ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တတာ်သမိုင်း
၁။

၁၈၈၉ ခုနှစ် ဖွဲ ့စည်းပုံအတခခခံဥပတေအရ ေုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအထိ ဂျပန်နိုင်ငံ

လွှတ်တတာ်ကို မှူးမတ်များလွှတ်တတာ် (The House of Peers) နှင့် တအာက်လွှတ်တတာ်
(The House of Representatives) ၂ ရပ်ခဖင့် ဖွဲ ့စည်းခဲ့ပါသည်။ တအာက်လွှတ်တတာ်ကို
ခပည်သူများမှ တရွးချယ်တင်တခမြှောက်ပပီး မှူးမတ်များလွှတ်တတာ် (The House of Peers) ကို
မင်းမျိုးမင်းနွယ်များ၊ သူတေးသူကကယ်များ၊ တခမပိုင်ရှင်ကကီးများ၏မျိုးဆက်များနှင့် ဘုရင်မှ
ခန် ့အပ်ထားသူများခဖင့် ဖွဲ ့စည်း ထားပါသည်။
၂။

ေုတိယကမ္ဘာစစ်အပပီးတွင် တရးဆွဲခဲ့တသာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖွဲ ့စည်းပုံအတခခခံဥပတေအရ

တရွးတကာက်တင်တခမြှောက်ထားသည့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခဖင့် အထက်လွှတ်တတာ်
နှင့် တအာက်လွှတ်တတာ် ၂ ရပ်ကုိ ဖွဲ ့စည်းခဲ့ပါသည်။ လွှတ်တတာ် ၂ ရပ်လုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်
များကို ခပည်သူလူထုများက တရွးတကာက်တင်တခမြှောက်ပါသည်။
၃။

ေုတိယကမ္ဘာစစ်အပပီး

မဲတပးခခင်းခဖစ်တစရန်နှင့်

၁၉၄၅

ခုနှစ်၌

အမျိုးသမီးများအား

တရွးတကာက်ပွဲဥပတေတွင်
ပထမဆုံးအကကိမ်

မှန်ကန်တသာ

ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း

ဝင်တရာက်ယှဉ်ပပိုင်ရန် ခွင့်ခပုခဲ့ပါသည်။
၄။

လွှတ်တတာ်အတဆာက်အဦများကို ၁၉၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်တည်တဆာက်

ခဲ့ပပီး

၁၉၃၆

ခုနှစ်၊

နိုဝင်ဘာလတွင်

တည်တဆာက်ပပီးစီးခဲ့ပါသည်။

အတဆာက်အဦ

အများစုမှာ ၃ ထပ်ရှိပပီး အလယ်မှအတဆာက်အဦသည် ကျန်တဘးနှစ်ဘက် အတဆာက်အဦ
ထက်ပို၍ ခမင့်ပါသည်။ တခမတအာက်ခန်း ၁ ခန်းပါရှိပါသည်။ အလယ်မှ အတဆာက်အဦသည်
၆၅.၄၅ မီတာ အတိုင်းအတာရှိပါသည်။ တတာင်ဘက်အတဆာက်အဦမှာ တအာက်လွှတ်တတာ်၏

အတဆာက်အဦခဖစ်ပပီး တခမာက်ဘက်အတဆာက်အဦမှာ အထက်လွှတ်တတာ်၏ အတဆာက်အဦ
ခဖစ်ပါသည်။
၅။

ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တတာ် (National Diet) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုပမို ့တွင် တည်ရှိပပီး

အခမင့်ဆုံးအာဏာပိုင် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုခဖစ်ပါသည်။ တအာက်လွှတ်တတာ် (The House of
Representatives) နှင့် အထက်လွှတ်တတာ် (The House of Councillors) လွှတ်တတာ် ၂
ရပ်ခဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားပါသည်။
၆။

လွှတ်တတာ် ၂ ရပ်လုံးသည် တူညီတသာအာဏာရှိတသာ်လည်း အချို ့အတကကာင်းအရာ

များတွင်

တအာက်လွှတ်တတာ်သည်

အထက်လွှတ်တတာ်ထက်ပို၍

လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

လွှတ်တတာ်သည် တစ်နှစ်လျှင် သာမန်အားခဖင့် ရက်တပါင်း ၁၅၀ အစည်းအတဝး

ပပီး

နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလတွင် အစည်းအတဝးစတင်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင် အစိုးရအဖွဲ ့၏ဆုံးခဖတ်ချက်
ခဖင့် အထူးအစည်းအတဝးကို တခါ်ယူကျင်းပပါသည်။
၇။

တအာက်လွှတ်တတာ်ကို သက်တမ်းကာလအတွင်းတွင် ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ အထက်

လွှတ်တတာ်ကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ခခင်းမရှိပါ။ တအာက်လွှတ်တတာ်ကို ဖျက်သိမ်းထားသည့် ကာလ
အတွင်းတွင် အထက်လွှတ်တတာ်ကို ရပ်နားထားရပါသည်။ သို ့ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ ့သည်
နိုင်ငံတတာ်၏

အတရးတပါ်ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တဆွးတနွးလိုလျှင်

အတရးတပါ်အစည်းအတဝးတခါ်၍

အတရးတပါ်ဆုံးခဖတ်ချက်များကို တအာက်လွှတ်တတာ် ခပန်လည်ဖွဲ ့စည်းပပီး ၁၀ ရက်အတွင်းတွင်
အတည်ခပုချက်ရယူရပါမည်။ တအာက်လွှတ်တတာ်မှ အတည်မခပုပါက ယင်းဆုံးခဖတ်ချက်
များသည် အလိုအတလျာက် ပျက်ခပယ်ပါသည်။
၈။

လွှတ်တတာ်

၂

ရပ်လုံးတွင်

ကိုယ်စားလှယ်များကို

အရွယ်တရာက်ပပီးသူတင
ို ်း

မဲတပးတသာစနစ်ခဖင့် တရွးချယ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် Public Offices Election
Law အရ တနာက်ဆုံးအတထွတထွတရွးတကာက်ပွဲ၌ တအာက်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၈၀ဦး
မှ ၄၇၅ ဦးသို ့ တလျှာခ
့ ျခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ် သက်တမ်း ၄ နှစ်ကို တခပာင်းလဲ သတ်မှတ်

ခခင်းမရှိခဲ့ပါ။ အထက်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတရသည် ၂၄၂ ဦးရှိပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်
သက်တမ်းမှာ ၆ နှစ်ခဖစ်ပပီး ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဝက်ကို ၃ နှစ်ခပည့်တိုင်း တရွးတကာက်တင်တခမြှောက်
ကကပါသည်။
ဝန်ကကီးချုပ်တရွးချယ်မှုစနစ်
၉။

