ြပည်ထောင်စုသမ္မတြမန်မာနိငု ်ငံထတာ်
ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် သတ္တ မပုမံ ှန်အစည်းအထေး
(၂၇)ရက်ထ ြမာက်ထန့မှတ်တမ်း
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တထပါင်းလပ
ြ ည်ထ့ ကျာ် ၁၂ ရက်
( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက် )
[အဂါထန့
င်္ ]
အချိန်၊ ၁၀း၀၀။
ထနပ
ြ ည်ထတာ်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် အစည်းအထေးခန်းမတွင် ဒုတိယအ ြကိမ် အမျိုးသား
လွှတထ် တာ် သတ္တ မပုံမှန်အစည်းအထေး (၂၇)ရက်ထ ြမာက်ထန့ အစီအစဥ်ကို ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်၌ စတင်
ကျင်းပပါသည်။
[အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် မန်းေင်းခိုင်သန်း က ထောင်ရွက်ြပီး၊ အခမ်းအနားမှူး
အဖ
ြ စ် ဦးလွင်ဦး၊ ညွှန် ြကားထရးမှူးချုပ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ရုံးက ထောင်ရွက်ပါသည်။]
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ထနရာယူြခင်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၃။
အခမ်းအနားမှူး။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ယခုအချိန်က
စပ
ြ ီး ပြပည်ထောင်စုသမ္မတြမန်မာနိငု ်ငံထတာ် ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် သတ္တ မပုံမှန်
အစည်းအထေးရဲ့ (၂၇)ရက်ထ ြမာက်ထန့ အစီအစဉ် စတင်ပါထတာ့မယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ပရကထရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။
အချိန်၊ ၁၀း၀၄။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အားလုံး မဂလာပါ။
င်္

[အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ သည် ဥက္က ဋ္ဌ အတွက် သတ်မှတ်ေားသည့် စင်ြမင့်ထပါ်သို့
ပရကထရာက်ထနရာယူပါသည်။]
အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးေိုင်နငို ် ြကပါပ
ြ ီခင်ဗျား။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[မတ်လ ၁၃ ရက်

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် အစည်းအထေး အေထမ
ြ ာက်ထ ြကာင်းနှင့် စတင်ကျင်းပထက
ြ ာင်း
ထက
ြ ညာခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၅။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကထန့ ကျင်းပတဲ့
ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ် သတ္တ မပုံမှန်အစည်းအထေး (၂၇)ရက်ထ ြမာက်ထန့မှာ လွှတထ် တာ်
အခွငအ
့် ထရးထကာ်မတီရဲ့ တင်ြပချက်အရ အစည်းအထေးသို့ တက်ထရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးထရ
စုစုထပါင်း(၂၂၃)ဦးရှိြပီး ဒီကထန့အစည်းအထေးကို (၂၀၅)ဦးတက်ထရာက်ပါတယ်။
အစည်းအထေးသို့ တက်ထရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်ဦးထရ စုစုထပါင်း
ရဲ့ (၉၁.၉၃)ရာခိငု ်နှုန်းရှိ ြပီး တက်ထရာက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးထရဟာ အစည်းအထေး အေထမ
ြ ာက်ရန်
လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးထရ သုံးပုံတစ်ပုံေက် ထကျာ်လွန်တဲ့အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ေိုင်ရာဥပထဒ ပုဒမ် ၄၂ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ေုငိ ်ရာ နည်းဥပထဒ ၂၄ နှင့်
၂၈ တိ့ု အရ အစည်းအထေး အေထမ
ြ ာက်ထ ြကာင်းနှင့် အစည်းအထေး စတင်ကျင်းပထ ြကာင်း ထက
ြ ညာ
ပါတယ်။ (ပြသာာသံများ)
အစည်းအထေး အစီအစဉ် ပြဖန့်ထေေားထက
ြ ာင်း တင်ြပြခင်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၆။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ေိုင်ရာ နည်းဥပထဒ ၄ အရ ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ် သတ္တ မပုံမှန်
အစည်းအထေးရဲ့ (၂၇)ရက်ထ ြမာက်ထန့ အစီအစဉ်ကို အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များေံ
ပြကိုတင်ြဖန့်ထေေားပ
ြ ီး ပြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပါမယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်များ ခွငပ့် န် ြကားခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၆။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၄)ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ေိုင်ရာ နည်းဥပထဒ ၄၁၊ နည်းဥပထဒခွဲ(က)အရ ခွင့်ပန် ြကားလိုတဲ့
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်ဟာ မိမိကိယ
ု ်တိုင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ မိမိအတွက် အခ
ြ ားလွှတ်ထတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကထသာ်လည်းထကာင်း ခွင့်ပန် ြကားရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဒီကထန့ အစည်းအထေး မတက်ထရာက်နငို ်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
ရှလ
ိ ျှင် ခွင့်ပန် ြကားဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၀၇။
ဦးထမာင်ထမာင်လတ်၊ စစ်ကိငု ်းတိငု ်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ(် ၉)။ ။ ထလးစားအပ်ပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီး ခင်ဗျား။ ယထန့ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

၂၀၁၈ ခုနှစ]်

ခွင့်ပန် ြကားခ
ြ င်း
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သတ္တ မပုမံ ှန်အစည်းအထေး (၂၇)ရက်ထြမာက်ထန့ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ရက်ထန့မှာ အစည်းအထေးသို့ တက်ထရာက်
နိငု ်ြခင်းမရှထိ သာ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များရဲ့ကိယ
ု ်စား စစ်ကိုင်းတိငု ်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်
အမှတ်(၉)မှ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် လွှတ်ထတာ်အခွင့်အထရး
ထကာ်မတီ အတွင်းထရးမှူးပြဖစ်သူ ကျွန်ထတာ် ဦးထမာင်ထမာင်လတ် က ခွင့်ပန် ြကားသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ယထန့ အစည်းအထေးသို့ တက်ထရာက်နငို ်ြခင်းမရှထိ သာ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များမှာ ဦးဇုန်လှယ်ေန်း၊ ချင်း ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ထဒသဖွ့ံ ြဖိုးထရးထောင်ရွက်ရန်။
ဦးစိငု ်းသန်းနိငု ်၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ကိယ
ု ်တငို ်ထောင်ရွက်ရန်။ ထဒါက်တာမိးု ြမင့်ထအာင်၊
ပဲခူးတိုင်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကိယ
ု ်တငို ်ထောင်ရွက်ရန်။ ဦးသိမ်းထေွ၊ ဧရာေတီတငို ်းထဒသက
ြ ီး
မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ကိုယ်တိုင်ထောင်ရွက်ရန်။ ထဒါ်ထရွှထရွှစိန်လတ်၊ ပဲခူးတိုင်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်
အမှတ်(၃)၊ ပြပည်ပခရီးစဥ်။ ဦးစိုင်းပန်ဖ၊ ကယား ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ထဒသဖွ့ံ ြဖိုးထရး။
ဦးထစာချစ်ဦး၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ထဒသဖွ့ံ ြဖိုးထရး ထောင်ရွက်ရန်။ ဦးခင်ထမာင်ြမင့်၊
ကချင်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၊ ကိယ
ု ်တိုင်ထောင်ရွက်ရန်။ ဦးဥက္က ာမင်း၊ တနသာရီ
င်္ တငို ်းထဒသက
ြ ီး
မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ ကိုယ်တိုင်ထောင်ရွက်ရန်။ ထဒါက်တာမ
ြ တ်ဉာဏစိုး၊ ရန်ကုန်တငို ်းထဒသ ြကီး
မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ဥပထဒက
ြ မ်းပူးထပါင်းထကာ်မတီ လုပ်ငန်းတာေန်များေမ်းထောင်ရန်။ ထဒါ်သီရိရတနာ၊
မွန်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ ကျန်းမာထရး။ ဦးထမာင်ထမာင်ထေွ၊ မန္တထလးတိုင်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်
အမှတ်(၉)၊ ထမ
ြ လွတ်၊ ထမ
ြ လပ်၊ ထမ
ြ ရိငု ်း အေူးအစည်းအထေးတက်ထရာက်ရန်။ ဦးထကျာ်သန်း၊ ရခိုင်
ပြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ ကိုယ်တငို ် ထောင်ရွက်ရန်နှင့် ဦးညီညီထေွး(ခ)ဦးကိုကထို လး၊ စစ်ကိုင်း
တိငု ်းထဒသ ြကီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကိုယ်တိုင်ထောင်ရွက်ရန် တိ့ု ြဖစ် ြကပါတယ်။
ယခင်က ခွင်ပ့ န် ြကားသဖ
ြ င်လ
့ ွှတ်ထတာ်က ခွင့်ြပုေားသူ စုစုထပါင်း(၄)ဦးနှင့် ယထန့ခွင့်ပန် ြကား
သူ (၁၄)ဦးဖ
ြ စ်ြပီး စုစုထပါင်း ခွင့်ပန် ြကားသူ (၁၈)ဦးဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ခွင့်မ့ဲပျက်ကွက်သူ မရှိပါထက
ြ ာင်းနှင့်
ယထန့ ခွင့်ပန်က
ြ ားသူ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များကို လွှတ်ထတာ်က ခွင့်အြဖစ် သတ်မှတ်
ခွင့်ြပုထပးနိုင်ရန် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးမှတစ်ေင့် လွှတထ် တာ်သ့ို ထလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။
အချိန်၊ ၁၀း၁၀။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယခု ခွင့်ပန်က
ြ ားချက်များကို ခွင့်ြပုဖို့ လွှတ်ထတာ်က သထာာတူပါသလား

ခင်ဗျား။
[သုံး ြကိမ်တိငု ်တိုင် ထမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသည်။]
သထာာတူတဲ့အတွက် ခွင့်ပန်က
ြ ားချက်များကို လွှတထ် တာ်က ခွင့်ြပုထ ြကာင်း ထက
ြ ညာ
ပါတယ်။ (ပြသာာသံများ)

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်များ အစည်းအထေးတက်ထရာက်မှု အထြခအထနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
အချိန်၊ ၁၀း၁၁။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကထန့ ဒုတိယအက
ြ ိမ်
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် သတ္တ မပုံမှန်အစည်းအထေး (၂၇)ရက်ထ ြမာက်ထန့ကို တက်ထရာက်ခွင့်ရှိတဲ့
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထရမှာ(၂၂၃)ဦး၊ ယခင်က ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့်ြပုေားသူ
(၄)ဦး၊ ယထန့ ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့်ြပုေားသူ(၁၄)ဦးပြဖစ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ်က စုစုထပါင်း ခွင်
့ပန် ြကားသူ(၁၈)ဦးဖ
ြ စ်ြပီး ခွင့်မ့ဲပျက်ကွက်သူ မရှိပါ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ေုငိ ်ရာ နည်းဥပထဒ ၄၁၊ နည်းဥပထဒခွဲ(ဂ)အရ ယခု
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များ အစည်းအထေး တက်ထရာက်မှုအထခ
ြ အထန တင်ြပချက်ကို လွှတထ် တာ်ရဲ့
အတည် ြပုချက် ရယူပါမယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအထေး တက်ထရာက်မှု အထြခအထန
တင်ြပချက်ကို လွှတထ် တာ်က အတည်ြပုပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ြကိမ်တိငု ်တိုင် ထမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတထ် တာ်က အတည်ြပုပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ လွှတထ် တာ်က အတည်ြပုတဲ့အတွက် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်
များ အစည်းအထေးတက်ထရာက်မှု အထခ
ြ အထနတင် ြပချက်ကို အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်က အတည်ြပု
မှတ်တမ်းတင်ထ ြကာင်း ထက
ြ ညာပါတယ်။ (ပြသာာသံများ)
ပြကယ်ပွငြ့် ပေားသည့် ထမးခွန်းများကို သက်ေငို ်ရာ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များက ထမးမ
ြ န်းြခင်းနှင့်
သက်ေိငု ်ရာ ပြပည်ထောင်စုအေင့် အဖွ့ဲ အစည်း၀င်က ထဖ
ြ ြကားခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၀း၁၂။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၅)ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
ခင်ဗျား။ လွှတထ် တာ်သိ့ု လွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ ထမးမ
ြ န်းေားတဲ့ ပြကယ်ပွင့် ြပေားတဲ့ ထမးခွန်း
ထတွကို ထမးမ
ြ န်း် ြခင်းနဲ့ ထဖ
ြ ြကားခ
ြ င်း အစီအစဉ် ထောင်ရွက်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ယခု လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်သုံးဦး ထမးမ
ြ န်းမယ့် ထမးခွန်းများဟာ ထောက်လုပ်ထရး
ေန် ြကီးဌာန၊ ဒုတိယေန် ြကီး တစ်ဦးတည်းက ထဖ
ြ ြကားမယ့်ထမးခွန်းများ ပြဖစ်ပါတယ်။ လွှတထ် တာ်
ကိုယ်စားလှယ်များက သက်ေိငု ်ရာ ထမးခွန်းထတွကို တစ်ေက်တည်း ထမးမ
ြ န်းြပီးမှ ဒုတိယေန် ြကီးက
တစ်ခုချင်း ထဖ
ြ ြကားထပးဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၈ ခုနှစ]်

ထမးမ
ြ န်း ြခင်း

5

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးခရိငု ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ် ဂုဏ်ကျွန်းထကျးရွာနှင့် မင်းြပားမ
ြ ို့နယ် ပန်းထမ
ြ ာင်း
တိက
ု ်နယ်ထကျးရွာတိ့ု ြကားတွင်ရှထိ သာ ရွာချင်းေက်လမ်းအား ထမ
ြ သားဖိ့ု ြခင်းနှင့် ထကျာက်ခင်းြခင်း၊
ထကျာက်ထချာခင်းြခင်းစသည်ြဖင့် အေင်တ
့ းို ြမှငထ့် ဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှ/ိ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ထမးခွန်း
အချိန်၊ ၁၀း၁၄။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ပေမဦးစွာ ရခိုင်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၄)မှ ဦးထကျာ်ထကျာ် က
ရခိုင် ြပည်နယ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးခရိငု ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ် ဂုဏ်ကျွန်းထကျးရွာနှင့် မင်းြပားမ
ြ ို့နယ် ပန်းထမ
ြ ာင်း
တိက
ု ်နယ်ထကျးရွာတိ့ု ပြကားတွင်ရှထိ သာ ရွာချင်းေက်လမ်းအား ထမ
ြ သားဖို့ ြခင်းနှင့် ထကျာက်ခင်း ြခင်း၊
ထကျာက်ထချာခင်း ြခင်း စသည်ြဖင့် အေင့်တးို ြမှင့်ထဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းတဲ့
ထမးခွန်း ထမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၁၄။
ဦးထကျာ်ထကျာ်၊ ရခိငု ်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၄)။
။ အားလုးံ ကိမု ဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ေက်
ပါတယ်။ ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်ထမးေားတဲ့ ထမးခွန်းနှင့်ပတ်သက်လ့ို
ရှင်းလင်းတင်ြပထပးပါမယ်။ ထမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ် ဂုဏ်ကျွန်းထကျးရွာနှင့် မင်းြပားမ
ြ ို့နယ်မှာရှိတဲ့ ပန်းထမ
ြ ာင်း
တိက
ု ်နယ်ထကျးရွာတိ့ု အ ြကားမှာရှိထနတဲ့ ရွာချင်းေက်လမ်းဟာ ယခင်နှစ်ထပါင်း (၆၀)ထကျာ်ကာလ
ကပင် စတင်ထဖာက်လုပ်ခဲ့တဲ့ လမ်းတစ်လမ်း ြဖစ်ပါတယ်။ လမ်းအရှည်မှာ (၂)မိုင်ထကျာ်ထကျာ်ထလာက်ပဲ
ရှပိ ါမယ်။ လမ်းအကျယ်ကထတာ့ (၂၅)ထပ ရှိပါတယ်။ ဂုဏ်ကျွန်းထကျးရွာ၊ မယ်ဇလီကုန်းထကျးရွာ၊
အင်းရှည်ထကျးရွာတိ့ု ဟာ ထလးမ
ြ ို့မ
ြ စ်၏ အထရှ့ာက်ကမ်းမှာတည်ရှိ ြပီး ထရလမ်းခရီးကိုသာ အားကိုး
အားေားပ
ြ ုထနရတဲ့ ထကျးရွာထတွ ပြဖစ်ပါတယ်။
မိုးရာသီမှာ ထတာင်ကျထရ ပြပင်းေန်တအ
ဲ့ တွက်ထ ြကာင့် ထရစီးအား ထတာ်ထတာ်သန်ပါတယ်။
အဲဒါထက
ြ ာင့် ထမ
ြ ာက်ဦးာက်ကမ်းကို ကူးတိ့ု ထလှနဲ့ကူးရတာ ထတာ်ထတာ်ခက်ခဲပါတယ်။ အန္တရာယ်လည်း
များပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့် ဒီထကျးရွာများဟာ ထဖာ်ြပပါအခက်အခဲထြကာင့် လက်ရှိမှာ ပညာထရး၊ ကျန်းမာထရး၊
စီးပွားထရး၊ လူမှုထရး စတဲ့ ဟာထတွနဲ့ ပတ်သက်ထနရင် ပန်းထမ
ြ ာင်းတိုက်နယ်ထကျးရွာကိသ
ု ာ အဓိက
မှီခုအ
ိ ားေားထနရတာ ထတွ့ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပန်းထမ
ြ ာင်းတိက
ု ်နယ် အထခ
ြ ခံပညာအေက်တန်းထကျာင်း၊
တိက
ု ်နယ်ထေးရု၊ံ ထစျး အဲဒီထနရာထတွကို ထန့စဉ်နဲ့အမျှ သွားလာထနတဲ့အခါမှာ ဒီ ရွာချင်းေက်လမ်းကို
ဒီလမ်းအို၊ လမ်းထဟာင်းကိုသာ အသုံးြပုထနရပါတယ်။
လွန်ခဲ့ထသာ နှစ်(၆၀)ထကျာ်က ရှထိ နခဲ့တလ
ဲ့ မ်းဟာ ဒီထန့အေိ ယခင်အတိငု ်းပဲ ရှထိ နပါတယ်။
မည်သည့်အစိးု ရလက်ေက်မှာမှ အေင့်တးို ြမှင့်လုပ်ထပးခဲ့တာ မရှထိ သးပါာူး။ အေိုပါလမ်းကို ထလ့လာ
ပြကည့်ရှုဖိ့ု လိုအပ်သလို ထောင်ရွက်ထပးဖို့အတွက် ကျွန်ထတာ် လွှတထ် တာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို ထကျးရွာမှ
ဖိတ်ထခါ်တဲအ
့ တွက် ကျွန်ထတာ် သွားထရာက်ြပီးထတာ့ ပြကည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကလည်း လမ်း
အထခ
ြ အထနက
ြ ည့်ြပီးထတာ့ လွှတ်ထတာ်မှာ တင်ြပထတာင်းေိထု ပးပါမယ်လ့ို ထပ
ြ ာက
ြ ားခဲ့ပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့်
ကျွန်ထတာ် ဒီထမးခွန်းကို ထမးရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ ထမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ် ဂုဏ်ကျွန်းထကျးရွာနှင့်
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မင်းြပားမ
ြ ို့နယ် ပန်းထမ
ြ ာင်းထကျးရွာတို့၏ ရွာချင်းေက်လမ်းထဟာင်းကို ထမ
ြ သားတင်ဖ့ို ကာ ထကျာက်ထချာ
လမ်းအဖ
ြ စ် အေင့်တိးု ြမှင့်ထဖာက်လုပ်ထပးပါရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ ထလးစားစွာနှင့် ထမးမ
ြ န်း အပ်ပါတယ်။
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ထကျာက်ထတာ်ြမို့နယ်အတွင်း ရန်ကုန် - စစ်ထတွ ကားလမ်းမှ ကန်ထစာက်ထကျးရွာ ကံသးုံ ေင့် - ဒုနံ ာ - နီထချ - ထအာက်လာထကျးရွာအေိ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းကို ရာသီမထရွး သွားလာ
နိငု ်သည့် ကွန်ကရစ်လမ်း သိ့ု မဟုတ် ထကျာက်ထချာလမ်း ထဖာက်လုပ်ထပးရန်နှင့် ကန်ထစာက်ထကျးရွာ
အနီး ယိးု ထချာင်း ထချာင်းလက်တက်တွင် (၁၂၀)ထပအကျယ် သံကူကွန်ကရစ် တံတားတစ်စင်းတိ့ု ကို
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ာဏ္ဍာထရးနှစ်တွင် ထောက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှ/ိ မရှတ
ိ ့ို နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထမးခွန်း
အချိန်၊ ၁၀း၁၈။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ေက်လက် ြပီး ရခိုင် ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၅)မှ ဦးမ
ြ င့်နိုင် က
ရခိုင် ြပည်နယ်၊ ထကျာက်ထတာ် ြမို့နယ်အတွင်း ရန်ကုန် - စစ်ထတွ ကားလမ်းမှ ကန်ထစာက်ထကျးရွာ ကံသုံးေင့် - ဒုံနာ - နီထချ - ထအာက်လာထကျးရွာအေိ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းကို ရာသီမထရွး သွားလာ
နိုင်သည့် ကွန်ကရစ်လမ်း သို့မဟုတ် ထကျာက်ထချာလမ်း ထဖာက်လုပ်ထပးရန်နှင့် ကန်ထစာက်ထကျးရွာ
အနီး ယိုးထချာင်းထချာင်းလက်တက်တွင် (၁၂၀)ထပအကျယ် သံကူကွန်ကရစ် တံတားတစ်စင်းတိ့ု ကို
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ာဏ္ဍာထရးနှစ်တွင် ထောက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိတ့ို နှင့် စပ်လျဉ်းတဲ့ ထမးခွန်း
ထမးမ
ြ န်းဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၁၈။
ဦးမ
ြ င့်နိငု ်၊ ရခိငု ်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၅)။
။ ထလးစားအပ်ပါတဲ့ အမျိုးသား
လွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြက ီး၊ ပြပ ည်ထောင်စုဒုတိယေန် ြက ီးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
အားလုံးကို သာလီစွပါလို့ ဦးစွာပေမ နှုတ်ခွန်းေက်သ ဂါရေပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာ့
ရခိုင် ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၅)မှ အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမ
ြ င့်နငို ် ပြဖစ်ပါတယ်။
ကျွန်ထတာ် ဒီထန့ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်မှာ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းနှင့် ပတ်သက်တထဲ့ မးခွန်းတစ်ခုကို
ပြကယ်ပွင့် ြပထမးခွန်းအထနနဲ့ ထမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌပြကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်မ့ ဲေန္ဒနယ် ထကျာက်ထတာ်
ပြမို့နယ်တွင် အဓိကလုပ်ထောင်ရမယ့် လမ်းများေဲမှာ အခု ကျွန်ထတာ်ထမးမ
ြ န်းမယ့် ရန်ကုန် - စစ်ထတွ
ကားလမ်းကထနတစ်ေင့် ကန်ထစာက်ထကျးရွာ - ကံသုံးေင့် - ဒုနံ ာ - နီထချ - ထအာက်လာထကျးရွာအေိ
ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းဟာလည်း အပါအေင် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းအရှည်ဟာ (၈)မိုင်ထလာက်သာရှိ
ပါတယ်။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ာဏ္ဍာထရးနှစ်တွင် ထမ
ြ သားလမ်းအဖ
ြ စ် (၃)မိုင်နှင့် (၃)ဖာလုက
ံ ို ထဖာက်လုပ်
ပြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ အေိုပါလမ်းကို ထမ
ြ သားလမ်းအဖ
ြ စ် ပြပီးစီးထအာင်လည်း ထောက်လုပ်ထပးရမယ့်အ ြပင်
ရာသီမထရွး သွားလာနိငု ်ထရးအတွက် ကွန်ကရစ်လမ်း သို့မဟုတ် ထကျာက်ထချာလမ်းအဖ
ြ စ် ထောင်ရွက်
ထပးရန် လိုအပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းကို ရာသီမထရွး သွားလာနိငု ်တဲ့လမ်းအဖ
ြ စ် ထောင်ရွက်ထပး
လိုက်ပါက ကန်ထစာက်ထကျးရွာအပါအေင် ထကျးရွာထပါင်း (၁၀)ရွာနှင့် လူဦးထရ (၅၀၀၀)ထကျာ်ကို
အကျိုးပ
ြ ုနိုင်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၈ ခုနှစ]်

