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ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)

2
နိဒါန္း
အခန္း (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား
အခန္း (၂) အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား
အခန္း (၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား
အခန္း (၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
		

(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

		

(ခ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အခန္း (၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳျခင္း
အခန္း (၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
အခန္း (၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ
အခန္း (၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး
အခန္း (၉) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း
အခန္း (၁ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး
အခန္း (၁၁) အေရးေပၚအေျခအေန
အခန္း (၁၂)

အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အခန္း (၁၃) အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
အခန္း (၁၄)

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
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နိဒါန္း

လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈ၊ တရားမွ်တမႈတည္းဟူေသာ ေလာက
ပါလတရားကုိ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားတုသ
႔ိ ည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ၍ ထာဝစဥ္အဓြနရ
႔္ ည
ွ တ
္ ည္
တံခ
့ င
ုိ ၿ္ မဲမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စက
ု ုိ စုေပါင္းညီညာ တည္ေဆာက္
အ့ံေသာငွာ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ
ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းအပ္ေပသည္။
ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စန
ု ယ္ေျမအတြငး္ ၌ တုင
ိ ္းရင္းသားလူ
မ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔သည္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ ကုိယ့္ထီးကုိယ္နန္း ကုိယ့္
ၾကငွန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကေပသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
ေပါင္းစုတ
ံ သ
႔ုိ ည္ သမုင
ိ ္းေခတ္အဆက္ဆက္တင
ြ ္ သီးျခားလြတလ
္ ပ္စြာ
ေနထုင
ိ ခ
္ ၾဲ့ ကေသာ္လည္း ၿဗတ
ိ သ
ိ ွ်ကလ
ုိ န
ုိ န
ီ ယ္ခ်ဲ႕၏ သိမ္းပုက
ိ မ
္ ႈ ေအာက္
တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ကၽြန္ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိ႔
ေၾကာင့္ မိမတ
ိ ဆ
႔ ုိ ုံး႐ႈံးခဲၾ့ ကေသာ လြတလ
္ ပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
တုက
႔ိ ုိ အတူတကြ ျပန္လည္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စႀု ကီးကုပ
ိ ါ တၿပိဳင္နက္
ထူေထာင္ရန္ ပင္လုံညီလာခံႀကီးကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေခၚယူက်င္းပ
ခဲ့ၾကသည္။

4
ဒီမက
ုိ ေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ ္ျပ႒ာန္းခြင့္
အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကုိ ဦးတည္ရည္မန
ွ ္း၍ ပင္လစ
ုံ ာခ်ဳပႀ္ ကီးတြင္ ညီညာဖ်ဖ်
လက္မတ
ွ ္ေရးထုိးခဲၾ့ ကၿပီး လြတလ
္ ပ္ေရးကုိ လက္ဝယ္ပင
ုိ ပ
္ င
ုိ ္ ျပန္လည္
ရရွိေစကာမူ၊ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာအာဏာပုင
ိ မ
္ ်ားက အေကာင္ အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ ပ်က္ကက
ြ ခ
္ ၾဲ့ ကသည္အ
့ တြက္ ရာစုႏစ
ွ ဝ
္ က္ေက်ာ္ ျပည္
တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ခၿဲ့ ပီး လူအ
႔ သက္အုိးအိမစ
္ ည္းစိမ္ေပါင္းမ်ား
စြာ ဆုံး႐ႈံးခဲရ
့ ေလသည္။ ထုအ
႔ ိ ျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏစ
ွ မ
္ စ
ွ ၍ အဆက္ဆက္ေသာ
အာဏာရွငစ
္ နစ္ဆုိးတု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ဒီမက
ုိ ေရစီႏင
ွ ့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးတု႔ိ ဆိတ္
သုဥ္းခဲ့ရသည္သာမက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ တန္းတူေရးအေျခခံမူျဖင့္
ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား ျဖစ္လာခဲၾ့ ကေသာ တုင
ိ ္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
၏ ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ ္ျပ႒ာန္းခြငပ
့္ ါ ဆံုး႐ႈံးခဲရ
့ ေလသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု
သားအားလုံး ရင္နင္ဖ
့ ယ
ြ ႀ္ ကဳံေတြ႕ခဲရ
့ ေသာ အေတြ႕အႀကဳံႏင
ွ ့္ ခါးသီးစြာ
ခံစားခဲ့ရေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွာ
မျပဳအပ္ေပ။
ထုိသုိ႔ေသာ အတိတ္ကာလ၏အမွားမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္၊
ကၽြႏုပ
္ တ
္ အ
႔ုိ ားလုံး၏ အနာဂတ္ရည္မန
ွ ္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္
အလုင
႔ိ ွာ - တုင
ိ ္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး ႏုင
ိ င
္ ံေရးႏွငလ
့္ မ
ူ ်ဳိးေရးအရ
တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
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ဖြ႕ဲ စည္းေရး၊ ဒီမက
ုိ ေရစီ၊ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ က်ား-မ တန္းတူေရးအေပၚ
အာမခံေရး၊ တုင
ိ ္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုလန
ူ ည္းစုမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးအတြက္
အာမခံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး ေရာေထြးမႈကင္းစင္ေရးႏွင့္ စစ္
အာဏာရွငစ
္ နစ္ ထပ္မမ
ံ ေပၚလာေစေရးအတြက္ အရပ္သား အုပခ
္ ်ဳပ္
ေရးေအာက္တင
ြ ္ စစ္တပ္ကထ
ုိ ားရိွေရး အစရွိေသာ အေျခခံမႀူ ကီးမ်ား
ကုိ ေက်ာ႐ုိး မ႑ိဳင္ျပဳ၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီးျဖစ္ပါသည္။
ထုေ
႔ိ ၾကာင့္ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ
သည္ လြတလ
္ ပ္မ၏
ႈ အသီးအပြငမ
့္ ်ားကုိ မိမတ
ိ အ
႔ုိ တြကသ
္ ာမက ေနာင္
လာေနာက္သား သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအထိ ရရွခ
ိ စ
ံ ားေစၿပီး၊ အေမွာင္
ကုိခြင္း၍ အလင္းကုိေဆာင္ဘိသကဲ့သုိ႔ အတိတ္၏ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကုိ
လုံးဝပ်က္ျပယ္ကယ
ြ ္ေပ်ာက္ေစလ်က္ ကမ႓ာအ
့ လယ္တင
ြ ္ ဝင္ထ
့ ည္စြာ
ရပ္တည္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ လြတလ
္ ပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအဏာပုင
ိ ္ေသာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ႀကီး၏ အျမင္ဆ
့ ုံးဥပေဒအျဖစ္ လုက
ိ န
္ ာ
က်င့္သုံးႏုိင္ရန္အတြက္ အခုိင္အမာျပ႒ာန္းလုိက္သည္။
¡
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အခန္း (၁)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား

ပုဒ္မ (၁)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္၍
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ႏုင
ိ င
္ ံ ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတျမန္မာႏုင
ိ င
္ ”ံ
ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၂)

ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းျခင္း

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိ၍ တန္းတူေသာ ႏုိင္ငံေရး
အာဏာမ်ားကုိ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရ
သည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စက
ု ုိ ဖြ႕ဲ စည္းေစရမည္။
ပုဒ္မ (၃)

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတုသ
႔ိ ည္ ႏုင
ိ င
္ ံ
သားတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ တည္ရွိသည္။
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ပုဒ္မ (၄)

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ခံယူက်င့္သုံးျခင္း

(က) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုံမွန္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္၍
တရားမွ် တသည့္

အေထြေ ထြေ ရြးေကာက္ ပြဲ မ်ားမွ တ ဆင့္

လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္
လႊတ္ေတာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ားက ဤဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံယူက်င့္သုံးေစရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ဤဖြ႕ဲ စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ဖ႕ြဲ စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္
စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စုတရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားက က်င့္သုံးေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅)

အာဏာခြဲျခားမႈ

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ပင္မ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳ
မႈအာဏာ၊ အုပခ
္ ်ဳပ္မအ
ႈ ာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုက
႔ိ ုိ ခြဲျခား
က်င္သ
့ ုံးေစရမည္အ
့ ျပင္ အာဏာတရပ္ႏင
ွ ့္ တရပ္အၾကား အျပန္အလွန္
ထိန္းညိႇမႈ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၆)

အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္
ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ ဤဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ အာဏာ
မ်ားကုိ ခြဲေဝက်င့္သုံးေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၇)

ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံေသာႏုိင္ငံ

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု ည္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ေရာစပ္
ျခင္း မရွိေစဘဲ၊ ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေစ
ရမည္။
(ခ)

မည္ သ ည့္ ဘာသာအယူ ဝါဒကုိ မွ် ႏုိ င္ ငံေ တာ္ ဘာသာအျဖစ္
ျပ႒ာန္းျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၈)

နယ္နိမိတ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုပါဝင္ေသာ
နယ္နိမိတ္သည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္
ေန႔တင
ြ ္ တည္ရသ
ွိ ည္အ
့ တုင
ိ ္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ
ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါရွိဘဲ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု၏နယ္နိမိတ္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳေစရ။
ပုဒ္မ (၉)

ႏုိင္ငံေရးစနစ္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု ႏုင
ိ င
္ ံေရးစနစ္သည္ ပါတီစဒ
ုံ မ
ီ က
ုိ ေရစီ
စနစ္ ျဖစ္သည္။
(ခ)

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္
အညီ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ႏုိင္သည္။
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(ဂ)

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ) အျမင့္ဆုံးဥပေဒ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္
အျမင့္ဆုံးဥပေဒျဖစ္သည္။

အခန္း (၂)
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

ပုဒ္မ (၁၁) ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ (က) အသက္ရွင္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ခ)

လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ အဆင့္
အတန္း၊ အသက္ အရြယ၊္ လိင္ႏင
ွ ့္ လိငစ
္ တ
ိ က
္ ြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္
ခြဲျခားမႈမရွိေစရဘဲ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္
အေရး ရွိေစရမည္။

(ဂ)

လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယုံၾကည္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
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(ဃ) လူပုဂိၢဳလ္တဦးအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး
လူဂ
႔ ဏ
ု သ
္ က
ိ ၡာအား ေလးစားေစမႈႏင
ွ ့္ ကာကြယ္ေပးမႈ ရယူပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္
ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၂) အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထုိင္သူ မည္သူမဆုိ (က) ကၽြန္ျပဳျခင္းမခံေစရ။
(ခ)

အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံျခင္း မရွိေစရ။

(ဂ)

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈျပဳျခင္း၊ လူ
မဆန္ေသာ ရက္စက္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း မခံေစရ။

ပုဒ္မ (၁၃) ႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား
အထက္ ပုဒမ
္ (၁၁) ပါ ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ အ
္ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ ပုဒမ
္ (၁၂)
ပါ အေျခခံ လြတလ
္ ပ္ခင
ြ မ
့္ ်ားကုိ မည္သည္အ
့ ေျခအေနေအာက္တင
ြ မ
္ ွ်
႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ မရွိေစရ။
ပုဒ္မ (၁၄) အေျခခံရပုိင္ခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထုိင္သူတုိင္းသည္ (က) လြတလ
္ ပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုခ
ိ င
ြ ၊့္ ပုံႏပ
ွိ ထ
္ တ
ု ္ေဝခြင၊့္ သတင္းရ
ယူခြင့္၊ သတင္းျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ရွိေစရမည္။
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(ခ)

လြတလ
္ ပ္စြာ ဘာသာတရားကုိးကြယခ
္ င
ြ ၊့္ ဘာသာေရး ထုံးတမ္း
စဥ္လာမ်ားကုိ က်င့္သုံးခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ)

လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဃ) ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
(င)

ဤပုဒ္မပါလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ဒီမုိကေရစီ
အေျခခံမူမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာ
ေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစ
ႏုိင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကန္႔သတ္ဟန္႔တားသည့္ ဥပေဒ
ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းႏုိင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅) ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူ မည္သူမဆုိ (က) မိမိ၏ေနအိမ္၊ မိသားစု စာေပးစာယူအပါအဝင္ ကုိယ္ပုိင္
လြတလ
္ ပ္မတ
ႈ က
႔ုိ ုိ ဥပေဒ ႏွငအ
့္ ညီမဟုတ္ေသာ ေႏွာင္ယ
့ က
ွ ္ျခင္း၊
မိမိ၏သိကၡာႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ေသာ
နည္းျဖင့္ ထိခုိက္ျခင္း မခံထုိက္ေစရ။
(ခ)

ဥပေဒႏွငမ
့္ ညီေသာနည္းျဖင့္ လူပဂ
ု ိၢဳလ္ကရ
ုိ ွာေဖြခရ
ံ ျခင္း၊ ေနအိမ္
ဥပစာအတြင္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခံရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္
သည့္ ပစၥည္းသိမ္းယူခံရျခင္းမွ လုံၿခဳံမႈခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၆) က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရး
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု တြင္း ေနထုင
ိ သ
္ တ
ူ င
ို္ ္းသည္ ႏုင
ိ င
္ ံေရး၊
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိသားစုအစရွိသည့္နယ္ပယ္
အသီးသီး၌ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၇) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရး
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
ပုဒ္မ (၁၈) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ၏အခြင့္အေရး
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု တြင္း ေနထုင
ိ သ
္ မ
ူ ည္သမ
ူ ွ် ျပစ္မက
ႈ ်ဴး
လြန္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရာ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္း
မရွဘ
ိ ဲ သံသယျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခရ
ံ ျခင္း၊ ေထာင္သင
ြ ္းအက်ဥ္းခ်ခံ
ရျခင္း မရွိေစရ။
(ခ)

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူတုိင္းအေပၚ ဆက္ဆံရာတြင္ လူ႔ဂုဏ္
သိကၡာႏွင့္အညီ ဆက္ဆံမႈ ခံထုိက္ေစရမည္။

(ဂ)

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ဝရမ္းအရမဟုတ္လွ်င္
(၂၄) နာရီထက္ေက်ာ္လန
ြ ၍
္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မရွိေစရ။ (၂၄)

13
နာရီ ထ က္ေ က်ာ္ လြ န္ ၍

ခ်ဳပ္ေႏွာ င္ ရ န္

လုံေ လာက္ေ သာ

အေၾကာင္းရွိလွ်င္ အာဏာရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးသုိ႔
အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး တရားသူႀကီးတဦးဦး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔ျဖင့္သာ
တည္ဆတ
ဲ ရားဥပေဒမ်ားႏွငအ
့္ ညီ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္
ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၉) ျပစ္မႈဆုိင္ရာစြဲဆုိျခင္း
(က) မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈတခုခုႏွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းခံရပါက (၁)

အဆုိပါျပစ္မႈႏွင့္စြဲဆုိထားေၾကာင္းကုိ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိ
ၾကားသိေစရမည္။

(၂)

အျမန္ဆုံးအခ်ိန္ကာလအတြင္း စစ္ေဆးၾကားနာရမည္။

(၃)

တရားစြဲဆုိျခင္းခံရသူ၏ ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ သက္ေသ
ထြက္ဆုိရန္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳျခင္း မခံေစရ။

(၄)

ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေစရမည္။

(၅)

တရားစြဲဆုိျခင္းခံရသူ၏ကုိယ္စား ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္
ငွားရမ္းထုေခ် ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(၆)

တရားစြဲဆုိျခင္းခံရသူ နားလည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကား
ျဖင့္ စစ္ေဆးၾကားနာမႈကုိ ခံယပ
ူ င
ို ခ
္ င
ြ ရ
့္ ွိေစရမည္။ ယင္းသု႔ိ
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ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက စကားျပန္၏အကူ
အညီကုိ ရယူပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
(ခ)

