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pmrsufESm	 ဆုံးပြတ်ချက်

ဥြသေများ	-

-	 ၂၀၀၈	 ခုနှစ်	 ပြည်သထာင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံသတာ်

ြွဲ့စည်းြုံအသပခခံဥြသေ

-	 ၁၉၇၃	ခုနှစ်	စကားရြ်များ	အနက်အဓိြ္ပါယ်ြွင့်ဆုိသရး	

ဥြသေ

-	 ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ်ဆိုင်ရာဥြသေ

-	 ပြည်သထာင်စုအစိုးရအြွဲ့ဥြသေ

-	 နိုင်ငံသတာ်ြွဲ့စည်းြုံအသပခခံဥြသေဆိုင်ရာခုံရုံးဥြသေ

-	 တိုင်းသေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	 လွှတ်သတာ်	

ဆိုင်ရာဥြသေများ

-	 ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြသေ

-	 တိုင်းသေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	 လွှတ်သတာ်	

ဆိုင်ရာနည်းဥြသေများ

-	 နို င် ငံ သတာ် ြွဲ့ စည်း ြုံအသပခခံ ဥြသေဆို င် ရာခုံ ရုံး 	

နည်းဥြသေများ

-	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်သတာ်ဆိုင်ရာ	

နည်းဥြသေများ

ဦးအယ်လ်သြာင်းရှိုကို	 နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတက	 ၃-၉-၂၀၂၀	

ရက်စွဲြါ	 အမိန့်အမှတ်၊	 ၂၄/၂၀၂၀	 ပြင့်	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲပြီးပြစ်ေပြင့်	 ၎င်းေည	်

နိုင်ငံသတာ်ြွဲ့စည်းြုံအသပခခံဥြသေဆိုင်ရာခုံရုံးေို့ 	

(u)
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တင်ေွင်းလွှာတင်ေွင်းခွင့်ရှိေူ	ဟုတ်	မဟုတ်၊	စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ေူ	၅	ဦးအနက်	ဦးေိန်းသအာင်	(ခ)	ဦးစဲရယ်	

နုတ်ထွက်ေွားေည့်အတွက်	လွှတ်သတာ်ကုိယ်စားလှယ်	

စုစုသြါင်းဦးသရ	အနည်းဆံုး	သလးြံု	တစ်ြံု	ပြည့်မီပခင်း	

မရှိသတာ့ေည့်အသပခအသနတွင်	 စွြ်စွဲချက်ကိ	ု ဆက်

လက်စုံစမ်းစစ်သဆးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ြွဲ့စည်းြု	ံ

အသပခခံဥြသေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ြွင့်ဆိုရန်လိုအြ်ပခင်း	 ရှိ	 မရှိ	 ေို့မဟုတ်	 အပခား	

အသြကာင်းများသြကာင့်	 ြဲွ့စည်းြံုအသပခခံဥြသေ	 ြုေ်မ	

၂၆၃(ခ)	 ကုိ	အနက်အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆုိရန်	 လုိအြ်ပခင်း	 ရှိ	

မရှိ၊	ဦးအယ်လ်သြာင်းရှိုအသြါ်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်ကို	

စံုစမ်းစစ်သဆးနုိင်ရန်	 စံုစမ်းစစ်သဆးသရးအြဲွ့ကုိ	 ြဲွ့စည်း	

ရာတွင်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ရာတွင်ြါဝင်ေည့်	လွှတ်သတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်	၃	ဦးကို	စုံစမ်းစစ်သဆးသရးအြွဲ့တွင်	

ထည့်ေွင်းြွဲ့စည်းပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ြွဲ့စည်းြု	ံ

အသပခခံဥြသေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ြွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ပခင်း	 ရှိ	 မရှိ	 ေို့မဟုတ်	 အပခား	

အသြကာင်းများသြကာင့်	 ြဲွ့စည်းြံုအသပခခံဥြသေ	 ြုေ်မ	

၂၆၃(ဂ)	ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပခင်း	

ရှိ	မရှိ။

ဆုံးပြတ်ချက်။	 ။	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)နှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

ေို့မဟုတ်	 ဝန်ကကီးတစ်ဦးဦးအဖြါ်	 ဖော်ပြြါအဖကကာင်း	

တစ်ရြ်ရြ်ပေင့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုြါက	 ေက်ဆိုင်ရာတိုင်း	

(c)
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pmrsufESmဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	 ေို ့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ	်

ကုိယ်စားလှယ်စုစုဖြါင်းဦးဖရအနက်	အနည်းဆံုး	ဖလးြံု	တစ်ြံု	

က	လက်မှတ်ဖရးထိုးပြီး	မိမိတို့၏စွြ်စွဲချက်ကို	ေက်ဆိုင်ရာ

လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌထံမှတစ်ဆင့်	 လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်	

အပေစ်	တင်ေွင်းရမည်ဟု	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုလိုက်ေည်။

	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ဂ)	နှင့်စြ်လျဉ်း၍	

ေက်ဆုိင်ရာ	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	

ကုိ	ေင့်ဖလျာ်ဖော	လွှတ်ဖတာ်ကုိယ်စားလှယ်များပေင့်	ေဲွ့စည်း	

၍	စွြ်စဲွချက်ကို	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖစရမည်ဟု	အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုလိုက်ေည်။

ထြ်မံဆံုးပြတ်ချက်	။	 ။	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ေည်	ေဲွ့စည်းြံု	

အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၃၂၆(က)	 အရ	 ခံုရံုးေ့ုိ	 ေတ်မှတ်ထား	

ဖောနည်းလမ်းများနှင့်အညီ	တင်ေွင်းလွှာ	တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူ	

ပေစ်ေည်။

	 ေတ်မှတ်ထားဖော	 နည်းလမ်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍	

နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာ	 ခုံရုံးဥြဖေ	 ြုေ်မ	

၁၅(က)၌	ဖအာက်ြါအတိုင်း	ပြဋ္ဌာန်းထားေည်-

	 “တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

ပေစ်လျှင်	 မိမိ၏တင်ေွင်းလွှာကုိ	 နုိင်ငံဖတာ်ေမ္မတမှတစ်ဆင့်	

တင်ေွင်းရမည်။”

	 တင်ေွင်းေူ	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုေည်	 ပြည်နယ်ဝန်

ကကီးချုြ်တစ်ဦးပေစ်ပြီး	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ဆုိင်ရာခံုရံုး၏	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆုိချက်	ရယူနုိင်ဖရးအတွက်	

တင်ေွင်းလွှာကို	 ၃၁-၈-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	 နိုင်ငံဖတာ်	

(*)
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ေမ္မတထံတင်ပြခ့ဲ၍	နုိင်ငံဖတာ်ေမ္မတက	၃-၉-၂၀၂၀	ရက်ဖန့	

တွင်	 ခုံရုံးေို့	ဆက်လက်ဖြးြို့ခဲ့ပခင်းပေစ်ေည်။	တင်ေွင်းေူ	

ေည်	 ဝန်ကကီးချုြ်အပေစ်	 တာဝန်ထမ်းဖဆာင်ဆဲကာလတွင်	

တင်ေွင်းလွှာကုိ	တင်ေွင်းခ့ဲပခင်းပေစ်ေပေင့်	 ခံုရံုးေ့ုိ	တင်ေွင်း	

လွှာတင်ေွင်းခွင့်ရှိေူပေစ်ဖကကာင်း	ေုံးေြ်ရရှိေည်။

 ပြည်နယ်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးများခန့်ထားပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း	

၍	 သြါ်သြါက်လာသောပြဿနာကို	 ဆုံးပြတ်ချက်ရယူရန်	

လွှဲအြ်မှု၊	၁၉၅၈	ခုနှစ်	လွှဲအြ်မှုအမှတ်	၂၁	တွင်	တရားလွှတ်	

ဖတာ်ချုြ်က	ဖအာက်ြါအတုိင်း	ဆင်ပခင်ေံုးေြ်ခ့ဲေည်-

	 “ဝန်ကကီးဖစာလူလူနှင့်	 ဝန်ကကီးေူးဝါးဖော်ရစ်တို့ေည်၊	

ပြည်နယ်ဖကာင်စီအေီးေီး၏	 ညီလာခံကို	 ၁၉၅၈	

ခုနှစ်၊	 ေူလိုင်လ	 ၄	 ရက်ဖန့၌	ကျင်းြရန်	 ေတ်မှတ်	

ဆင့်ဖခါ်ပြီးဖနာက်	ေူလိုင်လ	၃	ရက်ဖန့	မွန်းလွဲြိုင်း	

တွင်	 နုတ်ထွက်ခဲ့ကက၍	 ဤကိစ္စမှာ	 ပြီးဆုံးခဲ့ေည့်	

ကိစ္စပေစ်ေည့်	 အားဖလျာ်စွာ	 စဉ်းစားဖဝေန်ရန်ြင်	

မလိုဖတာ့ဟု	 ယူဆလိုက်ဖော်လည်း၊	 ဖနာင်အခါ	

ဤကဲ့ေို့ဖော	အဖပခအဖနမျ ိုး	ဖြါ်ဖြါက်လာေပေင့်	

အခက်အခဲနှင့်	 တေန်ဖတွ့ကကုံြါက	 ဖပြပြစ်ဖအာင်	

ဖဆာင်ရွက်နိုင်ဖစရန်အလို့ငှါ၊	 ဤကိစ္စကို	 စဉ်းစား	

ဖဝေန်ေင့်ဖကကာင်းပေင့်	 လိုက်ြါဖဆာင်ရွက်ကကေ	ူ

ြညာရှိဖရှ့ဖနကကီးများက	 ဖလျှာက်ထားကကေည့	်

အတိုင်း	 ဤရုံးဖတာ်ကလည်း	 ကကားနာဖဝေန်ရန်	

ေဖောတူခဲ့ေည်။”

(C)
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pmrsufESm	 အဆိုြါလွှဲအြ်မှု၌	ဖနာင်တွင်	အလားတူပြဿနာမျ ိုး	

ကကုံဖတွ့ြါက	 အဆင်ဖပြစွာ	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ	

ဝန်ကကီးများနုတ်ထွက်ကကပြီးကိစ္စပေစ်ဖော်လည်း	လွှဲအြ်မှုကို	

ဖဆာင်ရွက်ေင့်ဖကကာင်း	 ြညာရှိဖရှ့ဖနကကီးများက	ေဖော	

ညီစွာ	 တင်ပြခဲ့ကကေကဲ့ေို့	 နိုင်ငံဖတာ်တရားဝန်ကကီးချုြ်	

ဦးပမင့်ေိန်းနှင့်	တရားဝန်ကကီးနှစ်ြါးြါဝင်ဖော	တရားလွှတ်	

ဖတာ်ချုြ်ကလည်း	အမှုကို	ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်ခဲ့ဖကကာင်း	

ဖတွ့ရေည်။	 ယင်းအမှုတွင်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးဖဟာင်းများ	

အတွက်	လုိက်ြါဖဆာင်ရွက်ေူမှာ	ဖေါက်တာေဖမာ်	ပေစ်ေည်။

	 ယခုတင်ေွင်းလွှာအမှုမှာလည်း	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေြါ	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာ	ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ	ဖြါ်ဖြါက်	

ဖော	 ပြဿနာပေစ်ေပေင့်	 ဖနာင်အခါတွင်	 ဤကိစ္စမျ ိုး	

ဖြါ်ဖြါက်ြါက	ဖပြပြစ်စွာဖဆာင်ရွက်နုိင်ဖရးအတွက်	ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်ကုိ	ရာထူးမှရြ်စဲပြီးပေစ်ဖော်လည်း	တင်ေွင်းလွှာ	

အမှုကုိ	 ဖဝေန်စိစစ်လျက်	 အဆုံးအပေတ်ပြုထိုက်ဖကကာင်း	

ဆင်ပခင်ေုံးေြ်ေည်။

 အထက်ြါ	 ေုံးေြ်ချက်များအရ	 ဆုံးပေတ်ရန	်

ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုေည်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်	

စဲပခင်းမခံရမီ	 တာဝန်ထမ်းဖဆာင်ဆဲကာလအတွင်း	 ၃၁-၈-

၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံမှတစ်ဆင့်	တင်ေွင်း	

လွှာကို	 တင်ေွင်းခဲ့ပခင်းပေစ်ေပေင့်	 ၎င်းေည်	 နိုင်ငံဖတာ	်

ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာခံုရံုးေ့ုိ	တင်ေွင်းလွှာ	တင်ေွင်း	

ခွင့်ရိှေူပေစ်ဖကကာင်း	ဖပေဆုိလုိက်ေည်။

ထြ်မံဆံုးပြတ်ချက်	။	 ။	ဆံုးပေတ်ရန်	ပြဿနာ(၂)	ြထမြုိင်း	

မှာ	“စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	၅	ဦးအနက်	ဦးေိန်းဖအာင်(ခ)	ဦးစဲရယ်	

(i)
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နုတ်ထွက်ေွားေည့်အတွက်	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ	်

စုစုဖြါင်းဦးဖရ	 အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံ	 ပြည့်မီပခင်းမရှိ

ဖတာ့ေည့်အဖပခအဖနတွင်	 စွြ်စွဲချက်ကို	 ဆက်လက်စုံစမ်း	

စစ်ဖဆးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	

၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်လိုအြ်ပခင်း	 ရှိ	 မရှိ”	

ဟူ၍ပေစ်ေည်။	

	 ယင်းကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍	တင်ေွင်းခံရေူ	ကုိးကားဖော	

အမျ ိုးေားလွှတ်သတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးစိုင်းေန်းနိုင်ြါ	

၂၃	 ဦးနှင့်	 ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ်၃	 အမှုတွင်	 ဖအာက်ြါ	

အတိုင်း	လမ်းညွှန်ထားေည်-

	 “နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေည်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေနှင့်	 ညီညွတ်မှု	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်	

ပခင်း	လုြ်ငန်းတာဝန်ကို	ဥြဖေနှင့်အညီ	ဖဆာင်ရွက်	

ရာ၌	 ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်များက	 ပြဋ္ဌာန်းေည့်	

ဥြဖေများကို	 စိစစ်နိုင်ေကဲ့ေို့	 အုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာ	

အာဏာြိုင်များ၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်များကိုလည်း	

စိစစ်နိုင်ခွင့်	ရှိဖြေည်။	ေို့ရာတွင်	ဥြဖေပြုအာဏာ	

ြိုင်များ၏	ဖဆာင်ရွက်ချက်များကိုမူကား	နိုင်ငံဖတာ်

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးက	 စိစစ်ြိုင်ခွင့်	

မရှိဖြ။	 ယင်းေို့ဖော	 စိစစ်ြိုင်ခွင့်ကို	 ေွဲ့စည်းြုံ	

အဖပခခံဥြဖေက	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ဆိုင်ရာခုံရုံးအား	အြ်နှင်းထားပခင်း	မရှိဖြ။”

	 ထို ့ပြင်	 အမျ ိုးေားလွှတ်သတာ်ကိုယ်စားလှယ	်

သေါ်နန်းနီနီသအးြါ	၂၅	ဦးနှင့်	ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ၄် အမှု၊	

အမျ ိုးေားလွှတ်သတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 သေါက်တာစိုင်းဆိုင်	

(p)
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pmrsufESmသကျာက်ဆမ်ြါ	၂၅	ဦးနှင့်	ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ၅်	အမှုတို့	

တွင်လည်း	ယင်းမူေဖောကုိ	အစဉ်တစုိက်	လုိက်နာဆံုးပေတ်	

ခဲ့ေည်။

	 ေ့ုိပေစ်၍	တင်ေွင်းခံရေူ၏	ရှင်းလင်းလွှာြါ	တင်ပြချက်	

ကို	လက်ခံေည်။

	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	 ၅	 ဦးအနက်	 ဦးေိန်းဖအာင်(ခ)

ဦးစဲရယ်	 နုတ်ထွက်ေွားပခင်း	 အတည်ပေစ်	 မပေစ်	 ကိစ္စ၊	

လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 စုစုဖြါင်းဦးဖရ	 အနည်းဆုံး	

ဖလးြုံတစ်ြုံ	 ပြည့်မီပခင်းမရှိဖတာ့ေည့်	 အဖပခအဖနတွင်	

စွြ်စဲွချက်ကုိ	ဆက်လက်စံုစမ်းစစ်ဖဆးပခင်းကိစ္စတ့ုိမှာ	 ဥြဖေပြု	

အာဏာြိုင်၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်များတွင်	 အကျုံးဝင်ေည်	

ပေစ်၍	 ခုံရုံးအဖနပေင့်	 စိစစ်ြိုင်ခွင့်ရှိဖော	ကိစ္စများမဟုတ်ဟု	

ဆင်ပခင်ေုံးေြ်ေည်။

	 ထို့ဖကကာင့်	 ဆုံးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၂)	 ြထမြိုင်းနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ကို	အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ပခင်းမရှိဖကကာင်း	 ဖပေဆိုလိုက်	

ေည်။

	 ပြဿနာ	(၂)	ေုတိယြိုင်းမှာ	“အပခားအဖကကာင်းများ	

ဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ”	ပေစ်ရာ	ယင်းအချက်	

ကို	ဆက်လက်စိစစ်ရန်	ပေစ်ေည်။

	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ြါ	ပြဋ္ဌာန်းချက်	

မှာ	ဖအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ေည်-

	 “တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

ေ့ုိမဟုတ်	ဝန်ကကီး	တစ်ဦးဦးအဖြါ်	ဖော်ပြြါ	အဖကကာင်း	

(q)
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တစ်ရြ်ရြ်ပေင့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုြါက	 ေက်ဆိုင်ရာ	

တိုင်းဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	

လွှတ်ဖတာ်	 ကိုယ်စားလှယ်	 စုစုဖြါင်းဦးဖရအနက်	

အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံက	 လက်မှတ်ဖရးထိုးပြီး	

မိမိတို့၏စွြ်စွဲချက်ကို	ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌ

ထံတင်ပြရမည်။”

	 ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်	 ပြီးပြည့်စံု	

ဖော	 ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်	 ပြီးပြည့်စုံပခင်း	မရှိဖော	 ပြဋ္ဌာန်းချက်	

ဟူ၍	 နှစ်မျ ိုးရှိေည်။	 တစ်နည်းအားပေင့်	 ကိုယ်တွင်းပြည့်	

အဖကာင်အထည်ဖော်နိုင်ေည့်	 ပြီးပြည့်စုံဖော	 အဖပခခံ	

ဥြဖေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်	(self-	executing	constitutional	

provision)နှင့်	ကိုယ်တွင်းပြည့်	အဖကာင်အထည်	မဖော်နိုင်	

ေည့်	ပြီးပြည့်စုံပခင်းမရှိဖော	အဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်း	

ချက်(non-self	 executing	 constitutional	 provision)	

တို့ပေစ်ေည်။	 (	 N.S	 Bindra’s	 The	 Interpretation	 of	

Statutes(Fifth	Edition)	P.	757	တွင်ကကည့်ြါ	)

	 ပြီးပြည့်စုံဖော	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုေည်မှာ	 အပခား	

ဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်	တစ်ရြ်၏	အဖထာက်အကူမြါေဲ	ဥြဖေ	

တွင်	 ဖြးအြ်ထားေည့်	 အခွင့်အဖရးကို	 ရရှိခံစားဖစရန်	

လည်းဖကာင်း၊	 ချမှတ်ထားဖောတာဝန်ကို	 မပေစ်မဖန	

ထမ်းရွက်ဖစရန်လည်းဖကာင်း	လုံဖလာက်ဖော	 စည်းကမ်း	

နည်းလမ်းများ	ထည့်ေွင်းထားေည့်	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည်။	

ဖနာက်ထြ်ဥြဖေတစ်ရြ်	 ပေည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းမှော	 အကျ ိုး	

ေက်ဖရာက်မှုရှိနိုင်မည်ပေစ်လျှင်	 ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ေည	်

ပြီးပြည့်စုံပခင်းမရှိဖော	ပြဋ္ဌာန်းချက်	ပေစ်ေည်။

(Z)
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pmrsufESm ၂၀၁၃	 ခုနှစ်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	

လွှတ်ဖတာ်	 ဆိုင်ရာဥြဖေ	 မပြဋ္ဌာန်းမီ	 ၂၀၁၀	 ပြည့်နှစ်၌	

ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ဖော	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို ့မဟုတ်	 ပြည်နယ	်

လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာဥြဖေ၏	 နိေါန်းတွင်	 ဖအာက်ြါအတိုင်း	

ဖော်ပြထားေည်-

	 “ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဖတာ်	 ေွဲ့စည်းြု	ံ

အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၄၄၃	 တွင်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေ	 အဖကာင်အထည်ဖော်ဖရးအတွက်	 ကကိုတင်	

ဖဆာင်ရွက်ရန်လိုအြ်ေည့်	 လုြ်ငန်းရြ်များကိ	ု

နုိင်ငံဖတာ်ဖအးချမ်းောယာဖရးနှင့်	ေံွ့ပေိုးဖရးဖကာင်စီ	

က	ဖဆာင်ရွက်ဖြးရန်	ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်အဖလျာက်	

နိုင်ငံဖတာ်၏	 ဥြဖေပြုဖရး၊	 အုြ်ချုြ်ဖရးနှင့်	 တရား	

စီရင်ဖရး	ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများကို	ဖချာဖမွ့စွာ	ဖဆာင်	

ရွက်နိုင်ရန်လည်းဖကာင်း၊	လွှတ်ဖတာ်အေီးေီး	ဖြါ်	

ဖြါက်လာေည့်အခါတွင်	 ဖဆာင်ရွက်ရန်ရှိဖော	

လုြ်ငန်းများကို	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်	 လည်းဖကာင်း၊	

ကကိုတင်ဖဆာင်ရွက်ရမည့်	လုြ်ငန်းရြ်များကို	ဥြဖေ	

နှင့်အညီ	ဖဆာင်ရွက်နုိင်ရန်လည်းဖကာင်း	ေက်ဆုိင်ရာ	

ဥြဖေများကို	ပြဋ္ဌာန်းရန်	လိုအြ်လာြါေည်။

	 ေို့ပေစ်ြါ၍	 နိုင်ငံဖတာ်	 ဖအးချမ်းောယာဖရးနှင့်	

ေွံ့ပေိုးဖရးဖကာင်စီေည်	ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတပမန်မာ	

နုိင်ငံဖတာ်ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေအရ	တုိင်းဖေေကကီး	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်များ	 ဖခါ်ယူကျင်းြ	

ရာတွင်	လွှတ်ဖတာ်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းများကုိ	အဆင်ဖပြ	

ဖချာဖမွ့စွာ	 အဖကာင်အထည်ဖော်	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်	

(ဈ)



pmrsufESm

òef;csuf

ရန်အလို့ငှာ	 ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဖတာ်	

ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၄၄၃	နှင့်အညီ	ဤဥြဖေ	

ကို	ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ေည်။”

ယင်းနိေါန်းတွင်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေနှင့်အညီ	

လွှတ်ဖတာ်အေီးေီး	 ဖြါ်ဖြါက်လာေည့်အခါ၌	 ဖဆာင်ရွက်		

ရန်ရိှဖောလုြ်ငန်းများကုိ	အဆင်ဖပြဖချာဖမွ့စွာ	ဖဆာင်ရွက်	

နိုင်ဖစရန်	 ေက်ဆိုင်ရာဥြဖေများကို	 ပြဋ္ဌာန်းရန်လိုအြ်	

ဖကကာင်း	ဖော်ပြထားပြီး	ဆက်လက်၍	ဥြဖေများကိုောမက	

နည်းဥြဖေများကိုြါ	 ပြဋ္ဌာန်းဖြးထားေည်ကို	 ဖထာက်ရှု	

ပခင်းအားပေင့်	အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃	ေည်	ပြီးပြည့်စံုဖော	

ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ပေစ်ေည်ဟု	မဆုိနုိင်ဖကကာင်း	ဖကာက်ယူ	

ရဖြမည်။

ထို့ပြင်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ	 ခန့်ထားပခင်းနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 သြါ်သြါက်လာသောပြဿနာကို	 ဆုံးပြတ်ချက်	

ယူရန်	လွှဲအြ်မှု၊	၁၉၅၈	ခုနှစ်	လွှဲအြ်မှု	အမှတ်	၂၁	၌	အဖပခခံ	

ဥြဖေ၏	 ေဖောေောဝကို	 ဖအာက်ြါအတိုင်း	 ေွင့်ဆို	

ညွှန်ပြထားေည်-

“အဖပခခံဥြဖေဆုိေည်မှာ	ြစ္ုစ ြ္ပန်ကာလအတွက်ော	

ဖခတ္တတည်ပမဲဖော	 ဥြဖေမျ ိုးမဟုတ်။	 ဖနာင်လာ	

လတ္တံ့ဖောအနာဂတ်၌	 ဖြါ်ဖြါက်မည့်	 မှုခင်းကိစ္စ	

အဝဝအတွက်လည်း	အာဏာ	တည်ရမည်ပေစ်ေပေင့်	

ဖနာင်ပေစ်ဖြါ်မည့်ကိစ္စတိုင်းအတွက်	 အဖေးစိတ်	

အားပေင့်	 ပြဋ္ဌာန်းပခင်း	မပြုနိုင်ဖြ။	ယခုကဲ့ေို့	မဖမျှာ်	

လင့်ဖော	 အခက်အခဲမျ ိုး	 ဖြါ်ဖြါက်လာဖောအခါ	

(n)
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pmrsufESmအုြ်ချုြ်ဖရး၊	ဥြဖေပြုဖရး၊	တရားစီရင်ဖရး	စေည်တ့ုိ	

ဆိတ်ေုဉ်းပခင်း	မပေစ်ရဖလဖအာင်	အဓိြ္ပာယ်ဖကာက်	

ယူ၍	 ဖဆာင်ရွက်ရမည်ပေစ်ေည်ကို	 ေတိချြ်ရဖြ	

မည်။”

	 ယင်းစီရင်ထုံးလမ်းညွှန်ချက်အရ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေဟူေည်	 အနာဂတ်၌	 ဖြါ်ဖြါက်လာမည့်	 ကိစ္စတိုင်း	

အတွက်	 အဖေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းပခင်း	 မပြုနိုင်ဖောဖကကာင့	်

မဖမျှာ်လင့်ဖော	 ပြဿနာများ	 ကကုံဖတွ့လာေည့်အခါ	

ဖကာင်းပမတ်ဖော	 ရည်ရွယ်ချက်ပေင့်	 အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိ	ု

ဖကာက်ယူရန်	လိုအြ်ဖကကာင်း	ဆင်ပခင်ေုံးေြ်ရဖြမည်။

၁၉၇၃	ခုနှစ်	စကားရြ်များ	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆုိဖရး	

ဥြဖေ	ြုေ်မ	၃(ခ)တွင်	ဖအာက်ြါအတိုင်း	ပြဋ္ဌာန်းထားေည်-

“ဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ရြ်၏	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ကို	 ယင်းဥြဖေကိုပြုေည့်	 အာဏာြိုင်အေွဲ့အစည်း၏	

ရည်ရွယ်ချက်နှင့်	ကိုက်ညီဖအာင်	ေွင့်ဆိုဖစရမည်။”

အဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)	 ြါ	 အဖကကာင်းအရာ	

ပေစ်ဖော	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကို	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 ဥြဖေပြုေည့်အေွဲ့အစည်း၏	 ရည်ရွယ်ချက်ကို	

ေိရှိနိုင်ရန်	 ကျွန်ုြ်တို့ေည်	 အမျ ိုးေားညီလာခံဆိုင်ရာ	

စာတမ်းများကို	ဖလ့လာကကည့်ရှုခဲ့ကကေည်။

နိုင်ငံသတာ်ြွဲ့စည်းြုံအသပခခံဥြသေ	 သရးဆွဲရာတွင်	

ြါဝင်မည့်	ဥြသေပြုသရး၊	အုြ်ချုြ်သရး၊	တရားစီရင်သရးဆိုင်ရာ	

ြွဲ့စည်းမှုတို့အတွက်	အမျ ိုးေားညီလာခံကျင်းြသရးလုြ်ငန်း

သကာ်မတီ၏	ရှင်းလင်းသပြာြကားချက်အပြည့်အစံု	(၂-၉-၁၉၉၄)	

(#)



pmrsufESm

òef;csuf

စာအုြ်	 စာမျက်နှာ	 ၁၀၀၊	 ၁၀၁	 တွင်	 ဖအာက်ြါအတိုင်း	

ဖတွ့ရှိရေည်-

“နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေတွင်	ပြဋ္ဌာန်းထား	

ေည့်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီး	

ချုြ်နှင့်	ဝန်ကကီး၏	အရည်အချင်းြျက်ယွင်းပခင်းဆိုတဲ့	

အဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ဖကကာင့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်နိုင်ခွင့်	

ရှိရြါမယ်။

အဲေီလုိ	စွြ်စဲွပြစ်တင်ရာမှာ	တုိင်းဖေေကကီး	ေ့ုိမဟုတ်	

ပြည်နယ်အဆင့်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်တစ်ရြ်တည်းရှိတဲ့	

အတွက်	ပြည်ဖထာင်စုအဆင့်တွင်	လွှတ်ဖတာ်နှစ်ရြ်	

ရိှေက့ဲေ့ုိ	နုိင်ငံဖတာ်ေမ္မတ	ေ့ုိမဟုတ်	ေုတိယေမ္မတ	

များအား	 စွြ်စွဲပြစ်တင်တဲ့	 နည်းလမ်းများအတိုင်း	

ဖဆာင်ရွက်နုိင်မှာ	 မဟုတ်တ့ဲအတွက်	 ေီးပခားနည်း	

လမ်းများ	ေတ်မှတ်ထားရန်	လိုအြ်မှာ	ပေစ်ြါတယ်။

တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

ေို့မဟုတ်	 ဝန်ကကီး	 တစ်ဦးဦးအဖြါ်	 ရှင်းလင်းဖပြာ	

ကကားခဲ့တဲ့	 အဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်နဲ့	 စွြ်စွဲပြစ်တင်	

လိုြါက	 ေက်ဆိုင်ရာ	 တိုင်းဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	 ကိုယ်စားလှယ်	

စုစုဖြါင်းဦးဖရအနက်	 အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံက	

လက်မှတ်ဖရးထိုးပြီး	 မိမိတို့ရဲ့	 စွြ်စွဲချက်ကို	

ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်	 ေောြတိထံ	 တင်ပြရြါ	

မယ်။

(X)
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pmrsufESmယင်းစွြ်စဲွချက်ကုိ	ေက်ဆုိင်ရာလွှတ်ဖတာ်	ေောြတိ	

က	စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့ကုိ	ေဲွ့စည်း၍	စံုစမ်းစစ်ဖဆး	

ရြါမယ်”

ကျွန်ုြ်တို့ေည်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းနှင့်ေက်ဆိုင်ေည့်	

ကျင့်ေုံးြုံစနစ်ကို	 ကျယ်ပြန့်စွာေိရှိနိုင်ရန်	 ၁၉၄၇	 ခုနှစ်	

ေွဲ့စည်းအုြ်ချုြ်ြုံအဖပခခံဥြဖေြါ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိ	ု

လည်းဖကာင်း၊	ကချင်ပြည်နယ်၊	ကရင်ပြည်နယ်၊	တနေသာရီ	

တိုင်းဖေေကကီး၊	 မွန်ပြည်နယ်၊	 မန္တဖလးတိုင်းဖေေကကီး၊	

ရှမ်းပြည်နယ်တို့၏	 လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်းဥြဖေများကို	

လည်းဖကာင်း	 ဖလ့လာကကည့်ရှုခဲ့ကကေည်။	 အဆိုြါ	 ဥြဖေ၊	

နည်းဥြဖေများ၌	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးတစ်ဦးဦးအဖြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်အဆိုကို	 တင်ပြ	

လာြါက	 ယင်းအဆိုကို	 အတည်	 ပြု	 မပြု	 လွှတ်ဖတာ်၏	

အဆုံးအပေတ်ကို	 ဦးစွာရယူဖကကာင်း	 ဖလ့လာဖတွ့ရှိရဖြ	

ေည်။

ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေတွင်	တုိင်းဖေေကကီး	ေ့ုိမဟုတ်	

ပြည်နယ်	 ဝန်ကကီးချုြ်ကို	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းအတွက်	 ြုေ်မ	

၂၆၃	 ကို	 ပြဋ္ဌာန်းဖြးထားပြီး	 ကျင့်ေုံးြုံနည်းလမ်းအပေစ်	

၂၀၁၀	ပြည့်နှစ်	တုိင်းဖေေကကီး	ေ့ုိမဟုတ်	ပြည်နယ်	လွှတ်ဖတာ်	

ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေ	၁၁၇	ကို	ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ေည်။

၂၀၁၀	ပြည့်နှစ်	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်

လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	 ၁၁၇	 တွင်	

ဖအာက်ြါအတိုင်း	ပြဋ္ဌာန်းထားေည်-

“လွှတ်ဖတာ်ကုိယ်စားလှယ်များေည်	 တုိင်းဖေေကကီး	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကိုပေစ်ဖစ၊	 တိုင်း	

(!)



pmrsufESm

òef;csuf

ဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးကိုပေစ်ဖစ၊	

တုိင်းဖေေကကီး	ေ့ုိမဟုတ်	ပြည်နယ်	တရားလွှတ်ဖတာ်	

တရားေူကကီးချုြ်နှင့်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်	 တရားလွှတ်ဖတာ်	 တရားေူကကီးများကို	

ပေစ်ဖစ၊	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	ဥြဖေ	

ချုြ်ကိုပေစ်ဖစ၊	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	

စာရင်းစစ်ချု ြ်ကုိပေစ်ဖစ	စွြ်စဲွပြစ်တင်လုိလျှင်	 ေဲွ့စည်းြံု	

အဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	၂၆၃	နှင့်	၃၁၁	တို့	ြါ	ေက်ဆုိင်ရာ	

ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ	လွှတ်ဖတာ်ေ့ုိ	အဆုိတစ်ရြ်	

အပေစ်	တင်ေွင်းဖဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေည်။”

၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	

နည်းဥြဖေကို	 အစားထိုးပြဋ္ဌာန်းလိုက်ေည့်အခါ၌	 ယခင်	

နည်းဥြဖေ	 ၁၁၇	 ကို	 နည်းဥြဖေ	 ၁၂၃	 အပေစ်	 ပြန်လည်	

ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ေည်။	ယခင်	နည်းဥြဖေ	၁၁၇	နှင့်	ယခု	နည်းဥြဖေ	

၁၂၃	နှစ်ရြ်လုံးတွင်	“စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုလျှင်	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေ	ြုေ်မ	 ၂၆၃	နှင့်	 ၃၁၁	တို့ြါ	ေက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်

များနှင့်အညီ	 လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	 တင်ေွင်း	

ဖဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေည်”	ဟူ၍	ြါရှိေည်။

ေို့ပေစ်ရာ	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ရန်	 အဖကကာင်းဖြါ်ဖြါက်	

လာ၍	အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃	အရ	ဖဆာင်ရွက်မည်ဆိုြါက	

ယင်းဥြဖေြုေ်မြါ	ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်	ညီညွတ်ရမည့်အပြင်	

ယင်းြုေ်မကို	ညွှန်း၍	ပြဋ္ဌာန်းထားဖော	ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	

ဆိုင်ရာ	 နည်းဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုြါ	 ယှဉ်တွဲကိုးကားမှော	

မှန်ကန်ပြည့်စုံဖြလိမ့်မည်။	 အဖပခခံဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်ကို	

(¡)



òef;csuf

pmrsufESmရည်ညွှန်း၍	 ပြဋ္ဌာန်းထားဖော	 ကျင့်ေုံးရမည့်	 နည်းဥြဖေ	

တစ်ရြ်ကုိြစ်ြယ်ကာ	အချည်းနီှးပေစ်ဖစမည်ဆုိြါက	အဖပခခံ	

ဥြဖေ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို	 ဖော်ဖဆာင်နိုင်လိမ့်မည်	 မဟုတ်	

ဟု	ကျွန်ုြ်တို့ယူဆေည်။

ဤအဖကကာင်းအရာနှင့်အလားတူကိစ္စမျ ိုးပေစ်ေည့်	

တိုင်းဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌများကုိ	တာဝန်မှ	 ရုြ်ေိမ်းရန်ရှိြါက	

ဖဆာင်ရွက်ရေည့်	 လုြ်ငန်းစဉ်များကို	 ကယားပြည်နယ	်

လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများတွင်	 နည်းဥြဖေ	 ၇၃	 မှ	

၉၅	 အထိ၌	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည်ကို	 ဖတွ့ရေည်။	 ယင်း	

လုြ်ငန်းစဉ်	 ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ	 တာဝန်မှ	 ရုြ်ေိမ်းရန်	

အဆိုကို	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဖလးြုံတစ်ြုံက	

တင်ေွင်းရပြီး	 ယင်းအဆိုကို	 ေုံးြုံနှစ်ြုံ	 ဖထာက်ခံမဲပေင့်	

အတည်ပြုြါမှ	 ဆက်လက်	 အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ရန်	 ပေစ်	

ဖကကာင်း	ဖတွ့ရေည်။	ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးလုံးအား	

တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းရန်	 အဆိုပေစ်ြါက	 လွှတ်ဖတာ်ရုံး	 အကကီး	

အမှူးက	ေောြတိဖရွးဖကာက်တင်ဖပမောက်ကာ	ဖဆာင်ရွက်	

ကကရေည်။

အဖပခခံဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်ကို	 အဓိြ္ပာယ်ဖကာက်ယူ	

ရာတွင်	 အဖပခခံဥြဖေဖရးဆွဲေူများ၏	 ရည်ရွယ်ချက်နှင့်	

ညီညွတ်ဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	 ယင်းရည်ရွယ်ချက်ကို	 ဖော်	

ဖဆာင်ရာပေစ်ေည့်	ဥြဖေ၊	နည်းဥြဖေြါ	ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို	

အဖဟာေိကံ	မပေစ်ဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်း၊	

တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 နည်းဥြဖေတစ်ရြ်	

တည်းတွင်	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	 ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု	

(P)
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ကွဲလွဲမှုမရှိေဲ	 ညီညွတ်ဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	 ေွဲ့စည်းြုံ	

အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်	

ေည်ဟု	ေုံးေြ်ေည်။	အထူးအားပေင့်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းကို	

လွှတ်ဖတာ်ေို့	အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	တင်ေွင်းဖဆာင်ရွက်ရန်	

လိုအြ်ဖကကာင်း	ထင်ရှားဖစရန်အလို့ငှာ	အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	

၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ဖကကာင်း	

ဖကာက်ယူေည်။

ထို့ဖကကာင့်	 ဆုံးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၂)	 ေုတိယြိုင်းနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်လိုအြ်

ဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

ထြ်မံဆုံးပြတ်ချက်	။	 ။	 ပြဿနာ	 (၃)	 ြထမြိုင်းမှာ	

“ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအဖြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်ကို	 စုံစမ်း	

စစ်ဖဆး	 နိုင်ရန်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်းရာတွင်	

စွြ်စွဲပြစ်တင်ရာတွင်ြါဝင်ေည့်	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	

၃	 ဦးကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့တွင်	ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းပခင်း	

နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	

အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ပခင်း	 ရှိ	 မရှိ”	 ဟူ၍	 ပေစ်	

ေည်။

အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပေစ်ဖော	 စီရင်ထုံးများြါ	

လမ်းညွှန်မူေဖောများအရ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာ	

ခုံရုံးေည်	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်များကို	

လည်းဖကာင်း၊	 လွှတ်ဖတာ်၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်များကို	

လည်းဖကာင်း	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေနှင့်	 ညီညွတ်ပခင်း	 ရှိ	

မရှိ	စိစစ်ရန်	အဖကကာင်းမရှိဖချ။

(w)
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pmrsufESm	 ထို့ဖကကာင့်	 ဆုံးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၃)	 ြထမြိုင်းနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ဂ)	ကို	အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ပခင်းမရှိဖကကာင်း	 ဖပေဆိုလိုက်	

ေည်။

	 ပြဿနာ	(၃)	ေုတိယြိုင်းမှာ	“အပခားအဖကကာင်းများ	

ဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ”	ဟူ၍	ပေစ်ေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ပြဋ္ဌာန်းချက်	

မှာ	ဖအာက်ြါ	အတိုင်းပေစ်ေည်-

“ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆး	

ဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်း၍	 စွြ်စွဲချက်ကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆး	

ဖစရမည်။	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးရမည့်	 လုြ်ငန်းြမာဏကို	

ဖထာက်ရှု၍	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးမှု	 ပြီးစီးရမည့်ကာလကို	

လည်း	ေတ်မှတ်ဖြးရမည်။”

ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	 စုံစမ်း	

စစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်းနိုင်ဖကကာင်းကိုော	 ဖော်ပြထား	

ပြီး	 မည်ေည့်ြုဂ္ဂိုလ်များနှင့်	 ေွဲ့စည်းရမည်ဟူဖော	 ဖော်ပြ	

ချက်	မြါရှိဖချ။

အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်	

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ဝင်၏	 အရည်အချင်းေတ်မှတ်ချက်	

မြါရှိဖောဖကကာင့်	 လွှတ်ဖတာ်	 ကိုယ်စားလှယ်များအပြင်	

အပခားမည်ေူကိုမဆို	 ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းနိုင်ေည့်	 ေဖော	

ေက်ဖရာက်လျက်ရှိေည်ကို	ဖတွ့ရေည်။

အဆင့်ဆင့်ဖော	 ဥြဖေပြုအေွဲ့အစည်းများေည	်

စွြ်စဲွပြစ်တင်ပခင်းဆုိင်ရာ	စံုစမ်းစစ်ဖဆးမည့်	အေဲွ့ဝင်များအား	

(x)
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ထိုကဲ့ေို့	 အရည်အချင်းေတ်မှတ်ချက်မထားေဲ	 အလွတ်	

ေဖောထားကာ	 ေဲွ့စည်းဖစလုိဖော	 ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး	 ရိှ	

ေည်ဟူ၍ကား	ဆိုနိုင်မည်	မဟုတ်ဖချ။

စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့များ	 ေဲွ့စည်းပခင်းကိစ္စ၌	ထားရိှ	

ဖော	ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်တို့၏	ေဖောထားကို	ဖအာက်ြါ	

ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်	ဖတွ့ပမင်နိုင်ဖြေည်-

(၁)	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတကိုပေစ်ဖစ၊	 ေုတိယေမ္မတ	

တစ်ဦးဦးကုိပေစ်ဖစ	 စွြ်စဲွပြစ်တင်ပခင်းဆုိင်ရာ	

ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေ	

ြုေ်မ	 ၇၁(ဃ)တွင်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးပခင်းကိစ္စ	

အတွက်	 “လွှတ်ဖတာ်တစ်ရြ်ရြ်က	 စွြ်စွဲ	

ချက်ကို	အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ရန်	 ဖထာက်ခံ	

လျှင်	အပခားလွှတ်ဖတာ်တစ်ရြ်က	ယင်းစွြ်	

စွဲချက်ကို	 အေွဲ့ေွဲ့၍	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးရမည်”	

ဟု	စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထားေည်။

(၂)	 ပြ ည် ဖထာ င် စု တ ရား ေူ ကကီး ချု ြ် နှ င့် 	

ပြည်ဖထာင်စုတရားလွှတ်ဖတာ်ချုြ်	တရား	

ေူကကီးများအား	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာ	

ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	 ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေ	

ြုေ်မ	၃၀၂(ခ)(၃)	၌	“စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	

ကို	 ေွဲ့စည်းရာတွင်	 ပြည်ေူ့လွှတ်ဖတာ်နှင့်	

အမျ ိုးေားလွှတ်ဖတာ်	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဖရ	

တူညီစွာြါဝင်ဖစပြီး	 ယင်းအေွဲ့ဝင်များထဲမှ	

ေင့်ဖလျာ်ေူတစ်ဦးဦးကို	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရး	

(')
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pmrsufESmအေွဲ့	 ဥက္ကဋ္ဌအပေစ်	 တာဝန်ဖြးရမည်”	 ဟု	

စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထားေည်။

(၃)	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်	

ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌအား	 တာဝန်မှ	 ရုြ်ေိမ်းပခင်း	

ဆုိင်ရာ	ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	၂၀၁၀	ပြည့်နှစ်	

တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်	

ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်းဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	

၇၄(က)တွင်	 “စုံစမ်းစစ်ဖဆးရန်	 ေင့်ဖလျာ်	

ဖော	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်များြါဝင်	

ေည့်	 စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့ကုိ	ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်	

ယာယီထမ်းဖဆာင်ဖော	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌက	

ေဲွ့စည်းရမည်”	ဟု	စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထား	

ေည်။

(၄)	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	ေုတိယ	လွှတ်	

ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌအား	 တာဝန်မှ	 ရုြ်ေိမ်းပခင်း	

ဆိုင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်	

ကယားပြည်နယ်	 လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်း	

ဥြဖေများ	နည်းဥြဖေ	၈၀(က)တွင်	“စုံစမ်း	

စစ်ဖဆးရန်	 ေင့်ဖလျာ်ဖော	 လွှတ်ဖတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်များ	 ြါဝင်ေည့်	 စုံစမ်းစစ်	

ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်	ယာယီထမ်း	

ဖဆာင်ဖော	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌက	 ေွဲ့စည်းရ	

မည်”	ဟု	စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထားေည်။

ဆိုခဲ့ေည့်	ောဓကများကို	ဖထာက်ရှုြါက	ဥြဖေပြု	

အာဏာြိုင်များေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	 ေွဲ့စည်းပခင်း	

(")
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ကိစ္စ၌	ဖလျာ်ကန်ဖော	စည်းကမ်းချက်များ	ေတ်မှတ်ထားရှိ	

လိုဖော	ေဖောဆန္ဒရှိကကဖကကာင်း	ဖတွ့ပမင်နိုင်ေည်။

အဖကကာင်းကိစ္စအဖလျာက်	ဆီဖလျာ်ဖော	စည်းကမ်း	

ေတ်မှတ်ချက်များ	 ထားရှိပခင်းအားပေင့်	 မှန်ကန်မျှတဖော	

အကျ ိုးရလေ်ဖကာင်းများ	 ရရှိနိုင်မည်ဆိုဖော	အချက်ကိ	ု

အပငင်းြွားေွယ်	မရှိဖြ။

ဆိုခဲ့ေည့်	ောဓကများအနက်	ောဓက	(၁)	နှင့်	(၂)	

