ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိ
ာဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ

၁။
၂။

( ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂ ။)
၁၃၇၅ ခု ှစ်၊ ြပာသိုလ ြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက်
( ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ.ာန်းလိုက်သည်။
ဤဥပေဒကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ဟု ေခ1တွင် ေစရမည်။
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဆ) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “(ဆ) ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်5ံုး ဆိုသည်မှာ 7န် 8ကားေရးမှ9းချ:ပ် တစ်ဦးက ဦးေဆာင်သည့်
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ 5ုံးလုပ်ငန်း ှင့် အုပ်ချ:ပ်မ= ကိစ>အဝဝတို?ကို ေဆာင်ရွက်ရန်
ဖွဲAစည်းထားေသာ 5ုံးကို ဆိုသည်။”

၃။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ “လတ်ေတာ်5ံုး”ဆိုသည့် စကားရပ်များ

ကို “ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်5ုံး”ဆိုသည့် စကားရပ်ြဖင့် အသီးသီး အစားထိုးရမည်။
၄။
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဆ) ၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပါ
ပုဒ်မခွဲများကို ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ှင့် (စျ) အဖ
ြ စ် ြဖည့်စွက်ရမည် “( ဇ ) ပူးေပါင်းေကာ်မတီ ဆိုသည်မာှ ြပည်သူ?လတ်ေတာ်

ှင့် အမျိ:းသားလတ်ေတာ်တို?မှ

ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ တူညီစာွ ပါဝင်သည့် ေကာ်မတီကုိ ဆိုသည်။
( စျ ) လတ်ေတာ်အဖွဲAအစည်းများ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၇-က ှင့် ၇-ခ တိ?ု အရ လတ်ေတာ်က
ဖွဲAစည်းေသာ ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွAဲ များကိုဆိုသည်။”
၅။
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ ၏ ေနာက်တွင် “လတ်
လတ်ေတာ်အဖွ
အဖွဲAအစည်းများ”
း
ဆိုသည့် ေခါင်းစီးစကားရပ် ှင့် ေအာက်ပါ ပုဒ်မများကို ပုဒ်မ ၇-က၊ ပုဒ်မ ၇-ခ၊ ပုဒ်မ ၇-ဂ၊ ပုဒ်မ ၇-ဃ
ှင့် ပုဒ်မ ၇-ငတို?အြဖစ် ြဖည့်စွက်ရမည် “လတ်
လတ်ေတာ်အဖွဲAအစည်းများ
၇-က။ နာယကသည် လတ်ေတာ်၏သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ြပည်သ?ူ လတ်ေတာ် ှင့်အမျိ:းသား
လတ်ေတာ်တို?မှ ဥပေဒက
8 မ်းေကာ်မတီ ှင့်ြပည်သ?ူ ေငွစာရင်းေကာ်မတီများကို ပူးေပါင်းလျက်
ေအာက်ပါ လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများကို ဖွAဲ စည်းရမည်(က) ဥပေဒက
8 မ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ၊
( ခ ) ြပည်သူ?ေငွစာရင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ။
၇-ခ။ နာယကသည် လတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပည်သ?ူ လတ်ေတာ် ှင့် အမျိ:းသား
လတ်ေတာ်တို?မှ ကိုယ်စားလှယ် ဦးေရတူညီစာွ ပါဝင်သည့် လိုအပ်ေသာ အခ
ြ ား
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ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွAဲ များကို ဖွAဲ စည်းရာ၌ ယင်းတိ?ု ၏ အမည်၊ အဖွဲAဝင်ဦးေရ၊
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့် ှင့် သက်တမ်းတိ?ု ကုိ သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၇-ဂ။ ေကာ်မရှင် ှင် ့အဖွဲAများကို ဖွဲAစည်းသည် ့အခါ၌ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ြဖ င် ့
လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်သည့် ိုင်ငံသားများဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း ဖွAဲ စည်း ိုင်သည်။
၇-ဃ။ လတ်ေတာ်က ဖွဲAစည်းသည့် အခ
ြ ားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲAတို?သည် ြပည်ေထာင်စု
အဆင့် အဖွဲAအစည်းတိ?ု ှင့် တိုက်5ိုက် ဆက်သွယ် Hပီး သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကိစ>ရပ်များ
ကို တာဝန်ခံ ေဖ
ြ 8ကား ုိင်သည့် ပုဂိI:လ်များအား လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်း ှင့် ဆက်စပ်
ေသာ အေက
8 ာင်းအရာများကို သိရှိ နားလည်သည်ဟု ယူဆရသူများအားလည်းေကာင်း
ဖိတ် 8က ား၍ ေမး ြမ န်း ြခ င်း၊ ေဆွးေ ွး ြခ င်း ှင့် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို
တင်ြပေစ ြခင်း ြပ: ိုင်သည်။
၇-င။ လတ်ေတာ်အဖွဲAအစည်းများသည် လတ်ေတာ်ကုိတာဝန်ခံရမည်။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး
ကျင်းပချိန် မဟုတ်လKင် နာယကကို တာဝန်ခံရမည်။”
၆။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈ တွင် (က) ပုဒ်မခွဲ(ဃ) ၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပါ ပုဒ်မခွဲများကို ပုဒ်မခွဲ(င)၊ (စ) ှင့် (ဆ) တို? အဖ
ြ စ်
ြဖည့်စွက်ရမည် “( င ) ိုင်ငံေတာ် ှင့် မဲဆ Nနယ်ေ ြမဖွAံ Hဖိ:းတိုးတက်ေရးအတွက် ဖွAဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ
ှင့် မဆန်?ကျင်ေစဘဲ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲAအစည်းများ ှင့် ြဖ စ်ေစ၊
အာဏာပိုင် ပုဂိI:လ်များ ှင့်ြဖစ်ေစ ေပါင်းစပ် ညPိ =ိင်းေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
( စ ) မဲဆ Nရှင်များအား လတ်ေတာ်အေတွAအက
Q :ံ ြပန်လည်ရှင်းလင်းတင်ြပ ြခင်း၊
(ဆ) မဲဆ Nရှင်များ၏ တင်ြပချက်များ ှင့်စပ်လျR်း၍ လတ်ေတာ်သို? တင်ြပ ြခင်း၊”
( ခ ) ပုဒ်မ ၈၊ မူလ ပုဒ်မခွဲ (င) ကို ပုဒ်မခွဲ (ဇ) အဖ
ြ စ် ြပန်လည်အမှတ်စR်ရမည်။