ၾကားနာေသာ တရားခြင္အားလုံးသည္ အမ်ားျပည္သူတက္
ေရာက္ႏုိင္ေသာ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝ) တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္
(က) ျပစ္မႈျဖစ္ပြားစဥ္အခ်ိန္ကာလ၌ အတည္ျဖစ္ေနေသာ တရား
ဥပေဒအရသာ စီရင္ရမည္။
(ခ)

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ညိႇဳးႏြမ္းေသးသိမ္ေစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား မခ်
မွတ္ရ။

(ဂ)

တရားေသလႊတ္ျခင္း ခံရၿပီးသူ မည္သူတဦးတေယာက္ကုိမွ်
အဆုိပါျပစ္မႈအတြက္ ထပ္မံစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မျပဳရ။

(ဃ) မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈတခုအတြက္ တႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်
မွွတ္ျခင္း မခံေစရ။
(င)

မည္သည့္ဥပေဒမွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္
ျခင္း မရွိေစရ။

15
ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား
ပုဒ္မ (၂၁) လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု
အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၂၂) ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာခြင့္၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ
ျပည္ပသု႔ိ ထြကခ
္ ြာခြင၊့္ ျပည္ပမွ ျပည္ေထာင္စသ
ု ႔ုိ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္
ခြင့္ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၂၃) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရး
(က) အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတင
ုိ ္းသည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အဆင္အ
့ တန္း
မခြဲျခားဘဲ လြတလ
္ ပ္ေသာ သေဘာဆႏၵႏင
ွ အ
့္ ညီ လက္ထပ္ပင
ို ္
ခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ခ)

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ မိမိ၏ဘာသာတရားႏွင့္ လူမ်ဳိး
သဏၭာန္ေရြးခ်ယ္မအ
ႈ ခြငအ
့္ ေရးကုိ အလုအ
ိ ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲ
ျခင္း မျဖစ္ေစရ။ မိမိ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵသေဘာထားအရ
သာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂၄) ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး
အရြယ္ေရာက္သူႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ (က) တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္
ေျမႇာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ
ေစရမည္။
(ခ)

လြတ္လပ္ေသာဆႏၵေဖာ္ျပမႈကုိအာမခံသည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္၊ တုိက္
႐ုိက္၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ပုံမွန္အေထြေထြ ေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ
က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆႏၵမဲ
ေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိေစမည္။

ပုဒ္မ (၂၅) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ လြတလ
္ ပ္
စြာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ သမဂၢမ်ားထူ
ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
(ခ)

မည္သမ
ူ ွ် အသင္းအဖြ႕ဲ တခုခသ
ု ဝ
႔ုိ င္ေရာက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ျပဳ
မူျခင္း မခံေစရ။
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္
တာဝန္မ်ား
ပုဒ္မ (၂၆) ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္
(က) ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ တရားသျဖင့္ ရွာေဖြရရွိထားေသာ ပစၥည္း
ဥစၥာမ်ား ပုင
ိ ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ၊့္ လႊဲေျပာင္းခြင၊့္ ထုခြဲေရာင္းခ်ပုင
ိ ခ
္ င
ြ ၊့္ အေမြ
ဆက္ခံပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။
(ခ)

ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ အမ်ားျပည္သူ
အက်ဳိးအတြက္သာလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႐ုပ္သိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္
ေစရမည္။ ႐ုပ္သိမ္းခံရသူ၏ အက်ဳိးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏
အက်ဳိးကုိ တရားမွ်တစြာ ခ်ိနဆ
္ ၍ ထုက
ိ တ
္ န္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးၿပီးမွသာ သိမ္းယူခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၇) အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္
ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ အဆင့္
အတန္း၊ လိင္၊ အသားအေရာင္၊ လူမ်ဳိး၊ အသက္အရြယ္ ခြဲျခားျခင္း
မရွိေစရဘဲ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ပင
ုိ္ ခ
္ င
ြ ့္ႏင
ွ ့္ အလုပလ
္ ပ
ု ပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ အခြငအ
့္ ေရး
ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂၈) စီးပြားရွာေဖြခြင့္
(က) ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္
လြတလ
္ ပ္စြာ စီးပြား ရွာေဖြခင
ြ ့္ႏင
ွ ့္ စီးပြားေရးဆုင
ိ ရ
္ ာအဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ ခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

အထက္အပုိဒ္ (က)ပါ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္က ခ်မွတထ
္ ားေသာ စီးပြားေရးဆုင
ိ ရ
္ ာမူဝါဒမ်ား၊ စီမက
ံ န
ိ ္း
မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္
က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္မႈ မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၂၉) တီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္
ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ တီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္
နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၃ဝ) မိ႐ုိးဖလာအေမြအႏွစ္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္
မိ႐ုိးဖလာ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြ
အႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ သီးသန္႔ပုိင္ဆုိင္လာ
ခဲ့ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ လူမႈ
အသုင
ိ ္းအဝိင
ု ္းမွ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းပုင
ိ ခ
္ င
ြ ၊့္ အသုံးျပဳပုင
ိ ခ
္ င
ြ ၊့္ စီမံ
ခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၃၁) အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္
ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိေနရင္းျပည္နယ္မွ အျခားျပည္နယ္
တရပ္ရပ္သ႔ုိ အေျခခ်ေနထုင
ိ ္ျခင္း၊ စီးပြားရွာေဖြျခင္းတုသ
႔ိ ည္ သက္ဆင
ုိ ္
ရာျပည္နယ္၏ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာလွ်င္ျဖစ္ေစ
ရမည္။
ပုဒ္မ (၃၂) ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ (က) လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

မိမိႏွစ္သက္ဝါသနာပါရာ အတတ္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္
ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ)

အေျခခံပညာေရးကုိ မသင္မေနရအျဖစ္ အခမဲသ
့ င္ၾကားခြင့္ ရရွိ
ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၃) ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ သိပံၸႏွင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုင
ိ ရ
္ ာ အဆင့္ျမင္ပ
့ ညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ပုိင္ခြင့္ကုိ
အာမခံရမည္။

20
ပုဒ္မ (၃၄) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရး
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားတုင
ိ ္းသည္ အေျခခံက်န္းမာ
ေရးအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုသမႈကုိ အခမဲ့
ရယူခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေ ရွာက္ မႈ ၊ အသက္ႏွ င့္ ထိ ခုိ က္ ဒ ဏ္ ရာရမႈ
အတြက္ အာမခံထားရွိမႈႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးအတြက္ စီမံထားရွိမႈ
တုိ႔ကုိ ဖက္ဒရယ္အစုိးရက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိ၏မ်ဳိးပြားျခင္း
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေစာင့္
ေရွာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဃ) ပုဒ္မ (၃၄) (ဂ) ပါ မ်ဳိးပြားျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္း
ေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၃၅) ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏင
ုိ င
္ သ
ံ ားတုင
ိ ္းသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ တုင
ိ ္းရင္း
သားယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ အစဥ္အလာမ်ားကုိ တုိးတက္ျပန္႔ပြား
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ေအာင္ ဤဖြဲ႕စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ လြတလ
္ ပ္စြာေဆာင္ရြက္
ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၃၆) တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး၏
ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပတုက
႔ိ ုိ လြတလ
္ ပ္စြာေျပာဆုပ
ိ င
ုိ ခ
္ င
ြ ၊့္ သင္ၾကား
ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ တုိးတက္ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရွိေစ
ရမည္။

အထူးစီမံေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား
ပုဒ္မ (၃၇) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးအတြက္စီမံမႈ
က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး
အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အဆင့္ဆင့္ေသာဥပေဒျပဳေရး
က႑တြင္ အနည္းဆုံးအမ်ဳိးသမီး (၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ စီမံ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ (၃၈) ကေလးမ်ားအခြင့္အေရး
(က) ကေလးငယ္တင
ုိ ္းသည္အရြယမ
္ ေရာက္ေသးသူအျဖစ္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ကေလးငယ္တုိင္း
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သည္ အမ်ဳိးသားထုတရပ္လုံး၏ ေဖးမကူညီမႈကုိ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိ
ေစရမည္။
(ခ)

ကေလးမ်ားအား မိဘ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ အုပထ
္ န
ိ ္းသူတ၏
႔ုိ ဆႏၵမပါဘဲ
၎တု၏
႔ိ မိသားစုထမ
ံ ွ ကြက
ဲ ြာေအာင္ မျပဳလုပရ
္ ။ ကေလးတုက
႔ိ ုိ
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သြနသ
္ င္ျပဳျပင္ျခင္းတုသ
႔ိ ည္ မိဘတု၏
႔ိ
သဘာဝအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိဘ (သုိ႔မဟုတ္)
အုပထ
္ န
ိ ္းသူတက
႔ုိ ဝတၱရားပ်က္ကက
ြ လ
္ ွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
တနည္းနည္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ားခုက
ိ ုိးရာမဲဘ
့ ဝသု႔ိ ေရာက္ရမ
ွိ ည့္
အေျခအေနမ်ဳိး တြ င္ေ သာ္ လ ည္းေကာင္း ၊ ကေလးမ်ားအား
မိသားစုႏင
ွ ့္ ကြက
ဲ ြာေစျခင္းကုိ ဥပေဒအတုင
ိ ္း ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္။

(ဂ)

ကေလးမ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမွ
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရမည္။ ၎တု၏
႔ိ ကုယ
ိ က
္ ်င္တ
့ ရား၊
က်န္းမာေရး၊ အသက္ အႏၲရာယ္၊ ကုိယ္ခႏၶာႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊
တခု ခု ကုိ ထိ ခို က္ေ စေသာ အလု ပ္ လု ပ္ ကုိ င္ေ စျခင္း မ်ားမွ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္က ကေလးမ်ားအခြငအ
့္ ေရး
ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။/
////////
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ပုဒ္မ (၃၉) အလုပ္သမားအခြင့္အေရး
(က) အလုပလ
္ ပ
ု သ
္ တ
ူ င
ုိ ္း လူဂ
႔ ဏ
ု သ
္ က
ိ ၡာႏွငအ
့္ ညီ ရွငသ
္ န္ရပ္တည္ႏင
ုိ ္
ေရးအတြက္(၁)

သင္တ
့ င့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပင
္ န္းခြငအ
့္ ေျခအေနမ်ား
ရရွိခြင့္

(၂)

လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္

(၃)

မွ်တေသာအလုပခ
္ ်ိနသ
္ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ႏင
ွ အ
့္ ညီ အလုပလ
္ ပ
ု ္
ခြင့္

(၄)

အားလပ္ရပ္ႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ားခံစားခြင့္

(၅)

အလုပသ
္ မားသမဂၢမ်ား လြတလ
္ ပ္စြာ တည္ေထာင္ဖ႕ြဲ စည္း
ခြင့္ႏွင့္ စည္း႐ုံးခြင့္မ်ား ရရွိေစရမည္။

(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အလုပ္သမားအခြင့္

အေရးဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၄ဝ) လယ္သမားအခြင့္အေရး
လယ္သမားတုိင္းသည္ (၁)

သီးႏွံမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာစုိက္ပ်ဳိးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ထုတ္လုပ္
ခြင့္၊
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(၂)

အခြန္ဟူသမွ် ေငြေၾကးျဖင့္ ေပးေဆာင္ခြင့္၊

(၃)

လယ္သမားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၁) တန္းတူအခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ဖြံ ႕ ၿဖိဳးမႈေ နာက္ က်လ်က္ ရွိေ သာ တုိ င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး စု မ်ား
အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈအေျခအေန နိမ့္ပါးလ်က္ရွိေသာ
ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား အစုအဖြ႕ဲ မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ ႏွမ
ိ ခ
့္ ်
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံထားရေသာ ႏုိင္ငံသားအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အထူးစီမံ
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ဟူေသာ
ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစရ။

အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား
ပုဒ္မ (၄၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရး
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏင
ုိ္ င
္ သ
ံ ားတုင
ိ ္းသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း
က်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕ခံစားရမည့္ အတိဒုကၡ
မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရမည့္အျပင္ သဘာဝတရားႏွင့္ကုိက္ညီ၍
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က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိရရွိရန္
အခြင့္အေရးရွိသည္။
(ခ)

လူနည္းစုဌာေနတုင
ိ ္းရင္းသားတု႕ိ ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း
သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ ခြ င့္ႏွ င့္ ၎တုိ ႔ အေျခခ်ေနထို င္ ရာေဒသ
အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္
သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြနအ
္ ကၽြံ ထုတယ
္ သ
ူ ုံးစြဲျခင္းအေပၚ
ကန္သ
႔ တ္ထန
ိ ္းခ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ွိျခင္းကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရ
သည္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၄၃) လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံတုိင္ၾကားခြင့္
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ခံရသူ မည္သူမဆုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရယူခြင့္ရွိေစရန္အတြက္
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တုိင္ၾကားခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၄၄) အေျခခံဥပေဒ၏အကာအကြယ္ရယူျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အကာအကြယ္
ကုိရယူရန္ လုိအပ္ေသာအခါ၌ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
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(ခ)

ဤအခြင့္အေရးကုိ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ ရပ္ဆုိင္းထား
ျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၄၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အကာအကြယ္ရယူျခင္း
ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားတုင
ိ ္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၄၆) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား တုိက္႐ုိက္
ကုိးကားက်င့္သုံးခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုက အတည္ျပဳေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္
ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ တရား႐ုံးမ်ားက တုိက္႐ုိက္
ကုိးကားက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၄၇) တာဝန္မ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ (က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစား
လုိက္နာရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိ
သည္။
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အခန္း (၃)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား

ပုဒ္မ (၄၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤဖြဲ႕
စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ ္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြငအ
့္ ေရး
အျပည့္အဝရွိေစရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စက
ု ုိ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား
မ်ား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းေစရမည္။

ပု ဒ္ မ

(၄၉)

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု အ ဖြဲ ႕ ဝင္ျ ပည္ န ယ္ မ်ားႏွ င့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ဳိး
သားမ်ားျပည္နယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
(၁)

--------------

(၂)

--------------
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(၃)

--------------

(၄)

--------------

(၅)

--------------

(၆)

--------------

(၇)

--------------

(၈)

--------------

(၉)

--------------

(၁ဝ) -------------(၁၁) -------------(၁၂) -------------(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္

သည္။
(၁)

-------------------

(၂)

-------------------
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ပုဒ္မ (၅ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ အေျခခံ
ဥပေဒ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤဖြ႕ဲ စည္း
ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၅၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏အခြင့္
အာဏာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤဖြ႕ဲ စည္း
ပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္
တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၅၂) က်န္ရွိေနေသာအာဏာမ်ား က်င့္သုံးခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ဤဖက္ဒ
ရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထား
ေသာ အာဏာမ်ားမွအပ က်န္ရွိေသာအာဏာမ်ားကုိ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္
ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၅၃) လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ လူနည္း
စုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း
ေပးရမည္။
(ခ)

လူနည္းစုတင
ုိ ္းရင္းသားမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပး
ႏုိင္ရန္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ
မ်ားကုိ လုိအပ္လွ်င္လုိအပ္သလုိ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဂ)