တို့မှာ	 ပြည်ဖထာင်စုအဆင့်နှင့်	 ေက်ဆိုင်ဖော်လည်း	 ယခု	

တင်ေွင်းလွှာအမှုအတွက်	 အနှစ်ောရ	 မူေဖောအားပေင့်	

မှီပငမ်းေုံးစွဲနိုင်ဖြေည်။	ောဓက(၃)နှင့်(၄)တို့မှာ	 ပြည်နယ်	

ေို့မဟုတ်	 တိုင်းအဆင့်နှင့်	 ေက်ဆိုင်ဖောဖကကာင့်	 ယင်း	

ပြဋ္ဌာန်းချက်များြါ	စည်းကမ်းချက်များကို	ယခုတင်ေွင်းလွှာ	

အမှုအတွက်	 တုိက်ရုိက်အားပေင့်	 မီှပငမ်းေံုးစဲွနုိင်ေွယ်ရိှဖကကာင်း	

ေဖောရေည်။

ောဓက	 (၂)	 ပေစ်ဖော	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	

၃၀၂(ခ)(၃)	 မှ”	 ေင့်ဖလျာ်ေူ”	 ဟူဖော	 စကားရြ်ကို	

အဂသလိြ်ောောပေင့်	 ဖရးေားချက်၌	 “Suitable	member”	

ဟု	 ောောပြန်ေည်။	 ပမန်မာစာအေွဲ့၏	 အဂသလိြ်-ပမန်မာ	

အေိဓာန်တွင်	Suitable	ကို	“ဖကာင်းဖော၊	ေင့်ပမတ်ဖော၊	

ေင့်တင့်ဖော၊	ေင့်ဖလျာ်ဖော၊	ေင့်ဖတာ်ဖော၊	ဖလျာ်ကန်	

ဖော”	ဟု	အဓိြ္ပာယ်	ေွင့်ဆိုထားေည်။

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့အတွက်	 စည်းကမ်းချက	်

ေတ်မှတ်ရာတွင်	 “ေင့်ဖလျာ်ဖော”	 ဟူဖော	 ဖဝါဟာရကို	

ေုံးစွဲမည်ဆိုြါက	ယင်းစကားရြ်၌	ြါဝင်ေင့်၊	ြါဝင်ထိုက်ေူ	

များဟူဖော	အဓိြ္ပာယ်ောမက	ယင်းစကားရြ်၏	ကျယ်ဝန်း	

(e)
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pmrsufESmဖော	 နယ်ြယ်အတွင်း၌	 ေက်လိုက်မှုကင်းဖော၊	 ဖပောင့်	

မတ်မှန်ကန်ဖောဟူေည့်	 အဓိြ္ပာယ်များလည်း	 အကျုံးဝင်	

ေက်ဖရာက်နိုင်ဖြေည်။

ထို့ပြင်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ဟူေည်	 စုံစမ်းစစ်	

ဖဆးမှု၏	 တရားေူကကီးများြင်ပေစ်ေပေင့်	 ‘ေင့်ဖလျာ်ဖော’	

ဟူေည့်	 စကားရြ်၌	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 တရားဥြဖေများဆိုင်ရာ	

အက်ဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၁၃(၃)	 တွင်ြါရှိဖော	 ‘တရားမျှတ၍	

ောနာညီမျှစွာ	စိတ်ဖကာင်းဖစတနာပေင့်	ဆံုးပေတ်နုိင်စွမ်းဖော’		

ဟူေည့်	 ေဖောအဓိြ္ပာယ်များလည်း	 အဖကကာင်းကိစ္စ	

အဖလျာက်	အကျုံးဝင်ေက်ဖရာက်နိုင်ေွယ်ရှိဖြေည်။

ေို့ပေစ်ရာ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 အရ	 ဖဆာင်ရွက်ရာ၌	

ပြည်ဖထာင်စုအဆင့်တွင်	 ဖဆာင်ရွက်ရန်	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	

စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာ	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	 ေွဲ့စည်းမှု	

ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်လည်းဖကာင်း၊	ပြည်နယ်	ေ့ုိမဟုတ်	တုိင်းအဆင့်	

မှ	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌများအား	 တာဝန်မှ	

ရုြ်ေိမ်းပခင်းဆုိင်ရာ	စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့	ေဲွ့စည်းမှု	ပြဋ္ဌာန်း

ချက်များနှင့်လည်းဖကာင်း	ညီညွတ်ဖစေင့်ေည်ဟု	ေုံးေြ်	

ေည်။

ထို့ဖကကာင့်	ဆုံးပေတ်ရန်	 ပြဿနာ(၃)	 ေုတိယြိုင်းကို

အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	

၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ဖကကာင်း	

ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို																			နှင့်								ဥက္ကဋ္ဌ

ကယားပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်																		ကယားပြည်နယ်

	 		လွှတ်ဖတာ်

(y)

၁





၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

အောက်တိုဘာလ 
၂၇ ရက်

1

၂၀၂၀	ပြည့်နှစ်၊	တင်ေွင်းလွှာအမှတ်	-	၁

ဆံုးပြတ်ချက်

နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးမျ ိုးညွန့်၊	

အေွဲ့ဝင်များပေစ်ကကဖော	 ဦးတင်ဖမာင်ပမင့်၊	 ဦးပမင့်ဝင်း၊	 ဦးမျ ိုးပမင့်၊	

ဦးခင်ဖမာင်ချ ို၊	 ဖေါ်ခင်ဖေးကကယ်၊	 ဦးတွာလ်ကျင်ဖြါင်၊	 ဖေါ်လှမျ ိုးနွယ်၊	

ဦးဖကျာ်ဆန်း	တို့ဖရှ့တွင်-

ဦးအယ်လ်သြာင်းရှို	

ကယားပြည်နယ်ဝန်ကကီးချု ြ်	

ကယားပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့

	နှင့်

ဥက္ကဋ္ဌ

ကယားပြည်နယ်လွှတ်သတာ်

ဦးအယ်လ်သြာင်းရှိုကို	 နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတက	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်စွဲြါ	

အမိန့်အမှတ်၊	 ၂၄/၂၀၂၀	 ပြင့်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲပြီးပြစ်	

ေပြင့်	၎င်းေည်	နိုင်ငံသတာ်ြွဲ့စည်းြုံအသပခခံဥြသေဆိုင်ရာခုံရုံးေို့	တင်ေွင်း	

လွှာတင်ေွင်းခွင့်ရှိေူ	 ဟုတ်	 မဟုတ်၊	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	 ၅	 ဦးအနက်	

ဦးေိန်းသအာင်	 (ခ)	 ဦးစဲရယ်	 နုတ်ထွက်ေွားေည့်အတွက်	 လွှတ်သတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်	 စုစုသြါင်းဦးသရ	 အနည်းဆုံး	 သလးြုံ	 တစ်ြုံ	 ပြည့်မီပခင်းမရှိ

သတာ့ေည့်အသပခအသနတွင်	 စွြ်စွဲချက်ကို	 ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်သဆးပခင်း	

နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ြွဲ့စည်းြုံအသပခခံဥြသေြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ြွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ပခင်း	 ရှိ	 မရှိ	 ေို့မဟုတ်	 အပခားအသြကာင်းများသြကာင့်	

ြွဲ့စည်းြုံအသပခခံဥြသေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုရန်	
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လိုအြ်ပခင်း	 ရှိ	 မရှိ၊	 ဦးအယ်လ်သြာင်းရှိုအသြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်ကို	

စုံစမ်းစစ်သဆးနိုင်ရန်	 စံုစမ်းစစ်သဆးသရးအြဲွ့ကုိ	 ြဲွ့စည်းရာတွင်	 စွြ်စဲွပြစ်တင်	

ရာတွင်ြါဝင်ေည့်	 လွှတ်သတာ်ကုိယ်စားလှယ်	 ၃	 ဦးကုိ	 စံုစမ်းစစ်သဆးသရး	

အြဲွ့တွင်	 ထည့်ေွင်းြဲွ့စည်းပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ြဲွ့စည်းြံုအသပခခံဥြသေ	 ြုေ်မ	

၂၆၃(ဂ)	 ကုိ	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆုိရန်	 လုိအြ်ပခင်း	 ရိှ	 မရိှ	 ေ့ုိမဟုတ်	

အပခားအသြကာင်းများသြကာင့်	ြဲွ့စည်းြံုအသပခခံဥြသေြုေ်မ	၂၆၃(ဂ)	ကုိ	အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆုိရန်	လုိအြ်ပခင်း	ရိှ	မရိှ။

ဆုံးပြတ်ချက်။	 ။	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	၂၆၃(ခ)နှင့်စြ်လျဉ်း၍	တိုင်း	

ဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ေို့မဟုတ်	 ဝန်ကကီးတစ်ဦးဦး	

အဖြါ်	ဖော်ပြြါအဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ပေင့်	စွြ်စဲွပြစ်တင်လုိြါက	ေက်ဆုိင်ရာ	

တိုင်းဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	ကိုယ်စားလှယ်	

စုစုဖြါင်းဦးဖရအနက်	 အနည်းဆုံးဖလးြုံတစ်ြုံက	 လက်မှတ်ဖရးထိုးပြီး	

မိမိတို့၏	 စွြ်စွဲချက်ကို	 ေက်ဆိုင်ရာ	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌထံမှတစ်ဆင့်	

လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	 တင်ေွင်းရမည်ဟု	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုလိုက်ေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ေက်ဆိုင်ရာ	

လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌေည်	စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့ကုိ	ေင့်ဖလျာ်ဖော	လွှတ်ဖတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်များပေင့်	 ေွဲ့စည်း၍	 စွြ်စွဲချက်ကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖစရမည်ဟု	

အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုလိုက်ေည်။

ထြ်မံဆုံးပြတ်ချက်	။	 ။	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ေည်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေ	ြုေ်မ	၃၂၆(က)	အရ	ခုံရုံးေို့	ေတ်မှတ်ထားဖောနည်းလမ်းများနှင့်

အညီ	တင်ေွင်းလွှာ	တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူပေစ်ေည်။
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ေတ်မှတ်ထားဖော	 နည်းလမ်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 နိုင်ငံဖတာ	်

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးဥြဖေ	ြုေ်မ	၁၅(က)	၌	ဖအာက်ြါအတိုင်း	

ပြဋ္ဌာန်းထားေည်-

“တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ပေစ်လျှင်	 မိမိ၏	

တင်ေွင်းလွှာကို	နိုင်ငံဖတာ်	ေမ္မတမှတစ်ဆင့်	တင်ေွင်းရမည်။”

တင်ေွင်းေူ	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုေည်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တစ်ဦး

ပေစ်ပြီး	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံး၏	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုချက်ရယူနိုင်ဖရးအတွက်	တင်ေွင်းလွှာကို	၃၁-၈-၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	

နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံတင်ပြခဲ့၍	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတက	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့	

တွင်	 ခုံရုံးေို့	 ဆက်လက်ဖြးြို့ခဲ့ပခင်းပေစ်ေည်။	 တင်ေွင်းေူေည်	 ဝန်ကကီး	

ချုြ်အပေစ်	 တာဝန်ထမ်းဖဆာင်ဆဲကာလတွင်	 တင်ေွင်းလွှာကို	 တင်ေွင်း	

ခဲ့ပခင်းပေစ်ေပေင့်	 ခုံရုံးေို့	 တင်ေွင်းလွှာ	 တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူပေစ်ဖကကာင်း	

ေုံးေြ်ရရှိေည်။

ပြည်နယ်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးများခန့်ထားပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	သြါ်သြါက်	

လာသောပြဿနာကို	ဆုံးပြတ်ချက်ရယူရန်	လွှဲအြ်မှု၊	၁၉၅၈	ခုနှစ်	လွှဲအြ်မှု	

အမှတ်	၂၁	တွင်	တရားလွှတ်ဖတာ်ချုြ်က	ဖအာက်ြါအတိုင်း	ဆင်ပခင်ေုံးေြ်	

ခဲ့ေည်-

“ဝန်ကကီးဖစာလူလူနှင့်	 ဝန်ကကီးေူးဝါးဖော်ရစ်တို့ေည်၊	 ပြည်နယ်	

ဖကာင်စီအေီးေီး၏	ညီလာခံကို	၁၉၅၈	ခုနှစ်၊	ေူလိုင်လ	၄	ရက်ဖန	

၌	 ကျင်းြရန်	 ေတ်မှတ်ဆင့်ဖခါ်ပြီးဖနာက်	 ေူလိုင်လ	 ၃ရက်ဖန့	

မွန်းလွဲြိုင်းတွင်	 နုတ်ထွက်ခဲ့ကက၍	ဤကိစ္စမှာ	 ပြီးဆုံးခဲ့ေည့်	 ကိစ္စ	

ပေစ်ေည့်အားဖလျာ်စွာ	 စဉ်းစားဖဝေန်ရန်ြင်	 မလိုဖတာ့ဟု	 ယူဆ	

လိုက်ဖော်လည်း၊	 ဖနာင်အခါ	ဤကဲ့ေို့ဖော	အဖပခအဖနမျ ိုး	 ဖြါ်	

ဖြါက်လာေပေင့်	အခက်အခဲနှင့်	တေန်ဖတွ့ကကုံြါက	ဖပြပြစ်ဖအာင်	
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ဖဆာင်ရွက်နုိင်ဖစရန်အလ့ုိငှာ၊	ဤကိစ္စကုိ	စဉ်းစားဖဝေန်ေင့်ဖကကာင်း	

ပေင့်	လိုက်ြါဖဆာင်ရွက်ကကေူ	 ြညာရှိဖရှ့ဖနကကီးများက	 ဖလျှာက်	

ထားကကေည့်အတိုင်း	 ဤရုံးဖတာ်ကလည်း	 ကကားနာဖဝေန်ရန်	

ေဖောတူခဲ့ေည်။”

အဆိုြါလွှဲအြ်မှု၌	 ဖနာင်တွင်အလားတူပြဿနာမျ ိုး	 ကကုံဖတွ့ြါက	

အဆင်ဖပြစွာ	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ	 ဝန်ကကီးများနုတ်ထွက်ကကပြီးကိစ္စ

ပေစ်ဖော်လည်း	 လွှဲအြ်မှုကို	 ဖဆာင်ရွက်ေင့်ဖကကာင်း	 ြညာရှိဖရှ့ဖနကကီး	

များက	 ေဖောညီစွာတင်ပြခဲ့ကကေကဲ့ေို့	 နိုင်ငံဖတာ်တရားဝန်ကကီးချုြ်	

ဦးပမင့်ေိန်းနှင့်	 တရားဝန်ကကီးနှစ်ြါးြါဝင်ဖော	 တရားလွှတ်ဖတာ်ချုြ်က	

လည်း	 အမှုကို	 ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်ခဲ့ဖကကာင်း	 ဖတွ့ရေည်။	 ယင်းအမှု	

တွင်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးဖဟာင်းများအတွက်	 လိုက်ြါဖဆာင်ရွက်ေူမှာ	

ဖေါက်တာေဖမာ်ပေစ်ေည်။

ယခုတင်ေွင်းလွှာအမှုမှာလည်း	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြါ	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ	 ဖြါ်ဖြါက်ဖောပြဿနာပေစ်ေပေင့်	

ဖနာင်အခါတွင်	ဤကိစ္စမျ ိုးဖြါ်ဖြါက်ြါက	 ဖပြပြစ်စွာ	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ဖရး	

အတွက်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကုိ	 ရာထူးမှရြ်စဲပြီးပေစ်ဖော်လည်း	တင်ေွင်း	

လွှာအမှုကို	 ဖဝေန်စိစစ်လျက်	 အဆုံးအပေတ်ပြုထိုက်ဖကကာင်း	 ဆင်ပခင်	

ေုံးေြ်ေည်။

အထက်ြါ	 ေုံးေြ်ချက်များအရ	 ဆုံးပေတ်ရန်	 ပြဿနာ(၁)နှင့်စြ်	

လျဉ်း၍	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုေည်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲပခင်း	

မခံရမီ	 တာဝန်ထမ်းဖဆာင်ဆဲကာလအတွင်း	 ၃၁-၈-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	

နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံမှတစ်ဆင့်	တင်ေွင်းလွှာကို	တင်ေွင်းခဲ့ပခင်းပေစ်ေပေင့်	

၎င်းေည်	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေို့	 တင်ေွင်းလွှာ	

တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူပေစ်ဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။
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ထြ်မံဆုံးပြတ်ချက်	။	 ။	 ဆုံးပေတ်ရန်	 ပြဿနာ(၂)	 ြထမြိုင်းမှာ	 “စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ေူ	 ၅ဦးအနက်	 ဦးေိန်းဖအာင်(ခ)	 ဦးစဲရယ်	 နုတ်ထွက်ေွားေည့်	

အတွက်	လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	စုစုဖြါင်းဦးဖရ	အနည်းဆုံး	ဖလးြုံတစ်

ြုံပြည့်မီပခင်းမရှိဖတာ့ေည့်အဖပခအဖနတွင်	စွြ်စွဲချက်ကို	ဆက်လက်စုံစမ်း	

စစ်ဖဆးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ကို	အနက်

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆုိရန်လုိအြ်ပခင်း	ရိှ	မရိှ”	ဟူ၍ပေစ်ေည်။	

	 ယင်းကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍	တင်ေွင်းခံရေူကိုးကားဖော	အမျ ိုးေား	

လွှတ်သတာ်	 ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးစိုင်းေန်းနိုင်ြါ	 ၂၃	 ဦးနှင့်	 ပြည်သထာင်စု	

လွှတ်သတာ်၃	အမှုတွင်	ဖအာက်ြါ	အတိုင်း	လမ်းညွှန်ထားေည်-

“နုိင်ငံဖတာ်ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာခံုရံုးေည်	 ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံ	

ဥြဖေနှင့်	ညီညွတ်မှု	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ပခင်းလုြ်ငန်းတာဝန်ကို	ဥြဖေနှင့်	

အညီ	 ဖဆာင်ရွက်ရာ၌	 ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်များက	 ပြဋ္ဌာန်းေည့်	

ဥြဖေများကို	စိစစ်နိုင်ေကဲ့ေို့	အုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များ၏	

ဖဆာင်ရွက်ချက်များကိုလည်း	 စိစစ်နိုင်ခွင့်	 ရှိဖြေည်။	 ေို့ရာတွင်	

ဥြဖေပြုအာဏာြုိင်များ၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်များကုိမူကား	 နုိင်ငံဖတာ်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးက	စိစစ်ြိုင်ခွင့်	မရှိဖြ။	ယင်းေို့	

ဖော	စိစစ်ြိုင်ခွင့်ကို	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေက	နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံ	

အဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးအား	အြ်နှင်းထားပခင်း	မရှိဖြ။”

ထ့ုိပြင်	အမျ ိုးေားလွှတ်သတာ်ကုိယ်စားလှယ်	သေါ်နန်းနီနီသအးြါ	၂၅	ဦး	

နှင့်	 ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ်၄	 အမှု၊	အမျ ိုးေားလွှတ်သတာ်ကိုယ်စားလှယ်	

သေါက်တာစိုင်းဆိုင်သကျာက်ဆမ်ြါ	 ၂၅	 ဦးနှင့်	 ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ၅် 

အမှု	 တို့တွင်လည်း	 ယင်းမူေဖောကို	 အစဉ်တစိုက်	 လိုက်နာဆုံးပေတ်ခဲ့	

ေည်။
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ေို့ပေစ်၍	တင်ေွင်းခံရေူ၏	ရှင်းလင်းလွှာြါတင်ပြချက်ကုိ	လက်ခံ	

ေည်။

စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	၅	ဦးအနက်	ဦးေိန်းဖအာင်(ခ)ဦးစဲရယ်	နုတ်ထွက်	

ေွားပခင်း	 အတည်ပေစ်	 မပေစ်	 ကိစ္စ၊	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 စုစုဖြါင်း	

ဦးဖရ	အနည်းဆုံး	ဖလးြုံတစ်ြုံ	ပြည့်မီပခင်းမရှိဖတာ့ေည့်	အဖပခအဖနတွင်	

စွြ်စွဲချက်ကို	ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဖဆးပခင်းကိစ္စတို့မှာ	ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်	

၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်များတွင်	 အကျုံးဝင်ေည်ပေစ်၍	 ခုံရုံးအဖနပေင့်	 စိစစ်	

ြိုင်ခွင့်ရှိဖော	ကိစ္စများမဟုတ်ဟု	ဆင်ပခင်ေုံးေြ်ေည်။

ထ့ုိဖကကာင့်	ဆံုးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၂)ြထမြုိင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ေဲွ့စည်းြံု	

အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ပခင်း	

မရှိဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

ပြဿနာ	 (၂)	 ေုတိယြိုင်းမှာ	 “အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	

လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ”	ပေစ်ရာ	ယင်းအချက်ကို	ဆက်လက်စိစစ်ရန်	ပေစ်ေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ြါ	ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ	ဖအာက်ြါ	

အတိုင်းပေစ်ေည်-

“တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ေို့မဟုတ်	

ဝန်ကကီး	 တစ်ဦးဦးအဖြါ်	 ဖော်ပြြါအဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ပေင့်	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်လိုြါက	ေက်ဆိုင်ရာတိုင်းဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	ေို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	စုစုဖြါင်းဦးဖရအနက်	အနည်း	

ဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံ	 က	 လက်မှတ်ဖရးထိုးပြီး	 မိမိတို့၏စွြ်စွဲချက်ကို	

ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်။”

ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်	ပြီးပြည့်စံုဖော	ပြဋ္ဌာန်း	

ချက်နှင့်	ပြီးပြည့်စုံပခင်းမရှိဖော	ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟူ၍	နှစ်မျ ိုးရှိေည်။	တစ်နည်း	
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အားပေင့်	 ကိုယ်တွင်းပြည့်	 အဖကာင်အထည်ဖော်နိုင်ေည့်	 ပြီးပြည့်စံုဖော	

အဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်	(self-executing	constitutional	provision)	

နှင့်	 ကိုယ်တွင်းပြည့်	 အဖကာင်အထည်မဖော်နိုင်ေည့်	 ပြီးပြည့်စုံပခင်းမရှိ	

ဖော	အဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်(non-self	executing	constitutional	

provision)	တို့ပေစ်ေည်။	(	N.S	Bindra’s	The	Interpretation	of	Statutes	

(Fifth	Edition)	P.	757	တွင်ကကည့်ြါ	)

ပြီးပြည့်စုံဖောပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုေည်မှာ	 အပခားဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်	

တစ်ရြ်၏	 အဖထာက်အကူ	 မြါေဲ	 ဥြဖေတွင်ဖြးအြ်ထားေည့်	 အခွင့်	

အဖရးကို	 ရရှိခံစားဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	 ချမှတ်ထားဖော	 တာဝန်ကို	

မပေစ်မဖန	 ထမ်းရွက်ဖစရန်လည်းဖကာင်း	 လုံဖလာက်ဖော	 စည်းကမ်း	

နည်းလမ်းများ	 ထည့်ေွင်းထားေည့်	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည်။	 ဖနာက်ထြ်	

ဥြဖေတစ်ရြ်	 ပေည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းမှော	 အကျ ိုးေက်ဖရာက်မှုရှိနိုင်မည	်

ပေစ်လျှင်	ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ေည်	 ပြီးပြည့်စုံပခင်းမရှိဖော	 ပြဋ္ဌာန်းချက်	 ပေစ်	

ေည်။

၂၀၁၃	 ခုနှစ်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	

ဆိုင်ရာဥြဖေ	မပြဋ္ဌာန်းမီ	 ၂၀၁၀	 ပြည့်နှစ်၌	 ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ဖော	တိုင်းဖေေကကီး	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာဥြဖေ၏နိေါန်းတွင်	 ဖအာက်ြါ	