ထမးမ
ြ န်း ြခင်း
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ဒီလမ်းထပါ်ရှိ ကန်ထစာက်ထကျးရွာတွင် အသစ်ထောက်လုပ်ထနပ
ြ ီြဖစ်တဲ့ တိက
ု ်နယ်ထေးရုံ
လည်းရှိထနပါတယ်။ အနီးအနားထကျးရွာများမှ တိုက်နယ်ထေးရုသ
ံ ို့ အလွယ်တကူ လာထရာက်နငို ် ြကမှာ
ပြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ထစာက်ထကျးရွာတွင် အေက်တန်းထကျာင်း၊ ရဲစခန်း၊ ထကျးရွာတွင်းထစျးတိ့ု လည်း
ရှထိ နခ
ြ င်းထက
ြ ာင့် အနီးအနားထကျးရွာများ ဤလမ်း ြပီးထမ
ြ ာက်ပါက ကျန်းမာထရး၊ ပညာထရး၊ လူမှုထရး၊
စီးပွားထရးတိ့ု ကအစ အေင်ထ ြပလာနိငု ်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဒီ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းကို ရာသီမထရွး သွားလာနိုင်ထရး အသုံးြပုနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်စစ်ထတွကားလမ်းမက
ြ ီးထပါ် ထပ(၁၂၀၀)အကွာတွင်ရှိတဲ့ ယိးု ထချာင်း၏ ထချာင်းလက်တက် ထပ(၁၂၀)
အကျယ် တံတားတစ်စင်းကိုလည်း ထောက်လုပ်ထပးလိုက်မှသာ အေင်ထ ြပစွာ သွားလာနိုင် ြကမှာြဖစ်
ပါတယ်။ ကန်ထစာက်ထကျးရွာသိ့ု လည်း ကားများ၊ သုံးာီးများ ေင်ေွက်လာနိုင်ြပီး ထအာက်လာထကျးရွာ
အေိ ထကျးရွာထပါင်း (၁၀)ရွာကိလ
ု ည်း အေင်ထ ြပထစနိငု ်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ ထဒသထကျးရွာများဟာ
ကန်ထစာက်ထကျးရွာကို အမှီြပုထနရထက
ြ ာင်း သိရပါတယ်။ ကန်ထစာက်ထကျးရွာမှ လွလ
ဲ ့ို ရှိရင် ကျန်ထကျးရွာ
များဟာ ပြမိုတိငု ်းရင်းသားများ ထနေိငု ်တဲ့ ေင်းရဲတဲ့ထကျးရွာများ ပြဖစ်ပါတယ်။ လယ်လုပ်ငန်း၊ ထတာင်ယာ
လုပ်ငန်းကိုပဲ အဓိကေား လုပ်ကိုင်ြကပါတယ်။ အခုလို ေင်းရဲြပီး နိမ့်ကျမှုများကို စာနာထောက်ေားပ
ြ ီး
လူမှုာေမ
ြ င့်မားထစထရးအတွက် အမျုိ းသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးမှ တစ်ေင့် ပြပည်သူများကိုယ်စား
ထအာက်ပါထမးခွန်းကို ထမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။
ထကျာက်ထတာ်ြမို့နယ်အတွင်း ရန်ကုန် - စစ်ထတွ ကားလမ်းမှ ကန်ထစာက်ထကျးရွာ ကံသုံးေင့် - ဒုံနာ - နီထချ - ထအာက်လာထကျးရွာအေိ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းကို ရာသီမထရွး သွားလာ
နိုင်တဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်း သို့မဟုတ် ထကျာက်ထချာလမ်း ထဖာက်လုပ်ထပးရန်နှင့် ကန်ထစာက်ထကျးရွာအနီး
ယိုးထချာင်းထချာင်းလက်တက်တွင် (၁၂၀)ထပအကျယ် သံကူကွန်ကရစ် တံတားတစ်စင်းကို ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ာဏ္ဍာထရးနှစ်တွင် ထောက်လုပ်ထပးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ထမးမ
ြ န်းအပ််ပါတယ်ခင်ဗျား။
အားလုံးကို ထကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ချင်းြပည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်ြမို့နယ်၊ ကာနန်းထကျးရွာအုပ်စုနှင့် ပလက်ေြမို့နယ်၊ မှုတ
ံ နူးထကျးရွာအုပ်စု၊
ကာနန်း - ပိက
ု ်ထတာ - မှုတ
ံ နူး - ချိုင်းစနူးြကား ကားလမ်း ထဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှ/ိ မရှိ သိရလ
ှိ ိုြခင်း
နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထမးခွန်း
အချိန်၊ ၁၀း၂၁။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ေက်လက်ြပီး ချင်း ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)မှ ဦးမျိုးေပ်(ခ)
ေလိငု ်းမျိုးေိုက် က ချင်း ြပည်နယ်၊ ကန်ပက်လက် ြမို့နယ်၊ ကာနန်းထကျးရွာအုပ်စုနှင့် ပလက်ေ ြမို့နယ်၊
မှုံတနူးထကျးရွာအုပ်စု၊ ကာနန်း - ပိုက်ထတာ - မှုံတနူး - ချိုင်းစနူး ြကား ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးရန်
အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ သိရှလ
ိ ို ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းတဲထ့ မးခွန်း ထမးမ
ြ န်းဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၂၁။
ဦးမျိုးေပ်(ခ)ေလိငု ်းမျိုးေိက
ု ်၊ ချင်းြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)။
။ ထလးစားအပ်တဲ့
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့်တကွ ပြပည်ထောင်စု ဒုတိယေန် ြကီးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[မတ်လ ၁၃ ရက်

ကိယ
ု ်စားလှယ်များအားလုံး မဂလာပါလိ
င်္
့ု ဦးစွာနှုတ်ခွန်းေက်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာ့ ချင်းြပည်နယ်
မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)မှ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးေပ်(ခ)ေလိုင်းမျိုးေိုက် ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်ထမးမ
ြ န်းလိုတဲ့ ထမးခွန်းကထတာ့ ချင်း ြပည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်
ပြမို့နယ်၊ ကာနန်းထကျးရွာအုပ်စုနှင့် ပလက်ေြမို့နယ်၊ မှုတ
ံ နူးထကျးရွာအုပ်စု၊ ကာနန်း - ပိက
ု ်ထတာ - မှုတ
ံ နူး ချိုင်းစနူး ြကား ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုြခင်းထမးခွန်း ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ချင်းြပည်နယ် ပလက်ေြမို့နယ်၊ အေက်ထလးမ
ြ ို့ ယခင်တိုက်နယ် အမှတ်
(၁၅) နယ်ထြမတွင် ထကျးရွာအုပ်စုထပါင်း (၁၁)အုပ်စု၊ ထကျးရွာထပါင်း (၄၅)ရွာ၊ အိမ်ထြခထပါင်း (၉၈၃)အိမ်နှင့်
လူဦးထရထပါင်း (၅၄၇၂)ဦးရှထိ ြကာင်း ထဒသတာေန်ရသ
ှိ ူများ၏ တင်ြပချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ ပလက်ေ
ပြမို့နယ်၏ အထရှ့ထတာင်ပိုင်းရှိထဒသဖ
ြ စ် ြပီး မင်းတပ်၊ မတူပီ၊ ကန်ပက်လက်ြမို့နယ်နှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်
မင်း ြပား၊ ထမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ်တုိ့စပ် ြကားတွင် တည်ရထှိ သာထဒသ ပြဖစ်ပါတယ်။ ပလက်ေ ြမို့နယ်ဟာ
ချင်းပြပည်နယ်ရှိ (၉)ပြမို့နယ်အတွင်း ဖွ့ံ ြဖိုးမှုအနိမ့်ေးုံ ြမို့နယ်ြဖစ်ြပီး ပလက်ေြမို့နယ်အတွင်းတွင် ပြမို့နယ်၏
အထရှ့ထတာင်ပိငု ်းရှိ ထဒသခံြပည်သူများဟာ ပြမို့နယ်တွင် အခက်ခဲေံးု ထဒသ ပြဖစ်ပါတယ်။ ယထန့ေိ
ေိုင်ကယ်လမ်းထတာင်မရှိထသာ ထကျးရွာအုပ်စုများစွာ ရှထိ နပါတယ်။ ထရလမ်း၊ ကုန်းလမ်း စသည့်
ေက်သွယ်သည်လ
့ မ်းများ မရှသ
ိ ည်အ
့ တွက် ပညာထရး၊ ကျန်းမာထရး၊ စီးပွားထရးနှင့် လူမှုာေ စသည့်
အထရးကိစ္စများတွင် ယထန့အေိ ထနာက်ကျကျန်ရစ်ထသာထဒသ ပြဖစ်ပါတယ်။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ထရး
ခက်ခဲသည်အ
့ တွက် နိငု ်ငံထတာ်မှချထပးထသာ တချုိ့ဌာနေိငု ်ရာအထောက်အအုံများ ထောက်လုပ်ထပးနိငု ်ြခင်း
မရှာ
ိ ဲ ပြပန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့် အထောက်အအုမံ ျား တချို့ထကျးရွာတွင်ရထှိ ြကာင်း သိရခှိ ရ
ဲ့ ပါတယ်။ လမ်းပန်း
ေက်သွယ်ထရး ထကာင်းမွန်မည်ေုိပါက ပညာထရး၊ ကျန်းမာထရးေန်ေမ်းများနှင့် ထဒသခံြပည်သူများ
သည်လည်း လွယ်ကူစွာ ခရီးသွားလာနိုင်မည်ြဖစ်ြပီး ထကျာင်းသားလူငယ်များရဲ့ ပညာသင်ယူရာတွင်လည်း
လွယ်ကူစွာ သွားထရာက်ပညာသင်ယူနိုင်မည်ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ကန်ပက်လက်ြမို့နယ် ကာနန်းထကျးရွာအုပ်စု၊ ကာနန်းထကျးရွာအေိ
(၁၈)ထပအကျယ် ကားလမ်းထဖာက်လုပ် ြပီးြဖစ်ထ ြကာင်း သိရရ
ှိ ပါတယ်။ ကာနန်း - ပိုက်ထတာ - မှုံတနူး
နယ်နိမိတ် ထလးထချာင်းအေိ ထကျးလက်ထဒသဖွ့ံ ြဖိုးထရး (CDD)ရန်ပထုံ ငွမှ ေိငု ်ကယ်လမ်း ထဖာက်လုပ်
ပြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးနိုင်ပါရန် ထဒသခံြပည်သူများကိုယ်စား တင်ြပထတာင်းခံရ
ပြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ၎င်းလမ်းဟာ ေမီး-ကန်ပက်လက် ကားလမ်းနှင့် ချိတ်ေက်တဲ့လမ်း ြဖစ်ြပီး မတူပီ၊
ကန်ပက်လက်လမ်း ထဖာက်ထပးပါကလည်း ချိတ်ေက်နငို ်တဲ့လမ်း ပြဖစ်ပါတယ်။ ယခင်တိုက်နယ် အမှတ်
(၁၅)နယ်ထြမ ယခုထကျးရွာအုပ်စု(၁၁)အုပ်စုအတွင်းရှိ ပြပည်သူများ၏ လူမှုာေဖွ့ံ ြဖိုးထရးအတွက် များစွာ
အထရးပါသည့် လမ်းပိုင်း ြဖစ်သည်အ
့ တွက် ထဒသခံြပည်သူများကိုယ်စား တင်ြပထတာင်းခံရ ြခင်း ြဖစ်
ပါတယ်။ သက်ေိငု ်ရာ ေန် ြကီးဌာနအထနဖ
ြ င့်လည်း အေူးအထလးေား ကူညီထဖာက်လုပ်ထပးပါရန်နှင့်
ထေးလံထခါင်သီသည့် ထကျးလက်ထန တိငု ်းရင်းသား ပြပည်သူများကိုယ်စား တင်ြပထတာင်းခံအပ်ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ ချင်း ြပည်နယ် ကန်ပက်လက်ြမို့နယ် ကာနန်းထကျးရွာအုပ်စုနှင့် ပလက်ေ ြမို့နယ်၊ မှုံတနူး
ထကျးရွာအုပ်စု၊ ကာနန်း - ပိုက်ထတာ - မှုံတနူး - ချိုင်းစနူး ြကား ကားလမ်း ထဖာက်လုပ်ထပးပါရန်
အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးမှတစ်ေင့် မဲေန္ဒရှင်ြပည်သူများကိုယ်စား သက်ေငို ်ရာေန် ြကီးဌာနသို့
ရိထု သစွာ ထမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။ ထကျးဇူးတင်ပါတယ်။
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အချိန်၊ ၁၀း၂၄။
ဥက္က ဋ္ဌ။ ။ ထမးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်ြပီး ထောက်လုပ်ထရးေန် ြကီးဌာန၊ ဒုတိယေန် ြကီးက
တစ်ခုချင်း ထဖ
ြ ြကားထပးဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထဖ
ြ ြကားချက်
အချိန်၊ ၁၀း၂၄။
ဦးထကျာ်လင်း(ဒုတိယေန် ြကီး၊ ထောက်လုပ်ထရးေန် ြကီးဌာန)။
။ ထလးစားအပ်ပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားေားထသာ
ဧည့်သည်ထ် တာ်များအားလုးံ ကို မဂလာအထပါင်
င်္
းနှင့် ပြပည်စ့ ုံ ြကပါထစလို့ ေုမွန်ထကာင်းထတာင်းရင်း နှုတ်ခွန်း
ေက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာ့ ထောက်လုပ်ထရးေန် ြကီးဌာန၊ ဒုတိယေန် ြကီး ဦးထကျာ်လင်း
ပြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ့်အထနဖ
ြ င့် ရခိုင်ြပည်နယ် အမှတ်(၄)မဲေန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးထကျာ်ထကျာ် ထမးမ
ြ န်းေားတဲ့ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးခရိငု ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ် ဂုဏ်ကျွန်းထကျးရွာနှင့်
မင်း ြပားမ
ြ ို့နယ်၊ ပန်းထမ
ြ ာင်းတိက
ု ်နယ်ထကျးရွာတိ့ု ြကားတွင်ရှိထသာ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းအား ထမ
ြ သား
ဖို့ြခင်းနှင့် ထကျာက်ခင်း ြခင်း၊ ထကျာက်ထချာခင်း ြခင်း စသည်ြဖင့် အေင်တ
့ ိုးြမှင့် ထဖာက်လုပ်ထပးရန်
အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းတဲ့ထမးခွန်းကို ရှင်းလင်းထဖ
ြ ြကားသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးခရိငု ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ်
ဂုဏ်ကျွန်းထကျးရွာနှင့် မင်း ြပားမ
ြ ို့နယ် ပန်းထမ
ြ ာင်းတိက
ု ်နယ်ထကျးရွာတို့ ေက်သွယ်သည့် ထကျးလက်
လမ်းအရှည်(၂)မိုင် (၃)ဖာလုသ
ံ ည် ထောက်လုပ်ထရးေန် ြကီးဌာန၊ ထကျးလက်လမ်းဖွ့ံ ြဖိုးထရးဦးစီးဌာန
လမ်းအမည်ထပါက်စာရင်းတွင် ပါေင်ြခင်းမရှိထသးသည့် လမ်းတစ်လမ်း ြဖစ်ြပီး ထကျးရွာ(၄)ရွာကို
ပြဖတ်သန်း ထကျးလက်ထနလူဦးထရ (၃၂၀၀)ခန့် အကျိုးပ
ြ ုမည်လ
့ မ်း ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ထမ
ြ ာက်ဦးခရိငု ်၊ ထမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ် ဂုဏ်ကျွန်း
ထကျးရွာနှင့် မင်းြပားမ
ြ ို့နယ် ပန်းထမ
ြ ာင်းတိုက်နယ်ထကျးရွာတို့ ေက်သွယ်သည့် ထကျးရွာချင်းေက်သွယ်
ေားတဲ့လမ်းသည် ပြပည်ထောင်စုလမ်းစာရင်းအေင့်ေင်ဖိ့ု အတွက် ပေမဦးစွာ ထောင်ရွက်ရမယ်လ
့ မ်း
ပြဖစ်ပါတယ်။ ထောက်လုပ်ထရးေန် ြကီးဌာနပိုင် လမ်းစာရင်းသို့ သိမ်းသွင်းနိုင်ထရးအတွက် ရခိုင်ြပည်နယ်
အစိးု ရအဖွ့ဲ မှတစ်ေင့် ပြပည်ထောင်စုအစိးု ရအဖွ့ဲ ရုံးသို့ တင်ြပ ြပီး လုပ်ေုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ေက်လက်
ထောင်ရွက် ထောက်လုပ်ထရးေန် ြကီးဌာနပိုင်လမ်းအဖ
ြ စ် ထရာက်ရပှိ ါက ာဏ္ဍာထရးနှစ်အလိက
ု ် ရန်ပုံထငွ
တင်ြပထတာင်းခံသွားပ
ြ ီးထတာ့ ရန်ပထုံ ငွရရှမိ ှုအထပါ် မူတည်ြပီးထတာ့ ရာသီမထရွး သွားလာနိုင်ထသာလမ်း
အဖ
ြ စ် အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ရွက်ထပးသွားမှာ ပြဖစ်ပါထက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းထဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ေက်လက်ြပီးထတာ့ ရခိုင်ြပည်နယ် အမှတ်(၅)
မဲေန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် ဦးမ
ြ င့်နငို ် မှ ထမးမ
ြ န်းေားတဲ့ ရခိုင် ြပည်နယ်၊
ထကျာက်ထတာ်ပြမို့နယ်အတွင်း ရန်ကုန် - စစ်ထတွ ကားလမ်းမှ ကန်ထစာက်ထကျးရွာ - ကံသုံးေင့် - ဒုံနာ နီထချ - ထအာက်လာထကျးရွာအေိ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းကို ရာသီမထရွး သွားလာနိငု ်သည့် ကွန်ကရစ်
လမ်း သို့မဟုတ် ထကျာက်ထချာလမ်း ထဖာက်လုပ်ထပးနိုငရ
် န်နှင့် ကန်ထစာက်ထကျးရွာအနီး ယိုးထချာင်း
ထချာင်းလက်တက်တွင် (၁၂၀)ထပအကျယ် သံကူကွန်ကရစ် တံတားတစ်စင်းတိ့ု ကို ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[မတ်လ ၁၃ ရက်

