
ရပ္ကြက္ (သိုု ့မဟုုတ္) ေက်းရြာအုုပ္စုုအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး  
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ပူးေပါင္းအဖြ ဲ့ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ 
 ပူးေပါင္းအဖြ ဲ့စတင္ဖြ ဲ့စည္းခ့ဲ။ 

(၁) Action Committee of Democracy Development (ACDD) 
(၂) Paung Ku  
(၃) Charity-Oriented Myanmar (COM) 
(၄) New Myanmar Foundation 
(၅) Equality Myanmar 
(၆) Community Response Group (COMREG) 

 NLD က ရပ္/ေက်းဥပေဒမူၾကမ္းကိုု  လႊတ္ေတာ္သိုု ့တင္ရန္ 
စတင္ျပင္ဆင္ခ့ဲ။ 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ  
 ရပ္/ေက်း ဥပေဒအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား 

ညိွႏိွဳင္းအလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြ ဲက်င္းပခဲ့ (ဧၿပီ ၅ ရက္) 
တိုင္းေဒသၾကီး(၆)ခု၊ ၿပည္နယ္(၄)ခုမွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ ့အစည္း 
(၃၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့။  

 ရလဒ္အေနျဖင့္ ဥပေဒအခန္း(၁၅)ခန္း အနက္ (၁၃)ခန္း 
တြင္ ျပင္ဆင္ရန္(၂၅)ခ်က္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္(၁၂)ခ်က္ 
ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရန(္၁၂)ခ်က္အျပင္ ဦးစားေပးအၾကံျပဳခ်က္ (၁၀)

ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့။  

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေမလ  
 ပူးေပါင္းအဖြ႕ဲ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ ့ၾကားနာပြဲ (26th May)  

 ရလဒ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ 
ပူးေပါင္းအဖြ ဲ ့တင္ၿပထားသည့္ အၾကံၿပဳခ်က္ (၃၂) ခ်က္ မွ 
အေၾကာင္းအရာ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြ ဲ၁၁ ခု ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့။  

 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္း 
ကုိျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႕ေပးပု႕ိ။  

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊  ဇြန္လ  
 လူမူကြန္ရက္မ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ား မွတဆင့္ျ ပည္သူမ်ားထံ 

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးစိတ္၀င္စားၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းခဲ့။ 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လ  
 လႊတ္ေတာ္ရပ္နား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမဲဆႏၵနယ္သုိ႕ျပန္ၾက။  

 ပူးေပါင္းအဖြ ဲ ့သည္ တိုင္းေဒသၾကီး(၅)ခုႏွင့္ ျပည္နယ္(၄)ခုတြင္ 
ရပ္/ေက်းဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ(၁၃)ၾကိမ္ ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သုုံးပြင့္ဆိုုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
(လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းအဖြဲ ့ႏွင့္ ေဒသခံၿပည္သူ)  

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ (လႊတ္ေတာ္ၿပန္လည္စတင္) 
 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႕ၾကားနာပြ ဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

(ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ အဓိကေတြ ့ဆုုံခဲ့ရ)  

 ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ဦးစားေပး(၁၀)ခ်က္ကုုိ အရပ္ဘက္ 

အဖြဲ႕အစည္း(၇၅)ဖြဲ႕ ၏ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္တကြ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသုုိ ့တင္ျပခဲ့။  

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ   

 သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က တတိယအၾကိမ္ၿပင္ဆင္သည့္ 
ရပ္/ေက်းဥပေဒကိုု အတည္ျပဳထုုတ္ျပန္ခ့ဲ။  

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လ  

 ACDD က ပူးေပါင္းအဖြ ဲ့ႏွင့္အျခားေသာ အရပ္ဘက္ 
အဖြ ဲ့အစည္းမ်ားဖိတ္ေခၚကာ ဥပေဒသုံးသပ္ခ်က္ 
အလုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြကဲုိ မြန္ျပည္နယ္တြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့။  

