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✓ ဤစာတမ္းသည္ ဝက္စ္မင္းစတာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာင္ေဒးရွင္း (WFD)၏ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ 
✓ ၎အား ယူေက ႏိုင္ငံျခားေရး ႏွင့္ ဓနသဟာယရုံး (FCO) မွ WFD အား သံုးႏွစ္တာ ဘ႑ာေငြ ခ်ထားေပးမႈျဖင့္ 

အေထာက္အကူျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူမ်ားေဖာ္ျပထားသည့္ အျမင္သေဘာထားမွာ FCO သို႔မဟုတ္ DFID 
မွ ကုိင္စြထဲားသည့္ ခံယူခ်က္မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးအေနျဖင့္ အဆုိပါ အျမင္သေဘာထားမ်ားအား 
တာဝန္ယူျခင္း၊ ၎တုိ႔အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းတုိ႔အေပၚ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။  

✓ အကယ္၍ ဤစာတမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားလည္းေကာင္း၊ တစ္ခုလံုးေသာ္လည္းေကာင္း မီွျငမ္းျခင္း 
ျဖစ္ေစ၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ပါက စာတမ္းရွင္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပရန္၊ www.wfd.org အား 
ေဖာ္ျပညႊန္းဆုိရန္ ႏွင့္ မူလစာသားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

✓ ဤႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ စာတမ္းသည္ WFD မွ ေဆာင္ရြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္း လက္စြဲ ႏွင့္ 
“လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း နိယာမမ်ား” ဟ ုအမည္ေခၚဆုိမည့္ မူဝါဒ စာတမ္းအား 
ေဖာ္ေဆာင္မႈ အပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း ေျခလွမ္း၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

 

ေက်းဇူးတင္လႊာ  
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BALEG  Committee on Legislation of Indonesian House of Representatives 

CAG  Comptroller and Auditor General (of India) 

CSOs  Civil Society Organizations 

DFID  Department for International Development (UK) 

DPR  House of Representatives of Indonesia 

EU  European Union 

FCO  Foreign and Commonwealth Office (UK) 

HoC  House of Common (UK) 

HoL  House of Lords (UK) 

MP  Member of Parliament 

NGOs  Non-Governmental Organizations 

PAC  Public Accounts Committee 

PCA  Parliamentary Control of the Administration (in Switzerland) 

PLS  Post-Legislative Scrutiny 

RIS  Regulatory Impact Statement 

RoP  Rules of Procedure 

SEVAL  Swiss Evaluation Society 

UK  United Kingdom 

UNDP  United Nations Development Programme 

WFD  Westminster Foundation for Democracy 
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ဇယားမ်ား 
ဇယား ၁ - ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္စိစစ္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပုံမွန္ ေမးခြန္းမ်ား  

ဇယား ၂ : လႊတ္ေတာ ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ ္ ေကာ္မတီမ်ားထံ တင္ျပရန္ ယူေက အစုိးရ၏ ဌာနဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းအား 
ျပင္ဆင္ျခင္း 
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စတင္မွတ္မ်ား 

ဇယား ၅ - ဘယ္လဂ်ီယ ံလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား 

ဇယား ၆ - လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းဆိုင္ရာ ပါကစၥတန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ 
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ဇယား ၈: ကေနဒါတြင္ နည္းဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ား 

ဇယား ၉ -  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

ဇယား ၁၀ - သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

ဇယား ၁၁ - လူသိရွင္ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 
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အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္း 
 

လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒအား ျပဌာန္းရန္ တာဝန္ရွိသည့္အျပင္ ဥပေဒမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားအား 

ေအာင္ျမင္ ျပည့္မီျခင္း ရွိ/မရွိအား အကဲျဖတ္ရန္ အခန္းက႑လည္းရွိေပသည္။ (ဥပေဒအား) 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလိုလို ျဖစ္ေပၚသည့္ 

လုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ 

တာဝန္ရွိေပသည္။ ယူေက ဥပေဒ ေကာ္မရွင္သည္ ပုိမုိ၍ စနစ္က်ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ထားရွိရန္ 

အဓိက အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္အား ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဥပေဒသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္း 

လက္ေတြ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ရွိ/မရွိအား ေလ့လာရန္၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္းမ်ား (နည္းဥပေဒ)အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ မူဝါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အေလးေပးမႈ ပုိမုိ အားေကာင္းလာေစရန္၊ က်င့္စဥ္/အေလ့အထေကာင္းမ်ားအား 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ သို႔မွသာ ဤသို႔ေသာ စိစစ္မႈ လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ ေတြ႕ရွိရေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ 

မေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား အေျခခံ၍ သင္ခန္းစာမ်ားအား ေကာက္ႏႈတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အသစ္ျပဌာန္းမည့္ 

ဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ျပင္းထန္စြာ သက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား 

ကာကြယ္ႏုိင္ေစေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပႏုိင္ေပသည္။  

ဤေလ့လာမႈသည္  ယူေက ဝက္စ္မင္းစတား လႊတ္ေတာ္၊ စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္၊ ကေနဒါ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ 

ဆြစ္ဇာလန္၊ ဘယ္လဂ်ီယန္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ မြန္တီနီဂရုိ တို႔မွ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား သံုးသပ္ပါသည္။ 

ဤေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္သည္ မတူညီေသာ လႊတ္ေတာ္ စနစ္မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ က်င့္စဥ္/အေလ့အထမ်ားအား 

ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္၍ WFD ႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ရရွိႏုိင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းသံုးသပ္ကာ (နုိင္ငံအခ်ဳိ႕အား ေလ့လာရန္) ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

 

ယူေက ဝက္စ္မင္းစတား လႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္)တြင္ ေကာ္မတီအားလံုးသည္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 

အမည္နာမတပ္၍ ေခၚဆိုျခင္း မျပဳေစကာမူ (လႊတ္ေတာ္) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္း အစိတ္အပုိင္း 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေနေပသည္။ ေကာ္မတီမွ 

လုပ္ေဆာင္ေသာ ပုံမွန္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား အစုိးရမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား စနစ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ 

ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚ မွတ္တမ္းအား ထုတ္ေဝျခင္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းလုိက္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ ျပည့္ရွင္မင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 

အဆိုပါက့ဲသို႔ (စိစစ္ျခင္း မွတ္တမ္း ထုတ္ျပန္ျခင္းအား) လုပ္ေဆာင္ရန္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

၎(မွတ္တမ္း)အား အဓိက ဖတ္ရႈေလ့လာသူမွာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး တိတိပပဆုိရလွ်င္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ 
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(ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးအလိုက္) ဌာနဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

မွတ္တမ္းအား သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ၿပီး သက္ဆ္ုိင္ရာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 

ေကာ္မတီအား ေပးပုိ႔ၿပီး ၎တို႔မွ ထပ္မံ၍ ေလ့လာစုံစမ္းရန္ လိုအပ္မႈရွိ/မရွိအား ဆုံးျဖတ္သည္။ 

အျခားေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္လည္း စိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိႏုိင္ေပသည္။  

 

စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီအားလံုးသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ၎တို႔၏ 

ပုံမွန္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအား တာဝန္ခံမႈ ရွိေစေရး လုပ္ငန္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ စေကာ့တလန္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ 

ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား စိစစ္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ဦးစားေပးသင့္သည္ကို 

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား (ဥပေဒမ်ား) အနက္မွ စဥ္းစားသံုးသပ္သည္။ ေကာ္မတီ၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး 

အသံုးဝင္ႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းအား စတင္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ “စတင္မွတ္” အတြက္ အေျခခံျဖစ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ 

အျခားေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

တက္တက္ၾကြၾကြျဖင့္ ဦးေဆာင္၍ ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း အဆိုပါ ေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။  

 

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဖယ္ဒရယ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ အကဲျဖတ္ျခင္း ေကာ္မတီအား ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ 

တည္ေထာင္ခ့ဲပါသည္။  ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ေလ့လာရန္အတြက္ “စတင္မွတ္” သံုးခု 

ရွိေပသည္။ 

ပထမအခ်က္သည္ ျပဌာန္းသည့္ကာလ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည့္ အသနားခံစာ အား 

ရရွိျခင္းမွတစ္ဆင့္ စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ တရားရုံး/ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံး အေနျဖင့္ 

ဥပေဒတစ္ရပ္အား က်င့္သံုးရာတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး သို႔မဟုတ္ အျခားကိစၥရပ္တစ္ခုခုအား 

သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚမွတစ္ဆင့္ စတင္သည္။ တတိယအေနျဖင့္ 

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္အား ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာ တြင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ား၏ အနက္ျပန္ဆိုခ်က္ႏွင့္ က်င့္သံုးမႈအပုိင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခက္အခဲမ်ားအား 

ထည့္သြင္းတင္ျပသည္။ 

 

ကေနဒါတြင္ (ဥပေဒတစ္ခု၏) သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ဖယ္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္အား ၎၏ ဥပေဒ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုေရာက္ရွိသည့္အခါတြင္ (အဆိုပါ) ဥပေဒအား ျပန္လည္ 

ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ အခန္းက႑အား အေထာက္အကူျပဳသည္။ (ဥပေဒမ်ားအား သက္တမ္း ထားရွိျခင္းမွာ) 

အကယ္၍ ျပန္လည္ ေလ့လာခ်က္အရ ၎တို႔သည္ ဆက္လက္၍ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းေတာ့လွ်င္ ၎အား 

ယာယီအားျဖင့္သာ အသက္ဝင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ အက်ဳိးရွိပါက ဆက္လက္၍ 

အသက္ဝင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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အိႏၵိယတြင္ ဥပေဒမ်ားအား ျပဌာန္းၿပီးေနာက္တြင္ အကဲျဖတ္ရန္ (မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္) သတ္မွတ္ခ်က္ 

မရွိေပ။ ဥပေဒေကာ္မရွင္ စေသာ ေကာ္မရွင္ အသီးသီးသည္ ဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားအား 

ေဆာင္ရြက္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ လူထုႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ၍ သက္ေသ ရယူသည္။ ထုိ႔အျပင္ အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္၏ အျမဲတမ္း 

ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တြင္ မူဝါဒ ႀကီးၾကပ္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အပါအဝင္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ အိႏၵိယ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အစုိးရ၏ 

ကတိကဝတ္မ်ား ေကာ္မတီသည္ အစုိးရ၏ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဝတၱရားမ်ားအား 

ေလ့လာျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒ ႀကီးၾကပ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 

အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (DPR)သည္ Badan Legislasi (BALEG) ေခၚ ဥပေဒျပဳေရး အျမဲတမ္း 

ေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ၎သည္ DPR တြင္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း တြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။  ေကာ္မတီသည္ အစုိးရမွ နည္းဥပေဒမ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္း 

ရွိ/မရွိ၊ ဥပေဒ တစ္ရပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒခုံရုံးတြင္ (ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ မညီညႊတ္ဟု) 

တုိင္ၾကားျခင္း ခံရမႈ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဥပေဒအား အသံုးခ်ႏုိင္မႈအေပၚ 

အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ လူထု အေပၚ သက္ေရာက္မႈအား ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ BALEG ၎၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

(ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား) အား သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားထံ ေပးပုိ႔၍ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ပ္ုိင္ခြင့္ 

အတြင္းမွေန၍ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား/ေအဂ်င္စီမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။ DPRမွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း စင္တာအား ထည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး 

၎တြင္ ဥပေဒ သရုပ္ခြဲ ပညာရွင္ ၁၇ ဦး ပါဝင္သည္။ စင္တာသည္ BALEG ႏွင့္ (လႊတ္ေတာ္) လုပ္ငန္း 

ေကာ္မတီမ်ား ၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ စင္တာသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္း အစီအမံအား ေဖာ္ေဆာင္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 

စိတ္ဝင္စားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာတြင္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံရုံးတြင္ တိုင္ၾကားခံရသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ BALEG ၏ ဥကၠဌသည္ ၎၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 

၎တို႔ကိုယ္တုိင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း သရုပ္ခြျဲခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံ 

ေတာင္းဆုိတတ္ေပသည္။  

 

မြန္တီနီဂရုိတြင္ ဥေရာပ သမဂၢ ၏ (၎သမဂၢတြင္) အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ေရး ညိွႏိႈင္းမႈ မူေဘာင္အရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 

ေတာင္းဆိုထားသည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ပုိမုိေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေပသည္။ ဥပေဒ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား စိစစ္ျခင္းအား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ “ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ၾကားနာပြဲ” ပုံစံျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္သည္။ အဆုိပါ ၾကားနာပြတဲြင္ အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ဥပေဒအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား တင္ျပေစသည္။ အျခား ရွင္းလင္းတင္ျပသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ပါဝင္နုိင္ေစသည္။ 

ေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ (အဆိုပါ ေလ့လာခ့ဲသည့္ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) နိဂုံးခ်ဳပ္ 

(အဆိုျပဳခ်က္မ်ား)အား တင္ျပႏုိင္ၿပီး ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 
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တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးလွ်င္ ၎အား အေလးေပး၍ ပုိမုိသိသာထင္ရွားေစရန္ အထက္ပါ 

နိဂုံး (အဆုိျပဳခ်က္မ်ား) အား က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ နိဂုံး (အဆိုျပဳခ်က္မ်ား)အား က်င့္သုံးလွ်င္ ေကာ္မတီသည္ 

၎တို႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေဆြးေႏြးမႈသည္ မူလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည္မ်ားအား 

ျပဳျပင္ဖယ္ရွားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္  ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆိုျပဳျခင္း အျဖစ္ 

ဦးတည္သြားႏုိင္ေပသည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ 

ဝတၱရားမ်ားတြင္ အေျခခံေပသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ေကာင္စီဝင္မ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 

ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ အရ လႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဆဲုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား 

က်င့္သုံးမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ တာဝန္ ဝတၱရား ရွိေပသည္။ လက္ရွိကာလအထိတြင္ က်ား၊မ 

တန္းတူညီမွ်ေရး ေကာ္မတီသည္ ဘက္စုံ အျဖစ္ဆံုး ႏွင့္ အေသးအစိတ္ဆံုးေသာ ဥပေဒ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေလ့လာျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။  

 

ပါကစၥတန္တြင္ မၾကာေသးမီ ကာလအထိ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ တည္ဆဲဥပေဒအားလံုး၏ စစ္မွန္ေသာ စာရင္း ႏွင့္ 

(ဥပေဒ) စာသားမ်ားသည္ မည္သည့္ တရားဝင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ (ဝက္ဘ္ဆုိဒ္) သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္း 

ပုံစံျဖင့္ စုစည္း၍ ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ (ရာဇသတ္ႀကီး၊ တရားမ ဥပေဒ စသည္ျဖင့္ စုစည္းထားျခင္းမ်ဳိး) အျဖစ္ မရွိေပ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏ္ုိင္စြမ္း အား သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ 

မတ္လ ၂၀၁၆တြင္ ပါကစၥတန္ လႊတ္ေတာ္သည္ ပါကစၥတန္ ဥပေဒမ်ား ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ 

၂၀၁၆ အား ျပဌာန္းၿပီး ပါကစၥတန္ ဥပေဒမ်ားသည္ စာသားအမွားမ်ားကင္းေဝးေစေရး ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး 

၎(ဥပေဒ)တုိ႔အား အခ်က္အလက္မ်ား လက္ရွိႏွင့္ ကိုက္ညီေစၿပီး ႏုိင္ငံသားတုိင္းအတြက္ လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ 

ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ပုံႏိွပ္ ထုတ္ေဝေစသည္။ ပါကစၥတန္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ဳိးသား ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ 

အမ်ဳိးသမီး (လူမႈဘဝ) အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

သိရွိပုိင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ား စသည္တို႔အား (၎ေကာ္မရွင္တုိ႔ႏွင့္) သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 

ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ (လိုအပ္ခ်က္) စ္ိန္ေခၚမႈ 

ႀကံဳေတြ႔ရသည္။  

 

ေတာင္အာဖရိကတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ျပင္ပ အႀကီးတန္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား တာဝန္ေပး၍ လူမ်ဳိးေရး 

ခြျဲခားမႈ မရွိသည့္ အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ 

လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းခ့ဲသည့္ ဥပေဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအား စနစ္တက် ေလ့လာမႈအား ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ 

ပညာရွင္အစုအဖြ႔ဲမွ ေလ့လာမႈ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျခား အလားသ႑န္တူ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ျပဌာန္းၿပီး 

ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာသင့္သည္ကုိ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ လမ္းညႊန္အျဖစ္ 

အေထာက္အမျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎သည္ အားသြန္ခြန္စုိက္ အခ်ိန္ယူ၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအား 
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ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း စြမ္းရည္ မရွိေသာ္လည္း ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ 

သတ္မွတ္ထားေသာ က႑နယ္ပယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားအား အကဲျဖတ္ရန္ 

လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြ ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ အသံုးဝင္ေပသည္။ 

ေတာင္အာဖရိကမွ အေျခအေနအရ လူထု အသိအျမင္ ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ လူထု ပါဝင္မႈတုိ႔သည္ အာဏာပိုင္မ်ားအား 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္ ပုိမုိခုိင္မာေစၿပီး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

 

ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒ၏ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ (ဥပေဒ) 

အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ားအား က်င့္သံုးမႈတို႔အား အကဲျဖတ္ရန္ တုိက္ရုိက္တာဝန္ဝတၱရားရွိေၾကာင္း 

သတ္မွတ္ထားသည္။ ဖယ္ဒရယ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား အကဲျဖတ္မႈမ်ားအား 

ေဆာင္ရြက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (Parliamentary Control of the Administra-

tion [PCA])အား တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ PCA သည္ လုပ္ငန္းတာဝန္ယူျခင္း (စနစ္) ပုံစံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 

ေကာ္မတီမ်ား၏ ကိုယ္စား လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎ဌာနသည္ ေလ့လာသုေတသနျပဳလိုရာအား ၎တုိ႔ 

သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိေပ။ ဌာနတြင္ ဝန္ထမ္း ငါးဦးေအာက္သာရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ သုေတသန 

အစီရင္ခံစာ (အႀကီးစား လုပ္ငန္း) သံုးေစာင္ခန္႔ ထုတ္ေဝသည္။ ဌာနတြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ျပင္ပကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားအား အသံုးခ်ရန္ ရန္ပုံေငြရွိသည္။ ၎၏ အကဲျဖတ္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 

ဆြစ္ အကဲျဖတ္ အသုိက္အဝန္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိ္န္စံညႊန္းမ်ားအား 

အေျခခံရသည္။   

 

မူလဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈၿပီးေနာက္တြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ 

နည္းဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း  ေလ့လာခ်က္ သရုပ္ခဲြမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

ကေနဒါ လႊတ္ေတာ္၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ (ဥပေဒ) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 

စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းသည့္ဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာျခင္း ရွိေစရန္ 

ေကာ္မတီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ျပဌာန္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေလ့လာသည္။ ေကာ္မတီသည္ 

နည္းဥပေဒအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ စံႏႈန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ဤစံႏႈန္းမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ေဘာင္ဝင္မႈ 

ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ ပုံစံတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၎(ဥပေဒ) ကိုယ္စားျပဳေသာ မူဝါဒမ်ားအားလည္းေကာင္း 

ဆက္စပ္ေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဤေကာ္မတီတြင္ “ကန္႔ကြက္ခြင့္ အာဏာ (Power of Disallowance)” (သို႔မဟုတ္ 

ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း [Negative Resolution Procedure]) ရွိသည္။ ကန္႔ကြက္ခြင့္သည္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Delegated Legislation) အား လႊတ္ေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားေသာ 

ထံုးတမ္းနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ 

ဥပေဒတစ္ရပ္အား (Subordinate Legislation)  ျငင္းဆုိ္ခြင့္ရွိသည္။ ကန္႔ကြက္ခြင့္အာဏာသည္ ေကာ္မတီအား 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ဥပေဒမ်ား) အားလံုး အေပၚ သက္ေရာက္ပါသည္။  
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ၾသစေၾတးလ်၏ တရားစီရင္မႈနယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Subordinate/Delegated 

Legislation) သည္ ကာလသက္တမ္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခု ေရာက္ရွိေသာအခါ အလုိလို (သက္တမ္းကုန္၍) 

ပ်က္ျပယ္သြားသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ “(ေနဝင္ျခင္း) ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း” ဟု 

ေခၚဆိုသည္။ ဥပေဒ စိစစ္ျခင္း ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အနီးကပ္ပါဝင္ျခင္း ရွိရန္ 

မလိုအပ္ေသာ္လည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Subordinate/Delegated Legislation) 

သက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈသည္ အေရးႀကီးေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Sub-

ordinate/Delegated Legislation)အား ျပဳစုျပဌာန္းသူတုိ႔အေနျဖင့္ “ဥပေဒသက္တမ္း ကုန္ဆံုးျခင္း” 

နီးကပ္လာသည္ ႏွင့္အမွ် အဆိုပါ ဥပေဒသည္ ဆက္လက္ လုိအပ္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ လုိအပ္ျခင္းရွိပါက ပုံစံတူ ျပန္လည္ 

ျပဌာန္းသင့္သေလာ၊ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုံစံျဖင့္လုပ္ေဆာင္သင့္သေလာဟု သံုးသပ္ပါသည္။  

 

အိႏိၵယတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Delegated Legislation) 

အား ကိုင္တြယ္ပုံ သံုးနည္းရွိေပသည္။ ပထမအေနျဖင့္ (ဥပေဒအား) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ပါဝင္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ 

ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျဖရွင္းနည္းမ်ား (Resolu-

tion) ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းျဖင့္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း 

(Delegated Legislation) တိုက္ရုိက္ ကိုင္တြယ္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မွ 

မူၾကမ္းေရးဆြသဲည့္ လႊတ္ေတာ္စားပြဲေပၚ (လႊတ္ေတာ္ထံသို႔)“တင္ျပျခင္း” စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ဥပေဒမ်ား)ျဖင့္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Delegated Legislation)အား အထူး တုိက္ရုိက္ ကိုင္တြယ္ပါသည္။ 

တတိယအေနျဖင့္ စိစစ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ သြယ္ဝုိက္၍ ကုိင္တြယ္သည္။ 

 

ပါကစၥတန္တြင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္သည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Delegated Legislation) 

ေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါသည္။ ၎သည္ ယခင္ ႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Subordi-

nate/Delegated Legislation)အား စစ္ေဆးၿပီး ဥပေဒမ်ားအား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 

တစ္ခုလံုးအား ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ရႈေထာင့္မွမဆို ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳႏိုင္သည္။  

 

ဤေလ့လာခ်က္တြင္ က်ား၊မ (Gender) ဆုိင္ရာ သရုပ္ခြဲေလ့လာခ်က္ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းတုိ႔အား 

အခန္းတစ္ခန္းစီ သီးသန္႔ ေရးသားထားပါသည္။ က်ား၊မ သမာရုိးက် အမ်ားလက္ခံမႈ အယူအဆအား ဥပေဒျပဳေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရာတြင္ က်ား၊မဆုိင္ရာ သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းသည္ 

ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ထက္စာလွ်င္ မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြျဲခင္း အဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚ 

လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေခ်မ်ားေပသည္။ မူဝါဒ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းတုိ႔အား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အမ်ဳးိသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ လူဦးေရဆုိင္ရာကြျဲပားမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ သက္ေသမ်ားအား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈ ကာလ (Inception Phase)တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 

မိတ္ဆက္ရွင္းျပသည္။ က်ား၊မဆိုင္ရာ သရုပ္ခြဲ ေလ့လာျခင္းအား အစမွ စတင္ျခင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား 

ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်ိန္ထိုးႏိုင္ေသာ က်ား၊မအေျခခံ 

ညႊန္းစံမ်ား (Indicators) ႏွင့္ ပစ္မွတ္မ်ား အျဖစ္ ဦးတည္သြားေပသည္။ က်ား၊မ ဆုိင္ရာ 

သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းအတြက္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ တည္ေဆာက္ပုံ မရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 
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စိစစ္ျခင္းအား အေထာက္အကူျပဳရန္ ၎တုိင္းတာမႈမ်ား ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းအား ကံေသကံမ အာမခံျခင္း မျပဳႏုိင္ေပ။ 

ဤတြင္ ခၽြင္းခ်က္ တစ္ခုမွာ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေငြ 

ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အစုိးရ၏ (ဘ႑ာ) သံုးစြျဲခင္းအား မွတ္တမ္းယူျခင္း၊ သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည့္ 

အားေလ်ာ္စြာ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးကာလတြင္လည္း မေဆာင္ရြက္မီကာလကကဲ့သို႔ပင္ 

အလြယ္တကူ အသံုးခ်ႏုိင္သည္။  

 

ေနာက္ဆံုး အခန္းတြင္ ဤေလ့လာခ်က္သည္ ဝက္စ္မင္းစတား ဒီမုိကေရစီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၎ႏွင့္ တြဆဲက္၍ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမႈ နယ္ပယ္မ်ားအား သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 

ဤေလ့လာခ်က္တြင္  ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ပုံစံ သံုးမ်ဳိးအား ေတြ႔ရွိရသည္။  ၎တို႔မွာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

ႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေလ့လာခ်က္သည္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ပုံစံသံုးမ်ဳးိ၏ တစ္ခုစီအတြက္ မည္သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားအား 

စဥ္းစားရမည္ကို ပဏာမ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးေပသည္။  

အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ WFD အစီအစဥ္၏ အေထာက္အကူျဖင့္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ 

၎၏ အလားအလာရွိေသာ အခန္းက႑အား ပုိမုိ၍ နက္နက္နဲနဲ သရုပ္ခြဲေလ့လာလိုပါက အဓိကေမးခြန္းမ်ားမွာ  

(၁) ၎သည္ မည္သည့္ ပုံစံရွိသင့္ သနည္း။ (၂) ၎သည္ မည္သုိ႔ေသာ ဦးစားေပးအဆင့္ ရွိသင့္ သနည္း။ (၃) 

၎အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသံုးခ်သင့္ သနည္း။ အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆုိရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ 

လက္ရွိ ရွိေနေသာ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီမ်ားအား အဆုိပါ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း) လုပ္ငန္းတာဝန္အား 

ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အထူး သုိ႔မဟုတ္ ကာလတုိ 

ေကာ္မတီမ်ားအား ဖြ႕ဲစည္း၍  တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း စသည့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အျခား လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္ ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈဆိုင္ရာ စာပုိဒ္ 

ပါဝင္ပါက ဥပေဒအား မျဖစ္မေန သံုးသပ္ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။ ၎သည္ နည္းဥပေဒ (စည္းမ်ဥ္းမ်ား)အား 

အသံုးခ်ျခင္းအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ေပသည္။ အဆုိပါကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ “စတင္ရာေနရာ” ၏ သေဘာသဘာဝကုိလည္း ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။  

 

အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း 

အရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္ရွိေနပါက WFD အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္တစ္ခုအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

အႀကံျပဳႏုိင္ၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလတြင္ 

ဥပေဒအခ်ဳိ႕ (ႏွစ္ခုမွ သံုးခု) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ  ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ႏွစ္ 

ကာလၿပီးေနာက္တြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအား အကဲျဖတ္ႏုိင္ၿပီး ပုိမုိ၍ ေယ်ဘုယ်ဆန္ၿပီး အဖြ႕ဲအစည္း၏စနစ္အျဖစ္ 

ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ရန္ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာ ရရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းသည္ လူထုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ဥပေဒအား အကဲျဖတ္ရာတြင္ လူထုအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏုိင္ေသာ 

နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္  အႀကံျပဳပါသည္။ 
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၁။ နိဒါန္း 
 

လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ား အနက္မွ တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြမ္းေပးေသာ 
ဥပေဒမ်ားအား ေရးဆြဲျပဌာန္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလည္း အစုိးရအား ေရြးခ်ယ္ပုံမွ 
တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပၾကၿပီး ၎လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိင္ေရး 
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎ေနာက္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ စုစည္းသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ 
ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေပသည္။  
 

သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ရည္စူးထားေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈ 
ရိွ/မရိွအား သံုးသပ္ရန္လည္း တာဝန္ရိွေပသည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္မွ “ႏိုင္ငံမွ 
ဥပေဒတစ္ခုသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ အကယ္၍ မရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္နည္း” 
ဟူေသာ ေမးခြန္းအား ေမးခြန္းထုတ္ခ်ိန္မွပင္ စတင္သည္။  
 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအား ေလးစားမႈကို အေလးဂရုျပဳၾကေသာ္လည္း ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား သတိမမူျဖစ္တတ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဥပေဒမ်ားအား မဲခြဆဲံုးျဖတ္ 

အတည္ျပဳေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ က်င့္သံုးမႈမရွိျခင္း၊ နည္းဥပေဒအား ျပဌာန္းျခင္း မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 

လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈ တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္း 

တို႔သည္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ 

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးျခင္းပုိင္းသည္ လုပ္ငန္း ယႏၱရား၊ ဘ႑ာေငြႏွင့္ actors အသီးသီးအား အသံုးျပဳျခင္း 

အေပၚမူတည္၍ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးျခင္းသည္ အလုိလို 

ျဖစ္လာသည္မဟုတ္ဘဲ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား လြေဲခ်ာ္ျခင္း၊ ပန္းတိုင္မ်ား 

လြေဲခ်ာ္ျခင္း ပတ္သတ္ဆက္ဆုိင္သူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ျခင္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ မူဝါဒနယ္ပယ္တြင္ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ 

မူေဘာင္ေျပာင္းလဲျခင္း စေသာ အေၾကာင္း ကိစၥ အမ်ဳိးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ၎၏ဦးတည္ခ်က္လားရာကို 

သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။  

 

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

အဓိက အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ ရွိေပသည္။ 

 

(၁) ဒီမုိကေရစီ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အရ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္  ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ေဘာင္ဝင္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ တိက်ေသခ်ာမႈ 

နိယာမမ်ား ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္။  

(၂) ဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈ အလားအလာမ်ားအား 

ကာကြယ္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္။ 

(၃) ဥပေဒမ်ားသည္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား ႏွင့္ အေျခအေနကိစၥမ်ား အေပၚ 

တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအား (စနစ္ပုံစံ) တိက်စြာျဖင့္ အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္။ 
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(၄) ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႏွင့္ (ဥပေဒမ်ားအား) ျပန္လည္ 

ျပင္ဆင္ရျခင္းမွ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မည္သည္တို႔သည္ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ၿပီး မည္သည္တုိ႔သည္ 

အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မႈမရွိသည္ကို အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလ့လာရန္ႏွင့္ (ဥပေဒ) 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ၎၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီွမႈ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ရွိသည္ကုိ 

ေလ့လာရန္ လိုအပ္ခ်က္။ 

 

ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ အမ်ားစုသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အျဖစ္ 

ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ မေဆာင္ရြက္သည္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားသည္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္မႈ အတုိင္းအတာအားလည္းေကာင္း အစုိးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 

မူဝါဒမ်ားအား  ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 

လိုက္နာျခင္းအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတုိင္းအတာအားလည္းေကာင္း ေလ့လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ဤသို႔ခ်ိတ္ဆက္မႈအား 

ပါလီမန္စနစ္တြင္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အျမဲတေစအားျဖင့္ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လုိအပ္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္သည္ အၿမဲတမ္း ရရွိျခင္း၊ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေပးျခင္းမွာလည္း အၿမဲတေစမရွိေပ။  

 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသူမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ 

ကုိယ္ပုိင္စြမ္းရည္မ်ားအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ စမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ေပးစြမ္းပါသည္။ 

၎သည္ လႊတ္ေတာ္၏  (လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ) အေသးစိတ္ (မုိက္ခရုိ) အဆင့္ စနစ္၌ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 

သိသာထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ စမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ေပးစြမ္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ မူေဘာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္ မည္မွ် ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ကို 

ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေပသည္။ ဤႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာမ်ားသည္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေနအထားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈအား 

သက္ေသထူေဖာ္ျပေနေပသည္။  
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၂. ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ ႏွင့္ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ား 
 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ၎သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ  

ပုံစံတစ္ခုအျဖစ္ ေခၚဆိုႏုိင္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒသည္ ရည္စူးထားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မူဝါဒ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္ ရွိပါက မည္မွ် ထိေရာက္မႈ ရွိသည္ကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အား 

ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္လည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏုိင္ေပသည္။ ဥပမာ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ လက္ေတြ႔တြင္ 

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေလ့လာျခင္း။ အဆိုပါက့ဲသုိ႔ပင္ ၎သည္ အဓိကအားျဖင့္ အေလးေပးသည္မွာ 

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။  

 

ၿခံဳငုံရလွ်င္ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိက ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္း ႏွစ္ခု 

သတ္မွတ္ႏုိင္ေပသည္။  

(၁) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခင္း လုပ္ငန္းသည္ ဥပေဒအား အသံုးခ်ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး 

လုိအပ္သည့္ နည္းဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား အဓိကအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။  

(၂) အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းသည္ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ၏ က်ယ္ေျပာသည့္ ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။  

 

၂.၁ ဥပေဒျပဳေရး ျဖစ္ႏုိင္ေစသည့္အရာ အျဖစ္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္စိစစ္ျခင္း 
 

ဥပေဒအား အကဲျဖတ္ျခင္းအား လိုအပ္ခ်က္သည္ သည္ ဥပေဒျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဓမၼဒိဌာန္က်က် 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒ၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ ဥပေဒ၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲမႈအား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ား 

တုိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး လိုအပ္ခ်က္တို႔ႏွင့္  အတူယွဥ္တြ၍ဲ တိုးပြားလာေနသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ 

အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈအား ရွင္းလင္းမႈရွိ၍ စနစ္က်ၿပီး ဓမၼဒိဌာန္က်နစြာျဖင့္ 

သရုပ္ခြဲေလ့လာရန္ ႏွင့္ သံုးသပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၎(ဥပေဒ အကဲျဖတ္ျခင္း)၏ အဓိက 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳျဖည့္စြမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 

အေထာက္အကူျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒနွင့္ ၎၏ သက္ေရာက္မႈအား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 

ဥပေဒျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္စဥ္ ကာလမွ ရႏုိင္သမွ်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္တြင္ 

အဆိုပါဥပေဒႏွင့္  စပ္လ်ဥ္းလွ်က္ရွိေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအား (ႀကိဳတင္) မွန္းဆထားခ့ဲမႈ၏ မွန္ကန္မႈအား 

ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းအား အသံုးျပဳသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ဥပေဒအား အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ သင္ၾကားမႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