အတိုင်း	ဖော်ပြထားေည်-

“ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဖတာ်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ြုေ်မ	၄၄၃	တွင်	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	အဖကာင်အထည်ဖော်ဖရးအတွက်	

ကကိုတင်ဖဆာင်ရွက်ရန်လုိအြ်ေည့်	 လုြ်ငန်းရြ်များကုိ	 နုိင်ငံဖတာ်ဖအးချမ်း	

ောယာဖရးနှင့်	ေွံ့ပေိုးဖရးဖကာင်စီက	ဖဆာင်ရွက်ဖြးရန်	ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	

အဖလျာက်	 နိုင်ငံဖတာ်၏	 ဥြဖေပြုဖရး၊	 အုြ်ချုြ်ဖရးနှင့်	 တရားစီရင်ဖရး	

ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများကို	 ဖချာဖမွ့စွာ	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းဖကာင်း၊	
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လွှတ်ဖတာ်	 အေီးေီးဖြါ်ဖြါက်လာေည့်အခါတွင်	 ဖဆာင်ရွက်ရန်ရှိဖော

လုြ်ငန်းများကို	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းဖကာင်း၊	 ကကိုတင်ဖဆာင်ရွက်	

ရမည့်	လုြ်ငန်းရြ်များကို	ဥြဖေနှင့်အညီ	ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းဖကာင်း	

ေက်ဆိုင်ရာဥြဖေများကို	ပြဋ္ဌာန်းရန်	လိုအြ်လာြါေည်။

ေို့ပေစ်ြါ၍	 နိုင်ငံဖတာ်ဖအးချမ်းောယာဖရးနှင့်	 ေွံ့ပေိုးဖရးဖကာင်စီ	

ေည်	 ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဖတာ်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေအရ	

တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်များ	 ဖခါ်ယူကျင်းြရာတွင်	

လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများကို	အဆင်ဖပြဖချာဖမွ့စွာ	အဖကာင်အထည်	

ဖော်ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ	 ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတ	 ပမန်မာနိုင်ငံဖတာ်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၄၄၃	 နှင့်အညီ	 ဤဥြဖေကို	 ပြဋ္ဌာန်းလိုက်	

ေည်။”

ယင်းနိေါန်းတွင်	ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေနှင့်အညီ	လွှတ်ဖတာ်အေီးေီး	

ဖြါ်ဖြါက်လာေည့်အခါ၌	ဖဆာင်ရွက်ရန်ရိှဖောလုြ်ငန်းများကုိ	အဆင်ဖပြ	

ဖချာဖမွ့စွာ	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ဖစရန်	 ေက်ဆိုင်ရာဥြဖေများကို	 ပြဋ္ဌာန်းရန်	

လိုအြ်ဖကကာင်း	 ဖော်ပြထားပြီး	ဆက်လက်၍	ဥြဖေများကိုောမက	နည်း	

ဥြဖေများကိုြါ	 ပြဋ္ဌာန်းဖြးထားေည်ကို	 ဖထာက်ရှုပခင်းအားပေင့်	 အဖပခခံ	

ဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃	 ေည်	 ပြီးပြည့်စုံဖော	 ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ပေစ်ေည်ဟု	

မဆိုနိုင်ဖကကာင်း	ဖကာက်ယူရဖြမည်။

ထ့ုိပြင်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ	 ခန့်ထားပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 သြါ်သြါက်	

လာသောပြဿနာကုိ	 ဆံုးပြတ်ချက်ယူရန်	 လွှအဲြ်မှု၊	 ၁၉၅၈	 ခုနှစ်	 လွှအဲြ်မှု	

အမှတ်	 ၂၁	 ၌	အဖပခခံဥြဖေ၏	ေဖောေောဝကုိ	 ဖအာက်ြါအတုိင်း	 ေွင့်ဆုိ	

ညွှန်ပြထားေည်-

“အဖပခခံဥြဖေဆိုေည်မှာ	 ြစ္စုြ္ပန်ကာလအတွက်ော	 ဖခတ္တတည်	

ပမဲဖော	 ဥြဖေမျ ိုးမဟုတ်။	 ဖနာင်လာလတ္တံ့ဖောအနာဂတ်၌	 ဖြါ်	
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ဖြါက်မည့်	 မှုခင်းကိစ္စအဝဝအတွက်လည်း	 အာဏာတည်ရမည်	

ပေစ်ေပေင့်	 ဖနာင်ပေစ်ဖြါ်မည့်ကိစ္စတိုင်းအတွက်	 အဖေးစိတ်အား	

ပေင့်	 ပြဋ္ဌာန်းပခင်း	 မပြုနိုင်ဖြ။	ယခုကဲ့ေို့	 မဖမျှာ်လင့်ဖော	အခက်	

အခဲမျ ိုးဖြါ်ဖြါက်လာဖောအခါ	အုြ်ချုြ်ဖရး၊	ဥြဖေပြုဖရး၊	တရား	

စီရင်ဖရးစေည်တို့	 ဆိတ်ေုဉ်းပခင်းမပေစ်ရဖလဖအာင်	 အဓိြ္ပာယ်	

ဖကာက်ယူ၍	ဖဆာင်ရွက်ရမည်ပေစ်ေည်ကို	ေတိချြ်ရဖြမည်။”

ယင်းစီရင်ထုံးလမ်းညွှန်ချက်အရ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဟူေည်	

အနာဂတ်၌	ဖြါ်ဖြါက်လာမည့်	ကိစ္စတိုင်းအတွက်	အဖေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းပခင်း	

မပြုနိုင်ဖောဖကကာင့်	မဖမျှာ်လင့်ဖော	ပြဿနာများ	ကကုံဖတွ့လာေည့်အခါ	

ဖကာင်းပမတ်ဖော	ရည်ရွယ်ချက်ပေင့်	အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆုိဖကာက်ယူရန်	လုိအြ်	

ဖကကာင်း	ဆင်ပခင်ေုံးေြ်ရဖြမည်။

၁၉၇၃	ခုနှစ်	စကားရြ်များ	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုဖရးဥြဖေ	ြုေ်မ	

၃(ခ)တွင်	ဖအာက်ြါအတိုင်း	ပြဋ္ဌာန်းထားေည်-

“ဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ရြ်၏	အနက်အဓိြ္ပာယ်ကို	ယင်းဥြဖေ	

ကိုပြုေည့်	 အာဏာြိုင်အေွဲ့အစည်း၏	 ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ	

ဖအာင်	ေွင့်ဆိုဖစရမည်။”

အဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	၂၆၃(ခ)	ြါ	အဖကကာင်းအရာပေစ်ဖော	ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်ကုိ	စွြ်စဲွပြစ်တင်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ဥြဖေပြုေည့်	အေဲွ့အစည်း၏	

ရည်ရွယ်ချက်ကို	 ေိရှိနိုင်ရန်	 ကျွန်ုြ်တို့ေည်	 အမျ ိုးေားညီလာခံဆိုင်ရာ	

စာတမ်းများကို	ဖလ့လာကကည့်ရှုခဲ့ကကေည်။

နုိင်ငံသတာ်ြဲွ့စည်းြံုအသပခခံဥြသေ	 သရးဆဲွရာတွင်ြါဝင်မည့်	 ဥြသေ	

ပြုသရး၊	အုြ်ချုြ်သရး၊	တရားစီရင်သရးဆုိင်ရာ	ြဲွ့စည်းမှုတ့ုိအတွက်	အမျ ိုးေား	

ညီလာခံကျင်းြသရးလုြ်ငန်းသကာ်မတီ၏	ရှင်းလင်းသပြာြကားချက်	အပြည့်	
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အစုံ	(၂-၉-၁၉၉၄)	စာအုြ်	စာမျက်နှာ	၁၀၀၊	၁၀၁	တွင်	ဖအာက်ြါ	အတိုင်း	

ဖတွ့ရှိရေည်-

“နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေတွင်	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	 တိုင်း	

ဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	 ဝန်ကကီး၏	 အရည်	

အချင်းြျက်ယွင်းပခင်းဆိုတဲ့	 အဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ဖကကာင့်	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်နိုင်ခွင့်	ရှိရြါမယ်။

အဲေီလို	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ရာမှာ	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	

အဆင့်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်တစ်ရြ်တည်းရှိတဲ့အတွက်	 ပြည်ဖထာင်စု	

အဆင့်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်နှစ်ရြ်ရှိေကဲ့ေို့	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတ	

ေို့မဟုတ်	 ေုတိယေမ္မတများအား	 စွြ်စွဲပြစ်တင်တဲ့နည်းလမ်းများ

အတိုင်း	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်မှာ	 မဟုတ်တဲ့အတွက်	 ေီးပခားနည်းလမ်း	

များ	ေတ်မှတ်ထားရန်	လိုအြ်မှာပေစ်ြါတယ်။

တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ေို့မဟုတ်	ဝန်ကကီး	

တစ်ဦးဦးအဖြါ်	 ရှင်းလင်းဖပြာကကားခဲ့တဲ့	 အဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်နဲ့	

စွြ်စွဲ	 ပြစ်တင်လုိြါက	 ေက်ဆုိင်ရာ	 တုိင်းဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	

ေ့ုိမဟုတ်	ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ကုိယ်စားလှယ်	စုစုဖြါင်းဦးဖရအနက်	

အနည်းဆုံး	ဖလးြုံ	တစ်ြံုက	လက်မှတ်ဖရးထုိးပြီး	မိမိတ့ုိရဲ့	စွြ်စဲွချက်	

ကုိ	ေက်ဆုိင်ရာလွှတ်ဖတာ်	ေောြတိထံ	တင်ပြရြါမယ်။

ယင်းစွြ်စွဲချက်ကို	 ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်	 ေောြတိက	 စုံစမ်း	

စစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	ေွဲ့စည်း၍	စုံစမ်းစစ်ဖဆးရြါမယ်”

ကျွနု်ြ်တ့ုိေည်	 စွြ်စဲွပြစ်တင်ပခင်းနှင့်ေက်ဆုိင်ေည့်	ကျင့်ေံုးြံုစနစ်	

ကို	ကျယ်ပြန့်စွာေိရှိနိုင်ရန်	၁၉၄၇	ခုနှစ်	ေွဲ့စည်းအုြ်ချုြ်ြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်းဖကာင်း၊	 ကချင်ပြည်နယ်၊	 ကရင်ပြည်နယ်၊	
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တနေသာရီတိုင်းဖေေကကီး၊	မွန်ပြည်နယ်၊	မန္တဖလးတိုင်းဖေေကကီး၊	ရှမ်းပြည်	

နယ်တို့၏	 လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်းဥြဖေများကိုလည်းဖကာင်း	 ဖလ့လာ	

ကကည့်ရှုခဲ့ကကေည်။	အဆိုြါ	ဥြဖေ၊	နည်းဥြဖေများ၌	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးတစ်ဦးဦးအဖြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်အဆိုကို	

တင်ပြလာြါက	ယင်းအဆိုကို	အတည်ပြု	မပြု	လွှတ်ဖတာ်၏	အဆုံးအပေတ်	

ကို	ဦးစွာရယူဖကကာင်း	ဖလ့လာဖတွ့ရှိရဖြေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေတွင်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်ကို	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းအတွက်	ြုေ်မ	၂၆၃	ကို	ပြဋ္ဌာန်းဖြးထားပြီး	

ကျင့်ေုံးြုံနည်းလမ်းအပေစ်	 ၂၀၁၀	 ပြည့်နှစ်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေ	၁၁၇	ကို	ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ေည်။

၂၀၁၀	 ပြည့်နှစ်	 တုိင်းဖေေကကီး	 ေ့ုိမဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	

ဆုိင်ရာနည်းဥြဖေများ	နည်းဥြဖေ	၁၁၇	တွင်	ဖအာက်ြါအတုိင်း	ပြဋ္ဌာန်းထား	

ေည်-

“လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေည်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကုိပေစ်ဖစ၊	တုိင်းဖေေကကီး	ေ့ုိမဟုတ်	ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးကိုပေစ်ဖစ၊	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်တရား	

လွှတ်ဖတာ်	တရားေူကကီးချုြ်နှင့်	တုိင်းဖေေကကီး	ေ့ုိမဟုတ်	ပြည်နယ်	

တရားလွှတ်ဖတာ်	 တရားေူကကီးများကိုပေစ်ဖစ၊	 တိုင်းဖေေကကီး	

ေ့ုိမဟုတ်	 ပြည်နယ်ဥြဖေချု ြ်ကုိပေစ်ဖစ၊	 တုိင်းဖေေကကီး	 ေ့ုိမဟုတ်	

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုြ်ကိုပေစ်ဖစ	 စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုလျှင်	 ေွဲ့စည်းြုံ	

အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃	 နှင့်	 ၃၁၁	 တို့ြါ	 ေက်ဆိုင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်း	

ချက်များနှင့်အညီ	 လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	 တင်ေွင်း	

ဖဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေည်။”
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၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်းဥြဖေကို	

အစားထိုးပြဋ္ဌာန်းလိုက်ေည့်အခါ၌	ယခင်နည်းဥြဖေ	၁၁၇	ကို	နည်းဥြဖေ	

၁၂၃	 အပေစ်	 ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ေည်။	 ယခင်	 နည်းဥြဖေ	 ၁၁၇	 နှင့်	 ယခု	

နည်းဥြဖေ	 ၁၂၃	 နှစ်ရြ်လုံးတွင်	 “စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုလျှင်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃	 နှင့်	 ၃၁၁	 တို့ြါ	 ေက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ	

လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	 တင်ေွင်းဖဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေည်”	 ဟူ၍	

ြါရှိေည်။

ေို့ပေစ်ရာ	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ရန်	 အဖကကာင်းဖြါ်ဖြါက်လာ၍	 အဖပခခံ	

ဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃	အရ	ဖဆာင်ရွက်မည်ဆိုြါက	ယင်းဥြဖေြုေ်မြါ	ပြဋ္ဌာန်း	

ချက်များနှင့်	 ညီညွတ်ရမည့်အပြင်	 ယင်းြုေ်မကိုညွှန်း၍	 ပြဋ္ဌာန်းထားဖော	

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်းဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုြါ	ယှဉ်တွဲကိုးကား	

မှော	မှန်ကန်ပြည့်စုံဖြလိမ့်မည်။	အဖပခခံဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်ကို	 ရည်ညွှန်း	

၍	 ပြဋ္ဌာန်းထားဖော	 ကျင့်ေုံးရမည့်	 နည်းဥြဖေတစ်ရြ်ကို	 ြစ်ြယ်ကာ	

အချည်းနီှးပေစ်ဖစမည်ဆုိြါက	အဖပခခံဥြဖေ၏	ရည်ရွယ်ချက်ကုိ	ဖော်ဖဆာင်	

နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု	ကျွန်ုြ်တို့ယူဆေည်။

ဤအဖကကာင်းအရာနှင့်အလားတူကိစ္စမျ ိုးပေစ်ေည့်	တိုင်းဖေေကကီး	

လွှတ်ဖတာ်	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	 ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ေုတိယဥက္ကဋ္ဌများကို	

တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းရန်ရှိြါက	ဖဆာင်ရွက်ရေည့်	လုြ်ငန်းစဉ်များကို	ကယား

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများတွင်	 နည်းဥြဖေ	 ၇၃	 မှ	 ၉၅	

အထိ၌	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည်ကို	 ဖတွ့ရေည်။	 ယင်းလုြ်ငန်းစဉ်	 ပြဋ္ဌာန်းချက်	

များအရ	 တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းရန်အဆိုကို	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဖလးြုံ	

တစ်ြုံက	တင်ေွင်းရပြီး	ယင်းအဆိုကို	ေုံးြုံ	နှစ်ြုံ	ဖထာက်ခံမဲပေင့်	အတည်	

ပြုြါမှ	 ဆက်လက်အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ရန်	 ပေစ်ဖကကာင်းဖတွ့ရေည်။	

ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးလုံးအား	 တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းရန်အဆိုပေစ်ြါက	
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လွှတ်ဖတာ်ရံုးအကကီးအမှူးက	ေောြတိဖရွးဖကာက်တင်ဖပမောက်ကာ	 ဖဆာင်	

ရွက်ကကရေည်။

အဖပခခံဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်ကို	အဓိြ္ပာယ်ဖကာက်ယူရာတွင်	အဖပခခံ	

ဥြဖေဖရးဆွဲေူများ၏	 ရည်ရွယ်ချက်နှင့်	 ညီညွတ်ဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	

ယင်းရည်ရွယ်ချက်ကို	 ဖော်ဖဆာင်ရာပေစ်ေည့်	 ဥြဖေ၊	 နည်းဥြဖေြါ	

ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို	အဖဟာေိကံမပေစ်ဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	စွြ်စွဲပြစ်တင်	

ပခင်း၊	တာဝန်မှ	ရုြ်ေိမ်းပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍	နည်းဥြဖေတစ်ရြ်တည်းတွင်	

ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	 ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု	 ကွဲလွဲမှုမရှိေဲ	 ညီညွတ်ဖစ	

ရန်လည်းဖကာင်း၊	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ကို	အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆို	

ရန်	 လိုအြ်ေည်ဟု	 ေုံးေြ်ေည်။	 အထူးအားပေင့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းကို	

လွှတ်ဖတာ်ေို့	အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	တင်ေွင်းဖဆာင်ရွက်ရန်လိုအြ်ဖကကာင်း	

ထင်ရှားဖစရန်အလို့ငှာ	 အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ဖကကာင်း	ဖကာက်ယူေည်။

ထ့ုိဖကကာင့်	ဆံုးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၂)	ေုတိယြုိင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	အပခား	

အဖကကာင်းများဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်လိုအြ်ဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

ထြ်မံဆုံးပြတ်ချက်	။	 ။	 ပြဿနာ	 (၃)	ြထမြိုင်းမှာ	 “ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို	

အဖြါ်	စွြ်စွဲ	ပြစ်တင်ချက်ကို	စုံစမ်းစစ်ဖဆးနိုင်ရန်	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	

ေွဲ့စည်းရာတွင်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ရာတွင်	ြါဝင်ေည့်	လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	

၃	 ဦးကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့တွင်	 ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ဂ)	ကို	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်	

ပခင်း	ရှိ	မရှိ”	ဟူ၍	ပေစ်ေည်။

အထက်တွင်ဖော်ပြခ့ဲပြီးပေစ်ဖော	စီရင်ထံုးများြါ	လမ်းညွှန်မူေဖော	

များအရ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေည်	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၏	
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ဖဆာင်ရွက်ချက်များကိုလည်းဖကာင်း၊	လွှတ်ဖတာ်၏	ဖဆာင်ရွက်ချက်များ	

ကိုလည်းဖကာင်း	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေနှင့်	ညီညွတ်ပခင်း	ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်ရန်	

အဖကကာင်းမရှိဖချ။

ထ့ုိဖကကာင့်	ဆံုးပေတ်ရန်	ပြဿနာ(၃)	ြထမြုိင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ေဲွ့စည်းြံု	

အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ပခင်း	

မရှိဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

ပြဿနာ	 (၃)	 ေုတိယြိုင်းမှာ	 “အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ဂ)	ကို	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်	

ပခင်း	ရှိ	မရှိ”	ဟူ၍	ပေစ်ေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ	 ဖအာက်ြါ	

အတုိင်းပေစ်ေည်-

“ေက်ဆိုင်ရာ	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	

ေွဲ့စည်း၍	 စွြ်စွဲချက်ကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖစရမည်။	 စုံစမ်းစစ်ဖဆး	

ရမည့်	လုြ်ငန်းြမာဏကိုဖထာက်ရှု၍	စုံစမ်းစစ်ဖဆးမှု	ပြီးစီးရမည့်	

ကာလကိုလည်း	ေတ်မှတ်ဖြးရမည်။”

ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရး	

အေွဲ့ကို	ေွဲ့စည်းနိုင်ဖကကာင်းကုိော	ဖော်ပြထားပြီး	မည်ေည့်ြုဂ္ဂိုလ်များနှင့်	

ေွဲ့စည်းရမည်ဟူဖော	ဖော်ပြချက်မြါရှိဖချ။

အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ဂ)ြါ	ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရး	

အေွဲ့ဝင်၏	 အရည်အချင်းေတ်မှတ်ချက်	 မြါရှိဖောဖကကာင့်	 လွှတ်ဖတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်များအပြင်	အပခားမည်ေူကိုမဆို	ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းနိုင်ေည့်	

ေဖောေက်ဖရာက်လျက်ရှိေည်ကို	ဖတွ့ရေည်။

အဆင့်ဆင့်ဖော	ဥြဖေပြုအေွဲ့အစည်းများေည်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်း	

ဆိုင်ရာ	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးမည့်	 အေွဲ့ဝင်များအား	 ထိုကဲ့ေို့	 အရည်အချင်း	



15

ေတ်မှတ်ချက်မထားေဲ	 အလွတ်ေဖောထားကာ	 ေွဲ့စည်းဖစလိုဖော	

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရှိေည်ဟူ၍ကား	ဆိုနိုင်မည်	မဟုတ်ဖချ။

စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့များ	 ေဲွ့စည်းပခင်းကိစ္စ၌ထားရိှဖော	 ဥြဖေပြု	

အာဏာြိုင်တို့၏	ေဖောထားကို	ဖအာက်ြါပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်	ဖတွ့ပမင်	

နိုင်ဖြေည်-

(၁)	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတကိုပေစ်ဖစ၊	 ေုတိယေမ္မတ	 တစ်ဦးဦးကို	

ပေစ်ဖစ	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းဆုိင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၇၁(ဃ)တွင်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆး	

ပခင်းကိစ္စအတွက်	 “လွှတ်ဖတာ်တစ်ရြ်ရြ်က	 စွြ်စွဲချက်ကို	

အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ရန်	ဖထာက်ခံလျှင်	အပခားလွှတ်ဖတာ်	

တစ်ရြ်က	 ယင်းစွြ်စွဲချက်ကိုအေွဲ့ေွဲ့၍	 စုံစမ်းစစ်ဖဆး	

ရမည်”	ဟု	စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထားေည်။

(၂)	 ပြည်ဖထာင်စုတရားေူကကီးချုြ်နှင့်	 ပြည်ဖထာင်စုတရား	

လွှတ်ဖတာ်ချုြ်	 တရားေူကကီးများအား	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်း	

ဆိုင်ရာ	ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	

၃၀၂(ခ)(၃)	 ၌	 “စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်းရာတွင်	

ပြည်ေူ့လွှတ်ဖတာ်နှင့်	 အမျ ိုးေားလွှတ်ဖတာ်	 ကုိယ်စားလှယ်	

ဦးဖရ	တူညီစွာြါဝင်ဖစပြီး	ယင်းအေဲွ့ဝင်များထဲမှ	ေင့်ဖလျာ်	

ေူတစ်ဦးဦးကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	 ဥက္ကဋ္ဌအပေစ်	

တာဝန်ဖြးရမည်”	ဟု	စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထားေည်။

(၃)	 တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌအား	

တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းပခင်းဆိုင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	 ၂၀၁၀	

ပြည့်နှစ်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	

ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	 ၇၄(က)တွင်	 “စုံစမ်း	
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စစ်ဖဆးရန်	ေင့်ဖလျာ်ဖော	လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ	

ြါဝင်ေည့်	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်	ယာယီ	

ထမ်းဖဆာင်ဖော	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌက	 ေွဲ့စည်းရမည်”	 ဟု	

စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထားေည်။

(၄)	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 ေုတိယလွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	

