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လႊတ္ေတာ္ အမတ္

ဒီစာတမ္းကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး အႏုိင္ရလာတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ေရာက္
ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မင္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံ
ခန္႔ခြဲႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳစုေရးသားပါသည္။

ဘယ္သူအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆုိတာအေရးမၾကီးဘူး။
ဘယ္လုိအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆုိတာ အေရးၾကီးတယ္။

နိဒါန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေတာ္လွန္ေရးခ်ည္းပဲ လုပ္ေနရလုိ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ ဦးမတည္ႏုိင္ခဲ့တာၾကာလွျပီ။

ျဗိတိသွ်ကုိ ေတာ္လွန္ရ၊ ဂ်ပန္ကုိေတာ္လွန္ရ၊ အေခ်ာင္သမားဝါဒကုိ တုိက္ထုတ္ရ၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဆိုးကုိ

ေတာ္လွန္ရ၊ စစ္အာဏာရွင္ကုိ ပုန္ကန္ရနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးဆုိတာ တစ္ဝလဲည္လည္ ျဖစ္ေနခဲ့တာၾကာခ့ဲျပီ။

ဒီလုိနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းၾကမယ္လုိ႔ ဆုိျပီး ဖြင့္သင့္တာဖြင့္၊ ေျဖေလ်ာ့သင့္တာ ေလ်ာ့

လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီမွာလည္း ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆက္လက္ ေတာ္လွန္မယ္ဆုိျပီး လုပ္ခဲ့တာ

ေတာ္လွန္ေရးက ဆက္ျပီး ရွည္လာေနတယ္။ တည္ေဆာက္ေရးက စရမလုိ၊ မစရမလုိနဲ႔ ျဖစ္ေနခဲ့ျပန္တယ္။

ႏိုင္င့ံလြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဖြားဖက္ေတာ္က ျပည္တြင္းစစ္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း အဓိကလုပ္ခဲ့

ရတာက အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး1 ။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိ႔ ေခၚရင္ရပါတယ္။ ေနာက္ျပီး

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အစုိးရျဖစ္တည္ေရး။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႕ေထာက္ခံ

မႈ လိုတယ္။ ဒါမွ တရားဝင္မႈ ဒီဂရီဟာ တက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈကာလမွ ဝိဝါဒ ကြဲၾကတာ တစ္ခုရိွတယ္။ ဘယ္နည္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရေအာင္လုပ္

ၾကမလဲဆိုတ့ဲ ကိစၥ။ စစ္ေရးနည္းလား၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းလား။ တပ္ေပါင္းစုအသြင္နဲ႔စုေပါင္းျပီး စစ္ေရးနည္းကုိ ေရြး

ခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီးကာလမွာၾကေတာ့ ဘယ္စနစ္၊ ဘယ္မူ၊ ဘယ္ဝါဒနဲ႔သြားမလဲ ဆုိတ့ဲ ကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ဝိဝါဒ

ကြဲၾကျပန္ေရာ။ ဒီလိုနဲ႔ ဖဆပလလည္း ကြဲတယ္။ အိုင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ စြဲကိုင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက တပ္

1 National Reconciliation
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အတြင္းကုိ ကုိယ္ေတြ ယုံၾကည္တ့ဲ ဝါဒေတြ သြတ္သြင္းၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တပ္ရင္းအလုိက္ေတာခုိသြားၾက

တယ္။ တပ္မေတာ္ ျပဳိကြဲမႈကေနတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကစဥ္ကလ်ားျဖစ္မႈကုိ ဦးတည္ခဲ့တယ္။

၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္ျပီး ဘယ္စနစ္နဲ႔သြားမလဲဆုိတာကုိ ၾကံဆၾကရင္း ဆုိရွယ္လစ္ကုိ ေရြးခဲ့

တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးေနဝင္းကုိယ္တုိင္က ဆုိရွယ္လစ္သမားမဟုတ္ဘူး။ ဆုိရွယ္လစ္ကုိ ယုံၾကည္သက္ဝင္

သူ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျပီး လုပ္ကုိင္တတ္တ့ဲ Pragmatic သမားတစ္ေယာက္သာ

ျဖစ္တယ္။ Realist သမား တစ္ေယာက္သာျဖစ္တယ္။ ၁၉၇၄ မွာ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို တရားဝင္ ေၾက

ညာျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ နည္းနာေတြကုိ အပီအျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကတယ္။

အေထြေထြစီးပြားေရး ခၽြတ္ျခံဳက်မႈကုိ ၁၉၈၇ ေငြေၾကး ဖ်က္သိမ္းမႈက မီးေမႊးေပးလုိက္တယ္။ လူထုအံုၾကြမႈၾကီး

အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္တယ္။ သူေဌးေရာ၊ ေခြးေရာ လမ္းေပၚထြက္လာၾကတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္း

အလဲေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စီးပြားေရးေရခ်ိန္အေပၚ အေျခခံျပီး ထြက္ေပၚလာၾကတာမ်ားတယ္။ ဆုိရွယ္

လစ္စနစ္ က်ဆုံးျခင္းက ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ပ်က္သုဥ္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေစခ့ဲတယ္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ခၽြတ္ျခံဳက်ျခင္းက

အေထြေထြ လူထုအုံၾကြမႈကုိ ေပၚေပါက္ေစခ့ဲတယ္။ အၾကြင္းမဲ့ လူထုအုံၾကြမႈက အစုိးရအေျပာင္းအလဲကုိ ျဖစ္ေစ

ခဲ့တယ္။

၁၉၉၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့တယ္။ လူထုက အစုိးရအေျပာင္းအလျဲဖစ္ျပီးေရာ ဆိုျပီး ပါတီ

အလံ တစ္ခုတည္းကုိ စုျပဳံျပီး မေဲပးခ့ဲတယ္။ ဒီပါတီက ေအာင္စုတင္လုိ႔ေခၚတဲ့ ဦးေအာင္ၾကီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း

စုၾကည္ နဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးတုိ႔ စုစည္းဖြဲ႕စည္းထားတ့ဲ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ေတာင္ျပဳိကမ္းျပဳိ ေထာက္ခံမကုိဲ ရခဲ့ၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ မရခဲ့ၾကဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ အာဏာသိမ္းအစုိးရနဲ႔ အတုိက္အခံတုိ႔ လြန္ဆြဲပြဲေတြ

ျဖစ္လာၾကတယ္။ စစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အေျခခံစီးပြားေရးေတြကို ဖြင့္ေပးျပီး အတုိက္အခံတုိ႔ကို လူထုနဲ႔

ကင္းကြာေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးက ရွည္ၾကာလာတဲ့ အခါ လူထုကုိယ္တုိင္က ေသြးေအးသြားတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ စစ္အစုိးရေအာက္မွာ ေရာက္ခဲ့ျပန္တယ္။

အခ်ဳိ႕ကလည္း စစ္ေရးနည္းနဲ႔တုိက္ဖုိ႔အတြက္ ေတာခုိၾကတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြကုိ ေရာက္တယ္။ လူမ်ဳိးစု

လက္နက္ကုိင္ေတြ နဲ႔ ေပါင္းျပီး ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆက္လုပ္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြရယူျပီး

ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြလုပ္ဖို႔ တြန္းအားေပးတ့ဲ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြလည္း ရိွၾကတယ္။ ျပည္

တြင္းမွာလည္း ၾကိတ္ဝိုင္းေတြ ဖြဲ႕ျပီး ႏိုင္သေလာက္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေထာင္က်တဲ့သူေတြလည္း

က်။ အႏိွပ္စက္ခံျပီး ဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္သြားတ့ဲ လူေတြလည္း ရိွတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကုိ လက္လႊတ္လိုက္ျပီး ႏိုင္ငံေရး

နဲ႔ ေဝးေဝးေနတဲ့သူေတြလည္း ရိွတယ္။
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၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ (မဲ မေပးေၾကး)2 ဆုိျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔လုပ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက

တရားဝင္ျဖစ္သြားတယ္။ အတုိက္အခံတုိ႔ မေအာင္ျမင္လုိက္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၂ မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

လုပ္တယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၄၅ ေနရာ ျပဳိင္တဲ့ေနရာမွာ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြး

ေကာက္ပြဲကေနတက္လာတ့ဲ အစုိးရသစ္ကို တရားဝင္မႈ ေပးမယ္/မေပးဘူးလုိ႔ ဒိြဟျဖစ္ေနတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြ ျပတ္

ျပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ အတုိက္အခံတို႔က လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးကုိ

ပါဝင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျပီ။ ဒီ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလည္း ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမႈ3 နဲ႔

တရားဝင္ျဖစ္မႈ4 ပိုျမင့္လာတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈကုိ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးထက္ ပိုျပီး လုပ္ခဲ့တယ္။ စီးပြား

ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ကားကိစၥ၊ ေလာင္စာဆီကိစၥ၊ ဘဏ္ကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥ၊ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥ

(တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး) စတ့ဲ ကိစၥရပ္ေတြကုိ သိသိသာသာေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကားကိစၥနဲ႔

ေငြေၾကးကိစၥတုိ႔မွာ မူဝါဒ ျပႆနာ ထပ္တိုးေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဥပမာ - ရန္ကုန္ျမဳိ႕၌ အလြန္အမင္း

ကားလမ္းၾကပ္မႈကိစၥနဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကိစၥ၊ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ေဒၚလာေစ်း

တစ္ေဒၚလာ ၁၂၈၀ က်ပ္အထိ ျဖစ္လာတယ္။ ၂၀၁၀ ကစျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ (၅ ႏွစ္အတြင္း) ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း

နီးပါး ေငြေၾကး ေဖာင္းပြလာတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေနနဲ႔ သိသိသာသာ မေျပာင္းလႏဲိုင္တ့ဲ ကိစၥရပ္ေတြ အမ်ားၾကီး ရိွေနေသးပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အၾကီးမားဆုံးေသာ မေျပာင္းလဲႏိုင္တ့ဲ ကိစၥရပ္ကေတာ့ ျဗဴရုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးပဲ ျဖစ္ပါ

တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊဟာ ဦးေနဝင္း အစိုးရရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ဆိုးကုိ အေမြရခဲ့တယ္။ ဦးသိန္းစိန္

အစုိးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရ႕ဲ စစ္ဘက္အရာရွိၾကီးမ်ားရဲ႕ျခစားမႈ အေမြကို ရခဲ့တယ္။ စစ္ဘက္အရာရွိၾကီး

မ်ားရဲ႕ ျခစားမႈဆုိတာ စီးပြားေရးမွာ ခရုိနီေတြနဲ႔ စစ္ဘက္က ဘ႑ာေငြရရိွရန္ အလုိ႔ငွာ လုပ္ေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရ႕ဲ ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ သမုိင္းကုိ ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သမုိင္းအျဖစ္အပ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတ့ဲ

အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရိွခဲ့တယ္။ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနတ့ဲ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ၾကံဳေတြ႕ရတယ္။ အထူးသျဖင့္

ဦးသန္းေရႊဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကုိ အဓိကထားျပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ဆက္

လက္ျပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြရ႕ဲ အဆင့္မွီမႈနဲ႔ အေရအတြက္အားျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနဆပဲဲ ျဖစ္ပါ

တယ္။ ဒီလုိပဲ အခု အစုိးရအသစ္ျဖစ္လာမယ့္ သူေတြမွာ တာဝန္ရွိတာက ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အေပၚထပ္ အေဆာက္အအုံနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကုိ အေရအတြက္

အားျဖင့္ေရာ၊ အေရအေသြးအားျဖင့္ေရာ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ တာဝန္ရိွေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

2 No Vote
3 International Recognition
4 Legitimacy
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စီးပြားေရးနားမလည္ပဲ ႏုိင္ငံေရး လုပ္လုိ႔ မရဘူး။
လီကြမ္ယု

၁။ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး တက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ သိရမည့္ အရာမ်ားရွိသည္။ လုပ္ရမည့္

အရာမ်ားရွိသည္။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည့္ အရာမ်ားရွိသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အရာမ်ားရွိသည္။ အသစ္

တည္ေဆာက္ရမည့္ အရာမ်ားရွိသည္။ ထိုအရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ အဓိက ခြဲျခားေသာ္ အေပ်ာ့ထည္ပိုင္း5 ႏွင့္

အမာထည္ပိုင္း6 ဟူ၍ ခြဲျခားရမည္။ ထုိအပိုင္းမ်ားတြင္ လက္တေလာ ေျဖရွင္း၍ ရႏိုင္သည့္ အပုိင္းမ်ားပါဝင္

သလုိ ယခု အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သက္တမ္းကာလအတြင္း၌ပင္ ေျပလည္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားရိွသည္။ ထို႔အတူ ေနာင္

တက္လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အလြန္ အစုိးရသစ္အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ အရာမ်ား

လည္း ရိွသည္။ အစုိးရအဆက္ဆက္ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားလည္း ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

ျပည္သူ႕အက်ဳိးကုိ သယ္ပိုးမည့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား သိေစရန္ အေရးၾကီးသည္။

၂။ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္၏ အေျခခံ

အခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ စား

ဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕

ေစရန္ျဖစ္သည္။ စားဝတ္ေနေရး

အဆင္ေျပရံုျဖင့္ မလုံေလာက္

ေသာအခါ အရည္အေသြးျပည့္မီွ

ေသာ စားေသာက္ေနထုိင္ဝတ္

စားမႈ ပံုစံ ျဖစ္ေစရန္ ျဖည့္ဆည္း

ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး

လူေနမႈ အဆင့္အတန္း အျမင့္

မားဆုံးျဖစ္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပး

ေရးျဖစ္သည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပထမ

ဆုံး လုပ္ရမည့္ ေယဘုယ်အလုပ္

မွာ - ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး7

ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကမာၻ၌ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္

ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔ အစုိးရအဆက္ဆက္က ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

5 Software Sector
6 Hardware Sector
7 Poverty Reduction

အလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခ သတ္မွတ္ျခင္းက ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ
တန္ဖုိးျမင့္မားေစျခင္းလား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးလား၊
အမွန္တကယ္ေရာ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အၾကား အက်ဳိးေက်းဇူး

ျဖစ္ထြန္းပါရဲ႕လား…..
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ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္သူ႕အေရြးခ်ယ္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရမဲႈ သံသရာကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ရန္ တာဝန္

ရိွသည္။ ဆင္းရမဲႈသံသရာ (စက္ဝန္း) ကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မွာ - ဆင္းရျဲခင္း၏ အေၾကာင္း8

ကုိ သိရန္ လုိသည္။ သိရုံျဖင့္ မလုံေလာက္၊ ေျခေျချမစ္ျမစ္နားလည္၍ ဆင္းရဲမႈမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီ

ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ေအာက္စ္ဖို႔တကၠသုိလ္မွ ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡ ေပါေကာ္

လီယာ9 ေရးသားေသာ ေအာက္ေျခသန္း တစ္ေထာင္10

စာအုပ္၌ ႏုိင္ငံမ်ားဆင္းရရဲျခင္း အေၾကာင္း (၄) ပါးကုိ ေဖာ္ျပ

ထားသည္။

(၁) ပဋိပကၡေထာင္ေခ်ာက္

(၂) သဘာဝသယံဇာတ ေထာင္ေခ်ာက္

(၃) အိမ္နီးခ်င္းဆုိးမ်ားႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏုိင္ငံျဖစ္

ရျခင္း ေထာင္ေခ်ာက္

(၄) ႏုိင္ငံငယ္ငယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ည့ံ ေထာင္ေခ်ာက္

ဟူေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ (၄) မ်ဳိးတြင္ က်ေရာက္ေနျခင္း

ေၾကာင့္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

၅။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဖြားဖက္ေတာ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္

ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခု အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ကာလ၌ ဘာသာေရး/ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားသည္

ပဋိပကၡကို ရွည္ၾကာေစေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး

အရ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ မတည္ျငိမ္သည့္ ႏုိင္ငံကုိ မည္သည့္ ႏိုင္ငံ

ကမွ် ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွခ်င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ

သတိျပဳရမည္။

၆။ စစ္အစုိးရသည္ ျပည္သူ႕အခြန္အေပၚ မွီခိုတည္ေဆာက္ထားသည့္ အစုိးရတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ သဘာဝသယံ

ဇာတအေပၚ အမီွျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရျဖစ္သည့္ အတြက္ သဘာဝသယံဇာတေပါၾကြယ္ဝျခင္းကပင္

အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမေဲအာင္ ေက်းဇူးျပဳေပးျခင္း မည္ေနေပသည္။ သယံဇာတခြဲေဝမႈ စနစ္သည္ တစ္ဖက္

ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနျခင္းကပင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မျငိမ္းသက္ႏိုင္ေအာင္ ရိွေနသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရမည္။

8 Cause of Poverty
9 Paul Collier
10 The Bottom Billion (Why the poorest countries are failing and what can be done about it)

Poverty trap

1) landlocked with bad Neighbors
2) Abundant Natural Resources
3) Bad Governance
4) Civil Wars
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၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံတစ္ခု မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအရ အားသာခ်က္မ်ား

မ်ားစြာ ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခြင့့္အလမ္းမ်ားကုိ အသုံးခ်ရန္ ျမန္မာတုိ႔ မ်ားစြာ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ျမန္မာ့

ပင္လယ္ျပင္ကုိ ငါးဖမ္းျခင္း စသည့္ ေရထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွအပ ပို၍ အသုံးမခ်ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ စကၤာပူသည္

သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရေၾကာင္းအခ်က္အျခာအျဖစ္ တည္ရိွမႈကုိ စနစ္တက် အသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့၍ အာရွက်ား

တစ္ေကာင္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္၏ လႊမ္းမုိးမႈသည္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ အစဥ္အဆက္ ၾကာေညာင္း

ခဲ့သည္။ ၈၈ အေရးအခင္းကာလေနာက္ပိုင္း ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပင္းထန္ျခင္းသည္လည္း တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ

အစုိးရတုိ႔ ပိုမို အေနနီးျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ တရုတ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို က်င့္သုံး

သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးက႑၌ တင္းက်ပ္ေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္

ကုိ က်င့္သုံးသည္။ အုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီအရ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ ယုံၾကည္သက္ဝင္ေနဆလဲည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္

ကမာၻ႔စီးပြားေရး အင္အားၾကီး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရွိေနသည္။

၈။ ျမန္မာသည္ အိႏိၵယထက္ တရုတ္ႏွင့္ ပိုမို အေနနီးခဲ့သည္။ တရုတ္ဩဇာသည္ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္

ပယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအေပၚ အေတာ္လႊမ္းမိုးသည္။ အိႏိၵယႏွင့္ တရုတ္ယွဥ္ေသာ္ အိႏိၵယသည္ တရုတ္ေလာက္

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ မရိွ။ ထို႔အျပင္ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာအၾကား စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးသည္ က်ယ္ျပန္႔မႈ နိမ့္

သည္။ ထုိသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကပင္ အာဏာရွင္ အိမ္နီးခ်င္း၏ အရိပ္သည္ အေတာ္ႏွင့္ ဖ်က္၍ မရျခင္း

ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအဖို႔ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ အက်ဳိး

တူ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံႏိုင္ေလေလ၊ ႏုိင္ငံတုိးတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေလေလျဖစ္သည္။

၉။ ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကုိ ခိုင္မာ၍ က်စ္လစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္

ဖက္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲႏိုင္ေရးသည္ အေရးၾကီးသည္။ ႏိုင္ငံ့စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအဖုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ လက္တံ ရွည္ရန္

အေရးၾကီးသည္။ သံတမန္ စြမ္းရည္မ်ား ကိန္းဝပ္ေနရမည္။ သိမ္ေမြ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္၍

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ အနာဂတ္ကုိ ၾကဳိျမင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္ ရင့္

သန္ရမည္။

၁၀။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အႏုပညာ11 ဟု ဆုိႏိုင္က ဆုိႏိုင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အတတ္ကုိ မကၽြမ္းက်င္ပႏွဲင့္ ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၍ မရ။ ျဖစ္ခ်င္၍ မရ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ဥပေဒ

ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပဳစုခ်မွတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်

မွတ္ရသူျဖစ္သည္။ မူဝါဒမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရသူလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက မူဝါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ရန္အတြက္ ျဗဴရုိကေရစီယႏ ၱရားကုိ ေမာင္းႏွင္ရန္ တာဝန္ရိွေသးသည္။ ျဗဴရုိကေရစီက မူဝါဒ အေကာင္

အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ တာဝန္ယူ၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕က မူဝါဒအေပၚ အလုံးစုံ တာဝန္ခံရ

သည္။ အစုိးရသည္ မူဝါဒကုိ တာဝန္ခံသူျဖစ္ျပီး၊ ျဗဴရုိကေရစီသည္ မူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူျဖစ္သည္။

11 Politics is the art of government
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၁၁။ တဖန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသက္ဝင္

ေအာင္လုပ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရသည္။ အသစ္လိုအပ္သည္္မ်ားကုိ ျပဳစုရသည္။

ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ရသည္။

၁၂။ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ -

(က) အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းနာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းနာကုိ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ရမည္။

(ခ) ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

(ဂ) မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီမံကိန္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရမည္/ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရမည္။

(ဃ) သံတမန္အရည္အေသြးရိွရမည္။

(င) ျဗဴရုိကေရစီယႏ ၱယား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ နားလည္ရမည္။

(စ) ျပည္သူထ၌ဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရိွတရားကုိ ၾကည့္ျမင္တတ္ရမည္။

(ဆ) လုိရင္းေသာ့ခ်က္က်ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္၊ သုံးသပ္၊ ေရြးခ်ယ္တတ္ရမည္။

သုိ႔မွသာ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမား/ ႏိုင္ငံျပဳသုခမိန္မ်ား12 ျဖင့္ အသက္ဝင္လာမည္

ျဖစ္သည္။

၁၃။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကား ေၾကာက္စရာေကာင္း

လွသည္။ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအဖုိ႔

နံပါတ္ (၁) ျပည္သူအား ဆင္းရတဲြင္း

က ကယ္ထုတ္ရမည္။

နံပါတ္ (၂) ျပည္သူ သက္သာေခ်ာင္

လည္ ေအာင္လုပ္ေပးရမည္။

နံပါတ္ (၃) ျပည္သူ ခ်မ္းသာေအာင္

လုပ္ေပးရမည္။

နံပါတ္ (၄) ျပည္သူက လူ႕ဘဝတန္ဖိုး

ႏွင့္ လူ႕ဘဝအဓိပၸာယ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္

ေအာင္ ျပဳျပင္စီရင္ေပးရမည္။

ထုိအရာမ်ားကုိ လုပ္ႏုိင္ရန္ ဆင္းရမဲႈ သံသရာ

ကုိ သိရမည္။ နားလည္ရမည္။ ဆင္းရျဲခင္း၏ ဇာတ္ျမစ္ကုိ သိရမည္။ ျပည္သူ႔ကို ဆင္းရျဲခင္း လြတ္ကင္းေစခ်င္

ေသာ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပထက္သန္စြာ ရွိပါမွ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ေမွ်ာ္မွန္းသင့္သည္။

12 Statesman/ Statesmanship

8 |လႊတ္ေတာ္အမတ္ မင္းေသ့

၁၁။ တဖန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသက္ဝင္

ေအာင္လုပ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရသည္။ အသစ္လိုအပ္သည္္မ်ားကုိ ျပဳစုရသည္။

ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ရသည္။

၁၂။ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ -

(က) အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းနာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းနာကုိ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ရမည္။

(ခ) ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

(ဂ) မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီမံကိန္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရမည္/ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရမည္။

(ဃ) သံတမန္အရည္အေသြးရိွရမည္။

(င) ျဗဴရုိကေရစီယႏ ၱယား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ နားလည္ရမည္။

(စ) ျပည္သူထ၌ဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရိွတရားကုိ ၾကည့္ျမင္တတ္ရမည္။

(ဆ) လုိရင္းေသာ့ခ်က္က်ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္၊ သုံးသပ္၊ ေရြးခ်ယ္တတ္ရမည္။

သုိ႔မွသာ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမား/ ႏိုင္ငံျပဳသုခမိန္မ်ား12 ျဖင့္ အသက္ဝင္လာမည္

ျဖစ္သည္။

၁၃။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကား ေၾကာက္စရာေကာင္း

လွသည္။ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအဖုိ႔

နံပါတ္ (၁) ျပည္သူအား ဆင္းရတဲြင္း

က ကယ္ထုတ္ရမည္။

နံပါတ္ (၂) ျပည္သူ သက္သာေခ်ာင္

လည္ ေအာင္လုပ္ေပးရမည္။

နံပါတ္ (၃) ျပည္သူ ခ်မ္းသာေအာင္

လုပ္ေပးရမည္။

နံပါတ္ (၄) ျပည္သူက လူ႕ဘဝတန္ဖိုး

ႏွင့္ လူ႕ဘဝအဓိပၸာယ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္

ေအာင္ ျပဳျပင္စီရင္ေပးရမည္။

ထုိအရာမ်ားကုိ လုပ္ႏုိင္ရန္ ဆင္းရမဲႈ သံသရာ

ကုိ သိရမည္။ နားလည္ရမည္။ ဆင္းရျဲခင္း၏ ဇာတ္ျမစ္ကုိ သိရမည္။ ျပည္သူ႔ကို ဆင္းရျဲခင္း လြတ္ကင္းေစခ်င္

ေသာ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပထက္သန္စြာ ရွိပါမွ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ေမွ်ာ္မွန္းသင့္သည္။
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၁၁။ တဖန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသက္ဝင္

ေအာင္လုပ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရသည္။ အသစ္လိုအပ္သည္္မ်ားကုိ ျပဳစုရသည္။

ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ရသည္။

၁၂။ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ -

(က) အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းနာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းနာကုိ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ရမည္။

(ခ) ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

(ဂ) မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီမံကိန္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရမည္/ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရမည္။

(ဃ) သံတမန္အရည္အေသြးရိွရမည္။

(င) ျဗဴရုိကေရစီယႏ ၱယား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ နားလည္ရမည္။

(စ) ျပည္သူထ၌ဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရိွတရားကုိ ၾကည့္ျမင္တတ္ရမည္။

(ဆ) လုိရင္းေသာ့ခ်က္က်ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္၊ သုံးသပ္၊ ေရြးခ်ယ္တတ္ရမည္။

သုိ႔မွသာ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမား/ ႏိုင္ငံျပဳသုခမိန္မ်ား12 ျဖင့္ အသက္ဝင္လာမည္

ျဖစ္သည္။

၁၃။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကား ေၾကာက္စရာေကာင္း

လွသည္။ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအဖုိ႔

နံပါတ္ (၁) ျပည္သူအား ဆင္းရတဲြင္း

က ကယ္ထုတ္ရမည္။

နံပါတ္ (၂) ျပည္သူ သက္သာေခ်ာင္

လည္ ေအာင္လုပ္ေပးရမည္။

နံပါတ္ (၃) ျပည္သူ ခ်မ္းသာေအာင္

လုပ္ေပးရမည္။

နံပါတ္ (၄) ျပည္သူက လူ႕ဘဝတန္ဖိုး

ႏွင့္ လူ႕ဘဝအဓိပၸာယ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္

ေအာင္ ျပဳျပင္စီရင္ေပးရမည္။

ထုိအရာမ်ားကုိ လုပ္ႏုိင္ရန္ ဆင္းရမဲႈ သံသရာ

ကုိ သိရမည္။ နားလည္ရမည္။ ဆင္းရျဲခင္း၏ ဇာတ္ျမစ္ကုိ သိရမည္။ ျပည္သူ႔ကို ဆင္းရျဲခင္း လြတ္ကင္းေစခ်င္

ေသာ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပထက္သန္စြာ ရွိပါမွ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ေမွ်ာ္မွန္းသင့္သည္။

12 Statesman/ Statesmanship



9 |လႊတ္ေတာ္အမတ္ မင္းေသ့

၁၄။ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈေဗဒတြင္ ဆင္းရဲမႈသံသရာစက္ဝန္း13 ဆုိတာ ရိွသည္။ ဆင္းရမဲႈ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆုိတာကုိ

ေဘာဂေဗဒရႈေထာင့္က ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲရသလဲ။ ဝင္ေငြနိမ့္၍ ဆင္းရရဲျခင္း ျဖစ္

သည္။ ဝင္ေငြနိမ့္ေတာ့ ေငြမစုႏိုင္။ ေငြမစုႏုိင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မျပဳႏိုင္။ ျပန္လည္ မျမဳပ္ႏိုင္ေတာ့ စီးပြားေရး

ဖြံ႕ျဖိဳးမတုိးတက္။ စီးပြားေရး မတုုိးတက္ေတာ့ ႏုိင္ငံ့အသားတင္ ဝင္ေငြ နိမ့္။ ႏိုင္င့ံဝင္ေငြ နိမ့္ေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈ

စြမ္းအားက်။ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား

က်ေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား။

ထုိအခ်က္မ်ားသည္ ဆင္းရမဲႈ သံသ

ရာလည္ျခင္း၏ ကြင္းဆက္မ်ား ျဖစ္

သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရမဲႈ သံသ

ရာသည္ အဆုိးေက်ာ့ သံသရာ

လည္ျခင္း သေဘာျဖစ္ေနသည္။

၁၅။ ဆင္းရမဲႈ အေၾကာင္းကုိ အစ

ဆြဲမထုတ္ႏိုင္ေသာအခါ ဆင္းရမဲႈကို

ခ်ဳိးဖ်က္ဖို႔အတြက္ မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ ဆင္းရမဲႈ စက္ဝိုင္းသည္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈစက္ဝိုင္းက့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေၾကာက္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳမရွိ။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေတာ့ မလုပ္တတ္။

မလုပ္တတ္ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္။ မလုပ္ႏိုင္ ေတာ့ စိုးရိမ္ျပီး ေၾကာက္။ ေၾကာက္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့

အေတြ႕အၾကံဳမရွိ၊ အေတြ႕အၾကံဳမရိွေတာ့ မလုပ္ ႏုိင္၊ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ေၾကာက္။

ဝင္ေငြ မရိွေတာ့ ပညာမတတ္။ ပညာမတတ္ေတာ့ အလုပ္မရ၊ အလုပ္မရေတာ့ ဝင္ေငြမရွိ။ အလုပ္ရရင္လည္း

လုပ္ခ/ လစာနိမ့္တဲ့ အလုပ္ကုိသာ ရ။ လုပ္ခ နိိမ့္ေတာ့ ဝင္ေငြ နိမ့္။ ဝင္ေငြ နည္း…. စသျဖင့္ ရိွေနသည္။