ာဏ္ဍာထရးနှစ်တွင် ထောက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းတဲထ့ မးခွန်းကို ရှင်းလင်းထဖ
ြ
ပြကားသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ထကျာက်ထတာ်ြမို့နယ်အတွင်းရှိ ကန်ထစာက် ကံသုံးေင့် - ဒုံနာ - နီထချ - ထအာက်လာ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်းသည် အရှည် (၈)မိုင် ရှိြပီး ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ာဏ္ဍာထရးနှစ် ပြပည်ထောင်စုရန်ပထုံ ငွ ြဖင့် ကန်ထစာက်ထကျးရွာမှ ဒုံနာထကျးရွာ အေိ
ထမ
ြ သားလမ်း (၃)မိုင် (၃.၃)ဖာလုနံ ှင့် ထကျးရွာပိငု ် ကိုယ်ေူကယ
ို ်ေထမ
ြ သားလမ်း (၆)ဖာလုံ စုစုထပါင်း
ထမ
ြ သားလမ်း (၄)မိငု ် (၁.၃)ဖာလုံ ထဖာက်လုပ်ေားရှိြပီးြဖစ်ပါတယ်။ အေိုပါ ထကျးရွာချင်း ေက်လမ်းအား
တစ်ေက်တစ်စပ်တည်း ပြဖစ်ထစရန်အတွက် ဒုံနာရွာမှ နီထချ - ထအာက်လာရွာသို့ ေက်လက်ထဖာက်လုပ်ရန်
ထမ
ြ သားလမ်း (၃)မိငု ်ခန့်ကျန်ရှိြပီး ယိးု ထချာင်းထချာင်းလက်တက် (ပန်းပဲထချာင်း) ကွန်ကရစ်တံတား
(၁)စင်းနှင့် Box Culvert (၅)စင်းတည်ထောက်ရန် လိုအပ်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြက ီးခင်ဗျား။ ထ ြမ သားလမ်း ထောင်ရွက် ြပ ီးစီး ြပ ီ ြဖ စ်သည့်
ကန်ထစာက် - ကံသုံးေင့် ထမ
ြ သားလမ်း (၄)မိုင် (၁.၃)ဖာလုအ
ံ ား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်လုပ်ငန်းနှင့်
ယိုးထချာင်းလက်တက် (ပန်းပဲထချာင်း) တံတားတည်ထောက် ြခင်း လုပ်ငန်းတို့ကို ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉
ာဏ္ဍာထရးနှစ် ပြပည်ထောင်စု မူလခွင့်ြပုရန်ပထုံ ငွတွင် ေည်သ
့ ွင်းလျာေားပ
ြ ီး ရန်ပုံထငွရရှိမှုအထပါ်
မူတည် အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ရွက်ထပးသွားမည်ြဖစ်ြပီး အေိုပါ လုပ်ငန်းများပ
ြ ီးစီးပါက
ထောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိတဲ့ ဒုနံ ာ - နီထချ - ထအာက်လာ ထကျးရွာချင်းေက်လမ်း (၃)မိုင်ခန့်အား
ပြပည်ထောင်စု မူလခွင့်ြပုရန်ပုံထငွနှင့် ပြပည်နယ်အစိုးရ ရန်ပုံထငွတ့ို တွင် နှစ်အလိက
ု ် ေည်သ
့ ွင်းလျာ
ေားပ
ြ ီး ေက်လက်အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ရွက်ထပးသွားမှာ ြဖစ်ပါထက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းထဖ
ြ ြကား
အပ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ေက်လက်ြပီးထတာ့ ချင်း ြပည်နယ် အမှတ်(၁၂)
မဲေန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် ဦးမျိုးေပ် (ခ) ေလိငု ်းမျိုးေိုက် ထမးမ
ြ န်းေားတဲ့
ချင်း ြပည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်ြမို့နယ်၊ ကာနန်းထကျးရွာအုပ်စုနှင့် ကာနန်း - ပိုက်ထတာ - မှုံတနူး ချိုင်းစနူး ြကား ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှနိ ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထမးခွန်းအား ရှင်းလင်း
ထဖ
ြ ြကားသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ကန်ပက်လက်ြမို့နယ်၊ ကာနန်းထကျးရွာအုပ်စုနှင့်
ပလက်ေ ြမို့နယ် မှုံတနူး - ချိုင်းစနူး ြကား ကားလမ်းအရှည် (၃၉)မိုင်သည် ထောက်လုပ်ထရးေန် ြကီးဌာန၊
ထကျးလက်လမ်းဖွ့ံ ြဖိုးထရးဦးစီးဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲထသာလမ်းြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ပက်လက် ြမို့နယ်၊ ကာနန်း
လမ်းခွဲမှ ပိုက်ထတာ - ေိုးနူးလမ်း အရှည် (၂၀)မိုင်လမ်း အကျယ် (၆)ထပသည် လမ်းအေင့် သတ်မှတ်
ချက်အရ Class (C) ဦးစားထပးအေင့်(၁)ပြဖစ်ြပီး ေက်လက်ထဖာက်လုပ်ရမယ့် ပလက်ေ ြမို့နယ် ေိုးနူး
- မှုံးတနူး - ချိုင်းစနူး လမ်းအရှည် (၁၉)မိုင် လမ်းအကျယ်(၃)ထပသည် လမ်းအေင်သ
့ တ်မှတ်ချက်အရ
Class(C) ဦးစားထပးအေင့် (၂)တွင် ပါေင်ပါတယ်။ ပလက်ေ ြမို့နယ် ေိုးနူး - မှုံတနူး - ချိုင်းစနူးလမ်း
အရှည် (၁၉)မိငု ် လမ်းအကျယ်(၃)ထပကိထု တာ့ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ာဏ္ဍာထရးနှစ် ထနာက်ပငို ်းကာလများမှာ

၂၀၁၈ ခုနှစ]်
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ာဏ္ဍာထငွများ တင်ြပထတာင်းခံြပီးထတာ့ ရန်ပထုံ ငွများခွထဲ ေရရှမိ ှုအထပါ် မူတည်ြပီး အထကာင်အေည်ထဖာ်
ထောင်ရွက်ထပးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ကန်ပက်လက်ြမို့နယ်၊ ကာနန်းလမ်းခွဲမှ ပိုက်ထတာ
- ေိုးနူးလမ်း အရှည် (၂၀)မိုင် အကျယ် (၆)ထပလမ်းအား ဦးစားထပးသတ်မှတ်ေားမှုနှင့် ထဒသခံ
ပြပည်သူများ၏ ထတာင်းေိခု ျက်အရ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ာဏ္ဍာထရးနှစ်မှစတင်ြပီးထတာ့ ာဏ္ဍာထငွများ
လျာေားတင်ြပထတာင်းခံ ြပီး ရန်ပုံထငွရရှိမှုအထပါ်မူတည် ြပီးထတာ့ အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ရွက်
ထပးသွားမည်ြဖစ်ပါထက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းထဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ ထကျးဇူးတင်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၂၉။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ထမးခွန်းလာထရာက် ထဖ
ြ ြကားထပးတဲ့ ထောက်လုပ်ထရးေန် ြကီးဌာန၊ ဒုတိယ
ေန် ြကီး မိမိအစီအစဉ် ပြပီးေုံးလျှင် ပြပန်လည် ေွက်ခွာနိုင်ပါတယ်။
အဂတိလက
ို ်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရး ဥပထဒကို စတုတ္ထအ ြကိမ် ပြပင်ေင်သည့် ဥပထဒက
ြ မ်းနှငစ့် ပ်လျဉ်း
လွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များက ေက်လက်ထေွးထနွးြခင်း
အချိန်၊ ၁၀း၂၉။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၆) ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
အဂတိလက
ို ်စားမှုတိက
ု ်ဖျက်ထရး ဥပထဒကို စတုတ္ထအ ြကိမ် ပြပင်ေင်သည့် ဥပထဒက
ြ မ်းနှငစ့် ပ်လျဥ်း
ထေွးထနွးရန်ကျန်ရှိတဲ့ လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များ ေက်လက်ထေွးထနွးဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။ ထေွးထနွးမယ့်
ကိုယ်စားလှယ်များတစ်ဦးလျှင် (၈)မိနစ်ေက်မပိာ
ု ဲ ထေွးထနွးခွင့်ြပုမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ပေမဦးစွာ ဧရာေတီတိုင်းထဒသ ြကီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)မှ ဦး ြကည်ေင်း ထေွးထနွး
နိုင်ပါပ
ြ ီ။
အချိန်၊ ၁၀း၃၀။
ဦးက
ြ ည်ေင်း၊ ဧရာေတီတိုင်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)။
။ အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့်တကွ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုးံ
မဂလာပါလိ
င်္
့ု နှုတ်ခွန်းေက်သအပ်ပါတယ်။ ယခု ကျွန်ထတာ် ထေွးထနွးမှာကထတာ့ အဂတိလိုက်စားမှု
တိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒကို စတုတ္ထအ ြကိမ် ပြပင်ေင်တဲ့ ဥပထဒကို ထေွးထနွးမှာြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ပုဒ်မ ၁၆(က) ပဏာမစိစစ်ထရးအဖွ့ဲ နှင့် စုစံ မ်းစစ်ထေးထရးအဖွ့ဲ ကို လိအ
ု ပ်
သလို ဖွဲ့စည်းတာေန်ထပးအပ်ြခင်း ေိုတစဲ့ ာသားမှာ အမ
ြ ဲတမ်းအဖွ့ဲ အစည်း ြဖစ်ရန်အတွက် လိုအပ်
ပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင်မ့ ို့လို့ လိအ
ု ပ်သလိနု ှင့် ဖွ့ဲ စည်းတာေန်ထတွ ြကားမှာ အမ
ြ ဲတမ်း ေိုတဲ့စကားကို ေည်သ
့ ွင်း
ထပးဖို့ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ပုဒမ် ၁၆(ဌ) ပြဖစ်တဲ့ တိငု ် ြကားစာကို ဥပထဒအရ အထရးယူ ြခင်းေိုတဲ့
အပိဒု ်ကို ပယ်ဖျက်ထပးဖို့ အက
ြ ံြပုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ဒီထနရာမှာ တင်ြပလိုတာကထတာ့ ပုဒမ် ၅၉ ပြပင်ေင်ေားတာကို ထတွ့ရ
ပါတယ်။ ပုဒမ် ၅၉ မှာ မည်သူမေို ခိုင်လုံတဲ့ အထက
ြ ာင်းမရှာ
ိ ဲနှင့် ပုဂု္ဂိ လ်တစ်ဦးတစ်ထယာက်ကို နစ်နာ
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[မတ်လ ၁၃ ရက်

ထစဖိ့ု သို့မဟုတ် ဂုဏ်သထရပျက်ထစဖို့ ရည်ရွယ်ြပီးထတာ့ ဤဥပထဒပါ ပြပစ်မှုတစ်ခုကို ကျူးလွန်တယ်
လို့ေိုလ့ို ရှိရင် မမှန်မကန်တိငု ် ြကားမှုကို ပြပစ်မှုေင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ထောင်ဒဏ်(၆)လ
ေက်မပိုတဲ့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ထငွဒဏ်လည်းချမှတ်ရမည်လ့ို ပြပဋ္ဌာန်းေားပါတယ်။
ဒါထက
ြ ာင့်မို့လိ့ု ၁၆(ဌ)နှင့် ၅၉ ပုဒမ် က နှစ်ခုေပ်ထနတဲအ
့ တွက် ၁၆(ဌ)ကို ပြပဋ္ဌာန်းရန် မလို
ထတာ့ာူးလိ့ု ကျွန်ထတာ် တင်ြပရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုကိစ္စကို ေက်စပ်ြပီးထတာ့ တင်ြပလိုတာကထတာ့
၁၉၄၈ ခုနှစ်က အဂတိလိက
ု ်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥပထဒ The Suspicions of the corruption act
၁၉၄၈ အေူးဥပထဒနှင့် ပြပဋ္ဌာန်းခဲ့တာ အဲဒီအချိန်တုန်းက အဲဒီဥပထဒကို ပုဒမ် ၁၆(ဌ)လည်းမရှာ
ိ ူ း။
ပုဒမ် ၅၉ ကဲ့သိ့ု မမှနမ် ကန် တိုင်တန်းသူထတွကို အထရးယူမယ်ေတ
ို ဲ့ ပုဒမ် ထတွလည်း ေည်သ
့ ွင်း ြပဋ္ဌာန်း
ေားခ
ြ င်း မရှိပါာူး။ ေိုလိုတာကထတာ့ အခုလို ပုဒမ် ၅၉ ကို ေည်ထ့ ရးသားစရာလည်း မလိပု ါာူး။
မမှနမ် ကန်တိငု ်လိ့ု ရှိရင် ထပ
ြ ာရင် ရာဇသတ် ြကီးမှာ အထရးယူဖို့ ပုဒမ် ထတွ ရှိ ြပီးသားပါ။ မမှနမ် ကန်
တိငု ် ြကားသူကို အထရးယူဖို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒ ပြပဋ္ဌာန်းလိုက်တ့ဲ
အခါမှာ ပုဒမ် ၅၉ မှာ (၅)နှစ်အေိထတာင် ထောင်ဒဏ်ြပဋ္ဌာန်းေားတာ ထတွ့ရပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်(၃၀)နီးပါး ကာလတစ်ထလျှာက်မှာလည်းပဲ မှန်ကန်စွာ
တိငု ် ြကားထသာ်လည်းပဲ တိငု ် ြကားသူများာက်က ရပ်တည်မယ့်သူထတွမရှိတဲ့အတွက် အဂတိလက
ို ်စားမှု
တိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒ မရှိတာထက
ြ ာင့် တရားလိုထတွဟာ တရားခံြဖစ်ခဲ့တာကို ကျွန်ထတာ်တ့ို ကိုယ်ထတွ့
ပြမင်ခဲ့ရပါတယ်။ အများအပ
ြ ား ရှခိ ဲ့တာထက
ြ ာင့်မို့ ဒါကိုထလးစားစွာ တင်ြပပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့်လည်း
တံစးို စားခ
ြ င်းနှင့် အဂတိလိက
ု ်စားပြခင်းကို တိငု ်း ြပည်ပျက်စီး ြခင်း အထက
ြ ာင်းအရင်းများ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထပါင်းသင်းေက်ေထံ ရးနှင့် လူမှုအထောက်အအုံပျက်စီး ြခင်း၊ နိုင်ငံသားများ စာရိတ္တပျက်ြပားခ
ြ င်း၊
အုပ်ချုပ်ထရး ယန္တရားပျက်ြခင်း၊ တိငု ်းြပည်နှငလ
့် ူမျိုးပါမကျန် ပျက်စီးြပီးမိစ္ဆာတရားများ၊ အကျငသ
့် ီလပျက်ရာ
ထရာက်တယ်။ နိုင်ငံေ့ န်ေမ်း၊ အရာေမ်းများ စာရိတ္တပျက်တာထက
ြ ာင့် တရားဥပထဒစိးု မိုးထရးကို ေိခိုက်
ပါတယ်လ့ို ဦးာဦး ထရးတဲ့ ပြမန်မာ့အုပ်ချုပ်ထရးပညာကျမ်း၊ နိုင်ငံထရးကျမ်းမှာလည်း ရှပိ ါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ တရားဥပထဒမစိုးမိုးရင် ဒီနုငိ ်ငံဟာ တရားဥပထဒ မေွန်းကားနိုင်ပါာူး။
ဒီမုက
ိ ထရစီမေွန်းကားနိုင်ပါာူး။ ဒီမုိကထရစီမေွန်းကားရင် ပြငိမ်းချမ်းထရးနှင့် ဖွံ့ြဖိုးထရးလည်း မရှိနိုင်
ပါာူး။ ကျွန်ထတာ်တို့ဟာ ဒီမုိကထရစီနငို ်ငံ ေွန်းကားလာထအာင် ပြကိုးစားရင်းနှင့် ဒီလွှတ်ထတာ်ေဲကို
ထရာက်လာခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့် ပြမန်မာနိငု ်ငံဟာ အဂတိလက
ို ်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးကို ထအာင်ြမင်
ထအာင် ြကိုးစားရပါမယ်။ အဂတိလိက
ု ်စားမှုအထ ြကာင်း ထပ
ြ ာမယ်ေုိရင် များထသာအားဖ
ြ င့် လူထတွ
သိေားတာက လာာ်ထပးလာာ်ယူမှု၊ တရားစီရင်ထရးနှင့် အုပ်ချုပ်ထရးနှင့် လုပ်ငန်းေိငု ်ရာထလာက်ပဲ
သိ ြကတာ တကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင် အင်မတန် ကျယ်ေန်းပါတယ်။ ဒီထနရာမှာ ာာထတွပါသလဲေုိရင်
တရားမေင်တဲန့ ည်းလမ်းနှင်ရ
့ တဲပ့ စ္စည်းထတွ ကုန်သွယ်ခွန်ထတွ၊ ပြမန်မာနိငု ်ငံဗဟိာ
ု ဏ်ကိစ္စ၊ ထငွထရးထက
ြ းထရး၊
သစ်ထတာ၊ မူးယစ်ထေးေါး တရားမေင်တဲ့နည်း၊ အမ
ြ တ်ခွန်၊ အများပိုင်တပဲ့ စ္စည်း ဒီလလ
ို ုပ်ငန်းထတွ
အင်မတန် ကျယ်ြပန့်ပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင်မ့ ့ို လ့ို လွတ်လပ်ထရးရခါစက ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာတုန်းက အဲဒီအချိန်က
ေန် ြကီးချုပ်ဦးနုဟာ အဂတိလိက
ု ်စားမှု တိုက်ဖျက်ထရးဥပထဒကို ပြပဋ္ဌာန်းြပီး ၁၉၄၉ - ၁၉၅၀ ပတ်ေန်းကျင်
ထလာက်မှာ ပြပည်ေဲထရးေန် ြကီး ဦးေင်း ကို လမ်းညွှန်မှုနဲ့ (PPPP)(P4)လို့လည်းထခါ်တယ်။