အား	 တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းပခင်းဆိုင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	

၂၀၁၄	 ခုနှစ်	 ကယားပြည်နယ်	 လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်း	

ဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	 ၈၀(က)တွင်	 “စုံစမ်းစစ်ဖဆးရန်	

ေင့်ဖလျာ်ဖော	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်များြါဝင်ေည့်	

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်	 ယာယီထမ်း	

ဖဆာင်ဖော	ေုတိယဥက္ကဋ္ဌက	ေွဲ့စည်းရမည်”	ဟု	စည်းကမ်း	

ေတ်မှတ်ထားေည်။

ဆိုခဲ့ေည့်	ောဓကများကို	ဖထာက်ရှုြါက	ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်များ	

ေည်	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	ေွဲ့စည်းပခင်းကိစ္စ၌	ဖလျာ်ကန်ဖော	စည်းကမ်း	

ချက်များ	ေတ်မှတ်ထားရှိလိုဖော	ေဖောဆန္ဒရှိကကဖကကာင်း	ဖတွ့ပမင်နိုင်	

ေည်။

အဖကကာင်းကိစ္စအဖလျာက်	ဆီဖလျာ်ဖော	စည်းကမ်းေတ်မှတ်ချက်	

များထားရှိပခင်းအားပေင့်	 မှန်ကန်မျှတဖော	 အကျ ိုးရလေ်ဖကာင်းများ	 ရရှိ	

နိုင်မည်ဆိုဖောအချက်ကို	အပငင်းြွားေွယ်	မရှိဖြ။

ဆုိခ့ဲေည့်	ောဓကများအနက်	ောဓက	(၁)	နှင့်	(၂)	တ့ုိမှာ	ပြည်ဖထာင်စု	

အဆင့်နှင့်	 ေက်ဆိုင်ဖော်လည်း	 ယခုတင်ေွင်းလွှာအမှုအတွက်	 အနှစ်	

ောရ	မူေဖောအားပေင့်	မှီပငမ်းေုံးစွဲနိုင်ဖြေည်။	ောဓက(၃)နှင့်(၄)တို့မှာ	

ပြည်နယ်	ေို့မဟုတ်	တိုင်းအဆင့်နှင့်	ေက်ဆိုင်ဖောဖကကာင့်	ယင်းပြဋ္ဌာန်း	
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ချက်များြါ	 စည်းကမ်းချက်များကို	 ယခုတင်ေွင်းလွှာအမှုအတွက်	 တိုက်	

ရိုက်အားပေင့်	မှီပငမ်းေုံးစွဲနိုင်ေွယ်ရှိဖကကာင်း	ေဖောရေည်။

ောဓက	(၂)	ပေစ်ဖော	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၃၀၂(ခ)(၃)	မှ	

“ေင့်ဖလျာ်ေူ”	ဟူဖော	စကားရြ်ကို	အဂသလိြ်ောောပေင့်	ဖရးေားချက်၌	

“Suitable	member”	ဟု	ောောပြန်ေည်။	 ပမန်မာစာအေွဲ့၏	အဂသလိြ်-

ပမန်မာ	 အေိဓာန်တွင်	 Suitable	 ကို	 “ဖကာင်းဖော၊	 ေင့်ပမတ်ဖော၊	

ေင့်တင့်ဖော၊	 ေင့်ဖလျာ်ဖော၊	 ေင့်ဖတာ်ဖော၊	 ဖလျာ်ကန်ဖော”	 ဟု	

အဓိြ္ပာယ်	ေွင့်ဆိုထားေည်။

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့အတွက်	 စည်းကမ်းချက်	 ေတ်မှတ်ရာတွင်	

“ေင့်ဖလျာ်ဖော”	ဟူဖော	ဖဝါဟာရကို	ေုံးစွဲမည်ဆိုြါက	ယင်းစကားရြ်၌	

ြါဝင်ေင့်၊	ြါဝင်ထိုက်ေူများဟူဖော	အဓိြ္ပာယ်	ောမက	ယင်းစကားရြ်၏	

ကျယ်ဝန်းဖော	 နယ်ြယ်အတွင်း၌	 ေက်လိုက်မှုကင်းဖော၊	 ဖပောင့်မတ်	

မှန်ကန်ဖောဟူေည့်	 အဓိြ္ပာယ်များလည်း	 အကျုံးဝင်ေက်ဖရာက်နိုင်ဖြ	

ေည်။

ထ့ုိပြင်	 စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့ဟူေည်	 စံုစမ်းစစ်ဖဆးမှု၏	 တရား	

ေူကကီးများြင်ပေစ်ေပေင့်	‘ေင့်ဖလျာ်ဖော’	ဟူေည့်	စကားရြ်၌	ပမန်မာနုိင်ငံ	

တရားဥြဖေများဆိုင်ရာအက်ဥြဖေ	 ြုေ်မ၁၃(၃)	 တွင်ြါရှိဖော	 ‘တရား	

မျှတ၍	 ောနာညီမျှစွာ	 စိတ်ဖကာင်းဖစတနာပေင့်	 ဆုံးပေတ်နိုင်စွမ်းဖော’	

ဟူေည့်	ေဖောအဓိြ္ပာယ်များလည်း	အဖကကာင်းကိစ္စအဖလျာက်	အကျုံးဝင်	

ေက်ဖရာက်နိုင်ေွယ်ရှိဖြေည်။

ေို့ပေစ်ရာ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 အရ	 ဖဆာင်ရွက်ရာ၌	 ပြည်ဖထာင်စု	

အဆင့်တွင်	 ဖဆာင်ရွက်ရန်	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာ	

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	 ေွဲ့စည်းမှုပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်လည်းဖကာင်း၊	 ပြည်နယ်	

ေို့မဟုတ်	 တိုင်းအဆင့်မှ	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌများအား	
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တာဝန်မှ	 ရုြ်ေိမ်းပခင်းဆိုင်ရာ	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	 ေွဲ့စည်းမှုပြဋ္ဌာန်း	

ချက်များနှင့်လည်းဖကာင်း	ညီညွတ်ဖစေင့်ေည်ဟု	ေုံးေြ်ေည်။

ထ့ုိဖကကာင့်	ဆံုးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၃)	ေုတိယြုိင်းကုိ	အပခားအဖကကာင်း	

များဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုရန်လိုအြ်ဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

တင်ေွင်းေူအတွက်	 −	 ဖေါ်မင်းမင်းစိုး	

	 	 တရားလွှတ်ဖတာ်ဖရှ့ဖန

အကျ ိုးေက်ဆိုင်ေည့်	ြုဂ္ဂိုလ်၊	 −	 ကိုယ်တိုင်

ောန၊	အေွဲ့အစည်းအတွက်	 	

ရုံးဖတာ်ေဟာယ	 −	 ဖေါ်ပေူမာဖဝ

	 	 ညွှန်ကကားဖရးမှူးချုြ်
	 	 ပြည်ဖထာင်စုဖရှ့ဖနချုြ်ရုံး

ကယားပြည်နယ်ဝန်ကကီးချု ြ်	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုက	 “တုိင်းဖေေကကီး	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်အဖြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃	ြုေ်မခွဲ(ခ)နှင့်(ဂ)တို့ကို	အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုဖြးရန်”	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးဥြဖေ	

ြုေ်မ	 ၁၅(က)နှင့်အညီ	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတမှတစ်ဆင့်	 ဤတင်ေွင်းလွှာကို	

တင်ေွင်းေည်။

တင်ေွင်းလွှာတွင်	 ကယားပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကို	 စွြ်စွဲပြစ်တင်	

ရာ၌	လွှတ်ဖတာ်ကုိယ်စားလှယ်ငါးဦးက	စွြ်စဲွချက်ကုိ	အဆုိအပေစ်	လက်မှတ်	

ဖရးထိုးတင်ေွင်းခဲ့ဖော်လည်း	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	

ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	 ၁၂၃	 အရ	 လွှတ်ဖတာ်နည်းဥြဖေြါ	

နည်းလမ်းများအတိုင်း	 အဆိုကိုဖဆွးဖနွးပခင်း၊	 ဆန္ဒရယူပခင်းတို့ကိ	ု
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ဖဆာင်ရွက်ခ့ဲပခင်းမရိှဖကကာင်း၊	 လွှတ်ဖတာ်ကုိယ်စားလှယ်	 ငါးဦးအနက်	

ဦးေိန်းဖအာင်	 (ခ)ဦးစဲရယ်	 နုတ်ထွက်ေွားေည့်အတွက်	 လွှတ်ဖတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်စုစုဖြါင်း၏	 အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံ	 ပြည့်မီပခင်းမရှိ	

ဖတာ့ေည့်	 အဖပခအဖနတွင်	 စွြ်စွဲချက်ကို	 ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဖဆးပခင်း	

ေည်	မှန်ကန်ပခင်း	ရှိ	မရှိ	ရှင်းလင်းဖစဖရးအတွက်	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ြုေ်မ	 ၂၆၃	 ြုေ်မခွဲ(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုဖြးေင့်ဖကကာင်း၊	 စုံစမ်း	

စစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်းရာတွင်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ရာ၌	 ြါဝင်ေူေုံးဦးကို	

ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းထားဖောဖကကာင့်	 စွြ်စွဲေူကိုယ်တိုင်က	 မိမိစွြ်စွဲတိုင်

ကကားေည့်အမှုတွင်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးေူအပေစ်	 ဖဆာင်ရွက်ရာဖရာက်ေပေင့်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃	 ြုေ်မခွဲ(ဂ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆို	

ဖြးေင့်ဖကကာင်း	အဓိကအားပေင့်	ဖော်ပြေည်။

ယင်းတင်ေွင်းလွှာအဖြါ်	တင်ေွင်းခံရေူ	ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌက	ရှင်းလင်းလွှာတင်ေွင်းေည်။

ရှင်းလင်းလွှာတွင်	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအဖြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းကို	

ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	 ြုံမှန်အစည်းအဖဝးတွင်	 လွှတ်ဖတာ်က	

ေဖောတူဖကကာင်း	 ဆုံးပေတ်ခဲ့ပြီး	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	 နိုင်ငံဖတာ်	

ေမ္မတက	 အမိန့်အမှတ်(၂၄/၂၀၂၀)ပေင့်	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲခဲ့ပြီးပေစ်ဖကကာင်း၊	 ေို့ြါ၍	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို	

အဖနပေင့်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မရှိဖတာ့ဖောဖကကာင့်	တင်ေွင်းလွှာ	

တင်ေွင်းခွင့်ရိှေူမဟုတ်ဖကကာင်း၊	စွြ်စဲွပြစ်တင်ပခင်းကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍	အဆုိကုိ	

ဖဆွးဖနွးပခင်း၊	 လွှတ်ဖတာ်၏ဆန္ဒရယူခဲ့ပခင်းမရှိဟူဖော	 တင်ေွင်းလွှာြါ	

ဖော်ပြချက်ေည်	 မည်ေည့်ဥြဖေကို	 ရည်ညွှန်းအဆိုပြုပခင်းပေစ်ေည်ကို	

မေိရဖကကာင်း၊	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၂၆၃	တွင်	ယင်းေို့ပြုလုြ်ရန်	

ဖော်ပြထားပခင်းမရိှဖကကာင်း၊	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆုိင်ရာနည်းဥြဖေ	

များ	 နည်းဥြဖေ	 ၁၂၃	 နှင့်အညီ	 လွှတ်ဖတာ်ကဖဆာင်ရွက်ခဲ့ပခင်းော	
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ပေစ်ဖကကာင်း၊	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 နည်းဥြဖေ	 ၁၂၃	 တွင်	

ေီးေန့်ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းမရှိေဲ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၂၆၃	 ြါ	

ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ	 ဖဆာင်ရွက်ရမည်ဟုော	 ဖော်ပြထားဖကကာင်း၊	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃	တွင်လည်း	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းကို	မည်ေို့	

ဖဆာင်ရွက်ရမည်ဟု	 ရှင်းလင်းစွာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးပေစ်ဖကကာင်း၊	 ပြည်နယ	်

လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုဖြါင်း၏	 အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံ	 မပြည့်	

ဆိုဖောကိစ္စမှာ	 တင်ေွင်းေူ၏	 စွြ်စွဲချက်ောပေစ်ဖကကာင်း၊	 ဖလးြုံတစ်ြုံ	

ပြည့်မီမှုရှိ၍ော	လွှတ်ဖတာ်က	ဥြဖေနှင့်အညီ	ဖဆာင်ရွက်ပခင်းပေစ်ဖကကာင်း၊	

နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေည်	 ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်	

များက	 ပြုလုြ်ဖောဥြဖေများကို	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေနှင့်	ညီညွတ်မှု	ရှိ	

မရှိ	 စိစစ်ခွင့်ရှိဖော်လည်း	 ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်များ၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်ကို	

မူကား	 စိစစ်ခွင့်မရှိဖကကာင်း၊	ယခုတင်ေွင်းလွှာအမှုတွင်	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတ	

ကို	တင်ေွင်းခံရေူအပေစ်	ထည့်ေွင်းရန်လိုအြ်ဖကကာင်း	စေည်ပေင့်	ဖော်ပြ	

ေည်။

တင်ေွင်းလွှာနှင့်	 ရှင်းလင်းလွှာတို့အရ	 ဖအာက်ြါ	 ဆုံးပေတ်ရန်	

ပြဿနာများ	ဖြါ်ဖြါက်ေည်-

(၁)	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတက	 ၃-၉-၂၀၂၀	

ရက်စွဲြါ	အမိန့်အမှတ်၊	၂၄/၂၀၂၀	ပေင့်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

တာဝန်မှ	ရြ်စဲပြီးပေစ်ေပေင့်	၎င်းေည်	နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံ

အဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေို့	 တင်ေွင်းလွှာ	 တင်ေွင်းခွင့်	

ရှိေူ	ဟုတ်	မဟုတ်။

(၂)	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	 ၅	 ဦးအနက်	 ဦးေိန်းဖအာင်(ခ)	 ဦးစဲရယ်	

နုတ်ထွက်ေွားေည့်အတွက်	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	

စုစုဖြါင်းဦးဖရ	 အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံပြည့်မီပခင်း	 မရှိ	

ဖတာ့ေည့်အဖပခအဖနတွင်	 စွြ်စဲွချက်ကုိ	 ဆက်လက်စံုစမ်း	



21

စစ်ဖဆးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	

၂၆၃(ခ)ကို	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ။

ေို့မဟုတ်

	 	 အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	

လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ။

(၃)	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအဖြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်ကို	 စုံစမ်း	

စစ်ဖဆးနိုင်ရန်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်းရာတွင်	

စွြ်စွဲပြစ်တင်ရာတွင်ြါဝင်ေည့်	လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	

၃ဦးကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့တွင်	ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းပခင်း	

နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	

အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ။

ေို့မဟုတ်

	 	 အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	

လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ။

ပြဿနာ(၁)နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 တင်ေွင်းေူ၏ဖရှ့ဖနက	 တင်ေွင်းေူ	

ေည်	 ကယားပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 တာဝန်ထမ်းဖဆာင်ဖနစဉ်ကာလပေစ်	

ဖော	 ၃၁-၈-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	တင်ေွင်းလွှာကို	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံေို့	

ဖြးြို့ခဲ့ပခင်းပေစ်ဖကကာင်း၊	 ယင်းတင်ေွင်းလွှာကို	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတက	

ခုံရုံးေို့	ဆက်လက်ဖြးြို့ခဲ့ပခင်းပေစ်ေပေင့်	ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုေည်	ကယား	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ပေစ်၍	 ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	၃၂၆	 ြုေ်မခဲွ(က)နှင့်	

နုိင်ငံဖတာ်ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာခံုရံုးဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၁၄	 ြုေ်မခဲွ(က)ြါ	
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ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ	တင်ေွင်းလွှာ	တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူပေစ်	ဖကကာင်း၊	ခုံရုံးေို့	

တင်ေွင်းလွှာ	 တင်ေွင်းခဲ့ပြီးဖနာက်တွင်မှ	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတ၏အမိန့်ပေင့်	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲခံရပခင်းပေစ်ဖကကာင်း	 အဓိကအားပေင့်	

ဖလျှာက်လဲတင်ပြေည်။

တင်ေွင်းခံရေူက	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတရုံးက	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်စွဲြါ	

အမိန့်အမှတ်၊	 ၂၄/၂၀၂၀	 ပေင့်	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို	 ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	

ရြ်စဲဖကကာင်း	 ဖော်ပြထားေပေင့်	 အမိန့်ထုတ်ေည့်ဖန့တွင်	 ချက်ချင်း	

အာဏာတည်ဖောဖကကာင့်	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုေည်	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့	

မှစ၍	 ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲခံရပြီးပေစ်ဖကကာင်း၊	 ေို့ပေစ်၍	 ၃-၉-၂၀၂၀	

ရက်ဖန့တွင်	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေို့	 ဝန်ကကီးချုြ်	

တစ်ဦးအဖနပေင့်	 တင်ေွင်းခွင့်မရှိေည်မှာ	 ပမင်ောဖကကာင်း	 စေည်ပေင့်	

ဖလျှာက်လဲတင်ပြေည်။

ရံုးဖတာ်ေဟာယအပေစ်ဖဆာင်ရွက်ဖော	 ပြည်ဖထာင်စုဖရှ့ဖနချု ြ်ရံုး	

ညွှန်ကကားဖရးrSL;ချုြ်က	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၃၂၆(က)နှင့	်

နိုင်ငံဖတာ်	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံး	ဥြဖေ	ြုေ်မ	၁၅(က)တို့အရ	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ေည်	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံး	

၏	 အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်ရယူရန်	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတမှတစ်ဆင့်	 ခုံရုံးေို့	

တင်ေွင်းခွင့်ရှိဖော	 ြုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ဖကကာင်း၊	 တင်ေွင်းေူေည်	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်တစ်ဦးပေစ်ပြီး	၃၁-၈-၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံေို့	

နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံး၏	အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်	ရယူ	

နိုင်ဖရးအတွက်	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးဥြဖေ	 ြုေ်မ	

၁၅(က)နှင့်အညီ	တင်ေွင်းလွှာကုိ	နုိင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံတင်ပြခ့ဲပြီး	နုိင်ငံဖတာ်	

ေမ္မတက	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	 ခုံရုံးေို့တင်ပြပခင်းပေစ်ေည်ကို	 ဖတွ့ရှိ	

ရဖကကာင်း၊	 ေို့ပေစ်၍	 ပြဿနာ(က)နှင့်စြ်လျဉ်းပြီး	 တင်ေွင်းေူေည်	
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ဤတင်ေွင်းလွှာကို	 ဝန်ကကီးချုြ်အပေစ်	 တာဝန်ထမ်းဖဆာင်ဆဲကာလတွင်	

နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတမှတစ်ဆင့်	တင်ေွင်းရမည့်	နည်းလမ်းအတိုင်း	တင်ေွင်း	

ခ့ဲပခင်းပေစ်ေပေင့်	 နုိင်ငံဖတာ်ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာခံုရံုးေ့ုိ	တင်ေွင်းလွှာ	

တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူပေစ်ေည်ဟု	 ေုံးေြ်ရရှိဖကကာင်း၊	 တင်ေွင်းခံရေူ၏	

ရှင်းလင်းလွှာတွင်	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတကို	 တင်ေွင်းခံရေူအပေစ်	 ထည့်ေွင်း	

ဖစေင့်ဖကကာင်း	 တင်ပြထားချက်ရှိရာ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၂၁၅	

နှင့်	ပြည်ဖထာင်စုအစိုးရအေွဲ့ဥြဖေြုေ်မ	၄၃	တို့အရ	နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတေည်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေအရဖော်လည်းဖကာင်း၊	ဥြဖေတစ်ရြ်ရြ်အရဖော်	

လည်းဖကာင်း	 မိမိအားအြ်နှင်းထားေည့်	 တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို	

ကျင့်ေုံးဖဆာင်ရွက်မှု	ေို့တည်းမဟုတ်	ကျင့်ေုံးဖဆာင်ရွက်ေည့်အဖနပေင့်	

ပြုခဲ့ဖောပြုလုြ်မှုအတွက်	မည်ေည့်လွှတ်ဖတာ်၊	မည်ေည့်တရားရုံးတွင်မျှ		

ဖပေရှင်းရန်	 တာဝန်မရှိဖစရဟု	 ပြဋ္ဌာန်းထားေပေင့်	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတကို	

တင်ေွင်းခံရေူအပေစ်	ထည့်ေွင်းရန်	တင်ပြချက်မှာ	ဥြဖေနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိ	

ဟု	ေုံးေြ်ရရှိဖကကာင်း	တင်ပြေည်။

ဆုံးပေတ်ရန်	 ပြဿနာ(၁)မှာ	 “ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို	 နိုင်ငံဖတာ်	

ေမ္မတက	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်စွဲြါ	 အမိန့်အမှတ်၊	 ၂၄/၂၀၂၀	 ပေင့်	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲပြီးပေစ်ေပေင့်	 ၎င်းေည်	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံ	

အဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေို့	 တင်ေွင်းလွှာ	 တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူ	 ဟုတ်	

မဟုတ်”	ဟူ၍	ပေစ်ေည်။

ဤတင်ေွင်းလွှာဖြါ်ဖြါက်လာဖော	 အမှုပေစ်စဉ်ကိုကကည့်လျှင	်

၁၃-၈-၂၀၂၀	 ရက်စွဲပေင့်	 ဦးခင်ဖမာင်ထွန်းြါ	 ၅	 ဦးက	လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌထံ	

လိြ်မူ၍	 ကယားပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအဖြါ်	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ချက်တင်ပြလာေပေင့်	 ၁၄-၈-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	 လွှတ်ဖတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌက	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	ေွဲ့စည်းေည်၊	၂၁-၈-၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	

ယင်းေွဲ့စည်းမိန့်ကို	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုက	 ကန့်ကွက်ေည်၊	 ေို့ရာတွင်	
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ယင်းကန့်ကွက်မှုကို	 လက်မခံဖောဖကကာင့်	 ၃၁-၈-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	

ဝန်ကကီးချုြ်ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုက	 ခုံရုံးဥြဖေြုေ်မ	 ၁၅(က)အရ	 နိုင်ငံဖတာ်	

ေမ္မတထံမှတစ်ဆင့်	ဤခုံရုံးေို့	တင်ေွင်းလွှာ	တင်ေွင်းေည်၊	၁-၉-၂၀၂၀	

ရက်ဖန့၌ကျင်းြဖော	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်အစည်းအဖဝး	 ြထမ	

ဖန့တွင်	ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအဖြါ်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာ	စုံစမ်းစစ်ဖဆး	

ဖရးအေွဲ့၏	အစီရင်ခံစာကို	တင်ေွင်းကာ	ဖထာက်ခံမဲ	၁၆	မဲ၊	ကန့်ကွက်မဲ	၄	

မဲပေင့်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းကို	အတည်ပြုခဲ့ေည်၊	ထိုဖန့	(၁-၉-၂၀၂၀	ရက်ဖန့)

မှာြင်	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ြုေ်မ	 ၂၆၃(င)(၁)အရ	 အစီရင်ခံခဲ့ေည်၊	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	

ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအား	 ကယားပြည်နယ်	 ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲ	

ဖကကာင်း	နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတက	အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ေည်ကို	ဖတွ့ရေည်။

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ေည်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၃၂၆(က)

