပီးေနပါပ
ြ ီ။

ဒီအေခ
ြ အေနက

ဘာကို ြပသလဲဆိုရင်

တိုင်းရင်းသား

စည်းလုံးညီညွတ်ေရးနှင့်ပတ်သက်ရင် သေဘာထားကွဲလွဲတာ ထင်ရှားေနပါပ
ြ ီ။ ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းရင်း
မူ ြကမ်း
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သားတစ်ေယာက်အေနနဲ့ ဒီကိစ္စကို ေပါ့ေပါ့တန်တန် သေဘာမထားနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချိန်တုနး် က နိုင်ငံ
ေရးေခါင်းေဆာင် ကီးတစ်ေယာက်က ဘာသာေရးနှင့်ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ြပဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အတွက်ေ ြကာင့်
တိုင်းရင်းသားအချို့ လက်နက်ကိုင် ြပီး ြဖစ်ေပါ်လာခဲ့တဲ့ြပဿနာဟာ အခုထိမြပီးဆုံးေသးပါဘူး။ အခု
PR စနစ်အတည်ြပုပ
ြ ီးေတာ့ ဆက်ြပီးလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီလို ြဖစ်ရပ်မျိုးေပါ်လာနိုင်မလားလို့ အထူးစိုးရိမ်
မိပါတယ်။ တတိယအချက်အေနနဲ့ကေတာ့ အခု FPTP စနစ်ကိုကျင့်သုံး ြပီး ကျွန်ေတာ်တို့ကိုယ်တိုင်
ပါဝင်ေနတဲ့၊ လက်ရှိတက်ေနတဲ့ အားေကာင်းတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ လက်ရှိခိုင်မာတဲ့ ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရ၊ နိုင်ငံအတွက်၊ ြပည်သူများအတွက် အားနဲ့အင်နဲ့ အားေကာင်းေမာင်းသန် အလုပ်အေကျွး
ြပုလို့မရလို့လားဆိုတဲ့ေမးခွန်း ေမးလိုပါတယ်။ ဒီေတာ့ ဒီလိုအားနဲ့အင်နဲ့ အားေကာင်းေမာင်းသန်
ြ ုနိုင်တာသည် FPTP နိုင်ငံေရးစနစ်လား။ FPTPက ဟန့်တား
ြပည်သူေတွအတွက် အလုပ်အေကျွးမပ
ေနလို့လား။ တားဆီးေနလို့လား။ စနစ်ကို ပုံမချက
ြ ပါနဲ့။ လူေတွရဲ့၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေတွရဲ့ေစတနာသာလျှင် အေရး ကီးပါတယ်။ ေနာက်ဆုံးအေနနဲ့၊ နိဂုံးချုပ်အေနနဲ့ တင်ြပတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒကိစ္စရယ်၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုပျက်ြပားေစနိုင်တဲ့ အလားအလာေက
ြ ာင့် ဒီ
PR စနစ်ကို ကရင်တိုင်းရင်းသားတစ်ေယာက်အေနနဲ့ ေလးေလးနက်နက်နဲ့ကန့်ကွက်ေ ြကာင်း တင်ြပ
အပ်ပါတယ်။ ထပ်ေလာင်း၍ ေပ
ြ ာချင်တာက ဒီ PR စနစ်ကို ေထာက်ခံမိခဲ့ပါက ကျွန်ေတာ်ဟာ သမိုင်း
တရားခံမြဖစ်ချင်တဲ့အတွက် ဒီလိုဝင်ေရာက်ေဆွးေနွးရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါ
တယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဗိုလ်မှူးကီးေဌးနိုင်၊ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်က ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဗိုလ်မှူးကီးေဌးနိုင်(တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်
များ မဂလာပါလိ
င်္
ု့ ဦးစွာဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူး ကီးေဌးနိုင် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းတဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးတင်ြပ
သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရလည်း
ေကာင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရလည်းေကာင်း ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို မဲအများရသူ
သာအနိုင်ရတဲ့စနစ် (FPTP) စနစ်ကိုသာ ကျွန်ေတာ်တို့ ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်လည်း ကျွန်ေတာ်
တို့ အချို့ေသာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံေတွနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံများမှာေတာ့ အချိုးကျ PR စနစ်ကို ကျွန်ေတာ်တို့
မူ ြကမ်း
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ကျင့်သုံးေက
ြ ာင်းေတွ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာြဖစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ေတာ့
FPTP စနစ်နဲ့ PR စနစ်ကိုေရာပ
ြ ီး ကျင့်သုံးတာေတွ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာလည်း PR စနစ်နဲ့
ပတ်သက် ြပီးေတာ့ စိတ်ဝင်စားလာတာကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့မှာ ဒီမိုကေရစီ
မိတ်ေဆွပါတီ ၁၀ ပါတီကေနပ
ြ ီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို
ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ြပုပ
ြ င်ေရးနှင့်ပတ်သက် ြပီး အကံ ြပုချက်တင်ြပခဲ့သလိုပဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ ၇
ရက်ေန့မှာ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ ကီးနှင့် ေရွးေကာက်ပွဲဝင်နိုင်ငံေရးပါတီများ ေတွ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ခုနက တင်ြပ
ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီမိတ်ေဆွများပါတီကေနပ
ြ ီးေတာ့ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါက ပါတီငယ်များရဲ့ အခ
ြ ား
က ကိုလည်း ကိုယ်စားပ
ြ ုနိုင်မယ့် အခွင့်အေရးတစ်ရပ် ြဖစ်ေ ြကာင်းနှင့် ပါတီစုံစနစ်ကို ပိုမိုအသက်
ဝင်လာမှာြဖစ်ေ ြကာင်း ေဆွးေနွးတင်ြပခဲ့ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနနဲ့လည်း ကျွန်ေတာ်တို့
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၈ ရက်ေန့မှာ နိုင်ငံေရးပါတီ ၅၃ ပါတီမှေခါင်းေဆာင်ေတွ၊ ေနာက်တစ်ခါ
ကျွန်ေတာ်တို့ ဧပ
ြ ီလ ၂၆ ရက်ေန့မှာ နိုင်ငံေရးပါတီေခါင်းေဆာင်များ၊ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့
အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ေတွ့ဆုံခဲ့ ြပီးေနာက်ပိုင်းမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူေတွေရာ၊
နိုင်ငံေရးပါတီေတွေရာ ဒီ PR စနစ်နဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ စိတ်ဝင်စားလာတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
လည်း အချို့ေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပါတီေတွကေနပ
ြ ီးေတာ့ အချို့ေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပါတီများကို အချို့
ေပ
ြ ာက
ြ တာကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေရွးေကာက်ပွဲမှာအနိုင်မရနိုင်လို့ ကျင့်သုံး ြက ြခင်းြဖစ်တယ်လိ့ု ယူဆ
ေနတာ လည်း ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ့ြမင်ေနရပါတယ်။
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ပထမဆုံးေဆွးေနွးတင် ြပလိတ
ု ာကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ြမန်မာနိုင်ငံမှာ PR
စနစ် ကျင့်သုံးနိုင်/မသုံးနိုင် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အယူအဆေပ
ြ ာရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဘယ်ေရွးေကာက်
ပွဲ စနစ်မဆို ကျွန်ေတာ်တို့ သုံးလို့ရပါတယ်။ အချိုးကျစနစ်ဆိုတာကေတာ့ မျှတတဲ့စနစ် ြဖစ်ပါတယ်။
ဘာေက
ြ ာင့်မျှတသလဲဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့ ဒါပ
ြ ည်သူေတွရဲ့ဆန္ဒ အချိုးကျ မျှတစွာပါဝင်ေနလို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေပမယ့် PR စနစ်မှာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ေတွ အများကီးရှိပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံ
အေနနဲ့ လက်ရှိသုံးေနတဲ့ FPTP စနစ်ကိုသာ ကျွန်ေတာ်တို့ သိရှိြပီးေတာ့ PR စနစ်ဆိုတာကိုေတာ့
အေလ့အကျင့်မရှိသလိုဘဲ လူနည်းစုေလာက်သာ သိရှိတဲ့စနစ်ြဖစ်ပါတယ်။ သာမန် ြပည်သူေတွအေန
နဲ့ဆိုရင်ေတာ့ ပိုြပီးေတာ့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့စနစ်ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွ
မှုရှိြပီးေတာ့ မိမိနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်သူေတွ နိုင်ငံေရးပါတီများအားလုံးအတွက်
ကိုက်ညီေအာင်ေရးဆွဲမယ်ဆိုရင် အသုံးြပုနိုင်တဲ့အေခ
ြ အေနဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ PR
မူ ြကမ်း
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စနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ေတာ့

ကိုတင်လုပ်ေဆာင်ရမယ့်လုပ်ငန်းအားလုံး

လုပ်ေဆာင်ြပီးမှသာ

ကျင့်သုံးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကိုတင်လုပ်ေဆာင်ရမယ့်လုပ်ငန်းေတွအနက်မှာ အေရး ကီးဆုံးအချက်က
ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေရွးေကာက်ပွဲပါဝင်မယ့်ပါတီနဲ့ ဆန္ဒမဲေပးမယ့် ြပည်သူေတွဟာ ကျင့်သုံးမယ့်စနစ်
ကို ဂဃနဏ သိရှိေရးဟာ အဓိကကျပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်
ေတာ့ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနနဲ့ အေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၃၉၉ အပိုဒ်(ဂ)နှင့်(စ)အရ ကျွန်ေတာ်တို့
ြပည်သူေတွ၊ တိုင်းရင်းသားေတွ၊ နိုင်ငံေရးပါတီအားလုံးအတွက် ကိုက်ညီတဲ့ ေရွးေကာက် ပွဲစနစ်ကို
ေရးဆွဲရန်လိုအပ်ေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒုတိယအချက်ကေတာ့ အေခ
ြ ခံဥပေဒနဲ့ ကိုက်ညီမှု
ြ ခံ၍ လည်းေကာင်း၊
ရှိမည် ြဖစ်ပါတယ်။ အေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၉ ပုဒ်မခွဲ(က)မှာ ြမို့နယ်ကို အေခ
လူဦးေရကိုအေခ
ြ ခံ၍လည်းေကာင်း၊ ြမို့နယ် ၃၃၀ ထက်ပိုမိုလာပါက အသစ် ဖွဲ့စည်းသည့်ြမို့နယ်ကို
တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းြဖစ်ေသာ

သင့်ေလျာ်သည့်ြမို့နယ်တစ်ခုနှင့်

ပူးေပါင်း

၍လည်းေကာင်း၊

ဥပေဒနှင့်အညီမဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်၍ ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်သည့် ၃၃၀ ဦး ထက် မပိုေသာ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များလို့ ကျွန်ေတာ်တို့ သတ်မှတ်ထားတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
ြမို့နယ်တစ်ြမို့နယ်ကို မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ် သတ်မှတ်ေရွးေကာက်ေပးရမယ့်သေဘာ ြဖစ်ေနပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့က PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဒီသတ်မှတ်ချက်ကို မဆန့်ကျင် ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ေနမယ်ဆိုရင်ေတာ့ အေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ င်ဆင်ေရးပုဒ်မ ၄၃၆ အရ
ပုဒ်မ ၁၀၉ အား လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ေထာက်ခံရမယ့်အြပင် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ
ြပီးမှသာလျှင် ဒီဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ တတိယအချက်အေနနဲ့ကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့
ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ အခန်း(၁) ပုဒ်မ ၃ မှာ နိုင်ငံေတာ်သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ေပါင်းစုံတို့
စုေပါင်းေနထိုင် ြကေသာနိုင်ငံြဖစ်သည်ဟုဆိုထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်ေတာ်တို့ြမန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား
လူမျိုးေပါင်းစုံ ၁၃၅ မျိုးရှိပါတယ်။ ြပည်နယ်များမှာလည်း လူမျိုးေပါင်းစုံ ေနထိုင် ြကပါတယ်။ တိုင်း
ေဒသကီးများမှာလည်း ထို့အတူပဲ လူမျိုးစုံေနထိုင် ြကတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၆၅
ြ ီး
ခုေကျာ်ရှိ ြပီးေတာ့ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အ ြပင် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန့ လွတ်လပ်ေရးရပ
မက
ြ ာခင်နှစ်များမှာပဲ အေက
ြ ာင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်တဲ့ အဖွဲ့များ များစွာ
ေပါ်ေပါက်လာပါတယ်။ လက်ရှိအေခ
ြ အေနမှာ တိုင်း ြပည်တည် ြငိမ်ေအးချမ်းမှု ရှိသည်ဆိုေသာ်လည်းပဲ
ြပည်သူအများလုံြခုံမှုအရ စိတ်မေအးဖွယ်ရာများ ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အစွန်းေရာက်
နိုင်ငံေရးအန္တရာယ်ကိုလည်း ြပည်သူများ စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ ခံစားေနရတဲ့ အချိန်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။
လူမှုေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပက္ခ အချို့ေဒသမှာလည်းရှိေနက
ြ ပါတယ်။ ြဖစ်ေနက
ြ ဆဲလည်း ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဒီမိုကေရစီနုနယ်စဉ်ကာလ ြဖစ်ေသာ်ြငားလည်းပဲ အချို့က လက်ရှိ တိုးတက်မှုေတွကိုအားမရဘဲ
ဒီမိုကေရစီကျင့်သားရပ
ြ ီးတဲ့ နိုင်ငံ ကီးများနှင့်နိှုင်းယှဉ်ြပီးေတာ့ စံနှုန်းကိုက် ဇွတ်အတင်း သွတ်သွင်းေန
ြကသူများလည်း ရှိ ြကပါတယ်။ ကိုယ့်ယူဆချက်နှင့်မတူလျှင် တစ်ဖက်လူလို့ သတ်မှတ်တဲ့ မိမိယူဆ
ချက်သာလျှင် အမှန်ယူဆေနသူများလည်း ရှိေနက
ြ ပါတယ်။ အားသာချက်ေကာင်းကွက်ေတွကို လျစ်
လျူရှုြပီးေတာ့ အားနည်းချက်များသာလျှင် ဦးစားေပးသုံးသပ်ေဝဖန်ေနက
ြ သူများလည်း များစွာရှိေနပါ
တယ်။ ဒါ့အြပင် ကျွန်ေတာ်တို့ တစ်ဦးေပါ်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့အေပါ်တစ်ဖွဲ့ နားလည်မှုမရှိ ြကသူများ မိမိ
နာမည်ရဖို့အတွက်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ နိဂုံးချုပ်ပါ။

ဗိုလ်မှူးကီးေဌးနိုင်(တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်)။
ြ အေနမျိုးမှာ
စတဲ့အယူအဆကွဲ ြပားေနတဲ့အေခ

။ ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းေနက
ြ သူများ

ကျွန်ေတာ်တို့

ယခုလိုေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုကို

ေပ
ြ ာင်းလဲကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် ြဖစ်နိုင်/မဖ
ြ စ်နိုင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်တင် ြပလိုတာကေတာ့
ကျွန်ေတာ််တို့နိုင်ငံမှာ မည်သည့်ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်မဆို ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်းပဲ အဲ့ဒီ
စနစ်ဟာ နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်သူများ၊ နိုင်ငံေရးပါတီများ အားလုံးလက်ခံကျင့်
သုံးနိုင်တဲ့စနစ်၊ မျှတေသာစနစ်၊ ေကာင်းမွန်ရှင်းလင်းတဲ့စနစ် ြဖစ်ြပီးေတာ့ တို့တာဝန်အေရး(၃)ပါးကို
မထိခိုက်ေစဘဲနဲ့

အေခ
ြ ခံဥပေဒနဲ့

ညီညွတ်ေအာင်ေရးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့

ကျွန်ေတာ်တို့

ဒီမိုကေရစီစနစ်ေလျှာက်လမ်းမှုကို အေထာက်အကူ ြပုမည်ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း သုံးသပ်ရင်း နိဂုံးချုပ်တင်ြပ
အပ်ပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးခင်ေမာင်သိန်း၊ စစ်ကိုင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
။

ဦးခင်ေမာင်သိန်း(စစ်ကိုင်းမဲဆန္ဒနယ်)။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ေလးစားရပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများအားလုံး

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

မဂလာပါလိ
င်္
ု့

နှုတ်ခွန်း

ဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ေမာင်သိန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဦးေအာင်ဇင်၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့
အဆိုကို ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ကန့်ကွက်ေဆွးေနွးတင် ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအဆိုကို ကန့်ကွက်ေဆွး
ေနွး ြခင်းဟာ ပါတီစွဲ၊ ဂိုဏ်းဂဏစွဲလည်းမပါ။ ြပည်ေထာင်စုသားတိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား
အားလုံးနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်း ြပည်ရဲ့ေရှ့ေရးအတွက် ေဆွးေနွးြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဆုံး ြဖတ်ချက်လွဲမှား
ခဲ့ရင် သမိုင်းမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ တရားခံလည်း ြဖစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ေရွးေကာက်ပွဲ
မူ ြကမ်း

