ဥပဒေဘာသာပပန်ဒော်မရှင်ဥပဒေ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၂၅ ။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပပည့်ဒေျော်

၆ ရေ်

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရေ်)
ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေေို ပပဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချေေ်
၁။

ဤဥပဒေေို ဥပဒေဘာသာပပန်ဒော်မရှင်ဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာေ်ပါစေားရပ်မျေားသည် ဒော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သေ်ဒရာေ်

ဒစရမည် (ေ)

နိုင်ငံဒတာ် ဆိုသည်မှာ ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်ေို ဆိုသည်။

( ခ ) ဒော်မရှင ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရေွဲ ့စည်းဒသာ ဥပဒေဘာသာပပန်ဒော်မရှင်ေို
ဆိုသည်။
( ဂ ) လုပ်ငန်းဒော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ေွဲ ့စည်းဒသာ ဥပဒေဘာသာပပန်လုပ်ငန်း
ဒော်မတီေိုဆိုသည်။
(ဃ)

ဘာသာပပန်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အဂဂလိပ်ဘာသာပေင့် ပပဋ္ဌာန်းေားဒသာ တည်ဆဲဥပဒေေို
ပမန်မာဘာသာသို ့ ဘာသာပပန်ဆိုပခင်းေိုဆိုသည်။

( င ) ဒေါဟာရ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါရှိဒသာ စေားရပ် သို ့မဟုတ် စေားစု
တစ်ခုခုေိုဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချေေ်
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချေေ်မျေားမှာ ဒအာေ်ပါအတိုင်းပေစ်သည် (ေ)

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် တွင် အဂဂလိပ်ဘာသာပေင့် ပပဋ္ဌာန်းေားဒသာ
တည်ဆဲဥပဒေအားလုံးေို ပမန်မာဘာသာသို ့ ပပန်ဆိုရန်၊

( ခ ) အချေို ့ဒသာ ဥပဒေဒေါဟာရမျေားအတွေ် အဓိပ္ပာယ်တူညီဒသာ ပမန်မာဒေါဟာရမျေား
ပပန်ဆိုေားရှိရန်။
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အခန်း (၃)
ဒော်မရှင်ေွဲ ့စည်းပခင်း
၄။

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတသည် ဒော်မရှင်ေို ဒအာေ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျေားပေင့် ေွဲ ့စည်းရမည် (ေ)

ပပည်ဒောင်စုဒရှ ဒနချေ
့
ုပ်၊

ဥေ္က ဋ္ဌ

(ခ)

ပပည်ဒောင်စုတရားသူကေီးချေုပ်ေ အမည်စာရင်းဒပးသူ နှစ်ဦး၊

အေွဲ ့ေင်

(ဂ)

ပပည်ဒောင်စုဒရှ ဒနချေ
့
ုပ်ေ အမည်စာရင်းဒပးသူ နှစ်ဦး၊

အေွဲ ့ေင်

(ဃ)

တရားလွှတ်ဒတာ်ဒရှ ဒန
့ လုပ်သေ်တစ်ဆယ်နှစ်နှင့် အေေ်ရှိသူ

အေွဲ ့ေင်

သုးံ ဦး၊
(င)

တေ္က သိုလ်၊ ဒောလိပ် အဂဂလိပ်စာဌာနမျေားမှ တာေန်ေမ်း

အေွဲ ့ေင်

ဒဆာင်ဆဲ သို ့မဟုတ် အပငိမ်းစား ပါဒမာေ္ခ၊ ေေိေသုံးဦး၊
(စ)

တေ္က သို လ်၊ ဒောလိပ် ဥပဒေပညာဌာနမျေားမှ တာေန်ေ မ် း

အေွဲ ့ေင်

ဒဆာင်ဆဲ သို ့မဟုတ် အပငိမ်းစားပါဒမာေ္ခ၊ ေေိေသုံးဦး၊
(ဆ)

