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လှွတ်တော် ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ကြေငြာစာတမ်း 

အကျဉ်းချုပ် 

ရည်ရွယ်ချက် 

လွှတ်တော် ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ကြေငြာစာတမ်း
1
 သည် နုိင်ငံအဆင့်၊ ဒေသအဆင့်နှင့် နုိင်ငံပေါင်းစုံ ဥပဒေပြုရေး 

အဖွဲ့အစည်းများ ပုိမုိပွင့်လင်းမြင်သာရေး နှင့် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများတွင် နုိင်ငံသားများ ပုိမုိပါဝင်နုိင်ရေးအတွက် 

လူထုအခြေပြု လွှတ်တော် လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်း (PMOs) များ၏ 

တောင်းဆိုမုှတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်များနှင့် နုိင်ငံသားများကို ပုိမုိနီးကပ်စေခြင်း၊ လွှတ်တော်၏ 

လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နုိင်ငံသားများ ပါဝင်လာနုိင်ရန် အရည်အချင်း မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် လွှတ်တော်များ၏ တာဝန်ခံမုှ 

ပုိမုိကောင်းမွန်လာစေခြင်းတို့တွင် လွှတ်တော် လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် အရေးကြီးသည့် 

အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေကြောင်း ပုိမုိအသိအမှတ်ပြုခံလာရသည်။ PMO များသည် အစုိးရနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များ ပုိမုိရရှိနုိင်စေရေးအတွက် တွန်းအားပေးမုှပြုလုပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်ကြသလို လွှတ်တော် 

ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိစ္စရပ်များအတွက် ကမ္ဘာ့လွှတ်တော်များနှင့် ပုိမုိနီးနီးကပ်ကပ် 

ထိတွေ့ဆွေးနွေးဆက်ဆံရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း လက်ခံထားကြပါသည်။ ယခုကြေငြာစာတမ်းသည် 

တိုက်တွန်းအရေးဆိုမုှတစ်ခုအဖြစ်သာမက၊ အစုိးရနှင့် လွှတ်တော် ပွင့်လင်းမြင်သာမုှ မြှင့်တင်ရန်နှင့် 

ထိုပွင့်လင်းမြင်သာမုှသည် နုိင်ငံသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်နုိင်ရန်နှင့် ပုိမုိထိရောက်သွက်လက်ပြီး 

ကိုယ်စားပြုမုှ အားကောင်းသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထူးအားဖြင့် ဒီမုိကရေစီစံနုှန်းများကို 

ပုိမုိလေးစားလိုက်နာသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော် 

လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်းများအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံရာတွင် အသုံးပြုရမည့် အခြေခံ 

လမ်းညွှန်ချက်တစ်ရပ်အဖြစ်ပါ အသုံးပြုနုိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

သမုိင်းကြောင်း 

                                                           
1
 ယခုကြေငြာချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အသံုးပြုရန် နည်းလမ်းကောင်းများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် 

စုစည်းနေပါသည်။ ၎င်းတို့ကို http://www.openingparliament.org/declaration တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

http://www.openingparliament.org/declaration
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နုိင်ငံတကာ လွှတ်တော်များ အသိုက်အဝန်းမှ ထောက်ခံမှုပြုထားသည့် ကြေငြာစာတမ်း စာအုပ် 

စာတမ်းပေါင်းများစွာအပေါ်တွင် အခြေခံပြုစုထားသည့် ယခုကြေငြာစာတမ်းကို ဝါရှင်တန် ဒီစီတွင် National 

Democratic Institute၊ Sunlight Foundation နှင့် လက်တင်အမေရိက လွှတ်တော် ပွင့်လင်းမြင်သာရေး 

ကွန်ရက်တို့မှ ပူးတွဲစီစဉ်ကျင်းပသည့် PMO ခေါင်းဆောင်များ ညီလာခံတွင် ကနဦး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၂ 

ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့မှ မေလ ၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် ထိုညီလာခံကျင်းပရေးအတွက် Omidyar 

Network၊ Open Society Foundation၊ National Endowment for Democracy၊ World Bank Institute 

နှင့် အမေရိကန်နုိင်ငံဆိုင်ရာ မက္ကဆီကို သံရုံးတို့မှ ထောက်ပ့ံမုှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 

ညီလာခံတက်ရောက်သူများအကြား သဘောတူညီချက်များရယူပြီး ပြင်ဆင်ထားသည့် ကြေငြာစာတမ်းကို 

Regards Citoyens၊ Centre d’études européennes de Sciences Po နှင့် Médialab Sciences Po တို့မှ 

စီစဉ်ပြီး ပါရီတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နှင့် ၇ ရက် နှစ်ရက်တာ ကျင်းပသည့် ပွင့်လင်း လွှတ်တော် 

အချက်အလက် ညီလာခံတွင် ထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ မူကြမ်းကို လူအများ အကြံပြုနုိင်ရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အွန်လိုင်းတွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ OpeningParliament.org 

တွင်ရှိနေသည့် ကြေငြာစာတမ်း နောက်ဆုံးမူမှာ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် နုိင်ငံတကာ 

ဒီမုိကရေစီနေ့တွင် ရောမ၌ ကျင်းပသည့် World e-Parliament Conference တွင် 

စတင်ထုတ်ဝေလွှင့်တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 

 

လှွမ်းခြုံမုှ 

 

ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ယဉ်ကျေးမုှတစ်ရပ်ကုိ မြှင့်တင်ခြင်း။ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို 

အများပြည်သူက ပုိင်ဆိုင်သည်။ နုိင်ငံသားများသည် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို 

ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပံုနိှပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိသင့်သည်။ အနည်းငယ်သော ချွင်းချက်များနှင့် 

ကန့်သတ်ချက်များကို ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ လွှတ်တော် ပွင့်လင်းမြင်သာရေး 

ယဉ်ကျေးမုှတစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်နုိင်ရန် လွှတ်တော်သည် နုိင်ငံသားပေါင်းစုံ ပါဝင်မုှရှိစေရေးနှင့် 

လွှတ်လပ်သော လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ထွန်းရေး၊ ထိရောက်သော လွှတ်တော် 

လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး ဆောင်ရွက်နုိင်ရေးနှင့် ၎င်း၏ စိစစ်ထိန်းကျောင်းနုိင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှနေ၍ 

ထိုအခွင့်အရေးများကို ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ်ပေးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 
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လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို နုိင်ငံသားများ ရယူနုိင်သည့် အခွင့်အရေးကို 

ဖော်ဆောင်ပေးရန်အတွက် လွှတ်တော်အနေဖြင့် နုိင်ငံသားများတွင် ဥပဒေပုိင်းဆိုင်ရာ ပ့ံပုိးမှု ထောက်ခံမှု 

ရရှိနေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်း လိုအပ်သည်။ လွှတ်တော်များသည် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများကို 

နုိင်ငံသားများ ပုိမုိနားလည်လာစေရန်နှင့် လွှတ်တော်၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမုှကို မြှင့်တင်နုိင်ရန်အတွက် 

အခြားလွှတ်တော်များနှင့်  ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းကောင်းများကို မျှဝေရန် 