65
သမိုင်းကိုြပန် ြကည့်ရင် လွတ်လပ်ေရးအကိုေခတ် တိုင်း ြပုပ
ြ ည်ြပုလွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲတစ် ကိမ်၊
ဆိုရှယ်လစ်ေခတ်ေလးကိမ် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တစ် ကိမ်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တစ် ကိမ်နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ြကားဖ
ြ တ်
ေရွးေကာက်ပွဲတစ် ကိမ်၊ ၆၇ နှစ်အတွင်းမှာ ေရွးေကာက်ပွဲေပါင်း ရှစ် ကိမ်ရှိခဲ့ေသာ်လည်းပဲ ၁၉၉၀
ေရွးေကာက်ပွဲနဲ့ ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲသည်ပင်လျှင် နှစ်ေပါင်း နှစ်ဆယ်ကွာြခားခဲ့တာေတွ့ရပ
ြ ီး ြမန်မာ
ြပည်သူေတွ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ့ အလှမ်းေဝးကာ ေရွးေကာက်ပွဲအေတွ့အကုံအလွန်နည်းပါးခဲ့ရသလို
မဲေကာင်းစွာမေပးတတ် ြကတာကိုလည်း ေတွ့ရပါတယ်။ FPTP ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဟာ ကိုယ်စားလှယ်
ကို သာအဓိကထားေရွးချယ် ြခင်းစနစ်ြဖစ်ြပီး ကိုယ်စားလှယ်ကလည်းပဲ မဲဆန္ဒနယ်နဲ့ မဲဆန္ဒရှင်များကို
တိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပ
ြ ုပ
ြ ီး အေရွးချယ်ခံတဲ့ အေရွးချယ်ခံတဲ့စနစ် မဲေပးပုံနှင့် မဲေရတွက်ရာမှာလည်းပဲ
အင်မတန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူြပီး ြမန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနဲ့အသင့်ေလျာ်ဆုံး ြဖစ်ပါတယ်။ PR စနစ်က
ေတာ့ ပါတီစုံတစ်ခုမှ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရရှိထားတဲ့ (သို့မဟုတ)် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ေြမ
အတွင်းမှာရရှိတဲ့ မဲအေရအတွက်နဲ့ အမတ်အေရအတွက်အချိုးကို တတ်နိုင်သမျှ ညီမျှနိုငေ် စရန်
ဖန်တီး ြပီး ခွဲတန်းချေနရာခွဲေဝယူတဲ့ေရွးေကာက်ပွဲစနစ် ြဖစ်ပါတယ်။ PR မျိုးခွဲေပါင်းများစွာရှိြပီး
မဲေပးခ
ြ င်း၊ ေရတွက်ြခင်း ခက်ခဲရှုပ်ေထွးတဲ့စနစ်ြဖစ်တာကိုလည်း ေတွ့ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို ခက်ခဲတဲ့
စနစ်တစ်ခုကို ေခတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများရဲ့ နိုင်ငံ ြခားမှ ပုံတူကူးမချေသာ စနစ်ေပါင်းများစွာ
အစမ်းသပ်ခံရင်းေမ
ြ စာပင် ြဖစ်ခဲ့ရတဲ့ ြပည်သူေတွကို မစမ်းသပ်သင့်ေသးပါေက
ြ ာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။
ြ ာက
ြ မယ် မသိပါ
စမ်းသပ် ြပန်ရင်လည်း ြမန်မာ့နည်း၊ ြမန်မာ့ဟန် PR ဆို ြပီးေတာ့ ြပည်သူေတွ ဘာေပ
ဘူး။ PR စနစ်ဟာ ဦးေဆာင်မယ့်ပါတီကိုသာ မဲေပးေရွးချယ်ရြခင်းြဖစ်တဲ့အတွက် မဲဆန္ဒနယ်ေြမကို
ကိုယ်စားပ
ြ ုမှု၊ တာဝန်ခံမှု ပျက်သုဉ်းသွား ြပီး စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုလည်း မဖ
ြ စ်နိုင်ေတာ့ပါ။ PR
ကိုယ်စားလှယ်အေနနဲ့ ပါတီေခါင်းေဆာင်များကိုသာ နသားပါယားကပ်ြပီး မိမိအမတ် ြဖစ်ေရး အတွက်
ကိုးစားရင်း မဲဆန္ဒရှင်များကို ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုအားနည်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ FPTP စနစ်က ေတာ့
မဲဆန္ဒနယ်ေြမတိုင်းမှာ အရှုံး/အနိုင်ရှိတဲ့အတွက် ရှုံးသူသည် လွှတ်ေတာ်မှာေနရာမရှိဘူးဆိုတာေတာ့
ေသချာပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့ မိမိဝင်ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်ရတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ေြမတိုင်းမှာ မိမိကိုယ်မိမိအရည်အချင်းရှိဖို့၊
ရိုးသားေဖ
ြ ာင့်မတ်ဖို့ အရည်အချင်းေတွလိုအပ်ပါတယ်။ PR စနစ်ကေတာ့ ပါတီတိုင်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး
မှာရတဲ့ မဲရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း လွှတ်ေတာ်တွင်းမှာ အချိုးကျခွဲတမ်းရရှိတဲ့အတွက် တစ်ဦးချင်း ကိုးစား
ြခင်းမရှိေတာ့ဘဲ လွှတ်ေတာ်တွင်းမှာ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ ြပည်သူ့ေထာက်ခံမဲမရရှိတဲ့ ဟိုနားနဲနဲ၊ ဒီနား
မူ ြကမ်း
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နဲနဲရတဲ့မဲေတွစုေပါင်းြပီး ြဖစ်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များေရာက်ရှိသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပါတီဗဟို
ေကာ်မတီကလည်း

ကိုယ်စားလှယ်ခွဲတမ်းချရာမှာ

မဲစာရင်းတန်းစီဇယားထိပ်က

ပါတီဥက္က ဋ္ဌနဲ့

နီးစပ်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကို ချထားမှာေသချာသေလာက်ရှိြပီး ေဒသခံမဲဆန္ဒနယ် အမတ်ေလာင်းများက
ေတာ့ ဘယ်ေလာက် ကိုးစားကိုးစားေသာ််လည်းပဲ ေနာက်ကျရင် ြဖင့် အေပါက်ဝက ေမ
ြ ာက် က
ေမ
ြ ာက် ကနဲ့ ကျန်ရစ်မယ့်ကိန်းြဖစ်မှာေတာ့လည်းပဲ ေသချာသေလာက်ရှိပါတယ်။ PR စနစ်ဟာ အရှုံး၊
အနိုင်မရှိတဲ့စနစ်လို့ ေပ
ြ ာက
ြ ေသာ်လည်းပဲ အမှန်ကေတာ့ ရှုံးမဲများနဲ့ လွှတ်ေတာ်မှာ ေနရာယူတဲ့စနစ်
ြဖစ်တဲ့အတွက် ဒီမိုကေရစီယဉ်ေကျးမှုစနစ်ြဖစ်တဲ့ အရှုံးကို ရင်ဆိုင်ရဲေသာ၊ အနိုင်ကို အတည်ြပုေပးနိုင်
စွမ်းေသာ သတ္တ ိရှိရှိယှဉ်ြပိုင်ရဲေသာ အေလ့အထများ ပျက်သုဉ်းသွားပ
ြ ီး ကိုယ်စားလှယ်ဟာ ကိုးစား
ရန်မလိုေတာ့ဘဲ မိမိပါတီအ ကီးအကဲနဲ့သာ သင့် ြမတ်ရန်လိုအပ်သြဖင့် တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်ကျဆင်း
ကာ လွှတ်ေတာ်အရည်အေသွးဟာလည်းပဲ ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းေပ
ြ ာခဲ့တဲ့
စားဖားေတွ ညီညွတ်တယ်လို့ေတာင် ေပ
ြ ာခံရတဲ့ အေနအထားမျိုး ေရာက်သွားမှာစိုးရိမ်ရပါတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့် PR စနစ်ေ ြကာင့် မတည်ြငိမ်တဲ့ ညွန့်ေပါင်းအစိုးရများေပါ်ေပါက်လာနိုင်ြခင်း၊
စုေပါင်းစပ်ေပါင်းအစိုးရဖွဲ့ရတဲ့အခါ ဝန် ကီးလုမှု၊ အာဏာလုမှုများ ေပါ်ေပါက်လာနိုင် ြခင်း၊ အာဏာ
အေဝမတည့်ရင် အယုံအ ြကည်မရှိအဆိုတင်သွင်း ြပီး အစိုးရပ
ြ ုတ်ကျနိုင် ြခင်း၊ နိုင်ငံေရးမတည်ြငိမ်လို့၊
ပါတီအချင်းချင်းမတည့်လို့ဆိုြပီး တိုင်းြပည်ကို ထပ်မံအကယ်တင်ခံရနိုင်ြခင်းများရှိလာနိုင်သလို လူမျိုး
ေရး၊ ဝါဒေရး၊ အစွန်းေရာက်ပါတီများ လွှတ်ေတာ်ထဲဝင်ေရာက်လာနိုင်ြခင်း၊ မဲေပးမှု၊ မဲေရတွက်မှု
ြ င်း၊ Right to
ရှုပ်ေထွးေသာစနစ် ြဖစ်ြခင်း၊ နိုင်ငံေရးပါတီများကို အာဏာလွန်ကဲစွာေပးအပ်ထားခ
Recall ေပျာက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို ြပည်သူမှ ထိန်းေကျာင်းနိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံး
နိုင် ြခင်း၊ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးလိုသူများက FPTP စနစ်မှာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အနိုင်ရသွားရင် အဲ့ဒီ့
ကိုယ်စားလှယ်ကို မဲမေပးတဲ့ ြပည်သူများရဲ့ ဆန္ဒမဲများ အလဟဿဖ
ြ စ်သွားတယ်လို့ ေပ
ြ ာက
ြ ပါတယ်။
ဒီမိုကေရစီစနစ်မှာ Majority Rule အရ လူအများစုသေဘာတူညီမှုနဲ့ အုပ်ချုပ် ြကေသာ်လည်း
ပဲ Minority Right ကို ေလးစားလိုက်နာပ
ြ ီး လူနည်းစုအခွင့်အေရးကိုလည်း အဓိကထား ေဆာင်ရွက်
ြကရပါတယ်ဆိုတာ ဒီေန့ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ ေဆာင်ရွက်ေနရတဲ့အတွက် အားလုံးသိ ြပီး
ြဖစ်မှာပါ။ မိမိကိုမဲေပးသူေရာ၊ မေပးတဲ့ြပည်သူေတွကိုေရာ ေကျာသားရင်သားမခွဲ ြခားဘဲ သူတို့အကျိုး
ကို တစ်ေြပးညီေဆာင်ရွက်ေပးရင်း ကျွဲကူးေရပါတစ်နိုင်ငံလုံးအကျိုးစီးပွားကို လွှမ်းြခုံေဆာင်ရွက် ြပီး
သား ြဖစ်သွားတာကေတာ့ အမှန်ပါပဲ။
မူ ြကမ်း
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ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ နိဂုံးချုပ်အေနနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံမှာ အမျိုးသား
ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးကို ေအာင် ြမင်ေအာင် မလုပ်နိုင/် မတည်ေဆာက်နိုင်ေသးဘဲ PR စနစ်ကို
ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတည် ြငိမ်ေအးချမ်းမှုပျက် ြပားနိုင်သလို တိုင်းေဒသကီးများနဲ့ ြပည်နယ်တစ်ခု
စီ ြပုလုပ်လျှင်လည်းပဲ ကိုလိုနီေခတ်က Divide and Rule စနစ်လိုြဖစ် ြပီး အသံကျယ်ကျယ်ေလာင်
ေလာင်ေြပာေနက
ြ ြပီဆိုတာ အားလုံးသိ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ PR ဆို လွှတ်ေတာ်ထဲဝင်လာကတည်းက
တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်နှမများ စိတ်နှလုံးမချမ်းေမ
ြ ့ ြကေတာ့ပါဘူးဆိုတာ အားလုံးသိ ြပီးြဖစ်မှာ
ပါ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပ
ြ ားလှတဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံအေနနဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရး၊ အမျိုး
သားပ
ြ န်လည်သင့် ြမတ်ေရး၊ နိုင်ငံတည် ြငိမ်ေရးကို အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ေနချိန်မှာ PR စနစ်ကို
စမ်းသပ်ကျင့်သုံးရန်မသင့်ေသးပါေက
ြ ာင်း ေလးစားစွာတင် ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါ
တယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးရှိသီး၊ ေလရှီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးရှိသီး(ေလရှီးမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးမဂလာပါလိ
င်္
ု့ ဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသမှ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးရှိသးီ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင်
ရဲ့ အဆိုကို အနာဂတ်နိုင်ငံေတာ်နဲ့ နိုင်ငံသားများအကျိုး ဦးထိပ်ထားလျက် ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံရဲ့ အတိတ်သမိုင်းေက
ြ ာင်းအရ လွတ်လပ်ေရးရပ
ြ ီး ပါလီမန်ဒီမိုကေရစီ
ေရွးေကာက်ပွဲနှင့်အတူ ေပါက်ဖွားလာတဲ့ ြပည်တွင်းစစ်မီးဟာ ယေန့အထိ ြငှိမ်းလို့မြပီး ေဖ
ြ ရှင်းလို့
မကုန် ြဖစ်ေနတာဟာ ဘာေက
ြ ာင့်ပါလဲ။ ေရှးက ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ေတွရဲ့ အားနည်းချက်ေ ြကာင့်
တစ်ေ ြကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ တရားမျှတမှုရရှိေရး၊ ကိုယ်ပိုင် ြပဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိေရး၊ Federal
ြပည်ေထာင်စုြဖစ်ေရး၊ လူမှုဘဝဖွံ့ြဖိုးေရးဆိုတဲ့ ေမျှာ်လင့်ချက်ေတွေ ြကာင့် ေဖ
ြ ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယေန့
နိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနနဲ့လည်းပဲ ဒို့တာဝန်အေရးသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားပ
ြ ီးေတာ့မှ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့
လူေနမှုဘဝဖွံ့ြဖိုးလာေရးနဲ့အမျိုးသား ြပန်လည်သင့် ြမတ်ေရးအစိုးရ(National Reconciliation
Government) ြဖစ်ေရးအတွက် အစွမ်းကုန် ကိုးစားေနတာဟာ နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ပဲ ြဖစ်မှာ
ပါ။ ယေန့ ကျွန်ေတာ်တို့ေြပာေနတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွကို PR စနစ်ကျင့်သုံးြပီး ေရွးချယ်ခံ
မူ ြကမ်း
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မဟုတ်တဲ့သူများ လွှတ်ေတာ်ထဲမှာပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံဟာ သိက္ခာမဲ့တဲ့နိုင်ငံ
ြဖစ်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလည်း ကျွန်ေတာ် ြပန်လည်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ PR စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံ
ေတွအားလုံးဟာ အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် သိက္ခာမဲ့တဲ့ နိုင်ငံအားလုံး ြဖစ်သွားနိုင်ပါသလား ြပန်သုံးသပ်ေစချင်
ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ကျွန်ေတာ်တို့ ေလ့လာက
ြ ည့်လိုက်တဲ့
အခါမှာ လူမျိုးနွယ်စု ေသးေသးေလးဖ
ြ စ်တဲ့ နာဂလန်း ြပည်နယ်က ယခင်က ဒီမှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်လာေတွ့သွားတဲ့ မစ္စတာရိေယာ်ဟာ အခုအထက် လွှတ်ေတာ် PR စနစ်ရဲ့ေကာင်းကျိုး
ေက
ြ ာင့် နာဂမျိုးနွယ်စုေသးေသးေလးဖ
ြ စ်ေသာ်လည်းပဲ ဗဟိုအစိုးရမှာ ြပည်နယ် ၇ ခုကို အုပ်ချုပ်
ရေသာ ြပည်နယ်အစိုးရရဲ့ ပါတီရဲ့ PR စနစ်ေ ြကာင့်လို့ ကျွန်ေတာ်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ
ကျွန်ေတာ်တို့ကေန့ အဆိုရှင် ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့တင်သွငး် မှုကုိ ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ နားေထာင်ြပီးေတာ့မှ
ေစာေသးတယ်ဆိုတဲ့အစား ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရး
အတွက်အင်မတန်အေရးကီးတယ်၊ အင်မတန်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ယခုကတည်းက ကျွန်ေတာ်တို့
ြပင်ဆင်သင့်က ြပင်သွားတာ ပိုြပီးေတာ့မှ သင့်ေလျာ်တယ်လို့ ကျွန်ေတာ် သုံးသပ်တင်ြပချင်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့ အရင်တုန်းက PR စနစ်ကို စိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့ အခုမှ ဘာေက
ြ ာင့် ေကာက်ကာငင်ကာ
ထူးဆန်း ြပီးေတာ့ အံ့ ြသဖွယ်ြဖစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်ေတာ်တို့အားလုံး
ပါဝင်ေစချင်လို့ ကီးမားတဲ့ နိုင်ငံေရး ြပဿာနာမဖ
ြ စ်ေစဘဲနဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ညင်ညင်သာသာနဲ့
ေပ
ြ ာင်းလဲြပုပ
ြ င်ေရးအတွက် ြဖစ်ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲရလဒ်ကေန ြပီးေတာ့မှ ေကာင်းေသာ နိုင်ငံ
ေရးအမ
ြ တ်တစ်ခု
ြပီးေတာ့မှ

ထွက်မလာေစချင်လို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေကာင်တဲ့နိုင်ငံေရးအမ
ြ တ်တစ်ခု

