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ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)
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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 

ပါလတရားကို ဦးထိပ္ထားလ်က္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ႏုင္ိငံသားတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ၍ ထာဝစဥ္အဓြန္႔ရွည္တည္ 

တံခ့ုငိၿ္မမဲည္ ့ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ကုု ိစုေပါင္းညညီာ တည္ေဆာက ္

အ့ံေသာငွာ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို 

ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းအပ္ေပသည္။

 ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း၌ တိုင္းရင္းသားလူ

မ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔သည္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ ကုိယ့္ထီးကုိယ္နန္း ကုိယ့္ 

ၾကငွန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကေပသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 

ေပါင္းစုတံုိ႔သည ္သမုငိ္းေခတအ္ဆကဆ္ကတ္ြင ္သီးျခားလြတလ္ပစ္ြာ 

ေနထုငိခ္ဲၾ့ကေသာလ္ည္း ၿဗတိိသွ်ကိုလုနိနီယခ္်႕ဲ၏ သမိ္းပုကိမ္ႈ ေအာက ္

တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ကၽြ န္ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင္ ့မမိတိုိ႔ဆံုး႐ႈံးခဲၾ့ကေသာ လြတလ္ပ္ေရးႏွင္ ့အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ 

တို႔ကို အတူတကြ ျပန္လည္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုပါ တၿပိဳင္နက္ 

ထူေထာင္ရန္ ပင္လုံညီလာခံႀကီးကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေခၚယူက်င္းပ 

ခဲ့ၾကသည္။
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 ဒမီုကိေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏငွ္ ့ကုယိပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့

အခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိဦးတညရ္ညမ္နွ္း၍ ပငလံု္စာခ်ဳပႀ္ကီးတြင ္ညညီာဖ်ဖ် 

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို လက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ ျပန္လည္ 

ရရွိေစကာမ၊ူ သကဆ္ုငိရ္ာအာဏာပုငိမ္်ားက အေကာင ္အထည္ေဖာ ္

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ျပည္ 

တြင္းစစမ္ီး ေတာက္ေလာငခ္ဲၿ့ပီး လူ႔အသကအို္းအမိစ္ည္းစမိ္ေပါင္းမ်ား

စြာ ဆံုး႐ႈံးခဲရ့ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အဆက္ဆက္ေသာ 

အာဏာရငွစ္နစဆို္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးတုိ႔ ဆတ္ိ 

သုဥ္းခဲ့ရသည္သာမက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ တန္းတူေရးအေျခခံမူျဖင့္ 

ျပည္ေထာငစ္အုဖြ႕ဲဝငမ္်ား ျဖစလ္ာခဲၾ့ကေသာ တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား 

၏ ကိုယပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ပ့ါ ဆံုး႐ႈံးခဲရ့ေလသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ျပည္ေထာငစ္ ု

သားအားလုံး ရငန္င္ဖ့ြယ္ႀကဳံေတြ႕ခဲရ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံႏငွ္ ့ခါးသီးစြာ 

ခံစားခဲ့ရေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွာ 

မျပဳအပ္ေပ။

 ထုိသုိ႔ေသာ အတိတ္ကာလ၏အမွားမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္၊ 

ကၽြ ႏုပ္တ္ုိ႔အားလုံး၏ အနာဂတရ္ညမ္နွ္းခ်ကမ္်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိရ္န ္

အလုိ႔ငွာ - တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ားအားလုံး ႏုငိင္ံေရးႏငွ္လ့မူ်ဳိးေရးအရ 

တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
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ဖြ႕ဲစည္းေရး၊ ဒမီုကိေရစ၊ီ လူ႔အခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့က်ား-မ တန္းတူေရးအေပၚ 

အာမခံေရး၊ တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးစလုနူည္းစမု်ား၏ အခြင္အ့ေရးအတြက္ 

အာမခံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏငွ့္ဘာသာေရး ေရာေထြးမႈကင္းစင္ေရးႏငွ့္ စစ္ 

အာဏာရွင္စနစ္ ထပ္မံမေပၚလာေစေရးအတြက္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးေအာက္တြင ္စစတ္ပက္ုထိားရိွေရး အစရွိေသာ အေျခခမံႀူကီးမ်ား 

ကု ိေက်ာ႐ုိး မ႑ိဳင္ျပဳ၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည္ ့ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ု

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီးျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

သည္ လြတ္လပ္မႈ၏အသီးအပြင့္မ်ားကို မိမိတို႔အတြက္သာမက ေနာင္ 

လာေနာက္သား သားစဥ္ေျမးဆကမ္်ားအထ ိရရွခိစံားေစၿပီး၊ အေမွာင ္

ကုိခြင္း၍ အလင္းကုိေဆာင္ဘိသကဲ့သုိ႔ အတိတ္၏ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကုိ 

လံုးဝပ်က္ျပယ္ကြယ္ေပ်ာက္ေစလ်က္ ကမ႓ာ့အလယ္တြင္ ဝင့္ထည္စြာ 

ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအဏာပိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာငစ္ ုျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာႀ္ကီး၏ အျမင္ဆံု့းဥပေဒအျဖစ ္လုကိန္ာ 

က်င့္သုံးႏုိင္ရန္အတြက္ အခုိင္အမာျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

¡
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အခန္း (၁)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား

ပုဒ္မ (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္၍ 

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 

ႏုင္ိငံ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ” 

ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂) ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းျခင္း

 ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိ၍ တန္းတူေသာ ႏုိင္ငံေရး 

အာဏာမ်ားကုိ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရ 

သည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြ႕ဲစည္းေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတို႔သည္ ႏိုင္ငံ 

သားတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ တည္ရွိသည္။
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ပုဒ္မ (၄) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ခံယူက်င့္သုံးျခင္း

(က) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပုံမွန္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္၍ 

တရားမွ်တသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ 

လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္ 

လႊတ္ေတာ္ကုယိစ္ားလွယမ္်ားက ဤဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံယူက်င့္သုံးေစရမည္။

(ခ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ု အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကို ဤဖြ႕ဲစည္းပု ံ

အေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္ 

စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုတရား 

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားက က်င့္သုံးေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅) အာဏာခြဲျခားမႈ

 အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ပင္မ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳ 

မႈအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပမ္ႈအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာတုိ႔ကု ိခြဲျခား 

က်င့္သံုးေစရမည့္အျပင္ အာဏာတရပ္ႏွင့္ တရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ 

ထိန္းညိႇမႈ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၆) အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ 

ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ ဤဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာ 

မ်ားကုိ ခြဲေဝက်င့္သုံးေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၇) ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံေသာႏုိင္ငံ

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္သုည ္ႏုငိင္ံေရးႏွင္ ့ဘာသာေရး ေရာစပ ္

ျခင္း မရွိေစဘဲ၊ ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေစ 

ရမည္။

(ခ) မည္သည့္ဘာသာအယူဝါဒကုိမွ် ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ 

ျပ႒ာန္းျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၈) နယ္နိမိတ္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုပါဝင္ေသာ 

နယ္နိမိတ္သည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ 

ေန႔တြင္ တည္ရိွသည့္အတိုင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲ 

ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါရိွဘဲ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စု၏နယ္နိမိတ္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳေစရ။

ပုဒ္မ (၉) ႏုိင္ငံေရးစနစ္

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ုႏုငိင္ံေရးစနစသ္ည ္ပါတီစုဒံမီုကိေရစ ီ

စနစ္ ျဖစ္သည္။

(ခ) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ 

အညီ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ႏုိင္သည္။
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(ဂ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကုိ 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၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ အဆင့္ 

အတန္း၊ အသက ္အရြယ္၊ လိင္ႏငွ္ ့လငိစ္တ္ိကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင္ ့

ခြဲျခားမႈမရွိေစရဘဲ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္ 

အေရး ရွိေစရမည္။

(ဂ) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယုံၾကည္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
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(ဃ) လူပုဂိၢဳလ္တဦးအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး 

လူ႔ဂဏုသ္ကိၡာအား ေလးစားေစမႈႏငွ္ ့ကာကြယ္ေပးမႈ ရယပူုငိခ္ြင္ ့

ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂) အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထုိင္သူ မည္သူမဆုိ -

(က) ကၽြ န္ျပဳျခင္းမခံေစရ။

(ခ) အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံျခင္း မရွိေစရ။

(ဂ) ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈျပဳျခင္း၊ လူ 

မဆန္ေသာ ရက္စက္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း မခံေစရ။

ပုဒ္မ (၁၃) ႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

 အထက္ ပုဒမ္ (၁၁) ပါ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ (၁၂) 

ပါ အေျခခ ံလြတလ္ပခ္ြင္မ့်ားကု ိမညသ္ည္အ့ေျခအေနေအာက္တြငမ္ွ် 

႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၁၄) အေျခခံရပုိင္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထုိင္သူတုိင္းသည္ -

(က) လြတလ္ပစ္ြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္၊့ ပုံႏွပိထ္တု္ေဝခြင္၊့ သတင္းရ 

ယူခြင့္၊ သတင္းျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ရွိေစရမည္။
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(ခ) လြတလ္ပစ္ြာ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ခြင္၊့ ဘာသာေရး ထုံးတမ္း 

စဥ္လာမ်ားကုိ က်င့္သုံးခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ) လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဃ) ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(င) ဤပုဒ္မပါလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ 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 ကိုယ္ပိုင္ 

လြတလ္ပမ္ႈတုိ႔ကု ိဥပေဒ ႏငွ္အ့ညမီဟတု္ေသာ ေႏွာင္ယ့ကွ္ျခင္း၊ 

မိမိ၏သိကၡာႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ေသာ 

နည္းျဖင့္ ထိခုိက္ျခင္း မခံထုိက္ေစရ။

(ခ) ဥပေဒႏငွ္မ့ညီေသာနည္းျဖင္ ့လပူဂုိၢဳလကို္ရွာေဖြခရံျခင္း၊ ေနအမိ ္

ဥပစာအတြင္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခံရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ၎တို႔ပုိင္ဆိုင္ 

သည့္ ပစၥည္းသိမ္းယူခံရျခင္းမွ လုံၿခဳံမႈခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၆) က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္အုတြင္း ေနထိုငသ္တူိုင္္းသည ္ႏုငိင္ံေရး၊ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိသားစုအစရွိသည့္နယ္ပယ္ 

အသီးသီး၌ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူတုိင္းသည္ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ 

ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၈) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ၏အခြင့္အေရး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူမည္သူမွ် ျပစ္မႈက်ဴး 

လြန္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရာ ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္း 

မရွဘိ ဲသသံယျဖင္ ့ခ်ဳပ္ေႏွာငခ္ရံျခင္း၊ ေထာငသ္ြင္းအက်ဥ္းခ်ခ ံ

ရျခင္း မရွိေစရ။

(ခ) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူတိုင္းအေပၚ ဆက္ဆံရာတြင္ လူ႔ဂုဏ္ 

သိကၡာႏွင့္အညီ ဆက္ဆံမႈ ခံထုိက္ေစရမည္။

(ဂ) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ဝရမ္းအရမဟုတ္လွ်င္ 

(၂၄) နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မရိွေစရ။ (၂၄) 
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နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ 

အေၾကာင္းရွိလွ်င္ အာဏာရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ 

အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး တရားသူႀကီးတဦးဦး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔ျဖင့္သာ 

တညဆ္တဲရားဥပေဒမ်ားႏငွ္အ့ည ီဆကလ္က္ခ်ဳပ္ေႏွာငပ္ုငိခ္ြင္ ့

ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉) ျပစ္မႈဆုိင္ရာစြဲဆုိျခင္း

(က) မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈတခုခုႏွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းခံရပါက -

 (၁) အဆုိပါျပစ္မႈႏွင့္စြဲဆိုထားေၾကာင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိ 

ၾကားသိေစရမည္။

 (၂) အျမန္ဆုံးအခ်ိန္ကာလအတြင္း စစ္ေဆးၾကားနာရမည္။

 (၃) တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူ၏ ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ သက္ေသ 

ထြက္ဆုိရန္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳျခင္း မခံေစရ။

 (၄) ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေစရမည္။

 (၅) တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူ၏ကိုယ္စား ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ 

ငွားရမ္းထုေခ် ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

 (၆) တရားစြဲဆုိျခင္းခံရသူ နားလည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကား 

ျဖင္ ့စစ္ေဆးၾကားနာမႈကို ခယူံပိငုခ္ြင္ရ့ွိေစရမည။္ ယင္းသုိ႔ 
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ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရိွပါက 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 မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ် 

အဆုိပါျပစ္မႈအတြက္ ထပ္မံစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မျပဳရ။