ပမန်မာစာဌာနမှ အပငိမ်းစားပါဒမာေ္ခ နှစ်ဦး၊

(ဇ)

ညွှန်ကေားဒရးမှူးချေုပ်၊ ပပည်ဒောင်စုဒရှ ဒနချေ
့
ုပ်ရုံး၊

( စျေ ) ညွှန်ကေားဒရးမှူး၊ ပပည်ဒောင်စုဒရှ ဒနချေ
့
ုပ်ရုံး။
၅။

အေွဲ ့ေင်
အတွင်းဒရးမှူး
တွဲေေ်အတွင်းဒရးမှူး

ပပည်ဒောင်စုဒရှ ဒနချေ
့ ုပ်သည် နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတေ ပုေ်မ ၄ အရ ဒော်မရှင်ေွဲ ့စည်းနိုင်ဒရးအတွေ်

အမည်စာရင်းေို ပပုစုတင်ပပရမည်။
၆။

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတသည် ပုေ်မ ၄ ပါပပဋ္ဌာန်းချေေ်နှင့်အညီ ဒော်မရှင်ေို အခါအားဒလျော်စွာ

ပပင်ဆင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။
၇။

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတသည် နိုင်ငံ့ေန်ေမ်းမဟုတ်သူ ဒော်မရှင်အေွဲ ့ေင်မျေားအတွေ် ချေီးပမှင့်ဒငွ နှင့်

စရိတ်မျေားေို သတ်မှတ်ဒပးရမည်။
၈။

နို င် ငံဒ တာ် သ မ္မ တ သည် ဒော် မရှင် ၏ သေ် တ မ်း ေိ ု သတ်မ ှ တ် ဒပးရမည် ။ လိ ုအ ပ် ပါေ

ယင်းသေ်တမ်းေို တိုးပမှင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အခန်း (၄)
ဒော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာေန်မျေား
၉။

ဒော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာေန်မျေားမှာ ဒအာေ်ပါအတိုင်း ပေစ်သည် (ေ)

အဂဂလ ိပ် ဘ ာသာပေင် ့ ပပဋ္ဌာန် းေားဒသာ တည် ဆ ဲဥပဒေမျေားေိ ု ပမန်မ ာဘာသာသို ့
ပပန်ဆိုပခင်းနှင့် အတည်ပပုပခင်း၊
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( ခ ) အဂဂလိပ်ဘာသာပေင့် ပပဋ္ဌာန်းေားဒသာ တည်ဆဲဥပဒေမျေားအနေ် ပမန်မာဘာသာပပန်
ဥပဒေနှင့် ဥပဒေဒေါဟာရအေ်ဥပဒေတို ့အရ ေွဲ ့စည်းဒသာ ပမန်မာဘာသာပပန်ဥပဒေ နှင့်
ဥပဒေဒေါဟာရ အကေံဒပးဒော်မတီေ ဘာသာပပန်ဆိုေားသည့် ပမန်မာဘာသာပပန်ဆို
ချေေ်မျေားေို စိစစ်အတည်ပပုပခင်း၊
( ဂ ) ဘာသာပပန် လုပ်ငန်းမျေား ဒဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်မျေား သတ်မှတ်ပခင်း၊
(ဃ)

ဘာသာပပန်လုပ်ငန်းမျေား ေိဒရာေ်ဒအာင်ပမင်စွာ ဒဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် လိုအပ်ဒသာ
လုပ်ငန်းဒော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအေွဲ ့ငယ်မျေား ေွဲ ့စည်းပခင်း၊