အမ်ဳိးသားျပည္နယ္အဆင့္ မရရွိေသးေသာ တုင
ိ ္းရင္းသားလူမ်ဳိး
စုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တု႔ေ
ိ နထုင
ိ ရ
္ ာ ျပည္နယ္တခုအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း၌ျဖစ္ေစ ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ေဒသ (သု႔ိ
တည္းမဟုတ္) အမ်ဳိးသားနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္
ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဃ) ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ေဒသကုိ သတ္မတ
ွ ္ေပးရန္အတြက္ သက္
ဆုင
ိ ရ
္ ာျပည္နယ္တင
ြ ္းေနထုင
ိ သ
္ ူ ျပည္နယ္သားဦးေရ ငါးေသာင္း
က လက္မတ
ွ ္ေရးထုိး၍ ေတာင္းဆုလ
ိ ာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသား
နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမ
အတြင္းေနထုိင္သူ ႏုိင္ငံသားငါးေထာင္က လက္မွတ္ေရးထုိး၍
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ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
က အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ျပဳရမည္။
ပုဒ္မ (၅၄) ျပည္နယ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖြ႕ဲ ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ သက္ဆင
ုိ ္
ရာ ျပည္နယ္လဥ
ူ ီးေရ ၏ (ဝ.၂) ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းအင္အားထက္မပုိေသာ
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိေစရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ
ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္
သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္လူဦးေရ၏ (ဝ.၁) ရာခုိင္ႏႈန္းအင္အား
ထက္မပုိေသာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

(ဂ)

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဒမ
္ ခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) အရ ျပည္နယ္ရတ
ဲ ပ္ဖ႕ြဲ ႏွင့္
ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အင္အားသတ္မွတ္ခ်က္အား
ထူးျခားေသာအေျခအေနအရ တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္
ပါက ျပည္နယ္တခုခသ
ု ည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္
သုိ႔ ေတာင္းခံႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅၅) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းပုိင္ခြင့္
ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု အ ဖြဲ ႕ ဝင္ ျပည္ န ယ္ တ ခု အ တြ င္း ရွိ
တဆက္ တ စပ္ တ ည္း ရွိေ သာေဒသမ်ားကုိ အေျခခံ ၍ေသာ္ လ ည္း

32
ေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏစ
ွ ခ
္ ု (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ႏွစခ
္ ထ
ု က္ပသ
ုိ ည့္ ျပည္နယ္မ်ား
အတြင္းရွိ တဆက္တစပ္တည္းရွိေသာေဒသမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္၍ ေသာ္
လည္းေကာင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားကုိ
ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။
ပုဒ္မ (၅၆) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းေရးဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္း
ေသာအခါ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။
(က) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ထင္ရွား
ခ်က္ျဖစ္ေသာ ပထဝီေဒသႏွင့္သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ သီးျခားျပည္နယ္တခုအျဖစ္ ေနထုိင္လုိ
ေသာဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္သစ္ဖြဲ႕စည္းလုိေသာ တုိင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏
(၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ခံမႈျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ျပည္
နယ္သစ္ဖြဲ႕စည္းေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းရမည္။
(ခ)

ထုိျပည္နယ္သစ္ ဖြဲ႕စည္းေရးအဆုိကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ျပည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္မ်ား၏ ထက္ဝက္
ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပည္နယ္သစ္
ဖြဲ႕စည္းေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းရမည္။
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(ဂ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ပုဒ္မ (၅၆) ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ တင္ျပ
လာေသာအဆုအ
ိ ေပၚတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကုိယ္စား
လွယမ
္ ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္သစ္ဖ႕ြဲ စည္းေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ စုစ
ံ မ္းေရး
ေကာ္မရွင္တရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေစရမည္။

(ဃ) ျပည္နယ္သစ္ဖ႕ြဲ စည္းေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ စုစ
ံ မ္းေရးေကာ္မရွင၏
္ တင္ျပ
ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္သစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ အဆုိျပဳထားေသာ
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူ
လူထု၏ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ က်င္းပေပးရမည္။
(င)

ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္နယ္သစ္ဖြဲ႕စည္းလုိေသာ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ (၆ဝ)
ရာခုင
ိ ္ႏန
ႈ ္းေက်ာ္ေသာ ေထာက္ခဆ
ံ ႏၵမက
ဲ ရ
ုိ ရွပ
ိ ါက ျပည္နယ္သစ္
ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အတည္ျဖစ္
ေစရမည္။

(စ)

ပုဒမ
္ (၅၆) ပုဒမ
္ ခြဲ (င) ႏွငအ
့္ ညီ ျပည္နယ္သစ္ဖ႕ြဲ စည္းေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ
အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ရရွၿိ ပီးပါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္သ႔ုိ ဆက္လက္တင္သင
ြ ္း၍ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအျဖစ္ လုိအပ္သလုိ
ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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(ဆ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အဆုိပါဥပေဒကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး၍
ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။
(ဇ)

အဆုပ
ိ ါဥပေဒကုိ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျပည္နယ္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ျပည္နယ္
မ်ားက လုိအပ္သလုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အသီးသီးသုိ႔ ေပးပုိ႔
ရမည္။

ပုဒ္မ (၅၇) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဆုိင္ရာဥပေဒျပဳျခင္း
အထက္ပုဒ္မ (၅၅) ႏွင့္ (၅၆) တုိ႔တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္
နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ပုဒမ
္ (၅၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမသတ္ခ်က္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ဥပေဒ
ျပဳျခင္း
အထက္ပုဒ္မ (၄၉) (ခ) တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုနယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၅၉) ျပည္နယ္မ်ားက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္မရွိေသာအာဏာမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား
တုိင္းတပါးႏွင့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ျပဳျခင္း၊ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္
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ဆုိျခင္း၊ မိမိျပည္နယ္အတြင္း သီးျခားသုံးစြဲရန္ ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါး
ထုတ္လုပ္ျခင္းအာဏာတုိ႔ကုိ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ မရွိေစရ။

အခန္း (၄)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
(ခ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ပုဒ္မ (၆ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းမႈ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
(Chamber of Nationalities) ႏွင့္ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ (Chamber of
People’s Representatives) တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။
ပုဒ္မ (၆၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အာဏာ
ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ဥပေဒျပဳ
ေရးအာဏာအားလုံးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္
တည္ရွိသည္။
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ပုဒ္မ (၆၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ
တႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး တႀကိမ္ က်င္းပရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ
ေခၚယူက်င္းပရန္ အနည္းဆုံးရက္ေပါင္း (၆ဝ) ႀကိဳတင္၍
ေၾကညာရမည္။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ေခၚယူေပးရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတုိင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုတဝွန္းလုံးဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔
ခြန္း ႁမြက္ၾကားရမည္။
ပုဒမ
္ (၆၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးႏွင့္
အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္၏ အထူးအစည္းအေဝးႏွင့္
အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ားကုိ (က) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေခၚယူခြင့္ ရွိေစရမည္။
(၁)

ဖြဲ႕စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း။
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(၂)

ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ်က္အား
အတည္ျပဳျခင္း၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

(၃)

ျပည္ပႏုိ္င္ငံတခုအေပၚ စစ္ေၾကညာျခင္း၊ စစ္ရပ္စဲျခင္း
တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

(၄)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတကုိ အတည္ျပဳခန္အ
႔ ပ္ျခင္း၊
ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စတ
ု ရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး
မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း။

(ခ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္
ရပ္၏ အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ ေတာင္းဆုလ
ိ ွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတာင္းဆုိလွ်င္ျဖစ္ေစ သမၼတက ဆင့္
ေခၚေပးရမည္။

(ဂ)

အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ အနည္းဆုံး (၇) ရက္ ႀကိဳတင္၍
ေၾကညာရမည္။

ပုဒ္မ (၆၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား
အထေျမာက္ျခင္း
အမ်ဳိး သားလႊ တ္ေ တာ္ ၏ ကုိ ယ္ စားလွ ယ္ ထ က္ ဝ က္ေ က်ာ္ႏွ င့္
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္၏ကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ တက္ေရာက္မွ
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သာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အထ
ေျမာက္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၆၅) ဆႏၵမဲရယူျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၌ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္ရယူရာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
မွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လႊတ္ေတာ္တရပ္ခ်င္းစီမွ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္
မ်ား၏ အမ်ားစုဆႏၵမဲ ရရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၆၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သဘာပတိ
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္
အမ်ဳိး သားလႊ တ္ေ တာ္ ဥ ကၠ ႒ႏွ င့္ ျပည္ သူ ႔ လႊ တ္ေ တာ္ ဥ ကၠ ႒
တဦးဦးသည္ အလွညက
့္ ်သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္။
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တဦးဦးဆုိသည့္စကားရပ္တြင္ ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒
လည္း အႀကဳံးဝင္သည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သဘာပတိသည္ ျပည္
ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကယ
ုိ စ
္ ား
လွယ္မ်ား၏ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈကုိ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ခြင့္
အာဏာ ရွိေစရမည္။
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(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္တင
ြ ္ မဲခဆ
ြဲ ုံးျဖတ္ရန္ လုအ
ိ ပ္
ေသာကိစၥရပ္မ်ား၌ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားကို အေထာက္အထားျပဳ၍ မဲအေရအတြက္ တူညီေနေသာ
အခါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သဘာပတိသည္
အဆုံးအျဖတ္မဲကုိ ေပးႏုိင္ခြင့္ရွိ၍ အႏုိင္မဲကုိေပးရမည္။

ပုဒမ
္ (၆၇) လႊတ္ေတာ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္စလုံးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္းကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္
ျဖစ္ခြင့္ မရွိျခင္း
လႊတ္ေတာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယတ
္ ဦးသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏင
ွ ့္
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ ႏွစရ
္ ပ္စလုံးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္
မျဖစ္ေစရ။
ပုဒ္မ (၆၈) ကင္းလြတ္ခြင့္အခြင့္အေရး
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္၏ အစည္းအေဝးတရပ္ရပ္
တြင္ မဲေပးျခင္း၊ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း
စသည္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ကုမ
ိ ွ် စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ တရားစြဆ
ဲ ုိျခင္းမျပဳရ။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပ ေန
စဥ္အေတာအတြင္း မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိမွ်
ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ေနစဥ္တင
ြ ဖ
္ မ္းဆီးအေရးယူျခင္းမွလ၍
ြဲ ဖက္ဒရယ္
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပစ္မႈတစုံ
တရာအတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူူအျပစ္ေပးျခင္း မရွိေစရ။
ပုဒ္မ (၆၉) ေထာက္ပံ့ေၾကး
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ခံစားခြင့္ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည့္အတုိင္း
ခံစားပုင
ိ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ွိေစရမည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးတုိးျမႇင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္
သည္ ေနာင္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအသစ္၌သာ စတင္၍
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၇ဝ) ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား
ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု လႊ တ္ေ တာ္ သ ည္ ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္
ေထာင္စုအစုိးရက လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာ
တူညခ
ီ ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း (သုတ
႔ိ ည္းမဟုတ)္ ပယ္
ခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။
ပုဒ္မ (၇၁) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္။
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အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ပုဒ္မ (၇၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္ ျပည္
နယ္အသီးသီးက အေရအတြက္ တူညီစြာေစလႊတ္သည့္ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(ခ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္
ျပည္နယ္အသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ (၆) ဦးက်စီ ေစလႊတ္ရ
မည္။

ပုဒ္မ (၇၃) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ားလွယမ
္ ်ားကုိ မဲဆႏၵေပးပုင
ိ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ွိ
ေသာ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တုိက္႐ုိက္လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရြး
ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။
(ခ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယအ
္ ျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယဥ
ွ ၿ္ ပိဳင္
အေရြးခံမည့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ (၁)

ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ်င္းပမည့္ေန႔ရက္တင
ြ ္အနည္းဆုံးအသက္
(၂၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။

42
(၂)

ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း အနည္းဆုံး (၁ဝ)
ႏွစ္ ရွိရမည္။

(၃)

ကုိယ္စားလွယ္ျပဳေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ျပည္နယ္တြင္ အေျခခ်
ေနထုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

(၄)

ႏုင
ိ င
္ ံႏစ
ွ ခ
္ ု (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ႏုင
ိ င
္ ံႏစ
ွ ခ
္ ထ
ု က္ပုိေသာ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား
မျဖစ္ေစရ။

(ဂ)

ျပည္နယ္အသီးသီးသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ားလွယ္
မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္ေနရာႏွင့္ က်င္းပရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္း
ရမည္။

ပုဒ္မ (၇၄) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားထဲမွ ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔သည္ ျပည္နယ္တခုတည္းမွ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မျဖစ္ေစရ။
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ပုဒ္မ (၇၅) ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏သက္တမ္း
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏သက္တမ္းကုိ (၄)
ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ ထက္ဝက္ကုိ (၂) ႏွစ္
တႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္၍ လဲလွယ္သြားရမည္။
ပုဒ္မ (၇၆) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး
(က) ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ်င္းပၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း ပထမ
အႀကိမအ
္ မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုသမၼတက ေခၚယူက်င္းပေပးရမည္။
(ခ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ အနည္းဆုံး
တႏွစ္လွ်င္တႀကိမ္ က်င္းပရမည္။

(ဂ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္
ေတာ္ဥကၠ႒က ေခၚယူေပးရမည္။

(ဃ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုမ
ံ န
ွ အ
္ စည္းအေဝးကုိ က်င္းပရန္အတြက္
အနည္းဆုံးရက္ေပါင္း (၃ဝ) ႀကိဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။
ပုဒ္မ (၇၇) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (သုိ႔တည္း
မဟုတ္) အေရးေပၚအစည္းအေဝး
(က) အနည္းဆုံး ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား
လွယအ
္ ားလုံးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏

44
ကုိယ္စားလွယ္ ေလးပုံတပုံကေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းဆုိ
လာပါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အထူးအစည္းအေဝး
(သို႔တည္းမဟုတ္) အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေခၚယူ
က်င္းပေပးရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တင္ျပေတာင္းဆုိလာ
လွ်င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
အထူးအစည္းအေဝး (သုတ
႔ိ ည္းမဟုတ)္ အေရးေပၚ အစည္းအ
ေဝးကုိ ေခၚယူက်င္းပႏုိင္သည္။

(ဂ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး (သုိ႔တည္းမဟုတ္)
အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပရန္အတြက္ အနည္းဆုးံ
(၁၅) ရက္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ပုဒ္မ (၇၈) အစည္းအေဝးအထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္း
(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယဥ
္ ီးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္
တက္ေ ရာက္ လွ် င္ အမ်ဳိး သားလႊ တ္ေ တာ္ အ စည္း အေဝးကုိ
က်င္းပႏုိင္သည္။
(ခ)

သုရ
႔ ိ ာတြင္ မဲခဆ
ြဲ ုံးျဖတ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
၏ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရသုံးပုံႏွစ္ပုံ တက္ေရာက္မွသာ အစည္း
အေဝးအထေျမာက္ေစရမည္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္
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စားလွယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ တက္ေရာက္ေသာအစည္းအေဝးတြင္
အမ်ားစုဆႏၵမဲကုိရယူ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
သုရ
႔ိ ာတြင္ မဲအေရအတြက္ တူညီေနေသာအခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္
ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အဆုံးအျဖတ္မဲကုိ ေပးႏုိင္ခြင့္ရွိ၍ အႏုိင္မဲကုိ
ေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၇၉) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ အခြင့္အာဏာ
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္း
အေဝးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၏ စည္းကမ္းလုက
ိ န
္ ာမႈ
ကုိ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ခင
ြ ့္ အာဏာရွိေစရမည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
၏ ဥပစာအတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ
မည္သူမွ် ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳပုိင္ခြင့္ မရွိေစရ။
ပုဒမ
္ (၈ဝ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တင
ြ ္ ႏုင
ိ္ င
္ ံျခားေရးရာေကာ္မတီ၊ ကာကြယ္
ေရးဆုိင္ရာေရးရာေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ကူးသန္း
ေရာင္းဝယ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား အပါအဝင္ လုအ
ိ ပ္ေသာေရးရာေကာ္
မတီမ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း
ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။
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ပုဒ္မ (၈၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
အမ်ဳိး သားလႊ တ္ေ တာ္ သ ည္ အမ်ဳိး သားလႊ တ္ေ တာ္ ဆုိ င္ ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပထ
္ ုံးလုပန
္ ည္းမ်ားကုိ သတ္မတ
ွ ္ျပ႒ာန္းရမည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ပုဒ္မ (၈၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ လူဦးေရအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လက
ုိ သ
္ ည့္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။
ပုဒ္မ (၈၃) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိ
ေသာ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ အေထြ
ေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တုိက္႐ုိက္လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲ ေပးျခင္းအား
ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။
(ခ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ မဲ
ဆႏၵနယ္ေျမမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳ
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၈၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
အေရြးခံမည့္ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ (က) ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး
ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
(ခ)