(ဃ) မည္သူမဆို ျပစ္မႈတခုအတြက္ တႀကိမ္ထက္ပို၍ ျပစ္ဒဏ္ခ် 

မွွတ္ျခင္း မခံေစရ။

(င) မည္သည့္ဥပေဒမွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္ 

ျခင္း မရွိေစရ။
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ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား

ပုဒ္မ (၂၁) လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု 

အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၂) ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာခြင့္၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ 

ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာခြင့္၊ ျပည္ပမွ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ 

ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၃) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

(က) အရြယ္ေရာကၿ္ပီးသတူုငိ္းသည ္လမူ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အဆင္အ့တန္း 

မခြဲျခားဘ ဲလြတလ္ပ္ေသာ သေဘာဆႏၵႏငွ္အ့ည ီလကထ္ပပ္ိငု ္

ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ မိမိ၏ဘာသာတရားႏွင့္ လူမ်ဳိး 

သဏၭာန္ေရြးခ်ယမ္ႈအခြင္အ့ေရးကု ိအလုအိေလ်ာက္ ေျပာင္းလ ဲ

ျခင္း မျဖစ္ေစရ။ မိမိ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵသေဘာထားအရ 

သာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂၄) ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး

 အရြယ္ေရာက္သူႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ -

(က) တိုက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ 

ေျမႇာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ 

ေစရမည္။

(ခ) လြတ္လပ္ေသာဆႏၵေဖာ္ျပမႈကုိအာမခံသည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္၊ တုိက္ 

႐ုိက္၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ပုံမွန္အေထြေထြ ေရြး 

ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

က်င္းပေသာ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း ဆႏၵမ ဲ

ေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိေစမည္။

ပုဒ္မ (၂၅) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒႏငွ္အ့ည ီလြတလ္ပ ္

စြာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ သမဂၢမ်ားထူ 

ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) မည္သူမွ် အသင္းအဖြ႕ဲတခုခုသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ျပဳ 

မူျခင္း မခံေစရ။
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္

တာဝန္မ်ား

ပုဒ္မ (၂၆) ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္

(က) ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ တရားသျဖင့္ ရွာေဖြရရွိထားေသာ ပစၥည္း 

ဥစၥာမ်ား ပုငိဆို္ငခ္ြင္၊့ လႊဲေျပာင္းခြင္၊့ ထခုြဲေရာင္းခ်ပုငိခ္ြင္၊့ အေမြ 

ဆက္ခံပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။

(ခ) ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကို အမ်ားျပည္သူ 

အက်ဳိးအတြက္သာလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႐ုပ္သိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ 

ေစရမည္။ ႐ုပ္သိမ္းခံရသူ၏ အက်ဳိးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ 

အက်ဳိးကု ိတရားမွ်တစြာ ခ်နိဆ္၍ ထုကိတ္န္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေပးၿပီးမွသာ သိမ္းယူခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၇) အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္

 ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ အဆင့္ 

အတန္း၊ လိင္၊ အသားအေရာင္၊ လူမ်ဳိး၊ အသက္အရြယ္ ခြဲျခားျခင္း 

မရွိေစရဘ ဲအလုပ္ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခ္ြင့္ႏငွ္ ့အလပုလ္ပုပ္ုငိခ္ြင္ ့အခြင္အ့ေရး 

ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂၈) စီးပြားရွာေဖြခြင့္

(က) ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ 

လြတလ္ပစ္ြာ စီးပြား ရွာေဖြခြင့္ႏငွ္ ့စီးပြားေရးဆိုငရ္ာအဖြ႕ဲအစည္း 

မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) အထက္အပုိဒ္ (က)ပါ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ႏုိင္ငံ 

ေတာက္ ခ်မတွထ္ားေသာ စီးပြားေရးဆုငိရ္ာမဝူါဒမ်ား၊ စမီကိံန္း 

မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခဳံေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ 

က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္မႈ မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၂၉) တီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္

 ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ တီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃ဝ) မိ႐ုိးဖလာအေမြအႏွစ္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္

 မိ႐ုိးဖလာ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြ 

အႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ သီးသန္႔ပုိင္ဆိုင္လာ 

ခဲ့ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လူမႈ 

အသုငိ္းအဝိငု္းမ ွအစဥအ္ဆက္ ထိန္းသမိ္းပုငိခ္ြင္၊့ အသုံးျပဳပုငိခ္ြင္၊့ စမီ ံ

ခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၃၁) အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္

 ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိေနရင္းျပည္နယ္မွ အျခားျပည္နယ္ 

တရပရ္ပသို္႔ အေျခခ်ေနထုငိ္ျခင္း၊ စီးပြားရွာေဖြျခင္းတုိ႔သည ္သကဆ္ုငိ ္

ရာျပည္နယ္၏ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာလွ်င္ျဖစ္ေစ 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၃၂) ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ -

(က) လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) မိမိႏွစ္သက္ဝါသနာပါရာ အတတ္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ 

ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ) အေျခခံပညာေရးကို မသင္မေနရအျဖစ္ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ ရရိွ 

ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၃) ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

 ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ သိပံၸႏွင့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုငိရ္ာ အဆင့္ျမင္ပ့ညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကု ိ

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ပုိင္ခြင့္ကို 

အာမခံရမည္။
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ပုဒ္မ (၃၄) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုႏုငိင္သံားတုငိ္းသည ္အေျခခကံ်န္းမာ 

ေရးအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုသမႈကုိ အခမဲ့

ရယူခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အသက္ႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ 

အတြက္ အာမခံထားရိွမႈႏွင့္ 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

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏုငိင္သံားတိုင္းသည ္မမိတိုိ႔၏တုငိ္းရင္း

သားယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ အစဥ္အလာမ်ားကုိ တုိးတက္ျပန္႔ပြား 
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ေအာင ္ဤဖြဲ႕စည္းပုအံေျခခဥံပေဒႏငွ္အ့ည ီလြတ္လပစ္ြာေဆာငရ္ြက ္

ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၆) တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ 

ဘာသာစကားႏငွ္ ့စာေပတုိ႔ကု ိလြတလ္ပစ္ြာေျပာဆိုပုငိခ္ြင္၊့ သငၾ္ကား 

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) ကေလးငယတို္င္းသညအ္ရြယမ္ေရာက္ေသးသအူျဖစ ္ကာကြယ ္

ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ကေလးငယ္တိုင္း 
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သည္ အမ်ဳိးသားထုတရပ္လုံး၏ ေဖးမကူညီမႈကုိ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိ 

ေစရမည္။

(ခ) ကေလးမ်ားအား မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူတို႔၏ ဆႏၵမပါဘ ဲ

၎တို႔၏ မသိားစထုမံ ွကြကဲြာေအာင ္မျပဳလပုရ္။ ကေလးတုိ႔ကို 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင္ ့သြနသ္င္ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔သည ္မဘိတုိ႔၏ 

သဘာဝအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိဘ (သုိ႔မဟုတ္) 

အပုထိ္န္းသူတုိ႔က ဝတၱရားပ်က္ကြကလွ္်င္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 

တနည္းနည္းေၾကာင္ ့ကေလးမ်ားခုကိုိးရာမဲဘ့ဝသို႔ ေရာက္ရွမိည္ ့

အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားအား 

မသိားစုႏငွ္ ့ကြကဲြာေစျခင္းကို ဥပေဒအတုငိ္း ေဆာငရ္ြကရ္မည။္

(ဂ) ကေလးမ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမွ 

ကာကြယ ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈျပဳရမည။္ ၎တုိ႔၏ ကိုယက္်င္တ့ရား၊ 

က်န္းမာေရး၊ အသက္ အႏၲရာယ္၊ ကုိယ္ခႏၶာႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ 

တခုခုကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ားမွ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(ဃ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ ကေလးမ်ားအခြင္အ့ေရး 

ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။/

////////
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ပုဒ္မ (၃၉) အလုပ္သမားအခြင့္အေရး

(က) အလပုလ္ပုသ္တူုငိ္း လူ႔ဂဏုသိ္ကၡာႏငွ္အ့ည ီရငွသ္နရ္ပတ္ည္ႏုငိ ္

ေရးအတြက္-

 (၁) သင္တ့င့္ေလ်ာကပ္တ္ေသာ လပုင္န္းခြင္အ့ေျခအေနမ်ား

ရရွိခြင့္

 (၂) လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္

 (၃) မွ်တေသာအလပုခ္်နိသ္တမ္တ္ွခ်က္ႏငွ္အ့ည ီအလပုလ္ပု ္

ခြင့္

 (၄) အားလပ္ရပ္ႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ားခံစားခြင့္

 (၅) အလုပသ္မားသမဂၢမ်ား လြတလ္ပစ္ြာ တည္ေထာငဖ္ြ႕ဲစည္း 

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

 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား 

အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈအေျခအေန နိမ့္ပါးလ်က္ရွိေသာ 

ႏုငိင္သံား အစအုဖြ႕ဲမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထံုးတမ္းစဥလ္ာမ်ားအရ ႏွမိ္ခ့် 

ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံထားရေသာ ႏုိင္ငံသားအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အထူးစီမံ 

ေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ားျဖင္ ့အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စမီံေဆာငရ္ြက္ျခင္း 

တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ဟူေသာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစရ။

အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား

ပုဒ္မ (၄၂)  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏုိင္င္သံားတုငိ္းသည ္သဘာဝ ပတဝ္န္း 

က်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕ခံစားရမည့္ အတိဒုကၡ 

မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရမည့္အျပင္ သဘာဝတရားႏွင့္ကုိက္ညီ၍ 
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က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိရရွိရန္ 

အခြင့္အေရးရွိသည္။

(ခ) လနူည္းစဌုာေနတုငိ္းရင္းသားတု႕ိ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ထနိ္း 

သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔အေျခခ်ေနထိုင္ရာေဒသ 

အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြ  ံထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းအေပၚ 

ကန္႔သတထိ္န္းခ်ဳပခ္ြင္ရ့ွိျခင္းကို ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရ 

သည္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၄၃) လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံတုိင္ၾကားခြင့္

 လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ခံရသူ မည္သူမဆုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူခြင့္ရွိေစရန္အတြက္ 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တုိင္ၾကားခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၄) အေျခခံဥပေဒ၏အကာအကြယ္ရယူျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူတိုင္းသည္ 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

 ႏုင္ိငံသားတိုင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌ျ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 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလးစား 

လုိက္နာရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိ 

သည္။
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အခန္း (၃)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား

ပုဒ္မ (၄၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤဖြဲ႕ 

စည္းပုအံေျခခဥံပေဒႏငွ္အ့ည ီကုယ္ိပုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အခြင္အ့ေရး 

အျပည့္အဝရွိေစရမည္။

(ခ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ကုု ိအမ်ဳိးသားျပညန္ယမ္်ား၊ အမ်ဳိးသား 

မ်ား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 

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

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤဖြ႕ဲစည္း 

ပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏အခြင့္ 

အာဏာ

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤဖြ႕ဲစည္း 

ပုအံေျခခဥံပေဒႏငွ္အ့ည ီဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့

တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅၂) က်န္ရွိေနေသာအာဏာမ်ား က်င့္သုံးခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ဤဖက္ဒ 

ရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထား 

ေသာ အာဏာမ်ားမွအပ က်န္ရွိေသာအာဏာမ်ားကုိ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ 

ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၅၃) လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုဖြ႕ဲဝင္ျပညန္ယမ္်ားအတြင္းရွ ိလနူည္း 

စုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။

(ခ) လနူည္းစတုုငိ္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိကာကြယ္ေပး 

ႏုိင္ရန္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ 

မ်ားကုိ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလုိ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဂ) အမ်ဳိးသားျပညန္ယအ္ဆင္ ့မရရွိေသးေသာ တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိး 

စုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္တခုအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ 

ျပညန္ယမ္်ားအတြင္း၌ျဖစ္ေစ ကိုယပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသ (သို႔ 

တည္းမဟုတ္) အမ်ဳိးသားနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဃ) ကုယ္ိပုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသကို သတ္မတွ္ေပးရနအ္တြက ္သက ္

ဆုငိရ္ာျပညန္ယတ္ြင္းေနထုငိသ္ ူျပညန္ယသ္ားဦးေရ ငါးေသာင္း 

က လက္မတွ္ေရးထုိး၍ ေတာင္းဆုလိာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသား 

နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ 

အတြင္းေနထုိင္သူ ႏုိင္ငံသားငါးေထာင္က လက္မွတ္ေရးထုိး၍ 
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ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 

က အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၅၄) ျပည္နယ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖြ႕ဲဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ 

ရာ ျပည္နယ္လူဦးေရ ၏ (ဝ.၂) ရာခုိင္ႏႈန္းအင္အားထက္မပိုေသာ 

ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာမ္ ွျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ 

ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ 

သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လူဦးေရ၏ (ဝ.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းအင္အား 