 တိုုင္းေဒသၾကီး(၆)ခုႏွင့္ ျပည္နယ္(၄)ခုမွ 
အဖြ ဲ့အစည္းကုုိယ္စားလွယ္ (၃၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾက။  

ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခ့ဲေသာ ဥပေဒတြင္ ရပ္ဘက္အဖြ ဲ့အစည္း 
မ်ားက စုစည္းထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ အေရးၾကီးသည့္ ျပင္ဆင္ရန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ခ့ဲျခင္းမရိွပါ။  

 လူတိုင္းမဲေပးခြင့္ 

 ကိုယ္စားလွယ္ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ပိုင္ခြင့္ 

 ရပ္/ေက်းေရြးခ်ယ္ပြ ဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူ၏ မိသားစု 
ဝင္မ်ားသည္ အက်င့္စရိတၱေကာင္းၿပီး ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ 
ရမည္ဟူသည့္ပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ေစလိုျခင္း 

 ေရြးခ်ယ္ပြျဲပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္စာရင္းကုုိ တႏုုိင္ငံလံုုးအဆင့္ 
တရားဝင္ ေၾကညာျခင္း ကုိျဖည့္စြက္လိုျခင္း။  

 ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို တာဝန္ယူၾကီးၾကပ္ရန္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕အစား ျပည္ေထာင္ 
စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္သုိ႕ လြေဲျပာင္းေစလိုျခင္း။  

“ 
ဖြ႕ဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုိအျမန္ဆုုံး ျပင္ဆင္သင္႔ 
ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ေန႔တဓူဝအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ကုုိေျပာတဲ႔အခ်ိန္မွာ  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုုဒ္မ   

(၂၈၈)က ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံေဒသအဆင္႔ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ခန္႔အပ္ခံၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ 
အတြက္ ေခါင္းၿငိမ္႔ၿပီးလုုိက္မလုပ္နုုိင္ဘူး။ ၿမဳိ႕နယ္၊ ခရုုိင္နဲ႔ 
တုုိင္းေဒသၾကီးအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြကုုိပါ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
မွရမယ္။  

-  ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီမွ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး  

 

တိုုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည့္ လုုွပ္ရွားမွဳမ်ားရက္စြမွဲတ္တမ္း  

www.facebook.com/acdd.burma, www.progressivevoicemyanmar.org  



ပုုဒ္မ(၂၈၈) “ခရိုုင္အဆင့္ႏွင့္ 
ၿမိဳ ့နယ္အဆင့္တုိ႕၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ကုုိ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအား 
တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ေစရမည္။” 

၂၀၀၈ 
ဖြ ဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ  

ရပ္/ေက်းဥပေဒႏွင့္ပက္သက္၍ ျပည္သူ၏
ကုိယ္စားျပဳမႈုႏွင့္ လူထုအေျချပဳ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုု အားေလ်ာ့ေစၿပီး 

ၿခိမ္းေၿခာက္မႈျဖစ္ေစတ့ဲ ပုုဒ္မ(၂)ခုု။  

   ပုဒ္မ(၂၈၉) "ရပ္ကြက္(သုုိ ့မဟုတ္) 
ေက်းရြာအုပ္စု၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ရပ္ရြာ 

ကၾကည္ညိဳေလးစားၿပီးသိကၡာသမာဓိရိွ 
သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကိုဥပေဒႏွင့္ အညီ 
ခန္ ့အပ္တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ေစရမည္" 

ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း 

ရပ္ကြက္(သုိ႕မဟုုတ္)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒရိွ ျပႆနာၿဖစ္ေနသည့္ အခန္းက႑မ်ား 

(၃) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႕၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း  
ရပ္/ေက်းဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စီမံခန္ ့ခြမဲႈစနစ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက 
တဆင့္  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးတန္းတူညီမွ်မႈကုိ ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ရမည္။  