ဖွဲ ့စည်းပုံအတခခခံဥပတေအရဝန်ကကီးချုပ်သည် ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တတာ် (ေိုင်းယက်) အမတ်

ခဖစ်ပပီး တရွးတကာက်ပွဲတွင် မဲအများဆုံးရရှိတသာပါတီမှ တရွးချယ်ရမည်ခဖစ်ကာ ဝန်ကကီးချုပ်
အသစ်ခန် ့အပ်မှုကို ဂျပန်ဧကရာဇ်မှ ခန် ့အပ်ပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ ့နုတ်ထွက်လျှင် လွှတ်တတာ်
ကို တရွးတကာက်ပွဲကျင်းပ၍ တခါ်ယူရမည်ခဖစ်ပပီး
များထက်

ဝန် က ကီ းချုပ်ခ န် ့ထားတရးကို

လွှတ်တတာ်သည် အခခားလုပ်ငန်းတာဝန်

ဦးစားတပးလုပ ်တဆာင် ရပါသည်။

သမိ ုင ်း စဉ်

တစ်တလျှာက်လုံးတွင် ဝန်ကကီးချုပ်သည် များတသာအားခဖင့် တအာက်လွှတ်တတာ်၏ အင်အား
အကကီးဆုံးပါတီ တခါင်းတဆာင်ခဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကကီးချုပ်ကိုမူ လွှတ်တတာ်ဆုံးခဖတ်ချက်နှင့်
ခန် ့ထားနိုင်ပါသည်။

အစိုးရအုပ်ချုပ်မှု

အဖွဲ ့အစည်းများအတပါ်တွင်

လွှမ်းမိုးနိုင်သည့်

ဥပတေခပုမှုစည်းမျဉ်းကို တည်တဆာက်ရပါသည်။ တအာက်လွှတ်တတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၅၀ ဦးက
တင်သင
ွ ်းသည့် အယုံအကကည်မရှိအဆိုကို ခွင့်ခပုလျှင် အစိုးရအဖွဲ ့ကို လွှတ်တတာ်မှ ဖျက်သိမ်း
နိုင်ပါသည်။ တအာက်လွှတ်တတာ်မှ တင်တခမြှောက်လိုသည့် ဝန်ကကီးချုပ်တစ်ဦးကို တရွးချယ်မှုတွင်
အထက်လွှတ်တတာ်မှ

တားခမစ်နိုင်မှု

မရှိသတလာက်ခဖစ်ပါသည်။

ဝန်ကကီးချုပ်ခန် ့ထားပပီး

ပါကလည်း ၎င်းဝန်ကကီးချုပ်သည် ရာထူးတွင် ဆက်လက်တည်ပမဲတစရန်မှာ တအာက်လွှတ်တတာ်
၏ ယုံကကည်မှုအတိုင်းသာခဖစ်ပါသည်။ ယှဉ်ပပိုင်မဲတပးစနစ်ကို အသုံးခပုလျှက် တရွးတကာက်ပွဲ
တစ်ခုချင်း၌ အဖွဲ ့ဝင်ဦးတရ၏ ထက်ဝက်ကိုသာ ခပန်လည်တရွးချယ်တသာတကကာင့် အထက်
လွှ တ် တတာ်အ ား

ဖျက် သိ မ် းခွင ့်မ ရှိတကကာင် း

တတွ ့ရှ ိရ ပါသည် ။

တအာက် လွှ တ ်တ တာ် က ို

အယုံအကကည် မရှိအဆိုနိုင်လျှင် ဝန်ကကီးချုပ်သည် တအာက်လွှတ်တတာ်အား ၁၀ ရက်အတွင်း
ဖျက်သိမ်းရမည်ခဖစ်ပပီး အစိုးရတစ်ဖွဲ ့လုံးနုတ်ထွက်ရပါသည်။

လစ်ဘရယ်ေီမိုကရက်တစ်

ပါတီအတွင်း ဆန္ဒကွဲခပားမှုများတကကာင့် ဝန်ကကီးချုပ် ဂျူနီချီရိုကိုအိဇုမိသည် ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်
ကသဂုတ်လ ၈ ရက် တန ့တွင် လွှတ်တတာ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ခခင်းမျိုးခဖစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
တအာက်လွှတ်တတာ်(The House of Representatives)
၁၀။

တအာက်လွှတ်တတာ် (The House of Representatives) ၌ ကိုယ်စားလှယ် ၄၇၅ ဦး

ခဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားပပီး ကိုယ်စားလှယ် ၂၉၅ ဦးသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုချင်းစီမှ တရွးချယ်ခံရပပီး
ကိုယ်စားလှယ် ၁၈၀ သည်ဂျပန်နိုင်ငံ တစ်ခုလုံးအား မဲဆန္ဒနယ်တခမ ၁၁ ခုသတ်မှတ်၍
မဲဆန္ဒနယ်တခမတစ်ခုလျှင် ၆ ဦးမှ ၂၉ ဦးထိ အချိုးကျကိုယ်စားခပုစနစ်ခဖင့် တရွးချယ်ခံရတသာ
သူများ ခဖစ်ပါသည်။

တအာက်လွှတ်တတာ်တွင်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် ၄၅ ဦး ပါဝင်ပပီး၊

၉.၄၇ ရာခိုင်နှုန်းခဖစ်ပါသည်။ သက်တမ်းမှာ ၄ နှစ် ခဖစ်ပါသည်။ သို ့ရာတွင် တအာက်လွှတ်တတာ်
ကို သက်တမ်းမခပည့်မီ ဖျက်သိမ်းခခင်း ခပုလုပ်ခံရနိုင်ပါသည်။
၁၁။

တအာက်လွှတ်တတာ်၏ ဖွဲ ့စည်းတဆာင်ရွက်မှုများမှာ တအာက်ပါအတိုင်းခဖစ်ပါသည်(က)

တရွးတကာက်တင်တခမြှောက်ခခင်းစနစ်။

ယခုလက်ရှိတရွးတကာက်ပွဲစနစ်သည်

အနိုင်ရသူအကုန်ယူစနစ်နှင့် အချိုးကျကိုယ်စားခပုစနစ်ကို တပါင်းထားခခင်း ခဖစ်
ပါသည်။ လျှို ့ဝှက်မဲတပးတသာစနစ် ၂ မျိုး ရှိပါသည်။ ၎င်းတို ့မှာ ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးချင်းစီကို မဲဆန္ဒနယ်တခမတစ်ခုစီမှ မဲတပးခခင်းနှင့် နိုင်ငံတရးပါတီတစ်ခုစီ
အတွက် အချိုး ကျကိုယ်စားခပုစနစ်ခဖင့် မဲတပးခခင်းတို ့ခဖစ်ပါသည်။
(ခ)