၁၆။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သူေနသူအဖို႔ ျပည္သူ႕၏ ဝင္ေငြကုိ တိုးေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရမည္။

ဝင္ ေငြတိုးတက္ရန္ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူညီမွ်စြာ

ခြင့္ျပဳထား ရမည္။ ႏိုင္ငံသားမွန္လွ်င္ လူတိုင္းအား စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ညီမွ်ေစရမည္။ အဆုိပါ အခ်က္သည္

ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးမူမ်ားကုိ အသက္ဝင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆုိသည္မွာလည္း ျပည္သူ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ခ်မ္းသာခြင့္ အျပည့္အဝရေစျပီး ျပည္သူခ်မ္းသာလွ်င္ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္သည္

ဟုု မွတ္ယူ ရန္ပင္ျဖစ္သည္။

13 Poverty Cycle
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၁၄။ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈေဗဒတြင္ ဆင္းရဲမႈသံသရာစက္ဝန္း13 ဆုိတာ ရိွသည္။ ဆင္းရမဲႈ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆုိတာကုိ

ေဘာဂေဗဒရႈေထာင့္က ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲရသလဲ။ ဝင္ေငြနိမ့္၍ ဆင္းရရဲျခင္း ျဖစ္

သည္။ ဝင္ေငြနိမ့္ေတာ့ ေငြမစုႏိုင္။ ေငြမစုႏုိင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မျပဳႏိုင္။ ျပန္လည္ မျမဳပ္ႏိုင္ေတာ့ စီးပြားေရး

ဖြံ႕ျဖိဳးမတုိးတက္။ စီးပြားေရး မတုုိးတက္ေတာ့ ႏုိင္ငံ့အသားတင္ ဝင္ေငြ နိမ့္။ ႏိုင္င့ံဝင္ေငြ နိမ့္ေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈ

စြမ္းအားက်။ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား

က်ေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား။

ထုိအခ်က္မ်ားသည္ ဆင္းရမဲႈ သံသ

ရာလည္ျခင္း၏ ကြင္းဆက္မ်ား ျဖစ္

သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရမဲႈ သံသ

ရာသည္ အဆုိးေက်ာ့ သံသရာ

လည္ျခင္း သေဘာျဖစ္ေနသည္။

၁၅။ ဆင္းရမဲႈ အေၾကာင္းကုိ အစ

ဆြဲမထုတ္ႏိုင္ေသာအခါ ဆင္းရမဲႈကို

ခ်ဳိးဖ်က္ဖို႔အတြက္ မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ ဆင္းရမဲႈ စက္ဝိုင္းသည္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈစက္ဝိုင္းက့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေၾကာက္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳမရွိ။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေတာ့ မလုပ္တတ္။

မလုပ္တတ္ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္။ မလုပ္ႏိုင္ ေတာ့ စိုးရိမ္ျပီး ေၾကာက္။ ေၾကာက္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့

အေတြ႕အၾကံဳမရွိ၊ အေတြ႕အၾကံဳမရိွေတာ့ မလုပ္ ႏုိင္၊ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ေၾကာက္။

ဝင္ေငြ မရိွေတာ့ ပညာမတတ္။ ပညာမတတ္ေတာ့ အလုပ္မရ၊ အလုပ္မရေတာ့ ဝင္ေငြမရွိ။ အလုပ္ရရင္လည္း

လုပ္ခ/ လစာနိမ့္တဲ့ အလုပ္ကုိသာ ရ။ လုပ္ခ နိိမ့္ေတာ့ ဝင္ေငြ နိမ့္။ ဝင္ေငြ နည္း…. စသျဖင့္ ရိွေနသည္။

၁၆။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သူေနသူအဖို႔ ျပည္သူ႕၏ ဝင္ေငြကုိ တိုးေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရမည္။

ဝင္ ေငြတိုးတက္ရန္ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူညီမွ်စြာ

ခြင့္ျပဳထား ရမည္။ ႏိုင္ငံသားမွန္လွ်င္ လူတိုင္းအား စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ညီမွ်ေစရမည္။ အဆုိပါ အခ်က္သည္

ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးမူမ်ားကုိ အသက္ဝင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆုိသည္မွာလည္း ျပည္သူ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ခ်မ္းသာခြင့္ အျပည့္အဝရေစျပီး ျပည္သူခ်မ္းသာလွ်င္ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္သည္

ဟုု မွတ္ယူ ရန္ပင္ျဖစ္သည္။
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၁၄။ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈေဗဒတြင္ ဆင္းရဲမႈသံသရာစက္ဝန္း13 ဆုိတာ ရိွသည္။ ဆင္းရမဲႈ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆုိတာကုိ

ေဘာဂေဗဒရႈေထာင့္က ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲရသလဲ။ ဝင္ေငြနိမ့္၍ ဆင္းရရဲျခင္း ျဖစ္

သည္။ ဝင္ေငြနိမ့္ေတာ့ ေငြမစုႏိုင္။ ေငြမစုႏုိင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မျပဳႏိုင္။ ျပန္လည္ မျမဳပ္ႏိုင္ေတာ့ စီးပြားေရး

ဖြံ႕ျဖိဳးမတုိးတက္။ စီးပြားေရး မတုုိးတက္ေတာ့ ႏုိင္ငံ့အသားတင္ ဝင္ေငြ နိမ့္။ ႏိုင္င့ံဝင္ေငြ နိမ့္ေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈ

စြမ္းအားက်။ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား

က်ေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား။

ထုိအခ်က္မ်ားသည္ ဆင္းရမဲႈ သံသ

ရာလည္ျခင္း၏ ကြင္းဆက္မ်ား ျဖစ္

သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရမဲႈ သံသ

ရာသည္ အဆုိးေက်ာ့ သံသရာ

လည္ျခင္း သေဘာျဖစ္ေနသည္။

၁၅။ ဆင္းရမဲႈ အေၾကာင္းကုိ အစ

ဆြဲမထုတ္ႏိုင္ေသာအခါ ဆင္းရမဲႈကို

ခ်ဳိးဖ်က္ဖို႔အတြက္ မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ ဆင္းရမဲႈ စက္ဝိုင္းသည္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈစက္ဝိုင္းက့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေၾကာက္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳမရွိ။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေတာ့ မလုပ္တတ္။

မလုပ္တတ္ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္။ မလုပ္ႏိုင္ ေတာ့ စိုးရိမ္ျပီး ေၾကာက္။ ေၾကာက္ေတာ့ မလုပ္။ မလုပ္ေတာ့

အေတြ႕အၾကံဳမရွိ၊ အေတြ႕အၾကံဳမရိွေတာ့ မလုပ္ ႏုိင္၊ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ေၾကာက္။

ဝင္ေငြ မရိွေတာ့ ပညာမတတ္။ ပညာမတတ္ေတာ့ အလုပ္မရ၊ အလုပ္မရေတာ့ ဝင္ေငြမရွိ။ အလုပ္ရရင္လည္း

လုပ္ခ/ လစာနိမ့္တဲ့ အလုပ္ကုိသာ ရ။ လုပ္ခ နိိမ့္ေတာ့ ဝင္ေငြ နိမ့္။ ဝင္ေငြ နည္း…. စသျဖင့္ ရိွေနသည္။

၁၆။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သူေနသူအဖို႔ ျပည္သူ႕၏ ဝင္ေငြကုိ တိုးေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရမည္။

ဝင္ ေငြတိုးတက္ရန္ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူညီမွ်စြာ

ခြင့္ျပဳထား ရမည္။ ႏိုင္ငံသားမွန္လွ်င္ လူတိုင္းအား စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ညီမွ်ေစရမည္။ အဆုိပါ အခ်က္သည္

ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးမူမ်ားကုိ အသက္ဝင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆုိသည္မွာလည္း ျပည္သူ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ခ်မ္းသာခြင့္ အျပည့္အဝရေစျပီး ျပည္သူခ်မ္းသာလွ်င္ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္သည္

ဟုု မွတ္ယူ ရန္ပင္ျဖစ္သည္။
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၁၇။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ စီးပြားေရး၏

လည္ပတ္မႈ ပံုစံ ယႏ ၱရားစနစ္ကုိ နားလည္ တတ္သိရန္ လုိအပ္သည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား

ကုိလည္း ေက်လည္စြာ တတ္သိရန္ လုိသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရးယႏ ၱရား အဆင္ေျပ တုိးတက္ျမင့္မားေစရန္ တာဝန္ရိွသည့္ အတြက္ မက္ခရုိ

စီးပြားေရး သေဘာ တရား14 ႏွင့္ မိုက္ခရို စီးပြားေရး သေဘာတရား15 ၏ ဆက္စပ္ျဖစ္တည္မႈကုိ နားမလည္၍

မရေခ်။

မက္ခရုိစီးပြားေရး
မက္ခရို ေဘာဂေဗဒဟုလည္း ေခၚႏုိင္သည္။
မက္ခရိုေဘာဂေဗဒမွာ စီးပြားေရး တစ္ခုလုံးကုိ ျခံဳငုံေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘိဇနက္လုပ္ငန္းအားလုံး၊
စားသုံးသူအားလုံးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ၊ အထူးျပဳေလ့လာသည္။ အထူး
သျဖင့္ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ စီးပြားေရး အတက္အက်သံသရာ
တုိ႔ ျဖစ္သည္။
တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ဆိုရာတြင္ တိုင္းျပည္ ဝင္ေငြ၊ စုေဆာင္းမႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အကုိင္၊ လူဦးေရ၊
အစုိးရအသုံးစရိတ္၊ အခြန္ေတာ္ရေငြ၊ ဘတ္ဂ်တ္လုိေငြ၊ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး ရွင္းတမ္း၊
ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း စသည္ျဖင့္ ရိွသည္။
စီးပြားေ၇း တစ္ခုလုံးအတြက္ ဆုိခဲ့ပါ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ မက္ခရို အျခင္းအရာ
မ်ားဟု ေခၚသည္။ မက္ခရုိေဘာဂေဗဒက၊ ၎တုိ႔ကုိ အဓိကထား ေလ့လာသည္။16