ထက္မပုိေသာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

(ဂ) အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မခြ ဲ(က) ႏွင့္ (ခ) အရ ျပည္နယ္ရတဲပ္ဖြ႕ဲႏွင့္ 

ျပည္နယ္လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အင္အားသတ္မွတ္ခ်က္အား 

ထူးျခားေသာအေျခအေနအရ တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္ 

ပါက ျပည္နယ္တခုခုသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

သုိ႔ ေတာင္းခံႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅၅) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းပုိင္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္တခုအတြင္းရိွ 

တဆက္တစပ္တည္းရွိေသာေဒသမ်ားကို အေျခခံ၍ေသာ္လည္း 
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ေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုထက္ပိုသည့္ ျပည္နယ္မ်ား 

အတြင္းရိွ တဆက္တစပ္တည္းရိွေသာေဒသမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲဝင္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားကို 

ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၅၆) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းေရးဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္း 

ေသာအခါ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။

(က) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ထင္ရွား 

ခ်က္ျဖစ္ေသာ ပထဝီေဒသႏွင့္သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ သီးျခားျပည္နယ္တခုအျဖစ္ ေနထုိင္လုိ 

ေသာဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္သစ္ဖြဲ႕စည္းလုိေသာ တုိင္းရင္း 

သားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ 

(၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ခံမႈျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ 

ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ျပည္ 

နယ္သစ္ဖြဲ႕စည္းေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းရမည္။

(ခ) ထုိျပည္နယ္သစ္ ဖြဲ႕စည္းေရးအဆုိကုိ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ထက္ဝက္ 

ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္နယ္သစ္ 

ဖြဲ႕စည္းေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းရမည္။
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(ဂ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ပုဒ္မ (၅၆) ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ တင္ျပ 

လာေသာအဆုအိေပၚတြင ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပညန္ယ္ 

လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကုိယ္စား 

လယွမ္်ားပါဝင္ေသာ ျပညန္ယသ္စဖ္ြ႕ဲစည္းေရးဆုငိရ္ာ စုစံမ္းေရး 

ေကာ္မရွင္တရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေစရမည္။

(ဃ) ျပညန္ယ္သစဖ္ြ႕ဲစည္းေရးဆုငိရ္ာ စုစံမ္းေရးေကာမ္ရငွ၏္ တင္ျပ 

ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္သစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ အဆိုျပဳထားေသာ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူ 

လူထု၏ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ က်င္းပေပးရမည္။

(င) ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္နယ္သစ္ဖြဲ႕စည္းလိုေသာ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ (၆ဝ) 

ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ေထာကခ္ဆံႏၵမကဲုရိရွပိါက ျပညန္ယသ္စ ္

ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အတည္ျဖစ္ 

ေစရမည္။

(စ) ပုဒ္မ (၅၆) ပုဒ္မခြ ဲ(င) ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္သစ္ဖြ႕ဲစည္းေရးဆိုင္ရာ 

အတည္ျပဳခ်ကက္ု ိရရွၿိပီးပါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာသ္ည ္ဖက ္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္သြင္း၍ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအျဖစ္ လုိအပ္သလုိ 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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(ဆ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အဆုိပါဥပေဒကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ 

ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

(ဇ) အဆိုပါဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ 

မ်ားက လိုအပ္သလို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ ေပးပုိ႔ 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၅၇) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဆုိင္ရာဥပေဒျပဳျခင္း

 အထက္ပုဒ္မ (၅၅) ႏွင့္ (၅၆) တုိ႔တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ 

နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၅၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမသတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ 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) ႏွင္ ့ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္(Chamber of 

People’s Representatives) တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။

ပုဒ္မ (၆၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အာဏာ

 ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ဥပေဒျပဳ 

ေရးအာဏာအားလုံးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 

တည္ရွိသည္။
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ပုဒ္မ (၆၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို 

တႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး တႀကိမ္ က်င္းပရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို 

ေခၚယူက်င္းပရန္ အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း (၆ဝ) ႀကိဳတင္၍ 

ေၾကညာရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ေခၚယူေပးရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုတဝွန္းလံုးဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔ 

ခြန္း ႁမြက္ၾကားရမည္။

ပဒုမ္ (၆၃) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးႏငွ္ ့

အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမ်ား

 ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ၏္ အထူးအစည္းအေဝးႏငွ္ ့

အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ားကုိ -

(က) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေခၚယူခြင့္ ရွိေစရမည္။

 (၁) ဖြဲ႕စည္းပုအံေျခခဥံပေဒျပငဆ္ငခ္်ကက္ု ိအတည္ျပဳျခင္း။
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 (၂) ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ်က္အား 

အတည္ျပဳျခင္း၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

 (၃) ျပည္ပႏ္ိုင္ငံတခုအေပၚ စစ္ေၾကညာျခင္း၊ စစ္ရပ္စဲျခင္း 

တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

 (၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတကို အတည္ျပဳခန္႔အပ္ျခင္း၊ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး 

မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း။

(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ 

ရပ္၏ အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတာင္းဆုိလွ်င္ျဖစ္ေစ သမၼတက ဆင့္ 

ေခၚေပးရမည္။

(ဂ) အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ အနည္းဆံုး (၇) ရက္ ႀကိဳတင္၍ 

ေၾကညာရမည္။

ပုဒ္မ (၆၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား 

အထေျမာက္ျခင္း

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ကိုယ္စားလွယ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ႏွင့္ 

ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ၏္ကိုယစ္ားလယ္ွ ထကဝ္က္ေက်ာ ္တက္ေရာက္မ ွ
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သာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အထ 

ေျမာက္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၆၅) ဆႏၵမဲရယူျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၌ ဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္ရယူရာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

မ ွတက္ေရာကလ္ာၾကေသာ လႊတ္ေတာတ္ရပခ္်င္းစမီ ွကုယိစ္ားလယွ ္

မ်ား၏ အမ်ားစုဆႏၵမဲ ရရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၆၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သဘာပတိ

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ 

တဦးဦးသည္ အလွည့္က်သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

လႊတ္ေတာဥ္က႒ၠ တဦးဦးဆိုသည့္စကားရပ္တြင္ ဒုတယိဥကၠ႒ 

လည္း အႀကဳံးဝင္သည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သဘာပတိသည္ ျပည္ 

ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္အစည္းအေဝးမ်ားႏငွ္ ့လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ား 

လွယ္မ်ား၏ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈကို ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ခြင့္ 

အာဏာ ရွိေစရမည္။
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(ဂ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာတ္ြင ္မခဲြဆဲုံးျဖတ္ရန ္လုအိပ ္

ေသာကိစၥရပ္မ်ား၌ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားကိ ုအေထာက္အထားျပဳ၍ မဲအေရအတြက ္တညူီေနေသာ 

အခါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သဘာပတိသည္ 

အဆုံးအျဖတ္မဲကုိ ေပးႏုိင္ခြင့္ရွိ၍ အႏုိင္မဲကုိေပးရမည္။

ပုဒမ္ (၆၇) လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္းကိုယ္စားလွယ္ 

ျဖစ္ခြင့္ မရွိျခင္း

 လႊတ္ေတာကို္ယ္စားလယွတ္ဦးသည ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့

ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္ႏစွရ္ပစ္လံုးတြင ္တၿပိဳငန္က္တည္း ကုယိစ္ားလယ္ွ 

မျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၆၈) ကင္းလြတ္ခြင့္အခြင့္အေရး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အစည္းအေဝးတရပ္ရပ္ 

တြင္ မဲေပးျခင္း၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း 

စသည္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

ကုမိွ် စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ တရားစြဆဲုိျခင္းမျပဳရ။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပ ေန 

စဥ္အေတာအတြင္း မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကုိမွ် 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနစဥ္တြင္ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမွလြ၍ဲ ဖက္ဒရယ္ 
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပစ္မႈတစုံ 

တရာအတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူူအျပစ္ေပးျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၆၉) ေထာက္ပံ့ေၾကး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ခံစားခြင့္ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည့္အတိုင္း 

ခစံားပုငိခ္ြင္ရ့ွိေစရမည။္ ေထာကပ္ံ့ေၾကးတိုးျမႇင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတခ္်က္ 

သည္ ေနာင္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအသစ္၌သာ စတင္၍ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၇ဝ) ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုအစုိးရက လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာ 

တညူခီ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပမ္်ားကု ိအတည္ျပဳျခင္း (သုိ႔တည္းမဟတု)္ ပယ ္

ခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၇၁) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္။
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အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ပုဒ္မ (၇၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာကို္ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုဖြ႕ဲဝင ္ျပည ္

နယ္အသီးသီးက အေရအတြက္ တူညီစြာေစလႊတ္သည့္ ကိုယ္ 

စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ 

ျပည္နယ္အသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ (၆) ဦးက်စီ ေစလႊတ္ရ 

မည္။

ပုဒ္မ (၇၃) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလွယမ္်ားကု ိမဆဲႏၵေပးပုငိခ္ြင္ရ့ွ ိ

ေသာ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြး 

ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တိုက္႐ုိက္လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရြး 

ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာကို္ယစ္ားလယွအ္ျဖစ ္ဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳင ္

အေရြးခံမည့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ -

 (၁) ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပမည့္ေန႔ရကတ္ြင ္အနည္းဆုံးအသက္ 

(၂၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။
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 (၂) ႏုငိင္သံားအျဖစ ္အသိအမတွ္ျပဳခရံျခင္း အနည္းဆုံး (၁ဝ) 

ႏွစ္ ရွိရမည္။

 (၃) ကုိယ္စားလွယ္ျပဳေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ျပည္နယ္တြင္ အေျခခ် 

ေနထုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

 (၄) ႏုငိင္ံႏစွခ္ ု(သုိ႔မဟတု)္ ႏုငိင္ံႏစွခ္ထုက္ပုိေသာ ႏုငိင္သံား 

မျဖစ္ေစရ။

(ဂ) ျပညန္ယအ္သီးသီးသည ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာက္ိယ္ုစားလွယ္

မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန ္အတြက္ေနရာႏငွ္ ့က်င္းပရန ္နည္းလမ္းမ်ားကု ိ

သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္း 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၇၄) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ 

ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

မ်ားထဲမွ ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ အမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔သည္ ျပည္နယ္တခုတည္းမွ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မျဖစ္ေစရ။



43

ပုဒ္မ (၇၅) ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏သက္တမ္း

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏သက္တမ္းကုိ (၄) 

ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ ထက္ဝက္ကုိ (၂) ႏွစ္ 

တႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္၍ လဲလွယ္သြားရမည္။

ပုဒ္မ (၇၆) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး

(က) ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပၿပီးေနာက ္ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း ပထမ 

အႀကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတက ေခၚယူက်င္းပေပးရမည္။

(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို အနည္းဆံုး 

တႏွစ္လွ်င္တႀကိမ္ က်င္းပရမည္။

(ဂ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ 

ေတာ္ဥကၠ႒က ေခၚယူေပးရမည္။

(ဃ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ ္ပုမံနွအ္စည္းအေဝးကု ိက်င္းပရနအ္တြက္ 

အနည္းဆုံးရက္ေပါင္း (၃ဝ) ႀကိဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။

ပုဒ္မ (၇၇) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (သုိ႔တည္း 

မဟုတ္) အေရးေပၚအစည္းအေဝး

(က) အနည္းဆုံး ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 

လယွအ္ားလံုးကေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ၏္ 
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ကုိယ္စားလွယ္ ေလးပံုတပုံကေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းဆုိ 

လာပါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အထူးအစည္းအေဝး 

(သုိ႔တည္းမဟုတ္) အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမ်ားကို ေခၚယူ 

က်င္းပေပးရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တင္ျပေတာင္းဆိုလာ 

လွ်င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 

အထူးအစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္) အေရးေပၚ အစည္းအ 

ေဝးကုိ ေခၚယူက်င္းပႏုိင္သည္။

(ဂ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) 

အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပရန္အတြက္ အနည္းဆံုး 

(၁၅) ရက္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ပုဒ္မ (၇၈) အစည္းအေဝးအထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္း

(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ ္ကုယိစ္ားလယွဥ္ီးေရ၏ ထကဝ္က္ေက်ာ ္

တက္ေရာက္လွ်င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို 

က်င္းပႏုိင္သည္။

(ခ) သုိ႔ရာတြင ္မခဲြဆဲုံးျဖတရ္နအ္တြက္ျဖစပ္ါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ ္

၏ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရသုံးပုံႏွစ္ပုံ တက္ေရာက္မွသာ အစည္း 

အေဝးအထေျမာက္ေစရမည္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
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စားလွယ္ သံုးပုံႏွစ္ပုံ တက္ေရာက္ေသာအစည္းအေဝးတြင္ 

အမ်ားစုဆႏၵမဲကုိရယူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင ္မအဲေရအတြက ္တူညီေနေသာအခါ အမ်ဳိးသားလႊတ ္

ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အဆံုးအျဖတ္မဲကုိ ေပးႏုိင္ခြင့္ရွိ၍ အႏုိင္မဲကုိ 

ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၇၉) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ အခြင့္အာဏာ

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာဥ္က႒ၠသည ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာအ္စည္း 

အေဝးမ်ားႏွင္ ့လႊတ္ေတာ ္ကုယိစ္ားလွယမ္်ား၏ စည္းကမ္းလိုကန္ာမႈ 

ကု ိထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပခ္ြင္ ့အာဏာရွိေစရမည။္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ ္

၏ ဥပစာအတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 

မည္သူမွ် ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳပုိင္ခြင့္ မရွိေစရ။

ပဒုမ္ (၈ဝ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ၏္ ေရးရာေကာမ္တမီ်ား ဖြ႕ဲစည္းျခင္း

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာတ္ြင ္ႏုိင္င္ံျခားေရးရာေကာမ္တ၊ီ ကာကြယ ္

ေရးဆိုင္ရာေရးရာေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ကူးသန္း 

ေရာင္းဝယ္ေရးရာေကာမ္တီမ်ား အပါအဝင ္လိုအပ္ေသာေရးရာေကာ ္

မတီမ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း 

ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။
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ပုဒ္မ (၈၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပထ္ုံးလပုန္ည္းမ်ားကို သတမ္တွ္ျပ႒ာန္းရမည။္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ပုဒ္မ (၈၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ လူဦးေရအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ေရြး 

ေကာကပ္ြဲမ်ားတြင ္ႏုငိင္သံားမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာကလို္ကသ္ည္ ့

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။

ပုဒ္မ (၈၃) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 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

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

အေရြးခံမည့္ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္  -

(က) ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး 

ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(ခ) ဥပေဒအရ ႏုငိင္သံားျဖစလ္ာသူျဖစလ္ွ်င ္ႏုငိင္သံားျဖစၿ္ပီးေနာက ္

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အနည္းဆုံး (၁ဝ) ႏွစ္ဆက္ 

တုိက္ ေနထုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ႏုိင္ငံႏွစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံႏွစ္ခုထက္ပုိေသာ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ 

ေစရ။

ပုဒ္မ (၈၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒

 ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားသည ္လႊတ္ေတာဥ္က႒ၠ 

ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ 

ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

ပုဒ္မ (၈၆) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သက္တမ္း

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္သက္တမ္းသည္ (၄) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၏သက္တမ္းကို သက္ဆိုင္ရာျပည္သူ႔ 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 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ေခၚယူေပးရမည္။

(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို အနည္းဆံုး တႏွစ္ 

လွ်င္ တႀကိမ္က်င္းပရမည္။

(ဂ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ဥကၠ႒က ေခၚယူေပးရမည္။

(ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပရန္အတြက္ 

အနည္းဆုံးရက္ေပါင္း (၃ဝ) ႀကိဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။
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ပုဒမ္ (၈၉) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္)

အေရးေပၚအစည္းအေဝး

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန 

တရပ္ရပ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးႏွင့္ 

အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေခၚယူက်င္းပရမည္။

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ညႊန္ၾကားျခင္း။

 (၂) ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတာင္းဆုိျခင္း။

 (၃) ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယ္ွ ေလးပုတံပုကံ ေတာင္း 

ဆုိျခင္း။

(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္) 

အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူ က်င္းပရန္အတြက္ အနည္းဆံုး 

(၁၅) ရက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ပုဒ္မ (၉ဝ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အထေျမာက္ျခင္း၊ 

မဲေပးျခင္း

 ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္ကုယိစ္ားလယွဥ္ီးေရ (၃ဝ) ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာ ္

တက္ေရာက္လွ်င ္ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္အစည္းအေဝးက်င္းပႏုငိသ္ည။္ 

သုိ႔ရာတြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
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စားလွယ္အားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္တက္ေရာက္မွသာ အစည္း 

အေဝးအထေျမာက္ေစရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 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။  ။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အစိုးရအဖြ႕ဲအေပၚ 

အယံုအၾကည္မရိွ အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ 

သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈကုိ ဆက္ 

လက္မရရိွေသာအခါ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ဖ်က္ သိမ္းရန္ 

(သုိ႔တည္းမဟုတ္) ႐ုပ္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏အႀကံျပဳခ်က္ကို 

ျငင္းပယ္ႏုငိသ္ည။္ ဤကဲသ့ုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင ္ဝနႀ္ကီး

ခ်ဳပ္အသစ္တဦး၏အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းရန္အတြက္ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ခ်က္ 

ခ်င္းဆင့္ဆုိရမည္။
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(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ပုဒမ္ (၉ဝ) အပိုဒခ္ြဲ (က) ၏ ႁခြင္းခ်က 

အရ ဆင့္ဆိုျခင္း ခံရပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ အမည္စာရင္းကုိ 

(၁၅) ရက္အတြင္း တင္သြင္းရမည္။ တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါ 

က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ကုိ ဖ်က္သိမ္းရမည္။

(ဂ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ 

က်င္းပ၍ အစုိးရတရပ္ မဖြဲ႕စည္းႏုိင္မီ၊ ၾကားကာလတြင္ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ 

ၾကားျဖတ္အစုိးရတရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးရမည္။

(ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) 

ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရမည္။

ပုဒ္မ (၉၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ အခြင့္အာဏာ

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းေဝး

မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္းကမ္းလုိက္နာ 

မႈကုိ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ခြင့္ အာဏာရွိေစရမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ဥပစာအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘ ဲမည္သူမွ် 

ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း ျပဳပုိင္ခြင့္မရွိေစရ။
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ပုဒ္မ (၉၃) စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပုံတပုံကေတာင္းဆုိ 

လွ်င ္ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာသ္ည ္စုစံမ္းေရးေကာ္မရငွတ္ရပက္ု ိဖြ႕ဲစည္းရ 

မည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေကာမ္ရငွဖ္ြ႕ဲ 

စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၉၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း

ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာတ္ြင ္ႏုငိင္ံျခားေရးရာေကာမ္တ၊ီ ကာကြယ္ေရးဆုငိ ္

ရာေရးရာေကာမ္တ၊ီ ဘ႑ာေရးရာေကာမ္တီႏငွ္ ့ကူးသန္းေရာင္းဝယ ္

ေရးရာေကာမ္တမီ်ား အပါအဝင ္လုအိပ ္ေသာေရးရာေကာမ္တမီ်ားကု ိ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၉၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္။
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အခန္း (၅)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳျခင္း

ပုဒ္မ (၉၆) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း

(က) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ တရပ္ရပ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

ေသာ္လည္းေကာင္း တင္သြင္းရမည္။

(ခ) ေငြဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌သာ စတင္တင္ 

သြင္းရမည္။

(ဂ) သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌သာ စတင္တင္သြင္းရမည္။

ပုဒ္မ (၉၇) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားဥပေဒျဖစ္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြဥပေဒၾကမ္းမွအပ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား 

လုံးသည္ အဆုိပါလႊတ္ေတာ္တြင္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိ 

ၿပီးေနာက ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာသ္ုိ႔ ဆကလ္က္တငသ္ြင္းေသာ 

အခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 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) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္စဥ္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြဥပေဒ 

ၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္စဥ္ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြဥပေဒၾကမ္း 

ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းရမည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ သာမန္အမ်ားစုဆႏၵမ ဲျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးပါက 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ပို႔ရမည္။ (၂၁) ရက္အတြင္း အမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာမ္ ွသာမနအ္မ်ားစဆုႏၵမဲျဖင္ ့အတည္ျပဳလွ်င ္ဥပေဒျဖစ္ေစ 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၉၉) သာမန္အသုံးစရိတ္သုံးစြဲျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ႏွစ္စဥ္ရ/သံုးခန္႔မွန္းေျခ 

ေငြဥပေဒၾကမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
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လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳႏုိင္ေသးလွ်င္ ယမန္ႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့ 

သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ရ/ သံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းပါ 

သာမန္အသုံးစရိတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွ သုံးစြဲႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၁ဝဝ) ပူးတြဲညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ

(က) လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္က အတည္ျပ ၿဳပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းတခုလံုး 

ကုိျဖစ္ေစ တစတ္ိတပုငိ္းကုိျဖစ္ေစ အျခားလႊတ္ေတာမ္ ွအတည ္

ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ပူးတြဲညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ ထို 

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) ပူးတြညဲိႇႏႈငိ္းေရးေကာမ္တတီြင ္သေဘာတညူမီႈ ရရွိေသာလ္ည္း 

ျပင္ဆင္မႈရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈရွိလွ်င္ 
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ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ထုဥိပေဒၾကမ္းအား စတငတ္ငသ္ြင္းေသာ 

လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပုိ ႔ရမည္။ 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 အခြင့္အလမ္းမရိွေသာ ဥပေဒၾကမ္းတခုကို ပယ္ခ် 

သည့္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မည္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္မွ ထပ္မံတင္ 

သြင္းျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၁ဝ၂) ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ အာဏာတည္ျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပ ၿဳပီးေသာ ဥပေဒ 

ၾကမ္းတိုင္းကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက (၇) ရက္အတြင္း 

လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ (၇) ရက္ေက်ာ္လြန္လွ်င္ 

သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသာ္လည္း အာဏာတည္ေစ 

ရမည္။
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ပုဒ္မ (၁ဝ၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳ 

အာဏာအညႊန္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါစာရင္း 

ပါကိစၥမ်ားအလုိ႔ငွာ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳအာဏာ ရွိေစရမည္။

(က) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးက႑

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားဥပေဒ

 (၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဥပေဒ

 (၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဥပေဒ

 (၄) အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီဥပေဒ

 (၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဥပေဒ

 (၆) လကန္က္ႏငွ္ ့ေပါကက္ြဲေစတတ္ေသာ ခယဲမ္းမီးေက်ာက ္

မ်ား ထုတလ္ပု္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တငသ္ြင္းျခင္း၊ တငပ္ုိ႔ 

ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၇) ႏုိင္ငံသားမ်ား စစ္မႈထမ္းေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

(ခ) ႏုိင္ငံျခားေရးက႑

 (၁) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ႏွစ္ျပည္ေထာင္ 

ဆုငိရ္ာစာခ်ဳပစ္ာတမ္းမ်ား သေဘာတညူခီ်ကမ္်ားဥပေဒ
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 (၂) ႏုငိင္ကံူးလကမ္တွ္ႏငွ္ ့လဝူငမ္ႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုငိရ္ာဥပေဒ

 (၃) ကုလသမဂၢႏွင့္ သံတမန္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားဥပေဒ

(ဂ) စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑

 (၁) ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းဆိုင္ရာ 

ဥပေဒ

 (၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ု ႏစွစ္ဥ ္ရသုံးခန္႔မနွ္းေျခေငြစာ

ရင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၃) ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး 

ဆုိင္ရာဥပေဒ 

 (၄) ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ 

သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၅) သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဗဟုိဘဏ္ဥပေဒ

(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ္႔ေဆာင္ေရးက႑

 (၁) စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

 (၂) ျပည္ေထာငစ္ဆုုငိရ္ာ ေရဒယီုိႏငွ္ ့႐ပု္ျမငသံ္ၾကားလုပင္န္း 

မ်ားဥပေဒ
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 (၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုအေဝးေျပးကားလမ္းမ်ား၊ ရထား 

လမ္းမ်ား၊ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား၊ ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္ 

ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

(င) ပညာေရးက႑

 (၁) ဘြဲ႕လြန္ပညာေရး၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၂) အဆင့္ျမင့္သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၃) အေျခခံပညာကုိ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒ

(စ) က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးက႑

 (၁) ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားဥပေဒ

 (၂) ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မသနစ္ြမ္းသမူ်ားႏငွ္ ့

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၃) ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

(ဆ) တရားေရးက႑

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုတရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ၏္ သီးသန္႔ 

စီရင္ပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ

 (၂) ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒတရား႐ုံး ကိုယစ္ားလယွမ္်ား ေရြး 

ခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ



60

 (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) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္စုစံမ္းစစ္ေဆးေရးေကာမ္ရငွမ္်ား ဆိုင ္

ရာဥပေဒ

(စ်) စက္မႈလက္မႈက႑

 (၁) အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ျခင္တြယ္တုိင္းတာျခင္းဆုိင္ဥပေဒ

 (၂) ကူးယူျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္ တံဆိပ္ 

အမွတ္အသားဆုိင္ရာဥပေဒ
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 (၃) အလုပ္ခ်ိန္၊ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ၊ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ 

လပုင္န္းခြင္ေဘးအႏရၲာယ ္ကင္းရငွ္းေရးစံႏႈန္းသတမ္တ္ွ

ခ်က္ဆုိင္ရာဥပေဒ

(ည) အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာက႑

 (၁) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၂) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၃) အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏငွ္ ့သမဂၢမ်ားဖြ႕ဲစည္းျခင္းဆုငိရ္ာဥပေဒ

