(က)

၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ
မာတိကာ
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

၁။

အခန်း(၁) အမည် ှင့် အဓိပ*ာယ်ေဖာ် ြပချက်

၁

၂။

အခန်း(၂) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးမျ
ေဝးများ

၃

ေခ.ယူြခင်း
- အစည်းအေဝးများ

၃

- အစည်းအေဝးအစီအစဥ်

၃

၃။

အခန်း(၃)လတ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေြမာက်ြခင်း

၄

၄။

အခန်း(၄) သဘာပတိ

၅

- သဘာပတိတင်ေ ြမ4ာက် ြခင်း
၅။

အခန်း(၅) ဥက5 6 ှင့် ဒုတိယဥက5 6
- ဥက5 6 ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ4ာက် ြခင်း
- ဒုတိယဥက5 6

၅
၉
၉

ေရွးေကာက်တင်ေြမ4ာက်

ြခင်း

၁၃

- ဥက5 6 ှင့် ဒုတိယဥက5 6အဖ
ြ စ် ကတိ
သစ9ာ ြပ:ခ
ြ င်း ှင့် တာဝန်လဲအပ် ြခင်း

၁၃

(ခ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ
- အခ
ြ ားတာဝန်ေပးအပ်ခံရ ြခင်း

စာမျက် ှာ
၁၄

- ဥက5 6 ှင့် ဒုတိယဥက5 6တို ၏

၆။

တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၄

အခန်း(၆) လတ်ေတာ်အစည်းအေ၀းများ

၂၀

- အစည်းအေဝးေနရက် ှင့် အချိန်
သတ်မှတ် ြခင်း

၂၀

- အစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက် ြခင်း

၂၀

-ေဆွးေ ွးခွင့် ှင့် အချိန်သတ်မှတ် ြခင်း

၂၂

- ဆ @မဲ ြဖင့်ဆုံး ြဖတ် ြခင်း

၂၃

-တံခါးပိတ်အစည်းအေဝး ကျင်းပခ
ြ င်း

၂၃

- အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း ှင့်
ဆုံး ြဖတ်ချက်များ

၂၄

- အစည်းအေဝးတွင် လိုက်နာရန်
စည်းကမ်း ှင် ့ အေရးယူရန်
နည်းလမ်းများ

၂၅

(ဂ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

- ခွင့်ပန် &ကားခ
ြ င်း ှင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်
ြခင်း

၂၈

၇။ အခန်း(၇) လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ
မတီများ

၃၀

- ဖွဲEစည်း ြခင်း

၃၀

- ေကာ်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့် ှင့်
အခွင့်အေရးများ
- ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၃၁
၃၂

- ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ ရပ်စဲ ြခင်း ှင့်
အေရးယူ ြခင်း

၃၃

- ဥက5 6က ေကာ်မတီများကို Fကီး &ကပ်
ကွပ်ကဲ ြခင်း
၈။ အခန်း(၈) ဥပေဒက
& မ်းေကာ်မတီ

၃၄
၃၄

- ဖွဲEစည်း ြခင်း

၃၄

- ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ

၃၅

- ေကာ်မတီ၏တာဝန်များ

၃၅

(ဃ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

- ေကာ်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၃၇

- ေကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာတင် ြပ ြခင်း

၃၉

၉။ အခန်း(၉) ြပည်သူ ေငွစာရင်းေကာ်မတီ

၄၀

- ဖွဲEစည်း ြခင်း

၄၀

- ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ

၄၀

- ေကာ်မတီ၏တာဝန်များ

၄၁

- ေကာ်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၄၄

- ေကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာတင် ြပ ြခင်း

၄၅

၁၀။ အခန်း(၁၀) လတ်ေတာ်အခွင့်အေရး ေကာ်မတီ

၄၆

- ဖွဲEစည်း ြခင်း

၄၆

- ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ

၄၇

- လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးကိစ9 တင် ြပ
ခွင့် ှင့် တင်ြပရာတွင် လိုက်နာရမည့်
နည်းလမ်းများ
- ေကာ်မတီ၏တာဝန်များ

၄၇
၄၉

(င)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

- ေကာ်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၅၁

- ေကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာတင် ြပ ြခင်း

၅၃

၁၁။ အခန်း(၁၁) အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိမျ
များ
ှင့် တာ၀
တာ၀န်ခံချက်များ စိစစ်ေရး
ေကာ်မတီ