တာဝန်တစ်ရပ်ရှိသည်။ လွှတ်တော်အချက်အလက်များကို ပြည့်စံု၊ မှန်ကန်စေပြီး အချိန်မှန် 

ပ့ံပုိးနုိင်စေရေးအတွက် လွှတ်တော်သည် PMO များနှင့် နုိင်ငံသားများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ 

လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ပွင့်လင်းမြင်သာစေခြင်း။ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို 

အသေအချာ ပြင်ဆင်ထုတ်ဝေနုိင်ရန်အတွက် မူဝါဒများကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ပြီး 

အသစ်ထပ်မံထွက်ပေါ်လာသည့် နည်းလမ်းကောင်းများ၏ အကျုိးကျေးဇူးကို ခံစားနိုင်စေရန်အတွက် 

ထိုမူဝါဒများကို အချိန်အပုိင်းအခြားအလိုက် ပံုမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်မုှ ပြုလုပ်ရမည်။ လွှတ်တော်ဆိုင်အရာ 

အချက်အလက်များတွင် လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များနှင့် 

ဥပဒေပြုရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အချက်အလက်များလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုအထဲတွင် 

လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည့် ဥပဒေများနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များ၊ ဆန္ဒမဲများ၊ လွှတ်တော် အစီအစဉ်နှင့် 

အချိန်ဇယား၊ မျက်နှာစံုညီနှင့် ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ၏ မှတ်တမ်းများ၊ သမုိင်းဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များနှင့် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသော သို့မဟုတ် လွှတ်တော်မှ ရေးဆွဲသော 

အစီရင်ခံစာများစသည့် လွှတ်တော်မှတ်တမ်းများ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သော အခြားအချက်အလက်များ 

အားလုံး ပါဝင်သည်။ လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်၏ စီမံခန့်ခွဲမုှ၊ လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည့်စံုပြီး 

အသေးစိတ်ပါဝင်သည့် လွှတ်တော်အသုံးစရိတ် အချက်အလက်များကိုလည်း ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ရိုးသားမုှနှင့် ဖြစ်လာနုိင်ခြေရှိသော အကျုိးစီးပွား 

ပဋိပက္ခမုှများနှင့် ပတ်သက်ပြီး နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် အမှန်တကယ် သိရှိနားလည် ဆုံးဖြတ်နုိင်စေရန်အတွက် 

လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ နောက်ခံသမုိင်းကြောင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် 

သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် လုံလုံလောက်လောက် 

ထုတ်ပြန်ပေးထားရမည်။   
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လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ပုိမုိလွယ်ကူစွာရရိှနုိင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ လွှတ်တော်သည် 

အချက်အလက်များအား နုိင်ငံသားများအားလုံး  ခွဲခြားမုှမရှိပဲ တစ်ပြေးညီ နည်းလမ်းမျုိးစုံဖြင့် ရရှိနုိင်စေရန် 

ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုနည်းလမ်းများတွင် လူကိုယ်တိုင် လေ့လာခြင်း၊ ပံုနိှပ်မီဒီယာ၊ ရေဒီယိုနှင့် တိုက်ရိုက်နှင့် 

တောင်းဆိုမုှအလိုက် ရေဒီယိုတီဗွီ ထုတ်လွှင့်မုှများနှင့် လွှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ နေရာအကျယ်အဝန်းနှင့် 

လုံခြံုရေး အကန့်အသတ်ချက်များအလိုက် နုိင်ငံသားများအားလုံး လွှတ်တော်ကို လူကိုယ်တိုင် 

လာရောက်လေ့လာနုိင်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားရမည်။ ထိုအကန့်အသတ်များကိုလည်း မီဒီယာနှင့် 

လေ့လာသူများက လွှတ်တော်ကို လေ့လာနုိင်စေရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ချမှတ်ထားသည့် တိကျရှင်းလင်းသော၊ 

အများပြည်သူထံ ထုတ်ပြန်ပေးထားသော မူဝါဒများတွင် ဖော်ပြထားရမည်။ လွှတ်တော်အချက်အလက်များကို 

နုိင်ငံသားအများ ပုိမုိကျယ်ပြန့်စွာ နားလည်နုိင်စေရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားနှင့် ရုံးသုံးလုပ်ငန်း 

ဘာသာစကားမျုိးစံုဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရိုးစင်းသော စကားလုံးများဖြင့် အကျဉ်းချုံးခြင်းစသည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး 

ရေးသားထားသည့် ပံုစံဖြင့်ဖြစ်စေ အခမ့ဲ ရရှိနုိင်စေရမည်။  

လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေရန်အတွက် အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်မုှအား 

အသံုးပြုခြင်း။ လွှတ်တော်သည် နည်းပညာပစ္စည်းများကို အမြင့်မားဆုံးအသုံးပြုပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို 

နုိင်ငံသားများက ပြန်လည် သုံးသပ်နုိင်ရန်နှင့် အသုံးပြုနုိင်ရန်အတွက် အင်တာနက်တွင် အလွယ်တကူ 

ရယူအသုံးပြုနုိင်ပြီး စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော ပံုစံဖြင့် ရရှိနုိင်စေရမည်။ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်အသီးသီးကို သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဖော်ပြထားရမည်ဖြစ်ပြီး 

အလွယ်တကူ ရှာဖွေကြည့်ရှုနုိင်စေရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထိုအချက်အလက်များကို လေ့လာနုိင်ရေးတွင် 

နည်းပညာသစ်များ ပုိမုိပေါ်ထွက်လာရေးကို အထောက်အကူပြုနုိင်ရန်အတွက် အချက်အလက်များစွာကို 

တစုတစည်း ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူရရှိနိုင်စေရမည်။ လွှတ်တော်ရေးရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသည် အင်တာနက် 

ချိတ်ဆက်မုှ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရှိနေသည့် နေရာများတွင်ပင် နုိင်ငံသားများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကို 

ဖြစ်ထွန်းစေသည်။ နုိင်ငံသားများကို သတင်းအချက်အလက်များ တိုက်ရိုက်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် 

ကြားခံများကို သတင်းအချက်အလက်များ ပ့ံပုိးပေးသည့်နည်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ 

လွှတ်တော်ရေးရာဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသည် နိုင်ငံသားများနှင့် လွှတ်တော်များ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဆက်ဆံနိုင်သည့် 

နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန်လည်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အသိပေးသည့် ဝန်ဆောင်မုှများနှင့် 

မုိဘိုင်းဖုန်း၀န်ဆောင်မုှများကိုပါ ဆောင်ရွက်ရမည်။ လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ 
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သတင်းအချက်အလက်များကို နည်းပညာပုိင်းအရ အသုံးပြုနုိင်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် 

ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူသူ၏ ပုဂ္ဂလိက လုံခြံုရေးကိုလည်း အာမခံရမည်။ 
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လှွတ်တော် ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ကြေငြာစာတမ်း 

နိဒါန်း 

ဥပဒေပြုရန်၊ နုိင်ငံသားများကို ကိုယ်စားပြုရန်၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်မုှများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို 

စိစစ်ထိန်းကျောင်းရန်နှင့် နုိင်ငံသားတို့၏ ဆန္ဒများကို ဖော်ဆောင်ပေးရန် ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေပါ 