အရ	 ခုံရုံးေို့	 ေတ်မှတ်ထားဖောနည်းလမ်းများနှင့်အညီ	 တင်ေွင်းလွှာ	

တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူပေစ်ေည်။

ေတ်မှတ်ထားဖော	 နည်းလမ်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 နိုင်ငံဖတာ	်

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးဥြဖေ	ြုေ်မ	၁၅(က)၌	ဖအာက်ြါအတိုင်း	

ပြဋ္ဌာန်းထားေည်-

“တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ပေစ်လျှင်	 မိမိ၏	

တင်ေွင်းလွှာကို	နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတမှတစ်ဆင့်	တင်ေွင်းရမည်။”

တင်ေွင်းေူ	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုေည်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တစ်ဦး

ပေစ်ပြီး	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံး၏	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုချက်ရယူနိုင်ဖရးအတွက်	တင်ေွင်းလွှာကို	၃၁-၈-၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	

နုိင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံတင်ပြခ့ဲ၍	 နုိင်ငံဖတာ်ေမ္မတက	 ၃-၉-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	

ခုံရုံးေို့	 ဆက်လက်ဖြးြို့ခဲ့ပခင်းပေစ်ေည်။	 တင်ေွင်းေူေည်	 ဝန်ကကီးချုြ်	
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အပေစ်	 တာဝန်ထမ်းဖဆာင်ဆဲကာလတွင်	 တင်ေွင်းလွှာကို	 တင်ေွင်းခဲ့	

ပခင်းပေစ်ေပေင့်	 ခုံရုံးေို့	 တင်ေွင်းလွှာ	 တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူ	 ပေစ်ဖကကာင်း	

ေုံးေြ်ရရှိေည်။

ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအား	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 တာဝန်မှရြ်စဲထား	

ပြီးပေစ်၍	 ယခုတင်ေွင်းလွှာအမှုမှာလည်း	 ရြ်စဲေွားပြီးပေစ်ေည်ဟု	

ဖကာက်ယူနိုင်ဖကကာင်း၊	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအမည်ပေင့်	 ငှားရမ်းထားဖော	

ဖရှ့ဖနေည်လည်း	ဤအမှုတွင်	လိုက်ြါခွင့်မရှိဖကကာင်း	တင်ေွင်းခံရေူက	

ဖလျှာက်လဲတင်ပြခဲ့ေည်။

ပြည်နယ်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးများခန့်ထားပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	သြါ်သြါက်	

လာသောပြဿနာကို	ဆုံးပြတ်ချက်ရယူရန်	လွှဲအြ်မှု၊	၁၉၅၈	ခုနှစ်	လွှဲအြ်မှု	

အမှတ်	 ၂1	 တွင်	 တရားလွှတ်ဖတာ်ချုြ်က	 ဖအာက်ြါအတိုင်း	 ဆင်ပခင်	

ေုံးေြ်ခဲ့ေည်-

“ဝန်ကကီးဖစာလူလူနှင့်	 ဝန်ကကီးေူးဝါးဖော်ရစ်တို့ေည်၊	 ပြည်နယ်	

ဖကာင်စီအေီးေီး၏	ညီလာခံကို	၁၉၅၈	ခုနှစ်၊	ေူလိုင်လ	၄	ရက်ဖန့	

၌	 ကျင်းြရန်ေတ်မှတ်ဆင့်ဖခါ်ပြီးဖနာက်	 ေူလိုင်လ	 ၃	 ရက်ဖန့	

မွန်းလွဲြိုင်းတွင်	 နုတ်ထွက်ခဲ့ကက၍	 ဤကိစ္စမှာ	 ပြီးဆုံးခဲ့ေည့်	

ကိစ္စပေစ်ေည့်အားဖလျာ်စွာ	 စဉ်းစားဖဝေန်ရန်ြင်	 မလိုဖတာ့ဟု	

ယူဆလိုက်ဖော်လည်း၊	ဖနာင်အခါ	ဤကဲ့ေို့ဖော	အဖပခအဖနမျ ိုး	

ဖြါ်ဖြါက်လာေပေင့်	 အခက်အခဲနှင့်တေန်	 ဖတွ့ကကုံြါက	 ဖပြပြစ်

ဖအာင်ဖဆာင်ရွက်နိုင်ဖစရန်အလို့ငှါ၊	 ဤကိစ္စကို	 စဉ်းစားဖဝေန်	

ေင့်ဖကကာင်းပေင့်	 လုိက်ြါဖဆာင်ရွက်ကကေူ	 ြညာရိှဖရှ့ဖနကကီးများက	

ဖလျှာက်ထားကကေည့်အတိုင်း	ဤရုံးဖတာ်ကလည်း	ကကားနာဖဝေန်	

ရန်	ေဖောတူခဲ့ေည်။”

၁။	 ၁၉၅၈ခုနှစ်၊	ပမန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊	စာ	-	၈၁(၈၅)
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အဆိုြါလွှဲအြ်မှု၌	 ဖနာင်တွင်အလားတူပြဿနာမျ ိုး	 ကကုံဖတွ့ြါက	

အဆင်ဖပြစွာ	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ	 ဝန်ကကီးများနုတ်ထွက်ကကပြီးကိစ္စ

ပေစ်ဖော်လည်း	 လွှဲအြ်မှုကို	 ဖဆာင်ရွက်ေင့်ဖကကာင်း	 ြညာရှိဖရှ့ဖနကကီး	

များက	 ေဖောညီစွာ	 တင်ပြခဲ့ကကေကဲ့ေို့	 နိုင်ငံဖတာ်တရားဝန်ကကီးချုြ်	

ဦးပမင့်ေိန်းနှင့်	 တရားဝန်ကကီးနှစ်ြါးြါဝင်ဖော	 တရားလွှတ်ဖတာ်ချုြ်က	

လည်း	 အမှုကို	 ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်ခဲ့ဖကကာင်း	 ဖတွ့ရေည်။	 ယင်းအမှု	

တွင်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးဖဟာင်းများအတွက်	 လိုက်ြါဖဆာင်ရွက်ေူမှာ	

ဖေါက်တာေဖမာ်ပေစ်ေည်။

ယခုတင်ေွင်းလွှာအမှုမှာလည်း	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြါ	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်မှ	 ဖြါ်ဖြါက်ဖော	 ပြဿနာပေစ်ေပေင့်	

ဖနာင်အခါတွင်	 ဤကိစ္စမျ ိုးဖြါ်ဖြါက်ြါက	 ဖပြပြစ်စွာဖဆာင်ရွက်နိုင်ဖရး	

အတွက်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကုိ	 ရာထူးမှရြ်စဲပြီးပေစ်ဖော်လည်း	တင်ေွင်း	

လွှာအမှုကုိ	ဖဝေန်စိစစ်လျက်	အဆံုးအပေတ်ပြုထုိက်ဖကကာင်း	ဆင်ပခင်ေံုးေြ်	

ေည်။

အထက်ြါ	 ေုံးေြ်ချက်များအရ	 ဆုံးပေတ်ရန်	 ပြဿနာ(၁)နှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုေည်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တာဝန်မှ	 ရြ်စဲ	

ပခင်းမခံရမီ	 တာဝန်ထမ်းဖဆာင်ဆဲကာလအတွင်း	 ၃၁-၈-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့	

တွင်	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတထံမှတစ်ဆင့်	 တင်ေွင်းလွှာကို	 တင်ေွင်းခဲ့ပခင်း	

ပေစ်ေပေင့်	 ၎င်းေည်	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေို့	

တင်ေွင်းလွှာ	တင်ေွင်းခွင့်ရှိေူပေစ်ဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

ပြဿနာ(၂)နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 တင်ေွင်းေူ၏ဖရှ့ဖနက	 ၂၀၀၈	 ခုနှစ်	

အဖပခခံဥြဖေတွင်	 နုိင်ငံဖတာ်ေမ္မတအြါအဝင်	 အုြ်ချုြ်ဖရးအကကီးအကဲများ၊	

တရားစီရင်ဖရးအကကီးအကဲများကို	 	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ရန်အဖကကာင်းဖြါ်ဖြါက်

ြါက	လိုက်နာရန်ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	ြုေ်မ	၇၁၊	၂၃၃၊	၂၃၈၊	၂၄၃၊	၃၀၂နှင့်	၃၃၄	
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တို့တွင်	 ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်၏	 ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖရ	 ဖလးြုံတစ်ြုံက	

အဆိုပြုဖော	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်ကို	 လွှတ်ဖတာ်အကကီးအrSL;ထံတင်ပြရပြီး

စွြ်စွဲချက်ကို	 ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ေုံးြုံနှစ်ြုံက	 ဖထာက်ခံ	

မှော	 ဆက်လက်အဖရးယူရန်	 ဖော်ပြထားဖကကာင်း၊	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်	

အဆိုကို	ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်ရန်မှာ	လွှတ်ဖတာ်အကကီးအrSL;၏	အာဏာ	

မဟုတ်ဖကကာင်း၊	 လွှတ်ဖတာ်ကုိဖြးအြ်ေည့်အာဏာပေစ်ဖကကာင်း၊	 ေ့ုိရာတွင်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ၂၆၃(ခ)၌	 စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုြါက	 လွှတ်ဖတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရန်နှင့်	 ၂၆၃(ဂ)	တွင်	လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌေည်	စုံစမ်းစစ်ဖဆး	

ဖရးအေွဲ့ကိုေွဲ့စည်း၍	 စွြ်စွဲချက်ကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးရမည်ဟု	 လုြ်ငန်းစဉ်	

အကျဉ်းမျှကိုော	 ဖော်ပြထားေပေင့်	 လွှတ်ဖတာ်၏	 အခွင့်အာဏာကို	

လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးတည်းအား	ဖြးအြ်ထားေည်ဟု	ယူဆေွယ်ပေစ်ဖန	

ေည့်အတွက်	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)တွင်	 ြါရှိဖောပြဋ္ဌာန်းချက်ကို	ကိုယ်စားလှယ်	

စုစုဖြါင်း၏	ေုံးြုံနှစ်ြုံက	ဖထာက်ခံမှော	ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်ရမည်ဟု	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုဖြးရန်	လိုအြ်ဖကကာင်း၊	ယင်းေို့ရှင်းလင်းဖော	အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုချက်မရှိပခင်းဖကကာင့်	 ယခုပေစ်စဉ်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	 တစ်ဦး	

တည်းဆုံးပေတ်ချက်ပေင့်	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 စုစုဖြါင်း၏	 ဖလးြုံ	

တစ်ြုံမပြည့်ေဲ	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်းဖဆာင်ရွက်ဖစေည့်	

အကျ ိုးဆက်များပေစ်ဖြါ်လာပခင်းပေစ်ဖကကာင်း၊	 အမှန်မှာ	 အဆိုတစ်ရြ်	

အပေစ်	 လွှတ်ဖတာ်ေို့တင်ေွင်းေည့်အဆင့်ြင်	 မရှိခဲ့ဖကကာင်း	 စေည်ပေင့်	

ဖလျှာက်လဲ	တင်ပြေည်။

တင်ေွင်းခံရေူက	 နုတ်ထွက်လွှာတင်လာေူ	 ဦးေိန်းဖအာင်(ခ)	

ဦးစဲရယ်ေည်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာဥြဖေ	ြုေ်မ	၈၄	အရ	 မိမိမဲဆန္ဒ	

နယ်ကုိ	 ကုိယ်စားပြုပြီး	 ဂုဏ်ထူးဝိဖေေနှင့်ပြည့်စံုဖော	အများက	 ဖလးစား

ထိုက်ေည့်ြုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ပခင်း၊	 အဖပခခံဥြဖေတွင်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	 အဖနပေင့်	
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နုတ်ထွက်လိုက	 နုတ်ထွက်၍ရဖကကာင်း	 ပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပခင်း၊	 ၎င်း၏	

လွတ်လြ်ဖောေဖောဆန္ဒပေင့်	 နုတ်ထွက်ပခင်းမဟုတ်ဟု	 ဖကာက်ယူ	

ရရှိပခင်းတို့ဖကကာင့်	 စွြ်စွဲချက်တင်ေွင်းေူ	 ဖလးြုံတစ်ြုံ	 ပြည့်မီပခင်းမရှိ	

ဟူဖောတင်ပြချက်မှာ	 စွြ်စွဲချက်ေက်ေက်ောပေစ်ဖကကာင်း၊	 ယခုကိစ္စြါ	

ဦးေိန်းဖအာင်၏	 နုတ်ထွက်ပခင်းေည်	 တရားမဝင်ဖကကာင်း	 မအူြင်	

သပမာက်ြိုင်းမဲဆန္ဒနယ်၊	ပြည်ေူ့လွှတ်သတာ်အမတ်	ဦးဘဦး၏	အမတ်အပြစ်	

နှုတ်ထွက်လွှာမှ	 သြါ်သြါက်လာသောပြဿနာကို	 ဆုံးပြတ်ချက်ရယူရန်	

လွှဲအြ်မှု၊	 ၁၉၅၈	 ခုနှစ်	 လွှဲအြ်မှုအမှတ်(၁)2ကို	 ကိုးကား၍	 ဖလျှာက်လဲ	

တင်ပြေည်။

ရုံးဖတာ်ေဟာယက	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေေည်	 နိုင်ငံတွင်းရှိ	

ဥြဖေအားလုံး၏အဖပခခံပေစ်ပြီး	 နိုင်ငံ၏အဖရးကကီးေည့်	 အဖပခခံမူများ	

ချမှတ်ေည့်ဥြဖေပေစ်ေပေင့်	အဖေးစိတ်ဖော်ပြ	 ပြဋ္ဌာန်းပခင်းမပြုနုိင်ဖကကာင်း၊	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၉၆၊	 ၉၈၊	 ၁၈၈၊	 ၁၉၆	 ြါကိစ္စရြ်များနှင့်အညီ	

ဥြဖေများကိုလည်းဖကာင်း၊	 ြုေ်မ	 ၉၇၊	 ၁၈၉	တို့နှင့်အညီ	 နည်းဥြဖေများ	

ကုိလည်းဖကာင်း	ထုတ်ပြန်ရဖကကာင်း၊	ဤနည်းပေင့်	တုိင်းဖေေကကီး	ေ့ုိမဟုတ်	

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာဥြဖေနှင့်	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်က	

ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများကို	ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖကကာင်း၊	

၂၀၁၃	 ခုနှစ်	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာဥြဖေ	

ြုေ်မ	၃၉	အရ	လွှတ်ဖတာ်၏အဆံုးအပေတ်ရယူရမည့်ကိစ္စများကုိ	လွှတ်ဖတာ်	

အစည်းအဖဝးတွင်ော	 ဆုံးပေတ်ရမည်ပေစ်ဖကကာင်း၊	 ကယားပြည်နယ	်

လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်းဥြဖေ	 ၁၂၃	 တွင်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စား	

လှယ်များေည်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကို	 စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုလျှင်	 အဖပခခံ	

ဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃	ြါ	ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ	လွှတ်ဖတာ်ေို့	အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	

တင်ေွင်းရန်ပြဋ္ဌာန်းထားဖကကာင်း၊	 အဆိုကို	 နည်းဥြဖေ	 ၁၂၅(ခ)	 အရ	

၂။	 ၁၉၅၈	ခုနှစ်၊	ပမန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး(တရားလွှတ်ဖတာ်ချုြ်)	စာ	-	၉၄
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ဥက္ကဋ္ဌက	ေတ်မှတ်ဖြးေည့်	အစီအစဉ်အတိုင်း	လွှတ်ဖတာ်	ကိုယ်စားလှယ်	

များက	 ဖဆွးဖနွးရန်ပေစ်ဖကကာင်း၊	 A	 law	 maker	 should	 not	 be	 law	

breaker	 ဆိုဖော	 ဆိုရိုးစကားလည်းရှိေည့်အတွက်	 အဖပခခံ	 ဥြဖေြုေ်မ	

၂၆၃(ခ)ကို	 လက်ဖတွ့ဖဆာင်ရွက်ရာတွင်	 ရှင်းလင်းပြတ်ေားမှု	 ရှိဖစရန်	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုေင့်ဖကကာင်း	တင်ပြေည်။

ဆုံးပေတ်ရန်	 ပြဿနာ(၂)	 ြထမြိုင်းမှာ	 “စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	 ၅	 ဦး	

အနက်	ဦးေိန်းဖအာင်(ခ)ဦးစဲရယ်	နုတ်ထွက်ေွားေည့်အတွက်	လွှတ်ဖတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်	 စုစုဖြါင်းဦးဖရ	 အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံပြည့်မီပခင်းမရှိ

ဖတာ့ေည့်အဖပခအဖနတွင်	စွြ်စွဲချက်ကို	ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဖဆးပခင်းနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုရန်လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ”	ဟူ၍ပေစ်ေည်။

တင်ေွင်းခံရေူက	 ရှင်းလင်းလွှာတွင်	 နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေည်	ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်များကပြုလုြ်ဖော	ဥြဖေများ	

ကုိ	ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေနှင့်	ညီညွတ်မှု	ရိှ	မရိှ	စိစစ်ခွင့်ရိှဖကကာင်း၊	ေ့ုိရာတွင်	

ဥြဖေပြုအာဏာြုိင်များ၏	ဖဆာင်ရွက်ချက်များကုိမူကား	စိစစ်ခွင့်	မရိှဖကကာင်း၊	

ယင်းေို့ဖော	စိစစ်ြိုင်ခွင့်ကို	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေက	နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံ	

အဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးအား	 အြ်နှင်းထားပခင်းမရှိဖကကာင်း	 စီရင်ထုံး	

အကိုးအကားများနှင့်	တင်ပြခဲ့ေည်။

ယင်းကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍	တင်ေွင်းခံရေူ	ကိုးကားဖော	အမျ ိုးေား	

လွှတ်သတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးစိုင်းေန်းနိုင်ြါ	 ၂၃	 ဦးနှင့်	 ပြည်သထာင်စု	

လွှတ်သတာ်3 အမှုတွင်	ဖအာက်ြါအတိုင်းလမ်းညွှန်ထားေည်-

“နုိင်ငံဖတာ်ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာခံုရံုးေည်	 ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံ	

ဥြဖေနှင့်ညီညွတ်မှု	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်ပခင်းလုြ်ငန်းတာဝန်ကို	 ဥြဖေနှင့်	

၃။	 ၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးစီရင်ထုံးများ၊	စာ-	၁



30

အညီ	 ဖဆာင်ရွက်ရာ၌	 ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်များက	 ပြဋ္ဌာန်းေည့်	

ဥြဖေများကို	စိစစ်နိုင်ေကဲ့ေို့	အုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များ၏	

ဖဆာင်ရွက်ချက်များကိုလည်း	 စိစစ်နိုင်ခွင့်ရှိဖြေည်။	 ေို့ရာတွင်	

ဥြဖေပြုအာဏာြုိင်များ၏	ဖဆာင်ရွက်ချက်များကုိမူကား	နုိင်ငံဖတာ်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးက	 စိစစ်ြိုင်ခွင့်မရှိဖြ။	 ယင်းေို့	

ဖော	စိစစ်ြိုင်ခွင့်ကို	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေက	နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်း

ြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးအား	အြ်နှင်းထားပခင်း	မရှိဖြ။”

ထ့ုိပြင်	အမျ ိုးေားလွှတ်သတာ်ကုိယ်စားလှယ်	သေါ်နန်းနီနီသအးြါ	၂၅	ဦး	

နှင့်	 ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ်4 အမှု၊	အမျ ိုးေားလွှတ်သတာ်ကိုယ်စားလှယ်	

သေါက်တာစိုင်းဆိုင်သကျာက်ဆမ်ြါ	 ၂၅	 ဦးနှင့်	 ပြည်သထာင်စုလွှတ်သတာ်5 
အမှုတို့တွင်လည်း	 ယင်းမူေဖောကို	 အစဉ်တစိုက်	 လိုက်နာဆုံးပေတ်ခဲ့	

ေည်။

ေို့ပေစ်၍	 တင်ေွင်းခံရေူ၏	 ရှင်းလင်းလွှာြါ	 တင်ပြချက်ကို	

လက်ခံေည်။

စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	၅	ဦးအနက်	ဦးေိန်းဖအာင်(ခ)ဦးစဲရယ်	နုတ်ထွက်	

ေွားပခင်း	အတည်ပေစ်မပေစ်ကိစ္စ၊	လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	စုစုဖြါင်းဦးဖရ	

အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံ	 ပြည့်မီပခင်းမရှိဖတာ့ေည့်	 အဖပခအဖနတွင်	

စွြ်စွဲချက်ကို	ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဖဆးပခင်းကိစ္စတို့မှာ	ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်	

၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်များတွင်	 အကျုံးဝင်ေည်ပေစ်၍	 ခုံရုံးအဖနပေင့်	 စိစစ်	

ြိုင်ခွင့်ရှိဖောကိစ္စများ	မဟုတ်ဟု	ဆင်ပခင်ေုံးေြ်ေည်။

ထို့ဖကကာင့်	 ဆုံးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၂)	 ြထမြိုင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ကို	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်	

ပခင်းမရှိဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

၄။	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးစီရင်ထုံးများ၊	စာ-	၁

၅။	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးစီရင်ထုံးများ၊	စာ-	၁၈
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ပြဿနာ(၂)	ေုတိယြုိင်းမှာ	“အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	ေဲွ့စည်းြံု	

အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ကို	အနက်အဓိြ္ပာယ်	ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	

မရှိ”	ပေစ်ရာ	ယင်းအချက်ကို	ဆက်လက်	စိစစ်ရန်ပေစ်ေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ြါ	ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ	ဖအာက်ြါ	

အတိုင်းပေစ်ေည်-

“တုိင်းဖေေကကီး	ေ့ုိမဟုတ်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ေ့ုိမဟုတ်	ဝန်ကကီး	

တစ်ဦးဦးအဖြါ်	 ဖော်ပြြါအဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ပေင့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်	

လုိြါက	ေက်ဆုိင်ရာ	တုိင်းဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	ေ့ုိမဟုတ်	ပြည်နယ်	

လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 စုစုဖြါင်းဦးဖရအနက်	 အနည်းဆုံး	

ဖလးြုံတစ်ြုံက	 လက်မှတ်ဖရးထိုးပြီး	 မိမိတို့၏	 စွြ်စွဲချက်ကို	

ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌထံ	တင်ပြရမည်။”

ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်	 ပြီးပြည့်စံုဖော	 ပြဋ္ဌာန်း	

ချက်နှင့်	ပြီးပြည့်စုံပခင်းမရှိဖော	ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟူ၍	နှစ်မျ ိုးရှိေည်။	တစ်နည်း	

အားပေင့်	 ကိုယ်တွင်းပြည့်	 အဖကာင်အထည်ဖော်နိုင်ေည့်	 ပြီးပြည့်စုံဖော	

အဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်	(self-	executing	constitutional	provision)	

နှင့်	 ကိုယ်တွင်းပြည့်	 အဖကာင်အထည်မဖော်နိုင်ေည့်	 ပြီးပြည့်စုံပခင်းမရိှ	

ဖော	အဖပခခံဥြဖေဆုိင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်	(non-self	executing	constitutional	

provision)	တို့ပေစ်ေည်။	(	N.S	Bindra’s	The	Interpretation	of	Statutes	

(Fifth	Edition)	P.757	တွင်	ကကည့်ြါ	)

ပြီးပြည့်စုံဖော	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုေည်မှာ	 အပခားဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်	

တစ်ရြ်၏	 အဖထာက်အကူမြါေဲ	 ဥြဖေတွင်ဖြးအြ်ထားေည့်	 အခွင့်	

အဖရးကို	ရရှိခံစားဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	ချမှတ်ထားဖောတာဝန်ကို	မပေစ်	