၅၅

- ဖွဲEစည်း ြခင်း

၅၅

- ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ

၅၆

- ေကာ်မတီ၏တာဝန်များ

၅၆

- ေကာ်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၅၇

- ေကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာတင် ြပ ြခင်း

၅၈

၁၂။ အခန်း(၁၂) အခ
ြ ားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့်
အဖွဲEများ

၅၉

- ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်အတွက်
ပူးေပါင်းေကာ်မတီများ

၅၉

(စ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

- အမျိ:းသားလတ်ေတာ် ှင့် ည4ိ ိHင်းရန်
ဖွဲEစည်းသည့် ပူးေပါင်းေကာ်မတီများ

၆၀

- ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံIခံ:ေရးေကာ်မတီ

၆၁

- အခ
ြ ားေကာ်မတီများ

၆၂

- ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲEများ

၆၃

- ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၆၃

၁၃။ အခန်း(၁၃) လတ်ေတာ် ေကာ်မတီဝင်အြဖစ်မှ
ုတ်ထွက်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း ှင့် အစား
ထိုးတာဝန်
တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း

၆၄

- ုတ်ထွက်ြခင်း ှင့် တာဝန်မှရပ်စဲြခင်း

၆၄

- အစားထိုးတာဝန်ေပးအပ် ြခင်း

၆၄

၁၄။ အခန်း(၁၄) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ
ရပ်စဲြခင်း

၆၅

- ရပ်စဲ ြခင်း

၆၅

- လစ်လပ်ေ &ကာင်းေက
& ညာခ
ြ င်း

၆၆

(ဆ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

၁၅။ အခန်း(၁၅) ဥက5 6 ှင့် ဒုတိယဥက5 6အား တာဝန်မှ
Jုပ်သိမ်းြခင်း ှင့်အစားထိုး ေရွးေကာက်
တင်ေြမ4ာက် ြခင်း

၆၆

- တာဝန်မှJုပ်သိမ်းရန် အဆိုလာတင်
သွင်း ြခင်း

၆၆

- ဥက5 6အားအစည်းအေဝးကာလတွင်
တာဝန်မှJုပ်သိမ်းရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

၆၇

- စုံစမ်းစစ်ေဆး ြခ င်း၊စစ်ေဆးေတွEရှိ
ချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၆၉

- စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲE၏တင်ြပချက်
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက် ြခင်း
- ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို ေက
& ညာခ
ြ င်း

၇၀
၇၁

- ဒုတိယဥက5 6အား အစည်းအေဝး
ကာလတွင် တာဝန်မှJုပ်သိမ်းရန်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၇၂

(ဇ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

- ဥက5 6 ှင့် ဒုတိယဥက5 6 ှစ်ဦးလုံးအား
အစည်းအေဝးကာလတွင် တာဝန်မှ
Jုပ်သိမ်းရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၇၃

- ဥက5 6အား အစည်းအ ေဝးကာလ
မဟုတ်သည့်အခါတွင် တာဝန်မှ
Jုပ်သိမ်းရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၇၉

- ဒုတိယဥက5 6အား အစည်းအ ေဝး
ကာလမဟုတ်သည့်အခါတွင်တာဝန်မှ
Jုပ်သိမ်းရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၈၀

- ဥက5 6 ှင့်ဒုတိယဥက5 6 ှစ်ဦးလုံးအား
အစည်းအေဝးကာလ မဟုတ်သည့်
အခါတွင် တာဝန်မှ Jုပ်သိမ်းရန်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း
- အစားထိုးေရွးေကာက်တင်ေြမာ4 က်ြခင်း

၈၀
၈၁

၁၆။ အခန်း(၁၆) လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းသည့်
ေမးခွန်းများ
- ေမးခွန်းေပးပို ြခင်း

၈၂
၈၂

( စျ )
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

- ေမးခွန်း ှင့်စပ်လျဥ်းသည့်ကန် သတ်
ချက်များ

၈၃

- ေမးခွန်း ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် စည်းကမ်း
ချက်များ

၈၄

- ေမးခွန်းများ ေမးခွင့်မ ြပ:ခ
ြ င်း

၈၅

- Hတ် ြဖင့် ေဖ
ြ ဆိုရမည့် ေမးခွန်းများ

၈၆

- ေမးခွန်းများကို ေြဖက
& ားခ
ြ င်း ှင့်
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၈၇

- ေမးခွန်း၏ အေဖ
ြ မှ ေပ.ေပါက်လာ
သည့် အများပ
ြ ည်သူတို အတွက်
အေရးက
F ီးေသာကိစ9 ေဆွးေ ွး ြခင်း