ရရွိေစၿပီး ဝိဝါဒကြမဲႈမ်ား ႏွင့္ သကၤာမကင္းမႈမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစသည့္အျပင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအတြက္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ သင္ၾကားေလ့လာႏုိင္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသည္။  
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၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အထင္ကရ အစီရင္ခံစာ၁ တြင္ ယူေက ဥပေဒ ေကာ္မရွင္မွ ပုိမို၍ စနစ္က်ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းအား ထားရွိျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

- ဥပေဒသည္ လက္ေတြ႕တြင္ ရည္စူးထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈရွိ/မရွိအား ေလ့လာရန္ 

- ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္ 

- (ဥပေဒ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ မူဝါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔အေပၚ အသားေပး 

ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမွင့္တင္ရန္  

- ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထအား ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ သို႔မွသာ စိစစ္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းမွ 

ေတြ႕ရွိရေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ မေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား  အေျခခံ၍ သင္ခန္းစာမ်ားအား 

ေကာက္ႏႈတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

၂.၂ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ အကန္႔အသတ္မ်ား 
 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ သီးသန္႔ လုပ္ငန္းယႏၱရား ပုံသ႑ာန္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး 

အကဲျဖတ္ ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအား ထိေရာက္ေသာ စိစစ္မႈ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔၏ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေသာ 

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မေဆာင္ရြက္ေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ 

ႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ 

သင့္ေလ်ာ္သည္အားလည္းေကာင္း၊၎၏ မူဝါဒမ်ားအား အစုိးရမွ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ထိေရာက္စြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား စီမံခန္႔ခြေဲနမႈ ႏွင့္ ဥပေဒအရ လိုက္နာရမည့္ ဝတၱရားမ်ားအားလည္းေကာင္း 

ေလ့လာပါသည္။  

 

သို႔ေသာ္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ မူလ အေျခခံသည္ပင္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑အား ႀကီးၾကပ္ျခင္းအား 

ေက်ာ္လြန္၍ ေဆာင္ရြက္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏ ဒီမုိကေရစီ ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားအား ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပသည္။ ဤရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းေၾကာင့္ 

လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး တာဝန္သာယူရုံမွ်မကဘဲ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူလည္းျဖစ္ေစသည္။ 

 

 

၂.၃ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ အကန္႔အသတ္မ်ား  
 

ယူေကဥပေဒေကာ္မရွင္ မွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတိျပဳရန္ မွတ္ခ်က္ သံုးခု ျပဳခ့ဲပါသည္။  
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(၁) ျငင္းခုန္မႈအား ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲ - ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ ဥပေဒ၏ 

ရလဒ္ကိုသာ အေလးေပးသင့္သည္။ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း ႏွင့္ သက္ေသထြက္ဆုိသူမ်ားမွ 

မိမိကုိယ္ကို စည္းကမ္းတက်ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ အေနအထားမွလြ၍ဲ အျခားအေနအထားတြင္ ဥပေဒၾကမ္းအား 

အဆိုတင္စဥ္ ကာလကကဲ့သုိ႔ပင္ ၎ျငင္းခုန္မႈမ်ား တစ္ဖန္ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္လည္းရွိေပသည္။ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ အနာဂတ္အား ဦးတည္သင့္ၿပီး အမွားမ်ားအား 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ရရွိလာေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

(၂) ႏုိင္ငံေရးပုိင္းမွ သေဘာဆႏၵအေပၚ မူတည္ေနျခင္း  - ပုိမုိ၍ စနစ္က်ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား 

ကူးေျပာင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပုိင္းမွ လိုလားမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ 

မူတည္ေနေပသည္။ မူဝါဒ ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္အား ရွင္းလင္းမႈ ရွိေစေရး ႏွင့္ ဥပေဒ (အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး) 

ရည္စူးသတ္မွတ္ထားသည့္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ပမာဏရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ခုိင္မာေစေရး 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြား ရွိေပသည္။   

(၃) အရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္မ်ား - ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ သံုးစြဲရန္ 

လိုအပ္ေပသည္။ အကယ္၍ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဥပမာ - ၎ဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ 

သိသာထင္ရွားေသာ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ ျဖစ္ျခင္း  သို႔မဟုတ္ သိသာထင္ရွားေသာ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား၂ 

ရွိလွ်င္ အဆိုပါကဲ့သို႔ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ 

 

ဤသို႔ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးသာ ကုန္က်သည္ မဟုတ္ဘဲ 

အစုိးရျပင္ပမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိႏိုင္မႈ အေပၚတြင္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ မူတည္ေပသည္။ 

အကယ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္ၿပီး တိက်ေသာ ထိေရာက္သည့္ 

အကဲျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္  အဓိက ပတ္သတ္သက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) ႏွင့္ 

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 

စနစ္တစ္ခုလံုးအား စနစ္တက် အကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈသည္ လႊတ္ေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈအား 

ေက်ာ္လြန္ေနေပသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ အစုိးရ၏ အကဲျဖတ္မႈအား အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒ၏ မူဝါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား တာဝန္ယူရသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ တာဝန္ယူေစျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 

ဌာနအလိုက္ (လႊတ္ေတာ္) လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားအား ဥပေဒ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ၏ ေဆာင္ရြက္ပုံအား 

ေလ့လာရန္ တာဝန္ေပးအပ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအတြက္ 

(လႊတ္ေတာ္) အထူး လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းသည္။ မည္သည့္အေနအထားတြင္ျဖစ္ေစ အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္စူးသည့္ အားေလ်ာ္စြာ 

တုိ႔အား အစုိးရ အတြင္း၌သာ (အသံုးျပဳရန္) ကန္႔သတ္မထားသင့္ဘဲ လူထုအား အသိေပး ဖြင့္ဟသင့္သည္။  

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ဥပေဒအား ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား 

ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆုိတင္သြင္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား အစီရင္ခံစာ ေပးပုိ႔ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာ 

တစ္ခုအတြင္း တုန္႔ျပန္ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအသစ္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခအေန 
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အေနအထားျပ စာတမ္း သြင္းအားစု တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း စသည္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အသံုးခ်သည္ကုိ (လူထုအား အသိေပး) ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။  

ဇယား ၁ - ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္စိစစ္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပုံမွန္ ေမးခြန္းမ်ား၃ 

▪ အကယ္၍ ဥပေဒတစ္ရပ္အား က်င့္သံုးျခင္းမျပဳလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
(လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ အဆုိပါ) ဥပေဒ၏ မူလဦးတည္ခ်က္သည္ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္ ႏွင့္ 
အခ်ိန္ကာလအရ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈ ရွိပါသလား။ 

▪ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ဥပေဒသည္ ၎၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္ျပည့္မီသနည္း သုိ႔မဟုတ္ 
၎ဥပေဒမရွိလွ်င္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္အား ဟန္႔တားႏုိင္ခ့ဲျခင္း ရွိပါသလား။ 

▪ ျပင္ပမွ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေၾကာင့္ (ဥပေဒ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ဆိုးရြားစြာ သို႔မဟုတ္ 
အက်ဳိးရွိစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။ 

▪ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ေဘးထြက္ ရလဒ္မ်ား ရွိပါသလား။ 
▪ အစုိးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သြင္းအားစု လုပ္ငန္းမ်ား စီမံထားသကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး 

ျဖစ္ပါသလား။ 
▪ ခြေဲဝခ်မွတ္ထားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အလဟႆ ျဖဳန္းတီးျခင္း သို႔မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္စြာ သံုစြဲချင္း 

ရွိပါသလား။ 
▪ ဥပေဒအာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ အလႊာက႑တစ္ခုအား မမွ်တမႈ သို႔မဟုတ္ 

အက်ဳိးမ့ဲေစမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသလား။ 
▪ ပုိမုိ၍ ကုန္က်စရိတ္ ထိေရာက္သက္သာေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းအား အသံုးခ်ခ့ဲပါသလား။ 
▪ လုပ္ငန္းပုိမုိ ထိေရာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ ထိေရာက္သက္သာေစရန္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ၎အား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား မည္သည့္ တုိးျမွင့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။  
▪ ၿခံဳငုံရလွ်င္ အဓိကေလ့လာသည္မွာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး လိုလားေသာ ဦးတည္ခ်က္ ျပည့္မီရန္  ဥပေဒအား မည္သို႔ 

အသံုးခ်သနည္း။ 
▪ ဥပေဒအား မျပဌာန္းမီ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္၌ ခန္႔မွန္းတြက္ဆထားသည္မ်ား (ကုန္က်စရိတ္ (သို႔) အခ်ိန္ 

(သို႔) သက္ေရာက္မႈ ) သည္ မွန္ကန္မႈ ရွိပါသလား။ မရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 
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၃. ယူေကမွ မူလ ဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 
 

ဤအခန္းတြင္ ယူေက ဝက္စ္မင္းစတား လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

အား ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။  

 

၃.၁ ယူေက/ဝက္စ္မင္းစတား လႊတ္ေတာ္ မွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 
 

ဝက္စ္မင္းစတား လႊတ္ေတာ္တြင္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 

အယူအဆမ်ားျဖစ္သည့္ - မူဝါဒမ်ား အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း တို႔သည္ ကြျဲပားျခားနားေပသည္။  

 

• အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ေယဘူယ် အသုံးအႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မူဝါဒ ထိန္းညိွျခင္းအား ရည္ညြန္းေပသည္။ ၎အား 

မည္သည့္ အဆင့္တြင္မဆို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး မူဝါဒသည္ ထိေရာက္စြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ရွိ/မရိွ၊ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီမႈ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စီးပြားေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား မည္သို႔ရွိသည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။  

• အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ မူဝါဒအား သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ 

မူဝါဒ၏ အက်ဳံးဝင္မႈ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈတို႔အား အတည္ျပဳစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ မူဝါဒ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရား 

အယူအဆမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ေလ့လာရသည္။ မူဝါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး သုံးႏွစ္မွ 

ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ ၎တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (က) မူဝါဒသည္ လိုလားသည့္ ရလဒ္ ေအာင္ျမင္ ျပည့္မီျခင္း ရွိ/မရွိအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ (ခ) 

ကုန္က်စားရိတ္ ႏွင့္ အက်ဳးိရလဒ္တုိ႔မွာ ေမွ်ာ္မွန္းလ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ/မရွိအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ (ဂ) 

အနာဂတ္ မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသိေပးရန္ (ဃ) ေဖာ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္း 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏွင့္ (င) မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအား သက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။   

• ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႔တြင္ မူလ ဥပေဒ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ အေသးစိတ္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ က) လက္ေတြ႕တြင္ ဥပေဒသည္ 

ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ရွိ/မရွိ အား ေလ့လာရန္ ခ) ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 

အေထာက္အကူျပဳရန္ ဂ) (ဥပေဒ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ မူဝါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔အေပၚ အသားေပး ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမွင့္တင္ရန္  ဃ) ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထအား 

ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ ဥပေဒ၏ ထိေရာက္မႈအား 

ပဏာမ သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အတိုင္းအတာ 

အတိမ္အနက္အား ျပန္လည္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အဆိုပါ ဥပေဒေအာက္ရွိ တာဝန္ ခဲြေဝအပ္ႏွင္းထားေသာ 

ဥပေဒမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ 

ေကာ္မတီအားလံုးသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
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ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သီးသန္႔ အမည္နာမ သတ္မွတ္ေခၚဆိုျခင္း မျပဳသည့္တိုင္ (လႊတ္ေတာ္) ေကာ္မတီ၏ 

လုပ္ငန္း သိသာထင္ရွားေသာ အစိတ္အပုိင္း ပမာဏသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။အစုိးရမွ စတင္ 

လုပ္ေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္တာဝန္ရွိသည့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ စနစ္ပုံစံသဖြယ္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းျဖင့္ 

ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈအား မွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား သံုးႏွစ္မွ 

ငါးႏွစ္အ ၾကာတြင္ ဘုရင္မ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အထက္ပါက့ဲသုိ႔ (ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား  

မွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း) လုပ္ေဆာင္ရန္ တရားဝင္ (သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္) လိုအပ္ေပသည္။ 

ယူေကေအာက္လႊတ္ေတာ္ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဌာနဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားမွ (အဆိုပါ သံုးသပ္ခ်က္အား) 

ေလ့လာပါသည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း မွတ္တမ္းအား သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ၿပီး 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ေပးပုိ႔၍ အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ားမွ လိုအပ္လွ်င္ ထပ္မံ၍ 

ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ အျခား ေကာ္မတီမ်ားမွ စိတ္ပါဝင္စားမႈလည္းရွိႏုိင္သည္။  

ဇယား ၂ : လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေကာ္မတီမ်ားထံ တင္ျပရန္ ယူေက အစုိးရ၏ ဌာနဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းအား ျပင္ဆင္ျခင္း 
၂၀၀၈ မွတ္တမ္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။ 
• အက္ဥပေဒ တစ္ရပ္၏ ျပဌာန္းခ်က္ အသီးသီးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သည္ဟူေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ 
• လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္း မရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အသံုးမျပဳသည့္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာ အေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသံုးမျပဳသည္ကို ရွင္းလင္းခ်က္ 

• အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား (delegated legislation)၊ 
လမ္းညႊန္ စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အၾကမ္းဖ်ဥ္း 
ေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ စာရင္း 

• ျပည္သူလူထုမွ ပူပန္လွ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒေရးရာ အခက္အခဲမ်ား (ဥပမာ - 
လက္ေတြ႔တရားစြဆဲိုျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ား)  
မ်ားအား ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပျခင္း 

• အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခား အဖဲြ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္မွ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

• လက္ေတြ႔တြင္ ဥပေဒ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းအေနျဖင့္ရွိစဥ္က 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စံအမွတ္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိိန္ထိုး၍ လည္းေကာင္း ပဏာမ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ငယ္တစ္ခု 

 

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေစရန္နွင့္ ဥပေဒ အသီးသီး၏ အေသးစိတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဤစနစ္ အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအားလံုးအား ဤသို႔ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းထက္ ဥပေဒအားလံုး၏ အခ်ဳိ႕ေသာ   

အေနအထားမ်ားမွာ ေကာ္မတီမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၄တြင္ ပါဝင္သည့္ စိစစ္မႈမ်ားတြင္ 
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ပါဝင္ေနၿပီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မူဝါဒ ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးမႈအား ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳေတာ့ဘဲ အခ်ဳိ႕ေသာ 

အငယ္စား က႑မ်ားအား ဖယ္ခ်န္ထားခဲ့သည္။ 

 

ဤဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္စိစစ္ျခင္းအား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ စနစ္ပုံစံ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးအား ပါဝင္ေစၿပီး (သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီး) 

ဌာနမွ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ စိစစ္ျခင္းတို႔အား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္ 

ႏွစ္ဆင့္ ပါဝင္သည္။  

 

 အဆင့္ ၁ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ၎အား သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ ဌာနမွ (ဥပေဒ တစ္ရပ္အား) 

ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ အၾကာတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဌာနသည္ ဥပေဒပါ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ 

ကန္႔သတ္ခ်က္ အသီးသီးအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ က်င့္သံုးမႈ မရွိေသာ အပုိင္းမ်ား၊ အဆိုပါ ဥပေဒႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အရာမ်ား၊ လူထု၏ ပူပင္မႈမ်ား၊ အျခား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား၊ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈအား ပဏာမ ဆန္းစစ္ခ်က္တုိ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၎ဥပေဒအား  

မွတ္တမ္းတြင္ ျဖည့္စြမ္းပါသည္။  

 အဆင့္ ၂ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္။ မွတ္တမ္းအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ သက္ဆိုင္ရာ 

ဌာနဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ တင္သြင္းၿပီး ၎ေကာ္မတီမ်ားမွ ဆက္လက္စိစစ္ရန္ လုိအပ္မႈ ရွိ/မရွိအား 

ဆံုးျဖတ္၍ လိုအပ္ပါက မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ စိစစ္ေလ့လာသင့္သည္ကို သတ္မွတ္သည္။ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား၏  အျခား ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆန္းစစ္ခ်က္အား 

ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း မရွိေပ။   

 

ဤနည္းအားျဖင့္ အစုိးရသည္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ 

(ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား) သည္ ဆက္လက္၍ စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုမလိုအား ဆံုးျဖတ္သည္။ 

ဤစနစ္မွ တစ္ဆင့္ ဥပေဒအားလံုးသည္ အစုိးရ အတြင္း၌ ပဏာမ စိစစ္ျခင္း ခံရၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ စိစစ္သံုးသပ္ရန္ 

လိုအပ္ျခင္း ရွိ/မရွိအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရသည္။ ဤပုံစံသည္ (ဝန္ႀကီး) ဌာနမ်ားမွ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ 

စိစစ္ျခင္းအား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

 

ဥပမာ တစ္ခုမွာ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၀၇၅ အား (စိစစ္ျခင္း) 

မွတ္တမ္းထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါ မွတ္တမ္းအား အေျခခံ၍ (လႊတ္ေတာ္) က်န္းမာေရး ေကာ္မတီသည္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ၿပီး အစီရင္ခံစာ၆ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။  

 

လႊတ္ေတာ္၏ အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ 

ႏုိင္ေပသည္။ သက္ဆုိင္ရာ (လႊတ္ေတာ္) ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ) စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား စြက္ဖက္ ဆံုးျဖတ္ေပး၍မရေပ။ 

လက္ေတြ႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္ခါထပ္ မလုပ္မိေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအား 

လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆုိင္ရာ (လႊတ္ေတာ္) ေကာ္မတီမ်ား၏ 
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သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္း မရွိဘ ဲ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္မွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား 

ေဆာင္ရြက္သည္လည္းရွိ ၏။ (ယူေက) အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 

(စိစစ္ျခင္း) လုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား ျပင္ဆင္စီမံျခင္း မစတင္မီ 

လေပါင္းမ်ားစြာေစာ၍  ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးသည္ မၾကာမၾကာျဖစ္ေပၚတတ္သည္။  

 

မတ္လ ၂၀၀၈ မွ စတင္၍  (ယူေက) ဝန္ႀကီးမ်ားရုံးသည္ (ဝန္ႀကီး)ဌာနမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္စီကို ျပည့္ရွင္မင္း၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီး  သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ အၾကာတြင္ (ဝန္ႀကီး) ဌာန အားလံုးသည္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား အတြက္ 

ျပန္တမ္းစာလႊာမ်ား (Command Paper) အား ထုတ္ျပန္ေစရန္ စနစ္တစ္ခုအား ေဖာ္ေဆာင္ အသံုးျပဳသည္။ 

ဝန္ႀကီးမ်ားရုံးမွ ဥပေဒျပဳနည္းလမ္းညႊန္အား ဇြန္လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္လည္း ၎တြင္ ပါဝင္ေပသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ဧၿပီ ၂၀၁၀ ၾကား (၂၀၀၅ လႊတ္ေတာ္အား 

ဖ်က္သိမ္းျခင္း) ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း မွတ္တမ္း ခုႏွစ္ခုအား ထုတ္ေဝႏုိင္ခ့ဲသည္။ ၿပီးခ့ဲေသာ 

ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အထိတြင္ အစုိးရ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း မွတ္တမ္း ၅၈ေစာင္ 

ထုတ္ေဝခ့ဲၿပီး သံုးေစာင္ကိုသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ ဆက္လက္၍ ေလ့လာ၍ အစီရင္ခံစာ၇ ထုတ္ျပန္ပါသည္။  

 

 

ဇယား ၃ -  Case-study 

သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အက္ဥပေဒ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း  

Hon Sir Alan Beith, MP မွ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေသာ ယူေက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တရားေရး ေကာ္မတီမွ  

ေဆာင္ရြက္သည္ 

 

အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၂) မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား၈ 
“သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အက္ဥပေဒသည္ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးႀကီးေသာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ 
ျဖစ္သည္။ ၿခံဳငုံရလွ်င္ ဤဥပေဒသည္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေနသည္ကို သက္ေသမ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံခ့ဲၾကသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အက္ဥပေဒသည္ ၎၏ အေျခခံမူ ဦးတည္ခ်က္ သုံးခုအား 
ျပည့္မီေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရအေပၚ လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ျမွင့္တင္ရန္ဟူေသာ သာမည ဦးတည္ခ်က္မွာ 
ျပည့္မီခဲျခင္း မရွိ ထုိ႔အျပင္ ျပည့္မီရန္ အလားအလာလည္း မရွိေပ။ (…) 
အက္ဥပေဒအား ႀကီးၾကပ္မႈ ကုန္က်ေငြအား “အားနည္းခ်က ္ေပ်ာ့ကြက္”အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ ္အာဏာပုိင္မ်ား 
အတြက ္ ကုန္က်သည္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိခြင့္မွ ယူေဆာင္လာေပးေသာ ႀကီးမားေသာ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ 
ခ်ိန္ထိုးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ သံုးစြအဲခ်က္အလက္အား 
ေတာင္းခံသည္ျဖစ္ရာ ဤဥပေဒအရ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ စိစစ္ျခင္း ခံရမည္ကိ ုသိရွိေသာ အရင္းအျမမ်ားအား ေလ်ာ္ကန္စြာ 
အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ဤဥပေဒသည္ အကုန္အက်သက္သာမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ (…) 
ဤဥပေဒ လည္ပတ္မႈ စနစ္ျဖစ္သည့္ “ေတာင္းခံသူအား လွ်ဳ႕ိဝွက္ထားခြင့္”အား ေျပာင္းလဲရန္ အႀကံမျပဳေပ။ အခ်က္အလက္ 
ေတာင္းခံသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္းသည္ အျခားတစ္ပါးသူ၏ အမည္အားလႊ၍ဲ အသံုးခ်ျခင္းမ်ဳိးလည္း 
ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ၎အား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ စနစ္သည္ အကုန္အက်မ်ားၿပီး သက္ေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ 
အလားတူပင္ ဥပေဒ၏ ဦးတည္ခ်က္အရ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ အသိေပးခြင့္ရိွသည္ေသခ်ာလွ်င္ မည္သူမွ ၎အား 
ေတာင္းခံျခင္းကို ေမးျမန္းျခင္းမွာ သင့္တင့္မႈမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ ္ေတာင္းခံသူသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံရာတြင္ 
အာဏာပုိင္မ်ားမွ အခ်က္အလက္၏ လံုၿခံဳေရး အဆင့္အတန္းအား ေတာင္းခံပါက ေပးႏိုင္သော ခြင့္ျပဳမိန္႔ အမွတ္အား 
ေဖာ္ျပၿပီးမွသာ အမ်ားေတာင္းခံႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (…) 
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ဤသတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အေပၚ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က ္အထူးသျဖင့္ အနားယူၿပီးသည့္ အႀကီးတန္း 
ႏုိင္င့ံံဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အႀကီးတန္းအဆင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳသည့္ 
ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ၎တုိ႔အား မွတ္တမ္းမ်ားအား ထည့္သြင္းသံုးသပ္သည္။ ၎၏ သေဘာသဘာဝအရ သက္ေရာက္မႈ၏ 
သက္ေသအား ရွာေဖြရန္ ခက္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ ္ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးရာတြင္ “ေဘးကင္းရာ ေနရာ (ဝါ 
ပြတ္တုိက္မႈမရွိေသာ)”ေနရာဆိုသည္မွာ မရွိေတာ့ဟု အခ်ဳိ႕မွ ယူဆၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ရည္ရြယ္သည္မွာ မူဝါဒ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြ႔ဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္  ေဘးကင္းရာေနရာတစ္ခု ရွိရန္ႏွင့္ ဤစာပုိဒ္၃၅အရ အဆင့္ျမင့္ 
မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈအား ကာကြယ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ကိ ု အမ်ားမွ သတိခ်ပ္ေစလိုသည္။ အဆိုပါ ေဘးကင္းမႈအား 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဗီတုိအာဏာအား က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား သတိခ်ပ္ရန္လိုသည္။  
 

မွတ္ခ်က္မ်ား: 
• ယူေက၏ အေျခအေန အေနအထားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက ္ လြတ္လပ္ခြင့္မွာ အစုိးရ 

ႏွင့္လူထုၾကားခ်ိတ္ဆက္သည့္ ပုံစံအား ေျပာင္းလဲေစသည့္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ၿပီး အလြန္ အေရးႀကီးၿပီးသည္ 
ဥပေဒျဖစ္သည္။  

• သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အက္ဥပေဒ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အား ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တရားေရး ေကာ္မတီမွ 
ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းမွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သက္ေသ ၂၆ခု ႏွင့္ 
ပုံႏိွပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ သက္ေသ ၁၁၄ခု၊ သက္ေသၾကားနာျခင္း ၇ႀကိမ္ ႏွင့္ လူသက္ေသေပါင္း ၃၀ေက်ာ ္ရရွိခ့ဲသည္။ 

• အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကားမွ မူဝါဒမ်ား ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးမႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ စႀကၤ ံတစ္ခုကို ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 
စိစစ္ျခင္းမွ မည္သို႔ေပးစြမ္းသည္ဟူေသာ ထင္ရွားသည့္ သာဓကျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းတြင္ အစုိးရ ႏွင့္ ေကာ္မတီသည္ 
မိမိတို႔ သက္ဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ားအား ကိုင္စြဲထားျခင္းအား ေဖာ္ျပျခင္းထက္ အျပန္လွန္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းမႈေဆာင္ရြက္သည္မွာ ေပၚလြင္ေပသည္။ အစုိးရ၏ တုန္႔ျပန္ေျဖဆုိမႈမွာ ေကာ္မတီမွ 
အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ ၁၂ ပတ္အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
လြတ္လပ္ခြင့္အား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစုိးရ ႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။  

• ကိစၥရပ္မ်ားအား ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ(အတြဲ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃) တို႔တြင္ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး ၎အား 
အစုိးရ မွတုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္၉  သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အက္ဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 
စိစစ္ျခင္းကို အစုိးရ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေလ့လာမႈအား “ေငြေၾကးသံုးစြဲရသည့္လုပ္ငန္း” ေဆာင္ရြက္သည္။  

 

 

 

လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစုိးရသည္ ဘုရင္မၾကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္မွ 

ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ အစုိးရသည္ မွတ္တမ္း ထုတ္ျပန္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမွ 

ဆက္လက္၍ ေလ့လာ စုံစမ္းမႈမ်ားအား လုပ္မည္၊ မလုပ္မည္ကို ဆံုးျဖတ္သည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအနက္မွ 

တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္ စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း လႊတ္ေတာ္ 

ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

အမည္နာမတပ္၍ ေခၚဆုိျခင္း မျပဳေစကာမူ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ နယ္ပယ္မ်ား ႏွင့္  ဆက္စပ္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ေလ့လာ စုံစမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား လုပ္ေဆာင္သည္။ အဆိုပါ 

ေလ့လာစုံစမ္းမႈမ်ား၏ အဓိက ရလဒ္မ်ားမွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။      

 

အဆုိပါ ေလ့လာစုံစမ္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္မွာ အစုိးရမွ စတင္ဆာင္ရြက္ရန္မလိုအပ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္မွျပဌာန္းသည့္ 

တည္ဆဲဥပေဒအား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အစုိးရ၏ မွတ္တမ္းအေပၚတြင္သာ 
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လံုးလုံးလ်ားလ်ား မီွခုိေနပါက လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မည္သည့္ ဥပေဒအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ ဆံုးရံႈးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရမွတ္တမ္းမ်ား အေပၚ 

အေျခမခံသည့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။  

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃တြင္ အတည္ျပဳခ့ဲေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ကနဦး သေဘာတူညီခ့ဲသည္။ ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ 

ဥပေဒ၏ အခ်ဳိ႕ေသာ အေသးစိိတ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားအား 

ဖြဲ႔စည္းရန္ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေမလ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ ႏွင့္ ေဝလတြင္ ေမြးစားျခင္းျခင္း ဥပေဒ 

ႏွင့္ ေမြးစားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။ ေကာ္မတီသည္ စာျဖင့္ သက္ေသေပါင္း ၈၅ ေစာင္ ရရွိၿပီး ၾကားနာမႈ 

၁၄ခုမွ သက္ေသ ၅၂ဦး၏ ႏႈတ္ျဖင့္ ထြက္ဆို္ခ်က္မ်ား ရရွိခ့ဲသည္။ ေကာ္မတီသည္ အစီရင္ခံစာ၁၀အား မတ္လ 

၂၀၁၃တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ယခုအခါ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဥပေဒ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ က႑တစ္ခု 

ဥပမာ - ေမြးစားျခင္း ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရး က႑ စသည္တုိ႔အား ေလ့လာၿပီး ၎သည္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားပုိမုိအသံုးျပဳသည့္ သိသားထင္ရွားေသာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ 

ယူဆႏုိင္ေပသည္။  

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အပုိင္းတြင္ ဝက္စ္မင္းစတား လႊတ္ေတာ္၌ ေကာ္မတီ ၂၅ရပ္တြင္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္း ၂၅၀ ဦးခန္႔ရွိၿပီး တစ္ဝက္ခန္႔မွာ အထူးျပဳ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား အခ်ိန္ပုိင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ရည္စူးသတ္မွတ္ထားေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္အား တိတိက်က် 

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပရန္ ခက္ေပသည္။   
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၃.၂ ယူေက/စေကာ့တလန္တြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 
 

စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေကာ္မတီမ်ား လမ္းညႊန္၁၁ ႏွင့္ ေကာ္မတီ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား အတြက္ 

လမ္းညႊန္မ်ား၁၂  ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ အဆုိပါ (လမ္းညႊန္) စာတမ္းတြင္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္း 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေသးစိတ္ 

အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားအား ထည့္သြင္းထားသည္။ ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုမွာ “ေကာ္မတီသည္ 

ေလ့လာစုံစမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍  

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အပါအဝင္ စေကာ့တလန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အစုိးရအဖဲြ႔) 

၏ မူဝါဒ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း။” ထို႔ေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ 

အခ်က္တစ္ခုမွာ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား အစုိးရအား တာဝန္ခံေစမႈရွိေရး 

ေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ့တလန္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ မွတ္ယူသည္။ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား စနစ္တက် လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆြ၍ဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ 

အခ်ိန္ကာလပုိင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားရွိေပသည္။ ဤသုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕အား ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းအား မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ 

အက်ဳိးရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္ေပသည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအရ 

စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အျခား ေလ့လာစုံစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ခြျဲခားမရေပ။  

 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ဥပမာအခ်ဳိ႕မွာ ေဒသႏၱရ အစုိးရ ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ 

(သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာစုံစမ္းေရး (စေကာ့တလန္) အက္ဥပေဒ ၂၀၀၁)၊ 

လူမႈေရး တန္းတူညီမွ်မႈ ေကာ္မတီ (အိမ္ယာဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း (စေကာ့တလန္) အက္ဥပေဒ 

၂၀၀၁)၊  တရားမွ်တမႈ ေကာ္မတီ (အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

(စေကာ့တလန္) ၂၀၀၁)၊ ေက်းလက္ အေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 

(ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ (စေကာ့တလန္) အက္ဥပေဒ ၂၀၀၉ မွ ေပၚေပါက္လာေသာ  အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

မူဝါဒမ်ားအေပၚ စေကာ့တလန္ အစုိးရ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။) 

တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ား အျပင္ စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္မွ 

ေကာ္မတီမ်ား၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းဟု) တရားဝင္ အမည္နာမတပ္၍ ေခၚဆိုျခင္း 

မျပဳေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝမ်ား ပါဝင္ေပသည္။  

အသိသာအထင္ရွားဆံုးတစ္ခ်က္မွာ ေကာ္မတီမ်ား၏ ေလ့လာစုံစမ္းမႈသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ မူဝါဒ နယ္ပယ္ရိွ 

ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ဦးစားေပးသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၎လုပ္ငန္းတြင္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝမ်ား ပါဝင္ေပသည္။  

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ စေကာ့တလန္လႊတ္ေတာ္၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း 

တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း အေၾကာင္းအား ေလ့လာစုံစမ္းမႈ၁၃ 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း မူဝါဒအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

စိစစ္ျခင္းသည္ နည္းဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ (ဥပေဒေရးရာ) ကိစၥရပ္ငယ္မ်ားမွသည္ မူဝါဒႀကီးမ်ား 
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ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအထိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္သည္ျဖစ္ရာ  ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကုိ (စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း 

တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ) ေကာ္မတီမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဥပေဒ အစိတ္အပုိင္းေပါင္းမ်ားစြာအား 

ေလ့လာျခင္းထက္စာလွ်င္ ေကာ္မတီမ်ားအၾကားတြင္ မည္သည့္ ဥပေဒအား ဦးစားေပး 

ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္ကုိ သေဘာတူညီမႈ ရယူသင့္သည္။ တတိယအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းတြင္ 

မူလဥပေဒသာမက နည္းဥပေဒအားလည္း ထည့္သြင္း သရုပ္ခြဲေလ့လာသင့္သည္။  

 

စေကာ့တလန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားသတိျပဳမိၾကသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ မည္သည့္ ဥပေဒသည္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒအားလံုးသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္သည့္အတြက္ (စိစစ္ရန္ ဥပေဒအား) 

ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အခ်ိန္ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္ရွိေပသည္။  

 

စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ ေကာ္မတီသည္ 

ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္ဟူေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား 

ေရြးထုတ္သံုးသပ္ေပးသည္။ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုမွာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ 

သီးသန္႔ထားရွိရန္ျဖစ္သည္။ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ 

ေကာ္မတီသည္ နိဂုံးခ်ဳပ္အႀကံျပဳခ်က္ အေနျဖင့္ အထက္ပါ (ေကာ္မတီသီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းဟူေသာ) 

အႀကံျပဳခ်က္မွာ အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ အကယ္၍ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း) 

သီးသန္႔ေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလုိက္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အတြင္းမွ ကိစၥရပ္အား ေလ့လာပါက 

လုပ္ငန္းမ်ား (ႏွစ္ခါ) ထပ္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ၎(ေကာ္မတီ) တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

မရွိသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ သီးသန္႔ေကာ္မတီအေနျဖင့္ မူလ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနခ်ိန္တြင္ 

အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ခြင့္ရခ့ဲျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ မူဝါဒ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈ 

ျပန္လည္စတင္ရန္လုိအပ္သည္ဟု ယူဆသည္လည္းျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း) ေကာ္မတီမွ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ဥပေဒမ်ားအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို အႀကံျပဳျခင္းအား (ထိေရာက္မႈအက်ဳိးရွိမႈကို) (စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ) ေကာ္မတီမွ သံသယရွိေပသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ 

ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း ဦးစားေပးအစီအစဥ္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို အျခားေကာ္မတီတစ္ရပ္မွ 