၇။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၉ တွင် (က) ပုဒ်မခွဲ(ခ) ၌ ပါရှိေသာ " ေမးမ
ြ န်းြခင်း ှင့် ေဆွးေ ွးြခင်း " ဆိုသည့် စကားရပ်ကို "ေမးမ
ြ န်းြခင်း၊
ေဆွးေ ွး ြခင်း ှင့်အချက်အလက်များရယူ ြခင်း" ဆိုသည့် စကားရပ် ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပါ ပုဒ်မခွဲကုိ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အဖ
ြ စ် ြဖည့်စွက်ရမည်“ (ဃ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို? ေလ့လာသူအ ြဖ စ် တက်ေရာက်ရန် နာယက၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ြပည်သူများကို ဖိတ် 8ကားခ
ြ င်း။”
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၈။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (င) ၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပါ

ပုဒ်မခွဲကို ပုဒ်မခွဲ (စ) အဖ
ြ စ် ြဖည့်စွက်ရမည် “( စ ) လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက် ြခင်း။”
၉။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

၁၀။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၂ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “ပု
ပုံမှန်အစည်းအေဝးများ
၁၂။(က) လတ်ေတာ်သက်တမ်းတစ်ရပ်၏ ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝးကို ြပည်သူ?လတ်ေတာ်၏
ပထမအစည်းအေဝး စတင်သည့်ေန?ရက်မှ ၁၅ရက်အတွင်းကျင်းပရမည်။ အမျိ:းသား
လတ်ေတာ်သည်လည်း အဆိုပါကာလအတွင်း စတင်ကျင်းပပ
H ီး ြဖစ်ရမည်။
( ခ )လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကို နာယက က ေခ1ယူကျင်းပရမည်။ လတ်ေတာ်
အစည်းအေဝးကျင်းပရန် လိုအပ်သည့် အစီအစR်များကို နာယက က စီစR် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။”