ဖွဲ ့စည်းတည်တဆာက်ပုံ။

တအာက်လွှတ်တတာ်(The House of Representatives)

၏ ဖွဲ ့စည်းတည်တဆာက်ပုံမှာ တအာက်ပါအတိုင်းခဖစ်ပါသည် (၁)

ဥက္က ဋ္ဌ၊

(၂)

ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ၊

(၃)

အပမဲတမ်းတကာ်မတီ၊
(ကက)

ကက်ဘိနက်၊

(ခခ)

အတထွတထွတရးရာတကာ်မတီ၊

(ဂဂ)

တရားတရးရာတကာ်မတီ၊

(ဃဃ)

နိုင်ငံခခားနှင့်ကာကွယ်တရးရာတကာ်မတီ၊

(ငင)

ဘဏ္ဍာတရးရာတကာ်မတီ၊

(စစ)

ပညာတရး၊ ယဉ်တကျးမှုနှင့် သိပတ
္ပံ ရးရာတကာ်မတီ၊

(ဆဆ) ကျန်းမာတရး၊ လူမှုတရးနှင့် အလုပ်သမားတရးရာတကာ်မတီ၊
(ဇဇ)
(ဈဈ)

စိုက်ပျိုးတရး၊ သစ်တတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းတရးရာတကာ်မတီ၊
စီးပွား

နှင့် စက်မှုတရးရာတကာ်မတီ၊

(ညည) ကုန်းလမ်းနှင့်သယ်ယူပို ့တဆာင်တရးရာတကာ်မတီ၊
(ဋဋ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတရးဆိုင်ရာတကာ်မတီ၊

(ေေ)

အတခခခံအမျိုးသားမူဝါေတရးရာတကာ်မတီ၊

(ဍဍ)

ဘတ်ဂျက်တရးရာတကာ်မတီ၊

(ဎဎ)

စာရင်းစစ်တဆးတရးတကာ်မတီ၊

(ဏဏ) စီမံခန် ့ခွဲမှုတစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုတရးတကာ်မတီ၊
(တတ) စည်းမျဉ်းဥပတေနှင့်အုပ်ချုပ်တရးဆိုင်ရာတကာ်မတီ၊

(ထထ) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတရးရာတကာ်မတီ။
(၄)

အထူးတကာ်မတီ၊

(၅)

အတခခခံဥပတေဆိုင်ရာတကာ်မရှင်၊

(၆)

နိုင်ငံတရးကျင့်ဝတ်ထိန်းသိမ်းတရးဆိုင်ရာတကာင်စီ။

အထက်လွှတ်တတာ် (The House of Councillors)
၁၂။

အထက်လွှတ်တတာ် (The House of Councillors) တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၂၄၂ ဦးခဖင့်

ဖွဲ ့စည်းထားပပီး ကိုယ်စားလှယ် ၉၆ ဦးမှာ အချိုးကျကိုယ်စားခပုစနစ်ခဖင့် တရွးချယ်ခံရတသာ
သူများ ခဖစ်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၆ ဦးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ခပည်နယ် ၄၇ ခုမှ ခပည်နယ်
အကကီးအတသးအလိုက် ခပည်နယ်တစ်ခုလျှင် ၂ ဦးမှ ၁၀ ဦးထိ တရွးချယ်ခံရတသာသူများ
ခဖစ်ပါသည်။ အထက်လွှတ်တတာ်တွင် အမျိုးသမီး
၁၅.၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခဖစ်ပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ် ၃၈ ဦးပါဝင်ပပီး၊

သက်တမ်းမှာ ၆ နှစ်ခဖစ်တသာ်လည်း ကိုယ်စားလှယ်ဦးတရ

ထက်ဝက်ကို ၃ နှစ်လျှင် တစ်ကကိမ်ခပန်၍ တရွးချယ်တင်တခမြှောက်ပါသည်။
၁၃။

အထက်လွှတ်တတာ်၏ ဖွဲ ့စည်းတည်တဆာက်မှုများမှာ တအာက်ပါအတိုင်းခဖစ်ပါသည်(က) တရွးတကာက်တင်တခမြှောက်ခခင်းစနစ်။

အထက်လွှတ်တတာ်အမတ် တရွးတကာက်

ရာတွင် လျှို ့ဝှက်မဲတပးတသာ စနစ် ၂ မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို ့မှာ ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးချင်းစီကို မဲဆန္ဒနယ်တခမတစ်ခုစီမှ မဲတပးခခင်းနှင့် နိုင်ငံတရး ပါတီတစ်ခု
စီသုိ ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအတွက် အချိုးကျကိုယ်စားခပုစနစ်ခဖင့် မဲတပးခခင်း
တို ့ခဖစ်ပါသည်။ အထက်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း အသက်သည် ၃၀
ခပည့်မီရမည်ခဖစ်ပပီး မဲတပးသူများ၏ အသက်သည် ၂၀ ခပည့်မီရမည် ခဖစ်ပါ
သည်။

(ခ)

ဖွဲ ့စည်းတည်တဆာက်ပုံ။

အထက်လွှတ်တတာ် (The House of Councillors)

၏ ဖွဲ ့စည်းတည်တဆာက်ပုံမှာ တအာက်ပါအတိုင်းခဖစ်ပါသည်(၁)

ဥက္က ဋ္ဌ၊

(၂)

ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ၊

(၃)

အပမဲတမ်းတကာ်မတီ၊
(ကက)

ကက်ဘိနက်၊

(ခခ)

အတထွတထွတရးရာတကာ်မတီ၊

(ဂဂ)

တရားတရးရာတကာ်မတီ၊

(ဃဃ)

နိုင်ငံခခားနှင့်ကာကွယ်တရးရာတကာ်မတီ၊

(ငင)

ဘဏ္ဍာတရးရာတကာ်မတီ၊

(စစ)

ပညာတရး၊ ယဉ်တကျးမှုနှင့် သိပတ
္ပံ ရးရာတကာ်မတီ၊

(ဆဆ)

ကျန်းမာတရး၊ လူမှုတရးနှင့် အလုပ်သမားတရးရာတကာ်မတီ၊

(ဇဇ)

စိုက်ပျိုးတရး၊ သစ်တတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းတရးရာတကာ်မတီ၊

(ဈဈ)

စီးပွားတရးနှင့် စက်မှုတရးရာတကာ်မတီ၊

(ညည)

ကုန်းလမ်းနှင့်သယ်ယူပို ့တဆာင်တရးရာတကာ်မတီ၊

(ဋဋ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတရးဆိုင်ရာတကာ်မတီ၊

(ေေ)

အတခခခံအမျိုးသားမူဝါေတရးရာတကာ်မတီ၊

(ဍဍ)