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုဟာ

ထွက်မလာဘူးဆိုတဲ့ဟာရှိလို့ရှိရင်

ေအာင်ြမင်
ဒါဟာလည်းပဲ

အမျိုးသားနိုင်ငံေရးေအာင် ြမင်မှုမရှိဘူးလို့ သုံးသပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ မတူကွဲ ြပားမှုကို
တန်ဖိုးထားပ
ြ ီးေတာ့မှ အနာဂတ်နိုင်ငံေတာ်ခရီးေဖ
ြ ာင့်ေစချင်လို့ ဒီ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်ပါ
တယ်လို့ ကျွန်ေတာ် တင်ြပလိုပါတယ်။ မိမိတို့ ပါတီအေနနဲ့လည်းပဲ မည့်သည့်ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်
ကျင့်သုံးပါေစ မိမိအေနနဲ့ တရားေသာယှဉ် ြပိုင်မှုနဲ့ အဆင်သင့်ြပင်ထားပ
ြ ီးသားြဖစ်ပါတယ်လို့လည်းပဲ
တင်ြပချင်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနဲ့မတူ တမူထူးြခားပ
ြ ီးေတာ့မှ တိုင်းရင်းသား ၁၀၀ ေကျာ်ေနထိုင်
ြပီးေတာ့မှ ယေန့ ပါတီေပါင်း ၆၀ ေကျာ်ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ၊
မူ ြကမ်း
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ပါတီေပါင်းစုံအချိုးကျရရှိတဲ့

မဲဆန္ဒနှင့်အညီ

မျှတစွာပါဝင်မှသာလျှင်

ခိုင်မာေတာင့်တင်းေသာ

ဒီမိုကေရစီ ေပါ်ထွန်းလာေရးအတွက် အဆိုရှင်တင် ြပသလို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်
အတွက် အချို့ေသာ ြပည်နယ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသေတွမှာ FPTP စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်
ပါတယ်။ တိငု ်းေဒသကီးေတွမှာ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်လို့ တိုက်တွန်းတာဟာ တိုင်းရင်းသား
အေရးကို မျက်ကွယ်မြပုသလို တိုင်းေဒသကီးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားေတွရဲ့ အခွင့်အေရးကိုလည်းပဲ
ထည့်တွက်ရာေရာက်ရှိေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယမန်နှစ် ေဆွးေနွးပွဲတုန်းက ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်တုန်းက
အကုန်ယူြပီးေတာ့မှ ရှုံးမှာကိုေ ြကာက်လို့ ဖုံးကွယ် ကံစည်ေနတယ်ဆိုတာလည်းပဲ ဒါမဟုတ်ပါဘူး
ခင်ဗျ။ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို မိမိဘက်က အပိုင်ပဲဆို ြပီးေတာ့မှ တွက်ဆလို့ရှိရင် မှားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူလူထုကိုလည်းပဲ အထင်ေသးရာေရာက်ရှိေစပါလိမ့်မယ်။ ေလးစားအပ်ပါတဲ့
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံေတွထဲက အများစုဟာ
အချိုးကျ PR စနစ်ကို မိမိနိုင်ငံနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွတဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကျငသ
့် းံု ေနတာ
ေလ့လာေတွ့ရှိရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ PR စနစ်ထဲက အားသာချက်များဖ
ြ စ်တဲ့ အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိေစခ
ြ င်း၊
ရှုံးသူမရှိ ပါတီအားလုံး သူ့အတိုင်းအတာနဲ့ သူအနိုင်မဲရေစခ
ြ င်း၊ မဲအေဟာသိကံမြဖစ်ေစတဲ့ အတွက်
မဲဆန္ဒရှင်ပါဝင်မှုများလာခ
ြ င်း၊ အရည်အချင်းရှိေသာ လွှတ်ေတာ်ကိယ
ု ်စားလှယမ် ျား ပါဝင်လာခ
ြ င်း၊
အမျိုးသမီးလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ

တိုးလာနိုင်ြခင်းတို့ကို

ြဖစ်ထွန်းလာေရးအတွက်

ေဆာင်ရွက်သွားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ PR စနစ်ေ ြကာင့် အစွန်းေရာက်ပါတီများ ေရာက်ရှိမလာေရးသတိ ြပု
သွားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ပါတီအားလုံးအေနနဲ့ မိမိပါတီ၊ မိမိအတ္တ ကို ေရှ့တန်းမတင်ဘဲနဲ့
အနာဂတ်နိုင်ငံေတာ်နဲ့ နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက် PR စနစ်ကျင့်သုံးရင် ဒီမိုကေရစီမရင့်
ကျက်ေသးဘူး အချိန်ေစာေသးတယ်ဆိုတဲ့အစား ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး အကျိုးရှိမယ်
ဆိုလို့ရှိရင် ေတွေဝေနမယ့်အစား ယေန့ ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ် ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ လက်ထက်မှာ
ပါဝင်ခွင့်ရရှိေသာ

တိုင်းရင်းသား ကီးငယ်အခွင့်အေရးဖ
ြ စ်ေစတဲ့

လွှတ်ေတာ်အစိုးရေပါ်ေပါက်ေရးအတွက်

ပုံတူကူးချ

PR

စနစ်

အမျိုးသားပ
ြ န်လည်စည်းရုံးေရး၊
မဟုတ်ေစဘဲ

မိမိနိုင်ငံနှင့်

သင့်ေလျာ်ေသာ အချိုးကျမျှတတဲ့စနစ်ကို ေစာစီးစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် ြပည်သူများကို
ချပ
ြ ရှင်းလင်း ြခင်း၊ လွှတ်ေတာ်မှဦးေဆာင် ြပီး ေကာ်မရှင်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းြပီးေတာ့မှ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါေက
ြ ာင်း ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုကို ေထာက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းက ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်(ေကျာက်ပန်းေတာင်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံးမဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ေကျာက်ပန်းေတာင်းက ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင် ြဖစ်ပါတယ်။ ပုဇွန်ေတာင်
မဲဆန္ဒနယ်က ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုကို အကျိုးအေက
ြ ာင်းနဲ့ ကန့်ကွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ PR စနစ်ကိုေထာက်ခံသွား ြကတဲ့လူေတွအားလုံးဟာ ြပည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒမဲေတွ မဆုံးရှုံးရ
ေအာင်ဆို ြပီး အေက
ြ ာင်းြပေနပါတယ်။ ဒီလိုအေက
ြ ာင်း ြပေက
ြ းဆိုလို့ရှိရင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ အေထွေထွ
ေရွးေကာက်ပွဲတုန်းက အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်ရခဲ့တဲ့ ၇၉ သိန်းေသာ မဲများဆုံးရှုံးသွားတာကို
ဘာ့ေ ြကာင့်မေပ
ြ ာက
ြ တာလဲ။
ကျွန်ေတာ်တို့

ဘာ့ေ ြကာင့်ေရငုံနှုတ်ပိတ်ေနခဲ့ ြကပါသလဲ။

ဘယ်လိုစီမံေဆာင်ရွက် ြကမလဲဆိုတာေတွကို

ေနာင်ဒါမျိုးမဖ
ြ စ်ေအာင်

ေဆွးေနွးဖို့သင့်ပါတယ်။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

ခင်ဗျား။ ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားသူများဟာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများရဲ့ အခွင့်အေရးကာကွယ်ဖို့
PR စနစ်ဟာ ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းေဒသကီးေတွမှာပဲ ကျင့်သုံးသွားဖို့သင့်ပါတယ်ဆိုြပီးေတာ့လည်း
ေဆွးေနွးသွား ြကပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်ေတာ်အကျိုးအေက
ြ ာင်းနဲ့ ရှင်းြပချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုေတွရဲ့ အခွင့်အေရးဟာ မရခဲ့ ြကပါဘူး။ အားနည်းခဲ့ ြကပါ
တယ်။ ဒါေပမယ့် ကေန့လို တံတိုင်းေတွမရှိေတာ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ရွာ ကီးြဖစ်ေနတဲ့အချိန်မှာ တိုင်းရင်းသား
လူနည်းစုအခွင့်အေရးေတွကို ကာကွယ်တာဟာ PR စနစ်မဟုတ်ပါဘူး။ NGO များ၊ CSO များ၊ CBO
များဟာ တိုင်းရင်းသားေတွရဲ့ အခွင့်အေရး၊ လူ့အခွင့်အေရးကိုကာကွယ်ေပးေနက
ြ ပါတယ်။ PR
စနစ်ဟာ တိုင်းရင်းသားေတွရဲ့ အခွင့်အေရးကို လွှတ်ေတာ်ထဲမှာပဲ ြကားေအာင် ေပ
ြ ာနိုင်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အေရးကို ကာကွယ်ေနတဲ့ အဖွဲ့အစည်းေတွအားလုံးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ြကားေအာင် ကာကွယ်
ေပးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ကာကွယ်စဉ်းစားဖို့သင့်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ ဒီမိုကေရစီဟာ ြပည်သူလူထုရဲ့ Mandate ကိုေတာင်းခံရ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကေရစီရဲ့
အနှစ်သာရဟာ အများစုဆန္ဒကို ေလးစားတာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် အနိုင်အရှုံးရှိပါတယ်။ အဲ့ေတာ့အနိုင်
အရှုံးကို ကျွန်ေတာ်တို့ လက်သင့်ခံရပါမယ်။ နိုင်ရင်နိုင်တတ်ရပါမယ်။ သေဘာထားကီး ကီးနဲ့နိုင်ရပါ
မယ်။ ရှံးရင်ရှုံးတဲ့ သတ္တ ိရှိရပါမယ်။ အနိုင်အရှုံးကိုလက်မခံဘူးဆိုရင် ကျွန်ေတာ်တို့အားကစားေလာက
ကမ္ဘာမှာ ေပျာက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ အနိုင်အရှုံးကို ကျွန်ေတာ်တို့ လက်သင့်ခံရမှာပါ။
ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ တန်ဖိုးြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ PR
စနစ်ဟာ ကျွန်ေတာ်တို့အာဏာရှင်စနစ်ေတွ ေပါက်ဖွားလာနိုင်တယ်။ အာဏာရှင်ေခါင်းေဆာင်ေတွ
ေပါက်ဖွားလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အစွန်းေရာက် ဝါဒီေတွေပါ်ေပါက်လာနိုင်တာကို အထူးသတိြပုရပါမယ်။
အာဏာရှင် ဟစ်တလာဟာ FPTP နဲ့ေရွးေကာက်ခံလာတာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။ PR စနစ်ေ ြကာင့်
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ယခင်တုန်းက အမတ် ၁၂ ေနရာရရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ပါတီ National Socialist German Workers Party
ဟာ PR စနစ်ေ ြကာင့် ၁၀၇ ေနရာရပ
ြ ီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်မှာအာဏာရလာတဲ့အခါမှာ ြပည်သူလူထု
တစ်ရပ်လုံးကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲ ဆွဲေခါ်သွားပါတယ်။ ဂျူးဆူလန်ေသခဲ့ရပါတယ်။ PR စနစ်ရဲ့
ရလာဒ်ေတွကို အလားတူ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ြသစေတးလျ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးလာပါတယ်။
ေရာခ့်ေခတာဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး လက်ယာအစွန်းေရာက်ဝါဒီတစ်ဦး ေပါ်လာတဲ့အတွက် ဥေရာပ
နိုင်ငံေတွ စိုရိမ်မကင်းြဖစ် ြပီး ပိတ်ဆို့ခဲ့ရပါတယ်။ ကံေကာင်းေထာက်မပါတယ်။ ေရာခ့်ေခတာ
ကားတိုက်မှုနဲ့ သူ့ဟာသူေသသွားတယ်။ ေလးစားရပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ
ဒီမိုကေရစီေဖာ်ေဆာင်ပါမယ်ဆိုြပီး ပါတီေတွထူေထာင် ြပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ကာလ
ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ေတာ့ PR စနစ်က လွှတ်ေတာ်ထဲမှာပါတီငယ်ေတွ ေရာက်လာတယ်။ လူနည်းစုပါတီေတွ
ေရာက်လာတယ်လို့ေြပာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခွင့်အေရးရတယ်လို့ ေပ
ြ ာက
ြ ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အဲ့ဒီရဲ့
ဆိုးကျိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ပါတီ ကီးတစ်ခုကသာဦးေဆာင်ြပီး နိုင်ငံေရးမူဝါဒေတွ ေပ
ြ ာင်းလဲေအာင်
ြပည်သူလူထုအကျိုးရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေနနိုင်တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပါတီငယ်ေလးေတွေပါ်လာတဲ့အခါ
ခိုင်မာေတာင့်တင်းတဲ့အစိုးရ ဖွဲ့လို့မရပါဘူး။ ညွန့်ေပါင်းအစိုးရကီးပဲ ဖွဲ့ေနပါတယ်။ အဲဲ့ဒီေတာ့ ပါတီ
ငယ်ေလးေတွဟာ ဘာလဲ။ PRစနစ်မှာ ကိုယ့်ပါတီကို သစ္စာခံ ြကတယ်။ ြပည်သူလူထုကို သစ္စာမခံဘူး။
ပါတီ Boss ေတွအေပါ်မှာ သစ္စာရှိတယ်။ ြပည်သူလူထုကို မျက်ကွယ်ြပုတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ပါတီအကျိုး
မရှိတဲ့ လူထုအားလုံး အကျိုးရှိတဲ့ မူဝါဒေတွချမှတ်ရင် အဟန့်အတားြဖစ်လာပါတယ်။ မေအာင်ြမင်
ဘူး။ အစ္စေရးနိုင်ငံဟာ ဒီကိစ္စအတွက်ခံေနရပါတယ်။ အစ္စေရးမှာအစွန်းေရာက် ဘာသာေရးပါတီက
ြပည်သူလူထုအတွက် အကျုိးရှိမယ့် မူဝါဒချမှတ်တိုင်း၊ ချမှတ်တိုင်း ကာကွယ်ေနလို့ ကန့်ကွက်ေနက
ြ လို့
ဒီလိုအခက်အခဲ မျိုး ကုံေနပါတယ်။ အလားတူ PR စနစ်မှာ ညွန့်ေပါင်းအစိုးရဖွဲ့ေနရတဲ့အတွက်
ကန့်ကွက်လိုက်၊ ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်လိုက် မူဝါဒတင်လိုက်နဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲ အကိမ် ကိမ်လုပ်ေနရတဲ့
ဟာမျိုးကုံေတွ့ရပါတယ်။ ဘယ်မှာေတွ့ရလဲဆိုရင် အီတလီမှာ ညွန့်ေပါင်းအစိုးရဖ
ြ စ်တဲ့အတွက်
ဘယ်ေတာ့မှမတည် ြမဲပါဘူး။ မတည် ြမဲတဲ့အတွက် ခဏခဏလုပ်ေနရတဲ့အတွက် ဘ ာေငွဆုံးရှုံးရ
တယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့လို အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံက လွတ်ေြမာက်ဖို့ ကိုးစားေနတဲ့ နိုင်ငံငယ်ေလးအတွက် PR
စနစ်ဟာ ေလာေလာ ဆယ်မသင့်ေလျာ်ပါဘူး။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့
အဆိုအမိန့် တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဂျိမ်းဖလိုင်မင်ကလပ် ကဆိုသွားတာရှိပါတယ်။ ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် A
Politician Thinks A Next Election, Statesman Thinks of the Next Generation
ကျွန်ေတာ်တို့ေနာင် မျိုးဆက်သစ်အတွက်စဉ်းစားရပါမယ်။ ေလာေလာဆယ် ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ
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FPTP ေက
ြ ာင့်မို့ ြပဿနာေတွ ြဖစ်ေနပါတယ်။ နိုင်ငံေရး မတည်ြငိမ်မှုေတွြဖစ်ေနပါတယ်လို့ ဘယ်နိုင်ငံ
ေရးသိပ္ပံပညာရှင် ေပ
ြ ာေနပါသလဲခင်ဗျား။ ပါလီမန်ေခတ်က ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီမိုကေရစီဆုံးရှုံးသွားတယ်
ဆိုတာ FPTP စနစ်ေ ြကာင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာသိမ်းခဲ့လို့ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်း လျစ်လျူရှုဖို့
မသင့်ပါဘူး။

ဘာေက
ြ ာင့်လဲ

အဲ့ဒီအချိန်အခါက

ကျွန်ေတာ်တို့အာဆီယံမှာ

ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ

အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ ြဖစ်ေနပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ေနာက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်
တင်ြပလိုတာကေတာ့ ြပည်သူေတွေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းေသာ ေနရာေလးကိုထပ်ြပီး PR
လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ အေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၄ ထဲမှာပါေနတဲ့ နိုင်ငံေတာ်အာဏာသည်
ြပည်သူထံမှ ဆင်းသက်သည်ဆိုတဲ့စကားရပ်ဟာ ကျွန်ေတာ်တို့ စာရွက်ေပါ်မှာပဲ ရှိေနသလားဆို ြပီး
ေမးခွန်းထုတ် ြကပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစိုင်းေကျာက်၊ မိုင်း ြဖတ်ကေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးစိငု း် ေကျာက်(မိုင်းြဖတ်မဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ
ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားတဲ့ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး ချမ်းသာ
သုခအေပါင်းနှင့် ြပည့်စုံပါေစေက
ြ ာင်း ေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရှမ်းြပည်
နယ်(အေရှ့ပိုင်း)၊ မိုင်းြဖတ်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းေကျာက် ြဖစ်ပါတယ်။
ယေန့ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝးမှာ ပုဇွန်ေတာင်
မဲဆန္ဒနယ်
နိုင်ငံေတာ်နှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
လိုက်ေလျာညီေထွမှှုရှိသည့်

ကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို

အေခ
ြ ခံသည့်

ဦးေအာင်ဇင်တင်သွင်းတဲ့
ဒီမိုကေရစီကို

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ

ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ

ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

အချိုးကျ
ေရွးချယ်

တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးေရးအဆိုဟာ လူမျိုးေပါင်းစုံ မှီတင်းေနထိုင်တဲ့ ကျွန်ေတာ်
တို့ နိုင်ငံအတွက် အထူးသင့်ြမတ်ေလျာ်ကန်တယ်လို့ ထင်ြမင်ယူဆမိတဲ့အြပင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး
ညီညွတ်ေရး၊ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့်ြမတ်ေရးအတွက် ဘာမှထိခိုက်ယုတ်ေလျာ့နိုင်စရာ အေက
ြ ာင်း
လည်းမရှိဘူးဆိုတာ ယုံ ြကည်တဲ့အတွက် ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုကို အပ
ြ ုသေဘာဖ
ြ င့် ေထာက်ခံေဆွးေနွး
သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုသည်မှာ

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့

အသက်ေသွးေက
ြ ာပမာဖ
ြ စ်ြပီး ဒီမိုကေရစီအရသာ အုပ်ချုပ်ေရးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲေရး လုပ်ငန်းရပ်များကို
မျှမျှတတ ပုံေဖာ်ေပးမယ့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ြခင်းေက
ြ ာင့် ြပည်သူ့
အေပါ် ေကာင်းကျိုးလိုရာများကို ေဆာင်ကျဉ်းေပးမည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ေပါ်ေပါက်လာပ
ြ ီး
မူ ြကမ်း
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လိုက်ေလျာညီေထွတဲ့ ဥပေဒအရပ်ရပ်ကို တည့်မတ်ြပုြပင်ြပဋ္ဌာန်းနိုင်တဲ့ လွှတ်ေတာ်အဖွဲ့အစည်းလည်း
ေပါ်ေပါက်လာနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဆက််လက်ြပီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ေရွးေကာက်ပွဲပုံစံကို မိမိ
တို့ရဲ့ကာလ၊ ေဒသ၊ လူမျိုး၊ ယဉ်ေကျးမှုနဲ့ အမျိုးသားေရးလက္ခဏာများအတိုင်း လိုက်ေလျာ
ညီေထွမည့် ေရွးေကာက်ပွဲပုံစံများကို ေရွးချယ်၍ ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စု
ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဟာ (FPTP) ေခါ် First Pass The Post လို့ေခါ်တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲနည်းကို နိုင်သူ
အကုန်ယူစနစ်ကျင့်သုံးခဲ့ရာမှာ

အားနည်းချက်များရှိသကဲ့သို့

အားသာချက်များလည်းရှိပါတယ်။

အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ေလ့လာအကဲြဖတ်ြပီး ကျွနေတာ်
်
တို့နိုင်ငံအတွက် တန်းတူ
အခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ မျှတတဲ့ေရွးေကာက်ပွဲပုံစံ ေဖာ်ညွှန်းေပးနိုင်ေရးသည် PR ေခါ်တဲ့
အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်သည်သာလျှင် အသင့်ေတာ်ဆုံးနှင့်အလိုက် ဖက်ဆုံး ြဖစ်မည်ဟု ယူဆမိပါ
တယ်။ အားနည်းချက်လည်း အနည်းဆုံးဟု သုံးသပ်ေဆွးေနွးလိုပါတယ်။ ဆက်လက် ြပီး စီးဆင်း
ေနေသာ ေခတ်ကာလအတိုင်း ကျင့်စဉ်ေတွ၊ စနစ်ေတွလည်း လိုက်ေလျာညီေထွေ ြပာင်းလဲရမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ ဤသို့ေြပာင်းလဲရာမှာ မဲထည့်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ မဲလာေရာက်
ထည့်ေပးနိုင်ေရး၊ တိုင်းရင်းသားများ အခွင့်အေရး မဆုံးရှုံးေစေရး၊ လွှတ်ေတာ်အခင်း အကျင်းအတွငး်
စုံလင်စွာ အချိုးကျပါဝင်လာပ
ြ ီး ဒီမိုကေရစီရဲ့အနှစ်သာရကို ပုံေဖာ်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေပးတဲ့
စနစ် ြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ြပီး တင်ြပရမယ်ဆိုရင် တစ် ကိမ်တစ်ခါမျှ မကျင့်သုံးဘူးတဲ့ PR စနစ်သည်
ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံအတွက် စတင်ေြပာင်းလဲကျင့်သုံး ြခင်းြဖင့် တစ်ပါတီ ကီးစိုးသည့်စနစ်ကို ဖယ်ရှား
နိုင် ြခင်း၊ အာဏာရှင်စနစ်ေပါ်ေပါက်လာမည်ကို တားဆီးနိုင် ြခင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများရဲ့
အရည်အချင်း တိုးတက် ြမင့်မားလာပ
ြ ီး လွှတ်ေတာ်ရဲ့အဆင့်အတန်း ပိုမိုထွန်းကားလာနိုင်မည်ဟု
ယုံ ြကည်ေမျှာ်လင့်ပါတယ်။ ထို့အြပင် မဲဆန္ဒရှင်များရဲ့ မဲများ၊ ဆန္ဒများ အေလအလွင့်ေလျာ့ပါးပ
ြ ီး
ကိုယ်စားလှယ်များ အချိုးညီညီ ြဖင့် အနာဂတ် ြမန်မာနိုင်ငံကို ပုံေဖာ်ေဆာင်ကျဉ်းေပးနိုင်မှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ တင်ြပေဆွးေနွးလိုတာကေတာ့ ၂၀၁၀
ေရွးေကာက်ပွဲမှာ FPTP စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့ရာ လွှတ်ေတာ်ခန်းမထဲတွင် ပါတီေပါင်း ၂၁ ပါတီသာ
ကိုယ်စားပ
ြ ုလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်နိုင်ခဲ့ေ ြကာင်း အားလုံးအသိပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ
ြမို့ေပါင်း ၃၃၀ နဲ့ အချိုးချက
ြ ည့်လျှင် ကွာဟမှုများပ
ြ ီး ၁၃၅ မျိုးေသာ လူမျိုးနွယ်စုအတွက် မလွှမ်း
ြခုံနိုင်တာ သတိ ြပု ြကလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဆက်လက် ြပီး ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပွဲတွင် မှတ်ပုံ
တင်ြပီးေတာ့ ပါတီေပါင်း ၆၅ ပါတီရှိသည်ဟု သိရှိရပါတယ်။ FPTP စနစ်သာ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်
ေနာင်လွှတ်ေတာ်ခန်းမထဲမှာ ၆၅ ပါတီေသာ ကိုယ်စား ြပုလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဒီထက်ေလျာ့နည်း
မူ ြကမ်း
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ကိုယ်စားပ
ြ ုနိုင်မည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။ PR စနစ် ကျင့်သုံးမှသာ ပါတီအားလုံး မဟုတ်တာေတာင်မှ
ရာခိုင်နှုန်းများစွာ ကိုယ်စားပ
ြ ုနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့
လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ ြကည့်မယ်ဆိုရင်

နိစ္စဓူဝရုန်းကန် လှုပ်ရှားေနတဲ့ လူ့ေဘာင်ေလာကကီးမှာ

တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက်၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအကိုက်ချင်းေတာ့ တစ်ထပ်တည်း မကျနိုင်ပါဘူး။ ထပ်တူ
ကျေနရင်းလည်း သဘာဝမကျနိုင်ပါ။ ဒါေပမယ့် တူတာကေတာ့ တစ်ခုေတာ့ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံေတာ်နဲ့
နိုင်ငံသားအတွက်

ေကာင်းဖို့လုပ်ေဆာင်တာေတွ

တူ ြကပါတယ်။

ဆက်လက် ြပီး

နိဂုးံ အေနနဲ့

ေနာက်ေနာင် ေရှ့အလားအလာပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင် အနာဂတ် တိုးတက်များပ
ြ ားလာမယ့်
ေနာင်လာေနာက်သားေတွ၊ လူမျိုးငယ်စုေတွလည်း ကိုယ်စီကိုယ်စီ ပါတီအသီးသီး ထူေထာင်လာမှာက
မလွဲဧကန်ြဖစ်ပါတယ်။

ယခုတင် ြပမည့်

PR

စနစ်ကျင့်သုံးမှပင်

ပါတီကိုယ်စားပ
ြ ုလွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေတွလည်း လွှတ်ေတာ်ခန်းမထဲမှာ ေဝေဝဆာဆာနဲ့ လူမျိုးေပါင်းစုံ၊ အေရာင်ေပါင်းစုံ၊
စုံလင်စွာပါဝင် ြပီး လူစုံတက်စုံညီညီညာညာ ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံ ကီးကို ေလှာ်ခတ်ချီတက်နိုင် ြပီး စုေပါင်း
ဦးေဆာင်ပါဝင်ေသာ

ြပည်ေထာင်စုနိုင်ငံေတာ် ကီးအဆိုကို

ေထာက်ခတ
ံ င် ြပနိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၂၀ ခန့် ေခတ္တ

ရပ်နားပါမယ်။
အချိန် ၁၄း၄၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။ပ
ြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အချိန်၊၁၅း၀၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ အစည်း

အေဝးကို ြပန်လည်စတင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။ အားလုံးထိုင်

နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျာ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါ်တင်တင်ရီ၊ ကျွန်းစုမဲဆန္ဒနယ်မှေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
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ေဒါ်တင်တင်ရီ(ကျွန်းစုမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊ ဖိတ် ြကားထားသည့်ဧည့်သည်ေတာ်များ၊ ကိယ
ု ်စားလှယေ် တာ် ကီးများရှင့်။
မဂလာပါ။
င်္
ကျွန်မကေတာ့ ကျွန်းစုမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါ်တင်တင်ရီ ြဖစ်ပါ
တယ်။ ကျွန်မအကျိုးေက
ြ ာင်းေဖာ် ြပ၍ ကန့်ကွက်ေဆွးေနွးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ PR စနစ်သည် အမျိုး
အစား ေပါင်းများစွာရှိြခင်း၊ သိမ်ေမွ့နက်နဲရှုပ်ေထွးြခင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းနှစ်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း
အေလ့ အကျင့်မရှိြခင်းတို့ေ ြကာင့် PR စနစ်ကို အသုံး ြပုပါက တိုင်းရင်းသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၏
နိုင်ငံေရးပါဝင်နိုင်မှုကိုကန့်သတ်ထားသလိုြဖစ်လာနိုင်သည်။ လွှတ်ေတာ်အတွင်းသို့ အဆိုတင်သွင်း
လာခ
ြ င်းသည်ပင် တိုင်းရင်းသားများ၏ စည်းရုံးေရးကိုယိမ်းယိုင်ေစပါသည်။ နိုင်သင့်သည်ထက်နိုင်၍
ရှုံးသင့်သည်ထက်ပိုရှုံးလို့

PR

စနစ်ကိုေြပာင်းလဲ ြခင်းသည်

အရှုံးအနိုင်ကိုလက်မခံနိုင် ြခင်းသည်

နိုင်ငံေရးသေဘာတရားမဟုတ်ပါ။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် လွတ်လပ်ေရးရပ
ြ ီးကာစ FPTP စနစ်ေ ြကာင့် အခက်
အခဲေတွ့ ရသည်ဆိုရင် ၁၄ နှစ် ြကာပ
ြ ုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားညီလာခံတွင် PR စနစ်ကို အဘယ်
ေက
ြ ာင့် မေဆွးေနွးခဲ့ပါသလဲ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲတွင်လည်း မေဆွးေနွးခဲ့ပါ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်
လည်း ေဆွးေနွးြခင်းမရှိခဲ့ဘဲ ၂၀၁၂ ေရွးေကာက်ပွဲကာလကျမှ ေဆွးေနွးလာခ
ြ င်းသည်တစ်ဦး၊
တစ်ေယာက်၊ တစ်ပါတီအတွက်ကို ဖန်တီးထားသလို ြဖစ်ေနပါသည်။ PR စနစ်ေ ြကာင့်အမျိုးမျိုး ကွဲ ြပား
ေနသည့် အယူအဆအမျိုးမျိုးအေက
ြ ာင်းအချင်းအရာများကို လွှတ်ေတာ်ထဲသို့ေရာက်ေအာင် သယ်
ေဆာင်လာခ
ြ င်းသည် Disintegration သို့ဦးတည်သွားနိုင်ပါသည်။ PR စနစ်ကိုသုံး၍ မှားယွင်းသွား
လျှင် ဒဏ်ခံနိုင်မခံနိုင်ကို စဉ်းစားရေပမည်။ တိုင်းြပည်၏ အနာဂတ်အေရးကို အစမ်းသပ်ခံအြဖစ် မြပု
လုပ်သင့်ေပ။ ကမ္ဘာ့အင်အားကီးနိုင်ငံများဒီမိုကေရစီနိုင်ငံများကို ေလ့လာပါက အေမရိကန်နိုင်ငံ၊
ြဗိတိန်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်အရ FPTP စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ြပီး အိန္ဒိယ
၏ Senator တွင် PR စနစ်ကို အနည်းငယ်ကျင့်သုံးေက
ြ ာင်းသိရှိရပါသည်။ FPTP စနစ်၏အားသာ
ချက်မှာ MP အေရအတွက်နဲ့အညီ မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်၍ ရိုးရှင်းေသာ လွယ်ကူ ြပီး
မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ေထာက်ခံလိုလားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကိုရရှိနိုင်ေသာအရိုးရှင်းဆုံး စနစ်တစ်ခု
ြဖစ်ပါသည်။ MP များသည်လည်း မိမိမဲဆန္ဒတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်စားပ
ြ ု၍ တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ ြက
ပါသည်။ မဲမေပး သည့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အခွင့်အေရးကိုဆုံးရှုံးသည်ဟုဆိုရာတွင် ဒီမိုကေရစီစံနှုန်းနှင့်
ဒီမိုကေရစီအဓိပ္ပါယ်များကို ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ြပည်သူတို့၏ နားလည်မှုကုိလဲွမှား၍ အထင်အြမင်
လွဲမှားသွားနိုင်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိအေခ
ြ အေနတွင် CSO, NGO များ အင်အားေကာင်းလာသည့်
အချိန်အခါဖ
ြ စ်၍ မဲမေပးသည့်မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အခွင့်အေရးနဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကာကွယ်ရန်
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ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိြပီးလျှင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများကလည်း တစ်ရာခိုင်နှုန်းများ၏ အကျိုးစီးပွားကိုပင်
ကမ္ဘာသို့ သိေအာင်တင် ြပနိုင်သည့် အခွင့်အေရးများရရှိေနပါသည်။ PR စနစ်ကို ေလ့လာရာတွင်
ဂျာမနီ၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် နယူးဇီလန်တို့သည် ဖွံ့ြဖိုးပ
ြ ီးသားနိုင်ငံြဖစ်၍ မည်သည့်စနစ်ကို သုံးေစကာမှု
၎င်းတို့၏နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးတို့မှာ ခိုင်မာေတာင့်တင်း ြပီးသား ြဖစ်ေနသည့်အတွက် အထူးတလည်
ေပ
ြ ာင်းလဲသွားနိုင်ြခင်းမရှိပါ။ ြမန်မာနိုင်ငံအေနဖ
ြ င့် PR စနစ်ကို မေလ့လာရေသးသဖ
ြ င့် ေလ့လာ
သုံးသပ်ရန် အချိန်ယူရဦးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူေတွအေနဖ
ြ င့် မှန်မှန်ကန်ကန်မဲေပးနိုင်ေရး
အတွက်

ပညာေပးေလ့ကျင့်ရဦးမည် ြဖစ်သည့်အြပင်

ကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးြပီးသား

FPTP

စနစ်မှာ

ေကျးလက်မှာေရာ ြမို့မှာပါ ပယ်မဲေတွများပ
ြ ားေနသည်မှာ လက်ေတွ့ပင် ြဖစ်ပါသည်။ ရှုပ်ေထွးလွန်းလှ
သည့် PR စနစ်ေ ြကာင့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ မဲများမှာအလဟဿ အေဟာသိကံ ြဖစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ပါတီ
ကိုသာ အဓိကထားေရွးချယ်ြခင်း ြဖစ်၍ ြပည်သူကိုကိုယ်စားမပ
ြ ုဘဲ မိမိမဲဆန္ဒနယ်အတွင်း နှစ်သက်ရာ
ကိုယ်စားလှယ်များအား တိုက်ရိုက်ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပ
ြ င် လွှတ်ေတာ်တွငး်
ဆုံး ြဖတ်ချက်တစ်ခုခုကို ထိေရာက်ခိုင်မာစွာ ဆုံး ြဖတ်နိုင် ြခင်း ခက်ခဲသွားမည့်အ ြပင် အစွန်းေရာက်
အုပ်စုများ ေခ
ြ ကုတ်ယူစရာအုတ်ြမစ် ြဖစ်လာနိုင်ပါသည်။ ေရွးချယ်ပုံစနစ်တန်းစီဇယားအရ ပါတီတွင်း
စိတ်ဝမ်းကွဲမှုများနှင့် စည်းရုံးေရးကျဆင်းမှုများကို ကုံေတွ့ရသည်သာမက ဦးစားေပးအဆင့်တွင်
ပါဝင်နိုင်ေရးအတွက် ပါတီတွင်နည်းမျိုးစုံြဖင့် ချဉ်းကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအားဖ
ြ င့် ပါတီတွင်းအာဏာ
ရှင်ဆင့်ကို တွန်းအားေပးသလိုြဖစ်လာနိုင် ြပီး ြမို့နယ်၊ ခရိုင်အလိုက် သင့်ေလျာ်သည့် ကိုယစ် ားလှယ်
ေလာင်းများရရှိေရးမှာ မေရရာမေသချာေတာ့ေပ။ လွှတ်ေတာ်တွင် တိုင်းရင်းသားများ၊ အမျိုးသမီးများ
ပါဝင်နိုင်မှုမှာလည်း ပို၍အားနည်းလာပ
ြ ီး အမျိုးသား ကီးစိုးေရးဝါဒသာလျှင် ထွန်းကားလာေပမည်။
PR ၏ အားနည်းချက်အားလုံးတွင် ြပည်သူေတွနားလည်စွာ ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်နိုင်ြခင်းမရှိတဲ့
ချို့ယွင်းချက်ကအေရး ကီးဆုံး အားနည်းချက် ြဖစ်ပါသည်။ PR စနစ် ေပ
ြ ာင်းလဲအသုံးြပုခ
ြ င်းသည်
နိုင်ငံအကျိုးလား၊ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်လားဆိုတာ ေသချာဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်ေနပါသည်။ ဖွံ့ ြဖိုးပ
ြ ီး
နိုင်ငံတကာတွင် လွှတ်ေတာ်အတွင်း၌ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်နိုင်မှုမှာသုံးပုံတစ်ပုံ ြဖစ်ေ ြကာင်း သိရှိရြပီး
အာဆီယံနိုင်ငံတွင်လွှတ်ေတာ်တွင်

အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုနှုန်းမှာ အများဆုံး မေလးရှားနိုင်ငံတွင်

ေအာက်လွှတ်ေတာ် ၁၀.၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ အထက်လွှတ်ေတာ်တွင် ၂၄.၄ ရာခိုင်နှုန်း ြဖစ်ေသာ်လည်း ြမန်မာ
နိုင်ငံတွင် ေအာက်လွှတ်ေတာ် ၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်လွှတ်ေတာ်တွင် ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် အနည်းဆုံး
ပါဝင်ေ ြကာင်း သိရှိရပါသည်။ နိုင်ငံတကာကိုအမှီလိုက်နိုင်ရန်မှာ အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုနှုန်းထားကို
တိုးြမှင့်ေပးရန် လိုအပ်ေနပါေသးသည်။ PR စနစ် ြဖင့်သွားမည်ဆိုပါက အမျိုးသမီးများပါဝင်နိုင်မှုမှာ
မူ ြကမ်း
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ကမ္ဘာနှင့် ရင်ေဘာင်တန်းနိုင်ရန် မေရရာမေသချာလှေသးပါ။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ေသာ
အမျိုးသမီးထု၏ အရည်အချင်းနှင့် စွမ်းရည်များကို နိုင်ငံအတွက်အသုံးချဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါေသး
သည်။ လွှတ်ေတာ်တွင် အမျိုးသမီးများ ပါသွားရေပမည်။ ယေန့ဒီမိုကေရစီတိုးတက် ြပီးနိုင်ငံ ကီးများ
တွင် PR စနစ်ကိုအသုံးမပ
ြ ုေက
ြ ာင်း ေလ့လာေတွ့ရှိရပါသည်။ သို့ပါ၍ ဒီမိုကေရစီအြမစ်တွယ်မှု
သက်တမ်းနုနယ်ေသးသည့် ြမန်မာနိုင်ငံအေနဖ
ြ င့် ၎င်းစနစ်ကိုအသုံး ြပုရန်မှာ အချိန်ေစာလွန်းေသး
သည်ဟုယူဆမိပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအခန်း(၈)ပုဒ်မ ၃၈၄ တွင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည်
ဤဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာေစာင့်ထိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ေဖာ် ြပထား
ပါသည်။ လက်ရှိေရွးေကာက်ပွဲစနစ်သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်အရ FPTP စနစ်
ြ ာင်းလဲအသုံး ြပုနိုင် ြခင်းမရှိပါ။ သို့ပါ၍ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာ
သာဖ
ြ စ်သြဖင့်၊ PR စနစ်သို့ ေပ
ညီေထွမှုရှိသည့် FPTP စနစ်ကိုသာ ဆက်လက်ကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်
ေလျာညီေထွမှုမရှိသည့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်စနစ်တွင် PR ကို
ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရး အဆိုကိုကန့်ကွက်ရင်းြဖင့်နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။ ေကျးဇူးတင်ပါသည်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါ်နန်းနွံ၊ ရှားေတာမဲဆန္ဒနယ်က ေပ
ြ ာက
ြ ားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဒါ်နန်းနွံ(ရှားေတာမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံးမဂလာပါလိ
င်္
ု့ ေလးစားစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သ

ဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မကေတာ့ ရှားေတာမဲဆန္ဒနယ်က ေဒါ်နန်းနွံ ြဖစ်ပါတယ်။ ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့
အဆိုကို ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားရပါေသာဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင်။ ပထမအကိမ်
ြ ာက်ဖို့ တစ်နှစ်စွန်းစွန်းသာလိုပါေတာ့တယ်။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်သက်တမ်း ၅ နှစ်တာကာလဟာ ြပီးေမ
ခုလိုအချိန်မှာ နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်သူများအတွက် သင့်တင့်မျှတေကာင်းမွန်
ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို မလွဲမေသွေလ့လာသုံးသပ်စိစစ်ေရွးချယ် ြပီး ကျင့်သုံးရန် ြပင်ဆင်မှုများ
ြပုလုပ်ရေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုေရွးချယ်ကျင့်သုံးရမယ့် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဟာ ြပည်သူ့ဆန္ဒကို
အသိအမှတ် ြပုနိုင်ေရး ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်ကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရးကို ဦးတည်တဲ့စနစ်မျိုး
ြဖစ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒါအပ
ြ င် ြမန်မာ့နိုင်ငံေရးဇာတ်ခုံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးေခါင်းေဆာင်များ ပိုမိုပါဝင်
လာနိုင် ြပီး နိုင်ငံ့အေရး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့အေရးကိစ္စများကို ညှိနိှုင်းတိုင်ပင် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်
မယ့် စနစ်မျိုးဖ
ြ စ်ဖို့လည်းလိုအပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ြပီးခဲ့တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲတုန်းက
ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ FPTP စနစ်ဟာ လုံးဝမေကာင်း၊ မကျင့်သုံးသင့်ေတာ့ဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
မည်သည့်ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပုံစနစ်မှာမဆို အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ရှိ ြကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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သို့ေသာ်လည်း FPTP စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်ြဖစ်တဲ့ ပါတီ ကီးတစ်ခုကသာ အပ
ြ တ်အသတ်အနိုင်ရရှိ
ပါက အပ
ြ န်အလှန် ထိန်းေကျာင်းရန်ခက်ခဲ ြပီး ေရွးေကာက်ခံအာဏာရှင်စနစ်သို့ေရာက်ရှိသွားနိုင်ြခင်း၊
အာဏာရအနိုင်ရပါတီမှ အစိုးရအေပါ်ပါတီ၏လွှမ်းမိုးမှုေ ြကာင့် အစိုးရ၏တာဝန်ယူမှု အားေလျာ့တတ်
ြခင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များကို ကျယ်ကျယ် ြပန့် ြပန့်ကိုယ်စားမပ
ြ ုနိုင်သည့်အတွက် လွှတ်ေတာ်သည် ြပည်သူ
များ၏ဆန္ဒကို ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့် ကိုယ်စားမပ
ြ ုနိုင်ြခင်းစတဲ့ အချက်ေတွဟာ အများပ
ြ ည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့
ဒီမိုကေရစီထွန်းကားေရးကို ပိုြပီးအလှမ်းေဝးေစလိမ့်မယ်လို့ ထင် ြမင်မိပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုကုစားနိုင်ဖို့
အတွက်ကေတာ့ အဆိုရှင်တင်ြပခဲ့တဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်မယ့် အချိုးကျကိယ
ု စ် ားပ
ြ ု
စနစ်မျိုးဟာ သင့်ေလျာ်ေကာင်းမွန်ြပီး လက်ခံသင့်တဲ့ စနစ်လို့ယူဆပါတယ်။ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု
စနစ်မှာလည်း အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များရှိပါတယ်။ အားသာချက်များဖ
ြ စ်တ့ဲ ပါတီငယ်များ
အား ေထာက်ခံသူများအပါအဝင် နိုင်ငံေရးအုပ်စု အားလုံး တရားမျှတေသာ ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုကို ခံစားရရှိ
ြခင်း၊ လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံအရည်အေသွးြပည့်ဝတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များပိုမိုပါလာရုံမက အမျိုးသမီး
ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်နှုန်း ြမင့်မားလာခ
ြ င်း၊ ပါတီ ကီး တစ်ခု၏မူဝါဒနှင့် လက်ေတွ့အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှုများကို အပ
ြ န်အလှန်ထိန်းေကျာင်းေပးနိုင်ြခင်းစတဲ့ အချက်ေတွဟာ ေမ
ြ စမ်းခရမ်း
ပျိုးဖ
ြ စ်ေနတဲ့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကေရစီလမ်းေက
ြ ာင်းကို ပိုမိုအားေကာင်းလာေစပ
ြ ီး ြပည်သူ့ဆန္ဒနဲ့
လည်း တစ်ထပ်တည်းကျမယ်လို့ ယုံ ြကည်ပါတယ်။ အဆိုမှာပါသလို အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကို
ြ ီး မဖ
ြ စ်
အေခ
ြ ခံြပီး မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့လိုက်ေလျာ ညီေထွ ြဖစ်မယ့်ပုံစံဆိုတာကေတာ့ သူများဆီက ပုံတူကူးချပ
နိုင်တာကို အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းရယူကျင့်သုံး ြခင်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ အခ
ြ ား
နိုင်ငံေတွထဲမှာလည်း တချိို့ဟာ ၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ ဆီေလျာ်အပ်စပ်မယ့်နည်းစနစ်မျိုးကို ေရွးချယ် ြပီး
ခက်ခဲရှုပ်ေထွးတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးဖ
ြ စ်ေအာင် သုေတသနပ
ြ ုဆန်းစစ်
ြပီးြဖစ်နိုင်တဲ့ အေခ
ြ အေနကေန စတင်ကျင့်သုံး ြက ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ မည်သည့်စနစ်မျိုးကို ကျင့်သုံး
သည်ြဖစ်ေစ၊ မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် ေကာင်းကျိုးဖ
ြ စ်ေစမယ့်အားသာချက်များကို အမိအရဆုတ်ကိုင်ြပီး
ေပါ်ေပါက်လာနိုင်တဲ့အားနည်းချက်များကို သတိ ကီးစွာနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ေလျာ့နည်းေပ
ြ ေပျာက်
ေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကတာဝန်ရှိသူများကေတာ့ လက်ေတွ့အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေပးမယ့် ပါတီ သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်များနဲ့ နိုင်ငံေရးပါတီများအပါအဝင် သက်ဆိုင်သူများ
အားလုံးပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အေရးအ ကီးဆုံးကေတာ့ ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒက ခွင့် ြပုထားတဲ့ မူေဘာင်
အတွင်းကပဲ ေဆာင်ရွက်သွား ြကဖို့ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားရပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင်။ တိငု း် ရင်းသား
ေဒသများအပါအဝင် ကျွန်မတို့ အားလုံးဟာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ နိုင်ငံေရးစနစ်အရ ပါတီမူဝါဒ
မူ ြကမ်း
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မတူညီ ြကေသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း ညီရင်းအကို၊ေမာင်ရင်းနှမများ ြဖစ် ြကပါတယ်။
နိုင်ငံ့အကျိုး၊ ေဒသအကျိုး၊ အများပ
ြ ည်သူအကျိုးကို စိတ်ရင်းေစတနာမှန်နဲ့ ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ေန
ြကတာချင်းလည်း အတူတူပဲြဖစ်ပါတယ်။ လာမယ့်ေရွးေကာက်ပွဲမှာလည်း မည်သည့်ေရွးချယ်ပုံစနစ်
မျိုးကိုမဆို တရားေသာနည်းြဖင့် ယှဉ်ြပိုင်သွားက
ြ ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေဒသအေခ
ြ အေန၊ လူဦးေရအေန
အထား၊ စာေပတတ်ေြမာက်မှုနဲ့ အသိပညာဖွံ့ြဖိုးမှုအေခ
ြ အေနများကွာြခားမှုကို ေထာက်ထားပ
ြ ီး
ေဝးလံေခါင်သီတဲ့

တိုင်းရင်းသားေဒသများအပါအဝင်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသများလည်း

ြပည်နယ်များမှာ အဆိုပါအချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကိုကျင့်သုံးြခင်းမပ
ြ ုေသးဘဲ အေခ
ြ အေနေပးေသာ
တိုင်းေဒသကီးများတွင်သာ စတင်ကျင့်သုံးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုရှင်ရဲ့ အကံြပုချက်ဟာ အလွန်ေလျာ်
ကန်သင့်ြမတ် ြပီး

အများပ
ြ ည်သူတို့ကလည်း

နားလည်လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့

ယုံ ြကည်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့် ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်၊ ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုကို ကျွန်မအေနနဲ့ အေလးအနက် ေထာက်ခံ
ပါေက
ြ ာင်း ေဆွးေနွးရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒုတိယဗိုလ်မှူး ကီးေစာေရွှ၊ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါ

တယ်။
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကီးေစာေရွှ(တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာပါေစေက
ြ ာင်း နှုတ်ခွန်း
ဆက်ဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွနေ် တာ်ကေတာ့ တပ်မေတာ်သား ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စား ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူး ကီးေစာေရွှ ြဖစ်ပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ပုဇွန်ေတာင် ြမို့နယ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့ အဆိုနဲ့ပတ်သက်ြပီး မိမိနိုင်ငံနှင့် အဓိကသင့်ေလျာ်
မယ့် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုကို ေရွးချယ်ဖို့ အကံ ြပုတင် ြပလိုပါတယ်။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌနှင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြမန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းေဒသကီး ခုနစ်ခု၊ ြပည်နယ်ခုနစ်ခု
ြဖင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ြပည်ေထာင်စု ကီးြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီးများမှာ ဗမာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု
ကို အေခ
ြ ခံတဲ့တိုင်းရင်းသားများနှင့် ြပည်နယ်များမှာ အခ
ြ ားတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများကို အေခ
ြ ခံတဲ့
တိုင်းရင်းသားများေနထိုင် ြကပါတယ်။ ပါတီစုံစနစ်အရ ဝါဒေရးရာကို အေခ
ြ ခံတဲ့ နိုင်ငံေရးပါတီများ၊
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကိုအေခ
ြ ခံတဲ့နိုင်ငံေရးပါတီများ၊ NGO, INGO အဖွဲ့များအပ
ြ င် တိုင်းရင်းသား
ြ င့် နိုင်ငံေတာ်
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရှိ ြကပါတယ်။ လက်ရှိအေခ
ြ အေနမှာ အဓိကအားဖ
တည်ြငိမ်ေအးချမ်းေရးနှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင်ရွက်ရာမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
မူ ြကမ်း
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အစည်းများရှိေနတဲ့အတွက် နိုင်ငံေတာ်ရဲ့အချုပ်အြခာအာဏာဟာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ တစ်ေြပးညီစွာ
မတည်ရှိနိုင်ေသးတဲ့အြပင် နိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် တည်ေဆာက်မှုများမှာ အဟန့်အတား
ြဖစ်လျက်ရှိေနပါတယ်။ ြပည်သူများအေနဖ
ြ င့်လည်း ဒီမိုကေရစီအေတွ့အကုံနှင့် ကိုယ်ပိုင်အေတွး
အေခါ်ေမ
ြ ာ်ြမင်နိုင်မှု၊ အသိတရားပ
ြ ည့်ဝမှု လိုအပ်ေနခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် ဒီမိုကေရစီေဖာ်ေဆာင်ရာမှာ
အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ မိမိတို့တိုင်း ြပည်မှာ
လူမျိုးေရးပ
ြ ဿနာ၊ ဘာသာေရးပ
ြ ဿနာများရှိေနခ
ြ င်း၊ တိုင်းြပည်အတွင်း မိမိ ြသဇာအာဏာရရှိေရး
အတွက်လည်းေကာင်း၊

ေနရာရရှိေရးအတွက်လည်းေကာင်း

လူထုကို

ခုတုံးလုပ်၍

ေသွးထိုး

ေမ
ြ ှာက်ပင့်လှုံ့ေဆာ်မှုများရှိေနခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် နိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ရာမှာ ခက်ခဲမှုများ၊ အကျဉ်း
အက
ြ ပ်များဖ
ြ စ်ေပါ်ေစမှုများကို ြဖစ်ေပါ်ေစပါတယ်။ နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုများကို
ေဖာ်ေဆာင်ရာမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ေထာက်ခံအားေပးမှုရှိေသာ်လည်း ြပည်တွင်းေရးအေခ
ြ အေန
အရပ်ရပ်ေ ြကာင့် ြပည်ပနိုင်ငံများ၏ စီးပွားေရးရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အပ
ြ ည့်အဝ
ရရှိရန်အတွက် ယုံ ြကည်မှုအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခု လိုအပ်ေနေသးသည့်အ ြပင် ယခုအခါ
ေစာင့် ြကည့်ေနသည့်အေနအထားမှာရှိေနပါတယ်။