ေဆာင္ရြက္ေပးပါက လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ ေကာ္မတီကမွ် ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား 

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ တာဝန္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 

(စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ) ေကာ္မတီမွ 

အျခားအႀကံျပဳခ်က္မွာ စေကာ့တလန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဥပေဒသည္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သို႔  လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို 

လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ပုံမွန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ၎က့ဲသို႔ေသာ အစီရင္ခံစာသည္ စေကာ့တလန္ အစုိးရ၏ ဌာနတြင္း 

ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ေသာ သုေတသန အစီရင္ခံစာတုိ႔၏ ရလဒ္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 
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ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ေလ့လာ၍ မည္သည့္ ဥပေဒအားဆက္လက္၍ စိစစ္မည္ကို 

ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သည္။  

 

ထိုကာလတြင္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ (အစုိးရမွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား 

အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း ဟူေသာ) အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်နပ္အားရမႈ မရွိေပ။ 

လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ကုိယ္တိုင္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အစုိးရမွ 

ကမကထျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ပုိေကာင္းေပသည္။  

 

ဤအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအျပင္ ေရြးခ်ယ္စရာအေနျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား 

လုပ္ေဆာင္ရန္) စတင္မွတ္အား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အတြက္ စတင္မွတ္မ်ား ႏွင့္ အဆိုပါ 

စိစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲေပသည္။ အိမ္ယာ 

(စေကာ့တလန္) အက္ဥပေဒ ကိစၥတြင္ ဥပေဒၾကမ္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သုေတသနအား ကနဦးအဆင့္မ်ားတြင္ 

စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။ ေဒသႏၱရ အစုိးရ ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ကိစၥရပ္တြင္ ေကာ္မတီသည္ ၎၏ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား စဥ္းစားျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အဆိုျပဳခ်က္ ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ေခါင္းစဥ္သည္ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈလည္းရွိေပသည္။  

 

ေကာ္မတီ၏ နိဂုံး (ေဖာ္ျပခ်က္) တြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး အက်ဳးိျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားမွာ 

“စတင္မွတ္” နိယာမမွ တစ္ဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၁၄အား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ဇယား ၄ - စေကာ့တလန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား စတင္ႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိသည့္ 

စတင္မွတ္မ်ား 

✓ တစ္သီးပုဂၢလအလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳ၍ မူဝါဒ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ေကာ္မတီထံတင္ျပသည္။ ဤသံုးသပ္မႈ၏ တစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား စေကာ့တလန္ အစုိးရမွ မည္သို႔ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည္ကုိ စိစစ္ႏိုင္သည္။   

✓ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သတင္းမီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ လူထုထံ အသိေပးသည္။ 

✓ တရားေရးက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဥပေဒ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသည္ ျပန္လည္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္ဟု 

မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 

✓ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုမွ လက္ရွိ (တည္ဆဲ) ဥပေဒ တစ္ရပ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 

အသနားခံစာတင္သြင္းသည္။ 

✓ ေကာ္မတီ၏ ကိစၥရပ္တစ္ခုအား စုံစမ္းေလ့လာရာတြင္ သက္ဆုိင္ေနေသာ လက္ရွိ (တည္ဆဲ) ဥပေဒအား 

ေလ့လာစိစစ္ျခင္း က႑ ပါဝင္ျခင္း 

✓ ေနဝင္ခ်ိန္စာပုိဒ္ (ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း) သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ဥပေဒအရ 

လုိအပ္ခ်က္အား မူလဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းထားသည္။ 

✓ စေကာ့တလန္ အစုိးရမွ လႊတ္ေတာ္ထံ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပရန္ 

လိုအပ္ခ်က္အား ထည့္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳျပဌာန္းခ့ဲသည္။ 

✓ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈအား ပံုမွန္စိစစ္ရန္ 

ဆံုးျဖတ္သည္။ (ဥပမာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း အက္ဥပေဒ) 

 

 

 

စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ ေကာ္မတီ၏ အျမင္အရ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ဇယားကြက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ စတင္မွတ္သည္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ျပဌာန္းၿပီးသည့္ 

ဥပေဒမ်ားအနက္မွ မည္သည့္ ဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ကို 

သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။  

 

ထို႔ေၾကာင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ ေကာ္မတီသည္ အဆိုပါ 

စတင္မွတ္မ်ားအား စနစ္တက် ဖဲြ႔စည္းထားေသာ နညး္လမ္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ 

မည္သုိ႔ အသံုးျပဳရမည္ကို အႀကံျပဳေပသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုမွာ ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္တြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိအား သံုးသပ္ရန္ 

ပုံမွန္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ စီစဥ္၍ ထားရွိသင့္သည္။ (ပတ္သတ္ သက္ဆုိင္သူထံမွ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား၊ အသနားခံစာ 
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စသည့္) စတင္မွတ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာသည့္ အဆုိပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ တြစဲပ္ရန္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ 

ျပဳစုႏိုင္ေပသည္။ ၎တုိ႔သည္ ေကာ္မတီအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။  

 

စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ ေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳသည္မွာ 

ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္သည္ဟူေသာ 

ထင္ျမင္ခ်က္အား လုိလားတက္ၾကြစြာျဖင့္ ရယူသင့္ေၾကာင္းကုိ အႀကံျပဳထားသည္။ ဥပမာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ မည္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေလ့လာသင့္သည္ကို 

ေကာ္မတီမ်ားသည္ ပတ္သတ္ သက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္ညိွႏိႈင္းသင့္သည္။ အျခား တစ္ခ်က္မွာ 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အား  

“တာဝန္ေပးအပ္”၍ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အား ၎တုိ႔၏ ေဘာင္အတိုင္းအတာအတြင္း 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား ေကာ္မတီထံ တင္ျပေစျခင္း ျဖစ္သည္။  

 

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ လက္ေတြ႔တြင္ ဥပေဒ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို 

စေကာ့တလန္ အစုိးရမွ လႊတ္ေတာ္ထံတင္ျပရန္ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ ေကာ္မတီ၏ ခံယူခ်က္ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။ ထိုကာလတြင္ 

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ (အစုိးရမွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း 

ဟူေသာ) အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်နပ္အားရမႈ မရွိေပ။  

 

ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၆ ေကာ္မတီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည့္ရွင္မင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး သံုးႏွစ္မွ 

ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ စေကာ့တလန္ အစုိးရအေနျဖင့္ စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ား 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ရန္ (စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္း တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္မႈ) ေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။ စေကာ့တလန္ အစုိးရသည္ အဆိုပါ 

အႀကံျပဳခ်က္အား ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ေျဖဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။  

 

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆တြင္ ျပည္သူ႔စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈေဘာင္အား တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ယခုအခါ 

ျပည္သူ႔ စာရင္းစစ္ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ေကာ္မတီ၁၅ဟုေခၚသည္။ ေကာ္မတီ၏ တာဝန္မွာ 

ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စေကာ့တလန္ အစုိးရအား စိစစ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။  

• စေကာ့တလန္ အစုိးရ စာရင္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 

ေလ့လာရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

• စေကာ့တလန္ အစုိးရ ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား စိစစ္ျခင္း 

• စီးပြားေရး ႏွင့္ ျပည့္သူ႔ေရးရာ က႑ရပ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ အက်ဳိးရွိမႈအား ေလ့လာျခင္း 

• စေကာ့တလန္၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ေလ့လာေတြ႔ရွိသည့္ အျခားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း 

• ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း  
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အျခားေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား သရုပ္ခြဲေလ့လာႏုိင္ေခ် ရွိေသာ္လည္း 

အျမဲတမ္းေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား စနစ္ပုံစံအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိတိပပ 

တာဝန္ေပးျခင္းသည္ အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။  ျပည္သူ႔ စာရင္းစစ္ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း ေကာ္မတီသည္ ရာဇဝတ္ေရးရာ တရားစီရင္မႈ စနစ္မွ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အမ်ဳိးသား လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အား ေလ့လာစုံစမ္းရန္ 

ေရွ႔ေျပးအစီအစဥ္ ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ေရွ႔ေျပးအစီအစဥ္ ပုံစံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းအား အနာဂတ္တြင္ မည္သုိ႔ ပုံေဖာ္ရမည္ကို  ျပည္သူ႔ စာရင္းစစ္ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား သိရွိသေဘာေပါက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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၄. ကမာၻတစ္လႊားမွ မူလ ဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းကုိ 
ေလ့လာခ်က္မ်ား 
 

ဤအခန္းတြင္ ဘယ္လဂ်ီယံ၊ ကေနဒါ၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မြန္တီနီဂရို၊ ပါကစၥတန္၊ ေတာင္အာဖရိက ႏွင့္ 

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ေလ့လာပါသည္။ 

[ႏုိင္ငံမ်ားအား အကၡရာအလိုက္စဥ္ထားသည္။] 

 

၄.၁ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္ အသနားခံစာမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မွ စတင္ေစေသာ 
ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 
 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္လဂ်ီယံ ဖယ္ဒရယ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒအား ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း 

အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္အား ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ 

အရ အေျခခံ ခြင့္ျပဳခ်က္မွာ ၂၀၀၇ ေကာ္မတီဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ ၎ေကာ္မတီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။  

 

အဆုိပါ ေကာ္မတီအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦး၊ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔ဝင္ ၂၂ ဦးျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ တြဖဲက္ ေကာ္မတီ၁၆ အေနျဖင့္ 

ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဥပေဒ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား စတင္ ေလ့လာရန္ “စတင္မွတ္” 

သံုးခုရွိေပသည္။  

 

ပထမအေနျဖင့္ ျပဌာန္း အသက္ဝင္မႈ အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည့္ အသနားခံစာအား 

ေကာ္မတီမွ လက္ခံ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပႆနာရပ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္သည္။ (က) ဥပေဒ၏ 

စကားရပ္မ်ား၏ သိမ္ေမြ႔နက္နဲ ခက္ခဲမႈ၊ ဥပေဒတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနမႈ၊ ဥပေဒသည္ တည္တ့ံခုိင္မာမႈ မရွိမႈ၊ 

ဥပေဒတြင္ အမွားမ်ား ပါဝင္မႈ၊ ဥပေဒသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္း မရွိမႈ ႏွင့္ အေသးစိတ္ တိက်ျခင္း မရွိမႈ ႏွင့္ 

အဆုိပါ ဥပေဒ ေခတ္စနစ္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း မရွိမႈ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေနာက္ ေၾကာင္းက်ဳိး ညီညႊတ္ျခင္း မရွိမႈ အပါအဝင္ 

၎အား အနက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆို၍ ရေနျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။  (ခ) ဥပေဒသည္ ၎ရည္စူးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 

ေျဖရွင္းရာတြင္ ဆက္လက္၍ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရွိေတာ့ဟု ယူဆျခင္းခံရသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဥပေဒ တစ္ရပ္အား 

အသံုးခ်ျခင္း အေပၚမူတည္၍ တရားရုံး/ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး စနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည့္အတြက္ ၎သည္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 

မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပေနေပသည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္အား အမ်ားသေဘာဆႏၵခံယူ၍ 

ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳႏုိင္ေပသည္။  
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တတိယအေနျဖင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒအခ်ဳိ႕အား အနက္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအား မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပျခင္း အပါအဝင္ 

အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္တင္ျပသည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 

တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္အား အမ်ားသေဘာဆႏၵခံယူ၍ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳႏုိင္ေပသည္။ 

 

တရားရုံး/ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာအား 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တရားေရး ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး (လႊတ္ေတာ္) အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ၏ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီသည္ အဆုိပါ 

ကိစၥရပ္မ်ားအား ၎တုိ႔သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူူးဂရုျပဳေပသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ အျမဲတမ္း 

ေကာ္မတီမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ ဥပေဒ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီမွ အဖြ႔ဲဝင္အနည္းငယ္သာ တရားေရးစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ႏံွ႔ႏွ႔ံစပ္စပ္ သိရွိကၽြမ္းက်င္ၾကသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အထက္ပါ အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ ဥပေဒ သံုးသပ္ေရး 

ေကာ္မတီသည္ ျပင္ပမွ ပတ္သတ္ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ အသနားခံစာမ်ားအား အေျခခံ၍ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အား ဦးစြာေလ့လာပါသည္။  

 

အသနားခံစာအား မည္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဌာနဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ တရားဝင္ အဖြ႔ဲအစည္း ႏုိင္ငံသား 

တစ္သီးပုဂၢလ၊ ဥပေဒပညာရွင္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စေသာ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွမဆို 

တင္သြင္းႏုိင္ေပသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အသနားခံစာ အမ်ားစုသည္ ျပည္သူမ်ားမွ ဥပေဒ တစ္ရပ္၏ 

အေနအထားတစ္ရပ္အား ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီထံ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 

(CSO)၊ သို႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း (NGO)တို႔မွ အသနားခံစာ တင္သြင္းျခင္း မရွိေသးေပ။  

 

၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ေကာ္မတီသည္ တရားေရး စနစ္ ႏွင့္ တရားဥပေဒ 

စုိးမိုးေရးအား သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည့္ ဥပေဒရပ္မ်ား ႏွင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ျပည္သူလူထု ႏွင့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားအား ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစမည့္  ကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးစားေပး ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

လႊတ္ေတာ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသနားခံစာတင္သြင္းလာသည့္ အေၾကာင္းကိစၥအား သရုပ္ခဲြေလ့လာ၍ 

ေကာ္မတီအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အျခားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ား ႏွင့္ 

အသနားခံစာ တင္သြင္းသူ (မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္) အား အသိေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 

အႀကံျပဳခ်က္ပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည္။  

 

ေက္ာမတီ၏ သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈအေပၚအေျခခံ၍ ေကာ္မတီဝင္အားလံုး၏ သေဘာဆႏၵ ခံယူ၍ ဥပေဒ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆိုျပဳႏုိင္သည္။ ၎အား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႏုိင္ရပါတီ ႏွင့္ 

အတိုက္အခံပါတီတုိ႔ၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရန္ဟူသည့္ အလြန္ပင္ အကဲဆတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး 

ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိွရန္လိုအပ္ေပသည္။ 
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လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား - 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တုိ႔ ဘံုအသုံးျပဳေသာ ဆာဗာ (server) 

တြင္သိမ္းဆည္းရန္။ အသနားခံစာအား ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ ဇယားမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 

အသနားခံစာတစ္ေစာင္လွ်င္ သရုပ္ခြဲေလ့လာခ်က္ တစ္ေစာင္၊ ဥပေဒတြင္ (ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားအား) ေမွ်ာ္မွန္း၍ ျပင္ဆင္ထားေသာ အသနားခံစာ သတ္မွတ္ပုံစံေဖာင္ တုိ႔အား ၎ ဆာဗာတြင္ပင္ 

သိမ္းဆည္းထားသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အသနားခံစာပါ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ (ျပည္ေထာင္စု အဆင့္) ဖယ္ဒရယ္အဆင့္ ႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္ဘဲ ဘယ္လဂ်ီယံ၏ ေဒသမ်ား ႏွင့္ (ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာစေသာ) လူမႈအသိုုက္အဝန္းမ်ား ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေပသည္။ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တိုင္ၾကားသူအား အသိေပးရွင္းျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အသနားခံစာအား သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္(မ်ား) ထံ ေပးပုိ႔သည္။  

 

ဇယား ၅ - ဘယ္လဂ်ီယံ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား 

လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းေကာ္မတီသည္ ၎၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္းမ်ားရွိသည္။ ၎မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕မွာ - 

• ေကာ္မတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္စီမွ တစ္ေယာက္က်ျဖင့္ တြဘဲက္ ဥကၠဌ ႏွစ္ဦး၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ ႏွစ္ဦး  

• အျခားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွ လြ၍ဲ အစည္းအေဝးမ်ားအား လူသိရွင္ၾကား 

ေဆာင္ရြက္သည္။ 

• အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး၏ တစ္ဝက္ တက္ေရာက္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အက်ဳံးဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲအမ်ားစု အေပၚအတည္ျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 

ခ်မွတ္သည္။ 

• ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္မွ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ 

• ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ 

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ 

• ေကာ္မတီအေနျဖင့့္ ၎၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပရန္ “အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ”အား 

တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိ၍ ခန္႔ထားႏုိင္သည္။ 

• ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၎၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိသည္။ 

• ေကာ္မတီသည္ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး ၎တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လူထုဆိုင္ရာ 

(အသိေပးသည့္) စာတမ္းျဖစ္သည္။  

• အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ ရုံးအဖြဲ႔တြင္ ထားရွိသည္။  

• လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္သည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ေရး လိုအပ္ေသာ 

(လူႏွင့္ ဘ႑ာေရး) အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
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အခ်ိန္ကာလအသီးသီးတြင္ အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း ဆုိင္ရာ စာပုိဒ္အပါအဝင္ ဥပေဒအား လက္ခံက်င့္သုံးသည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေၾကာင့္ အႏုိင္ရပါတီ သို႔မဟုတ္ အတုိက္အခံပါတီအား 

ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၎တြင္ အကန္႔အသတ္ (လိုအပ္ခ်က္မ်ား) ရွိေနေသာ္လည္း လက္ခံအတည္ျပဳေပးရန္ 

ေဖ်ာင္းဖ်ရာတြင္ အဆိုပါကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ရာဇသတ္ဥပေဒအား ဘက္စုံျပန္လည္သံုးသပ္မႈ 

ျပဳလုပ္ျခင္း စေသာ မူဝါဒနယ္ပယ္ အပုိင္းက႑ႀကီးႀကီးမားမားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအား 

အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းအား ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္မွန္းေတြးဆႏုိင္ေပသည္။ 

 

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ သိရွိထားသင့္သည္မွာ မၾကာေသးမီကာလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီးတြင္ 

အေျခအေန အေၾကာင္းကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဥပေဒ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီအား ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း 

မရွိခဲ့ေပ၁၇။ ပထမအခ်က္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေကာ္မတီတြင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အား 

ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္းအား မလိုလားသည့္အတြက္ ၂၀၀၇ ဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး 

အတည္မျပဳရေသးပါ။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေကာ္မတီအတြက္ သီးသန္႔ဘ႑ာေငြ သို႔မဟုတ္ လူ႔စြမ္းအား 

အရင္းအျမစ္ ျဖည့္တင္းေပးရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပေဒအကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအား ႏံွ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ 

ဝန္ထမ္း မရွိေပ။  ေကာ္မတီအား ေနာက္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ရွိ/မရွိအား ဆက္လက္၍ 

ေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။  
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၄.၂ ကေနဒါတြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ျဖစ္ေစရန္ ေနဝင္ခ်ိန္ 
(ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆုံးျခင္းဆုိင္ရာ) ဥပေဒ 
  
 ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဥပေဒအား သံုးသပ္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လွ်က္တျပတ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကြျဲပားၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒ စိစစ္ျခင္းအား တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား 

ေတြ႔ရွိၾကသည္။  

 

ဥပေဒအား ကာလတစ္ခုအၾကာတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ 

ကေနဒါ၏ ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ စီရင္စုမ်ား အဆင့္မွ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပုံမွန္အေၾကာင္းျခင္းရာ၁၈ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုမွာ မူလ ဥပေဒတြင္ “ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းဆိုင္ရာ 

စာပုိဒ္” ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုုးျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ၎၏ 

ဥပေဒအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစသည့္ ၎၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာအား 

ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနေပသည္။  

 

ကေနဒါတြင္ ဖယ္ဒရယ္အဆင့္ ဥပေဒ၊ ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္၊ ေအဂ်င္စီ၊ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ တာဝန္၊ 

အစီအစဥ္ စသည္တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယာယီအားျဖင့္သာ အက်ဳံးဝင္ေစသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္အေနျဖင့္ 

ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း စာပုိဒ္အား ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္၁၉ ။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ ဥပေဒ 

သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းစာပုိဒ္သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ေအဂ်င္စီ၊ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း စသည္တို႔အား ျပန္လည္ 

စစ္ေဆးေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေလ့လာခ်က္အရ ၎တုိ႔သည္ ဆက္လက္၍ 

အသံုးဝင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါက ယာယီအားျဖင့္သာ အသံုးျပဳၿပီး အကယ္၍ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေလ့လာခ်က္အရ 

၎တို႔သည္ အသံုးဝင္ေနဆဲျဖစ္ပါက ဆက္လက္၍ အသံုးျပဳသြားရန္ ျဖစ္သည္။  

 

ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ယာယီအားျဖင့္သာထားရွိရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ရည္ရြယ္ထားလွ်င္ 

သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကာလအတုိင္းအတာ 

တစ္ခုေရာက္ရွိေသာအခါ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာမႈမ်ားအား ျပန္လည္ေလ့လာလိုသည့္အခါတြင္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း/ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း စာပုိဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳ (ထည့္သြင္း)သည္။ ဥပမာ - 

ဥပေဒသက္တမ္း ကုန္ဆံုးျခင္းေဖာ္ျပခ်က္အား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒမ်ားတြင္ အဓိကေတြ႔ရသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘ႑ာေရး က႑သည္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနၿပီး ၎၏ လုပ္ေဆာင္ပံု 

အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအား ပုံမွန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္သည္။  

 

ဥပေဒအစီအမံတစ္ရပ္သည္ လုံးလံုးလ်ားလ်ား အသစ္ျဖစ္ၿပီး ၎ဥပေဒသစ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 

လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ခန္႔မွန္းတြက္ဆျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္လည္း အဆုိပါ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းအား အသံုးျပဳသည္။ အဆုိပါ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားရုံးမွ အဆုိျပဳသည့္ ဥပေဒတြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေရး ေဖာ္ျပခ်က္အား 

ထည့္သြင္းမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား တိတိပပ ေဖာ္ျပသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ဥပေဒၾကမ္းအား စာပုိဒ္ တစ္ပိုဒ္စီ အလုိက္ 

စစ္ေဆး ေလ့လာသည့္အခါ အဆိုပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းၾကသည္။ ဥပမာ အခ်ဳိ႕ေသာ ပတ္သတ္ 
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သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ဥပေဒအား အသံုးခ်ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္၍ စိစစ္ရန္ ဝတၱရား မရွိလွ်င္ ဥပေဒအား 

(ျပဌာန္းျခင္းကို) ကန္႔ကြက္လာႏိုင္သည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပဌာန္းရန္ 

အတြက္ ႏွစ္ဘက္ အဆင္ေျပေစသည့္အေနအထားအား ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

 

ဥပေဒ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းသည္ ယူေကအပါအဝင္ အျခားေသာ ဝက္စ္မင္းစတားပုံစံ 

တရားစီရင္ေရးမ်ားတြင္လည္း က်င့္သုံးေပသည္။ 
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၄.၃ အိႏၵိယ -  ဥပေဒ ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အစိုးရ ကတိကဝတ္မ်ားေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ 
 

အိႏိၵယသည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ဒီမိုကေရစီ (ႏုိင္ငံ) ျဖစ္ၿပီး ယူေကႏုိင္ငံ လက္ေအာက္မွ 

၁၉၄၇တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခ့ဲသည္။ ၎သည္ ဝက္စ္မင္းစတား စနစ္အား အေျခခံထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ 

ရွိသည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ သမၼတ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ရာဇသဗၺ (ျပည္နယ္မ်ားေကာင္စီ (၀ါ) 

အထက္လႊတ္ေတာ္) တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄၅ ေနရာ ရွိၿပီး ေလာကသဗၺ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(ဝါ) 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္) တြင္ ၅၄၅ ေနရာရွိသည္။   

 

ျပည္နယ္မ်ား ေကာင္စီသည္ အၿမဲတမ္း လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၎အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳေပ။ 

၂၄၅ ေနရာ အနက္မွ သံုးပုံ တစ္ပုံအား ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 

၁၂ဦး အပါအဝင္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။  

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၅၄၅ ေနရာအနက္ ၅၄၃ေနရာအား မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ 

ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက်ျဖင့္ မဲမ်ားသူ အႏိုင္ယူစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ က်န္ ၂ေနရာအား 

အင္ဂလို-အင္ဒီးယန္းမ်ား (အဂၤလိပ္-အိႏိၵယ ေသြးေႏွာမ်ား) အား ကိုယ္စားျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ခန္႔အပ္သည္။ 

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆံုး အႏုိင္ရေသာ ပါတီမွ အစုိးရ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိသည္။ သက္တမ္းမွာ ေစာစီးစြာ 

ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳလွ်င္ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွ စတင္ ေရတြက္သည္။ 

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ နယ္ပယ္က႑ႏွစ္ခုတြင္ သီးသန္႔ တာဝန္ယူသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ တိက်စြာ 

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီသည္ စုစည္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား တာဝန္ခံရသည္။ 

ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ တာဝန္ယူရသည္။ ၎တုိ႔မွ အပ 

အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သည္ အခြင့္အေရး တန္းတူရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ 

ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမွ အပ ဥပေဒတုိင္းအား လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအႀကိမ္ 

ဖတ္ၾကားၿပီး သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။  

 

အိႏိၵယလႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ အျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြျဲပားေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ 

တစ္ရပ္စီတြင္ ၎၏ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ လံုးလုံးလ်ားလ်ား ထားရွိျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အၿမဲတမ္း 

ေကာ္မတီအမ်ားစုသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားမွ်ေဝဖြဲ႕စည္းသည္။ (လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္မွာ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။) ၎သည္ လုပ္ငန္းတာဝန္အား မွွ်ေဝျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား နားလည္မႈျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေသြးေသာက္ေရာင္းရင္း စိတ္ဓာတ္အား ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔ကို 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။  
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(စီးပြားေရး) ခန္႔မွန္းတြက္ဆမႈ ေကာ္မတီအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး စည္းမ်ဥ္းအရ 

အတုိက္အခံပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မွ ေကာ္မတီ ဥကၠဌအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎၏ အဓိကတာဝန္မွာ  

ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာအား ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ား၏ အေရအတြက္၏ 

သံုးပုံတစ္ပုံမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေရအတြက္အေပၚမူတည္၍ ျပည္နယ္မ်ား ေကာင္စီ 

(အထက္လႊတ္ေတာ္) ဥကၠဌမွ အခ်ဳိးအား ဆံုးျဖတ္ၿပီး (၎လႊတ္ေတာ္မွ အဆုိပါေကာ္မတီမ်ားအား 

တာဝန္ယူသည္) က်န္အေရအတြက္အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွ ဆံုးျဖတ္သည္။ (၎လႊတ္ေတာ္မွ 

အဆုိပါေကာ္မတီမ်ားအား တာဝန္ယူသည္) (အစုိးရ) ဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျမဲတမ္းေကာ္မတီသည္ 

မည္သည့္လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ယူမႈ အပုိင္းမွ ျဖစ္ေစ အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။  

 

အိႏၵိယတြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒ 

ေရးဆြသဲူမ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားထံတြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္၏ ထိေရာက္မႈအား စနစ္တက် 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမရွိေပ။ တရားဝင္ သတင္းအရင္းအျမစ္ မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGO) ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား (advocacy group) ၏ 

ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အသံုးျပဳ၍ ဥပေဒ 

တစ္ရပ္အား ျပင္ဆင္ရန္ ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

 

သို႔ေသာ္ အစုိးရမ်ားစြာသည္ ဥပေဒမျပဳမီ ဥပေဒၾကမ္းအား စိစစ္ျခင္းအား ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား 

အႀကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းရမည့္ ဥပေဒမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း စသည့္တို႔အား မျဖစ္မေန 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား ပုံစံထုတ္ေရးဆြႏုိဲင္ေရး 

ေျခလွမ္းသစ္မ်ား စတင္ၾကသည္၂၀။ 

 

ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ယႏၱရား တည္ရွိပါသည္။ ဥပေဒ ေကာ္မရွင္ကဲ့သို႔ေသာမ်ားစြာေသာ 

ေကာ္မရွင္မ်ားစြာသည္ ဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္သည္။ စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲသည့္ 

၁၉၅၆မွစတင္၍ ဥပေဒေကာ္မရွင္သည္ အစီရင္ခံစာေပါင္း ၂၃၆ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ 

ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဥပေဒမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သည္။ ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ 

ေကာ္မရွင္သည္ သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈ မူၾကမ္းအား ျဖန္႔ေဝ၍ လူထု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား ေကာက္ယူသည္။ 

ႏိုင္ငံေနရာအႏံွ႔တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အဆိုျပဳထားသည့္ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား မည္သို႔ထင္ျမင္သည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ က်င္းပသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၁တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ ၁၈၆၀ 

အိႏိၵယ ရာဇသတ္ႀကီး ၄၉၈ (က) အေပၚ  ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးရန္ ေမးခြန္းမ်ားအား အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ 

(ဝက္ဘ္ဆုိဒ္) လႊင့္တင္ခ့ဲသည္။ မတ္လ ၂၀၁၁တြင္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဘ႑ာေရး 

က႑အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေကာ္မရွင္အား အိႏိၵယ ဘ႑ာေရး ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ 

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သက္ေသမ်ားအားစုစည္းရန္လည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေပသည္။ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး 
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ေကာ္မရွင္အား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးထားမႈအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 

တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ ၎သည္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGO) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္ညိွႏိႈင္းပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

ေကာ္မရွင္အား လူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အား ပုိမိုခုိင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ 

ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒမ်ားစြာအား ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပတ္သတ္ သက္ဆိုင္သူ 

အသီးသီးႏွင့္လည္း တုိင္ပင္ညိွႏႈိင္းပါသည္။  

 

ထုိ႔အျပင္ အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္၏ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မူဝါဒ ႀကီးၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက ္စိစစ္ျခင္း 

အပါအဝင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာအား ေလ့လာပါသည္၂၁။ လတ္တေလာ ေကာ္မတီ 

အစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ေဆးေကာင္စီ အက္ဥပေဒ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ လံုၿခံဳေရး အက္ဥပေဒတုိ႔အား 

ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္၂၂။  

 

အိႏိၵယတြင္ အစုိးရ ကတိကဝတ္မ်ား ေကာ္မတီသည္ အစုိးရ၏ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

ကတိကဝတ္မ်ားအား ေလ့လာ၍ မူဝါဒ ႀကီးၾကပ္မႈအား ေဆာင္ရြက္သည္၂၃။ (ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီဆိုလွ်င္ 

ဘ႑ာေရး ႀကီးၾကပ္မႈအား ေဆာင္ရြက္သည္။) 

 

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္ အိႏိၵယ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအား 

စုံစမ္းေလ့လာသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္ ၎၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ 

အေလးဂရုမထားဟု မၾကာခဏဆိုသလုိ ၿငီးတြားသည္။  ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ မွ အခ်ဳိ႕ေသာ 

အခ်က္အလက္အေနအထားသည္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ခုိင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ေပ။ 

ဥပမာ  ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ (တစ္ႏွစ္ မွသည္ 

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္အထိ) အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြျဲပားေနသည္။  ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ဥကၠဌမွ ဆံုးျဖတ္ရန္ အပ္ႏွင္းထားၿပီး ေကာ္မတီ၏ လုုပ္ငန္း အစီအစဥပါ ကိစၥရပ္မ်ားအား 

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ စနစ္မရွိေပ၂၄။ 
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၄.၄ အင္ဒိုနီးရွား - ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းစင္တာ 
 

ပထမ သမၼတ ႏွစ္ဆက္ျဖစ္သည့္ ဆူကာႏုိ (၁၉၄၅-၁၉၆၆) ႏွင့္ ဆူဟာတို (၁၉၆၇-၁၉၉၈)တုိ႔၏ လက္ထက္  

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ၍ က်ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ အင္ဒုိနီးရွားသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ 

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခင္ကာလမွ ခ်ဳိးႏိွမ္ခံခ့ဲရသည့္ 

သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွ စတင္၍ 

ျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိခ့ဲၾကသည္။ ၁၉၉၉ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၄၈ပါတီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲၿပီး အသစ္ထူေထာင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေရးပါေသာ အထင္ကရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား အမ်ားစုျဖင့္ 

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) DPR ကို အသစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခ့ဲသည္။ အစုိးရ၏ ခက္မ မ႑ိဳင္မ်ားအၾကား 

ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အာဏာ ခြေဲဝက်င့္သံုးႏုိင္ေစေရးအား ရည္စူး၍ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ေလးၾကိမ္တုိင္တိုင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး 

မ႑ိဳင္အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း စနစ္အား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ယခင္က 

သမၼတမွ ကိုင္စြထဲားသည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအား DPR ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ DPR အေနျဖင့္ ၎၏ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ၎အား ေလ့လာေမးျမန္းခြင့္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ ႏွင့္ အဆို 

တင္သြင္းခြင့္စသည့္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အာဏာအား အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္စီသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္  

ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိထားၾကသည္။ ဤတြင္ အင္ဒုိနီးရွား၏ ရာဘာတံဆိပ္တံုး (ဝါ) 

ရုပ္ေသးရုပ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခတ္တစ္ေခတ္ အဆုံးသတ္ခ့ဲသည္။  

 

DPR ၏ ဥပေဒျပဳမႈ အခြင့္အာဏာ 

၎၏ ဥပေဒျပဳမႈ အခြင့္အာဏာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီ (ဝါ) Ba-

dan Legislasi (BALEG) (ဝါ) ဥပေဒျပဳေရးေကာင္စီ ဟူေသာ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ တစ္ရပ္အား ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ ကနဦးတြင္ ေကာ္မတီအား DPR ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 

အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွ စတင္၍ DPR ေကာ္မတီအားလံုးအား 

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္း စည္းေႏွာင္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ အဆိုပါ 

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အသစ္မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔အား 

ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎ဥပေဒသည္ ဗဟို(အမ်ဳိးသား)အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုသာမက ေဒသဆုိင္ရာ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလည္း စည္းေႏွာင္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ BALEG ၏ အခန္းက႑မွာ - 

 

၁. DPR ၏ ငါးႏွစ္သက္တမ္းတြင္ ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒမ်ား၏ ငါးႏွစ္တာ အစီအစဥ္ ႏွင့္ DPR အတြင္းတြင္ 

ႏွစ္စဥ္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏွစ္စဥ္အစီအမံ ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္ 

မူၾကမ္းအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 
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၂. အမ်ဳိးသား ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္အား အေခ်ာသတ္ရန္ အစုိးရ ႏွင့္ ေဒသကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) DPD 

တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းရန္။  

၃. (အျခား) ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ တုိ႔ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဆုိျပဳထားေသာ 

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အယူအဆ ႏွင့္ စကားလံုးမ်ား က်စ္လစ္ေစရန္ မြမ္းမံျခင္း။  

၄. ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဆိုျပဳထားသည့့္ အမ်ဳိးသား ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္၌ 

မပါဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဆက္လက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္/မေဆာင္ရြက္ရန္ သံုးသပ္သည္။  

၅. DPR ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမွ တာဝန္ေပးေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ 

မြမ္းမံျခင္း 

၆. ျပဌာန္းၿပီး ဥပေဒမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း။ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း) 

၇. DPR စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား မူၾကမ္းေရးဆြျဲခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ တိုးတက္ေစရန္ မြမ္းမံျခင္း။  

၈. လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေကာ္မတီမ်ား/အထူးေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ အစုိးရၾကား ျငင္းခုန္ 

ေဆြးေႏြးေနေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း။  

၉. အမ်ဳိးသား ဥပေဒျပဳေရး အစီအမံအား ျပည္သူလူထုမွ နားလည္လက္ခံေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

၁၀. BALEG ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း ႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ DPR အေထာက္အကူ သြင္းအားစုမ်ား 

ျဖစ္ေစရန္ DPR သက္တမ္းအကုန္တြင္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာမ်ားအား စာရင္းျပဳစု ထုတ္ျပန္ျခင္း။  

 

BALEG သည္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက အခန္းက႑မွပါဝင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသား 

ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္အား ျပင္ဆင္ေရးဆြျဲခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း စာၾကမ္းျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္သည္။ အင္ဒုိနီးရွား၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရားအား 

ရွင္းရေသာ္ အဆင့္ ငါးဆင့္ ရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ စီမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ မူၾကမ္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

အတည္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ျပဌာန္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါအဆင့္မ်ားအနက္မွ စီမံျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ 

မူၾကမ္းျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔တြင္ BALEG သည္ အဓိက အခန္းက႑မွပါဝင္သည္။ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ 

ဥပေဒမ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔တြင္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေကာ္မတီမ်ား 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျပားေနလွ်င္ DPR ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမွ  BALEG အား တာဝန္ေပးအပ္ေလ့ရွိၿပီး အဆုိပါကဲ့သုိ႔ 

တာဝန္ေပးမွသာ ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။  

 

စီမံျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္တြင္ DPR ႏွင့္ သမၼတတုိ႔မွ ၎တုိ႔၏ သက္တမ္းအတြင္း ျပဌာန္းမည့္ ဥပေဒမ်ား၏ 

ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားပါဝင္ေသာ (ဥပေဒျပဳေရး) အစီအစဥ္အား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ BALEG သည္ DPR 

အား ကိုယ္စားျပဳ၍ သမၼတအား ကိုယ္စားျပဳေသာ တရားေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ 

ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးရသည္။ ထို႔အျပင္ BALEG ႏွင့္ အစုိးရသည္ ႏွစ္စဥ္ ဥပေဒျပဳေရး ဦးစားေပး အစီအစဥ္အား 

သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္လိုအပ္သည္။ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ ႏွင့္ သမၼတ၏ ေရလတ္ 

ဖြြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး၍ ငါးႏွစ္တာ ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္အား ေဖာ္ေဆာင္ရသည္။ 
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ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားအား BALEG မွ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီမံျပင္ဆင္ျခင္း အဆင့္တြင္ 

သြင္းအားစု အေနျဖင့္ အသံုးခ်သည္။  

 

မူၾကမ္းျပင္ဆင္ျခင္း အဆင့္တြင္ BALEG သည္ ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 

အဆိုျပဳထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ မြမ္းမံၿပီးေသာ 

ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးထံတင္ျပသည္။ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ေကာ္မတီသည္ အဆိုပါ 

မြမ္းမံၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ သက္ဆုိ္င္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေကာ္မတီထံ 

ေပးပုိ႔သည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာန အၾကား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေကာ္မတီႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဥပေဒၾကမ္း ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မူၾကမ္းအား အတည္ျပဳႏုိင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ 

အစည္းအေဝးထံ တင္ျပသည္။ အမ်ားဆံုး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းတြင္ သမၼတ အေနျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ 

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ဥပေဒ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းဝန္ အေနျဖင့္ 

၎တို႔အား ျပဌာန္းရမည္။  

 

DPR ရွိ PLS ၏ အခန္းက႑ 

ယခင္အပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးသကဲ့သို႔ BALEG သည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း (PLS) အား ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ BALEG သည္ အခ်က္ သံုးခ်က္အား 

အဓိကထားသည္။ (၁) အစုိးရအေနျဖင့္ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပဌာန္းျခင္း 

ရွိ/မရွိအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ (၂) ဥပေဒသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ခုံရုံး၌ (ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ 

မညီဟု) တိုင္ၾကားခံရျခင္း ရွိ/မရွိအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ (၃) ဥပေဒအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား အေနျဖင့္ ၎ဥပေဒအား အသံုးခ်ႏိုင္မႈ ႏွင့္ 

ျပည္သူလူထုအေပၚ ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈအား အကဲျဖတ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  

 

BALEG အေနျဖင့္ PLS ၏ ရလဒ္မ်ားအား ေနရာသံုးခုတြင္ အသံုးခ်သည္။ (၁) အမ်ဳိးသား ဥပေဒျပဳေရး 

အစီအစဥ္အား စီမံျပင္ဆင္ရာတြင္ သြင္းအားစုအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (၂) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ခုံရုံးတြင္ 

တုိင္ၾကားျခင္း ခံရပါက ခုခံရန္ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခုံရုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ၎တုိ႔အား 

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္းေကာင္း၊ (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေကာ္မတီမ်ား သက္ဆုိင္ရာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအား ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ သြင္းအားစု အျဖစ္လည္းေကာင္း 

အသံုးျပဳပါသည္။  

 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း၏ အဓိကအခန္းက႑သည္ BALEG ထံတြင္ ရွိေသာ္ျငားလည္း 

ဤေကာ္မတီသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

ခက္မမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပ။ BALEG အေနျဖင့္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ရလဒ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားထံ ေပးပုိ႔ရၿပီး ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေဘာင္အတြင္းမွ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား/ေအဂ်င္စီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရားေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
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ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ DPR လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ 

သံုးရပ္ရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေဘာင္အတြင္းမွ (သက္ဆိုင္ရာ) အစုိးရ (ဌာနဆိုင္ရာ) 

လုပ္ငန္းေဖာ္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား အဆုိျပဳျခင္း ႏွင့္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္း။ (၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားမွ 

အဆိုျပဳလာသည့္ ဘ႑ာေငြအား ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ (၃) ၎တုိ႔ႏွင့္ (လုပ္ငန္း) သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ 

လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေကာ္မတီမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းသည္ 

နယ္ပယ္သံုးခုအား လႊမ္းၿခံဳသည္။ 

 

• အမ်ဳိးသား ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ (သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏) 

လုပ္ငန္းတာဝန္ေဘာင္အတုိင္းအတာ ႏွင့္အညီ ၎ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အပါအဝင္  ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း (PLS) 

• ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ေဘာင္အတြင္းမွ အမ်ဳိးသား စာရင္းစစ္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား  ေလ့လာ၍ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

• အစုိးရ မူဝါဒမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ (ရွိ/မရွိ) အား ႀကီးၾကပ္မႈ    

 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အပါအဝင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ DPR လုပ္ငန္း 

နယ္ပယ္ ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ BALEGတို႔အား ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း ေလးသြယ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ (၁) 

အစုိိးရအား ကိုယ္စားျပဳ၍ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အႀကီးအမႉးမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္း အစည္းအေဝးမ်ား 

က်င္းပျခင္း။ (၂) အစုိးရ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ၾကားနာပြဲ က်င္းပျခင္း။ (၃) ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေက်ာ္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်ဳိးရွင္မ်ား ႏွင့္ လူထုၾကားနာပြဲ က်င္းပျခင္း။ (၄) လုပ္ငန္း/ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္း 

တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  

 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္းမ်ား 

ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အေထာက္အကူျပဳရန္ DPR တြင္ အေထာက္အကူျပဳ ေအဂ်င္စီ ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရုံးသည္ စီမံ ခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အကူျပဳ ေအဂ်င္စီ (Badan Keahlian Dewan or BKD) သည္ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသည္။ BKD သည္ စင္တာငါးခုအား စီမံခန္႔ခြၿဲပီး ၎တုိ႔တြင္ DPR အတြက္ 

ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိသည္။ BKD ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ သုေတသနသမားမ်ား၊ 

ဘ႑ာေငြ သရုပ္ခြဲေလ့လာသူမ်ား၊ ဥပေဒ သရုပ္ခြဲေလ့လာသူမ်ား၊ ဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ား စသည္တုိ႔ 

ပါဝင္သည္။ 

 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအတြက္ BKD မွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း စင္တာအား  ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး 

လက္ရွိတြင္ ဥပေဒသရုပ္ခြဲေလ့လာသူေပါင္း ၁၇ ဦးျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားသည္။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

စင္တာသည္ BALEG ႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေကာ္မတီမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား တုန္႔ျပန္၍ 
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ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း စင္တာသည္ အထူးသျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ 

အာရုံစုိက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဘ႑ာေငြအား ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံ ဥပေဒ ခုံရုံးတြင္ တိုင္ၾကားျခင္း ခံရသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္ ႏွစ္စဥ္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

စင္တာမွ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စိစစ္မႈအား သရုပ္ခြဲေလ့လာခ်က္တုိ႔အား ရယူျခင္း အျပင္ 

BALEG ဥကၠဌသည္ ၎တုိ႔ (BALEG) ၏ ကုိယ္ပုိင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တာဝန္ေပးေလ့ရွိသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၅ ႏွစ္ 

ကာလတြင္ BALEG အား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဝန္ထမ္း ၁၀ ဦး မွ ၁၅ ဦးျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 

အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိသည္။  

 

ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း စင္တာ အၾကားတြင္ လုပ္ငန္း ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအား  ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ပုံ လမ္းညႊန္ခ်က္အား ဝန္ထမ္း လက္စြဲ စာစဥ္ ပုံစံျဖင့္ 

ေပးအပ္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။  

 

ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းလုိေသာ အခ်က္အလက္တစ္ရပ္မွာ ဆြစ္ဇာလန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ား 

အေနျဖင့္ အျခား အစုိးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားထံ စာေပးပုိ႔၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံႏိုင္သာ္လည္း 

အင္ဒုိနီးရွားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကသာ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာရွိမ်ားထံ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တရားဝင္ေတာင္းခံျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 
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၄.၅ လက္ဘႏြန္ - ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ အထူးေကာ္မတီ 
 

ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ပထမဦးစြာ လက္ဘႏြန္လႊတ္ေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား 

လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းပုံစံအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ ရွင္းလင္းေျဖဆိုခ်က္ေတာင္းဆိုျခင္း 

သို႔မဟုတ္ လူထု ၾကားနာပြကဲ်င္းပျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အေသးစိတ္ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔ဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအား ပုံမွန္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္ေသာ 

အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ ကိုင္တြယ္ရန္ လႊဲအပ္ထားၿပီး အဓိက ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါဝင္သည့္ 

ဥပေဒမ်ားသည္  (အထက္ပါကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္) အထူးသျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေပသည္။  ဥပေဒအမ်ားစုတြင္ 

၎တို႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆို္င္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီမွ 

ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ အရ သတ္မွတ္ရန္ ၎တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုး (အပုိင္းရွိ) ျပဌာန္းခ်က္တြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ မွန္းေမွ်ာ္ေတြးဆခ်က္အရ လက္ေတြ႔က်ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာစက္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ (ဥပေဒအား) ျပင္ဆင္ရန္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ အစုိးရ 

သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအား ၎အား အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။  

 

လက္ဘႏြန္တြင္ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ 

လက္ဘႏြန္တြင္ ဥပေဒအမ်ားစုတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ စာသားအား ထုတ္ျပန္ရန္ 

ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ သီးသီးသန္႔သန္႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ စာသား ထုတ္ျပန္ျခင္း 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍သာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဥပမာ - မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ 

၂၂၀/၂၀၀) ပုဒ္မ ၄၄ (အပုိဒ္ ဃ) တြင္ “သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစုိးရ ႏွင့္ အရပ္ဘက္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ယင္းေကာ္မတီအား 

“မသန္စြမ္းမ်ား၏ ေရြ႕လ်ားသြားလာႏုိင္မႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ” ဟု ေခၚဆိုရမည္။ ၎၏ တာဝန္သည္ မသန္စြမ္းတုိ႔၏ 

ေရြ႕လ်ားသြားလာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေထြေထြ အရပ္ရပ္ေသာ အရာမ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႔အား 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၎ေကာ္မတီအား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ ဥကၠဌ အျဖစ္ 

ကမကထျပဳ တာဝန္ယူ၍ အမ်ဳိးသား (အဆင့္) လႊတ္ေတာ္မွ မသန္စြမ္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး 

အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေစရမည္။” 

 

စာသားတစ္ရပ္တြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား မွန္းေမွ်ာ္ေတြးဆခ်က္အရ 

အဆိုပါ ဥပေဒအား ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ေစာလွ်င္စြာ အဆိုပါ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္သည့္ 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔အား ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရာတြင္ လုိအပ္ေသာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းတို႔ကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။ (အထက္ပါ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၀ အပုိဒ္ခ) 
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အဆုိပါစာသားမ်ားသည္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သံုးမႈဆို္င္ရာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရ 

အေနျဖင့္ ပုဒ္မမ်ားတြင္ အဆုိပါ (ဥပေဒ) စာသားမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ 

မရွိျခင္း အား အေၾကာင္းျပလာႏုိင္ေပသည္။ ဤသည္ ပင္မ ဥပေဒတြင္ အေသးစိတ္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ 

ထားရွိေသာ္လည္း ႀကံဳေတြ႔ရသည္တစ္ခုမွာ တရားစြဆဲိုခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၄၆၃ ရက္စြဲ ၁၇/၉/၂၀၀၂) 

၏ အပုိဒ္ ၁၆တြင္ ေမွ်ာ္ေတြး၍ ထည့္သြင္းထားသည္မွာ “တရားစြဆဲိုခြင့္ျပဳျခင္း ယႏၱရားအား ဤဥပေဒ 

အသက္ဝင္သည့္ေန႔မွ သံုးလအတြင္း တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုျပဳခ်က္အား အေျခခံ၍ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီမွ 

ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။” 

 

ရွင္းလင္း၍ တိက်ေသာ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ အေပၚ 

ထိေရာက္စြာ စည္းေႏွာင္ျခင္းမရွိေပ။ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ထည့္သြင္းထားသည့္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ 

လုိက္နာရန္ တြန္းအားေပးသည္ဟု ယူဆပါကမွားယြင္းေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

သတ္မွတ္ရက္ထက္ေနာက္က်၍ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္တိုင္ေအာင္ တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံရမည့္ 

ဝတၱရားမရွိေပ။ ထင္ရွားသည့္ သာဓက တစ္ခုမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာပိုဒ္ပါ ဥပေဒအား ၎ဥပေဒ 

အသက္ဝင္ၿပီးေနာက္ ေလးႏွစ္ၾကာမွ အမိန္႔ေၾကျငာစာထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၇/၉ /၂၀၀၂ မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

ဥပေဒအမွတ္ ၄၆၃ တရားစြဆဲိုခြင့္ျပဳျခင္း ဥပေဒ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ယႏၱရား 

(နည္းဥပေဒ/စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း) အား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁၆၉၁၀ အား 

၆/၅/၂၀၀၆ ေရာက္မွသာ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ 

ဘ႑ာေငြ ရေပါက္ရလမ္း၊  သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑သည္ အေလာတႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ 

လႊတ္ေတာ္မွ (မူလ) ဥပေဒအား မဲခြ ဲ အတည္မျပဳမီကပင္ အစုိးရမွ စည္းၾကပ္မႈဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္အား 

စတင္ျပင္ဆင္ေနတတ္သည္။ အခ်ိန္အား အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်နိုင္ရန္ ဥပေဒအား အတည္ျပဳ ျပဌာန္းသည္ႏွင့္ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ စည္းၾကပ္မႈဆုိင္ရာ စာသားမ်ား (အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္)အား ထုတ္ျပန္သည္။ 

၎အေနအထားအား မ်ားေသာအားျဖင့္ အခြန္ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဥေပဒမ်ားတြင္ အဓိက ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - 

လႊတ္ေတာ္သည္ ၁၄/၁၂/၂၀၀၁ တြင္ တန္ဖုိးထပ္ေပါင္း အခြန္ (အမွတ္ ၃၇၉)အား ျပဌာန္းခ်က္ ၆၃ပုိဒ္ျဖင့္ 

ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး အစုိးရမွ ၎ဥပေဒ အသက္ဝင္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ခ်က္ျခင္းဆုိသလို ၎ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 

စည္းၾကပ္မႈ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ အေရအတြက္မ်ားစြာအား ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ (အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ ႏွင့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၅၃ခ်က္၊) 

 

ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားမွ ေရွ႕ဆက္ ေလ့လာျခင္း 

ဥပေဒမ်ားအား ေရွ႕ဆက္ေလ့လာျခင္း ေကာ္မတီမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  ဥပေဒအား စည္းၾကပ္မႈ 

စာသားမ်ား (စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား) မရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ၎တု႔ိသည္ က်င့္သံုးမႈ မရွိေၾကာင္းထင္ရွားလွ်င္ 

ေလ့လာသည္။ ဥပမာ - လွ်ပ္စစ္က႑မွ အဖြ႔ဲအစည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ အရပ္ဘက္ ေလေၾကာင္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ ဥပေဒ၊ 

ေလေၾကာင္းလိုင္း ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ မသန္စြမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အဆိုပါ 
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ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ ေရွ႕ဆက္ေလ့လာရန္ ဥပေဒ 

ငါးရပ္အား စာရင္းျပဳသတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။  

 

အခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ Mr. Nabeeh Berri အား 

အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆက္သြယ္ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။ Mr. Berri မွ အဆိုျပဳခ်က္အား 

လက္ခံအတည္ျပဳသည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္၂၅။ ဤေကာ္မတီ၏ ပထမဆံုး အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕အား က်င့္သံုးမႈ 

မရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာခ်က္ ျပင္ဆင္ရန္ တာဝန္အပ္ႏွင့္ခဲ့သည္။ အေရအတြက္မွာ ဥပေဒ ၃၄ ရပ္ျဖစ္ရာ 

ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမိုမ်ားျပားေနေပသည္။ 

၎သည္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ မဟုတ္သည့္အတြက္ PLS ေကာ္မတီတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ဝန္ထမ္းမရွိေပ။ အဓိက 

ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးမွ ေကာ္မတီအား ၎၏ အစည္းအေဝးမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီသည္။ စာေရးသည္ 

ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပရာ၌ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား 

ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းယူျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္/အႀကီးတန္း 

အႀကံေပးပညာရွင္သည္ ေကာ္မတီအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ 

အတည္ျပဳျပထမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား စာရင္းျပဳစုျခင္း/ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ခြျဲခမ္းျခင္း (ဥပမာ - က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားစာရင္း၊ 

ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား) တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္သည္။  

 

ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းတင္ျပလုိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဥပေဒျပဳျခင္းလုပ္ငန္း တစ္ေခါက္ၿပီးတုိင္း လႊတ္ေတာ္ 

ရုံးအဖြဲ႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ 

ဥပေဒမ်ား၏ စာရင္းအား ျပဳစုသည္။ ဤစာရင္းတြင္(ဥပေဒအား) စည္းၾကပ္မႈ ယႏၱရားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေသာ 

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ စာပုိဒ္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔မွသာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါ 

ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရအား ဥပေဒတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း စည္းၾကပ္မႈ ႏွင့္ 

က်င့္သုံးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္မည္။  

 

ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရျခင္း၏ ပန္းတိုင္ 

ေကာ္မတီအား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏ္ုိင္ရန္ျဖစ္သည္။  

 

ဤေကာ္မတီ ဖြ႔ဲစည္းရျခင္း၏ အဓိက ပန္းတုိသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရန္၊ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေရွ႕ဆက္ေလ့လာရန္ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား အသံုးခ်ေရး တုိက္တြန္းရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အစုိးရ၏ (ဌာနဆုိင္ရာ) တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ၎၏ 

တာဝန္လစ္ဟင္းမႈအား အေရးယူဒဏ္ခတ္ ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမရွိသလို ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
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တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရန္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဤေျခလွမ္းသစ္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ 

အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဥပေဒအား အသံုးခ်ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ဝန္ႀကီအား ၎၏ 

ယံုၾကည္ကုိးစားထုိက္မႈအား ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း 

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားအရ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဤေျခလွမ္းသစ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၎၏ ပင္မတာဝန္ကို 

ေဘးကင္းသည့္နယ္နိမိတ္မွ လက္ေတြ႔လူမႈ ဘဝအေနအထားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကြလဲြေဲနမႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ တိမ္းညႊတ္မႈ အသီးသီးအားလည္း 

ရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သည္။ လက္ဘႏြန္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ျပည္သူလူထုအား ကိုယ္စားျပဳသည္ ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 

ျပည္သူအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည္။   

 

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအား ေတာင္းခံျခင္းစေသာ ၎တုိ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အား ထိပါးျခင္းမရွိေပ။ ၎ေကာ္မတီသည္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ မဟုတ္ေသာ္လည္း (ကာလတို) 

သက္တမ္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၎အား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေလ့လာရန္ 

ရည္ရြယ္၍ တာဝန္ေပး ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္လွ်င္ 

၎လည္းသက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေလ့လာရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက 

ေကာ္မတီအား သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္။  

 

ေကာ္မတီ လုပ္ငန္း၏ အသံုးခ်နည္းလမ္း 

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပုံမွာ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 

ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၊ အစည္းအရုံးမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေဆာင္ရြက္သည္။ ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒ စည္းၾကပ္မႈ 

စာသားမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၎အား ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း တာဝန္ယူ 

ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိသည္မ်ားကုိ 

ေရွ႕ဆက္ေလ့လာသည္။ ဥပမာ - အရပ္ဘက္ ေလေၾကာင္း (ကြပ္ကဲေရး) အတြက္ အေထြေထြညီလာခံ၊ 

လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ စသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ား 

အသက္မဝင္ရျခင္းမွာ စည္းၾကပ္မႈဆုိင္ရာ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္မ်ားအား မထုတ္ျပန္ရေသးျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ 

ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕မွ ၎အား ေႏွာင့္ေႏွးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုးျခင္းအား တားျမစ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 

ေကာ္မတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သျဖင့္ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ စည္းၾကပ္ျခင္း စာသားမ်ားအား 

ထုတ္ျပန္က်င့္သံုးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး 

အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရ ဌာနဆိုင္ရာ၏ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ ဗ်ဴရုိကေရစီ 
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ယႏၱရားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာဆဲျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လက္ဘႏြန္ 

အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအသင္း ဘုတ္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ တရားစြဆဲိုခံရျခင္းမွ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၄၀၆၇ အား ၂၆/၉/၂၀၁၆ တြင္ 

လည္းေကာင္း၊ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၄၂ ႏွင့္ ၄၃ အား (ပထမ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္မွာ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံ၏ 

ေရပုိင္နက္အား ဘေလာက္မ်ားျဖင့္ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး၊ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ေလ့လာေရး ႏွင့္ 

ထုတ္လုပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (EPA) အတြက္ ကမ္းလြန္ လိုင္စင္ခ်ထားျခင္း အႀကိမ္ေရ ႏွင့္ 

သတ္မွတ္ပုံစံဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေဘာင္အတုိင္းအတာ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ) ၁၉/၁/၂၀၁၇ တြင္ 

လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။  

 

ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေရွ႕ဆက္ေလ့လာျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အခက္အခဲမ်ား 

ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေရွ႕ဆက္ေလ့လာျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ 

အခက္အခဲမ်ားမွာ ၎ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနေသာ က႑မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ပိတ္ဆို႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုးရြားေသာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ၎သည္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ယံုၾကည္ကုိးစားထိုက္မႈအား ခ်ိနဲ႔ေစၿပီး 

ဥပေဒတစ္ခု ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမင္မႈအား အဟန္႔အတားျဖစ္သည္။  

 

ဤအေနအထားတြင္ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေနွာင့္ေႏွးမႈ ဥပမာသံုးခုအား ရွင္းျပထားပါသည္။  

၁။ “ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္မ်ားအား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပုိးျခင္း ႏွင့္ 

ေၾကာ္ျငာျခင္းအား စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း” ဥပေဒအား ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ၎သည္ ေဆးလိပ္ 

ေသာက္သုံးျခင္း တားျမစ္ေရး အသင္းမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား မွ တစ္ဘက္၊ ဤဥပေဒသည္ ၎တို႔အေပၚ 

ခြျဲခားဆက္ဆံသည္ဟု ယူဆၾကသည့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ကေဖးမ်ားမွ တစ္ဘက္ ပဋိပကၡျဖစ္ၾကရာ 

၎ဥပေဒအား ပဋိပကၡတြင္ သက္ဆုိင္သည့္သူအားလုံး ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ 

ျပင္ဆင္ၿပီးသည္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေရြ႕ဆိုင္းထားခ့ဲသည္။ 

၂။ “အငွား” ဥပေဒသည္ စတင္က်င့္သံုးရာ၌ ျပႆနာမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ အစုိးရအဆက္ဆက္ 

ရွင္းလင္းေသာ အိမ္ယာ မူဝါဒ မရွိေသာေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွား 

အၾကားမွ ျပႆနာသည္ ၎ဥပေဒေၾကာင့္ ပုိမုိဆိုးရြားခ့ဲရသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားအေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခုမွာ 

ဝင္ေငြ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ (ႏြမ္းပါးေသာ) အိမ္ငွားမ်ားအား အေထာက္အပ့ံေပးရန္ အစုိးရမွ 

အထူးရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ ဖန္တီးရမည္ဟူေသာ ဥပေဒပါစာသားအား အစုိးရမွ 

မက်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

၃။ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း” ဥပေဒအား 

က႑အသီးသီးမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ခံတုိက္တြန္းခ်က္အရ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ အဆိုပါ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဦးတည္သည့္အတိုင္း မြန္ျမတ္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ 

ရွိေသာ္ျငားလည္း ေကာ္မတီတြင္ ဤစီမံခ်က္အား ေဆြးေႏြးရာ အခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 
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ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိခ့ဲသည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုမွာ ၎တုိ႔တင္ျပထားသည္မွာ ၿပီးျပည့္စုံေသာ 

စာသားေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္မလိုဘဲ ၎အတိုင္းသာ 

အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ ေခါင္းမာစြာျဖင့္ တင္းခံေနသည္။ အေျခအေနမွာ ပုိမိုရႈပ္ေထြးလာၿပီး လႊတ္ေတာ္ 

ပူးေပါင္း ေကာ္မတီမ်ား၏ ဆပ္ေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အသေရဖ်က္သည့္ 

အေနအထားအထိေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ကြလဲြျဲခင္းမရွိေစဘဲ 

မိသားစုဝင္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ အေရးပါေသာ စီမံခ်က္အား ျဖစ္ေပၚေစရန္ 

ဆပ္ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါတြင္လည္း ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚၿပီး အထူးသျဖင့္ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ 

အမ်ားစုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ဟန္႔တားသည့္ တရားမခုံရုံးျဖစ္သည္။  
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၄.၆ မြန္တီနီဂရို - ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္ ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအေဝးတြင္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္း 
 

ဥေရာပ သမဂၢ ႏွင့္ (၎သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ) ညိွႏိႈင္းမႈ အရ ေပၚထြက္လာေသာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဝတၱရားမ်ားအရ  မြန္တီနီဂရုိလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒအား ထိေရာက္စြာ အတည္ျပဳရန္ 

ဖိအားရွိေပသည္။ အတညျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒ အေရအတြက္မွာလည္း အမွန္ဧကန္ပင္ မ်ားျပားေပသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ 

လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၄ ႏွစ္တာတြင္ စုစုေပါင္း ဥပေဒ ၅၀၉ ရပ္ အား အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲၿပီး ၎တုိ႔အနက္မွ ငါးပုံ တစ္ပံု 

ျဖစ္ေသာ (၉၁)ရပ္အား အေရးေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ အတည္ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္၂၆။ ဥပေဒျပဳျခင္း လုပ္ငန္းသည္ 

လႊတ္ေတာ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာအား သံုးစြဲရသည္ျဖစ္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္သာ က်န္ေပသည္။ 

 

သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုိမုိ၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  ဥေရာပ သမဂၢမွ ေတာင္းဆိုေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ အရျဖစ္သည္။ 

အစုိးရအား လႊတ္ေတာ္၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည္ဟု 

ေလ့လာေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိက ဦးစားေပး ခုႏွစ္ခ်က္ အနက္မွ တစ္ခုအျဖစ္ 

လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ အခန္းက႑အား ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား 

သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္တီနီဂရုိ အေနျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢအတြင္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအတြက္ 

(ျပည့္မီေရးေဆာင္ရြက္ရန္) လိုအပ္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၂၇။ ဥေရာပ သမဂၢ၏ သတ္မွတ္ေသာ 

လိုအပ္ခ်က္အား တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ၿပီးခ့ဲေသာ မြန္တီနီဂရုိ လႊတ္ေတာ္ (၂၅ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္၊ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၆ 

အထိ) မွစတင္၍ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း နယ္ပယ္က႑တြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၎၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအား 

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ “အစုိးရ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအား အေျခခံ၍ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ား၏ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အထူးသျဖင့္ Acquis Communautaire၂၈ (ဥေရာပ သမဂၢသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္လိုအပ္ေသာ 

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား) ႏွင့္ အညီ လိုက္နာရန္ ဝတၱရားရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ျခင္း၊” အား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕  အေနျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ဝတၱရားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ 

ေကာ္မတီ ၁၄ ရပ္အနက္မွ ၇ ရပ္မွာ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ တုိက္ရိုက္ ပတ္သတ္သည့္ 

အခန္းက႑ရွိသည့္အတြက္ ၎တုိ႔အား တာဝန္ေပးသည္၂၉ ။  

 

ဥေရာပ သမဂၢမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္း စာတမ္းျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈ အခန္းက႑ ခုိင္မာေစေရး လုပ္ငန္း အစီအမံအား ေဖာ္ေဆာင္ျပဳစုၿပီး ဤအေထြေထြ ဝတၱရားအား 

၎တြင္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခန္းမွ အဓိက 

လုပ္ငန္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔အား ေဖာ္ျပထားသည္။ 



53 

 

မူဝါဒမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ (အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) အလိုက္ 

ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈအား သံုးသပ္ရန္ ရည္စူး၍ အနည္းဆုံး ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ လုိအပ္ပါက အျခား 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကား၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရမည္၃၀။  

 

ဤဝတၱရားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအား ေကာ္မတီမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ညီမွ်မႈ မရွိေခ်။ 

အခ်ဳိ႕မွာ တာဝန္မ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေနာက္က်က်န္ခ့ဲသည္။ ေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနသည္မွာ 

စီးပြားေရး၊ ဘတ္ဂ်တ္ ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ေကာ္မတီ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္ ေအာက္ပါ ဥပေဒ ငါးရပ္အား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။  

• စြမ္းအင္ ထိေရာက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

• ျပည့္သူ႔ေရးရာက႑မွ လုပ္ခလစာဆုိင္ရာ ဥပေဒ 

• ဆြစ္ ဖရန္႔ (ေငြေၾကး) မွ ယူရုိ (ေငြေၾကး) သို႔ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

• ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ဥပေဒ  

• Aluminium Combine Podgorica လုပ္သားမ်ား၏ ဝတၱရားမ်ားအား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၃၁ 

 

ဤေကာ္မတီမွ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းပမာဏမ်ားစြာအား ေဆာင္ရြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းခံမွာ 

အဆိုပါေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌမွ အတုိက္အခံ (ပါတီ)မွ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

က႑အား စိစစ္ရန္ ပုိမုိ၍ စိတ္အားထက္သန္ေပသည္။ ဤေကာ္မတီသည္ အျခားေသာ အညႊန္းစံမ်ား ဥပမာ 

ေတြ႔ဆံုမႈအႀကိမ္ေရေပါင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားအား အသံုးခ်ျခင္း၊ နိဂုံးရလဒ္မ်ားအား 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊စသည္တို႔ အရ ၾကည့္လွ်င္လည္း အတက္ၾကြဆံုးျဖစ္ေပသည္။ ၎ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

လႊမ္းၿခံဳမႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

အျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားစြာတြင္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ားအၾကား ခြဲေဝ၍ တာဝန္ေပးေလ့ရွိသည္။ 

၎က့ဲသို႔ ဒုတိယ အတက္ၾကြဆံုးေကာ္မတီမွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ တရားေရး ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 

ေကာ္မတီျဖစ္သည္။  

 

ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား စိစစ္မႈ ပုံစံမွာ အမ်ားအားျဖင့္ “တုိင္ပင္ဆြးေႏြး ၾကားနာပြဲ” ပုံစံျဖင့္ 

ဆင္တူေသာ ေတြ႔ဆံုမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္၃၂။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုမႈအား ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား 

တင္ျပေစရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္  အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ 

ေဆြးေႏြးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တက္ေရာက္သည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေဒသႏၱရ 

အာဏာပုိင္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

ေဆြးေႏြးမႈအား ေကာ္မတီမွ ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေျခခံႏိုင္၏။ ဥပမာ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑မွ လုပ္ခလစာ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရျခင္း 
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အေၾကာင္းရင္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ ဤဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရုန္းကန္ေနရသည့္အတြက္ 

ေကာ္မတီထံ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပုိ႔ခ်က္ အေပၚ အေျခခံသည္။  

ဥပေဒအား  အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေဆြးေႏြးသည့္ ေတြ႔ဆံုမႈ တစ္ခုစီၿပီးေနာက္တြင္ ေကာ္မတီမွ 

ေဆြးေႏြးမႈ အေသးစိတ္ တရားဝင္ မွတ္တမ္းအား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ 

အဆုိပါသုိ႔ေသာ ေတြ႔ဆံုမႈ၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အျဖစ္ ေကာ္မတီမွ အေသးစိတ္ နိဂုံး (အႀကံျပဳခ်က္မ်ား) အား 

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးထံ အဆိုျပဳသည္။ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေသာ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ 

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ပုိမုိ၍ အေလးဂရုထားေဆာင္ရြက္ႏ္ုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွ 