ဥပေဒအရ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားျဖစ္လာသူျဖစ္လွ်င္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားျဖစ္ၿပီးေနာက္
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အနည္းဆုံး (၁ဝ) ႏွစ္ဆက္
တုိက္ ေနထုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္။

(ဂ)

ႏုိင္ငံႏွစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံႏွစ္ခုထက္ပုိေသာ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္
ေစရ။

ပုဒ္မ (၈၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ
ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။
ပုဒ္မ (၈၆) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သက္တမ္း
(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္သက္တမ္းသည္ (၄) ႏွစ္ျဖစ္သည္။
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ ၏သက္တမ္းကုိ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျပည္သ႔ူ လႊတ္
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ေတာ္၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ေန႔မွစ၍
သက္တမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းႏွင့္အညီ
ျဖစ္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၈၇) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တခု၏ ပုံမွန္သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အနည္း
ဆုံး ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အလုိတြင္ ေနာက္သက္တမ္းအသစ္အတြက္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရမည္။
ပုဒ္မ (၈၈) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး
(က) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း (၆ဝ)
အတြင္း ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ေခၚယူေပးရမည္။
(ခ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ အနည္းဆုံး တႏွစ္
လွ်င္ တႀကိမ္က်င္းပရမည္။

(ဂ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒က ေခၚယူေပးရမည္။

(ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပရန္အတြက္
အနည္းဆုံးရက္ေပါင္း (၃ဝ) ႀကိဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။
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ပုဒမ
္ (၈၉) ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (သုတ
႔ိ ည္းမဟုတ)္
အေရးေပၚအစည္းအေဝး
(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန
တရပ္ရပ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးႏွင့္
အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေခၚယူက်င္းပရမည္။
(၁)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ညႊန္ၾကားျခင္း။

(၂)

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတာင္းဆုိျခင္း။

(၃)

ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယ္ ေလးပုတ
ံ ပုက
ံ ေတာင္း

ဆုိျခင္း။
(ခ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (သုိ႔တည္းမဟုတ္)
အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူ က်င္းပရန္အတြက္ အနည္းဆုံး
(၁၅) ရက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ပုဒ္မ (၉ဝ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အထေျမာက္ျခင္း၊
မဲေပးျခင္း
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယဥ
္ ီးေရ (၃ဝ) ရာခုင
ိ ္ႏန
ႈ ္းေက်ာ္
တက္ေရာက္လွ်င္ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပႏုင
ိ သ
္ ည္။
သုိ႔ရာတြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
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စားလွယ္အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္တက္ေရာက္မွသာ အစည္း
အေဝးအထေျမာက္ေစရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတရ
္ ာတြင္ တက္
ေရာက္သူမ်ား၏ အမ်ားစုဆႏၵမဲကုိ ရယူရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ မဲအေရ
အတြက္ တူညီေနေသာအခါ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အဆုံး
အျဖတ္မဲကုိ ေပးႏုိင္ခြင့္ရိွ၍ အႏုိင္မဲကုိေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၉၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ
ဖ်က္သိမ္းရမည္။ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ႐ုပ္သိမ္းရမည္။
ႁခြင္းခ်က္။ ။ သုရ
႔ိ ာတြင္ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္၌ အစုိးရအဖြ႕ဲ အေပၚ
အယုအ
ံ ၾကည္မရွိ အဆုတ
ိ င္သင
ြ ္းရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈကုိ ဆက္
လက္မရရွိေသာအခါ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ဖ်က္ သိမ္းရန္
(သိတ
႔ု ည္းမဟုတ)္ ႐ုပသ
္ မ
ိ ္းရန္ အႀကံျပဳေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေ ထာင္ စု သ မၼ တ သည္ ဝန္ ႀ ကီး ခ်ဳပ္ ၏ အႀကံျ ပဳခ်က္ ကုိ
ျငင္းပယ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ဤကဲသ
့ ႔ေ
ုိ သာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဝန္ႀကီး
ခ်ဳပ္အသစ္တဦး၏အမည္စာရင္းကုိ တင္သင
ြ ္းရန္အတြက္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတသည္ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္အား ခ်က္
ခ်င္းဆင့္ဆုိရမည္။
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(ခ)

ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္သည္ ပုဒမ
္ (၉ဝ) အပုဒ
ိ ခ
္ ြဲ (က) ၏ ႁခြင္းခ်က
အရ ဆင့္ဆုိျခင္း ခံရပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ အမည္စာရင္းကုိ
(၁၅) ရက္အတြင္း တင္သြင္းရမည္။ တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြကပ
္ ါ
က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကုိ ဖ်က္သိမ္းရမည္။

(ဂ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္
က်င္းပ၍ အစုိးရတရပ္ မဖြဲ႕စည္းႏုိင္မီ၊ ၾကားကာလတြင္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္ကုိ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ရန္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတသည္
ၾကားျဖတ္အစုိးရတရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးရမည္။

(ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း (၆ဝ)
ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရမည္။
ပုဒ္မ (၉၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ အခြင့္အာဏာ
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္အစည္းေဝး
မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္းကမ္းလုိက္နာ
မႈကုိ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ခြင့္ အာဏာရွိေစရမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဥပစာအတြင္း ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သမ
ူ ွ်
ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း ျပဳပုိင္ခြင့္မရွိေစရ။
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ပုဒ္မ (၉၃) စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပုံတပုံကေတာင္းဆုိ
လွ်င္ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္သည္ စုစ
ံ မ္းေရးေကာ္မရွငတ
္ ရပ္ကုိ ဖြ႕ဲ စည္းရ
မည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ေကာ္မရွငဖ
္ ႕ြဲ
စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၉၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္တင
ြ ္ ႏုင
ိ င
္ ံျခားေရးရာေကာ္မတီ၊ ကာကြယ္ေရးဆုင
ိ ္
ရာေရးရာေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးရာေကာ္မတီႏင
ွ ့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္
ေရးရာေကာ္မတီမ်ား အပါအဝင္ လုအ
ိ ပ္ ေသာေရးရာေကာ္မတီမ်ားကုိ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။
ပုဒ္မ (၉၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္။
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အခန္း (၅)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳျခင္း

ပုဒ္မ (၉၆) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း
(က) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ တရပ္ရပ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက
ေသာ္လည္းေကာင္း တင္သြင္းရမည္။
(ခ)

ေငြဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌သာ စတင္တင္
သြင္းရမည္။

(ဂ)

သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌သာ စတင္တင္သြင္းရမည္။

ပုဒ္မ (၉၇) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားဥပေဒျဖစ္ျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရသုံးခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခ ေငြဥပေဒၾကမ္းမွအပ
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္တင
ြ ္ စတင္တင္သင
ြ း္ ေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား
လုံးသည္ အဆုိပါလႊတ္ေတာ္တြင္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိ
ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သ႔ုိ ဆက္လက္တင္သင
ြ ္းေသာ
အခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထက္ဝက္
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ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိမွသာလွ်င္ ထုိဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ေစ
ရမည္။
(ခ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္း
သည္ အဆုိပါလႊတ္ေတာ္တြင္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိၿပီး
ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္လက္တင္သြင္းေသာအခါ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္၏ ဆႏၵမဲရ
ရွိမွသာလွ်င္ ထုိဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၉၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္စဥ္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြဥပေဒ
ၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏွစစ
္ ဥ္ရသုံးခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခ ေငြဥပေဒၾကမ္း
ကုိ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္တင
ြ ္ စတင္တင္သင
ြ ္းရမည္။ ထုဥ
ိ ပေဒၾကမ္းကုိ
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္တင
ြ ္ သာမန္အမ်ားစုဆႏၵမဲ ျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးပါက
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သ႔ုိ တင္ပရ
႔ုိ မည္။ (၂၁) ရက္အတြင္း အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္မွ သာမန္အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳလွ်င္ ဥပေဒျဖစ္ေစ
ရမည္။
ပုဒ္မ (၉၉) သာမန္အသုံးစရိတ္သုံးစြဲျခင္း
ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု အ စုးိ ရ၏ ႏွ စ္ စ ဥ္ ရ /သုံး ခန္ ႔ မွ န္းေျခ
ေငြဥပေဒၾကမ္းကုိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုနဆ
္ ုံးမီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
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လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳႏုိင္ေသးလွ်င္ ယမန္ႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့
သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရ၏ ရ/ သုံး ခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခေငြစာရင္းပါ
သာမန္အသုံးစရိတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွ သုံးစြဲႏုိင္သည္။
ပုဒ္မ (၁ဝဝ) ပူးတြဲညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ
(က) လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္က အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းတခုလုံး
ကုိျဖစ္ေစ တစိတတ
္ ပုင
ိ ္းကုိျဖစ္ေစ အျခားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္
ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ပူးတြဲညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ ထုိ
ဥပေဒၾကမ္းကုိ ညိႇႏႈိင္းမႈျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္ကျဖစ္ေစ၊
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကျဖစ္ေစ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။
(ခ)

ပူးတြဲညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ တူညီေသာ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ဂ)

ပူးတြဲညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီသည္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ၿပီးဆုံး
သည္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။

(ဃ) ပူးတြဲညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီတြင္ ညိႇႏႈိင္းေသာ္လည္း သေဘာတူ
ညီမႈ မရရွိပါက အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ အခြင့္
အလမ္းမရွိေသာဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ေစရမည္။
(င)

ပူးတြည
ဲ ိႇႏင
ႈိ ္းေရးေကာ္မတီတင
ြ ္ သေဘာတူညမ
ီ ႈ ရရွိေသာ္လည္း
ျပင္ ဆ င္ မႈ ရွိ လွ် င္ေ သာ္ လ ည္းေကာင္း ၊

ေျပာင္း လဲ မႈ ရွိ လွ် င္
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ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုဥ
ိ ပေဒၾကမ္းအား စတင္တင္သင
ြ ္းေသာ
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရမည္။ ယင္းလႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အျခားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ေပးပုိ႔ရာ၌ ထုိလႊတ္
ေတာ္က ဆက္လက္အတည္ျပဳလွ်င္ ဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။
(စ)

အထက္ပုဒ္မခြဲ (င) အရ ေပးပုိ႔ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၉၇) ျပ႒ာန္း
ခ်က္ပါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ ဥပေဒ
ၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မရွိေသာဥပေဒၾကမ္း
ျဖစ္ေစရမည္။

(၁ဝ၁) ဥပေဒျဖစ္ရန္အခြင့္အလမ္းမရွိေသာဥပေဒၾကမ္း
ဥပေဒျဖစ္ရန္ အခြငအ
့္ လမ္းမရွိေသာ ဥပေဒၾကမ္းတခုကုိ ပယ္ခ်
သည့္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မည္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္မွ ထပ္မံတင္
သြင္းျခင္း မရွိေစရ။
ပုဒ္မ (၁ဝ၂) ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ အာဏာတည္ျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒ
ၾကမ္းတုိင္းကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက (၇) ရက္အတြင္း
လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ (၇) ရက္ေက်ာ္လြန္လွ်င္
သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသာ္လည္း အာဏာတည္ေစ
ရမည္။
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ပုဒ္မ (၁ဝ၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳ
အာဏာအညႊန္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါစာရင္း
ပါကိစၥမ်ားအလုိ႔ငွာ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳအာဏာ ရွိေစရမည္။
(က) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးက႑
(၁)

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု လ က္ န က္ ကုိ င္ တ ပ္ ဖြဲ ႕ မ်ားႏွ င့္
အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားဥပေဒ

(၂)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဥပေဒ

(၃)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဥပေဒ

(၄)

အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီဥပေဒ

(၅)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဥပေဒ

(၆)

လက္နက္ႏင
ွ ့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္
မ်ား ထုတလ
္ ပ
ု ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တင္သင
ြ ္းျခင္း၊ တင္ပ႔ုိ
ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(၇)
(ခ)

ႏုိင္ငံသားမ်ား စစ္မႈထမ္းေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

ႏုိင္ငံျခားေရးက႑
(၁)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ႏွစ္ျပည္ေထာင္
ဆုင
ိ ရ
္ ာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားဥပေဒ
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(ဂ)

(၂)

ႏုင
ိ င
္ က
ံ ူးလက္မတ
ွ ္ႏင
ွ ့္ လူဝင္မႀႈ ကီးၾကပ္ေရးဆုင
ိ ရ
္ ာဥပေဒ

(၃)

ကုလသမဂၢႏွင့္ သံတမန္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားဥပေဒ

စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑
(၁)

ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းဆုိင္ရာ
ဥပေဒ

(၂)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု ႏွစစ
္ ဥ္ ရသုံးခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခေငြစာ
ရင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(၃)

ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
ဆုိင္ရာဥပေဒ

(၄)

ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္
သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(၅)

သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(၆)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဗဟုိဘဏ္ဥပေဒ

(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ္႔ေဆာင္ေရးက႑
(၁)

စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

(၂)

ျပည္ေထာင္စဆ
ု င
ုိ ရ
္ ာ ေရဒီယုိႏင
ွ ့္ ႐ုပ္ျမင္သၾံ ကားလုပင
္ န္း
မ်ားဥပေဒ
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(၃)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေဝးေျပးကားလမ္းမ်ား၊ ရထား
လမ္း မ်ား၊ ေရေၾကာင္း လမ္း မ်ား၊

ကမ္း ႐ုိး တန္းႏွ င့္

ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း
လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ
(င)

(စ)

ပညာေရးက႑
(၁)

ဘြဲ႕လြန္ပညာေရး၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

(၂)

အဆင့္ျမင့္သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာဥပေဒ

(၃)

အေျခခံပညာကုိ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒ

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးက႑
(၁)

ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားဥပေဒ

(၂)

ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မသန္စမ
ြ ္းသူမ်ားႏွင့္
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

(၃)

ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

(ဆ) တရားေရးက႑
(၁)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ သီးသန္႔
စီရင္ပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ

(၂)

ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတရား႐ုံး ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား ေရြး
ခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
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(၃)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္
ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(၄)

ဓေလ့ထုံးတမ္း ကြဲျပားျခားနားသူမ်ားအၾကား လက္ထပ္
ထိမ္းျမားျခင္း၊ လင္မယား ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံ
ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(ဇ)

လႊတ္ေတာ္မ်ားေရးရာက႑
(၁)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္
ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(၂)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္
ေျမႇာက္ျခင္းဥပေဒ

(၃)

ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွငမ
္ ်ား ဆုင
ိ ္
ရာဥပေဒ

(စ်) စက္မႈလက္မႈက႑
(၁)

အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ျခင္တြယ္တုိင္းတာျခင္းဆုိင္ဥပေဒ

(၂)

ကူးယူျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္ တံဆိပ္
အမွတ္အသားဆုိင္ရာဥပေဒ
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(၃)

အလုပ္ခ်ိန္၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ၊ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္
လုပင
္ န္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစံႏန
ႈ ္းသတ္မတ
ွ ္
ခ်က္ဆုိင္ရာဥပေဒ

(ည) အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာက႑
(၁)

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

(၂)

ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(၃)

အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ားဖြ႕ဲ စည္းျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာဥပေဒ

(၄)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၿမိဳ႕ေတာ္ သတ္မွတ္ျခင္းဥပေဒ

(၅)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း
ဆုိင္ရာဥပေဒ

(၆)