ဘတ်ဂျက်တရးရာတကာ်မတီ၊

(ဎဎ)

၁၄။

စာရင်းစစ်တဆးတရးတကာ်မတီ၊

(ဏဏ)

စီမံခန် ့ခွဲမှု တစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုတရးတကာ်မတီ၊

(တတ)

စည်းမျဉ်းဥပတေနှင့်အုပ်ချုပ်တရးဆိုင်ရာတကာ်မတီ၊

(ထထ)

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတရးရာတကာ်မတီများ။

(၄)

အထူးတကာ်မတီ၊

(၅)

သုတတသနတကာ်မတီ၊

(၆)

အတခခခံဥပတေဆိုင်ရာတကာ်မရှင်၊

(၇)

နိုင်ငံတရးကျင့်ဝတ်ထိန်းသိမ်းတရးဆိုင်ရာတကာင်စီ၊

(၈)

အတထွတထွအတွင်းတရးမှူး။

လွှတ်တတာ်အစည်းအတဝး ၃ ရပ်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို ့မှာ ပုံမှန်အစည်းအတဝး၊ ပုံမှန်

မဟု တ် တသာအစည် းအတဝးနှ င် ့ လွှတ ်တ တာ် အ ထူ းအစည်း အတဝးတိ ု ့ခဖစ်ပ ါသည်။ ထိ ု ့ခပင်
မျက်နှာစုံညီအစည်းအတဝးနှင့် တကာ်မတီအစည်းအတဝးတို ့လည်း ရှိပါသည်။
(က) ပုံမှန်အစည်းအတဝး။ ပုံမှန်အစည်းအတဝးကို တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် ဇန်နဝါရီလ၌
ကျင်းပ၍ ရက်တပါင်း ၁၅၀ ကကာခမင့်ပါသည်။ လွှတ်တတာ် ဥက္က ဋ္ဌသည် အစိုးရ
အဖွဲ ့၏

ဆုံးခဖတ်ချက်ခဖင့်

သာမန်မဟုတ်တသာ

အစည်းအတဝးတစ်ခုစီကို

ဆင့်တခါ်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။ ၄ ပုံ ၁ ပုံထက်တကျာ်လွန်တသာ လွှတ်တတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များက တတာင်းဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တတာ်ကို အစိုးရ
အဖွဲ ့မှ ဆင့်တခါ်ကျင်းပတပးရပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်တသာ အစည်းအတဝးများကို
တစ်နှစ်ကို ၁ ကကိမ်မှ ၂ ကကိမ်ထိ တနွရာသီနှင့် တဆာင်းဦးကာလများတွင်
တခါ်တလ့ရှိပါသည်။

(ခ)

ပုံမှနမ
် ဟုတ်တသာအစည်းအတဝးနှင့်လွှတ်တတာ်အထူးအစည်းအတဝး။ အတထွတထွ
တရွးတကာက်ပွဲ ကျင်းပပပီးစီး၍ မူလတအာက်လွှတ်တတာ် သက်တမ်းကုန်ဆုံး
တသာအခါ ပုံမှန်မဟုတ်တသာအစည်းအတဝးကို တခါ်ယူကျင်းပတပးရပါသည်။
တအာက်လွှတ်တတာ်ကို အတကကာင်းအမျိုးမျိုးတကကာင့်ဖျက်သိမ်းပပီး တရွးတကာက်ပွဲ
ကျင်းပပပီးတနာက် ရက်တပါင်း ၃၀ အတွင်း အထူးအစည်းအတဝးတစ်ရပ်ကို
ဆင့်တခါ်ကျင်းပရမည်ခဖစ်ပါသည်။

အထူးအစည်းအတဝးတွင်

အစိုးရအဖွဲ ့

တစ်ခုလုံးနှုတ်ထွက်ပပီး ဝန်ကကီးချုပ်တစ်ဦးကို တရွးချယ်ရပါသည်။ သာမန်
မဟုတ်တသာအစည်းအတဝးနှင့် လွှတ်တတာ်အထူးအစည်းအတဝးများ၏ကျင်းပမည့်
ကာလကို လွှတ်တတာ် ၂ ရပ်၏သတဘာတူညီချက်ခဖင့် သတ်မှတ်ရပါသည်။
ဆက်လက်၍ လွှတ်တတာ်ကျင်းပသည့်ကာလကို တိုးခမြှေင့်လိုလျှင် လွှတ်တတာ် ၂
ရပ်၏သတဘာတူညီချက်ခဖင့်

ဆက်လက်တိုးခမြှေင့်နိုင်ပါသည်။

အကယ်၍

ထိုကဲ့သို ့ လွှတ်တတာ်ကျင်းပမည့်ကာလ ရက်သတ်မှတ်ခခင်းကို လွှတ်တတာ် ၂ ခု
သတဘာတူညီချက်မရလျှင်၊ သို ့တည်းမဟုတ် အထက်လွှတ်တတာ်မှ ဆုံးခဖတ်
နိုင်ခခင်းမရှိလျှင် တအာက်လွှတ်တတာ်၏ဆုံးခဖတ်ချက်သည် အတည်ခဖစ်ပါသည်။
(ဂ)

မျက်နှာစုံညီအစည်းအတဝးများ။

မျက်နှာစုံညီအစည်းအတဝးများသည်

လွှတ်တတာ်အမတ်များအားလုံးတတွ ဆု
့ ံတဆွးတနွးရတသာ အစည်းအတဝးများ ခဖစ်
ပါသည်။

ထိုအစည်းအတဝးများ၏တဆွးတနွးဆုံးခဖတ်ချက်များကို

စည်းမျဉ်း

စည်းကမ်းအရ ခပည်သူလူထုကို ပွင့်လင်းခမင်သာစွာ ထုတ်ခပန်တင်ခပကကရပါ
သည်။ တဆွးတနွးခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် အစည်းအတဝးတက်တရာက်သူ ၃
ပုံ ၁ ပုံမ ရှ ိပ ါက အစည် းအတဝးအထတခမာက်

ခခင် းမရှိတကကာင်း

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံက
အစည်းအတဝးတက်တရာက်မှသာ

ထတခမာက်တအာင်ခမင်ပပီး အစည်းအတဝး

တက်တရာက်သူတစ်ဝက်တကျာ်မှ သတဘာတူညီမှသာလျှင် အထူးတဖာ်ခပထား

တသာ ကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ သာမန်အားခဖင့် ဆုံးခဖတ်ချက် အတည်ခဖစ်ပါသည်။
မျက်နှာစုံညီအစည်းအတဝးများတွင်