( င ) ပမန် မာဘာသာပပန် ဆ ို မ ည့် ဥပဒေနှင် ့စ ပ် လျေဉ် း ၍ သေ်ဆ ို င်ရ ာအစို းရဌာန၊ အစို းရ
အေွဲ အ
့ စည်း မျေားမှ တာေန် ရှ ိပု ဂ္ဂ ိ ုလ်မျေား၊ ဘာသာရပ်ဆ ိုင ်ရ ာေျွမ် း ေျေင် သူ မျေားေို
လိုအပ်ပါေ ေိတ်ကေားဒဆွးဒနွးပခင်း၊
( စ ) ဘာသာပပန်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ လိုအပ်ပါေ ပုဂ္ဂလိေေျွမ်းေျေင်သူမျေား၏ အေူအညီ
ရယူဒဆာင်ရွေ်ပခင်းနှင့် ချေီးပမှင့်ဒငွသတ်မှတ်ဒပးအပ်ပခင်း၊
(ဆ)

ပမန်မာဘာသာပပန်ဆိုမည့်ဥပဒေတွင် ပပင်ဆင်ချေေ်မျေားရှိလျှင် ယင်းပပင်ဆင်ချေေ်မျေား
ပပည့်စုံစွာပါရှိဒစဒရးအတွေ် ဒဆာင်ရွေ်ဒပးရန် သေ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အေွဲ ့အစည်းနှင့် ပပည်ဒောင်စုဒရှ ဒနချေ
့
ုပ်ရုံးတို ့ေို ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွေ်ဒစပခင်း၊

( ဇ ) ပမန်မာဘာသာပပန်ဆိုေားဒသာ ဥပဒေမျေား၏ ဘာသာပပန်စာမူမျေားေို မှတ်တမ်းအပေစ်
ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ေိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အမျေိုးသားမှတ်တမ်းမျေား
ဒမာ်ေွန်းတိုေ်ဦးစီးဌာနသို ့ ဒပးပို ့ပခင်း၊
( ဈ ) လုပ်ငန်းဒော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအေွဲ ့ငယ်မျေားအား လမ်းညွှန်ပခင်းနှင့်ကေီးကေပ်ပခင်း။
၁၀။

ဒော်မရှင်သည် ဘာသာပပန်လုပ်ငန်းေို ေိဒရာေ်စွာဒဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် (ေ)

ဒော်မရှင်ဥေ္က ဋ္ဌေ တာေန်ဒပးအပ်သည့် ဒော်မရှင်အေွဲ ့ေင်တစ်ဦးဦး ဦးဒဆာင်၍
ဒော်မရှင်အေွဲ ့ေင် ငါးဦးနှင့် ဒော်မရှင်အတွင်းဒရးမှူးတို ့ပါေင်ဒသာ ဥပဒေဘာသာပပန်
လုပ်ငန်း ဒော်မတီေို ေွဲ ့စည်းရမည်။

( ခ ) ဒော်မရှင်အေွဲ ့ေင်တစ်ဦး ဦးဒဆာင်၍ သေ်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ ့အစည်း
မျေားမှ ေျွမ်းေျေင်သူမျေားနှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျေင်သူမျေား ပါေင်ဒသာ လုပ်ငန်း
အေွဲ ့ငယ်မျေားေို ေွဲ ့စည်း၍ လုပ်ငန်းတာေန်မျေားေို သတ်မှတ်ဒပးရမည်။
၁၁။

လုပ်ငန်းဒော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာေန်မျေားမှာ ဒအာေ်ပါအတိုင်းပေစ်သည် (ေ)