ႏုင
ိ င
္ ံေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေငြေၾကးႏွင့္
ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ

(၇)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု (အေဝးေရာက္) ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ား၏
အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

(၈)

လူဦးေရသန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

(၉)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား
သားမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
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(၁ဝ) ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနဆုိင္ရာဥပေဒ
(၁၁) လူထဆ
ု ႏၵေဖာ္ထတ
ု ္ျခင္းႏွငလ
့္ ပ
ု ထ
္ ုံးလုပန
္ ည္းမ်ား ဆုင
ိ ရ
္ ာ
ဥပေဒ
(၁၂) အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ေကာ္မရွင္ဥပေဒ
ပုဒ္မ (၁ဝ၄) ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအညြန္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
အသီးသီးတုိ႔သည္ ေအာက္စာရင္းပါကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔လႊတ္ေတာ္
တခုခ်င္းစီအလုိက္ ထပ္တူဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိေစရမည္။
(၁)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေရာင္းဝယ္ခြန္၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းခြန္၊ အျမတ္ခြန္၊ ယစ္မ်ဳိးခြန္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္အပါအဝင္
အေကာက္အခြန္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

(၂)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

(၃)

မူးယစ္ထုံထုိင္း ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား

(၄)

ဖြားေသစာရင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း

(၅)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္တခုအတြင္း၌ က်
ေရာက္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ စြမး္ အင္စီမံကိနး္
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား
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(၆)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္ ျပည္နယ္တခုအတြင္း ေျမေပၚ
ေျမေအာက္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း

(၇)

ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

(၈)

ေဒသဆုိင္ရာ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမ်ား

(၉)

ဘဏ္ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား

(၁ဝ) ေနအိမ၊္ ဥပစာ၊ ေျမယာပုင
ိ ဆ
္ င
ုိ မ
္ ႈ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာကိစမ
ၥ ်ား
(၁၁) တကၠသလ
ုိ ္ႏင
ွ အ
့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ား
(၁၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္ တနယ္မွတနယ္သုိ႔
ျဖတ္သန္းစီးဆင္း လ်က္ရွိေသာ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္းဆုင
ိ ရ
္ ာ
စည္းမ်ည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းပင္လယ္ေရေၾကာင္း
ႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္း သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ုိ ဆာင္ေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ စည္းမ်ည္းသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ား
(၁၃) ဒုကၡသည္ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္
(၁၄) ရာဇတ္မႈဥပေဒႏွင့္ တရားမက်င့္ထုံးဥပေဒမ်ား
(၁၅) ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား
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(၁၆) အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ပုဒမ
္ (၁ဝ၅) ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒဆုင
ိ ရ
္ ာ တရား႐ုံး၏အဆုံးအျဖတ္ကုိ
ခံယူျခင္း
ထပ္တဥ
ူ ပေဒျပဳအာဏာအညြန္းရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ႏင
ွ ့္ စပ္
လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္တခုခုကျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား
ျဖစ္ပြားလာပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ုံး၏ အဆုံး
အျဖတ္ကုိ ခံယူရမည္။
ပုဒ္မ (၁ဝ၆) ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအညြန္းအရ ျပည္ေထာင္စုက
ဥပေဒျပဳျခင္း
ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအညြန္းရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္ တခုခက
ု ဥပေဒျပဳခဲ့ေသာ အျခားျပည္နယ္တခုခု
(သုိ႕မဟုတ္) အျခားျပည္နယ္သားတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္
ျခင္း (သု႕ိ မဟုတ)္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ဝွန္းလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြား
ကုိ ထိခက
ုိ ္ေစႏုင
ိ ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္က
ဥပေဒျပဳရမည္။
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ပုဒ္မ (၁ဝ၇) ပူးတြဲသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း
သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳမည္ဆုိလွ်င္ သက္ဆုိင္
ေသာျပည္ န ယ္ လႊ တ္ေ တာ္ မ်ားကေသာ္ လ ည္းေကာင္း ၊ ျပည္ န ယ္
လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳမည္ဆုိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္
ေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာတူညီၿပီးမွ ထုိဥပေဒအာဏာ
တည္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁ဝ၈) ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳအာဏာ
ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ
ျပဳအာဏာအညြန္းမ်ားတြင္ အတိလင္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိ
ေသာကိစမ
ၥ ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌
ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁ဝ၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒက လႊမ္းမုိးျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဥ
ု ပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒတု႔ိ ဆန္က
႔ ်င္
ကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒက ျပည္နယ္
ဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမုိးေစရမည္။
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အခန္း (၆)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ပုဒ္မ (၁၁ဝ) ႏုိင္ငံေတာ္ဦးေသွ်ာင္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
သမၼတႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးေသွ်ာင္ျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ (၁၁၁) အရည္အခ်င္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ (သို႔မဟုတ္) ဒုတိယသမၼတ
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခံမည့္သူသည္ ေအာက္ပါအရည္
အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္။
(၁)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(၂)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏင
ုိ င
္ သ
ံ ား မိဘႏွစပ
္ ါးမွ ေမြးဖြားသူ
ျဖစ္ရမည္။

(၃)

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း (၁ဝ) ႏွစ္ထက္မနည္း
ဆက္တုိက္ ေနထုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္။

(၄)

သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ
ေန႔တြင္ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။
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(၅)

ႏုင
ိ င
္ ံႏစ
ွ ခ
္ ု (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ႏုင
ိ င
္ ံႏစ
ွ ခ
္ ထ
ု က္ပုိေသာ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား
မျဖစ္ေစရ။

(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတသည္ ဖက္
ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစုိးရတရပ္ရပ္၏
အဖြ႕ဲ ဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္၏ ကုယ
ိ စ
္ ား
လွယ္ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ တဦးဦး (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႕ဲ ဝင္တဦးဦးသည္
သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရပါက သက္ဆုိင္ရာ
လႊတ္ေတာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယ္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ အစုိးရ အဖြ႕ဲ ဝင္အျဖစ္မွ
ႏုတ္ထြက္ၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၂) ေရြးခ်ယ္ပုံစနစ္
(က) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ တျပည္နယ္လွ်င္ တဦးက်စီ
ေပးပုိ ႔ေ သာ သမၼ တေလာင္း မ်ားအနက္ မွ သမၼ တ တဦးႏွ င့္
ဒုတိယသမၼတတဦးကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္
ေျမႇာက္ရမည္။
(ခ)

ျပည္နယ္တခုမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္
ခံခဲရ
့ ပါက ေနာက္ထပ္သက္တမ္းသုံးႀကိမအ
္ တြင္း အဆုပ
ိ ါျပည္
နယ္မွ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံျခင္း မရွိေစရ။ ဤသက္တမ္းေရတြက္
မႈတြင္ ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းကာလ အႀကဳံးမဝင္ေစရ။
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(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတအသစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္
ရန္ အ တြ က္ ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု သ မၼ တ သည္ မိ မိ ၏
ရာထူးသက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ အနည္းဆုံး (၆) လ ႀကိဳတင္၍
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အား ဆင့္ေခၚရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

(ဃ) သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၁၁၃) သက္တမ္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတ၏ သက္တမ္းသည္ တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္သည့္ေန႔မွစ၍ (၅) ႏွစ္ ျဖစ္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၁၄) တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရး
ႏွင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိ ခ်ဳပ္တာဝန္ကုိ ထမ္း
ေဆာင္ရမည္။ သုရ
႔ိ ာတြင္ ဤအခြငအ
့္ ာဏာကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေနကာလ၌သာ အျပည့္အဝ
က်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုအစုိးရႏွင့္ ညိႇႏင
ႈိ ္း၍ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ကရ
ုိ ယူၿပီး ျပည္ပႏုင
ိ င
္ ံ

69
တခုခုကုိ စစ္ေၾကညာျခင္း၊ စစ္ရပ္စဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိ
သည္။
(ဂ)

အထက္အပုိဒ္ (ခ) ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္
ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အနီးကပ္ဆုံး ပုံမွန္ဖက္ဒ
ရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္ အစည္းအေဝး (သုတ
႔ိ ည္းမဟုတ)္
အေရးေပၚဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကုိ
ေခၚယူ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သင
ြ ္းေသာ ပုဂိၢဳလ္အား ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္ထ
႔ ားရမည္။
(င)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ကုိ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထား
ရမည္။

(စ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။
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(ဆ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။
(ဇ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(စ်) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုေကာ္မရွင္ အသီးသီးတု၏
႔ိ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္ထ
႔ ား
ရမည္။
(ည) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပး
ခ်က္အရ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဝန္ႀကီးတဦးဦး၏
ရာထူးမွႏုတ္ထြက္စာကုိ လက္ခံရမည္။ (သုိ႔တည္းမဟုတ္)
ရာထူးမွ ရပ္စဲေစရမည္။
(ဋ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ ဆင့္
ေခၚရမည္။ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ႐ုပ္သိမး္ ရမည္။ (သုိ႔တည္း
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မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းရမည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၉၁) ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္
ရြက္ရမည္။
(ဌ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေသာ (သုိ႔
တည္းမဟုတ္) အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္ ဥပေဒ
ၾကမ္းအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျဖစ္ ေျမာက္လာေရး
အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတက လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထုိးၿပီး
ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမည္။

(ဍ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေရး
ႀကီးေသာကိစရ
ၥ ပ္မ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ အမွာလႊာျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ မိနခ
႔္ န
ြ ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္သည္။

(ဎ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တဝွန္းလုံးသုိ႔ မိန္႔ခြန္းႁမြက္ၾကားႏုိင္သည္။

(ဏ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ အတည့္အလင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားကိစၥ
မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ေဆာင္
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ရြက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔
က်င္ေစရ။
(တ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတသည္ အေရးအေပၚအေျခအေန
ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပး
ရမည္။
(ထ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတသည္ လြတၿ္ ငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး
ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
ပုဒ္မ (၁၁၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယသမၼတ၏ တာဝန္ႏွင့္
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ မိမိ
အလုအ
ိ ေလ်ာက္ လႊအ
ဲ ပ္ ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ကုိ ဆက္လက္
ထမ္းေဆာင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ ္းမရွိေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရလွ်င္ျဖစ္
ေစ၊ ကြယ္လြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ သမၼတ
သည္ သမၼတ၏ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ႏင
ွ ့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခင
ြ ့္
ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၁၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ၏
ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတုိ႔သည္
သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားသည့္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ေနအိမ္တုိ႔ကုိ
ရရွိေစရမည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ လစာႏွငစ
့္ ရိတ္
မ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၁၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတကုိ အေရးယူျခင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာတခုခုအတြက္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတကုိ စြပ္စြဲမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ (၁)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေဖာက္
ဖ်က္ျခင္း

(၂)

ဤဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး
လြန္ျခင္း

(၃)
(ခ)

အက်င့္သိကၡာ လြန္ကဲစြာ ပ်က္ျပားျခင္း

အထက္အပုိဒ္ (က) အရ သမၼတအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္အား
လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္တင
ြ ္ တင္သင
ြ ္းႏုင
ိ သ
္ ည္။ လႊတ္ေတာ္တရပ္
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ရပ္၏ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယအ
္ နည္းဆုံး ထက္ဝက္ေက်ာ္မွ အတည္ျပဳ
ေထာက္ခံခ်က္အရသာလွ်င္ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ဆက္လက္စုံစမ္း
စစ္ေဆးႏုိင္သည္။
(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ လႊတ္ေတာ္တရပ္၏
အတည္ျပဳၿပီးေသာ ထုစ
ိ ပ
ြ စ
္ ခ
ဲြ ်က္ကုိ အျခားလႊတ္ေတာ္တရပ္က
စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။

(ဃ) သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာလႊတ္ေတာ္တရပ္က စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတအား ရာထူးတြင္ ဆက္လက္၍မထမ္း
ရြက္ေစသင့္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သည္ဟူ၍ အဆုိပါလႊတ္ေတာ္
ကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ သုံးပုံႏစ
ွ ပ
္ က
ုံ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္ ထုိ
အဆုိကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္လက္
တင္သြင္းရမည္။
(င)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အထက္အပုိဒ္ (ဃ)
အရ တင္သြင္းလာသည့္ အဆုိအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲ
ျဖင့္ အတည္ျပဳပါက ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုသမၼ တအား
တာဝန္မွ ရပ္စဲေစရမည္။
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(စ)

စြပ္စြဲခ်က္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေသာအခါတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စသ
ု မၼတသည္ မိမက
ိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ေသာ္လည္းေကာင္း ကုယ
ိ ္
စားလွယ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခုခံေခ်ပခြင့္ ရွိရမည္။

(ဆ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္လည္း
သက္ဆုိင္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၁၈) အစားထုိးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ကြယ္လြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ၎၏
တာဝန္ကုိ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ ္း မရွိေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပုဒမ
္
(၁၁၆) အရ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ လစ္လပ္သြားေသာ
ေနရာအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္
ရမည္။
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတ၏ မူလသက္တမ္း ကုနဆ
္ ုံးသည္
အထိ ဒုတိယသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ
တာဝန္ကုိ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ဒုတယ
ိ သမၼတအေန
ျဖင့္ ဤကဲသ
့ ႔ုိ သမၼတတာဝန္ကုိ အစားထုိးထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္
ပုဒ္မ (၁၁၁) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အႀကဳံးမဝင္ေစရ။
(ခ)

လစ္လပ္သြားေသာ ဒုတိယသမၼတေနရာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္
ေတာ္ ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည္။
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(ဂ)

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု သ မၼ တ ၏ ပုံ မွ န္ သ က္ တ မ္း ကာလ
အတြင္း သမၼတေနရာ လစ္လပ္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက ေရြး
ေကာက္ပြဲအသစ္ကုိ ပုဒ္မ (၁၁၂) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပဳ
လုပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၉) ကင္းလြတ္ခြင့္
သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလ
အတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတႏွင့္ ဒုတယ
ိ သမၼတ၏ တာဝန္
အရ ျပဳလုပ္မႈတခုခု (သုိ႔မဟုတ္) ပ်က္ကြက္မႈ တခုခုအေပၚ ရာဇဝတ္
ေၾကာင္း အရျဖစ္ေ စ၊ တရားမေၾကာင္း အရျဖစ္ေ စ မည္ သူ တ ဦး
တေယာက္ကမွ် ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ
အေပၚ တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳရ။
ပုဒ္မ (၁၂ဝ) တားျမစ္ျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတုိ႔သည္
လစာေပးေသာ အျခားလုပ္ငန္း တခုခုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အျမတ္အစြန္းကုိ အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းတခုခု၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕
တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္လုပ္ကုိင္ျခင္း မျပဳရ။
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အခန္း (၇)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

ပုဒ္မ (၁၂၁) ဖြဲ႕စည္းျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီး
အဖြဲ႕ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(ခ)

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု အ စုိး ရ ဝန္ ႀ ကီး အဖြဲ ႕ ကုိ ျပည္ သူ ႔
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား
အဖြဲ႕လုိက္ စုေပါင္းတာဝန္ခံရမည္။

(ဃ) ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု ဝ န္ ႀ ကီး ခ်ဳပ္ သ ည္ ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္
ေထာင္စုအစုိးရကုိ တာဝန္ခံရမည္။
ပုဒ္မ (၁၂၂) သက္တမ္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ သက္တမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္၏သက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ (၁၂၃) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
(က) ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္၍ အမည္စာရင္း
တင္သြင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္အား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။
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(ခ)

ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယအ
္ ားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္
ေထာက္ခံမဲရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဂ)

(၁၄) ရက္အတြင္း မည္သမ
ူ ထ
ွ က္ဝက္ေက်ာ္မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
မခံရလွ်င္ သာမန္မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဃ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္
ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္။ (သုိ႔
မဟုတ္) ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရမည္။
(င)