မဲတပးနည်းစနစ်

၄

မျိုး

ရှိပါသည်။

နှုတ်ခဖင့်မဲတပးခခင်း (အစည်းအတဝးတက်တရာက်သူများကို ကန် ့ကွက်သူ ရှိ/မရှိ
တမးသည်)၊ တထာက်ခံလျှင် တထာက်ခံတကကာင်း ထိုင်ရာမှမတ်တပ်ရပ်ခပ၍ မဲတပး
ခခင်း၊

တခြောင်ဆန္ဒမဲတပးခခင်း

(တထာက်ခံတသာ်

အခဖူတရာင်မဲခပားတပါ်တွင်

မိမိအမည်တရးသားတဖာ်ခပမဲတပးခခင်း၊ ကန် ့ကွက်တသာ် အခပာတရာင်မဲခပားတပါ်
တွင်

မိမိအမည်တရးသားတဖာ်ခပခခင်း)

နှင့်

ခလုတ်နှိပ်၍မဲတပးခခင်း

(စုံညီ

အစည်းအတဝး တက်တရာက်လာသူ လွှတ်တတာ်အမတ်များသည် မိမိတို ့ထိုင်ခုံ
တရှ ရှ့ ိ မဲတပးခလုတ်ကိုနှိပ်၍ သတဘာတူတကကာင်း၊ သို ့မဟုတ် ကန် ့ကွက်တကကာင်း
မဲတပးနိုင်သည်)

။ အထက်လွှတ်တတာ်၌ ခလုတ်နှိပ်၍ မဲတပးခခင်း

ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်ပပီး အသုးံ ခပုခဲ့ပါသည်။ တယဘုယျ
အားခဖင့် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအတဝးများကို တနလလာ၊ ြေုေ္ဓဟးူ နှင့် တသာကကာတန ့
နံနက်၁၀နာရီ၌ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ ့လွှတ်တတာ်ရုံးတွင်ကျင်းပပပီး အဂလါ၊ ကကာသပတတး၊
တသာကကာတန ့ တန ့လည် ၁ နာရီတွင် တအာက်လွှတ်တတာ်၌ ကျင်းပခပုလုပ်
ပါသည်။
(ဃ)

တကာ်မတီအစည်းအတဝးများ။

တကာ်မတီအဖွဲ ့ဝင်များကို လွှတ်တတာ်အတွင်း

ရှိ နိုင်ငံတရးပါတီအချိုးအစားအတိုင်း

တကာ်မတီအဖွဲ ့ဝင်များကို

ဖွဲ ့စည်းပါ

သည်။ တကာ်မတီအစည်းအတဝးများသည် တကာ်မတီဦးတရတစ်ဝက်တကျာ်တက်
တရာက်မှ ထတခမာက်ပါသည်။ တကာ်မတီ၏ဆုံးခဖတ်ချက်များသည် တက်တရာက်
တသာ တကာ်မတီဝင်ဦးတရ၏ ထက်ဝက်တကျာ်ဆုံးခဖတ်ချက်ခဖင့် အတည်ခပုပါ
သည်။ တကာ်မတီအစည်းအတဝးပွဲများကို တကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ၏ဝင်တရာက်တလ့လာ
ခွင့်ခပုထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မီေီယာသမားများမှအပ မည်သူမျှ ဝင်တရာက်
တလ့လာကကည့်ရှုခွင့်မရှိတကကာင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တကာ်မတီဝင်များ

အတွက် ကျွမ်းကျင်တသာပညာရှင်များ ခန် ့အပ်ထားပပီး ၎င်းပညာရှင်များသည်
ဘတ်ဂျက်၊ စာချုပ်များ၊ ဥပတေကကမ်းများ၊ အယူခံလွှာကိစ္စရပ်များနှင့် အခခား
ကိစ္စရပ်များအား အတသးစိတ်စစ
ိ စ်ရပါသည်။ ထို ့အခပင် ၎င်းပညာရှင်များသည်
သက်ဆိုင်ရာတကာ်မတီနှင့် ပတ်သက်တသာ အစိုးရလုပ်ငန်းများကို သုတတသန
ခပုလုပ်ပပီး တကာ်မတီသို ့ တင်ခပရပါသည်။
လွှတ်တတာ်နှစ်ရပ်တွင် ဆန္ဒမဲတပးခခင်းစနစ်
၁၅။

လွှတ်တတာ်နှစ်ရပ်လုံးတွင် ကိုယ်စားလှယ်သုံးပုံတစ်ပုံ၏ ဆန္ဒမဲခဖင့် အားလုံးတသာ

ကိစ္စရပ်များကို ဆုံးခဖတ်နိုင်ပပီး တကာ်မတီအစည်းအတဝးတွင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဝက်
တကျာ်၏ ဆန္ဒမဲခဖင့် ဆုံးခဖတ်နိုင်ပါသည်။ လွှတ်တတာ်များတွင် ဆုံးခဖတ်ချက်များကို အများစု
၏ဆုံးခဖတ်ချက်ခဖင့် အတည်ခပုပါသည်။ ဖွဲ ့စည်းပုံအတခခခံဥပတေတွင် သီးခခားတဖာ်ခပထားခခင်း
မရှိလျှင် သာမန်ကိစ္စရပ်များတွင် တထာက်ခံမဲများခဖင့် အတည်ခပုပါသည်။ တထာက်ခံမဲနှင့်
ကန် ့ကွက်မဲအတရအတွက် တူညီတနလျှင် လွှတ်တတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် ဆုံးခဖတ်မဲကို တပးရပါသည်။
မဲတပးစနစ် ၃ မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို ့မှာ(က)

၁၆။

နှုတ်ခဖင့်မဲတပးခခင်း၊

(ခ)

မတ်တပ်ရပ်၍မဲတပးခခင်း၊

(ဂ)

ဆန္ဒမဲကတ်ခပားခဖင့် လျှို ့ဝှက်မဲတပးခခင်းတို ့ခဖစ်ပါသည်။

တကာ်မတီများတွင် တက်တရာက်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အများစု၏ မဲရရှိမှုတပါ်မူတည်ပပီး

ကိစ္စရပ်များအားလုံးကို

ဆုံးခဖတ် ပါသည်။ ဥက္က ဋ္ဌသည် တထာက်ခံမဲနှင့်

ကန် ့ကွက်မဲ

တူညီတနလျှင် ဆုံးခဖတ်ချက်မဲကို တပးရပါသည်။ တကာ်မတီအစည်းအတဝးများတွင် ဆန္ဒမဲ
ကတ်ခပားခဖင့် လျှို ့ဝှက်မဲတပးခခင်းစနစ်ကို အသုးံ မခပုဘဲ နှုတ်ခဖင့်မဲတပးခခင်းနှင့် မတ်တပ်ရပ်၍
မဲတပးခခင်းကို အသုးံ ခပုပါသည်။ အထက်လွှတ်တတာ်၏ တကာ်မတီအစည်းအတဝးများတွင်