တာဝန်၀တ္တရားများရှိသည့်အလျောက် မတူညီသောအုပ်စုများ ပါဝင်မုှရှိသော၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော၊ 

ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သော၊ လိုအပ်ချက် တောင်းဆိုမုှများကို ဖြည့်ဆည့်ပေးနုိင်သော လွှတ်တော်များနှင့် ဥပဒေပြုရေး 

အဖွဲ့အစည်းများသည် ဒီမုိကရေစီဖြစ်စဉ်တွင် ပဓာနကျသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ 

လွှတ်တော်ပွင့လင်းမြင်သာမုှသည် လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းများကို နုိင်ငံသားများ သိရှိစေနိုင်ခြင်း၊ ဥပဒေပြုရေးဖြစ်စဉ်တွင်တွင် 

နုိင်ငံသားများ ပါဝင်လာစေရန် တွန်းအားပေးနုိင်ခြင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တာဝန်ခံမုှရှိလာစေရန် နုိင်ငံသားများက 

တွန်းအားပေးလာနုိင်စေခြင်းနှင့် နုိင်ငံသားများ၏ ဆန္ဒများကို ဖော်ဆောင်ပေးရာတွင် 

အထောက်အပ့ံပေးနုိင်ခြင်းတို့ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ 

နုိင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး မူဘောင်များ
2
 နှင့် ဒီမုိကရေစီ လွှတ်တော်များအတွက် နုိင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

စံနုှန်းများ
3
တွင် အုပ်ချုပ်ရေးတွင် နုိင်ငံသားများ ပါဝင်ပုိင်ခွင့်နှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရရှိပုိင်ခွင့်များကို 

နုိင်ငံတကာ လွှတ်တော်အသိုက်အဝန်းမှ
4
 အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ 

နုိင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမုှအတွက် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်
5
 ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် 

အခြေခံကောင်းများ ဖန်တီးထားဖြစ်သောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊  

                                                           
2
 ယခုကြေငြာချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အသံုးပြုရန် နည်းလမ်းကောင်းများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် စုစည်းနေပါသည်။ 

၎င်းတို့ကို http://www.openingparliament.org/declaration တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။  

3
 လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း အပုိဒ် ၁၉ နှင့် ၂၁ နှင့် နိုင်ငံတကာ လူမုှရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ 

သဘောတူညီချက် အပုိဒ် ၁၉ နှင့် ၂၅ တို့တွင် ပါဝင်သည်။  

4
 စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စံနှုန်းများတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များ သမဂ္ဂ၊ ဓနသဟာယလှွတ်တောအ်ဖ့ဲွအစည်း၊ 

ပြင်သစ်ဘာသာကို အဓိကဘာသာစကားဖြင့် အသံုးပြုသည့်နိုင်ငံများ၏ လွှတ်တော်များအဖွဲ့အစည်း၊ တောင်/မြောက် အမေရိက 

လွှတ်တော်များ အစည်းအရုံးတို့မှ ရေးဆွဲအတည်ပြုသော စံများပါဝင်သည်။  
5
 နုိင်ငံတကာ လွှတ်တော်များ အဖ့ဲွအစည်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂ စီးပွားရေးနှင့် လူမုှရေးဌာန။ လွှတ်တော်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များဆိုင်ရာ 

လမ်းညွှန်ချက်များ၊ မတ် ၂၀၀၉။ 

http://www.openingparliament.org/declaration
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ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ် ပေါ်ထွန်းလာမုှကြောင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အများပြည်သူ အသုံးပြုမုှနှင့် 

ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် နုိင်ငံသားများက မျှော်လင့်ချက်များထားရှိမုှ အခြေအနေများ အခြေခံအားဖြင့် 

ပြောင်းလဲလာသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ခေတ်ပေါ်နည်းပညာများသည် လူအများအကြား မျှဝေသိမြင်မုှ 

ဗဟုသုတနှင့်တကွ ကိုယ်စားပြု ဒီမုိကရေစီ စနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အလားအလာကောင်းပေါင်းများစွာဖြင့် 

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သုံးသပ်ရန်နှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် 

အားပေးသမုှပြုလာနုိင်သောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊   

ယဉ်ကျေးမုှ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေအနေ ကွဲပြားမုှများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမုှအတွက် လွှတ်တော်များ 

ချဉ်းကပ်ရသည့် နည်းလမ်းများကို လွှမ်းမိုးမုှရှိနုိင်သော်လည်း လွှတ်တော်ပွင့်လင်းမြင်သာမုှကို မြှင့်တင်ခြင်းအား 

မထိခိုက်စေနုိင်သောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ 

လွှတ်တော်ပွင့်လင်းမြင်သာရန် လိုအပ်မုှသည် အစုိးရပုိင်း ပုိမုိကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပွင့်လင်းမြင်သာမုှနှင့် 

စပ်ယှဉ်နေသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အစုိးရများစွာသည် ပုိမုိပွင့်လင်းသော၊ ထိရောက်သော၊ တာဝန်ခံမုှရှိသော 

အစုိးရများဖြစ်လာစေရန်အတွက် ပွင့်လင်းအစုိးရမိတ်ဖက်အဖွဲ့ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် 

လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လေ့လာစောင့်ကြည့်နုိင်သော ကတိကဝတ်များကို 

ပြုလုပ်လာကြသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ 

လူထုအခြေပြု လွှတ်တော်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ထောက်ပ့ံရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်များ၏ 

ဒီမုိကရေစီစနစ်အရ တာဝန်ခံမုှကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ထိရောက်အရေးပါပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မုှရှိသော 

အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှ ပါဝင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြပြီး ထိုအခန်းကဏ္ဍတွင် ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင်နုိင်ရန်အတွက် 

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရရှိရန် လိုအပ်သောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်များနှင့် 

လွှတ်တော်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များ (PMOs) များအကြား ကောင်းမွန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် 

လွှတ်တော်အချက်အလက်များ ပုိမုိပွင့်လင်းမြင်သာမုှရှိလာသည့် နမူနာကောင်းများ ရှိနေသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ 
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ထိုထိုသော အခြေအနေများကြောင့် လွှတ်တော်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အစည်း အသိုက်အဝန်းမှ
6
 

ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်တော်ပွင့်လင်းမြင်သာမုှအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ မူများကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို 

မြှင့်တင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုလိုက်သည်။ 

ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ယဉ်ကျေးမုှတစ်ရပ်ကုိ မြှင့်တင်ခြင်း 

၁။ လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ အများပြည်သူ ပုိင်ဆုိင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း 

 လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အများပြည်သူက ပုိင်ဆိုင်သည်။ နုိင်ငံသားများသည် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကို အပြည့်အ၀သော်လည်းကောင်း တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း 

ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပံုနိှပ်ခြင်း ပြလုုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိသင့်သည်။ ဤမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းသော ချွင်းချက်များနှင့် 

ကန့်သတ်ချက်များကို ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားနိုင်သည်။  

၂။ ဥပဒေပြုရေးမှ အစပြု၍ ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ယဉ်ကျေးမုှတစ်ရပ်ကုိ တုိးချ့ဲမြှင့်တင်ခြင်း 