မုိက္ခရုိစီးပြားေရး
မိုက္ခရိုေဘာဂေဗဒဟုလည္း ေခၚႏုိင္သည္။
ဘိဇနက္လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ အႏုစိတ္ေလ့လာေသာ ဘာသာရပ္ ျဖစ္
သည္။ ဝယ္လုိအား၊ ေရာင္းလုိအား၊ ေစ်းႏွဳန္းစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။ တစ္ခုလံုး ျခံဳငုံ
ေလ့လာသည့္ မက္ခရိုေဘာဂေဗဒႏွင့္ ကြဲျပားေစရန္၊ အမည္ တစ္မ်ဳိး သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။17

၁၈။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ဆဲ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းရေသာ တာဝန္ရိွသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား အဓိက တာဝန္ (၃) မ်ဳိးကုိ အဓိက ထမ္းေဆာင္ရသည္။

14Macro Economic Concept
15Micro Economic Concept
16ကမာၻလံုး စီးပြားေရး အဘိဓာန္/ ေက်ာ္ဝင္း (ေရး) စာ- ၁၇၇
17ကမာၻလံုး စီးပြားေရး အဘိဓာန္/ ေက်ာ္ဝင္း (ေရး) စာ - ၁၉၅
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နံပါတ္ (၁) ႏိုင္င့ံ၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး တာဝန္

နံပါတ္ (၂) ႏိုင္င့ံ၏ စီးပြားေရး တာဝန္

နံပါတ္ (၃) ႏိုင္င့ံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈေရးရာ တာဝန္

စသည့္ တာဝန္ (၃) ရပ္ အဓိက ရိွသည္။

၁၉။ အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ အထိန္းအေထ ျပဳလုပ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး

ႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အျမင္ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ထိစပ္အပ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္

ေဖာ္ျပ ထားေသာ စစ္ေရးအျမင္ ဆုိသည့္ အခ်က္ထက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအျမင္ ရိွရမည္ဟူေသာ

အခ်က္ သည္ သမၼတ တစ္ဦးတြင္သာမက လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိင္းတြင္လည္း ရွိသင့္သည္။

၂၀။ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဆုိသည္မွာ တုိင္းျပည္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကုိ တုိးတက္

ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏

စီးပြားေရးပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္င့ံစီးပြားေရးကုိ

ေလ့လာေသာ ပညာရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒပညာရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရး

ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္/ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အခုိင္အမာရွိျခင္းက အေရးၾကီးေသာ

အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆိုသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၁။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ မိမိတို႔ တည္ေဆာက္မည့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံကုိ ဖန္တီးတည္

ေဆာက္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ စီးပြားေရး စနစ္ႏွင့္ အဆက္အစပ္

ညီေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္

စီးပြားေရးစနစ္တုိ႔သည္ တစ္ခုကုိတစ္ခု အျပန္အလွန္ အညမည သေဘာ ေက်းဇူးျပဳျဖစ္တည္ေနရသည္ဟု

မွတ္ယူေနရမည္။

၂၂။ “ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆုိတာ ငါးေသး

ေသးေလး တစ္ေကာင္တည္းနဲ႔ ဟင္းျဖစ္

ေအာင္ခ်က္ရသလိုပဲ” တ့ဲ…. တခါတရံ

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြမွာ ႏိုင္င့ံအက်ဳိး

အတြက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည့္ အလုပ္

ေတြ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ခ်င္ပါလ်က္ႏွင့္

လုပ္ခြင့္မရသည့္ အေျခအေနေတြ ရိွေန

ျခင္းကုိလည္း သတိထားရပါမည္။
 လႊတ ္ေတာ ္အမတ္ေတ ြ ဘယ္လ ိ ု ျ ဖစ ္လာတာလဲ
 လႊတ ္ေတာ ္အမတ္ေတ ြ ဘာလုပ ္ဖ ိ ု ႔တာဝန ္ရ ွ ိသလဲ
 လႊတ ္ေတာ ္အမတ္ေတ ြ ဘာအတြက ္ လ ႊတ ္ေတာ ္ထ ဲမ ွ ာ
ရ ွ ိ ေနရတာလဲ
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၂၃။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္နည္းတြင္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို ဆုပ္ကိုင္တတ္ရန္

အထူးလုိအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးသည္လည္း ထုိနည္း လည္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေျခအေန၊

အခ်ိန္အခါ အလုိက္ အစုအဖြဲ႕အလုိက္ ေရြ႕ေအာင္ တြန္းႏိုင္ျခင္းသည္ပင္ တကယ့္ ႏိုင္ငံေရး စစ္စစ္ျဖစ္၏။ ထုိ႔

ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေရြ႕ေအာင္ တြန္းႏိုင္ျခင္းသည္ အခရာက်သည္။ မဟာဗ်ဴဟာက်

ေသာ ႏိုင္ငံေရးနည္းနာသည္ ႏိုင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္တြင္ အမ်ားၾကီးမူတည္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျမာ္အျမင္

ရိွျခင္းသည္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ဟာမုိနီျဖစ္ေအာင္၊ ဆက္စပ္ေတြးေခၚတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးတာဝန္

၂၄။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ရရိွရန္ အလုိ႔ငွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံၾကသည္။ ေရြးေကာက္ခံသည္

ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ခံ ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ အႏိုင္ရရန္၊ မဆဲြယ္ၾကသည္။ စည္းရုံးေရး ဆင္းၾကသည္။

မဆဲြယ္သည့္ အခါမ်ား၌ ျပည္သူအား “ဘာလုပ္ေပးမည္၊ ညာလုပ္ေပးမည္” စသည္ျဖင့္ မဆဲြယ္ၾကသည္။

လက္ေတြ႕မက်ေသာ မဆဲြယ္မႈမ်ားအား မစားရ ဝခမန္းေျပာ၍ မဆဲြယ္၍ အႏိုင္ရေသာ အမတ္သည္

လႊတ္ေတာ္ထတဲြင္ အရွက္ကြဲရသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ မဆုိစေလာက္ေသာ လုပ္

ပိုင္ခြင့္သာရွိသည္။ အုပ္စုလုိက္ခ်ီ၍ တစ္ျပဳိက္နက္တည္း တြန္းႏုိင္ေသာ နည္းနာျဖင့္သာ ႏုိင္ငံလုံးခ်ီ ျပႆနာ

မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

၂၅။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထတဲြင္

အစုအဖြဲ႕အလုိက္ ညီညႊတ္ေရးသည္ အေရးၾကီးသည္။

ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရးရာမ်ားကုိ ျပတ္သား

စြာ ခြဲျခားတတ္ရန္ လုိသည္။

လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

ရိွေသာ၊ အက်ဳိးရိွေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္တတ္ရန္ လုိအပ္သည္။

ျပည္သူ႔ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ထပ္မံရရိွရန္ ျပည္သူ႕သေဘာထားႏွင့္ လိုလားခ်က္ကို မွန္ကန္စြာ ျမင္တတ္ရန္

လုိအပ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာ
အတူတူပါပ။ဲ သူတို႔ဟာ ျမစ္မရိွတ့ဲ ေန
ရာ မွာေတာင္ တံတားေတြ ေဆာက္
ေပးဖုိ႔ ကတိျပဳတတ္ၾကတယ္။

နီကီတာ ခရူးရွက္

ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ အလုပ္အေကၽြးျပဳဖုိ႔ ျဖစ္လာတာပဲ။

ငါသာလွ်င္ အေရးပါတယ္လုိ႔ တံပုိး ခရာ မႈတ္ျပေနရမွာ မဟုတ္ဘူး။
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၂၆။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္သည္ အနာဂတ္၏ သမၼတေလာင္းဟုပင္ ဆုိခ်င္ ဆုိႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္လာ

သည္ႏွင့္အမွ် လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္ရန္ အလားအလာ ပိုေကာင္းလာသည္။ ႏိုင္ငံ

ေရးသမားသည္ ေခတ္ကို ေရွ႕ေဆာင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ေခတ္ကို ျပဳသူဟုပင္ ဆုိႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္

မ်ားျဖင့္ လူထုၾကားတြင္ ေနထုိင္ျပီး လူထုအေၾကာင္းကုိ ဂဃနဏ သိလာရသည္။ အမွန္တကယ္ လူထုလုိအပ္

ေသာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ သိလာသည္။ လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာေသာ လူထုကို ၾကည့္၍ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖည့္ဆည္း

ေပးခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵေပၚလာသည္။ ထုိစိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ လူထု ယုံၾကည္မႈကုိ

ရသည္။ လူထု ယုံၾကည္မႈ ရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားအဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးသာျဖစ္သည္။

၂၇။ ႏိုင္ငံေရးသမား အဆက္ဆက္သည္ လူထုယုံၾကည္မႈရရန္ အထူးလုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးမဲဆြယ္ျခင္း ဆုိ

သည္မွာ အက်ဳိးလုိလုိ႔ ေညာင္ေရေလာင္းျခင္း မျဖစ္ေစရ။ လူထုႏွင့္ မိမိအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း

ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဆိုသည္မွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟုပင္ ဆုိခ်င္

က ဆုိႏိုင္ေပသည္။

၂၈။ လူထုယုံၾကည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား

အဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ သင့္သည္။ ေရြး

ေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိလွ်င္လည္း ျပည္သူ႔

အက်ဳိးကုိ သယ္ပိုးႏိုင္စြမ္းရိွေသာ စြမ္းရည္

မ်ားကုိ တည္ေဆာက္အပ္သည္။ အေရး

အၾကီးဆုံးကား ႏိုင္ငံေရး စိတ္ေစတနာ

သည္ အေရးအၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။ လူထုကုိ

လိမ္လုိ႔ မရ။ လူထုကုိ ညာလုိ႔ မရ။ လူထု

ပညာတတ္လာေလေလ၊ မဆဲြယ္ဖို႔ ခက္လာ

ေလေလ ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ရမည္။

၂၉။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦးအဖုိ႔ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ရိွသည္။

(၁) ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ စိတ္ဝင္စားရမည္။

(၂) ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအား တုိးတက္ၾကီးပြားလုိစိတ္ ျပင္းျပစြာ ရွိရမည္။

(၃) ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္၍ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာသူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။

(၄) လူထုႏွင့္ မိမိအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရမည္။

(၅) လူထုၾကားထဲ တုိးဝင္ေနရမည္။ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ ထိစပ္ရမည္။

(၆) လူထုၾကီး၏ အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပႆနာကုိ သိရမည္။

(၇) လူထုလုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြမ္းကူညီခ်င္သည့္ စိတ္ေစတနာ ၾကီးစြာရိွရမည္။
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(၈) ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေဗဒ၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး18၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး နည္းနာ

