
 
 

(၂၀၁၂) ခုုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြေဲရး ဥပေဒကုိ  

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၈) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း 

ေပးပို႔သည့္တင္ျပလႊာ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ (၁၆) ရက္  

သို႔ 

၁။  ဒုုတိယ သမၼတ (၂) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသားေျမအသုုံးခ်မွႈေကာင္စီ၊ ေနျပည္ေတာ္။ 

 

၂။ ဥကၠဌ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုုိေကာ္မတီ၊ ေနျပည္ေတာ္။  

 

အသစ္ျပ႒ာန္း ျပင္ဆင္လုိက္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္  ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကုိ  ျပင္ဆင္ 

သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈)ပါ ပုဒ္မ ၂၂ ပုဒ္မခြ ဲ(ခ) ကို ရည္ညႊန္းလွ်က္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) 

ရက္ေန႔စြဲျဖင္ ့ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ေၾကျငာစာတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရိွဘ ဲေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ 

ေျမ႐ိုင္းေျမမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳလက္ရွိေသာ ပုဂၢဳိ္လ္၊ အဖြအဲစည္းမ်ားအား မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ထက္ေနာက္ 

မက်ေစဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ဟူေသာ ေၾကျငာခ်က္အေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုိးရိမ္ပူပန္ 

ၾကသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စ ီ ဥကၠဌ ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းမ်ား  စီမံခန္႔ခြဲေရး 

ေကာ္မတီ ဥကၠဌ တုိ႔ထံသုိ႔ ဤစာကုိ ေရးသားေပးပုိ႕အပ္ပါသည္။  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဤစာကိုေရးသားရာတြင္ မူ၀ါဒအားျဖင့္လည္းရႈပ္ေထြးလွေသာ ဤေျမလြတ္၊   

ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းကိစၥမ်ားကုိ ဦးေဆာင္မႈ တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္  လူၾကီးမင္းတုိ႔ႏွစ္ဦးလုံး  အတူတကြ 

၁ - ၆ 



 
 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွျဖစ္မည္ဟုယံုၾကည္သျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ႏွစ္ဦးလုံးထံသုိ႔လိပ္မူ၍ ဤစာကုိေပးပုိ႔ရျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိျပည္သူမ်ားသာတူညမွီ်မႈ ရွိသည့္ 

အက်ုိးရလဒ္မ်ားရရိွခံစားေစေရးအတြက္  ျမန္မာနုိင္ငံတြင္  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္မူ့၀ါဒဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ 

မႈမ်ားေပးရမည့္ အျမင့္ဆုံးအဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီအား လုိအပ္သည့္ 

ဦးေဆာင္မႈႏွင္ ့ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားကုိ ေပးအပ္ပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ႀကဳိးပမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို 

အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈျမင့္မားေစရန္ အစရွိသည့္ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခုိင္မာသည့္ 

သႏၷိဌာန္မ်ားျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို ဤဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ 

ေနျခင္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 

ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေန 

ေသာ ေျမယာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေျမမဲ့ယာမ့ဲႏုုိင္ငံသားမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ နိုင္ငံေတာ္ 

အစုိးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမင့္မားစြာျဖင့္ႀကဳိးပမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေလးအနက္ထား အသိ 

အမွတ္ျပဳအပ္ပါသည္။  

သို႔ပါေသာ္လည္း ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ဥပေဒကို လ်င္ျမန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေန 

မႈသည္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ နစ္နာမူမ်ားကို ေျပလည္ေစျခင္းထက္ ပုိမုိတိုးပြားေစႏိုင္မည့္ အလား 

အလာမ်ားရိွေနသည့္အေပၚႏွင္ ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီနွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ 

လုုပ္ကုုိင္စားေသာက္အသုုံးျပဳေနေသာကိုယ္ပုိင္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ က် 