မဖန	ထမ်းရွက်ဖစရန်လည်းဖကာင်း	လုံဖလာက်ဖော	စည်းကမ်းနည်းလမ်း	

များ	ထည့်ေွင်းထားေည့်	ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည်။	ဖနာက်ထြ်	ဥြဖေတစ်ရြ်	



32

ပေည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းမှော	 အကျ ိုးေက်ဖရာက်မှု	 ရှိနိုင်မည်ပေစ်လျှင်	 ယင်း	

ပြဋ္ဌာန်းချက်ေည်	ပြီးပြည့်စုံပခင်းမရှိဖော	ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည်။

၂၀၁၃	ခုနှစ်	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	

ဥြဖေ	 မပြဋ္ဌာန်းမီ	 ၂၀၁၀	 ပြည့်နှစ်၌	 ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ဖော	 တိုင်းဖေေကကီး	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 ဥြဖေ၏နိေါန်းတွင်	 ဖအာက်ြါ	

အတိုင်း	ဖော်ပြထားေည်-

“ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဖတာ်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ြုေ်မ	၄၄၃	တွင်	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	အဖကာင်အထည်ဖော်ဖရး	

အတွက်	 ကကိုတင်ဖဆာင်ရွက်ရန်လိုအြ်ေည့်	 လုြ်ငန်းရြ်များကို	

နုိင်ငံဖတာ်ဖအးချမ်းောယာဖရးနှင့်	 ေံွ့ပေိုးဖရးဖကာင်စီက	ဖဆာင်ရွက်	

ဖြးရန်	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်အဖလျာက်	 နိုင်ငံဖတာ်၏	 ဥြဖေပြုဖရး၊	

အုြ်ချုြ်ဖရးနှင့်	တရားစီရင်ဖရးဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများကုိ	 ဖချာဖမွ့စွာ

ဖဆာင်ရွက်နုိင်ရန်လည်းဖကာင်း၊	 လွှတ်ဖတာ်အေီးေီး	 ဖြါ်ဖြါက်	

လာေည့်အခါတွင်		ဖဆာင်ရွက်ရန်ရိှဖော	လုြ်ငန်းများကုိ	ဖဆာင်ရွက်	

နိုင်ရန်လည်းဖကာင်း၊	 ကကိုတင်ဖဆာင်ရွက်ရမည့်	 လုြ်ငန်းရြ်များ	

ကို	 ဥြဖေနှင့်အညီ	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းဖကာင်း	ေက်ဆိုင်ရာ	

ဥြဖေများကို	ပြဋ္ဌာန်းရန်	လိုအြ်လာြါေည်။

ေို့ပေစ်ြါ၍	 နိုင်ငံဖတာ်ဖအးချမ်းောယာဖရးနှင့်	 ေွံ့ပေိုးဖရးဖကာင်စီ	

ေည်	 ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဖတာ်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေအရ	

တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်များ	 ဖခါ်ယူကျင်းြရာတွင်	

လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများကို	အဆင်ဖပြဖချာဖမွ့စွာ	အဖကာင်အထည်	

ဖော်ဖဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အလ့ုိငှာ	ပြည်ဖထာင်စုေမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဖတာ်	ေဲွ့စည်းြံု	

အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၄၄၃	နှင့်အညီ	ဤဥြဖေကို	ပြဋ္ဌာန်းလိုက်	ေည်။”

ယင်းနိေါန်းတွင်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေနှင့်အညီ	 လွှတ်ဖတာ်	

အေီးေီးဖြါ်ဖြါက်လာေည့်အခါ၌	 ဖဆာင်ရွက်ရန်ရှိဖောလုြ်ငန်းများကို	
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အဆင်ဖပြဖချာဖမွ့စွာဖဆာင်ရွက်နိုင်ဖစရန်	 ေက်ဆိုင်ရာဥြဖေများကို	

ပြဋ္ဌာန်းရန်လိုအြ်ဖကကာင်း	 ဖော်ပြထားပြီး	 ဆက်လက်၍	 ဥြဖေများကို	

ောမက	 နည်းဥြဖေများကိုြါ	 ပြဋ္ဌာန်းဖြးထားေည်ကုိ	 ဖထာက်ရှုပခင်း	

အားပေင့်	 အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃	 ေည်	 ပြီးပြည့်စုံဖော	 ပြဋ္ဌာန်းချက်	

တစ်ရြ်ပေစ်ေည်ဟု	မဆိုနိုင်ဖကကာင်း	ဖကာက်ယူရဖြမည်။

ထို့ပြင်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ	ခန့်ထားပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	သြါ်သြါက်	

လာသောပြဿနာကို	ဆုံးပြတ်ချက်ယူရန်	လွှဲအြ်မှု၊	၁၉၅၈	ခုနှစ်	လွှဲအြ်မှု	

အမှတ်	 ၂၁	 ၌	 အဖပခခံဥြဖေ၏	 ေဖောေောဝကို	 ဖအာက်ြါအတိုင်း	

ေွင့်ဆို	ညွှန်ပြထားေည်-

“အဖပခခံဥြဖေဆိုေည်မှာ	 ြစ္စုြ္ပန်ကာလအတွက်ော	 ဖခတ္တ	

တည်ပမဲဖော	ဥြဖေမျ ိုး	မဟုတ်။	ဖနာင်လာလတ္တံ့ဖော	အနာဂတ်၌	

ဖြါ်ဖြါက်မည့်မှုခင်းကိစ္စအဝဝအတွက်လည်း	 အာဏာတည်ရမည်	

ပေစ်ေပေင့်	 ဖနာင်ပေစ်ဖြါ်မည့်ကိစ္စတိုင်းအတွက်	 အဖေးစိတ်အား	

ပေင့်	 ပြဋ္ဌာန်းပခင်းမပြုနိုင်ဖြ။	 ယခုကဲ့ေို့	 မဖမျှာ်လင့်ဖော	 အခက်	

အခဲမျ ိုး	 ဖြါ်ဖြါက်လာဖောအခါ	 အုြ်ချုြ်ဖရး၊	 ဥြဖေပြုဖရး၊	

တရားစီရင်ဖရး	 စေည်တို့	 ဆိတ်ေုဉ်းပခင်းမပေစ်ရဖလဖအာင်	

အဓိြ္ပာယ်ဖကာက်ယူ၍	 ဖဆာင်ရွက်ရမည်ပေစ်ေည်ကို	 ေတိချြ်ရ	

ဖြမည်။”

ယင်းစီရင်ထုံးလမ်းညွှန်ချက်အရ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဟူေည်	

အနာဂတ်၌	ဖြါ်	ဖြါက်လာမည့်ကိစ္စတိုင်းအတွက်	အဖေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းပခင်း

မပြုနိုင်ဖောဖကကာင့်	မဖမျှာ်လင့်ဖော	ပြဿနာများ	ကကုံဖတွ့လာေည့်အခါ		

ဖကာင်းပမတ်ဖော	 ရည်ရွယ်ချက်ပေင့်	 အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုဖကာက်ယူရန်	

လိုအြ်ဖကကာင်း	ဆင်ပခင်ေုံးေြ်ရဖြမည်။
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၁၉၇၃	ခုနှစ်	စကားရြ်များ	အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုဖရး	ဥြဖေြုေ်မ	

၃(ခ)တွင်	ဖအာက်ြါအတိုင်း	ပြဋ္ဌာန်းထားေည်-

“ဥြဖေပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ရြ်၏	အနက်အဓိြ္ပာယ်ကို	ယင်းဥြဖေ	

ကိုပြုေည့်	 အာဏာြိုင်အေွဲ့အစည်း၏	 ရည်ရွယ်ချက်နှင့်	 ကိုက်ညီဖအာင်	

ေွင့်ဆိုဖစရမည်။”

အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ခ)ြါ	အဖကကာင်းအရာပေစ်ဖော	ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်ကို	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ဥြဖေပြုေည့်အေွဲ့အစည်း	

၏	ရည်ရွယ်ချက်ကို	ေိရှိနိုင်ရန်	ကျွန်ုြ်တို့ေည်	အမျ ိုးေားညီလာခံဆိုင်ရာ	

စာတမ်းများကို	ဖလ့လာကကည့်ရှုခဲ့ကကေည်။

နိုင်ငံသတာ်ြွဲ့စည်းြုံအသပခခံဥြသေသရးဆွဲရာတွင်	 ြါဝင်မည့်	 ဥြသေ	

ပြုသရး၊	အုြ်ချုြ်သရး၊	တရားစီရင်သရးဆုိင်ရာ	ြဲွ့စည်းမှုတ့ုိအတွက်	အမျ ိုးေား	

ညီလာခံကျင်းြသရးလုြ်ငန်းသကာ်မတီ၏	ရှင်းလင်းသပြာြကားချက်	အပြည့်	

အစုံ(၂-၉-၁၉၉၄)စာအုြ်	 စာမျက်နှာ	 ၁၀၀၊	 ၁၀၁	တွင်	 ဖအာက်	 ြါအတိုင်း	

ဖတွ့ရှိရေည်-

	 “နိုင်ငံဖတာ်ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေတွင်	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည့	်

တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	 ဝန်ကကီး၏	

အရည်အချင်းြျက်ယွင်းပခင်းဆိုတဲ့	 အဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ဖကကာင့်	

စွြ်စွဲပြစ်တင်နိုင်ခွင့်	ရှိရြါမယ်။

	 အဲေီလို	စွြ်စွဲပြစ်တင်ရာမှာ	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်	

အဆင့်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်တစ်ရြ်တည်းရှိတဲ့အတွက်	 ပြည်ဖထာင်စု	

အဆင့်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်နှစ်ရြ်ရှိေကဲ့ေို ့	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတ	

ေို့မဟုတ်	 ေုတိယေမ္မတများအား	 စွြ်စွဲပြစ်တင်တဲ့နည်းလမ်းများ	
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အတိုင်း	 ဖဆာင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်	 ေီးပခားနည်းလမ်း	

များ	ေတ်မှတ်ထားရန်	လိုအြ်မှာပေစ်ြါတယ်။

	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ေို့မဟုတ်	

ဝန်ကကီးတစ်ဦးဦးအဖြါ်	 ရှင်းလင်းဖပြာကကားခဲ့တဲ့	 အဖကကာင်းတစ်	

ရြ်ရြ်နဲ့	 စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုြါက	 ေက်ဆိုင်ရာ	 တိုင်းဖေေကကီး	

လွှတ်ဖတာ်	ေ့ုိမဟုတ်	ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ကုိယ်စားလှယ်	စုစုဖြါင်း	

ဦးဖရအနက်	 အနည်းဆုံး	 ဖလးြုံတစ်ြုံက	 လက်မှတ်ဖရးထိုးပြီး	

မိမိတို ့ရဲ့စွြ်စွဲချက်ကို	 ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်	 ေောြတိထ	ံ

တင်ပြရြါမယ်။

	 ယင်းစွြ်စဲွချက်ကုိ	ေက်ဆုိင်ရာလွှတ်ဖတာ်ေောြတိက	စံုစမ်း	

စစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	ေွဲ့စည်း၍	စုံစမ်းစစ်ဖဆးရြါမယ်”

ကျွနု်ြ်တ့ုိေည်	 စွြ်စဲွပြစ်တင်ပခင်းနှင့်ေက်ဆုိင်ေည့်	ကျင့်ေံုးြံုစနစ်	

ကို	ကျယ်ပြန့်စွာေိရှိနိုင်ရန်	 ၁၉၄၇	 ခုနှစ်	 ေွဲ့စည်းအုြ်ချုြ်ြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်းဖကာင်း၊	 ကချင်ပြည်နယ်၊	 ကရင်ပြည်နယ်၊	

တနေသာရီတုိင်းဖေေကကီး၊	မွန်ပြည်နယ်၊	မန္တဖလးတုိင်းဖေေကကီး၊	ရှမ်းပြည်နယ်	

တို့၏	လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာ	 နည်းဥြဖေများကိုလည်းဖကာင်း	 ဖလ့လာကကည့်	

ရှုခဲ့ကကေည်။	 အဆိုြါ	 ဥြဖေ၊	 နည်းဥြဖေများ၌	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးတစ်ဦးဦးအဖြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်အဆိုကို	

တင်ပြလာြါက	ယင်းအဆိုကို	အတည်ပြု	မပြု	လွှတ်ဖတာ်၏	အဆုံးအပေတ်	

ကို	ဦးစွာရယူဖကကာင်း	ဖလ့လာဖတွ့ရှိရဖြေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေတွင်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်ကို	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းအတွက်	ြုေ်မ	၂၆၃	ကို	ပြဋ္ဌာန်းဖြးထားပြီး	

ကျင့်ေုံးြုံနည်းလမ်းအပေစ်	 ၂၀၁၀	 ပြည့်နှစ်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေ	၁၁၇	ကို	ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ေည်။
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၂၀၁၀	 ပြည့်နှစ်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	

ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	၁၁၇	တွင်	 ဖအာက်ြါအတိုင်း	 ပြဋ္ဌာန်း	

ထားေည်-

“လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေည်	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကိုပေစ်ဖစ၊	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးကိုပေစ်ဖစ၊	 တိုင်းဖေေကကီး	 ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	

တရားလွှတ်ဖတာ်	တရားေူကကီးချုြ်နှင့်	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ဖတာ်	 တရားေူကကီးများကိုပေစ်ဖစ၊	 တိုင်း	

ဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်ဥြဖေချုြ်ကိုပေစ်ဖစ၊	တိုင်းဖေေကကီး	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုြ်ကိုပေစ်ဖစ	 စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုလျှင်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	 ၂၆၃	 နှင့်	 ၃၁၁	 တို့ြါ	 ေက်ဆိုင်ရာ	

ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ	 လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	

တင်ေွင်းဖဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေည်။”

၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေကို	

အစားထိုးပြဋ္ဌာန်းလိုက်ေည့်အခါ၌	ယခင်နည်းဥြဖေ	၁၁၇	ကို	နည်းဥြဖေ	

၁၂၃	 အပေစ်	 ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ေည်။	 ယခင်	 နည်းဥြဖေ	 ၁၁၇	 နှင့်	 ယခု	

နည်းဥြဖေ	 ၁၂၃	 နှစ်ရြ်လုံးတွင်	 “စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုလျှင်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	

ဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃	 နှင့်	 ၃၁၁	တို့ြါ	ေက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်	 အညီ	

လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	 တင်ေွင်းဖဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေည်”	 ဟူ၍	

ြါရှိေည်။

ေို့ပေစ်ရာ	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ရန်	 အဖကကာင်းဖြါ်ဖြါက်လာ၍	 အဖပခခံ	

ဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃	အရ	ဖဆာင်ရွက်မည်ဆိုြါက	ယင်းဥြဖေြုေ်မြါ	ပြဋ္ဌာန်း	

ချက်များနှင့်	ညီညွတ်ရမည့်အပြင်	ယင်းြုေ်မကိုညွှန်း၍	 ပြဋ္ဌာန်း	ထားဖော	

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုြါ	ယှဉ်တွဲကိုးကား	
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မှော	မှန်ကန်ပြည့်စုံဖြလိမ့်မည်။	အဖပခခံဥြဖေ	ပြဋ္ဌာန်း	ချက်ကိုရည်ညွှန်း	

၍	 ပြဋ္ဌာန်းထားဖော	 ကျင့်ေုံးရမည့်နည်းဥြဖေတစ်ရြ်ကို	 ြစ်ြယ်ကာ	

အချည်းနီှးပေစ်ဖစမည်ဆုိြါက	အဖပခခံဥြဖေ၏	ရည်ရွယ်ချက်ကုိ	ဖော်ဖဆာင်	

နိုင်လိမ့်မည်	မဟုတ်ဟု	ကျွန်ုြ်တို့ယူဆေည်။

ဤအဖကကာင်းအရာနှင့်အလားတူကိစ္စမျ ိုးပေစ်ေည့်	တိုင်းဖေေကကီး	

လွှတ်ဖတာ်	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	ေုတိယဥက္ကဋ္ဌများကို	

တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းရန်ရှိြါက	ဖဆာင်ရွက်ရေည့်	လုြ်ငန်းစဉ်များကို	ကယား	

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများတွင်	 နည်းဥြဖေ	 ၇၃	 မှ	 ၉၅	

အထိ၌	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည်ကို	 ဖတွ့ရေည်။	 ယင်းလုြ်ငန်းစဉ်	 ပြဋ္ဌာန်းချက်	

များအရ	 တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းရန်အဆိုကို	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဖလးြုံ	

တစ်ြုံက	တင်ေွင်းရပြီး	ယင်းအဆိုကို	ေုံးြုံနှစ်ြုံ	ဖထာက်ခံမဲပေင့်	အတည်	

ပြုြါမှ	ဆက်လက်အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ရန်ပေစ်ဖကကာင်း	ဖတွ့ရေည်။	ဥက္ကဋ္ဌ	

နှင့်	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးလုံးအား	 တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းရန်	 အဆိုပေစ်ြါက	

လွှတ်ဖတာ်ရုံးအကကီးအမှူးက	 ေောြတိဖရွးဖကာက်တင်ဖပမောက်ကာ	

ဖဆာင်ရွက်ကကရေည်။

အဖပခခံဥြဖေ	ပြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ	အဓိြ္ပာယ်ဖကာက်ယူရာတွင်	အဖပခခံ	

ဥြဖေဖရးဆွဲေူများ၏	 ရည်ရွယ်ချက်နှင့်	 ညီညွတ်ဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	

ယင်းရည်ရွယ်ချက်ကို	 ဖော်ဖဆာင်ရာပေစ်ေည့်	 ဥြဖေ၊	 နည်းဥြဖေြါ	

ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို	အဖဟာေိကံမပေစ်ဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	စွြ်စွဲပြစ်တင်	

ပခင်း၊	 တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 နည်းဥြဖေတစ်ရြ်တည်း	

တွင်	ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု	ကွဲလွဲမှုမရိှေဲ	ညီညွတ်	

ဖစရန်လည်းဖကာင်း၊	 ေဲွ့စည်းြံုအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကုိ	 အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုရန်လိုအြ်ေည်ဟု	ေုံးေြ်ေည်။	 အထူးအားပေင့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်း	

ကို	 လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	 တင်ေွင်းဖဆာင်ရွက်ရန်လိုအြ်	
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ဖကကာင်း	 ထင်ရှားဖစရန်အလို့ငှာ	 အဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	 အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ဖကကာင်း	ဖကာက်ယူေည်။

ထို့ဖကကာင့်	 ဆုံးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၂)	 ေုတိယြိုင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	

အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံ	 ဥြဖေြုေ်မ	 ၂၆၃(ခ)ကို	

အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

ပြဿနာ(၃)နှင့်စြ်လျဉ်း၍	တင်ေွင်းေူက	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ြုေ်မ၂၆၃(ဂ)တွင်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးပခင်းကိစ္စကို	 ဖယေုယျေဖောမျှော	

ဖော်ပြထားဖကကာင်း၊	 ပြည်ဖထာင်စုအဆင့်	 အကကီးအကဲများကို	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်များပေစ်ဖော	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	

ြုေ်မ	၂၃၃၊	၂၃၈၊	၃၀၂(ဂ)နှင့်	၃၃၄	တို့တွင်	ဖဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများကို	

ဖော်ပြရာ၌	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတ၊	 ေုတိယေမ္မတတို့အဖြါ်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်း	

ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	 ြုေ်မ	 ၇၁	 ကို	 ရည်ညွှန်းထားဖကကာင်း၊	

ယင်းြုေ်မများတွင်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူများေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့တွင်	

မည်ေို့မျှ	 ြါဝင်ခွင့်မရဖအာင်	 ရှင်းလင်းစွာပြဋ္ဌာန်းထားဖကကာင်း၊	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ေူေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးေူမပေစ်ဖစဖရးအတွက်	 အနှစ်ောရအား	

ပေင့်	 ရှင်းလင်းပြီးပေစ်ဖကကာင်း၊	 ယခုအမှု၌	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	 စုံစမ်း	

စစ်ဖဆး ဖရးအေွဲ့ဝင်	 ၅	 ဦးတွင်	 စွြ်စွဲေူ	 ၃	 ဦးြါဝင်ဖစလျက်	 ေွဲ့စည်း	

ဖဆာင်ရွက်ခဲ့ဖကကာင်း၊	 ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်ဥြဖေတွင်	 စွြ်စွဲေူများမြါဝင်	

ဖစရဟူ၍	 ဖော်ပြထားပခင်းမရှိဟူဖော	 အဖကကာင်းပြချက်ပေင့်	 လုြ်ဖဆာင်	

ခဲ့ပခင်းပေစ်ဖကကာင်း၊	 ယင်းေို့	 ရှင်းလင်းမှုမရှိဖော	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖကကာင့်	

ေောဝတရားမျှတမှုကင်းပခင်း၊	 ေက်လိုက်မှုကင်းပခင်း	 မူေဖောများနှင့်	

ဆန့်ကျင်ပြီး	ောနာညီမျှပခင်း၊	တရားမျှတပခင်း၊	စိတ်ဖကာင်းဖစတနာရှိပခင်း	

ဟူေည့်	 ထာဝရလိုက်နာကျင့်ေုံးအြ်ဖော	 ထုံးနည်းမူဖောင်တို့ကို	

မျက်ကွယ်ပြုေည့်ပေစ်စဉ်များ	ဖြါ်ဖြါက်ခဲ့ဖကကာင်း၊	၁၉၇၃	ခုနှစ်	စကားရြ်	
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များအနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုဖရးဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၃(ဂ)ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို	

လည်းဖကာင်း၊	၁၉၅၈	ခုနှစ်	လွှ ဲအြ်မှုအမှတ်	 ၂၁	နှင့ ်	ဦးအုန်းခင်နှင့ ်	

ပြ ည်သထာ င် စု ပမ န်မာ နုိ င် ငံ သတာ် 6အမှု စီရ င် ထံုး များ ကုိလည်းဖကာ င်း 	

ရည်ညွှန်း၍	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)ကို	လိုက်နာဖဆာင်ရွက်	

ရာတွင်	 ရှင်းလင်းမှုရှိဖစရန်	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုဖြးေင့်ဖကကာင်း	

စေည်ပေင့်	ဖလျှာက်လဲတင်ပြေည်။

တင်ေွင်းခံရေူက	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်တွင်	 လွှတ်ဖတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်	 ၂၀	 ဦးောရှိဖကကာင်း၊	 ယင်းတို့တွင်	 လွှတ်ဖတာ်နှင့်	 အစိုးရ	

အေွဲ့တို့၌	အပမဲတမ်းတာဝန်ထမ်းဖဆာင်	ဖနေူများြါဝင်ဖကကာင်း၊	စွြ်စွဲချက်	

တင်ေွင်းရမည့်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖရအနည်းဆုံး	မည်မျှရှိရမည်ပေစ်ဖကကာင်း	

ကန့်ေတ်ထားဖော်လည်း	 အများဆုံးမည်မျှထက်မြိုရဟု	 ကန့်ေတ်	

မထားဖကကာင်း၊	 ၁၀	 ဦးထက်မနည်းဖော	 ကိုယ်စားလှယ်များက	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်မည်ဆိုြါက	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့တွင်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူများထဲမှ	

ြုဂ္ဂိုလ်များကိုြါ	 မပေစ်မဖန	 ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းရမည့်	 အဖနအထားပေစ်	

