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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝသည္။

အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ားအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ား
ရာဇာ၊ ျမတ္မင္းခန္႔၊ ေက်ာ္ေဇာဦး၊ ထက္ပုိင္ထြန္း၊ 
ေနသက္သက္ေႏြး၊ ဝင္းဝင္းေအး၊ ျမတ္ဆုေအာင္

သုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ား သုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ား 
ရဲမင္း၊ လွမ်ဳိးေက်ာ္
အစီရင္ခံစာျပဳစုသူမ်ားအစီရင္ခံစာျပဳစုသူမ်ား
ဧခုိင္၊ ထင္ေက်ာ္ေအး

မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္းဖြင့္ဆုိခ်က္မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္းဖြင့္ဆုိခ်က္
မ်က္ႏွာဖုံးပါ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံတြင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ
အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိအေရအတြက္မ်ားကုိ

ႏႈိင္းယဥ္ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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 အႏွစ္ခ်ဳပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္

အခန္း (၁) နိဒါန္းနိဒါန္း

    ၁.၁.၀။ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္

  ၁.၂.၀။ နည္းနာေဗဒ

   ၁.၂.၁။ ေဝါဟာရ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရည္ၫႊန္းဖြင့္ဆုိမႈ

  ၁.၃.၀။ ေလ့လာမႈအတုိင္းအတာ

 အခန္း (၂) လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

  ၂.၁.၀။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

   ၂.၁.၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ပါတီမ်ား ပါဝင္မႈ

   ၂.၁.၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ က်ား-မ ပါဝင္မႈ

   ၂.၁.၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မႈ

   ၂.၁.၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ

   ၂.၁.၅။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ာ၏ ယခင္အလုပ္အကုိင္

  ၂.၂.၀။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 

   ၂.၂.၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ပါတီမ်ား ပါဝင္မႈ

   ၂.၂.၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ က်ား-မ ပါဝင္မႈ

   ၂.၂.၃။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မႈ

   ၂.၂.၄။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ

   ၂.၂.၅။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယခင္အလုပ္အကုိင္

အခန္း (၃)   ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္းပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း

  တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္  တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္

၃.၁.၀။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား၃.၁.၀။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား

၃.၁.၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  ၃.၁.၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  

           က်ား-မျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း           က်ား-မျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း

၃.၁.၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  ၃.၁.၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  

          တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း          တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း

၃.၁.၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၃.၁.၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

           ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ေလ့လာျခင္း           ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ေလ့လာျခင္း

၃.၁.၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၃.၁.၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

           ကုိယ္စားျပဳေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း           ကုိယ္စားျပဳေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

၃.၁.၅။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား ၃.၁.၅။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား 

           လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း           လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခ်က္ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခ်က္ မာတိကာမာတိကာ
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၃.၁.၆။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ ၃.၁.၆။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ 

           အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း           အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

၃.၁.၇။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ ၃.၁.၇။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ 

           ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း           ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

၃.၁.၈။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ ၃.၁.၈။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ 

           လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း            လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း 

၃.၁.၉။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားဆုိင္ရာ ၃.၁.၉။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားဆုိင္ရာ 

           အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း           အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း

အခန္း (၄)   ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္းပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း

  တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္  တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္

၄.၁.၀။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား၄.၁.၀။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား

၄.၁.၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ၄.၁.၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ

          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ား-မျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ား-မျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း

၄.၁.၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ၄.၁.၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ

         လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း         လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း

၄.၁.၃။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၄.၁.၃။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ 

          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ေလ့လာျခင္း          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ေလ့လာျခင္း

၄.၁.၄။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၄.၁.၄။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ 

          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

၄.၁.၅။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား ၄.၁.၅။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား 

           လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း           လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း

၄.၁.၆။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ ၄.၁.၆။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ 

           အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း           အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

၄.၁.၇။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ ၄.၁.၇။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ 

           ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း           ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

၄.၁.၈။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ ၄.၁.၈။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ 

           လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း            လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း 

၄.၁.၉။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားဆုိင္ရာ ၄.၁.၉။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားဆုိင္ရာ 

           အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း           အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း

အခန္း (၅) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ 

  တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ား အေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္  တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ား အေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္

      ၅.၁.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားကုိ

              ပါတီအလုိက္ေလ့လာျခင္း
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၅၀

၅၃
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          ၅.၂.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ

                    လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္အလုိက္ ေလ့လာျခင္း

          ၅.၃.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခ့ဲေသာ အဆုိမ်ားအား 

                    လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း

          ၅.၄.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားဆုိင္ရာ

            အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း

အခန္း (၆) အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

  ရည္ညႊန္းကုိးကား စာရင္း ရည္ညႊန္းကုိးကား စာရင္း

၅၄

၅၅

၅၇

၆၀

၆၂
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ဇယားမ်ား မာတိကာဇယားမ်ား မာတိကာ

ဇယား (၂.၁) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရိွ    ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ျပဇယားဇယား (၂.၁) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရိွ    ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ျပဇယား

ဇယား (၃.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ဇယား (၃.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ 

   အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈင္ိးယွဥ္ခ်က္   အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈင္ိးယွဥ္ခ်က္

ဇယား (၃.၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဇယား (၃.၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 

   အဆုိေလးခုႏွင့္အထက္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား   အဆုိေလးခုႏွင့္အထက္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ဇယား (၃.၃) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဇယား (၃.၃) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ပါတီအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ပါတီအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား

ဇယား (၃.၄) လႊတ္ေတာ္ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဇယား (၃.၄) လႊတ္ေတာ္ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ဇယား (၃.၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၃.၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ဇယား (၃.၆) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၃.၆) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ဇယား (၃.၇) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ကုိယ္စားျပဳ ေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၃.၇) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ကုိယ္စားျပဳ ေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ဇယား (၃.၈) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဇယား (၃.၈) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား

ဇယား (၃.၉) ကုိယ္စားျပဳပါတီတူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈႈဇယား (၃.၉) ကုိယ္စားျပဳပါတီတူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈႈ

ဇယား (၄.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဇယား (၄.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

   တင္သြင္းခ့ဲသည့္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈင္ိးယွဥ္ခ်က္   တင္သြင္းခ့ဲသည့္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈင္ိးယွဥ္ခ်က္

ဇယား (၄.၂) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဇယား (၄.၂) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

   အဆုိငါးခုႏွင့္အထက္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား   အဆုိငါးခုႏွင့္အထက္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ဇယား (၄.၃ ) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဇယား (၄.၃ ) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

   ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈ   ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈ

ဇယား (၄.၄) လႊတ္ေတာ္ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဇယား (၄.၄) လႊတ္ေတာ္ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ဇယား (၄.၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၄.၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ဇယား (၄.၆) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမ ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၄.၆) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမ ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ
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၃၄

၃၆
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၄၀

၄၃

၄၅

၄၆
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ဇယား (၄.၇) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၄.၇) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ဇယား (၄.၈) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဇယား (၄.၈) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 

   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား

ဇယား (၄.၉) ကုိယ္စားျပဳပါတီတူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈဇယား (၄.၉) ကုိယ္စားျပဳပါတီတူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ

ဇယား (၅.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဇယား (၅.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

   တင္သြင္းခ့ဲသည့္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈင္ိးယွဥ္ခ်က္   တင္သြင္းခ့ဲသည့္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈင္ိးယွဥ္ခ်က္

ဇယား (၅.၂) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေျခာက္ႀကိမ္ အတြင္း အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆုံး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဇယား (၅.၂) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေျခာက္ႀကိမ္ အတြင္း အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆုံး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ဇယား (၅.၃) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပထမ ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၅.၃) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပထမ ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ဇယား (၅.၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၅.၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ဇယား (၅.၅) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈဇယား (၅.၅) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ပုံမ်ား မာတိကာပုံမ်ား မာတိကာ

ပုံ (၃-၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းအဆုိတင္သြင္းမႈပုံ (၃-၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းအဆုိတင္သြင္းမႈ

ပုံ (၃-၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈပုံ (၃-၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈ

ပုံ (၃-၃) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈပုံ (၃-၃) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈ

ပုံ (၃-၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈအမ်ားဆုံး အေၾကာင္းအရာမ်ားပုံ (၃-၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈအမ်ားဆုံး အေၾကာင္းအရာမ်ား

ပုံ (၃-၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းပုံ (၃-၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း

             တင္သြင္းခ့ဲေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္             တင္သြင္းခ့ဲေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္

ပုံ (၄-၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းအဆုိတင္သြင္းမႈပုံ (၄-၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းအဆုိတင္သြင္းမႈ

ပုံ (၄-၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈပုံ (၄-၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈ

ပုံ (၄-၃) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈပုံ (၄-၃) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈ

ပုံ (၄-၄) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈအမ်ားဆုံး အေၾကာင္းအရာမ်ားပုံ (၄-၄) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈအမ်ားဆုံး အေၾကာင္းအရာမ်ား

ပုံ (၄-၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းပုံ (၄-၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း

             တင္သြင္းခ့ဲေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္             တင္သြင္းခ့ဲေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္

ပုံ (၅-၁) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိတင္သြင္းမႈပုံ (၅-၁) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိတင္သြင္းမႈ

ပုံ (၅-၂) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈပုံ (၅-၂) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈ

ပုံ (၅-၃) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပုံ (၅-၃) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၄၇

၄၈

၅၁

၅၃

၅၅

၅၅

၅၆

၅၇

၂၇

၂၈

၃၀

၃၃

၃၅

၄၁

၄၂

၄၄

၄၇

၄၉

၅၄

၅၆

၅၈
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ပါတီအမည္မ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္စကားလုံးမ်ားပါတီအမည္မ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္စကားလုံးမ်ား

AMRDP  မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ
  All Mon Regions Democracy Party
CNDP/ CNP ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ယခင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ)
  Chin National Democratic Party (former Chin National Party)
CPP  ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ
  Chin Progressive Party
DNDP  ဓႏုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီပါတီ
  Danu National Democracy Party
INDP  အင္းအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ
  Inn National Development Party
KPP  ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ
  Kayin Peoples Party
KSDDP  ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ
  Kayin State Democracy and Development  Party
NDF  အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု
  National Democratic Force
NLD  အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္
  National League for Democracy
NNDP  အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္
  New National Democracy Party
NUP  တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ
  National Unity Party
PNO  ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ပါတီ
  Pao National Organization
PSDP  ဖလုံ-စေဝၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
  Phalon-Sawaw Democratic Party
RNDP  ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ
  Rakhine Nationalities Development Party
SNDP  ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
  Shan Nationalities Democratic Party
TNP  တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ
  Ta-Arng (Palaung) National Party
UDPKS  စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက)  
  Unity and Democracy Party of Kachin State
USDP  ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ 
  Union Solidarity and Development Party
WDP  “ဝ”ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
  Wa Democratic Party



vTwfawmf avhvmapmifhMunfha&; tpDtpOf

9

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခ်က္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခ်က္ 

(ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း အဆုိမ်ားေလ့လာခ်က္)(ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း အဆုိမ်ားေလ့လာခ်က္)
အႏွစ္ခ်ဳပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္

ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္၏ အစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၂) ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္၏ အစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၂) 
တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ပထမပံုမွန္ တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ပထမပံုမွန္ 
အစည္းအေဝးမွ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးထိ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳ အစည္းအေဝးမွ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးထိ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳ 
အေရအတြက္ျပ သုေတသနနည္းျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေတြ ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ အေရအတြက္ျပ သုေတသနနည္းျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေတြ ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ေအာက္ပါအတုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ 
အဆုိတင္သြင္းမႈအဆုိတင္သြင္းမႈ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝးမွ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ ရက္ေပါင္း ၁၇၃ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝးမွ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ ရက္ေပါင္း ၁၇၃ 
ရက္အတြင္း အဆုိေပါင္း ၁၅၄ ခုရိွခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် အဆုိ ၀.၉ ခုတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ရက္အတြင္း အဆုိေပါင္း ၁၅၄ ခုရိွခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် အဆုိ ၀.၉ ခုတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္ ရက္ေပါင္း ၁၆၉ ရက္အတြင္း အဆုိေပါင္း ၁၄၉ ခုရိွခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် တြင္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္ ရက္ေပါင္း ၁၆၉ ရက္အတြင္း အဆုိေပါင္း ၁၄၉ ခုရိွခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် 
အဆုိ  ၀.၈၈ ခုတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္ အဆုိ  ၀.၈၈ ခုတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္ 
ရက္ေပါင္း ၉၈ ရက္ရိွကာ အဆုိ ၃၈ ခုတင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် အဆုိ ၀.၃၉ ခုတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရက္ေပါင္း ၉၈ ရက္ရိွကာ အဆုိ ၃၈ ခုတင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် အဆုိ ၀.၃၉ ခုတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ ႔ရသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ အဆုိေလးခုထက္ပုိမုိျခင္း မရိွေစရ နည္းဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ္ ေတြ ႔ရသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ အဆုိေလးခုထက္ပုိမုိျခင္း မရိွေစရ နည္းဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ္ 
လည္း လက္ေတြ ႔တြင္မူ ထုိႏႈန္းကုိ ျပည့္မီျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။လည္း လက္ေတြ ႔တြင္မူ ထုိႏႈန္းကုိ ျပည့္မီျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။
အဆုိေဆြးေႏြးမႈအဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိႏွစ္ခုလွ်င္ တစ္ခုခန္႔၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ အဆုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိႏွစ္ခုလွ်င္ တစ္ခုခန္႔၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ အဆုိ 
ငါးခုတင္လွ်င္ ေလးခုခန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိေလးခုလွ်င္ တစ္ခုခန္႔ ေဆြးေႏြးျခင္းခံရေၾကာင္း ငါးခုတင္လွ်င္ ေလးခုခန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိေလးခုလွ်င္ တစ္ခုခန္႔ ေဆြးေႏြးျခင္းခံရေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံျခင္းမရိွေသာ အဆုိမ်ားရိွသလုိ၊ ေဆြးေႏြးရန္လက္ခံၿပီး မေဆြးေႏြးျဖစ္ေသာ ေတြ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံျခင္းမရိွေသာ အဆုိမ်ားရိွသလုိ၊ ေဆြးေႏြးရန္လက္ခံၿပီး မေဆြးေႏြးျဖစ္ေသာ 
အဆုိမ်ားလည္း ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ အဆုိမ်ားလည္း ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 
အဆုိအတည္ျပဳမႈအဆုိအတည္ျပဳမႈ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည့္အဆုိ ၁၅၄ ခု၊ ေဆြးေႏြးသည့္အဆုိ ၈၀ ခု အနက္ ၆၆ ခုကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည့္အဆုိ ၁၅၄ ခု၊ ေဆြးေႏြးသည့္အဆုိ ၈၀ ခု အနက္ ၆၆ ခုကုိ 
အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည့္အဆုိ ၁၄၉ ခု၊ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည့္အဆုိ ၁၄၉ ခု၊ ေဆြးေႏြး 
သည့္အဆုိ ၁၂၄ ခုအနက္မွ အဆုိ ၇၀ ခုကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သည့္အဆုိ ၁၂၄ ခုအနက္မွ အဆုိ ၇၀ ခုကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ တင္သြင္းသည့္အဆုိ ၃၈ ခု၊ ေဆြးေႏြးသည့္အဆုိ ၁၀ ခုအနက္မွ အဆုိတစ္ခုကုိသာ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း တြင္ တင္သြင္းသည့္အဆုိ ၃၈ ခု၊ ေဆြးေႏြးသည့္အဆုိ ၁၀ ခုအနက္မွ အဆုိတစ္ခုကုိသာ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ ႔ရသည္။  ေတြ ႔ရသည္။  
ကုိယ္စားျပဳပါတီမ်ားကုိယ္စားျပဳပါတီမ်ား

USDPUSDP သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိ ၉၅ ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၉၅ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု  သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိ ၉၅ ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၉၅ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၇ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးတြင္ အဆုိအမ်ားဆံုး တင္သြင္းသည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၇ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးတြင္ အဆုိအမ်ားဆံုး တင္သြင္းသည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႕အတူ အတည္ျပဳခံရသည့္ အဆုိအေရအတြက္တြင္လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၇ ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႕အတူ အတည္ျပဳခံရသည့္ အဆုိအေရအတြက္တြင္လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၇ 
ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၃ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁ ခုတုိ႕ျဖင့္ ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၃ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁ ခုတုိ႕ျဖင့္ USDPUSDP မွအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း  မွအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈတြင္ NDFNDF မွ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  မွ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၁၇ ခုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳခံရမႈ အေရအတြက္တြင္ ၁၇ ခုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳခံရမႈ အေရအတြက္တြင္ NLDNLDမွ ၅ ခုျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳး မွ ၅ ခုျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳး 
သားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈႏွင့္ အတည္ျပဳခံရမႈအေရအတြက္တြင္ သားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈႏွင့္ အတည္ျပဳခံရမႈအေရအတြက္တြင္ NDFNDF မွ ဒတိုယအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး  မွ ဒတိုယအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
အဆုိ ၉ ခုတင္သြင္းကာ ၄ ခုအတည္ျပဳခံရသည္။ အဆုိ ၉ ခုတင္သြင္းကာ ၄ ခုအတည္ျပဳခံရသည္။ 

USDPUSDP သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိမ်ားကုိ  သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိမ်ားကုိ 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မူရင္းအဆုိတင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မူရင္းအဆုိတင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ 
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ထက္ပင္ ပုိမုိအားေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ထက္ပင္ ပုိမုိအားေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
မူ မူ USDPUSDP  သည္ သည္ SNDPSNDP ႏွင့္  ႏွင့္ NLDNLD တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ  USDPUSDP  
မွ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထုိပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အေရအတြက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ မွ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထုိပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အေရအတြက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ USDPUSDP သည္ မည္သည့္ပါတီမွ တင္သြင္းသည့္အဆုိကုိမဆုိ  သည္ မည္သည့္ပါတီမွ တင္သြင္းသည့္အဆုိကုိမဆုိ 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။
ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဆုိတင္သြင္းမႈေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဆုိတင္သြင္းမႈ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းမေတြ ႔ရသည့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းမေတြ ႔ရသည့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
၂၈၆ ဦး ရိွခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းမေတြ႕ရသည့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ ၂၈၆ ဦး ရိွခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းမေတြ႕ရသည့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္ ၁၀၈ ဦး ရိွခဲ့သည္။စားလွယ္ ၁၀၈ ဦး ရိွခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈတပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး အဆုိတင္သြင္းၿပီး၊ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး အဆုိတင္သြင္းၿပီး၊ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦး အဆုိေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦး အဆုိေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအဆုိတင္သြင္းၿပီး၊ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး အဆုိေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္းေတြ႕ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအဆုိတင္သြင္းၿပီး၊ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး အဆုိေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္းေတြ႕ 
ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး
မႈရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ မႈရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈတုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈ

အဆုိတင္သြင္းမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အဆုိ ၁၁၇ ႀကိမ္တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အဆုိ ၁၁၇ ႀကိမ္တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ 
ပမာဏသည္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး အဆုိတင္သြင္းသည့္ႏႈန္း၏ သံုးဆျဖစ္ေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။ ပမာဏသည္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး အဆုိတင္သြင္းသည့္ႏႈန္း၏ သံုးဆျဖစ္ေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အဆုိ ၉၇ ႀကိမ္တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိပမာဏသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အဆုိ ၉၇ ႀကိမ္တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိပမာဏသည္ 
အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး အဆုိတင္သြင္းမႈႏႈန္း၏ ၁.၆ ဆျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး အဆုိတင္သြင္းမႈႏႈန္း၏ ၁.၆ ဆျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈပမာဏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရိွသည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈပမာဏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရိွသည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ 
အဆုိ ၂၂ ခု (၁၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။အဆုိ ၂၂ ခု (၁၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးမတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈႈ

လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိ 
တင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္မ်ားမွ တင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္မ်ားမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏႈန္းထက္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏႈန္းထက္ ျပည္နယ္ 
အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိ အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိ 
မ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏႈန္းထက္ ပုိမုိျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။မ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏႈန္းထက္ ပုိမုိျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
အဆုိမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်ကအဆုိမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္္

အဆုိမ်ားကုိ အစုိးရအား စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳေၾကာင္း ေတြ ႔ရၿပီး ျပည္သူ႔ အဆုိမ်ားကုိ အစုိးရအား စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳေၾကာင္း ေတြ ႔ရၿပီး ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိ ၁၁၁ ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃၆ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိ ၁၁၁ ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃၆ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ 
သြင္းသမွ်အဆုိအားလံုးျဖစ္သည့္ ၃၈ ခုတုိ႔မွာ အစုိးရအား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ သြင္းသမွ်အဆုိအားလံုးျဖစ္သည့္ ၃၈ ခုတုိ႔မွာ အစုိးရအား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ 
သည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အဆုိအေရအတြက္ သည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အဆုိအေရအတြက္ 
မွာ အနည္းငယ္သာ ရိွခဲ့သည္။ မွာ အနည္းငယ္သာ ရိွခဲ့သည္။ 
ေကာ္မတီမ်ား အဆုိတင္သြင္းမႈေကာ္မတီမ်ား အဆုိတင္သြင္းမႈ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီက အဆုိတစ္ရပ္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီက အဆုိတစ္ရပ္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးရာေကာ္မတီ၊ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးရာေကာ္မတီ၊ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီႏွင့္ 
သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေကာ္မတီတုိ႔က အဆုိေလးခု တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၎အဆုိမ်ားသည္ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေကာ္မတီတုိ႔က အဆုိေလးခု တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၎အဆုိမ်ားသည္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အဆုိမ်ားမဟုတ္ပ ဲျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စု အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အဆုိမ်ားမဟုတ္ပ ဲျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စု 
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တုိ႔အား တုိက္တြန္းေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တုိ႔အား တုိက္တြန္းေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရအဆက္ဆက္တြင္ ေမွးမိွန္တစ္ခ်ီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရအဆက္ဆက္တြင္ ေမွးမိွန္တစ္ခ်ီ 
ေပ်ာက္ကြယ္တလွည့္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္တလွည့္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒကုိ အေျခခံကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြး ဥပေဒကုိ အေျခခံကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသုိ႔ ေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသုိ႔ 
ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္မွာ ျငင္းဆုိဖြယ္မရိွသည့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္မွာ ျငင္းဆုိဖြယ္မရိွသည့္ 
အရိွတရားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံး အရိွတရားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံး 
သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖင့္ မဆဲႏၵေပးေရြးေကာက္ လွယ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖင့္ မဆဲႏၵေပးေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တြင္ သက္ တင္ေျမႇာက္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တြင္ သက္ 
ဆုိင္ရာ ျပည္သူမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္၊ တရားဥပေဒျပဳရန္၊ ဆုိင္ရာ ျပည္သူမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္၊ တရားဥပေဒျပဳရန္၊ 
အစုိးရကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္၊ အစုိးရ၏ တရား၀င္မႈကုိ အစုိးရကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္၊ အစုိးရ၏ တရား၀င္မႈကုိ 
ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္မႈေပးရန္ ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္မႈေပးရန္ 
ဟူသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဟူသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ 
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ သက္တမ္းႏုသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ သက္တမ္းႏုသည္ႏွင့္အမွ် 
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္ 
သည္။သည္။

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခ်က္ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခ်က္
(ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အဆုိမ်ား ေလ့လာခ်က္)

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္
ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္

ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ 
လာၾကရာတြင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ခ်င္းစီအတြက္ ပညာရွင္ လာၾကရာတြင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ခ်င္းစီအတြက္ ပညာရွင္ 
မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရႏုိင္ေသာ္ မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရႏုိင္ေသာ္ 
လည္း လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လည္း လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရိွမႈ ခက္ခဲျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ မျပည့္စုံျခင္း စသည္တုိ႔ ရရိွမႈ ခက္ခဲျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ မျပည့္စုံျခင္း စသည္တုိ႔ 
ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုလုံးကုိ ၿခံဳငုံ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုလုံးကုိ ၿခံဳငုံ 
ေလ့လာႏုိင္မႈမွာ အားနည္းေနေသးသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေလ့လာႏုိင္မႈမွာ အားနည္းေနေသးသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ အား ထုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ အား 
ထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ၊္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ က်ယ္ ထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ က်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ 
ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုိအပ္လာ ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုိအပ္လာ 
ပါသည္။ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးသည္ အားေကာင္း လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးသည္ အားေကာင္း 
ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ လႊတ္ ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ လႊတ္ 
ေတာ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေတာ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ 
ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၌ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၌ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

အခန္း (၁)
နိဒါန္း
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ယခုေလ့လာခ်က္အတြက္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္၏ ယခုေလ့လာခ်က္အတြက္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္၏ 
သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာစုႏွစ္ ထက္၀က္ခန္႔ သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာစုႏွစ္ ထက္၀က္ခန္႔ 
အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚ ပထမဆံုး ျပန္လည္ထြက္ေပၚ အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚ ပထမဆံုး ျပန္လည္ထြက္ေပၚ 
လာခဲ့ ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အစည္းအေဝးတစ္ခုခ်င္း လာခဲ့ ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အစည္းအေဝးတစ္ခုခ်င္း 
စီ၏ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရိွရေသာ လႊတ္ေတာ္ စီ၏ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရိွရေသာ လႊတ္ေတာ္ 
၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔မွ ထုတ္ယူထားသည့္ ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔မွ ထုတ္ယူထားသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၍ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၍ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ ယင္း၏ အားေကာင္းမႈမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ အခန္းက႑ႏွင့္ ယင္း၏ အားေကာင္းမႈမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ 
မ်ား၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ သိရိွရန္ ရည္ မ်ား၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ သိရိွရန္ ရည္ 
ရြယ္ပါသည္။ ရြယ္ပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ကုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္း ကုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္း 
စိစစ္ျခင္း၊ အစုိးရအား တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး စိစစ္ျခင္း၊ အစုိးရအား တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
အရ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္မႈေပးျခင္းတုိ႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ အရ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္မႈေပးျခင္းတုိ႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထည့္ဝင္ႏုိင္မႈကုိ ေလ့လာႏ္ုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထည့္ဝင္ႏုိင္မႈကုိ ေလ့လာႏ္ုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ထုိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လုပ္ငန္း ထုိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားကုိ စုေပါင္းလုိက္သည့္အခါ ယေန႔ေခတ္ ေဆာင္တာမ်ားကုိ စုေပါင္းလုိက္သည့္အခါ ယေန႔ေခတ္ 
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကုိ မွ်တစြာ သုံး ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကုိ မွ်တစြာ သုံး 

သပ္ေလ့လာႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ရရိွႏုိင္ေသာ အခ်က္ သပ္ေလ့လာႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ရရိွႏုိင္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားေကာက္ယူရာမွ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ အလက္မ်ားေကာက္ယူရာမွ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာ မ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳမႈ၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈႏွင့္ အဆုိ တာ မ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳမႈ၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈႏွင့္ အဆုိ 
တင္သြင္းမႈတုိ႔ကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ရိွမရိွ တင္သြင္းမႈတုိ႔ကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ရိွမရိွ 
တုိင္းတာႏုိင္မည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ တုိင္းတာႏုိင္မည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရး အစီအစဥ္အေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္အေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ 
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သုေတသန ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သုေတသန 
စာတမ္းမ်ား ပုံမွန္ထုတ္ျပန္ၿပီး၊ အင္တာနက္တြင္လည္း စာတမ္းမ်ား ပုံမွန္ထုတ္ျပန္ၿပီး၊ အင္တာနက္တြင္လည္း 
omimyanmar.org စာမ်က္ႏွာ၌ မဆဲႏၵရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ omimyanmar.org စာမ်က္ႏွာ၌ မဆဲႏၵရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ 
ေလ့လာသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား သိရိွႏုိင္ရန္ ေလ့လာသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား သိရိွႏုိင္ရန္ 
အခ်က္အလက္ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းတင္ျပကာ ေယဘု အခ်က္အလက္ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းတင္ျပကာ ေယဘု 
ယ် ရွာေဖြမႈႏွင့္ အေသးစိတ္ရွာေဖြမႈမ်ားအထိ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ ယ် ရွာေဖြမႈႏွင့္ အေသးစိတ္ရွာေဖြမႈမ်ားအထိ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ 
ရန္ပါ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ပါ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ပမာဏ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ပမာဏ 
ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြမီွးျငမ္း ႏုိင္ရန္ ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြမီွးျငမ္း ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ရည္ၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ရည္ၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ 
ႏုိင္ရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ႏုိင္ရန္ လုိအပ္လာပါသည္။

ယခုမွတ္တမ္းတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္ ယခုမွတ္တမ္းတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္ 
အမ်ားစုမွာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားစုမွာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ားမွ ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ားမွ ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ အေျခခံထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ရာတြင္ စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ရာတြင္ 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္း 
အေရအတြက္၊ အဆုိတင္သြင္းသည့္ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ဥပေဒ အေရအတြက္၊ အဆုိတင္သြင္းသည့္ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈအႀကိမ္ အေရအတြက္ ၾကမ္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈအႀကိမ္ အေရအတြက္ 
စသည္တုိ႔ သက္သက္ခ်ည္းျဖင့္သာ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသာ္ စသည္တုိ႔ သက္သက္ခ်ည္းျဖင့္သာ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသာ္ 
လည္း၊ ယခုေလ့လာခ်က္မွ ထြက္ရိွလာေသာ အေျခခံ လည္း၊ ယခုေလ့လာခ်က္မွ ထြက္ရိွလာေသာ အေျခခံ 
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ ႏီွးႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ လွယ္မ်ား၊ ႏီွးႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ 
သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အသံုးဝင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ အေနျဖင့္လည္း အသံုးဝင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ အေနျဖင့္လည္း 
လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပံုကုိ ပုိမုိ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပံုကုိ ပုိမုိ 

၁.၁.၀ ။ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္၁.၁.၀ ။ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္

၁.၂.၀ ။ နည္းနာေဗဒ၁.၂.၀ ။ နည္းနာေဗဒ

ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။   ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။   
လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ ဥပေဒျပ  ဳလႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ ဥပေဒျပ  ဳ

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳမႈ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳမႈ၊ 
အစုိးရအား ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူ အစုိးရအား ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူ 
မ်ားအား ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ အဓိကထား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့ မ်ားအား ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ အဓိကထား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့ 
လာ ထားပါသည္။ လာ ထားပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေၾကာင္းအရာ(က႑) အလုိက္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားရာတြင္ အေၾကာင္းအရာ(က႑) အလုိက္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားရာတြင္ 
လည္း လာေရာက္၍ ေဆြးေႏြးေျဖၾကားရွင္းလင္းေသာ လည္း လာေရာက္၍ ေဆြးေႏြးေျဖၾကားရွင္းလင္းေသာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး အမ်ိဳး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး အမ်ိဳး 
အစားခြဲျခင္း မဟုတ္ဘ ဲသက္ဆုိင္သည့္ က႑အလုိက္သာ အစားခြဲျခင္း မဟုတ္ဘ ဲသက္ဆုိင္သည့္ က႑အလုိက္သာ 
ခြဲျခားထားသျဖင့္ က႑အလုိက္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ ခြဲျခားထားသျဖင့္ က႑အလုိက္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ခ်က္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေလ့လာရာတြင္လည္း အခ်က္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေလ့လာရာတြင္လည္း အခ်က္ 
အလက္မ်ား၏ ခုိင္မာအားေကာင္းမႈအတြက္ လႊတ္ေတာ္ အလက္မ်ား၏ ခုိင္မာအားေကာင္းမႈအတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
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လႊတ္ေတာ္ က်င္းပခ်ိန္မ်ား (၂၀၁၀ - ၂၀၁၃)

၂၀၁၁၂၀၁၁ ၂၀၁၂၂၀၁၂ ၂၀၁၃၂၀၁၃

Jan   Feb  Mar  Apr  May   Jun   Jul   Aug   Spt   Oct Nov  Dec Jan   Feb  Mar  Apr  May   Jun   Jul   Aug   Spt   Oct Nov  Dec Jan   Feb  Mar  Apr  May   Jun   Jul   Aug   Spt   Oct Nov  Dec

ပထမ ဒုတိယ တတိယ စတုတၳ ဆ႒မ သတၳမ အ႒မပၪၥမ

 ၃၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၁ မွ ၂၃ မတ္ ၂၀၁၁ ထိ (၁၄ ရက္) 

 ၃၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၁ မွ ၂၃ မတ္ ၂၀၁၁ ထိ (၁၄ ရက္) 

 ၃၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၁ မွ ၃၀ မတ္ ၂၀၁၁ ထိ (၁၈ ရက္) 

 ၁၈ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၂ မွ ၂၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၂ ထိ (၁၅ ရက္) 

 ၁၈ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၂ မွ ၂၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၂ ထိ (၁၅ ရက္) 

 ၂၂ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၂ မွ ၂၂ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၂ ထိ (၉ ရက္) 

 ၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၃ မွ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၃ ထိ (၂၂ ရက္) 

 ၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၃ မွ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၃ ထိ (၁၈ ရက္) 

 ၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၃ မွ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၃ ထိ (၁၃ ရက္) 

 ၂၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂ မွ ၂ ေမ ၂၀၁၂ ထိ (၂၃ ရက္) 

 ၂၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂ မွ ၂ ေမ ၂၀၁၂ ထိ (၂၁ ရက္) 

 ၂၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂ မွ ၃၀ ဧၿပီ ၂၀၁၂ ထိ (၂၉ ရက္) 

 ၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃ မွ ၂၂ မတ္ ၂၀၁၃ ထိ (၃၀ ရက္) 

 ၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃ မွ ၂၂ မတ္ ၂၀၁၃ ထိ (၃၂ ရက္) 

 ၁၀ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃ မွ ၂၁ မတ္ ၂၀၁၃ ထိ (၂၃ ရက္) 

 ၂၅ ဇြန္ ၂၀၁၃ မွ ၃၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ ထိ (၂၈ ရက္) 

 ၂၅ ဇြန္ ၂၀၁၃ မွ ၃၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ ထိ (၂၈ ရက္)  

 ၁ ဇူလုိင္ ၂၀၁၃ မွ ၂၉ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ ထိ (၁၈ ရက္) 

 ၄ ဇူလုိင္ ၂၀၁၂ မွ ၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ထိ (၄၀ ရက္) 

 ၄ ဇူလုိင္ ၂၀၁၂ မွ ၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ထိ (၄၀ ရက္) 

 ၄ ဇူလုိင္ ၂၀၁၂ မွ ၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ထိ (၁၃ ရက္) 

 ၂၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ မွ ၂၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၁ ထိ (၅၁ ရက္) 

 ၂၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ မွ ၁၆ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၁ ထိ (၄၇ ရက္) 

 ၂၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ မွ ၂၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၁ ထိ (၆ ရက္) 

© OMI INFOGRAPHIC

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး    အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး

 ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး   ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝး

မ်ား၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ပင္မရင္းျမစ္ မ်ား၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ပင္မရင္းျမစ္ 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳ၍ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳ၍ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။မ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ 
နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ႔အစည္း နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ားကုိ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆုိမ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ မ်ားကုိ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆုိမ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြတဲင္သြင္း၊ ျပင္ဆင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြတဲင္သြင္း၊ ျပင္ဆင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ 
သည္။ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္မူ ယင္းလႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္း သည္။ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္မူ ယင္းလႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားမွ အဆုိတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္တာမ်ားမွ အဆုိတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
(ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္း (ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္း 
အေဝးမ်ားအတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း တင္သြင္းေမးျမန္း အေဝးမ်ားအတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း တင္သြင္းေမးျမန္း 

ျခင္းမ်ားအတြက္ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ ျခင္းမ်ားအတြက္ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ 
ခ်က္ကုိ အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၁ အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖ ခ်က္ကုိ အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၁ အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။)ေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။)