သေဘာတရားမ်ား19 ကုိ နားလည္ရမည္။

(၉) မိမိႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏ ၱရား၏ လည္ပတ္ပံု၊ ဥပေဒျပဳေရးစနစ္လည္ပတ္ပံုႏွင့္ တရားစီရင္ေရး

စနစ္၏ အသြားအလာမ်ားကုိ ေက်ညက္စြာ သိရမည္။ နားလည္ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရမည္။

(၁၀) သမိုင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ အေတြးအေခၚတုိ႔တြင္ ႏွံ႔စပ္ရမည္။

(၁၁) ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ အေျပာအေဟာစြမ္းရည္ အထူးလုိအပ္သည္။

ဤကား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ရိွရမည့္ စြမ္းရည္ (၁၁) ခ်က္ျဖစ္သည္။

၃၀။ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္မွာ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္သည္။20 ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္တြင္ ပါဝင္သည့္

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တာဝန္မ်ား အနည္းဆုံး ေယဘုယ်သေဘာသိရ

မည္။ အေကာင္းဆုံးမွာ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား သိရမည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ တာဝန္သည္ မူမ်ား စနစ္တက် ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျဖစ္ ေပၚ
ထြန္းလာျခင္း ရွိ/ မရိွ၊ ထုိမူမ်ား အသက္ဝင္ျခင္း ရိွ/ မရိွ ေစာင့္ၾကည့္၍ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္
တာဝန္ရိွသည္။ လက္ရိွ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လႊတ္ေတာ္ေပၚတြင္ အလုပ္
လုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ခု ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ -

(၁) လႊတ္္ေတာ္မ်ားသုိ႔ အဆုိမ်ားတင္သြင္းျခင္း
(၂) လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း
(၃) ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း

အဆုိတင္သြင္းျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္စံုတစ္ရာ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ မလုိပဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္
သည္။ အဆုိမ်ားကုိ ၁၅ ရက္ ၾကိဳတင္ တင္ျပန္ရန္ ျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ ၁၅ မိနစ္ တင္သြင္းခြင့္ရိွပါ
သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေမးခြန္း (၄) ခုသာ ကုိင္တြယ္မည္ ျဖစ္ရာ မိမိ ေမးခြန္း အျမန္ဆုံး အလွည့္က်ရန္
ဝီရိယ ရွိရိွ တန္းစီထားရန္ လုိပါသည္။ မခဲြဲသည့္ အခါ အဆုိအတည္ျဖစ္ရန္ အဆုိကုိ သေဘာမတူပဲ
မေနႏုိင္ေအာင္ ေရးသားတတ္၇န္ လုိပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ မလုိပဲ တစ္ဖက္သတ္
စတင္ ႏုိင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ေန႔မ်ားတြင္ ပထမ တစ္နာရီသာ အသုံးျပဳ
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ (၁၀) ရက္ ၾကိဳတင္၍ တင္ျပထားရန္ လုိပါသည္။

18 State Building
19 Developmental Concept
20 The main function of parliament is law making.
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A constitutional statesman is in
general a man of common

opinions and uncommon ability.
Bagehot, Walter on Politicians and Politics

(အေျခခံဥပေဒနည္းက် ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမားဆုိတာ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူအမ်ားရ႕ဲ သေဘာထားအျမင္ေတြနဲ႔
ထပ္တူရိွသူျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔မွာ သူလို ငါလုိ မဟုတ္ တဲ့
စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ရိွတယ္။

ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းကုိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိသေဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္း
ေရးဆြဲျခင္းသည္ ပညာရပ္သေဘာမ်ားစြာပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးသည္ပင္
မ်ားစြာ ခက္ခပဲါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္း
ေမးျမန္းျခင္းကုိ အားကုိး၍ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ က်န္ကိစၥမ်ား
မွာမူ Majority ေခၚ အမ်ားစု အႏုိင္ရရိွမွသာ ျပည္သူလူထု၏ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္မည့္
သေဘာရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။21

၃၁။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ စသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္သီးပုဂၢလေရြးေကာက္ခံျခင္းမွ ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ထသုိဲ႔

ေရာက္လာျပီဆုိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္

ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ေယာက္ အဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝစြာ ရွင္သန္ႏိုင္

ေရးအတြက္ လံုးဝတာဝန္ရိွသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မယွဥ္ပါးသည့္ အမတ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒီမိုကေရစီ

ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

၃၂။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒီမိုကေရစီ၌ အေရးၾကီး

သည့္ အခ်က္ တစ္ခုကို သတိခ်ပ္ရမည္။

Democratic Tolerance ဟုေခၚသည့္ ခႏီၱ

တရားျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကုိ “မတည့္အတူ

ေန” ဝါဒ ဟု ဝိျဂိဳလ္ျပဳသည္လည္း ရိွသည္။ ဒီမုိ

ကေရစီ၌ “Agree to Disagree” ဟုေခၚသည့္

အျမင္မတူမႈမ်ားကုိ နားလည္လက္ခံမႈ ရိွသည့္

ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္လည္း ထြန္းကားရမည္

ျဖစ္သည္။

၃၃။ အဆုိပါ ယဥ္ေက်းမႈ (၂) ရပ္ မထြန္းကား

လွ်င္ လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာကုိ သိမ္းယူရန္

အစဥ္အျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ထုိးထြက္လာႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ အုပ္မိုးခံရျပီး

ေနာက္ဆုံး၌ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရသည္အထိ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဝါဒမ်ား ကြဲျပျဲခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး

၌ ျပႆနာ မဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ အလြန္အကၽြံ ဂိုဏ္းဂဏကြဲမႈမ်ား ျဖစ္လာျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ယႏ ၱရား ပ်က္ယြင္း

သည့္ အေျခအေနအထိ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရန္ အလားအလာရွိသည္။
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၃၄။ လႊတ္ေတာ္ဟူသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိ ထိန္းေက်ာင္းရေသာ အဓိကမ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစုိးရကုိ ထိန္း

ေက်ာင္းရမည့္ မ႑ိဳင္သည္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို

အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ အစုိးရ၏ လက္တံမ်ား ရွည္လွ်င္ ရွည္

သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ကလည္း ျမင္ႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားျမင္ေအာင္ ထိုးေဖာက္ၾကည့္ျမင္ႏိုင္စြမ္းရိွရမည္။ အစိုးရတစ္ခုလုံး

၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ေယဘုယ် ၾကည့္ရႈျခင္းထက္ အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္

လုိအပ္သည္။ နက္နက္နနဲဲ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္

ေစရန္အတြက္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ တိတိက်က် ျပတ္ဌာန္းေပးထားသင့္သည္။

၃၅။ လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒတစ္ခုခ်င္းစီကုိ သုံးသပ္စိစစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ဘ႑ာခြဲေဝသုံးစြဲမႈ၊

အရင္းအျမစ္ရယူသုံးစြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း စသည့္ က႑မ်ားကုိ

ေလ့လာသုံးသပ္ေနရမည္။ အစုိးရ လုပ္သမွ်ကုိ လႊတ္ေတာ္က အျမဲ ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနရန္ တာဝန္ရိွ

သည္။ ထုိမွသာ အထိန္းအေထ ရိွသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစုိးရအျဖစ္ အသြင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၃၆။ လြႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ တာဝန္သည္ ဥပေဒ ျပဳေရး တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေခ်။ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ

မ်ားကုိ အသက္ဝင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ ဥပေဒတစ္ခုသည္ ျပဌာန္းျပီးရုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေခ်။

ဥပေဒေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ တာဝန္ရိွသည့္ အျပင္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္

အေရးၾကီးသည္။ တည္ဆဲ မူဝါဒမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အမွန္တကယ္ သက္ေရာက္ျခင္းရိွ

မရိွ သုံးသပ္ေနရမည္။ ထုိအခ်က္ကုိ မူဝါဒေရးရာ သုံးသပ္မႈဟု ေခၚႏုိင္သည္။ တည္ဆဥဲပေဒမ်ား အသက္ဝင္မႈ

သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေတာ့လွ်င္ ဥပေဒမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။

၃၇။ ဥပေဒသမားတစ္ေယာက္သည္ ဥပေဒတစ္ခုထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ အပိုဒ္မ်ား၊ ပုဒ္မမ်ား နည္းစနစ္မွန္မမွန္ ကုိ

သာ သံုးသပ္သည္။ ၾကည့္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္အဖုိ႔ ဥပေဒျပဳေရးနည္းနာ နိႆရမ်ားကုိ

သိေစရန္ သာမက ဥပေဒထ၌ဲ ျပဌာန္းေရးသားထားေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ အပိုဒ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ျပည္သူလူထု

အေပၚ မည္သို႔ မည္ပံု သက္ေရာက္ႏိုင္သနည္း၊ ထုိသုိ႔ သက္ေရာက္လွ်င္လည္း မည္သုိ႔ေသာ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆုိး

ျပစ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဆုိသည္ကုိပါ အေျမာ္အျမင္ရိွစြာ သုံးသပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

၃၈။ ယခင္ အစုိးရေဟာင္းလက္ထပ္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္

စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား အစဥ္တစုိက္သုံးသပ္ေနရန္ လုိအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏

တာဝန္သည္ လူထုေထာင္ခံမႈရိွေအာင္လုပ္၍ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးသည္ အဓိကက်ေန

ေသာ္လည္း ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရျပီးခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးကုိ ထိထိ

ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ သတိတရားျဖင့္ အျမဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရန္ အေရးၾကီးသည္။
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၃၉။ အစုိးရသည္ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူ

ျဖစ္ရာ၊ အစိုးရက ၾကီးၾကပ္၍ စီမံခန္႔ခြဲရေသာ ေငြေၾကးပမာဏသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ဆုိလွ်င္

အင္မတန္မ်ားျပားသည္။ ဘ႑ာေရး စာရင္းဇယားမ်ားသည္လည္း အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးေလ့ရိွသည္။ တခါတရံ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ လက္ရိွ အသက္ဝင္ေနေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ နည္းဥပေဒ

မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ လုိအပ္သည္။

၄၀။ တရားေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရံုးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မည္သူက တင္ျပသည္ျဖစ္ေစ၊ မတင္ျပသည္