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ေတာင္း
ဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔အား ဆက္ခံမည့္သူ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္အထိ
ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၄) ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎၏တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္
ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ်ွ င္ ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီးခ်ဳပ္၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား
ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။
ပုဒ္မ (၁၂၅) အစားထုိးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး လစ္လပ္ခဲ့လွ်င္ ဤ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ ပုဒမ
္ (၁၂၃) ႏွငအ
့္ ညီ
ျပန္လည္အစားထုိး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၂၆) အယုံအၾကည္မရွိအဆုိ
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ယူၿပီးေနာက္
(၁၈) လအတြင္း အစုိးရတဖြ႕ဲ လုံး (သုတ
႔ိ ည္းမဟုတ)္ အစုိးရအဖြ႕ဲ
ဝင္တဦးခ်င္းအေပၚ အယုံအၾကည္မရွိ အဆုိတင္သြင္းပုိင္ခြင့္
မရွိေစရ။
(ခ)

အယုံမၾကည္မရွိအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
အားလုံး၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳလွ်င္ အစုိးရ
တဖြဲ႕လုံး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အဆုိတင္သြင္းျခင္းခံရသူ အစုိးရ
အဖြဲ႕ဝင္သည္ တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ေပးရမည္။

(ဂ)

အစုိးရတဖြဲ႕လုံး ႏုတ္ထြက္ရပါက ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ (၉၁) အရ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
သမၼတက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္
ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၇) ႏုတ္ထြက္ျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မည္သည္အ
့ ခါ၌မဆုိ
မိမိ၏ႏုတ္ထြက္လႊာကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသုိ႔
ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ႏုိင္သည္။
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(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မည္သည္အ
့ ခါ၌မဆုိ
ရာထူးမွႏတ
ု ထ
္ က
ြ လ
္ ွ်င္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္လည္း မိမတ
ိ ရ
႔ုိ ာထူးမ်ား
မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသုိ႔ တင္သြင္းေစရန္ မိမိ၏
ႏုတ္ထြက္လႊာကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လက္သုိ႔ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ မည္
သည္အ
့ စုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမဆုိ ရာထူးမွ ႏုတထ
္ ြက္ႏင
ုိ သ
္ ည္။

ပုဒ္မ (၁၂၈) အစုိးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု
ႏွစစ
္ ဥ္ရသုးံ ခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခ ေငြစာရင္းကုိျပဳစု၍ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္သ႔ုိ
တင္ျပရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ျပည္ပႏုိင္ငံတခုခုမွ ထိပါးတုိက္
ခုက
ိ လ
္ ာလွ်င္ (သုတ
႔ိ ည္း မဟုတ)္ ထိပါးတုက
ိ ခ
္ က
ုိ ခ
္ ရ
ံ ရန္ အေျခ
အေနရွိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္
ခ်က္ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က်င္းပေနဆဲ
ကာလမဟုတ္လွ်င္၊ အနီးကပ္ဆုံး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရမည္။
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(ဂ)

ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္မွ ပါဝင္တာဝန္ယူမည့္ ကိစၥရပ္
မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးစြမ္းရည္မ်ား
ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ
စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ သမၼတႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး အျပည္ျပည္
ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား
ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရက သေဘာတူလက္မတ
ွ ္ ေရးထုိး
ေသာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာဆုင
ိ ရ
္ ာသေဘာတူညခ
ီ ်က္တင
ုိ ္းကုိ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပရမည္။
ပုဒ္မ (၁၂၉) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ေအာက္ပါဝန္ႀကီးဌာန
မ်ားအပါအဝင္ (၃ဝ) ထပ္ မပုိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ
ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။
(၁)

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၂)

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၃)

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ႀကီးဌာန
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(၄)

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၅)

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၆)

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၇)

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၈)

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(၉)

လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန

(၁ဝ) စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
(၁၁) အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန
(၁၂) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၁၃) စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၁၄) လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာန
(၁၅) တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၁၆) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန
(၁၇) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
(၁၈) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန
(၁၉) သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန
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ပုဒ္မ (၁၃ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြ႕ဲ ကုိ ဥပေဒအႀကံေပးရန္ႏင
ွ ့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရကုက
ိ ယ
ို စ
္ ားျပဳ၍ ဥပေဒကိစမ
ၥ ်ား
ကုိ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္
တဦးအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္တင္သြင္းၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုသမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္
၏ကုိယ္စားလွယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္
အစုးိ ရအဖြ႕ဲ တရပ္ရပ္၏အဖြ႕ဲ ဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပုိင္
ခြင့္ရွိၿပီး ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အစုိးရကုိယ္စား ရွင္းလင္းေျဖရွင္းခြင့္
ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၃၁) အျခားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္ စုေ ရွ ႕ေနခ်ဳပ္ တုိ ႔ သ ည္ ၎တုိ ႔ တာဝန္ ယူေ ဆာင္ ရြ က္ သ ည့္
တာဝန္မ်ားမွတပါး -

84
(က) လစာေပးေသာ အျခားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၌ တာဝန္ယူျခင္းေသာ္
လည္းေကာင္း၊
(ခ)

အျမတ္အစြန္းကုိ အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းတခုခု၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္လုပ္ကုိင္ျခင္း မျပဳရ။

အခန္း (၈)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး

ပုဒ္မ (၁၃၂) တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ
တရားစီရင္မႈအာဏာသည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္တည္ရွိရမည္။
တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏
ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ အဆင္ဆ
့ င္တ
့ ည္ေထာင္ထားေသာ တရား႐ုံးမ်ားတြင္
က်င္သ
့ ုံးပုင
ိ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ၿွိ ပီး လြတလ
္ ပ္၍ တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္
ျဖစ္ရမည္။
ပုဒ္မ (၁၃၃) လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး
တရားဥပေဒကုိသာ တာဝန္ခံရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၃၄) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာတရား႐ုံး
(က) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ အတြက္ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒဆုင
ိ ရ
္ ာ
တရား႐ုံးကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရမည္။
(ခ)

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာတရား႐ုံးကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စတ
ု ရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး (၉) ဦးအပါအဝင္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးတုိ႔
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ဂ)

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာတရား႐ုံးတြင္ပါဝင္မည့္ အမ်ဳိး
သားလႊတ္ေတာ္၏ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္ႏင
ွ ့္ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္၏ကုိ
ယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ က်င္သ
့ ုံးရန္
အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္
၎၏လက္ေအာက္ခဖ
ံ က္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးမ်ားကုိ
ဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္။
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(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ရား႐ုံးမ်ားဖြ႕ဲ စည္းျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔ အပ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းရမည္။

ပု ဒ္ မ (၁၃၆) ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု တရားလႊ တ္ေ တာ္ ခ်ဳပ္
ဖြဲ႕စည္းျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကုိ တရားသူႀကီး
(၉) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္း
သူမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ
ခ်က္ျဖင့္ သမၼတက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္
ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး
အျဖစ္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ကုိမွ် အမည္
စာရင္းတင္သြင္းျခင္း မျပဳရ။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား
အနက္မွ တဦးကုိ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မိမတ
ိ အ
႔ုိ ခ်င္းခ်င္းထဲမွ
ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ သမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္။
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ပုဒမ
္ (၁၃၇) တရားလႊတေ
္ တာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အရည္အခ်င္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ရားလႊတေ
္ တာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ (က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
(ခ)

အနည္းဆုံး အသက္ (၄၅) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(ဂ)

ဥပေဒေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး (၁ဝ) ႏွစ္ အေတြ႕
အႀကဳံ ရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၈) ဖက္ဒရယ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏
သက္တမ္းကာလ
ဖက္ဒရယ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ (က) တရားသူႀကီးကိယ
ု တ
္ င
ုိ က
္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတထံသ႔ုိ
ႏုတ္ထြက္လႊာ တင္သြင္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊
(ခ)

မိမိ၏တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္အေျခ
အေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊

(ဂ)

အက်င့္သိကၡာ လြန္စြာပ်က္ျပားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊

(ဃ) အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ သက္တမ္းကာလ
ကုန္ဆုံးေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၃၉) ႐ုံးထုိင္ရာေနရာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႐ုံးထုိင္ရမည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
သည္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ႐ုံး
ထိုင္ခြင့္ရွိေစရမည့္အျပင္ လုိအပ္ပါက အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ႐ုံး
ထုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၄ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စီရင္
ပုိင္ခြင့္အာဏာ
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးမ်ားသည္ ပုဒ္မ (၁၃၄) ပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္
စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိေစရမည္။
(၁)

ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈ
မ်ား

(၂)

ျပည္နယ္တခု၏ ျပည္နယ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားျပည္နယ္
တခု၏ ျပည္နယ္သားမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ မႈခင္းမ်ား

(၃)

ျပည္နယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္တခုမွ အျခားျပည္နယ္ တရား႐ုံး
ခ်ဳပ္တခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္း စစ္ေဆးရန္အမႈမ်ား

89
(၄)

ျပည္နယ္တရား႐ုံးတခုႏင
ွ ့္ အျခားျပည္နယ္ တရား႐ုံးတခု
အၾကား စီရင္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ ႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား

(၅)

ႏုိ င္ ငံျ ခားကု မ ၸ ဏီ မ်ားႏွ င့္ ျပည္ တြ င္း ကု မ ၸ ဏီ မ်ား (သုိ ႔
မဟုတ္) ျပည္နယ္အစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုတုိ႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ
အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚေပါက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား

(၆)
(ခ)

လူမြဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒဝါလီခံျခင္းဆုိင္ရာ မႈခင္းမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ရားလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ
စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ားကုိ ထုတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

(ဂ)

(၁)

ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔

(၂)

အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔

(၃)

တားျမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔

(၄)

အာဏာပုိင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔

(၅)

အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ သီးသန္႔စီရင္
ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္
ေတာ္မွ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၄၁) စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား
သည္ ပုဒ္မ (၁၃၈) (ခ) ႏွင့္ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ
လာေသာအခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တူညီ
ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ပါဝင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွငက
္ ုိ လႊတ္ေတာ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္ ညိႇႏင
ႈိ ္း၍ ဖြ႕ဲ စည္းရမည္။ ယင္းေကာ္မ
ရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္
ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရမည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္
စုံ စ မ္း စစ္ေ ဆးေရးေကာ္ မ ရွ င္ ၏ တင္ျ ပခ်က္ အေပၚတြ င္ မဲေ ပး၍
ဆုံးျဖတ္ျခင္းျပဳရမည္။
ပုဒ္မ (၁၄၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏင
ွ ့္ ညိႇႏင
ႈိ ္း၍ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရ
မည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုသမၼတက ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီး
မ်ားကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးခန္႔အပ္ရမည္။
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(ခ)

ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊
အသားအေရာင္၊ လိင္ခြဲျခားျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၁၄၃) ခံစားခြင့္လစာ
ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က သတ္မတ
ွ ္ျပ႒ာန္းေပးေသာ လစာကုိ ရယူခစ
ံ ားပုင
ိ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ိွ
ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၄၄) အျခားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိျခင္း
ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၎တုတ
႔ိ ာဝန္ယူေဆာင္ရက
ြ ္
သည့္ တရားစီရင္ေရး တာဝန္မွတပါး (က) လစာေပးေသာ အျခားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၌ တာဝန္ယူျခင္းေသာ္
လည္းေကာင္း၊
(ခ)

အျမတ္အစြန္းကုိအေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းတခုခု၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(ဂ)

လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္၏ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ အစုိးရအဖြ႕ဲ
တခုခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၁၄၅) ကင္းလြတ္ခြင့္
ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တင္ကူးႀကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမွလြဲ၍ ၎တုိ႔၏ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္
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ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူတရားစြဲဆုိျခင္း မခံထုိက္
ေစရ။

အခန္း (၉)
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း

ပုဒ္မ (၁၄၆) ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး၌ ႏုိင္ငံသားတဦး ရသင့္ရ
ထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိ တူညီစြာခံစားရရွိ
ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၄၇) ျပည္နယ္သားအခြင့္အေရး
ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ မိမိေနရင္းေဒသျပည္နယ္မွ အျခားျပည္
နယ္တခုအတြင္းသု႔ိ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုင
ိ ္ေသာကိစတ
ၥ င
ြ ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေန
ထုင
ိ ရ
္ ာ ျပည္နယ္၏ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီသာလွ်င္ အဆုပ
ိ ါ ျပည္နယ္၏ျပည္
နယ္သားျဖစ္ခင
ြ ့္ႏင
ွ ့္ မဲေပးပုင
ိ ခ
္ င
ြ ၊့္ အေရြးခ်ယ္ခပ
ံ င
ုိ ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ ရရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၄၈) ႏုိင္ငံသားအလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္တခုခု၏ ျပည္နယ္
သားတဦးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။
(ခ)

ႏုိ င္ ငံ သားမိ ဘႏွ စ္ ဦး မွ

ေမြး ဖြားလာသူ တုိ င္း သည္

အလုိ

အေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည္။
(ဂ)

ႏုိင္ငံသားမိဘတဦးဦးမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္
အတြင္း၌ ေမြးဖြားလာသူတင
ုိ ္းသည္ အလုအ
ိ ေလ်ာက္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား
ျဖစ္သည္။

(ဃ) ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ
သား ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားသည္ အလုိအေလ်ာက္ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။
ႁခြင္းခ်က္။

။ ဤ ပုဒ္မ (၁၄၈) ပုဒ္မခြဲ (ဃ) အရ ႏုိင္ငံသား

ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားဟု ဆုရ
ိ ာ တြင္ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းတခုခက
ု ုိ
အသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထားသူမ်ား အက်ဳံးမဝင္ေစရ။
ပုဒ္မ (၁၄၉) ဥပေဒအရႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္
(က) ဤဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီအခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
သားအျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရသူမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသား
ျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ ႏုိ္င္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ရရွိ
ေစရမည္။
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(ခ)

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု န ယ္ နိ မိ တ္ျ ပင္ ပ ၌ ႏုိ င္ ငံ သားမိ ဘ
တဦးဦးမွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးသည္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅ဝ) ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္
(က) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔မတုိင္မီကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အတြင္း၌ ေမြးဖြား၍ အစဥ္တစုိက္ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခား
သားမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္း
ထားေသာဥပေဒ၊ လုပထ
္ ုံးလုပန
္ ည္းမ်ားႏွငအ
့္ ညီ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားျဖစ္
ခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ခ)

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅၁) တၿပိဳင္နက္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားတဦးသည္ အျခားႏုင
ိ င
္ တ
ံ ခု၏
ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားအျဖစ္ ခံယခ
ူ င
ြ ရ
့္ သ
ွိ ည္။ ထုသ
ိ ခ
႔ုိ ယ
ံ ူျခင္းေၾကာင့္ မူလဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အလုိအေလ်ာက္ ဆုံး႐ႈံးျခင္းမရွိေစရ။
တၿပိဳင္နက္တည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။
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ပုဒ္မ (၁၅၂) ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မဲေပးပုိင္ခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ မိမိေနရင္းျပည္
နယ္မွ အျခားျပည္နယ္တခုသလ
႔ုိ ည္းေကာင္း၊ အျခားႏုင
ိ င
္ တ
ံ ခုသလ
႔ုိ ည္း
ေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တခုလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲမ်ား
တြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၅၃) ျပည္နယ္သားအျဖစ္မဲေပးခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္တခုခတ
ု င
ြ သ
္ ာ မဲေပးခြင၊့္ အေရြးခ်ယ္ခပ
ံ င
ုိ ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ က်င္သ
့ ုံးပုင
ိ ္
ခြငရ
့္ သ
ွိ ည္။ ယင္းအခြငအ
့္ ေရးကုိ ျပည္နယ္တခုထက္ပ၍
ုိ က်င္သ
့ ုံးပုင
ိ ္
ခြင့္ မရွိေစရ။
ပုဒ္မ (၁၅၄) ျပည္နယ္သားျဖစ္ျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္သားျဖစ္ျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္း
ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၅၅) အေဝးေရာက္ႏုိင္ငံသားမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု ျပင္ပအျခားႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားသု႔ိ ေရာက္ရွိေန
ထုိင္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား
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ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ
ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