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ လုပ္ငန္းမ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရိွေစရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရိွေစရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑၏ တာဝန္ခံမႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္၊ အစုိးရ၏ ဘ႑ာေရး က႑၏ တာဝန္ခံမႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္၊ အစုိးရ၏ ဘ႑ာေရး 
အရ တာဝန္ခံမႈ ျမင့္မားလာေစရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေစရန္၊ အရ တာဝန္ခံမႈ ျမင့္မားလာေစရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေစရန္၊ 
စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစုိးရကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္း စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစုိးရကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္း 
သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းအား သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းအား 
ျဖင့္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အဆုိမ်ားအားျဖင့္မူ ထုိသုိ႔ ျဖင့္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အဆုိမ်ားအားျဖင့္မူ ထုိသုိ႔ 
အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အျပင္ လႊတ္ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အျပင္ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ရိွ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ရိွ 
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မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ကုိယ္စားျပဳ မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ကုိယ္စားျပဳ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔တုိင္ အဆုိမ်ား၏ ဦး ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔တုိင္ အဆုိမ်ား၏ ဦး 
တည္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈရိွႏုိင္သည္ႏွင့္ တည္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈရိွႏုိင္သည္ႏွင့္ 
အမွ် ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကယ္ပြင့္ အမွ် ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကယ္ပြင့္ 
ျပ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္စဥ္က ကုိယ္စားျပဳမႈ ျပ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္စဥ္က ကုိယ္စားျပဳမႈ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား တင္သြင္းေလ့ရိွကာ ယခု ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား တင္သြင္းေလ့ရိွကာ ယခု 
အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္မူ အစုိးရကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္း အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္မူ အစုိးရကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္း 
ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရိွရ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရိွရ 
မည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္သေဘာကုိ ေဆာင္ မည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္သေဘာကုိ ေဆာင္ 

သည္ ျဖစ္ေစ အဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းရာတြင္ ပုံတြင္ေဖာ္ သည္ ျဖစ္ေစ အဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းရာတြင္ ပုံတြင္ေဖာ္ 
ျပထားသကဲ့သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ျပထားသကဲ့သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေကာက္ယူရာတြင္ ၀မ္းသာေၾကာင္း၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းအဆုိ ေကာက္ယူရာတြင္ ၀မ္းသာေၾကာင္း၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းအဆုိ 
မ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရာတြင္ ျဖတ္သန္းရသည့္ မ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရာတြင္ ျဖတ္သန္းရသည့္ 
အဆုိမ်ားမွအပ က်န္အဆုိမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေကာက္ယူ အဆုိမ်ားမွအပ က်န္အဆုိမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေကာက္ယူ 
ထားခဲ့ပါသည္။ အဆုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေကာက္ယူရာ ထားခဲ့ပါသည္။ အဆုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေကာက္ယူရာ 
တြင္လည္း အဆုိတစ္ခုတင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ တြင္လည္း အဆုိတစ္ခုတင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ 
ေဆြးေႏြးခ်က္္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မျပဳပါ။ ေဆြးေႏြးခ်က္္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မျပဳပါ။ 
အဆုိကုိ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူၿပီးေနာက္ အဆုိကုိ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူၿပီးေနာက္ 
ပုိင္း ေထာက္ခံျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း စသည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုိင္း ေထာက္ခံျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း စသည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ကုိသာ ေကာက္ယူပါသည္။ကုိသာ ေကာက္ယူပါသည္။

ထုိသုိ႔ အဆုိမ်ားကုိ ေကာက္ယူရာတြင္ အဆုိတင္သြင္း ထုိသုိ႔ အဆုိမ်ားကုိ ေကာက္ယူရာတြင္ အဆုိတင္သြင္း 
သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ က်ား/မ သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ က်ား/မ 
ျဖစ္မႈ၊ ေနာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ကုိယ္ ျဖစ္မႈ၊ ေနာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ကုိယ္ 
စားျပဳရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္စသည္တုိ႔ကုိ ေကာက္ယူ စားျပဳရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္စသည္တုိ႔ကုိ ေကာက္ယူ 
သကဲ့သုိ႔ အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္လည္း အဆုိတစ္ခုခ်င္း သကဲ့သုိ႔ အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္လည္း အဆုိတစ္ခုခ်င္း 
စီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာ/က႑၊ စီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာ/က႑၊ 
ေနာက္ဆုံး ေတြ႔ရိွရသည့္ အဆုိ၏ အေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ ေနာက္ဆုံး ေတြ႔ရိွရသည့္ အဆုိ၏ အေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္း ေကာက္ယူပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေကာက္ယူရာတြင္ ထည့္သြင္း ေကာက္ယူပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေကာက္ယူရာတြင္ 
ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသည့္ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ ရည္ၫႊန္းအဓိပၸါယ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသည့္ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ ရည္ၫႊန္းအဓိပၸါယ္ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခန္းခြ ဲ(၁.၂) တြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခန္းခြ ဲ(၁.၂) တြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈ 
ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရး အစီအစဥ္သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ေလ့လာေရး အစီအစဥ္သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္/အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္/ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္/အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္/ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တုိ႔၏ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားမွစ၍ ဆ႒မပုံမွန္ တုိ႔၏ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားမွစ၍ ဆ႒မပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ 
ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈ မ်ားႏွင့္ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ား ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈ မ်ားႏွင့္ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ား 
ကုိ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ၍ SPSS (Statical Pack-ကုိ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ၍ SPSS (Statical Pack-
age for Social Science) ေဆာ့ဖ္ဝဲ ျဖင့္ အခ်က္အလက္ age for Social Science) ေဆာ့ဖ္ဝဲ ျဖင့္ အခ်က္အလက္ 
သြင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သတၱမအႀကိမ္မွ န၀မအႀကိမ္ထိ သြင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သတၱမအႀကိမ္မွ န၀မအႀကိမ္ထိ 
လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ဆက္လက္ေကာက္ယူႏုိင္ရန္ အစည္းအေဝး မွတ္ မ်ားကုိ ဆက္လက္ေကာက္ယူႏုိင္ရန္ အစည္းအေဝး မွတ္ 
တမ္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းလ်က္ရိွၿပီး၊ လက္ရိွ က်င္းပလ်က္ တမ္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းလ်က္ရိွၿပီး၊ လက္ရိွ က်င္းပလ်က္ 
ရိွေသာ ဒသမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားမွ အခ်က္ ရိွေသာ ဒသမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားမွ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွတ္တမ္း အလက္မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွတ္တမ္း 
ေကာက္ယူလ်က္ ရိွပါသည္။ေကာက္ယူလ်က္ ရိွပါသည္။
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လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ခံကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ခံကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ယခင္အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ေကာက္ယူရာတြင္ အတြက္ ယခင္အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ေကာက္ယူရာတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ သမုိင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ သမုိင္း 
ေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ လႊမ္းမုိးမႈအရိွဆံုး အလုပ္အကုိင္ ေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ လႊမ္းမုိးမႈအရိွဆံုး အလုပ္အကုိင္ 
ကုိသာ ထည့္သြင္း ရယူခဲ့ပါသည္။ကုိသာ ထည့္သြင္း ရယူခဲ့ပါသည္။

(၁) လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ (၁) လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ 
အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဆုိမ်ား တင္သြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဆုိမ်ား တင္သြင္း 
လာသည့္အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန ငါးမ်ဳိးထဲမွ လာသည့္အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန ငါးမ်ဳိးထဲမွ 
တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ၾကံဳေတြ ႔ရတတ္သည္။ ထုိသုိ႔ ၾကံဳေတြ ႔ရႏုိင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ၾကံဳေတြ ႔ရတတ္သည္။ ထုိသုိ႔ ၾကံဳေတြ ႔ရႏုိင္ 
သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ 
အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိမ်ားကုိ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းရာတြင္ တင္သြင္းသူ အဆုိမ်ားကုိ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းရာတြင္ တင္သြင္းသူ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိယ္တုိင္က မိမိအလုိဆႏၵအရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိယ္တုိင္က မိမိအလုိဆႏၵအရ 
ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းသည့္ အဆို၊ အဆုိအား လႊတ္ေတာ္ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းသည့္ အဆို၊ အဆုိအား လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းေသာ္လည္း  တက္ တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းေသာ္လည္း  တက္ 
ေရာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေရာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုံးပုံတစ္ပုံႏွင့္ သုံးပုံတစ္ပုံႏွင့္ 
အထက္၏ အထက္၏ သေဘာတူညီမႈ မရရိွသျဖင့္ ပယ္ခ်ခံရသည့္ သေဘာတူညီမႈ မရရိွသျဖင့္ ပယ္ခ်ခံရသည့္ 
အဆုိ၊ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း အဆုိ၊ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း 
ခံရသည့္ အဆုိ၊ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရန္ သေဘာမတူ ခံရသည့္ အဆုိ၊ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရန္ သေဘာမတူ 
သည့္ အဆုိ၊ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေသာ္လည္း အဆုိ္ သည့္ အဆုိ၊ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေသာ္လည္း အဆုိ္ 
တင္သြင္းသူ၏ သေဘာထားဆႏၵအရ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း တင္သြင္းသူ၏ သေဘာထားဆႏၵအရ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
ခံရသည့္အဆုိႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာ ခံရသည့္အဆုိႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာ 
တူထားခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေန တူထားခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေန 
ေသးသည့္ အဆုိဟူ၍ အေျခအေန (၆) ရပ္ ခြဲျခားေဖာ္ျပ ေသးသည့္ အဆုိဟူ၍ အေျခအေန (၆) ရပ္ ခြဲျခားေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ထားပါသည္။

(၂) အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ (၂) အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ 
     အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း     အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း

အဆုိမ်ားအေပၚ အဆုံးအျဖတ္မ်ားအလုိက္ အမ်ဳိးအစား အဆုိမ်ားအေပၚ အဆုံးအျဖတ္မ်ားအလုိက္ အမ်ဳိးအစား 
ခြဲျခားေကာက္ယူသည့္အျပင္ အဆုိမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ ခြဲျခားေကာက္ယူသည့္အျပင္ အဆုိမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိလည္း ခြဲျခားေကာက္ယူထား အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိလည္း ခြဲျခားေကာက္ယူထား 
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေကာက္ယူရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေကာက္ယူရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း 
အဆုိ တင္သြင္းရာ၌ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ျပည္ အဆုိ တင္သြင္းရာ၌ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန 

၁.၂.၁ ။ ေဝါဟာရေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရည္ညႊန္းဖြင့္ဆုိမႈ၁.၂.၁ ။ ေဝါဟာရေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရည္ညႊန္းဖြင့္ဆုိမႈ

မ်ား၊ အစုိးရ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေပၚ တုိက္႐ုိက္အေျခမခံဘ ဲမ်ား၊ အစုိးရ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေပၚ တုိက္႐ုိက္အေျခမခံဘ ဲ
အဆုိ၏ အေၾကာင္းအရာ က႑အလုိက္ အေျခခံၿပီး အမ်ိဳး အဆုိ၏ အေၾကာင္းအရာ က႑အလုိက္ အေျခခံၿပီး အမ်ိဳး 
အစားခြဲျခားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးပညာ အစားခြဲျခားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးပညာ 
တကၠသုိလ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး တကၠသုိလ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း 
ပညာေရးဟုသာ သတ္မွတ္ပါသည္။ ေယဘုယ  ်အမ်ိဳးအစား ပညာေရးဟုသာ သတ္မွတ္ပါသည္။ ေယဘုယ  ်အမ်ိဳးအစား 
ခြဲျခားပံုကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ခြဲျခားပံုကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။

(က) အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး(က) အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္ေျမာင္း အပါအဝင္ အေဆာက္ လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္ေျမာင္း အပါအဝင္ အေဆာက္ 

အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆး႐ံုေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ တုိးခ်႕ဲျခင္းကုိ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆး႐ံုေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ တုိးခ်႕ဲျခင္းကုိ 
က်န္းမာေရးဟု သတ္မွတ္ၿပီး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္ က်န္းမာေရးဟု သတ္မွတ္ၿပီး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္ 
လုပ္၊ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းတုိ႔ကုိမူ ပညာေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။လုပ္၊ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းတုိ႔ကုိမူ ပညာေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

(ခ) စုိက္ပ်ဳိးေရး(ခ) စုိက္ပ်ဳိးေရး
စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းျခင္းမွသည္ သီးႏံွမ်ား ေစ်း စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းျခင္းမွသည္ သီးႏံွမ်ား ေစ်း 

ေကာင္းရေရး၊ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးစသည္တုိ႔ကုိ ေကာင္းရေရး၊ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးစသည္တုိ႔ကုိ 
စုိက္ပ်ဳိးေရး ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းသတ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းသတ္ 
မွတ္ထားပါသည္။မွတ္ထားပါသည္။

(ဂ) က်န္းမာေရး(ဂ) က်န္းမာေရး
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး 

ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥ ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥ 
မ်ား၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ မ်ား၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ 
တုိ႔ကုိ က်န္းမာေရးဟု ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ပါသည္။တုိ႔ကုိ က်န္းမာေရးဟု ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ပါသည္။

(ဃ) ပညာေရး(ဃ) ပညာေရး
ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား 

တုိးခ်႕ဲ တည္ေဆာက္မႈ၊ ပညာေရးစနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲတုိးခ်႕ဲ တည္ေဆာက္မႈ၊ ပညာေရးစနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
မႈ၊ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားမႈတုိ႔ကုိ ပညာေရးဟု မႈ၊ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားမႈတုိ႔ကုိ ပညာေရးဟု 
သတ္မွတ္ပါသည္။သတ္မွတ္ပါသည္။

(င) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ(င) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ စာေပ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ စာေပ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ 

ရုပ္ရွင္စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာဟု ရုပ္ရွင္စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာဟု 
သတ္မွတ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ပါသည္။ 
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(စ) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး(စ) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္၊ သစ္ေတာ၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္၊ သစ္ေတာ၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ 

အျခား ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း အျခား ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း 
ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

(ဆ) ႏုိင္ငံေရး(ဆ) ႏုိင္ငံေရး
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သစ္၊ စနစ္ေဟာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သစ္၊ စနစ္ေဟာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ႏွီးႏြယ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ ႏွီးႏြယ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ 
(ဇ) ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္(ဇ) ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္

အုိးအိမ္ျခံေျမတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ ေရာင္းခ်ေပါင္ႏံွမႈ၊ အုိးအိမ္ျခံေျမတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ ေရာင္းခ်ေပါင္ႏံွမႈ၊ 
ငွားရမ္းမႈအပါအဝင္ ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္မ်ားကုိ တစ္နည္းနည္း ငွားရမ္းမႈအပါအဝင္ ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္မ်ားကုိ တစ္နည္းနည္း 
ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြကုိဲင္တြယ္သံုးစြမဲႈတုိ႔ကုိ ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္ဟု ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြကုိဲင္တြယ္သံုးစြမဲႈတုိ႔ကုိ ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္ဟု 
သတ္မွတ္ပါသည္။သတ္မွတ္ပါသည္။

(စ်) အလုပ္သမားအေရး(စ်) အလုပ္သမားအေရး
အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ 

အလုပ္သမားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ အလုပ္သမား အလုပ္သမားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ အလုပ္သမား 
အေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။အေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

(ည) စြမ္းအင္(ည) စြမ္းအင္
စြမ္းအင္ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား ထုတ္ယူသံုးစြမဲႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ စြမ္းအင္ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား ထုတ္ယူသံုးစြမဲႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈတုိ႔ကုိ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈတုိ႔ကုိ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ပါသည္။သတ္မွတ္ပါသည္။

(ဋ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(ဋ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ 

ေန သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ တုိက္႐ုိက္ ေန သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ တုိက္႐ုိက္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေအာက္တြင္ရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေအာက္တြင္ရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

(႒) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး(႒) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ စီမံ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ စီမံ 

ခန္႔ခြမဲႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဟု သတ္ ခန္႔ခြမဲႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဟု သတ္ 
မွတ္ပါသည္။မွတ္ပါသည္။

(ဍ) စက္မႈလုပ္ငန္း(ဍ) စက္မႈလုပ္ငန္း
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ 

စီမံျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ စက္မႈလုပ္ငန္း စီမံျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ စက္မႈလုပ္ငန္း 

ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

(ဎ) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း(ဎ) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိ႔မွအပ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိ႔မွအပ 

(ယင္းတုိ႔ သည္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္ (ယင္းတုိ႔ သည္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ပုိမုိအေသးစိတ္ သံုးသပ္ႏုိင္ေစရန္ ခြဲျခမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ လည္း ပုိမုိအေသးစိတ္ သံုးသပ္ႏုိင္ေစရန္ ခြဲျခမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္) အျခား ေသာ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သည္) အျခား ေသာ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္း မ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္း 
ထားသည္။  ထားသည္။  
(ဏ) ခရီးသြားလုပ္ငန္း(ဏ) ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခမ္းသတ္မွတ္ပါသည္။ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခမ္းသတ္မွတ္ပါသည္။

(တ) ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး(တ) ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး
ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အကူအညီ၊ အေထာက္အပ့ံ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အကူအညီ၊ အေထာက္အပ့ံ 

မ်ား၊ ေဒသအလုိက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအဝွမ္း ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဆုိင္ မ်ား၊ ေဒသအလုိက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအဝွမ္း ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဆုိင္ 
ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

(ထ) တုိင္းရင္းသားအေရး(ထ) တုိင္းရင္းသားအေရး
ဗမာတုိင္းရင္းသားအပါအဝင္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခု ဗမာတုိင္းရင္းသားအပါအဝင္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခု 

ထက္ပုိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိ တုိင္း ထက္ပုိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိ တုိင္း 
ရင္းသားအေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ရင္းသားအေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

(ဒ) တရားစီရင္ေရး(ဒ) တရားစီရင္ေရး
တရား႐ံုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တရား႐ံုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

မွသည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွသည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ကိစၥမ်ားကုိ တရားစီရင္ေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ကိစၥမ်ားကုိ တရားစီရင္ေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

(ဓ) ဘာသာေရး(ဓ) ဘာသာေရး
ႏိင္ုငံသားတုိ႔၏ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ႏိင္ုငံသားတုိ႔၏ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကုိ ဘာသာေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကုိ ဘာသာေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

(န) အားကစား(န) အားကစား
အားကစားနည္းမ်ားအား လူထုအၾကားပ်ံ႕ႏံွ႔ေစေရး၊ အားကစားနည္းမ်ားအား လူထုအၾကားပ်ံ႕ႏံွ႔ေစေရး၊ 

အားကစားကြင္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရးတုိ႔ကုိ အားကစားဟု အားကစားကြင္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရးတုိ႔ကုိ အားကစားဟု 
ေဖာ္ျပပါသည္။ေဖာ္ျပပါသည္။
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(ပ) စီးပြားေရး(ပ) စီးပြားေရး
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

အက်ိဳးအျမတ္အလုိ႔ငွာ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္အလုိ႔ငွာ ေဆာငရ္ြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ စီးပြားေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ စီးပြားေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

(ဖ) လူမႈေရး အေထာက္အပ့ံ(ဖ) လူမႈေရး အေထာက္အပ့ံ
ႏိင္ုငံသားတုိင္း ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး လူမႈဘဝ တုိးတက္ ႏိင္ုငံသားတုိင္း ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး လူမႈဘဝ တုိးတက္ 

ျမင့္မားေစေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထုိင္ရပ္တည္ႏုိင္ ျမင့္မားေစေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထုိင္ရပ္တည္ႏုိင္ 
ေရး စသည္တုိ႕ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္ေနသည့္ အေထာက္ ေရး စသည္တုိ႕ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္ေနသည့္ အေထာက္ 
အပ့ံမ်ားကုိ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံဟု သတ္မွတ္ပါသည္။   အပ့ံမ်ားကုိ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံဟု သတ္မွတ္ပါသည္။   
(ဗ) အခြန္ေကာက္ခံေရး(ဗ) အခြန္ေကာက္ခံေရး

အခြန္ေကာက္ခံေရး၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရးအပါအဝင္ အခြန္ေကာက္ခံေရး၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရးအပါအဝင္ 
အျခား အခြန္ဆုိင္ရာ  စီမံခန္႔ခြမဲႈအားလံုးကုိ အခြန္ေကာက္ခံ အျခား အခြန္ဆုိင္ရာ  စီမံခန္႔ခြမဲႈအားလံုးကုိ အခြန္ေကာက္ခံ 
ေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

(ဘ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(ဘ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု 
သတ္မွတ္ပါသည္။သတ္မွတ္ပါသည္။

(မ) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး(မ) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ စသည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ စသည့္ 

ႏိင္ုငံသားမ်ား၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏိင္ုငံသားမ်ား၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ကိစၥမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဟု သတ္မွတ္ ကိစၥမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဟု သတ္မွတ္ 
ပါသည္။ပါသည္။

(ယ) ဥပေဒျပဳေရး(ယ) ဥပေဒျပဳေရး
ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖ်က္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖ်က္ 

သိမ္းျခင္းစသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သိမ္းျခင္းစသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ဥပေဒျပဳေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ဥပေဒျပဳေရးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

(၃) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ (၃) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း

လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္သည့္ ကုိယ္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္သည့္ ကုိယ္ 
စားျပဳ မႈ၊ အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈတုိ႔ စားျပဳ မႈ၊ အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈတုိ႔ 
ကုိ အဆုိမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေနျခင္းအား ခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္ရန္ ကုိ အဆုိမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေနျခင္းအား ခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ အဆုိမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတြက္ အဆုိမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ 
အတုိင္း အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။အတုိင္း အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

(က) ကုိယ္စားျပဳမႈ(က) ကုိယ္စားျပဳမႈ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ အဆုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ အဆုိ 

မ်ားအနက္ တင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က မ်ားအနက္ တင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က 
သူ၏ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္ သူ၏ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္ 
တစ္ပုိင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ အဆုိျပဳျခင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳအဆုိ တစ္ပုိင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ အဆုိျပဳျခင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳအဆုိ 
တင္သြင္းျခင္းဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပူတာ တင္သြင္းျခင္းဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပူတာ 
အုိခ႐ုိင္စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ အုိခ႐ုိင္စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
ယင္းေဒသရိွ မဆဲႏၵနယ္တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ယင္းေဒသရိွ မဆဲႏၵနယ္တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္တစ္ဦးက အဆုိတင္သြင္းပါက ကုိယ္စားျပဳျခင္းအျဖစ္ လွယ္တစ္ဦးက အဆုိတင္သြင္းပါက ကုိယ္စားျပဳျခင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပ ဲအျခားျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပ ဲအျခားျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခုမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခုမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
က ယင္းအဆုိကုိ တင္သြင္းလာပါက ကုိယ္စားျပဳရန္ ရည္ က ယင္းအဆုိကုိ တင္သြင္းလာပါက ကုိယ္စားျပဳရန္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ မယူဆပ၊ဲ အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္း စိစစ္မႈ ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ မယူဆပ၊ဲ အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္း စိစစ္မႈ 
အျဖစ္ ေကာက္ယူပါသည္။အျဖစ္ ေကာက္ယူပါသည္။

(ခ) အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈ(ခ) အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈ
အစုိးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ အစုိးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ 
သက္ဆုိင္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အဆုိတင္သြင္းမႈအား အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈအျဖစ္ အဆုိတင္သြင္းမႈအား အစုိးရအား ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ပါသည္။သတ္မွတ္ပါသည္။

(ဂ) ဥပေဒျပဳမႈ(ဂ) ဥပေဒျပဳမႈ
လႊတ္ေတာ္သည္ အဓိကဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ္ လႊတ္ေတာ္သည္ အဓိကဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ္ 

လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားစုကုိ လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားစုကုိ 
ေရးဆြဲႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနျခင္း၊ တည္ဆဲ ေရးဆြဲႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနျခင္း၊ တည္ဆဲ 
ဥပေဒမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ကုိင္တြယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရျခင္း တုိ႔ ဥပေဒမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ကုိင္တြယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရျခင္း တုိ႔ 
ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆုိမ်ား တင္သြင္း ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆုိမ်ား တင္သြင္း 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ 
ၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းတြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းျခင္းနည္းျဖင့္ ၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းတြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းျခင္းနည္းျဖင့္ 
အစျပ  ဳပါဝင္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ဤေလ့လာ အစျပ  ဳပါဝင္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ဤေလ့လာ 
ခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရိွပါ။ခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရိွပါ။
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အဆုိအဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ အဆုိအဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ၃၄ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ၃၄ 
ရက္ေျမာက္ေန႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ဖြဲ ႔ ရက္ေျမာက္ေန႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ဖြဲ ႔ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးကုိ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအဆုိအား စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးကုိ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအဆုိအား 
မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ အတည္ျပဳရာတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ အတည္ျပဳရာတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး 
မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ ဦးသိမ္းေဆြက မတ္တပ္ရပ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းကုိ ဝင္ လွယ္ ဦးသိမ္းေဆြက မတ္တပ္ရပ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းကုိ ဝင္ 
ေရာက္ကန္႔ကြက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ “မတ္တတ္ရပ္ ေရာက္ကန္႔ကြက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ “မတ္တတ္ရပ္ 
မယ္၊ ထုိင္မယ္ဆုိတဲ့ စနစ္မွာ ၾကားေနအတြက္လည္း အခြင့္ မယ္၊ ထုိင္မယ္ဆုိတဲ့ စနစ္မွာ ၾကားေနအတြက္လည္း အခြင့္ 
အေရးမရိွပါဘူး။ အျပန္အလွန္ျမင္သာတဲ့ နည္းေတြကုိ သံုး အေရးမရိွပါဘူး။ အျပန္အလွန္ျမင္သာတဲ့ နည္းေတြကုိ သံုး 
ေစလုိပါတယ္” ဟု ဆုိကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေစလုိပါတယ္” ဟု ဆုိကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ ၎ကန္႔ကြက္မႈကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပယ္ခ်ခဲ့ ေသာ္ ၎ကန္႔ကြက္မႈကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပယ္ခ်ခဲ့ 
သျဖင့္ အဆုိကုိ မတ္တပ္ရပ္မဲခြဲ အတည္ျပဳခဲ့သည္။သျဖင့္ အဆုိကုိ မတ္တပ္ရပ္မဲခြဲ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာေရးအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ လာေရးအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္း ေလ့လာရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္ ထည့္သြင္း ေလ့လာရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာရန္အတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိး ေလ့လာရန္အတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိး 
သားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေလ့လာေစာင့္ သားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္ေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စုံမွသာ ၾကည့္ေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စုံမွသာ 
စတင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။စတင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားသည္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ႏွင့္လည္း မ်ားသည္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ႏွင့္လည္း 
ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွ သည္ျဖစ္ရာ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွ သည္ျဖစ္ရာ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ 
အတြက္ က်ယ္ဝန္းနက္႐ႈင္ိးသည္ကုိ ေတြ ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတြက္ က်ယ္ဝန္းနက္႐ႈင္ိးသည္ကုိ ေတြ ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိသာ ေလ့ လာျခင္းျဖင့္ လုံေလာက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိသာ ေလ့ လာျခင္းျဖင့္ လုံေလာက္ 
မည္မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ၌ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မည္မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ၌ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး၊ ပါတီအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ ဆက္ဆံေရး၊ ပါတီအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏုိင္ငံေရး တိမ္းၫႊတ္မႈ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏုိင္ငံေရး တိမ္းၫႊတ္မႈ 
ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံး၏ ႏုိင္ငံေရး ပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္မႈ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံး၏ ႏုိင္ငံေရး ပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္မႈ 
စသည္တုိ႔ကုိ သုေတသနျပဳႏုိင္လွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း စသည္တုိ႔ကုိ သုေတသနျပဳႏုိင္လွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
အတြင္းရိွ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ မ်ားစြာ အတြင္းရိွ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ မ်ားစြာ 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ 

ယခု အစီရင္ခံစာအတြက္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရာ ယခု အစီရင္ခံစာအတြက္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရာ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “လႊတ္ေတာ္ရိွ တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “လႊတ္ေတာ္ရိွ 
အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈ ေဆာင္ရြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္” ကုိ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈ ေဆာင္ရြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္” ကုိ 
စာမ်က္ႏွာ (၁၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား စာမ်က္ႏွာ (၁၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္ရာ ယခု ထည့္သြင္းတြက္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္ရာ ယခု ထည့္သြင္းတြက္ 
ခ်က္ထားသမွ် အဆုိမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ခ်က္ထားသမွ် အဆုိမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား အမွန္တကယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ခဲ့သည့္ မ်ား အမွန္တကယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ခဲ့သည့္ 
အဆုိအေရအတြက္အတုိင္း အတိအက် ျဖစ္မည္မဟုတ္ဘ ဲအဆုိအေရအတြက္အတုိင္း အတိအက် ျဖစ္မည္မဟုတ္ဘ ဲ
အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားပါ အဆုိမ်ားကုိသာ ေရတြက္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားပါ အဆုိမ်ားကုိသာ ေရတြက္ 
ႏိင္ုျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရရိွႏုိင္သည့္ အခ်က္ ႏိင္ုျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရရိွႏုိင္သည့္ အခ်က္ 
အလက္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဒတိုယ ေျခ အလက္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဒတိုယ ေျခ 
လွမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ယခု “အစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၂) လွမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ယခု “အစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၂) ျမန္မာ့ ျမန္မာ့ 
လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ 
ခ်က္ (ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အဆုိမ်ား ေလ့လာ ခ်က္ (ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အဆုိမ်ား ေလ့လာ 
ခ်က္)”ကုိ ကိန္းဂဏန္း စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ ဂရပ္ပုံမ်ား ခ်က္)”ကုိ ကိန္းဂဏန္း စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ ဂရပ္ပုံမ်ား 
အျဖစ္ ေျပာင္းလလဲ်က္ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ဖတ္႐ႈ႕ေလ့လာ အျဖစ္ ေျပာင္းလလဲ်က္ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ဖတ္႐ႈ႕ေလ့လာ 
ႏုိင္ရန္ ျပဳစုထုတ္ေဝရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ႏုိင္ရန္ ျပဳစုထုတ္ေဝရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁.၃.၀။ ေလ့လာမႈ အတုိင္းအတာ၁.၃.၀။ ေလ့လာမႈ အတုိင္းအတာ

လႊတ္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာ လႊတ္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာ 
အမွတ္ (၁) ကုိ ျပဳစုထုတ္ေဝခဲ့စဥ္က လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ အမွတ္ (၁) ကုိ ျပဳစုထုတ္ေဝခဲ့စဥ္က လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ အခက္အခမဲ်ား ၾကံဳေတြ ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ အခက္အခမဲ်ား ၾကံဳေတြ ႔ 
ခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ကုိ လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ဥကၠ႒မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိ လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ဥကၠ႒မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ 
ပုိ႔ေဆာင္စဥ္က သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွေရးအတြက္ ပုိ႔ေဆာင္စဥ္က သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွေရးအတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈင္ိးမႈမ်ား ေနာက္ပုိင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈင္ိးမႈမ်ား ေနာက္ပုိင္း 
တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ပထမအႀကိမ္မွ အ႒မအႀကိမ္ တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ပထမအႀကိမ္မွ အ႒မအႀကိမ္ 
ပုံမွန္အစည္း အေဝးမ်ားအထိ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား ပုံမွန္အစည္း အေဝးမ်ားအထိ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား 
ကုိ soft copy ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့သျဖင့္ ယခုအစီရင္ခံ ကုိ soft copy ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့သျဖင့္ ယခုအစီရင္ခံ 
စာကုိ ျပဳစုရာတြင္ ပုိ၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစခဲ့ပါသည္။စာကုိ ျပဳစုရာတြင္ ပုိ၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစခဲ့ပါသည္။

ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသနျပဳ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသနျပဳ 
လုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုုိရရိွႏုိင္ရန္ လုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ ပုိမုုိရရိွႏုိင္ရန္ 
ႏင့္ွ ထိေရာက္သည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ ႏင့္ွ ထိေရာက္သည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ 
ေပၚေစရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေပၚေစရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းကုိလည္း သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ ေၾကာင္းကုိလည္း သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ 
တြင္ အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာခ်ဥ္းကပ္ခ်က္ျဖစ္ရာ အဆုိမ်ားႏွင့္ တြင္ အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာခ်ဥ္းကပ္ခ်က္ျဖစ္ရာ အဆုိမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပတ္သက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ရရိွႏုိင္သမွ် အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကုိးကားအသုံးျပဳထားပါသည္။ ရရိွႏုိင္သမွ် အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကုိးကားအသုံးျပဳထားပါသည္။ 
ထပ္မံ၍ လႊတ္ေတာ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္ ထပ္မံ၍ လႊတ္ေတာ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္ 
ပါက ပုိမုိျပည့္စုံ၍၊ လႊတ္ေတာ္၏ ပုံရိပ္ကုိ ပုိမုိထင္ဟင္ႏုိင္ ပါက ပုိမုိျပည့္စုံ၍၊ လႊတ္ေတာ္၏ ပုံရိပ္ကုိ ပုိမုိထင္ဟင္ႏုိင္ 
မည္ဟု ယူဆရပါသည္။မည္ဟု ယူဆရပါသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားၿပီး၊ ထုိ ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားၿပီး၊ ထုိ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟု 
ေခၚတြင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ေခၚတြင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
သည္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ အေျခခံ၍ ေရြးေကာက္တင္ သည္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ အေျခခံ၍ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ထားသည့္ လႊတ္္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္း ေျမႇာက္ထားသည့္ လႊတ္္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္း 
ထားၿပီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကမူ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ထားၿပီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကမူ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စား ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စား 
လွယ္ ၁၂ ဦးစီျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လွယ္ ၁၂ ဦးစီျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထုိလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ခံ ထုိလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ခံ 
ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ သုံးပုံတစ္ပုံစီကုိ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ သုံးပုံတစ္ပုံစီကုိ တပ္မေတာ္ 
သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ခန္႔အပ္ထည့္သြင္းလုိက္ျခင္းအား သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ခန္႔အပ္ထည့္သြင္းလုိက္ျခင္းအား 
ျဖင့္ ထုိလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖင့္ ထုိလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းစီသာ က်န္ရိွေတာ့ မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းစီသာ က်န္ရိွေတာ့ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ 
သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသား သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆၆၄ လႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆၆၄ 
ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္ ေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္ 
နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စတင္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စတင္ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 

ဇယား (၂.၁) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရိွဇယား (၂.၁) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရိွ

    ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ျပဇယား    ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ျပဇယား