၂၀၁၈ ခုနှစ]်

ထေွးထနွး ြခင်း

13

Public Property Protection Police ေိုတဲ့ P4 အဖွ့ဲ ေင်ထတွကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်း
ပြပီးထတာ့ ထကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်နဲ့ ISS ဦးချမ်းသာ သူ့ရဲ့လက်ထအာက်မှာ CID တိ့ု ၊ SP တို့ေားပ
ြ ီးထတာ့
မျက်နှာ ပြကီးငယ်မထရွး စုံစမ်းထဖာ်ေုတ်ခဲ့တာထက
ြ ာင့် အထရးယူြခင်းခံရသူထတွဟာ နိုင်ငံထရးထလာက
က စီးပွားထရး၊ မှုခင်းနှင့်မကင်းသူထတွ၊ ပါလီမန်အတွင်းေန်ထတွ၊ အစိးု ရဌာနအက
ြ ီးအကဲထတွ၊ ာုတ်အဖွ့ဲ
ဥက္က ဋ္ဌ တာေန်ေမ်းထောင်သူထတွ၊ ရဲမင်းြကီးကအစ အကုန်လးုံ အထရးယူခံရတာထတွ ရှပိ ါတယ်။ ဖမ်းေီး
သူထပါင်းဟာ (၄၆၄)ဦးရှပိ ါတယ်။ အရာရှိအ ြကီးတန်းထတွ (၈၈)ဦးထလာက်ရပှိ ါတယ်။ ေန် ြကီးချုပ်
ကိုယ်တိုင် တိက
ု ်ရိက
ု ် ြကီး ြကပ်မှုထအာက်မှာေားပ
ြ ီးလုပ်ထောင်တာ ထတွ့ရပါတယ်။ ေိုလိုတာကထတာ့
လက်ထတွ့အလုပ်ကို ေန္ဒရှိရင် ပြပီးထမ
ြ ာက်ထအာင် ြမင်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်ထတာ် ထြပာတာပါ။ ဥပထဒသာ
ပြပဋ္ဌာန်း ြပီးထတာ့ ပြပဋ္ဌာန်းတဲဥ့ ပထဒကို အထကာင်အေည်မထဖာ်ာဲထနခဲ့တာထက
ြ ာင့် နှစ်ထပါင်း ြကာလာ
တဲ့အခါ ယခုလို တရားဥပထဒ မစိုးမိုးတဲ့ အဖ
ြ စ်မျိုးထတွ ပြကုံခဲ့ရတာပါ။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ပြပည်သူက ထရွးထကာက်တင်ထ ြမှာက်တဲ့ လွှတထ် တာ်နှင့် လွှတ်ထတာ်က
ထရွးထကာက်တင်ထ ြမှာက်တဲ့ ဒီထန့အစိးု ရဟာ အဂတိလိုက်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးေန္ဒ ပြပင်း ြပမှု ရှပိ ါတယ်။
ဒီကိစမ္စ ှာ စိုးရိမ်တာက အဂတိလိက
ု ်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးတာေန် ထပးခံရသူထတွဟာ နိုင်ငံထရးသမား
ထတွ ပြဖစ်ဖ့ို လိုပါတယ်။ Political Will ရှိရင် ထအာင်ြမင်ရပါမယ်။ လွတ်လပ်ထရး ရခါစက ပြဖစ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈၊
၁၉၄၉၊ ၁၉၅၀၊ ၁၉၅၁ ကာလထတွမှာ ေန် ြကီးချုပ် ဦးနု တာေန်ထပးသူထတွဟာ နိုင်ငံထရးသမားထတွ
ပြဖစ်တယ်။ ဒါထက
ြ ာင့်လည်း အဲဒီထခတ်က ထအာင်ြမင်ခဲ့တယ်။ အဂတိလက
ို ်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးအဖွဲ့ထတွမှာ
ေိထရာက်စွာ ကိယ
ု ်စိတ်ေန္ဒနှင့် စိတ်သွားတိငု ်းကိယ
ု ်ပါတဲ့ ယန္တရား Mechanism ရှိဖ့ို လိုပါတယ်။ အရပ်
စကားနဲ့ထြပာလို့ရှိရင်ထတာ့ အထကာင်အေည်ထဖာ်မယ့် လက်နက်၊ ယန္တရားရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့်
ပုဒမ် ၁၆ (က)မှာ ပဏာမ စုံစမ်းစစ်ထေးထရးအဖွဲ့နှင့် စုံစမ်းထရးအဖွ့ဲ ကို အမ
ြ ဲတမ်းအဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ်
ေည်သ
့ ွင်းပါလို့ ထပ
ြ ာခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ပြပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ကထနပ
ြ ီးထတာ့ တိငု ်းြပည်ကို တာေန်ခံတဲ့ ပြပည်သူ့
ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရ တင်ထ ြမှာက်ေားတဲ့ အစိးု ရကသာ အုပ်ချုပ်ထနတယ်ေုိတဲ့ မူဟာ ကျွန်ထတာ်တ့ို
လွှတထ် တာ်များရဲ့ အင်အားဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲဒီအသည်းနှလုံးဟာ ပြပည်ထောင်စုြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်အား
ပြဖစ်တာထက
ြ ာင့် ေန္ဒရှိတဲ့အတိငု ်း အဂတိလက
ို ်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ထရးဟာ ထအာင်ြမင်ရမယ်ြဖစ်ထ ြကာင်း
ထပ
ြ ာက
ြ ားရင်း နိဂးုံ ချုပ်ပါတယ်။ (ပြသာာသံများ)
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[မတ်လ ၁၃ ရက်

အချိန်၊ ၁၀း၃၆။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ေက်လက်ြပီး ကချင်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ထဒါက်တာ
ခွန်ေင်းထသာင်း ထေွးထနွးနိုင်ပါပ
ြ ီ။
အချိန်၊ ၁၀း၃၆။
ထဒါက်တာခွန်ေင်းထသာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၁)။
။ ထလးစားအပ်ပါ
ထသာ အမျုိ းသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့်တကွ အားလုံးမဂလာပါ။
င်္
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရး
ဥပထဒကို စတုတ္ထအ ြကိမ် ပြပင်ေင်တဲဥ့ ပထဒမူ ြကမ်းနဲ့ ပတ်သက်လ့ို ထရှ့ကထပ
ြ ာသွားတဲ့ အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် ြကီးရဲ့ တင်ြပချက်များဟာ ထသွးေွက်ထအာင် မှန်ကန်လွန်းလို့ ကျွန်ထတာ့်
အထနနဲ့ အထလးအနက် အက
ြ ံြပု ပြပင်ေင်လိုချက်များကို ေက်လက်တင်ြပပါ့မယ်။ Power Point
အသုံးြပုခွင့် ထတာင်းခံအပ်ပါတယ်။
ထရှးဦးစွာ ဥပထဒက
ြ မ်းထကာ်မတီရဲ့ ပုဒမ် ၃၊ ပုဒမ် ခွဲ(ပ)ကို (ဖ)အပြဖစ် ထပ
ြ ာင်းလဲသတ်မှတ်တဲ့
ပြပင်ေင်ချက်နဲ့ ပုဒမ် ၁၆၊ ပုဒမ် ခွဲ(စျ)ထနာက်မှာ ပုဒမ် ခွဲ(ည)အဖ
ြ စ် အသစ် ြဖည့်စွက်ချက်တ့ို ကို အေူး
ထောက်ခံအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် မူလပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)စကားရပ်များအစား အသစ်ြဖည့်စွက်ချက်
ကိုလည်း သင်ထ့ လျာ်တဲ့ ြဖည့်စွက်မှုလိ့ု သုံးသပ်မိပါတယ်။ ကျွန်ထတာ် အဓိက ပြပင်ေင်လိုတဲ့ ပုဒမ်
ကထတာ့ မူလအခန်း(၉)မှာပါတဲ့ ပုဒမ် ၅၄ ပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။ ပုဒမ် ၅၄၊ ထကာ်မရှင်သည် သက်ထသခံအ ြဖစ်
သိမ်းေည်းေားထသာ ထငွထ ြကးနှင့် ပစ္စည်းများကို စုံစမ်းစစ်ထေးခံရသူမဟုတ်ထသာ အခ
ြ ားသူ
တစ်ဦးဦးက သထာာရိုး ြဖင့် တရားေင် လွှဲထြပာင်းရယူြပီးြဖစ်ထ ြကာင်း သက်ထသေင်ရှား ထပါ်ထပါက်
ပါက ေိုသူအား ပြပန်လည်ေုတ်ထပးရမည်ေုိတဲ့ စာရဲ့ထနာက်မှာ သထာာရိုးဟူသည် ပြကိုတင်စီမံ
ပြခင်း ြဖင့် ထေွမျိုးသားချင်းေံသို့ လွှဲထြပာင်းေားခ
ြ င်းမျိုး အကျုံးမေင်ထစရလို့ ေပ်မံြဖည့်စွက် ပြပုပ
ြ င်
လိုပါတယ်။ အမှုရင်မေိုင်ခင် လင်မယားထတွ ကွာရှင်းေားပ
ြ ီး ပစ္စည်းထတွကို ထေခ
ြ မ်းေားတာမျိုးထတွ
အပ
ြ င် အခ
ြ ား ေိနည်းထရှာင်တာမျိုးထတွ ထတွ့ထနရလို့ပါပဲ။
ထလးစားအပ်ပါထသာ လွှတထ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ လက်ရှိအထနအေားအရ အဂတိ
လိုက်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးထကာ်မရှင်အထနနဲ့ ထတွ့ထနရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုက တိငု ် ြကားမှုကို ေိုင်ရာ
ဌာနသို့ မိတ္တူထပးပို့ရာမှာ အဲဒီကတစ်ေင့် ဌာနအတွင်း အစီအမံနဲ့ တိုင် ြကားခံရသူကို ပြကိုတင်
စစ်ထေးခ
ြ င်း၊ ပြကိုတင်အထရးယူြခင်းထတွကို အရင်လုပ်လိုက်လို့ ကျူးလွန်သူများကို အပ
ြ စ်ထလျာ့ထပါ့
သက်သာရာ ရသွားထစတာမျိုးလည်း ရှိတဲ့အြပင် ေိငု ်းေန်း ဖုးံ ဖိလ
ိ က
ို ် ြကြပီး တိငု ် ြကားမှုမခိငု ်မာသလိုလနို ဲ့
တိငု ် ြကားသူကို ပြပန်ြပီးစွပ်စဲွြခိမ်းထြခာက် ထနာက်လူထတွ မတိုင် ြကား၊ မတင်ြပေံ့ထအာင် တွန့်ေုတ်သွား ြက
ထစတဲ့ အထြခအထနမျိုးထတွလည်း ရှထိ နပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့် ဥပထဒက
ြ မ်းထကာ်မတီက ပြပင်ေင်ေားတဲ့
ပုဒမ် ၁၆၊ ပုဒမ် ခွဲ(၄)မှာ အစားေိုးေားတဲ့ စကားရပ်ထနာက်မှာပဲ ေပ်ြပီးေက်လက်ြဖည်စ့ ွက်လိုတာက
တိငု ် ြကားခံရသူများကို ထကာ်မရှင်က မညွှန် ြကားမခ
ြ င်း မိတ္တူလက်ခံရရုနံ ှင့် ေိုင်ရာဌာနများမှ ယင်း
အမှုတက
ွဲ ို ပြကိုတင်စစ်ထေးအထရးယူြခင်း၊ အထောတလျင် မပ
ြ ုထစရေိုတဲ့ စကားရပ်ပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။
ေက်လက် ြပီး အက
ြ ံ ြပုသုံးသပ်ချက်အချို့ကို တင်ြပရရင် တကယ်ထတာ့ ဒီဥပထဒကို ပြပင်ေင်
စရာမလိုတဲ့အေိ ပြပည့်စုံသည်ေက် ပြပည့်စုံထအာင် အခုကတည်းက ေိုင်းေန်း ြကိုးစားဖို့လိုပါမယ်။

၂၀၁၈ ခုနှစ]်

ထေွးထနွး ြခင်း
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ြမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဖွ့ွံ ြဖိုးတိးု တက်ဖို့အတွက် အစီအမံ၊ နည်းနာသစ်များနဲ့ ပြပုပ
ြ င်ထ ြပာင်းလဲထရးကို
အရှိန်အဟုန်ြမှင့် ထဖာ်ထောင်ထနရာမှာ အဂတိလိုက်စားမှု ထလျာ့ကျဖိ့ု များစွာမှ အထရးက
ြ ီးလှပါတယ်။
အဂတိလက
ို ်စားမှု ပြမင့်မားလာတာနဲ့အမျှ တိုင်း ြပည်ဖွ့ံ ြဖိုးတိးု တက်မှု နည်းပါးခ
ြ င်းတိ့ု ဟာ တိုက်ရိုက်
ေက်စပ်ထနပါတယ်။ အဂတိတရား တိးု ပွားထနရင် တိငု ်း ြပည်ာဏ္ဍာ၊ အခွန်အခထတွ ထလျာ့ပါးမယ်။
ဖွံ့ြဖိုးထရးလုပ်ငန်း Project ပြကီးထတွမှာ အရည်အထသွးကျေင်း ြပီး ထနာက်ေက်တွဲ ပြပုပ
ြ င်ေိန်းသိမ်း
ကုန်ကျစရိတ်များ ေပ်မံ ြဖည့်ေည်းရခ
ြ င်း စသဖ
ြ င့် သမင်ထမွးရင်း ကျားစားရင်း ပြဖစ်ထနပါမယ်။ ြမန်မာ့
ထရးရာထလ့လာထရး Centre၊ Centre of Myanmar Studies မှ ဦးစီးအရာရှမိ ျား၊ ပြမို့နယ်ြပန်ေက်ဌာန
မှ ပြမို့နယ်ဦးစီးမှူးများ၊ တာေန်ယူခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တငို ်းထဒသက
ြ ီး၊ ပြမို့နယ်(၄၆)ပြမို့အနက် (၃၁)ခုရှိ လူဦးထရ
အချိုးဖ
ြ စ်တဲ့ (၇၉၄)ဦးကို စစ်တမ်းထကာက်ခံ ြကည့်ရာမှာ လာာ်ထပးရတဲ့ အထက
ြ ာင်းရင်းတိ့ု နဲ့ လုပ်ငန်း
အေင်ထြပဖိ့ု ထပးရတာက (၅၈.၁၈)ရာခိငု ်နှုန်းြဖစ် ြပီး လုပ်ရိုးလုပ်စဥ်အထနနဲ့ (၃၃) ရာခိုင်နှုန်းရှက
ိ ာ
အခွင့်အထရးရလိလ
ု ိ့ု ထပးတဲသ
့ ူက (၁၀)ရာခိငု ်နှုန်းထကျာ်သာ ရှိတာထတွ့ရပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အဲဒီ စစ်တမ်း
အရ အဂတိလိက
ု ်စားမှု အများေုးံ ြဖစ်ထလ့ရှိတဲ့ ဌာနများရဲ့စာရင်းကို ထဖာ် ြပရာမှာ ရဲ၊ လ.ေ.က၊ စည်ပင်၊
တရားထရးတိ့ု ြဖစ်ြပီး ပညာထရးနှင့် ကျန်းမာထရးတိ့ု က (၆.၃)ရာခိငု ်နှုန်းနဲ့ (၃.၄)ရာခိငု ်နှုန်းအထနနဲ့
အနည်းေုးံ ြဖစ်လိ့ု လူေုနှင့်ထတွ့ေိေက်ေံရထလထလ၊ အဂတိလိုက်စားမှု အများေုံးြဖစ်ထပါ်ထလလို့
ထကာက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
ဒီထနရာမှာ အလျဥ်းသင့်လ့ို အဂတိလက
ို ်စားမှု အနည်းအများ ညွှန်းကိန်းေိုင်ရာ
အချက်အလက်အထနနဲ့ တင်ြပရရင် တိုးတက်ေွန်းကားမှု သာလွန်တဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံအထနနဲ့ ၂၀၁၆
ခုနှစ်၊ (TI) Transprency International အညွှန်းကိန်း သတ်မှတ်ချက်အေင့် (၇)၊ ရမှတ်(၈၄)ပြဖစ် ြပီး
ြမန်မာကထတာ့ အေင့်(၁၃၆)၊ ရမှတ်(၂၈)နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာထတာ့ အေင့်(၁၃၀) ပြဖစ်ပါတယ်။
ေိုလိုတာက အဂတိလိုက်စားမှုထတွ ခုေက်ေိ နိုင်ငံအတွင်းမှာ မထလျာ့ကျထသးာဲ ေိုးေိုးရွားရွား
လက်ရဲဇက်ရဲ ေက် ြဖစ်ထနပါတယ်။ တိငု ် ြကားချက်သတင်းအရ ကျူးလွန်သူထတွကလည်း (၁၂)ဦးေက်
မနည်း ေွက်ထ ြပးလွတ်ထြမာက်ထနတာမို့ ဒီကိစန္စ ဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီေက်ပမို ေ
ို ိထရာက်ထအာင် ထောင်ရွက်
ပြကဖို့ အားလုံးမှာ တာေန်ရှပိ ါတယ်။ သတင်းထပးရဲထအာင် သတင်းပိ့ု သူထတွကို အပ
ြ ည့်အေ ကာကွယ်
ထပးနိုင်တဲ့ အစီအစဥ်ထတွ သာမန်ေန်ေမ်းကထန မတန်တရာ ပြကီးပွားမှုထတွ ပြဖစ်လာရင် လုပ်ပိငု ်ခွင့်ရ
ေန်ေမ်းထတွအထနနဲ့ လျှမ်းလျှမး် ထတာက် ပြဖစ်လာရင် ထအာက်ထြခ တိငု ်း၊ ခရိငု ်၊ ပြမို့နယ်အေင့် ထလ့လာ
ထစာင့် ြကည့်တဲအ
့ ဖွ့ဲ များ သီး ြခားဖွဲ့ြပီး အရပ်သား CSO ထတွနဲ့ ပူးထပါင်းကာ များများထဖာ်ေုတ်နငို ်ထစ
ပြခင်းငှာ ဗဟိထု ကာ်မရှင်ရဲ့ လုပ်ပိငု ်ခွင့်များကို ပြဖန့်ကျက်တးို ြမှငထ့် ပးေားနိုင်မယ့် ပုဒမ် ၂၃ ကို
အသက်ေင်ထအာင် အမ
ြ န်အထကာင်အေည်ထဖာ်နိုင်ဖ့ို အက
ြ ံ ြပုလိုပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ လွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ ထနာက်ေံးု အထနနဲ့ ဒီကထန့ေိ မဲေန္ဒရှင်
ပြပည်သူထတွရဲ့ ရင်ေဲမှာ ထပ
ြ ာင်းလဲသင်ပ့ ါလျက် မထပ
ြ ာင်းတဲအ
့ ြပင် ပိုမုေ
ိ ိုးရွားလာထနတယ်လ့ို ခံစားထန
ပြကရတဲ့ အဂတိတရားလိုက်စားမ
ြ ဲ ဌာနေိငု ်ရာထတွနဲ့ပတ်သက်လို့ ကချင် ြပည်နယ်ရဲ့ အဓိက ပြမို့ ြကီး
တစ်ြမို့က Passport ရုံးကို သွားရခိက
ု ် အမ
ြ န်ထ ြကး တစ်သိန်း ပိုထပးခဲ့ရတဲ့ ထဒသခံ တိငု ်းရင်းသူ
(၂)ထယာက် ထပ
ြ ာက
ြ ားသွားတဲ့ စကားစုထလးထတွကို တင်ြပထပးပါမယ်။ ကိုယ်စားလှယ်ထတာ် ြကီးများက
ဒါကို ပြကည့်လိက
ု ်ရုံနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရး စတုတ္ထအ ြကိမ် ပြပင်ေင်မယ့် ဥပထဒက
ြ မ်းကို
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[မတ်လ ၁၃ ရက်