၁၁။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၄ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၁၄။(က) နာယကသည် လတ်ေ တာ်သက်တမ်း တစ်ရပ်၏ ပထမပုံမ ှန်အစည်း အေဝးသို?
တက်ေ ရာက်လ ာေသာ လတ်ေ တာ်ကိုယ ်စ ားလှယ်မ ျားအား စိစစ်အတည် ြပ :ရန်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ေရးအဖွဲAကို သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂိI:လ်များဖ
ြ င့် ဖွဲAစည်း
Hပီး ယင်းလတ်ေတာ်သက်တမ်းအတွက် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ဖွဲAစည်း Hပီးသည်အထိ တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် စိစစ်ေရး
အဖွဲAသည် လတ်ေတာ်ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝးသိ?ု တက်ေရာက်လာေသာ ြပည်သူ?
လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့် အမျိ:းသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် များအား
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က အသိအမှတ်ြပ:လာ ထုတ်ေပးထားခ
ြ င်း ရှိ
မရှိကို လည်းေကာင်း၊ ြပည်သ?ူ လတ်ေတာ် သိ?ု မဟုတ် အမျိ:းသားလတ်ေတာ်တွင်
ကတိသစ>ာြပ: Hပီး ြခင်းရှိ မရှိကိုလည်းေကာင်း စိစစ်အတည် ြပ:ရမည်။
( ဂ ) နာယကသည် သက်ဆုိင်ရာ လတ်ေတာ်များ၏ ပထမပုံမှန် အစည်းအေဝးများတွင်
လတ်ေတာ် အခွင့်အေရး ေကာ်မတီများ ဖွAဲ စည်းHပီးေနာက် လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်
စိစစ်ေရးေကာ်မတီကုိ ယင်းလတ်ေတာ် အခွင့်အေရးေကာ်မတီ ှစ်ရပ်မှ သင့်ေလျာ်ေသာ
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ေကာ်မတီဝင်များဖ
ြ င့် ဖွဲAစည်း Hပီး လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ် အတည်ြပ:ေရး
လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရဖွဲAစည်းေသာ လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ေရးအဖွဲAသည် ပုဒ်မခွဲ (ဂ)
အရ ဖွဲAစည်းHပီးေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် စိစစ်ေရးေကာ်မတီသုိ? မိမိ၏ လုပ်ငန်း
တာဝန်များကို လဲအပ်ရမည်။ ”
၁၂။ ြပ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အ ြဖ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖည့်စွက်ရမည် “၂၂။(ဃ)

နာယကသည် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများတွင် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူရာ၌ စက်ခလုတ်
အသုံး ြပ:၍ လKိ:?ဝှက်စွာဆ Nြပ:သည့် နည်းလမ်း ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆ Nမဲ
လက်မှတ်အသုံးြပ:၍ လKိ:?ဝှက်စွာဆ Nမဲေပးသည့် နည်းလမ်းြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
မတ်တပ်ရပ်၍ ဆ N ြပ:သည့် နည်းလမ်း ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်သည့်
အခ
ြ ားနည်းလမ်း တစ်ခုခု ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက် ုိင်သည်။”