ဖကကာင်း၊	 အမှန်တကယ်လိုအြ်ြါက	 လွှတ်ဖတာ်အဆင့်ဆင့်ဥြဖေ၊	 နည်း	

ဥြဖေများတွင်	ထည့်ေွင်းပြဋ္ဌာန်းရန်ောပေစ်ပြီး	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေကို	

အနက်အဓိြ္ပာယ်	 ေွင့်ဆိုရန်လိုအြ်ပခင်း	 မရှိဖကကာင်း၊	 ပြည်ဖထာင်စု	

လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာဥြဖေနှင့်	နည်းဥြဖေ	၁၂၉	တို့တွင်လည်း	စွြ်စွဲပြစ်တင်	

ပခင်းဆိုင်ရာကိစ္စနှင့်	 စြ်လျဉ်း၍	 အဖေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းမရှိဖကကာင်း၊	

ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်အဖနပေင့်	 ဥြဖေြါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို	တိကျစွာ	လိုက်နာ	

ဖဆာင်ရွက်	 အဖကာင်အထည်ဖော်ခဲ့ဖကကာင်း၊	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့၏	

အစီရင်ခံစာေည်	စုံစမ်းဖထာက်လှမ်းေည့်အဆင့်ောပေစ်ပြီး	လွှတ်ဖတာ်၏	

ဆုံးပေတ်ချက်ေည်ော	 အဓိကပေစ်ဖကကာင်း၊	 ေို့ပေစ်၍	 ကယားပြည်နယ်	

၆။	 ၁၉၅၁ခုနှစ်၊	ပမန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး(ရုံးချုြ်)၊	စာ-၂၂၆
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လွှတ်ဖတာ်၏	 ဖဆာင်ရွက်ချက်များေည်	 ေီမိုကဖရစီကျင့်စဉ်အရ	 ပေစ်ဖစ၊	

ဥြဖေအရပေစ်ဖစ	 မှန်ကန်မှုရှိဖကကာင်း၊	 ပြည်ဖထာင်စုအဆင့်အကကီးအကဲ	

များနှင့်	 ပြည်နယ်၊	 တိုင်းဖေေကကီးတရားေူကကီးများကုိ	 စွြ်စွဲပြစ်တင်	

လိုြါက	 လိုက်နာရေည့်	 ပြဋ္ဌာန်းချက်များမှာ	ဤြုေ်မ	 ၂၆၃နှင့်	 ပခားနားမှု	

များစွာမရှိဖကကာင်း၊	ေို့ပေစ်ရာ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃	ကို	အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုမည်ဆိုြါက		

အပခားဆက်စြ်ေည့်	ြုေ်မအားလုံးကိုြါ	အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရမည်ပေစ်ေည်ကို	

ထည့်ေွင်းစဉ်းစားေင့်ဖကကာင်း	အဓိကအားပေင့်	ဖလျှာက်လဲတင်ပြေည်။

ရုံးဖတာ်ေဟာယက	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 အရ	

ေွဲ့စည်းေည့်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့တွင်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူများပေစ်ကကေည့်	

ဦးေဲရယ်၊	ဦးခင်ဖမာင်ထွန်း	နှင့်	ဦးစိုးရယ်တို့ကို	အေွဲ့ဝင်အပေစ်	ထည့်ေွင်း	

ေွဲ့စည်းခဲ့ဖကကာင်း၊	၂၆-၈-၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်ကိုယ်စား	

ရှင်းလင်းဖချြမည့်	 ဦးအံ့ဖမာ်က	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့တွင်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်	

ေူ	 ၃	 ဦး	ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းထားေည့်အတွက်	 အဆိုြါ	 ၃	 ဦးကို	 လဲလှယ်	

ဖြးရန်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌထံ	ညေနိှိုင်းအဖကကာင်းကကားခ့ဲဖော်လည်း	

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအစီရင်ခံစာကို	 ၂၈-၈-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	 တင်ေွင်းခဲ့	

ေည်ကို	 ရှင်းလင်းလွှာနှင့်	 ြူးတွဲြါစာရွက်စာတမ်းများအရ	 ဖတွ့ရှိရ	

ဖကကာင်း၊	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၏	 တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို	 ဖော်ပြဖော	

ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေ	 ၃၁(ေ)၌	 ‘ဤနည်းဥြဖေ	

များတွင်	 ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းမရှိဖောကိစ္စများ	 ဖြါ်ဖြါက်လာလျှင်ဖော်	

လည်းဖကာင်း၊	ဤနည်းဥြဖေများအတိုင်း	ဖဆာင်ရွက်ရာတွင်	အခက်အခဲ	

တစ်ရြ်နှင့်	 ကကုံဖတွ့ရလျှင်ဖော်လည်းဖကာင်း	 ယင်းအခက်အခဲများကို	

ဖပေရှင်းနိုင်ဖရးအတွက်	 လွှတ်ဖတာ်၏အဆုံးအပေတ်ရယူ	 ဖဆာင်ရွက်ပခင်း’	

ဟု	ပြဋ္ဌာန်းထားဖကကာင်း၊	ယခုကိစ္စေည်	နည်းဥြဖေ	၃၁(ေ)အရ	လွှတ်ဖတာ်	

၏	 အဆုံးအပေတ်ကို	 ရယူရမည့်ကိစ္စပေစ်ေည်ဟု	 ေုံးေြ်ရရှိဖကကာင်း၊	
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ဥြဖေဆိုရိုးများတွင်	 မိမိ၏အမှုအခင်းကို	 မိမိမစီရင်ရပခင်း၊	 မိမိအကျ ိုး	

ေက်ဆိုင်ဖောကိစ္စကို	မိမိမဆုံးပေတ်ရပခင်း၊	ဖပောင့်မတ်စွာစီရင်ရန်အတွက်	

တစ်ေက်လူ၏အယူအဆနှင့်	 အပေစ်အြျက်ကုိ	တင်ပြခွင့်ဖြးလျက်	 နှစ်ေက်	

ကကားနာရပခင်းတ့ုိမှာ	 အဓိကကျဖောအချက်များပေစ်ဖကကာင်း၊	 နုိင်င့ံဝန်ထမ်း	

နည်းဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	 ၁၈၄(ဂ)နှင့်	 ၁၉၄(ဂ)(၂)၊	 အဂတိလိုက်စားမှု	

တိုက်ေျက်ဖရးဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၄	 တို့တွင်လည်း	 တရားမျှတစွာဖဆာင်ရွက်	

ရမည့်	 မူေဖောထားကို	 ဖတွ့ရှိရဖကကာင်း၊	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့၌	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ေူ	၃	ဦး		ထည့်ေွင်းထားေည်ကို	ပြင်ဆင်ပခင်းမပြုေဲ	ဆက်လက်	

စစ်ဖဆးပခင်းေည်	 ေောဝတရားမျှတမှု	 စည်းမျဉ်းများနှင့်	 ကိုက်ညီမှု	

မရှိေပေင့်		ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ဂ)ကို	လက်ဖတွ့ဖဆာင်ရွက်	

ရာတွင်	 ရှင်းလင်းပြတ်ေားမှုရှိဖစဖရးအတွက်	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုဖြး	

ေင့်ဖကကာင်း	စေည်ပေင့်	တင်ပြေည်။

နှစ်ေက်တင်ပြဖော	 စာရွက်စာတမ်းအဖထာက်အထားများအရ	

၁၃-၈-၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ေူ	၅	ဦးတို့က	စွြ်စွဲပြစ်တင်ချက်ကို	

လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြ၍	၁၄-၈-၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်းခဲ့ေည်။	ထိုေို့ေွဲ့စည်းရာ၌	စွြ်စွဲပြစ်တင်	

ရာတွင်	 ြါဝင်ေူများပေစ်ကကေည့်	 ဦးေဲရယ်ကို	 ဥက္ကဋ္ဌအပေစ်လည်းဖကာင်း၊	

ဦးစိုးရယ်ကို	 အေွဲ့ဝင်အပေစ်လည်းဖကာင်း၊	 ဦးခင်ဖမာင်ထွန်းကို	 အတွင်း	

ဖရးမှူးအပေစ်လည်းဖကာင်း	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့တွင်	ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်း	

ခဲ့ေည်။	၂၁-၈-၂၀၂၀	ရက်ဖန့တွင်	ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုက	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရး	

အေဲွ့ကုိ	ြယ်ေျက်ဖြးရန်	ကန့်ကွက်လွှာ	တင်ေွင်းေည်။	ေ့ုိဖော်	ပြည်နယ်	

လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	ကန့်ကွက်လွှာကို	လက်မခံေဲ	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	

ကို	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ	 ေွဲ့စည်း	

ပခင်းပေစ်ဖကကာင်း	 ၂၄-၈-၂၀၂၀	 ရက်ဖန့တွင်	 အဖကကာင်းပြန်ကကားခဲ့ပြီး	
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စုံစမ်းစစ်ဖဆးပခင်းကိစ္စကို	 ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်ဖကကာင်း	 ဖတွ့ရေည်။	

ဤေည်တို့ကား	 ယခုတင်ေွင်းလွှာ	 ဖြါ်ဖြါက်လာဖစဖော	 ဖနာက်ခံ	

အဖကကာင်းအချက်	အချ ို့ပေစ်ေည်။

ပြဿနာ(၃)	 ြထမြိုင်းမှာ	 “	 ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအဖြါ်	 စွြ်စွဲ	

ပြစ်တင်ချက်ကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးနိုင်ရန်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်း	

ရာတွင်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ရာတွင်	 ြါဝင်ေည့်	လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ၃	 ဦး	

ကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့တွင်	 ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းပခင်းနှင့်	 စြ်လျဉ်း၍	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	

လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ”	ဟူ၍	ပေစ်ေည်။

အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပေစ်ဖော	 စီရင်ထုံးများြါ	 လမ်းညွှန်	

မူေဖောများအရ	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေဆိုင်ရာခုံရုံးေည်	 လွှတ်ဖတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌ၏ဖဆာင်ရွက်ချက်များကိုလည်းဖကာင်း၊	 လွှတ်ဖတာ်၏ဖဆာင်ရွက်

ချက်များကိုလည်းဖကာင်း	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေနှင့်	ညီညွတ်ပခင်း	 ရှိ	 မရှိ	

စိစစ်ရန်	အဖကကာင်းမရှိဖချ။

ထို့ဖကကာင့်	 ဆုံးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၃)	 ြထမြိုင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	

လိုအြ်ပခင်းမရှိဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

ပြဿနာ(၃)	ေုတိယြိုင်းကို	ဆက်လက်ေုံးေြ်ရန်ရှိေည်။

ပြဿနာ(၃)	 ေုတိယြိုင်းမှာ	 “အပခားအဖကကာင်းများဖကကာင့်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	

လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ”	ဟူ၍	ပေစ်ေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)	 ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ	 ဖအာက်ြါ	

အတိုင်းပေစ်ေည်-

“ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကိ	ု

ေွဲ့စည်း၍	 စွြ်စွဲချက်ကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖစရမည်။	 စုံစမ်းစစ်ဖဆး	
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ရမည့်	လုြ်ငန်းြမာဏကိုဖထာက်ရှု၍	စုံစမ်းစစ်ဖဆးမှု	ပြီးစီးရမည့်	

ကာလကိုလည်း	ေတ်မှတ်ဖြးရမည်။”

ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်	လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	

ကို	 ေွဲ့စည်းနိုင်ဖကကာင်းကိုော	 ဖော်ပြထားပြီး	 မည်ေည့်ြုဂ္ဂိုလ်များနှင့်	

ေွဲ့စည်းရမည်ဟူဖော	ဖော်ပြချက်	မြါရှိဖချ။

အဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	၂၆၃(ဂ)ြါ	ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရး	

အေွဲ့ဝင်၏	 အရည်အချင်း	 ေတ်မှတ်ချက်မြါရှိဖောဖကကာင့်	 လွှတ်ဖတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်များအပြင်	အပခားမည်ေူကိုမဆို	ထည့်ေွင်းေွဲ့စည်းနိုင်ေည့်	

ေဖောေက်ဖရာက်လျက်ရှိေည်ကို	ဖတွ့ရေည်။

အဆင့်ဆင့်ဖော	ဥြဖေပြုအေွဲ့အစည်းများေည်	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်း	

ဆိုင်ရာ	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးမည့်အေွဲ့ဝင်များအား	 ထိုကဲ့ေို့	 အရည်အချင်း	

ေတ်မှတ်ချက်မထားေဲ	 အလွတ်ေဖောထားကာ	 ေွဲ့စည်းဖစလိုဖော	

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရှိေည်ဟူ၍ကား	ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ဖချ။

စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့များ	ေဲွ့စည်းပခင်းကိစ္စ၌ထားရိှဖော	ဥြဖေပြု	

အာဏာြိုင်တို့၏ေဖောထားကို	 ဖအာက်ြါပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်	 ဖတွ့ပမင်	

နိုင်ဖြေည်-

(၁)	 နိုင်ငံဖတာ်ေမ္မတကိုပေစ်ဖစ၊	 ေုတိယေမ္မတတစ်ဦးဦးကို	

ပေစ်ဖစ	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းဆုိင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၇၁(ဃ)တွင်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆး	

ပခင်းကိစ္စအတွက်	 “လွှတ်ဖတာ်တစ်ရြ်ရြ်က	 စွြ်စွဲချက်ကို	

အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ရန်	ဖထာက်ခံလျှင်	အပခားလွှတ်ဖတာ်	

တစ်ရြ်က	 ယင်းစွြ်စွဲချက်ကို	 အေွဲ့ေွဲ့၍	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးရ	

မည်”	ဟု	စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထားေည်။
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(၂)	 ပြည်ဖထာင်စုတရားေူကကီးချုြ်နှင့်	 ပြည်ဖထာင်စုတရား	

လွှတ်ဖတာ်ချုြ်	 တရားေူကကီးများအား	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်း	

ဆိုင်ရာ	ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	ြုေ်မ	

၃၀၂(ခ)(၃)၌	 “စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ေွဲ့စည်းရာတွင်	

ပြည်ေူ့လွှတ်ဖတာ်နှင့်	 အမျ ိုးေားလွှတ်ဖတာ်	 ကုိယ်စားလှယ်	

ဦးဖရတူညီစွာြါဝင်ဖစပြီး	ယင်းအေဲွ့ဝင်များထဲမှ	ေင့်ဖလျာ်ေူ	

တစ်ဦးဦးကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	 ဥက္ကဋ္ဌအပေစ်	 တာဝန်	

ဖြးရမည်”ဟု	စည်းကမ်းေတ်မှတ်	ထားေည်။

(၃)	 တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌအား	

တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းပခင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	 ၂၀၁၀	

ပြည့်နှစ်	တိုင်းဖေေကကီး	ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်	လွှတ်ဖတာ်	

ဆိုင်ရာနည်းဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	 ၇၄(က)တွင်	 “စုံစမ်း	

စစ်ဖဆးရန်	 ေင့်ဖလျာ်ဖော	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်

များြါဝင်ေည့်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့ကို	 ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်	

ယာယီထမ်းဖဆာင်ဖော	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌက	 ေွဲ့စည်းရမည်”	

ဟု	စည်းကမ်းေတ်မှတ်ထားေည်။

(၄)	 ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 ေုတိယလွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	

အား	 တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းပခင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ပေစ်ေည့်	

၂၀၁၄	 ခုနှစ်	 ကယားပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်ဆိုင်ရာနည်း	

ဥြဖေများ	 နည်းဥြဖေ	 ၈၀(က)တွင်	 “စုံစမ်းစစ်ဖဆးရန်	

ေင့်ဖလျာ်ဖော	 လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စားလှယ်များြါဝင်ေည့်	

စ ု ံစမ ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွ ဲ ့ကိ ု 	 ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်	 ယာယီ	

ထမ်းဖဆာင်ဖော	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌက	 ေွဲ့စည်းရမည်”ဟ	ု

စည်းကမ်း	ေတ်မှတ်ထားေည်။
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ဆိုခဲ့ေည့်	 ောဓကများကို	 ဖထာက်ရှုြါက	 ဥြဖေပြုအာဏာြိုင်	

များေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	 ေွဲ့စည်းပခင်းကိစ္စ၌	 ဖလျာ်ကန်ဖော	

စည်းကမ်းချက်များ	 ေတ်မှတ်ထားရှိလိုဖောေဖော	 ဆန္ဒရှိကကဖကကာင်း	

ဖတွ့ပမင်နိုင်ေည်။

အဖကကာင်းကိစ္စအဖလျာက်	 ဆီဖလျာ်ဖော	 စည်းကမ်းေတ်မှတ်	

ချက်များ	ထားရှိပခင်းအားပေင့်	မှန်ကန်မျှတဖော	အကျ ိုးရလေ်ဖကာင်းများ	

ရရှိနိုင်မည်ဆိုဖောအချက်ကို	အပငင်းြွားေွယ်	မရှိဖြ။

ဆုိခ့ဲေည့်ောဓကများအနက်	ောဓက(၁)နှင့်(၂)တ့ုိမှာ	ပြည်ဖထာင်စု	

အဆင့်နှင့်ေက်ဆိုင်ဖော်လည်း	 ယခု	 တင်ေွင်းလွှာအမှုအတွက်	 အနှစ်	

ောရမူေဖောအားပေင့်	 မှီပငမ်းေုံးစွဲနိုင်ဖြေည်။	 ောဓက(၃)နှင့်(၄)တို့မှာ	

ပြည်နယ်	 ေို့မဟုတ်	 တိုင်းအဆင့်နှင့်	 ေက်ဆိုင်ဖောဖကကာင့်	 ယင်း	

ပြဋ္ဌာန်းချက်များြါ	 စည်းကမ်းချက်များကို	ယခု	တင်ေွင်းလွှာအမှုအတွက်	

တိုက်ရိုက်အားပေင့်	မှီပငမ်းေုံးစွဲနိုင်ေွယ်ရှိဖကကာင်း	ေဖောရေည်။

ောဓက(၂)ပေစ်ဖော	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၃၀၂(ခ)(၃)မှ	

“ေင့်ဖလျာ်ေူ”ဟူဖော	စကားရြ်ကို	အဂသလိြ်ောောပေင့်	ဖရးေားချက်၌	

“Suitable	member”	ဟု	ောောပြန်ေည်။	 ပမန်မာစာအေွဲ့၏	အဂသလိြ်-

ပမန်မာ	 အေိဓာန်တွင်	 Suitable	 ကို	 “ဖကာင်းဖော၊	 ေင့်ပမတ်ဖော၊	

ေင့်တင့်ဖော၊	 ေင့်ဖလျာ်ဖော၊	 ေင့်ဖတာ်ဖော၊	 ဖလျာ်ကန်ဖော”	 ဟု	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုထား	ေည်။

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့အတွက်	 စည်းကမ်းချက်	 ေတ်မှတ်ရာတွင်	

“ေင့်ဖလျာ်ဖော”ဟူဖော	ဖဝါဟာရကို	ေုံးစွဲမည်ဆိုြါက	ယင်းစကားရြ်၌	

ြါဝင်ေင့်၊	ြါဝင်ထိုက်ေူများဟူဖော	အဓိြ္ပာယ်ောမက	ယင်းစကားရြ်၏	

ကျယ်ဝန်းဖော	 နယ်ြယ်အတွင်း၌	 ေက်လိုက်မှု	 ကင်းဖော၊	 ဖပောင့်မတ်	

မှန်ကန်ဖော	 ဟူေည့်	 အဓိြ္ပာယ်များလည်း	 အကျုံးဝင်	 ေက်ဖရာက်နိုင်	

ဖြေည်။
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ထို့ပြင်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့ဟူေည်	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးမှု၏	 တရား	

ေူကကီးများြင်ပေစ်ေပေင့်	‘ေင့်ဖလျာ်ဖော’ဟူေည့်	စကားရြ်၌	ပမန်မာနိုင်ငံ	

တရားဥြဖေများဆိုင်ရာအက်ဥြဖေ	ြုေ်မ	၁၃(၃)တွင်ြါရှိဖော	‘တရားမျှတ	

၍	ောနာညီမျှစွာ	စိတ်ဖကာင်းဖစတနာပေင့်	ဆုံးပေတ်နိုင်စွမ်းဖော’	ဟူေည့်	

ေဖောအဓိြ္ပာယ်များလည်း	 အဖကကာင်းကိစ္စအဖလျာက်	 အကျုံးဝင်ေက်	

ဖရာက်နိုင်ေွယ်ရှိဖြေည်။

ေို့ပေစ်ရာ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)အရ	 ဖဆာင်ရွက်ရာ၌	 ပြည်ဖထာင်စု	

အဆင့်တွင်	 ဖဆာင်ရွက်ရန်ပြဋ္ဌာန်းထားေည့်	 	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်းဆိုင်ရာ	

စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	 ေွဲ့စည်းမှု	 ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်လည်းဖကာင်း၊	 ပြည်နယ်	

ေို့မဟုတ်	 တိုင်းအဆင့်မှ	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌများအား	

တာဝန်မှရုြ်ေိမ်းပခင်းဆိုင်ရာ	စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေွဲ့	ေွဲ့စည်းမှု	ပြဋ္ဌာန်းချက်	

များနှင့်လည်းဖကာင်း	ညီညွတ်ဖစေင့်ေည်ဟု	ေုံးေြ်ေည်။	

ထို့ဖကကာင့်	 ဆုံးပေတ်ရန်ပြဿနာ(၃)	 ေုတိယြိုင်းကို	 အပခား	

အဖကကာင်းများဖကကာင့်	 ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)ကို	 အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ဖကကာင်း	ဖပေဆိုလိုက်ေည်။

အထက်ြါ	 ဖပေဆိုချက်များအရ	 ဖအာက်ြါဆုံးပေတ်ချက်ကို	 ချမှတ်	

ေည်-

ဆုံးပြတ်ချက်

ဤတင်ေွင်းလွှာကို	ခွင့်ပြုေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြုေ်မ	၂၆၃(ခ)နှင့်စြ်လျဉ်း၍	တိုင်းဖေေကကီး	

ေို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ေို့မဟုတ်	 ဝန်ကကီးတစ်ဦးဦးအဖြါ်	

ဖော်ပြြါအဖကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ပေင့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုြါက	 ေက်ဆိုင်ရာ	

တိုင်းဖေေကကီးလွှတ်ဖတာ်	ေို့မဟုတ်	ပြည်နယ်လွှတ်ဖတာ်	ကိုယ်စားလှယ်	

စုစုဖြါင်းဦးဖရအနက်	 အနည်းဆုံးဖလးြုံတစ်ြုံက	 လက်မှတ်ဖရးထိုးပြီး	
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မိမိတို ့၏	 စွြ်စွဲချက်ကို	 ေက်ဆိုင်ရာ	 လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌထံမှတစ်ဆင့	်

လွှတ်ဖတာ်ေို့	 အဆိုတစ်ရြ်အပေစ်	 တင်ေွင်းရမည်ဟု	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ေွင့်ဆိုလိုက်ေည်။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၃(ဂ)နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ေက်ဆိုင်ရာ	

လွှတ်ဖတာ်ဥက္ကဋ္ဌေည်	စံုစမ်းစစ်ဖဆးဖရးအေဲွ့ကုိ	ေင့်ဖလျာ်ဖော	လွှတ်ဖတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်များပေင့်	 ေွဲ့စည်း၍	 စွြ်စွဲချက်ကို	 စုံစမ်းစစ်ဖဆးဖစရမည်ဟု	

အနက်အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုလိုက်ေည်။