အတည္ျပဳႏ္ုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေနအထားတြင္ ၎အဆိုျပဳခ်က္အား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ 

ပယ္ခ်သည္၃၃။ အကယ္၍ အတည္ျပဳပါက ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအၾကာတြင္ ၎တုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စုေဆာင္းရန္ 

ေတြ႔ဆံုမႈ အသစ္ ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ျပင္ဆင္တည့္မတ္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ကနဦး 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအား အဆိုျပဳျခင္းထံ ဦးတည္သြားေပသည္။ 

သို႔မဟုတ္ ၎အား အတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေတာ့သည္ကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။  

 

ဤေဖာ္ျပပါ က်င့္ထံုးမ်ားအျပင္၌ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရး ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား 

ဘက္စုံ အေသးစိတ္ အျဖစ္ဆံုး စစ္ေဆးေလ့လာမႈအား လက္ရွိအထိတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ အလႉရွင္ 

(အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ႏွင့္ အစုိးရ ကိုယ္တုိင္ (UNDP, OSCE ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ လူနည္းစု အခြင့္အေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန) ၏ အေထာက္အကူျဖင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရး ဥပေဒ၏ အဓိက ဥပေဒျပဳေရး အပုိင္းတြင္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ႏွစ္ႀကိမ္ ထည့္သြင္းႏုိင္ခ့ဲသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အား အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ 

သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ စီမံထားသည္။ 

 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား အလႉရွင္ (အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား)၏ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ထားရွိ 

ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေကာ္မတီမွ စီမံခ်က္အား စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလႉရွင္ (အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) 

ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံထားသည့္ အေလ်ာက္ သုေတသန လုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ ျပင္ပ သုေတသန ေအဂ်င္စီမ်ားအား 

အပ္ႏံွထားသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံခ်က္၏ ပန္းတိုင္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ ဥပေဒ၏ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ေကာ္မတီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌမွ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား 

ႀကီးမႉးၿပီး ေကာ္မတီဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ျပင္ပ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ သုေတသနသမားမ်းာ၏ အကူအညီျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဆိုပါ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းရည္ ျမင့္တက္လာေစေရး အျဖစ္ အသံုးခ်သည္။  
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သုေတသနသမားမ်ား၏ ပန္းတုိင္မွာ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ ဥပေဒသည္ (၂၀၀၇ တြင္ အတည္ျပဳသည္) မည္သည့္ 

အတိုင္းအတာအထိ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ႏွင့္ အဆုိပါ 

ဥပေဒမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္ အေထြေထြနယ္ပယ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈအား 

ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား သုေတသန 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္စစ္တမ္း (ပထမ အႀကိမ္တြင္ ၆၁ဖြ႔ဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ အဖြ႔ဲ ၇၀) 

အား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

 

ေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္အား ၂၀၁၀တြင္ တစ္ေစာင္ ၂၀၁၄တြင္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔တြင္ 

သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသာမက ေကာ္မတီအတြက္ ေရွ႕အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၎တို႔တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမွသည္ မြန္တီနီဂရုိတြင္ က်ား၊မ 

တန္းတူ ရွိေစေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေဘာင္သတ္မွတ္ထားသည့္  အျခားေသာ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စာတမ္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္သည္။  

 

ပထမအကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္အား သုေတသန နည္းလမ္းအား ပုံစံထုတ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား တိုင္းတာရန္ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအားစံနမူနာရယူရန္ အညႊန္းစံမ်ားအား ပုံေသနည္း 

တြက္ဆႏုိင္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ 

တုိးတက္မႈမ်ားအား တိုင္းတာရန္ သံုးႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ အသံုးခ်နည္းလမ္းအတူတူကိုပင္ အမ်ားစု အသံုးျပဳ၍ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္သည္။   

 

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေဘာင္အတိုင္းအတာသည္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား 

ေလ့လာရုံမွ်သာမကဘဲ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ ပင္မ နိယာမမ်ားအား ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ သိရွိနားလည္ကၽြမ္းဝင္မႈ 

အဆင့္ႏွင့္ ရႈျမင္ခ်က္ သေဘာထားကိုလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ သုေတသနျပဳျခင္းတုိ႔ပါ က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္သည္။ 

ဤခ်ဥ္းကပ္ပုံအား အသံုးျပဳရျခင္းမွာ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပေဒအမ်ဳိးအစားသည္ မြန္တီနီဂရို 

အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ထားရွိျခင္းျဖစ္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း အေျခခံအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖင့္ ဥပေဒ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း သာမကဘဲ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ ၎ေခါင္းစဥ္အား သိရွိဂရုျပဳမႈအားလည္း တုိင္းတာရျခင္းျဖစ္ေပသည္။  

 

အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္မွ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ား 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒေရးရာ ဝတၱရားမ်ားရွိျခင္း အေပၚ၌ အရင္းခံေပသည္။ ၎ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မွာ 

ေကာင္စီဝင္မ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ 

၎တြင္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေၾကာင္း 

သတင္းမီဒီယာမွ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအား အသံုးခ်ျခင္းအား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ဝတၱရားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္၃၄။ သတင္းမီဒီယာမွ 

သတင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအား အသုံးခ်မႈအား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ ယာယီ အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 
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အဆုိပါေကာ္မတီတြင္ အျပစ္ေပး အေရးယူခြင့္မရွိဘဲ ၎၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံေပးပုိ႔ျခင္း၊ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား လက္ခံရယူျခင္း ႏွင့္ (ႏုိင္ငံေရး) ပါတီမ်ား ႏွင့္ 

သတင္းမီဒီယာတုိ႔အတြက္ ၎တုိ႔၏ ပူပန္မႈမ်ားအား ဖြင့္ဟရာ စႀကၤ ံတစ္ခုအေနျဖင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သည္၃၅။  

 

၄.၇. ပါကစၥတန္ - အမ်ဳိးသား ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အခန္းက႑ 
 

ပါကစၥတန္၏ ျပဌာန္းဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္တြင္ ဥေပဒ အမ်ဳိးအစား သံုးမ်ဳိးေတြ႔ရွိရသည္။ ပထမ အမ်ဳိးအစားမွာ 

ကိုလုိနီေခတ္ (၁၈၃၆-၁၉၄၇) တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး ဆက္လက္က်င့္သုံးသည္။ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ 

ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ခံစားခ့ဲရသည့္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ ေလးဆက္ (၁၉၅၈-၁၉၇၁ 

၊ ၁၉၇၇-၁၉၈၈ ႏွင့္ ၁၉၉၉-၂၀၀၂) အတြင္း၌ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ 

အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔မ်ားျဖစ္သည္၃၆။ အဆိုပါ အမိန္႔မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ စိစစ္မႈအား စနစ္တက် 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ (၎ေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား) ေပးေလ်ာ္ခ့ဲသည္။ တတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 

လိုက္နာ၍ အတည္ျပဳျပဌာန္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ အက္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။  

 

ပါကစၥတန္၏ ဥပေဒေရးရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္မွ ေပၚထြက္လာ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဥပေဒ 

ထုတ္ကုန္ တစ္ရပ္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုရေသာ္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ား (အနက္မွ အခ်ဳိ႕) သည္ 

လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ရပ္၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

သဟဇာတျဖစ္ျခင္းအား မၾကာခဏဆိုသလို ေမးခြန္းထုတ္ခံရသည္။ ဥပေဒ ေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္တြင္ ဥပေဒမ်ားစြာ 

ေရာပြမ္းတည္ရွိေနျခင္းသည္ ပါကစၥတန္အား ဥပေဒ မ်ားေျမာင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေစသည္။ ကိုလုိနီေခတ္မွ 

ဥပေဒ အမ်ားစုသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္မွ ဥပေဒကဲ့သို႔ 

အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔မ်ားမွာ   

ယင္းစနစ္အား သက္တမ္းရွည္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ေဘာင္ဝင္တန္းဝင္ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး ႏွင့္ 

လူမႈအသိုက္အဝန္းအား ပ်ဳိးေထာင္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္စူးထားေလသည္။ ဒီမုိကေရစီသည္ အေျခခုိင္လာသည္ 

ႏွင့္အမွ်ယေန႔ေခတ္၏ အခြင့္အေရး အေျခခံ ဥပေဒမ်ားအား ႏုိင္ငံမွ စတင္ လက္ခံေဖာ္ေဆာင္လာသည္။  

 

အံ့အားတုန္လႈပ္ဖြယ္အခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ တည္ဆဲဥပေဒအားလံုး၏ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ စစ္မွန္ေသာ စာရင္း 

ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္စာသားမ်ားမွာ မည္သည့္ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သုိ႔မဟုတ္ ပုံႏိွပ္ထားသည့္ အေနအထားျဖင့္ 

ကိုဓဥပေဒ အေနအထားျဖင့္ စုစည္းထားျခင္း မရွိေပ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပါကစၥတန္ 

တရားရုံးခ်ဳပ္မွ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒမ်ား၏ လြမွဲားေနေသာ မူကြမဲ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ (တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ဦးစီး၍ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ) ၾကးနာပြတဲြင္ အထက္ပါ အခ်က္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 

ခ်မွတ္ခ့ဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ တရားရုံးခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းေသာ အစုိးရ စနစ္တြင္မဆို အစုိးရ၏ 

ပထမ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဝတၱရားမွာ တည္ဆဲဥပေဒအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းမွ လြယ္ကူစြာ ရရွိႏုိင္ၿပီး 

နားလည္ရ လြယ္ကူေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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ပါကစၥတန္၏ ဥပေဒမ်ားအား တိက်မွန္ကန္၍ အမွားကင္းစြာ တရားဝင္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝ သို႕မဟုတ္ အင္တာနက္တြင္ 

လႊင့္တင္၍ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရရွိႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ တရားရုံးခ်ဳပ္မွေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ အထိ ပါကစၥတန္ 

ကိုဓဥပေဒ စုစည္းမႈမွာ ဖတ္ရႈအသံုးျပဳရလြယ္ကူၿပီး ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ ၁၆တြအဲား စုစည္း၍ ႏွစ္အလိုက္ ႏွင့္ 

အကၡရာစဥ္ အလိုက္ စနစ္က်နစြာ စုစည္းထားၿပီး အခ်ိန္ကာလအလုိက္ ထည့္သြင္းထားသည့္ 

ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္ေသာ ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္အျဖစ္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပဳစုခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀တြင္ 

ပါကစၥတန္ ကိုဓဥပေဒအား ထုတ္ေဝခ့ဲၿပီး တရားရုံးမွ “အေထာက္အကူမျဖစ္ေၾကာင္း” ေတြ႔ရွိရသည္။ စီရင္စုမ်ားမွ 

ကိုဓဥပေဒမွာလည္း ထူးမျခားနားေပ။ ဆင္းဒ္ဟ္ ကုိဓဥပေဒသည္ ၁၉၅၆တြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး၊ 

ဘာလုိခ်ီစတန္ ကိုဓဥပေဒကို ၁၉၉၀ တြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အား လည္းေကာင္း၊ ခုိင္ဘာ ပါ့ခ္တြန္ခဝါ 

ကိုဓဥပေဒအား ၂၀၁၄တြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဝခ့ဲၿပီး ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၃ အၾကား 

ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ဥပေဒမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ ၂၀၁၆ တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ ပြန္ဂ်ာပ္ (ပန္ခ်ာ) ကိုဓဥပေဒသည္ 

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ္လည္း ၎တြင္ အမွားမ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္မ်ားလည္းပါဝင္ေနသည္ဟု 

စီရင္စုဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရုံးေတာ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ဝန္ခံသည္။  

 

တရားရုံးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပါကစၥတန္ ဥပေဒမ်ားအား ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၆အား 

လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး သီးသန္႔ဌာနတစ္ခု ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ (အဂၤလိပ္-အူရဒူ) ႏွစ္ဘာသာ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ဥပေဒ 

ႏွင့္ တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးစြမ္းသည့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္ လႊင့္တင္ခ့ဲသည္၃၇။ ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္မွ အသံုးမဝင္ေတာ့ သုိ႔မဟုတ္ 

ေလ်ာ့ရဲေနေသာ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္သည့္ ဓေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ ပါကစၥတန္ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၄တြင္ 

ဖယ္ဒရယ္တရားရုံး အက္ဥပေဒ ၁၉၃၇ အား ပယ္ဖ်က္ရာ ၎သည္ အက်ံဳးမဝင္ေတာ့ေပ။  

 

ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (နည္းဥပေဒမ်ား)အား ျပဌာန္းျခင္း အခြင့္အာဏာသည္ 

ဖယ္ဒရယ္အစုိးရလက္တြင္ရွိၿပီး အက္ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား 

ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္၍ ျပဌာန္းႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားစြာအား 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အခ်ိန္မီ မထုတ္ျပန္ႏုိင္သျဖင့္ ဥပေဒအဆင့္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရသည္။ စီရင္စု ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား စီရင္စုအဆင့္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ 

အခြင့္အာဏာအား အလားသ႑န္တူ ေပးထားေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ ထူးမျခားနားပင္ျဖစ္သည္။ 

ဖယ္ဒရယ္အဆင့္ ႏွင့္ စီရင္စု အဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းဥပေဒမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွ ျပဌာန္းခြင့္အား ေပးထားေသာ္လည္း အသုံးခ်က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည္ကို ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ေတြ႔ရွိရသည္။ ကိုဓဥပေဒ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား အသိေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ 

ဥပေဒဆုိင္ရာ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ားမွာလည္း ရရွိႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ 

 

လုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၁၉၇၃ အရ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရ၏ ဥပေဒ ႏွင့္ တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဖယ္ဒရယ္ 

ဥပေဒမ်ားအား ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝရန္ ႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။  
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၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ အစုိးရသည္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒ ႏွင့္ တရားေရး ေကာ္မရွင္အား 

တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မွာ လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ 

ေလ့လာရန္ ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ စီရင္စု အစုိးရမ်ားအား ၎ဥပေဒမ်ားအား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ 

ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီအား 

ေပးအပ္သည့္ တာဝန္ ၈ရပ္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။ ဥပေဒမ်ားအား လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပါကစၥတန္၏ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒ ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ သာတူညီမွ် 

လူမႈဘဝ အယူအဆ တို႔ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္၊ ေခ်ေခ်ျမစ္ျမစ္ရွိ၍ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာကာ လွ်င္ျမန္ေသာ 

တရားမွ်တမႈ ရရွိေစရန္ ဥပေဒမ်ားအား စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ ရုိးရွင္း၍ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား 

ေဖာ္ေဆာင္အသံုးခ်ျခင္း၊ အေၾကာင္းအျခင္းအရာတစ္ခုတည္းတြင္ ဥပေဒမ်ားစြာ အစိတ္စိတ္ ကြျဲပားေနျခင္းအား 

ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားအား ေပါင္းစည္းျခင္း ႏွင့္ ကိုဓဥပေဒအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ စံႏႈန္းမမီွေသာ 

အခ်က္မ်ားအား ဥပေဒမ်ားမွ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဥပေဒမွ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေသာ 

ျပဌာန္းခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားအား လြယ္ကူစြာ သိရွိနားလည္ေစႏုိင္ေရး ရုိးရွင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအား ဥပေဒအား သိရွိကၽြမ္းဝင္မႈ အဆင့္မ်ားအား ဖန္တီးျခင္း၊ တရားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ (ဖယ္ဒရယ္) လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား 

ႏွင့္ စီရင္စုဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား အၾကား ကြလဲြမဲႈမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း 

တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ပါကစၥတန္ တရားရုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အအံုတြင္ တည္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္မႈ အလြန္ပင္နည္းေပသည္။ 

 

မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္လႊတ္ေတာ္သည္ ပါကစၥတန္ ဥပေဒမ်ားအား ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း ဥပေဒ ၂၀၁၆ 

ကို ပါကစၥတန္ ဥပေဒမ်ားအား ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖည့္စြက္/ပယ္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား 

လြယ္လင့္တကူ ရရွိႏုိင္ေစေရး ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း အပါအဝင္ အမွားမ်ားကင္းေစရန္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ပုဂၢလိက ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားမွ ဥပေဒမ်ားအား 

ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းအား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အခြင့္အာဏာကို ဖယ္ဒရယ္ လႊတ္ေတာ္အား ဘာလိုခ်ီစတန္၊  

ခုိင္ဘာ ပါ့ခ္တြန္ခဝါ၊ ပြန္ဂ်ာပ္ (ပန္ခ်ာ) ႏွင့္ ဆင္းဒ္ဟ္ စီရင္စု လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ 

အဆိုပါဥပေဒသည္ ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ စီရင္စု အစုိးရမ်ားအား တင္းၾကပ္စြာ စစ္ေဆးမႈအား ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး 

ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ စီရင္စု လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၎တို႔ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

အဆိုပါဥပေဒအရ ဖယ္ဒရယ္အဆင့္ ဥပေဒ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ပါကစၥတန္ ဥပေဒမ်ား ဌာနအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး 

ပုံႏိွပ္ထုတ္ဝသူမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာ စာအုပ္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ား ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းအား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝသူသည္ ၎ဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း၊ 

ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝမည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာသည္ တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးထားၿပီး 

ယင္းလက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္မွ မ်က္ေမွာက္ကာလအထိ (ထည့္သြင္း/ပယ္ႏႈတ္ထားသည့္ (ဥပေဒ) 
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အခ်က္အလက္မ်ားအားထည့္သြင္းထားျခင္း) ေလ်ာ္ကန္ ျခင္း မရွိလွ်င္ ပါကစၥတန္ ဥပေဒမ်ားအား 

ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝခြင့္မရွိေပ။  

 

ဥပေဒအရ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရသည္ ပါကစၥတန္၏ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားအား ေနာက္ဆံုး 

ျဖည့္စြက္/ျပင္ဆင္ထားသည္မ်ားပါဝင္ၿပီး တိက်မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒ စာမူကို အူရဒူ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိ၍ 

ပုံႏိွပ္စာျဖင့္လည္းေကာင္း အီလက္ထေရာနစ္စာျဖင့္လည္းေကာင္း စုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

အျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အက္ဥပေဒအရ ဤဥပေဒေမာ္ကြန္းတုိက္အား အျခား 

ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားမွ ထုတ္ေဝရန္ တင္ျပလာေသာ စာတမ္းမူမ်ားအးာ တိက်မွန္ကန္မႈ ရွိျခင္းအား 

ခ်ိန္ထိုးေလ့လာရန္ ျဖစ္သည္။ အလားတူ တာဝန္အား စီရင္စုမွ ဥပေဒမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီရင္စု အစုိးရမ်ားထံ 

အပ္ႏွင္းထားသည္။ ၎ဥပေဒအရပင္ ဖယ္ဒရယ္ အစုိးရ ႏွင့္ စီရင္စု အစုိးရမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ စီရင္စုမ်ားမွ 

ေနာက္ဆံုး ျဖည့္စြက္/ျပင္ဆင္ထားၿပီး တိက်မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒမ်ား ပါဝင္သည့္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္း 

ႏွင့္ စီရင္စု ျပန္တမ္းမ်ားအား က်နစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

 

(ႀကံဳဆံုေနရေသာ) စိန္ေခၚမႈမ်ားအား တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ပါကစၥတန္၏ ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ 

ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Delegated Legislation)  ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ယခင္ ႏွင့္ 

မ်က္ေမွာက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းအား ဆန္းစစ္မည့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေျခလွမ္းသစ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ 

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မွာ အခြင့္ေပးအပ္ခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား/ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ဥပေဒေရးရာ က်င့္ထံုးဆုိင္ရာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခြင့္ေပးအပ္ထားမႈ ေဘာင္အတြင္းမွ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ 

ျပဌာန္းျခင္း ရွိ/မရွိအား စိစစ္၍ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပသည္။  

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္တြင္ ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိန္ထိုးေလ့လာမႈ စံအမွတ္ (benchmark) ၈ခုျဖင့္ 

စစ္ေဆးေလ့လာ၍ အလံုးစုံ ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳႏုိင္သည္။ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားျပားၿပီး ဥပေဒေရးရာနယ္ပယ္တြင္ ႏွ႔ံႏံွ႔စပ္စပ္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာၿပီး ဥပေဒေၾကာင္း 

လုပ္ငန္းေနာက္ခံအေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ အထူးျပဳပညာရွင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

ေကာ္မတီသည္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း မတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အထိ သံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာ သံုးေစာင္ 

အရ သိရွိရသည္။ ဤေကာ္မတီ၏ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္ငန္း ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအား ေပၚထြက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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 ဇယား ၆ - လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းဆိုင္ရာ ပါကစၥတန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ 

 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ ဆီးနိတ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းအရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ 
ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၿပီး အျခားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း 
လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

(၁) ေကာ္မတီသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းမႈျဖင့္ 
အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္မွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ နည္းဥေဒ၊ အစီအမံ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒေရးရာ အသံုးခ်နည္းလမ္း (ဤေနရာမွ စတင္၍ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားဟု 
ေခၚဆိုမည္။) တစ္ခုစီအတြက္ ဥပေဒေရးရာ အဆိုျပဳျခင္း ႏွင့္ မူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
(၂) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အား သံုးသပ္သည္။ 

(က) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ၎၏ လႊတ္ေတာ္ မူလ ဥပေဒပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ရွိ/မရွိ 
(ခ) ေကာ္မတီ၏ အျမင္သေဘာထားအရ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မွသာ ကိုင္တြယ္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ျခင္းရွိ/မရွိ 
(ဂ) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ပါဝင္ျခင္း ရွိ/မရွိ 
(ဃ) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားရုံး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္အား တုိက္ရိုက ္သို႔မဟုတ္  သြယ္ဝုိက္၍ 
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း 
(င) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ မူလဥပေဒတြင္ အခြင့္အာဏာ 
အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ ပါဝင္ျခင္း ရွိ/မရွိ 
(စ) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ မူလဥပေဒတြင္ အခြင့္အာဏာ 
အပ္ႏွင္းထားျခင္းအား ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ဝါ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ပုံစံျဖင့္ က်င့္သံုးျခင္း ရွိ/မရွိ 
(ဆ) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းအား ခိုင္လံုေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ရွိ/မရွိ 
(ဇ) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၏ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ အနက္အဓိပၸာယ ္ ႏွစ္ခြထြက္ေနသည္ကို 
ရွင္းလင္းရန္ လုိအပ္ျခင္း ရွိ/မရွိ  

 

 

 

 

ေကာ္မတီဖြ႔ဲစည္းျခင္းအျပင္ ၂၀၁၆တြင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (R) Ch. Muhammad Anwar Bhinder မွ 

စုစည္းေသာ “အကၡရာစဥ္ျဖင့္ ပါကစၥတန္ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမ်ား ၁၈၃၆-၂၀၁၄ ေပါင္းခ်ဳပ္” အား ပါကစၥတန္ 

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္သည္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝခ့ဲသည္။  

 

အဆိုပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ မည္သည့္ဥပေဒမဆို 

ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ေသြဖီျခင္းမရွိရန္ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံ ဥပေဒ ၁၉၇၃၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား အခန္း၌ ေပးထားေသာ 

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မရွိရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိအား ဆံုးျဖတ္ရန္ အစၥလာမ္ ဘာသာအယူဝါဒ ေကာင္စီ 

(IIC)ဟု အမည္ေခၚဆိုသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ရပ္ ရွိသည္။ ၎တို႔၏ 

အစီရင္ခံစာမ်ားအား လႊတ္တာ္မွ အေရးတယူ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဟု ICC မွ တစ္ခါတစ္ရံ ညဥ္းတြားသည္။ 
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၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား 

ကိုက္ညီလုိက္နာမႈ ရွိေစရန္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ယႏၱရား မရွိေပ။ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ 

တရားရုံးေတာ္အား နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသား 

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (NHRC)အား ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ NHRC အက္ဥပေဒအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ေကာ္မရွင္မွ အဆိုပါလုပ္ငန္းအား ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိသည္။ အက်ဳိးရွိေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ၎ယႏၱရားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ထြက္မထြက္အား သိရွိႏုိင္ေပမည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ 

လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္မ်ားအား ရပ္စဲျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အတည္ျပဳလက္ခံျခင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္မႈအခန္းက႑ မရွိေပ။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ 

ဝတၱရားမ်ား ႏွင့္ ခ်ိန္ညိွေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ထံတြင္ အဆုိပါ ပဋိညာဥ္မ်ားအား တရားဝင္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ လႊတ္ေတာ္မွ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္မ်ားတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ 

ပါဝင္ေရးအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲေသာ္လည္း 

အဖတ္မတင္ေပ။  

 

၂၁ ရာစုတြင္ ပါကစၥတန္သည္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အေျခတည္ေသာ ေခတ္ေပၚဥပေဒအား ဦးတည္ 

လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ဥပမာ၊ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

လူမႈဘဝအဆင့္တန္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိခြင့္ 

ဥပေဒတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါ သိမ္ေမြ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားအား ရည္စူးေဆာင္ရြက္သည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ 

လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အလြန္တရာ ႀကီးမားေသာ အရင္းအျမစ္ဆို္င္ရာ စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ 

အထက္ပါ ဥပေဒမ်ားသည္ ၎တုိ႔အား သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအျဖစ္ 

ရပ္တည္ေစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား ထိန္းေၾကာင္းေရး အခြင့္အာဏာအားလည္း ေပးအပ္ထားသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်တ္ခ်ထားေပးျခင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑အား တစ္ဆင့္နိမ့္ 

သို႔မဟုတ္ တြဖဲက္ ဌာနမ်ားအဆင့္သို႔ ေလ်ာ့ခ်၏။ ဤကဲ့သုိ႔ အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ ေလာင္းရိပ္မလြတ္ျခင္းသည္ 

အဆုိပါအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ရသည္။  

 

ေကာင္းသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၎အေၾကာင္းအရာသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္တြင္ 

ပါဝင္လာသည္။ ျမင္သာထင္သာေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိရန္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ စီရင္စု လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္မွ ဥပေဒမ်ားအားလည္း 

ေလာင္းရိပ္လြတ္ေသာ/လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ ဇာတိမာန္ ေပါင္းစပ္၍ ေမြးစားအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ 

၎ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားအား ဒီမုိကေရစီဆန္စြာျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။ ကိုလုိနီေခတ္ 

ဥပေဒ အမ်ားစုသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ သံုးသပ္ျခင္းမွာ 

အေရးႀကီးေပသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ စီရင္စု လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္မွ ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး တစ္ခုခ်င္းအား 

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေပးေလ်ာ္ခ့ဲသည့္ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔မ်ားအားလည္း 
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ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒအမ်ားစုမွာ တစ္ေသြး၊ တစ္သံ။ တစ္မိန္႔ တပ္မေတာ္ အစုိးရ၏ 

စကားလံုးမ်ား၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ အမိန္႔/ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေၾကျငာခ်က္စသည္တို႔ ညႊန္းဆိုပါဝင္သည္။ ေအာင္ျမင္ျပည့္မီေသာ ဥပေဒမ်ားအား ညႊန္းဆို 

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္အား ရွင္းလင္းသန္႔စင္ႏုိင္သည္။ 

• ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Delegated Legislation)  ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအား 

၎၏ တာဝန္အား ေစာလွ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြအား ရက္ရက္ေရာေရာေပး၍ 

ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား (မူလ) ဥပေဒရင္းႏွင့္ 

ခ်ိန္ထိုးျခင္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္ျခင္းျဖစ္ေစသည္။  

•  ႏိုင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္မ်ားအား အတည္ျပဳလက္ခံျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ 

လႊတ္ေတာ္အား အခန္းက႑တစ္ခုေပးသင့္သည္။ 

•  ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ စီရင္စုမ်ားမွ ဥပေဒ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ တိက်မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒ စာမူမ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ 

၎တို႔အား အူရဒူဘာသာႏွင့္ ေဒသိယ ဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ စာမတတ္သူ ျပည္သူမ်ား 

အတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အသံဖုိင္ ႏွင့္ ရုပ္သံဖုိင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အလားအလာမ်ားအား 

ေလ့လာျခင္းတုိ႔ကို ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

• တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ယဥ္ေက်းမႈအား ျမွင့္တင္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 

ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္ေစေရး အထူး ကမ္ပိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

•  ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဥပေဒမ်ားအား အသားက်ေစေရး အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အထူးသင္တန္းမ်ားအား ပုံစံထုတ္သင့္သည္။  

• သံုးဦးသုံးဖလွယ္ၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းအား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

သုိ႔မွသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုန္႔ျပန္အႀကံျပဳမႈမ်ား ရရွိႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ စနစ္တစ္ရပ္အား 

တုိးတက္ေစမည့္ စနစ္အေနအထားတစ္ရပ္ တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေအာက္တုိဘာမွ ဥပမာ 

တစ္ခုမွာ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ အမွတ္ ၁၈ပါ အထက္တရားရုံးမ်ား၏ 

တရားသူႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ စာပုိဒ္အခ်ဳိ႕အား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 

လႊတ္ေတာ္အားတုိက္တြန္းသည္။ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ အမွတ္ ၁၉  အရ လႊတ္ေတာ္တြင္ 

၎က့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။  

 

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ပါကစၥတန္၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ယဥ္ေက်းမႈ အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး 

လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အျခား အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ သိမ္ေမြ႕သည့္ ဥပေဒေရးရာ သြင္းအားစုမ်ားအား 

ကိုင္တြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤပန္းတိုင္အား ေအာင္ျမင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ 

အခရာက်သည္။  
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၄.၈ ေတာင္အာဖရိက - ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြ႔ဲမ ွလႊတ္ေတာ္အား အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 
 

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆တြင္ ေတာင္အာဖရိကလႊတ္ေတာ္သည္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား တာဝန္ေပး၍ လူမ်ဳိးေရး 

ခြျဲခားမႈ မရွိသည့္ အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ 

လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းခ့ဲသည့္ ဥပေဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အား ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ၿပီး ၎သည္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းအင္အားစုတြင္ လူမ်ဳိးေရးခြျဲခားမႈဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေရးတုိ႔ကို 

ဦးတည္ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာ လူမ်ဳိးေရး 

ကြျဲပားေနမႈသည္ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအား ရင္ၾကားေစ့ေရး အေျခခံျဖစ္ေစၿပီး “သက္တန္႔ 

ႏိုင္ငံ (rainbow nation)” ျဖစ္တည္လာသည္၃၈။ ရင္ၾကားေစ့ၿပီး တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေပၚေပါက္လာမႈတြင္ 

ဥပေဒသည္ တစ္ခန္းတစ္က႑မွ ပါဝင္ခ့ဲမႈ ရွိ/မရွိအား ေလ့လာရန္မွာ ပညာရွင္အဖဲြ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ပါဝင္သည္။  

 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အသံုးခ်နည္းလမ္း 

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၏ ဖုိရမ္သည္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႀကီး သုံးခုမွ (Chief Whips) လႊတ္ေတာ္တြင္း 

ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံမ်ား ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအား ကုိယ္စားျပဳေသာ 

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အဖြ႔ဲဝင္ ၁၇ဦး ပါဝင္၍ 

“အဓိက ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အေျခခံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ျခင္းအား ဆန္းစစ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ 

အဖြ႕ဲ” ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႔အား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေဟာင္း Kgalema Motlanthe မွ ဥကၠဌ အျဖစ္ ကမကထျပဳ 

ႀကီးမႉးသည္။  

 

ေတာင္အာဖရိက၏ ဒီမုိကေရစီသစ္ စတင္စဥ္ကာလမွ မ်က္ေမွာက္ကာလအထိ ဥပေဒေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အား 

ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မွာ အဓိက မူဝါဒ နယ္ပယ္ေလးခုျဖစ္ေသာ (က) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ 

အလုပ္အကိုင္ မရွိမႈ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မရွိမႈ၊ (ခ) ဥစၥာဓန ဖန္တီးမႈ ႏွင့္ သာတူညီမွ်စြာ ျဖန္႔ေဝမႈ၊ (ဂ) ေျမယာ 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ (ေျမ/လယ္)အငွားတို႔အေပၚ အာမခံခ်က္ (ဂ) 

ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း ဥမကြသဲိုက္မပ်က္ရွိေရး စသည္တုိ႔အေပၚ ၎ဥပေဒမ်ား၏ 

သက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာသည္။  

 

အဖြဲ႔တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနၾကေသာ ပညာေက်ာ္မ်ား၊ မူဝါဒ အထူးျပဳ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး 

တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ မူဝါဒနယ္ပယ္တစ္ခုအား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႔ ခြျဲခားစုဖြ႔ဲထားသည္။ 

အဆုိပါ အဖြဲ႔မ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ေတာင္အာဖရိက၏ စီရင္စု ကိုးခုတြင္ လူထုၾကားနာပြမဲ်ား က်င္းပ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ 

ဥပေဒမ်ား၏ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား ရယူျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ဖြဲ႕စီသည္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ တင္ျပရန္လိုၿပီး 

(၎တုိ႔အား) စုေပါင္း၍ အေခ်ာသတ္ အစီရင္ခံစာအား ၂၀၁၇တြင္ လႊတ္ေတာ္အား တင္ျပရမည္။  
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အဓိက လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

အဆိုပါက့ဲသို႔ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား တည္ေထာင္ျခင္းသည္ ေတာင္အာဖရိက၏ ႏိုင္ငံေရး သမုိင္း 

အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အခ်က္အလက္ သက္ေသခံမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ေထာက္ပ့ံထားသည့္ က႑ႀကီး 

ေလးရပ္အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အေျခခံ ေပါက္ဖြားလာသည္။ လူျဖဴ လူနည္းစု၏ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ၾကာ 

အုပ္စုိးမႈ ၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိက လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ တာဝန္မွာ ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္၏ 

အေျခခံမူမ်ားအား ကိုင္စြလဲွ်က္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္းသည္ လူမ်ဳိးေရး ခြျဲခားမႈ မရွိေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာမက ယခင္က လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားေသာ အစိုးရလက္ထက္မွ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 

တြန္းလွန္ဖယ္ရွားရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။    လူမ်ဳိးေရးခြျဲခားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

လူမ်ဳိးေရးခြျဲခားျခင္း၏ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၾကာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းအား လူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ 

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သစ္ အထူးသျဖင့္ (၁၉၉၄-၁၉၉၉၊ ၁၉၉၉-၂၀၀၄) ကာလမွ လႊတ္ေတာ္သည္ 

သက္တမ္း ႏွစ္ဆက္ၾကာ အခ်ိန္ယူခ့ဲသည့္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤကာလတြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 

အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားအား ျပဌာန္းရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ ပူးေပါင္းခြင့္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား 