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား

စစ္ကုိင္း ၃၇

တနသၤာရီ ၂၀

ပဲခူး ၂၈

မေကြး ၂၅

မႏၲေလး ၃၆

ရန္ကုန္ ၄၅

ဧရာ၀တီ ၂၆

ျပည္နယ္မ်ား

ကခ်င္ ၁၈

ကယား ၇

ကရင္ ၇

ခ်င္း ၉

မြန္ ၁၀

ရခုိင္ ၁၇

ရွမ္း ၅၅

အခန္း (၂)
ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား
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လွယ္ ၃၂၅ ဦးတုိ႔သာ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ၃၂၅ ဦးတုိ႔သာ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ လွယ္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိမူ သတ္မွတ္အေရအတြက္အတုိင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိမူ သတ္မွတ္အေရအတြက္အတုိင္း 
အျပည့္အဝ ခန္႔အပ္ထားခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရိွရသည္။ အျပည့္အဝ ခန္႔အပ္ထားခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရိွရသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ထဲမွ ၄၆ ဦးသည္ အစုိးရအဖြဲ ႔တြင္ပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ ထဲမွ ၄၆ ဦးသည္ အစုိးရအဖြဲ ႔တြင္ပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ 
အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း ေရြး အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း ေရြး 
ေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရသည္ ေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ၁၆၂ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၈၅ ဦးထိသုိ႔ တြင္ ၁၆၂ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၈၅ ဦးထိသုိ႔   
ထပ္မံေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထပ္မံေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၃ ဦးသာ ေရြးေကာက္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၃ ဦးသာ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရြးေကာက္ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ  ၿမိ႕ဳနယ္တစ္ခုခင္်းစီ  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ  ၿမိ႕ဳနယ္တစ္ခုခင္်းစီ  
မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္စီျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္စီျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးတုိ႔ ပါဝင္ရမည္ဟု ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုံ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးတုိ႔ ပါဝင္ရမည္ဟု ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 
ေရြး ေကာက္ပြတဲြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကုိယ္စား ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္း ၉၄၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ၃၂၅ ဦး ေရြး လွယ္ေလာင္း ၉၄၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ၃၂၅ ဦး ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၃၆၂ ဦး (၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၆၂ ဦး (၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၂၅ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၂၅ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၇ ဦး) ကုိ ျပည္သူမ်ားမွ တုိက္႐ုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၇ ဦး) ကုိ ျပည္သူမ်ားမွ တုိက္႐ုိက္ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ 
သား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇၅  ဦးသည္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇၅  ဦးသည္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ခန္႔အပ္မႈအရ တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ခန္႔အပ္မႈအရ 
လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီ ျဖစ္သည္။ (အ႒မ လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီ ျဖစ္သည္။ (အ႒မ 
အႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ) တပ္မေတာ္သား ကုိယ္ အႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ) တပ္မေတာ္သား ကုိယ္ 
စားလွယ္ ၆၅ ဦးကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ စားလွယ္ ၆၅ ဦးကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ 
အဆုိျပဳမႈျဖင့္ အစားထုိးခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။အဆုိျပဳမႈျဖင့္ အစားထုိးခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ ႔စည္းရန္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ ႔စည္းရန္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား အား ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလွ်င္ တစ္ဦးက် ေရြးေကာက္တင္ မ်ား အား ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလွ်င္ တစ္ဦးက် ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ရျခင္းျဖစ္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၇ ေျမႇာက္ရျခင္းျဖစ္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၇ 

ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခ်ဳိးအစားမွာ မူလသတ္မွတ္ထား ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခ်ဳိးအစားမွာ မူလသတ္မွတ္ထား 
သည့္ အေရအတြက္ကုိ ယခုတုိင္ ျပည့္မီခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ သည့္ အေရအတြက္ကုိ ယခုတုိင္ ျပည့္မီခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ 
လႊတ္ေတာ္ စတင္ေခၚယူသည့္ ၃၁ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ လႊတ္ေတာ္ စတင္ေခၚယူသည့္ ၃၁ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆ႒မအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆ႒မအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား 
ၿပီးစီးခ်ိန္ ၿပီးစီးခ်ိန္ အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁ ဦး အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁ ဦး 
ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။ 
ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ဆ႒မ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ဆ႒မ 
ပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွ ပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွ 
သည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ က္ုိယ္စားလွယ္ဦးေရ သည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ က္ုိယ္စားလွယ္ဦးေရ 
၃၁၉ ဦး၊ ၃၁၉ ဦး၊ ေရြးေကာက္ခံ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
၁၆၆ ဦး၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ ၁၆၆ ဦး၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ 
ေရာက္ခြင့္ရိွသည့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၈၅ ေရာက္ခြင့္ရိွသည့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၈၅ 
ဦး က်န္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ဦး က်န္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

၂.၁.၀။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၂.၁.၀။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ခုတုိ႔၏ နယ္နိမိတ္ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ဖြဲ႔စည္းပါဝင္ ခုတုိ႔၏ နယ္နိမိတ္ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ဖြဲ႔စည္းပါဝင္ 
သည့္ သည့္ အေရအတြက္ မတူညီမႈေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔ အေရအတြက္ မတူညီမႈေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔ 
မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္လွ်င္ မဆဲႏၵ မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္လွ်င္ မဆဲႏၵ 
နယ္ အေရအတြက္ ကြာျခားၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရလည္း နယ္ အေရအတြက္ ကြာျခားၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရလည္း 
မတူညီေခ်။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ မဲ မတူညီေခ်။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ မဲ 
ဆႏၵနယ္မ်ား ပါဝင္မႈကုိ ဇယား (၂-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ဆႏၵနယ္မ်ား ပါဝင္မႈကုိ ဇယား (၂-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပခဲ့စဥ္က ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပခဲ့စဥ္က 
ေရြးေကာက္ပြ ဲက်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲက်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
မဲ ဆႏၵနယ္ ၅ ခုတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ပါဝင္ေသာ ပန္ဆန္း မဲ ဆႏၵနယ္ ၅ ခုတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ပါဝင္ေသာ ပန္ဆန္း 
ၿမဳိ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ပန္ဝုိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ မ္ုိင္းေမာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ပန္ဝုိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ မ္ုိင္းေမာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ 
မုိင္းလားၿမဳိ႕နယ္တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား လစ္လပ္ မုိင္းလားၿမဳိ႕နယ္တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား လစ္လပ္ 
ခဲ့သည့္ျပင္ ထုိေနရာမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ခဲ့သည့္ျပင္ ထုိေနရာမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွ ေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွ 
ေခ်။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္ ေခ်။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္မွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိးေကာင္းၿမဳိ႕ နယ္မွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိးေကာင္းၿမဳိ႕ 
နယ္တုိ႔တြင္ လစ္လပ္ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား နယ္တုိ႔တြင္ လစ္လပ္ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား 
အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွသည္ကုိ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွမ္းျပည္ ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွမ္းျပည ္
နယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၁၅ ဦး နယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၁၅ ဦး 
တုိ႔သာ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ တုိ႔သာ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရိွၾကသည္။တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရိွၾကသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ 
အမ်ားဆုံး အႏ္ုိင္ရခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ အမ်ားဆုံး အႏ္ုိင္ရခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ 
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ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၁ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိ စတင္ဖြဲ ႔စည္းစဥ္တည္းကပင္    ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိ စတင္ဖြဲ ႔စည္းစဥ္တည္းကပင္    
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
အျဖစ္ ရိွေနသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီးတြင္ အျဖစ္ ရိွေနသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီးတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ 
၂၁၇ ဦး လႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႕ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး ထုိပါတီမွ ၂၁၇ ဦး လႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႕ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး ထုိပါတီမွ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး အစုိးရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ထြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး အစုိးရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ထြက္ 
ခြာသြားခ်ိန္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္ ခြာသြားခ်ိန္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္ 
ေနရာ ၄၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဆ ဲေနရာ ၄၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဆ ဲ
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြ ဲမတုိင္ခင္အထိ ျပည္သူ႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြ ဲမတုိင္ခင္အထိ ျပည္သူ႔ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္ ၁၂ ဦးသာရိွေနသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လွယ္ ၁၂ ဦးသာရိွေနသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး 
ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈမွာ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝငမ္ႈမွာ 
၃.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း သာရိွသည္။၃.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း သာရိွသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ 
အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး 

ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလံုး၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလံုး၏ 
၆၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေနသည္ ၆၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေနသည္ 
ကုိ ေတြ႔ရ သည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ကုိ ေတြ႔ရ သည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားမွာ ၆.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္ ဒတိုယေနရာမွ ရိွေနသည္။ လွယ္မ်ားမွာ ၆.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္ ဒတိုယေနရာမွ ရိွေနသည္။ 
ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄.၇ ရာခုိင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄.၇ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းရိွၿပီး၊ ကရင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏႈန္းရိွၿပီး၊ ကရင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
၁.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။ မြန္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ ၁.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။ မြန္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္ ၁.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွကာ၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ကုိယ္စား စားလွယ္ ၁.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွကာ၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ကုိယ္စား 
လွယ္ ၁.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။ လွယ္ ၁.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။ 

၂.၁.၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ပါတီမ်ား ပါဝင္မႈ၂.၁.၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ပါတီမ်ား ပါဝင္မႈ

၂.၁.၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ က်ား-မ ပါဝင္မႈ၂.၁.၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ က်ား-မ ပါဝင္မႈ

၂.၁.၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မႈ၂.၁.၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မႈ

ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ကုိယ္စား ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ကုိယ္စား 
လွယ္ ၄၀ ဦးကုိ ေခၚယူကာ အစုိးရဖြဲ႕ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လွယ္ ၄၀ ဦးကုိ ေခၚယူကာ အစုိးရဖြဲ႕ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၏ အေရအတြက္မွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၏ အေရအတြက္မွာ 
၁၁၀ ဦး ပံုမွန္ရိွေနသည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၾကားျဖတ္ ၁၁၀ ဦး ပံုမွန္ရိွေနသည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကာလအထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကာလအထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တြင္းမွ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  အခ်ိဳးမွာ တြင္းမွ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  အခ်ိဳးမွာ 
၂၇.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြ ၂၇.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြ 

ေထြ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ေရြးေကာက္ပြ ဲမက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္ ေထြ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ေရြးေကာက္ပြ ဲမက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္ 
မဲဆႏၵနယ္ ငါးခုရိွခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး မဲဆႏၵနယ္ ငါးခုရိွခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး 
ကုိ အစုိးရဖြဲ ႔ရာတြင္ ေခၚယူခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကုိ အစုိးရဖြဲ ႔ရာတြင္ ေခၚယူခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြ ဲမတုိင္မီကာလတြင္ လစ္လပ္ေနရာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြ ဲမတုိင္မီကာလတြင္ လစ္လပ္ေနရာ 
၄၅ ေနရာရိွၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄၅ ေနရာရိွၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
၃၇ ေနရာ ျဖည့္တင္းခဲ့သျဖင့္ လစ္လပ္ေနရာ ၈ ေနရာက်န္ ၃၇ ေနရာ ျဖည့္တင္းခဲ့သျဖင့္ လစ္လပ္ေနရာ ၈ ေနရာက်န္ 
ရိွေနေသးသည္။ရိွေနေသးသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ဒတိုယအမ်ားဆုံးရခဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ဒတိုယအမ်ားဆုံးရခဲ့ 
သည့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွာ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ေနရာရရိွသည့္ သည့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွာ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ေနရာရရိွသည့္ 
ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
၁၂ ၁၂ ေနရာ ရေနရာ ရရိွသည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါရိွသည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါ
တီတုိ႔ ျဖစ္သည္။ တီတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသား ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသား 
ဒမုိီကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၇ ေနရာ အႏုိင္ရရိွ ဒမုိီကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၇ ေနရာ အႏုိင္ရရိွ 
ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ျဖင့္ ဒတိုယေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားဆုံး ျဖင့္ ဒတိုယေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားဆုံး 
ပါဝင္သည့္ ပါတီျဖစ္လာသည္။ပါဝင္သည့္ ပါတီျဖစ္လာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ အေရအတြက္အား လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ အေရအတြက္အား 
ျဖင့္ ႏွစ္ဆတုိးလာခဲ့ကာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္ ႏွစ္ဆတုိးလာခဲ့ကာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ 
ပြဲအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပြဲအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
မွာ အစုိးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ထြက္ခြာ မွာ အစုိးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ထြက္ခြာ 
သြားခဲ့သည္။သြားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ 
ျခင္းခံရသည့္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇၅ ဦး ျခင္းခံရသည့္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇၅ ဦး 
ရိွရာတြင္ ရိွရာတြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၆၅ ဦးသည္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၆၅ ဦးသည္ 
မည္သည့္တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ မရ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ မရ 
ရိွခဲ့ပါ။ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ ရိွခဲ့ပါ။ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားရရိွခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ အလက္မ်ားရရိွခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား အားလုံးတြင္ ၁၅ ဦးသာ ဗမာမဟုတ္သည့္ စားလွယ္မ်ား အားလုံးတြင္ ၁၅ ဦးသာ ဗမာမဟုတ္သည့္ 
အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားလည္း အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားလည္း 
ျဖစ္ တုိင္းရင္းသားလည္းျဖစ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ တုိင္းရင္းသားလည္းျဖစ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အနက္ ၁၀ ဦးမွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းတုိင္း အနက္ ၁၀ ဦးမွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းတုိင္း 
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ေကာ္မတီမ်ားမွ အဆုိမ်ားတင္သြင္းေကာ္မတီမ်ားမွ အဆုိမ်ားတင္သြင္း

လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ေကာ္မတီမ်ားကလည္း အဆုိမ်ားတင္သြင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရ ေကာ္မတီမ်ားကလည္း အဆုိမ်ားတင္သြင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရ 
ၿပီး ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ေကာ္မတီမ်ားမွ ၿပီး ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ေကာ္မတီမ်ားမွ 
တင္သြင္းသည့္ အဆုိစုစုေပါင္း ငါးခုရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ တင္သြင္းသည့္ အဆုိစုစုေပါင္း ငါးခုရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၀) ရက္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၀) ရက္ေျမာက္ 
ေန႔တြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ဥပေဒေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီကေန႔တြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ဥပေဒေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီက
အဆုိတစ္ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳ အဆုိတစ္ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တုိင္ၾကား ပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တုိင္ၾကား 
စာႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏အသနားခံစာေကာ္မတီမွ အဆုိ ၂ ခု စာႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏အသနားခံစာေကာ္မတီမွ အဆုိ ၂ ခု 
တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
ေရးရာေကာ္မတီမွ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီမွ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
သတၳဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီမွ အဆုိတစ္ခုတင္သတၳဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီမွ အဆုိတစ္ခုတင္
သြင္းခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။သြင္းခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။

ရင္းသားသံုးဦးႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသား တစ္ဦး၊ မြန္တုိင္းရင္း ရင္းသားသံုးဦးႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသား တစ္ဦး၊ မြန္တုိင္းရင္း 
သား တစ္ဦးစီပါဝင္သည္။သား တစ္ဦးစီပါဝင္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း အႀကီးဆံုးပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္း အႀကီးဆံုးပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု 
ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္း ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္း 
ရင္းသားအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ ပါတီျဖစ္ေနၿပီး ရင္းသားအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ ပါတီျဖစ္ေနၿပီး 
ထုိ ပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၅ ဦးမွာ ထုိ ပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳေနသည္ ့ကုိယ္စားလွယ္ ၅၅ ဦးမွာ 
ဗမာ မဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ဗမာ မဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရခုိင္ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရခုိင္
အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔သည္လည္း တုိင္ရင္း အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔သည္လည္း တုိင္ရင္း 
သား ကုိယ္စားျပဳမႈ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္ သား ကုိယ္စားျပဳမႈ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္ 
သည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီတြင္ သည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီတြင္ 
ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး လႊတ္ေတာ္တြင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး လႊတ္ေတာ္တြင္း 
ရိွေနၿပီး၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတြင္ ရခုိင္ ရိွေနၿပီး၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတြင္ ရခုိင္ 
တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိးဦး လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိးဦး လႊတ္ေတာ္ 
တြင္း ရိွေနသည္။ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး တြင္း ရိွေနသည္။ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး 
ပါတီတြင္ မြန္တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္သံုးဦး လႊတ္ ပါတီတြင္ မြန္တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္သံုးဦး လႊတ္ 
ေတာ္တြင္း ရိွေနသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္မွ ေတာ္တြင္း ရိွေနသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္မွ 
ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

၄ ဦးရိွသည္။ ၄ ဦးရိွသည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး၏  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး၏  
၈၈.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၈၈.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး 
၅.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၅.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယခင္အလုပ္အကုိင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယခင္အလုပ္အကုိင္ 
မ်ားကုိ ေကာက္ယူရာတြင္ အလုပ္မ်ားကုိ ေယဘုယ် အမ်ဳိး မ်ားကုိ ေကာက္ယူရာတြင္ အလုပ္မ်ားကုိ ေယဘုယ် အမ်ဳိး 
အစားမ်ားခြဲျခားၿပီး ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ယခုေကာက္ယူ အစားမ်ားခြဲျခားၿပီး ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ယခုေကာက္ယူ 
ထားေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ထားေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ လႊမ္းမုိးမႈအရိွဆံုး မ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ လႊမ္းမုိးမႈအရိွဆံုး 
အလုပ္အကုိင္ကုိ ရယူၿပီး စာရင္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္အကုိင္ကုိ ရယူၿပီး စာရင္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အစုိးရဝန္ထမ္း (အစုိးရအရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အစုိးရဝန္ထမ္း (အစုိးရအရာ 
ရိွေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္) အျဖစ္မွ ေရာက္ရိွလာသူ ကုိယ္စား ရိွေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္) အျဖစ္မွ ေရာက္ရိွလာသူ ကုိယ္စား 
လွယ္ ၂၂.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေနၿပီး၊ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ လွယ္ ၂၂.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေနၿပီး၊ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
တစ္ခု လွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးစီႏႈန္းျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း တစ္ခု လွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးစီႏႈန္းျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရိွသည့္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရိွသည့္ 

၂.၁.၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၂.၁.၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ

၂.၁.၅။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယခင္အလုပ္အကုိင္၂.၁.၅။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယခင္အလုပ္အကုိင္

၂.၂.၀။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၂.၂.၀။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူ ၀.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္သည္။  အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူ ၀.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္သည္။  
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၈ ဦး၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၈ ဦး၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာကုိ 
မသိရိွပါ။မသိရိွပါ။

အျဖစ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာသူ ၁၆.၁ ရာခုိင္ အျဖစ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာသူ ၁၆.၁ ရာခုိင္ 
ႏႈန္း ရိွေနသည္။ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္း ႏႈန္း ရိွေနသည္။ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္း 
စစ္ဘက္ေနာက္ခံသက္သက္မွ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာသူ စစ္ဘက္ေနာက္ခံသက္သက္မွ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာသူ 
၅.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွသည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းေဟာင္းအျဖစ္ ၅.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွသည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းေဟာင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္က စစ္ဘက္တာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္က စစ္ဘက္တာဝန္မ်ား 
ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္အစုိးရဝန္ထမ္း အရာရိွတာဝန္ ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္အစုိးရဝန္ထမ္း အရာရိွတာဝန္ 
သုိ႔ ကူးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ သုိ႔ ကူးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
ပညာေရးနယ္ပယ္မွ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရိွလာသူ ၈.၅ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရိွလာသူ ၈.၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး၊ ဥပေဒသမား ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး၊ ဥပေဒသမား ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္သည္။ ပါဝင္သည္။

အတြက္ တုိက္႐ုိက္ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး အတြက္ တုိက္႐ုိက္ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး 
ရိွေနသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အလားတူပင္ အမ်ိဳးသား ရိွေနသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အလားတူပင္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း စစ္ဘက္မွ တုိက္႐ုိက္ခန္႔အပ္ခံရ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း စစ္ဘက္မွ တုိက္႐ုိက္ခန္႔အပ္ခံရ 
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၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ပါတီမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး သမၼတအျဖစ္ ထပ္မံ ပါတီမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး သမၼတအျဖစ္ ထပ္မံ 
ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ဦးသိန္းစိန္က အစုိးရဖြဲ ႔သည့္အခါ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ဦးသိန္းစိန္က အစုိးရဖြဲ ႔သည့္အခါ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦးကုိ အစုိးရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦးကုိ အစုိးရ 
အဖြဲ ႔သုိ႔ ေခၚယူခဲ့သည္။ အျခားမည္သည့္ပါတီမွ အမ်ိဳးသား အဖြဲ ႔သုိ႔ ေခၚယူခဲ့သည္။ အျခားမည္သည့္ပါတီမွ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆယ္ဂဏန္းျပည့္မီေသာ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆယ္ဂဏန္းျပည့္မီေသာ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ မရိွေပ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ မရိွေပ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒတိုယအမ်ားဆုံးပါတီမွာ တြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒတိုယအမ်ားဆုံးပါတီမွာ 
ရခုိင္အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စား ရခုိင္အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စား 

၉၇.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အမ်ိဳး ၉၇.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အမ်ိဳး 
သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၂.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၂.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
၆ ေနရာကုိသာ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ရယူ ၆ ေနရာကုိသာ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ရယူ 
ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႕အနက္ ၅ ဦးမွာ ျပည္ေထာင္စု ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႕အနက္ ၅ ဦးမွာ ျပည္ေထာင္စု 
ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဦးမွာ အမ်ိဳးသား ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဦးမွာ အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဗမာတုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဗမာတုိင္းရင္းသား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပါဝင္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပါဝင္ၿပီး၊ 
ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားထတဲြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္း ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားထတဲြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္း 
သားမ်ား (၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ကရင္ သားမ်ား (၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ကရင္ (၅.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း)(၅.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ မြန္ (၊ မြန္ (၅.၁ ၅.၁ 
ရာခုိင္ႏႈန္း) ရာခုိင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား (၄.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) (၄.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) လႊတ္ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားစသည္ျဖင့္ အသီးသီးရိွၾကသည္။ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားစသည္ျဖင့္ အသီးသီးရိွၾကသည္။ 
(ကုိယ္စားလွယ္ကုိးဦး၏ တုိင္းရင္းသားဆုိင္ရာ အခ်က္အ (ကုိယ္စားလွယ္ကုိးဦး၏ တုိင္းရင္းသားဆုိင္ရာ အခ်က္အ 

၂.၂.၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ပါတီမ်ား ပါဝင္မႈ၂.၂.၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ပါတီမ်ား ပါဝင္မႈ

၂.၂.၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ က်ား-မ ပါဝင္မႈ၂.၂.၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ က်ား-မ ပါဝင္မႈ

၂.၂.၃။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မႈ၂.၂.၃။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မႈ

သည့္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ သည့္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ 
ေနေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးႏွင့္ ေနေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးႏွင့္ 
တပ္မေတာ္သား တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၂၄ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၂၄ 
ဦး ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ဦး ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ 
ကပင္ ကပင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အျပည့္အဝ ျဖည့္ဆည္း ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အျပည့္အဝ ျဖည့္ဆည္း 
ႏိင္ုခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ အစုိးရအဖြဲ ႔သုိ႔ ႏိင္ုခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ အစုိးရအဖြဲ ႔သုိ႔ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ထြက္ခြာေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ထြက္ခြာေသာ 
ေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္ ၆ ေနရာကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လွယ္ ၆ ေနရာကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

တြင္ အျပည့္အဝ ျပန္ျဖည့္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တြင္ အျပည့္အဝ ျပန္ျဖည့္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရိွ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရိွ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ 
အစားထုိးလဲလွယ္မႈတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရ အစားထုိးလဲလွယ္မႈတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရ 
သည္။သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြတုိဲ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြမဲက်င္း ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြတုိဲ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြမဲက်င္း 
ပႏုိင္ခဲ့သည့္ ၿမဳိ႕ရြာမ်ား ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သတ္မွတ္အမ်ဳိး ပႏုိင္ခဲ့သည့္ ၿမဳိ႕ရြာမ်ား ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သတ္မွတ္အမ်ဳိး 
သားလႊတ္ေတာ္ မဆဲႏၵနယ္မ်ားတြင္ ထုိၿမိ ႕ဳရြာမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ သားလႊတ္ေတာ္ မဆဲႏၵနယ္မ်ားတြင္ ထုိၿမိ ႕ဳရြာမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ 
၍ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ၍ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ား အျပည့္အဝ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။လွယ္မ်ား အျပည့္အဝ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

လွယ္ ၇ ေနရာ ရရိွထားသည္။ က်န္ပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ လွယ္ ၇ ေနရာ ရရိွထားသည္။ က်န္ပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးေပါင္းလွ်င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးေပါင္းလွ်င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တစ္ခုလံုး၏ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။တစ္ခုလံုး၏ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
အခင္းအက်င္းသည္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွပဲ အခင္းအက်င္းသည္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွပဲ 
လစ္လပ္ေနရာ ၆ ခုတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္မွ လစ္လပ္ေနရာ ၆ ခုတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္မွ 
၄ ေနရာ၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒမုိီကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ ၄ ေနရာ၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ 
စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတုိ႔မွ တစ္ေနရာစီ ပါဝင္လာ စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတုိ႔မွ တစ္ေနရာစီ ပါဝငလ္ာ 
ၾကျခင္းသာ ရိွသည္။ၾကျခင္းသာ ရိွသည္။

ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ 
ႏွစ္ဦးမွာ အစုိးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ႏႈတ္ထြက္သြား ႏွစ္ဦးမွာ အစုိးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ႏႈတ္ထြက္သြား 
ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပါဝင္မႈ ၁.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ က်န္ရိွေတာ့ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပါဝင္မႈ ၁.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ က်န္ရိွေတာ့ 
သည္။သည္။

လက္မ်ားကုိ မသိရိွပါ။)လက္မ်ားကုိ မသိရိွပါ။)
လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားအႀကီးဆံုးပါတီျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားအႀကီးဆံုးပါတီျဖစ္သည့္ 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ ကုိယ္စား ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ ကုိယ္စား 
ျပဳသည့္ ကယားရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိးဦး၊ ျပဳသည့္ ကယားရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိးဦး၊ 
ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦး၊ ခ်င္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦး၊ ခ်င္း 
တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး၊ ကရင္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး၊ ကရင္ 
တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး၊ ရခုိင္ 
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တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလးဦးႏွင့္ မြန္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလးဦးႏွင့္ မြန္ 
တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သံုးဦး အသီးသီး တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သံုးဦး အသီးသီး 

ရိွေနသည္။ရိွေနသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး 
အနက္ အနက္ ၂၀၃ ဦးမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၃ ဦးမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ 
ရာခုိင္ႏႈ န္းအားျဖင့္ ၈၆ .၄ ရာခုိင္ႏႈ န္းပါဝင္ေနသည္။ ရာခုိင္ႏႈ န္းအားျဖင့္ ၈၆ .၄ ရာခုိင္ႏႈ န္းပါဝင္ေနသည္။ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ 
မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာသူမ်ားမွာ အမ်ားဆံုး မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာသူမ်ားမွာ အမ်ားဆံုး 
အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ပါဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလံုး၏ ၂၁.၇ ရာ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ပါဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလံုး၏ ၂၁.၇ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွေနသည္။ ဒတိုယအမ်ားဆံုးမွာ ကုိယ္စားလွယ္ ခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွေနသည္။ ဒတိုယအမ်ားဆံုးမွာ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေနရာ ၁၉.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရယူထားသည့္ အစုိးရဝန္ထမ္း၊ ေနရာ ၁၉.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရယူထားသည့္ အစုိးရဝန္ထမ္း၊ 
အရာရိွေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အရာရိွေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
စစ္ဘက္မွ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စစ္ဘက္မွ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ 

၂.၂.၄။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ၂.၂.၄။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ

၂.၂.၅။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယခင္အလုပ္အကုိင္၂.၂.၅။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယခင္အလုပ္အကုိင္

ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ ၉.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး၊ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သူ လွယ္ ၉.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး၊ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သူ 
၀.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။၀.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။

၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ 
ယခင္စစ္ဘက္ အရာရိွေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ယခင္စစ္ဘက္ အရာရိွေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ပညာေရး 
နယ္ပယ္မွလာေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၈.၉ ရာခုိင္ နယ္ပယ္မွလာေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၈.၉ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းရိွေနၿပီး၊ ေဆးပညာဘက္ႏွင့္ ဥပေဒပညာဘက္မွ ႏႈန္းရိွေနၿပီး၊ ေဆးပညာဘက္ႏွင့္ ဥပေဒပညာဘက္မွ 
လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၅.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃.၈ ရာခုိင္ လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၅.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃.၈ ရာခုိင္ 
ႏႈန္း အသီးသီးရိွေနသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ႏႈန္း အသီးသီးရိွေနသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 
ကုိင္ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေနသည္။ကုိင္ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေနသည္။
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အခန္း (၃)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမမွ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း
တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ား အေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝးမွ ဆ႒မ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝးမွ ဆ႒မ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးထိ ကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ ပုံမွန္အစည္းအေဝးထိ ကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
အဆုိေပါင္း ၁၅၄ ခု ရိွခဲ့သည္။ ရက္ေပါင္း ၁၇၃ ရက္ ကာလ အဆုိေပါင္း ၁၅၄ ခု ရိွခဲ့သည္။ ရက္ေပါင္း ၁၇၃ ရက္ ကာလ 
အတြင္း ထုိအဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ တစ္ရက္လွ်င္ အတြင္း ထုိအဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ တစ္ရက္လွ်င္ 
ပ်မ္းမွ် အဆုိ ၀.၉ ခုသာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ပ်မ္းမွ် အဆုိ ၀.၉ ခုသာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္ခ်င္းစီတြင္ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္ခ်င္းစီတြင္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဇယား (၃-၁) ပါအတုိင္း ေတြ႔ရိွရမည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဇယား (၃-၁) ပါအတုိင္း ေတြ႔ရိွရမည္။ 

ဇယား (၃-၁) အရ အဆုိတင္သြင္းမႈ အနည္းဆုံးကာလ ဇယား (၃-၁) အရ အဆုိတင္သြင္းမႈ အနည္းဆုံးကာလ 
သည္ ဆ႒မအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး သည္ ဆ႒မအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး 
မ်ား ကာလျဖစ္ၿပီး၊ တတိယအႀကိမ္ႏွင့္ စတုတၳအႀကိမ္ မ်ား ကာလျဖစ္ၿပီး၊ တတိယအႀကိမ္ႏွင့္ စတုတၳအႀကိမ္ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် 
အဆုိတင္သြင္းမႈပမာဏေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ အဆုိတင္သြင္းမႈပမာဏေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္မွာ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္မွာ 
ပၪၥမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ပၪၥမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား 
ကာလျဖစ္ၿပီး ပထမႏွင့္ ဒတိုယပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကာလျဖစ္ၿပီး ပထမႏွင့္ ဒတိုယပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ပမာဏထက္ အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ပမာဏထက္ 
ပုိေသာ အဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ပထမႏွင့္ ဒတိုယ ပုိေသာ အဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ပထမႏွင့္ ဒတိုယ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်အဆုိတင္သြင္းမႈ အထက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်အဆုိတင္သြင္းမႈ အထက္ 
တြင္ ရိွေနခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အနက္ တြင္ ရိွေနခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အနက္ 
ထုိႏွစ္ႀကိမ္ အတြင္းမွာပင္ အဆုိ ၇၂ ခု တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္ ထုိႏွစ္ႀကိမ္ အတြင္းမွာပင္ အဆုိ ၇၂ ခု တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္ 

ဇယား (၃.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ဇယား (၃.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ 

အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ 

ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

တင္သြင္း 
အဆို 
အေရ 
အတြက္

အစည္း 
အေ၀း 
က်င္းပ 
ရက္ေပါင္း

တစ္ရက္ခ်င္း 
ပ်မ္းမွ် အဆုိ 
အေရအတြက္

ပထမအႀကိမ္ ၁၇ ၁၄ ၁.၂ 

ဒုတိယအႀကိမ္ ၅၅ ၅၁ ၁.၁ 

တတိယအႀကိမ္ ၁၇ ၂၃ ၀.၇ 

စတုတၳအႀကိမ္ ၂၉ ၄၀ ၀.၇ 

ပၪၥမအႀကိမ္ ၂၃ ၁၅ ၁.၅ 

ဆ႒မအႀကိမ္ ၁၃ ၃၀ ၀.၄ 

စုစုေပါင္း ၁၅၄ ၁၇၃ (ပ်မ္းမွ်) ၀.၉  

ျဖစ္ရာ ယင္းသည္ ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိစုစုေပါင္း၏ ျဖစ္ရာ ယင္းသည္ ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိစုစုေပါင္း၏ 
ထက္ဝက္နီးပါး ပမာဏ ရိွခဲ့သည္။ ထက္ဝက္နီးပါး ပမာဏ ရိွခဲ့သည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒအရ “သာမန္ အားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒအရ “သာမန္ အားျဖင့္ 
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လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေန႔စဥ္အစီအစဥ္၌ အဆုိေလးခု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေန႔စဥ္အစီအစဥ္၌ အဆုိေလးခု 
ထက္ပုိ၍ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရ” ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ကုိ ထက္ပုိ၍ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရ” ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ အဆုိေလးခု အျပည့္အဝ ေတြ႔ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ အဆုိေလးခု အျပည့္အဝ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရက္ေပါင္း ၆ ရက္သာ ရိွခဲ့သည္။ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရက္ေပါင္း ၆ ရက္သာ ရိွခဲ့သည္။

အဆုိတင္သြင္းမႈမရိွေသာရက္ေပါင္း ၇၉ ရိွခဲ့သည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈမရိွေသာရက္ေပါင္း ၇၉ ရိွခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္ေပါင္း အဆုိ ၁၅၄ ထုိ႔ျပင္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္ေပါင္း အဆုိ ၁၅၄ 
ခုရိွခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ခုရိွခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ 
၄၄၀ ဦး ေပၚတြင္ အေျခခံတြက္ခ်က္ပါက ထုိကာလအတြင္း ၄၄၀ ဦး ေပၚတြင္ အေျခခံတြက္ခ်က္ပါက ထုိကာလအတြင္း 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုံးဦးလွ်င္တစ္ဦး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုံးဦးလွ်င္တစ္ဦး 
ႏႈန္းျဖင့္သာ ႏႈန္းျဖင့္သာ အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိတင္သြင္းသူ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိတင္သြင္းသူ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ 
တစ္ရပ္မွ တင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ခု ရိွခဲ့သည္။ အေထာက္ တစ္ရပ္မွ တင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ခု ရိွခဲ့သည္။ အေထာက္ 
အထားေတြ႔ရိွရသည့္ အဆုိတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ အထားေတြ႔ရိွရသည့္ အဆုိတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားထတဲြင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား စားလွယ္မ်ားထတဲြင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္ ၇၆ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ လွယ္ ၇၆ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ 
၁ ဦး ပါဝင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ၁ ဦး ပါဝင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
မွ အဆုိ ၁၂ ခု အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ မွ အဆုိ ၁၂ ခု အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
အဆုိေလးခုႏွင့္အထက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ အဆုိေလးခုႏွင့္အထက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ တင္သြင္းသည့္ 
အဆုိအေရအတြက္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဇယား (၃-၂) ျဖင့္ အဆုိအေရအတြက္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဇယား (၃-၂) ျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္  ပုံမွန္အစည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္  ပုံမွန္အစည္း 
အေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္ကာလအတြင္း အဆုိ ၃ ခု တင္သြင္းခဲ့သူ အေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္ကာလအတြင္း အဆုိ ၃ ခု တင္သြင္းခဲ့သူ 
၇ ဦး၊ အဆုိ ၂ ခု တင္သြင္းခဲ့သူ ၁၂ ဦးႏွင့္ အဆုိ ၁ ခု တင္ ၇ ဦး၊ အဆုိ ၂ ခု တင္သြင္းခဲ့သူ ၁၂ ဦးႏွင့္ အဆုိ ၁ ခု တင္ 
သြင္းခဲ့သူ ၄၉ ဦး ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္တင္ သြင္းခဲ့သူ ၄၉ ဦး ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ခံရဖူးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၆၂ ဦးတြင္ ေျမႇာက္ခံရဖူးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၆၂ ဦးတြင္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း မေတြ႔ရသည့္ လႊတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း မေတြ႔ရသည့္ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၈၆ ဦး ရိွခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္သားကုိယ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၈၆ ဦး ရိွခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္သားကုိယ္ 

၃.၁.၀။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား၃.၁.၀။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား

ဇယား (၃.၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွဇယား (၃.၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ

ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

အဆုိေလးခုႏွင့္အထက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဆုိေလးခုႏွင့္အထက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ကုိယ္စားလွယ္ အမည္ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳ 
မဲဆႏၵနယ္