လက်တထာင်ခပပပီးမဲတပးခခင်းကို လည်းအသုံးခပုပပီး

တစ် ခါတစ်ရ ံ

တအာက် လွှ တ ်တ တာ်၏

စီမံခန် ့ခွဲမှုတစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုတရးတကာ်မတီတင
ွ ်လည်း ယင်းစနစ်ကို အသုးံ ခပုပါသည်။
လွှတ်တတာ်နှစ်ရပ်သတဘာထားကွဲလွဲချက်
၁၇။

ဥပတေကကမ်းတစ်ခုကို လွှတ်တတာ်တစ်ခုမှ အတည်ခပုပပီးလျှင် အခခားလွှတ်တတာ်သုိ ့

တပးပို ့ရပါသည်။ ၎င်းလွှတ်တတာ်တွင် ဥပတေကကမ်းကို ယခင်လွှတ်တတာ်နည်းတူ တဆာင်ရွက်
ပါသည်။ လွှတ်တတာ်နှစ်ရပ်လုံးသတဘာတူညီ၍ အတည်ခပုလိုက်တသာအခါ ထိုဥပတေကကမ်း
သည် သာမန်အားခဖင့် ဥပတေတစ်ရပ်ခဖစ်လာပါသည်။ တအာက်လွှတ်တတာ်တွင် အတည်ခပုပပီး
တသာ ဥပတေကကမ်းတစ်ခုကို အထက်လွှတ်တတာ်ကကန် ့ကွက်ခဲ့လျှင် တအာက်လွှတ်တတာ်သည်
ခပင်ဆင်ခခင်းမခပုဘဲ ေုတိယအကကိမ် ဆက်လက်တင်သင
ွ ်းပပီး

ကိုယ်စားလှယ် ၃ ပုံ ၂ ပုံ၊

သို ့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုတသာ ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ တထာက်ခံဆန္ဒမဲကို ရယူနိုင်လျှင် အထက်
လွှတ်တတာ်မှကန် ့ကွက်တသာ်လည်း ထိုဥပတေကကမ်းသည်အတည်ခဖစ်ပါသည်။ တအာက်လွှတ်တတာ်
မှ အတည်ခပုပပီးတသာ ဥပတေကကမ်းတစ်ခုကို အထက်လွှတ်တတာ်သည် ရက် ၆၀ ကာလ
အတွင်း ခပန်ကကားရပါမည်။ မခပန်ကကားပါက တအာက်လွှတ်တတာ်မှ အတည်ခပုသည့်အတိုင်း
အတည်ခဖစ်ပါသည်။ ရက်တပါင်း ၆၀ တရတွက်ရာတွင် လွှတ်တတာ်နားတနသည့်ရက်များ
မပါဝင်ပါ။
၁၈။

အကယ်၍ လွှတ်တတာ်သို ့တင်သွင်းတသာ ဥပတေကကမ်းတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တတာ်

၂ရပ်စလုံးက သတဘာမတူညီတသာ ကိစ္စရပ်များကို တဆွးတနွးညြှေိနှိုင်းနိုင်ရန်အတွက် လွှတ်တတာ်
၂ ရပ်လုံးပါဝင်တသာ ကွန်ဖရင့်တကာ်မတီတစ်ခုကို ဖွဲ ့စည်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကွန်ဖရင့်တကာ်မတီ
တွင် တအာက်လွှတ်တတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၀ ဦးနှင့် အထက်လွှတ်တတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ်
၁၀ ဦးတို ့ခဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားပါသည်။ လွှတ်တတာ်တစ်ခုစီမှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးတရ ၃ ပုံ ၂ ပုံ
တက်တရာက်မှသာလျှင် အစည်းအတဝး အထတခမာက်ပပီးအတရးပါတသာ ဆုံးခဖတ်ချက် အတည်
ခဖစ်ရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၃ ပုံ ၂ ပုံ၏ တထာက်ခံမဲလိုအပ်ပါသည်။ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ၂ ဦး

ရှိပပီး တအာက်လွှတ်တတာ်မှ ၁ ဦး၊ အထက်လွှတ်တတာ်မှ ၁ ဦး တရွးတကာက်တင်တခမြှောက်
ပါသည်။ သဘာပတိတရွးချယ်ရာတွင်လည်း လွှတ်တတာ် ၂ ရပ်လုံးရှိ ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ
တစ်လှည့်စီတရွးချယ်ပါသည်။ ကွန်ဖရင့်တင
ွ ် လွှတ်တတာ် ၂ ခု သတဘာတူညီချက်မရလျှင်
ကွန်ဖရင့်တကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌသည် ၎င်းတို ့၏သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တတာ်သို ့ အချက်အလက်များအား
အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရပါသည်။
ဂျပန်-ခမန်မာလွှတ်တတာ်အချင်းချင်းချစ်ကကည်ရင်းနှီးတရးအသင်း
၁၉။

ခမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁ရက်တန ့တွင် သံတမန်

ဆက်သယ
ွ ်တရး စတင်ထူတထာင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတတာ်အကကီးအကဲများသည်လည်း တစ်နိုင်ငံ
နှင့်တစ်နိုင်ငံ ချစ်ကကည်တရးခရီးစဉ်များ

သွားတရာက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊

ဇန်နဝါရီလတွင် နိုင်ငံခခားတရးဝန်ကကီးောန၊ ခပည်တထာင်စုဝန်ကကီး ဦးဝဏ္ဏတမာင်လွင်သည်
လည် း တကာင် း၊

၂၀၁၆ ခု နှ စ်၊ နိ ုဝ င်ဘ ာလတွ င်

နိ ုင ်ငံ တ တာ်၏

အတို င် ပင် ခံ ပု ဂ္ဂိ ု လ်

တေါ်တအာင်ဆန်းစုကကည်သည်လည်းတကာင်း ဂျပန်နိုင်ငံသို ့ ချစ်ကကည်တရးခရီး သွားတရာက်
ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခခားတရးဝန်ကကီးောန၊ ခပည်တထာင်စုဝန်ကကီး Fumio Kishida
သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ တမလတွင် ခမန်မာနိုင်ငံသို ့ လာတရာက်တလ့လာခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ခမန်မာနိုင်ငံသို ့ တထာက်ပံ့ကူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ်
၂၀။

ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ေီမိုကတရစီတခပာင်းလဲမှုနှင့် အမျိုးသားခပန်လည်သင့်ခမတ်တရး၊ စဉ်ဆက်