အဂဂလိပ်ဘာသာပေင့် ပပဋ္ဌာန်းေားဒသာ တည်ဆဲဥပဒေမျေားေို ယင်းတို ့နှင့် သေ်ဆိုင်သည့်
ေဏ္ဍအမျေိ ုးအစားအလိ ု ေ ် ခွ ဲ ပခား၍ ပမန် မ ာဘာသာပပန်ဆ ိ ုရန် လုပ ်င န်း အေွဲ ့ငယ်
မျေားအား တာေန်ဒပးအပ်ပခင်း၊
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( ခ ) လုပ်ငန်းအေွဲ ့ငယ်မျေားေ ပမန်မာဘာသာပပန်ဆ ိုတင်ပပသည့် ဥပဒေမျေားေို စိစစ်၍
ဒော်မရှင်သို ့တင်ပပပခင်း၊
( ဂ ) ပမန် မာဘာသာပပန် ဆ ို မ ည့် ဥပဒေနှ င် ့စ ပ် လျေဉ် း ၍သေ်ဆ ိ ုင ်ရ ာအစိ ုး ရဌာန၊ အစိ ုး ရ
အေွဲ ့အစည်းမျေားမှ တာေန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မျေားနှင့် ဒတွ ဆု
့ ံညှိနှိုင်းရန် လိုအပ်ဒကောင်း လုပ်ငန်း
အေွဲ ့ငယ်မျေားေ တင်ပပလာလျှင် ဒော်မရှင်သို ့ တင်ပပဒဆာင်ရွေ်ပခင်း၊
(ဃ)

ဘာသာပပန်လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ဒဆာင်ရွေ်ချေေ်မျေားေို ဒော်မရှင်သို ့ တင်ပပပခင်း၊

( င ) ဘာသာပပန်လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ အပခားတာေန်မျေား ဒဆာင်ရွေ်ပခင်း။
အခန်း (၅)
ဥပဒေဘာသာပပန် အမိန် ့ေုတ်ပပန်ပခင်း
၁၂။

ဒော်မရှင်သည် မိမိအတည်ပပုဒသာ ပမန်မာဘာသာပပန်ဆိုေားသည့် ဥပဒေသည် မူလစာမူ

နှင့်အလားတူ အာဏာတည်ရမည်ဟု အမိန် ့ပေင့်ေုတ်ပပန်ဒကေညာရမည်။
၁၃။

ဒော်မရှင်သည် သင့်ဒလျော်သည်ဟုယူဆလျှင် ေူးပခားဒသာဥပဒေဆိုင်ရာ အဂဂလိပ်ဒေါဟာရ

နှင့် ယှဉ်တွဲဒော်ပပေားသည့် ပမန်မာဘာသာဒေါဟာရသည် အဓိပ္ပာယ်တူညီသည်ဟု ေုတ်ပပန်ဒကေညာ
နိုင်သည်။
၁၄။

အဂဂလ ိပ် ဘ ာသာပေင် ့ ပပဋ္ဌာန် း ေားဒသာ တည်ဆ ဲဥပဒေမျေားနှင် ့စ ပ် လျေဉ်း ၍ဒော် မရှင ် ေ

လည် း ဒောင် း၊ ပမန် မ ာဘာသာပပန် ဥပဒေနှင ့် ဥပဒေဒေါဟာရ အေ်ဥ ပဒေအရ ေွဲ စ
့ ည် းခဲ ့ဒ သာ
ပမန်မာဘာသာပပန်ဥပဒေနှင့် ဥပဒေဒေါဟာရ အကေံဒပးဒော်မတီေလည်းဒောင်း ပပန်ဆိုေားသည့်
ပမန်မာဘာသာပပန်ဆိုချေေ်မျေားသည် နိုင်ငံဒတာ်မူပိုင်ပေစ်သည်။
အခန်း (၆)
အဒေွဒေွ
၁၅။

ပပည်ဒောင်စုဒရှ ဒနချေ
့
ုပ်ရုံးသည် (ေ)

ဒော်မ ရှ င်၊ လု ပ် ငန် း ဒော် မ တီန ှင ့် လု ပ် ငန် း အေွဲ င
့ ယ်မ ျေား၏ ရုံ းလု ပ်င န် းမျေားေို
တာေန်ယူ ဒဆာင်ရွေ်ရမည်။