အခန္း (၁ဝ)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား

ပုဒမ
္ (၁၅၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုၿံ ခဳံေရးတပ္ဖ႕ြဲ
မ်ားဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု လုၿံ ခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ က
ု ုိ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
(ခ)

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု

လက္ န က္ ကုိ င္ တ ပ္ ဖြဲ ႕ မ်ားသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရမည္။
(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဤ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကင
ုိ တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားသည္ မည္
သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ပါတီဝင္မွ် မျဖစ္ေစရ။ မည္သည့္ႏုိင္ငံ
ေရးပါတီ (သုတ
႔ိ ည္းမဟုတ)္ လူပဂ
ု ိၢဳလ္တ၏
႔ုိ ၾသဇာခံ မျဖစ္ေစရ။
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(င)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စက
ု ာကြယ္ေရးႏွင့္ လုၿံ ခဳံေရးဆုင
ိ ရ
္ ာတပ္
ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္မႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အဖြ႕ဲ ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး၏ အခ်ဳိးက် ကုယ
ိ စ
္ ားျပဳမႈရရ
ွိ မည္။

(စ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္း လူ
မ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အသား အေရာင္၊ လိင္ႏွင့္ လိင္စိတ္ကြဲျပားမႈတုိ႔
အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၁၅၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး
တပ္ဖြဲ႕မ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံ
ၿခဳံေရးဆုင
ိ ရ
္ ာအဖြ႕ဲ မ်ားကုိ (ဤဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ) ဥပေဒ
ျပ႒ာန္း၍ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏုိင္သည္။
ပုဒ္မ (၁၅၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု ကာကြယ္ေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ အေျခခံ
မူဝါဒမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူဝါဒ
မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၅၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ား ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ေရးအတြက္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ပ္မေတာ္တရပ္ကုိ ဖြ႕ဲ စည္းထူေထာင္
ရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တပ္မေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္ေစရမည္။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စု လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏
ကာကြယ္ေရးဆုင
ိ ရ
္ ာအေျခခံမဝ
ူ ါဒမ်ားကုိ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္
ရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
ကိစမ
ၥ ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကြပက
္ မ
ဲ ႈေအာက္တင
ြ ္
ရွိေစရမည္။
(င)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စက
ု ာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စတ
ု ပ္ မေတာ္တင
ြ ္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ
မည္သူ႔ကုိမွ် ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိေစရ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေစရ
မည္။
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ပုဒ္မ (၁၆ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကုိ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊
ေလတပ္တုိ႔ျဖင့္ လုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ပ္မေတာ္၏ ဖြ႕ဲ စည္းမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ ဥပေဒ
ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရ
မည္။

ပုဒ္မ (၁၆၁) အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ပ္မေတာ္သည္ မည္သည္အ
့ ခ်ိနအ
္ ခါ
မဆုိ အရပ္ဘက္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၆၂) အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု အေရးေပၚအေျခအေနေအာက္တင
ြ ္
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ (က) စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၏ အခြင့္အာဏာကုိအသုံးျပဳၿပီး ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စတ
ု ပ္မေတာ္အပါအဝင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုၿံ ခဳံေရး
တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္ကာကြယ္ေရးႏွင့္
လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာတပ္ဖြဲ႕ကုိမဆုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလုံၿခဳံ
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ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရ၊ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျပည္
နယ္အစုိးရမ်ားတု႔ႏ
ိ င
ွ ့္ ညိႇႏင
ႈိ ္းၿပီး ဆင့္ေခၚခြင၊့္ စုစည္းခြင၊့္ တာဝန္
ေပးအပ္ခြင့္၊ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၆၃) စစ္တကၠသုိလ္မ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္၏ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊
ေလတပ္တုိ႔အတြက္ သီးျခားေသာ စစ္တကၠသိုလ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္
ေထာင္ရမည္။ ယင္းတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အဖြဲ ႕ ဝင္ျ ပည္ န ယ္ မ်ားမွ အခ်ဳိး က်တက္ေ ရာက္ သ င္ ၾ ကားခြ င့္ ရွိေ စ
ရမည္။
ပုဒ္မ (၁၆၄) ပညာေပးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ျခင္း
စစ္ပညာသင္တန္းအဆင္ဆ
့ င္တ
့ င
ြ ္ စစ္ဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ဘာသာရပ္
မ်ားအျပင္ (က) ဒီမက
ုိ ေရစီအေျခခံက်င္စ
့ ဥ္ႏင
ွ ့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ သေဘာ
တရားမ်ား၊
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္
အရပ္ဘက္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး ဆုင
ိ ရ
္ ာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုပ
ိ ါ
ထည့္သြင္းသင္ၾကားပုိ႔ခ်ရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၆၅) စစ္မႈထမ္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံသား
တုိင္း ဥပေဒအရ စစ္မႈထမ္းရမည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားစစ္မႈထမ္းေရးဆုိင္
ရာဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၁၆၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႕
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏင
ွ သ
့္ က္ဆင
ုိ ္ေသာ အမ်ဳိးသားလုၿံ ခဳံေရး
ႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ
တပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စရ
ု ဲတပ္ဖြ႕ဲ ကုိ အရပ္သားအစုိးရ အုပခ
္ ်ဳပ္
ေရးလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။

(ဂ)

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႕ ကုိ ဖြဲ ႕ စည္း ထူေ ထာင္ ရ န္
အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္း
ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လုံၿခဳံေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ အရပ္သား
အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။
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(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း ထူ
ေထာင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊြ ္ေတာ္မွ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၈) အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ
အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

အခန္း (၁၁)
အေရးေပၚအေျခအေန

ပုဒ္မ (၁၆၉) အေရးေပၚအေျခအေန
ေအာက္ပါ အေျခအေနတရပ္ရပ္တင
ြ ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု
အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ေၾကညာပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္ကုိ ျပည္ပလက္နက္ကုိင္
တပ္မ်ားက တုက
ိ ခ
္ က
ုိ ္ျခင္း (သုတ
႔ိ ည္းမဟုတ)္ တုက
ိ ခ
္ က
ုိ မ
္ ည္ဟု
ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းရွိျခင္း။
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(ခ)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈပ်က္ျပားၿပီး အမ်ားျပည္သူ
၏လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ၿခိမ္း
ေျခာက္၊ ထိပါး၊ ပ်က္ျပားသည့္အေျခအေန ေပၚေပါက္ျခင္း။

(ဂ)

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး
မႈမ်ား၊ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ ေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း (သုိ႔တည္း
မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚလာရန္ ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္း ရွိျခင္း။

ပုဒ္မ (၁၇ဝ) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အထက္ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ
(က) (ဂ) တုိ႔အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးရန္
ေတာင္းဆုလ
ိ ာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတသည္ ဖက္
ဒရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု တ ဝွ န္း လုံး အတြ က္ျ ဖစ္ေ စ၊ ေဒသတခု
အတြက္ျဖစ္ေစ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အထက္ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ
(ခ) အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာေပးရန္ ေတာင္းဆုိ
လာျခင္းျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတသည္ ဖက္
ဒရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု တ ဝွ န္း လုံး အတြ က္ျ ဖစ္ေ စ၊ ေဒသတခု
အတြက္ ျဖစ္ေစ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးႏုင
ိ သ
္ ည္။

104
(ဂ)

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းသည္ ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ
(က) ႏွင့္ (ခ) ပါ ကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အနီးကပ္ဆုံး ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ပမ
ုံ န
ွ ္
အစည္းအေဝး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေရး
ေပၚ အစည္းအေဝးကုိေခၚယူ၍ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
ျပည္သ႔ူ လႊတ္ေတာ္က အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းကုိ
အတည္မျပဳပါက အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းသည္
ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။

(ဃ) ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ ဖ်က္သမ
ိ ္းထားေသာကာလအတြင္း အေရး
ေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတထံသ႔ုိ တင္ျပ
၍ အနီးကပ္ဆုံး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး (သုတ
႔ိ ည္း
မဟုတ)္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းေဝးကုိ ေခၚယူ
၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အေရး
ေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းကုိ အတည္မျပဳပါက အေရးေပၚ
အေျခအေနေၾကညာျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၇၁) တည္ရွိသည့္သက္တမ္းကာလ
(က) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာၿပီးေနာက္ တည္ရွိရမည့္ သက္
တမ္းကာလကုိ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာရန္လအ
ုိ ပ္သည့္
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အေၾကာင္းရင္းေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ႏုိင္
သည္။
(၁)

ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေရးေပၚ
အေျခအေနကုိ ေၾကညာျခင္းျဖစ္လွ်င္ သက္တမ္းကာလ
ကုိ (၃) လအထိ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

(၂)

ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေရးေပၚ
အေျခအေနကုိ ေၾကညာျခင္းျဖစ္လွ်င္ သက္တမ္းကာလ
ကုိ (၁) လအထိ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

(၃)

ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေရးေပၚ
အေျခအေနကုိ ေၾကညာျခင္းျဖစ္လွ်င္ သက္တမ္းကာလ
ကုိ (၆) လအထိ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

(ခ)

အေရးေပၚအေျခအေန သက္တမ္းကာလကုိ ထပ္မံသက္တမ္း
တုိးျမႇင့္ရန္ လုိအပ္ပါက ပုဒ္မ (၁၇၁) ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ သတ္မွတ္
ထားသည့္ကာလထက္ မေက်ာ္လြန္ေသာ တုိးျမႇင့္မႈတုိင္းကုိ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူအတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ တုိး
ျမႇင့္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ အကယ္၍ ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္၏ထက္ဝက္ေက်ာ္
ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္မရရွိလွ်င္ မည္သည့္သက္တမ္းတုိး
ျခင္းကုိမွ် တရားဝင္ မျဖစ္ေစရ။
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(ဂ)

ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ ဖ်က္သမ
ိ ္းထားေသာကာလအတြင္း အေရး
ေပၚအေျခအေနသက္တမ္းကာလကုိ ထပ္မံတမ္းတုိးျမႇင့္ရန္လုိ
အပ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသုိ႔တင္ျပ၍ အနီးကပ္ဆံးု အမ်ဳိးသား
လႊ တ္ေ တာ္ အ စည္း အေဝး (သုိ ႔ တ ည္း မဟု တ္ ) အမ်ဳိး သား
လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကုိေခၚယူ၍ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရ
မည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အေရးေပၚအေျခအေန သက္
တမ္းကာလ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ျခင္းကုိ အတည္မျပဳပါက ပ်က္ျပယ္
ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇၂) လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္
(က) ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရး
ေပၚအေျခအေန ေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
သည္ (၁)

စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၏ အခြင့္အာဏာကုိအသုံးျပဳၿပီး ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုၿံ ခဳံေရးတပ္ဖ႕ြဲ
မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။

(၂)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္ကာကြယ္
ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ တပ္ဖြဲ႕ကုိမဆုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္
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ေထာင္ စု လုံ ၿ ခဳံေ ရးအတြ က္ ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု
အစုိးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း
ၿပီး ဆင့္ေခၚခြင၊့္ စုစည္းခြင၊့္ တာဝန္ေပးအပ္ခင
ြ ၊့္ ႐ုပသ
္ မ
ိ ္း
ခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရး
ေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ
သည္ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္မ်ားကုိ စုစည္းအသုံးခ်ျခင္း၊ ျပည္
နယ္အစုိးရမ်ားသု႔ိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတုက
႔ိ ုိ ျပဳပုင
ိ ္
ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ)

ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရး
ေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ
သည္ (၁)

ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္မ်ားကုိ စုစည္းအသုံးခ်ျခင္း၊ ျပည္
နယ္အစုိးရမ်ားသု႔ိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတုက
႔ိ ုိ
ျပဳပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(၂)

ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုံေလာက္ျခင္း မရွိမွ
သာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ပ္မေတာ္ကုိ အကန္႔
အသတ္ျဖင့္ အသုံးျပဳေစရမည္။
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(ဃ) အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွန္သမွ်ကုိ အနီးကပ္ဆုံးျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ
အစီရင္ခံရမည္။
ပုဒ္မ (၁၇၃) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စီစစ္ျခင္း
ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာတရား႐ုံးသည္ (က) အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ေၾကညာျခင္း
(ခ)

အေရးေပၚအေျခအေန၏ သက္တမ္းကာလတုိးျမႇင့္ျခင္း

(ဂ)

အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ ေၾကညာျခင္းေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထား
ေသာဥပေဒ (သုတ
႔ိ ည္း မဟုတ)္ အျခားလုပ္ေဆာင္မတ
ႈ ရပ္သည္
ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း
ရွိမရွိကုိ စီစစ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၇၄) အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း တရားစီရင္ေရး
မည္သုိ႔ေသာအေရးေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္မဆုိ တရား
စီရင္ေရးအာဏာသည္ တရား႐ုံးမ်ားတြငသ
္ ာ တည္ရရ
ွိ မည္။ တည္ဆဲ
ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ ခန္အ
႔ ပ္ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကသာ တရားစီရင္
ရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၇၅) ႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရွိေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား
ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု ၏ အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္
ေၾကညာျခင္း၏အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒ (သုိ႔တည္း
မဟုတ)္ မည္သည္လ
့ ပ
ု ္ေဆာင္မက
ႈ မွ် အခန္း (၂) ပုဒမ
္ (၁၁) ႏွင့္ (၁၂)
ပါ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားတဦး၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္
အသက္ရွင္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ မထိခုိက္ေစရ။
ပုဒ္မ (၁၇၆) အေရးေပၚကာလအတြင္း ဥပေဒျပဳ႒ာန္းခ်က္
အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္
လူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္
ေစ၊ ပုဒ္မ (၁၇၅) ပါ ႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရွိေသာ အေျခခံအခြင့္အေရး
မ်ားမွလ၍
ြဲ မည္သည္အ
့ ခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ ကန္သ
႔ တ္ခ်က္မ်ားအတြကမ
္ ဆုိ
လုအ
ိ ပ္ေသာဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳ
ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၁၇၇) အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆုံးျခင္း
(က) သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ အေရးေပၚအေျခအေန သက္တမ္းကာလ
အလုိအေလ်ာက္ကုန္ဆုံးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သမၼတမွ ႐ုပ္သိမ္းလွ်င္
ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္မွ အတည္မျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ အေရး
ေပၚအေျခအေန သက္တမ္းကာလ ၿပီးဆုံးေစရမည္။
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(ခ)

အေရးေပၚသက္တမ္းကာလ ၿပီးဆုံးေၾကာင္းကုိ တရားဝင္ ႏုင
ိ င
္ ံ
ေတာ္ျပန္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။

အခန္း (၁၂)
အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ပုဒ္မ (၁၇၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအလံေတာ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အလံေတာ္မွာ ---------------ပုဒ္မ (၁၇၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတံဆိပ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္ေထာင္စုတံဆိပ္မွာ ---------ပုဒ္မ (၁၈ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု႐ုံးတံဆိပ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႐ုံးတံဆိပ္မွာ --------------ပုဒ္မ (၁၈၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသီခ်င္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္ေထာင္စုသီခ်င္းမွာ ---------ပုဒ္မ (၁၈၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၿမိဳ႕ေတာ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မဟာရန္ကန
ု ္ျဖစ္သည္။
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ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ႐ုံးစုိက္ရာနယ္ေျမကုိ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စန
ု ယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မတ
ွ သ
္ ည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က
ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ပုဒ္မ (၁၈၃) ႐ုံးသုံးဘာသာ
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု ႐ုံးသုံးဘာသာအျဖစ္ ဗမာဘာသာႏွင့္
အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ သတ္မွတ္သည္။
(ခ)

ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု၏ ႐ုံးသုံးဘာသာအျပင္ ယင္းျပည္နယ္၏ အမ်ဳိးသား
ဘာသာကုိလည္း ႐ုံးသုံးဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၈၄) က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိျခင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ (က) သမၼတ
(ခ)

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

(ဂ)

အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္
(င)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား
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(စ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ႔သည္
မိမတ
ိ အ
႔ုိ ား ေရြးခ်ယ္ခန္အ
႔ ပ္တာဝန္ေပးျခင္း အတည္ျပဳၿပီးသည္

ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာအတုိင္း
သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာေနရာဌာနမ်ားတြင္ မဆုင
ိ ္းမတြ က်မ္းသစၥာက်ိနဆ
္ ရ
ုိ မည္။
ပုဒ္မ (၁၈၅) ေကာ္မရွင္
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါ လြတလ
္ ပ္
ေသာ ေကာ္မရွငမ
္ ်ား ကုိ ဖြ႕ဲ စည္းႏုင
ိ ရ
္ န္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရမည္။

(ခ)

(၁)

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

(၂)

က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးေကာ္မရွင္

(၃)

အဂတိလုိက္စားမႈ စုံစမ္းတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္

(၄)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ထမ္းေရးရာေကာ္မရွင္

(၅)

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

(၆)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မရွင္

(၇)

ကေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္

(၈)

လူနည္းစုအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္

အထက္ပါေကာ္မရွင္မ်ား၏ ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ားကုိ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။
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(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္သည္ အထက္ပါေကာ္မရွင္
မ်ားအျပင္ လုိအပ္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္
ေပးအပ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၈၆) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္အမည္စာရင္းတင္သင
ြ ္းေသာ
ပုဂိၢဳလ္ (၁ဝ) ဦးကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က
လက္ခအ
ံ တည္ျပဳၿပီးပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စသ
ု မၼတသည္
လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးေကာ္မရွငအ
္ ဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္အ
႔ ပ္တာဝန္ေပး
အပ္ရမည္။
(ခ)

ထုိေ ကာ္ မ ရွ င္ သ ည္ မိ မိ ၏ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ေ သာ္
လည္းေကာင္း၊ တုိင္တန္းခ်က္ လက္ခံရရွိေသာအခါတြင္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကုိ လြတလ
္ ပ္စြာ
စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဂ)

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ မိမိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သ႔ုိ အစီရင္ခတ
ံ င္ျပရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၇) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္အမည္စာရင္းတင္သင
ြ ္းေသာ
ပုဂိၢဳလ္ (၁ဝ) ဦးကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံ
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အတည္ျပဳၿပီးပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတသည္ ေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။
ပုဒ္မ (၁၈၈) အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ေကာ္မရွင္
(က) ဤဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီ ကာလအေတာအတြင္း
အာဏာပုင
ိ တ
္ ရပ္ ရပ္၏ ျပဳမူေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ တစုတ
ံ ရာေၾကာင့္
ထိခက
ုိ န
္ စ္နာဆုံး႐ႈံးမႈ ခံစားရေသာ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္
မ်ားကိုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမွန္တရား
ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္တရပ္ကုိ
ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ)

အမွနတ
္ ရားေဖာ္ထတ
ု ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္
၏ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ သက္တမ္းကာလ၊ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္က ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဂ)

ေကာ္မရွငက
္ တ
ုိ ည
ူ ီေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္
ဦးေရျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ဃ) အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ နစ္နာခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္
ကု စားေရးအတြ က္ လုိ အ ပ္ေ သာ လု ပ္ေ ဆာင္ ခ်က္ မ်ားကုိ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း
ေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၈၉) ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကိစၥ
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက သေဘာတူလက္မွတ္ေရး
ထိုးခဲၿ့ ပီး တင္ျပလာေသာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာဆုင
ိ ရ
္ ာသေဘာတူညခ
ီ ်က္
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳရန္လုိေသာ (သုိ႔တည္းမဟုတ္)
ဥပေဒျပဳရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္
ကုိ ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု လႊ တ္ေ တာ္ က ဆက္ လ က္ ၍
အတည္မျပဳခဲ့ေသာ္ အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္သည္ အတည္
မျဖစ္ေစရ။
ႁခြင္းခ်က္။

။ ဤပုဒ္မခြဲ (ခ) သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္

စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလာေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အစုိးရ၏ နည္းပညာဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆုိင္ရာ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္
ဆုိင္ေစရ။
(ခ)

နည္းပညာဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိ
စၥရပ္မ်ား ျဖစ္-မျဖစ္ အတည္ျပဳျခင္းကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ဆုံးျဖတ္ရမည္။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း
မျပဳလွ်င္ မည္သည့္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ ကာဆုင
ိ ရ
္ ာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ကမ
ုိ ွ်
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု ဥပေဒတစိတ္ တေဒသ မျဖစ္ေစရ။
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ပုဒ္မ (၁၉ဝ) လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း
(က) ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္သည္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ
ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ရမည္။
(ခ)

အနည္းဆုံး ဆယ္ႏစ
ွ တ
္ ႀကိမ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္
ယူရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၁) တရားဝင္ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာျပ႒ာန္း
ခ်က္
(က) ႏုိ င္ ငံေ ရးတာဝန္ ကုိ ထမ္းေဆာင္ေ နေသာပု ဂိၢဳ လ္ မ်ားသည္
၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္
တာဝန္ရွိေစရမည္။
(ခ)

အထက္ပါ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၂) စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဆုိျပဳတင္သြင္းလာသူကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္အ
႔ ပ္ရမည္။
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စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုိးရ၏ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ
လြတလ
္ ပ္စြာ စစ္ေဆးပုင
ိ ခ
္ င
ြ ့္ ရွိေစရမည္။ စာရင္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္
မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။
ပုဒ္မ (၁၉၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဗဟုိဘဏ္
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေငြေၾကးေရးရာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကပ
ြ က
္ ဲႏင
ုိ ္
ရန္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒ
ႏွငအ
့္ ညီ လြတလ
္ ပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိ ဘဏ္
တခု ထူေထာင္ရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဘ
ု ဏ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု
ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ား တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဘဏ္သည္ တမ်ဳိးတစားတည္းေသာ
ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါးမ်ား ထုတ္လုပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၄) လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း
(က) ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း တဦးတည္းျဖစ္
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ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ စာျဖင့္ေရးသား၍ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး
သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) လႊတ္ေတာ္တရပ္
ရပ္သုိ႔ တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

အထက္ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၅) ဌာေနေျမယာ (Native Title) သတ္မွတ္ျခင္း
(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေန
ထုိင္ၾကေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ မိ႐ုိးဖလာ
ေနထုင
ိ ပ
္ င
ို ဆ
္ င
ုိ ခ
္ ၾဲ့ ကသည္န
့ ယ္ေျမကုိျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမ၏ တစိတ္
တပုိင္းကုိျဖစ္ေစ အဆုိပါတုိင္းရင္းသားလူနည္းစု၏ ဌာေနေျမ
ယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။
(ခ)

ဌာေနေျမယာသတ္မွတ္ျခင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္ ၏ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၆) တရားခံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း
ျပည္နယ္တခုအတြင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ အျခားျပည္
နယ္တခုသ႔ုိ ထြက္ေျပးေရာက္ရသ
ွိ ြားေသာ တရားခံတဦးအား ဖမ္းဆီးရ
မိထားေသာ ျပည္နယ္အစုိးရထံမွ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစုိးရက

119
မိမိျပည္နယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိလာပါက တရားခံ
အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။
သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေစရန္ကိစၥကုိ ဖမ္းဆီးရမိ
ထားေသာ ျပည္နယ္အစုိးရအား အတင္းအက်ပ္ျပဳမူျခင္း မရွိေစရ။

အခန္း (၁၃)
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ပုဒ္မ (၁၉၇) တည္ဆဲဥပေဒမ်ား
(က) တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳေသးမီ ဤဖြဲ႕
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္သမွ် အတည္မျဖစ္သည္။
(ခ)

တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ စည္းကမ္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကညာ
ခ်က္မ်ား၊ ညႊနၾ္ ကားခ်က္ မ်ားႏွင့္ လုပထ
္ ုံးလုပန
္ ည္းမ်ားကုိ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳ
ေသးမီ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္သမွ် အတည္
ျဖစ္သည္။
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ပုဒ္မ (၁၉၈) တည္ဆဲတရား႐ုံးမ်ား
အဆင္ဆ
့ င့္ေသာ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တရားေရးစနစ္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပၚ
ေပါက္သည္အထိ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င့္
သုံးခြင့္ ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၉၉) ဝန္ထမ္းမ်ား
ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဖ
ု ႕ြဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳ
မီက တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ အစုိးရအမႈထမ္းအားလုံး
သည္ မူလရာထူးတာဝန္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္အမႈထမ္းေဆာင္
ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၂ဝဝ) ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္းမ်ား
(က) ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ
ႏုိင္ငံတကာသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွအပ
ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္
မျပဳမီက ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ ေသာစာခ်ဳပ္မ်ား
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ျပန္လည္သုံး
သပ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရမည္။
(ခ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထပ္မံအတည္ျပဳေသာ
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား သာလွ်င္ ဆက္လက္အတည္ျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂ဝ၁) လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း
အသြငက
္ ူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းကုိ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္
ယာယီလူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး ေကာ္မရွင္တရပ္
ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၂ဝ၂) ျပည္ န ယ္ မ်ား၊
အမ်ဳိး သားနယ္ေျမမ်ားႏွ င့္

ကုိ ယ္ ပုိ င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရေဒသမ်ား၊
ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု န ယ္ေျမမ်ား

ဖြဲ႕စည္းျခင္း
(က) ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၄၈) ႏွင့္ (၄၉)
အရ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ား၊ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စန
ု ယ္ေျမမ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စက
ု ုိ
ဖြ႕ဲ စည္းႏုင
ိ ္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု တြင္းရွိ တုင
ိ ္း
ရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔သည္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ)

ဤဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒမ
္ (၅၃) အရ ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ ္
အုပခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ေဒသမ်ားႏွငအ
့္ မ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ား ဖြ႕ဲ စည္းႏုင
ိ ္ေရး
အတြက္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ
တုိ င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး အသီး သီး တုိ ႔ သ ည္ ညိႇႏႈိ င္းေဆာင္ ရြ က္
ရမည္။
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(ဂ)

တုင
ိ ္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတု၏
႔ိ ဆႏၵသေဘာထားအမွနက
္ ုိ
ေဖာ္ထတ
ု ရ
္ ယူႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္ လုအ
ိ ပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ စုစ
ံ မ္း
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္၍ ေဆာင္ရြက္
ရမည္။

(ဃ) အဆုိပါနယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ သက္ဆုိင္ရာျပည္သူလူထု၏
ဆႏၵသေဘာထားကုိ ေကာက္ယၿူ ပီး ျပည္သအ
ူ မ်ားစု၏ဆႏၵႏင
ွ ့္
အညီ နယ္နိမိတ္ပုိင္းျခား သတ္မွတ္သည့္အတုိင္း အမ်ဳိးသား
ျပည္နယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားစာရင္းကုိ ဤဖက္
ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း
ျပ႒ာန္းရမည္။

အခန္း (၁၄)
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း

ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ပုိင္ခြင့္
(က) အတိအက်ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေသာဥပေဒျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္း
ခ်က္ကုိ ျဖည္စ
့ က
ြ ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဤဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒကုိ
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ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိေစရ
မည္။
(ခ)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါက ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ခုလုံးအတုင
ိ ္းအတာျဖင့္ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ ြဲ
ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
(၁)

ပုဒမ
္ (၁) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၏
ု
အမည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊

(၂)

ပုဒမ
္ (၂) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ႏုင
ိ င
္ ံေရး
အာဏာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊

(၃)

ပုဒမ
္ (၅) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥ၊

(၄)

ပုဒမ
္ (၈) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
၏ နယ္နိမိတ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊

(၅)

ပုဒမ
္ (၉) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပါတီစဒ
ုံ မ
ီ က
ုိ ေရစီစနစ္ကုိ
ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥ၊

(၆)

ပုဒမ
္ (၄၈) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကိစၥ၊
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(၇)

ပုဒမ
္ (၆ဝ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းမႈ ကိစၥ၊

(၈)

ပုဒမ
္ (၁၂၁) (က) တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုအစုိးရ ဖြဲ႕စည္းမႈကိစၥ။

(ဂ)

အထက္ ပုဒမ
္ ခြဲ (ခ) တြင္ အတိအက် သတ္မတ
ွ ္ျပ႒ာန္းထားေသာ
ျပ႒ာန္း ခ်က္ မ်ားႏွ င့္ အက်ဳံး မဝင္ေ သာ ျပ႒ာန္း ခ်က္ မ်ားကုိ
ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္သည္
ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္ ျပည္နယ္အားလုံး၏ သုံးပုံႏစ
ွ ပ
္ ုံ ေထာက္ခံ
မႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝ၄) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈအတည္ျဖစ္ျခင္း
ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား
ေအာက္ပါနည္းလမ္းအတုိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အတည္ျဖစ္ေစရ
မည္။
(၁)

လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ အနည္းဆုံး
သုံးပုံတပုံ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္)
ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ နယ္မ်ားသည္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ
လူထုသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
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မ်ားက တဆင္ေ
့ သာ္ လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ
စတင္အဆုိျပဳတင္သြင္းႏုိင္သည္။
(၂)

ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္
ျပည္နယ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ အျခားလႊတ္
ေတာ္တရပ္ရပ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရမည္။

(၃)

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု အ စုိး ရႏွ င့္ ဖ က္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု
အဖြ႕ဲ ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ရန္အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံ
ရရွၿိ ပီးေနာက္ ၎တု၏
႔ိ သေဘာထားမ်ားကုိ (၄၅) ရက္အတြင္း
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရမည္။

(၄)

ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္တရပ္စီတြင္ ကုိယ္စား
လွယ္ဦးေရ အနည္းဆုံးသုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ ေထာက္ခံမႈရရွိလွ်င္ ျပည္
နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္မ်ားသု႔ိ ဆက္လက္ေပးပုရ
႔ိ မည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္
ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္အားလုံး၏သုံးပုံႏွစ္ပုံ ေထာက္ခံမႈရ
ရွပ
ိ ါက လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ ြက
ဲ ုိ က်င္းပရမည္။ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ ြတ
ဲ င
ြ ္
ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရရွိပါက ဥပေဒ
ၾကမ္းသည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။
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(၅)

ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္တရပ္စီတြင္
ကုယ
ိ စ
္ ားလွယဥ
္ ီးေရ အနည္းဆုံးသုံးပုံႏစ
ွ ပ
္ ုံ ေထာက္ခမ
ံ ရ
ႈ ရွလ
ိ ွ်င္
ျပည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္မ်ားသု႔ိ ဆက္လက္ေပးပုၿ႔ိ ပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္ျပည္နယ္အားလုံး၏ သုံးပုံႏစ
ွ ပ
္ ုံေထာက္ခမ
ံ က
ႈ ုိ
ရရွိပါက ဥပေဒၾကမ္းသည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

(၆)

အထက္ပါ အပုဒ
ိ ခ
္ ြဲ (၄) ႏွင့္ (၅) အရ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒ
ၾကမ္းကုိ ပုဒ္မ (၁၁၄) အပုိဒ္ခြဲ (ဌ) ပါတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္
ရြက္ရမည္။
×××