၈၉

- ေဆွးေ ွးရန် ှင့် ေဖ
ြ &ကားရန်နည်းလမ်း

၈၉

၁၇။ အခန်း(၁၇) လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းသည့်
အဆိုများ
- အဆိုေပးပို ြခင်း

၉၁
၉၁

(ည)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

- အဆို ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကန် သတ်
ချက်များ

၉၁

- အဆို ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် စည်းကမ်း
ချက်များ

၉၂

- အဆိုများတင်သွင်းခွင့်မ ြပ:ခ
ြ င်း

၉၃

- လတ်ေတာ်၏ မူလအစီအစဥ်ကို
ေရEဆိုင်း ိုင် ြခင်း

၉၃

- ဝမ်းသာေက
& ာင်း၊ ဝမ်းနည်းေက
& ာင်း
အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၉၄

- အေရးက
F ီးကိစ9တစ်ရပ်ကို ေဆွးေ ွး
ရန်အဆိုတင်သွင်း ြခင်း ှင့် ေဆွးေ ွး
ြခင်း

၉၄

- စွပ်စွဲ ြပစ်တင် ြခင်းဆိုင်ရာ အဆို ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၉၆

- အဆိုတင်သွင်း ြခင်း

၉၇

- အဆိုတင်သွင်းရန်အစီအစဥ်

၁၀၀

- အဆိုကိုေဆွးေ ွး ြခင်း

၁၀၀

(ဋ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ
- အဆိုကိုJုပ်သိမ်း ြခင်း

စာမျက် ှာ
၁၀၂

- အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ေပးခ
ြ င်း

၁၀၂

- ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်း ြခင်း

၁၀၃

- ြပင်ဆင်ချက်အဆိုကို Jုပ်သိမ်း ြခင်း

၁၀၅

- ြပင်ဆင်ချက်အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍
ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၁၀၅

၁၈။ အခန်း(၁၈) လတ်ေတာ်သို စတင်တင်သွင်းသည့်
ဥပေဒ &ကမ်းများ
- ဥပေဒက
& မ်းေပးပို ြခင်း

၁၀၆
၁၀၆

- ဥပေဒက
& မ်းကို လက်ခံေဆွးေ ွးရန်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၁၀၇

- ဥပေဒက
& မ်းကို ိုင်ငံေတာ် ြပန်တမ်း
တွင် ေက
& ညာ ြခင်း
- ဥပေဒက
& မ်းတင်သွင်း ြခင်း

၁၀၈
၁၀၈

(ဌ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

- ဥပေဒက
& မ်းကို ေဆွးေ ွး ြခင်း

၁၁၀

- အမျိ:းသားလတ်ေတာ်သို ေပးပို ြခင်း

၁၁၃

- အမျိ:းသားလတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်
မပ
ြ :ဘဲြပန်လည်ေပးပို ေသာ ဥပေဒက
& မ်း
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း

၁၁၃

- အမျိ:းသားလတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်
ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပို ေသာ ဥပေဒက
& မ်း
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၁၁၄

- အမျိ:းသားလတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်
များကို သေဘာတူ ြခင်း

၁၁၅

- အမျိ:းသားလတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်
များကို သေဘာမတူ ြခင်း

၁၁၆

- အမျိ:းသားလတ်ေတာ်က သေဘာမတူ
ေက
& ာင်း ြပန် &ကားေသာ ဥပေဒက
& မ်း
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၁၁၇

(ဍ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

၁၉။ အခန်း(၁၉) အမျိ:းသားလတ်
းသားလတ်ေတာ်၌ စတင်တင်သွ
သငွ ်း
၍အတည်ြပ:ပ
I ီးေသာ ဥပေဒက
& မ်း

၁၁၈

- အမျိ:းသားလတ်ေတာ်က အတည် ြပ:
Iပီးေသာ ဥပေဒက
& မ်း ှင့် စပ်လျဥ်း
၍ေဆာင်ရွက် ြခင်း

၁၁၈

၂၀။ အခန်း(၂၀) နည်းဥပေဒများ၊
စည်းကမ်းများကို
တင် ြပ ြခင်း

စည်းမျဥ်း ှင် ့
လတ်ေတာ်သို

၂၁။ အခန်း(၂၁) ုိင်ငံေတာ်သမSတ ှင့်
ဆက်သွယ်ေရး

၁၁၉
လတ်ေတာ်

၁၂၁

- ုိင်ငံေတာ်သမSတက လတ်ေတာ် ှင့်
ဆက်သွယ် ြခင်း

၁၂၁

- လတ်ေတာ်က ိုင်ငံေတာ်သမSတ ှင့်
ဆက်သွယ် ြခင်း

၁၂၁

၂၂။ အခန်း(၂၂) အေရးေပ.ကာလဆိုင်ရာ
ချက် ှင့် လတ်ေတာ်
၂၃။ အခန်း(၂၃) ဖွံE Iဖိ:းေရးရန်ပုံေငွ သုံးစွဲ ြခင်း