ာယ်လိုြပုပ
ြ င်အစားေိုးရင် ပိုထကာင်းမလဲေိုတာ ပိုြပီး အက
ြ ံ ြပုနိုင် ြကမှာပါ။ တကယ်လို့သာ ရန်ကုန်
တိငု ်းထဒသ ြကီးမှာ စစ်တမ်းထကာက်ခဲ့တဲ့ ြမန်မာ့ထရးရာ ထလ့လာထရး Centre အဖွ့ဲ က ကချင်
ပြပည်နယ်လာပ
ြ ီး စာရင်းထကာက်ခဲမ့ ယ်ေိုရင်ထတာ့ သစ်ထတာ၊ သယံဇာတ၊ သတ္တ ု၊ သာာေပတ်ေန်းကျင်
စတဲ့ ဌာနအဖွ့ဲ ထတွထရာပဲ သူ့ေက်ငါ အပ
ြ ိုင်အေိုင် စံချိန်ချိိုးထနက
ြ ဦးမလားလို့ ထတွးေင်မိပါတယ်။
နိုင်ငံအထတာ်များများမှာ အဂတိိလိုက်စားမှု လုံးေထပျာက်ကွယ်သွားဖို့ေိုတာ မဖ
ြ စ်နငို ်ထသးထပမယ့်
လက်ရှိအထနအေားများကထန တတ်နငို ်သမျှ ထလျာ့ပါးသွားထအာင် အားလုံးမှာ တာေန်ရှိတာမို့
အသိထပးလက်ေင့်ကမ်းတဲ့အထနနဲ့ ကချင်ြပည်နယ် ထဒသခံအမျိုးသမီး ြကီး(၂)ထယာက်ရဲ့ ဌာနေိငု ်ရာ
ဂါရေပ
ြ ုထခါင်းစဥ်ထအာက်ကထန ထပါ်ထပါက်လာတဲ့ ခံစားချက်စကားစုများကို Power Point မှာ အခုလို
တင်ြပလိုက်ရပါတယ်။
Power Point ထနာက်တစ်ခု၊ ေိုလိုတာက ထပ
ြ ာင်းလဲချိန် တန် ြပီေိုြပီး တိ့ု ထတွ မဲထပးခဲ့
ပြကရာမှာ ထပ
ြ ာင်းလဲသင့်တဲ့ အချို့၊ အချို့ထတွ မထပ
ြ ာင်း၊ မပ
ြ င်နိုင် ြကထသးာဲ ပိုေးို လာထနတဲ့
အစိးု ရဌာနထတွက နဂိက
ု ေက် ပိုြပီးထတာင်းရမ်း ထသာင်းကျန်းထနက
ြ တဲအ
့ ြပင် အေက်ထအာက် စုန်ေန်၊
အကုန်မကျန် လက်ရဲဇက်ရဲ ဌာနထတွ ရှထိ နတယ်ေုိတာကို ပြပည်သူထတွက မီးထမာင်းေိုး ြပထနခ
ြ င်းပဲ
ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့်မို့လို့ လုပ်ငန်းခွင့်ြပုချက်ထတွအတွက် ေက်ထ ြကးေက်ထနရလို့ တိငု ်း ြပည်
Project ထတွရဲ့ အကျင့်ပျက်ြခစားမှုကထန အကာအကွယ်ထပးနိုင်သည်အေိ ဥပထဒအသစ်ကို
ပြပဋ္ဌာန်း ြပီး ထကာ်မရှင်အထနနဲ့ ပြပည်သူများနှင့်အတူ အလွှာအသီးသီးရှိ အဂတိလိုက်စား တရားခံများကို
ထဖာ်ေုတ် နိုင်ပါထစလိ့ု ေန္ဒြပု နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ထကျးဇူးတင်ပါတယ်။ (ပြသာာသံများ)
အချိန်၊ ၁၀း၄၃။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ရခိုင် ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ထဒါ်ေုထမ ထေွးထနွးနိုင်ပါပ
ြ ီ။

အချိန်၊ ၁၀း၄၃။
ထဒါ်ေုထမ၊ ရခိငု ်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)။
။ ထလးစားရပါထသာ အမျိုးသား
လွှတထ် တာ် ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့်တကွ အားလုံး မဂလာပါရှ
င်္
င်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ြ မ်းထကာ်မတီရဲ့
အဂတိိလိုက်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒကို စတုတ္ထအ ြကိမ်ြပင်ေင်သည့် ဥပထဒက
ြ မ်းအထပါ် ဥပထဒ၏
အမည်အား ပြပင်ေင်သင့်ထ ြကာင်း ထေွးထနွးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ ပြမန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ နိုေင်ာာလ ၈ ရက်ထန့ ထန့စွဲနဲ့ အဂတိ
လိုက်စားမှု တားမ
ြ စ်ထရးအက်ဥပထဒကို ပြပဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တာထက
ြ ာင့် ပြမန်မာနိငု ်ငံအထနနဲ့ အဂတိလက
ို ်စားမှု
တားမ
ြ စ်ဖ့ို အထစာေုံးထောင်ရွက်ခဲထ့ ြကာင်း ထလ့လာသိရှိရပါတယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ာာ ၂၃
လွတလ
် ပ်ထရးမရမီ အချိန်မှာေိုရင် ပြပည်သူ့ထောက်ပံ့ထရးပစ္စည်းများ ခိုးယူြခင်းမှ ကာကွယ်သည့်
ထကာ်မတီ (Civil Supplies Thefts Preventive Committee)၊ ပြပည်သူပိုင် ပစ္စည်းကာကွယ်ထရး
ထကာ်မတီ (Public Property Protection Committee)၊ ပြပည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ထရးအဖွ့ဲ
(Public Property Protection Police P4)စသည်တုိ့ ရှခိ ဲ့ထ ြကာင်း ထလ့လာသိရှိရပါတယ်။ ၂၀၀၃
ခုနှစ်၊ ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှု ေန့်ကျင်တက
ို ်ဖျက်ထရး Convention၊ UN Convention၊
Against Corruption 2003 ကို ြမန်မာနိငု ်ငံအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ာာလ ၂၀ မှာ အဖွ့ဲ ေင်အ ြဖစ်

၂၀၁၈ ခုနှစ]်

ထေွးထနွး ြခင်း
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လက်ခံြပီးထတာ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ာာလ ၁ ရက်ထန့မှာ ပြမန််မာနိငု ်ငံက လက်မှတ်ထရးေိုးခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှု ေန့်ကျင်ထရး တိက
ု ်ဖျက်ထရး Convention ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က
အဂတိလက
ို ်စားမှုအား ပိုမုိေိထရာက်ထအာင် ြမင်စွာ တားေီးနှိမ်နင်းထရးကိစ္စများကို တိးု ြမှငထ့် ောင်ရွက်
ရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှုအား တားေီးကာကွယ်ထရးနှင့် မတရားရယူေားထသာ ပစ္စည်း
များကို ရှာထဖွသိမ်းေည်းထရးတို့အတွက် အထရးယူထောင်ရွက်ရာတွင် အပ
ြ ည်ြပည်ေိုင်ရာ ပူးထပါင်း
ထောင်ရွက်မှုနှင့် နည်းပညာအကူအညီများကိုတးို ြမှင့်
ပြဖည့်ေည်းထောက်ပထံ့ ောင်ရွက် နိုင်ရန်
အတွက်လည်းထကာင်း၊ ပြပည်သူ့ထရးရာကိစ္စများနှင့် ပြပည်သူ့ပစ္စည်းများကို ထြဖာင့်မတ်ရိုးသားမှု၊ တာေန်ခံမှု
နှငထ့် လျာ်ကန်သင့်ြမတ်စွာ စီမံခန့်ခွမဲ ှုများကို ပြမှင့်တင်ရန်ထောင်ရွက်ဖို့အတွက် ပြပဋ္ဌာန်းေားခ
ြ င်း ပြဖစ်ထြကာင်း
သိရှိရပါတယ်။
ပြပည်ထောင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံထတာ်၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒကို ၂၀၁၃
ခုနှစ်၊ ပြပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ဥပထဒအမှတ် (၂၃)ပြဖင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြသဂုတ်လ ၇ ရက်ထန့မှ ပြပဋ္ဌာန်းခဲ့
ပါတယ်။ ဒီဥပထဒကို ထလ့လာက
ြ ည့်တဲ့အခါမှာ ဥပထဒဟာ ပြပည့်စုံတဲ့ ဥပထဒတစ်ခု ြဖစ်ထ ြကာင်း ထလ့လာ
သိရှိရပါတယ်။ ဒီဥပထဒဟာ လက်ထတွ့အမှန်တကယ် အထကာင်အေည်ထဖာ်ဖ့ို ကျငသ
့် းုံ ဖို့ရာ ပြပည်သူများ
ထစာင်စ့ ားထနမှာပါ။ ာာဖ
ြ စ်လိ့ု လဲေိုထတာ့ ြမန်မာနိငု ်ငံဟာ များထသာအားဖ
ြ င့် အဂတိလက
ို ်စားမှုနှင့်
ပတ်သက်လို့ရှိရင် ထေစုယူထနမှုများသာထတွ့ရပ
ြ ီးထတာ့ အထရးယူထောင်ရွက်မှုမှာ အင်မတန်မှ အားနည်း
လျကရ
် ထှိ ြကာင်း နိုင်ငံတကာကလည်း ထောက်ြပပါတယ်။ ကျွန်မတိ့ု အားလုံးလည်း အသိြဖစ်ပါတယ်။
ဒါထပမဲ့ ဥပထဒက
ြ မ်းရဲ့အမည်ဟာ နားလည်မှုခက်ခဲတဲ့ ထေါဟာရဖ
ြ စ်ြပီးထတာ့ ရိးု ရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ြမန်မာ
ထေါဟာရ တိတိကျကျ ရှိထနတာထက
ြ ာင့် ရိးု ရှင်းတဲ့ထေါဟာရအား ထပ
ြ ာင်းလဲသုံးသင့်ပါထက
ြ ာင်း ထလ့လာ
ထတွ့ရှရ
ိ ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ ပြမန်မာ၊ အဂလိ
င်္ ပ် ပါဋ္ဌိအာိဓာန် စာမျက်နှာ(၉၁၄)မှာ အဂတိေိုသည့်
ထေါဟာရအား Wrong Course, Wrong Conduct, Pursuing a Wrong Course or Conduct
ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ေိေ
ု ားပ
ြ ီး ြမန်မာစာထပမှာ အဂတိလိုက်စားမှုေုသ
ိ ည်မှာ လာာ်ထပး၊ လာာ်ယူေက်
များစွာ ကျယ်ေန်းထ ြကာင်း ထလ့လာမိပါတယ်။ အဂတိလက
ို ်စားထရးကို ထလးပါးဟူ ထဖာ်ြပလျက်
ရှထိ ပမယ့် စင်စစ်မှာ အဂတိတရားေိုသည်မှာ လမ်းမှားလိုက်ြခင်းဟူထသာ တစ်ပါးတည်းသာ ရှပိ ါတယ်။
ထလးပါးကို ထလးပါးအဖ
ြ စ် ထဖာ် ြပေားထသာ အထက
ြ ာင်းအရာများမှာ အဂတိတရားကိုြဖစ်ထစထသာ
အထက
ြ ာင်းတရားများသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ေိုထလးပါးများမှာ ေန္ဒ၊ ထဒါသ၊ ာယ၊ ထမာဟ စတဲ့ အထက
ြ ာင်း
တရားထလးပါးဖ
ြ စ် ေန္ဒကတိမှာ မိမိအလိုေန္ဒကို လိုက် အမှားပ
ြ ုမိ ြခင်း၊ ထဒါသကတိမှာ အမျက်
ထဒါသထက
ြ ာင့် အမှားပ
ြ ုမိြခင်း၊ ထမာဟကတိမှာ အသိတရားကင်းမဲ့ အမှားပ
ြ ုမိြခင်းနှင့် ာယ
ကတိမှာ အထက
ြ ာက်တရားထက
ြ ာင့် အမှားပ
ြ ုမိြခင်းထက
ြ ာင့် ပြဖစ်ပါတယ်။
ဒါထက
ြ ာင့်မို့လို့ အမှားပ
ြ ုမိြခင်းဟာ တစ်မျိုးတည်းသာဖ
ြ စ်ထ ြကာင်း ထလ့လာထတွ့ရှရ
ိ မှာပါ။ ဒီ
အဂတိတရားေိသ
ု ည်မှာ ဒီထလးပါးကို အထြခခံြပီးထတာ့ တကယ်တမ်း အမှားပ
ြ ုမိြခင်း တစ်ခုအထပါ်မှာပဲ
ဒါ ာယ်လိပု ဲ ဒီ အမှားထလးခုကို လုပ်လုပ်၊ တစ်ခုတည်းသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ အမှားပ
ြ ုမိ
ပြခင်းဟာ တစ်မျိုးတည်းြဖစ် ထလးပါးေိသ
ု ည်မှာ အထက
ြ ာင်းတရားများသာ ပြဖစ်ထြကာင်း တင်ြပလိပု ါတယ်။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[မတ်လ ၁၃ ရက်

ြမန်မာထေါဟာရ အဂတိတရားဟာ အဂလိ
င်္ ပ်ထေါဟာရ Corruption ပြမန်မာထေါဟာရ
လာာ်ထပးလာာ်ယူမှု ေိုသည်ေက် များစွာကျယ်ြပန့်ပါတယ်။ ေို့အတူ အဂတိလက
ို ်စားမှု၊ အဂတိ
လိုက်စားသည့် အထရးကိစ္စအားလုံးကို အထရးယူရန် မဖ
ြ စ်နငို ်တဲ့အြပင်၊ ဥပထဒ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ
လာာ်ထပးလာာ်ယူ ပထပျာက်ရန်သာ ပြဖစ်တဲ့အတွက် အဂတိလိုက်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒအစား
လာာ်ထပးလာာ်ယူ တိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒဟု အမည်ထပးမှသာလျှင် ေီထလျာ်မည် ြဖစ်ပါထ ြကာင်း
ပြပင်ေင်ချက်အေိုကို ထေွးထနွးရင်းနဲ့ နိဂးုံ ချုပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ထကျးဇူးတင်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၄၇။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ရန်ကုန်တငို ်းထဒသ ြကီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)မှ ထနာ်လှလှစိုး ထေွးထနွး

နိုင်ပါပ
ြ ီ။
အချိန်၊ ၁၀း၄၇။
ထနာ်လှလှစးို ၊ ရန်ကုန်တိငု ်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)။
။ ထလးစားအပ်ပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့် အားလုံးမဂလာပါ။
င်္
ကျွန်မကထတာ့ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ဥပထဒက
ြ မ်းထကာ်မတီမှ ပြပင်ေင်ေားတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရး ဥပထဒကို ပြပင်ေင်တဲ့ ဥပထဒ
အထပါ်မှာ ပေမအချက်အထနနဲ့ ထေွးထနွးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဥပထဒက
ြ မ်း အပိဒု ် ၇၊ ပုဒမ် ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ
(ဍ)မှာ တိုင် ြကားစာများကို စိစစ် လက်ခံြခင်း၊ စုံစမ်းစစ်ထေးအထရးယူြခင်း၊ မမှနမ် ကန် တိုင် ြကား
ထက
ြ ာင်း စစ်ထေးထတွ့ရှိသည့် တိုင် ြကားစာများကို ပယ်ြခင်း၊ မမှနမ် ကန် တိငု ် ြကားသူကို ဥပထဒအရ
အထရးယူ ြခင်းနှင့် တိငု ် ြကားခံရသူအထပါ် တိငု ် ြကားချက်သည် နိုင်ငေံ့ န်ေမ်းဥပထဒအရ အထရးယူသင့်
သည်ဟု စိစစ်ထတွ့ရှပိ ါက ေိုြပီးထတာ့ အဲဒီစကားရပ်ထတွ ပါ ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြပင်ေင်လိုတဲ့ အချက်
ကထတာ့ မမှနမ် ကန် တိုင် ြကားသူကိုယ်စား မမှန်မကန်ကို သိလျက်နှင့် တိငု ် ြကားသူ၊ တစ်ခါတစ်ထလ
တိငု ် ြကားတဲ့အခါမှာ ဒီအထက
ြ ာင်းအရင်းကို မသိာဲနဲ့ တိငု ်လက
ို ်တဟ
ဲ့ ာမျိုး ရှလ
ိ ို့ရှိရင် ဒီ ဥပထဒနဲ့
အထရးယူရမှာ ြဖစ်တဲ့အတွက်ထ ြကာင့် မမှနမ် ကန်ကိုသိလျက်နှင့် တိငု ် ြကားသူကိုပဲ အထရးယူဖို့ အတွက်
ပြပင်ေင်လိုပါတယ်။
မူလဥပထဒ အခန်း(၃)၊ ပုဒမ် ၉ မှာ ေိုလ့ို ရှိရင် ထကာ်မရှင်အဖွ့ဲ ေင် အသီးသီးသည်
ထအာက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြပည့်စုံရမည်ေိုတဲ့ အချက်ထတွေဲမှာ နံပါတ်(ဂ)မှာ နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊
ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ သို့မဟုတ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ က မိမိထရွးချယ်ထပးခွင့် ရှသ
ိ ူများ
သည် တည် ြကည်ထ ြဖာင့်မတ်ြပီး သမာသမတ်ရသ
ှိ ူအြဖစ် ယူေြခင်းခံရသူလို့ ထဖာ်ြပေားပါတယ်။ အဲဒီ
စကားရပ်အစား သမာသမတ်ရှိြပီး စွမ်းရည်ရသ
ှိ ူလ့ို ပြပင်ေင်လိပု ါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဒီ ထကာ်မရှင်ထတွကို
ထရွးချယ်တအ
ဲ့ ခါမှာ တည် ြကည်ရုံ၊ သမာသမတ်ရရ
ှိ ၊ုံ ရိးု သားရုံနဲ့ မရပါာူး။ သူတ့ို ဟာ စွမ်းရည် ရှိရပါမယ်။
ထပးအပ်တဲ့တာေန်ကို ထကျထကျပွန်ပွန် ေမ်းထောင်နိုင်တဲ့ပညာ အရည်အချင်းလည်း ရှိရပါမယ်။
ခုနက အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ် ြကီး ထေွးထနွးသွားသလို အဂတိလက
ို ်စားမှု
နယ်ပယ်ဟာ အင်မတန်မှ ကျယ်ြပန့်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်မှုထတွ၊ တရားစီရင်ထရး၊ ဥပထဒပ
ြ ုမှုကဏ္ဍထတွ
ပါမယ်။ မူးယစ်ထေးေါးကိစ္စထတွ သယံဇာတ၊ ထောက်လုပ်ထရး တင်ဒါထခါ်ယူမှုကအစ ဒီကိစထ္စ တွဟာ ဒီ
အဂတိလက
ို ်စားမှုထကာ်မရှင်ကထနပ
ြ ီးထတာ့ စုံစမ်းထဖာ်ေုတ်ရမှာ ပြဖစ်တအ
ဲ့ တွက်ထ ြကာင့် အဲဒီပညာရပ်