၁၃။ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ှင့် ၂၉ တို?ကို ေအာက်ပါ
အတိုင်း အစားထိုးရမည် “၂၅။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လတ်ေတာ် သိ?ု မဟုတ် လတ်ေတာ်က ဖွဲAစည်းသည့်
အ ြခ ားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲAများတွင် ေဆွးေ ွးေပ
ြ ာဆိုရာ၌ ြပ ည်ေထာင်စု
မ Hပ ိ:ကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီ7ွတ်မ= မ Hပ ိ:ကွဲေရး ှင့် အချ:ပ်အ ြခ ာအာဏာ
တည်တံ့ခိုင်Hမဲေရးတို?ကုိ ထိခုိက်ြခင်း၊ အခ
ြ ားဘာသာသာသနာကို ပုတ်ခတ်ေြပာဆိုြခင်း၊
အ ြခ ား ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခုကို ထိခိုက်ပုတ်ခတ်ေ ြပ ာဆို ြခ င်း၊ ိုင်ငံေတာ် ှင့်
ိုင်ငံသားများ၏ အကျိ:းစီးပွားကို ထိခိုက်ေစ ြခ င်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ ေကျးဇူးသစ>ာကို
ေဖာက်ဖျက် ြခ င်း ၊ ိုင ်င ံေတာ်၏ လုံ Hခ :ံ ေရး ှင ့် လKိ:?ဝ ှက ်ခ ျက်က ို တိုက်5ိုက်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေပါက် 8ကားေစခ
ြ င်း၊ ပုဂိI:လ် တစ်ဦးဦး၏
အကျင့်စာရိတU သို?မဟုတ် အပ
ြ :အမူ ှင့်စပ်လျR်း၍ ေပ
ြ ာဆိုြခင်း၊ ဖွAဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံ
ဥပေဒပါ ြပ.ာန်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်းစသည့် ေဆွးေ ွးေပ
ြ ာဆို ြခ င်းမှ အပ
လွတ်လပ်စွာ ေ ြပ ာဆိုခွင့် ှင့် ဆ Nမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို?သို? လတ်ေတာ် သို?မဟုတ်
လတ်ေတာ်က ဖွဲAစည်းသည့် အခ
ြ ားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲAတို?တွင် တင် ြပ
ေဆွးေ ွး ြခင်း၊ ေမးခွန်းများေမးမ
ြ န်း ြခင်းတို? ှင့်စပ်လျR်း၍ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးအား ဤဥပေဒမှအပ အခ
ြ ားဥပေဒအရ အေရးယူ ြခင်းမပ
ြ :ရ။
ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲAအစည်းများ၏ တင်ြပခွင့်
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၂၆။ ဖွဲAစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရဖွAဲ စည်းသည့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲAအစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို
ကိုယ်စားပ
ြ :ေသာ အဖွဲAအစည်းဝင်များသည် (က) နာယက၏ ခွင့် ြပ:ချက် ြဖင့် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို? တက်ေရာက်သည့်အခါ
မိမိအဖွဲAအစည်း ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ဥပေဒက
8 မ်းများ၊ အဆိုများ၊ ေမးခွန်းများ
သို?မဟုတ် အခ
ြ ားကိစ>ရပ်များ ှင့်စပ်လျR်း၍ ရှင်းလင်းေပ
ြ ာဆို ေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
( ခ ) လတ်ေတာ်က ဖွAဲ စည်းသည့် ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၊ အခ
ြ ားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့်
အဖွဲAတစ်ရပ်ရပ်၏ အစည်းအေဝးသို? ယင်းေကာ်မတီ ဥကV .၏ ခွင့် ြပ :ချက် ြဖ င့်
တက်ေရာက်သည့်အခါ မိမိအဖွAဲ အစည်း ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ဥပေဒက
8 မ်းများ သို?မဟုတ်
အခ
ြ ားကိစ>ရပ်များ ှင့်စပ်လျR်း၍ ရှင်းလင်းေပ
ြ ာဆို ေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
( ဂ ) လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများက မိမိ အဖွAဲ အစည်း ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ကိစ>ရပ်များကို
ေမးမ
ြ န်းလာပါက ေဆာင်ရွက်မ=အေခ
ြ အေန၊ Hပီးစီးမ=အေခ
ြ အေန ှင့်သတ်မှတ်ကာလ
အတွင်း မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း Hပီးစီး ြခင်းမရှိပါက ထိုသိ?ု Hပီးစီး ြခင်းမရှိသည့်
အေက
8 ာင်းရင်းကို ြပန် 8ကားခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) ေကာ်မတီများက လုပ်ငန်းတာဝန် ှင့်ဆက်စပ်ေသာကိစ>အတွက် ေဆွးေ ွးတင်ြပရန်
ဖိတ် 8ကားပါက လာေရာက် ရှင်းလင်းေဖ
ြ 8ကားခွင့်ရိှသည်။
၂၇။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွAဲ အစည်းများသည် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသိ?ု တင်ြပသင့်ေသာ
မိမိအဖွဲAအစည်း ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်ကို နာယက၏ ခွင့်ြပ:ချက်ြဖင့် တင်ြပ
ိုင်သည်။
၂၈။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသိ?ု ြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်က ဖွဲAစည်းသည့်အြခားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင်
ှင့်အဖွဲAတစ်ရပ်ရပ်၏ အစည်းအေဝးသို? ြဖ စ်ေစ တက်ေရာက်ရန် ဖိတ် 8က ား ြခ င်းခံရေသာ
ဖွဲAစည်းပုံ အေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ဖွAဲ စည်းသည့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲAအစည်း တစ်ရပ်ရပ်ကို
ကိုယ်စားပ
ြ :ေသာ အဖွဲAအစည်းဝင်များ သိ?ု မဟုတ် ပုဂIိ:လ်များသည် လတ်ေတာ် သို?မဟုတ်
လတ်ေတာ်ကဖွဲAစည်းသည့် အခ
ြ ားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲAများတွင် ေဆွးေ ွး ေပ