ြပ6ာန်း
၁၂၂
၁၂၂

(ဎ)
စဥ်

အေက
& ာင်းအရာ

၂၄။ အခန်း(၂၄) အေထွေထွ
၂၅။ ေနာက်ဆက်တွဲ (က) မှ (ဃ) ထိ
၂၆။ ပုံစံ (၁) မှ (၆) ထိ

စာမျက် ှာ
၁၂၄

ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ုိင်ငံေတာ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ်
အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ် 2/2013
2013ခု
ရာနည်းဥပေဒများ
2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်
1374 ခု ှစ်၊ ြပာသိုလ ြပည့်ေကျာ် 11 ရက်
(2013 ခု ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 6 ရက်)
ြပည်သူ လတ်ေတာ်သည် 2012 ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ
ဥပေဒပုဒ်မ 70 အရ အပ် ှင်းထားသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကုိ ကျင့်သုံးလျက်
ဤနည်းဥပေဒများကို ထုတ် ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း(1)
အမည် ှင့် အဓိပ7ာယ်ေဖာ် ြပချက်
1။

ဤနည်းဥပေဒများကို 2013 ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်း

ဥပေဒများ ဟုေခ:တွင်ေစရမည်။
2။

ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ

စကားရပ်များသည်

လတ်ေတာ်

ဆိုင်ရာ ဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များအတိုင်း အဓိပ7ာယ်သက်ေရာက်
ေစရမည်။ ထို ြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ် ြပပါအတိုင်း အဓိပ7ာယ်
သက်ေရာက်ေစရမည် (က) လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ ဆိုသည်မှာ 2012 ခု ှစ်၊ ြပည်သူ
လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒကို ဆိုသည်။
(ခ) နည်းဥပေဒ ဆိုသည်မှာ 2013 ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်
ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒကို ဆိုသည်။

2

(ဂ) >ကီး ကပ်သူအရာရှိ ဆိုသည်မှာ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင်
ဆ ?မဲေပးသည့်ကိစAအလို ငှာ ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကား
ေရးမှDးချEပ်က တာဝန်ေပးေသာ ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံးမှ
*[Cန် ကားေရးမှDး အဆင့်ေအာက်မနိမ့်ေသာ] အရာထမ်းကို
ဆိုသည်။
(ဃ) အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးတစ်ရပ်
တွင် ေထာက်ခံဆ ?မဲေပးသူ၊ ကန် ကွက်ဆ ?မဲ ေပးသူ ၊ က ားေန
ဆ ?မ ဲေပးသူ ှင ့် ဆ ?မဲမေပးသူအားလုံးကို ဆိုသည်။
(င) အစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့်

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာမဲဆ ?နယ်ရှိ ဆ ?မဲေပး
ပိုင်ခွင့်ရှိသူများက ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့် ေရွးေကာက်ပွဲ
ဥပေဒများအရ လတ်ေတာ်ကို ယ် စားလှယ်အ ြဖ စ် တရားဝင်
ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်ေ ကာင်း သို မဟုတ် တပ်မေတာ်သား
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် တပ်မေတာ်ကာကွ ယ် ေ ရး
ဦးစီ း ချEပ် က

ဥပေဒ ှ င ့် အ ညီ

တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းသူြဖစ်ေ ကာင်း
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က အသိအမှတ် ြပEခံရသူ
ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် နည်းဥပေဒ 19 နည်းဥပေဒ
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 2 အရ
ြဖည့်စွက်သည်။

3

ခွဲ(ဇ) ှင့် နည်းဥပေဒ 40 နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) နည်းဥပေဒခွဲငယ်
(3)၊ (4) တို အရ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ခွင့် ယာယီBုပ်သိမ်း
ထားခ
ြ င်းခံရေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ မပါဝင်ေစရ။
အခန်း(2)
လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးမျ
အေဝးများ ေခ:ယူ ြခင်း
အစည်းအေဝးမျ
အေဝးများ
3။