 (၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၿမိဳ႕ေတာ္ သတ္မွတ္ျခင္းဥပေဒ

 (၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း 

ဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၆) ႏုငိင္ံေရးတာဝနထ္မ္းေဆာငသူ္ ပဂုိၢဳလ္မ်ား၏ ေငြေၾကးႏငွ္ ့

ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ ု(အေဝးေရာက)္ ႏုငိင္သံားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၈) လူဦးေရသန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား 

သားမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ
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 (၁ဝ) ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၁၁) လထူဆုႏၵေဖာထ္တု္ျခင္းႏငွ္လ့ပုထံု္းလပုန္ည္းမ်ား ဆုငိရ္ာ 

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၏ စြမ္းအင္စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား



63

(၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲဝင္ ျပည္နယ္တခုအတြင္း ေျမေပၚ 

ေျမေအာက္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း

(၇) ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

(၈) ေဒသဆုိင္ရာ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမ်ား

(၉) ဘဏ္ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား

(၁ဝ) ေနအမိ၊္ ဥပစာ၊ ေျမယာပုငိဆ္ုငိမ္ႈ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆုငိရ္ာကစိၥမ်ား

(၁၁) တကၠသုလိ္ႏငွ္အ့သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးဆုငိရ္ာ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ား

(၁၂)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္ တနယ္မွတနယ္သုိ႔ 

ျဖတသ္န္းစီးဆင္း လ်ကရ္ွိေသာ ျမစမ္်ားႏငွ္ ့ေရေၾကာင္းဆုငိရ္ာ

စည္းမ်ည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းပင္လယ္ေရေၾကာင္း 

ႏငွ္ ့ကမ္း႐ုိးတန္း သယ္ယပူုိ႔ေဆာင္ေရးဆုငိရ္ာ စည္းမ်ည္းသတ ္

မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁၃) ဒုကၡသည္ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္

(၁၄) ရာဇတ္မႈဥပေဒႏွင့္ တရားမက်င့္ထုံးဥပေဒမ်ား

(၁၅) ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား
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(၁၆) အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ပုဒ္မ (၁ဝ၅) ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုး၏အဆံုးအျဖတ္ကို 

ခံယူျခင္း

 ထပတူ္ဥပေဒျပဳအာဏာအညြန္းရွ ိျပ႒ာန္းခ်ကတ္ရပရ္ပ္ႏငွ္ ့စပ ္

လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္တခုခုကျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား 

ျဖစ္ပြားလာပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ုံး၏ အဆုံး 

အျဖတ္ကုိ ခံယူရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ၆) ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအညြန္းအရ ျပည္ေထာင္စုက 

ဥပေဒျပဳျခင္း

 ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအညြန္းရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္ တခုခုက ဥပေဒျပဳခဲ့ေသာ အျခားျပည္နယ္တခုခု 

(သုိ႕မဟုတ္) အျခားျပည္နယ္သားတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ 

ျခင္း (သု႕ိမဟတု)္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုဝနွ္းလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြား 

ကု ိထခိုကိ္ေစႏုငိ္ျခင္းျဖစလ္ွ်င ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ 

ဥပေဒျပဳရမည္။
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ပုဒ္မ (၁ဝ၇) ပူးတြဲသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း

 သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳမည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ 

ေသာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳမည္ဆုိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ 

ေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာတူညီၿပီးမွ ထိုဥပေဒအာဏာ 

တည္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ၈) ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳအာဏာ

 ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ 

ျပဳအာဏာအညြန္းမ်ားတြင္ အတိလင္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိ 

ေသာကစိၥမ်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ သကဆို္ငရ္ာ ျပညန္ယ ္လႊတ္ေတာမ္်ား၌ 

ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒက လႊမ္းမုိးျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒတို႔ ဆန္႔က်င္ 

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) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏုငိင္သံား မဘိႏစွပ္ါးမ ွေမြးဖြားသ ူ

ျဖစ္ရမည္။

 (၃) ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း (၁ဝ) ႏွစ္ထက္မနည္း 

ဆက္တုိက္ ေနထုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္။

 (၄) သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ 

ေန႔တြင္ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။
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 (၅) ႏုငိင္ံႏစွခ္ ု(သုိ႔မဟတု)္ ႏုငိင္ံႏစွခ္ထုက္ပုိေသာ ႏုငိင္သံား 

မျဖစ္ေစရ။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတသည္ ဖက္ 

ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစုိးရတရပ္ရပ္၏ 

အဖြ႕ဲဝင္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာတ္ရပရ္ပ၏္ ကုယ္ိစား 

လွယ္ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္ တဦးဦး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲဝင္တဦးဦးသည္ 

သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရပါက သက္ဆုိင္ရာ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရ အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္မွ 

ႏုတ္ထြက္ၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၂) ေရြးခ်ယ္ပုံစနစ္

(က) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ တျပည္နယ္လွ်င္ တဦးက်စီ 

ေပးပို႔ေသာ သမၼတေလာင္းမ်ားအနက္မွ သမၼတတဦးႏွင့္ 

ဒုတိယသမၼတတဦးကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ 

ေျမႇာက္ရမည္။

(ခ) ျပည္နယ္တခုမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ 

ခံခဲရ့ပါက ေနာကထ္ပ္သကတ္မ္းသုံးႀကမိအ္တြင္း အဆုပိါျပည္ 

နယ္မွ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံျခင္း မရွိေစရ။ ဤသက္တမ္းေရတြက္ 

မႈတြင္ ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းကာလ အႀကဳံးမဝင္ေစရ။
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(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတအသစ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ မိမိ၏ 

ရာထူးသက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ အနည္းဆုံး (၆) လ ႀကိဳတင္၍ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာအ္ား ဆင့္ေခၚရန ္အေၾကာင္းၾကားရမည။္

(ဃ) သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၃) သက္တမ္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ၏ သက္တမ္းသည္ တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္သည့္ေန႔မွစ၍ (၅) ႏွစ္ ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၄) တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရး 

ႏွင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိ ခ်ဳပ္တာဝန္ကုိ ထမ္း 

ေဆာင္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအခြင့္အာဏာကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေနကာလ၌သာ အျပည့္အဝ 

က်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စအုစုိးရႏငွ္ ့ညိႇႏႈငိ္း၍ သေဘာတူညခီ်ကကို္ရယူၿပီး ျပညပ္ႏုငိင္ ံ
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တခုခုကုိ စစ္ေၾကညာျခင္း၊ စစ္ရပ္စဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိ 

သည္။

(ဂ) အထက္အပိုဒ္ (ခ) ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ 

ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အနီးကပ္ဆံုး ပံုမွန္ဖက္ဒ 

ရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္) 

အေရးေပၚဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို 

ေခၚယူ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္အား ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ကုိ ဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 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၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုေကာ္မရွင္ အသီးသီးတို႔၏ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထား 

ရမည္။

(ည) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပး 

ခ်က္အရ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးတဦးဦး၏ 

ရာထူးမွႏုတ္ထြက္စာကို လက္ခံရမည္။ (သို႔တည္းမဟုတ္) 

ရာထူးမွ ရပ္စဲေစရမည္။

(ဋ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ ဆင့္ 

ေခၚရမည္။ (သို႔တည္းမဟုတ္) ႐ုပ္သိမ္းရမည္။ (သို႔တည္း 
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မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းရမည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၉၁) ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ 

ရြက္ရမည္။

(ဌ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေသာ (သို႔ 

တည္းမဟုတ္) အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္ ဥပေဒ 

ၾကမ္းအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျဖစ္ ေျမာက္လာေရး 

အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမည္။

(ဍ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေရး 

ႀကီးေသာကစိၥရပမ္်ားႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ အမွာလႊာျဖင့္ေသာ ္

လည္းေကာင္း၊ မနိ္႔ခြန္းျဖင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း ဖကဒ္ရယ္ျပည ္

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္သည္။

(ဎ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တဝွန္းလုံးသုိ႔ မိန္႔ခြန္းႁမြက္ၾကားႏုိင္သည္။ 

(ဏ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ အတည့္အလင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားကိစၥ 

မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ေဆာင္ 
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ရြက္ႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔ 

က်င္ေစရ။

(တ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အေရးအေပၚအေျခအေန 

ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပး 

ရမည္။

(ထ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး 

ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၁၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယသမၼတ၏ တာဝန္ႏွင့္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ မိမိ 

အလိုအေလ်ာက္ လႊအဲပ္ ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ကို ဆက္လက္ 

ထမ္းေဆာင္ႏုငိစ္ြမ္းမရွိေတာလ့ွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ရာထူးမ ွဖယရ္ွားခရံလွ်င္ျဖစ ္

ေစ၊ ကြယ္လြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ သမၼတ 

သည ္သမၼတ၏ လပုပ္ုငိခ္ြင့္ႏငွ္ ့တာဝနဝ္တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာငခ္ြင္ ့

ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၁၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ၏ 

ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔သည္ 

သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားသည့္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ေနအိမ္တို႔ကို 

ရရိွေစရမည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လစာႏွင့္စရိတ္ 

မ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတကုိ အေရးယူျခင္း

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာတခုခုအတြက္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတကုိ စြပ္စြဲမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ -

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ 

ဖ်က္ျခင္း

 (၂) ဤဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး 

လြန္ျခင္း

 (၃) အက်င့္သိကၡာ လြန္ကဲစြာ ပ်က္ျပားျခင္း

(ခ) အထက္အပိုဒ္ (က) အရ သမၼတအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္အား 

လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္တြင္ တင္သြင္းႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္တရပ္ 
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ရပ၏္ ကုယိစ္ားလယွအ္နည္းဆံုး ထကဝ္က္ေက်ာမ္ ွအတည္ျပဳ 

ေထာက္ခံခ်က္အရသာလွ်င္ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ဆက္လက္စုံစမ္း 

စစ္ေဆးႏုိင္သည္။

(ဂ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာဆ္ုငိရ္ာ လႊတ္ေတာတ္ရပ၏္ 

အတည္ျပဳၿပီးေသာ ထုစိြပစ္ဲြခ်ကက္ု ိအျခားလႊတ္ေတာတ္ရပက္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။

(ဃ) သက္ဆုငိရ္ာလႊတ္ေတာတ္ရပက္ စုစံမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက ္ဖက ္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတအား ရာထူးတြင္ ဆက္လက္၍မထမ္း 

ရြက္ေစသင့္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သည္ဟူ၍ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္ 

ကုယ္ိစားလယွ ္စစုုေပါင္း၏ သုံးပုံႏစွပ္ုကံ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ္ထို 

အဆိုကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္ 

တင္သြင္းရမည္။

(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အထက္အပုိဒ္ (ဃ) 

အရ တင္သြင္းလာသည့္ အဆုိအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲ 

ျဖင့္ အတည္ျပဳပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတအား 

တာဝန္မွ ရပ္စဲေစရမည္။
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(စ) စြပ္စြဲခ်က္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေသာအခါတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာငစ္သုမၼတသည ္မမိကိုိယတ္ုငိ္ေသာလ္ည္းေကာင္း ကုယ္ိ 

စားလွယ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခုခံေခ်ပခြင့္ ရွိရမည္။

(ဆ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္လည္း 

သက္ဆုိင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၈) အစားထုိးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ကြယ္လြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ 

တာဝနကို္ ဆကလ္က္ထမ္းေဆာင္ႏုငိစ္ြမ္း မရွိေတာလ့ွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပဒုမ္ 

(၁၁၆) အရ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ လစ္လပ္သြားေသာ 

ေနရာအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ရမည္။

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ၏ မူလသက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည္ 

အထိ  ဒုတိယသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ 

တာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ဒတိုယသမၼတအေန 

ျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ သမၼတတာဝန္ကို အစားထိုးထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ 

ပုဒ္မ (၁၁၁) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အႀကဳံးမဝင္ေစရ။

(ခ) လစ္လပ္သြားေသာ ဒုတိယသမၼတေနရာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ 

ေတာ္ ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည္။
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(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ၏ ပံုမွန္သက္တမ္းကာလ 

အတြင္း သမၼတေနရာ လစ္လပ္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက ေရြး 

ေကာက္ပြဲအသစ္ကုိ ပုဒ္မ (၁၁၂) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပဳ 

လုပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၉) ကင္းလြတ္ခြင့္

 သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလ 

အတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ၏ တာဝန္ 

အရ ျပဳလုပ္မႈတခုခု (သို႔မဟုတ္) ပ်က္ကြက္မႈ တခုခုအေပၚ ရာဇဝတ္ 

ေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ မည္သူတဦး 

တေယာက္ကမွ် ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ 

အေပၚ တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳရ။

ပုဒ္မ (၁၂ဝ) တားျမစ္ျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔သည္ 

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) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား 