၂၀၁၈ ခုနှစ]်
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ေိငု ်ရာ စွမ်းရည်ရှသ
ိ ူထတွကို ပါေင်ဖိ့ု ေိုတဲ့အချက် စွမ်းရည်ရသ
ှိ ူ ေိုတဲ့အချက်ကို ေည်သ
့ ငွ ်းလိပု ါတယ်။
ထနာက် ြပီးထတာ့ ပုဒမ် ၁၀ မှာ ထအာက်ပါ တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးေင်သူအား ထကာ်မရှင် အဖွ့ဲ ေင်အြဖစ်
ထရွးချယ်တာေန်ထပးအပ်ြခင်းမပ
ြ ုရ ေိုတထဲ့ နရာမှာ ထနာက်ေပ်တစ်ချက် ေည်ခ့ ျင်တာကထတာ့ နိငု ်ငံထရး
ပါတီ တစ်ခုခုတွင် အေင့်ြမင့် တာေန်ယူေားသူ ေိုတဲ့အချက်ကလ
ို ည်း ေည်လ
့ ိုပါတယ်။ ဒီမာှ ထတာ့
အဓိကကထတာ့ ဥပထဒပ
ြ ုထရး၊ အုပ်ချုပ်ထရး၊ တရားစီရင်ထရးေိုင်ရာ တာေန်ေမ်းထောင်ထနသူ ပြဖစ်ြခင်း
ေိုတာကို ေည်ေ
့ ားပါတယ်။ အဲဒါလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် နိုင်ငံထရးပါတီ တစ်ခုခုမှာ အေင်
့ြမင့် တာေန်ယူေားတဲ့သူ ေိုတဲ့အချက်ကလ
ို ည်း ေည့်လပို ါတယ်။
ဒီ ပုဒမ် ၁၆ ထကာ်မရှင်ရဲ့ တာေန်နဲ့ လုပ်ပိငု ်ခွင့်များမှာ ေိုလို့ရှိရင် ကျွန်မ တစ်ချက်ေပ်ြပီး
ထတာ့ ေည်ခ့ ျင်တာကထတာ့ ထကာ်မရှင်အထနဖ
ြ င့် ၎င်းတိ့ု ၏ ကိုယ်ပငို ်ေန်ေမ်းများကို အဖွ့ဲ အစည်း
အတွင်း ရှင်းလင်းမှုနှင့် ပွင့်လင်း ြမင်သာမှုရထှိ သာ လုပ်ေုးံ လုပ်နည်းများဖ
ြ င့် ေန်ေမ်းခန့်အပ်ြခင်းနှင့်
တာေန်မှ ရပ်စဲြခင်းတို့ကို ထောင်ရွက်နငို ်ခွင့်ရှိ ြခင်း ေိုတဲ့အချက်ကို ေည်လ
့ ိုပါတယ်။ ထနာက်ြပီးထတာ့
ပေမမှာထတာ့ စိစစ်ထရးအဖွ့ဲ နဲ့ စုံစမ်းထရးအဖွဲ့ထတွကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းတာေန်ထပးခ
ြ င်း၊ ၎င်းအဖွဲ့
များကို လမ်းညွှန်ြခင်းေိုတာပါတယ်။ သို့ထသာ်လည်း ပိုမုိ ြပီးထတာ့ တိကျထအာင်အတွက် ပွင့်လင်းမှုနှင့်
ရှင်းလင်းမှုရှတ
ိ ဲ့ လုပ်ေုးံ လုပ်နည်းများနဲ့ ေန်ေမ်းခန့်အပ်ြခင်း၊ အဲဒီေန်ေမ်းထတွကလည်းပဲ အေင်မထပ
ြ ာူး
ေိုလို့ရှိရင် ဒီ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်းနဲ့ မညီာူးေိုလို့ရှိရင်လည်း ဒါ ထကာ်မရှင်ကထနပ
ြ ီးထတာ့ တာေန်
ရပ်စဲနိုင်တဲ့ အခွင့်အာဏာ ရှိရပါမယ်။
ထနာက်ေပ်တစ်ချက်ကထတာ့ ဒီ(ဇ)မှာ နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းထောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို
နိငု ်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်နာယက၊ ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ဥက္က ဋ္ဌတို့ေံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ြပ ြခင်း ေိုတဲ့အချက်မှာ ေပ်မံြပီးထတာ့ ပြဖည့်စွက်ချင်တာ
ကထတာ့ ထကာ်မရှင်သည် ၎င်းတိ့ု ၏ လုပ်ထောင်ချက်များကို လူေုေံသ့ို အနည်းေုံး တစ်နှစ်တစ် ြကိမ်
ပြပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်မှတစ်ေင့် အစီရင်ခံစာကို တရားေင် တင်ြပ ြခင်း ေိုတဲ့ အချက်ကလ
ို ည်း
ေည့်လပို ါတယ်။ အဂတိလိက
ု ်စားမှု တိုက်ဖျက်ထရး ဥပထဒ၊ မူလဥပထဒ ပုဒ်မ ၁၇ မှာလည်းပဲ ဒီထကာ်မရှင်
ရဲ့လုပ်ငန်း လုပ်ပိငု ်ခွင်မ့ ျားရဲ့ထအာက်မှာ ထကာ်မရှင်သည် အာဏာအလွဲသုံးမှုများနှင့် လွဲမှားထသာ
လုပ်ထောင်မှုများ ထရှာင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ထစာင့် ြကည့်ကွပ်ကဲမမှု ျားနှင့် စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းေိငု ်ရာ
လုပ်ေးုံ လုပ်နည်းများ အပါအေင် ရှင်းလင်းထသာစည်းမျဥ်းများနှင့် လုပ်ေးုံ လုပ်နည်းများေိုင်ရာ စံနှုန်း
များကို ချမှတ်အထကာင်အေည်ထဖာ်နငို ်ပါသည်။
ဒီ ထကာ်မရှင်ဟာေိလ
ု ို့ရှိရင် ဒီ တခ
ြ ား Institution ထတွရဲ့ မှားယွင်းချက်၊ လူပုဂ္ဂုိ လ်ထတွရဲ့
လာာ်ထပးလာာ်ယူမှုထတွကို ထဖာ်ေုတ်ရမယ်ထ့ ကာ်မရှင် ပြဖစ်ပါတယ်။ သို့ထသာ်လည်း ထကာ်မရှင်
ကိုယ်တိုင် သူတိ့ု ကိုယ်သူတုိ့ ပြပန်လည်ေိန်းထကျာင်းတဲ့ ကွပ်ကဲမှုထတွ၊ စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းထတွ၊
လုပ်ေးုံ လုပ်နည်းထတွကို တိတိကျကျ ချမှတ်မှသာလျှင် ထကာ်မရှင်ဟာလည်း တစ်ခါေပ်ြပီး လာာ်ထပး
လာာ်ယူထတွကို ထရှာင်ရှားနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။
ဒီ မူလဥပထဒ အခန်း (၆)၊ အခန်း (၆) မှာေိုလ့ို ရှိရင် ထကာ်မရှင်ဖ့ွဲ စည်း ြခင်းရဲ့ထအာက်မှာ
စစ်ထေးထရးမှူးချုပ်၏ တာေန်နှင်လ
့ ုပ်ပငို ်ခွငမ့် ျား ပုဒ်မ ၃၈ မှာ စစ်ထေးထရးမှူးချုပ်သည် ထကာ်မရှင်ကို
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တာေန်ထပးပ
ြ ီး ထကာ်မရှင်၏လမ်းညွှန်ချက်နှငအ
့် ညီ လုပ်ငန်းများကို ထောင်ရွက်ရမည် ေိုတဲ့အချက်က
မရှင်းမလင်းြဖစ်ထနပါတယ်။ ဒီမှာထဖာ်ြပေားတာက စစ်ထေးထရးမှူးချုပ်က ထကာ်မရှင်ကို တာေန်ထပးရမယ်။
ပြပီးထတာ့မှ ထကာ်မရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိငု ်း သူက ြပန်လုပ်ရမယ်ေထို တာ့ ဒီလုပ်နည်းလုပ်ဟန်က
ထတာ်ထတာ်ထလး ရှုပ်ထေွးထနပါတယ်။ အဲဒါထက
ြ ာင်မ့ ့ို လို့ ဒီအပိဒု ်ကလ
ို ည်းပဲ စစ်ထေးထရးမှူးချုပ်သည်
ထကာ်မရှင်၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာေန်များကို ထောင်ရွက်ရမည်လို့ ပြပင်ေင်လထို ြကာင်း
ထေွးထနွးလိပု ါတယ်။
ပြပီးထတာ့ ပုဒမ် ၄၂ မှာေိုလ့ို ရှိရင် ထကာ်မရှင်အဖွ့ဲ ေင် ပဏာမစစ်ထေးထရးအဖွဲ့ေင်နှင့်
စစ်ထေးထရးမှူးများသည် ဤဥပထဒပါလုပ်ငန်းများကို ထောင်ရွက်ရာတွင် တည်ေဲဥပထဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ
ရဲအရာရှိတစ်ဦး၏ လုပ်ပိငု ်ခွင့်နှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်များရှထိ စရမည် ေိုတဲ့အပိဒု ်မှာ ထကာ်မရှင်အဖွဲ့ေင်
များနှင့် ေန်ေမ်းများသည် ၎င်းတိ့ု ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ထောင်ရွက်ချက်များအတွက် တရားစွဲေုိမှု
ခံရမှုများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိရမည် ြဖစ်သည်ေုိတဲ့အချက်ကိုလည်း ေပ်မံ ြဖည့်စွက်လပို ါတယ်။ အားလုံး
ထကျးဇူးတင်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၅၅။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မထကွးတိုင်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးလှေန်း ထေွးထနွး

နိုင်ပါပ
ြ ီ။
အချိန်၊ ၁၀း၅၅။
ဦးလှေန်း၊ မထကွးတိငု ်းထဒသက
ြ ီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့်တကွ အားလုံးမဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥပထဒ စတုတ္ထအ ြကိမ်
ပြပင်ေင်သည့်ဥပထဒက
ြ မ်းကို ကျွန်ထတာ့်အထနနဲ့ ထေွးထနွးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဂတိေိုတာ ပါဠိ
စကားကို ထမွးစားအသုံး ြပုေားတာပါ။ ကုလသမဂ္ဂလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ပါဠိစကားကို ထမွးစားေား
တာပါပဲ။ ဒါထက
ြ ာင့် ကျွန်ထတာ်တို့အထနနဲ့ ခုနကထပ
ြ ာတဲ့ လာာ်ထပးလာာ်ယူေုိတာ လာာ က လာတာ
ပါ။ ပါဠိစကားလုံးက လာတာပါပဲ။ အဲဒီထတာ့ ာာလိ့ု လဲေုထိ တာ့ ကျွန်ထတာ်တ့ို လာာ်ထပးလာာ်ယူ
ကိစ္စကျထပးတာ၊ ကမ်းတာထလာက်လည်းရတယ်။ ဒီေမဲ ှာ ဒီဥပထဒက ကျယ်ြပန့်တဲ့အခါမှာ ထပးဖို့
အတွက် ထေွးထနွးတာ၊ ထတာင်းရမ်းတာ စကားနဲ့ကပို ဲ ဒီဥပထဒက ကျွန်ထတာ်တို့ အသုံးြပုလို့ရတဲ့
အတွက် ကျွန်ထတာ် ဒီဥပထဒကို ကျွန်ထတာ့်အထနနဲ့ လက်ရှိတိုင်း ြပည်အထနအေားမှာ အဂတိလက
ို ်စားမှု
တိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒကို အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ရွက်ရန် အင်မတန် လိအ
ု ပ်ထနတဲ့ အချိန်လို့လည်း
ကျွန်ထတာ့အ
် ထနနဲ့ ေိုချင်ပါတယ်။
ကျွန်ထတာ်တို့ရဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ နိုေင်ာာလ ၈ ရက်က ကျွန်ထတာ်တို့ြပဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ အဂတိ
လိုက်စားမှုတားမ
ြ စ်ထရးဥပထဒကို ကျွန်ထတာ်တို့ ၆၇၊ ၄၈ အဲဒီဥပထဒဖျက်သိမ်း ြပီးထတာ့ ဒီလက်ရှိ
ဥပထဒကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ပြပဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီထတာ့ ေိုလခို ျင်တာက လက်ရဥှိ ပထဒကို ကျွန်ထတာ်တို့
ပြပင်တာ(၄)ပြကိမ်ရှိပါပ
ြ ီ။ (၄)ပြကိမ်ရှိတဲအ
့ ခါမှာ တချို့ဟာထလးထတွက အသက်ကထလးထတွ၊ ဦးထရထလးထတွ
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ပြပင်တာများပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တို့ အဓိကြပင်တာက အဂတိေိုတာ လာာ်ထပးလာာ်ယူနဲ့ ထပ
ြ ာင်းတဲ့
ကိစ္စထလးရှပိ ါတယ်။ အဲဒီဟာ ပေမအက
ြ ိမ်ြပင်တာပါပဲ။
အဲဒီထတာ့ နံပါတ်(၁) ပုဒ်မ ၁ ကို ကျွန်ထတာ်ြပင်ချင်ပါတယ်။ အေိုြပုေားတာက ဤဥပထဒကို
အဂတိလက
ို ်စားမှုတိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒကို စတုတ္ထအ ြကိမ် ြပင်ေင်သည့် ဥပထဒလို့ ကျွန်ထတာ်တို့ ေိုေား
ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တိ့ု ဥပထဒက
ြ မ်းထကာ်မတီကထတာ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥပထဒ ပြပင်ေင်
သည်ဥ့ ပထဒ(၂၀၁၈)လို့ ထခါ်တွင်ထစရမည်လ့ို ေိုပါတယ်။ ကျွန်ထတာ့်အထနနဲ့ကထတာ့ ဤဥပထဒကို
အဂတိလက
ို ်စားမှုတိက
ု ်ဖျက်ထရးဥပထဒ၊ စတုတ္ထအ ြကိမ် ပြပင်ေင်သည်ဥ့ ပထဒ(၂၀၁၈)လို့ ကျွန်ထတာ့်
အထနနဲ့ ပြပင်ေင်ချင်ပါတယ်။ ာာလို့လဲေိုထတာ့ ကျွန်ထတာ်တို့ရဲ့ ယခု ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
အခုေို သတ္တ မ၊ လာမယ့်နှစ်ေို အဋ္ဌမ ဒါကထတာ့ ကျွန်ထတာ်တို့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲလ့ို ကျွန်ထတာ့်
အထနနဲ့ ထပ
ြ ာလိုပါတယ်။
ထနာက်ထရှ့က ေရာဦး ြကည်ေင်းလည်း တင်ြပသွားပါပ
ြ ီ။ ထကာ်မရှင်၏လုပ်ငန်း တာေန်များ
မှာ ပုဒမ် ၁၆၊ ကျွန်ထတာ်တိ့ု ပုဒမ် ၁၆၊ ပုဒမ် ခွဲ(က)မှာ ပဏာမစစ်ထေးထရးအဖွ့ဲ နှင့် စုံစမ်းထရးအဖွဲ့များ
ကို လိအ
ု ပ်သလိဖု ွ့ဲ စည်းတာေန်ထပးအပ်ြခင်းနှင့် ယင်းအဖွ့ဲ များက လမ်းညွှန်ြခင်းနှင့် ပြကီး ြကပ်ကွပ်ကဲြခင်း
ေိုတာ ရှပိ ါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်ထတာ်တို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် ဒုတိယအက
ြ ိမ်မှာ
ပြပင်ေင်ခဲ့တာက ပုဒမ် ၇၀၊ ပုဒမ် ခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)မှာ ဒီထကာ်မရှင်အဖွဲ့ကို ပြပည်ထောင်စုေန် ြကီးအေင်၊့
အတွင်းထရးမှူးနှင့် အဖွ့ဲ ေင်များကို ဒုတိယေန် ြကီးအေင့် ေိုြပီးထတာ့ ကျွန်ထတာ်တို့ ဥပထဒကိုြပင်ေား
ပါတယ်။ အဲဒီထတာ့ ဒီဥပထဒကို ကျွန်ထတာ်တို့က သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ ဌာနတစ်ခုအထနနဲ့ အားလုံးပဲ
ေန်ေမ်းထတွနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ြဖစ်ထစချင်ပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့်မ့ို လို့ ဟိုဌာနက ထခါ်လိုက်၊ ဒီဌာနက
ထခါ်လိုက်နဲ့မလုပ်ာဲနဲ့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ယုံယုံ ြကည် ြကည် အပ
ြ ည့်အေဖ
ြ င့် သတ်သတ်မှတ်မှတ်
တာေန်ထပးအပ်ဖိ့ု ဒီဥပထဒကို ပုဒမ် ၁၆(က) ကို ကျွန်ထတာ်အ
့ ထနနဲ့ ပြပင်ချင်ပါတယ်လို့ ေိုချင်ပါတယ်။
ထနာက် ပုဒမ် ၁၆၊ ပုဒမ် ခွဲ(စျ)ရဲ့ထနာက်မှာ ပုဒ်မခွဲ(ည)ကို ထအာက်ပါအတိုင်း ပြဖည့်စွက်
ရမယ်လ့ို ေိုပါတယ်။ အဂတိလိက
ု ်စားမှုတက
ို ်ဖျက်ထရးေိငု ်ရာ သင်ခန်းစာများကို အထခ
ြ ခံပညာ
မူလတန်းအေင်မ့ ှစတင်
အထခ
ြ ခံပညာ ပညာထပးသင် ြကားနိုင်ထရးအတွက် သက်ေိုင်ရာဌာန၊
အဖွ့ဲ အစည်းများနှင့် ညှိနိှုင်းထောင်ရွက်ြခင်းလို့ ေည်ေ
့ ားပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်စဉ်းစားက
ြ ည့်ပါတယ်။
ကျွန်ထတာ်တို့ ကထလးသူငယ်အရွယ်မှစြပီး မဟုတ်တာလုပ်ရမှာ ရှက်စရာ၊ ထက
ြ ာက်စရာဖ
ြ စ်ထ ြကာင်း
သိထစဖိ့ု ဒါေည်သ
့ ွင်းေားတယ်လိ့ု ကျွန်ထတာ့်အထနနဲ့ယူေပါတယ်။ ဒီထတာ့ ပြပည်သူ့နီတိထတွ၊
ဒီမုက
ိ ထရစီထတွလည်း သင် ြကားထပးဖို့လိုလာပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တ့ို ငယ်ငယ်ကသင်ခဲ့ရတဲ့ တံခါးမှူး
ဒတ္ထ အထက
ြ ာင်းလိုပါပဲ။ အိမ်မှာ ကျွန်ထတာ်တို့ လက်ထတွ့ေန်တဲ့အထက
ြ ာင်းအရာနဲ့ ကျွန်ထတာ်တင်ြပ
ပါရထစ။ ကျွန်ထတာ့်အမိ ်မှာ ထမ
ြ းနဲ့တူမထလးရှိတယ်။ ဒတ္ထအထက
ြ ာင်းကို ကျွန်ထတာ်ပုံြပင်ထလးထပ
ြ ာပ
ြ ရင်
တံခါးမှူးဒတ္ထ မလုပ်ချင်ပါာူး။ ရှက်တာ၊ ထက
ြ ာက်တာ၊ တကယ်ထတာ့ ထတာင်းတာ၊ ရမ်းတာ
ပြကိမ်ဒဏ်အချက်(၅၀)ထတာင်းတယ်။ ထတာင်းတယ်။ ရမ်းတယ်။ အရိုက်ခံရတဲ့ ဒတ္ထ အထက
ြ ာင်းကို
ထပ
ြ ာရင် သူတိ့ု က ဒတ္ထကိုမလုပ်ချင်ာူး။
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ဒါထက
ြ ာင်ထ့ နာင်လာထနာက်သားထတွလည်း ကျွန်ထတာ်တ့ို က ဒီလသ
ို ိထစဖိ့ု အတွက် အရှက်တရား၊
အထက
ြ ာက်တရား၊ ထတာင်းတယ်၊ ရမ်းတယ်ေတ
ို ာ ဒါသမာအာဇီေ ကျတက
ဲ့ ိစ္စမဟုတ်ာူးေိတ
ု ာ ကျွန်ထတာ်တ့ို
သိထစချင်လိ့ု ။ အဲဒါကိေ
ု ည့်တဲ့အခါမှာလည်း မူလတန်းအေင်မ့ ှာရနိငု ်မလား။ ကျွန်ထတာ်တ့ို အလယ်တန်း
အေင့်မှ ကျွန်ထတာ်တို့ ေည့် ြပ ီးသင်ထပးနိုင်မလား။ စဉ်းစားထတွးထခါ်နိုင်ဖို့။ ကျွန်ထတာ့်အထနနဲ့
အဲ့ဒါထလးလည်း ထေွးထနွးလိပု ါတယ်။
ထနာက် ပုဒမ် ၁၆၊ ပုဒမ် ခွဲ(ဌ) ကျွန်ထတာ်တ့ို (ဌ) တိုင် ြကားစာများကို စိစစ် မူလဥပထဒမှာ
လက်ခံြခင်း၊ မမှနမ် ကန်တိငု ် ြကားထက
ြ ာင်း စိစစ်ထတွ့ရှသ
ိ ည့်တိုင် ြကားစာများကို ပယ်ချခ
ြ င်းနှင့်
မမှနမ် ကန်တိငု ် ြကားသူကို ဥပထဒအရအထရးယူြခင်းမှာ ကျွန်ထတာ်တ့ို မမှနမ် ကန်တိုင် ြကားတာကို
အဲ့ဒါကိလ
ု ည်းပဲ ဖျက်ထစချင်ပါတယ်။ ာာဖ
ြ စ်လို့လဲေိုထတာ့ ကျွန်ထတာ်တ့ို တိငု ်းသူြပည်သားများ
အားလုံးဟာ ဥပထဒမှာအသိအားနည်းချက် ရှလ
ိ ို့ပါပဲ။ ေို ြကပါစိ့ု ။ တိငု ်ဖို့ထနထနသာသာ ကျွန်ထတာ်တ့ို
ထဒသမှာ ဥပမာကျွန်ထတာ်လက်ထတွ့ မထန့တစ်ထန့ကမှပါပဲ။ ကျွန်ထတာ့်ရဲ့အရပ်ထဒသမှာ ကျွန်ထတာ့်ရဲ့
ထကျးလက်ထနထတာင်သူလယ်သမား နွားများသယ်ယူထောင်လာတဲ့ကိစ္စမှာ ကျွန်ထတာ်တို့ လမ်းမှာ အဖမ်း
ခံရပါတယ်။ ခရိငု ်ထကျာ်ေုိြပီးထတာ့။ ေိုလိုတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်ထတာ်က ထပ
ြ ာပ
ြ ပါတယ်။ တရားသူ ြကီး
ထကာ ကျွန်ထတာ် ေင်မစွက်ဖက်ပါာူး။ တင်ထတာ့တင် ြပပါရထစ။ ဥပထဒေန်ေမ်းထကာ ာာလို့လဲ
ေိုထတာ့ ကျွန်ထတာ်တိ့ု ရဲ့ ဒီအထရးက
ြ ီးကုန်စည်ဥပထဒထတာ့ ဟုတ်ပါတယ်။ ရှပိ ါတယ်။
သိ့ု ထသာ်လည်း ဒီထန့ တိငု ်းြပည်ရဲ့ ေန် ြကီးဌာနစီမံချက်နှင့် အမိန့်ညွှန်ြကားစာနှင့် ကျွန်ထတာ်တို့
နိုင်ငံြခားကို နွားထတွတင်ပို့ထနတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့် ကျွန်ထတာ်တို့ထတာင်သူထတွကို ဒါထလးကိုထတာ့ စဉ်းစား
ထပးဖိ့ု ကျွန်ထတာ့်အထနနဲ့ ထမတ္တ ာရပ်ခံပါတယ်။ ထမတ္တ ာရပ်ခံထတာ့ ထတာင်သူများက ာာဖ
ြ စ်လာလဲေထို တာ့
ကျွန်ထတာ်က ထရှ့ကထနပ
ြ ီး စာနဲ့ထပနဲ့သွားေားတဲက
့ ိစ္စပါ။ သူတ့ို က ထရှ့ထနငှားဖို့၊ ာယ်လထို ပးဖို့၊
ာယ်လထို ပးမယ်၊ ာယ်လိက
ု မ်းမယ် ဒါပဲသူတ့ို မှာဟိုဟာလုပ်ထနပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့် ကျွန်ထတာ်တ့ို ရဲ့
လွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များကလည်း ကျွန်ထတာ်တ့ို ထတာသူထတာင်သားများ၊ ရပ်ထကျးထဒသ မဲေန္ဒနယ်
မှာလည်း ဒီကယ
ို ်နဲ့သက်ေုိင်တဲ့၊ သူတို့နဲ့သက်ေငို ်တဲ့ ဥပထဒထတွကိုလည်း ဒါနားလည်ဖ့ို ကျွန်ထတာ်တ့ို
အထနနဲ့ ေက်ထေွးထနွးဖို့ ကျွန်ထတာ်တို့ လိုအပ်ပါတယ်လို့ ကျွန်ထတာ့်အထနနဲ့ ထပ
ြ ာက
ြ ားလိုပါတယ်။
ထနာက်တစ်ခုက ကျွန်ထတာ်တို့ရဲ့ အဂတိလက
ို ်စားမှုတက
ို ်ဖျက်ထရးဥပထဒမှာ ကျွန်ထတာ်တို့ရဲ့
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုေည်ေ
့ ားပါတယ်။ ဒါဖ
ြ င့် ဒီအခန်းကဏ္ဍမှာ ကျွန်ထတာ်
တိ့ု က ဥက္က ဋ္ဌကို အေိုထလးတစ်ခုပဲဖျက်ေားပါတယ်။ အဲဒီထတာ့ ဒီကိစက
္စ ိုကျွန်ထတာ်တို့က ာယ်လို
ေက်လက် ြပီး ထောင်ရွက်ရမှာလဲ။ လုပ်ေုးံ လုပ်နည်း၊ ဥပထဒ ကျွန်ထတာ်တ့ို မှာ မရှိတအ
ဲ့ တွက် ရပ်/ထကျး
ဥပထဒနဲ့သွားပ
ြ ီး ကျွန်ထတာ်တို့ သွားတိက
ု ်ေုငိ ်ပါတယ်။ ရပ်/ထကျးဥပထဒပုဒ်မ ၉(ေ)ပါ ဤ ဥပထဒပါ
လုပ်ငန်းတာေန်များနှင့်စပ်လျဉ်း သက်ေငို ်ရာဌာန၊ အဖွ့ဲ အစည်းများနှင့် သက်ေိုင်ရာ မဲေန္ဒနယ်မှ
လွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များ၏ အက
ြ ံဉာဏ်ရယူြခင်းနှင့် ပူးထပါင်းထောင်ရွက်ြခင်း ေိုတာထလး ေည့်ေား
ပါတယ်။ အဲဒီမှာကျွန်ထတာ်တို့က တကယ်ထတာ့ေံးု ြဖတ်တာက ရပ်/ထကျး၊ ပြမို့နယ်အပု ်ချုပ်ထရးမှူးက
ေုံး ြဖတ်တာ။ ကျွန်ထတာ်တိ့ု မှာထားကထန အက
ြ ံဉာဏ်ထပးတာထလာက်ပဲေုထိ တာ့ တကယ်ထတာ့ အခု
အချိန်ေိ ကျွန်ထတာ်တို့ရပ်/ထကျးထတွမှာ အုပ်ချုပ်ထရးမှူးထတွ ထရွးထကာက်ပွဲလုပလ
် ို့ မပ
ြ ီးတဲ့ထနရာထတွ
အများ ြကီးကျန်ပါထသးတယ်။
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ဒါထက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ထတာ်တ့ို လည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကထလးပဲ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်၊
ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များမှလည်း ထောင်ရွက်နငို ်ဖ့ို အထရးကို ကျွန်ထတာ်တ့ို အဲဒီပုဒမ်
ကိုလည်း ကျွန်ထတာ့်အထနနဲ့ ပြပင်ထစချင်ပါတယ်။ အားလုံးပါပဲခင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်တို့ ဒီထန့ တိငု ်း ြပည်ရဲ့
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များနဲ့ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးခင်ဗျား။ အားလုံးပဲ ကျွန်ထတာ်တ့ို ရဲ့
တိငု ်း ြပည်ရဲ့အခ
ြ အထနကထတာ့ ဒီထန့ ဒီဥပထဒနဲ့ လုပ်မှကို ြဖစ်မယ့်အထခ
ြ အထနပါ။ ဒါမှ ကျွန်ထတာ်တ့ို ရဲ့
ထစာထစာက ထဒါက်တာခွန်ေင်းထသာင်းတို့၊ ဦး ြက ည်ေင်းတို့လည်း ထေွးထနွးပါ ြပ ီ။ ာယ်လိုပဲ
ပြငိမ်းချမ်းထရးထတွ ထရှ့ကလုပ်လုပ် တရားဥပထဒစိးု မိုးမှုမရှိရင် ကျွန်ထတာ်တို့နငို ်ငံ ာယ်လမို ှမတိးု တက်
နိငု ်ပါာူး။ ာယ်လိမု ှမထပ
ြ ာင်းလဲနိငု ်ပါာူး။ ဒါထက
ြ ာင့် ဒီဥပထဒကို အထကာင်အေည်ထဖာ်ဖ့ို ကျွန်ထတာ်တ့ို
ေန် ြကီးဌာနကိလ
ု ည်း ေန် ြကီးဌာနသထာာမျိုးနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ေားပ
ြ ီး ယန္တရားထတွ တပ်ေင်ထပး
ပါလို့ ကျွနထ် တာ့်အထနနဲ့ထြပာက
ြ ားရင်း နိဂးုံ ချုပ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ (ပြသာာသံများ)
အချိန်၊ ၁၁း၀၃။
ဥက္က ဋ္ဌ။
ထေွးထနွးနိုင်ပါပ
ြ ီ။