မခပတ်ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ရန်ရည်ရွယ်ပပီး ခမန်မာနိုင်ငံ၏ အရှိန်အဟုန်ခမင့်တသာ ခပုခပင်တခပာင်းလဲ
တရးကကိုးပမ်းမှုကို တထာက်ပံ့တပးရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားတရး
ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ခပန်လည်ခပင်ဆင်ပပီး အဓိကကျတသာ နယ်ပယ် ၃
ခုကို အတထာက်အပံ့များတပးရန် တဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနယ်ပယ် ၃ ခုမှာ -

(က) ခပည်သူတို ့၏ လူတနမှုဘဝအဆင့်အတန်းခမင့်မားတစရန်အတွက် တထာက်ပံ့မှု၊
(တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုမျိုးနွယ်များနှင့် ဆင်းရဲသားအလွှာများကို တထာက်ပံ့
တပးရန်၊ စိုက်ပျိုးတရးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ရန်နှင့် နယ်တခမတေသဖွံ ့ပဖိုး
တိုးတက်မှုတို ့ ပါဝင်သည်။)
(ခ)

စီးပွားတရးနှင့် လူမှုတရးကို အတထာက်အကူခပုမည့် လူစွ့ မ်းအားအရင်းအခမစ်
ဖွံ ့ပဖိုး တိုးတက်ရန်နှင့် စနစ်များ တည်တဆာက်ရန်အတွက် တထာက်ပံ့မှု၊

(ဂ)

စဉ် ဆ က် မ ခပတ် စီ း ပွ ာ းတရးတိ ု း တက် ရ န် အ တွ က ် လိ ု အ ပ် တ သာ အတခခခံ
အတဆာက်အအုံနှင့် စနစ်များတည်တဆာက်ရန် စသည့်တို ့ကို တထာက်ပံ့မှုများ။

ခမန်မာနိုင်ငံသို ့ တပးအပ်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏တထာက်ပံ့တငွပမာဏ (၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်အထိ)
(

:

ဘဏ္ဍာတရးနှစ်

ယန်းတချးတငွ

တထာက်ပံ့မှု

နည်းပညာပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်မှု

၂၀၁၁

-

၄၅.၁၃

၂၁.၂၃

၂၀၁၂

၁၉၈၈.၈၁

၂၇၇.၃၆

၄၂.၀၀

၂၀၁၃

၅၁၀.၅၂

၁၉၉.၇၆

၆၇.၁၄

၂၀၁၄

၉၈၃.၄၄

၁၈၁.၈၉

၇၅.၁၈

၂၀၁၅

၁၂၅၇.၃၈

၁၇၆.၀၅

၈၇.၆၃

စုစုတပါင်း

၈၇၆၉.၈၇

၂၇၄၇.၄၃

၇၃၉.၄၈

)

ခမန်မာနိုင်ငံအတွက် အဓိကကျတသာ ကူညီတထာက်ပံ့တရးစီမံကိန်းများ
၂၁။

ဂျပန်နိုင်ငံမှ ခမန်မာနိုင်ငံသို ့ အကူအညီတပးရာတွင် အဓိကကျတသာ ကူညီတထာက်ပံ့တရး

စီမံကိန်းများမှာ တအာက်ပါအတိုင်း ခဖစ်ပါသည်-

(က)

တရားဥပတေစိုးမိုးတရးစင်တာ ( UNDP နှင့်ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်မှု)၊

(ခ)

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတေသများတွင် အတရးတပါ်စားနပ်ရိက္ခာများ တထာက်ပံ့မှု
စီမံကိန်း (WFP နှင့်ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်မှု)၊

(ဂ)

Mangrove (

) စိုက်ပျိုးတရးစီမံကိန်း၊

(ဃ)

တရတဘးသင့်တကျာင်းများ ခပန်လည်တည်တဆာက်တရးစီမံကိန်း (UNICEF နှင့်
ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်မှု)၊

(င)

အလယ်ပိုင်းတေသကျန်းမာတရးဆိုင်ရာအတဆာက်အအုံများခမြှေင့်တင်တရးစီမံကိန်း၊

(စ)

မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းတကျာင်းများအဆင့်ခမြှေင့်တင်တရးစီမံကိန်း၊

(ဆ)

ရန်ကုန်ပမို ့ပတ်ရထားပို ့တဆာင်တရးအဆင့်ခမြှေင့်တင်တရးစီမံကိန်း၊

(ဇ)

မတကွး တို င် းတေသကကီး၊

တပါက် ပမို ့နယ်တ တာင် ပို င် းရှိ

တေသကျန် းမာတရး

တစာင့်တရှာက်မှုဆိုင်ရာစီမံကိန်း (အပိုင်း-၂)၊
(စျ)

တရဆင်းစိုက်ပျိုးတရးတက္က သိုလ်သုတတသနဆိုင်ရာဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်တရးစီမံကိန်း၊

(ည)

မိုးတလဝသတရေါတမျှာ်စင်တည်တဆာက်တရးစီမံကိန်း၊

(ဋ)

သာတကတတံတားအသစ်တည်တဆာက်တရးစီမံကိန်း၊

(ေ)

စာတိုက်စနစ်ခပန်လည်တကာင်းမွန်တရးလုပ်ငန်း။

၂၂။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ်တွင် ခမန်မာ – ဂျပန် လွှတ်တတာ်ချင်း ချစ်ကကည်

ရင်းနှးီ တရးအသင်းကို အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ရုံး၏(၂၄.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန် ့တကကာ်ခငာစာ
အမှတ် ၂၁/၂၀၁၆ ခဖင့် တအာက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခဖင့် ဖွဲ ့စည်းခဲ့
ပါသည်-

စဉ်

ကိုယ်စားလှယ်

ရာထူး

၁။

ဦးတကျာ်တထွး၊ ရန်ကုန်တိုင်းတေသကကီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၈)

ဥက္က ဋ္ဌ

၂။

ဦးတမာင်တကျာ်ဇံ၊ ရခိုင်ခပည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၉)

အဖွဲ ့ဝင်

၃။

ဦးတနာင်နဂျာတန်၊ ကချင်ခပည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၄)

အဖွဲ ့ဝင်

၄။

ဦးတဘာ်ရယ်စိုးတဝ၊ ကယားခပည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၃)

အဖွဲ ့ဝင်

၅။

တေါက်တာမိုးခမင့်တအာင်၊ ပဲခူးတိင
ု ်းတေသကကီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)

အဖွဲ ့ဝင်

၆။

ဦးခင်ဝင်း၊ မတကွးတိင
ု ်းတေသကကီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)

အဖွဲ ့ဝင်

၇။

ဦးခင်တဇာ်ဦး၊ မွန်ခပည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၃)

အဖွဲ ့ဝင်

၈။

ဦးတဇာ်မင်းလတ်၊ ရှမ်းခပည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)