 လွှတ်တော်များသည် ဥပဒေပြုရန်သာမက အဖွဲ့အစည်းတွင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကျင့်ထုံးများကို ရေးဆွဲရန်ပါ 

တာဝန်ရှိသည်။ ထိုသို့ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် အစုိးရနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အများပြည်သူ ရရှိပုိင်ခွင့်အား 

အာမခံပေးသည့်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော အစုိးရ ယဉ်ကျေးမုှတစ်ရပ်ကို မြှင့်တင်သည့်၊ နုိင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု 

ပွင့်လင်းမြင်သာသည့်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်များကို အကာအကွယ်ပေးသည့်၊ ဥပဒေပြုရေးဖြစ်စဉ်တွင် 

လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နုိင်ငံသားများ ပါဝင်မုှကို ဖော်ဆောင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ရန် 

ဖြစ်သည်။ 

၃။ စိစစ်ထိန်းကျောင်းခြင်းဖြင့်  ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ယဉ်ကျေးမုှတစ်ရပ်ကုိ အကာအကွယ်ပေးခြင်း 

 စိစစ်ထိန်းကျောင်းသည့် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် လှွတ်တော်သည် အစုိးရ ပွင့်လင်းမြင်သာရေးအတွက် 

ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများကို ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်စေရန်၊ အစုိးရသည် အပြည့်အ၀ 

ပွင့်လင်းမြင်သာသော ပံုစံဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အစုိးရအနေဖြင့်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာရေး 

ယဉ်ကျေးမုှတစ်ရပ်ကို မြှင့်တင်ရေး ပြုလုပ်စေရန် ဆောင်ရွက်နုိင်ရမည်။ 

                                                           
6
 ယခုကြေငြာချက်ပါ ဦးတည်ချက်များကို အထောက်အပ့ံပြုသော သို့မဟုတ် ထောက်ခံသော 

လွှတ်တော်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ နောက်ဆုံးစာရင်းအပြည့်အစံုကို 

www.openingparliament.org/organizations တွင်ကြည့်ပါ။  

http://www.openingparliament.org/organizations
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၄။ နုိင်ငံသားများ၏ နုိင်ငံရေးအသိကုိ မြှင့်တင်ခြင်း  

လွှတ်တော်များ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများနှင့် လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 

အခန်းကဏ္ဍများအပေါ် သိနားလည်မုှအား မြှင့်တင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် နုိင်ငံသားများ အထူးသဖြင့် လူငယ်များ၏ 

နုိင်ငံရေးအသိကို မြှင့်တင်ရန် လွှတ်တော်တွင် တာဝန်ရှိသည်။ 

၅။ နုိင်ငံသားများနှင့် လူထုအခြေပြုအဖ့ဲွအစည်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း 

လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတွင် နုိင်ငံသားများနှင့် 

လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများကို ခွဲခြားမုှမရှိပဲ တက်တက်ကြွကြွ ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် တာဝန်ရှိသည်။ သို့မှသာ နုိင်ငံသားများ၏ 

ဆန္ဒများကို ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ဆောင်နုိင်ပြီး၊ အစုိးရအား တောင်းဆိုမုှများ ပြုလုပ်နုိင်သည့် နုိင်ငံသားများ၏ 

အခွင့်အရေးကိုလည်း လက်တွေ့အသုံးချနုိင်စေမည်ဖြစ်သည်။ 

၆၆ လှွတ်လပ်သော လူထုအခြေပြုအဖ့ဲွအစည်းများကုိ အကာအကွယ်ပေးခြင်း 

လွှတ်တော်သည် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ လွတ်လပ်စွာနှင့် အကန့်အသတ်ခံရခြင်း မရှိပဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နုိင်စေရန် 

အကာအကွယ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများကို ထောက်ခံပ့ံပုိးပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

၇။  ထိရောက်သော လှွတ်တော်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး ဆောင်ရွက်နုိင်စေခြင်း 

လွှတ်တော်သည် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာနှင့် လူထု၏ လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို 

စောင့်ကြည့်ပုိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ကို အသိအမှတ်ပြုရမည်။ လွှတ်တော်သည် ထိရောက်သော လေ့လာစောင့်ကြည့်မုှကို 

အားပေးသမုှပြုနုိင်ရန်နှင့် လွှတ်တော်သတင်းအချက်အလက်များ ရယူမုှတွင် ရှိနေသော အတားအဆီးများကို 

လျှော့ချနုိင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်လေ့လာစောင့်ကြည့်မုှ ပြုလုပ်ေနသော လူထုနှင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများကို 

ထိတွေ့ဆက်ဆံ ဆွေးနွေးမုှ ပြုလုပ်ရမည်။ 

၈။ အသံုးပြုရန် သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းကောင်းများကုိ ဝေမျှခြင်း 

လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်အချက်အလက်များ ပွင့်လင်းမြင်သာမုှကို မြှင့်တင်ရန်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် 

ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအသုံးပြုမုှကို မြှင့်တင်ရန်၊ ဒီမုိကရေစီစံနုှန်းများအား လေးစားလိုက်နာမုှကို 

အားကောင်းစေရန်အတွက် အခြားလွှတ်တော်များ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည့် 

နည်းလမ်းကောင်းများကို နုိင်ငံတကာအဆင့်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဒေသတွင်းဖြစ်စေ မျှဝေအသုံးပြုရမည်။  
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၆၆ ဥပဒေကြောင်းအရ ပ့ံပုိးမှုပေးခြင်း 

နုိင်ငံသားများ၏ အစုိးရ သို့မဟုတ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ရယူခွင့်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်အနေအထားတွင် 

ရှိနေသည့် အခြေအနေများတွင် လွှတ်တော်သည် နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ သို့မဟုတ် တရားစီရင်ရေးအရ 

ပ့ံပုိးမုှ ထိထိရောက်ရောက် ရရှိစေရန် ဥပဒေပြဌာန်းသတ်မှတ်ထားရမည်။ 

၁၀။ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစံု ဖြန့်ဝေခြင်း 

အများပြည်သူ ရရှိနုိင်သော လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် တတ်နုိင်သမျှ ပြည့်စံုရမည်။ အတိအကျ 

သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းငယ်မျှသော ချွင်းချက်များမှအပ လွှတ်တော်ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးကို ခြံုငံုမိစေရမည်။ 

၁၁။ အချိန်ကုိက် သတင်းအချက်အလက် ပ့ံပုိးပေးခြင်း 

လွှတ်တော်အချက်အလက်များကို အများပြည်သူထံ ဖြန့်ဝေပေးရာတွင် အချိန်ကိုက် ဖြန့်ဝေပေးသင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 

အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပ့ံပုိးပေးရမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နုိင်သည့် အတိုင်းအတာကို 

ရောက်နေသည့်တိုင် ထိုအချက်အလက်များကို လွှတ်တော်တွင်း ရရှိနုိင်ကြောင်း အများပြည်သူထံ မြန်နုိင်သမျှ မြန်မြန် 

သတင်းထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ 

၁၂။ သတင်းအချက်အလက် မှန်ကန်စေခြင်း 

လွှတ်တော်သည် တရားဝင် ခိုင်မာသည့် မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ထားရန် 