(က) ဥကN Oသည်(1) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကို ေခ:ယူကျင်းပရမည်။
(2) လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးများ ကျင်းပရန် လိုအပ်သည့်
အစီအစဥ်များကို စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေခ:ယူကျင်းပေသာ လတ်ေတာ်အစည်း
အေဝးများကို အစည်းအေဝးမစတင်မီ အနည်းဆုံး 21 ရက်
>ကိEတင်၍ ဖိတ် ကားရမည်။

အစည်းအေဝးအစီအစဥ်
4။

ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံးသည် အစည်းအေဝးေနစဥ် အစီအစဥ်များကို

ြပEစု၍ ဥကN O၏ခွင့် ြပEချက် ြဖင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန် ေဝ
ရမည်။

4

အခန်း(3)
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေြမာက်ြခင်း
5။

လတ်ေ တာ် ကိုယ်စားလှယ် ြဖ စ် ေ ြမ ာက်ရန်

ေအာက်ပါလိုအပ်ချက်

များ ှင့် ကိုက်ညီရမည် (က) သက်ဆိုင်ရာမဲဆ ?နယ်ရှိ ဆ ?မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများက ဖွဲIစည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒများအရ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖ စ် တရားဝင် ေရွး ေကာက် တင်ေ ြမ Jာက်
ေ က ာင်း သို မဟု တ် တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်များအတွက် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချEပ်က ဥပေဒ
ှင့်အညီ တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် အ ြဖ စ်
အမည်စာရင်း

တင်သွင်းသူ ြဖ စ်ေ က ာင်း

ြပ ည်ေထာင်စု

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ အသိအမှတ် ြပEခံရသူ ြဖစ် ြခင်း။
(ခ) လတ်ေ တာ် ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖ စ် စိစစ် အတည် ြပ Eခံရသူ ြဖစ်
ြခင်း။
(ဂ) ဥကN O ေရွးေကာက်တင်ေြမJာက်ြခင်း မပ
ြ Eရေသးပါက သဘာပတိ
၏ ေရှIေမှာက်၌လည်းေကာင်း၊ ဥကN O ေရွးေကာက်တင်ေြမJာက်
Sပီးပါက ဥကN O၏ ေရှIေမှာက်၌ လည်းေကာင်း ေနာက်ဆက်တွဲ
(က) ပါအတိုင်း ကတိသစAာ ြပE၍ လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီးသူ
ြဖစ် ြခင်း။

5

အခန်း(4)
သဘာပတိ
သဘာပတိတင်ေြမJာက်ြခင်း
6။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လတ်ေတာ်သက်တမ်း တစ်ရပ်၏

ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး စတင်ကျင်းပသည့်အခါ ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O
ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက် Sပီးသည်အထိ အစည်း အ ေoးကို >က ီး က ပ်ကွပ ်ကဲ
ိုင ် ရန် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား သဘာပတိအ ြဖစ် တင်ေ ြမJာက်
ရမည်။
7။

သဘာပတိတင်ေြမJာက် ိုင်ေရးအတွက် သဘာပတိေလာင်း အမည်

စာရင်းတင်သွင်း ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး Cန် ကားေရးမှDးချEပ်သည် လတ်ေတာ်
အစည်းအ ေဝးတွင်

အခမ်းအနားမှDးအဖ
ြ စ်

ေဆာင်ရွက်

ရမည်။
(ခ) သဘာပတိေလာင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလိုသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များသည် အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာ ပုံစံ (1)
ကို ထုတ်ယူရန် ပုံစံ (2) တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး၍ အခမ်း
အနားမှDးထံမှ ထုတ်ယူရမည်။
(ဂ) အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူက မိမိအမည်စာရင်း တင်သွင်း
လိုသူသည် သဘာပတိအြဖစ် တင်ေြမJာက်ြခင်းခံရလUင် လက်ခံ
ေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူေ ကာင်း သေဘာထားရယူ Sပီး ြဖစ်ရ
မည်။
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(ဃ) အမည်စာရင်း တင်သွင်းသူသည် အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာ
တွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ြဖည့်သွင်း Sပီး အခမ်း
အနားမှDးထံ ေပးအပ်ရမည်။
(င) အခမ်းအနားမှDးသည်
စုစည်း၍