။ မွန်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ဦးလှြမင့် (ခ) ဦးလှြမင့်သန်း

အချိန်၊ ၁၁း၀၃။
ဦးလှြမင်(့ ခ)လှြမင်သ
့ န်း၊ မွန်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)။
။ ထလးစားအပ်ပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့် လွှတထ် တာ်တစ်ရပ်လုံးကို မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းေက်သရင်း ဂါရေ
ပြပ ုပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာ့ မွန် ြပ ည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)က အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှြမင့်(ခ)ဦးလှြမင့်သန်း ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အဂတိ
လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥပထဒကို စတုတ္ထအ ြကိမ် ြပင်ေင်တဲ့ ဥပထဒက
ြ မ်းနဲ့ပတ်သက် ြပီးထတာ့ အဂတိ
လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥပထဒ ပိုမုိ ြပည့်စထုံ စဖိ့ု မူလဥပထဒပုဒ်မ ၆၃ ရဲ့ထနာက်မှာ ပုဒမ် ၆၄ အဖ
ြ စ်
လွှတထ် တာ်က အသစ် ြဖည့်စွက်ြပဋ္ဌာန်းထပးနိုင်ဖုိ့ ထေွးထနွးတင်ြပသွားပါမယ်။ အသစ်ြဖည့်စွက် ပြပဋ္ဌာန်း
ထပးထစလိတ
ု ဲ့ စကားရပ်များကထတာ့ ဤဥပထဒပုဒမ် ၂၊ ပုဒမ် ခွဲ ၃၊ ပုဒမ် ခွဲငယ်(က)တွင် ထဖာ်ြပေားထသာ
အဂတိလက
ို ်စားမှုတွင် ပူးထပါင်းပါေင်ထောင်ရွက်ခဲ့သူ မည်သူမေို အမှုမှန်ထပါ်ထပါက်ထရးအတွက်
သက်ေိုင်ရာတရားလွှတ်ထတာ် တရားရုးံ ထတာ်ထရှ့ထမှာက်တွင် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ေို အဂတိလိုက်စားမှု၌
မိမိပူးထပါင်းပါေင်ထောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို သက်ထသအဖ
ြ စ် ေွက်ေအ
ို စစ်ခံပါက ေိုသူအား အဂတိ
လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥပထဒအရ အထရးယူအ ြပစ်ဒဏ်ထပးခ
ြ င်းမှ ကင်းလွတခ် ွင့်ြပုရမည်လ့ို အသစ်
ပြဖည့်စွက် ြပဋ္ဌာန်းထပးဖို့လိုအပ်ထ ြကာင်း ကျိုးထက
ြ ာင်းထဖာ်ြပ ထေွးထနွးသွားပါမယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့် လွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ် တင်ြပ
ခဲတ
့ အ
ဲ့ တိငု ်း အသစ်ြဖည်စ့ ွက်ြပဋ္ဌာန်းထပးဖိ့ု လိအ
ု ပ်တအ
ဲ့ ထက
ြ ာင်းအရင်းခံများကထတာ့ တံစးို လက်ထောင်ဟာ
အဂတိလက
ို ်စားမှုကျူးလွန်ရာမှာ အဓိကအခန်းကပါေင်ထ ြကာင်း အားလုံးအသိ ပြဖစ်ပါတယ်။ တံစးို
လက်ထောင်ထပးရာ၌ဖ
ြ စ်ထစ၊ တံစိးု လက်ထောင်ထပးဖိ့ု ပြကိုးစားအားေုတ်ရာ၌ဖ
ြ စ်ထစ၊ တံစးို လက်ထောင်ကို
ရယူတဲ့အခါ၌ဖ
ြ စ်ထစ၊ လက်ခံရယူဖို့ြကိုးစားအားေုတ်ရာ၌ဖ
ြ စ်ထစ အနည်းေုးံ နှစ်ဦးကထန တစ်ခါတစ်ရံမှာ
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နှစ်ဖက်မှာလူအများ နှစ်ဦးေက်ပိုတဲလ
့ ူအများ ပါေင်တတ် ြကြပီး၊ လျှို့ေှက်စွာ၊ ကျစ်လစ်စွာကျိတ်ြပီးထတာ့
လုပ် ြကတာချည်းြဖစ်ပါတယ်။ တံစိးု လက်ထောင်ထပးခ
ြ င်း၊ ယူြခင်း၊ ထပးရန်အားေုတ်ြခင်း၊ ယူရန်အားေုတ်
ြခင်းတိ့ု ထောင်ရွက် ြကရာမှာ ကိုယ်တိုင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ပြကားခံပုဂု္ဂိ လ်အမျိုးမျိုးမှ တစ်ေင်ထ့ သာ်
လည်းထကာင်း လျှို့လျှို့ေှက်ေှက် ထောင်ရွက် ြကတာထက
ြ ာင့် ခိုင်မာတဲ့သက်ထသအထောက်အေား
ရရှိဖ့ို မလွယ်ကူပါာူး။
ဒါထက
ြ ာင့် အဂတိလိုက်စားမှုများ ဖွငဟ
့် ထဖာ်ေုတ်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ကို ကမ်းလှမ်း
ထပးဖို့ သို့မဟုတ် ဖွင့်ေားထပးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ယုံ ြကည်ေားပါတယ်။ Relevance ပြဖစ်တဲ့
သက်ေငို ်တဲ့အချက်ကို တင်ြပရမယ်ေုိရင်ထတာ့ ကျွန်ထတာ်တ့ို နငို ်ငံရဲ့ အဂတိလက
ို ်စားမှုအေင့်က
Transparency International အဖွ့ဲ ြကီးရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ေုတ်ြပန်ထ ြကညာချက်အရ နိုင်ငံထပါင်း
(၁၈၀)မှာ အေင့်(၁၃၀)မှာရှေ
ိ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အဖွ့ဲ အစည်းတစ်ခုရဲ့ ထလ့လာထတွ့ရှိချက်
မျှသာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ပြပည်တငွ ်းက ပကတိအထခ
ြ အထနကထတာ့ ပြပည်သူလူေု ြကားမှာ ပြပည်သူထတွ
ပြကားသိ၊ ပြမင်သိ၊ ကိုယ်တိငု ် ြကုံရလို့ ခံစားသိများနဲ့ သိထနတဲ့ကိစ္စက တိုးတိးု တိတ်တိတ် တစ်ရွာလုံး
သိတာေိုသလို သိထနတဲ့ကိစ္စက အချို့ဌာန၊ အဖွ့ဲ အစည်း၊ ရုးံ ထတွမှာ တံစးို လက်ထောင် ထပ
ြ ာင်ထ ြပာင်
တင်းတင်း ထတာင်းထနတဲ့ကိစ္စ။တချို့ပ
ြ ည်သူထတွကလည်း တံစးို လက်ထောင်ထပးပ
ြ ီးထတာ့ ထခတ်အထခါ်
ဂါ တဲ့ ယဉ်ထကျးမှုေိတ
ု ာကိုသုံး ြပီး တရားဥပထဒစိုးမိုးထရးနဲ့ တရားမျှတမှုကို စိန်ထခါ်ထနတဲ့ကိစ္စ ြကီး
တွင်ကျယ်ထနေဲြဖစ်ထ ြကာင်းပါပဲ။ မည်သည့်ဌာန၊ မည်သည့်အဖွ့ဲ အစည်း၊ ပုဂု္ဂိ လ်ကိုမျှ စွပ်စလ
ွဲ ို ြခင်း
မရှိာဲနဲ့၊ ပုဂ္ဂလိကအဓိဋ္ဌာန် စွပ်စွဲလိုြခင်းမရှာ
ိ ဲနဲ့ သထာာရိုးနဲ့အရှိတရားကို၊ ပြပည်သူများရဲ့အမ
ြ င်ကို
ေင်ဟပ်တင်ြပြခင်းမျှသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲဒီယဉ်ထကျးမှုကမို ှ မလိက
ု ်နာရင် ဥပထဒကထပးေားတဲ့ အခွငအ
့် ထရး
မရရုံမျှမက ကိစ္စမထအာင်မ ြမင်ြဖစ်တတ်သလို တချို့ကိစ္စမှာ အချိန်ေဲွ ြပီးထတာ့ ပညာထပးခံရတဲ့ အဖ
ြ စ်နဲ့
ရင်ေိုင် ြကရတယ်လို့ ပြပည်သူများ ြကားမှာ ထပ
ြ ာစမှတ် ြပုေဲ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့် လွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ တံစိုး
လက်ထောင်ထပးေားရသူက မထကျနပ်တဲ့အခါြဖစ်ထစ၊ တံစးို လက်ထောင်ထပးရာမှာ ပါေင် ြကသူေဲက
တစ်ဦးဦးက အထက
ြ ာင်းထ ြကာင်းထက
ြ ာင့် မထကျမလည်ြဖစ်တဲ့အခါြဖစ်ထစ အဂတိလိုက်စားမှုများကို
ထဖာ်ေုတ်ဖွင့်ဟတတ်တဲ့သထာာ၊ သာာေရှိပါတယ်။ အဲဒီ သထာာ၊ သာာေကို ေုပ်ကိုင်ြပီးထတာ့
အခွငအ
့် လမ်းတစ်ခုအြဖစ် ဖွင့်ေားထပးမယ်ေိုရင် တံစးို လက်ထောင်ထ ြကာင့် ြဖစ်ရတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု
များကို ယခုေက်ပိုြပီးထတာ့ အတိငု ်းအတာတစ်ခုအေိ ဟန့်တားနိုင်မည့်အြပင် အတိငု ်းအတာတစ်ခု
အေိ ထလျာ့ကျထစနိငု ်မယ်လို့ ယုံ ြကည်ပါတယ်။
ဒါထက
ြ ာင့် ဤဥပထဒပုဒမ် ၂၊ ပုဒမ် ခွဲ ၃၊ ပုဒမ် ခွငဲ ယ် (က)တွင် ထဖာ် ြပေားထသာ အဂတိ
လိက
ု ်စားမှုတွင် ပူးထပါင်းပါေင်ထောင်ရွက်ခဲ့သူ မည်သူမေို အမှုမှန်ထပါ်ထပါက်ထရးအတွက် သက်ေိုင်ရာ
တရားရုးံ ထတာ်ထရှ့ထမှာက်တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ေုိ အဂတိလက
ို ်စားမှု၌ မိမိ ပူးထပါင်းပါေင်ထောင်ရွက်
ခဲ့မမှု ျားကို သက်ထသအဖ
ြ စ် အစစ်ခံေွက်ေုပိ ါက ေိုသူအား အဂတိလက
ို ်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရး ဥပထဒ
အရ အပ
ြ စ်ဒဏ်ထပးခ
ြ င်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရမည်ဟု အသစ် ပြဖည့်စွက်ြပဋ္ဌာန်းလိုက်မယ်ေိုရင် အညှစ်ခံ
ရလို့ မလွှမဲ ထရှာင်သာ မထပးချင်ာဲ တံစးို လက်ထောင်၊ ထငွထ ြကးထပးခဲ့ရသူများအထနနဲ့ ေုတ်ထဖာ်
ထပ
ြ ာေိေု န်ခံြပန်ရင်လည်းပဲ အပ
ြ စ်ဒဏ်ခံရမည်ထ့ ားက သက်သာရုမံ ျှမက သူတို့ရဲ့ပူးထပါင်းထောင်ရွက်မှု