လိုအပ်ပြီး၊ အများပြည်သူထံ ထုတ်ပြန်ပေးသည့် အချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်မုှကို အာမခံနုိင်ရမည်။   

လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ပွင့်လင်းမြင်သာစေရေး 

၁၃။ လှွတ်တော်ပွင့်လင်းမြင်သာရေး မူဝါဒများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း 

လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်အချက်အလက်များကို အသေအချာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖြန့်ဝေရေးကို ဖော်ဆောင်နုိင်မည့် 

မူဝါဒများကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။ ထိုမူဝါဒများတွင် အချက်အလက်များကို ထုတ်ပေးမည့် ပံုစံ (formats) 

များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မူဝါဒများပါ ပါဝင်ရမည်။ လွှတ်တော်ပွင့်လင်းမြင်သာရေး မူဝါဒများကို အများပြည်သူထံ 

ထုတ်ပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မုှများနှင့် အသစ်ထပ်မံထွက်ပေါ်လာသည့် 

နည်းလမ်းကောင်းများ၏ အကျုိးကျေးဇူးကို ခံစားနိုင်စေရန်အတွက် အချိန်အပုိင်းအခြားအလိုက် ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်မုှ 

ပြုလုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များ အတိအကျ ပါရှိရမည်။ လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်အချက်အလက် အပြည့်အစံုကို 
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ချက်ချင်းထုတ်ပြန်နုိင်သည့် လုပ်နုိင်စွမ်း ရှိနိုင်မည်မဟုတ်သည့် အခြေအနေတွင် လွှတ်တော်သည် 

လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မုှများ ပြုလုပ်ပြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 

အများပြည်သူရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ 

၁၄။ လှွတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် လုပ်ငန်းများဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း 

လွှတ်တော်သည် ၎င်း၏ ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေပါ အခန်းကဏ္ဍ၊ ဖွဲ့စည်းပံု၊ လုပ်ငန်းများ၊ လွှတ်တော်တွင်း 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပံုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

အချက်အလက်များနှင့် လွှတ်တော်ကော်မတီများ၏ အလားတူ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။  

၁၅။ လှွတ်တော်ကုိယ်စားလှယ်များနှင့် သက်ဆုိင်သည့် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း 

လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ၏ နောက်ခံအချက်အလက်များ၊ ပါတီ၊ ရွေးကောက်ခံရမုှ၊ 

လွှတ်တော်တွင်း ထမ်းဆောင်ရသည့် တာဝန်၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မုှ၊ ကိုယ်ရေးဝန်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များ၊ 

၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ နောက်ခံအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ 

ဖော်ပြစေလိုသော အခြားအချက်အလက်များကို နုိင်ငံသားများ သိရှိနားလည်စေရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ 

လုံလုံလောက်လောက် ထုတ်ဝေပေးပြီး၊ ပံုမှန်ပြင်ဆင်ပေးနေရမည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှတ်တော်နှင့် 

မဲဆန္ဒနယ်ရုံးများ၏ လုပ်ငန်းလိပ်စာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း အများးနုိင်ငံသားထ ံထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ 

၁၆။ လှွတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းနှင့် စီမံခန့်ခဲွမုှဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း 

လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံလည်ပတ်ပေးနေသည့် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ စီမံလုပ်ငန်းများနှင့် 

ဖွဲ့စည်းပံုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ အချက်အလက်များကို အများပြည်သူထ ံထုတ်ပြန်ပေးရန် 

တာဝန်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများကို အများပြည်သူထံ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ 

၁၇။ လှွတ်တော်၏ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ နုိင်ငံသားများအား အသိပေးခြင်း 

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြက္ခဒိန်၊ မည်သည့်ရက်တွင် မည်သည့်ကိစ္စကို ဆွေးနွေးမည်၊ မဲခွဲ 

ဆုံးဖြတ်မည်နှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လွှတ်တော်ကော်မတီ အစည်းအအဝေး 

အစီအစဉ်များအပါအ၀င် လွှတ်တော်ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအား နုိင်ငံသားများထံ 

အသိပေးတင်ပြရမည်။ အရေးပေါ်ဥပဒေထုတ်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့သော ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ကိစ္စရပ်များမှအပ 

လက်ရှိဆွေးနွေးလျက်ရှိသော ကိစ္စရပ်များတွင် နုိင်ငံသားများနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် 
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လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ ဝေဖန်အကြံပြုနုိင်စေရန် လွှတ်တော်မှ လုံလောက်သော ကြိုတင် အကြောင်းကြား 

အသိပေးမုှပြုလုပ်ရမည်။ 

၁၈။ ဥပဒေကြမ်းရေးဆဲွမုှတွင် နုိင်ငံသားများအား ပါ၀င်စေခြင်း 

ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအား စတင်တင်သွင်းချိန်တွင် ထိုဥပဒေကြမ်းကို နုိင်ငံသားများထံ ချပြအသိပေးရမည်။ 

နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် ၎င်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည့်ပြည့်စံုစံုသိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ဝေဖန်အကြံပြုမုှများ 

ပြုလုပ်နုိင်စေရန် လွှတ်တော်မှဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ မူ၀ါဒရေးရာ 

ဆွေးနွေးမှုများအပေါ် နုိင်ငံသားများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနားလည် သဘောပေါက်စေရန် ၎င်းဥပဒေကြမ်းမရေးဆွဲမီ 

ကြိုတင်ဆန်းစစ် လေ့လာမုှများနှင့် နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်များအား နုိင်ငံသားများထံ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ 

၁၉။ လှွတ်တော်ကော်မတီများ၏ ဆောင်ရွက်မုှမှတ်တမ်းများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း 

ကော်မတီများမှထုတ်ပြန်သော၊ ကော်မတီများသို့ ပေးပ့ုိသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ အများပြည်သူ 

ရှေ့မှောက်ကြားနာမုှများတွင် သက်သေများ၏ထွက်ဆိုမုှများ၊ ပြောဆိုမုှမှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ ကော်မတီများ၏ 

လုပ်ဆောင်ချက် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအပါအ၀င် ကော်မတီများ၏ လုပ်ဆောင်မုှအစီရင်ခံစာအား နုိင်ငံသားများထံ ပံုမှန် 

တင်ပြရမည်။ 

၂၀။ လှွတ်တော်တွင် မဲပေးမုှများအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲပေးမုှများနှင့်ပတ်သက်၍ သူတို့၏ သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မှ မဲဆန္ဒရှင်များ အပေါ် 

တာ၀န်ခံမုှရှိစေရန် လွှတ်တော်အနေဖြင့် စံုညီအစည်းအဝေးများတွင် (သဘောတူပါသလားဟု မေး၍) နုှတ်ဖြင့် 

ဖြေဆိုစေခြင်းဖြင့် မဲပေးခြင်းအား အတတ်နုိင်ဆုံး လျော့ချသင့်သည်။ ၎င်းအစား ကိစ္စရပ်အများစုတွင် အမည်စာရင်းခေါ် 

မဲပေးစေခြင်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် မဲပေးခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပြီး စံုညီအစည်းအဝေးများနှင့် ကော်မတီ 