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကို

သဘာပတိေလာင်းများ၏

အကVရာစဥ်

အလိုက်

အမည်စာရင်းကို လတ်ေတာ်တွင် ပုံစံ(3) ြဖင့် ေကညာရမည်။
(စ) သဘာပတိေလာင်းအဖ
ြ စ်

အမည်စာရင်းတင်သွင်း

ခံရသူ

တစ်ဦးတည်းသာရှိလUင် ယင်းအား သဘာပတိအ ြဖစ်တင်ေ ြမJာက်
ေကာင်း အခမ်းအနားမှDးက ေကညာ၍ သဘာပတိတာဝန်
ထမ်းေဆာင်ရန် ဖိတ်ေခ:ရမည်။
8။

သဘာပတိေလာင်းအဖ
ြ စ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူ တစ်ဦးထက်

ပိုလUင်(က) သဘာပတိ တင်ေ ြမJာက်ရန် ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)ပါ စက်ခလုတ်
အသုံး ြပE၍ လUိE ဝှက်စွာ ဆ ? ြပEသည့် နည်းလမ်း ှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) >ကီး ကပ်သူအရာရှိသည် (1) အစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်၍

ဆ ?မဲေပးသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆ ?မဲ အေရအတွက်ကို
သဘာပတိေလာင်း တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပုံစံ(4)ြဖင့် ြပEစု
ရမည်။
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(2) သဘာပတိေလာင်းတစ်ဦးချင်းအား ဆ ? ြပ Eထားေသာ
ဆ ?မဲအေရအတွက်ကို အစည်းအ ေဝးသို တက်ေရာက်
၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုေပါင်း
ဦးေရ ှင့် ကိုက်ညီမXရှိ-မရှိ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရမည်။ ထိုသို
စိစစ်ရာတွင် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပး
သည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

စုစုေပါင်းဦးေရမှ

ေလျာ့နည်းေသာဦးေရကို ဆ ?မဲမေပးသူဟု မှတ်ယူရမည်။
(3) နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) နည်းဥပေဒခွဲငယ်(2)အရ တိုက်ဆိုင်
စိစစ်ရာတွင် အစည်းအ ေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲ
ေပးသည့်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုေပါင်းဦးေရထက်
ဆ ?မဲအေရအတွက်က ပိုေနသည်ကို ေတွIရှိလUင် အခမ်း
အနားမှDးထံချက်ချင်းတင် ြပ ရမည်။
ရရှိလUင်

အခမ်းအနားမှDးသည်

ထိုတင်ြပချက်ကို
ဆ ?မဲကိုက်ညီမXမရှိ

သ ြဖ င် ့ ဆ ?မဲေပးပွဲကို ထပ်မံ ြပEလုပ်မည် ြဖစ်ေ ကာင်း
လတ်ေတာ်သို ေ က ညာ Sပ ီး နည်းဥပေဒခွဲ (က) ှင် ့အညီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(4) နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) နည်းဥပေဒခွဲငယ်(2)အရ တိုက်ဆိုင်
စိစစ်ရာတွင် ကိုက်ညီမXရှိပါက သဘာပတိေလာင်းများ
ရရှိသည့် ေထာက်ခံဆ ?မဲအများအနည်းအလိုက် အမည်
စာရင်းကို ပုံစံ(5)ြဖင့် ြပEစုရမည်။
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(ဂ) အခမ်းအနားမှDးသည် ပုံစံ(5)အရ သဘာပတိေလာင်းများရရှိ
သည့် ေထာက်ခံဆ ?မဲ အများအနည်းအလိုက် အမည်စာရင်းပါ
ေထာက်ခံဆ ?မဲ

အများဆုံးရရှိသူကို

သဘာပတိအ ြဖစ်

တင်ေ ြမJာက်ေ ကာင်းေကညာ၍ သဘာပတိတာဝန် ထမ်းေဆာင်
ရန်ဖိတ်ေခ:ရမည်။
(ဃ) ေထာက်ခံဆ ?မဲ အများဆုံးေနရာ၌

ှစ်ဦး သို မဟုတ်

ှစ်ဦး

ထက်ပို၍ တူညီေနလUင် ရရှိသည့်ေထာက်ခံ ဆ ?မဲနည်းသူများ
ကိုပယ်၍ ဆ ?မဲတူညီေနသူများအတွက်သာ ဆ ?မဲေပးခ
ြ င်းကို
နည်းဥပေဒခွဲ(က) ှင့်အညီ အခမ်းအနားမှDးက ဒုတိယအက
> ိမ်
ထပ်မံ ကျင်းပရမည်။
(င) ဒုတိယအက
> ိမ်