အတွင်းတရးမှူး

၂၃။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်- ခမန်မာလွှတ်တတာ်

ချင်း ချစ်ကကည်ရင်းနှီးတရးအသင်း အတထွတထွအတွင်းတရးမှူး၊ ဂျပန်တအာက် လွှတ်တတာ်အမတ်
H.E.Mr. Kozo Yamamoto ဦးတဆာင်တသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ့နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်
လ ၂၈ ရက်တန ့တွင်တတွ ဆု
့ ံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတတွ ဆု
့ ံပွဲသို ့ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အတူ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ ဦးတအးသာတအာင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ် ခမန်မာဂျပန်

လွှတ်တတာ်ချင်းချစ်ကကည်ရင်းနှီးတရးအသင်းအဖွဲ ့ဝင်များနှင့်

အမျိုးသားလွှတ်တတာ်

ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်တရာက်ခဲ့ကကသည်။ ထိုသို ့တတွ ဆု
့ ံစဉ် လူစွ့ မ်းအားအရင်းအခမစ်
ဖွံ ့ပဖိုး တိုးတက်တရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တတာ်ချင်းချစ်ကကည်တရးခမြှေင့်တင်ပပီး
နှစ်နိုင်ငံချစ်ကကည်တရး ပိုမိုခိုင်ပမဲတစတရးနှင့် ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်တရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို
တဆွးတနွးခဲ့ကကပါသည်။
၂၄။

ခပည်သူလွှ
့ တ်တတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ဦးဝင်းခမင့်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တတာ်အမတ်

နှင့် ဂျပန်-ခမန်မာလွှတ်တတာ်ချင်းချစ်ကကည်ရင်းနှီးတရးအသင်းဥက္က ဋ္ဌ Mr.Ichiro AISAWA
ဦးတဆာင်တသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ့အား ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်တန ့တွင် လက်ခံ

တတွ ဆု
့ ံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတတွ ဆု
့ ံပွဲသို ့ ခပည်သူ ့လွှတ်တတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့်အတူ ခပည်သူလွှ
့ တ်တတာ်
တကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌများ ခဖစ်ကကတသာ တေါက်တာတင်တအာင်၊ ဦးတင်တမာင်ဝင်း၊ တကာ်မတီ
အတွင်းတရးမှူး

ဦးခင်တမာင်စိုး၊

တကာ်မတီအ ဖွဲ ့ဝင်များခဖစ်ကကတသာ

ဦးသာတအာင်၊ တေါ်မိကွန်ချမ်းနှင့် ခပည်သူ ့လွှတ်တတာ်ရုံးမှ

ဦးသန်းညွန် ့၊

တာဝန်ရှိသူများ တက်တရာက်ခဲ့

ကကပပီး ဂျပန်နိုင်ငံအထက်လွှတ်တတာ်အမတ်နှင့် ဂျပန်-ခမန်မာလွှတ်တတာ်ချင်းချစ်ကကည်ရင်းနှီးတရး
အသင်းဥက္က ဋ္ဌ

Mr.Ichiro

AISAWA

ဦးတဆာင်တသာ

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ့နှင့်အတူ

ခပည်တထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံတတာ်ဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကကီး H.E.Mr. Tateshi
HIGUCHI လည်း တက်တရာက်ခဲ့သည်။ ထိုသုိ ့တတွ ဆု
့ ံရာတွင် ဂျပန်-ခမန်မာ နှစ်နိုင်ငံ
လွှတ်တတာ်အချင်းချင်းဆက်ဆံတရးနှင့် ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်တရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ စီးပွားတရး
ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်မှုနှင့် ရင်းနှီးခမြှေုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ပညာတရး၊ ကျန်းမာတရးကဏ္ဍ
များတွင် ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်တရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ခမန်မာနိုင်ငံခပုခပင်တခပာင်းလဲတရးနှင့်
အမျိုးသားခပန်လည်

စည်းလုံးညီညွတ်တရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

နှစ်နိုင်ငံချစ်ကကည်ရင်းနှီးမှု

တိုးတက်ခိုင်ပမဲတရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အခမင်ချင်းဖလှယ်
တဆွးတနွးခဲ့ကကသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်-ခမန်မာလွှတ်တတာ်အချင်းချင်းချစ်ကကည်ရင်းနှီးတရးအသင်း
အတထွတထွအတွင်းတရးမှူး မစ္စတာခိုဇိုယာမာမိုတို၏ ကိုယ်တရးအကျဉ်း

မစ္စတာခိုဇိုယာမာမိုတိုကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ ၈ ရက်တန ့တွင် တမွးဖွားခဲ့ပါသည်။
၎င်း သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် စီးပွားတရးဘာသာရပ်ခဖင့် တိုကျိုတက္က သိုလ်မှလည်းတကာင်း၊
၁၉၇၃ ခုနှစ် တွင် တကာ်နယ်တက္ကသိုလ်မှလည်းတကာင်း ဘွဲ ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၁
ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာတရးဝန်ကကီးောနတွင် အရာရှိတစ်ဦးအခဖစ် စတင်တာဝန်ထမ်းတဆာင်ခဲ့ပပီး
၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ဝန်ကကီး၏ ကိုယ်တရးအရာရှိ အခဖစ် တာဝန်ယူတဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁
ခုနှစ်တွင်

Kyusyu

နိုင်ငံတကာတက္က သိုလ်တွင်

ကထိကအခဖစ်လည်း

ထမ်းတဆာင်

ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် တအာက်လွှတ်တတာ်၌ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်အခဖစ်
တရွးတကာက်ခံခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စီးပွားတရး၊ ကုန်သွယ်တရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီး
ောန၏ ေုတိယဝန်ကကီးအခဖစ် လည်းတကာင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တရားတရးရာကိစ္စရပ်များ
တကာ်မတီ၏ ဥက္က ဋ္ဌအခဖစ် လည်းတကာင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လစ်ဘရယ်ေီမိုကရက်တစ်

ပါတီ၏ ခရီးသွားတရးရာ သုတတသနတကာ်မရှင်တွင် ဥက္က ဋ္ဌအခဖစ်လည်းတကာင်း၊ အခွန်စနစ်
သုတတသနတကာ်မရှင်တွင်

အတွင်းတရးမှူးအခဖစ်လည်းတကာင်း

သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တအာက်လွှတ်တတာ်တွင်

တာဝန်ထမ်းတဆာင်ခဲ့ပါ

ကိုယ်စားလှယ်အခဖစ် ၈ ကကိမ်

တခမာက် တရွးတကာက်တင်တခမြှောက်ခံခဲ့ရပပီး လက်ရှိတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းတဆာင်လျက်ရှိပါ
သည်။