အစည်းအဝေးများတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းစီ၏ မဲပေးမုှမှတ်တမ်းအား ထိန်းသိမ်းထားရှိကာ 

နုိင်ငံသားများမှ ကြည့်ရှုနုိင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။ ထို့အတူ လွှတ်တော်အနေဖြင့် (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ 

အခြားတစ်ဦးကိုယ်စား) မဲပေးခြင်းအား အတတ်နုိင်ဆုံး လျော့ချသင့်ပြီး ကိုယ်စားမဲဆန္ဒပေးစေခြင်းသည် 

ပွင့်လင်းမြင်သာမုှနှင့် ဒီမုိကရေစီနည်းလမ်းကျ တာ၀န်ခံမုှဆိုင်ရာ စံနုှန်းမျာအပေါ် ထိခိုက်ခြင်း မရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၂၁။ လှွတ်တော်စံုညီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း 

လွှတ်တော်အနေဖြင့် သူ၏ စံုညီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများအား အဆင်သင့်ရယူနုိင်သည့် မှတ်တမ်းများအဖြစ် ဖန်တီး၊ 

ထိန်းသိမ်း၊ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းနေရာတစ်ခုတွင် အသံဖိုင် (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုဖိုင်များအဖြစ် 

ထားရှိပေးနုိင်လျှင် ပုိ၍အဆင်ပြေသည်။ ထို့အတူ ပံုနိှပ်မှတ်တမ်း (သို့မဟုတ်) Hansard (ဗြိတိန်နှင့် 
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ဓနသဟာယနုိင်ငံအများအပြားတွင် လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများအား ၎င်းတို့ပြောသည့်အတိုင်း အတိအကျ 

မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ ထိုသို့ မှတ်တမ်းတင်မုှအား စတင်ပြုလုပ်သည့် (Thomas Curson Hansard)အား အစဲွပြု၍ 

(Hansaမd ဟု ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်) အဖြစ်လည်း ထားရှိထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ 

၂၂။ လှွတ်တော်မှ ဆောင်ရွက်သော သ့ုိမဟုတ် လှွတ်တော်သ့ုိ ပေးပ့ုိသော အစီရင်ခံစာများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း 

ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေအနေအချ့ုိမှလွဲ၍ လွှတ်တော်မှဆောင်ရွက်သော (သို့မဟုတ်) လွှတ်တော်မှ 

၎င်းထံတင်ပြပေးရန် တောင်းဆိုသော၊ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် လိုအပ်သော အစီရင်ခံစာများအား အလုံးစုံ မခြွင်းမချန် 

နုိင်ငံသားများထံ ထုတ်ပြန်ပေးရမည် 

၂၃။ ဘတ်ဂျက်နှင့် အသံုးစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များအား အသိပေးခြင်း 

လွှတ်တော်အနေဖြင့် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်မျှော်မှန်းထားသည့် ၀င်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များ အပါအ၀င် 

နုိင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များအား ပြည့်ပြည့် စံုစံု၊ တိတိကျကျနှင့် နားလည်ရလွယ်အောင် 

ထုတ်ပြန်ရန် တာ၀န်ရှိသည်။ ထို့အတူ လွှတ်တော် အနေဖြင့် ၎င်း၏ဘတ်ဂျက်အား မည်သို့မည်ပံု စီမံခန့်ခွဲသည်နှင့် 

(၎င်း၏ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက်) စာချုပ်ချုပ်ဆိုမုှ စျေးနုှန်းများအပါအ၀င် ၎င်း၏ ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များအား ထုတ်ပြန်ပေးရန် တာ၀န်ရှိသည်။ ၎င်းသတင်းအချက်အလက်မျာအား အမျုိးအစားခွဲခြား၍ 

အမျုိးအစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အလုံးစုံ မခြွင်းမချန် တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး နုိင်ငံသားများပုိမုိနားလည်သဘောပေါက် 

လွယ်ကူစေရန် ရိုးရှင်းစွာ ရေးသားထားသည့် အကျဉ်းချုပ်များ၊ ရှင်းပြချက်များ (သို့မဟုတ်) အစီရင်ခံစာများအား 

ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရမည်။ 

၂၄။ လှွတ်တော်ကုိယ်စားလှယ်များ၏ ပုိင်ဆုိင်မုှအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ 

လွှတ်တော်အနေဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပုိင်ဆိုင်မုှများ၊ သူတို့၏ လွှတ်တော် အသုံးစရိတ် များနှင့် 

ငွေကြေးအတိုးရမုှ၊ ရှယ်ယာအမြတ်ရမှု၊ အိမ်ခြံမြေ ငှားရမ်းခနှင့် ငွေကြေးမဟုတ်သော အခြားအကျုိးအမြတ်ခံစားမုှများ 

စသည်တို့ကဲ့သို့သော လွှတ်တော်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် ၀င်ငွေအပါအ၀င် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 

ပုိင်ဆိုင်မုှနှင့်ပတ်သက်၍ လုံလောက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များအား ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ သို့မှသာ နုိင်ငံသားများ 

အနေဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ရိုးသားမုှတို့အား မှန်မှန် ကန်ကန် အကဲဖြတ် 

နုိင်လိမ့်မညဖ်ြစ်သည်။ 

၂၅။ ကျင့်၀တ်နှင့်မညီသော အပြုအမူများနှင့် အကျုိးစီးပွားရှာခြင်း၊ အကျုိးစီးပွား ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်လာနုိင်စရာရိှသည့် 

အခြေအနေများကုိ ဖော်ထုတ်ခြင်း 
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လွှတ်တော်အနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လော်ဘီအုပ်စုများ၊ ဖိအားပေးသည့် အုပ်စုများ (အစုိးရအား ၎င်းတို့ 

ဦးတည်သည့်ကိစ္စတရပ်အတွက် နည်းအမျုိးမျုိးဖြင့် ဖိအားပေးအရေးဆိုသောအဖွဲ့များ) အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များအပါအ၀င် လက်ရှိဖြစ်နေသည့် သို့မဟုတ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနုိင်သည်ဟု ယူဆသည့် 

အကျုိးစီးပွားရှာခြင်း၊ အကျုိးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ဖောက်ဖျက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် 

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များအား ဖော်ထုတ်နုိင်စေရန် လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းများအား 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးဆွဲသတ်မှတ်ရမည်။ ကျင့်၀တ်နှင့်မညီသည့် အပြုအမူများ၊ အကျုိးစီးပွားရှာခြင်း၊ အကျုိးစီးပွား 

ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းများ၊ သို့မဟုတ် အကျင့်ပျက်ခြစားမုှနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် တရားရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် 

လွှတ်တော်တို့မှ စံုစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ နောက်ဆုံးရလဒ်များ အခြေအနေကိုလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ရန် တာ၀န်ရှိသည်။ 

၂၆။ သမုိင်းအထောက်အထားဝင်ဖြစ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ထောက်ပ့ံပေးခြင်း 

ပြီးခဲ့သောလွှတ်တော်အစည်းအဝေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ဒီဂျစ်တယ်ပံုစံဖြင့် ပြောင်းလဲ 