ဒါေတွဟာ

အေရး ကီးဆုံးြဖစ်တဲ့

အမျိုးသား

ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုေဖာ်ေဆာင်ေရးနှင့် ြပည်သူများ၏ စိတ်ဓာတ်
နှင့်အသိတရားမ
ြ င့်မားမ
ြ ှင့်တင်ကာ နိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရးကိစ္စရပ်များကို
ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ရမယ့်ကာလဖ
ြ စ်တာကို မိမိတို့ သတိြပုရပါမယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲများမှာ ြပည်သူ့
ဆန္ဒများကို အသိအမှတ်ြပုနိုင်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်ကို အေထာက်အကူြပုနိုင်ေရး၊ အေလးထား
ေဆာင်ရွက်ရန်လိုပါတယ်။

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်စနစ်များသည်လည်း

နိုင်ငံေတာ်အနာဂတ်

အတွက် အဓိကအေရးပါတဲ့ အခန်းက မှာရှိေနပါတယ်။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အေခ
ြ ခံအားဖ
ြ င့်
လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲစနစ် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အများစုအသာမဲစနစ်နဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်တို့
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်နှစ်ခုကိုေပါင်းစပ်ထားတဲ့ စနစ်လည်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီစနစ်တိုင်းမှာ အားသာချက်၊
အားနည်းချက်များရှိေနတာေက
ြ ာင့် ဘယ်စနစ်က ပိုေကာင်းမယ်ဆိုတာ ေယဘုယျလက်ခံထားခ
ြ င်းမရှိ
ပါဘူး။ အေလးထား၍ စဉ်းစားရမယ့်အချက်နှစ်ခုမှာ ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ခုသည် ရလဒ်၌ ဆန္ဒမဲတစ်ခု
ချင်း၏ သေဘာတရားမျှတစွာ ထင်ဟပ်နိုင်ြခင်းရှ/ိ မရှိ ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံေရးတည်ြမဲမှုကို အေထာက်
မူ ြကမ်း
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အကူ ြပု/မပ
ြ ုဆိုသည့် အချက်များဖ
ြ စ်ပါတယ်။ မိမိတို့နိုင်ငံဟာ ေခတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံေရး
အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်တို့ေ ြကာင့် နှစ်ေပါင်း ြကာရှည်စွာ မဲများသူအနိုင်ယူစနစ် FPTP စနစ်ကို ကျင့်သုံး
ခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ FPTP စနစ်ဟာ မဲဆန္ဒရှင်များရဲ့ဆန္ဒကို အမှနတ
် ကယ် ြပည့် ြပည့်ဝဝ ကိုယ်စားပ
ြ ု
နိုင် ြခင်းရှိ/မရှိ၊ နိုင်ငံေတာ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် အမှန်တကယ်ေဖာ်ေဆာင်ပံ့ပိုးနိုင် ြခင်းရှိ/မရှိ၊ မိမိတို့
ြဖတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတိတ်သမိုင်းေက
ြ ာင်းများကိုေထာက်ရှုြပီး ယေန့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှာ အသုံး ြပုလျက်
ရှိတဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုေရွးေကာက်ပွဲစနစ် PR နှင့်နိှုင်းယှဉ်ေလ့လာသုံးသပ် ြပီးေတာ့မှ အနာဂတ်
နိုင်ငံေတာ်နှင့်

မိဘြပည်သူများအတွက်

တင့်သင့်မျှတေကာင်းမွန်တဲ့

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်များကို

လွှတ်ေတာ်အသီးသီးအလိုက် ေရွးချယ်ရမယ့်ကာလကို ေရာက်ရှေနပ
ိ ြ ီ ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အထက်ပါ တင်ြပ
ခဲ့တဲ့စနစ်နှစ်မျိုးနဲ့ အများစုအသာမဲစနစ်ကို ဦးစွာတင်ြပလိုပါတယ်။ ဒီစနစ်မှာ အမျိုးအစားကွဲများစွာ
ရှိေသာ်လည်းပဲ များသူအနိုင်ယူစနစ်ေတွဟာ လူသိအများဆုံးစနစ်ြဖစ်ပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ
ကျင့်သုံးေနတဲ့စနစ်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့အေခ
ြ ခံအယူအဆကေတာ့ မဲဆန္ဒနယ်ကို ကိယ
ု ်စား
ြပုရန်အတွက် အသင့်ေတာ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကို ေရွးချယ်ရန်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်း
ချက်ေတွကို အကျယ်ချဲ့ြပီးေတာ့ မေပ
ြ ာလိုေတာ့ပါ။ ဒီစနစ်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကေတာ့ မဲဆန္ဒရှင်နဲ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တို့အ ြကား တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ဆက်ဆံမှုရှိသြဖင့် ပိုမိုတာဝန်ရှိြပီး ပိုမို၍တုံ့ ြပန်
ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုေပါ်ေပါက်လာနိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ေနာက်စနစ်တစ်ခုကေတာ့
အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ု PR ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်မှာ မဲဆန္ဒနယ်ေြမတစ်ခုမှ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
အချို့ကို တစ်ြပိုင်တည်းေရွးချယ်မဲဆန္ဒေပးရပါတယ်။ မဲဆန္ဒနယ်ေြမမှ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တချို့ကို တစ်ြပိုင်တည်းေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ရပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရများတဲ့အတွက် မဲဆန္ဒနယ်
ေမ
ြ လည်း ပိုမို ြပီးကျယ်ဝန်းလာပါတယ်။ အေခ
ြ ခံအားဖ
ြ င့် နိုင်ငံေရးပါတီတိုင်းက ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းများစာရင်းကို တင်ြပရပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်က ကိုက်တဲ့ပါတီကို ေရွးချယ်မဲေပးရပါတယ်။
ပါတီများရရှိတဲ့ မဲအေရအတွက်နဲ့ အချိုးကျတဲ့ကိုယ်စားလှယ် သတ်မှတ်ေပးရပါတယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့အေခ
ြ
ခံအယူအဆကေတာ့ နိုင်ငံေရးပါတီများဟာ နိုင်ငံေရးအရ အေဖ
ြ ရှာမှုေတွ အဓိကအခန်းက မှာ
ပါဝင်ပါတယ်။ အပ
ြ ိုင်အဆိုင်ပါတီများ သင့်ေလျာ်သည့်အေရအတွက်ရှိ ြခင်းသည်လည်း အကံေကာင်း
ဉာဏ်ေကာင်းများ။ PR စနစ်နဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ ြဖစ်တဲ့ အိန္ဒိယ

မူ ြကမ်း
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အထက်လွှတ်ေတာ်၊ သိရီလကာ၊
င်္ နီေပါ၊ ထိုင်း၊ ကေမ္ဘာဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့
ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံ ၉၀ မှာ ကျင့်သုံးေနပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ နိဂုံးချုပ်ပါ။

ဒုတိယဗိုလ်မှူးကီးေစာေရွှ(တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်)။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ နိဂုံးချုပ်အေနနဲ့ ေပ
ြ ာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ေရွးေကာက်မှု
စနစ်ေရွးချယ်မှုဆိုင်ရာမှာ ပါဝင်သင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ရှုေထာင့်အသီးသီး
မှ မတူကွဲြပားေသာ အမ
ြ င်များရှိေနသည့်အချက်ကို အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အုပ်စု
အမျိုးမျိုးတို့က ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ကို မိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ယှဉ် ြပီး စဉ်စား ြကရမှာြဖစ်သြဖင့်
သက်ဆိုင်သူများအက
ြ ား ပွင့်လင်း ြမင်သာ၍ အားလုံးပါဝင်ြပီး တရားမျှတေသာ ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးမှု
ြပုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဓိကသက်ဆိုင်သူများကေတာ့ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ၊ လွှတ်ေတာ်၊ ေရွးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်၊ နိုင်ငံေရးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၊ ဥပေဒပညာရှင်များ၊

ြပည်သူလူထု

ဒီမိုကေရစီနှင့် လူ့အခွင့်အေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုပညာေပးကျွမ်းကျင်သူများ၊ ြပန် ြကားေရးမီဒီယာ
များဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်

လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်မယ့်

ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားနှင့်ကိုက်ညီြပီး

မိမိနိုင်ငံရဲ့အေခ
ြ အေနနှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုေပါ်ထွက်ေရးကို

ဝိုင်းဝန်း ကိုးပမ်းစဉ်းစား

ဆုံး ြဖတ်ဖို့ အကံြပုရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးထန်းလိန်း၊ မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးထန်းလိန်း(မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ချင်း ြပည်နယ်၊
အားလုံးကို မဂလာပါလိ
င်္
မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်းလိန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်အ
့ ေနနဲ့
ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့ တင်သွင်းတဲ့အဆိုအေပါ်မှာ
ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ြမန်မာ
နိုင်ငံရဲ့ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဟာ ပါတီများယှဉ် ြပိုင်တဲ့စနစ် ြဖစ်တာေက
ြ ာင့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထွေထွ
ေရွးေကာက်ပွဲလို့ ေခါ်ရခ
ြ င်း ြဖစ်တယ်လို့ မိမိအေနနဲ့ နားလည်သေဘာေပါက်ထားပါတယ်။ မိမိတို့
ပါတီအနိုင်ရရှိပါက နိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မယ့်မူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များကို
ြပည်သူလူထုသို့ ထုတ် ြပန်ေ ြကညာပ
ြ ီး ပါတီများ ယှဉ် ြပိုင်အေရွးခံရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွမှာ ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်တဲ့ အချိုးကျကိုယ်စား
မူ ြကမ်း
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ြပုစနစ်ကိုအေခ
ြ ခံတဲ့

ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲ

ေရွးချယ်

တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက် ကျင့်သုံးပါက ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။
ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ေဆာက်ပုံ
အရ လူဦးေရအစိတ်အကျဲ၊ ြမို့နယ်အရွယ်အစားမတူညီမှုများေက
ြ ာင့် ြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ
ကိုယ်စားပ
ြ ု ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးရာမှာ အခက်အခဲများ ကုံေတွ့ရနိုင်တယ်လို့ ထင် ြမင်ယူဆရေသာ်
လည်း ယင်းကိစ္စမှာ မိမိတို့ပါတီအသီးသီးရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရမယ့်လုပ်ငန်းကိစ္စသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ မိမိပါတီရဲ့
တာဝန်ခွဲေဝချထားမှုမှန်ကန်ပါက

ပါတီစည်းရုံးေရးလုပ်ငန်းတိုးတက်ြပီး

မိမိပါတီ

ပိုမိုခိုင်မာ

ေတာင့်တင်း တည် ြမဲေစနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ တာဝန်ခွဲေဝချထားမှု လွဲမှားေနမယ်ဆိုရင်ေတာ့ မိိမိပါတီ
ဟာ

မိိမိပါတီရဲ့

စည်းရုံးေရးအင်အားေလျာ့နည်းကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်

အဲဒီကိစ္စကေတာ့

ြ င့်
ပါတီအသီးသီးရဲ့ အေရးကိစ္စသာလျှင် ြဖစ်တယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ PR စနစ်ကျင့်သုံးြခင်းအားဖ
သင့်ေလျာ်တဲ့အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပါတီကိုယ်စားပ
ြ ု ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးချယ်ခွင့်ရရှိနိုင်မှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။ မိိမိတို့ြမန်မာနိုင်ငံဟာ အခ
ြ ားေသာ ဒီမိုကေရစီကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲ ကွဲြပားေနတဲ့
အချက်ကေတာ့ ေရွးေကာက်ပွဲဝင်ေရာက်ယှဉ် ြပိုင်တဲ့ ပါတီအေရအတွက် အလွန်များပ
ြ ားေနတဲ့အချက်
ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံေရးသမိုင်းေက
ြ ာင်းအရ ပါတီေပါင်းများစွာ ေရွးေကာက်ပွဲဝင် ြက ြပီး
FPTP

စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အတွက်

နိုင်ငံေရးမတည် ြငိမ်မှုများ

ကုံေတွ့ခဲ့ရေက
ြ ာင်း

ေလ့လာ

ေတွ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်း
တည်ေဆာက်တဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးကို အထူးဂရုြပုရမှာ ြဖစ်တဲ့
အတွက် အားလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ေရွးေကာက်ပုံစနစ်ကျင့်သုံးပါက နိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ေရး
အတွက် အကျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းေစနိုင်မယ်လို့ ခံယူမိပါတယ်။ ဥပမာအားဖ
ြ င့် ကျွန်ေတာ်တို့ ချင်းတိုင်းရင်း
သားများအေနနဲ့ အခ
ြ ားတိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များမှာ ြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ေရွးချယ်နိုင်
ခွင့်အခွင့်အေရးများလည်း ရရှိနိုင်တယ်လို့ မိမိအေနနဲ့ သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။ ထို့ေ ြကာင့် ပါတီအေရ
အတွက်များစွာ ယှဉ် ြပိုင်တဲ့ ေရွးေကာက်ပဲွမှာ အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုတဲ့စနစ် PR စနစ်ကျင့်သုံးပါက
ပါတီစုံမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင််နိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် နိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးကို
အရှိန်အဟုန်နဲ့ စီမံေဆာင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မိမိအေနနဲ့ ယူဆသုံးသပ်မိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်
ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သ့ူ လတ
ွှ ်ေတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့ အဆိုြဖစ်တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို
ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေသာ

အချိုးကျကိုယ်စားပ
ြ ုစနစ်ကိုအေခ
ြ ခံတဲ့
မူ ြကမ်း

ေရွးေကာက်ပွဲနည်းလမ်းကို
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ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ပွဲအတွက်

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးေရးအဆိုကို

ေထာက်ခံပါ

ေက
ြ ာင်း ေဆွးေနွးရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ( ြသဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးမင်းသူ၊ ဥတ္တ ရသီရိမဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးမင်းသူ(ဥတ္တ ရသီရိမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ် ဥတ္တ ရသီရိမဆ
ဲ န္ဒနယ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်

ဦးမင်းသူအေနနဲ့

ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်၊

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးေအာင်ဇင်ရဲ့အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး အဆိုရှင်၏ ြမန်မာနိုင်ငံေရွးေကာက်ပွဲများ၌ PR ေခါ် အချိုးကျ
ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်သည့်စနစ် အသုံး ြပုေရးကို ကန့်ကွက်ေဆွးေနွးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုရှင်၏
ေဆွးေနွးချက်အရ ြမန်မာနိုင်ငံေရွးေကာက်ပွဲများမှာ PR စနစ်ကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲ
နှင့် ြပည်နယ်များ၏

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲများ၌

မကျင့်သုံးဘဲ

တိုင်းေဒသကီးများ၏

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲများနှင့် ကျင့်သုံးရန်ေဆွးေနွးထားပါတယ်။ ထိုသို့အဆိုြပုေဆွးေနွး
ချက်သည် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအစိတ်အပိုင်းများဖ
ြ စ်ေသာ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များကို
ခွဲ ြခားေပ
ြ ာဆို ြခင်း၊ ြပည်နယ်နှင့်ြပည်မေသွးကွဲေစရန်နှင့် မဲဆန္ဒရှင် ြပည်သူအေပါင်းကို ခွဲြခားဆက်ဆံ
ေနခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၉ ပုဒ်မခွ(ဲ က) အရ တိုင်းေဒသကီး ၇ ခုနှင့် ြပည်နယ် ၇
ခုတို့၏ အဆင့်အတန်း တူညီသည်ဆိုသည့်အချက်ကို ထိခိုက်ေစပါတယ်။ အဆိုရှင်က PR စနစ်ကို
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲတွင် မကျင့်သုံးရန် ေဆွးေနွးတင်ြပထားေသာ်လည်း အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၌ PR စနစ်ကျင့်သုံးရန် အဆိုတင်သွင်း ြပီး
အတည်ြပုခဲ့မှုေ ြကာင့် ေကာ်မရှင်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်း၍ PR စနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ေရး၊ ဒီဇိုင်းေဖာ်ေဆာင်ေရး
ေဆွးေနွးပွဲများပင် ြပုလုပ်ေနပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံေရွးေကာက်ပွဲများတွင်

PR

စနစ်ကျင့်သုံးေရးအဆို

တင်သွင်းလာမှုေ ြကာင့်

ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်နှင့်တကွ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်များ ေပါ်ေပါက်လာ
ေအာင် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ေပါ်ထွန်းလာေအာင် ကနဦးပါဝင်တည်ေထာင်ေပးခဲ့ေသာ ညီေနာင်
တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကန့်ကွက်မှု
များနှင့်တကွ စိုးရိမ်မှုများေပါ်ေပါက်ေနသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရး ယုံ ြကည်မှု
အတွက်ကို

ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း ြဖစ်ေပါ်ေနပါသည်။

တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့်

တိုင်းရင်းသား

ကိုယ်စားလှယ်များ စိုးရိမ်သလို ေရွးေကာက်ပွဲများကို PR စနစ်ကျင့်သုံးပါက တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏
မူ ြကမ်း
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အခန်းက နှင့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ေနရာများ ေလျာ့ကျေပျာက်ကွယ်သွားမည့် အေခ
ြ အေန
နှင့် တိုင်းရင်းသားမဲဆန္ဒနယ်များ သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုမဲဆန္ဒနယ်များ ပျက် ြပားသွားမှုအေခ
ြ အေန
များ အမှန်တကယ် ြဖစ်ေပါ်ေနပါတယ်။ ကျွန်ေတာ် ဒီအချက်ကို ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာရရှိထား
တဲ့အချက်အလက်များအရ တင်ြပပါမယ်။ PR စနစ် ကိုကျင့်သုံးမည်ဆိုပါက ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲ
ဆန္ဒမဲေပးနိုင်သည့် ဦးေရ ၂၅ သန်းနှင့် တွက် ြကည့်ပါက သတ်မှတ်ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၏မဲဆန္ဒနယ်
၃၃၀ အတွက် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ကို ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အချိုးကျဆန္ဒမဲ ၈၄၈၄၈ မဲရရှိရန်
လိုအပ်ပါတယ်။ ယခုအချိုးအတိုင်းဆိုလျှင် ကယားပ
ြ ည်နယ်မှာရှိေသာ မဲဆန္ဒနယ် ၇ ခု၊ ချင်းြပည်နယ်
မှာရှိေသာ မဲဆန္ဒနယ် ၉ ခုတို့အတွက် မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုချင်းေပးနိုင်ေသာ၊ မဲေပးနိုင်ေသာဦးေရသည်
ပင်လျှင် ကိယ
ု ်စားလှယအ
် ချိုးကျ ၈၄၈၄၈ ထိြပည့်မီနိုင် ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကချင် ြပည်နယ် ၁၈ ေနရာတွင်
ြမစ် ကီးနားမဲဆန္ဒနယ် ၈၁၆၁၃ သာ ြပည့်မီရုံရှိပါသည်။ အင်ဂျန်းယန်ြမို့နယ်ဆိုလျှင် ၂၀၁၀ အရ
မဲေပးသူ ၈၅၇ ဦးသာရှိခဲ့ပါသည်။ ကရင်ြပည်နယ် ၇ ေနရာတွင်လည်း ဘားအံ ၁၁၈၁၉၀ ကလွဲ၍
ကျန်ေနရာများ၌

မဲေပးနိုင်သည့်ဦးေရအချိုးသည်

အချိုးကျဆန္ဒမဲကို

ြပည့်မီနိုင်ြခင်း

မရှိခဲ့ပါ။

မွန်ြပည်နယ် ၁၀ ေနရာနဲ့ ေမာ်လ ြမိုင် မုဒုံမှလွဲြပီး ကျန်ေနရာများသည် သတ်မှတ်ဆန္ဒမဲရရှိမည့်
မဲေပးနိုင်သည့်ဦးေရ မပ
ြ ည့်မီခဲ့ပါ။ ရှမ်းြပည်နယ် ၅၅ ေနရာတွင် လားရိှုး ၉၅၅၈၇၊ ေတာင် ကီး
၁၆၅၉၀၁ ဦးနှင့် ေညာင်ေရွှ ၈၉၄၈၂ ဦးတို့မှအပ ကျန် ၅၂ ေနရာတွင် မဲေပးနိုင်ေသာ ဦးေရသည်
အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်မဲကို ြပည့်မီနိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ရခိုင် ြပည်နယ် ၁၇ ေနရာတွင် ေမာင်းေတာ
၂၁၁၃၂၈၊ ဘူးသီးေတာင် ၁၁၅၃၅၁ နှင့် စစ်ေတွ ၉၂၀၅၀ တို့မှအပ ကျန်ေနရာများ၌ တစ်နယ်ချင်းစီ၏
ကိုယ်စားလှယ်စုစုေပါင်း ရရှိ ြခင်းသည်ပင်လျှင် အချိုးကျဆန္ဒမဲ ၈၄၈၄၈ ကိုြပည်မ့ နီ ုိင် ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။
တွက်ချက်မှုအရ ြပည်နယ်များ၏ မဲဆန္ဒနယ် ၁၂၃ နယ်အနက် ၁၀ ေနရာမှအပ ကျန် ၁၁၃
ေနရာများထိ မဲေပးနိုင်သည့်ဦးေရသည် အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်မဲ ြပည့်မီနိုင် ြခင်းမရှိသြဖင့် PR စနစ်
ကျင်းပေသာ ေရွးေကာက်ပွဲများတွင် မဲဆန္ဒနယ်ေဒသများနှင့် မိမိတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအေပါ်
ကိုယ်စားပ
ြ ုခွင့်အခွင့်အေရးေတွ ဆုံးရှုံးမည်မှာ အထင်အရှား ြဖစ်ပါသည်။ မဲရရှိေသာပါတီများ၏
လွှမ်းမိုးမှုမှာ ေသချာ ြဖစ်ေပါ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ဤအေခ
ြ အေနများအပ
ြ င် တိုင်းရင်းသားေဒသများ၌ PR စနစ်ကျင့်သုံးရန် မလိုအပ်ေသာ
အေက
ြ ာင်းြပေဆွးေနွးချက်တစ်ခု ြဖစ်သည့် ြပည်နယ်များ၌ ပညာေရးနှင့်စီးပွားေရးဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှု
ေနာက်ကျေနရုံသက်သက်သာမကဘဲ Demographic ေခါ် ြပည်မနှင့်ေတာင်တန်းေဒသတို့၏
မူ ြကမ်း
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သဘာဝပထဝီခွဲြခားခံရမှုနှင့် အချိုးညီလူဦးေရတိုးပွားမှု မည်သည့်အခါမှ မတူညီနိုင်ေသာ သဘာဝ
တရားတို့ေ ြကာင့် ယခုကဲ့သို့ PR စနစ် ကျင့်သုံးရန်မ ြဖစ်နိုင်ပါ။ ပညာေရးနှင့်စီးပွားေရး တူညီဖွံ့ြဖိုး
လာရုံမျှနှင့် ြပည်မနှင့်ေတာင်တန်းေဒသတို့၏ Demographic ေခါ် အချိုးညီနိုင်မည့် အေခ
ြ အေန
မရှိပါ။ အချိုးမညီနိုင်သမျှ အချိုးကျစနစ်ကုိ ကျင့်သုံးရန်မသင့်ေတာ်ပါ။ ယခုကဲ့သို့ တိုင်းေဒသကီး
နှင့် ြပည်နယ်များအတွက်သာမကဘဲ

ကျွန်ေတာ်တို့

ဒီတိုင်းေဒသကီးေတွအတွက်ပါ

ထိခိုက်တဲ့

အေနအထားမျိုးကို ကျွန်ေတာ်အား မဲဆန္ဒေရွးေပးလိုက်ေသာ ဥတ္တ ရသီရိြမို့နယ်ပါဝင်တဲ့ အေခ
ြ ခံ
ဥပေဒအရ

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့

နယ်ေြမ ြဖစ်တဲ့

ေနပ
ြ ည်ေတာ်အေခ
ြ အေနကို

နိုင်ငံေတာ်၏ြမို့ေတာ် ြဖစ်တဲ့၊

ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမမှ

ြပည်ေထာင်စု
အေခ
ြ အေနကို

ကျွန်ေတာ် ဆက်လက်တင်ြပလိုပါတယ်။ ၂၀၁၀ မဲေပးနိုင်သူများ၊ ဆန္ဒမဲေပးနိုင်သူများအေခ
ြ အေနအရ
ဆန္ဒမဲေပးနိုင်သူ တစ်သိန်းေကျာ်ရှိေသာ ပျဉ်းမနား၊ လယ်ေဝး၊ တပ်ကုန်းြမို့နယ်များမှအပ ကျန်သီရိ
ငါးမ
ြ ို့နယ်များဖ
ြ စ်ေသာ ေဇယျာသီရိ ၆၃၃၆၀၊ ပုဗ္ဗသီရိ ၅၇၁၂၅၊ ဇမ္ဗူသီရိ ၇၁၈၇၇၊ ဥတ္တ ရသီရိ
၃၅၁၁၀၊

ဒက္ခိဏသီရိ

အေခ
ြ အေနဖ
ြ စ်ပါသဖ
ြ င့်

အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်မဲအေရအတွက်
ဒီလိုအေခ
ြ အေနမျိုးသာ

၈၄၈၄၈

ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်

မဲမ ြပည့်မီနိုင်ေသာ
ယခုကျွန်ေတာ်တို့

ေလးစားအပ်ပါေသာ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ ကီးနှင့်တကွ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးများ ဤေနရာသို့ မေရာက်
ရှိနိုင်မှာကို ကျွန်ေတာ်တို့ အထူးပင်စိုးရိမ်ရတဲ့အေနအထားမျိုး ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ထို့ေ ြကာင့် ြမန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ေရှးရိုးစဉ်လာမပျက် အသားကျေန
ြပီြဖစ်ေသာ မိသားစုအတွင်းမှ အစပ
ြ ု၍ ေကျးရွာရပ်ကွက်များ သာေရး၊ နာေရးအသင်းအဖွဲ့များ၏
ေခါင်းေဆာင်မှုများနှင့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ေရွးချယ်မှုများအလယ် ယခုလွှတ်ေတာ်အဆုံးကျင့်သုံး
ေဆာင်ရွက်ေနေသာ FPTP ေခါ် မဲအသာရသူ အနိုင်ရစနစ်သာလျှင် ြမန်မာနိုင်ငံေရွးေကာက်ပွဲများ၌
ဆက်လက်ကျင့်သုံးအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေပးပါရန် အကံြပုတိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး ကီးြမင့်ဟန်ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဗိုလ်မှူးကီးြမင့်ဟန်(တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်)။

။

မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင် တင်သွင်းတဲ့အဆိုနဲ့ ပတ်သက် ြပီးေတာ့ တင် ြပေဆွးေနွးသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွရှိမယ့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက်
မူ ြကမ်း
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ေရွးေကာက်ပွဲကို PR အေခ
ြ ခံြပီး ေဆာင်ရွက်ဖို့ဆိုရာမှာ PR ရဲ့ သေဘာသဘာဝနဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့
ပထဝီအေနအထား၊ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများရဲ့ ကျယ် ြပန့်စွာေနထိုင် ြကမှု၊ လူဦးေရ အစိတ်အကျဲ
စတဲ့အချက်အလက်များကို

အတိတ်ကာလမှာကျင့်သုံးခဲ့မှု၊ လက်ရှိကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်မှု၊ မိမိတို့

ေမျှာ်မှန်းပုံေဖာ်လိုတဲ့ လွှတ်ေတာ်ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ အစိုးရပုံသ ာန်အေနအထားများကို ချိန်ထိုးဆန်းစစ်
ြကည့်ြပီးမှ အေခ
ြ အေနအချိနအ
် ခါနှင့် ကိုက်ညီြခင်း၊ ဆီေလျာ်ြခင်း၊ လိုက်ေလျာညီေထွြခင်း ဆိုတဲ့
အေဖ
ြ ကို ရှာနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုေဆာင်ရွက်နိုင်ဖို့ မဟာဗျူဟာေမ
ြ ာ်ေခါ်ေတွးဆမှု(Strategic
Foresight)လုပ်ေဆာင်ဖို့လိုမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေရွးေကာက်ပွဲပုံစံဒီဇိုင်းရဲ့ မလူးသာမလွန့်
သာ အကျဉ်းအကျပ်အေနအထားဟာ မဲဆန္ဒရှင်ေတွရဲ့ ကိုယ်စားပ
ြ ုမှုကို ဦးစားေပးခ
ြ င်းနှင့် အားထား
ေလာက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတဲ့ ဒီ Accountability Government ဆိုတဲ့နှစ်ခု ြကားမှာ တည်မီေနတာကို
ေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲ့ဒီလို Dark Lock အကျဉ်းအကျပ်အေနအထားေတွကို ေရှာင်နိုင်ဖို့
မိမိတို့ တိကျေသချာတဲ့ဆန်းစစ်မှု လုပ်ေဆာင်ရဦးမယ်လို့လည်း ထင်ြမင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ လက်ေတွ့မှာ
မိမိတို့ မေမျှာ်လင့်တဲ့စိန်ေခါ်မှုေတွကို တစ်ခု ြပီးတစ်ခု သတိ ကီး ကီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းေနရဆဲ ြဖစ်ပါ
တယ််။

အဲ့ဒီလို

သတိ ကီး ကီးနဲ့လှမ်းေနရတဲ့ေြခလှမ်းေတွဟာ

အကျဉ်းအကျပ်

Dark

Lock

ေတွ ြကားထဲကို ပိတ်မိခံရလို့ မဖ
ြ စ်ေသးပါဘူးခင်ဗျား။ အဲ့ဒီအချက်ကို အေလးအနက် သတိြပုရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံအတွက်မဆို ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ေရွးချယ်မှုဟာ Institution
ဆိုင်ရာ အေရး ကီးဆုံးအချက်ေတွထဲက ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခုထဲက တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအြပင်
ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ေတွဟာ နိုင်ငံေရးအဖွဲ့အစည်းေတွအတွက် ြသဇာအသက်ေရာက်ဆုံး တစ်ခုြဖစ် ြပီး
ေတာ့မှ မျက်ေမှာက် ြပုရှု ြမင်ေနက
ြ မှုလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ အလားတူ အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာ ကျယ် ြပန့်တဲ့
ကိစ္စေတွအတွက် အေရး ကီးတဲ့အချက်အလက်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။
PR စနစ်ကျင့်သုံးလုပ်ေဆာင်ပုံအရ အဓိကရိုက်ခတ်တဲ့ Issue ေတွ များစွာရှိေနေက
ြ ာင်းလည်း
သိရပါတယ်။ ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံသစ်ေတွမှာ ေယဘုယျေရွးချယ်အသုံးြပုက
ြ တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်
ြဖစ်ေပမယ့် လက်တင်အေမရိက၊ အာဖရိကနှင့် ဥေရာပတို့မှာတွင်ကျယ်ေနတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်
ြဖစ်တာကိုလည်း ေတွ့ရပါတယ်။ မိမိတို့ေဒသတွင်းမှာလည်းပဲ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ကေမ္ဘာဒီးယားတို့ဟာ
LIST PR ကျင့်သုံးသလို ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ထိုင်းတို့ဟာလည်း FPTP နဲ့ LIST PR ကို အပ
ြ ိုင် PARALLEL
System

ကျင့်သုံးေနတာလည်း

ေရွးေကာက်ပွဲမတိုင်ခင်

ေလ့လာသိရှိရပါတယ်။

ကေမ္ဘာဒီးယားမှာ

ရက်သတ္တ ပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာ
မူ ြကမ်း

၁၉၉၈

ခုနှစ်က

ကိုယ်စားလှယ်ေနရာတွက်ချက်မှု
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ေဖာ်ြမူလာေပ
ြ ာင်းလိုက်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့ အင်အား ကီးပါတီက National Assembly ေနရာ
၅၉ အစား ၆၄ ေနရာရသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ေဖာ်ြမူလာေပ
ြ ာင်းတာကို ကျယ်ကျယ် ြပန့် ြပန့်
မထုတ်ြပန်နိုင်ေတာ့

အတိုက်အခံက

မဲရလဒ်ကိုလက်ခံဖို့ခက်ခဲသွားပါတယ်ခင်ဗျား။

Electoral

System Designer ေတွဟာ Minor Detail လို့ေြပာတဲ့ အေသးအဖွဲအေနအထားေလးကအစ
ထည့် ြပီးေတာ့ စဉ်းစားရတဲ့သာဓကတစ်ခုကို တင်ြပ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲ့ဒီအ ြပင် New
Democrat Party ရဲ့ ဂျာမန်က ၁၉၄၉ ကေန ၁၉၉၈ အထိ ညွန့်ေပါင်းအစိုးရ ၄၉ နှစ်မှာ ၄၁ နှစ်
ညွန့်ေပါင်းအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ အဲ့ဒီပါတီက အစိုးရအဖွဲ့ထဲပါေနပ
ြ ီးေတာ့မှ သူရဲ့မဲရလဒ်ကေတာ့ ၁၂
ရာခိုင်နှုန်းထက် တစ်ခါမှမပိုခဲ့တာလည်း ေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။ ေယဘုယျသိထားတဲ့ PR ရဲ့
သေဘာသဘာဝဟာ ပါတီများရဲ့မဲေဝစုကေန လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဝစုကို ရယူတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ကိုယ်စားပ
ြ ုမှု ြမင့်တယ်လို့ဆိုတာေက
ြ ာင့် ညွန့်ေပါင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို ဦတည်ရတာဖ
ြ စ် ြပီးေတာ့ ပါတီ
ေတွအ ြကားမှာ ေရွးေကာက်ပွဲအြပီး အေပးအယူလုပ်ညှိနိှုင်းရတဲ့ဟာ PR ရဲ့ Norm နှုန်းစံတစ်ခုလို့
ေပ
ြ ာရမလို ြဖစ်ပါတယ်။ ညွန့်ေပါင်းအစိုးရများဟာ တည်ဆဲမူဝါဒေတွကို လိုအပ်လို့ ေပ
ြ ာင်းချင်ရင်
ေတာင်မှ ေပ
ြ ာင်းနိုင်စွမ်းနည်းတဲ့အတွက် မျက်ေမှာက်ကာလလို အေပ
ြ ာင်းအလဲြမန်ဆန်တဲ့ ICT
ေခတ်မှာ ေပါ်လာမယ့်အခွင့်အေရးကို ြမန်ဆန်စွာ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲယူနိုင်စွမ်း နည်းပါးနိုင်တယ်လို့
လည်း သုံးသပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ြပီးေတာ့ PR စနစ်ရဲ့ေရွးေကာက်ပုံရဲ့ အချို့ေသာရှုပ်ေထွးတဲ့
စည်းမျဉ်းေတွဟာ မဲဆန္ဒရှင်ကို မဲေပးမှုနှင့်ပတ်သက်ြပီးေတာ့ နားလည်မှုခက်ခဲေစ တတ်ပါတယ်။
အချို့ေသာ PR စနစ်ပုံစံဟာ PR စနစ်မဟုတ်တဲ့ ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ပုံများထက်ပင် ပိုမိုခက်ခဲတာ
ေလ့လာသိရှိရပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဟာ ရိုးရှင်းပါမှ မဲဆန္ဒရှင်ေရာ၊ နိုင်ငံေရးေဆာင်ရွက်သူ
များပါ လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ် ရှုပ်ေထွးတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဟာ
နားလည်မှုလွဲ ြခင်း၊ မေမျှာ်လင့်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်များဖ
ြ စ်ေပါ်ခ
ြ င်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင်များဟာ မဲရလဒ်
အေပါ်မှာ ယုံ ြကည်မှုမဲ့ြခင်းတို့ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ လက်ရှိကျင့်သုံးေနဆဲ ြဖစ် ြပီးေတာ့ အများစုနဲ့လည်း
အသားကျေနပ
ြ ီ ြဖစ်တဲ့ FPTP စနစ်မှာပင်လျှင် ြပီးခဲ့တဲ့ေရွးေကာက်ပွဲနှင့် ြကားဖ
ြ တ်ေရွးေကာက်ပွဲတို့မှာ
ြငင်းခုံခဲ့ရမှုများ ြဖစ်ခဲ့တာေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။ မိမိနှင့်စိမ်း ြပီးေတာ့မှ ရှုပ်ေထွးတဲ့ေရွးေကာက်ပွဲ
စနစ်တစ်ခုကို ကိုယ့်ေရေမ
ြ သဘာဝ၊ စရိုက်လက္ခဏာနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ဖို့ဆိုတာ ေနာက် ၅ နှစ်၊
၁၀ နှစ်ဆိုတဲ့အေနအထားများမှာ