တင္သြင္းအဆုိ 
အေရအတြက္

ဦးသိန္းၫြန္႔ဦးသိန္းၫြန္႔
သဃၤန္းကၽြန္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၁၂၁၂

သူရဦးေအာင္ကုိသူရဦးေအာင္ကုိ
ကန္ပက္လက္ (ခ်င္းျပည္နယ္)ကန္ပက္လက္ (ခ်င္းျပည္နယ္)

၉၉

ဦးၾကည္ျမင့္ဦးၾကည္ျမင့္
လသာ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)လသာ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၆၆

ဦးငြန္ေမာင္းဦးငြန္ေမာင္း
ဟားခါး (ခ်င္းျပည္နယ္)ဟားခါး (ခ်င္းျပည္နယ္)

၆၆

ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးေဒၚတင္ႏြယ္ဦး
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၅၅

ဦးေအာင္သိန္းလင္းဦးေအာင္သိန္းလင္း
ေတာင္ဥကၠလာပ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၅၅

ဦးစုိး၀င္းဦးစုိး၀င္း
ေက်ာက္တံတား (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)ေက်ာက္တံတား (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၄၄

ေဒၚဒြဲဘူေဒၚဒြဲဘူ
အင္ဂ်န္းယန္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)အင္ဂ်န္းယန္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)

၄၄

ဦးသိန္းေဆြဦးသိန္းေဆြ
အမ္း (ရခုိင္ျပည္နယ္္)အမ္း (ရခုိင္ျပည္နယ္္)

၄၄

ဦးဝင္းျမင့္ဦးဝင္းျမင့္
ပုသိမ္ (ဧရာဝတီတုိိင္းေဒသႀကီး)ပုသိမ္ (ဧရာဝတီတုိိင္းေဒသႀကီး)

၄၄

စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူ ၁၇၅ ဦးရိွရာ စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူ ၁၇၅ ဦးရိွရာ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း မေတြ႔ရသူ ၁၇၄ ဦး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း မေတြ႔ရသူ ၁၇၄ ဦး 
ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အဆုိတင္သြင္းျခင္း မေတြ႔ရသည့္ ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အဆုိတင္သြင္းျခင္း မေတြ႔ရသည့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၆၀ ဦးရိွသည္။ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၆၀ ဦးရိွသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ အဆုိ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ အဆုိ 
တင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ က်ား-မ ျဖစ္မႈ၊ တင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ က်ား-မ ျဖစ္မႈ၊ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ကုိယ္စားျပဳ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ကုိယ္စားျပဳ 
ေဒသတုိ႔ကုိ ေလ့လာသလုိ တစ္ဖက္မွလည္း အဆုိမ်ား၏ ေဒသတုိ႔ကုိ ေလ့လာသလုိ တစ္ဖက္မွလည္း အဆုိမ်ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာက႑၊ အဆုိအေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာက႑၊ အဆုိအေပၚ 
အဆုံးအျဖတ္တုိ႔ကုိလည္း ေလ့လာပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္တုိ႔ကုိလည္း ေလ့လာပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္ေသာ ေမးခြန္း၊ အဆုိႏွင့္ ဥပေဒ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္ေသာ ေမးခြန္း၊ အဆုိႏွင့္ ဥပေဒ 
ျပဳျခင္းတုိ႔အနက္ ေမးခြန္းသည္ အ႐ုိးရွင္းဆုံး လုပ္ငန္းေဆာင္ ျပဳျခင္းတုိ႔အနက္ ေမးခြန္းသည္ အ႐ုိးရွင္းဆုံး လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းတြင္ ေမးျမန္းသူႏွင့္ ေျဖ တာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းတြင္ ေမးျမန္းသူႏွင့္ ေျဖ 
ၾကားတုန္႔ျပန္သူဟုသာ ရိွေသာ္လည္း အဆုိတြင္မူ လႊတ္ ၾကားတုန္႔ျပန္သူဟုသာ ရိွေသာ္လည္း အဆုိတြင္မူ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းလည္း ရိွေနသည္ျဖစ္ရာ အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာ အခြင့္အလမ္းလည္း ရိွေနသည္ျဖစ္ရာ အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာ 
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ရာတြင္ အဆုိတစ္ခုခ်င္းကုိ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ရာတြင္ အဆုိတစ္ခုခ်င္းကုိ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္ကုိလည္း ေလ့လာ လွယ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္ကုိလည္း ေလ့လာ 
ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိပါ အေရအတြက္ ေကာက္ယူေဖာ္ျပထား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိပါ အေရအတြက္ ေကာက္ယူေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈမ်ား 

အား အျပန္အလွန္ ဆက္အား အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္စပ္၍ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားသည္ ၍ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားသည္ 
ကုိပါ ဆက္လက္ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ကုိပါ ဆက္လက္ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္ခ်င္းစီအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္ခ်င္းစီအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ 
ရက္အေရအတြက္ႏွင့္ တင္သြင္းသည့္ အဆုိအေရအတြက္ ရက္အေရအတြက္ႏွင့္ တင္သြင္းသည့္ အဆုိအေရအတြက္ 
တုိ႔ကုိ ပုံ (၃-၁) တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။တုိ႔ကုိ ပုံ (၃-၁) တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

၃.၁.၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ၃.၁.၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ
          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ား-မျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ား-မျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေျခာက္ႀကိမ္တြင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိ ၁၅၄ ခု ရိွသည့္အနက္ (လႊတ္ေတာ္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိ ၁၅၄ ခု ရိွသည့္အနက္ (လႊတ္ေတာ္ 
ေကာ္မတီတစ္ရပ္မွ တင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ခုမွအပ) ေကာ္မတီတစ္ရပ္မွ တင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ခုမွအပ) 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အဆုိ ၁၄၄ ခုရိွခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အဆုိ ၁၄၄ ခုရိွခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆုိ ၁၄ ခု ရိွခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆုိ ၁၄ ခု ရိွခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈသည္ အခ်ဳိးအစားအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈသည္ အခ်ဳိးအစားအရ 
၁၀၀း၁၀ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀း၁၀ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈမွာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈမွာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိအေရအတြက္ နည္းပါးသည့္တုိင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိအေရအတြက္ နည္းပါးသည့္တုိင္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (အမ်ဳိးသမီး) ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (အမ်ဳိးသမီး) 
မ်ား၏  အဆုိတင္သြင္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၏  အဆုိတင္သြင္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
(အမ်ဳိးသား)မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈထက္ ပုိေနသည္။(အမ်ဳိးသား)မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈထက္ ပုိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀း သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀း 
မ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား မ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား 
၏ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ မေတြ႔ခဲ့ရေခ်။ ဒုတိယ ပုံမွန္ ၏ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ မေတြ႔ခဲ့ရေခ်။ ဒုတိယ ပုံမွန္ 
အစည္းအေ၀းကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား အစည္းအေ၀းကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားက အဆုိ ၅ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း လွယ္မ်ားက အဆုိ ၅ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း 
ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ အမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ အမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းအတြင္း အဆုိ ၄ ခု၊ မ်ားသည္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းအတြင္း အဆုိ ၄ ခု၊ 
စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀းအတြင္း အဆုိ ၃ ခု၊ တတိယႏွင့္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀းအတြင္း အဆုိ ၃ ခု၊ တတိယႏွင့္ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း အဆုိ ၁ ခုစီ တင္သြင္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း အဆုိ ၁ ခုစီ တင္သြင္း 
ခဲ့သည္။ ခဲ့သည္။ 

ပုံ (၃-၁)ပုံ (၃-၁)
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၃.၁.၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၃.၁.၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ 
          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ေလ့လာျခင္း          လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ေလ့လာျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္ 
စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၆ ခုရိွရာ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မ စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၆ ခုရိွရာ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မ 
အႀကိမ္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အႀကိမ္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ 
အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉ ခု ရိွေၾကာင္း ေအာက္ပါဇယား ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉ ခု ရိွေၾကာင္း ေအာက္ပါဇယား 
(၃-၃) အတုိင္း ေတြ႔ရသည္။ ဇယားထတဲြင္ ပါတီအသီးသီးမွ (၃-၃) အတုိင္း ေတြ႔ရသည္။ ဇယားထတဲြင္ ပါတီအသီးသီးမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ 
မ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ႏႈင္ိးယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။မ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ႏႈင္ိးယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၆ ႀကိမ္ (လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၆ ႀကိမ္ (လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း 
က်င္းပရက္ စုစုေပါင္း ၁၇၃ ရက္တြင္) တပ္မေတာ္သား က်င္းပရက္ စုစုေပါင္း ၁၇၃ ရက္တြင္) တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆုိတစ္ခု တင္သြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆုိတစ္ခု တင္သြင္း 
ခဲ့ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္မွ အဆုိတစ္ခု တင္ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္မွ အဆုိတစ္ခု တင္ 
သြင္းခဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။သြင္းခဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။

အားလုံး၏ ၄.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံး၏ ၄.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ႏင့္ွ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား အဆုိတင္သြင္းမႈ ႀကီးမား ႏင့္ွ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား အဆုိတင္သြင္းမႈ ႀကီးမား 
စြာ ကြာျခားလ်က္ ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ စြာ ကြာျခားလ်က္ ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတုိင္းတြင္ အဆုိတင္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတုိင္းတြင္ အဆုိတင္ 
သြင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ ပါတီမ်ားမွာ သြင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ ပါတီမ်ားမွာ USDPUSDP ျဖစ္သည္။  ျဖစ္သည္။ NDFNDF ပါတီသည္  ပါတီသည္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္း အေ၀းတြင္ အဆုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္း အေ၀းတြင္ အဆုိ 
ငါးခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ထုိစဥ္က အဆုိ ၃ ခု တင္ ငါးခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ထုိစဥ္က အဆုိ ၃ ခု တင္ 
သြင္းခဲ့သည့္ သြင္းခဲ့သည့္ USDPUSDP ပါတီထက္ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ဒတို  ပါတီထက္ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ဒတို 
ယမွ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္းတြင္မူ လႊတ္ေတာ္ ယမွ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္းတြင္မူ လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး ေနရာရ အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး ေနရာရ 
ရိွထားသည့္ ရိွထားသည့္ USDPUSDP မွ တင္သြင္းသည့္ အဆုိအေရအတြက္၏  မွ တင္သြင္းသည့္ အဆုိအေရအတြက္၏ 
ထက္၀က္ေအာက္ေလ်ာ့၍ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထက္၀က္ေအာက္ေလ်ာ့၍ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြတဲြင္ အႏုိင္ရရိွခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြတဲြင္ အႏုိင္ရရိွခဲ့သျဖင့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရိွ လာခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရိွ လာခဲ့သည့္ NLDNLD သည္  သည္ 
စတုတၳအႀကိမ္မွစ၍ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ပုံမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳအႀကိမ္မွစ၍ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ပုံမွန္အစည္းအေဝး 
တုိင္းတြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းခဲ့သည္ တုိင္းတြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းခဲ့သည္ 

၃.၁.၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၃.၁.၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ 
 လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ 
ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆုိ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆုိ 
၁၅၄ ခုတြင္ တင္သြင္းသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅၄ ခုတြင္ တင္သြင္းသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာပါက ဗမာ တုိင္းရင္း မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာပါက ဗမာ တုိင္းရင္း 
သားမ်ားက အဆုိ ၁၁၇ ခုျဖင့္ အဆုိအမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့ သားမ်ားက အဆုိ ၁၁၇ ခုျဖင့္ အဆုိအမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့ 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္းအဆုိ ၁၁၇ ခုထတဲြင္ တပ္မေတာ္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္းအဆုိ ၁၁၇ ခုထတဲြင္ တပ္မေတာ္ 
သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အဆုိတစ္ခုကုိပါ သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အဆုိတစ္ခုကုိပါ 
ထည့္သြင္းေရတြက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒတိုယအဆုိ အမ်ား ထည့္သြင္းေရတြက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒတိုယအဆုိ အမ်ား 
ဆုံးတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ ဆုံးတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အဆုိ ၇ ခုထိ ရိွခဲ့သည္။ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အဆုိ ၇ ခုထိ ရိွခဲ့သည္။ 
ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
က က အဆုိ ၆ ခုျဖင့္ တတိယအမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းခသဲည္။ အဆုိ ၆ ခုျဖင့္ တတိယအမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းခသဲည္။ 
အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အဆုိတင္ သြင္းမႈမ်ားကုိပါ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အဆုိတင္ သြင္းမႈမ်ားကုိပါ 
သိရိွႏ္ုိင္ရန္ ပုံ (၃-၂) တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။သိရိွႏ္ုိင္ရန္ ပုံ (၃-၂) တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ 
စုစုေပါင္း ၁၅၄ ခုရိွသည့္အနက္ ၁၁၇ ခုကုိ ဗမာတုိင္းရင္း စုစုေပါင္း ၁၅၄ ခုရိွသည့္အနက္ ၁၁၇ ခုကုိ ဗမာတုိင္းရင္း 
သားမ်ားက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ သားမ်ားက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ 
အဆုိအားလုံး၏ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွခဲ့သည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ အဆုိအားလုံး၏ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွခဲ့သည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ 
ဒတိုယအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ဒတိုယအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိမ်ားမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အဆုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိမ်ားမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အဆုိ 

ပုံ (၃-၂) ပုံ (၃-၂) 
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တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ျပည္သူ႔ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ ႏႈင္ိး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ ႏႈင္ိး 
ယွဥ္ၾကည့္ပါက ရန္ကုန္တုိင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက ရန္ကုန္တုိင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ အဆုိတင္သြင္းမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္ မ်ားသည္ အဆုိတင္သြင္းမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္ 
မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပုံမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပုံမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား 
တြင္ စုစုေပါင္း အဆုိ ၅၈ ခု တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဒတိုယအဆုိ တြင္ စုစုေပါင္း အဆုိ ၅၈ ခု တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဒတိုယအဆုိ 
အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သည္မွာ အဆုိ ၁၆ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သည္မွာ အဆုိ ၁၆ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္ 

၃.၁.၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ၃.၁.၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ
 လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

ခ်င္းျပည္နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ 
သည္။ တတိယအမ်ားဆုံးအျဖစ္ အဆုိ ၁၃ ခု တင္သြင္းျခင္း သည္။ တတိယအမ်ားဆုံးအျဖစ္ အဆုိ ၁၃ ခု တင္သြင္းျခင္း 
ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
လည္းေကာင္း၊ စတုတၳအမ်ားဆုံးအျဖစ္ အဆုိ ၁၂ ခုကုိ  လည္းေကာင္း၊ စတုတၳအမ်ားဆုံးအျဖစ္ အဆုိ ၁၂ ခုကုိ  
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လည္း လည္း 
ေကာင္း ေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဇယား (၃.၃) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဇယား (၃.၃) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

     လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ပါတီအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား     လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ပါတီအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း တင္သြင္းအဆုိအေရအတြက္

ပထမ 
အႀကိမ္

ဒုတိယ 
အႀကိမ္

တတိယ 
အႀကိမ္

စတုတၳ 
အႀကိမ္

ပဥၥမ 
အႀကိမ္

ဆ႒မ 
အႀကိမ္ စုစုေပါင္း

USDP ၃ ၃၇ ၁၄ ၂၁ ၁၃ ၇ ၉၅

NDF ၅ ၇ ၁ ၃ ၁ ၀ ၁၇

NLD ၀ ၀ ၀ ၁ ၅ ၂ ၈

CNP ၄ ၀ ၀ ၀ ၂ ၀ ၆

SNDP ၃ ၀ ၀ ၂ ၁ ၀ ၆

UDP ၀ ၃ ၀ ၀ ၀ ၁ ၄

RNDP ၂ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၂

ေကာ္မတီ ၀ ၀ ၁ ၀ ၀ ၀ ၁

တပ္မေတာ္သား ၀ ၁ ၀ ၀ ၀ ၀ ၁

PDP ၀ ၀ ၀ ၀ ၁ ၀ ၁

MDP ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၁ ၁

NNDP ၀ ၇ ၁ ၂ ၀ ၂ ၁၂

စုစုေပါင္း ၁၇ ၅၅ ၁၇ ၂၉ ၂၃ ၁၃ ၁၅၄

ကုိ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်န္ပါတီမ်ားမွာ ပုံမွန္အစည္း ကုိ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်န္ပါတီမ်ားမွာ ပုံမွန္အစည္း 
အေ၀း အႀကိမ္တုိင္း အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ျခင္း မရိွသည္ကုိ အေ၀း အႀကိမ္တုိင္း အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ျခင္း မရိွသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ ေတြ႔ရသည္။ RNDPRNDP၊ ၊ PDPPDP ႏွင့္  ႏွင့္ MDPMDP တုိ႔သည္ အစည္းအေ၀း  တုိ႔သည္ အစည္းအေ၀း 
တစ္ႀကိမ္စီတြင္သာ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၿပီး က်န္အစည္းအေ၀း တစ္ႀကိမ္စီတြင္သာ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၿပီး က်န္အစည္းအေ၀း 
မ်ားတြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း မရိွေတာ့ေခ်။မ်ားတြင္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း မရိွေတာ့ေခ်။

ပထမမွ ဆ႒မထိ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း ပထမမွ ဆ႒မထိ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း 
စုစုေပါင္း အဆုိ ၁၅၄ ခုရိွသည့္အနက္ စုစုေပါင္း အဆုိ ၁၅၄ ခုရိွသည့္အနက္ USDPUSDP သည္ အဆုိ  သည္ အဆုိ 

၉၅ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အစည္း ၉၅ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အစည္း 
အေ၀းေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိစုစုေပါင္း၏ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း အေ၀းေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိစုစုေပါင္း၏ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒတိုယအမ်ားဆုံး ကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒတိုယအမ်ားဆုံး NDFNDF သည္  သည္ 
USDPUSDP မွတင္သြင္းသည့္ အဆုိအေရအတြက္၏ သုံးပုံ  မွတင္သြင္းသည့္ အဆုိအေရအတြက္၏ သုံးပုံ 
တစ္ပုံခန္႔ (ရာခုိင္ႏႈန္းအရ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ တစ္ပုံခန္႔ (ရာခုိင္ႏႈန္းအရ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
က်န္ ၇ ပါတီသည္ ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ စုစုေပါင္း၏ က်န္ ၇ ပါတီသည္ ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ စုစုေပါင္း၏ 
၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။
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ပုံ (၃-၃) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ပုံ (၃-၃) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ 
ႏွင့္ ယင္းတုိ႔တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိအေရအတြက္တုိ႔ကုိ ႏွင့္ ယင္းတုိ႔တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိအေရအတြက္တုိ႔ကုိ 
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္သည္။ ထုိသုိ ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္သည္။ ထုိသုိ ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္ အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္ 
အခ်ဳိးအစားကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္မႈ အခ်ဳိးအစားကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္မႈ 
မရိွျခင္း၊ ကြယ္လြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မရိွျခင္း၊ ကြယ္လြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္လစ္လပ္ေနသည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း တြက္ ကုိယ္စားလွယ္လစ္လပ္ေနသည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း တြက္ 
ခ်က္ရန္မွာ အၿမဲမျပတ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေျခရိွေသာေၾကာင့္ ခ်က္ရန္မွာ အၿမဲမျပတ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေျခရိွေသာေၾကာင့္ 
မဆဲႏၵနယ္ ၃၃၀ ကုိသာ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ မဆဲႏၵနယ္ ၃၃၀ ကုိသာ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ 
တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးသည္ တပ္မေတာ္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးသည္ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု 
မယူဆသျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳ ေဒသမ်ား ႏႈင္ိးယွဥ္တြက္ခ်က္ရာ မယူဆသျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳ ေဒသမ်ား ႏႈင္ိးယွဥ္တြက္ခ်က္ရာ 
တြင္ ယင္းတုိ႔အား ထည့္သြင္းေရတြက္၍ ၄၄၀ ဟု ယူဆ တြင္ ယင္းတုိ႔အား ထည့္သြင္းေရတြက္၍ ၄၄၀ ဟု ယူဆ 
တြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပါ။ ထုိ႔ျပင္ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္း တြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပါ။ ထုိ႔ျပင္ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္း 
အတြင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္မွ တင္သြင္းသည့္အဆုိ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္မွ တင္သြင္းသည့္အဆုိ 
တစ္ခုလည္း ရိွေသးသည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုလည္း ရိွေသးသည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ 
ေပါင္းလုိက္ပါက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး ေပါင္းလုိက္ပါက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး 
တုိ႔မွ ကုိယ္စားျပဳတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိေပါင္း ၁၅၂ ခုကုိ တုိ႔မွ ကုိယ္စားျပဳတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိေပါင္း ၁၅၂ ခုကုိ 
ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပုံအရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃.၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွ ပုံအရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃.၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွ 
ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အဆုိ ၃၇.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အဆုိ ၃၇.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ကုိလည္းေကာင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂ .၇၃ ကုိလည္းေကာင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂ .၇၃ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေသာ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အဆုိ ၁၀.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေသာ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အဆုိ ၁၀.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ကုိလည္းေကာင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅ .၄၅ ကုိလည္းေကာင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅ .၄၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အဆုိ ၈.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အဆုိ ၈.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ကုိလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅.၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကုိလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅.၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ရိွေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အဆုိ ၇.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္း ရိွေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အဆုိ ၇.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္း 
ေကာင္း ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခ်ဳိးအစားထက္ ပုိမုိ ေကာင္း ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခ်ဳိးအစားထက္ ပုိမုိ 
တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္ 
တုိင္တုိင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္းမေတြ႔ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ တုိင္တုိင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္းမေတြ႔ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္သည္။ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္သည္။

 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ 
အထိတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ ၁၅၄ ခုအနက္ အဆုိ ၈၀ ကုိ အထိတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ ၁၅၄ ခုအနက္ အဆုိ ၈၀ ကုိ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ 
သည္။ အျခားေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားမွာ သည္။ အျခားေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားမွာ 
လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ လက္ခံထားေသာ္လည္း ဆ႒မ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ လက္ခံထားေသာ္လည္း ဆ႒မ 
အႀကိမ္ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေနေသးေသာ အႀကိမ္ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေနေသးေသာ 
အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ (ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အဆုိမ်ားကုိ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ (ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အဆုိမ်ားကုိ 
လက္ခံျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္းတုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခန္းခြဲငယ္ လက္ခံျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္းတုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခန္းခြဲငယ္ 
၃.၁.၈ တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။) ထုိ႕ေၾကာင့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ ၃.၁.၈ တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။) ထုိ႕ေၾကာင့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ 
၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရ 
အတြက္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္ဦးထက္မနည္း၊ အတိအက  ်အတြက္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္ဦးထက္မနည္း၊ အတိအက  ်
အားျဖင့္ ၂.၄ ဦးႏႈန္း ရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အားျဖင့္ ၂.၄ ဦးႏႈန္း ရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

အဆုိမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ အဆုိမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ 
ေဆြးေႏြးမႈအား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အလံု မဲဆႏၵနယ္မွ ေဆြးေႏြးမႈအား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အလံု မဲဆႏၵနယ္မွ 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ႏွင့္ 
သီေပါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သီေပါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းတုိ႕ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းတုိ႕ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း 

ဇယား (၃.၄) လႊတ္ေတာ္ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းဇယား (၃.၄) လႊတ္ေတာ္ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း

အဆုိ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဆုိ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ကုိယ္စားလွယ္ အမည္ႏွင့္ 
ကုိယ္စားျပဳ မဲဆႏၵနယ္

ေဆြးေႏြးမႈ 
အႀကိမ္

ဦးခုိင္ေမာင္ရည္၊ အလုံဦးခုိင္ေမာင္ရည္၊ အလုံ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ၁၃၁၃

ဦးရဲထြန္း၊ သီေပါဦးရဲထြန္း၊ သီေပါ (ရွမ္းျပည္နယ္) (ရွမ္းျပည္နယ္) ၁၃၁၃

ေဒၚနန္း၀ါႏု၊ ကြမ္ဟိန္းေဒၚနန္း၀ါႏု၊ ကြမ္ဟိန္း (ရွမ္းျပည္နယ္) (ရွမ္းျပည္နယ္) ၈၈

ေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္း၊နမ့္ခမ္းေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္း၊နမ့္ခမ္း  (ရွမ္းျပည္နယ္)(ရွမ္းျပည္နယ္) ၇၇

ဦးထန္လိန္း၊မင္းတပ္ဦးထန္လိန္း၊မင္းတပ္ (ခ်င္းျပည္နယ္) (ခ်င္းျပည္နယ္) ၇၇

ဦးကုိႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာဇံ ဦးကုိႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာဇံ (မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး)(မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး) ၇၇

ေဒၚနန္းေစအြာ၊ ဖားအံ (ကရင္ျပည္နယ္)ေဒၚနန္းေစအြာ၊ ဖားအံ (ကရင္ျပည္နယ္) ၆၆

ဦးေအာင္သန္း၊ ေရႊဘုိ (စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး)ဦးေအာင္သန္း၊ ေရႊဘုိ (စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး) ၆၆

ဦးၾကည္ျမင့္၊ လသာ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)ဦးၾကည္ျမင့္၊ လသာ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ၆၆

ဦးေသာင္း၊ ေမာ္လုိက္ (စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး)ဦးေသာင္း၊ ေမာ္လုိက္ (စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး) ၆၆

၃.၁.၅။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား ၃.၁.၅။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား 
 လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း
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ေတြ႕ရၿပီး အဆုိ ၁၃ ခုစီကုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ရၿပီး အဆုိ ၁၃ ခုစီကုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀက္ိမ္အတြင္း အဆုိ ေဆြး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀက္ိမ္အတြင္း အဆုိ ေဆြး 
ေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းကုိ ေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းကုိ 
ဇယား (၃.၄) တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ဇယား (၃.၄) တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ 
အတြင္း  အဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၄၁၁ အတြင္း  အဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၄၁၁ 
ႀကိမ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ေဆြး ႀကိမ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးမႈ စုစုေပါင္း၏ ၈၆.၂ ရာခုိင္ ေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးမႈ စုစုေပါင္း၏ ၈၆.၂ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ဇယား (၃.၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ဇယား (၃.၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ 

   တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ   တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

တုိင္းရင္းသား
ေဆြးေႏြးသည့္ 

အႀကိမ္အေရအတြက္

ဗမာဗမာ ၂၈၁၂၈၁

ရွမ္းရွမ္း ၅၇၅၇

ရခုိင္ရခုိင္ ၃၁၃၁

ခ်င္းခ်င္း ၁၉၁၉

ကရင္ကရင္ ၁၇၁၇

မြန္မြန္ ၁၄၁၄

နာဂနာဂ ၈၈

ရ၀မ္ရ၀မ္ ၇၇

ပအုိ႔၀္ပအုိ႔၀္ ၆၆

အင္းသားအင္းသား ၅၅

ကခ်င္ကခ်င္ ၅၅

ဂ်ိန္းေဖာဂ်ိန္းေဖာ ၄၄

ဗမာ-တရုတ္ဗမာ-တရုတ္ ၄၄

ေလာေ၀ၚေလာေ၀ၚ ၃၃

ယင္းတလဲ့ယင္းတလဲ့ ၂၂

ကယားကယား ၂၂

ရွမ္း-ပအုိ႕၀္ရွမ္း-ပအုိ႕၀္ ၂၂

လားဟူလားဟူ ၂၂

ေလရီွးေလရီွး ၁၁

ရွမ္း-ဗမာရွမ္း-ဗမာ ၁၁

ဗမာ-ထား၀ယ္ဗမာ-ထား၀ယ္ ၁၁

၀၀ ၁၁

ဇယား (၃.၆) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ ဇယား (၃.၆) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ 

   ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ   ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ပါတီ
ေဆြးေႏြးသည့္ 

အႀကိမ္အေရအတြက္

USDPUSDP ၂၄၁၂၄၁

SNDPSNDP ၅၆၅၆

NLDNLD ၄၁၄၁

NDFNDF ၃၄၃၄

NUPNUP ၂၆၂၆

RNDPRNDP ၂၃၂၃

MDPMDP ၁၁၁၁

PDPPDP ၁၀၁၀

CNPCNP ၆၆

PNOPNO ၆၆

UDPUDP ၅၅

CPPCPP ၃၃

INDPINDP ၃၃

NNDPNNDP ၂၂

WDPWDP ၁၁

ေဆြးေႏြး မႈမွာ ၆၆ ႀကိမ္ရိွၿပီး ၁၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြး မႈမွာ ၆၆ ႀကိမ္ရိွၿပီး ၁၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းသာရိွ လွယ္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းသာရိွ 
သျဖင့္၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပါ၀င္မႈရာခုိင္ႏႈန္းထက္ သျဖင့္၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပါ၀င္မႈရာခုိင္ႏႈန္းထက္ 
ႏွစ္ဆမကျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ႏွစ္ဆမကျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးထား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးထား 
သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒတိုယ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒတိုယ 
အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြး အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြး 
ထားသည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထားသည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး 
ေဆြးေႏြးထားသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ 
အခ်ိဳးမွာ ငါးဆ တစ္ဆ နီးပါးကြာျခားမႈရိွသျဖင့္ ဗမာတုိင္းရင္း အခ်ိဳးမွာ ငါးဆ တစ္ဆ နီးပါးကြာျခားမႈရိွသျဖင့္ ဗမာတုိင္းရင္း 
သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ငါးႀကိမ္ ေဆြးေႏြးလွ်င္ သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ငါးႀကိမ္ ေဆြးေႏြးလွ်င္ 
ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ႀကိမ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ႀကိမ္ 
သာေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း ဇယား (၃.၅) တြင္ ေတြ႕ရသည္။ သာေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း ဇယား (၃.၅) တြင္ ေတြ႕ရသည္။ 



vTwfawmf avhvmapmifhMunfha&; tpDtpOf

33

ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အဆုိမ်ားကုိ အေၾကာင္းအရာ 
အလုိက္ ခြဲျခားၾကည့္ပါက အမ်ားဆုံးအျဖစ္ ပညာေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အဆုိ ၁၆ ခုကုိ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရ 

သည္။ ဒတိုယ အမ်ားဆုံးအဆုိတင္သြင္းၾကသည့္ အေၾကာင္း 
အရာ/က႑အျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆုိေပါင္း 
၁၄ ခု ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆုိ ၁၄ ခုတုိ႔ 
ရိွခဲ့ကာ တတိယအမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းမႈအျဖစ္ လူမႈ 

(ပုံ ၃-၄)

ဇယား (၃.၇) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွဇယား (၃.၇) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမႀကိမ္မွ

     ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ကုိယ္စားျပဳ     ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ကုိယ္စားျပဳ

    ေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ    ေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ေဒသ
မဲဆႏၵနယ္ 
အေရအတြက္

ေဆြးေႏြးသည့္ 
အႀကိမ္အေရအတြက္

ရန္ကုန္ရန္ကုန္ ၄၅၄၅ ၈၄၈၄

ရွမ္းရွမ္း ၅၅၅၅ ၈၀၈၀

စစ္ကုိင္းစစ္ကုိင္း ၃၇၃၇ ၄၇၄၇

မႏၲေလးမႏၲေလး ၃၆၃၆ ၄၆၄၆

ရခုိင္ရခုိင္ ၁၇၁၇ ၃၈၃၈

ကခ်င္ကခ်င္ ၁၈၁၈ ၂၈၂၈

ပဲခူးပဲခူး ၂၈၂၈ ၂၅၂၅

မေကြးမေကြး ၂၅၂၅ ၂၄၂၄

ဧရာ၀တီဧရာ၀တီ ၂၆၂၆ ၂၂၂၂

ခ်င္းခ်င္း ၉၉ ၂၀၂၀

မြန္မြန္ ၁၀၁၀ ၁၉၁၉

ကရင္ကရင္ ၇၇ ၁၆၁၆

တနသၤာရီတနသၤာရီ ၂၀၂၀ ၁၁၁၁

ကယားကယား ၇၇ ၉၉

အဆုိမ်ားအေပၚ ပါတီအလုိက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အဆုိမ်ားအေပၚ ပါတီအလုိက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ 
တြင္ USDP သည္ အႀကိမ္ေရ ၂၄၀ ေဆြးေႏြးထားၿပီး အျမင့္ တြင္ USDP သည္ အႀကိမ္ေရ ၂၄၀ ေဆြးေႏြးထားၿပီး အျမင့္ 
ဆံုးျဖစ္သည္။ SNDP သည္ ၄၁ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒတိုယအမ်ားဆံုး ဆံုးျဖစ္သည္။ SNDP သည္ ၄၁ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒတိုယအမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ကာ၊ NLD သည္ ၄၁ ႀကိမ္ျဖင့္ တတိယေဆြးေႏြးမႈအမ်ား ျဖစ္ကာ၊ NLD သည္ ၄၁ ႀကိမ္ျဖင့္ တတိယေဆြးေႏြးမႈအမ်ား 
ဆံုး ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပါတီ ၁၃ ခုမွ ဝင္ေရာက္ ဆံုး ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပါတီ ၁၃ ခုမွ ဝင္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးမႈ အေနအထားကုိ ဇယား (၃.၆) တြင္ ေဖာ္ျပထား ေဆြးေႏြးမႈ အေနအထားကုိ ဇယား (၃.၆) တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ပထမအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီႏွင့္ ဒတိုယ သည္။ ပထမအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီႏွင့္ ဒတိုယ 
အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီအၾကား အခ်ိဳးမွာ ေလးဆ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီအၾကား အခ်ိဳးမွာ ေလးဆ 
တစ္ဆမက ကြာျခားသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဆမက ကြာျခားသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိေဆြးေႏြးမႈမွာ ၈၄ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိေဆြးေႏြးမႈမွာ ၈၄ 
ႀကိမ္ (၁၇.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိမ္ (၁၇.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
အႀကိမ္ ၈၀ (၁၆.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး အႀကိမ္ ၈၀ (၁၆.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ခြဲေ၀မႈတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ခြဲေ၀မႈတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ 
အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဆဲႏၵနယ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဆဲႏၵနယ္ 
၄၅ နယ္ရိွၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅၅ နယ္ရိွသည္။ ယင္းကုိ ၄၅ နယ္ရိွၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅၅ နယ္ရိွသည္။ ယင္းကုိ 
ဇယား ၃.၇ တြင္ ေလ့လာႏုိင္သည္။ဇယား ၃.၇ တြင္ ေလ့လာႏုိင္သည္။

၃.၁.၆။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၃.၁.၆။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
 အဆုိမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း အဆုိမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း
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၃.၁.၇။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ ၃.၁.၇။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ 
 ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း 
မေတြ ႔ခဲ့ရေခ်။ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး ကာလတြင္ အဆုိ မေတြ ႔ခဲ့ရေခ်။ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး ကာလတြင္ အဆုိ 
၂၉ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အနက္ ၂၇ ခု သည္ အစုိးရကုိ စိစစ္ ၂၉ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အနက္ ၂၇ ခု သည္ အစုိးရကုိ စိစစ္ 
ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳ                    ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳ                    
ေရး ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိေပါင္း ၁၂ ခုကုိ ဒုတိယ ပုံမွန္ ေရး ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိေပါင္း ၁၂ ခုကုိ ဒုတိယ ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ အေသးစိတ္ကုိ ဇယား (၃-၈) တြင္ ေလ့လာ ေတြ႔ရသည္။ အေသးစိတ္ကုိ ဇယား (၃-၈) တြင္ ေလ့လာ 
ႏုိင္သည္။ႏုိင္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ 
အတြင္း အဆုိ ၁၅၄ ခုရိွရာတြင္ ၁၁၁ ခုသည္ အစုိးရကုိ အတြင္း အဆုိ ၁၅၄ ခုရိွရာတြင္ ၁၁၁ ခုသည္ အစုိးရကုိ 
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ 
ယင္းမွာ အဆုိအားလုံး၏ ၇၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အဆုိအားလုံး၏ ၇၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒျပဳေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ား ဥပေဒျပဳေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ား 
၃၀ ရိွခဲ့သည့္အတြက္ ၁၉.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရိွခဲ့သည္။ က်န္ ၃၀ ရိွခဲ့သည့္အတြက္ ၁၉.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရိွခဲ့သည္။ က်န္ 
အဆုိမ်ားမွာ ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိ ၁၃ အဆုိမ်ားမွာ ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိ ၁၃ 
ခု (၈.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖစ္သည္။ ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္ ခု (၈.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖစ္သည္။ ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္ 
သည့္ အဆုိမ်ားကုိ စတုတၳအႀကိမ္ႏွင့္ ဆ႒မအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ သည့္ အဆုိမ်ားကုိ စတုတၳအႀကိမ္ႏွင့္ ဆ႒မအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ 