ထပ်မံကျင်းပသည့်

ဆ ?မဲေပးပွဲတွင်လည်း

ေထာက်ခံဆ ?မဲ အများဆုံးေနရာ၌

ှစ်ဦး သို မဟုတ်

ှစ်ဦး

ထက်ပို၍ တူညီေနလUင် နည်းဥပေဒခွဲ(ဃ) ှင့်အညီ လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်၍

ဆ ?မဲေပးပွဲကို

အခမ်းအနားမှDးက

နည်းဥပေဒခွဲ(က) ှင့်အညီ

တတိယအက
> ိမ်

ထပ်မံကျင်းပရမည်။

တတိယအက
> ိမ်ြပEလုပ်သည့် ဆ ?မဲေပးပွဲတွင်လည်း ေထာက်ခံ
ဆ ?မဲအများဆုံးေနရာ၌

ှစ်ဦး သို မဟုတ်

ှစ်ဦး ထက်ပို၍

တူညီေနလUင် အခမ်းအနားမှDးသည် မဲ ိXက်Sပီး မဲကျသူအား
သဘာပတိအြဖစ် တင်ေြမJာက်ေ ကာင်းေကညာ၍ သဘာပတိ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ဖိတ်ေခ:ရမည်။
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9။

သဘာပတိ ကတိသစAာ ြပ E လက်မှတ်ေရးထိုး ြခ င်း ှင့် စပ်လျY်း၍(က) သဘာပတိသည် သဘာပတိတာဝန် မထမ်းေဆာင်မီ လတ်ေတာ်
၏ေရှIေမှာက်တွင်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊
သဘာပတိအြဖစ် လည်းေကာင်း ေနာက်ဆက်တွဲ (က)ပါအတိုင်း
ကတိသစAာ ြပEပ
S ီး လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ကတိသစAာ ြပE လက်မှတ်ေရးထိုး ိုင်ေရး
အတွက် အခမ်းအနားမှDးက ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
အခန်း(5)
ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O

ဥကN O ေရွးေကာက်တင်ေြမJာက် ြခင်း
10။

ဥကN O ေရွးေကာက်တင်ေြမJာက် ိုင်ေရးအတွက် ဥကN Oေလာင်း အမည်

စာရင်းတင်သွင်း ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) ဥကN Oေလာင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလိုသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များသည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာပုံစံ(1)ကို
ထုတ်ယူရန် ပုံစံ(2)တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး၍ အခမ်းအနားမှDး
ထံမှ ထုတ်ယူရမည်။
(ခ) အမည်စာရင်း တင်သွင်းသူသည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ
တွင်

လိုအပ်သည့်

အချက်အလက်များကို

ြဖ ည့်သွင်း Sပ ီး

အခမ်းအနားမှDးမှတစ်ဆင့် သဘာပတိထံ တင်သွင်းရမည်။
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(ဂ) အမည်စာရင်း တင်သွင်းသူက မိမိအမည်စာရင်း တင်သွင်း
လိုသူသည် ဥကN Oအဖ
ြ စ် ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ Jာ က် ြခ င်းခံရ
လUင် လက်ခံေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူေ ကာင်း သေဘာထား
ရယူ Sပီး ြဖစ်ရမည်။
(ဃ) အမည်စာရင်း တင်သွင်းခံရေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
သည် ဆ ?မဲေပးပွဲမကျင်းပမီ ဥကN Oေလာင်းအဖ
ြ စ်မှ ုတ်ထွက်
ိုင်သည်။
(င) သဘာပတိသည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကို စုစည်း၍
ဥကN Oေလာင်းများ၏ အကVရာစY်အလိုက် အမည်စာရင်းကို
လတ်ေတာ်တွင် ပုံစံ (3) ြဖင့် ေကညာရမည်။
11။

ဥကN Oေလာင်းအဖ
ြ စ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခံရသူတစ်ဦးတည်း

သာရှိလUင်

ယင်းအား

ဥကN Oအဖ
ြ စ်

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်ေ ကာင်း

သဘာပတိက ေကညာရမည်။
12။

ဥကN Oေလာင်းအဖ
ြ စ်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူ

တစ်ဦးထက်

ပိုလUင် (က) ဥကN Oေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်ရန် ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) ပါ
စက်ခလုတ်အသုံး ြပE၍