ျဖစ္ေစ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ အျမသုံဲးသပ္ေနရန္၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိေနရန္၊ စီရင္ျပဌာန္းရန္ အျမဲ

တာဝန္ရိွေနသည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္လည္း ဝန္ၾကီးဌာနအလုိက္ မ်ားျပားေသာ လုပ္ထုံး

လုပ္နည္းႏွင့္ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ အေရးတၾကီး လုိအပ္သည္။

၄၁။ လႊတ္ေတာ္သည္ အစုိးရကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ Watch dog က့ဲသုိ႔ေသာ တာဝန္ကုိလည္း

ယူထားရေပသည္။ အစိုးရသည္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရံုျဖင့္ တာဝန္မေက်ေသးေခ်။ ျပည္သူ႔

အေပၚ အလုံးစံု တာဝန္ခံမႈ ရိွေစရန္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အျမဲတုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္ေနရေပသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိယ္တုိင္က အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ နက္နက္နနဲဲ ေလ့လာမသိရိွထားပါက၊ အစုိးရ

ကုိ ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အားနည္းမည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ ေငြေၾကးအသုံးစာရင္းမ်ားကုိ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ရာ

ေငြေၾကးရွင္းတမ္း၊ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္တတ္ရန္ လုိသည္။ အဆုိပါ ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္

လုပ္တတ္စရာ မလုိေခ်။ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈတတ္ရန္ အထူးလုိအပ္သည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အသိႏွင့္ ဗဟုသုတ

မ်ားအား ေလ့လာသင့္သည္။

၄၂။ တဖန္ အစုိးရက တင္ျပလာေသာ ဘ႑ာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္က ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ

ပမာဏမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရသည္ျဖစ္ရာ၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ကုန္က်ႏုိင္ေသာ

ေငြေၾကးပမာဏအား ဆံုးျဖတ္စဥ္းစားႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ရည္မ်ဳိးရိွမွသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ထုိက္သည္။ လႊတ္

ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ မတတ္သိေသာ္မွ တတ္သိေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားကုိ မိမိေနာက္တြင္

တည္ေဆာက္ က်ားကန္ထားရန္ အေရးၾကီးသည္။

၄၃။ အေမရိကန္ သမၼတ အဆက္ဆက္သည္ သမၼတ လုပ္ဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳမရွိပါပဲ အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္ ယႏ ၱရားၾကီးကုိ အဆင္ေျပေအာင္ လည္ပတ္ႏိုင္စြမ္းရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အၾကံေပးေကာင္းမ်ား၊ လူေတာ္

လူေကာင္းမ်ားကုိ ေခၚယူသုံးစြဲတတ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကုိ

ႏိုင္ငံေရးအရည္အေသြးမ်ား ျဖည့္တင္းျပီးေသာ္ လူေတာ္မ်ားကုိ ခ်စ္ခင္တတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး

အတြက္ ေကာင္းစြာ အသုံးခ်စီမံခန္႔ခြဲတတ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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အမတ္အရည္အခ်င္း (၈) မ်ဳိး

၄၄။ ရာဇနီတိ၌ အမတ္တို႔ ျပည့္စံုရမည့္ အရည္အခ်င္း (၈) မ်ဳိးကုိ ျပဆုိထားသည္။ ၎မွာ -

(၁) အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း

(၂) သီလသီတင္းရိွျခင္း

(၃) ရရဲင့္ျခင္း

(၄) လုံ႔လဝီရိယ ရွိျခင္း

(၅) အမႈကိစၥျပီးစီးေအာင္ စီရင္တတ္ျခင္း

(၆) ခြန္အားၾကီးျခင္း

(၇) ေလာဘမရွိျခင္း

(၈) ခ်စ္ဖြယ္ေသာ အေရာင္အဆင္းရိွျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

၄၅။ အၾကားအျမင္ မ်ားျခင္း - ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူအဖုိ႔ နယ္ပယ္အားလုံးလုိလုိႏွင့္ ထိစပ္ပက္သက္ေနရသည္

ျဖစ္ရာ၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံ၌ ႏွံ႔စပ္တတ္သိျခင္းက ႏိုင္ငံေရးအရေခါင္းတစ္လုံးသာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိေရးခ်ိန္

ဆုိေရးရာတြင္ ႏွဳတ္စြံ႕ေန၍ မရ။ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိတတ္ရမည္။ ေဝဖန္ ဆင္ျခင္တတ္ရမည္။ စကားလုံးမ်ားကုိ

စိစစ္တတ္ရမည္။ မ်က္စိမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပါင္းစုံ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်

ဝင္လာလိမ့္မည္။ ဝင္လာေသာ အခ်က္အလက္အားလုံးကုိ အလုံးစံု လက္ခံ၍ မသင့္ေခ်။ စိစစ္ရမည္။ အမွဳိက္

ဆုိတာ ဘယ္အရာ ဆိတာကုိ ခြဲျခားသိရမည္။ မ်က္စိထ၊ဲ နားထသုိဲ႔ ဘာကုိမွ စစ္မထုတ္ဘဲ အားလုံးအဝင္ခံ၍

မရ။ အမတ္မ်ား၏ မ်က္စိႏွင့္ နားမ်ားတြင္ ဇကာတပ္ထားရမည္။

၄၆။ သီလ သီတင္း ရွိျခင္း - လူအမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳ၍ ဦးေဆာင္ေနသူသည္ သာမန္သီလရွိသူမ်ဳိး မျဖစ္သင့္

ေခ်။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံသီလ ျမဲျမံရမည္။ အေျခခံသီလမွ မခုိင္ျမသူဲသည္ အမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေခ်က ကိုယ္

စားျပဳခံရသူ ျပည္သူမ်ား ႏွစ္နာမည္။ မေဲပးေသာ ျပည္သူတုိ႔၏ မတဲန္ဖိုးမ်ား အေဟာသိကံျဖစ္မည္။ ထုိ႔ထက္

ပိုေခ်က အက်ဳိးပင္ ယုတ္ႏိုင္သည္။ အေျခခံသီလပင္ မျပည့္စံုသူကုိ မေဲပး၍ အာဏာရေစက အဆုိပါ ျပည္သူ

တုိ႔ ပ်က္စီးမည္။ အက်ဳိးယုတ္မည္။

၄၇။ ရဲရင့္ျခင္း - အမွန္ကုိ မသိသူသည္ မရဲရင့္ေခ်။ ရရဲင့္တုိင္းလည္း အမွန္မသိေခ်။ ဥာဏ္ပါေသာ ရဲရင့္မႈမွသာ

အရာဝင္သည္။ ထိေရာက္သည္။ အက်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္ကုိ သိေအာင္ လုပ္ရမည္။ မွန္ရာကုိ ခ်င့္

ခ်ိန္၍ ရရဲင့္ျခင္းသည္ ပါးနပ္လိမၼာျခင္း မည္သည္။ အရိပ္သုံးပါးနားလည္ေသာ ရရဲင့္ျခင္းမ်ဳိးေသာ ႏိုင္ငံေရး

ပရိယာယ္အားျဖင့္ ၾကြယ္ဝရမည္။ အေၾကာင္းကုိ မသိေသာ ရရဲင့္ျခင္းကာ မိုက္ရူးရျဲခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ျဖင့္

ရရဲင့္ေသာ ရရဲင့္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ ထြင္တတ္ရမည္။
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၄၈။ လုံ႔လ ဝီရိယ ရွိျခင္း - ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမဲ ထထၾကြၾကြ ႏိုးႏိုးၾကြၾကြ၊ တက္တက္ၾကြၾကြ

ရိွျခင္းသည္ အမတ္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ လကၡဏာရပ္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ကာယကံေျမာက္ ႏုိးၾကားတက္ၾကြ

ေနရမည္။ စိတ္ဓာတ္အားျဖင့္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနရမည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိရာ၌ လုံ႔လ

ဝီရိယရွိရိွ ျပင္ဆင္ေလ့လာထားျခင္းက ႏိုင္ငံေရးအရ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

၄၉။ အမႈကိစၥျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း - အလုပ္တစ္ခု လုပ္ရာ၌ ဟုိတုိ႔လို႔တန္းလန္း၊ ဒီတို႔လုိ႔တန္းလန္း

လုပ္ေန၍ မရ။ စခဲ့သည့္ ကိစၥကုိ ျပီးေျမာက္ေအာင္ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္

ရြက္ေလ့ မရိွျခင္းသည္ ဟုိစပ္စပ္၊ ဒီစပ္စပ္သမားသာ ျဖစ္သည္။ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ သမားသာ ျဖစ္သည္။

ဟုိေယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိး သယ္ပိုး၍ မရ။ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္သမား

ပံုစံျဖင့္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးကုိ ႏွမ္းျဖဴး၍ မရေခ်။

၅၀။ ခြန္အားၾကီးျခင္း - အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကုိယ္ကာယ ၾကံ႕ခုိင္သန္မာရမည္။ စိတ္ဓာတ္ျမျဲမံ

ျပတ္သားရမည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ႔၌ ခရီးအရွည္ၾကီးသြားရအုံးမည္ ဟု ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေျပာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး

အက်ဳိးေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္အဖို႔ က်န္းမာေရးေကာင္းရမည္။ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားၾကီးရမည္။ စိတ္ဓာတ္ခြန္

အားၾကီးျခင္း၌ သေဘာထားၾကီးျခင္း၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း၊ ပ်င္းရိထိုင္းမွဳိင္းမႈ ကင္းျခင္း၊ ျပတ္သားျခင္း စသည့္ စြမ္း

ရည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

၅၁။ ေလာဘမရွိျခင္း -လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခပ္ၾကီးၾကီးရသူတုိ႔သည္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ျခစားမႈ၊ လာဘ္စားမႈ တို႔

ျဖင့္ ဇာတ္သိမ္းရတာ မ်ားသည္။ လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာပါက ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ရွိစျမျဲဖစ္သည္။ ဤအခ်က္

မ်ားကုိ သတိျဖင့္ ထိန္းရမည္။ ေစာင့္စည္းရမည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ ပုထုဇဥ္သေဘာအရ၊ ေလာဘအနည္းဆုံးျဖစ္

ေအာင္ က်င့္ၾကံတတ္ရမည္။ ဤသုိ႔လုပ္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ရမည္။

၅၂။ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ အေရာင္အဆင္းရွိျခင္း - လူမွာအဝတ္၊ ေတာင္းမွာအကြပ္ဟူူေသာ စကားရွိသည္။ ကုိယ့္