သိမ်းဆည်းရမည်ဖြစ်ပြီး နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် ၎င်းသတင်းအချက်အလက်များအား ဥပဒေအရ ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲ 

သို့မဟုတ် အခမ့ဲ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနုိင်စေရန် ဆောင်ရွက် ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်တစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းကိုယ်တိုင် 

ဒီဂျစ်တယ်ပံုစံအဖြစ် ပြောင်းလဲနုိင်ခြင်းမရှိပါက ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး နုိင်ငံသားများက 

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အကန့်သတ်မရှိ ရရှိနုိင်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ 

လွှတ်တော်အနေဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နုိင်ငံသားများ သမုိင်းအထောက်အထားဝင်ဖြစ်သည့် 

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ရရှိနုိင်စေရန် နုိင်ငံသားများပါ အသုံးပြုနုိင်သည့် 

လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပေးရမည်။ 

လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ပုိမုိလွယ်ကူစွာရရိှနုိင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း 

၂၇။ သတင်းအချက်အလက် ရယူနုိင်စေရန် လမ်းကြောင်းပေါင်းစုံ ထားရိှခြင်း 

လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လေ့လာခြင်း၊ ပံုနိှပ်မီဒီယာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ ထုတ်လွှင့်မုှ၊ အင်တာနက်နှင့် 

မုိဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာများအပါအ၀င် လမ်းကြောင်းပေါင်းစံုမှတဆင့် လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား 

ရယူနုိင်စေရန် လွှတ်တော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ 

၂၈။ ကုိယ်တုိင်ကုိယ်ကျ လေ့လာနုိင်စေခြင်း 

အများပြည်သူလုံခြံုရေးအရနှင့် နေရာအကန့်အသတ်ရှိသည့် အခြေအနေမှလွဲ၍ နိုင်ငံသားအားလုံး လွှတ်တော်နှင့် 

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာနုိင်စေရမည်။ 
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၂၉။ မီဒီယာများမှ သတင်းအချက်အလက်ရယူနုိင်မုှအား အာမခံပေးခြင်း 

မီဒီယာနှင့် တသီးပုဂ္ဂလလေ့လာသူများအနေဖြင့် လွှတ်တော်၏ ဆောင်ရွက်မုှမှန်သမျှကို သတင်းရယူနုိင်စေရန် 

လွှတ်တော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ မီဒီယာများအား မည်သို့မည်ပံု သတင်းအချက်အလက် ရယူခွင့်ပေးမည်ဆိုသည့် 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ဖော်ပြ၍ အများပြည်သူများ အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်စေရန် 

ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ 

၃၀။ လှွတ်တော်အစည်းအဝေးများအား တုိက်ရုိက်ရေဒီယုိ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အွန်လုိင်းတ့ုိမှ ထုတ်လှွင့်ခြင်းနှင့် ရက်စဲွအလုိက် 

သိမ်းဆည်းထားရိှခြင်း 

အများပြည်သူများအနေဖြင့် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အင်တာနက်တို့မှတဆင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပမုှများအား 

တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့နုိင်အောင် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ လိုအပ်သည့် အခါပြည်လည်ကြည့်ရှုနုိင်အောင် ရက်စဲွအလိုက် 

သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ထားပေးရမည်။ 

၃၁။ လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား နုိင်ငံတ၀ှမ်းလံုးမှ ရယူနုိင်စေခြင်း 

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရယူမုှအား ပထ၀ီအတားအဆီးများကြောင့် အကန့် အသတ်ဖြစ်စေခြင်း 

တတ်နုိင်သလောက် မရှိစေရ။ လွှတ်တော်၏ ၀က်ဆိုဒ်မှတဆင့် လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား 

နေရာဒေသ အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ရယူနုိင်မည် ဖြစ် သော်လည်း အင်တာနက်ကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သည့် 

နုိင်ငံများတွင် လွှတ်တော် အနေဖြင့် နုိင်ငံတ၀န်းမှနုိင်ငံသားများ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ရရှိနုိင် 

စေမည့် အခြားသောနည်းလမ်းများအား ရှာဖွေဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၃၂။ ရုိးစင်းသော ဘာသာစကားအား အသံုးပြုခြင်း 

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ရယူလိုသည့်နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ 

အသုံးအနုှန်းများကြောင့် အတားအဆီးမဖြစ်စေရန် လွှတ်တော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဥပဒေများအား ရေးဆွဲရာတွင် 

တိကျသည့် ဘာသာစကားအား အသုံးပြုရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကို လိုက်နာရမည့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် 

လွှတ်တော်အနေဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသည့် နောက်ခံနှင့် ကျွမ်းကျင်မုှများရှိနေသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် 

နုိင်ငံသားများ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ ရရှိနားလည်သဘောပေါက်နုိင်စေရန် 

ရိုးရှင်းသောစကားဖြင့် အကျဉ်းရုံး ရှင်းလင်းဖော်ပြရန် သို့မဟုတ် အလားတူနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန် တာ၀န်ရှိသည်။ 

၃၃။ နုိင်ငံတော် သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်းသံုးဘာသာစကားအများအပြားအား အသံုးပြုခြင်း 

ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေအရ သို့မဟုတ် လွှတ်တော်စည်းမျဉ်းများအရ လွှတ်တော်တွင် နုိင်ငံတော် သို့မဟုတ် 

လုပ်ငန်းသုံးဘာသာစကားအများအပြားအား အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက လွှတ်တော် အနေဖြင့် အစည်းအဝေးကျင်းပမုှအား 
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အချိန်နှင့်တပြေးညီ စကားပြန်ဆိုပေးနုိင်ရန်နှင့် လွှတ်တော် မှတ်တမ်းအား အလျင်အမြန် ဘာသာပြန်ဆိုပေးနုိင်ရန် 

အားထုတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၃၄။ လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား အခမ့ဲ ရရိှနုိင်စေခြင်း 

နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား အတားအဆီးမရှိ အခမ့ဲရရှိနုိင်၊ 

ပြန်လည်အသုံးပြုမျှေ၀နုိင်စေရမည်။ 

 

လှွတ်တော်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေရန်အတွက်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်မုှအား အသံုးပြုခြင်း 

၃၅။ လုိအပ်သလုိ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နုိင်ပြီး စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားသည့် format များဖြင့် သတင်းအချက်အလက် 

ထောက်ပ့ံပေးခြင်း 

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ကွန်ပျူတာများဖြင့် ဖတ်ရှုပြီး လိုအပ် သလို ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နုိင်စေရန် 

XML ကဲ့သို့သော စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားသည့် format များဖြင့် ပြုစုရေးသား ထုတ်ပြန်ရမည်။ သို့မှသာ နုိင်ငံသားများ၊ 

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစုိးရတို့အနေဖြင့် ထိုသတင်းအချက်အလက်များအား အလွယ်တကူ ပြန်လည် 

အသုံးပြုနုိင်၊ လေ့လာဆန်းစစ်နုိင်လိမ့်မည်။ 

၃၇။ နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ အသံုးပြုနုိင်မုှ 

နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် လွှတ်တော်၀ကဘ်ဆ်ိုဒ်မှနေ၍ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် များကို 