ေရာက္ရမည့္အျဖစ္အေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း 

ေျမမ်ားအျဖစ္ အစုိးရကခန္႔မွန္းထားသည့္ ဧရိယာစုစုေပါင္းမွာ သန္း ၅၀ နီးပါးခန္႔ရွိသျဖင္႔ ျပႆနာ 

အတုိင္းအဆမွာ ႀကီးမားလွပါသည္။ အဆိုပါပမာဏမွာ ျမန္မာျပည္တစ္ႏုုိင္ငံလံုး၏ သုံးပုံ၊ တစ္ပံုခန္႔ရိွၿပီး 

သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ထိခိုုက္နစ္နာႏုုိင္မွႈမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။  

၂ - ၆ 



 
 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုုံးတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအျဖစ္ 

က်န္ရွိေနေသးၿပီး အျခားေသာလူမွႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ယခုု ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရိွေနၾကပါသည္။ ဤဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါ 

အခ်က္တို႔အပါအဝင္ အျခားျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သတိျပဳမိပါသည္။  

• ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင္ ့ ေျမ႐ိုင္း ေျမမ်ားတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားတို႔၏ အသက္ေမြး 

၀မ္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာတို႔မွီတည္ေနသည့္ ဧရိယာေျမာက္မ်ား 

စြာႏွင္ ့ ကာလၾကာရွည္စြာ အေျခခ်ေနထုိင္လာသည့္ေဒသခံမ်ား အဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ 

လာသည့္ေျမမ်ားပါ၀င္လ်က္ ရိွေနပါသည္။  ထုိက့ဲသို႔ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈကို “ဓါးမဦးခ် 

အသုုံးျပဳေျမမ်ား” သို႔မဟုတ္ “မိရုုိးဖလာဓေလ့႐ိုးရာေျမ” အျဖစ္ ညြန္းဆိုၾကပါသည္။  

• ယင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည့္အစား ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ 

သည္ ထိုသူတို႔၏ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို စြန္႔လြႊတ္ေစလ်က္ ေျမလြတ္၊  

ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း ေျမအျဖစ ္ႏွစ္ (၃၀) လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) 

က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္သည့္ အျဖစ္သို႔က်ေရာက္ရမည့္အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔လွ်က္ရွိပါသည ္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ေျမမ်ားကို ပုိင္ဆိုင္ရမည့္အခြင့္အလမ္း 

(သို႔မဟုုတ္) ၄င္းတို႔၏သားသမီးမ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း 

မ်ားကို ဆံုး႐ႈံးရပါလိမ့္မည္။  

• တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယင္းဥပေဒသည္ ကုမၸဏီမ်ားနွင္ ့ လႊမ္းမိုးႏုိင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 

တိုိ႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မီွခိုအသုုံးျပဳလ်ွက္ရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းေျမမ်ား 

ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။  

• ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းေျမမ်ား၏ ဧရိယာနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ရွင္းလင္း 

တိက်မႈမရွိေသးဘဲ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔လုပ္ကိုင္အသုုံးျပဳေန 

သည့္ေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ားအျဖစ ္သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း ရိွ၊ မရိွ 

ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား၍ မွတ္ပံုတင္ရန္ လို၊ မလို ဆိုသည္ကုိ မသိရွိၾကပါ။ 
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• အမ်ားေသာအားျဖင့္ ပဋိပကၡတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ား၏ ေနထိုင္ခဲ့သည့္  

ေဒသမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းေျမမ်ားအျဖစ္ ယူဆသတ္မွတ္ထားသည္မ်ား 

လည္း ရိွေနႏိုင္ပါသည္။  

• ျပည္သူအမ်ားစုမွာ (အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေနထုုိင္ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသ 

မ်ားတြင္) ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကို လက္လွမ္းမွီ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။  

အဆိုပါ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းထက္  

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားပါသည ္- 

• မတ္လ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္အသုုံးျပဳေန 

သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ၄င္းတို႔ အသုုံးျပဳ 

ေနေသာေျမမ်ားေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ခံရေစႏိုင္ျခင္း။  

• ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ရွိေနကာ  ျငိမ္းခ်မ္း 

ေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေရးအား တိုင္း 

ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးစားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ားရိွေနရာ ဤဥပေဒေၾကာင့္  ျငိမ္း 

ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်ိနဲ႔ေစႏိုင္ျခင္း။ 

• ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ ေျမယာပဋိပကၡႏွင့္ နစ္နာခ်က္မ်ားပိုမုိတိုးပြားလာကာ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖဳိး 

တိုးတက္မႈကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ျခင္း။  

• ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔၏ဇာတိေဒသမွေျမမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးရမည့္ 

အျပင္ လက္ရွိေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္အသုုံးျပဳေနသည့္ေျမေနရာမ်ား 

ေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရႏိုင္ျခင္း။  

• အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒတြင္ပါ၀င္ေသာ  အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသူမ်ာ၏ေျမမ်ားကို ေတာင္းဆို 

ႏုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ အဆိုးဘက္သုုိ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏုိင္ျခင္း။  

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္  ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီမွ ေၾကျငာထားေသာ ေလွ်ာက္ထားရန္  

ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ ၄ လ မွ်သာက်န္ရွိျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္သေဘာ 

ေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ၿငိမ္ေရးတို႔ကုိ ရည္သန္ 
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လၽွက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (လက္မွတ္ေရးထားသည့္ကိုယ္စားျပဳအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) မွ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံသို႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလးစားစြာျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေတာင္းဆို 

အပ္ပါသည္။  

 အျပစ္မဲ့ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတိုု႕အသုုံးျပဳေနေသာ 

ေျမေပၚမွဖယ္ရွားခံရႏုုိင္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးကာ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း 

မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္း 

ထားေပးပါရန္။ 

 ပုဂၢလိကက႑အတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားမႈကုိလည္း ရပ္ဆိုင္းေပး 

ပါရန္။  

 အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားမွ်တ၍ ထိေရာက္သည့ ္ေျမ 

ယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေတာင္ 

သူလယ္သမားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၊အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့အတူတကြ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရန္။  

 ဤကိစၥကုိ အေလးအနက္ထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိလည္း ေက်းဇူးဥပကာ 

ရတင္ရွိပါသည္။ အထက္ပါ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအနက္မွ မည္သည့္အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မဆို 

ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ ္အစိုးရအား ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင္သင့္ရွိေနပါ 

သည္။ 

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိယ္စား ဆက္သြယ္ရန္ -  

ေလးစားစြာျဖင္ ့ - 

၁။  ေဒါက္တာ ထက္ၾကဴ 

     GRET 

     ၀၉၅၀ ၁၉၆၆၀ 

     Email: htetkyu@gret.org 
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၂။  ေဒၚႏြယ္နီစိုး 

    Namati Innovations in Legal Empowerment 

    ၀၉၄၅ ၉၈၉၈ ၂၆၅ 

    Email: nwenisoe@namati.org 

 

၃။  ေဒၚေနာ္အိအိမင္း 

     Point - ရိုးရာ၀န္းက်င္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ 

     ၀၉၂၅ ၄၀၀၀ ၃၆၃ 

 

 

ဤအၾကံျပဳစာကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားသုိ႔လည္း ေပးပုိ႔မည္ျဖစ ္

ေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။  

 

၁။ ဥကၠ႒ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၊ ေနျပည္ေတာ္ 

၂။ နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ 

၃။ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ 

၄။ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ 

၅။ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္ 

၆။ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ 

၇။ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင္ ့အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ 

၈။ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 

၉ ။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ 

၁၀။ စုုိက္ပ်ဴိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင္ ့ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေကာ္မတီ ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 

၁၁။ စုုိက္ပ်ဴိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင္ ့ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေကာ္မတီ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ ္
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