ဇယား (၃.၈) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဇယား (၃.၈) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

     လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား     လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား

ရည္ရြယ္ခ်က္ ပထမ 
အႀကိမ္

ဒုတိယ 
အႀကိမ္

တတိယ 
အႀကိမ္

စတုတၳ 
အႀကိမ္

ပဥၥမ 
အႀကိမ္

ဆ႒မ 
အႀကိမ္ ေပါင္း

ဥပေဒျပဳျခင္း ၂ ၁၂ ၅ ၂ ၅ ၄ ၃၀

အစုိးရကုိ 
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ၁၂ ၃၇ ၁၀ ၂၇ ၁၆ ၉ ၁၁၁

ကုိယ္စားျပဳျခင္း ၃ ၆ ၂ ၀ ၂ ၀ ၁၃

စုစုေပါင္း ၁၇ ၅၅ ၁၇ ၂၉ ၂၃ ၁၃ ၁၅၄

အေထာက္အပ့ံဆုိင္ရာ အဆုိ ၁၂ ခုရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
အမ်ားဆုံးအဆုိတင္သြင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည့္ 
ပညာေရးဆုိင္ရာ အဆုိမ်ားကုိ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း အႀကိမ္ 
တုိင္းတြင္ တင္သြင္းမႈရိွခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အဆုိ 
မ်ားကုိမူ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္း တင္သြင္း 
ျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၁ ခုရိွသည့္ က်န္းမာ 
ေရးဆုိင္ရာ အဆုိမ်ားကုိလည္း ပုံမွန္အစည္းအေ၀း အႀကိမ္ 
တုိင္းတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးမွလြ၍ဲ 
က်န္အေၾကာင္းအရာက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ပုံမွန္ 
အစည္းအေ၀းတုိင္းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ (ပုံ ၃-၄)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္အစည္းအေဝး ကာလ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္အစည္းအေဝး ကာလ 
အတြင္း အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ အတြင္း အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ 
၁၈ ခုထိ အမ်ားဆုံး စုံလင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ပထမႏွင့္ ၁၈ ခုထိ အမ်ားဆုံး စုံလင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ပထမႏွင့္ 
ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းအရာ ၁၂ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းအရာ ၁၂ 
မ်ဳိးစီ၊ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္း မ်ဳိးစီ၊ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္း 

အရာ ၁၃ မ်ဳိး၊ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း  အရာ ၁၃ မ်ဳိး၊ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း  
အေၾကာင္းအရာ ၁၄ မ်ဳိး၊ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဆ႒မ ပုံမွန္ အေၾကာင္းအရာ ၁၄ မ်ဳိး၊ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဆ႒မ ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ၁၁ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ၁၁ 
ခုကုိသာ လႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္ အဆုိမ်ားကုိသာ တင္သြင္းခဲ့ၾက ခုကုိသာ လႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္ အဆုိမ်ားကုိသာ တင္သြင္းခဲ့ၾက 
သည္။သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအဆုိ ၂ ခုကုိ ပထမပုံမွန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအဆုိ ၂ ခုကုိ ပထမပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းမႈမျပဳေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းမႈမျပဳေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရ 
သည္။ အလားတူပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုိင္ရာ အဆုိတစ္ခု သည္။ အလားတူပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုိင္ရာ အဆုိတစ္ခု 
ကုိ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ လည္းေကာင္း၊ စြမ္း ကုိ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ လည္းေကာင္း၊ စြမ္း 
အင္ဆုိင္ရာ အဆုိတစ္ခုကုိ စတုတၳ ပုံမွန္အစည္းအေဝး အင္ဆုိင္ရာ အဆုိတစ္ခုကုိ စတုတၳ ပုံမွန္အစည္းအေဝး 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အဆုိ တြင္လည္းေကာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အဆုိ 
တစ္ခုကုိ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္လည္းေကာင္း ေဆြး တစ္ခုကုိ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္လည္းေကာင္း ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၿပီး က်န္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ေႏြးခဲ့ၿပီး က်န္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း 
မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
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၃.၁.၈။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၃.၁.၈။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
 အဆုိမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း အဆုိမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ 
ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ 
၁၅၄ ခုတုိ႔ အေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ၁၅၄ ခုတုိ႔ အေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ 
အေရအတြက္အရ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာလွ်င္ ပုံ (၃.၅) ပါအ အေရအတြက္အရ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာလွ်င္ ပုံ (၃.၅) ပါအ 
တုိင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။တုိင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
အတည္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။ က်န္အဆုိမ်ားကမူ ေဆြးေႏြးရန္ အတည္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။ က်န္အဆုိမ်ားကမူ ေဆြးေႏြးရန္ 
လက္မခံခဲ့သည့္ အဆုိ ၂ ခု၊ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြားသည့္ လက္မခံခဲ့သည့္ အဆုိ ၂ ခု၊ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြားသည့္ 
အဆုိ ၂၂ ခု၊ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အဆုိ ၄၉ ခု၊ အဆုိ ၂၂ ခု၊ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အဆုိ ၄၉ ခု၊ 
အတည္မျပဳခဲ့သည့္အဆုိ ၈ ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ အတည္မျပဳခဲ့သည့္အဆုိ ၈ ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ 
ထားေသာ္လည္း ဆ႒မပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ထားေသာ္လည္း ဆ႒မပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား 
ၿပီးဆုံးသည့္တုိင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိ ၿပီးဆုံးသည့္တုိင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိ 
၇ ခုတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပုံတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည့္အတုိင္း အတည္ ၇ ခုတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပုံတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည့္အတုိင္း အတည္ 
ျပဳျခင္း ခံရသည့္အဆုိ ၆၆ ခုတြင္ ၄၇ ခုကုိ ျပဳျခင္း ခံရသည့္အဆုိ ၆၆ ခုတြင္ ၄၇ ခုကုိ USDPUSDP မွ လႊတ္  မွ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရႏုိင္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရႏုိင္ 
သည္။ အဆုိအတည္ျပဳျခင္းခံရသည့္ အျခားပါတီမ်ားထဲ သည္။ အဆုိအတည္ျပဳျခင္းခံရသည့္ အျခားပါတီမ်ားထဲ 
တြင္ တြင္ NLDNLD မွ အဆုိ ၅ ခု၊  မွ အဆုိ ၅ ခု၊ SNDPSNDP မွ အဆုိ ၄ ခု၊  မွ အဆုိ ၄ ခု၊ NDFNDF မွ အဆုိ  မွ အဆုိ 
၁ ခု၊ ၁ ခု၊ UDPUDP မွ အဆုိ ၃ ခု၊  မွ အဆုိ ၃ ခု၊ NNDP NNDP ႏွင့္ႏွင့္  CNPCNP မွ အဆုိ ၂ ခုစီ၊  မွ အဆုိ ၂ ခုစီ၊ 
RNDPRNDP မွ အဆုိ ၁ ခုတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္  မွ အဆုိ ၁ ခုတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦး တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုသည္လည္း အတည္ျပဳျခင္း တစ္ဦး တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုသည္လည္း အတည္ျပဳျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ခံခဲ့ရသည္။

အစည္းအေ၀းေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္ အစည္းအေ၀းေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္ 
မခံခဲ့သည့္ အဆုိ ၂ ခုရိွရာ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ပုံမွန္ မခံခဲ့သည့္ အဆုိ ၂ ခုရိွရာ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ျဖစ္ၿပီး က်န္အစည္းအေဝးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ျဖစ္ၿပီး က်န္အစည္းအေဝးမ်ား 
အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံခဲ့သည့္ အဆုိမရိွေခ်။ အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံခဲ့သည့္ အဆုိမရိွေခ်။ 

အဆုိတင္သြင္းသည့္ ပါတီမ်ားအနက္ အဆုိတင္သြင္းသည့္ ပါတီမ်ားအနက္ NDFNDF မွ အဆုိ  မွ အဆုိ 
၃ ခု၊ ၃ ခု၊ SNDPSNDP၊ ၊ USDPUSDP၊ ၊ NNDPNNDP၊၊  NLDNLD ႏွင့္  ႏွင့္ CNPCNP တုိ႔မွ အဆုိ ၁ ခု  တုိ႔မွ အဆုိ ၁ ခု 
စီတုိ႔ သည္ အတည္မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ဒုတိယ၊ ပၪၥမႏွင့္ ဆ႒မ စီတုိ႔ သည္ အတည္မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ဒုတိယ၊ ပၪၥမႏွင့္ ဆ႒မ 
ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း အတည္မျဖစ္သည့္အဆုိမ်ား ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း အတည္မျဖစ္သည့္အဆုိမ်ား 
မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

အဆုိကုိ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိကုိ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးဆုံးသည္ထိ ျပန္လည္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးဆုံးသည္ထိ ျပန္လည္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိ ၇ ခုရိွရာ ၆ ခုကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိ ၇ ခုရိွရာ ၆ ခုကုိ 

USDPUSDP မွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ ၁ ခုကုိ  မွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ ၁ ခုကုိ NLDNLD မွ  မွ 
တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္တင္သြင္း ထုိ႔ျပင္ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္တင္သြင္း 
သည့္ အဆုိ ၂ ခုကုိ ေတြ႔ရသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ မွ တစ္ခုမွာ သည့္ အဆုိ ၂ ခုကုိ ေတြ႔ရသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ မွ တစ္ခုမွာ 
စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေဝးအတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေဝးအတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ 
လ ၅ ရက္တြင္ ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လ ၅ ရက္တြင္ ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမင့္ကတစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမင့္ကတစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး 
ပၪၥမပုံမွန္ အစည္းအေဝးက်င္းပဆ ဲထုိႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ပၪၥမပုံမွန္ အစည္းအေဝးက်င္းပဆ ဲထုိႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ 
ရက္တြင္ အေရးႀကီးအဆုိအျဖစ္ ျပန္လည္တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ရက္တြင္ အေရးႀကီးအဆုိအျဖစ္ ျပန္လည္တင္သြင္းခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အလားတူအဆိုတစ္ခုမွာ ျဖစ္သည္။ အလားတူအဆိုတစ္ခုမွာ ပၪၥမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပၪၥမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး 
အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ဟားခါးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဟားခါးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ဦးငြန္ေမာင္းက တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ပၪၥမပုံမွန္အစည္း ဦးငြန္ေမာင္းက တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ပၪၥမပုံမွန္အစည္း 
အေဝးက်င္းပဆ ဲထုိႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ အေဝးက်င္းပဆ ဲထုိႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ 
တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

(ပုံ ၃-၅)
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ပါတီမ်ားကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္းပါတီမ်ားကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ေဆြး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ေဆြး 

ေႏြးခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ပါတီကုိးခုမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ေႏြးခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ပါတီကုိးခုမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီ ၁၃ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီ ၁၃ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး
ခဲ့သည္။ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးခဲ့သည္။ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး
လည္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။လည္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီတစ္ရပ္ရပ္မွ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ကာ 
USDPUSDP မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(မ်ား) ပါ၀င္ေဆြးေႏြး 
ျခင္း မခံခဲ့ရသည့္ ပါတီဟု မရိွေခ်။ ထုိ႔အတူ USDPUSDP မွ တင္ 
သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိလည္း အျခားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖူးၾကေၾကာင္း ေတြ႕ 
ရိွရသည္။ ထုိ႔အျပင္ USDPUSDP မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိ ၉၅ ခုကုိ USDPUSDP မွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ၁၇၈ 
ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ USDPUSDP မွတင္သြင္းသည့္ အဆုိ 
တစ္ခုလွ်င္ USDPUSDP လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ 
ပါ၀င ္ေဆြးေႏြးေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။  အျခားပါတီမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက USDPUSDP လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိ ပါ၀င္္ေဆြးေႏြးမႈ  
ကုိၾကည့္လွ်င္ SNDPSNDP ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ား 
ဆံုးျဖစ္ကာ ၃၆ ႀကိမ္အထိ ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ USDPUSDP 
တစ္ပါတီတည္းမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ 
ႏွင့္ ႏိႈင္းစာေသာ္ ငါးဆတစ္ဆ ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ ႔ရိွရ 
သည္။ အျခားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားတြင္ USDPUSDP ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈသည္ အဆုိ တင္သြင္းသူႏွင့္ ပါတီတူ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈထက္ ပုိမုိေၾကာင္း ေတြ ႔ 
ရသည္။ NDFNDF မွ တင္သြင္းေသာ အဆုိ ၁၇ ခုတြင္ USDPUSDP 
မွ ၂၂ ႀကိမ္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ NNDPNNDP မွတင္သြင္းေသာ 
အဆုိမ်ားတြင္မူ ၁၅ ႀကိမ္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ 
NDFNDF ႏွင့္ NNDPNNDP လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ 
ထုိအဆုိမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ ဆယ္ဂဏန္းပင္ 
မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ SNDPSNDP ႏွင့္ NLDNLD မွ 
တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိ USDPUSDP မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈမွာ အဆုိရွင္၏ ပါတီမွ ေဆြးေႏြး 

မႈထက္ နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ SNDPSNDP ၏ အဆုိ 
ေျခာက္ခုတြင္ USDPUSDP လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေလးႀကိမ္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ NLD NLD ၏ အဆုိ ရွစ္ခုတြင္ 
USDPUSDP မွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ထုိပမာဏ 
သည္ ပါတီအလုိက္ တင္သြင္းေသာအဆုိမ်ားကုိ USDPUSDP မွ 
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အနည္းဆံုး ပမာဏျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
USDPUSDP မွ တင္သြင္းသည့္ အဆုိအမ်ားစုကုိ NLDNLD လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၁၉ ႀကိမ္အထိ 
ရိွခဲ့သည္။ NLDNLD အေနျဖင့္ USDPUSDP မွတင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။  

ပါတီတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ 
USDPUSDP ႏွင့္ NDFNDF တုိ႔အၾကား အျမင့္မားဆံုးရိွခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရၿပီး၊ USDPUSDP က NDFNDF ၏ အဆုိမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ 
၂၂ ႀကိမ္ရိွကာ၊ NDFNDF က USDPUSDP အဆုိမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးမႈ ၁၉ ႀကိမ္ရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ကုိယ္စားျပဳ 
ပါတီတူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအေရ 
အတြက္ကုိမူ ဇယား (၃.၉) တြင္ေလ့လာႏုိင္သည္။

ပါတီမ်ားအၾကား အဆုိမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း RNDPRNDP မွတင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားကုိ 
USDPUSDP မွလြ၍ဲ အျခားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

ဇယား (၃.၉) ကုိယ္စားျပဳပါတီတူဇယား (၃.၉) ကုိယ္စားျပဳပါတီတူ

   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမ   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈႈႈႈ

ပါတီ
တင္သြင္းအဆုိ 
အေရအတြက္

ပါတီတူ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ

USDPUSDP ၉၆၉၆ ၁၇၈၁၇၈

NDFNDF ၃၃၃၃ ၄၄

NLDNLD ၈၈ ၇၇

CNPCNP ၆၆ ၂၂

SNDPSNDP ၆၆ ၆၆

UDPUDP ၄၄ ၀၀

RNDPRNDP ၂၂ ၃၃

PDPPDP ၁၁ ၀၀

MDPMDP ၁၁ ၀၀

NNDPNNDP ၁၂၁၂ ၀၀

၃.၁.၉။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာအဆုိမ်ားဆုိင္ရာ ၃.၁.၉။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာအဆုိမ်ားဆုိင္ရာ 
 အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း
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မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
အဆုိ ၁၅၄ ခုရိွေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အနက္ အဆုိ ၈၀ အဆုိ ၁၅၄ ခုရိွေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အနက္ အဆုိ ၈၀ 

ကုိသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ကုိသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက 
သည္။ ထုိသုိ႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္သား သည္။ ထုိသုိ႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ငါးဦးရိွၿပီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဌးႏုိင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ငါးဦးရိွၿပီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဌးႏုိင္ 
(အဆုိ ႏွစ္ခု)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင့္ဆန္း (အဆုိ ႏွစ္ခု)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး (အဆုိ ႏွစ္ခု)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင့္ဆန္း (အဆုိ ႏွစ္ခု)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး 
ေအာင္ျမင့္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ထြန္းႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးျမင့္ဟန္ ေအာင္ျမင့္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာငထ္ြန္းႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးျမင္ဟ့န္ 
(အဆုိတစ္ခုစီ)တုိ ႔ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဌးႏုိင္မွာ (အဆုိတစ္ခုစီ)တုိ ႔ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဌးႏုိင္မွာ 
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားထမွဲ တစ္ဦးတည္းေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားထမွဲ တစ္ဦးတည္းေသာ 
အဆုိတင္သြင္းသူျဖစ္သည္။ (၄င္း၏အဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိတင္သြင္းသူျဖစ္သည္။ (၄င္း၏အဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
စာမ်က္ႏွာ ၃၅ တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။) တပ္မေတာ္သား စာမ်က္ႏွာ ၃၅ တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။) တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္  အဆုိငါးခု ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္  အဆုိငါးခု 
အနက္ ေလးခုမွာ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ အနက္ ေလးခုမွာ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ 
သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ား အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈကုိ 
ေလ့လာရာတြင္ USDPUSDP သည္ အေၾကာင္းအရာအမ်ားဆံုး 
အဆုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး ၊ 
အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
ပညာေရး (၃၁ ႀကိမ္)၊ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံ (၂၆ ႀကိမ္)၊ 
ဥပေဒျပဳေရး (၂၅) ႀကိမ္တုိ႕ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္မ်ိဳးတည္းကုိ ဆယ္ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည့္ 
အျခားပါတီႏွစ္ခုသာရိွခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
NLDNLD မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၁၄ ႀကိမ္ ပါဝင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ SNDPSNDP မွ ၁၀ ႀကိမ္ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
ပါတီအားလုံးစုစုေပါင္း အဆုိေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရကာ 
၇၅ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း 

အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆုိတင္သြင္းသူ၏ တုိင္း အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆုိတင္သြင္းသူ၏ တုိင္း 
ရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ အဆုိေဆြးေႏြးသူ၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ အဆုိေဆြးေႏြးသူ၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ 
ဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ားစု ဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ားစု 
ျဖစ္သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားေဆြးေႏြးမႈမွာ ၂၈၀ ႀကိမ္ျဖင့္ ျဖစ္သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားေဆြးေႏြးမႈမွာ ၂၈၀ ႀကိမ္ျဖင့္ 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ယင္းမွ ၂၃၇ ႀကိမ္မွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ယင္းမွ ၂၃၇ ႀကိမ္မွာ 
ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ 
ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ အျခားတုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ေသာ သည္ အျခားတုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ေသာ 
အဆုိမ်ားအားလုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္းလည္း အဆုိမ်ားအားလုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္းလည္း 
ေတြ ႔ရသည္။ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၄၇၉ ေတြ ႔ရသည္။ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၄၇၉ 

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈတပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈ

လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ အစည္းအေဝးမ်ား ပထမအႀကိမ္မွ 
ဆ႒မအႀကိမ္အထိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္ 
သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တပ္
မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတုိ႔ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၾက 
သည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္အစည္း 
အေဝး(၂၆) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဌးႏုိင္သည္ ျမန္မာ 
ဆုိသည့္ စကားရပ္အား ေရးသားျပဳစု ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းမ်ား 
တြင္ အသုံးျပဳသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူ
မ်ဳိးအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
သာ အသုံးျပဳရန္၊ အမွတ္တံဆိပ္အပါအဝင္ အျခား မသင့္ 
ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ၎အသုံးအႏႈန္းကုိ သုံးစြခဲြင့္မျပဳ 
ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ႀကဳိင္ (ေညာင္ဦးမဲဆႏၵနယ္)၊ 
ဦးစိန္ျမင့္ (ဗုိလ္တစ္ေထာင္မဲဆႏၵနယ္)၊ ဦးစုိင္းေစာတင္ 
(မုိင္းေယာင္းမဲဆႏၵနယ္)၊ ဦးရဲထြန္း (သီေပါမဲဆႏၵနယ္)၊ 
ေဒါက္တာေအးျမင့္ (ေရႊေတာင္မဆဲႏၵနယ္)ႏွင့္ ဦးေမာင္ဦး 
(ေဖာင္းျပင္မဆဲႏၵနယ္)တုိ႔မွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 
တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴး 
ႀကီးတင့္ဆန္းကလည္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိအဆုိ 
ကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ ႔အစည္းဝင္ 
ဦးထြန္းထြန္းဦး (ဒတိုယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန 
ခ်ဳပ္႐ုံး)က ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိေထာက္ခံခဲ့၍ အဆုိကုိ အတည္ 
ျပဳခဲ့သည္။

အဆုိဖတ္ၾကားတင္သြင္းျခင္း၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔အား အစည္းအေ၀း တစ္ရက္အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ႀကိမ္ရိွသည့္အတြက္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား ႀကိမ္ရိွသည့္အတြက္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား 
တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး စုစု တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး စုစု 
ေပါင္း ေဆြးေႏြးမႈမွာ သံုးဆ ႏွစ္ဆ ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ ႔ရ ေပါင္း ေဆြးေႏြးမႈမွာ သံုးဆ ႏွစ္ဆ ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ ႔ရ 
သည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ သည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ 
၅၇ ႀကိမ္ ျဖင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအထဲမွ ၂၉ ၅၇ ႀကိမ္ ျဖင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအထဲမွ ၂၉ 
ႀကိမ္မွာ ဗမာ တုိင္းရင္းသားမ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ား ႀကိမ္မွာ ဗမာ တုိင္းရင္းသားမ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ား 
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အေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြန္ႏွင့္ လီဆူးတုိင္းရင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြန္ႏွင့္ လီဆူးတုိင္းရင္း 
သားမ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားမွအပ အျခားတုိင္းရင္း သားမ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားမွအပ အျခားတုိင္းရင္း 
သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိ သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိ 
မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိ 
လည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ လည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 
ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားၿပီးလွ်င္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားၿပီးလွ်င္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားတြင္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားတြင္ 
လည္း တုိင္းရင္းသား အစံုလင္ဆံုး ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားသည္ လည္း တုိင္းရင္းသား အစံုလင္ဆံုး ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားသည္ 
ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
ေဒသအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္းေဒသအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း

အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ ဆက္စပ္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ ဆက္စပ္ 
ေလ့လာ ၾက ည့္သ ည့္အခါ  အျမ င့္ ဆံုးေတြ ႕ ရသ ည့္  ေလ့လာ ၾက ည့္သ ည့္အခါ  အျမ င့္ ဆံုးေတြ ႕ ရသ ည့္  
အဆက္အစပ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ အဆက္အစပ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အျမင့္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အျမင့္ဆံုး 
ေတြ႕ရၿပီး ၄၇ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေတြ႕ရၿပီး ၄၇ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ 
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ား
ကုိ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေပါင္း ၄၇၉ ကုိ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေပါင္း ၄၇၉ 

ႀကိမ္တြင္ ၁၆၁ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ႀကိမ္တြင္ ၁၆၁ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားကုိ မေဆြးေႏြး ဖူးသည့္ မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားကုိ မေဆြးေႏြး ဖူးသည့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မရိွပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မရိွပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားကုိ ၂၂ ႀကိမ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားကုိ ၂၂ ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚတြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚတြင္ 
ေလးႀကိမ္သာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးခဲ့သည္။ သုိ႕တုိင္ ေလးႀကိမ္သာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးခဲ့သည္။ သုိ႕တုိင္ 
ေအာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႕မွ ေအာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႕မွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြး 
ေႏြးမႈမွာ အျမင့္ဆံုးအေနအထားတြင္ ရိွသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ေႏြးမႈမွာ အျမင့္ဆံုးအေနအထားတြင္ ရိွသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ျပည္နယ္ ၇ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္ ၇ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ 
သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၁၀၄ သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၁၀၄ 
ႀကိမ္ရိွၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႀကိမ္ရိွၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားက ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မ်ားက ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ 
အႀကိမ္ ၇၀ သာ ရိွသည္။ အႀကိမ္ ၇၀ သာ ရိွသည္။ 



vTwfawmf avhvmapmifhMunfha&; tpDtpOf

39

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးထိကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးထိကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
အဆုိေပါင္း ၁၄၉ ခု ရိွခဲ့သည္။ ရက္ေပါင္း (၁၆၉) ရက္ အဆုိေပါင္း ၁၄၉ ခု ရိွခဲ့သည္။ ရက္ေပါင္း (၁၆၉) ရက္ 
ကာလအတြင္း ထုိအဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ကာလအတြင္း ထုိအဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ 
တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အဆုိ ၀.၈၈ ခုသာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အဆုိ ၀.၈၈ ခုသာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္ 
ခ်င္းစီတြင္ ႏႈင္ိးယွဥ္ပါက ဇယား (၄-၁) ပါအတုိင္း ေတြ႔ရိွရမည္။ ခ်င္းစီတြင္ ႏႈင္ိးယွဥ္ပါက ဇယား (၄-၁) ပါအတုိင္း ေတြ႔ရိွရမည္။ 

ဇယား (၄-၁) အရ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ အစည္းဇယား (၄-၁) အရ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ အစည္း
အေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းတစ္ရက္ပ်မ္းမွ် အဆုိတင္သြင္း အေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းတစ္ရက္ပ်မ္းမွ် အဆုိတင္သြင္း 
မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္အဆုိတင္သြင္းမႈအနည္းဆုံးကာမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္အဆုိတင္သြင္းမႈအနည္းဆုံးကာ
လမ်ားသည္ စတုတၳအႀကိမ္ ႏွင့္ ဆ႒မအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား လမ်ားသည္ စတုတၳအႀကိမ္ ႏွင့္ ဆ႒မအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ကာလမ်ားျဖစ္သည္ လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ကာလမ်ားျဖစ္သည္ 
ကုိေတြ႔ရသည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္မွာ ကုိေတြ႔ရသည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္မွာ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး 
မ်ားကာလျဖစ္ၿပီး ဒတိုယအႀကိမ္၊ တတိအႀကိမ္ အစည္းအေဝး မ်ားကာလျဖစ္ၿပီး ဒတိုယအႀကိမ္၊ တတိအႀကိမ္ အစည္းအေဝး 
မ်ားတြင္ အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ပမာဏ မ်ားတြင္ အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ပမာဏ 
ထက္ပုိေသာအဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္း ႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္ရက္ ထက္ပုိေသာအဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္း ႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္ရက္ 
အတြင္း အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးႏႈန္းအျဖစ္ အဆုိ (၁) အတြင္း အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးႏႈန္းအျဖစ္ အဆုိ (၁) 
ခုထက္ ပုိတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမ ခုထက္ ပုိတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမ 
အႀကိမ္  ပုံမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ဒတိုယ ပံုမွန္အစည္းအေဝး အႀကိမ္  ပုံမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ဒတိုယ ပံုမွန္အစည္းအေဝး 

အခန္း (၄)
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမမွ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း
တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ား အေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္

ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒ ၆၈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒ ၆၈ 
နည္းဥပေဒခြ ဲ(ဂ) အရ “သာမန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း နည္းဥပေဒခြ ဲ(ဂ) အရ “သာမန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း 
အေဝး ေန႔စဥ္အစီအစဥ္၌ အဆုိေလးခုထက္ ပုိ၍ ထည့္သြင္း အေဝး ေန႔စဥ္အစီအစဥ္၌ အဆုိေလးခုထက္ ပုိ၍ ထည့္သြင္း 
ျခင္း မျပဳရ” ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေသာ္လည္း ျခင္း မျပဳရ” ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေသာ္လည္း 

ပုံမွန္ ပုံမွန္ 
အစည္းအစည္း
အေဝး အေဝး 
အႀကိမ္အႀကိမ္

တင္သြင္းတင္သြင္း
ခဲ့သည့္ ခဲ့သည့္ 
အဆုိအဆုိ
အေရအေရ
အတြက္အတြက္

အစည္းအစည္း
အေဝးအေဝး
က်င္းပက်င္းပ
ရက္ေပါင္းရက္ေပါင္း

တစ္ရက္ခ်င္းတစ္ရက္ခ်င္း
ပ်မ္းမွ်ပ်မ္းမွ်
အဆုိ အဆုိ 
အေရအေရ
အတြက္အတြက္

ပထမပထမ ၁၆၁၆ ၁၄၁၄ ၁.၁၄ ၁.၁၄ 

ဒုတိယဒုတိယ ၄၈၄၈ ၄၇၄၇ ၁.၀၂ ၁.၀၂ 

တတိယတတိယ ၂၀၂၀ ၂၁၂၁ ၀.၉၅ ၀.၉၅ 

စတုတၳစတုတၳ ၂၉၂၉ ၄၀၄၀ ၀.၇၂ ၀.၇၂ 

ပၪၥမပၪၥမ ၁၁၁၁ ၁၅၁၅ ၀.၇၃ ၀.၇၃ 

ဆ႒မဆ႒မ ၂၅၂၅ ၃၂၃၂ ၀.၈၀ ၀.၈၀ 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း ၁၄၉၁၄၉ ၁၆၉၁၆၉ ၀.၈၈၀.၈၈

ဇယား (၄.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ဇယား (၄.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ 
ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
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၄.၁.၀။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ႏႈင္ိးယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား၄.၁.၀။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ႏႈင္ိးယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ အဆုိ မ်ား တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ အဆုိ 
တင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ က်ား-မျဖစ္မႈ၊ တင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ က်ား-မျဖစ္မႈ၊ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ကုိယ္စား တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ကုိယ္စား 
ျပဳေဒသတုိ႔ကုိ ေလ့လာသလုိ တစ္ဖက္မွလည္း အဆုိမ်ား၏ ျပဳေဒသတုိ႔ကုိ ေလ့လာသလုိ တစ္ဖက္မွလည္း အဆုိမ်ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာက႑၊ အဆုိအေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာက႑၊ အဆုိအေပၚ 
အဆုံးအျဖတ္တုိ႔ကုိလည္း ေလ့လာပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ အဆုံးအျဖတ္တုိ႔ကုိလည္း ေလ့လာပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ 

၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္ေသာ ေမးခြန္း၊ အဆုိႏွင့္ ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္ေသာ ေမးခြန္း၊ အဆုိႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳျခင္းတုိ႔အနက္ ေမးခြန္းသည္ အ႐ုိးရွင္းဆုံး လုပ္ငန္း ဥပေဒျပဳျခင္းတုိ႔အနက္ ေမးခြန္းသည္ အ႐ုိးရွင္းဆုံး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းတြင္ ေမးျမန္းသူ ေဆာင္တာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းတြင္ ေမးျမန္းသူ 
ႏင့္ွ ေျဖၾကားတုန္႔ျပန္သူဟုသာ ရိွေသာ္လည္း အဆုိတြင္မူ ႏင့္ွ ေျဖၾကားတုန္႔ျပန္သူဟုသာ ရိွေသာ္လည္း အဆုိတြင္မူ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ 
သည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ရိွေနသည္ျဖစ္ရာ အဆုိမ်ားကုိ သည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ရိွေနသည္ျဖစ္ရာ အဆုိမ်ားကုိ 

လက္ေတြ႔တြင္မူ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းကုိမျပည့္မီဟုဆုိ လက္ေတြ႔တြင္မူ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းကုိမျပည့္မီဟုဆုိ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ေပါင္း အဆုိ ထုိ႔ျပင္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ေပါင္း အဆုိ 
၁၅၃ ခုရိွခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ၁၅၃ ခုရိွခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ဦးေရ (၂၂၄) ဦး ေပၚတြင္ အေျခခံတြက္ခ်က္ပါက လွယ္ဦးေရ (၂၂၄) ဦး ေပၚတြင္ အေျခခံတြက္ခ်က္ပါက 
ထုိကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ ထုိကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အဆုိ ၀.၆၆ ခုသာတင္သြင္း ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အဆုိ ၀.၆၆ ခုသာတင္သြင္း ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု 
ယူဆႏုိင္သည္။ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္းယူဆႏုိင္သည္။ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း
အဆုိတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ( ၅၆)ဦးရိွၿပီး အဆုိတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ( ၅၆)ဦးရိွၿပီး 
ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ ေကာ္မတီ၊ 
သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ဳိးသား သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
စီမံကိန္းေရးရာေကာ္မတီတုိ႔မွ တင္သြင္းထားသည့္ အဆုိ စီမံကိန္းေရးရာေကာ္မတီတုိ႔မွ တင္သြင္းထားသည့္ အဆုိ 
သုံးခု ရိွခဲ့သည္။ အဆုိတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုံးခု ရိွခဲ့သည္။ အဆုိတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားထတဲြင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၅၅) မ်ားထတဲြင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၅၅) 
ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁) ဦး ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁) ဦး 
ပါဝင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးမွ အဆုိ (၁၀) ပါဝင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးမွ အဆုိ (၁၀) 
ခုစီအမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အဆုိငါးခုစီအမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အဆုိငါး
ခုႏွင့္အထက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ ခုႏွင့္အထက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား၏စာရင္းႏွင့္ယင္းတုိ႔တင္သြင္းသည့္ အဆုိအေရ စားလွယ္မ်ား၏စာရင္းႏွင့္ယင္းတုိ႔တင္သြင္းသည့္ အဆုိအေရ 
အတြက္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဇယား (၄-၂) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထား အတြက္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဇယား (၄-၂) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ပါသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္  ပထမ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္  ပထမ 
အႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ ကာလအတြင္း အဆုိ ၄ ခု တင္သြင္း အႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ ကာလအတြင္း အဆုိ ၄ ခု တင္သြင္း 
ခဲ့သူ (၄) ဦး၊ အဆုိ ၃ ခု တင္သြင္းခဲ့သူ (၅) ဦး၊ အဆုိ ၂ ခု ခဲ့သူ (၄) ဦး၊ အဆုိ ၃ ခု တင္သြင္းခဲ့သူ (၅) ဦး၊ အဆုိ ၂ ခု 
တင္သြင္းခဲ့သူ (၁၄) ဦးႏွင့္ အဆုိ ၁ ခု တင္သြင္းခဲ့သူ (၂၈) တင္သြင္းခဲ့သူ (၁၄) ဦးႏွင့္ အဆုိ ၁ ခု တင္သြင္းခဲ့သူ (၂၈) 
ဦးရိွခဲ့ၿပီး အဆုိ ၃ ခုကုိေကာ္မတီ ၃ ခုမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဦးရိွခဲ့ၿပီး အဆုိ ၃ ခုကုိေကာ္မတီ ၃ ခုမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ ရာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရဖူးသည့္ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ျဖစ္ ရာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရဖူးသည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္း ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္း 
ျခင္း မေတြ႔ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁၀၈) ဦး ျခင္း မေတြ႔ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁၀၈) ဦး 

ဇယား (၄.၂) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ိဳးသား ဇယား (၄.၂) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဆုိငါးခုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဆုိငါးခုႏွင့္ 

အထက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအထက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ကုိယ္စားလွယ္ အမည္ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳ 
မဲဆႏၵနယ္

တင္သြင္းအဆုိ 
အေရအတြက္

ဦးေပါလွ်ံလြင္ ဦးေပါလွ်ံလြင္ (ခ်င္းျပည္နယ္) (ခ်င္းျပည္နယ္) 
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉)မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉)

၁၀၁၀

ဦးမ်ိဳးျမင့္ (မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး)ဦးမ်ိဳးျမင့္ (မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး)
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆)မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆)

၁၀၁၀

ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈)

၉၉

ဦးခင္ေမာင္ရီ (ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး)ဦးခင္ေမာင္ရီ (ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး)
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆)မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆)

၆၆

ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစုိး ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစုိး 
(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄)

၆၆

ဦးလွေဆြ (မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး)ဦးလွေဆြ (မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး)
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂)မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂)

၅၅

ဦးျမင့္ထြန္း (ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)ဦးျမင့္ထြန္း (ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀)မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀)

၅၅

ဦးသိန္းဝင္း (စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး)ဦးသိန္းဝင္း (စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး)
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉)မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉)

၅၅

ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃)မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃)

၅၅

ရိွခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ ရိွခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ 
အပ္ျခင္းခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးရိွရာလႊတ္ အပ္ျခင္းခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးရိွရာလႊတ္ 
ေတာ္တြင္အဆုိတင္သြင္းျခင္းမေတြ႔ရသည့္ တပ္မေတာ္ ေတာ္တြင္အဆုိတင္သြင္းျခင္းမေတြ႔ရသည့္ တပ္မေတာ္ 
သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၅၅) ဦး ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၅၅) ဦး ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ 
ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းမေတြ႔ရသည့္ အမ်ိဳး ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းမေတြ႔ရသည့္ အမ်ိဳး 
သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၁၆၄) ဦး သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၁၆၄) ဦး 
ရိွေနသည္ကုိေတြ ႔ရသည္။ရိွေနသည္ကုိေတြ ႔ရသည္။
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၄.၁.၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၄.၁.၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ား-မျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ား-မျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ 
တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိ ၁၅၃ ခု ရိွသည့္အနက္ (ျပည္ တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိ ၁၅၃ ခု ရိွသည့္အနက္ (ျပည္ 
သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ ေကာ္မတီမွ တင္သြင္း သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ ေကာ္မတီမွ တင္သြင္း 
ထားသည့္ အဆုိတစ္ခုကုိ ခ်န္လွပ္လွ်င္) အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ထားသည့္ အဆုိတစ္ခုကုိ ခ်န္လွပ္လွ်င္) အမ်ဳိးသားမ်ား၏ 
အဆုိ ၁၄၆ ခုရိွခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆုိ အဆုိ ၁၄၆ ခုရိွခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆုိ 
၆ ခု ရိွခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆုိတင္ ၆ ခု ရိွခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆုိတင္ 
သြင္းမႈသည္ အခ်ဳိးအစားအရ ၁၀၀း၄ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သြင္းမႈသည္ အခ်ဳိးအစားအရ ၁၀၀း၄ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ကုိယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ကုိယ္ 
စားျပဳမႈမွာ ၃.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိအေရ စားျပဳမႈမွာ ၃.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိအေရ 
အတြက္ နည္းပါးသည့္တုိင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ နည္းပါးသည့္တုိင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္(အမ်ဳိးသမီး)မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈႏႈန္း ကုိယ္စားလွယ္(အမ်ဳိးသမီး)မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈႏႈန္း 
သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (အမ်ဳိးသား)မ်ား၏ အဆုိ သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (အမ်ဳိးသား)မ်ား၏ အဆုိ 
တင္သြင္းမႈႏႈန္းႏွင့္တင္သြင္းမႈႏႈန္းႏွင့္  ႏႈင္ိးစာလွ်င္ႏႈင္ိးစာလွ်င္  ကြာဟမႈမရိွသည္ကုိကြာဟမႈမရိွသည္ကုိ  ေတြ ႔ရ ေတြ ႔ရ 

သည္။သည္။
ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္း ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္း 

အေဝး၊ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး၊ ပၪၥမပုံမွန္အစည္း အေဝး၊ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး၊ ပၪၥမပုံမွန္အစည္း 
အေဝး အတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေဝး အတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ မေတြ ႔ခဲ့ရေခ်။ ဒတိုယ ပုံမွန္ မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ မေတြ ႔ခဲ့ရေခ်။ ဒတိုယ ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား အစည္းအေဝးကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားက အဆုိ ၄ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးေျခာက္ လွယ္မ်ားက အဆုိ ၄ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးေျခာက္ 
ႀကိမ္တြင္ အမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ ႀကိမ္တြင္ အမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ 
သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း အဆုိ ၁ ခု၊ သည္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း အဆုိ ၁ ခု၊ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း အဆုိ ၁ ခုစီ တင္သြင္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း အဆုိ ၁ ခုစီ တင္သြင္း 
ခဲ့သည္။ခဲ့သည္။

ေလ့လာရာတြင္ အဆုိတစ္ခုခ်င္းကုိ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ ေလ့လာရာတြင္ အဆုိတစ္ခုခ်င္းကုိ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္ကုိ 
လည္း ေလ့လာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ လည္း ေလ့လာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ 
ခံစာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိပါ အေရအတြက္ ေကာက္ ခံစာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိပါ အေရအတြက္ ေကာက္ 

ယူေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ယူေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
ေလ့လာမႈမ်ားအား အျပန္အလွန္စပ္ဆက္၍ ခ်ိတ္ဆက္ ေလ့လာမႈမ်ားအား အျပန္အလွန္စပ္ဆက္၍ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဖာ္ျပထားသည္ကုိပါ ဆက္လက္ေတြ ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ေဖာ္ျပထားသည္ကုိပါ ဆက္လက္ေတြ ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပုံ (၄-၁)ပုံ (၄-၁)
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၄.၁.၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၄.၁.၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာျခင္း 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆုိ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆုိ 
၁၄၉ ခုတြင္ တင္သြင္းသူအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား၁၄၉ ခုတြင္ တင္သြင္းသူအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာပါက ဗမာတုိင္း လွယ္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ ေလ့လာပါက ဗမာတုိင္း 
ရင္းသားမ်ားက အဆုိ ၉၇ ခုျဖင့္ အဆုိအမ်ားဆုံး တင္သြင္း ရင္းသားမ်ားက အဆုိ ၉၇ ခုျဖင့္ အဆုိအမ်ားဆုံး တင္သြင္း 
ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္းအဆုိ ၉၇ ခုထတဲြင္ တပ္မေတာ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္းအဆုိ ၉၇ ခုထတဲြင္ တပ္မေတာ္ 
သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ အဆုိတစ္ခုကုိပါ သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ အဆုိတစ္ခုကုိပါ 
ထည့္သြင္းေရတြက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒတိုယအဆုိအမ်ားထည့္သြင္းေရတြက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒတိုယအဆုိအမ်ား
ဆုံးတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားလႊတ္ ဆုံးတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားလႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အဆုိ ၂၂ ခုထိ ရိွခဲ့သည္။ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အဆုိ ၂၂ ခုထိ ရိွခဲ့သည္။ 
အဆုိ ၁၀ ခုျဖင့္ တတိယအမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ အဆုိ ၁၀ ခုျဖင့္ တတိယအမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ 
ရခုိင္တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရခုိင္တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ 
စုစုေပါင္း ၁၄၉ ခုရိွသည့္အနက္ ၉၇ ခုကုိ ဗမာတုိင္းရင္း စုစုေပါင္း ၁၄၉ ခုရိွသည့္အနက္ ၉၇ ခုကုိ ဗမာတုိင္းရင္း 
သားမ်ားက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ သားမ်ားက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ 
အဆုိအားလုံး၏ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွခဲ့သည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ အဆုိအားလုံး၏ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွခဲ့သည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ 
ဒတိုယအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ဒတိုယအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိမ်ားမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အဆုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိမ်ားမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အဆုိ 

အားလုံး၏ ၁၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသား အားလုံး၏ ၁၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသား 
မ်ားႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား အဆုိတင္သြင္းမႈ မ်ားႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား အဆုိတင္သြင္းမႈ 
ႀကီးမားစြာ ကြာျခားလ်က္ရိွသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ ႀကီးမားစြာ ကြာျခားလ်က္ရိွသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ 

ပုံ (၄-၂)ပုံ (၄-၂)

၄.၁.၃။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၄.၁.၃။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိ တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ေလ့လာျခင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ေလ့လာျခင္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၆ ခုရိွရာ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၆ ခုရိွရာ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မ 
အႀကိမ္ထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား အႀကိမ္ထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား 
တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ခုရိွေၾကာင္း ေအာက္ မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ခုရိွေၾကာင္း ေအာက္ 
ပါ ဇယား (၄.၄) အတုိင္း ေတြ ႔ရသည္။ ဇယားထဲတြင္ ပါ ဇယား (၄.၄) အတုိင္း ေတြ ႔ရသည္။ ဇယားထဲတြင္ 
ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္း ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္း 
ခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ အဆုိမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ 
မည္ ျဖစ္သည္။ မည္ ျဖစ္သည္။ 

ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၆ ႀကိမ္ (လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၆ ႀကိမ္ (လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး 
က်င္းပရက္ စုစုေပါင္း ၁၆၉ ရက္တြင္) တပ္မေတာ္သား က်င္းပရက္ စုစုေပါင္း ၁၆၉ ရက္တြင္) တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးက အဆုိတစ္ခုတင္သြင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးက အဆုိတစ္ခုတင္သြင္း 

ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ထုိ႔အတူ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ထုိ႔အတူ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကား 
စာ ေကာ္မတီ၊ စာ ေကာ္မတီ၊ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတ ေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတ ေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ 
အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းေရးရာေကာ္မတီအမ်ဳိးသား စီမံကိန္းေရးရာေကာ္မတီမွလည္း အဆုိေလးခု မွလည္း အဆုိေလးခု 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။

အဆုိအမ်ားဆံုး တင္သြင္းထားသည့္ အဆုိအမ်ားဆံုး တင္သြင္းထားသည့္ USDPUSDP သည္  သည္ 
ပထမႏွင့္ ဒတိုယပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈ ပထမႏွင့္ ဒတိုယပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈ 
မရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ပထမ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ မရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ပထမ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ 
အဆုိ ၁၆ ခုတင္သြင္းခဲ့ရာထုိအထဲမွ ၁၃ ခုကုိ အဆုိ ၁၆ ခုတင္သြင္းခဲ့ရာထုိအထဲမွ ၁၃ ခုကုိ CPPCPP ပါတီ  ပါတီ 
တစ္ခုတည္းမွ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုတည္းမွ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ပုံမွန္အစည္းေဝး ေျခာက္ႀကိမ္လုံးတြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ ပုံမွန္အစည္းေဝး ေျခာက္ႀကိမ္လုံးတြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ 
သည့္ပါတီမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သည့္ပါတီမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ RNDPRNDP ပါတီသည္  ပါတီသည္ 
ပထမပုံမွန္အစည္းေဝးမွအပ က်န္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ငါး ပထမပုံမွန္အစည္းေဝးမွအပ က်န္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ငါး 
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ႀကိမ္တြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ ႔ရသည္။ ပုံမွန္ ႀကိမ္တြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ ႔ရသည္။ ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္တည္းသာ အဆုိတင္သြင္းမႈ ျပဳလုပ္ အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္တည္းသာ အဆုိတင္သြင္းမႈ ျပဳလုပ္ 
ဖူးသည့္ ပါတီမ်ားမွာ ဖူးသည့္ ပါတီမ်ားမွာ SNDPSNDP ပါတီ၊  ပါတီ၊ KPPKPP ပါတီ၊  ပါတီ၊ AMRDPAMRDP  
ပါတီႏွင့္ ပါတီႏွင့္ PNOPPNOP ပါတီတုိ႔ျဖစ္သည္။  ပါတီတုိ႔ျဖစ္သည္။ USDPUSDP ပါတီသည္ အဆုိ  ပါတီသည္ အဆုိ 
စုစုေပါင္း၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တင္သြင္းထားၿပီး စုစုေပါင္း၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တင္သြင္းထားၿပီး USDPUSDP  

ပါတီ၏ အဆုိတင္သြင္းမႈႏႈန္းႏွင့္ အဆုိဒုတိယအမ်ားဆုံး ပါတီ၏ အဆုိတင္သြင္းမႈႏႈန္းႏွင့္ အဆုိဒုတိယအမ်ားဆုံး 
တင္သြင္းထားသည့္ တင္သြင္းထားသည့္ CPPCPP ပါတီ၏ အဆုိတင္သြင္းမႈႏႈန္းမွာ  ပါတီ၏ အဆုိတင္သြင္းမႈႏႈန္းမွာ 
ေျခာက္ဆ တစ္ဆ ကြာျခားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ က်န္ ၈ ေျခာက္ဆ တစ္ဆ ကြာျခားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ က်န္ ၈ 
ပါတီေပါင္း၏ အဆုိတင္သြင္းမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၂၂.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါတီေပါင္း၏ အဆုိတင္သြင္းမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၂၂.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ပထမပုံမွန္
အစည္းအေဝး

ဒုတိယပုံမွန္
အစည္းအေဝး

တတိယပုံမွန္
အစည္းအေဝး

စတုတၳပုံမွန္
အစည္းအေဝး

ပဥၥမပုံမွန္
အစည္းအေဝး

ဆ႒မပုံမွန္
အစည္းအေဝး စုစုေပါင္း

USDP ၀ ၀ ၁၆ ၂၀ ၇ ၁၆ ၉၅

CPP ၁၃ ၀ ၀ ၀ ၀ ၂ ၁၅

NDF ၀ ၃ ၃ ၂ ၀ ၁ ၉

RNDP ၀ ၁ ၁ ၃ ၂ ၁ ၈

CNP ၂ ၀ ၀ ၀ ၀ ၂ ၄

PNOP ၀ ၃ ၀ ၀ ၀ ၀ ၃

UDP ၀ ၁ ၀ ၀ ၁ ၁ ၃

SNDP ၀ ၀ ၀ ၀ ၁ ၀ ၁

KPP ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၁ ၁

AMRDP ၁ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၁

NNDP ၀ ၃ ၀ ၁ ၀ ၁ ၅

၀ ၁ ၀ ၀ ၀ ၀ ၁

ေကာ္မတီ ၀ ၀ ၀ ၃ ၀ ၀ ၃

စုစုေပါင္း ၁၆ ၄၈ ၂၀ ၂၉ ၁၁ ၂၅ ၁၄၉

ဇယား (၄.၃ ) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈဇယား (၄.၃ ) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈ

၄.၁.၄။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၄.၁.၄။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ အမ်ဳိးသား တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ ႏႈင္ိး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ ႏႈင္ိး 
ယွဥ္ ၾကည့္ပါက ရန္ကုန္တုိင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ယွဥ္ ၾကည့္ပါက ရန္ကုန္တုိင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္မွ သည္ အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္မွ 
ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပုံမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပုံမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း အဆုိ ၃၃ ခု တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဒုတိယ အဆုိ စုစုေပါင္း အဆုိ ၃၃ ခု တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဒုတိယ အဆုိ 
အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သည္မွာ အဆုိ ၂၂ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သည္မွာ အဆုိ ၂၂ ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္ 
ခ်င္းျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ခ်င္းျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ တတိယအမ်ားဆုံးအျဖစ္ အဆုိ ၁၇ ခု တင္သြင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအမ်ားဆုံးအျဖစ္ အဆုိ ၁၇ ခု တင္သြင္း 
ျခင္းကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျခင္းကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မေကြးတုိင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မေကြးတုိင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ စုစုေပါင္းအဆုိ ၁၀ ခုထိ တင္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ စုစုေပါင္းအဆုိ ၁၀ ခုထိ တင္ 

သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရိွရပါသည္။၊သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရိွရပါသည္။၊
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ 

ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္ရရိွမႈအခ်ဳိးအစားကုိ ယင္းတုိ႔ ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္ရရိွမႈအခ်ဳိးအစားကုိ ယင္းတုိ႔ 
တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိ အေရအတြက္၊ အဆုိအခ်ဳိးအစားတုိ႔ႏွင့္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိ အေရအတြက္၊ အဆုိအခ်ဳိးအစားတုိ႔ႏွင့္ 
ႏႈင္ိးယွဥ္ေဖာ္ျပထား သည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ႏႈင္ိးယွဥ္ေဖာ္ျပထား သည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ 
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိးအစားကုိ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိးအစားကုိ 
ေဖာ္ျပရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြ ဲက်င္းပႏုိင္ျခင္းမရိွျခင္း၊ ကြယ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြ ဲက်င္းပႏုိင္ျခင္းမရိွျခင္း၊ ကြယ္ 
လြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ လြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
လစ္လပ္ေနသည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ ျဖစ္ လစ္လပ္ေနသည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း အၿမဲမျပတ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေျခရိွေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္း အၿမဲမျပတ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေျခရိွေသာေၾကာင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၆၈ ေန တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၆၈ ေန 
ရာကုိသာ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ တပ္မေတာ္သား ရာကုိသာ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ တပ္မေတာ္သား 

တပ္မေတာ္သား
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ကုိယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ကုိယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး 
ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု မယူဆသျဖင့္ ကုိယ္စား ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု မယူဆသျဖင့္ ကုိယ္စား 
ျပဳေဒသမ်ား ႏႈင္ိးယွဥ္တြက္ခ်က္ရာတြင္ ယင္းတုိ႔အား ထည့္ ျပဳေဒသမ်ား ႏႈင္ိးယွဥ္တြက္ခ်က္ရာတြင္ ယင္းတုိ႔အား ထည့္ 
သြင္းေရတြက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ၂၂၄ ဦး သြင္းေရတြက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ၂၂၄ ဦး 
ဟု ယူဆတြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပါ။ ထုိ႔ျပင္ အစည္းအေဝးမွတ္ ဟု ယူဆတြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပါ။ ထုိ႔ျပင္ အစည္းအေဝးမွတ္ 
တမ္းအတြင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တမ္းအတြင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးက တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုလည္း ရိွေသးသည္ တစ္ဦးက တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုလည္း ရိွေသးသည္ 
ျဖစ္ရာ အဆုိပါ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာ ျဖစ္ရာ အဆုိပါ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာ 
ႏင့္ွ အသနားခံစာ ေကာ္မတီ၊ ႏင့္ွ အသနားခံစာ ေကာ္မတီ၊ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာ 
ေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေရးရာ ေကာ္မတီေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေရးရာ ေကာ္မတီတုိ႔တုိ႔မွ မွ 
တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိေလးခု ေပါင္းလုိက္ပါက တုိင္းေဒသ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိေလးခု ေပါင္းလုိက္ပါက တုိင္းေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတုိ႔မွ ကုိယ္စားျပဳတင္သြင္းခဲ့ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတုိ႔မွ ကုိယ္စားျပဳတင္သြင္းခဲ့ 
ေသာအဆုိ ၁၄၄ ခုကုိ ေတြ ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ေသာအဆုိ ၁၄၄ ခုကုိ ေတြ ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိဇယားကုိ ေလ့လာလွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ထုိဇယားကုိ ေလ့လာလွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ 
အဆုိ ၂၂.၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အဆုိ ၂၂.၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ 
အဆုိ ၁၀.၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အဆုိ ၁၀.၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ 
အဆုိ ၁၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္းေကာင္း ယင္းတုိ႔၏ လႊတ္ အဆုိ ၁၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္းေကာင္း ယင္းတုိ႔၏ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခ်ဳိးအစားထက္ ပုိမုိ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခ်ဳိးအစားထက္ ပုိမုိ 
တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး 
ကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခ်ဳိးအစား ကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခ်ဳိးအစား 
နီးပါး အဆုိ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ နီးပါး အဆုိ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ 
ရိွေနသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတုိ႔မွ ရိွေနသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတုိ႔မွ 
အဆုိတင္သြင္းႏိုင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခ်ဳိး အဆုိတင္သြင္းႏိုင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခ်ဳိး 
အစားထက္ နည္းပါးေနခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစားထက္ နည္းပါးေနခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ သုိ႔ေသာ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ 
ႀကိမ္တုိင္တုိင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း လုံးဝမရိွသည့္ ျပည္ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း လုံးဝမရိွသည့္ ျပည္ 
နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ မေတြ႔ရေပ။နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ မေတြ႔ရေပ။

၄.၁.၅။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား ၄.၁.၅။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ 
အထိတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ ၁၄၉ ခုအနက္ အဆုိ ၁၂၄ အထိတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ ၁၄၉ ခုအနက္ အဆုိ ၁၂၄ 
ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃၃  ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃၃  ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည္။ အျခားေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားမွာ ခဲ့သည္။ အျခားေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားမွာ 
လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ လက္ခံထားေသာ္လည္း ဆ႒မ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ လက္ခံထားေသာ္လည္း ဆ႒မ 
အႀကိမ္ ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေနေသးေသာ အႀကိမ္ ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေနေသးေသာ 
အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ (ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အဆုိမ်ားကုိ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ (ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အဆုိမ်ားကုိ 
လက္ခံျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခန္းခြဲငယ္ လက္ခံျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခန္းခြဲငယ္ 
၄.၁.၈ တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္) ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ ၄.၁.၈ တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္) ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရ 
အတြက္မွာ ၀.၉၃ ဦး ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ အတြက္မွာ ၀.၉၃ ဦး ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဝန္းက်င္သာ ေယဘုယ် လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဝန္းက်င္သာ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ အဆုိမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးမႈအား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေဆြးေႏြးမႈအား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 
မဆဲႏၵနယ္အမွတ္ (၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မဆဲႏၵနယ္အမွတ္ (၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)
မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညား မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညား 
ေအာင္မုိးတုိ ႔က အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားႏုိင္ ေအာင္မုိးတုိ ႔က အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားႏုိင္ 

ဇယား (၄.၄) လႊတ္ေတာ္ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ ဇယား (၄.၄) လႊတ္ေတာ္ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ 

ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ကုိယ္စားလွယ္ အမည္ႏွင့္ 
ကုိယ္စားျပဳ မဲဆႏၵနယ္

ေဆြးေႏြးမႈ 
အႀကိမ္

ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ 
(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၂၇၂၇

ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၇ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၇ 
(မြန္ျပည္နယ္)(မြန္ျပည္နယ္)

၂၅၂၅

ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၈ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၈
(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၂၀၂၀

ဦးဇုန္လွယ္ထန္း၊ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂  
(ခ်င္းျပည္နယ္)(ခ်င္းျပည္နယ္)

၁၉၁၉

ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ 
(ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး)(ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး)

၁၅၁၅

ဦးအုန္းတင္၊ ဦးအုန္းတင္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၀ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၀ 
(ရခုိင္ျပည္နယ္)(ရခုိင္ျပည္နယ္)

၁၅၁၅

ဦးလွေဆြ၊ ဦးလွေဆြ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၇ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၇ 
(မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး)(မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး)

၁၅၁၅

ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး၊ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ 
(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၁၄၁၄

ဦးေစာထြန္းျမေအာင္၊ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၅မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၅  
(ကရင္ျပည္နယ္)(ကရင္ျပည္နယ္)

၁၄၁၄
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သည္ကုိ ေတြ ႔ရၿပီး ၂၄ ႀကိမ္စီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထား သည္ကုိ ေတြ ႔ရၿပီး ၂၄ ႀကိမ္စီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထား 
သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀက္ိမ္အတြင္း သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀက္ိမ္အတြင္း 
အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စာ အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စာ 
ရင္းကုိ ဇယား (၄.၄) တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ရင္းကုိ ဇယား (၄.၄) တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း 
အဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၆၃၄ ႀကိမ္တြင္ အဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၆၃၄ ႀကိမ္တြင္ 
၆၀၃ ႀကိမ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ၆၀၃ ႀကိမ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားမ်ားက 

ဦးစုိင္းသန္႔ဇင္၊ ဦးစုိင္းသန္႔ဇင္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၅ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၅ 
(ရွမ္းျပည္နယ္)(ရွမ္းျပည္နယ္)

၁၃၁၃

ေဒါက္တာခင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာခင္ေရႊ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ 
(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၁၃၁၃

ဦးစံျပည့္၊ ဦးစံျပည့္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၇မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၇
(ကခ်င္ျပည္နယ္)(ကခ်င္ျပည္နယ္)

၁၃၁၃

ဦးခက္ထိန္နန္၊ ဦးခက္ထိန္နန္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ 
(ကခ်င္ျပည္နယ္)(ကခ်င္ျပည္နယ္)

၁၂၁၂

ဦးေဂ်ေယာဝူ၊ ဦးေဂ်ေယာဝူ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၂ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၂ 
(ကခ်င္ျပည္နယ္)(ကခ်င္ျပည္နယ္)

၁၂၁၂

ေဒါက္တာတင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာတင္ေရႊ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ 
(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၁၂၁၂

ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ 
(ရခုိင္ျပည္နယ္)(ရခုိင္ျပည္နယ္)

၁၂၁၂

ဇယား (၄.၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပထမေျခာက္ဇယား (၄.၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပထမေျခာက္

ႀကိမ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈႀကိမ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

တုိင္းရင္းသား
ေဆြးေႏြးသည့္ 

အႀကိမ္အေရအတြက္

ဗမာဗမာ ၃၂၆၃၂၆

ခ်င္းခ်င္း ၅၉၅၉

ရခုိင္ရခုိင္ ၅၅၅၅

ရွမ္းရွမ္း ၄၂၄၂

ကရင္ကရင္ ၄၀၄၀

မြန္မြန္ ၃၀၃၀

ကခ်င္ကခ်င္ ၂၃၂၃

လီဆူးလီဆူး ၁၂၁၂

ဝဝ ၁၀၁၀

ပအုိ႔ဝ္ပအုိ႔ဝ္ ၉၉

ကယားကယား ၈၈

ဓႏုဓႏု ၆၆

ပေလာင္ပေလာင္ ၅၅

ခ်င္း-ရွမ္းခ်င္း-ရွမ္း ၄၄

နာဂနာဂ ၃၃

ယင္းတလဲ့ယင္းတလဲ့ ၁၁

ဇယား (၄.၆) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမဇယား (၄.၆) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမ

ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ။ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ။

ပါတီ
ေဆြးေႏြးသည့္ 

အႀကိမ္အေရအတြက္

USDPUSDP ၃၁၁၃၁၁

NDFNDF ၅၈၅၈

RNDPRNDP ၄၁၄၁

AMRDPAMRDP ၂၇၂၇

CPPCPP ၂၇၂၇

SNDPSNDP ၂၆၂၆

NUPNUP ၂၁၂၁

UDPUDP ၁၂၁၂

NLDNLD ၁၀၁၀

WDPWDP ၉၉

PNOPPNOP ၉၉

WDPWDP ၉၉

CNPCNP ၆၆

PSDPPSDP ၅၅

TPNPTPNP ၅၅

KPPKPP ၄၄

KSDDPKSDDP ၁၁

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးမႈ စုစုေပါင္း၏ ၉၅.၁ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးမႈ စုစုေပါင္း၏ ၉၅.၁ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ိဳးသမီးရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၂၈ ႀကိမ္ရိွၿပီး ၄.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၂၈ ႀကိမ္ရိွၿပီး ၄.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၁.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွယ္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၁.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ 
ရိွသျဖင့္၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပါဝင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ရိွသျဖင့္၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပါဝင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းထက္ 
သံုးဆနီးပါး ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ သံုးဆနီးပါး ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြး 
ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား 
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၄.၁.၆။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ၄.၁.၆။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ
အဆုိမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း အဆုိမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ/က႑မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း 

ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
ဒတိုယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားဆံုး ဒတိုယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားဆံုး 
ေဆြးေႏြးထားသည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ 
အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးမႈအခ်ိဳးမွာ ေျခာက္ဆ တစ္ဆ နီးပါးျခားမႈရိွသျဖင့္၊ ေဆြးေႏြးမႈအခ်ိဳးမွာ ေျခာက္ဆ တစ္ဆ နီးပါးျခားမႈရိွသျဖင့္၊ 
ဗမာတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျခာက္ ဗမာတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျခာက္ 
ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးလွ်င္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးလွ်င္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ား တစ္ႀကိမ္သာေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လွယ္မ်ား တစ္ႀကိမ္သာေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

အဆုိမ်ားအေပၚ ပါတီအလုိက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အဆုိမ်ားအေပၚ ပါတီအလုိက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ 
တြင္ တြင္ USDPUSDP သည္ အႀကိမ္ေရ ၃၃၁ ေဆြးေႏြးထားၿပီး  သည္ အႀကိမ္ေရ ၃၃၁ ေဆြးေႏြးထားၿပီး 
အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ NDFNDF သည္ ၆၄ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒတိုယအမ်ား  သည္ ၆၄ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒတိုယအမ်ား 
ဆံုးျဖစ္ကာ၊ ဆံုးျဖစ္ကာ၊ RNDPRNDP သည္ ၄၆ ႀကိမ္ျဖင့္ တတိယေဆြးေႏြးမႈ  သည္ ၄၆ ႀကိမ္ျဖင့္ တတိယေဆြးေႏြးမႈ 
အမ်ားဆံုးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ပါတီ ၁၇ ခုမွ ဝင္ အမ်ားဆံုးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ပါတီ ၁၇ ခုမွ ဝင္ 
ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အေနအထားကုိ ဇယား (၄.၅) တြင္ ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အေနအထားကုိ ဇယား (၄.၅) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီႏွင့္ 
ဒတိုယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီအၾကား အခ်ိဳးမွာ ဒတိုယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီအၾကား အခ်ိဳးမွာ 
ငါးဆ တစ္ဆမက ကြာျခားသည္ကုိ ေတြ ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ငါးဆ တစ္ဆမက ကြာျခားသည္ကုိ ေတြ ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္ 
အခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ အဆုိေဆြးေႏြးမႈမွာ ၁၁၉ ႀကိမ္ (၁၈.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) 
ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၆၀ (၉.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) 

ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အလုိက္ မဲဆႏၵနယ္အေရအတြက္မွာ ၁၂ ခုစီသာရိွသည္။

ဇယား (၄.၇) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္ ဇယား (၄.၇) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္ 

တြင္ ကုိယ္စားျပဳေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈတြင္ ကုိယ္စားျပဳေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ေဒသ
မဲဆႏၵနယ္ 
အေရအတြက္

ေဆြးေႏြးသည့္ 
အႀကိမ္အေရအတြက္

ရန္ကုန္ရန္ကုန္ ၁၂၁၂ ၃၃၃၃

ရွမ္းရွမ္း ၁၂၁၂ ၂၂၂၂

စစ္ကုိင္းစစ္ကုိင္း ၁၂၁၂ ၁၇၁၇

မႏၲေလးမႏၲေလး ၁၂၁၂ ၁၀၁၀

ရခုိင္ရခုိင္ ၁၂၁၂ ၁၀၁၀

ကခ်င္ကခ်င္ ၁၂၁၂ ၉၉

ပဲခူးပဲခူး ၁၂၁၂ ၇၇

မေကြးမေကြး ၁၂၁၂ ၇၇

ဧရာ၀တီဧရာ၀တီ ၁၂၁၂ ၇၇

ခ်င္းခ်င္း ၁၂၁၂ ၆၆

မြန္မြန္ ၁၂၁၂ ၆၆

ကရင္ကရင္ ၁၂၁၂ ၃၃

တနသၤာရီတနသၤာရီ ၁၂၁၂ ၄၄

ကယားကယား ၁၂၁၂ ၃၃

ပုံ (၄-၄)ပုံ (၄-၄)
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ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ 
ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အဆုိမ်ားကုိ အေၾကာင္း ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အဆုိမ်ားကုိ အေၾကာင္း 
အရာအလုိက္ ခြဲျခားၾကည့္ပါက အမ်ားဆုံးအျဖစ္ ပညာေရးႏွင့္ အရာအလုိက္ ခြဲျခားၾကည့္ပါက အမ်ားဆုံးအျဖစ္ ပညာေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အဆုိ ၂၆ ခု တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရ ပတ္သက္သည့္အဆုိ ၂၆ ခု တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရ 
သည္။ ဒတိုယအမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းၾကသည့္ အေၾကာင္း သည္။ ဒတိုယအမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္းၾကသည့္ အေၾကာင္း 
အရာ/က႑မွာ လူမႈအေထာက္အပ့ံဆုိင္ရာ အဆုိ ၂၄ ခု အရာ/က႑မွာ လူမႈအေထာက္အပ့ံဆုိင္ရာ အဆုိ ၂၄ ခု 
ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုိ စုစု ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုိ စုစု 
ေပါင္း ၁၄ ခုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ေပါင္း ၁၄ ခုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ အဆုိေပါင္း ၁၃ ခု ရိွခဲ့ကာ စတုတၳအမ်ားဆုံး အဆုိ သည့္ အဆုိေပါင္း ၁၃ ခု ရိွခဲ့ကာ စတုတၳအမ်ားဆုံး အဆုိ 
တင္သြင္းမႈအျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္း တင္သြင္းမႈအျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ားဆုံး အဆုိတင္သြင္း 
သည့္ အေၾကာင္းအရာသုံးခုျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ သည့္ အေၾကာင္းအရာသုံးခုျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
အဆုိမ်ား၊ လူမႈအေထာက္အပ့ံဆုိင္ရာ အဆုိမ်ားႏွင့္ အေျခ အဆုိမ်ား၊ လူမႈအေထာက္အပ့ံဆုိင္ရာ အဆုိမ်ားႏွင့္ အေျခ 
ခံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ပုံမွန္ ခံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝး အႀကိမ္တုိင္းတြင္ တင္သြင္းမႈရိွခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး အႀကိမ္တုိင္းတြင္ တင္သြင္းမႈရိွခဲ့သည္။ 
ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အဆုိမ်ားကုိမူ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝး ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အဆုိမ်ားကုိမူ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝး 
ကာလမ်ားႏွင့္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေဝးကာလမ်ားအတြင္း ကာလမ်ားႏွင့္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေဝးကာလမ်ားအတြင္း 
တင္သြင္းျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။ က်န္အေၾကာင္းအရာက႑မ်ားႏွင့္ တင္သြင္းျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။ က်န္အေၾကာင္းအရာက႑မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္လွ်င္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတုိင္းတြင္ တင္သြင္း ပတ္သက္လွ်င္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတုိင္းတြင္ တင္သြင္း 
ခဲ့ျခင္းမရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ခဲ့ျခင္းမရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝး 