( ခ ) ဒော်မ ရှ င် လုပ ်င န် းမျေား ေိ ဒရာေ်စ ွာ ဒဆာင် ရွ ေ် နိ ုင ်ရန် လိ ုအ ပ် ဒ သာ ရု ံး အေွဲ ့
ေွဲ ့စည်းဒရးနှင့် ေန်ေမ်းမျေားခန် ့ေားနိုင်ဒရးအတွေ် ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ့နှင့်
ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွေ်ရမည်။
( ဂ ) နို င် ငံ့ ေန်ေ မ် း မဟု တ် ဒ သာ ဒော်မ ရှ င် အေွဲ ့ေင် မျေားနှ င့် လုပ ်င န် းအေွ ဲ င
့ ယ်မ ျေား၏
အေွဲ ့ေင်မျေားအတွေ် သတ်မှတ်ေားသည့် ချေီးပမှင့်ဒငွနှင့် စရိတ်မျေားေို မိမိဘဏ္ဍာ
ရန်ပုံဒငွမှ ေျေခံရမည်။

5
(ဃ)

ပုဂ္ဂလိေေျွမ်းေျေင်သူမျေား၏ အေူအညီရယူပခင်းအတွေ် ချေီးပမှင့်ဒငွနှင့် စရိတ်မျေားေို
မိမိဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွမှ ေျေခံရမည်။

( င ) ဥပဒေဘာသာပပန်ပခင်းဆိုင်ရာ အပခားေုန်ေျေစရိတ်မျေားေို မိမိဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွမှ ေျေခံ
ရမည်။
၁၆။

ပပည်ဒောင်စုဒရှ ဒနချေ
့
ုပ်ရုံးသည် ဤဥပဒေအရ ေျေခံသးုံ စွရ
ဲ မည့်စရိတ်မျေားအတွေ် ရန်ပုံဒငွ

ရရှိရန် နှစ်စဉ်ပပည်ဒောင်စု၏ ဘဏ္ဍာဒငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဒငွစာရင်းတွင် ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏
သဒဘာတူညီချေေ်ပေင့် ဒတာင်းခံရမည်။
၁၇။

ဤဥပဒေအရ ဘာသာပပန်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တာေန်ေမ်းဒဆာင်ရသည့် နိုင်ငံ့ေန်ေမ်းသည်

မိမိ၏ မူလတာေန်မှအပပေစ်ဒသာ လုပ်ငန်းတာေန်ေမ်းဒဆာင်ရပခင်းပေစ်သည့်အတွေ် နိုင်ငံ့ေန်ေမ်း
ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေမျေားနှင့်အညီ ချေီးပမှင့်ဒငွခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၈။

သေ် ဆ ိ ုင် ရ ာအစိ ုး ရဌာန၊ အစို းရအေွဲ အ
့ စည် း မျေားသည် ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွ ေ ် ဒသာ

ဘာသာပပန်လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ဒော်မရှင်နှင့် လုပ်ငန်းဒော်မတီတို ့ေ ေိတ်ကေားပခင်း၊ တာေန်
ဒပးအပ်ပခင်းတို ့နှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ေမ်းဒဆာင်ရန် တာေန်ရှိသည်။
၁၉။

နိုင်ငံ့ေန်ေမ်းမဟုတ်ဒသာ ဒော်မရှင်အေွဲ ့ေင်မျေားနှင့် လုပ်ငန်းအေွဲ ့ငယ်မျေား၏ အေွဲ ့ေင်မျေားသည်

ဤဥပဒေပါလုပ်ငန်းတာေန်မျေားေို အဒောင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွေ်ဒနစဉ်ောလအတွင်း ရာဇသတ်ကေီး
ပုေ်မ ၂၁ အရ ပပည်သူေန်
့ ေမ်းပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၀။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားေို အဒောင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွေ်ရာတွင် ပပည်ဒောင်စု

ဒရှ ဒနချေ
့
ုပ်ရုံးေလည်းဒောင်း၊ ဒော်မရှင်ေလည်းဒောင်း အမိန် ့ဒကော်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်ကေားချေေ်
နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေားေို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ ေျွန်ုပ်လေ်မှတ်ဒရးေိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ
ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