ႏုိင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေက်ာ္မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

လစ္ဘရယ္တန္ဖုိးအရာတြင္ ေရွ႕အေရာက္ဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားကိုပင္ သာလြန္ေပသည္ဟု ခ်ီးက်ဴးၾသဘာေပးၾကသည္။ 

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ လႊတ္ေတာ္သည္ အစုိးရအား ႀကီးၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ အစုိးရမွ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ 

တစ္ေန႔တစ္ျခားမ်ားျပားလာသည္မ်ား (ဥပေဒ)အား ႀကီးၾကပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားကုန္ဆံုးေနၿပီး 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္မွ လုပ္ေဆာင္သည့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ အဇၹတၱ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚရန္ကား 

လိုအပ္ေသးသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း 

(Delegated Legislation) အား စိစစ္ျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပရာ လႊတ္ေတာ္သစ္ စတင္စကပင္ 

အဆံုးမရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္ပုံရာပုံျဖစ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ၎လုပ္ငန္းမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ 

မရွိေပ။ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား ဒီမုိကေရစီ စနစ္သစ္ စတင္ခ့ဲသည့္ လြန္ခ့ဲေသာ ၂၂ 

ႏွစ္တည္းမွ ယခုထက္တုိင္ အခ်ိန္မွန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ 

 

ထုိ႔အျပင္ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒေရးရာ 

သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ အဓိက နယ္ပယ္ ေလးခုမွာ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ ေရွ႕သို႔ေရြ႕လ်ားျခင္းမဟုတ္ဘဲ 

ေနာက္ျပန္သြားေနသည္။ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ 

အလုပ္အကိုင္ မရွိမႈ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မရွိမႈ” သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေတာင္အာဖရိကရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေအာက္ နိမ့္က်ေနသူမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၃၁.၃% မွ ၃၅.၉% အထိ 

အဘယ္ေၾကာင့္တုိးလာရသည္ကုိ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 

ေထာက္ျပေနသည္။  

 

လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္အာဖရိက၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းေနမႈအား အေျခခံ၍ ဥစၥာဓန 

ဖန္တီးျခင္းအား သက္ေရာက္ေသာ ဥပေဒ အမ်ဳိးအစားအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံမွာ 
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ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ေသာဥပေဒမ်ားသည္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ 

တင္းက်ပ္မႈမ်ားေနသည္႔အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ကူမႈ အဆင့္ ၇၃ အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။  

 

ေျမယာ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔မွာ ၎တုိ႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစုိးရမွ မူဝါဒမ်ားသည္ 

သက္ေရာက္မႈျဖစ္ထြန္းၿပီးမွသာ သက္ေသမ်ားရရိွနုိင္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်န္ရွိသည့္ 

အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခုမွ ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ လူျဖဴ ႏွင့္ 

လူျဖဴမဟုတ္သူတို႔၏ ေျမယာ ခြဲေဝပုိင္ဆိုင္မႈမွာ ၈၇% ႏွင့္ ၁၃% အသီးသီးျဖစ္ၾကၿပီး ၇.၅%ကိုသာ လူမည္းမ်ားထံ 

ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးႏုိင္ေသးသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက လူဦးေရ၏ ၉.၆%သာ အဂၤလိပ္စကားကုိ 

ပုံမွန္အားျဖင့္ ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ၎သည္ အဓိက ရုံးသုံးဘာသာ ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသံုးဘာသာ 

စကားျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။  

 

 

အေရးပါေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

ဤဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အေျခခံမွာ 

ရွင္းလင္းေသာ္လည္း တိက်ေသာ သုံးသပ္မႈဆုိင္ရာ ေဘာင္အတိုင္းအတာ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တုိ႔မွာ မရွင္းလင္းေပ။ 

ဥပမာ - ဥပေဒ၏ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိ္င္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ အရည္အေသြးအား ပညာရွင္အဖြ႔ဲ၏ သံုုးသပ္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေလ့လာျခင္း ရွိ/မရွိ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ၏ ပညာရပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ 

လူမႈဘဝ အေပၚ သက္ေရာက္မႈတုိ႔အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈအား မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ေလ့လာမည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ပညာရွင္အဖြ႔ဲထံ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔၍ ရရွိမွသာ ၎ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ 

သိသာထင္ရွားလာမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအထိတြင္ ပညာရွင္အဖြ႔ဲတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြသူဲပညာရွင္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား မရွိသည့္အတြက္ အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မူဝါဒအား 

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ 

ဥပေဒသံုးသပ္ျခင္းအား ဥပေဒ၏ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံ အရည္အေသြး ႏွင့္ ၎အားမည္မွ် 

က်င့္သုံးေဖာ္ေဆာင္ၿပီးသည္ကို ေလ့လာျခင္းထက္ ဥပေဒ၏ အႏိၱမ ရည္မွန္းခ်က္အား ဦးစားေပး ေလ့လာေစသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ သတ္မွတ္ထားခ်က္အရ ပညာရွင္အဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္သည့္ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမွာ လူထုအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ေစၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူရန္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါက့ဲသို႔ေသာ လူထုထံမွ အခ်က္အလက္ တင္ျပမႈအား ရယူျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း 

ပညာရွင္အဖြ႔ဲအေနျဖင့္သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၏ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး 

(စာသားမ်ားရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ၊ ဝိေရာဓိကင္းမႈ၊ အမွားကင္းမႈစသည္)အား ေလ့လာရန္ ခက္ခဲသြားသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပင္းထန္စြာ ျငင္းခုန္ေဝဖန္ေနၿပီး 

ျပည္သူမွတင္ျပလာသည့္ လတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေရးႀကီး စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ လံုးပမ္းေနရေသာေၾကာင့္ 

(ဥပေဒ အရည္အေသြး အားေလ့လာရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္) ျဖစ္သည္။  
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ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ လူထုႏွင့္ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရေသာ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတြင္ မူဝါဒ 

ခ်မွတ္သူ အစုိးရ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူ လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား မည္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းအား ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ကို 

မရွင္းလင္းေပ။ တစ္ဘက္တြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမွာ လူမ်ဳိးေရးခြျဲခားမႈ ကာလအလြန္ 

ဥပေဒမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားအား တန္းတူညီမွ်စြာ ခုိင္ခုိင္မာမာရရွိေစေရး 

မည္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ အေထာက္အကူျပဳခ့ဲ အေထာက္အကူျပဳဆဲျဖစ္သည္ကုိ အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္ခ့ဲသည္။ 

ဤသံုးသပ္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာ ၁၉၉၄ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ 

ယခင္ကာလမွ မတရားမႈမ်ားအား တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ေဆာင္က်ဥ္းႏုိင္ေစခ့ဲၿပီး ျပည္သူ႔ဘဝ 

ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခ့ဲသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈအား ျပန္လည္ထင္ဟပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသက္ေရာက္မႈအား 

ပညာရွင္အဖြ႔ဲ ဥကၠဌမွ “အကယ္၍ ျပည္သူလူထုရဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမ်ားတယ္လို႔ယူဆရင္ 

မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ခ်ိန္ညိွဖို႔ အႀကံျပဳပါမယ္ (…) အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ဘူူးလို႔ 

ဆံုးျဖတ္ခံရရင္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ဒါကို ေျပလည္ေအာင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္” 

ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

 

တစ္ဘက္တြင္ ဤသံုးသပ္ေလ့လာမႈသည္ ဥပေဒမ်ားအား သတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ က႑အေပၚ အေျခတည္၍ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ရာ ၎သည္ မူဝါဒအား ဥပေဒဆုိင္ရာ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းအား ေလ့လာျခင္းထက္ အမ်ားစုမွာ အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားအား ေရြးထုတ္ေလ့လာျခင္း 

ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမွာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ (ဥပေဒ အရည္အေသြး)အား 

ေလ့လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစုိးရ၏ မူဝါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ - 

ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ေရး က႑ ေျမယာ အခြင့္အေရးကိစၥရပ္တြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမွ တင္ျပလာသည့္ 

၁၉၁၃ ဥပေဒအရ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီသည္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသင့္သည္ဟူေသာ 

အေၾကာင္းအားေဆြးေႏြးသည္။ ၎သည္ ဥပေဒ၏ အရည္အေသြးအား ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 

အျငင္းပြားသည့္ကိစၥ၏ ေလ်ာ္ကန္မႈအား ကိုင္တြယ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာ၏ 

အႀကံျပဳခ်က္မွာ ျပႆနာအရင္းအျမစ္အား ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးရန္ ႏွင့္ ၎အား ေျဖရွင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အသံုးခ်နည္းလမ္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံတုိ႔၏ 

အတုိင္းအတာေဘာင္ နယ္နိမိတ္အား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဥပေဒအား 

ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ၎ဥပေဒ၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အား 

လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ေက်ေက်လည္လည္ ေဆြးေႏြးသံုုးသပ္၍ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ၎ေနာက္တြင္ 

အစုိးရမွ ၎၏ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲသြားရာ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

လူထုပါဝင္ခြင့္မရဘဲ အမိန္႔ေပးျခင္းဆန္ဆန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ထင္ရွားေသာ ဥပမာသည္ ၂၀၀၄ 

အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒျဖစ္သည္။  

 

 ႏိႈင္းယွဥ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ျပဌာန္းၿပီးသည့္ 

ဥပေဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ေလ့လာရန္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္ လမ္းညႊန္ 
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အျဖစ္ အသံုးဝင္ေပသည္။ အဆုိပါသို႔ေသာ အားသြန္ခြန္စုိက္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ေလ့လာမႈအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

အဖြဲ႔အစည္းတြင္း စြမ္းရည္မရွိဘဲ ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္က႑မွ 

လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ ဆိုင္ရာရလဒ္မ်ားအား သံုးသပ္ရန္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏုိင္သည့္ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေရး 

အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေသာလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာဖြယ္ျဖစ္သည္။ 

မတူညီေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အား အေလးေပး သံုးသပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရး 

သြင္ျပင္အေနအထားတြင္ လတ္တေလာ ကြအဲက္ေၾကာင္း (အခက္အခဲ) မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေတာင္အာဖရိက၏ 

ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈအား သံုးသပ္ျခင္း နည္းလမ္းသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ - ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း ဖြ႕ဲစည္းပုံမ်ားသည္ အလားသ႑န္တူ သံုးသပ္မႈမ်ားအား 

မည္သုိ႔ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းရမည္ကို ေဖာ္ျပေနၿပီး မတူညီေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  

 

စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္အား ေဖာ္ေဆာင္၍ လူထု အသိအျမင္ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား ခုိင္မာေစျခင္းႏွင့္ 

အင္အားေကာင္းေစျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိကမွ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ 

ေတာင္အာဖရိက၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 

၎သည္ လတ္တေလာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအား အေျခခံေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထု၏ အာရုံစုိက္ 

ဂရုျပဳျခင္းခံရသည္။ ၎အာရုံစုိက္ျခင္းအား ပုိမုိအားေကာင္းေစသည့္အခ်က္မွာ ေတာင္အာဖရိက 

ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပညာရွင္အဖြဲ႔တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။  

 

လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္စနစ္မွ သမုိင္းဝင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖင့္ ရုန္းထြက္လာခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ ေတာင္အာဖရိကတြင္ 

လူထုအသိအျမင္ ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ လူထုပါဝင္ေစျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္၏ တရားဝင္ ေဘာင္ဝင္မႈ 

ျဖစ္ေစျခင္းအား ျဖစ္ေစေသာ အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္ဘဲ သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား လူထုမွ သိရွိမႈမ်ားေလေလ ဥပေဒအား မည္မွ် ေကာင္းမြန္ အက်ဳိးရွိစြာ 

အသံုးခ်သည္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသံုးဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိနားလည္နိုင္ေခ် 

မ်ားေလေလျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒ ႏွင့္ လူမႈဘဝတြင္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈအား 

ခုိင္ခုိင္မာမာ နားလည္ႏိုင္ေစသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လူမႈကိစၥရပ္မ်ားအား ပုိမို ထိေရာက္၍ 

အက်ဳိးရွိစြာျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွ႕တြင္ 

ေတြ႕ရွိထားသကဲ့သုိ႔ ဤနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ ပညာရပ္ (ဥပေဒ 

အရည္အအေသြး) ဆုိင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ျပည့္ႏွက္ေနရာ အကယ္၍ သံုးသပ္မႈသည္ ဥပေဒ၏ အရည္အေသြးထက္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 

အေလးေပးလွ်င္ ေရွ႔ဆက္ ဥပေဒျပဳေရး က်င့္ထုံးမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳႏိုင္ျခင္းအား ျပင္းထန္စြာ 

ခ်ိနဲ႔သြားေစႏိုင္သည္။  

 

ၿခံဳငုံရေသာ္ ေတာင္အာဖရိက၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ စံပုံစံမွာအား ျပင္ပ 

(ႏုိင္ငံမ်ားမွ) က်င့္သံုးရန္ ေအာက္ပါတုိ႔အားဆံုးျဖတ္ရန္လုိအပ္သည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္၏ 

ေဘာင္အတုိင္းအတာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ မူဝါဒျပန္လည္သံုးသပ္မႈ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
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ေဘာင္အတုိင္းအတာ (ToR)၊ ဘ႑ာေငြ စီမံထားရွိျခင္း ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား လစာခ်ီးျမွင့္ေငြ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ၎အဖြ႔ဲအား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 

အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါေသာ သံုးသပ္ရမည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

၄.၉  ဆြစ္ဇာလန္ : ဥပေဒျပဳျပီးေနာက္စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အထူးျပဳထားေသာ 
လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈွ 
 

ဥေရာပတိုက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္သည္ ဥပေဒ သံုးသပ္ျခင္း၌ ေရွ႕တန္းမွ ေျပးေနေပသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ 

ဖယ္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အပုိဒ္ ၁၇၀ အရ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၏ ထိေရာက္မႈအား 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိက္ရုိက္တာဝန္ရွိၿပီး ဖယ္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အစုိးရ) သည္ သြယ္ဝက္၍ 

တာဝန္ရွိသည္။  

 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ မ်ဳိးစုံကြျဲပားေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား (actors) မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီမွ 

သတ္မွတ္သည့္ ဦးစားေပး နယ္ပယ္မ်ား (ႏွင့္ ဌာနမ်ား အၾကား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း) တုိ႔အား  

ထည့္သြင္းထားေသာ ႏွစ္စဥ္ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာအား အေျခခံ၍ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖယ္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ တာဝန္ရွိေပသည္။ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစုအား 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ဝန္ႀကီးဌာနအား 

ေခါင္းစဥ္နယ္ပယ္တစ္ခုအား သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ သရုပ္ခြဲေလ့လာခ်က္အား ေတာင္းခံျခင္းတြင္ 

မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိၿပီး ၎တုိ႔သည္ ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ (အစုိးရ) အေပၚ စည္းေႏွာင္မႈ အားေကာင္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အားနည္းျခင္း ရွိႏုိင္ေပသည္။ ဥပမာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေမးခြန္းေမးျမန္းႏုိင္သည္၊ 

သက္ဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းအား ဖိတ္ၾကားေမးျမန္းျခင္း၊ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း 

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီသည္ လႊတ္ေတာ္အား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ရလဒ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ 

တင္ျပရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ စနစ္တက်မဟုတ္ေပ။ 

ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ၎သို႔ျပဳလုပ္ရန္ ဝတၱရားမရွိေပ။  

 

ဖယ္ဒရယ္ တရားေရးရုံးမွ ဥပေဒ စီမံခ်က္မ်ား ႏွင့္ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ား ဌာနသည္ ဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ 

၎တို႔အား အသံုးခ်ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသံုးခ်နည္းလမ္းဆုိင္ရာ နိယာမမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

အေထာက္အကူျပဳျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း ဟူေသာ တာဝန္ယူရသည့္ 

အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ဆြစ္အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈအသိုက္အဝန္း (SEVAL) ႏွင့္ 

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည္။  

 

ဖယ္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အစုိးရ)အဖြ႔ဲအတြင္းတြင္လည္း အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေရး ကြန္ယက္ရွိသည္။ ဖယ္ဒရယ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြင္းမွ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈ 

ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ၎(အသိုက္အဝန္း)သည္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္မွ်ေဝရာ 

ဖုိရမ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ၎တြင္ ပုံေသ ဖြဲ႔စည္းပုံဟူ၍ မရွိဘဲ ဌာနဆုိင္ရာမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုေပသည္။ ကြန္ယက္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ႕မွာ (က) အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးျပဳ လုပ္ငန္း ေခါင္းစဥ္ နယ္ပယ္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ 

အထူးျပဳပညာရွင္မ်ားအၾကား ဖလွယ္ျခင္းအား ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ခ) အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ 
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အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အေထာက္အကူေပးစြမ္းျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကြန္ယက္အား ၁၉၉၅ 

ခုႏွစ္ကတည္းမွပင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။  

 

ဖယ္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ဆြစ္ဇာလန္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဖယ္ဒရယ္ အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ 

က်င့္သုံးသည့္ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ားအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏိုင္ၿပီး ၎တြင္ ဥပေဒအား အသံုးခ်ျခင္းကို 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ဖယ္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္သည္ အထူးျပဳ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

(Parliamentary Control of the Administration [PCA]) အား ဖြ႔ဲစည္းတည္ေထာင္ခ့ဲသည္၃၉ ။  

 

PCA သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ ေလာင္းရိပ္ကင္းစြာျဖင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သည့္ အထူးျပဳ 

ဌာနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လႊတ္ေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 

အယူအဆမ်ား၊ ဖယ္ဒရယ္ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ား၏ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား သိပၸံနည္းက် ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ PCAသည္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ ကိုယ္စား လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

အေျခခံျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။ ၎၏ (လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ) နည္းလမ္းမ်ားမွာ 

ဆြစ္အကဲျဖတ္သုံးသပ္ေရးအသိုက္အဝန္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အေျခခံထားသည္။  

 

လႊတ္ေတာ္ ရုံးအဖြဲ႔အတြင္းမွ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ PCA ၏ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအား 

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္တို႔တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 

အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ႏွင့္၁၅၃ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ေၾကျငာစာ၏ 

ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔သည္ PCAအား အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္အား ေပးစြမ္းသည္။ (က) 

PCA သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ ဖယ္ဒရယ္ အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ 

အျခားေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္တုိက္ရုိက္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ (ခ) လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္အရ သတင္းအခ်က္အလက္လုံၿခံဳမႈ အေျခခံမူေၾကာင့္ 

အာဏာပုိင္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးစြမ္းရမည့္ ဝတၱရားအား ေရွာင္လႊဲႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ (ဂ) PCA သည္ 

ဖယ္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ေခၚယူေပးႏိုင္ၿပီး ၎တုိ႔အား လုိအပ္ေသာ 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းသည္။ (PCA) ဌာန၏ ေလာင္းရိပ္ကင္းစြာ သီးျခားရပ္တည္ခြင့္အား အမိန္႔ေၾကျငာစာတြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဌာန၏ အႀကီးအမႉးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေခၚယူစုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ 

တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ျခင္းတုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းစုေဆာင္းမႈ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္သည္။  

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္ျဖစ္ရာ ယခုဆုိလွ်င္ ဌာနသည္ ၂၅ႏွစ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၎အား 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခ်ိန္သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝျခင္းမရွိဟု 
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အမ်ားျပည္သူမွ လက္ခံယူဆသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ႀကီးၾကပ္မႈ က႑အား 

ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္လိုသည္။ 

 

ဤဌာနအား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဌာန အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္း 

ေကာ္မတီမ်ားအား ေလ့လာခ်က္မ်ားေပးစြမ္းသည္။ ေလ့လာမႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ 

ေဘာင္အတုိင္းအတာအေပၚ အေျခခံ၍ ျပဳစုထားသည္။ ဌာနသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ 

၎တို႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဌာနအေနျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ားအား အႀကံျပဳေပးရၿပီး မည္သည္ကို ေရွ႕ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္မည္ကိုကား ေကာ္မတီမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္သည္။ PCA တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေရး အႀကံျပဳရန္ 

အေနအထားေရာက္ရွိရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားထားရွိသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ တစ္ခုမွာ ရရွိႏုိင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ တြင္ ကြာဟလိုအပ္မႈ သို႔မဟုတ္ သရုပ္ခြေဲလ့လာမႈတြင္ ကြာဟလုိအပ္မႈျဖစ္သည္။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေလ့လာ စုံစမ္းမည့္ မူဝါဒ၏ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံသည္ ေနာင္ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ သံုးႏွစ္ 

အတြင္း ေျပာင္းလဲႏ္ုိင္ေခ် မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ သုေတသန၏ ရလဒ္သည္ ေလ့လာခ်က္ၿပီးေနာက္တြင္ 

သင့္ေလ်ာ္ေနဆဲျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ေကာ္မတီမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ျပည့္မီေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အက်ဥ္းအား အေျခခံ၍ 

ဆံုးျဖတ္သည္။  ေကာ္မတီမွ မည္သည့္ေခါင္းစဥ္အား သုေတသနျပဳမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္တြင္ ဌာနသည္ 

သုေတသနလုပ္ငန္း၏ စီမံခ်က္/လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေဘာင္အတုိင္းအတာ (ToR)၊ အသံုးခ် ေဆာင္ရြက္မည့္ 

အသံုးခ်နည္းလမ္း၊ (လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ အေပၚတြင္) မည္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား ေလ့လာမႈ၌ 

ထည့္သြင္းရန္ မူႀကမ္း ေရးဆြသဲည္။  

 

စီမံခ်က္ မူၾကမ္းေရးဆြျဲခင္း မွ အေခ်ာသတ္အစီရင္ခံစာ ထြက္သည္အထိ ၁၄လ မွ ၁၆လခန္႔ သို႔မဟုတ္ 

တစ္ရက္လွ်င္ လူ ၁၅၀ ဦး မွ ၂၂၀ ဦး၏ လုပ္အားႏွင့္ညီမွ်သည္၄၀။  

 

ဌာနတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ေပးရန္ 

ဘ႑ာေငြရွိသည္။ ျပင္ပမွ စြမ္းရည္မ်ားအား အသံုးခ်ရာတြင္ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ရွိသည္။ (၁) 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သည္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ သရုပ္ခြဲေလ့လာခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရမည္ကို 

အသိေပးျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းျဖင့္ ဌာနအား ႀကီးၾကပ္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း။ ဌာနသည္ ေခါင္းစဥ္ တစ္ရပ္အား 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲဖူးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ သုိ႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏိုင္မႈ မရွိလွ်င္ ႀကီးၾကပ္ေလ့က်င့္မႈပုံစံအား 

အသံုးခ်သည္။ (၂)  စစ္တမ္း၊ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္အား ကာလတစ္ခုအတြင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေနအထားေလ့လာမႈ 

(case study) သုိ႔မဟုတ္ ကိန္းဂဏန္းဆုိ္င္ရာ သရုပ္ခြဲေလ့လာခ်က္စသည္တို႔အား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမွ သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေဘာင္အတုိင္းအတာ (ToR) သို႔မဟုတ္ သုေတသနေဘာင္အတုိင္းအတာတြင္ မည္သို႔ေသာ 

ျပင္ပစြမ္းရည္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္၊ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဌာန၏ ျပင္ပစြမ္းရည္ ရယူျခင္းသည္ 

ဝယ္ယူမႈ/ရယူမႈ ဥပေဒအရ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္သည္။  
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ဌာနတြင္ ဝန္ထမ္း ငါးဦးေအာက္သာရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ သုေတသန (လုပ္ငန္းႀကီး) အစီရင္ခံစာ သံုးေစာင္ခန္႔ 

ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဌာနသည္ ေကာ္မတီမ်ားအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား {(ေကာ္မတီတစ္ခုလွ်င္) အႀကံျပဳခ်က္ ၁၀-၁၅ 

ခု သို႔မဟုတ္ ဆပ္ေကာ္မတီ တစ္ခုလွ်င္ အႀကံျပဳခ်က္ ၂-၃ခုခန္႔} ေပးစြမ္းၿပီး ၎ေနာက္တြင္ ေကာ္မတီမွ မည္သည့္ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ သံုးခုအား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကုိ ဆံုးျဖတ္သည္။ ၎တို႔ သတိခ်ပ္ရန္လိုသည္မွာ အရင္းအျမစ္ 

ႏွင့္ အခ်ိန္ရရွိမႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေပသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠဌမ်ား ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ား၊ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠဌမ်ား ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ား ပါဝင္ေသာ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔တြင္ 

(ေလ့လာမည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) ေဆြးေႏြးသည္။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား၏ 

မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳေပးရမည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 

အမ်ားသေဘာဆႏၵျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။  

 

ဆြစ္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း 

ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား နီးစပ္စြာလိုက္နာသည္။ စံႏႈန္းအမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိးရွိသည္။ 

အသံုးခ်နုိင္မႈ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်၊ မွန္ကန္မႈ/တိက်ေသခ်ာမႈ ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  

 

မူဝါဒ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ အၾကားတြင္ နီးစပ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိသည္။ 

ဌာနသည္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား သက္ေရာက္သည့္ မူဝါဒနယ္ပယ္အား 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္စင္ေလ့ရွိၿပီး မည္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္လုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ရသည္ဟူေသာ 

ဥပေဒအေျခခံအား စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ လိုလားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား အမွန္တကယ္ 

ျဖစ္ေစမႈ ရွိ/မရွိအား စိစစ္သည္။  

 

ဌာနသည္ ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ထားေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွအပ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးအား ရယူခြင့္ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ရရွိႏုိင္ၿပီး ေတာင္းခံ၍ ရႏိုင္သည္ကုိ သိရွိျခင္းအပုိင္းသည္ 

စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ ဥပေဒပါ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအရ ဖယ္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

(အစုိးရ)သည္ ရရွိႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးစြမ္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ 

ေတာင္းခံေသာ သတင္းအခ်က္လက္အား ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴေပးေပသည္။  

 

 ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းအခ်က္လက္ ရရွိႏုိင္မႈ 

သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ မီွတည္ေနရာ ပုိမုိ၍ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည္။ EUROSTAT ကဲ့သုိ႔ေသာ 

အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာနုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ 

 

ေရွ႕ဆက္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ဌာနမွကိုယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေပ။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား 

ေကာ္မတီမ်ားထံ ဌာနမွ တင္ျပၿပီး သုေတသနအေပၚ အေျခခံ၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေကာ္မတီမွ 

ေကာက္ႏႈတ္သည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎ေနာက္တြင္ အႀကံျပဳခ်က္မူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္သည္။ ႏုိင္ငံေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဌာနအေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စုေဆာင္းျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
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ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ ၎သည္ ဌာနအား ေလာင္းရိပ္ကင္းေစသည္။ ဌာနအေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ 

ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သုေတသနမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ရွိ/မရွိအား 

အခ်က္အလက္ တုိက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီအား လြတ္လပ္၍ အမီွအခုိကင္းေသာ အျမင့္ဆံုးေသာ 

ႀကီးၾကပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ဆြစ္ဖယ္ဒရယ္ စာရင္းစစ္ရုံး၏ အခန္းက႑ကိုလည္း 

ေဖာ္ျပရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ စာရင္းစစ္ရုံးသည္ (ဖယ္ဒရယ္ စာရင္းစစ္ အက္ဥပေဒ အပုိဒ္ ၅အရ) ဖယ္ဒရယ္ 

မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဘ႑ာေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စာရင္းစစ္ရန္ ႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္ 

တာဝန္ရွိေပသည္။ ဖယ္ဒရယ္ စာရင္းစစ္ရုံးတြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ဌာနအား ဖြ႕ဲစည္းထားရွိသည္၄၁။  
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ဇယား ၇ - မူလဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ႏုိင္ငံမ်ားစြာ ၿခံဳငံုခ်က္ ဇယား 
 

 ဥပေဒျပဳၿပီး
ေနာက ္
စိစစ္ျခင္း၏ 
ဥပေဒ 
အေျခခံ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑မွ 
ဥပေဒျပဳၿပီး
ေနာက ္
စိိစစ္ျခင္း 
မွတ္တမ္း/
အစီရင္ခံစာ 

လုပ္ေဆာင္သ
ည့္ အခ်ိန္/ 
သံုးသပ္ျခင္း
အႀကိမ္ေရ 

လႊတ္ေတာ္
တြင္ အထူး 
PLS 
ေကာ္မတ ီ 

လႊတ္ေတာ္တြ
င္ 
အၿမဲတမ္းေက္
ာမတီမ်ား၏ 
အခန္းက႑ 

PLS 
အေထာက္အ
ကူျပဳ ဌာန 

PLS 
အစီရင္ခံစာ
အား 
လူထုအေနျဖ
င့္ ရရွိႏုိင္မႈ 

ယူေက 
ဝက္စ္မင္းစ
တား 
လႊတ္ေတာ္ 

၂၀၀၈ မွစ၍ 
အစုိးရ“ 
မူဝါဒ၊  
တည္ၿမဲအမိ
န္႔ 

ရွိ၊ 
သက္ဆိုင္ရ
ာ ဌာန 

ျပည့္ရွင္မင္း၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
၃ႏွစ္မွ 
၅ႏွစ္အၾကာ 

မရွိ ရွိ  အစုိးရဌာနမ်ာ
းတြင္ ပုိမို 
စည္းမ်ဥ္း၊ 
စည္းကမ္း 
ေကာင္းေသာ 
ဌာန 

ရွိ၊ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ 
ဌာနဝဘ္ဆ္ုိဒ္ 

ယူေက 
စေကာ့တလ
န္ လႊတ္ေတာ္ 

တည္ၿမဲအမိ
န္႔ 

မရွိ ျပည့္ရွင္မင္း၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
၃ႏွစ္မွ 
၅ႏွစ္အၾကာ 

ရွိ  ရွိ  မရွိ ရွိ  

ဘယ္လဂ်ီယံ PLS 
ေကာ္မတီ 
ဥပေဒ၊ 
ေကာ္မတီ
လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ား 
စည္းမ်ဥ္း၊ 
စည္းကမ္း  

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑မွ 
အစီရင္ခံစာ
မရွိပါ။ 
တရားရုံး၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်
က္ 
သုိ႔မဟုတ္ 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၏ 
အစီရင္ခံစာ 

ဥပေဒ 
အသက္ဝင္ၿပီး 
၃ ႏွစ္ အၾကာ 

ရွိ  မရွိ မရွိ ရွိ၊   PLS  
ေကာ္မတီ၏ 
ႏွစ္စဥ္ 
အစီရင္ခံစာ
သည္ 
လႊတ္ေတာ္၏ 
ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္
ရွိသည္။ 

ကေနဒါ တည္ၿမဲအမိ
န္႔ 

အခ်က္အ
လက္မရွိပါ။ 

မသတ္မွတ္ပါ။ စည္းမ်ဥ္း၊ 
စည္းကမ္းမ
်ား စိစစ္ျခင္း 
ပူးေပါင္း 
ေကာ္မတီ 

ရွိ  အကျဲဖတ္ဆ
န္းစစ္ျခင္း Ex-
cellence 
Centre 

ရွိ၊ ဌာန၏ 
ဝဘ္ဆုိဒ္ 

အိႏၵိယ အခ်က္အ
လက္မရွိပါ။ 

အခ်က္အ
လက္မရွိပါ။ 

အခ်က္အလ
က္မရွိပါ။ 

အခ်က္အ
လက္မရွိပါ။ 

အခ်က္အလ
က္မရွိပါ။ 

အခ်က္အလ
က္မရွိပါ။ 

အခ်က္အလ
က္မရွိပါ။ 

အင္ဒုိနီးရွား DPR 
လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒ 

မရွိ မသတ္မွတ္ပါ။ ဥပေဒျပဳေရ
း ေကာ္မတီ 
BALEG 

ရွိ  DPR 
လႊတ္ေတာ္ရွိ 
PLS စင္တာ 

တစ္ခါတစ္ရံ 
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လက္ဘႏြန္ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ား 
စည္းမ်ဥ္း၊ 
စည္းကမ္း  

မရွိ မသတ္မွတ္ပါ။ PLS  အထူး 
ေကာ္မတီ 

မရွိ မရွိ မရွိ 

မြန္တီဂရုိ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ား 
စည္းမ်ဥ္း၊ 
စည္းကမ္း  

ရွိ  ေကာ္မတီမ်ား
သည္ ၆လ 
တစ္ၾကိမ္ 
ေတြ႔ဆံုသည္။ 

မရွိ ရွိ၊ ေကာ္မတီ 
၁၄ ရပ္ 
အနက္မွ ၇ရပ္ 

ပုံမွန္ 
ေကာ္မတီ 
ဝန္ထမ္း 

ရွိ၊ လႊတ္ေတာ္ 
ဝဘ္ဆ္ုိဒ္ 

ပါကစၥတန္ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ား 
ႏွင့္ 
ဆီးနိတ္တြင္ 
လုပ္ငန္းေ
ဆာင္ရြက္မႈ
ဆိုင္ရာစည္း
မ်ဥ္း၊ 
စည္းကမ္း 

မရွိ မသတ္မွတ္ပါ။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျ
ဖင့္ 
ဥပေဒျပဌာ
န္းျခင္းဆုိင္
ရာ  
ဆီးနိတ ္
ေကာ္မတီ 

မရွိ မရွိ မရွိ 

ေတာင္အာဖ
ရိက 

အခ်က္အ
လက္မရွိပါ။ 

မရွိ မသတ္မွတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္
၏ 
ေတာင္းဆို
ခ်က္အရ 
ကၽြမ္းက်င္ပ
ညာရွင္အဖြဲ႔ 

မရွိ မရွိ အခ်က္အလ
က္မရွိပါ။ 

ဆြစ္ဇာလန္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အေျခခံ 
ဥပေဒ၊ 
လႊတ္ေတာ္ 
အက္ဥပေဒ၊ 
လႊတ္ေတ္ာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈ 
အမိန္႔ေၾကျင
ာခ်က ္ 

မရွိ မသတ္မွတ္ပါ။ မရွိ ရွိ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အား 
လႊတ္ေတာ္ဆုိ
င္ရာ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
(PCA) 

ရွိ၊ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ 
ဌာနဝဘ္ဆ္ုိဒ္ 
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၅။ နည္းဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 
 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း (delegated legislaiton) ႏွင့္ နည္းဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္၏ မူလဥပေဒတြင္ 

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအား အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ 

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ပ၌ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ အစီအမံမ်ား 

စသည္တို႔အား ျပဌာန္းျခင္းကိုဆုိလုိသည္။ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒအသစ္အား ျပဌာန္းရန္ မလိုဘဲ 