အဖြဲ႕လုိက္ စုေပါင္းတာဝန္ခံရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုအစုိးရကုိ တာဝန္ခံရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၂) သက္တမ္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ သက္တမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ 

ေတာ္၏သက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ (၁၂၃) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

(က) ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာမ္ ွေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာက၍္ အမညစ္ာရင္း 

တင္သြင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္အား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။
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(ခ) ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာ ္ကုယိစ္ားလယွအ္ားလံုး၏ ထကဝ္က္ေက်ာ ္

ေထာက္ခံမဲရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဂ) (၁၄) ရက္အတြင္း မညသူ္မထွကဝ္က္ေက်ာမ္ဲျဖင္ ့ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

မခံရလွ်င္ သာမန္မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဃ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 

ဝန္ႀကီးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္။ (သို႔ 

မဟုတ္) ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရမည္။

(င) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ေတာင္း 

ဆိုလွ်င္ ၎တို႔အား ဆက္ခံမည့္သူ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္အထိ 

ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၄) ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎၏တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ 

ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား 

ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၂၅) အစားထုိးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး လစ္လပ္ခဲ့လွ်င္ ဤ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒမ္ (၁၂၃) ႏွင့္အညီ 

ျပန္လည္အစားထုိး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၂၆) အယုံအၾကည္မရွိအဆုိ

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ယူၿပီးေနာက္ 

(၁၈) လအတြင္း အစိုးရတဖြ႕ဲလံုး (သို႔တည္းမဟုတ္) အစိုးရအဖြ႕ဲ 

ဝင္တဦးခ်င္းအေပၚ အယံုအၾကည္မရိွ အဆိုတင္သြင္းပိုင္ခြင့္ 

မရွိေစရ။

(ခ) အယုံမၾကည္မရွိအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

အားလံုး၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳလွ်င္ အစုိးရ 

တဖြဲ႕လုံး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အဆုိတင္သြင္းျခင္းခံရသူ အစုိးရ 

အဖြဲ႕ဝင္သည္ တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ေပးရမည္။

(ဂ) အစိုးရတဖြဲ႕လံုး ႏုတ္ထြက္ရပါက ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ပုဒ္မ (၉၁) အရ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

သမၼတက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၇) ႏုတ္ထြက္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အခါ၌မဆို 

မိမိ၏ႏုတ္ထြက္လႊာကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသို႔ 

ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ႏုိင္သည္။
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(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အခါ၌မဆို 

ရာထူးမွႏတ္ုထြကလ္ွ်င ္ဝနႀ္ကီးမ်ားသညလ္ည္း မမိတိုိ႔ရာထူးမ်ား 

မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသို႔ တင္သြင္းေစရန္ မိမိ၏ 

ႏုတ္ထြက္လႊာကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လက္သို႔ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ မည္ 

သည့္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမဆို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၂၈) အစုိးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ 

ႏစ္ွစဥ္ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းကိုျပဳစု၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ 

တင္ျပရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ျပည္ပႏုိင္ငံတခုခုမွ ထိပါးတိုက္ 

ခုကိလ္ာလွ်င ္(သုိ႔တည္း မဟတု)္ ထိပါးတုက္ိခုက္ိခရံရန ္အေျခ 

အေနရွိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳ 

ခ်က္ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က်င္းပေနဆဲ 

ကာလမဟုတ္လွ်င္၊ အနီးကပ္ဆံုး 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) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုး 

ေသာ ႏုငိင္တံကာဆုငိရ္ာသေဘာတညူခီ်က္တိုင္းကု ိဖကဒ္ရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၉) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေ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 အစိုးရအဖြ႕ဲကို ဥပေဒအႀကံေပးရန္ႏွင့္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုကိုယ္စားျပဳ၍ ဥပေဒကိစၥမ်ား 

ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ 

တဦးအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္တင္သြင္းၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္။

(ခ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ုေရ႕ွေနခ်ဳပသ္ည ္လႊတ္ေတာတ္ရပရ္ပ္

၏ကုိယ္စားလွယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္

အစိုးရအဖြ႕ဲတရပ္ရပ္၏အဖြ႕ဲဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပုိင္ 

ခြင့္ရွိၿပီး ေမးျမန္းမႈမ်ားကို အစုိးရကုိယ္စား ရွင္းလင္းေျဖရွင္းခြင့္ 

ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၃၁) အျခားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔သည္ ၎တို႔တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ 

တာဝန္မ်ားမွတပါး -



84

(က) လစာေပးေသာ အျခားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၌ တာဝန္ယူျခင္းေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ 

(ခ) အျမတ္အစြန္းကုိ အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းတခုခု၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး 

အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္လုပ္ကုိင္ျခင္း မျပဳရ။

အခန္း (၈)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး

ပုဒ္မ (၁၃၂) တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

 တရားစီရင္မႈအာဏာသည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္တည္ရွိရမည္။ 

တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ 

ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီအဆင္ဆ့င္တ့ည္ေထာငထ္ားေသာ တရား႐ုံးမ်ားတြင ္

က်င္သ့ုံးပုငိခ္ြင္ရ့ွၿိပီး လြတ္လပ၍္ တရားမွ်တေသာ တရားစရီင္ေရးစနစ ္

ျဖစ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၃) လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္

 တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး 

တရားဥပေဒကုိသာ တာဝန္ခံရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၃၄) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာတရား႐ုံး

(က) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

တရား႐ုံးကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရမည္။

(ခ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရား႐ုံးကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး (၉) ဦးအပါအဝင္ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးတုိ႔ 

ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ဂ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရား႐ုံးတြင္ပါဝင္မည့္ အမ်ဳိး 

သားလႊတ္ေတာ၏္ ကုယ္ိစားလယွ္ႏငွ္ ့ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ၏္ကုိ

ယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္တုရားစရီင္ေရးအာဏာကု ိက်င္သ့ုံးရန ္

အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 

၎၏လက္ေအာကခ္ဖံကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုတရား႐ုံးမ်ားကု ိ

ဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္။
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(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုရား႐ုံးမ်ားဖြ႕ဲစည္းျခင္းႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယ ္

တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔ အပ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 

ဖြဲ႕စည္းျခင္း

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္တုရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပက္ု ိတရားသႀူကီး 

(၉) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္း 

သူမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ 

ခ်က္ျဖင့္ သမၼတက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ 

ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး 

အျဖစ္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ကိုမွ် အမည္ 

စာရင္းတင္သြင္းျခင္း မျပဳရ။

(ဃ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုတရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္တရားသႀူကီးမ်ား 

အနက္မွ တဦးကို တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းထမွဲ 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ သမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္။



87

ပုဒ္မ (၁၃၇) တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳ ပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အရည္အခ်င္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳ ပ္ 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) တရားသူႀကီးကုိယ္တိုင္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသို႔ 

ႏု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) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရား႐ံုးမ်ားသည္ ပုဒ္မ (၁၃၄) ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိေစရမည္။

 (၁) ျပညန္ယအ္ခ်င္းခ်င္းၾကားတြင ္ျဖစပ္ြားေသာ အျငင္းပြားမႈ 

မ်ား

 (၂) ျပည္နယ္တခု၏ ျပည္နယ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ 

တခု၏ ျပည္နယ္သားမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ မႈခင္းမ်ား

 (၃) ျပည္နယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္တခုမွ အျခားျပည္နယ္ တရား႐ုံး 

ခ်ဳပ္တခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္း စစ္ေဆးရန္အမႈမ်ား
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 (၄) ျပညန္ယ္တရား႐ုံးတခုႏငွ္ ့အျခားျပညန္ယ ္တရား႐ုံးတခ ု

အၾကား စရီငပ္ုငိခ္ြင္ ့ႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့အျငင္းပြားမႈမ်ား

 (၅) ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား (သို႔ 

မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရ (သုိ႔မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုတုိ႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ 

အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚေပါက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား

 (၆) လူမြဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒဝါလီခံျခင္းဆုိင္ရာ မႈခင္းမ်ား

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုရားလႊတ္ေတာမ္်ားသည ္ေအာက္ပါ 

စာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔မ်ားကုိ ထုတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

 (၁) ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

 (၂) အာဏာေပးစာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

 (၃) တားျမစ္ေစစာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

 (၄) အာဏာပုိင္ေမးစာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

 (၅) အမႈေခၚစာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ သီးသန္႔စီရင္ 

ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ 

ေတာ္မွ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၄၁) စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

 ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုတရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္တရားသႀူကီးမ်ား 

သည္ ပုဒ္မ (၁၃၈) (ခ) ႏွင့္ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ 

လာေသာအခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တူညီ 

ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ပါဝင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 

ေကာမ္ရငွက္ု ိလႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပ ္ညိႇႏႈငိ္း၍ ဖြ႕ဲစည္းရမည။္ ယင္းေကာမ္ 

ရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 

ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ တင္ျပခ်က္အေပၚတြင္ မဲေပး၍ 

ဆုံးျဖတ္ျခင္းျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စု အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

တရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏငွ္ ့ညိႇႏႈငိ္း၍ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရ 

မည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ 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 သတမ္တ္ွျပ႒ာန္းေပးေသာ လစာကု ိရယခူစံားပုငိခ္ြင္ရ့ိ ွ

ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄၄) အျခားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိျခင္း

 ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ 

သည့္ တရားစီရင္ေရး တာဝန္မွတပါး -

(က) လစာေပးေသာ အျခားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၌ တာဝန္ယူျခင္းေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ 

(ခ) အျမတ္အစြန္းကုိအေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းတခုခု၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး 

အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(ဂ) လႊတ္ေတာတ္ရပရ္ပ၏္ ကုယိစ္ားလယွ ္(သုိ႔မဟတု)္ အစုိးရအဖြ႕ဲ 

တခုခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၁၄၅) ကင္းလြတ္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တင္ကူးႀကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမွလြဲ၍ ၎တို႔၏ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ 
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ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူတရားစြဲဆုိျခင္း မခံထုိက္ 

ေစရ။

အခန္း (၉)

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း

ပုဒ္မ (၁၄၆) ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး၌ ႏုိင္ငံသားတဦး ရသင့္ရ 

ထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိ တူညီစြာခံစားရရွိ 

ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄၇) ျပည္နယ္သားအခြင့္အေရး

 ႏိုင္ငံသားတဦးသည္ မိမိေနရင္းေဒသျပည္နယ္မွ အျခားျပည္ 

နယတ္ခအုတြင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုငိ္ေသာကစိၥတြင ္ေျပာင္းေရႊ႕ေန 

ထိုင္ရာ ျပည္နယ္၏ဥပေဒႏွင့္အညီသာလွ်င္ အဆိုပါ ျပည္နယ္၏ျပည္

နယသ္ားျဖစခ္ြင့္ႏငွ္ ့မဲေပးပုငိခ္ြင္၊့ အေရြးခ်ယခ္ပံုငိခ္ြင္ကို့ ရရွိေစရမည။္
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ပုဒ္မ (၁၄၈) ႏုိင္ငံသားအလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္တခုခု၏ ျပည္နယ္ 

သားတဦးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။

(ခ) ႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ဦးမွ ေမြးဖြားလာသူတိုင္းသည္ အလို 

အေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံသားမိဘတဦးဦးမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္ 

အတြင္း၌ ေမြးဖြားလာသတိုူင္းသည ္အလိုအေလ်ာက ္ႏုငိင္သံား 

ျဖစ္သည္။

(ဃ) ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ 

သား ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားသည္ အလုိအေလ်ာက္ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။

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

ျဖစၿ္ပီးသူမ်ားဟ ုဆုရိာ တြင ္တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းတခခုကုု ိ

အသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထားသူမ်ား အက်ဳံးမဝင္ေစရ။

ပုဒ္မ (၁၄၉) ဥပေဒအရႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

(က) ဤဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

သားအျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရသူမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသား 

ျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ ႏုိ္င္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ရရွိ 

ေစရမည္။
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(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္ျပင္ပ၌ ႏိုင္ငံသားမိဘ 

တဦးဦးမွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးသည္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ 

ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅ဝ) ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

(က) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔မတိုင္မီကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အတြင္း၌ ေမြးဖြား၍ အစဥ္တစုိက္ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခား 

သားမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္း 

ထားေသာဥပေဒ၊ လပုထ္ုံးလပုန္ည္းမ်ားႏငွ္အ့ည ီႏုငိင္သံားျဖစ ္

ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ) ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅၁) တၿပိဳင္နက္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

 ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုႏုငိင္သံားတဦးသည ္အျခားႏုငိင္တံခ၏ု 

ႏုင္ိငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို႔ခံယူျခင္းေၾကာင့္ မူလဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အလုိအေလ်ာက္ ဆုံး႐ႈံးျခင္းမရွိေစရ။ 