ြဖစ်ေပါ်လာမယ့် လွှတ်ေတာ်ရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်၊

ြဖစ်ေပါ်လာမယ့်

အစိုးရပုံသဏ္ဌာန် ဒါေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ ေမ
ြ ာ်ေခါ်သုံးသပ် ြပီးေတာ့မှ မှန်းဆအေဖ
ြ ကို ကိုထုတ်
ြကည့်မှသာ အကျဉ်းအကျပ်များမှ ေရှာင်ထွက်နိုင်၊ ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းေတွကို ေဖာ်ေဆာင်နိုင်
မူ ြကမ်း
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မှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းကိုက် အေကာင်းဆုံးဒီဇိုင်းဆင်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းေသာ
ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဆိုတာ မိမိတို့အေနနဲ့ ကာလတိုကေန ကာလရှည်ကို တည်ြငိမ်မှန်ကန်စွာ ြဖတ်သန်း
နိုင်စွမ်းရှိရမှာြဖစ်ပါတယ်။ နုနယ်ေသးတဲ့ဒီမိုကေရစီမှာ ခိုင်မာတဲ့ေြခလှမ်းများနဲ့သာ ခရီးဆက်သင့်
ပါတယ်။ အထက်ပါ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များအရ လိုက်ေလျာညီေထွရှိနိုင် ြခင်းအတွက် မှန်းဆအေဖ
ြ
ကိုရရှိနိုင်ေရး ေရှ့ေနာက်ဆက်စပ်ထားတဲ့ မဟာဗျူဟာေမ
ြ ာ်ေခါ်ေတွးဆမှု Strategic Foresight
များနှင့် သတိ ကီးစွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အချိန်ယူဖို့ လိုအပ်ေနေသးေက
ြ ာင်း တင်ြပေဆွးေနွးရင်း
နိဂုံးချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ( ြသဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၊ လမ်းမေတာ်မဲဆန္ဒနယ်က ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း(လမ်းမေတာ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

နှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ြဖစ်ပါ
တယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စား
လှယ် ဦးေအာင်ဇင် အဆိုြပုသွားတဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွရှိမယ့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမယ့်စနစ်တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးနိုင်ေရးအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်
ေရး တိုက်တွန်းတဲ့အဆိုကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျေဝဖန်သုံးသပ်ကန့်ကွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုရှင်က
အဆိုြပုရာမှာ ြမန်မာနိုင်ငံနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိမယ့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်
ဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ် ေတာ်ေတာ်အံ့အားသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိကျင့်သုံးေနတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ဟာ
လွတ်လပ်ေရးမရခင်ကေရာ၊ လွတ်လပ်ေရးရပ
ြ ီးေနာက် ပါလီမန်ဒီမိုကေရစီေခတ်မှာေရာ၊ စစ်အစိုးရ
လက်ထက်အပါအဝင် ကျွန်ေတာ်တို့ အစိုးရလက်ထက်အသစ် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အထိေအာင် ကျင့်သုံးခဲ့
တာကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးအသိြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီစနစ်ကို ြမန်မာနိုင်ငံနဲ့ မလိုက်
ေလျာဘူးလို့ ေဆွးေနွးခဲ့တာ၊ ေဝဖန်ခဲ့တာ၊ ကန့်ကွက်ခဲ့တာ ြပည်တွင်းမှာေရာ၊ ြပည်ပမှာေရာ
မရှိဖူးပါဘူး။
ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်အပါအဝင်
အုပ်ချုပ်ေရးနှင့် တရားစီရင်ေရးမ ိုင်ေတွမှာ နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားေတွအကျိုးအတွက် ဒီမို
ကေရစီကျင့်စဉ်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ြကဖို့ ေပ
ြ ာင််းလဲေနတဲ့ကာလဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒီအေပ
ြ ာင်းအလဲကုိ
ကိုးပမ်းရာမှာ ြပည်တွင်းစစ်ရပ်စဲဖို့၊ ထာဝရင
ြ ိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ဖို့၊ တိုင်းရင်းသားေတွ လိုလား
ေတာင််းတေနတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ထူေထာင်ဖို့ ဒါေတွကို အဓိကထား ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ေနက
ြ ပါ
မူ ြကမ်း
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တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း အဖက်ဖက်က နိမ့်ကျေနတဲ့ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဆင်းရဲမှုေလျှာ့ချေရး
များကို ဆိုင်းြပင်းေဆာင်ရွက်ေနတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အေရှ့ေတာင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် ရင်ေပါင်တန်းနိုင်
ေအာင် ြပည်တွင်းအရင်းအနှီးေတွ၊ အတတ်ပညာေတွ၊ နည်းပညာေတွ ဝင်ေရာက်လာေအာင် ြပင်ဆင်
ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ကာလလည်းြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့် ယခုလိုအချိန်မှာ ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ေဟာင်းကေန စနစ်သစ်ကိုေြပာင်းဖို့ မလိုအပ်
ေသးဘူးလို့ ကျွန်ေတာ်သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။ ေလးစားအပ်တဲ့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်
အခတ််ရပ်စဲ ြပီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးေတွရဲ့ အေသွးအသားထဲက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု ရယူချင်တဲ့
ဆန္ဒေတွ ကိန်းဝပ်ေနတဲ့ ယခုလို ကာလမှာ တိုင်းြပည်အနာဂတ် သစ်လွင်ေတာက်ပေစချင်တယ်ဆိုရင်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုေခါင်းေဆာင်ေတွ လက်ေတွ့ကျကျ ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးဖို့ကသာ အဓိကကျပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့တိုင်းြပည်ရဲ့ လူဦးေရသုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါး မှီခိုေနတဲ့ လယ်ယာက ြမှင့်တင်ဖို့၊ တိုင်းြပည်ရဲ့
စီးပွားေရးေကျာရိုး ြဖစ်တဲ့

အေသးစားနှင့်

နိုင်ငံ ြခားဘဏ်ေတွဝင်ေရာက်လာေအာင်

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွ

အရှိန်အဟုန်ရဖို့၊

စနစ်တကျကိုးပမ်းေနတဲ့အချိန်မှာ

တိုင်းရင်းသား

အချင်းချင်းေတာင် ညီညွတ်မှုပျက် ြပားေစမယ့် အစီအမံအခင်းအကျင်းေတွကို ေရှာင်ရှားရမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ အခုဆိုရင် ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရး ေရှ့မတိုးေအာင် ြခိမ်းေခ
ြ ာက်ေနတဲ့ အရိပ်အေယာင်ေတွ
ေတွ့ေန ရပါတယ်။ ဒါဟာ PR ရဲ့ အကျိုးဆက်ေတွလည်းြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်တဲ့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ PR စနစ်ကို အဆိုြပုတဲ့ အဆိုရှင်နဲ့ အဆိုကိုေထာက်ခံ
သူတို့က လက်ရှိမဲများသူ အနိုင်ယူစနစ်က အာဏာရှင်စနစ်ကို အသက်သွင်းမှာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအယူ
အဆအေတွးအေခါ်မျိုးကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲမတိုင်မီက ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေပါ်ေပါ်လွင်လွင် ေပ
ြ ာခဲ့ရင်
ကျွန်ေတာ်

သဘာဝကျတယ်လို့ေြပာမှာပါ။

အဲဒီတုန်းက

ကိုယ်တိုင်မဲများသူ

အနိုင်ယူစနစ်

ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်လာပ
ြ ီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲနီးမှ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ ကိုးစားတာဟာ
ရိုးသားမှုရှိရဲ့လား သံသယဖ
ြ စ်ဖို့အလွန်ေကာင်းတယ်လို့ ြပည်သူေတွက ေထာက် ြပေဝဖန် ြကပါတယ်။
ဒါလည်း မေပ
ြ းေသာ် ကန်ရာရှိဆိုသလို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ေရွးေကာက်ပွဲမှာ ပါတီတစ်ခုက လွှတ်ေတာ်ကို
စိုးမိုးနိုင်ေလာက်ေအာင် နိုင်တုန်းက ဘာအသံမှမထွက်ခဲ့ဘဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ြကားဖ
ြ တ်ေရွးေကာက်ပွဲမှာ
အခ
ြ ားပါတီတစ်ခုက မဲဆန္ဒအားလုံးနီးပါး အနိုင်ရမှ ဒီလိေု ြပာတာကို မရိုးသားဘူးလို့ သုံးသပ်တဲ့
ြပည်သူေတွရဲ့အမ
ြ င်ကို မှန်တယ်လို့ ကျွန်ေတာ်သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးေပ
ြ ာက
ြ ားတဲ့ မိန့်ခွန်းစကားေတွထဲမှာ မှတ်သားသင့်တဲ့အချက်ကို
မှတ်သားဖူးပါတယ်။ အဲဒါကတာ့ ဒီမိုကေရစီကို အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ဆိုတာပါပဲ။ ၂၀ ရာစုေလာက်က
သမိုင်းပညာရှင် လူးဝစ်နာမီရာရဲ့ အဆိုတစ်ခုမှာ သမိုင်းဆိုတာ Idea များ၊ အေက
ြ ာင်းအရင်းခံများ
မူ ြကမ်း
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ြကားကွဲလွဲမှု ြပဿနာမဟုတ်ဘူး။ Elite အလွှာများက
ြ ား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း ြကမှုများသာဖ
ြ စ်တယ်လို့
ေပ
ြ ာခဲ့ဖူးပါတယ်။ စနစ်တစ်ခုရဲ့ အေပ
ြ ာင်းအလဲအကျိုးရလဒ်ကို ခံစားရတဲ့သူေတွဟာ ပါတီေတွမဟုတ်
ပါဘူး။

ြပည်သူေတွသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်

ေဘးထွက်ဆိုးကျိုးဘယ်ေလာက် ြဖစ်မယ်ဆိုတာ

အေသအချာ မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမို့ လွယ်လွယ်ကူကူမကျင့်သုံးသင့်ဘူးလို့ ကျွန်ေတာ် ြမင်ပါတယ်။ ၁၉၆၂
ခုနှစ် ေနာက်ပိုင်းကတည်းက ြပည်သူေတွဟာ ပညာေရး၊ နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး နယ်ပယ်အသီး သီးမှာ
အစမ်းသပ်ခံေနရတဲ့ဘဝနဲ့

ရလဒ်အြဖစ်

ဒီေန့

ြမင်ေတွ့ရတာကေတာ့

လယ်မဲ့ယာမဲ့ေတွနဲ့

ြမင်လို့မဆုံးေအာင် ဟီးထေနတဲ့ ကျူးေကျာ်တဲေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ မက
ြ ာေသးခင်
ေမလအတွင်းက ပူပူေနွးေနွးပဲရှိေသးတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ နှစ်ေပါင်းများစွာ ကီးစိုးလာ
တဲ့ ကွန်ဂရက်ပါတီဟာ နိုင်ငံသားအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိေအာင် တိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်း
မရှိဘူးဆိုတဲ့ ြပည်သူတို့ရဲ့အဆုံးအဖ
ြ တ်နဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲရှုံးနိမ့်ပါတယ်။ အလားတူအြဖစ်မျိုး ဂျပန်မှာ
လည်း LDP ပါတီေတွ့ ကုံဖူးပါတယ်။ ပါတီတစ်ခုဟာ လုပ်ရပ်မှန်ကန် ြပီး နိုင်ငံသားတို့ဘဝ တိုးတက်
ေကာင်းမွန်ေအာင်လုပ်နိုင်မှ ြပည်သူေတွက ေရွး ြကမှာြဖစ်ြပီး မစွမ်းေဆာင်နိုင်ရင်ေတာ့ ေရွး ြကမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ပါတီငယ်ေလးေတွအေနနဲ့လည်း စည်းရုံးမှုနဲ့ ဦးေဆာင်မှုမှန်ကန်ရင် ြပည်သေူ တွက
ေထာက်ခံလာမှာပါ။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ခွဲတမ်းစနစ်ဆိုတာ တာဝန်ခံမှုမပီြပင်တဲ့ အဖွဲ့ေခါင််းေဆာင်ေတွ စိတ် ကိုက်
ချယ်လှယ်နိုင်တဲ့ စနစ်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီခွဲတမ်းစနစ်ကို ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူေတွဟာ လမ်းစဉ်ပါတီ
ေခတ်က ေနာေကျေအာင် သိ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ PR ဟာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ယဲ့ယဲ့နဲ့ စနစ်တစ်ခုဟာ
ဘယ်သူနိုင်နိုင် ပါတီေခါင်းေဆာင်က သူ ကိုက်သူကိုေရွးမယ်ဆိုေတာ့ ြပည်သူကို ဘယ်လိုတာဝန်ခံ
မှာလဲ။ ြပည်သူေတွက ေရွးမှာ မေသချာတဲ့သူများကေတာ့ PR စနစ်ဟာ ေမျှာ်လင့်ရာ အားထားရာ
ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီေန့ ဒီကမ္ဘာမှာ ဒီမိုကေရစီအထွန်းကားဆုံးနဲ့ အေအာင်ြမင်ဆုံးနိုင်ငံဟာ အေမရိကန်
နိုင်ငံ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ နိဂုံးချုပ််ပါ။

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း(လမ်းမေတာ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။

နိဂုံးချုပ်ပါ့မယ်။

ဒီမိုကေရစီထွန်းကား

ေအာင် ြမင်တဲ့ နိုင်ငံတို့ရဲ့ စနစ်ကို မယူဘဲ ထွန်းသစ်စနိုင်ငံေတွရဲ့ စနစ်ကိုေရွးတာကို စဉ်းစားမရပါဘူး။
ဒီအ ြပင်လည်း PR စနစ်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒနဲ့မညီပါဘူး။ PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးရင် အေခ
ြ ခံ
ဥပေဒကို ြပင်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ေတွဟာ အချိန်တန်ရင် အိမ် ြပန်
ြကရမှာပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့ အိမ်ြပန်ေပမယ့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကီးကေတာ့ နှစ်ေပါင်းများစွာ တည်တ့ံေန
ခဲ့မှာပါ။ လွှတ်ေတာ် ကီးက ကိုယ်စားလှယ်ေတွရဲ့ အေတွးအေခါ် ကံဆေဆာင်ရွက်မှုေတွကို မျက်နှာ
မူ ြကမ်း

92
မလိုက်ဘဲနဲ့ အက္ခရာတင်ေနမယ့် ြပတိုက် ကီးပါ။ ဒါ့ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနစှ ်
ေရွးေကာက်ပွဲမှာ PR စနစ်ကို ြပည်သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒမပါဝင်ဘဲ ကျင့်သုံးေဖာ်ေဆာင်ြခင်းကို အေလးအနက်
ကန့်ကွက်ေ ြကာင်း တင််ြပရင်းနိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး
(၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားေက
ြ ာင်းနှင့် အစည်းအေဝး (၃၇)ရက်ေြမာက်ေန့
ကျင်းပမည့် ေန့ရက်နှင့်အချိန်ကို ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားပါမယ်။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၇)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် (အဂါေန့
င်္ ) ၁၀း၀၀
နာရီအချိန်မှာ ဆက််လက်ကျင်းပမှာ ြဖစ်ေ ြကာင်းနဲ့ ယေန့အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါ
တယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အချိန်၊ ၁၅း၅၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၁၅း၅၅
နာရီ အချိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]
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