ကာလအတြင္း အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာ ကာလအတြင္း အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာ 
အားျဖင့္ ၁၈ ခုထိ အမ်ားဆုံး စုံလင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အားျဖင့္ ၁၈ ခုထိ အမ်ားဆုံး စုံလင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
စတုတၳ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းအရာ စတုတၳ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းအရာ 
၁၅ မ်ဳိးစီ၊ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္း ၁၅ မ်ဳိးစီ၊ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း အေၾကာင္း 
အရာ ၁၄ မ်ဳိးစီ စုံလင္စြာ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိေတြ ႔ရသည္။ အရာ ၁၄ မ်ဳိးစီ စုံလင္စြာ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိေတြ ႔ရသည္။ 
တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလမ်ားအတြင္း အေၾကာင္း တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလမ်ားအတြင္း အေၾကာင္း 
အရာအားျဖင့္ ၇ ခုကုိသာကုိယ္စားျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ပထမပုံမွန္ အရာအားျဖင့္ ၇ ခုကုိသာကုိယ္စားျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ပထမပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး ကာလမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး ကာလမ်ား 
အတြင္း အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ၆ ခုစီ ကုိသာ လႊမ္းျခံဳႏုိင္ အတြင္း အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ၆ ခုစီ ကုိသာ လႊမ္းျခံဳႏုိင္ 
သည့္ အဆုိမ်ားကုိသာ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။သည့္ အဆုိမ်ားကုိသာ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအဆုိ ၁ ခုကုိ ဒုတိယပုံမွန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအဆုိ ၁ ခုကုိ ဒုတိယပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တစ္ႀကိမ္သာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တစ္ႀကိမ္သာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ထပ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းမႈ မျပဳ ေနာက္ထပ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းမႈ မျပဳ 
ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အလားတူပင္ အလုပ္သမားမ်ား ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အလားတူပင္ အလုပ္သမားမ်ား 
ႏွင့္ႏွင့္   သက္ဆုိင္ေသာအဆုိမ်ား၊သက္ဆုိင္ေသာအဆုိမ်ား၊  တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာသက္ဆုိင္ေသာ  အဆုိမ်ား၊အဆုိမ်ား၊  စြမ္းအင္ဆုိင္ရာစြမ္းအင္ဆုိင္ရာ  အဆုိမ်ား၊အဆုိမ်ား၊  ပုိေဆာင္ ပုိေဆာင္ 
ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အဆုိမ်ား ကုိလည္း အစည္းအေဝး ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အဆုိမ်ား ကုိလည္း အစည္းအေဝး 
တစ္ႀကိမ္စီသာ တင္သြင္းယူၿပီး က်န္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား တစ္ႀကိမ္စီသာ တင္သြင္းယူၿပီး က်န္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား 
တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၄.၁.၇။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၄.၁.၇။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
အဆုိမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းအဆုိမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ 
အတြင္း အဆုိ ၁၄၉ ခုရိွရာတြင္ ၁၃၆ ခုသည္ အစုိးရကုိ အတြင္း အဆုိ ၁၄၉ ခုရိွရာတြင္ ၁၃၆ ခုသည္ အစုိးရကုိ 
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ 
ယင္းမွာ အဆုိအားလုံး၏ ၉၁.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ယင္းမွာ အဆုိအားလုံး၏ ၉၁.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒ 

ျပဳေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ား ၄ ခုရိွခဲ့ ျပဳေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ား ၄ ခုရိွခဲ့ 
သည့္အတြက္ ၂.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရိွခဲ့သည္။ က်န္အဆုိမ်ားမွာ သည့္အတြက္ ၂.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရိွခဲ့သည္။ က်န္အဆုိမ်ားမွာ 
ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိ ၈ ခု (၅.၄) ရာခုိင္ ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိ ၈ ခု (၅.၄) ရာခုိင္ 
ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္ ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ရည္ရြယ္ 

ဇယား (၄.၈) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ဇယား (၄.၈) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္
     လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ      လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယားရည္ရြယ္ခ်က္အလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈျပဇယား

ရည္ရြယ္ခ်က္
ပထမ 
အႀကိမ္

ဒုတိယ 
အႀကိမ္

တတိယ 
အႀကိမ္

စတုတၳ 
အႀကိမ္

ပဥၥမ 
အႀကိမ္

ဆ႒မ 
အႀကိမ္

ေပါင္း

ဥပေဒျပဳျခင္း ၀ ၄ ၁ ၀ ၀ ၀ ၅

အစုိးရကုိ 
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

၁၂ ၄၃ ၁၈ ၂၉ ၁၁ ၂၃ ၁၃၆

ကုိယ္စားျပဳျခင္း ၄ ၁ ၁ ၀ ၀ ၂ ၈

စုစုေပါင္း ၁၆ ၄၈ ၂၀ ၂၉ ၁၁ ၂၅ ၁၃၆
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သည့္ အဆုိမ်ားကုိ စတုတၳအႀကိမ္ႏွင့္ ပၪၥမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသား သည့္ အဆုိမ်ားကုိ စတုတၳအႀကိမ္ႏွင့္ ပၪၥမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း 
မေတြ ႔ခဲ့ရေပ။ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလတြင္ အဆုိ မေတြ ႔ခဲ့ရေပ။ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလတြင္ အဆုိ 
၂၉ ခု ႏွင့္ ပၪၥမပုံမွန္ အစည္းအေဝးကာလတြင္ အဆုိ ၁၁ ၂၉ ခု ႏွင့္ ပၪၥမပုံမွန္ အစည္းအေဝးကာလတြင္ အဆုိ ၁၁ 

ခုတုိ႔တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္အဆုိအားလုံးသည္ အစုိးရကုိ စိစစ္ ခုတုိ႔တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္အဆုိအားလုံးသည္ အစုိးရကုိ စိစစ္ 
ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္ေနသည္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္ေနသည္ကုိ 
ဇယား (၄.၇)တြင္ ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။ ဇယား (၄.၇)တြင္ ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။ 

၄.၁.၈။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၄.၁.၈။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
အဆုိမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း အဆုိမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ 
၁၄၉ ခုအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ အေရ ၁၄၉ ခုအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ အေရ 
အတြက္အရ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာလွ်င္ ပုံ (၄.၅) ပါအတုိင္း အတြက္အရ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာလွ်င္ ပုံ (၄.၅) ပါအတုိင္း 
ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

တင္သြင္းခဲ့ေသာအဆိုမ်ား၏ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တင္သြင္းခဲ့ေသာအဆိုမ်ား၏ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
အတည္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။ က်န္အဆုိမ်ားကမူ ေဆြးေႏြးရန္ အတည္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။ က်န္အဆုိမ်ားကမူ ေဆြးေႏြးရန္ 
လက္မခံခဲ့သည့္ အဆုိ ၇ ခု၊ ျပည္လည္႐ုတ္သိမ္းသြား လက္မခံခဲ့သည့္ အဆုိ ၇ ခု၊ ျပည္လည္႐ုတ္သိမ္းသြား 
သည့္ အဆုိ ၁၁ ခု၊ မွတ္္တမ္္းတင္ထားသည္ အဆုိ ၂၁ ခု၊ သည့္ အဆုိ ၁၁ ခု၊ မွတ္္တမ္္းတင္ထားသည္ အဆုိ ၂၁ ခု၊ 
အတည္မျပဳခဲ့သည့္အဆုိ ၁၉ ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ အတည္မျပဳခဲ့သည့္အဆုိ ၁၉ ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ 
ထားေသာ္လည္း ဆ႒မပုံမွန္္လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမ်ား ထားေသာ္လည္း ဆ႒မပုံမွန္္လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမ်ား 
ၿပီးဆုံးသည့္ တုိင္ေဆြးေႏြးျခင္းမေတြ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိ ၿပီးဆုံးသည့္ တုိင္ေဆြးေႏြးျခင္းမေတြ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိ 
၆ ခု တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပုံ (၄.၅) တြင္ ေတြ ႔ျမင္ရသည့္ အတုိင္း ၆ ခု တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပုံ (၄.၅) တြင္ ေတြ ႔ျမင္ရသည့္ အတုိင္း 
အတည္ျပဳျခင္းခံရသည့္ အဆုိ ၇၅ ခုတြင္ ၆၄ ခုကုိ အတည္ျပဳျခင္းခံရသည့္ အဆုိ ၇၅ ခုတြင္ ၆၄ ခုကုိ USDPUSDP  
မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္သြင္းခဲဲ့ေၾကာင္း မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္သြင္းခဲဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရႏုိင္သည္။ အဆိုအတည္ျပဳျခင္းခံရသည့္ အျခား ပါတီ ေတြ႔ရႏုိင္သည္။ အဆိုအတည္ျပဳျခင္းခံရသည့္ အျခား ပါတီ 
မ်ားထဲတဲြင္္ မ်ားထဲတဲြင္္ NDFNDF ပါတီမွ အဆုိ ၅ ခု၊  ပါတီမွ အဆုိ ၅ ခု၊ UDPUDP ပါတီ၊  ပါတီ၊ PNOPPNOP ပါတီ၊  ပါတီ၊ 
RNDPRNDP ပါတီႏွင့္  ပါတီႏွင့္ CPPCPP ပါတီတုိ႔မွ အဆုိ ၂ ခုစီတုိ႔ ပါဝင္သည္။  ပါတီတုိ႔မွ အဆုိ ၂ ခုစီတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
SNDPSNDP ပါတီႏွင့္  ပါတီႏွင့္ CNP CNP ပါတီတုိ႔ လည္း အဆုိတစ္ခုစီ အတည္ျပဳ ပါတီတုိ႔ လည္း အဆုိတစ္ခုစီ အတည္ျပဳ 
ခံခဲ့ရၿပီး၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းခဲ့ ခံခဲ့ရၿပီး၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းခဲ့ 
သည့္ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနား သည့္ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနား 
ခံစာေကာ္မတီ၊ ခံစာေကာ္မတီ၊ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေရးရာ ေကာ္မတီအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေရးရာ ေကာ္မတီတုိ႔တုိ႔မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ 
အဆုိေလးခုတုိ႔သည္လည္း အတည္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အဆုိေလးခုတုိ႔သည္လည္း အတည္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္ အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္ 
မခံသည့္အဆုိ ၁၈ ခုရိွရာ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း မခံသည့္အဆုိ ၁၈ ခုရိွရာ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း 
ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံသည့္အဆုိမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ပၪၥမ ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံသည့္အဆုိမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ပၪၥမ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံသည့္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံသည့္ 
အဆုိလုံးဝမရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ အဆုိတင္သြင္းသည့္အဆုိလုံးဝမရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ အဆုိတင္သြင္းသည့္    

ပါတီမ်ားအနက္ပါတီမ်ားအနက္  USDPUSDP  ပါတီမွပါတီမွ  အဆုိအဆုိ  ၃၃  ခု၊ခု၊  NDF ပါတီမွ ၄ ခု၊ NDF ပါတီမွ ၄ ခု၊ 

RNDPRNDP  ပါတီ၊ ပါတီ၊ CPPCPP ပါတီ၊  ပါတီ၊ CNP CNP ပါတီႏွင့္ ပါတီႏွင့္ PNOP PNOP တုိ႔မွ အဆုိ ၁ တုိ႔မွ အဆုိ ၁ 
ခုစီတုိ႔သည္ အတည္မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ပၪၥမပုံမွန္အစည္း အေဝး ခုစီတုိ႔သည္ အတည္မျဖစခ္ဲ့ေခ်။ ပၪၥမပုံမွန္အစည္း အေဝး 
အတြင္း အတည္မျဖစ္သည့္ အဆုိမ်ားမရိွေၾကာင္းကုိလည္း အတြင္း အတည္မျဖစ္သည့္ အဆုိမ်ားမရိွေၾကာင္းကုိလည္း 
ေတြ႔ရသည္။ ေတြ႔ရသည္။ 

အဆုိကုိေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိကုိေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးဆုံးသည္အထိ ျပန္လည္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးဆုံးသည္အထိ ျပန္လည္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိ (၆) ခုရိွရာ ၃ ခု ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိ (၆) ခုရိွရာ ၃ ခု 
ကုိ ကုိ USDPUSDP ပါတီမွ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ပါတီမွ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး RNDP RNDP ပါတီ ပါတီ NDF NDF 

ပါတီႏွင့္ပါတီႏွင့္ CPP CPP ပါတီတုိ႔မွတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိတစ္ခုစီသည္  ပါတီတုိ႔မွတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိတစ္ခုစီသည္ 
လည္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးဆုံးသည္အထိ လည္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးဆုံးသည္အထိ 
ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ ႔ရေပ။ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ ႔ရေပ။

ပုံ (၄-၅)ပုံ (၄-၅)
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၄.၁.၉။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ၄.၁.၉။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ
အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္းအဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ေဆြး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ေဆြး 
ေႏြးခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ပါတီ ၁၀ ခုမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေႏြးခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ပါတီ ၁၀ ခုမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ပါတီ ၁၆ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတီ ၁၆ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ 
သည္။ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး သည္။ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
လည္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လည္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝင္ ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝင္ 
ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ USDPUSDP ပါတီမွ လႊတ္  ပါတီမွ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမရိွသည့္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမရိွသည့္ 
အဆုိမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အတူ အဆုိမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အတူ USDP USDP မွတင္သြင္း မွတင္သြင္း 
သည့္ အဆုိမ်ားကုိလည္း အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူး သည့္ အဆုိမ်ားကုိလည္း အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူး 
သည့္ အျခားပါတီမ်ား အားလံုးက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူး သည့္ အျခားပါတီမ်ား အားလံုးက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူး 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထုိ႔အျပင္ USDP USDP မွ လႊတ္ေတာ္ မွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကို USDPို USDP  
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ဝင္ေရာက္ေဆြး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ဝင္ေရာက္ေဆြး 
ေႏြးမႈ ၂၄၆ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေႏြးမႈ ၂၄၆ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 
USDPUSDP မွတင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္  မွတင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ USDP USDP လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေယာက္ထက္မနည္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေယာက္ထက္မနည္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး 
ေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အျခားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ ေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အျခားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားက စားလွယ္မ်ားက USDP USDP လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈကုိၾကည့္ တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈကုိၾကည့္ 
လွ်င္ လွ်င္ NDFNDF မွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၄၅  မွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၄၅ 
ႀကိမ္အထိ ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႀကိမ္အထိ ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ USDPUSDP တစ္ပါတီတည္းမွ  တစ္ပါတီတည္းမွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏိႈင္းစာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏိႈင္းစာ 
ေသာ္ ငါးဆခန္႔ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ေသာ္ ငါးဆခန္႔ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ USDPUSDP သည္  သည္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအမ်ား ဆံုးရရိွထားသည့္ ပါတီျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအမ်ား ဆံုးရရိွထားသည့္ ပါတီျဖစ္ 
သည့္အေလ်ာက္ အျခားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သည့္အေလ်ာက္ အျခားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ား တြင္ပင္လွင္် အဆုိတင္သြင္းသူ၏ မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ား တြင္ပင္လွင္် အဆုိတင္သြင္းသူ၏ 
ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈထက္ပင္ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈထက္ပင္ 
ပုိမုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ ပုိမုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အဆုိတင္သြင္းမႈ 
ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဒုတိယအမ်ားဆံုး CPPCPP မွ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားတြင္  မွ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားတြင္ 
USDPUSDP မွ ၁၁ ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  မွ ၁၁ ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ CPPCPP ပါတီမွ  ပါတီမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ၎အဆုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ၎အဆုိ 
မ်ားတြင္ သံုးႀကိမ္သာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။ NDF မွတင္သြင္း မ်ားတြင္ သံုးႀကိမ္သာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။ NDF မွတင္သြင္း 
ေသာ အဆုိမ်ားတြင္မူ ေသာ အဆုိမ်ားတြင္မူ USDPUSDP က ၂၁ ႀကိမ္ဝင္ေရာက္ ေဆြး  က ၂၁ ႀကိမ္ဝင္ေရာက္ ေဆြး 
ေႏြးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေႏြးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ NDFNDF တစ္ပါတီတည္းမွ လႊတ္ေတာ္  တစ္ပါတီတည္းမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျခာက္ႀကိမ္သာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျခာက္ႀကိမ္သာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ 

သည္။ သည္။ USDPUSDP ၿပီးလွ်င္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္၌ အဆုိေဆြးေႏြး  ၿပီးလွ်င္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္၌ အဆုိေဆြးေႏြး 
မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ NDFNDF ပါတီသည္လည္း  ပါတီသည္လည္း SNDPSNDP ႏွင့္  ႏွင့္ 
AMRDPAMRDP တုိ႔မွ တင္သြင္းေသာ အဆိုမ်ားမွအပ အျခားပါတီ  တုိ႔မွ တင္သြင္းေသာ အဆိုမ်ားမွအပ အျခားပါတီ 
မ်ားမွ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ား အားလံုးကုိ ဝင္ေရာက္ မ်ားမွ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ား အားလံုးကုိ ဝင္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစုမွာ အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစုမွာ USDPUSDP မွတင္သြင္းေသာ  မွတင္သြင္းေသာ 
အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ 
၆၃၄ ႀကိမ္အနက္ ၄၄၇ ႀကိမ္မွာ ၆၃၄ ႀကိမ္အနက္ ၄၄၇ ႀကိမ္မွာ USDPUSDP မွတင္သြင္းေသာ  မွတင္သြင္းေသာ 
အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ USDPUSDP သည္ အဆုိ  သည္ အဆုိ 
အားလံုး၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည့္ အားလံုး၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည့္ 
ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီျဖစ္သည္။ 

ပါတီတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါတီတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ 
USDPUSDP ႏွင့္  ႏွင့္ NDFNDF တုိ႔အၾကား အျမင့္မားဆံုးရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔  တုိ႔အၾကား အျမင့္မားဆံုးရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ 
ရၿပီး၊ ရၿပီး၊ USDPUSDP က  က NDFNDF ၏ အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြး  ၏ အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြး 
ေႏြးမႈ ၂၀ ႀကိမ္ရိွကာ၊ ေႏြးမႈ ၂၀ ႀကိမ္ရိွကာ၊ NDFNDF က  က USDPUSDP အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္  အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ 
ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ၃၈ ႀကိမ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ၃၈ ႀကိမ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အဆုိ ၁၂၄ ကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ တပ္မေတာ္ အဆုိ ၁၂၄ ကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ တပ္မေတာ္ 
သားကုိယ္စားလွယ္မွာ ၂၂ ဦးရိွၿပီး၊ အဆုိတင္သြင္းသူ သားကုိယ္စားလွယ္မွာ ၂၂ ဦးရိွၿပီး၊ အဆုိတင္သြင္းသူ 

ဇယား (၄.၉) ။ ဇယား (၄.၉) ။ ကုိယ္စားျပဳပါတီတူကုိယ္စားျပဳပါတီတူ
     လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ     လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ

ပါတီ
တင္သြင္းအဆုိ 
အေရအတြက္

ပါတီတူ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ

USDPUSDP ၉၅၉၅ ၂၄၆၂၄၆

CPPCPP ၁၅၁၅ ၃၃

NDFNDF ၁၄၁၄ ၄၄

RNDPRNDP ၈၈ ၀၀

CNPCNP ၄၄ ၀၀

UDPUDP ၃၃ ၀၀

PNOPPNOP ၃၃ ၀၀

AMRDPAMRDP ၁၁ ၂၂

KPPKPP ၁၁ ၀၀

SNDPSNDP ၁၁ ၀၀

NNDPNNDP ၅၅ ၀၀
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တစ္ဦး ရိွခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ဦး ရိွခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
USDPUSDP မွကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာအဆုိမ်ားအေပၚ  မွကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာအဆုိမ်ားအေပၚ 
၁၈ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ၁၈ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီး၊ UDPUDP လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တင္  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တင္ 
သြင္းေသာ အဆုိကုိ သံုးႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အျခားတစ္ခု သြင္းေသာ အဆုိကုိ သံုးႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အျခားတစ္ခု 
မွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး တင္သြင္းေသာ မွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး တင္သြင္းေသာ 
အဆုိတစ္ခုကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိတစ္ခုကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ပါတီမ်ား အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အဆုိေဆြး  ပါတီမ်ား အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အဆုိေဆြး 
ေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ USDPUSDP သည္ အေၾကာင္း  သည္ အေၾကာင္း 
အရာ အမ်ားဆံုး အဆုိတင္သြင္းႏုိင္သည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း အရာ အမ်ားဆံုး အဆုိတင္သြင္းႏုိင္သည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရၿပီး၊ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ ေတြ႕ရၿပီး၊ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားမွာ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံ (၆၆ ႀကိမ္)၊ ပညာေရး (၄၉ မ်ားမွာ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံ (၆၆ ႀကိမ္)၊ ပညာေရး (၄၉ 
ႀကိမ္)၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး (၄၂ ႀကိမ္)၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး (၄၂ 
ႀကိမ္) တုိ႔ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္မ်ိဳးတည္းကုိ ႀကိမ္) တုိ႔ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္မ်ိဳးတည္းကုိ 
ဆယ္ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည့္ အျခားပါတီတစ္ ဆယ္ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည့္ အျခားပါတီတစ္ 
ခုသာရိွခဲ့ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၄ ႀကိမ္ဝင္ေရာက္ ခုသာရိွခဲ့ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၄ ႀကိမ္ဝင္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးထားသည့္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ NDF NDF ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီအားလုံး ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီအားလုံး 
စုစုေပါင္း အဆုိေဆြးေႏြးမႈတြင္ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံ စုစုေပါင္း အဆုိေဆြးေႏြးမႈတြင္ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံ 
ႏင့္ွ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရ ႏင့္ွ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရ 
ကာ ၁၀၄ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးထားသည္။ ကာ ၁၀၄ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္းတုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း

အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆုိတင္သြင္းသူ၏ တုိင္း အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆုိတင္သြင္းသူ၏ တုိင္း 
ရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ အဆုိေဆြးေႏြးသူ၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ ရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ အဆုိေဆြးေႏြးသူ၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ 
ကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမွာ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမွာ 
၃၂၆ ႀကိမ္ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ႔ရသည္။ ထုိအထ ဲ၃၂၆ ႀကိမ္ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ႔ရသည္။ ထုိအထ ဲ
မွ ၂၃၇ ႀကိမ္မွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္သြင္းသည့္ မွ ၂၃၇ ႀကိမ္မွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္သြင္းသည့္ 
အဆုိမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသား အဆုိမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားတုိင္းရင္းသား 
အားလံုးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အားလံုးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ 
အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္းလည္း ေတြ ႔ရ အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္းလည္း ေတြ ႔ရ 
သည္။ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၆၃၄ ႀကိမ္ရိွ သည္။ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၆၃၄ ႀကိမ္ရိွ 
သည့္အတြက္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္း သည့္အတြက္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္း 
သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး စုစုေပါင္း သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး စုစုေပါင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမွာ ႏွစ္ဆ တစ္ဆမက ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ႕ရ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ႏွစ္ဆ တစ္ဆမက ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ႕ရ 
သည္။ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား သည္။ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 
သည္ ၅၉ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒတိုယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအထမွဲ သည္ ၅၉ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒတိုယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအထမွဲ 
ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ 
အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၇ ႀကိမ္ ေဆြး အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၇ ႀကိမ္ ေဆြး 

ေႏြးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ေႏြးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြန္ႏွင့္ ဓႏုတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြန္ႏွင့္ ဓႏုတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္ 
သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားမွအပ အျခားတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားမွအပ အျခားတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

 ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိ  ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိ 
လည္း ယင္းတလဲ့ႏွင့္ နာဂတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္လည္း ယင္းတလဲ့ႏွင့္ နာဂတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္မ်ားမွလြဲလွ်င္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ဝင္ေရာက္ စားလွယ္မ်ားမွလြဲလွ်င္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ဝင္ေရာက္ 

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈတပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းမႈ

လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ အစည္းအေဝးမ်ား ပထမအႀကိမ္မွ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ အစည္းအေဝးမ်ား ပထမအႀကိမ္မွ 
ဆ႒မအႀကိမ္အထိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္ ဆ႒မအႀကိမ္အထိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္ 
သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တပ္သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တပ္
မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတုိ ႔ အဆုိတင္သြင္း မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတုိ ႔ အဆုိတင္သြင္း 
ခဲ့ၾကသည္။ခဲ့ၾကသည္။

ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ 
အစည္းအေဝး (၁၄) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ သား အစည္းအေဝး (၁၄) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ သား 
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးဟိန္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးဟိန္း 
ေနာင္သည္ ျမန္မာစာေရးထုံးမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ထိန္းသိမ္း ေနာင္သည္ ျမန္မာစာေရးထုံးမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ထိန္းသိမ္း 
ၾကပ္္မတ္ေပးႏုိင္ပါရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းအဆုိကုိ ၾကပ္္မတ္ေပးႏုိင္ပါရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းအဆုိကုိ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေစာေမာ္ထြန္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေစာေမာ္ထြန္း 
(ပခူဲးတုိင္း မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္-၁) ၊ ဦးဝင္းေမာ္ (မႏၲေလးတုိင္း (ပခူဲးတုိင္း မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္-၁) ၊ ဦးဝင္းေမာ္ (မႏၲေလးတုိင္း 
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂)၊ ဦးမန္းကံၫြန္႔ (ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂)၊ ဦးမန္းကံၫြန္႔ (ကရင္ျပည္နယ္ 
မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္-၂)၊ ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏ္ဏစုိး (ရန္ကုန္ မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္-၂)၊ ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏ္ဏစုိး (ရန္ကုန္ 
တုိင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၄)၊ ဦးသန္းေဆြ (တနသၤာရီတုိင္း တုိင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၄)၊ ဦးသန္းေဆြ (တနသၤာရီတုိင္း 
မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္-၂)တုိ႔မွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္-၂)တုိ႔မွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 
တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးနႏၵေအးမွလည္း တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးနႏၵေအးမွလည္း 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။ ထုိအဆုိကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။ ထုိအဆုိကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားရန္ ေရာက္ရိွလာ ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားရန္ ေရာက္ရိွလာ 
ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ ထုိအဆုိသည္ ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ ထုိအဆုိသည္ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအဆုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအဆုိ 
မဟုတ္ဟုဆုိကာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သာလွ်င္ မဟုတ္ဟုဆုိကာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သာလွ်င္ 
ယင္းအဆုိအား ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိေထာက္ခံ၍ အတည္ျပဳ ယင္းအဆုိအား ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိေထာက္ခံ၍ အတည္ျပဳ 
ခဲ့သည္။ခဲ့သည္။

အဆုိဖတ္ၾကားတင္သြင္းျခင္း၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔အား အစည္းအေဝး တစ္ရက္အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
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ေဆြးေႏြးထားၾကသည္။ေဆြးေႏြးထားၾကသည္။
ေဒသအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္းေဒသအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း

အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ ဆက္စပ္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ ဆက္စပ္ 
ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အျမင့္ဆံုးေတြ ႔ရသည့္ အဆက္ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အျမင့္ဆံုးေတြ ႔ရသည့္ အဆက္ 
အစပ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား အစပ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားက တင္သြင္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ လွယ္မ်ားက တင္သြင္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အျမင့္ဆံုး ေတြ ႔ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အျမင့္ဆံုး ေတြ ႔ 
ရၿပီး ၄၁ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ ရၿပီး ၄၁ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားကုိ အမ်ား ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားကုိ အမ်ား 
ဆံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေပါင္း ၆၃၄ ႀကိမ္တြင္ ဆံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေပါင္း ၆၃၄ ႀကိမ္တြင္ 
၁၁၉ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၁၁၉ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး 
မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ား မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ား 
ကုိ မေဆြးေႏြးဖူးသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မရိွပါ။ ကုိ မေဆြးေႏြးဖူးသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မရိွပါ။ 
ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္း တုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္း 
ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ၁၃ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေသာ အဆုိမ်ားကုိ ၁၃ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း 
ေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ ေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ 
နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိ နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိ 
မ်ားအေပၚတြင္ ခုနစ္ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးခဲ့သည္။ မ်ားအေပၚတြင္ ခုနစ္ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးခဲ့သည္။ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမွာ 
အျမင့္ဆံုးအေနအထားတြင္ ရိွသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ အျမင့္ဆံုးအေနအထားတြင္ ရိွသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ 

ျပည္နယ္ခုႏွစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္ခုႏွစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ 
သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၁၆၅ သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၁၆၅ 
ႀကိမ္ရိွၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႀကိမ္ရိွၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားက ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မ်ားက ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ 
၇ ႀကိမ္ ရိွသည္။၇ ႀကိမ္ ရိွသည္။

ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခံရသည့္အဆုိဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခံရသည့္အဆုိ

ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မဆဲႏၵနယ္ (၁)မွ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မဆဲႏၵနယ္ (၁)မွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တင္သြင္းသည့္ “တုိင္း ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တင္သြင္းသည့္ “တုိင္း 
ရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားအား အေျခခံဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားအား အေျခခံဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္း
သည့္အတုိင္း တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အေျခခံဥပေဒတြင္ သည့္အတုိင္း တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အေျခခဥံပေဒတြင ္
ျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္း တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္း တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား 
ခံစားခြင့္မ်ားအတုိင္း တစ္ေျပးညီရိွေစရန္ ျပည္ေထာင္စု ခံစားခြင့္မ်ားအတုိင္း တစ္ေျပးညီရိွေစရန္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အဆုိကုိ လက္ခံေဆြးေႏြး အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အဆုိကုိ လက္ခံေဆြးေႏြး 
ရန္သင့္မသင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္အဆုံးအျဖတ္ရယူရာတြင္ ရန္သင့္မသင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္အဆုံးအျဖတ္ရယူရာတြင္ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆုိအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆုိအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြး 
ရန္ထက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အကူအညီရယူၿပီး ရန္ထက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အကူအညီရယူၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းအေနျဖင့္ တင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းအေနျဖင့္ တင္ 
သြင္းရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။သြင္းရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
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အခန္း (၅)
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမမွ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း
တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားအေရအတြက္အေျချပဳ ေလ့လာခ်က္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ 
ေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျခာက္ႀကိမ္ အတြင္း ေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျခာက္ႀကိမ္ အတြင္း 
စုစုေပါင္း အဆုိတင္သြင္းမႈ ၃၈ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း အဆုိတင္သြင္းမႈ ၃၈ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အဆုိေျခာက္ႀကိမ္ တင္သြင္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အဆုိေျခာက္ႀကိမ္ တင္သြင္း 
သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀက္ိမ္အ သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀက္ိမ္အ 
တြင္း လႊတ္ေတာ္က်င္းပသည့္ရက္ေပါင္း ၉၈ ရက္ ရိွခဲ့သည့္ တြင္း လႊတ္ေတာ္က်င္းပသည့္ရက္ေပါင္း ၉၈ ရက္ ရိွခဲ့သည့္ 
အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈမွာ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈမွာ 
အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ သံုးရက္တြင္ အဆုိတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ သံုးရက္တြင္ အဆုိတစ္ႀကိမ္ 
ႏႈန္းတင္သြင္းေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။  သုိ႔ေသာ္ ပၪၥမအႀက္ိမ္ ႏႈန္းတင္သြင္းေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။  သုိ႔ေသာ္ ပၪၥမအႀက္ိမ္ 
ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈ မရိွခဲ့သည္ကုိ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိတင္သြင္းမႈ မရိွခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ ေတြ႕ရသည္။ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအလုိက္ အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ 
ဇယား (၅.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား (၅.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အဆုိ ၃၈ ခုကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးက 
တင္ သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိအမ်ားဆံုးတင္သြင္းထား 
သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒ 
သႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး (ေလးႀကိမ္)၊ ကြမ္းျခံ 
ကုန္းမဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလြန္း 
သီ (သံုးႀကိမ္)၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ 
(၉) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းဝင္း 

(ႏွစ္ႀကိမ္)၊ သီေပါ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္ ဦးရထဲြန္း (ႏွစ္ႀကိမ္)ႏွင့္ ဟသၤာတမဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္ 
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦး (ႏွစ္ႀကိမ္) တုိ႔ျဖစ္ 
သည္။ က်န္သည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးက 
အဆုိတစ္ခုစီ တင္သြင္းထားေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။

ပုံမွန္ ပုံမွန္ 
အစည္းအစည္း
အေဝး အေဝး 
အႀကိမ္အႀကိမ္

တင္သြင္းတင္သြင္း
ခဲ့သည့္ ခဲ့သည့္ 
အဆုိအဆုိ
အေရအေရ
အတြက္အတြက္

အစည္းအစည္း
အေဝးအေဝး
က်င္းပက်င္းပ
ရက္ေပါင္းရက္ေပါင္း

တစ္ရက္ခ်င္းတစ္ရက္ခ်င္း
ပ်မ္းမွ်ပ်မ္းမွ်
အဆုိ အဆုိ 
အေရအေရ
အတြက္အတြက္

ပထမပထမ ၉၉ ၁၈၁၈ ၀.၅ ၀.၅ 

ဒုတိယဒုတိယ ၂၂ ၆၆ ၀.၃ ၀.၃ 

တတိယတတိယ ၈၈ ၂၉၂၉ ၀.၂၇ ၀.၂၇ 

စတုတၳစတုတၳ ၃၃ ၁၃၁၃ ၀.၂ ၀.၂ 

ပၪၥမပၪၥမ ၀၀ ၉၉ ၀ ၀ 

ဆ႒မဆ႒မ ၁၆၁၆ ၂၃၂၃ ၀.၆၉ ၀.၆၉ 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း ၃၈၃၈ ၉၈၉၈ ၀.၃၉၀.၃၉

ဇယား (၅.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ ဇယား (၅.၁) ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ထိ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိအေရအတြက္ႏွင့္ ရက္အလုိက္ 
ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ပ်မ္းမွ်အဆုိအေရအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
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၅.၂.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ၅.၂.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားအေပၚ
လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္အလုိက္ ေလ့လာျခင္းလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္အလုိက္ ေလ့လာျခင္း

အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ကာလအတြင္း အဆုိ ၁၀ အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္ကာလအတြင္း အဆုိ ၁၀ 
ခုကုိသာ ေဆြးေႏြးထားရေသးကာ အဆုိတစ္ခုကုိသာ ခုကုိသာ ေဆြးေႏြးထားရေသးကာ အဆုိတစ္ခုကုိသာ 
အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ စတုတၳပံုမွန္ အစည္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ စတုတၳပံုမွန္ အစည္း 
အေဝးတြင္ ဇလြန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ အေဝးတြင္ ဇလြန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္ ဦးတင္ထြဋ္ တင္သြင္းသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ စားလွယ္ ဦးတင္ထြဋ္ တင္သြင္းသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အဆုိျဖစ္သည္။ အတည္မျပဳခဲ့သည့္ အဆုိ ပတ္သက္သည့္အဆုိျဖစ္သည္။ အတည္မျပဳခဲ့သည့္ အဆုိ 
တစ္ခုရိွၿပီး ယင္းအဆုိမွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဆဲႏၵနယ္ တစ္ခုရိွၿပီး ယင္းအဆုိမွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဆဲႏၵနယ္ 
အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ 

ျမင့္ေဖ တင္သြင္းသည့္အဆုိျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးရန္ လက္ ျမင့္ေဖ တင္သြင္းသည့္အဆုိျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးရန္ လက္ 
မခံခဲ့သည့္ အဆုိလည္း တစ္ခုရိွခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မခံခဲ့သည့္ အဆုိလည္း တစ္ခုရိွခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 
မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး၏ အဆုိျဖစ္သည္။ လႊတ္ လွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး၏ အဆုိျဖစ္သည္။ လႊတ္ 
ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရသည့္ အဆုိ ေျခာက္ခုရိွသည္။ ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရသည့္ အဆုိ ေျခာက္ခုရိွသည္။ 
အဆုိရွင္မွ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည့္ အဆုိေလးခု ရိွခဲ့ၿပီး အဆုိရွင္မွ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည့္ အဆုိေလးခု ရိွခဲ့ၿပီး 
ေလးခုလံုးမွာ SNDP မွတင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ေလးခုလံုးမွာ SNDP မွတင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။

ပုံ (၅-၁)ပုံ (၅-၁)

၅.၁.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားကုိ ပါတီအလုိက္ေလ့လာျခင္း၅.၁.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားကုိ ပါတီအလုိက္ေလ့လာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိ 
၂၇ ခု (၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ USDP မွတင္သြင္းထားျခင္း ၂၇ ခု (၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ USDP မွတင္သြင္းထားျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး NDF က ေျခာက္ႀကိမ္ (၁၃.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) ႏွင့္ SNDP ျဖစ္ၿပီး NDF က ေျခာက္ႀကိမ္ (၁၃.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) ႏွင့္ SNDP 
က သံုးႀကိမ္ (၇.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း) တင္သြင္းထားေၾကာင္း က သံုးႀကိမ္ (၇.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း) တင္သြင္းထားေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ AMRDP၊ RNDP ႏွင့္ PNOP တုိ႔က အဆုိ ေတြ႔ရသည္။ AMRDP၊ RNDP ႏွင့္ PNOP တုိ႔က အဆုိ 
တစ္ႀကိမ္စီ တင္သြင္းထားၾကသည္။ တစ္ႀကိမ္စီ တင္သြင္းထားၾကသည္။ 

ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ USDP သည္ အခြန္ေကာက္ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ USDP သည္ အခြန္ေကာက္ 
ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၁ ႀကိမ္အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၁ ႀကိမ္အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အဆုိ ၁၄ ခုရိွခဲ့ သက္ၿပီး အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အဆုိ ၁၄ ခုရိွခဲ့ 
သည္။ ဒတိုယအဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာ သည္။ ဒတိုယအဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာ 

မွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ၿပီး မွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ၿပီး 
ရွစ္ႀကိမ္ အဆုိတင္သြင္းမႈ ရိွခဲ့သည္။ ရွစ္ႀကိမ္ အဆုိတင္သြင္းမႈ ရိွခဲ့သည္။ 

USDP ၏ အဆုိ ၂၇ ခုသည္ အေၾကာင္းအရာ ၁၀ ခုႏွင့္ USDP ၏ အဆုိ ၂၇ ခုသည္ အေၾကာင္းအရာ ၁၀ ခုႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ NDF သည္ ပတ္သက္ၿပီး တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ NDF သည္ 
အဆုိငါးခုတင္သြင္းရာ အေၾကာင္းအရာတစ္မ်ဳိးစီ ျဖန္႔က်က္ အဆုိငါးခုတင္သြင္းရာ အေၾကာင္းအရာတစ္မ်ဳိးစီ ျဖန္႔က်က္ 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းရာ၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းရာ၌ 
မည္သည့္ပါတီကမွ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္ မည္သည့္ပါတီကမွ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ အဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ သက္သည့္ အဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ 
ရသည္။ အဆုိမ်ားအားလံုးသည္ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္း ရသည္။ အဆုိမ်ားအားလံုးသည္ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္း 
တည့္မတ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။တည့္မတ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။
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၅.၃.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား ၅.၃.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားအား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မ 

အႀကိမ္အထိတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ ၃၈ ခုအနက္ အဆုိ အႀကိမ္အထိတင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆုိ ၃၈ ခုအနက္ အဆုိ 

၁၀ ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၈၉ ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြး ၁၀ ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၈၉ ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြး 

ေႏြးခဲ့သည္။ အျခားေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားမွာ ေႏြးခဲ့သည္။ အျခားေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားမွာ 

လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးရန္ လက္မခံခဲ့ေသာ အဆုိမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ လက္ခံထားေသာ္လည္း ဆ႒မ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ လက္ခံထားေသာ္လည္း ဆ႒မ 

အႀကိမ္ ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေနေသးေသာ အႀကိမ္ ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေနေသးေသာ 

အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ ဝင္ေရာက္ အဆုိမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ ဝင္ေရာက္ 

ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုိးဦး ရိွသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုိးဦး ရိွသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ 

 အဆုိမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  အဆုိမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈအား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈအား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္း 

ေဒသႀကီး မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေဒသႀကီး မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္၊ ဖားအံ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္၊ ဖားအံ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္ 

သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေစအြာႏွင့္ မုိးနဲ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေစအြာႏွင့္ မုိးနဲ 

မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာ္ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာ္ 

ဇယား (၅.၂) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဇယား (၅.၂) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေျခာက္ႀကိမ္ ေျခာက္ႀကိမ္ 

အတြင္း အတြင္း အဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆုံး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆုံး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ကုိယ္စားလွယ္ အမည္ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳ 
မဲဆႏၵနယ္

တင္သြင္းအဆုိ 
အေရအတြက္

ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁
(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

၃၃

ေဒၚနန္းေစအြာေဒၚနန္းေစအြာ
ဖားအံ (ကရင္ျပည္နယ္)ဖားအံ (ကရင္ျပည္နယ္)

၃၃

ဦးစုိင္းေက်ာ္ျမင့္ဦးစုိင္းေက်ာ္ျမင့္
မုိးနဲမုိးနဲ (ရွမ္းျပည္နယ္) (ရွမ္းျပည္နယ္)

၃၃

ျမင့္တုိ႔က အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း ေတြ႔ ျမင့္တုိ႔က အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း ေတြ႔ 

ရၿပီး၊ အဆုိသံုးခုစီကုိ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ ရၿပီး၊ အဆုိသံုးခုစီကုိ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ 

ႀကိမ္စီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ႀကိမ္စီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္ ၁၅ ဦးရိွခဲ့ၿပီး၊ တစ္ႀကိမ္စီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထား လွယ္ ၁၅ ဦးရိွခဲ့ၿပီး၊ တစ္ႀကိမ္စီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထား 

ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၁ ဦး ရိွခဲ့သည္။  ျပည္ ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၁ ဦး ရိွခဲ့သည္။  ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀက္ိမ္အတြင္း အဆုိေဆြး ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀက္ိမ္အတြင္း အဆုိေဆြး 

ေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းကုိ ေႏြးမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းကုိ 

ဇယား (၅. ၂) တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ဇယား (၅. ၂) တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္ 

အတြင္း အဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၁၁၁ အတြင္း အဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၁၁၁ 
ႀကိမ္ အနက္ ၉၃ ႀကိမ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ဳိး ႀကိမ္ အနက္ ၉၃ ႀကိမ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ဳိး 
သားမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးမႈ စုစုေပါင္း သားမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးမႈ စုစုေပါင္း 
၏ ၈၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ ၈၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၁၆ ႀကိမ္ရိွၿပီး ၁၄.၄ ရာခုိင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၁၆ ႀကိမ္ရိွၿပီး ၁၄.၄ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြး 
ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
က ဒတိုယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ား က ဒတိုယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ား 
ဆံုး ေဆြးေႏြးထားသည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒတိုယ ဆံုး ေဆြးေႏြးထားသည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒတိုယ 
အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးမႈ အခ်ိဳးမွာ ငါးဆ တစ္ဆ နီးပါးကြာျခားမႈ ရိွသျဖင့္၊ ေဆြးေႏြးမႈ အခ်ိဳးမွာ ငါးဆ တစ္ဆ နီးပါးကြာျခားမႈ ရိွသျဖင့္၊ 
ဗမာတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ငါးႀကိမ္ ဗမာတုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ငါးႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးမွသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ေဆြးေႏြးမွသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ား တစ္ႀကိမ္သာေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္းေတြ ႔ရသည္။ လွယ္မ်ား တစ္ႀကိမ္သာေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္းေတြ ႔ရသည္။ 

ဇယား (၅.၃) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပထမဇယား (၅.၃) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပထမ

ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္အဆုိေဆြးေႏြးမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအလုိက္အဆုိေဆြးေႏြးမႈႈ

တုိင္းရင္းသား
ေဆြးေႏြးသည့္ 

အႀကိမ္အေရအတြက္

ဗမာဗမာ ၆၉၆၉

ရခုိင္ရခုိင္ ၁၄၁၄

ရွမ္းရွမ္း ၁၀၁၀

ကရင္ကရင္ ၄၄

မြန္မြန္ ၄၄

၀၀ ၂၂

ခ်င္းခ်င္း ၂၂

ပအုိ႕၀္ပအုိ႕၀္ ၁၁

ကယားကယား ၁၁

ကခ်င္ကခ်င္ ၁၁

လီဆူးလီဆူး ၁၁

(မွတ္ခ်က္။ အဆုိတင္သြင္းသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၏ (မွတ္ခ်က္။ အဆုိတင္သြင္းသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၏ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ မသိရိွရပါ။)တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုိ မသိရိွရပါ။)
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အဆုိမ်ားအေပၚ ပါတီအလုိက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အဆုိမ်ားအေပၚ ပါတီအလုိက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ 
တြင္ USDP သည္ အႀကိမ္ေရ ၅၈ ေဆြးေႏြးထားၿပီး အျမင့္ တြင္ USDP သည္ အႀကိမ္ေရ ၅၈ ေဆြးေႏြးထားၿပီး အျမင့္ 
ဆံုးျဖစ္သည္။ NDF သည္ ၁၀ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဆံုးျဖစ္သည္။ NDF သည္ ၁၀ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ကာ၊ SNDP သည္ ၉ ႀကိမ္ျဖင့္ တတိယေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ကာ၊ SNDP သည္ ၉ ႀကိမ္ျဖင့္ တတိယေဆြးေႏြးမႈ 
အမ်ားဆံုးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ပါတီ ၁၃ ခုမွ ဝင္ အမ်ားဆံုးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ပါတီ ၁၃ ခုမွ ဝင္ 
ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အေနအထားကုိ ဇယား (၅.၄) တြင္ ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အေနအထားကုိ ဇယား (၅.၄) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီ 
ႏွင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီအၾကား ႏွင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပါတီအၾကား 
အခ်ဳိးမွာ ေျခာက္ဆ တစ္ဆနီးပါး ကြာျခားသည္ကုိ ေတြ ႔ရ အခ်ဳိးမွာ ေျခာက္ဆ တစ္ဆနီးပါး ကြာျခားသည္ကုိ ေတြ ႔ရ 
မည္ျဖစ္သည္။မည္ျဖစ္သည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိေဆြးေႏြးမႈမွာ ၂၃ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိေဆြးေႏြးမႈမွာ ၂၃ 
ႀကိမ္ (၂၀.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိမ္ (၂၀.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ ႔ရိွရၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေတြ ႔ရိွရၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားက အႀကိမ္ ၁၇ (၁၅.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ ဒတိုယအမ်ားဆံုး မ်ားက အႀကိမ္ ၁၇ (၁၅.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ ဒတိုယအမ်ားဆံုး 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးထားသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ခြဲေဝမႈတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ခြဲေဝမႈတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း ႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဇယား (၅.၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမဇယား (၅.၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမ

          ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ          ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ပါတီအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈ

ပါတီ
ေဆြးေႏြးသည့္ 

အႀကိမ္အေရအတြက္

USDPUSDP ၅၈၅၈

NDFNDF ၁၀၁၀

SNDPSNDP ၉၉

NLDNLD ၆၆

RNDPRNDP ၆၆

NUPNUP ၅၅

PDPPDP ၃၃

MDPMDP ၃၃

CPPCPP ၂၂

AMRDPAMRDP ၁၁

CNPCNP ၁၁

UDPUDP ၁၁

WDPWDP ၁၁

PNOPPNOP ၁၁

ပုံ (၅-၂)ပုံ (၅-၂)
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ဇယား (၅.၅) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမဇယား (၅.၅) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳေဒသအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈႈ

ေဒသ မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္
ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္

ရန္ကုန္ရန္ကုန္ ၅၇၅၇ ၂၃၂၃

ရွမ္းရွမ္း ၆၇၆၇ ၁၇၁၇

စစ္ကုိင္းစစ္ကုိင္း ၄၉၄၉ ၅၅

မႏၱေလးမႏၱေလး ၄၈၄၈ ၁၃၁၃

ရခုိင္ရခုိင္ ၂၉၂၉ ၁၀၁၀

ကခ်င္ကခ်င္ ၃၀၃၀ ၃၃

ပဲခူးပဲခူး ၄၀၄၀ ၆၆

မေကြးမေကြး ၃၇၃၇ ၆၆

ဧရာ၀တီဧရာ၀တီ ၃၈၃၈ ၈၈

ခ်င္းခ်င္း ၂၁၂၁ ၃၃

မြန္မြန္ ၂၂၂၂ ၄၄

ကရင္ကရင္ ၁၉၁၉ ၄၄

တနသၤာရီတနသၤာရီ ၃၂၃၂ ၃၃

ကယားကယား ၁၉၁၉ ၂၂

၅.၄.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားဆုိင္ရာ၅.၄.၀။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားဆုိင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ပါတီေလးခုမွ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ပါတီေလးခုမွ တင္သြင္း 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီ ၁၄ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၀င္ေရာက္ေခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီ ၁၄ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၀င္ေရာက္ေ
ဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဆြးေႏြးခဲ့သည္။ AMRDPAMRDP ႏွင့္  ႏွင့္ PNOPPNOP တုိ႔မွ တင္သြင္းေသာ  တုိ႔မွ တင္သြင္းေသာ 
အဆုိမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးခံရျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ အဆုိမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးခံရျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ USDPUSDP ပါတီမွ  ပါတီမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မရိွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မရိွ 
သည့္ အဆုိမရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ထုိ႔အတူ သည့္ အဆုိမရိွေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ထုိ႔အတူ USDP USDP မွ မွ 
တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိလည္း အျခားပါတီမ်ားအားလံုး တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိလည္း အျခားပါတီမ်ားအားလံုး 
က ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထုိ႔အျပင္ က ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
USDP USDP မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ 
အဆုိ ၂၁ ခုကုိ အဆုိ ၂၁ ခုကုိ USDPUSDP လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိယ္
တုိင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ၄၅ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တုိင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ၄၅ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိ႔ေၾကာင့္ USDPUSDP မွတင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္  မွတင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ခုလွ်င္ USDPUSDP  
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးေက်ာ္ ဝင္ေဆြးေႏြးေလ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးေက်ာ္ ဝင္ေဆြးေႏြးေလ့ 

ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  အျခားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  အျခားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားက လွယ္မ်ားက USDPUSDP လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္း  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္း 
သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၾကည့္လွ်င္ သည့္ အဆုိမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၾကည့္လွ်င္ 
SNDPSNDP ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ခုနစ္  ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ 
ႀကိမ္အထိ ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႀကိမ္အထိ ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ USDPUSDP တစ္ပါတီတည္းမွ  တစ္ပါတီတည္းမွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏိႈင္းစာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏိႈင္းစာ 
ေသာ္ ေျခာက္ဆ တစ္ဆ ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ ႔ရိွရသည္။ ေသာ္ ေျခာက္ဆ တစ္ဆ ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ ႔ရိွရသည္။ 
USDPUSDP သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအမ်ားဆံုးရရိွထားသည့္  သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအမ်ားဆံုးရရိွထားသည့္ 
ပါတီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အျခားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ပါတီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အျခားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ အဆုိ စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ အဆုိ 
တင္သြင္းသူ၏ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြး တင္သြင္းသူ၏ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြး 
ေႏြးမႈထက္ ပုိမုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ေႏြးမႈထက္ ပုိမုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

ပါတီတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါတီတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ 
USDPUSDP ႏွင့္  ႏွင့္ SNDPSNDP တုိ႔အၾကား အျမင့္မားဆံုးရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔  တုိ႔အၾကား အျမင့္မားဆံုးရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ 
ရၿပီး၊ ရၿပီး၊ USDPUSDP က  က NDFNDF ၏ အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး  ၏ အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး 
မႈ ခုနစ္ႀကိမ္ရိွကာ၊ မႈ ခုနစ္ႀကိမ္ရိွကာ၊ SNDPSNDP က  က USDPUSDP အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္  အဆုိမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ 
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ေဆြးေႏြးမႈမွာလည္း ခုနစ္ႀကိမ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမွာလည္း ခုနစ္ႀကိမ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
ပါတီမ်ားအၾကား အဆုိမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပါတီမ်ားအၾကား အဆုိမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး

မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း NDFNDF မွတင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားကုိ  မွတင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားကုိ 
USDPUSDP မွလြ၍ဲ အျခားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္  မွလြ၍ဲ အျခားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

အဆုိ ၈၀ ကုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ တပ္မေတာ္သား အဆုိ ၈၀ ကုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္မွာ သံုးဦးရိွၿပီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သီလ၊ ကုိယ္စားလွယ္မွာ သံုးဦးရိွၿပီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သီလ၊ 
ဗုိလ္မွဴးႀကီး လွထြန္းႏွင့္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ရဲႏုိင္ဦးတုိ႔ျဖစ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လွထြန္းႏွင့္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ရဲႏုိင္ဦးတုိ႔ျဖစ္ 
သည္။ သံုးဥိးလံုး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အဆုိမွာ ျပည္ သည္။ သံုးဥိးလံုး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အဆုိမွာ ျပည္ 
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြး ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြး 
ေႏြးေသာ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ေႏြးေသာ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ အဆုိျဖစ္သည္။သည့္ အဆုိျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ား အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈကုိ ပါတီမ်ား အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အဆုိေဆြးေႏြးမႈကုိ 
ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ USDPUSDP သည္ အေၾကာင္းအရာ  သည္ အေၾကာင္းအရာ 
အမ်ားဆံုး အဆုိတင္သြင္းႏုိင္သည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရ အမ်ားဆံုး အဆုိတင္သြင္းႏုိင္သည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရ 
ၿပီး၊ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ၿပီး၊ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (၂၆ ႀကိမ္)၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (၂၆ ႀကိမ္)၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ 
ေဆာင္ေရး ခုနစ္ႀကိမ္စီတုိ႔ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ ေဆာင္ေရး ခုနစ္ႀကိမ္စီတုိ႔ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ 
မ်ိဳးတည္းကုိ ဆယ္ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးတည္းကုိ ဆယ္ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည့္ 
အျခားပါတီ မရိွပါ။ ပါတီအားလုံးစုစုေပါင္း အဆုိေဆြးေႏြး အျခားပါတီ မရိွပါ။ ပါတီအားလုံးစုစုေပါင္း အဆုိေဆြးေႏြး 
မႈတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ မႈတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ 

အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရကာ ၄၅ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးထား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရကာ ၄၅ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးထား 
သည္၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၃ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးထား သည္၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၃ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးထား 
သည္။  သည္။  
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း 

အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆုိတင္သြင္းသူ၏ တုိင္း အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆုိတင္သြင္းသူ၏ တုိင္း 
ရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ အဆုိေဆြးေႏြးသူ၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ ရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ အဆုိေဆြးေႏြးသူ၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ 
မႈကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္တြင္း မႈကုိ ဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားေဆြးေႏြးမႈမွာ ၆၉ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားေဆြးေႏြးမႈမွာ ၆၉ 
ႀကိမ္ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိအထဲမွ ႀကိမ္ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိအထဲမွ 
၅၉ ႀကိမ္မွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ား ၅၉ ႀကိမ္မွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ား 
အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းခံရေသာ အဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းသူမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးျခင္းခံရေသာ အဆုိမ်ားကုိ တင္သြင္းသူမ်ားမွာ 
ဗမာတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ ဗမာတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ 
တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္လည္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္လည္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား 
သည္ ၁၄ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒတိုယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအထမွဲ သည္ ၁၄ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒတိုယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအထမွဲ 
၁၃ ႀကိမ္မွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ား ၁၃ ႀကိမ္မွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ား 
အေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသား အေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသား 
မ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိလည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္း မ်ားတင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားကုိလည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္း 
စံု ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ စံု ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 



vTwfawmf avhvmapmifhMunfha&; tpDtpOf

59

ေဒသအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္းေဒသအလုိက္ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း
အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ ဆက္စပ္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ ဆက္စပ္ 
ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အျမင့္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အျမင့္ဆံုး 
ေတြ ႔ရၿပီး ၁၀ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ  ေတြ ႔ရၿပီး ၁၀ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ  
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ား 
ကုိ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေပါင္း ၁၁၁ ကုိ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေပါင္း ၁၁၁ 
ႀကိမ္တြင္ ၄၈ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္။ မႏၲေလးတုိင္း ႀကိမ္တြင္ ၄၈ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္။ မႏၲေလးတုိင္း 

ေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ ေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ 
အဆုိမ်ားမွာ ၂၈ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးခံရ အဆုိမ်ားမွာ ၂၈ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးခံရ 
သည္။သည္။

ျပည္နယ္ ခုႏွစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္ ခုႏွစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ 
သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၃၃ သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၃၃ 
ႀကိမ္ရိွၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႀကိမ္ရိွၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားက ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ မ်ား တင္သြင္းသည့္အဆုိမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမွာ 
၁၃ ႀကိမ္ ရိွသည္။ ၁၃ ႀကိမ္ ရိွသည္။ 
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လႊတ္ေတာ္တြင္ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အဆုိတင္သြင္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္၏ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အဆုိတင္သြင္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္၏ 
အဓိက အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ အစုိးရကုိ အဓိက အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ အစုိးရကုိ 
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး သုံးမ်ဳိးလုံးအတြက္ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး သုံးမ်ဳိးလုံးအတြက္ 
အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ထုိ႔ျပင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္ 
ႏင့္ွ အစုိးရၾကား ဆက္ဆံေရးပုံကုိ အားျပဳျခင္းထက္ လႊတ္ ႏင့္ွ အစုိးရၾကား ဆက္ဆံေရးပုံကုိ အားျပဳျခင္းထက္ လႊတ္ 
ေတာ္အတြင္းမွ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးမွ ေရြးေကာက္တင္ ေတာ္အတြင္းမွ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးမွ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား 
တက္ႂကြသည့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားကုိ တက္ႂကြသည့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားကုိ 
လည္း ေပၚေပါက္ေစသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမွအပ ႏုိင္ငံတစ္ခု လည္း ေပၚေပါက္ေစသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမွအပ ႏုိင္ငံတစ္ခု 
၏ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးအပုိင္းထိ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က လႊမ္းမုိးႏုိင္ ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးအပုိင္းထိ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က လႊမ္းမုိးႏုိင္ 
သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ 
ရာ အဆုိမ်ားကုိ အေရအတြက္အရေရာ အရည္အခ်င္းအရ ရာ အဆုိမ်ားကုိ အေရအတြက္အရေရာ အရည္အခ်င္းအရ 
ပါ တုိးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းအား ပါ တုိးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းအား 
ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္မႈအတြင္း လႊတ္ေတာ္၏ ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္မႈအတြင္း လႊတ္ေတာ္၏ 
အေရးပါ အရာေရာက္မႈကဏၭကုိ သိသာေပၚလြင္ေစမည္ အေရးပါ အရာေရာက္မႈကဏၭကုိ သိသာေပၚလြင္ေစမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိတင္သြင္းမႈအပုိင္းတြင္ ထိေရာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိတင္သြင္းမႈအပုိင္းတြင္ ထိေရာက္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စိန္ေခၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စိန္ေခၚ 
မႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။မႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အဆုိ 

အခန္း (၆)
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ရာတြင္ အဆုိတစ္ခုကုိ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ရာတြင္ အဆုိတစ္ခုကုိ 
တင္သြင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုံးပုံတစ္ပုံ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုံးပုံတစ္ပုံ 
ႏင့္ွအထက္က ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီထားသည့္တုိင္ ႏင့္ွအထက္က ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီထားသည့္တုိင္ 
အဆုံးအျဖတ္တစ္ခုခု က်သည့္ထိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္း အဆုံးအျဖတ္တစ္ခုခု က်သည့္ထိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္း 
မေတြ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ လႊတ္ မေတြ႔ရေတာ့သည့္ အဆုိအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု ဦးစားေပးသေဘာျဖင့္ ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု ဦးစားေပးသေဘာျဖင့္ 
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဆုိမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးျခင္း အဆုံး ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဆုိမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးျခင္း အဆုံး 
အျဖတ္ျပဳျခင္း မခံရဘ ဲအစည္းအေ၀းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္ အျဖတ္ျပဳျခင္း မခံရဘ ဲအစည္းအေ၀းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္ 
ထိ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ျခင္းမရိွသည့္ထိ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ျခင္းမရိွသည့္
သေဘာ သက္ေရာက္လ်က္ ရိွေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ သေဘာ သက္ေရာက္လ်က္ ရိွေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ 
ေတာ္တြင္တင္သြင္းၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီထား ေတာ္တြင္တင္သြင္းၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီထား 
သည့္ အဆုိတုိင္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ေပး သည့္ အဆုိတုိင္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ေပး 
၍ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရိွေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္သာမက ၍ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရိွေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္သာမက 
အဆုိတင္သြင္းသူ၊ အဆုိတင္သြင္းျခင္းကုိ ေထာက္ခံ/အဆုိတင္သြင္းသူ၊ အဆုိတင္သြင္းျခင္းကုိ ေထာက္ခံ/
သေဘာတူသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကပါ  အား သေဘာတူသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကပါ  အား 
ထုတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဆုိအခ်ဳိ႕ ထုတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဆုိအခ်ဳိ႕ 
သည္ ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ သည္ ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္လက္က်င္းပေနသည့္တုိင္ လႊတ္ အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္လက္က်င္းပေနသည့္တုိင္ လႊတ္ 
ေတာ္၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ေတာ္၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား 
ရိွေနသျဖင့္ အဆုိကုိ ျပန္လည္တင္သြင္းျခင္း၊ အေရးႀကီး ရိွေနသျဖင့္ အဆုိကုိ ျပန္လည္တင္သြင္းျခင္း၊ အေရးႀကီး 
အဆုိအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္း နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ အဆုိအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္း နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ 
ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိသုိ႔ ႀကဳိးပမ္းရာ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိသုိ႔ ႀကဳိးပမ္းရာ 
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တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ျခင္း ခံရေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ျခင္း ခံရေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 
အဆုိတစ္ရပ္အား ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈရိွမရိွ အဆုိတစ္ရပ္အား ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈရိွမရိွ 

အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္း၊ အဆုိ၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ရယူျခင္း အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္း၊ အဆုိ၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ရယူျခင္း 
တုိ႔တြင္ နည္းဥပေဒအရ မတ္တပ္ရပ္ဆႏၵျပဳျခင္း နည္းလမ္း တုိ႔တြင္ နည္းဥပေဒအရ မတ္တပ္ရပ္ဆႏၵျပဳျခင္း နည္းလမ္း 
ႏင့္ွ လွ်ဳိ႕ဝွက္(စက္ခလုတ္ႏိွပ္) ဆႏၵျပဳျခင္း နည္းလမ္းတုိ႔ကုိ ႏင့္ွ လွ်ဳိ႕ဝွက္(စက္ခလုတ္ႏိွပ္) ဆႏၵျပဳျခင္း နည္းလမ္းတုိ႔ကုိ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထုိနည္းလမ္းႏွစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထုိနည္းလမ္းႏွစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ 
အသုံးျပဳျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သုိ႔ အသုံးျပဳျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သုိ႔ 
မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားက ဆုံးျဖတ္ပုိင္ မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားက ဆုံးျဖတ္ပုိင္ 
ခြင့္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ အဆုံး ခြင့္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ အဆုံး 
အျဖတ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈႏွင့္ အထိအရွ အျဖတ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈႏွင့္ အထိအရွ 
လြယ္ေသာ အဆုံးအျဖတ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမ ဲလြယ္ေသာ အဆုံးအျဖတ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမ ဲ
ေပးႏုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါ ေပးႏုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ လ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးျခင္းကုိ အသားေပးသုံးစြမဲႈသည္ သည္။ လ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးျခင္းကုိ အသားေပးသုံးစြမဲႈသည္ 
လႊတ္ေတာ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ လႊတ္ေတာ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ 
သလုိ မတ္တပ္ရပ္ဆႏၵျပဳျခင္းကုိ အသားေပး သုံးစြဲပါက သလုိ မတ္တပ္ရပ္ဆႏၵျပဳျခင္းကုိ အသားေပး သုံးစြဲပါက 
လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ 
က်ဥ္းေျမာင္းေစကာ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ဆုံး က်ဥ္းေျမာင္းေစကာ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ဆုံး 
ျဖတ္မႈေပၚတြင္ မလုိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွ ျဖတ္မႈေပၚတြင္ မလုိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွ 
ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုိ၍ ထိေရာက္တိက်ေသာ လုပ္ ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုိ၍ ထိေရာက္တိက်ေသာ လုပ္ 
ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားေကာင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားေကာင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ 
အျဖစ္ လ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵျပဳျခင္းကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ အျဖစ္ လ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵျပဳျခင္းကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ကာ အဆုိတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကာ အဆုိတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေထာက္ခံမႈ ကန္႔ကြက္မႈတုိ႔ကုိ စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေထာက္ခံမႈ ကန္႔ကြက္မႈတုိ႔ကုိ 
တိက်စြာ မွတ္တမ္းထားရိွရန္လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။တိက်စြာ မွတ္တမ္းထားရိွရန္လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
တစ္ရပ္ရပ္တြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ မဆဲႏၵရွင္မ်ားကုိ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ အဆုိမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ မဆဲႏၵရွင္မ်ားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳတင္ျပရျခင္းသာမက သက္ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳတင္ျပရျခင္းသာမက သက္ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံႏုိင္ငံ 
ေရးပါတီ၏ ရပ္တည္မႈကုိပါ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရးပါတီ၏ ရပ္တည္မႈကုိပါ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္း လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္း 
ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ အဆုိတစ္ရပ္အေပၚ ျပင္ဆင္ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ အဆုိတစ္ရပ္အေပၚ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္ အဆုိ တင္သြင္းခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ထုိနည္းလမ္း ခ်က္ အဆုိ တင္သြင္းခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ထုိနည္းလမ္း 
အား လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္ အား လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္ 
အတြင္း အသုံးျပဳျခင္း မရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရပါသည္။ အေရး အတြင္း အသုံးျပဳျခင္း မရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရပါသည္။ အေရး 
ႀကီးအဆုိ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ျပၿပီးအဆုိ ျပန္လည္တင္ ႀကီးအဆုိ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ျပၿပီးအဆုိ ျပန္လည္တင္ 
သြင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္း သြင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္း 
ျခင္းနည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ အစုိးရအား ထိန္း ျခင္းနည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ အစုိးရအား ထိန္း 
ေက်ာင္းစိစစ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေက်ာင္းစိစစ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ေကာင္းမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းေသာအဆုိမ်ား အေဟာသိကံ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းေသာအဆုိမ်ား အေဟာသိကံ 
မျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။မျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ 
သုံးရပ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိစုစုေပါင္းသည္ ပ်မ္းမွ် သုံးရပ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိစုစုေပါင္းသည္ ပ်မ္းမွ် 
အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ အဆုိ ၁ ခုႏႈန္း အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ အဆုိ ၁ ခုႏႈန္း 
သာ တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရပါသည္။ နည္းဥပေဒ သာ တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရပါသည္။ နည္းဥပေဒ 
အရ အဆုိေလးခုထက္ ပုိမုိတင္သြင္းျခင္း မျပဳရဟု ကန္႔သတ္ အရ အဆုိေလးခုထက္ ပုိမုိတင္သြင္းျခင္း မျပဳရဟု ကန္႔သတ္ 
ခ်က္ထားရိွသည္ျဖစ္ရာ အေရအတြက္အားျဖင့္ အဆုိတင္ ခ်က္ထားရိွသည္ျဖစ္ရာ အေရအတြက္အားျဖင့္ အဆုိတင္ 
သြင္းမႈ နည္းပါးသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သြင္းမႈ နည္းပါးသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း 
ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားျပဳမႈ ႀကီးမားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားျပဳမႈ ႀကီးမားသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ နည္းပါးသည္ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ျဖစ္ေစ၊ နည္းပါးသည္ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွ 
ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဆုိပုိမုိ ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဆုိပုိမုိ 
တင္သြင္းႏုိင္မွသာ လႊတ္ေတာ္၏ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈသည္ တင္သြင္းႏုိင္မွသာ လႊတ္ေတာ္၏ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈသည္ 
ယခုထက္ပုိ၍ အားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအား ယခုထက္ပုိ၍ အားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားျပဳ မႈ ၅ ရာခုိင္ ျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားျပဳ မႈ ၅ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းရိွသည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ႏႈန္းရိွသည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ 
မ်ားသည္ အဆုိ ၂၂ ခုထိ (အဆုိစုစုေပါင္း၏ ၁၄.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) မ်ားသည္ အဆုိ ၂၂ ခုထိ (အဆုိစုစုေပါင္း၏ ၁၄.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး၊ ယင္းအဆုိမ်ားထဲမွ အဆုိ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး၊ ယင္းအဆုိမ်ားထဲမွ အဆုိ 
၆ ခု အတည္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္ကုိ ေထာက္ဆလွ်င္ ကုိယ္စား ၆ ခု အတည္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္ကုိ ေထာက္ဆလွ်င္ ကုိယ္စား 
ျပဳမႈနည္းပါးသည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ျပဳမႈနည္းပါးသည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ 
လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ မဆဲႏၵရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ မဆဲႏၵရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 
ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
သိသာမည္ ျဖစ္ပါသည္။သိသာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ပထမေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း 
အဆုိမ်ားမွာ အစုိးရကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္ အဆုိမ်ားမွာ အစုိးရကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္ရြယ္ 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ကုိယ္စားျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ကုိယ္စားျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖင့္ တင္သြင္းေသာ အဆုိအေရအတြက္မွာ နည္းပါးေနေသး ျဖင့္ တင္သြင္းေသာ အဆုိအေရအတြက္မွာ နည္းပါးေနေသး 
သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ 
မဆဲႏၵနယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတ၀န္းရိွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ မဆဲႏၵနယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတ၀န္းရိွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ 
မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မည့္ အဆုိမ်ား ပုိမုိ မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မည့္ အဆုိမ်ား ပုိမုိ 
တင္သြင္းႏုိင္ရန္ မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္၊ ထိေတြ ႔မႈျမင့္မားလာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ျမႇင့္တင္ရန္၊ ထိေတြ ႔မႈျမင့္မားလာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္  ရယူႏုိင္မႈလမ္းေ ၾကာင္းမ်ား  သတင္းအခ်က္အလက္  ရယူႏုိင္မႈလမ္းေ ၾကာင္းမ်ား  
ပုိမုိဖန္တီးအသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေန ပုိမုိဖန္တီးအသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေန 
ျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ ႔ဆက္ ျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ ႔ဆက္ 
သြယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳ သြယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳ 
ႏုိင္ၾကရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ႏုိင္ၾကရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ကုိးကားစာရင္း

၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံး။လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(တတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(တတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၅။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၅။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(စတုတၳတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(စတုတၳတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၁ဝ။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁ဝ။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(တတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(တတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၁၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံး။လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၁၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၁၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၁၄။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၄။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံး။လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၁၅။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၅။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၁၆။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၆။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။
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၁၇။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၇။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 

(တတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(တတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။
၁၈။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၈။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 

တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၁၉။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၉။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂ဝ။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ဝ။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂၁။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၂၁။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂၂။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၂၂။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံး။လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂၃။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၂၃။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂၄။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၂၄။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂၅။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၅။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံး။လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံး။လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၂၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 

(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။
၂၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(တတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(တတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၃ဝ။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၃ဝ။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံး။လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၃၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၃၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံး။လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၃၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၃၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ပထမတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၃၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၃၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 
(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။(ဒုတိယတြဲ)၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး။

၃၄။ The New Light of Myanmar; dated 25th ၃၄။ The New Light of Myanmar; dated 25th 
October, 2011; 17th December, 2011; October, 2011; 17th December, 2011; 
7th, 14th January, 2012; 8th Febru-7th, 14th January, 2012; 8th Febru-
ary, 2012; 4th July, 2012; 2nd August, ary, 2012; 4th July, 2012; 2nd August, 
2012; 4th, 9th January, 2013; 13th 2012; 4th, 9th January, 2013; 13th 
June, 2013; 2nd August, 2013; June, 2013; 2nd August, 2013; 

၃၅။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ၃၅။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း၊ ၄၊ ေမ၊ ၂ဝ၁၂ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း၊ ၄၊ ေမ၊ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္။ခုႏွစ္။

၃၆။ ျမန္မာ့ရက္စဥ္သမုိင္း (တတိယတြဲ၊ ၃၆။ ျမန္မာ့ရက္စဥ္သမုိင္း (တတိယတြဲ၊ 
အပုိင္း-၂)၊ သမုိင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန၊ အပုိင္း-၂)၊ သမုိင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန။ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန။