၂၀၁၈ ခုနှစ]်
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ကိုပါ ရရှိနငို ်ပါတယ်။ ဒါထက
ြ ာင့် ကျွန်ထတာ်တင်ြပခဲ့တဲ့ စကားရပ်များကို မူလဥပထဒပုဒ်မ ၆၃ ရဲ့
ထနာက်မှာ ပုဒမ် ၆၄ အဖ
ြ စ် ပြဖည့်စွက် ြပဋ္ဌာန်းထပးပါရန် လွှတ်ထတာ်သို့ အထလးအနက် ထေွးထနွး
တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင့် လွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီလအ
ို သစ် ြဖည့်စွက်ြပဋ္ဌာန်းမယ်
ေိုရင် မူလဥပထဒအခန်း ၁၀ ရဲ့ထခါင်းစဉ်ကို ပြပစ်မှု၊ ပြပစ်ဒဏ်များနဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့်လ့ို ပြပင်ေင်ရန်
လိုအပ်သလို မူလဥပထဒပုဒ်မ ၆၄ မှ ၇၃ အေိ ပုဒမ် များကို အမှတ်စဉ်တစ်ခုစီတိုးြပီးထတာ့ ပုဒမ် ၆၅ မှ
၇၄ အေိြပင်ေင်ရန် လိုအပ်ပါထက
ြ ာင်း ထလးစားစွာေပ်ထလာင်းတင်ြပရင်း နိဂးုံ ချုပ်ပါတယ်။
အားလုံးကို ထကျးဇူးတင်ပါတယ်။ (ပြသာာသံများ)
အချိန်၊ ၁၁း၀၉။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ကရင်ြပည်နယ်
ထဒါက်တာအားကာမိးု ထေွးထနွးနိုင်ပါပ
ြ ီ။

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၇)မှ

ထဒါ်ထနာ်ခရစ္စေွန်း

(ခ)

အချိန်၊ ၁၁း၀၉။
ထဒါ်ထနာ်ခရစ္စေွန်း(ခ)ထဒါက်တာအားကာမိးု ၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၇)။
။
ထလးစားအပ်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်များ
အားလုံး မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းေက် ဂါရေပ
ြ ုပါတယ်။ ကျွန်မကထတာ့ ကရင်ြပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်
အမှတ်(၇)မှ ထနာ်ခရစ္စေွန်း (ခ) ထဒါက်တာအားကာမိးု ပြဖစ်ပါတယ်။ အစိးု ရသစ်ရဲ့ Good Governance
Clean Government ေိုတာနဲ့အညီ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြသဂုတ်လ ၇ ရက်ထန့က ပြပဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ အဂတိ
လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးဥပထဒကို အခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ စတုတ္ထအ ြကိမ် ပြပင်ေင်ြခင်း ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥပထဒတစ်ခုဟာ ထကာင်းမွန်ြပည့်စဖုံ ို့လသ
ို လို ေိထရာက်ဖ့ို လိုပါတယ်။ ဥပထဒက မည်သ့ို ပင်ေုိထစ
ကာမူ မဟုတ်ာဲ တိတိကျကျ လိုက်နာရပါမယ်။
ထရှးာုရင်များ လက်ေက်ကလို မတရားမှုထတွကို အများပ
ြ ည်သူတငို ်တန်းနိုင်တဲ့ စည်ထတာ်
ရှပိ ါတယ်။ ပြပစ်မှုေင်ရှားမယ်ေိုရင် စည်ထတာ်အနားမှာ စဉ်းတုံးနှင့်ဓား အေင်သင့်ရထှိ နတယ်လို့
ေိုပါတယ်။ ဒီ ဥပထဒကို စတင်ြပဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အဂတိလိုက်စားမှု ကမ္ဘာ့နငို ်ငံ (၁၇၆)
နိုင်ငံမှာ အေင့်(၁၇၂)အေိ ကျွန်မတို့နုိင်ငံက အကျင့်ပျက် ြခစားမှုများခဲ့ပါတယ်။ ပြပီးခဲ့တဲ့ အစိးု ရ
လက်ေက်မှာ တိငု ် ြကားမှု (၆၀၀)သာရှိခဲ့ြပီး (၃)မှုကိုပဲ စစ်ထေးနိုင်ခ့ဲတာ ထတွ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၄
ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ပေမအက
ြ ိမ် အဂတိလိုက်စားမှု တိက
ု ်ဖျက်ထရးထကာ်မရှင်က တိငု ် ြကားစာ
(၄၃၅၃)ထစာင်ရရှိ ြပီး (၄၆)ထစာင်သာ အထရးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အဂတိ
လိုက်စားမှုအေင့် (၁၃၆)အဖ
ြ စ် အနည်းငယ် ထလျာ့ကျခဲ့ပါတယ်။
ဒါထက
ြ ာင်မ့ ို့လိ့ု ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ မှာ အသစ်ဖ့ွဲ စည်းခဲ့တဲ့ ဒုတိယအက
ြ ိမ် အဂတိတက
ို ်ဖျက်ထရး
ထကာ်မရှင်နဲ့အတူ စတုတ္ထအ ြကိမ် အဂတိတက
ို ်ဖျက်ထရးဥပထဒက
ြ မ်း ပြပင်ေင်ချက်က အရမ်းအထရး
ပြကီးပါတယ်။ ကျွန်မတိ့ု နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိငု ်း နှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ထနပါတယ်။ Power Point
အသုံးြပုခွင့်ထပးဖို့ ထတာင်းခံအပ်ပါတယ်။ ဥပထဒက
ြ မ်းရဲ့ ပြပင််ေင်ချက်အရ မူလဥပထဒရဲ့ ပုဒမ် ၂ ပါ
စကားရပ်ကို အစားေိးု ေားတဲ့ စကားရပ်ကို အပ
ြ ည်အ
့ ေထောက်ခံပါတယ်။ ဒီစကားရပ်အရ ထကျာသား
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[မတ်လ ၁၃ ရက်

ရင်သားမခွဲြခားပဲ လှည်းထနထလှထအာင်း ပြမင်းထဇာင်းမကျန် အဂတိလက
ို ်စားမှုကို ေိထရာက်စွာ အထရးယူ
နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ေက်လက်ြပီး ဥပထဒက
ြ မ်းထကာ်မတီက မူလဥပထဒပုဒ်မ ၃၊ ပုဒမ် ခွဲ(ခ)ထနာက်မှာ
ပုဒမ် ခွဲ(ဂ)အဖ
ြ စ် အေိုြပု ြပဋ္ဌာန်းချက် ၁၇(စျ)ကို ပြပန်လည် ြပင်ေင် အဓိပ္ပာယ်ဖွငေ
့် ေ
ို ားတာကိုလည်း
အပ
ြ ည်အ
့ ေ ထောက်ခံပါတယ်။ အဂတိလက
ို ်စားမှုရထှိ ြကာင်း ထကျာ်ထဇာသတင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ထကာ်မရှင်က
စုံစမ်းအထရးယူနိငု ်တဲ့ လုပ်ပိငု ်ခွင့်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတိ့ု နိုင်ငံမှာ နှစ်ထပါင်းများစွာ အဂတိ
လိက
ု ်စားမှုနဲ့ ပတ်သက် ြပီးထတာ့ Law and Regulation ထတွ အားနည်းခဲ့လ့ို ထကျာ်ထဇာသတင်း
ရှလ
ိ ျက်နဲ့ အထရးမယူနိုင် ြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖ
ြ င့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အေိ ကုန်သွယ်ခွန်အထနနဲ့ USD
(၃.၆)ာီလီယံ ေုးံ ရှုးံ သွားခဲသ
့ လို သစ်၊ ထကျာက်မျက်၊ သယံဇာတထတွ ထပျာက်ကွယ်သွားခဲထ့ ပမယ်လ
့ ည်း
အခွန်မစီး ြကပ်နိုင်ာဲ တိုင်း ြပည်ာဏ္ဍာလစ်ဟင်းခဲ့ရပါတယ်။
ဥပထဒက
ြ မ်းထကာ်မတီက မူလဥပထဒရဲ့ ပုဒမ် ၂၁၊ ပုဒမ် ခွဲ(ခ)မှာ ထဖာ် ြပေားတဲ့ စကားရပ်
အစား ပုဒမ် ၄၃၊ ပုဒမ် ခွဲ (ခ)အရ မည်သူ့ကမို ေို အထရးယူထပးရန် လွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များက
ဥပထဒနှင်အ
့ ညီ တင် ြပ ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သက်ေ
် ိုင်ရာလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌက စုံစမ်းစစ်ထေးတင်ြပရန်
တာေန် ထပးအပ်ြခင်းေိုတဲစ့ ကားရပ်နဲ့ မူလဥပထဒမှာရှိတဲ့ ပုဒမ် ၄၃၊ ပုဒမ် ခွဲ (ခ)မှာရှိတဲ့ စကားရပ်အစား
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းရန် ပြပင်ေင်ေားချက်ထတွကို အပ
ြ ည့်အေထောက်ခံပါတယ်။ ပြပင်ေင်ချက်ထတွအရ
ပြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ထတွြဖစ်တဲ့ လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်ထတွနဲ့ လွှတ်ထတာ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ပြမှင့်တင်
ထပးရာထရာက်သလို လွှတ်ထတာ်အထနနဲ့ပဲြဖစ်ြဖစ် လွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းရဲ့အထနနဲ့ အဂတိ
လိက
ု ်စားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တင်ြပချက်ထတွကို ပြပတ်ြပတ်သားသား အထရးယူထောင်ရွက်နငို ်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
လွှတထ် တာ်မှာအတည်ြပုခဲ့တဲ့ အေိုထတွ၊ ထမးခွန်းထတွ၊ အဂတိလက
ို ်စားမှုနှင့်ပတ်သက်ရင်
ေိေိထရာက်ထရာက် အထရးယူနိုင်ထတာ့မှာြဖစ်တဲ့အတွက် ထကျနပ်အားရ ပြဖစ်မိပါတယ်။ ပြပင်ေင်ချက်
အထနနဲ့ မူလဥပထဒရဲ့ ပုဒ်မ ၁၆ ထကာ်မရှင်၏ တာေန်နဲ့လုပပ် ငို ်ခွင့်များမှာ (က) ပဏာမစိစစ်ထရးအဖွဲ့နဲ့
စုံစမ်းစစ်ထေးထရးအဖွ့ဲ များကို အမ
ြ ဲတမ်းအဖွဲ့များအဖ
ြ စ် လုံထလာက်စွာ ဖွဲ့စည်းတာေန်ထပးအပ်ြခင်း၊
ယင်းအဖွဲ့များအား လမ်းညွှန်ြခင်းနှင့် ပြကီး ြကပ်ကွပ်ကဲြခင်းလို့ ပြပင်ေင်ချင်ပါတယ်။ အကျိုးထက
ြ ာင်း ြပ
အထနနဲ့ လုံထလာက်တဲ့ေန်ေမ်းမရှိရင် ထစ့စပ်ထသချာထလာက်ထအာင် စစ်ထေးနိုင်မှာမဟုတ်သလို
အမ
ြ ဲတမ်းအဖွ့ဲ အထနနဲ့ အားစိုက်ထောင်ရွက်နိုင်မှ အချိန် ြကန့် ြကာမှု နည်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ထကာ်မရှင်
အတွက် လုံထလာက်တဲ့ လက်နက်တပ်ေင်ထပးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ေက်လက်ြပီးထတာ့ အခန်း(၅)စုစံ မ်းစစ်ထေးထရးအဖွ့ဲ ဖွ့ဲ စည်းြခင်းနှင့်လုပ်ငန်း တာေန်များမှာ
ပုဒမ် ၂၇ ပုဒမ် ခွဲ(က)မှာ “စုံစမ်းစစ်ထေးထရး အဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ထေးမှုကို ရက်ထပါင်း (၃၀)အတွင်း
စစ်ထေးပ
ြ ီးသည့်အခါ ထကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌေံ စစ်ထေးထတွ့ရှခိ ျက် အစီရင်ခံစာ တင် ြပရမည်”လို့ ပြပင်ေင်
ချင်ပါတယ်။ ပေမ ထကာ်မရှင်မှာ တိငု ် ြကားစာ (၄၀၀၀)ထကျာ် ရှခိ ဲ့ထပမယ့် အချိန်ကန့်သတ်ချက်
မရှိတဲ့အတွက် (၄၆)ထစာင်သာ စစ်ထေးနိုင်ခပဲ့ ါတယ်။ အချိန်ကို တိတိကျကျ ကန့်သတ်လက
ို ်မယ်ေရ
ို င်
အလုပ်က ပြပီးစီးထအာင်ြမင်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ အခန်း(၁၀) ပြပစ်မှုနဲ့ ပြပစ်ဒဏ်ထတွ မှာ ပုဒမ် ၅၉ ကို မူလ
အတိုင်းပဲ ေားချင်ပါတယ်။ အေို ြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်ရဲ့ “(၆)လေက်မပို တဲ့ ထောင်ဒဏ်” နှင့် ဥပထဒက
ြ မ်း
ထကာ်မတီရဲ့ “(၃)နှစ်ေက် မပိုထသာ ထောင်ဒဏ်” ေိုတဲ့ စကားရပ် (၂)ခုလုံးကို ပယ်ြပီး မူလဥပထဒပါ

၂၀၁၈ ခုနှစ]်

အစည်းအထေး ထန့ရက်နငှ ့်အချိန် ထက
ြ ညာခ
ြ င်း
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“(၅)နှစ်ေက် မပိုထသာ ထောင်ဒဏ်” စကားရပ်ကိုပဲ ေားရှခိ ျင်ပါတယ်။ အဂတိလက
ို ်စားမှုထတွ ထနာင် ြကဥ်
သွားထအာင် ပြပင်းေန်တဲ့ ပြပစ်ဒဏ် ချမှတ်သင့်ပါတယ်။ တရုတ်နငို ်ငံဟာ စီးပွားထရးအင်အားက
ြ ီးလာတာ
နှင့်အမျှ များပ
ြ ားလှတဲ့ အဂတိလိက
ု ်စားမှုထတွကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ (၁၈)ပြကိမ်ထြမာက် Congress မှာ
အဂတိလက
ို ်စားမှုတိက
ု ်ဖျက်ထရး Campaign ကို စတင်ခပဲ့ ါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာေိုရင် အေင့် ြမင့်
အရာရှိထတွ၊ အေင့်ြမင့်တပ်အရာရှိ တစ်ဒါဇင် အပါအေင် စုစုထပါင်း(၁၂၀)ဦးကို အထရးယူခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ပြပင်းြပင်းေန်ေန် Campaign နဲ့ အထရးယူခလ
ဲ့ ့ို အဂတိလိုက်စားမှု ကမ္ဘာ့အေင့် (၁၀၀)ကထန
(၇၉)အေိ တရုတ်နငို ်ငံက ကျေင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှု ကမ္ဘာ့အေင့် (၁၈)ပဲရှိတဲ့
အထမရိကန်မှာေိုရင် အကျင်ပ့ ျက်ြခစားမှုထတွ မဖ
ြ စ်ထပါ်ထရးအတွက် ကုန်သွယ်မှုဥပထဒမှာထတာင်
အိမ်တွင်းအချင်းချင်း အိမ်တွင်းနှင့်အိမ်ြပင် ပြကံစည်မှုထတွကို ပြပင်း ြပင်းေန်ေန် စံချိန်တင် ထငွဒဏ်
ချမှတ်တာကို ထတွ့ရပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မာှ ေိုရင် ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အထမရိကန်နိငု ်ငံရဲ့ ကုန်သွယ်မှု ဥပထဒအရ
စံချိန်တင်် ပြပစ်ဒဏ် ထဒါ်လာသန်း(၈၀၀) ထပးထောင်ခဲ့တယ်လ့ို သိရရ
ှိ ပါတယ်။ ဒီရုပ် ြပပုံမှာပါတဲ့
အတိုင်းပါပဲ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်တဲ့ထနရာမှာ ပိရမစ်ပအ
ုံ ထခ
ြ ခိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပိရမစ်
ထပ
ြ ာင်း ြပန် ပြဖစ်သွားမယ်ေုိရင် အဂတိလက
ို ်စားမှုက တိုက်ဖျက်လ့ို မရနိုင်ထလာက်ထအာင် ပြကီးမား
သွားမှာကို ထတွ့ရပါတယ်။ ငါး ြကီး ြကီး ထသးထသး မိနငို ်ဖ့ို ေုိတာ ပိရမစ်ပစုံ ံနဲ့ လုပ်ထောင်သွားနိုင်ဖုိ့
လိအ
ု ပ်ပါတယ်။ အချုပ်အားဖ
ြ င့် အကျင့်ပျက်ြခစားမှုထတွကို ေိငု ်းေန်းတိုက်ဖျက်ထရးနှင့် နိငု ်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ
ပြမ ှင့်တင်နိုင်ပါထစထ ြက ာင်း တိုက်တွန်းအ ြက ံ ြပ ုရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။ ထကျးဇူးတင်ပါတယ်။
(ပြသာာသံများ)
အချိန်၊ ၁၁း၁၇။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ပအမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ထေွးထနွးချက်များနဲ့ ပတ်သက် ြပီး အမျိုးသားလွှတထ် တာ် ဥပထဒက
ြ မ်း
ထကာ်မတီက ပြပန်လည် ြကားနာ ထောင်ရွက်ဖ့ို ေုံးြဖတ်ပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် သတ္တ မပုံမှန်အစည်းအထေး
(၂၇)ရက်ထြမာက်ထန့ ရပ်နားထက
ြ ာင်းနှင့် (၂၈)ရက်ထြမာက်ထန့ အစည်းအထေး ေက်လက်ကျင်းပမည့်
ထန့ရက်နှငအ
့် ချိန်ကို ထက
ြ ညာခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၁း၁၇။
ဥက္က ဋ္ဌ။ ။ပအစီအစဉ်(၇)ပပြဖစ်ပါတယ်။ပအမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။
ယခု ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် သတ္တ မပုံမှန်အစည်းအထေး (၂၇)ရက်ထ ြမာက်ထန့ကို
ရပ်နားပါမယ်။ ဒုတိယအ ြကိမ်အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် သတ္တ မပုံမှန်အစည်းအထေး (၂၈)ရက်ထ ြမာက်ထန့
ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် (ဗုဒဟ
္ဓ ူးထန့) နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်မှာ ေက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်
ထက
ြ ာင်း ထက
ြ ညာပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌပပ
ြ န်လည်ေွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

အခမ်းအနားမှူး။

[မတ်လ ၁၃ ရက်

။အားလုံးေွက်ခွာနိငု ် ြကပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ဒုတိယအက
ြ ိမ်ပ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ပ သတ္တ မပုမံ ှန်အစည်းအထေးပ (၂၇)ရက်ထ ြမာက်ထန့ကိုပ
၁၁း၁၇ပနာရီအချိန်တွင်ရပ်နားပါသည်။]