ြ ာဆိုရာ၌
ြပည်ေထာင်စုမHပိ:ကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီ7ွတ်မ= မပ
H ိ:ကွဲေရး ှင့် အချ:ပ်အြခာအာဏာ
တည်တံ့ခိုင် Hမ ဲေရးတို?ကို ထိခိုက် ြခ င်း၊ အ ြခ ားဘာသာသာသနာကို ပုတ်ခတ်ေ ြပ ာဆို ြခ င်း၊
ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများ၏ အကျိ:းစီးပွားကို ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ ေကျးဇူးသစ>ာကို
ေဖာက်ဖျက် ြခင်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ လုံ Hခ:ံေရး ှင့်လKိ:?ဝှက်ချက်ကို တိုက်5ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေပါက် 8ကားေစခ
ြ င်း၊ ပုဂိI:လ်တစ်ဦးဦး၏ အကျင့်စာရိတU သို?မဟုတ်
အပ
ြ :အမူ ှင့်စပ်လျR်း၍ ေပ
ြ ာဆိုြခင်း၊ ဖွAဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ ြပ.ာန်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း
စသည့် ေဆွးေ ွးေပ
ြ ာဆိုြခင်းမှအပ လွတ်လပ်စွာေပ
ြ ာဆိုခွင့်ရိှသည်။ ထို?သုိ? လတ်ေတာ် သို?မဟုတ်
လတ်ေတာ်က ဖွဲAစည်းသည့်အြခားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲAများတွင် တင်ြပေပ
ြ ာဆိုမ=များ
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ှင့်စပ်လျR်း၍ ယင်းအဖွဲA အစည်းဝင်များ သို?မဟုတ် ပုဂIိ:လ်များအား ဤဥပေဒမှအပ အခ
ြ ား
ဥပေဒအရ အေရးယူြခင်းမပ
ြ :ရ။
၂၉။ ပုဒ်မ ၂၅ ှင့် ၂၈ တို?တွင် ပါရှိေသာ ပုဂိI:လ်များသည် အထက်ပါ အခွင့်အေရးများကို
ကျင့်သုံး 8ကရာတွင် ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ကျ9းလွန်မ=များရှိခဲ့ပါက ယင်းတို?သည်လတ်ေတာ်၏
စည်းမျR်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လည်းေကာင်း၊ တည်ဆဲဥပေဒများအရ လည်းေကာင်း
အေရးယူြခင်းခံရမည်။”
၁၄။ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၃ ကိုပယ်ဖျက်ရမည်။
၁၅။ ြပ ည်ေ ထာင်စုလ တ်ေ တာ် ဆိုင ်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃ ၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပ ါ ပုဒ်မကို
ပုဒ် မ ၄၃-က အ ြဖ စ် ြဖ ည့်စ ွက ် ရမည် “ ၄၃-က။ လတ်ေတာ်၌သာ ေဆွးေ ွးဆုံး ြဖတ်ရမည့် ဥပေဒက
8 မ်းများ ှင့်စပ်လျR်း၍ လတ်ေတာ်
အစည်းအေဝး၌ ေဆွးေ ွး ြခင်းမပ
ြ :မီ အေသးစိတ်ေလ့လာ စိစစ်ရန် လိုအပ်ပါက
ဥပေဒက
8 မ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီအား ေလ့လာစိစစ်ေစခ
ြ င်း၊ ယင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏
ေလ့လာေတွAရှိချက် ှင့်သေဘာထားမှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများ
ှင့်အညီ ဥပေဒက
8 မ်း ှင့်အတူ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသိ?ု တင်ြပေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း
တို?ကို ြပ: ိုင်သည်။”
၁၆။ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပါ
ပုဒ်မခွဲကို ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အဖ
ြ စ် ြဖည့်စွက်ရမည် “( ဂ ) လတ်ေတာ်က အတည် ြပ:သည့် ဥပေဒ 8ကမ်းကိုလည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်က အတည်
ြပ:သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ေသာ ဥပေဒက
8 မ်းကိုလည်းေကာင်း နာယကသည် ိုင်ငံေတာ်
သမWတထံေပးပို? Hပီး ဖွAဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ ြပ.ာန်းချက်များ ှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။”
၁၇။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၃ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၈၃။(က) လတ်ေတာ်၏ 5ုံးလုပ်ငန်း ှင့် အုပ်ချ:ပ်မ=ကိစ>အဝဝကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်
5ုံးက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) လတ်ေတာ်သည် ဖွAဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ အပ် ှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို
ကျင့်သုံး၍ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်စာွ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ဝန်ထမ်းဖွဲAစည်းပုံ ှင့်အညီ လိုအပ်ေသာ 5ုံးအဖွAဲ ဖွဲAစည်း ြခင်း ှင့်
5ုံးဝန်ထမ်းများ ခန်?အပ်တာဝန်ေပး ြခ င်းတို?ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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( ဂ ) ြပ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်5ုံးသည် လတ်ေတာ်၏ 5ုံးလုပ်ငန်း ှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
ကိစ>ရပ်များအတွက် ှစ်စR်ဘXာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ခန်?မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းကို
ေရးဆွဲ ြပ:စုHပီး ဘXာေရးေကာ်မရှင် ှင့် လတ်ေတာ်သ?ုိ တင်ြပရမည်။”
၁၈။ ြပ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၃ ၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပါပုဒ်မခွဲကို
ပုဒ်မ ၈၃-က အဖ
ြ စ် ြဖည့်စွက်ရမည် “၈၃-က။