အရည္အခ်င္း ကုိယ့္ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ျပဳရမည္။ ကေလးဆန္

ေသာ၊ မရင့္က်က္ေသာ ဝတ္စားမႈမ်ဳိး မရွိေစရ။ ရင့္က်က္ေသာသြင္ျပင္၊ တည္ျငိမ္ေသာ သြင္ျပင္၊ ေလးနက္

ေသာသြင္ျပင္ ျဖစ္ေအာင္ ေနထုိင္တတ္ရမည္။ လြန္စြာေတာက္ေျပာင္သစ္လြင္ေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ မလုိ

အပ္ေခ်။ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ပံုစံ ေနထုိင္ျပဳမူရမည္။ ႏွစ္လုိဖြယ္ရွိေသာ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္

ရာ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူရိွေစရမည္။

မင္းတုိင္ပင္ အမတ္ (၄) မ်ဳိး

၅၃။ ရာဇေသဝက က်မ္း၌ မင္းတုိင္ပင္အမတ္ (၄) မ်ဳိးရိွေၾကာင္း ခြဲျပထားသည္။

(၁) ဝိနိစ ၦယ အမတ္

(၂) ေဝါဟာရိက အမတ္
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(၃) အေႏာၱကာရိက အမတ္

(၄) အဌကူလိကာ အမတ္

၅၄။ ဝိနိစၦယ အမတ္ - တုိင္းျပည္ေရးရာ အေရးၾကီးသည့္ အမႈကိစၥမ်ားကုိ စူးစမ္းသိျမင္ႏိုင္သည့္ အမတ္။

ဤအမတ္မ်ဳိးသည္ ေရးရာအျဖာျဖာကုိ သိျမင္တတ္သည့္ ဥာဏ္ ရိွသူျဖစ္သည္။ ၾကြယ္ဝေသာ ဗဟုသုတဥာဏ္

ျဖင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥဟူသည္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု၊ အေၾကာင္းအရာေပါင္းစုံ၊ ျပႆနာမ်ဳိးစံု ရွိသည္

ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးသမားအဖုိ႔ က်ယ္ျပန္႔ႏွံ႔စပ္ေသာ အသိရိွျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ရတနာျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔

ေသာ သူသည္ အဘိဓာန္လုိ၊ စြယ္စံုရ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အမတ္မ်ဳိးကုိ ျပႆနာမ်ား၊ အေျဖမ်ားကုိ

ေဝဖန္ဆန္းစစ္အေျဖရွာသည့္ လႊတ္ေတာ္က့ဲသို႔ေသာ ေနရာမ်ဳိး၌ ရိွေစသင့္သည္။

၅၅။ ေဝါဟာရိက အမတ္ - အမႈကိစၥတုိ႔တြင္ မွန္ကန္ေသာ အဆုံးအျဖတ္တုိ႔ကို ေပးႏုိင္သည့္ အမတ္။ ဤအမတ္

မ်ဳိးသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚအားေကာင္းေသာ အရည္အေသြးမ်ဳိးရွိသူျဖစ္သည္။ သူ႕တြင္ ေဖာ္ျမဴလာေကာင္းရိွ

သည္။ သူ႕၌ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိသာေပးပါ။ ျပႆနာမ်ားကုိ တိက်ေသခ်ာစြာ အေျဖထုတ္ႏိုင္

စြမ္းရွိသူျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပိုင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ျမင့္၍ ေၾကာင္းက်ဳိးသိေသာ ဥာဏ္မ်ဳိး ပိုင္ဆုိင္ေသာ အမတ္

ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အမတ္မ်ဳိးကုိ မူဝါဒ ခ်မွတ္သည့္ ရာထူးေနရာမ်ား၌ တာဝန္ေပးသင့္သည္။

၅၆။ အေႏာၱကာရိက အမတ္ - အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ ဌာနမ်ားတြင္ ႏိုင္နင္းစြာ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အမတ္။ ဤ

အမတ္မ်ဳိးသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းေသာ သူျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတတ္၊ လူေတြကုိ ခိုင္းေစေသာအတတ္ကုိ

ကၽြမ္းက်င္စြာ ႏုိင္နင္းသူျဖစ္သည္။ လူ႕သေဘာ၊ လူ႕မေနာကုိ သိသည္။ လူ႕အထာႏွင့္ လူ႕စရိုက္ကုိ သိသည္။

လူမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခားေဝဖန္တတ္သိေသာ သူျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔

ေသာ အမတ္မ်ဳိးကုိ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ရာထူးေနရာမ်ား၌ တာဝန္ေပးလွ်င္ သင့္ေတာ္သည္။

၅၇။ အဌကူလိကာ အမတ္ - မ်ဳိးရိုးစဥ္လာအရ ဆင္းသက္လာခဲ့၍ ငယ္စဥ္ကပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးရာ အမႈကိစၥ

အဝဝတုိ႔ကုိ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္လာခ့ဲသည့္ အမတ္။ ဤအမတ္မ်ဳိးသည္ အစဥ္အလာ၌ ပညာတတ္သိ

ေသာ စြမ္းရည္ရလာသူျဖစ္သည္။ ယခုကာလ၌ ဤသုိ႔ေသာသူ မရိွေခ်။ ဘုိးဘြားဖခင္လက္ထက္မွယခုတိုင္

ေအာင္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရး မ်ဳိးရိုးရွိသူသာ ရိွႏိုင္ေတာ့သည္။

အမတ္ (၂) မ်ဳိး

၅၈။ ဦးဘဦး၏ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ စာအုပ္၌ အမတ္ (၂) မ်ဳိးကုိ ထပ္မံ ခြဲျခား ျပထားေသးသည္။

- ဓီသဇီဝ အမတ္ ႏွင့္ ကမၼသ ဇီဝ အမတ္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

၅၉။ ဓီသဇီဝ အမတ္ - မင္းေျပာင္းမင္းလႊကုိဲ ပဓာနမထားပဲ အမတ္၏ ဝတၱရား၌သာ စိတ္ပါဝင္စား၍ အမ်ဳိးအရုိး

အားေလ်ာ္စြာ အလုပ္၊ ပညာ အရည္အခ်င္း အေလ်ာက္ မင္းဆက္အမ်ားအျပား၌ ဆက္ခါ ဆက္ခါ ေဆာင္ရြက္
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ေသာဓေလ့ရိွသည့္ အမတ္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမတ္မ်ဳိးသည္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္၍ မိမိက်ဥ္လည္

ရာ နယ္ပယ္၌ ကၽြမ္းက်င္တတ္သိမႈ ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ ေဝါဟာရအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပရေသာ္

တက္ခႏိုကရက္ ကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ဳိးျဖစ္သည္။

၆၀။ ကမၼသဇီဝ အမတ္ - အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ အမတ္မ်ဳိး ျဖစ္ၾက၍ ဘုရင္၊ မိဖုရား၊

မင္းညီမင္းသားတုိ႔ အိမ္နိမ့္စံစဥ္က စ၍ အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။ ကမၼသဇီဝ အမတ္ဆုိသည္မွာ ဘုရင့္ အိမ္ေတာ္ပါမ်ားျဖစ္၍ နန္းတက္ရန္ ၾကံစည္ရာ ပါဝင္ၾကျပီး၊

လက္ရံုး အားကုိးတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္

ပ်က္သုဥ္းသြားသည္ျဖစ္ရာ၊ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမတ္မ်ဳိးမရွိေတာ့ဟု ေျပာႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိပံုစံရိွေသာ

ႏိုင္ငံေရးသမား အမတ္မ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးနည္းျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈရလာ

ေသာ အမတ္မ်ဳိးသည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စရုိက္မ်ဳိးႏွင့္ နီးစပ္သည္။ တဖန္ အရွင္ေမြး၍ ေန႔ခ်င္းၾကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရး

အာဏာရ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးသည္လည္း ဤက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားသည္။ ဘုရင္ကုိ ကပ္ရပ္ မွီခို အားသန္ေသာ အမတ္

လည္း ကမၼသဇီဝ အမတ္ဟု ေခၚသည္။

မင္းတုိင္ပင္ အမတ္ မျဖစ္သင့္သူ

၆၁။ မင္းတုိ႔ မတုိင္ပင္အပ္သူ (၈) ေယာက္ ရိွေၾကာင္းကုိ မိလိႏၵ ပဥွာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁) ရာဂစရုိက္ ၾကီးေသာ သူ ရေတၱာ

(၂) ဒုစရိုက္မ်ားေသာသူ ဒုေဌာ

(၃) မုိက္မေဲသာသူ မုေဌာ

(၄) မာနၾကီးေသာသူ မာေနာ

(၅) ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသူ လုေဒၶါ

(၆) ပ်င္းရိေသာသူ အလေသာ

(၇) တစ္ခုတည္းေသာ အမႈကုိ တမ္းတမ္းစြဲ စိတ္ရိွသူ ဧကစိႏိ ၱ

(၈) အသက္ငယ္ေသာသူ ဗာေလာ

ဤလူ (၈) မ်ဳိးကုိ ႏုိင္ငံေရး အစည္းအေဝးမ်ား၌

လည္းေကာင္း၊ မတုိင္ပင္အပ္ေခ်။ တုိင္ပင္လွ်င္လည္း

အက်ဳိး ပ်က္စီးမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာ (၅) မ်ဳိး

၆၂။ ပညာရိွအမတ္ဟူ၍ သူတုိ႔၏ ထင္ရွားသည့္ ပညာ

ဆရာဝန္ေကာင္းသည္ ေရာဂါကုိ ကု၏။

အမတ္ေကာင္းသည္ တုိင္းျပည္ကုိ ကု၏

စကားေကာင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ကုိ ကု၏။
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၅ မ်ဳိးရွိသည္။

(က) ဆင္ျခင္ေျမာ္ျမင္ေသာ ပညာရွိျခင္း

(ခ) မခ်ဳိ႕တ့ဲေသာ ပညာရွိျခင္း

(ဂ) အလုပ္ အစီအရင္၌ လိမၼာေသာ ပညာရိွျခင္း

(ဃ) အခါကုိ သိေသာ ပညာရိွျခင္း

(င) အခြင့္ကုိ သိေသာ ပညာရိွျခင္း

ဤပညာ ၅ မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား၌ ပါဝင္သင့္သည္။