၎မွတစ္ဆင့္ မူလ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ဥပေဒအားစည္းၾကပ္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း၏ တုိးပြားျဖစ္ေပၚလာရမႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္း 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

• လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဖိအား - လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သည္မ်ားျပားလာသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၎အေနျဖင့္ 

သိမ္ေမြ႕နက္နဲ၍ အေျပာက်ယ္လွေသာ ပညာရပ္ဆုိ္င္ရာ ကိစၥမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်ိန္မရွိျခင္း။ 

• အေရးေပၚအေနအထား - အခ်ဳိ႕ေသာ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားသည္ အထူးအသုံးခ်နည္းလမ္းမ်ားအား 

လုိအပ္ေပသည္။  

• လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ ပညာရပ္ကိစၥမ်ား - အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၎၏ 

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ သေဘာသဘာဝအရ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ 

ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္သည္။ အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တို႔အား ကုိင္တြယ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေအဂ်င္စီမ်ားအား လုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္သည္။  

• လက္ေတြ႔အက်ဳိးျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိျခင္း - လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒမ်ား၏ 

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈအား  ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ မည္သည့္ဥပေဒကိုမဆို စတင္ျပဌာန္းစဥ္၌ 

ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ႀကိဳတင္၍ မွန္းဆေတြးျမင္ႏုိင္ရန္ဟူသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။  

• ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္း - လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း 

အသစ္မ်ားအား စမ္းသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ 

စမ္းသပ္မႈမ်ားအား လွ်င္ျမန္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ၿပီး အဆုိပါအေတြ႔အႀကံဳအရ အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

ျပဌာနး္ခ်က္မ်ားအနက္မွ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား လွ်င္ျမန္စြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 

၎က့ဲသုိ႔ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရွိျငားေသာ္လည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း 

ရွိသည္။ ဥပမာ - လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒၾကမ္းအား ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္မွ 

က်နစြာျဖင့္ သံုးသပ္ျခင္း မရွိရာ ၎သည္ လူထုအသိေပးမႈ အားေကာင္းျခင္းမရိွေပ။ ၎သည္ မူဝါဒ 

နက္နဲမႈမ်ားအားလည္း ထင္ဟပ္ေနေပရာ အားလုံးအေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအား မ်က္ေခ်မျပတ္ 

လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိရန္ ခက္၏။  
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ဝက္စ္မင္းစတား (ယူေကလႊတ္ေတာ္) ပုံစံ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္  ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းအား 

“ဥပေဒဆုိင္ရာ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ား” အျဖစ္ တစ္ခါတစ္ရံ ေဖာ္ညႊန္းတတ္သည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ 

အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္၏ အတုိင္းအတာမတူညီေသာ စိစစ္မႈမ်ားအား ခံယူရသည္၃၉။ 

 

လုပ္ငန္းျပင္းအား နည္းရာမွ မ်ားရာသို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာတင္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ  

• အသက္ဝင္လာေစရန္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

• ျပင္ဆင္ျပဌာန္းၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထံတင္ျပသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ား 

• ျပင္ဆင္ျပဌာန္းၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထံတင္ျပသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ မူလ ဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ အကယ္၍ 

လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ကာလ ရက္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း၌ 

အသံုးခ်နည္းလမ္းသည္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ဥပေဒသည္ အသက္ဝင္မည္မဟုတ္ေပ။ 

(ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) 

• မူလ ဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ အသံုးခ်နည္းလမ္း (စည္းမ်ဥ္း/နည္းဥပေဒ)အား လႊတ္ေတာ္ထံ မူၾကမ္းတင္ျပ၍ 

အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ အတည္ျပဳလွ်င္ အသက္ဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ (အတည္ျပဳဆာင္ရြက္မႈ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) 

• အသံုးခ်နည္းလမ္း အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕သည္ လႊတ္ေတာ္ထံ မူၾကမး္မဟုတ္ဘဲ အေခ်ာသတ္အား ျပဌာန္းခ်ိန္၌ 

လႊတ္ေတာ္ထံတင္ျပရၿပီး မူလ ဥပေဒပါ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္အတြင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ 

လက္ခံျခင္း မရွိပါက အသက္ဝင္မည္မဟုတ္ေပ။  

• “အထူးအတည္ျပဳ” အသံုးခ်နည္းလမ္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အလ်င္လုိသည့္ ကိစၥမ်ားမွတစ္ပါးး 

အျခားအေျခအေနတြင္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တို႔အား တုိင္ပင္ညိွႏိႈင္းရန္လုိအပ္သည္။ 

ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ  အဆိုျပဳႏ္ုိင္ၿပီး 

(သက္ဆိုင္ရာ) ဝန္ႀကီးမွ အမိန္႔မူၾကမ္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည္။  

 

 ႏုိင္ငံအလိုက္မွ မူလဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္စိစစ္ျခင္းအား ခ်ဥ္းကပ္ပုံ ဥပမာမ်ားအား ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီး 

ဤအခန္းတြင္ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား 

အထူးသျဖင့္ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ အိႏိၵယ တုိ႔မွ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ 

 

ကေနဒါ လႊတ္ေတာ္၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၎၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား စိစစ္ျခင္း 

အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီျဖစ္သည္၄၃။ ၎၏ တာဝန္မွာ အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 

ဥပေဒဆိုင္ရာ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ားအား စိစစ္ရန္ျဖစ္သည္။  လႊတ္ေတာ္သည္ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းမႈအား လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားအား 

တုိး၍  ခြင့္ျပဳလာခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအား လႊတ္ေတာ္မွ စိစစ္ျခင္းသည္ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္မႈေဘာင္တြင္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား ျပဌာန္းျခင္းအား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ထံ တိုး၍ ခြင့္ျပဳအပ္ႏွင္းလာျခင္းအား ထင္ဟပ္ေနေပသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ၎၏ ဥပေဒျပဳေရး 
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အခြင့္အာဏာအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ထံ စြန္႔လြတ္ျခင္းဟု မထင္ဟပ္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ 

တိုးပြားလာေနသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ စိစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ 

ဥပေဒဆိုင္ရာ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၇၀)အရ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ 

ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ (မူလ) ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ 

စိစစ္ရသည္။ 

 

ဇယား ၈: ကေနဒါတြင္ နည္းဥပေဒအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ား 
ကေနဒါ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား စိစစ္ျခင္း အျမဲတမ္း ေကာ္မတီသည္ နည္းဥပေဒအား သံုးသပ္ရန္ စံခ်ိန္၊ 
စံႏႈန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အား သံုးသပ္သည္။ 

၁. စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အသံုးခ်နည္းလမ္းသည္ မူလ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မွ 
ခြင့္ျပဳထားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ မူလဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီလုိက္နာမႈ မရွိျခင္း 
၂. ကေနဒါ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပဋိညာဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေနဒါ အခြင့္အေရးမ်ား 
ေၾကျစာတမ္းတုိ႔ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိျခင္း 
၃. မူလဥပေဒတြင္ အခြင့္အာဏာ ေဖာ္ျပအပ္ႏွင္းျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူ သက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အနက္အဓိပၸာယ္ ဝိေရာဓိျဖစ္ျခင္း 
၄. မူလဥပေဒတြင္ အခြင့္အာဏာ ေဖာ္ျပအပ္ႏွင္းျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား ကုန္က်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ဘုရင္မထံ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အာဏာပုိင္မ်ားထံ ေငြေၾကးေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစျခင္း 
၅. မူလဥပေဒတြင္ အခြင့္အာဏာ ေဖာ္ျပအပ္ႏွင္းျခင္းမရွိဘဲ ဒဏ္ေၾကးေငြ၊ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မစုတ္ အျခား 
အျပစ္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးအား သတ္မွတ္ျခင္း 
၆. မူလဥပေဒတြင္ အခြင့္အာဏာ ေဖာ္ျပအပ္ႏွင္းျခင္းမရွိဘဲ တရားရုံးမွ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအား တုိက္ရုိက္ 
သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္၍ ဖယ္ရွားျခင္း  
၇. လူသိရွင္ၾကား အသိေပးျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ႏွင့္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းတုိ႔တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
အသံုးခ်နည္းလမ္း အက္ဥပေဒအား လိုက္နာမႈ မရွိျခင္း 
၈. တရားဥပေဒစုိးမ္ုိးမႈအား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ပ်က္ျပားေစမည္ဟု ထင္ရွားျခင္း 
၉ . အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း 
၁၀. လူတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ သေဘာဆႏၵအေပၚတြင္ 
မီွတည္ေနရျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝဓမၼႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း 
၁၁. မူလဥပေဒမွ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္ကို ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ (ဝါ) ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ 
ပုံစံျဖင့္ က်င့္သံုးျခင္း 
၁၂. လႊတ္ေတာ္မွ တုိက္ရိုက္ျပဌာန္းရမည့္ ဥပေဒျပဳျခင္း အာဏာအား ထိပါး၍ က်င့္သံုးျခင္း 
၁၃. မူၾကမ္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝိေရာဓိျဖစ္၍ ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ျခင္း 

 

ေကာ္မတီ၏ ဥပေဒဆို္င္ရာ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ား သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ စိစစ္မႈ 

စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ေဘာင္ဝင္မႈ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၏ အမ်ဳိးအစားကုိသာ အဓိက 

ကိုင္တြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ႏွင့္ ၎ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒအား 

ကိုင္တြယ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူး ႏွင့္ မူဝါဒအား 
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ေလ့လာျခင္း မျပဳလုပ္သည့္ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဘက္မလိုက္သည့္ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းအား မေသြဖီလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းအား သုံးသပ္ျခင္းသည္ 

အစုိးရမွ ေဖာ္ေဆာင္သည့္မူဝါဒမ်ားအား စိန္ေခၚထိေတြ႔ျခင္းမရွိလွ်င္ လြန္ကဲေသာ ဘက္လိုက္မႈအား 

ေရွာင္ရွားႏုိင္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းအား ဓနသဟာယ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွ စိစစ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ က်င့္သုံးသည္။ 

ဒုတိယအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၏ မူဝါဒအား သံုးသပ္ျခင္းသည္ လူ႔စြမ္းအား 

အရင္းအျမစ္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ မရွိေပ။ မူဝါဒ ေရြးခ်ယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အေပၚ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ၿပီး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စည္းကမ္းမ်ား စည္းၾကပ္ရာ 

နယ္ပယ္အားလံုးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္မည့္ ပညာရွင္ အမ်ားအျပားအား ထားရွိရန္ 

မျဖစ္နိုင္ေပ။ 

 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခ်ဳိ႕ေသာ စိစစ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၏ 

အက်ဳိးေက်းဇူးအား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရမည္။ ဥပမာ - 

“ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ (ဝါ) ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အခြင့္အာဏာအား က်င့္သံုးျခင္း” ျဖစ္ေပၚလာေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္းအား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မူဝါဒအား ပဏာမ စုံစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရၿပီး လုိအပ္သည့္အတြက္ 

ေဆာင္ရြက္ရျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေလ့လာရေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္မွ တုိက္ရိုက္ျပဌာန္းရမည့္ 

ဥပေဒျပဳျခင္း အာဏာအား ထိပါး၍ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္မႈသည္ မူဝါဒပုိင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္း၍ 

သံုးသပ္ရသည္၄၄။  

 

“ကန္႔ကြက္ခြင့္ အာဏာ (Power of Disallowance)” (သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း [Neg-

ative Resolution Procedure]) ရွိသည္။ ကန္႔ကြက္ခြင့္သည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Delegated Leg-

islation) အား လႊတ္ေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားေသာ ထံုးတမ္းနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ 

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား (Subordinate Legislation)  

ျငင္းဆုိ္ခြင့္ရွိသည္။ ကန္႔ကြက္ခြင့္အာဏာသည္ ေကာ္မတီအား အပ္ႏွင္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

(ဥပေဒမ်ား) အားလံုး အေပၚ သက္ေရာက္ပါသည္။ 

 

ကေနဒါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စိစစ္ျခင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွသာ 

(စိစစ္ေလ့လာျခင္းအား) စတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ ေကာ္မတီမွ ကန္႔ကြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ယူဆေသာအခါ ၎အေနျဖင့္ ဆီးနိတ္ ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

“X” ၏ သက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း “X”၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ၎အား 

ပယ္ဖ်က္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ အစီရင္ခံ တင္ျပႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကဲ့သုိ႔ မျပဳလုပ္မီ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းထုတ္သည့္ 

အာဏာပုိင္ အဖဲြ႔အစည္းအား ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳ၍ ၎စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းအား ပယ္ဖ်က္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အား 

ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ အသိေပးရမည္။ ကန္႔ကြက္ပယ္ဖ်က္မႈအား အသက္ဝင္ေစရန္ ကန္႔ကြက္ပယ္ဖ်က္မႈ အဆိုအား 

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္  ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳရမည္။ အထူးအေလးဂရုျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ အဆုိပါ 

အစီရင္ခံမႈအား မဲခြဆဲံုးျဖတ္ျခင္းမွာ အစုိးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈအား ဆံုးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္သည္ကို သတိခ်ပ္ရမည္။  
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၁၉၈၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ကန္႔ကြက္ခြင့္အာဏာသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ 

တည္ၿမဲအမိန္႔တြင္သာ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားသည္။ အဆိုပါကာလတြင္ ကန္႔ကြက္မႈ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ၉ 

ခုရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံ မရွိျခင္း (လႊတ္ေတာ္၏၏ 

အဖြဲ႔အစည္းတြင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚသာ မီွတည္ေနျခင္း) ႏွင့္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အား 

ထည့္သြင္းပါဝင္ေစမႈမရွိျခင္း စသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည့္စုံလံုေလာက္ျခင္း မရွိျခင္းတုိ႔ကုိ 

အခ်ဳိ႕မွ ေတြ႕ျမင္ (ေထာက္ျပ) ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ကန္႔ကြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား 

ဥပေဒေရးရာ အသံုးခ်နည္းလမ္း အက္ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း၍ ဥပေဒေရးရာအရ အေျခခုိင္ေစခ့ဲသည္။ 

ကန္႔ကြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပေဒအေျခခံအား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္တြင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အသစ္အရ 

ကန္႔ကြက္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးထံတင္ျပရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အသစ္အရ ကန္႔ကြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီရင္ခံတင္ျပထားမႈ ႏွစ္ခုရွိသည္၄၅။  

 

စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား စိစစ္ျခင္း အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီအား ဝန္ထမ္းေလးဦးမွ အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိသည္။ 

၎တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ 

အတိုင္းအတာ ကာလတစ္ခုအထိ ယာယီေရြ႕ေျပာင္းခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ 

ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ ႏွင့္ ယူေကတို႔တြင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ျပဌာန္းခ်က္၌ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း 

အခြင့္အာဏာအား အလြန္က်ယ္ျပန္႔စြာထည့္သြင္းျခင္းအား စိိစစ္နိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္တြင္ 

ဥပေဒၾကမ္းအား စိစစ္ျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ ဥပေဒသည္ လူပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား သက္ေရာက္မႈအား အေလးဂရုထားေလ့လာရန္မွာ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္တာဝန္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္၄၆။  

 

နည္းဥပေဒအား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾသေၾတးလ် လႊတ္ေတာ္၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈအား 

လည္းထည့္သြင္း ေလ့လာသင့္သည္၄၇။ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း ႏွင့္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္မ်ား 

ေကာ္မတီသည္ “ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္မွ ကန္႔ကြက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ဥပေဒ သေဘာသဘာဝရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္မွ 

ထုတ္ျပန္သည့္ အက္ဥပေဒ၏ အခြင့္အာဏာ အေပၚ အေျခခံ၍ ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ 

အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ ႏွင့္ အသံုးခ်နည္းလမ္းအားလံုး ”အား ေလ့လာစိစစ္သည္၄၈။ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္း ႏွင့္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္မ်ား ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အား ရည္ရြယ္၍ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း 

တစ္ခုစီအား ေလ့လာစိစစ္သည္။ (က) (လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းသည့္) မူလ ဥပေဒ ႏွင့္ အညီျဖစ္ရန္ (ခ) ပုဂၢလိက 

အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မရွိရန္ (ဂ) လူတစ္ဦး၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ သေဘာဆႏၵအေပၚတြင္ မီွတည္ေနရၿပီး တရားေရး 

သို႔မဟုတ္ အျခားအမီွအခုိကင္းေသာ ခုံသမာဓိ၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းအား ခံယူခြင့္မရရွိျခင္း မျဖစ္ေစရန္ (ဃ) 

လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းရန္ ပုိမိုသင့္ေလ်ာ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေစရန္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားေသာ 

ၾသစေၾတးလ် လႊတ္ေတာ္၏ တီထြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဖန္တီးမႈတစ္ခုမွာ “စည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ”ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ဥပေဒ စိစစ္ျခင္း 

ေကာ္မတီမ်ားသည္ နည္းဥပေဒမ်ားအား ႀကီးၾကပ္မႈ တာဝန္ရွိၿပီး ၎အားမေဆာင္ရြက္မီတြင္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ 
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စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအား ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ၎တြင္ နည္းဥပေဒ 

တစ္ခ်က္စီအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ဝါ regula-

tory impact statement [RIS]) ျပဳလုပ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ  

• ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးတည္ထားေသာ ျပႆနာမွာ မည္သည္ျဖစ္သနည္း။ 

• ျပႆနာသည္ မည္မွ် ႀကီးက်ယ္သနည္း။ 

• အဆုိပါ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္ရန္ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (အသစ္) အဘယ္ေၾကာင့္ 

လုိအပ္သနည္း။  

• အစုိးရမွ ပါဝင္၍ ျပႆနာအား တည့္မတ္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါလား။ 

• သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း ရွိၿပီးျဖစ္ပါသလား။  

• အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လိုအပ္သနည္း။ 

• မည္သည့္ နည္းလမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လိုလားေသာ ရလဒ္ေပၚထြက္လာႏုိင္သနည္း။ 

• နည္းလမ္းတစ္ခုစီသည္ မည္မွ်ကုန္က်၍ မည္မွ် အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည္နည္း။ 

• ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုစီသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးစီအား မည္သို႔ 

သက္ေရာက္မည္နည္း။ 

 

အျခားေသာ ဖန္တီးမႈတစ္ခုမွာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းခြတဲစ္ခုျဖစ္သည့္ နည္းဥပေဒအား 

ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ နည္းဥပေဒသည္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုၾကာေသာအခါ အလိုလို 

သက္တမ္း ပယ္ပ်က္သြားသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား “ေနဝင္ျခင္း ဝါ ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း”ဟုေခၚဆိုသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒ စိစစ္ျခင္း ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တုိက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သတ္ျခင္းမရွိေပ။ 

နည္းဥပေဒ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း ဝါ ေနဝင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နည္းဥပေဒ 

ေရးဆြသဲူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္နီးကပ္လာလွ်င္ ၎အား ဆက္လက္၍ လုိအပ္ျခင္းရွိ/မရွိ 

သံုးသပ္ရၿပီး အကယ္၍ အသံုးဝင္ပါက အဆုိပါအတုိင္းဆက္လက္ထားရွိမည္ေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ 

ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ေလာဟု သံုးသပ္၍ ေဆာင္ရြက္ရသည္။  

 

သတိခ်ပ္သင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ေနဝင္ျခင္း ဝါ ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း၏ တန္ဖုိး (အက်ဳိးေက်းဇူး) ႏွင့္ 

ထိေရာက္မႈအား ေမးခြန္းမထုတ္ဘဲ မေနေပ။ ၾသစေၾတးလ် ဆီးနိတ္ ႏွင့္ Australian Capital Territory (ACT) 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ရွိ ဥပေဒ စိစစ္ျခင္း ေကာ္မတီမ်ားမွ ဥပေဒအႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၏ အျမင္တြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 

ဗ်ဴရုိကေရစီစနစ္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဆုိသည္ လိုအပ္ၿပီး 

အက်ဳိးရွိသည္ဟု ယူဆသည္၄၉ ။  

 

အိႏိၵယတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ နည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ကြပ္ကဲျခင္းသည္ 

လႊတ္ေတာ္၏ အစုိးရအား ႀကီးၾကပ္ရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ႀကီးၾကပ္မႈ ပုံစံ သံုးမ်ဳိးရွိသည္၅၀။ 
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ပထမအေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိက္ရုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၎အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္းပါဝင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ 

ႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျဖရွင္းနည္းမ်ား (Resolution) ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား 

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္သည္။  

 

ဒုတိယအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မွ မူၾကမ္းေရးဆြသဲည့္ လႊတ္ေတာ္စားပြေဲပၚ 

(လႊတ္ေတာ္ထံသုိ႔)“တင္ျပျခင္း” စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ဥပေဒမ်ား)ျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း (Dele-

gated Legislation)အား အထူး တိုက္ရုိက္ ကိုင္တြယ္ပါသည္။ ယူေကတြင္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အသံုးခ်နည္းလမ္း 

အက္ဥပေဒ (၁၉၄၅) အား အေျခခံ၍ ဤနည္းလမ္းအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးခ်သည္။ ေယဘုယ် အက်ဆုံး 

ပုံစံမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ျပဳသည့္ ဥပေဒသည္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်က္ျခင္း အသက္ဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ 

ျပင္းထန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေပသည္။ ဓနသဟာယ ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးတြင္ လႊတ္ေတာ္စားပြေဲပၚ 

(လႊတ္ေတာ္ထံသုိ႔)“တင္ျပျခင္း” လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား အသံုးခ်သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ 

ပထမတစ္ခုမွာ အုပ္ခ်ုပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအား အသံုးျပဳ၍ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ျပဌာန္းျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ထံ အသိေပးရန္ အကူအညီျပဳျခင္း ႏွင့္ ဒုတိယတစ္ခုမွာ 

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းရန္ အဆုိျပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္းအား ေမးခြန္းထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ေပးစြမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏၵိယတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ 

ဥပေဒျပဳျခင္းအားလံုးအား ၎ကဲ့သို႔ “လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပျခင္း” ဥပေဒအရ လုိအပ္ခ်က္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယ လႊတ္ေတာ္မွ စိစစ္မႈေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒအားလံုး၏ သက္ဆိုင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား ညီညီညာညာျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေစာလွ်င္စြာ လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပရန္ 

လိုအပ္ခ်က္ထားရွိသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳသည္။ 

 

တတိယအေနျဖင့္ စိစစ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ သြယ္ဝုိက္၍ ကုိင္တြယ္သည္။ ယူေက ႏွင့္ 

အိႏၵိယတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအား စိစစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီမ်ားရွိၾကသည္။ ယူေက 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဥပေဒအသံုးခ်ျခင္းဆုိင္ရာနည္းလမ္းရွိသည္။ ေလာကသဗၺ 

(လႊတ္ေတာ္)၏ နည္းဥပေဒေကာ္မတီအား အဆိုပါ ေကာ္မတီကဲ့သို႔ ၁၉၅၃ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ေကာ္မတီ၏ 

အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ (၁) စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားသည္ အက္ဥပေဒ၏ အေထြေထြ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ (၂)  နည္းဥပေဒ၌ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ မူလဥပေဒတြင္သာ 

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ား ပါဝင္မႈ ရွိ/မရွိ (၃) ၎သည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရိွ 

(၄) ၎သည္ တရားရုံး၏ စီရင္ခြင့္အား တုိက္ရုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္၍ တားျမစ္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ အလားသ႑န္တူ 

အျခားေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။  

ေလာကသဗၺ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ၏ လႊတ္ေတာ္ သုေတသန ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန (PRS) သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ 

၂၀၁၀ခုႏွစ္ အတြင္း နည္းဥပေဒေပါင္း ၁၅၁၅ ရပ္အား ေလာကသဗၺထံ တင္ျပခ့ဲၿပီး နည္းဥပေဒေကာ္မတီမွ စုစုေပါင္း 

၄၄ ရပ္အား သံုးသပ္ခ့ဲသည္။ အလားတူ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ရာဇသဗၺ (အထက္လႊတ္ေတာ္) တြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၌ 

ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ေလာကသဗၺ ေကာ္မတီ ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
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၆. ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းတြင္ က်ား၊ မ က႑ သရုပ္ခြေဲလ့လာျခင္းအား 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
 

အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလို အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈ ကြျဲပားသည္။ မူဝါဒ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ က်ား၊မ သမာရုိးက် အမ်ားလက္ခံမႈ အေနအထားသည္ 

အစုိးရ၏ ၎အေပၚ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၁) အလားအလာရွိေသာ 

အက်ဳးိမ့ဲေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား သတ္မွတ္ရန္ (၂) အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသည္ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒ၏ 

အကာအကြယ္အား တူညီစြာ ရရွိရန္ (၃) မူဝါဒမ်ားသည္ (ထိခုိက္ခံစားရသည့္) သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ လူမႈ 

အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ အေျခအေန ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပည့္မီရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  ေငြအား တန္ဖိုးရွိစြာ 

အသံုးခ်ရန္ ႏွင့္ အစုိးရ၏ ထိေရာက္မႈအား ျဖစ္ထြန္းခုိင္မာေစရန္ အတြက္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား အမ်ဳိးသား 

ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း 

မည္သို႔သက္ေရာက္သည္ကုိ အေျခခံ၍ စနစ္က်ေသာ သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈ ႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။  

 

မူဝါဒ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ က်ား၊မ သမာရုိးက် အမ်ားလက္ခံမႈ အယူအဆသည္ ကုလသမဂၢ၏ ကမာၻတစ္လႊားမွ 

ႀကံဳေတြ႕ ခံစားေနရၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ က်ား၊ မ မညီမွ်မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး မူဝါဒ 

ယႏၱရား တစ္ခုျဖစ္ေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေရး ေဘဂ်င္းစႀကၤ ံ၁၉၉၅မွ ေပၚေပါက္လာသည္။ အဆိုပါ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းအား ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အစုိးရမ်ားစြာမွ တရားဝင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ား၊မ 

သမာရုိးက် အမ်ားလက္ခံမႈ အယူအဆအား အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျခင္း အေပၚမူတည္၍ ႀကီးမားစြာ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိၿပီး ဤဝတၱရားအား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္အသီးသီးမွ 

အသံုးခ်နည္းလမ္း အဖုံဖုံကို အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည္။  

 

က်ား၊ မ သမာရုိးက် အမ်ားလက္ခံမႈ အယူအဆအား ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေသာအခါ 

က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈအား အသံုးခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ က်ား၊ မ 

သရုပ္ခြဲေလ့လာခ်က္သည္ လိင္အရ ခြဲျခားထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အက်ဳိးွရွင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ 

ရရွိေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား စေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား စုေဆာင္း၍ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္သည့္ 

လုပ္ငန္းသည္  အစုအဖြဲ႔တစ္ခု မဟုတ္ တစ္ခု၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ 

မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အက်ဳိးမ့ဲေစျခင္းအား ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲ ေလ့လာခ်က္တြင္ 

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသည္ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာ 

ယူဆခ်က္မ်ားကိုပါ စိန္ေခၚရန္လိုအပ္ၿပီး ျပႆနာတစ္ရပ္/ကိစၥတစ္ရပ္သည္ မည္သူတို႔အား သက္ေရာက္ၿပီး 

အဆိုျပဳေသာ ေျဖရွင္းနည္းေၾကာင့္ မည္မွ် သက္ေရာက္မည္ဟူေသာ အေသးစိတ္ေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။ 

မၾကာခဏ အသံုးျပဳခံရေသာ ကြျဲပားစြာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည့္ ဥပမာမွာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 

စနစ္အား ပုံစံထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ သုေတသနႏွင့္ သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈ၏ 
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ေတြ႔ရွိခ်က္အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအား ပုိမုိ၍ အသံုးျပဳၿပီး ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းအရ သြားလာမႈ ပုံစံသည္  (အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္မတူ) ကြျဲပားသည့္အျပင္ ၎တုိ႔သည္ အလုပ္သြား 

အလုပ္ျပန္အတြက္သာမက အျခားေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္လည္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအား 

အသံုးျပဳသည္ကုိ မသိရွိရမီအထိ သမာရုိးက်ပုံစံတြင္ ၎အား အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လုပ္ငန္း ပုံစံ (ရုံးတက္၊ ရုံးဆင္း) 

အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

  

၆.၁ က်ား၊ မ အမ်ားလက္ခံမႈ အယူအဆ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 
 

က်ား၊ မ အမ်ားလက္ခံမႈ အယူအဆ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းတို႔ တစ္ျပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚေသာအခါ 

ေအာ္ကပါဖြ႔ဲစည္းမႈမ်ားအနက္မွ တစ္ခုအား အသံုးျပဳသည္။ (၁) က်ား၊ မ သရုပ္ခြေဲလ့လာမႈအား မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး၌ အသုံးခ်ရန္  စနစ္တက် ဝတၱရား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ သီးသန္႔ ေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း။ 

ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ၎တုိ႔၏ အားသာခ်က္ရွိသည္။ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္သည္ မူဝါဒမ်ားတြင္ က်ား၊ မ 

ရႈေထာင့္အား ထည့္သြင္းအသုံးခ်ရာတြင္ ဘက္စုံခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းအား ေပးစြမ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ က်ား၊ မ 

တန္းတူညီမွ်မႈ သီးသန္႔ ေကာ္မတီသည္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား နက္နက္နဲနဲျဖင့္ 

အခ်ိန္ေပး ေလ့လာႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စနစ္မ်ားတြင္ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ဳိးလုံးအား ေပါင္းစပ္အသံုးခ်သည္။ 

 

ကေနဒါတြင္ အသံုးျပဳသည့္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြေဲလ့လာျခင္းအား ေနရာတိုင္းတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ပုံစံသည္ 

ေရွ႕ေဆာင္ဥပမာျဖစ္သည္။ ကေနဒါ၏ GBA+ (က်ား၊ မ အေျခခံ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း) မူဝါဒ၅၁အရ အစုိးရ 

ဌာနအားလံုး ႏွင့္ ေအဂ်င္စီအားလံုးသည္ က်ား၊ မဆိုင္ရာအယူအဆ ႏွင့္ အေျခခံစတင္ေသာ မူေဘာင္မ်ား ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ရၿပီး “ဝိေသသမ်ား” ဟု ေခၚဆုိသည့္ 

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအား အေျခခံသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 

အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအား ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကေနဒါ၏ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းအား “ေနဝင္ခ်ိန္” (ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း) ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား 

အေထာက္အကူျပဳေပသည္။ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဥပေဒ စတင္စမွပင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး 

တိုင္းတာေလ့လာခ့ဲရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ရွိသည့္အခါ (ဥပေဒသက္တမ္း ကန္ုဆံုးသည့္အခါ) 

၎အား ျပန္လည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။  

 

နယူးဇီလန္တြင္ အလားသ႑န္တူ ပုံစံအား ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ က်ား၊ မ အေျခခံ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ၎ေနာက္တြင္ 

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ ၎အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြးအား ျပန္လည္ စိစစ္သည္၅၂။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ 

မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ား 

ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ၎သည္ အေထာက္အကူျဖစ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

ျပဳလုပ္ၿပီး မျပည့္မီလွ်င္ ျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တရားဝင္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ယႏၱရားမရွိေပ။  
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လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ သီးသန္႔ ေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္ 

က်ား၊ မ ရႈေထာင့္အား ထည့္သြင္းအသံုးခ်ႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ 

အတြင္းမွ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ မည္သုိ႔ 

အေထာက္အကူျပဳခ့ဲသည္ကို စိစစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ခရုိေအးရွားႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ 

သီးသန္႔ ေကာ္မတီအား ဥပေဒတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား က်ား၊ မ 

တန္းတူညီမႈ မူဝါဒအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ တာဝန္ေပးထားသည္။ စေကာ့တလန္ 

လႊတ္ေတာ္၏ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီသည္ အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ 

တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ ဝတၱရားမ်ားအား လုိက္နာေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္သည္။ အလားတူစြာပင္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွွ်ေရးေကာ္မတီသည္ 

သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္သည္၅၃။  

 

အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ားအား လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္းတြင္ ျပင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္သည္လည္း ရွိသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ စနစ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြျဲခင္းအား အသံုးခ်ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒတြင္သာ သို႔မဟုတ္ 

မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈ အဆင့္၏ စတင္လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ သို႔မဟုတ္ တိုင္ပင္ညိွႏႈိင္းမႈ 

အဆင့္တုိ႔တြင္သာျဖစ္သည္။ ၎သည္ က်ား၊ မ အေျခခံ ညႊန္းစံမ်ား ႏွင့္ လားရာဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

ဦးတည္သြားၿပီး ၎တုိ႔အား ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ အသံုးခ်သည္။ 

သို႔ေသာ္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ယာယီသာျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ျဖည့္စြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ 

က်ား၊ မ အေျခခံ တုိင္းတာမႈမ်ား တည္ရွိရန္ ကံေသ၊ ကံမ မေျပာႏုိင္ေပ။  

 

ကမာၻတစ္လႊားတြင္ က်ား၊ မ ဆိုင္ရာ ကိစၥ၅၄ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ 

ရွိေသာ္လည္း ၃၀ ခန္႔မွသာ ဥပေဒ ႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဝတၱရားမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကီးၾကပ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ အမ်ားစု၏ အေနအထားမွာ ေလ့လာရန္၊ အႀကံျပဳရန္ ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းရန္သာျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 

၎လုပ္ငန္းတာဝန္အား အလြတ္သေဘာျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) အစုအဖဲြ႔/အစည္းအရုံးအား 

အပ္ႏွင္းထားၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ တည္ၿမဲအမိန္႔အရ တရားဝင္ အဆင့္အတန္း 

ရရွိျခင္းမရွိေပ။ ထုိသို႔ အေနအထားတြင္ ၎တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ အေပၚယံ တုိ႔ကနန္း ဆိတ္ကနန္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး 

အေရးႀကီးသည္မ်ား လစ္ဟာသြားႏိုင္သည္။  

 

၆.၂ က်ား၊ မ က႑ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္း  
 

လႊတ္ေတာ္၏ အျခား က႑မ်ားတြင္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲေလ့လာခ်က္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖံု 

ကြျဲပားေနေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်တ္ခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပုိမို၍ စံပုံစံ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိေပသည္။ 

ဘတ္ဂ်တ္မ်ားအား က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲ ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ား၊ မ က႑ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းသည္မွာ အစုိးရ 