တၿပိဳင္နက္တည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။



95

ပုဒ္မ (၁၅၂) ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မဲေပးပုိင္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ မိမိေနရင္းျပည္ 

နယမ္ ွအျခားျပညန္ယတ္ခသုုိ႔လည္းေကာင္း၊ အျခားႏုငိင္တံခသုုိ႔လည္း 

ေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

တခုလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲမ်ား 

တြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅၃) ျပည္နယ္သားအျဖစ္မဲေပးခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားတဦးသည္ သက္ဆိုင္ရာ 

ျပညန္ယ္တခခုတုြငသ္ာ မဲေပးခြင္၊့ အေရြးခ်ယခ္ပံုငိခ္ြင္က့ု ိက်င္သ့ုံးပုငိ ္

ခြင့္ရိွသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးကို ျပည္နယ္တခုထက္ပို၍ က်င့္သံုးပိုင္ 

ခြင့္ မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၁၅၄) ျပည္နယ္သားျဖစ္ျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည ္ျပညန္ယသ္ားျဖစ္ျခင္းဆိုငရ္ာ ဥပေဒကု ိျပ႒ာန္း 

ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅၅) အေဝးေရာက္ႏုိင္ငံသားမ်ား

 ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ုျပငပ္အျခားႏိုငင္မံ်ားသုိ႔ ေရာကရ္ွိေန 

ထုိင္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား
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ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

အခန္း (၁ဝ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား

ပုဒ္မ (၁၅၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြ႕ဲ 

မ်ားဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ု လုၿံခဳံေရးႏငွ္ ့ျပညသ္လူထူကုု ိကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဤ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ မည္ 

သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ပါတီဝင္မွ် မျဖစ္ေစရ။ မည္သည့္ႏုိင္ငံ 

ေရးပါတီ (သို႔တည္းမဟုတ္) လူပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ၾသဇာခံ မျဖစ္ေစရ။
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(င) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ကုာကြယ္ေရးႏွင္ ့လံုၿခဳံေရးဆုငိရ္ာတပ ္

ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္မႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အဖြ႕ဲဝင ္ျပညန္ယမ္်ားအားလုံး၏ အခ်ဳိးက် ကုယိစ္ားျပဳမႈရွရိမည။္

(စ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္း လူ 

မ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အသား အေရာင္၊ လိင္ႏွင့္ လိင္စိတ္ကြဲျပားမႈတုိ႔ 

အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၁၅၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရး 

တပ္ဖြဲ႕မ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံ

ၿခဳံေရးဆုငိရ္ာအဖြ႕ဲမ်ားကု ိ(ဤဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒႏငွ္အ့ည)ီ ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္း၍ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၅၈) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ု ကာကြယ္ေရးဆုငိရ္ာ အေျခခ ံ

မူဝါဒမ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူဝါဒ

မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၅၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္ကို ဖြ႕ဲစည္းထူေထာင္ 

ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

တပ္မေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္ေစရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စု လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ 

ကာကြယ္ေရးဆုငိရ္ာအေျခခမံဝူါဒမ်ားကု ိတာဝနခ္ံေဆာငရ္ြက္ 

ရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 

ကိစၥမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကြပ္ကမဲႈေအာက္တြင္ 

ရွိေစရမည္။

(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာငစ္တုပ ္မေတာတ္ြင ္လကရ္ွ ိတာဝနထ္မ္းေဆာင္ေနသ ူ

မည္သူ႔ကိုမွ် ခန္႔အပ္ျခင္း မရိွေစရ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေစရ 

မည္။
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ပုဒ္မ (၁၆ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကုိ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ 

ေလတပ္တုိ႔ျဖင့္ လုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုပမ္ေတာ၏္ ဖြ႕ဲစည္းမႈဆုငိရ္ာ ဥပေဒ 

ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရ 

မည္။

ပုဒ္မ (၁၆၁) အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါ 

မဆုိ အရပ္ဘက္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၂) အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္ 

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ -

(က) စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၏ အခြင့္အာဏာကုိအသုံးျပဳၿပီး ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာငစ္တုပမ္ေတာအ္ပါအဝင ္ကာကြယ္ေရးႏငွ္ ့လုၿံခဳံေရး 

တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

လံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႕ကိုမဆို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလံုၿခဳံ 
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ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္ 

နယအ္စုိးရမ်ားတုိ႔ႏငွ္ ့ညိႇႏႈငိ္းၿပီး ဆင့္ေခၚခြင္၊့ စစုည္းခြင္၊့ တာဝန ္

ေပးအပ္ခြင့္၊ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၃) စစ္တကၠသုိလ္မ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္၏ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ 

ေလတပ္တုိ႔အတြက္ သီးျခားေသာ စစ္တကၠသုိလ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ 

ေထာင္ရမည္။ ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားမွ အခ်ဳိးက်တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရွိေစ 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၄) ပညာေပးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ျခင္း

 စစ္ပညာသင္တန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ 

မ်ားအျပင္ -

(က) ဒမီုကိေရစအီေျခခကံ်င္စ့ဥ္ႏငွ္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးဆုငိရ္ာ သေဘာ 

တရားမ်ား၊

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ 

အရပဘ္က ္အပုခ္်ဳပ္ေရး ဆုငိရ္ာ အေျခခသံေဘာတရားမ်ားကိုပါ 

ထည့္သြင္းသင္ၾကားပုိ႔ခ်ရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၆၅) စစ္မႈထမ္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံသား 

တုိင္း ဥပေဒအရ စစ္မႈထမ္းရမည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားစစ္မႈထမ္းေရးဆုိင္ 

ရာဥပေဒကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႕

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္သ့ကဆ္ုငိ္ေသာ အမ်ဳိးသားလုၿံခဳံေရး 

ႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ 

တပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ရုတဲပဖ္ြ႕ဲကု ိအရပသ္ားအစုိးရ အပုခ္်ဳပ ္

ေရးလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ 

အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခဳံေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စု ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကို အရပ္သား 

အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။
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(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း ထူ 

ေထာင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္မွ ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၈) အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ

 အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

အခန္း (၁၁)

အေရးေပၚအေျခအေန

ပုဒ္မ (၁၆၉) အေရးေပၚအေျခအေန

 ေအာက္ပါ အေျခအေနတရပ္ရပ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ 

အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ေၾကညာပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္ကို ျပည္ပလက္နက္ကိုင္ 

တပမ္်ားက တိုကခ္ုကိ္ျခင္း (သုိ႔တည္းမဟုတ)္ တုကိခ္ုကိမ္ညဟု္ 

ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းရွိျခင္း။
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(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈပ်က္ျပားၿပီး အမ်ားျပည္သူ 

၏လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ၿခိမ္း 

ေျခာက္၊ ထိပါး၊ ပ်က္ျပားသည့္အေျခအေန ေပၚေပါက္ျခင္း။

(ဂ) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး 

မႈမ်ား၊ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ ေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း (သုိ႔တည္း 

မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚလာရန္ ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္း ရွိျခင္း။

ပုဒ္မ (၁၇ဝ) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အထက္ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ 

(က) (ဂ) တုိ႔အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတသည္ ဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတခု 

အတြက္ျဖစ္ေစ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အထက္ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ 

(ခ) အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာေပးရန္ ေတာင္းဆို 

လာျခင္းျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတသည္ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတခု 

အတြက္ ျဖစ္ေစ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးႏိုင္သည္။
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(ဂ) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းသည္ ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ 

(က) ႏွင့္ (ခ) ပါ ကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာငစ္ဝုနႀ္ကီးခ်ဳပသ္ည ္အနီးကပဆ္ုံး ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာပ္ုမံနွ ္

အစည္းအေဝး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေရး 

ေပၚ အစည္းအေဝးကိုေခၚယူ၍ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းကို 

အတည္မျပဳပါက အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းသည္ 

ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။

(ဃ) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္ဖ်က္သမိ္းထားေသာကာလအတြင္း အေရး 

ေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္

စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသို႔ တင္ျပ 

၍ အနီးကပဆ္ုံး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာအ္စည္းအေဝး (သုိ႔တည္း 

မဟုတ္) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းေဝးကို ေခၚယူ 

၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အေရး 

ေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းကုိ အတည္မျပဳပါက အေရးေပၚ 

အေျခအေနေၾကညာျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇၁) တည္ရွိသည့္သက္တမ္းကာလ

(က) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာၿပီးေနာက္ တည္ရွိရမည့္ သက္ 

တမ္းကာလကို အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာရန္လိုအပ္သည့္ 
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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 တုိးျမႇင့္မႈတုိင္းကို 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူအတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ တုိး 

ျမႇင့္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ 

ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္မရရွိလွ်င္ မည္သည့္သက္တမ္းတုိး 

ျခင္းကုိမွ် တရားဝင္ မျဖစ္ေစရ။
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(ဂ) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္ဖ်က္သမိ္းထားေသာကာလအတြင္း အေရး 

ေပၚအေျခအေနသက္တမ္းကာလကုိ ထပ္မံတမ္းတုိးျမႇင့္ရန္လုိ 

အပ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသို႔တင္ျပ၍ အနီးကပ္ဆံုးအမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး (သုိ ႔တည္းမဟုတ္) အမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကိုေခၚယူ၍ အမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္၏ထကဝ္က္ေက်ာဆ္ႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခ်ကရ္ယရူ 

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 

ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ု ကာကြယ္ေရးႏငွ္ ့လုၿံခဳံေရးတပဖ္ြ႕ဲ 

မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။

 (၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရိွ မည္သည့္ကာကြယ္ 

ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ တပ္ဖြဲ႕ကုိမဆုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 
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ေထာင္စုလုံၿခဳံေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစုိးရတို႔ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း 

ၿပီး ဆင့္ေခၚခြင့္၊ စုစည္းခြင့္၊ တာဝန္ေပးအပ္ခြင့္၊ ႐ုပ္သိမ္း 

ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ) ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရး 

ေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 

သည္ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္မ်ားကုိ စုစည္းအသုံးခ်ျခင္း၊ ျပည္ 

နယအ္စုိးရမ်ားသုိ႔ ညႊနၾ္ကားခ်ကမ္်ား ထတု္ျပန္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳပုငိ ္

ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ) ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရး 

ေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 

သည္ -

 (၁) ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္မ်ားကုိ စုစည္းအသုံးခ်ျခင္း၊ ျပည္ 

နယအ္စုိးရမ်ားသုိ႔ ညႊနၾ္ကားခ်က္မ်ား ထတု္ျပန္ျခင္းတုိ႔ကု ိ

ျပဳပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

 (၂) ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ျခင္း မရွိမွ 

သာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို အကန္႔ 

အသတ္ျဖင့္ အသုံးျပဳေစရမည္။
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(ဃ) အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွန္သမွ်ကို အနီးကပ္ဆံုးျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ 

အစီရင္ခံရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇၃) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စီစစ္ျခင္း

 ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာတရား႐ုံးသည္ -

(က) အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ေၾကညာျခင္း

(ခ) အေရးေပၚအေျခအေန၏ သက္တမ္းကာလတုိးျမႇင့္ျခင္း

(ဂ) အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ ေၾကညာျခင္းေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထား 

ေသာဥပေဒ (သို႔တည္း မဟုတ္) အျခားလုပ္ေဆာင္မႈတရပ္သည္ 

ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း 

ရွိမရွိကုိ စီစစ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၇၄) အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း တရားစီရင္ေရး

 မည္သို႔ေသာအေရးေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္မဆို တရား 

စီရင္ေရးအာဏာသည္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္သာ တည္ရိွရမည္။ တည္ဆ ဲ

ဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကသာ တရားစီရင္ 

ရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၇၅) ႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရွိေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ 

ေၾကညာျခင္း၏အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒ (သို႔တည္း 

မဟုတ္) မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကမွ် အခန္း (၂) ပုဒမ္ (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) 

ပါ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားတဦး၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 

အသက္ရွင္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ မထိခုိက္ေစရ။

ပုဒ္မ (၁၇၆) အေရးေပၚကာလအတြင္း ဥပေဒျပဳ႒ာန္းခ်က္

 အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ 

လူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ 

ေစ၊ ပုဒ္မ (၁၇၅) ပါ ႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရွိေသာ အေျခခံအခြင့္အေရး 

မ်ားမလွြ၍ဲ မညသ္ည္အ့ခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့ကန္႔သတခ္်က္မ်ားအတြကမ္ဆို 

လိုအပ္ေသာဥပေဒကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳ 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇၇) အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆုံးျခင္း

(က) သတမ္တွထ္ားသည္ ့အေရးေပၚအေျခအေန သကတ္မ္းကာလ 

အလုိအေလ်ာက္ကုန္ဆုံးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သမၼတမွ ႐ုပ္သိမ္းလွ်င္ 

ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္မွ အတည္မျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ အေရး 

ေပၚအေျခအေန သက္တမ္းကာလ ၿပီးဆုံးေစရမည္။
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(ခ) အေရးေပၚသက္တမ္းကာလ ၿပီးဆုံးေၾကာင္းကု ိတရားဝင ္ႏုငိင္ ံ

ေ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

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မဟာရန္ကုန္ျဖစ္သည္။ 
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ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ႐ုံးစုိက္ရာနယ္ေျမကုိ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က 

ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၃) ႐ုံးသုံးဘာသာ

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ု ႐ုံးသံုးဘာသာအျဖစ ္ဗမာဘာသာႏငွ္ ့

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) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုတရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္တရားသႀူကီးမ်ား
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(စ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ႔သည္

 မိမိတို႔အား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း အတည္ျပဳၿပီးသည္ 

ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာအတုိင္း 

သက္ဆိုင္ရာေနရာဌာနမ်ားတြင္ မဆိုင္းမတြ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၅) ေကာ္မရွင္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါ လြတ္လပ္ 

ေသာ ေကာ္မရငွမ္်ား ကို ဖြ႕ဲစည္းႏုငိရ္န ္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရမည။္

 (၁) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

 (၂) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးေကာ္မရွင္

 (၃) အဂတိလုိက္စားမႈ စုံစမ္းတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္

 (၄) ျပည္ေထာင္စုဝန္ထမ္းေရးရာေကာ္မရွင္

 (၅) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

 (၆) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မရွင္

 (၇) ကေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္

 (၈) လူနည္းစုအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္

(ခ) အထက္ပါေကာ္မရွင္မ်ား၏ ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ားကို 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။
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(ဂ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာသ္ည ္အထကပ္ါေကာမ္ရငွ ္

မ်ားအျပင္ လုိအပ္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ 

ေပးအပ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၈၆) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

(က) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာက္ ေရြးခ်ယအ္မညစ္ာရင္းတငသ္ြင္းေသာ 

ပုဂိၢဳလ္ (၁ဝ) ဦးကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က 

လက္ခံအတည္ျပ ၿဳပီးပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုသမၼတသည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး 

အပ္ရမည္။

(ခ) ထိုေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ တုိင္တန္းခ်က္ လက္ခံရရွိေသာအခါတြင္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ဳိးေဖာကမ္ႈမ်ားကု ိလြတလ္ပစ္ြာ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ မိမိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၇) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာက္ ေရြးခ်ယအ္မညစ္ာရင္းတငသ္ြင္းေသာ 

ပုဂိၢဳလ္ (၁ဝ) ဦးကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံ 



114

အတည္ျပဳၿပီးပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ေရြးေကာက္

ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၈) အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး 

ေကာ္မရွင္

(က) ဤဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီ ကာလအေတာအတြင္း 

အာဏာပိုင္တရပ္ ရပ္၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစံုတရာေၾကာင့္ 

ထခိုကိန္စန္ာဆုံး႐ႈံးမႈ ခစံားရေသာ ႏုငိင္သံားမ်ား၏ နစန္ာခ်က ္

မ်ားကိုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမွန္တရား 

ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္တရပ္ကို 

ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) အမနွတ္ရားေဖာထ္တု္ေရးႏငွ္ ့ျပနလ္ညသ္င့္ျမတ္ေရးေကာမ္ရငွ ္

၏ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ သက္တမ္းကာလ၊ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဂ) ေကာမ္ရငွက္ုတိညူီေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးကုယိစ္ားလွယ ္

ဦးေရျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ဃ) အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ နစ္နာခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ 

ကုစားေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၈၉) ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကိစၥ

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သေဘာတူလက္မွတ္ေရး 

ထိုးခဲၿ့ပီး တင္ျပလာေသာ ႏုငိင္တံကာဆုငိရ္ာသေဘာတညူခီ်က ္

မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳရန္လိုေသာ (သို႔တည္းမဟုတ္) 

ဥပေဒျပဳရန္ အေၾကာင္းရိွေသာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ 

ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္၍ 

အတည္မျပဳခဲ့ေသာ္ အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္သည္ အတည္ 

မျဖစ္ေစရ။

ႁခြင္းခ်က။္   ။ ဤပုဒ္မခြဲ (ခ) သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလာေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ဆုိင္ရာ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ 

ဆုိင္ေစရ။

(ခ) နည္းပညာဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိ

စၥရပ္မ်ား ျဖစ္-မျဖစ္ အတည္ျပဳျခင္းကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ဆုံးျဖတ္ရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း 

မျပဳလွ်င ္မညသ္ည့္ႏုငိင္တံကာဆုငိရ္ာ သေဘာတညူခီ်ကကို္မွ် 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒတစိတ္ တေဒသ မျဖစ္ေစရ။
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ပုဒ္မ (၁၉ဝ) လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း

(က) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာသ္ည ္လဥူီးေရသန္းေခါငစ္ာရင္း ေကာကယူ္ 

ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ရမည္။

(ခ) အနည္းဆုံး ဆယ္ႏစွတ္ႀကမိ ္လဥူီးေရသန္းေခါငစ္ာရင္း ေကာက ္

ယူရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၁) တရားဝင္ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းပုိင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာျပ႒ာန္း 

ခ်က္

(က) ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ 

၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ 

တာဝန္ရွိေစရမည္။

(ခ) အထက္ပါ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၂) စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဆိုျပဳတင္သြင္းလာသူကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။ 
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စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို 

လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။ စာရင္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရိွခ်က္ 

မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဗဟုိဘဏ္

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုေငြေၾကးေရးရာကု ိထိန္းခ်ဳပက္ြပက္ဲႏုငိ ္

ရန္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒ 

ႏင့္ွအညီ လြတ္လပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟို ဘဏ္ 

တခု ထူေထာင္ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဘဏ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ 

ေ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၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး 

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 ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ မိ႐ုိးဖလာ 

ေနထိုင္ပုိင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည့္နယ္ေျမကိုျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမ၏ တစိတ္ 

တပုိင္းကုိျဖစ္ေစ အဆိုပါတုိင္းရင္းသားလူနည္းစု၏ ဌာေနေျမ 

ယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

(ခ) ဌာေနေျမယာသတ္မွတ္ျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ 

ေတာ္ ၏ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၆) တရားခံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း

 ျပည္နယ္တခုအတြင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ အျခားျပည္ 

နယတ္ခသုုိ႔ ထြက္ေျပးေရာကရ္ွသိြားေသာ တရားခတံဦးအား ဖမ္းဆီးရ 

မိထားေသာ ျပည္နယ္အစိုးရထံမွ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရက 
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မိမိျပည္နယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိလာပါက တရားခံ 

အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။

 သုိ႔ရာတြင္ ထုိသို႔ 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 

ခ်ကမ္်ား၊ ညႊနၾ္ကားခ်က္ မ်ားႏငွ္ ့လုပထံု္းလပုန္ည္းမ်ားကု ိဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳ 

ေသးမီ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္သမွ် အတည္ 

ျဖစ္သည္။
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ပုဒ္မ (၁၉၈) တည္ဆဲတရား႐ုံးမ်ား

 အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တရားေရးစနစ္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပၚ 

ေပါက္သည္အထိ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င့္ 

သုံးခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၉) ဝန္ထမ္းမ်ား

 ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳ 

မီက တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ အစုိးရအမႈထမ္းအားလံုး 

သည္ မူလရာထူးတာဝန္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္အမႈထမ္းေဆာင္ 

ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝဝ) ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္းမ်ား

(က) ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ 

ႏုိင္ငံတကာသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွအပ 

ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ 

မျပဳမီက ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ေသာစာခ်ဳပ္မ်ား 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပန္လည္သံုး 

သပ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထပ္မံအတည္ျပဳေသာ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား သာလွ်င္ ဆက္လက္အတည္ျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂ဝ၁) လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း

 အသြငကူ္းေျပာင္းေရးကာလအတြင္း လဥူီးေရသန္းေခါငစ္ာရင္း 

ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

ယာယီလူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ 

ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝ၂) ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၊ 

အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား 

ဖြဲ႕စည္းျခင္း

(က) ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၄၈) ႏွင့္ (၄၉) 

အရ အမ်ဳိးသားျပညန္ယမ္်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ားျပညန္ယမ္်ား၊ ဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို 

ဖြ႕ဲစည္းႏုငိ္ေရးအတြက ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိတုငိ္း 

ရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔သည္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) ဤဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၅၃) အရ ကိုယ္ပိုင္ 

အပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသမ်ားႏွင္အ့မ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ား ဖြ႕ဲစည္းႏုငိ္ေရး 

အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔သည္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။
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(ဂ) တုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားအမနွက္ု ိ

ေဖာထ္တ္ုရယူႏုငိရ္နအ္တြက ္လိုအပ္ေသာေဒသမ်ားတြင ္စုစံမ္း 

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္၍ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။

(ဃ) အဆိုပါနယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူလူထု၏ 

ဆႏၵသေဘာထားကု ိေကာက္ယၿူပီး ျပညသ္အူမ်ားစ၏ုဆႏၵႏငွ္ ့

အညီ နယ္နိမိတ္ပုိင္းျခား သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသား 

ျပည္နယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားစာရင္းကုိ ဤဖက္ 

ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း 

ျပ႒ာန္းရမည္။

အခန္း (၁၄)

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း

ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ပုိင္ခြင့္

(က) အတိအက်ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေသာဥပေဒျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဤဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 
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ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိေစရ 

မည္။

(ခ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားအား ျပငဆ္ငရ္န္ျဖစပ္ါက ဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုခလုုံးအတုငိ္းအတာျဖင္ ့လထုူဆႏၵခယံပူြ ဲ

ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

 (၁) ပုဒမ္ (၁) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ 

အမည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊

 (၂) ပုဒ္မ (၂) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး 

အာဏာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊

 (၃) ပုဒမ္ (၅) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥ၊

 (၄) ပုဒမ္ (၈) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

၏ နယ္နိမိတ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊

 (၅) ပုဒမ္ (၉) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို 

ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥ၊

 (၆) ပုဒမ္ (၄၈) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကိစၥ၊
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 (၇) ပုဒမ္ (၆ဝ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းမႈ ကိစၥ၊

 (၈) ပုဒမ္ (၁၂၁) (က) တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုအစုိးရ ဖြဲ႕စည္းမႈကိစၥ။

(ဂ) အထက္ ပုဒ္မခြ ဲ(ခ) တြင္ အတိအက် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ 

ျပည္ေထာငစ္အုဖြ႕ဲဝင ္ျပညန္ယအ္ားလုံး၏ သံုးပုံႏစွပ္ု ံေထာကခ္ ံ

မႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝ၄) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈအတည္ျဖစ္ျခင္း

 ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား 

ေအာက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အတည္ျဖစ္ေစရ 

မည္။

(၁) လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အနည္းဆုံး 

သုံးပုံတပုံ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) 

ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာက္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ျပည ္နယမ္်ားသည ္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ 

လူထုသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
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မ်ားက တဆင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကို 

စတင္အဆုိျပဳတင္သြင္းႏုိင္သည္။

(၂) ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲဝင္ 

ျပည္နယ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ အျခားလႊတ္ 

ေတာ္တရပ္ရပ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရမည္။

(၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အဖြ႕ဲဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံ 

ရရွၿိပီးေနာက ္၎တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားကု ိ(၄၅) ရကအ္တြင္း 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရမည္။

(၄) ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္တရပ္စီတြင္ ကုိယ္စား 

လွယ္ဦးေရ အနည္းဆံုးသုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ ေထာက္ခံမႈရရွိလွ်င္ ျပည္ 

နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ရမည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ 

ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္အားလုံး၏သုံးပုံႏွစ္ပုံ ေထာက္ခံမႈရ 

ရိွပါက လူထုဆႏၵခံယူပြကိုဲ က်င္းပရမည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြတဲြင္ 

ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရရွိပါက ဥပေဒ 

ၾကမ္းသည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။
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(၅) ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္တရပ္စီတြင္ 

ကုယိစ္ားလယွဥ္ီးေရ အနည္းဆုံးသုံးပုံႏစွပ္ု ံေထာကခ္မံႈရရွလွိ်င ္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာငစ္အုဖြ႕ဲဝင္ျပညန္ယအ္ားလုံး၏ သုံးပုံႏစွပ္ုံေထာက္ခမံႈကု ိ

ရရွိပါက ဥပေဒၾကမ္းသည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

(၆) အထက္ပါ အပိုဒခ္ြဲ (၄) ႏွင့္ (၅) အရ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒ 

ၾကမ္းကုိ ပုဒ္မ (၁၁၄) အပုိဒ္ခြဲ (ဌ) ပါတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ 

ရြက္ရမည္။

×××