ှစ်စဥ် ြပည်ေထာင်စု၏ဘXာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပေဒတွင် လတ်ေတာ်မဲဆ N
နယ်ေြမအလိုက်ခွဲေဝသတ်မှတ်သည့် နယ်ေြမေဒသဖွAံ Hဖိ:းေရးရန်ပံုေငွကို သက်ဆိုင်ရာ
ြပည်သူ?လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၊ အမျိ:းသားလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ှင့် တိုင်း
ေဒသ Qကီး သို?မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေဒသခံြပည်သူ
များ ှင့်ညPိ ိ=င်း Hပီး သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ သုံးစွဲခွင့်ရိှသည်။”

၁၉။ ြပ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၄ ၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပါ ပုဒ်မများကို
ပုဒ်မ ၈၄-က၊ ၈၄-ခ ှင့် ၈၄-ဂ အဖ
ြ စ် ြဖည့်စွက်ရမည် “၈၄-က။ လတ်ေတာ်၏ ေဆာင်ရွက်ချက် ှင့်မှတ်တမ်းများကို အများပ
ြ ည်သူသိရိှ ုိင်ရန် ထုတ်ြပန်
ရမည်။ သို?ရာတွင် ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်၏ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ြဖစ်ေစ
တားမ
ြ စ်ထားသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များ ှင့်မှတ်တမ်းများကို ထုတ်ြပန် ြခင်းမပ
ြ :ရ။
၈၄-ခ။ နာယကသည် လတ်ေတာ်ေရးရာကိစ>များကို ပိုမိုထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်
ိုင်ရန်အလို?ငှာ ြမန်မာ ုိင်ငံလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာအဖွAဲ ကို လတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်
ြဖင့် ဖွဲAစည်း ိုင်သည်။
၈၄-ဂ။ လတ်ေ တာ်သည် လတ်ေတာ်ေ ရးရာကိစ>မ ျား ှင့်စပ်လ ျR်း၍ အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင ်ရာ
လတ်ေတာ်များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ အဖွAဲ အစည်းများ၊ တိုင်းေဒသ Qကီး
သို?မဟုတ် ြပည်နယ် လတ်ေတာ်များ ှင့် ဆက်သွယ်ညPိ ိ=င်းေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ "
၂၀။ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၆ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၈၆။

ဤဥပေဒပါ ြပ.ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လတ်ေတာ်သည်
လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျR်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်?ေ 8က ာ် ြင ာစာ၊ အမိန်?၊
7န် 8ကားချက် ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် ုိင်သည်။”

၂၁။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတွင် (က) ဇယား ၁၊ အပိုဒ် ၇ ၏ ေနာက်တွင် ေအာက်ပါအပိုဒ်များကို အပိုဒ် ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ အဖ
ြ စ်
ြဖည့်စွက်ရမည် “၈။ အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ ှင် ့ သေဘာတူညီချက်များ၊ ေဒသဆိုင်ရာ
စာချ:ပ်များ ှင့် သေဘာတူညီချက်များဆိုင်ရာ ကိစ>၊
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၉။ အခွန်အေကာက်များ ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ကိစ>၊
၁၀။ သဘာဝစွမ်းအင်များ၊ သယံဇာတပစ>ည်းများ ထုတ်ေဖာ်မ= ှင့် သက်ဆုိင်သည့်ကိစ>၊
၁၁။ လKပ်စစ်ဓာတ်အား စီမံကိန်း Qကီးများကိစ>။”
( ခ ) ဇယား ၂၊ အပိုဒ် ၃ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် "၃။ ှစ်ြပည်ေထာင်ဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်များ ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် ကိစ>၊"
( ဂ ) ဇယား ၂၊ အပိုဒ် ၁၃ ှင့် ၂၇ တို?ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
ြပည်ေထာင်စုသမWတ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲAစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ က[ ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ုိင်ငံေတာ်သမWတ
ြပည်ေထာင်စုသမWတ ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်