အေနျဖင့္ ၎၏ ဘ႑ာေငြမ်ားအား မည္သုိ႔မည္ပုံအားျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးခ်သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ 
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လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ မည္သည့္အလႊာအေပၚ အကုန္အက်ခံ ျမွဳပ္ႏံွ၍ ၎သည္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ 

လူမႈဖူလံုေရးတုိ႔တြင္ က်ား၊ မ ရႈေထာင့္မွ မည္သို႔သက္ေရာက္သည္ကုိလည္းေကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာသည္။ ဤ 

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈအား ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၏ အဆုိအရ က်ား၊ မ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ 

ဘတ္ဂ်တ္ဟူ၍ မရွိေပ၅၅။ ထို႔အျပင္ အစုိးရ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဘ႑ာေရး အေနအထားအား 

ထင္ဟပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအား 

ထင္ဟပ္ရမည္၅၆။  

က်ား၊ မ က႑ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းသည္ အစုိးရ၏ သံုးစြဲမႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အခြန္ အစီအမံမ်ားအား 

ေျခရာေကာက္ ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ သရုပ္ခြျဲခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ရာ အစုိးရ အေနျဖင့္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ 

မည္မွ် ေငြေၾကး သံုးစြဲ၍ မည္သည့္ေနရာမွ မည္မွွ်ေသာ အခြန္အေကာက္မ်ား ရယူမည္ဟူေသာ အစီအစဥ္ ႏွင့္ 

လက္ေတြ႔တြင္ အစုိးရ သံုးစြသဲည္မ်ား ႏွင့္ ရရွိေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားကိုပါ ေလ့လာျခင္းဟူေသာ မူဝါဒ ျပင္ဆင္ 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း အဆင့္ ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္လံုးတြင္ အလ်ဥ္းသင့္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပသည္။ 

 

ထုိ႔အျပင္ က်ား၊ မ က႑ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းသည္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး ရလဒ္မ်ားျဖင့္ က်ား၊ မ 

တန္းတူညီမွ်မႈအား ရရွိေစၿပီး ၎လုပ္ငန္းအား အသံုးခ်မႈအေပၚ ေထာက္ခံမႈ တုိးပြားလွ်က္ရွိသည္။ ၅၇ 

 

လက္ေတြ႔တြင္ က်ား၊ မ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚတြင္လည္း 

မူတည္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎သည္ ေငြေၾကးမ်ားအား မည္သုိ႔အသံုးခ်သည္ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

အသံုးခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခြန္သက္သာခြင့္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္စူးသတ္မွတ္၍ မည္သို႔ေသာ 

လူမႈေရးရာ မူဝါဒ ဝတၱရားမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္အား လုပ္ေဆာင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အား 

ေျခရာေကာက္ေလ့လာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအလိုက္ ကြာျခားသြားသည္မွာ မည္သူမွ လုပ္ငန္းစဥ္အား 

ဦးေဆာင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးခ်ေနေသာ စံပုံစံ သံုးမ်ဳိးရွိသည္။ အစုိးရမွ 

ဦးေဆာင္ျခင္း၊ အစုိးရ ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဖာ္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 

အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမွ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 

ၾသစေၾတးလ်၅၈ ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ အစုိးရမွ ဦးေဆာင္ေသာ ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အဆိုပါ 

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်ား၊ မ က႑ ဘတ္ဂ်တ္လုုပ္ငန္း ေဖာ္ျပခ်က္အား ထုတ္ျပန္ရန္မွာ အစုိးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ၿပီး အစုိးရ အေနျဖင့္ ၎၏ 

မူဝါဒမ်ားအေပၚ ဘ႑ာေရး ရည္စူးသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အတိုင္းအတာအား ေလ့လာရသည္။ 

ဥပမာအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးသည္ အခေပး လုပ္သားအင္အားစုတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈအား တုိးျမွင့္ရန္ 

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ က်ား၊ မ က႑ ဘတ္ဂ်တ္လုုပ္ငန္း ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ကေလး သူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

ႏွင့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္စသည့္ ေနရာမ်ားကဲ့သို႔ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျမွဳပ္ႏံွအသံုးခ်သည္ကုိ 

အေထာက္အထား ႏွင့္ သရုပ္ခြဲခ်က္ ေပးစြမ္းၿပီး ၎တို႔သည္ ရလဒ္အား အေထာက္အကူျပဳသည္။  

 

ေတာင္အာရိက အမ်ဳိးသမီး ဘတ္ဂ်တ္ အသင္းအဖြ႕ဲ (WBI)သည္ လုပ္ငန္းေဖာ္ပုံစံ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ စံပုံစံျဖစ္သည္။ 

၎အား၁၉၉၅တြင္ လုပ္ငန္းဝန္ကို မွ်ေဝရန္ ႏွင့္ ပညာရပ္ ကၽြမ္းက်င္အရည္အေသြး ခုိင္ခုိင္မာမာ ရရွိေစရန္ 
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အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုျဖင့္ ဘ႑ာေရး လႊတ္ေတာ္ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ (ယခုအခါ အမ်ဳိးသမီးမ်းာ၏ လူမႈ 

အဆင့္အတန္း ႏွင့္ လူေနမႈဘဝ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ)မွ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေထာင္သည္။ WBI သည္ 

အမ်ဳိးသားအဆင့္၊ စီရင္စု အဆင့္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အဆင့္မွ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားအား က်ား၊ မ ရႈေထာင့္မွ 

ေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ WBI သည္ အစုိးရမွ ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ 

မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ မည္မွ်သက္ေရာက္သည္ကို ခြျဲခား၍ တိုင္းတာေလ့လာသည္။ 

 

ယူေက၏ ဘတ္ဂ်တ္အား က်ား၊ မ ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွ စိစစ္ျခင္း ခံရေသာ္လည္း ပုိမုိ၍ ခုိင္မာေသာ 

ေဆာင္ရြက္မႈအား အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမွ ဦးေဆာင္သည္။ အစုိးရ၏ အခြန္အေကာက္မ်ား ႏွင့္ သံုးစြဲျခင္း 

အစီအမံမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယူေက၏ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ စေကာ့တလန္၊ ႏွင့္ 

ေျမာက္အိုင္ယာလန္မွ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွွ်မႈဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ား ရွိၾကသည္။၅၉  သို႔ေသာ္ အစုိးရ၏ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ (ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ) ေဖာ္ျပခ်က္အား ေက်ေက်ညက္ညက္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲ ေလ့လာျခင္းကို 

ႏိုင္ငံမ်ားအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီး ဘတ္ဂ်တ္အဖြ႔ဲမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎အား ေဆာင္ရြက္ပုံမွာ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘတ္ဂ်တ္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပင္ဆင္ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္ ႏွင့္ အသံုးခ်ခ်ိန္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်တ္ အဖြဲ႔မ်ားကို လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖူလံုမႈ မူဝါဒမ်ား အပါအဝင္ 

အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း 

ႏွင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း က႑မွ ပညာေက်ာ္မ်ား၊ သုေတသနသမားမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ 

ညႊန္႔ေပါင္းဖြ႔ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ က်ား၊ မ ဘတ္ဂ်တ္ လုပ္ငန္းအား အစုိးရတြင္ တရားဝင္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အစုိးရ ဘ႑ာမ်ားအား က်ား၊ မ 

သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္း တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ထားရွိ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။   

 

၆.၃ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 
 

က်ား၊ မ အယူအဆအား လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ 

ေဖာ္ေဆာင္ဆဲ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎က်ား၊မ က႑မွ တုိးျမွင့္ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ဥပေဒ ႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ၎အားအသုံးခ်မည့္ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္၊ ၎အား လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ 

အေရးပါသည့္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးအား အေျပာသက္သက္သာမဟုတ္ လက္ေတြ႔ 

ေအာင္ျမင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လိုလားခ်က္တို႔သည္ ၎က်ား၊ မ က႑အား က်င့္သုံးရာတြင္ 

သက္ေရာက္မႈရွိသည္။  

 

လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၏ ၿခံဳငုံ ဦးတည္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ 

၎ခ်ဥ္းကပ္နည္းအား အခ်ဳိ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္သာမက လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတြင္ 

အသံုးခ်ႏုိင္ေရးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ား အဖြဲ႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်ား၊ မ အမ်ားလက္ခံမႈ 

အယူအဆအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  
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က်ား၊ မ အမ်ားလက္ခံမႈ အယူအဆသည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ က်ား၊ မ သီးျခားစီ 

ခြျဲခား၍ အခ်က္အလက္ ရယူျခင္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၏ အေနအထား အေပၚ 

အရည္အေသြးဆုိင္ရာ သတင္းအခက်္အလက္ ရယူျခင္း၊ အေျခအေန အေနအထားတစ္ခုတြင္ အမ်ဳိးသား၊ 

အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလး ႏွင့္ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအၾကား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 

အကန္႔အသတ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ မည္သုိ႔ ခြဲေဝရရွိသည္ကို မီးေမာင္းထုိးေလ့လာေသာ က်ား၊ မ 

သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်ား၊ မ သတိခ်ပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

ယႏၱရားအား ဖြ႔ဲစည္းျခင္း၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ား မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ 

ျပည့္မီသည္ကိုလည္းေကာင္း က်ား၊ မ က႑ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္းေကာင္း တုိင္းတာရန္ ညႊန္းစံမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ၆၀ 

 

အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ က်ား၊ မ က႑ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်င့္ထံုးမ်ားသည္ 

“ေကာင္းမြန္ေသာ လႊတ္ေတာ္” တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚရန္ လိုအပ္ေသာ ခုိင္မာ၍ ေသသပ္ေသာ မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ 

တာဝန္ခံမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈအား အားသြန္ခြန္စုိက္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ႏွင့္ 

ေငြအား တန္ဖုိးရွိစြာ အသံုးခ်ျခင္း တုိ႔ ႏွင့္ ထင္ဟပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၎(က်ား၊ မ 

က႑လုပ္ငန္း)သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားျခင္း၊ ထိေရာက္ျခင္း ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား 

အေထာက္အကူျပဳျဖည့္စြက္ၿပီး ဝန္ပုိေစျခင္းမရွိပါ။  

 

က်ား၊ မ က႑ လုပ္ငန္းသည္ အမ်ဳိးအစား စုံလင္ကြျဲပားရာ ၎အား မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္းဟူေသာ 

ေရြးခ်ယ္စရာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အသီးသီးအလိုက္ အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ မည္သည္အား 

အသံုးျပဳရမည္ကို လႊတ္ေတာ္သည္ လက္ရွိတြင္ မည္သည့္အေနအထားတြင္ရွိၿပီး ေရတုိတြင္ 

မည္သို႔ျဖစ္ထြန္းလိုသည္ကို  အေျခခံ စံထား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။  

 

လႊတ္ေတာ္အား က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳလိုေသာ 

အသံုးခ်က်င့္သံုးသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔ အနက္မွ အခ်ဳိ႕ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ  လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 

နယ္ပယ္က႑မ်ား ႏွင့္ က်ား၊ မ က႑ လုပ္ငန္းအား အရံသင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္/ေပါင္းစပ္သင့္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအား 

အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္မႈ အလုိက္ စီစဥ္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ 

၎တို႔အား တစ္ေသြ မတိမ္း အနက္ျပန္ဆုိ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု မဆိုလိုဘဲ အေျခအေနအလိုက္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။   

 

၁။ သက္ေသအေျခခံ မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္အား ရယူျခင္းျဖင့္ စတင္ျခင္း။ သက္ေသ 

အေျခခံ မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား က်င့္သံုးေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲ ေလ့လာျခင္းအား 

စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္မ်ားအား လြယ္ကူစြာ 

ျဖည့္စြက္ႏုိင္ၿပီး ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအား အသံုးျပဳသည္။ သက္ေသအေျခခံ မူဝါဒ 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ပင္မ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ 
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ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားထုိက္ေသာ က်ား၊ မ သီးသန္႔ခြျဲခားထားသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား  ပုံမွန္ ရရွိရန္၊ မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားအားလံုးအတြက္ ဤသို႔ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္အားမ်ား ရယူျခင္း ႏွင့္ သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းသည္ အေရးႀကီးပုံအား ခုိင္ခုိင္မာမာ 

သိရွိနားလည္ေစရန္  လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ား (ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ႏွင့္ 

အျပဳအမူဆိုင္ရာ သုေတသန ပုံစံမ်ား) အား ျပန္ဆိုႏုိင္ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ ၎တို႔တြင္ရွိျခင္း 

စြမ္းရည္အား ရရွိႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ မူဝါဒအား အသံုးခ်ရာတြင္ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ အညႊန္းစံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း 

တုိ႔ ခိုင္မာစြာရွိရန္ လိုအပ္သည္။  

၂။ က်ား၊ မ သရုပ္ခြေဲလ့လာျခင္းအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း အဇၨတၱ စြမ္းရည္ ဝါ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း စြမ္းရည္ 

ႏွင့္ ၎တုိ႔အား ခုိင္မာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း။ ယခင္အခ်က္တြင္ အႀကံျပဳခ့ဲသကဲ့သို႔ အကယ္၍ 

က်ား၊ မ သရုပ္ခြေဲလ့လာမႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ အဇၨတၱ စြမ္းရည္မရွိျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ခ်ထားမႈ မရွိျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါက ေကာင္းမြန္ေသာ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲ ေလ့လာျခင္းအား ပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္မည္ 

မဟုတ္ေပ။ ရဝမ္ဒါမွ အေတြ႔အႀကံဳ ဥပမာသည္ သင့္ေလ်ာ္ေပသည္။ ရဝမ္ဒါ ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္မွ 

ေတြ႔ရွိရသည္မွာ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ တုိင္းေရးျပည္ရာမ်ားအား 

စီမံခန္႔ခြေဲနေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ က်ား၊ မ က႑ လုပ္ငန္း အယူအဆအား 

မည္ကာမတ္ထသာသိ၍ က်ား၊ မ သရုပ္ခြေဲလ့လာခ်က္ မေဆာင္ရြက္တတ္ေၾကာင္းကို ရဝမ္ဒါ 

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၀၉ က်ား၊ မ ေလ့လာခ်က္ အရသိရသည္။၆၁ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ 

ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ လုိအပ္ေသာ ပညာရပ္စြမ္းရည္ရွိရန္လိုအပ္သည္။ သုေတသနသမားမ်ား၊ 

ေကာ္မတီဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြသူဲမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌရုံးအား 

အေထာက္အကူျပဳေနသည့္သူမ်ား အေနျဖင့္  လိုအပ္ေသာ စြမး္ရည္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ဥပေဒသည္ တန္းတူညီမွ်မႈအား ခုိင္မာျဖစ္ထြန္းေစၿပီး တည္ၿမဲအမိန္႔မ်ားသည္ 

အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အား ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 

အေထာက္အကူျပဳမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အဓိက လိုအပ္သည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားအား သိရွိရန္ 

လက္ရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။ ၎ေနာက္တြင္ 

အဆုိပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သင္ယူေလ့လာမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား လက္လွမ္းမီ ရရွိမႈပါ 

ပါဝင္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္အား ပုံစံထုတ္သည္။ 

၃။ မည္သည့္ ယႏၱရားသည္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ အက်ဳိးအရွိဆုံးျဖစ္မည္ကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ 

လႊတ္ေတာ္၏ လက္ေတြ႔ အေနအထားႏွင့္ မည္သည္ႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္မည္နည္း။ ၎သည္ က်ား၊ 

မ သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းအား ဘက္စုံအသံုးခ်ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္ပါသလား။ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား စိစစ္ရန္ သီးသန္႔ ရည္စူးထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အား က်ား၊ မ တန္းတူညီမွွ်မႈ 

ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း၍ အပ္ႏွင္းရန္ တည္ၿမဲအမိန္႔အား ျပင္ဆင္သင့္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းအတြက္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းအား လံုုးလံုးလ်ားလ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ 

လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္  အေနအထားရွိပါသလား။ ဤယႏၱရားအား က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် 

မရွိမႈအား ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ စစ္မွန္ေသာ သံႏၷိဌာန္ ရွိေနသမွ် လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္မရွိေပ။ 
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၄။ က်ား၊ မ က႑ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းသည္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြေဲလ့လာမႈ အတြက္ စတင္မွတ္တစ္ခု 

ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ က်ား၊ မ က႑ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းသည္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈ ပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး 

က်နစြာ ေဆာင္ရြက္ထားပါက အလြန္ပင္ အစြမ္းထက္ေပသည္။ ၎သည္ လက္ရွိ တည္ဆဲ ဘတ္ဂ်တ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား အေျခခံက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ရာ ၎သည္ က်ား၊ မ သရုပ္ခဲြေလ့လာျခင္းကုိ ပုိမုိ၍ 

တုိက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းရွိၿပီး မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕အား 

ေဖာ္ျပေနသည္။ ၎သည္ ဘ႑ာေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ငန္းအား အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

အကယ္၍ သင္ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္မည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ က်ား၊ မ သရုပ္ခြဲ ေလ့လာျခင္းအား 

ဘက္စုံ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား ရုန္းကန္ေဆာင္ရြက္ေနရလွ်င္ က်ား၊ မ ဘတ္ဂ်တ္ လုပ္ငန္းသည္ အဆုိပါ 

စနစ္မ်ား ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ရန္ စတင္ႏုိင္သည့္ လက္လွမ္းမွီ၍ အဖုိးတန္ေသာ 

စတင္မွတ္တစ္ခု ဟုတ္/မဟုတ္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  
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၇. နိဂုံး ဒီမုိကေရစီ အေထာက္အကူတြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ 
အေနအထား 
 

ဤႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္သည္ မတူညီေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း အေလ့အထမ်ား အဓိကအားျဖင့္ မူလ 

ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒအား အတိုင္းတာတစ္ခုအထိ ၿခံဳငုံေဖာ္ျပပါသည္။ ဤေလ့လာခ်က္သည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စစိစစ္ျခင္း၏ အခန္းကတ႑ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈအား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ယႏၱရားတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 

ေဆြးေႏြးမႈအား အစပ်ဳိးေစၿပီး ဝက္စ္မင္းစတား ဒီမုိကေရစီ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား 

အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္က႑အသစ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေစနုိင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ 

တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ပုံသ႑ာန္ သံုးမ်ဳိးျဖင့္ 

ေတြ႔ရွိရသည္။ ၎တုိ႔မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  

 

၇.၁ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း - ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္တြင္  

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္း  

 ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ုဳပ္ေနေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္း အေျပာင္းအလဲသည္ ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တြင္ 

အေျခခံမီွတည္ေနေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက၊ တူနီးရွား ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 

ယိုယြင္းေနၿပီး၊ ေခတ္ေနာက္က်၍ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ လက္ရိွ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္း တည္ေဆာက္ပုံအား ေျခရာေကာက္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားအား အစားထိုးျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ရုံမွ်သာမကေပ။ ဤအေနအထားတြင္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အား တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ခုစီသည္ 

စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္မရွိသည့္အဆင့္မွ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိသည့္အဆင့္ သို႔ သတ္မွတ္ေစႏုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ 

ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္အား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး  ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္အား ျဖစ္ေပၚေစေသာ 

အေလ့အထ (ဝါ က်င့္စဥ္) ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္စိစစ္ျခင္းဟု ေခၚဆုိႏုိင္သည္။  

 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆို္င္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ 

အားသာခ်က္ တစ္ခုမွာ လက္ရွိလူမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေစေရးအတြက္ 

အရွိန္အဟုန္အသစ္အား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ၎သည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအား 

ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေစပါသည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ 

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ လူထုအေျချပဳ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ လူထုအေျချပဳ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ နိယာမအား အေျခတည္၍ ႏုိင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြ႔ဲစည္းပုံအား ျပန္လည္ စတင္ရန္လည္း 

အေထာက္အကူျပဳေပသည္။  ဒီမုိကေရစီ အေထာက္အကူေပးစြမ္းသူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ 
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ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအား နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳၾကသည္။ ၎တို႔အနက္မွ 

အခ်ဳိ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သည္ လက္ရွိတြင္ ကိုလိုနီေခတ္မွ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဥပေဒေဟာင္းမ်ားစြာအား သံုးသပ္လွ်က္ရွိသည္။ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 

မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ (၎တုိ႔အား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္။) ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၎ဥပေဒမ်ားအား ရုံးသံုးဘာသာျဖစ္သည့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဦးစြာျပန္ဆိုရမည္။  

 

ဇယား ၉ -  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

စိန္ေခၚမႈ  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 

ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းမႈရွိသည့္ 
ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ခိုင္မာေစရန္ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားေနျခင္
း၊ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိျခင္း 
သို႔မဟုတ္ (လံုးဝ) မရွိျခင္း  

 ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရး 
အေနအထားသြင္ျပင္အား 
ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ 
သံုးသပ္မႈမ်ားအား 
ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈရွိေ
စရန္ PLS အား 
အသံုးျပဳျခင္း 

ဥပေဒ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ေဘာင္အတုိင္းအတာ (ToR)၊ အခ်ိန္ကာလေဘာင္မ်ား၊ 
ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အား 
တင္ျပခ်ိတ္ဆက္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္)တုိ႔အား အေထာက္အကူျပဳျခင္း 

 ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္အား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ျပဳစုျခင္း  

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း။ 

ဒုတိယအဆင့္ ဥပေဒ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပါအဝင္ PLS လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားအား ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ေဖာ္ေဆာင္မႈအား အေထာက္အကူျပဳျခင္း  

 

 

 

၇.၂ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း - လႊတ္ေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ 
ေနရာအား ပုံေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ စုစည္းျခင္း  
 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ၊ ပညာေရး ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား မရွိျခင္းသည္ 
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လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လံလံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား စုစည္း၍ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ ဥပေဒ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား မဆိုထားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ လူမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ 

ကိုက္ညီစြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေရးဆြျဲခင္းတုိ႔တြင္ပင္လွ်င္ ႀကီးစြာေသာ အခက္အခဲမ်ားအား 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနာက္ခံအေနအထားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားအား 

ေရးဆြရဲန္လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မရွိတတ္ေပ။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာ 

ဥပေဒမ်ားအား ေထာက္ခံ/ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမႈ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရျခင္း) 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရန္ပင္ ရုန္းကန္ေနရသည္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဥပေဒအား 

ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိခ့ဲသည္၊ မည္သုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည္စေသာ 

သမိုင္းေနာက္ခံအားလည္း သတိမူရန္လိုအပ္သည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေလ့လာျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အား 

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ တုန္႔ျပန္ေစႏုိင္သည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ပညာရပ္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားအား 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အလားအလာရွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းဟူေသာ 

အဟန္႔အတားမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပသည္။  

 

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၏ (လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ) အသိပညာ ဗဟုသုတ 

လႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒအား သုံးသပ္မႈစြမ္းရည္အား စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ႀကံဳေတြ႕ရေစသည္။ 

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒေလ့လာျခင္းအား စုစည္းၿပီး (စနစ္တစ္ခုအျဖစ္) တည္ေဆာက္၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 

အဆုိျပဳထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား အကဲျဖတ္ေသာ အေျခခံတစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးခ်ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ 

၎က့ဲသုိ႔ အေရးႀကီးရျခင္းမွာ ဥပေဒအေထာက္အကူ စနစ္မ်ား ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (အခ်ိန္ေပး) 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွျခင္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ 

အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေရရွည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စတင္ကာစ လႊတ္ေတာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ 

ႏုိင္ငံအေနအထားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အား ျဖည့္စြက္  အေထာက္အကူျပဳမႈအား 

ကိုယ္စားျပဳသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွာ အစီအစဥ္ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ရွိရမည့္ ပုံစံမ်ားအား 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။  

 

ဇယား ၁၀ - သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

စိန္ေခၚမႈ  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ 
လႊမ္းမုိးမႈ ႏွင့္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေ
ရးဆိုင္ရာ 

ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အစြန္းႏွစ္ဘက္ (ဥပေဒမျပဳမီ 
ႏွင့္ ျပဳၿပီး)အား 
အေထာက္အကူျပဳေသာ 

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဥပေဒ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းအား သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္း ႏွင့္ 
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း။ 



94 

 

စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ 
လႊတ္ေတာ္၏ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ 
စြမ္းရည္မ်ား ခ်ိန႔ဲလာရသည္။  

အလံုးစုံ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ 
ဥပေဒျပဳျခင္း စြမ္းရည္အား 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္  
PLS က်င့္ထံုး မ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

အျခား လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ 
စုစည္းထားသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအတြက္  PLS 
တံု႔ျပန္အႀကံျပဳမႈ ယႏၱရားအား ေဖာ္ေဆာင္မႈအား 
အေထာက္အကူျပဳျခင္း။  

ဥပေဒအား mappingဆြရဲန္ အႀကံျပဳျခင္း ႏွင့္ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္း 

 

 

၇.၃  လူသိရွင္ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း - ဒီမုိကေရစီ ပဋိညာဥ္အား 
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း 
 

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ (စတင္ခါစ) လႊတ္ေတာ္မ်ားစြာသည္ လတ္တေလာ သမုိင္းစဥ္၌ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လူထု၏ ဥပေဒေရးရာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ျပည့္မီေစေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ နည္းပါးသည့္ ဒီမုိကေရစီ ေလဟာနယ္တြင္ 

ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ အကယ္၍ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းသည္) သိသာျမင္သာၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ 

ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္မႈအား ခုိင္မာအားေကာင္းေစေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တရားဝင္တုန္႔ျပန္မႈ ယႏၱရားအား 

တည္ေထာင္ႏိုင္ပါက ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္အား  

(ျပန္လည္) တည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ေပးသည္။ ဤသို႔ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

စိစစ္ျခင္းအား လူသိရွင္ၾကားျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းဟု ေခၚဆုိသည္။  

 

လူသိရွင္ၾကား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း၏ အလားအလာရွိေသာ ဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာ ေပးစြမ္းႏုိင္မႈမ်ားမွာ 

အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သာမန္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စနစ္တစ္ခုအား သာမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွ 

ရႏုိင္ေသာ အရာအားလံုးအား ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 

လူထုထံ အသိေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိနုိင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ လႊတ္ေတာ္ 

တစ္ရပ္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား အကဲျဖတ္ရန္ တာဝန္ေပး၍ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အားဖြဲ႔စည္းၿပီး 

၎သည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပင္လွ်င္ လူထုသံအသိေပး ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမွ အေနအထားအရဆုိရလွ်င္ ထိေရာက္ေသာ လူသိရွင္ၾကား 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေပၚေစရန္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳျပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား 

လူထုအားလံုးပါဝင္ၿပီး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိ၍ တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ လူထုထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈအား 

လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္  လိုအပ္ေပသည္။ အႏွစ္သာရအရဆိုရေသာ္ လူသိရွင္ၾကား 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာ 

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းကိုသာမက လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရးအား ၎၏ 

အေၾကာင္းအရာေဘာင္အတြင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။ ၎သည္ မည္သုိ႔ 

မည္ပုံရွိသည္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
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ဇယား ၁၁ - လူသိရွင္ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 

စိန္ေခၚမႈ  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 

လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုၾကား 
ထိေရာက္ေသာ ဆက္ဆံေရး 
သုိ႔မဟုတ္ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ဆက္ဆံေရးမရွိျခင္း 

ၿပီးခ့ဲသည့္ မမွ်တမႈမ်ားအား 
ေျဖရွင္းရန္၊ 
ရင္ၾကားေစ့ေရးအား ျမွင့္ရန္ 
ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အနာဂတ္ 
အခန္းက႑သည္ 
ဥပေဒေရးရာ ေဘာင္ဝင္မႈ 
ခုိင္အားေကာင္းေစရန္  
PLS လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ 
လူထုၾကားနာပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း 

က်င့္ထုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈ ထိေတြ႔ ေပါင္းစပ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအား အေထာက္ျပဳျခင္း 

 

 

 

၇.၄ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း 
 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း စတုတၳနည္းလမ္းမွာ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ေလ့လာ၍ ဥပေဒ ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ မည္သည္တုိ႔အား သင္ခန္းစာယူႏိုင္သည္ကို သိရွိႏုိင္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မူဝါဒ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ (ဥပမာ ဥေရာပသမဂၢ ဝင္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေပါင္းစပ္ေရး အစီအစဥ္ေၾကာင့္) လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒမ်ား 

ျမန္ျမန္အတည္ျပဳေပးရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာဘာတံဆိပ္တံုးထုေပးရုံမွွ်သာ တာဝန္ယူရေသာ 

အေနအထားမ်ဳိးရွိတတ္သည္။ အလားအလာရွိေသာ သင္ခန္းစာ တစ္ခ်က္မွာ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ေသာ လွ်င္ျမန္စြာ 

ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းတြင္ ေနဝင္ခ်ိန္ (ဥပေဒ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျခင္း) သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး စာသား 

ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အသစ္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒသည္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိသာ အသက္ဝင္မည္ 

(ေနဝင္ခ်ိန္စာပုိဒ္) ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလျပည့္ေသာအခါ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ သံုးသပ္ရျခင္းကို ခုိင္မာစြာ 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ယူေက 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း မူဝါဒ မူေဘာင္အား ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးရာတြင္ 

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ “အနာဂတ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ထိန္းေက်ာင္းရန္ မည္သည့္ 

သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္သည္ကုိ (ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းေၾကာင့္) ထင္ရွားစြာ သိျမင္ေစသည္” ဟု 

ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ၆၂  
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၇.၅ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအေပၚ WFD ၏ အစီအစဥ္ 
 

ဤႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ ဥပေဒေရးရာ အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 

ဥပေဒဆုိင္ရာအရ လႊတ္ေတာ္သည္ ၾကီးၾကပ္မႈတာဝန္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဝတၱရားအျဖစ္ 

လႊတ္ေတာ္ထံ အပ္ႏွင္းထားသည္လည္းျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ထိုဝတၱရားအား ေက်ပြန္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ 

အထူးျပဳ ေကာ္မတီမ်ားအား ဖြ႔ဲစည္း၍ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အစုိးရမွ 

ေပးပုိ႔လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ေလ့လာျခင္းဟူ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပသည္။ 

(ဥပေဒအား) အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မတူညီေသာ အဆင့္ဆင့္တြင္ အစုိးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ 

အေထာက္အကူျပဳ ပါဝင္မႈ အခန္းက႑မွာ သိသာထင္ရွားစြာ ကြျဲပားသည္။ အစုိးရသည္ ဥပေဒအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ဥပေဒအား မည္သို႔မည္ပုံ က်င့္သံုးသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူစုေဆာင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ 

အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။  

 

ဤမူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္မႈ အေထာက္အကူတြင္ WFD သည္ 

ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား မည္သို႔ မိတ္ဆက္စတင္မည္ဟူေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား အႀကံျပဳေပးႏိုင္သည္။  

 

(၁) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးမႈကို လႊတ္ေတာ္ထံပုံမွန္ တင္ျပေစပါသည္။ 

အဆုိ္ပါပုံစံသည္ ယူေကပုံစံအား အေျခခံထားၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္မွ 

ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးမႈ အေပၚ မွတ္တမ္းျပင္ဆင္ေပးရသည္။  

(၂) ဒုတိယ နည္းလမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေလ့လာရန္ 

ကိုယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေသာ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး) သို႔မဟုတ္ ျပင္ပ 

အမီွအခုိကင္းလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ တကၠသုိလ္မ်ား စသည့္ ျပင္ပအဖြ႔ဲအစည္းအား 

တာဝန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

(၃) တတိယ နည္းလမ္းမွာ လူထုၾကားနာပြဲမ်ား၊ သက္ေသမ်ား စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ သုေတသန ဌာန သို႔မဟုတ္ 

ဥပေဒျပဳေရး ဌာနမွ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သုေတသနျပဳေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ 

ေရြးထုတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအား ၎ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာစုံစမ္းမႈ 

ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

 

အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ WFD အစီအစဥ္၏ အေထာက္အကူျဖင့္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ 

၎၏ အလားအလာရွိေသာ အခန္းက႑အား ပုိမုိ၍ နက္နက္နဲနဲ သရုပ္ခြဲေလ့လာလိုပါက အဓိကေမးခြန္းမ်ားမွာ  

(၁) ၎သည္ မည္သည့္ ပုံစံရွိသင့္ သနည္း။  

(၂) ၎သည္ မည္သုိ႔ေသာ ဦးစားေပးအဆင့္ ရွိသင့္ သနည္း။  

(၃) ၎အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသံုးခ်သင့္ သနည္း။ 
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အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆုိရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီမ်ားအား အဆုိပါ 

(ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း) လုပ္ငန္းတာဝန္အား ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ အထူး သို႔မဟုတ္ ကာလတုိ ေကာ္မတီမ်ားအား ဖြ႕ဲစည္း၍  တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း စသည့္ အထက္တြင္ 

ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အျခား လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္ 

ဥပေဒသက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈဆုိင္ရာ စာပုိဒ္ ပါဝင္ပါက ဥပေဒအား မျဖစ္မေန သံုးသပ္ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။၆၃ 

၎သည္ နည္းဥပေဒ (စည္းမ်ဥ္းမ်ား)အား အသံုးခ်ျခင္းအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ေပသည္။ အဆုိပါက့ဲသို႔ေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ “စတင္ရာေနရာ” ၏ သေဘာသဘာဝကိုလည္း 

ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။  

 

အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း 

အရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္ရွိေနပါက WFD အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္တစ္ခုအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

အႀကံျပဳႏုိင္ၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလတြင္ 

ဥပေဒအခ်ဳိ႕ (ႏွစ္ခုမွ သံုးခု) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ  ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ႏွစ္ 

ကာလၿပီးေနာက္တြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအား အကဲျဖတ္ႏုိင္ၿပီး ပုိမုိ၍ ေယ်ဘုယ်ဆန္ၿပီး အဖြ႕ဲအစည္း၏စနစ္အျဖစ္ 

ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ရန္ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာ ရရွိပါသည္။ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္သည္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ဝန္ႀကီးဌာန မွ အစီရင္ခံျခင္းအား ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းပုံစံ၊ 

ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သုေတသနအား ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္သည့္ 

ေလ့လာစုံစမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ ၎(ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ) အေပၚ လႊတ္ေတာ္မွ သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔   

အေနျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။  

 

ဥပေဒအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒ၏ ရလဒ္မ်ားအား စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ 

အခ်က္အလက္တစ္ခုမွာ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းတုိ႔ အၾကား ရွင္းလင္းထင္ရွားေသာ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ဆထားေသာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ 

ဥပေဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အျခား  ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္မည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္အား ထားရွိရန္ 

လိုအပ္သည္။ အဆုိပါ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ လူထုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ဥပေဒအား 

အကဲျဖတ္ရာတြင္ လူထုအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။  
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