ပြန်လည်ရယူနုိင်စေမည့် အွန်လိုင်း database များ သို့မဟုတ် ကိရိယာများကို မည်သို့ အသုံးပြုရမည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ညွှန်ကြားချက်များကိုပေးခြင်းဖြင့် လွှတ်တော်သည် ၎င်း၏ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား 

နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ အသုံးပြု နုိင်မုှ ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ လွှတ်တော်အနေဖြင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုနုိင်မုှ (user interface) 

အား ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၃၇။ နုိင်ငံသားများ၏ ကုိယ်ရေးအချက်အလက်များအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း 

နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် မည်သို့အသုံး ပြုခံရ သည်ကို သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် 

လွှတ်တော်၀က်ဆိုဒ်များတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ပြည့်စံုမုှရှိသော မူ၀ါဒရှိရမည်။ လွှတ်တော်အနေဖြင့် 

၎င်း၏၀က်ဆိုဒ်များတွင် နုိင်ငံသားများ၏ သတင်းအချက် အလက်ရယူနုိင်မုှအပေါ် အကန့်အသတ်ဖြစ်စေမည့် 

လုပ်ဆောင်မုှများဖြစ်သည့် (သတင်းအချက် အလက်မျာအား ကြည့်ရှုရန်) member ၀င်ခိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် register 

လုပ်နုိင်ခြင်းတို့အား မပြုလုပ်ရ။ သို့မဟုတ် ကာယကံရှင်၏ အတိအလင်း သဘောတူညီမုှကို မရရှိဘဲ လူတစ်ယောက်၏ 

ပုဂ္ဂလိက သတင်းအချက်အလက်များကို ခြေရာခံလိုက်နုိင်စေမည့် သတင်းအချက်အလက်ရယူ ခြင်းမျုိး မပြုလုပ်ရ။ 
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၃၈။ မည်သူမဆုိ လွတ်လပ်စွာ အလွယ်တကူအသံုးပြုနုိင်စေမည့် software နှင့် format များကုိ အသံုးပြုခြင်း 

လွှတ်တော်အနေဖြင့် ၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်များအား မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ အလွယ်တကူအသုံးပြုနုိင်စေမည့် 

software နှင့် format များကို အသုံးပြု၍ ဒီဂျစ်တယ်ပံုစံဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးနုိင်ရန် ဦးစားေပးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ 

၃၉။ နောင်တွင် ပြန်လည်အသံုးပြုနုိင်ရန်အတွက် download ဆဲွထားနုိင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း 

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား နောင်တွင် အလွယ်တကူ ပြန်လည် အသုံးပြုနုိင်စေရန်အတွက် format 

တစ်ခုခုဖြင့် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်အား လွယ်ကူစွာ download 

ဆွဲနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၄၀။ လှွတ်တော်၀က်ဘ်ဆုိဒ်များအား ထိန်းသိမ်းထားရိှခြင်း 

ပြီးပြည့်စံုမုှရှိသော လွှတ်တော်၀က်ဘဆ်ိုဒ်တစ်ခုအား ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍ ပံုမှန် အသစ်တင်ရန်မှာ နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံနှင့် တစ်နုိင်ငံ 

အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသော ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် လွှတ်တော်၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမုှရှိရန်အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါသော 

အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ရာ အင်တာနက်သုံးစဲွမုှ အကန့်အသတ်ရှိသော နုိင်ငံများတွင်ပင်လျှင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်နုိင်ရန် 

လိုအပ်သည်။ လွှတ်တော်အနေဖြင့် ၎င်း၏ သတင်းအချက်အလက်များအား အီလက်ထရောနစ်ပံုစံဖြင့် ရရှိနုိင်စေရန် 

ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး အွန်လိုင်းမှတဆင့် သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ေ၀ခြင်းသည် (နုိင်ငံသားများနှင့်) ဆက်သွယ်နုိင်ရန်အတွက် 

မရှိမဖြစ် လိုအပ်ကြောင်း မှတ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ 

၄၁။ အသံုးပြုရလွယ်ကူသော၊ တသတ်မတ်တည်းရိှသည့် ရှာဖွေရေးယန္တရားများအား အသံုးပြုခြင်း 

လွှတ်တော်အနေဖြင့် သာမန်ရှာဖွေမှုနှင့် အသေးစိတ်ရှာဖွေမုှ နှစ်ခုလုံးအား ဆောင်ရွက်နုိင် သည့် database များအား 

metadata ကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် နုိင်ငံသားများ သူတို့လိုချင် သည့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ရှာဖွေနုိင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း 

တသမတ်တည်းရှိနေမည့်နေရာတစ်ခုတွင် သတင်း အချက်အလက်များ ရယူနုိင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဥပမာ-URL 

တသတ်မတ်တည်းရှိနေမည့် ၀က်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတစ်ခု။ 

၄၂။ သက်ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအား ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း 

လွှတ်တော်အနေဖြင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား အခြား သက်ဆိုင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ချတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် နုိင်ငံသားများ ဆက်စပ်လွှတ် တော်သတင်း အချက်အလက်များအား 

ရှာဖွေနုိင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအတွင်း သုံးစဲွထားသည့် အကိုးအကားများအား 

၎င်းဥပဒေ၏ ယခင်ပံုစံဟောင်းများဖြင့် ဆက်စပ်ပေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကော်မတီများ၏ အစီရင်ခံစာများနှင့် 

ဆက်စပ်ပေးခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပြောဆိုမုှများနှင့် ဆက်စပ်ပေးခြင်း၊ အဆိုပြုထားသည့် ပြင်ဆင်ချက်များနှင့် 
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ဆက်စပ်ပေးခြင်းနှင့် ၎င်းသက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးထားမုှများကို 

မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် လွှတ်တော်မှတ်တမ်း (Hansard) နှင့် ဆက်စပ်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ 

၄၃။ သတင်းအချက်အလက်အသစ်များ တက်နေကြောင်း အသိပေးသည့် ၀န်ဆောင်မုှ 

ဖြစ်နုိင်ပါက နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် လွှတ်တော်၏ အချ့ုိသောဆောင်ရွက်မုှများနှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းအချက်အလက်သစ်များ တက်သည့်အခါ ၎င်းတို့ထံ အီးမေးလ်၊ SMS စာတိုပ့ုိခြင်း သို့မဟုတ် 

အခြားနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ အသိပေးအကြောင်းကြားပေးသည့် ၀န်ဆောင်မုှအား အသုံးပြု နုိင်စေရန် လွှတ်တော်မှ 

ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၄၄။ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မုှအား အထောက်အပ့ံဖြစ်ပေါ်စေခြင်း 

နုိင်ငံသားများအနေဖြင့် ဥပဒေပြုရေးတွင် အရေးပါသော အကြံဥာဏ်များပေးနုိင်စေရန်နှင့် နုိင်ငံသားများနှင့် 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်၀န်ထမ်းများအကြား ဆက်ဆံရေးကို အထောက်အပ့ံဖြစ်စေရန် အပြန်အလှန် 

ဆက်သွယ်နုိင်မည့် နည်းပညာများအား အသုံးပြုနုိင်ရန် ကြိုးပမ်းရမည်။ 
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