(၂) စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ခံ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရိွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန  
ရပ္/ေက်းဥပေဒ၏ အထင္ရွားဆုံးအခ်က္မွာ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ခံ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဥပေဒျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ၎လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းေန ့စဥ္လူမူဘဝအေပၚ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမုိးမႈႏွင့္အာဏာေပးထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရပ္/ေက်းဥပေဒကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္သူ႕အာဏာရွိ ဝန္ၾကီးဌာနျဖစ္သင့္သည္။ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴမ်ား ေရြးခ်ယ္ပြကဲ်င္းပသည့္ 
တာဝန္မ်ားကုိ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

(၁) ဖြ ဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ စစ္တပ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ဖြ ့ဲစည္းပံုျပင္ေရးအဟန္႕အတားမွာ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္ရိွ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅%၏ လႊမ္းမုိးမႈျဖစ္သည္။ ရပ္/ေက်းဥပေဒပါ ဧည့္စာရင္းတုိင္ရန္ 
ပုဒ္မမ်ားကုိ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကသည့္အတြက္  ယခုခ်ိန္ထိ ျပည္သူမ်ားကေဒသ 
တစ္ခုတြင္ ရက္(၃၀)ေက်ာ္ေနလုိပါက ဧည့္စာရင္းတိုင္ေနရဆျဲဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္လုိလွ်င္ ဖြ ့ဲစည္းပုံျပင္ရန္စတင္ရမည္။  

(၁) လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင္႔ 
 လက္ရိွဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး 

လြတ္လပ္မုွကုိထိပါးရန္  အသုံးျပဳႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္။ 

 (အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ႏွင့္ပတ္ 
သက္ေသာ လူနည္းစုအခြင္႔အေရးကုိထည့္သြင္း 
စဥ္းစားပါက) ဧည့္စာရင္းတုိင္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
ပုဒ္မအားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္လုိအပ္သည္။  

(၂) ေရြးေကာက္ျခင္းလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား 
 ေကး်ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းဴေရြးခ်ယ္ပြ ဲၾကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲအေပၚ 

စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ခံ ၿပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ရိွ အေထြေထြ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အာဏာသက္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။  

 ရပ္ကြက္/ေကး်ရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းဴေရြးခ်ယ္သည့္ 
လုုပ္ထုံးလုပ္နည္း ရႈတ္ေထြးလွသည္။  

 တိက ်ရွင္းလင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္ပြ ဲအခ်ိန္ဇယားမရိွ။  

ရပ္/ေက်းဥပေဒ 

(၄) တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ 
 ခန္႔အပ္ခံၿမိ႔ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းဴသည္ ေရြးခ်ယ္ခံရပ္/ေကး်အုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးမႈးကုိရာထူးမွရပ္ဆဲႏုိင္သည္။ ျပည္သူထံတာဝန္ခံရမည့္ 

အစား အထက္ကုိသာ တာဝန္ခံရသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းဴမ်ား 
ကို ေရြးခ်ယ္ေပးေနရသည္။  

 ၿမိ႕ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းဴမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္စစ္တပ္ကိုသာ
တာဝန္ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားက ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္သည့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ တုိင္တန္းႏုိင္ေသာယႏၲရားမ်ားမရိွပါ။   

(၃) ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ 

 ရပ္/ေကး်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းဴအရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ပါတ္သက္၍ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ တခ်ိဳ႕ျပင္ကုိ ဆင္ခ့ဲေသာ္ 
လည္း ေယဘူယ်ဆန္ေသာပုဒ္မမ်ား က်န္ရိွေနသည္။  

 “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အက်င့္သိကၡာေကာင္းမြန္၍ 
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူမ်ားျဖစ္ရမည္” ဟူသည့္တိကျ်ခင္းမရိွ 
လုိသလုိအဓိပၺါယ္ဖြင္႔ႏုိင္သည့္ပုဒ္မမ်ား က်န္ရိွေနသည္။ 

 ထုိ႕ျပင္ ရပ္/ေကး်ဥပေဒသည္ လူငယ္အမ်ားစုမပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ 
တမင္ရည္ရြယ္ထားသည့္ပုဒ္မမ်ား ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။   

www.facebook.com/acdd.burma, www.progressivevoicemyanmar.org  

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ယႏၲရားဆုုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား 