လUိE ဝှက်စွာဆ ? ြပEသည့်

နည်းလမ်း

ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) >ကီး ကပ်သူအရာရှိသည် (1) အစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်၍

ဆ ?မဲေပးသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆ ?မဲ အေရအတွက်ကို
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ဥကN Oေလာင်း တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပုံစံ (4) ြဖင့် ြပEစု
ရမည်။
(2) ဥကN Oေလာင်းတစ်ဦးချင်းအား ဆ ?ြပEထားေသာ ဆ ?မဲ
အေရအတွက်ကို အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲ
ေပးသည့် လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်စုစုေပါင်းဦးေရ ှင့်
ကိုက်ညီမX ရှိ-မရှိ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရမည်။ ထိုသို စိစစ်ရာ
တွင် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပးသည့်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရမှ ေလျာ့နည်း
ေသာဦးေရကို ဆ ?မဲမေပးသူဟု မှတ်ယူရမည်။
(3) နည်းဥပေဒခွဲငယ် (2) အရတိုက်ဆိုင်စိစစ်ရာတွင် အစည်း
အေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်စုစုေပါင်းဦးေရထက် ဆ ?မဲအေရအတွက်
က ပိုေနသည်ကို ေတွIရှိလUင် သဘာပတိထံ ချက်ချင်း
တင် ြပရမည်။ ထိုတင် ြပချက်ကိုရရှိလUင် သဘာပတိသည်
ဆ ?မဲကိုက်ညီမXမရှိသ ြဖင့် ဆ ?မဲေပးပွဲကို ထပ်မံ ြပEလုပ်
မည် ြဖစ်ေ ကာင်း လတ်ေတာ်သို ေကညာပ
S ီး နည်းဥပေဒ
ခွဲ (က) ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(4) နည်းဥပေဒခွဲငယ် (2)အရတိုက်ဆိုင်စိစစ်ရာတွင် ကိုက်ညီ
မXရှိပါက ဥကN Oေလာင်းများရရှိသည့် ေထာက်ခံဆ ?မဲ
အများအနည်းအလိုက် အမည်စာရင်းကို ပုံစံ (5) ြဖင့် ြပEစု
ရမည်။
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(ဂ) သဘာပတိသည် ဥကN Oေလာင်းများ ရရှိသည့် ေထာက်ခံဆ ?မဲ
အများအနည်းအလိုက်

အမည်စာရင်းအရ

ေထာက်ခံဆ ?မဲ

အများဆုံးရရှိသူကို ဥကN O အဖ
ြ စ် ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်
ေကာင်း ေကညာရမည်။
(ဃ) ဥကN O

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ Jာက်သည့်

ဆ ?မဲေပးပွဲတွင်

သဘာပတိသည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့်အတူ ဆ ?မဲ
ေပးရမည်။ သဘာပတိသည် အ ိုင်မဲေပးပ
S ီး ဆုံး ြဖတ်ပိုင်ခွင့်
မရှိေစရ။ ေထာက်ခံဆ ?မဲ အများဆုံးေနရာ၌ ှစ်ဦး သို မဟုတ်
ှစ်ဦးထက်ပို၍

တူညီေနလUင် ရရှိသည့်

ေထာက်ခံဆ ?မဲ

နည်းသူများ ကိုပယ်၍ ဆ ?မဲတူညီေနသူများအတွက်သာ ဆ ?မဲ
ေပးခ
ြ င်းကို နည်းဥပေဒခွဲ(က) ှင့်အညီ သဘာပတိက ဒုတိယ
အက
> ိမ် ထပ်မံကျင်းပရမည်။
(င) ဒုတိယအက
> ိမ်

ထပ်မံကျင်းပသည့်

ေထာက်ခံဆ ?မဲ အများဆုံးေနရာ၌

ဆ ?မဲေပးပွဲတွင်လည်း
ှစ်ဦး သို မဟုတ်

ှစ်ဦး

ထက်ပို၍ ထပ်မံတူညီလUင် ဆ ?မဲေပးပွဲကို Bုံးပိတ်ရက်များမပါ
သုံးရက် ေခတZ ရပ်နားရမည်။
(စ) ဆ ?မဲေပးပွဲ

ြပန်လည်ကျင်းပသည့်အခါ

ဆ ?မဲေပးပွဲကို

နည်းဥပေဒခွဲ(ဃ) ှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်၍ သဘာပတိ
က ဥကN O ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်ရရှိသည်အထိ ဆက်လက်
ကျင်းပေပးရမည်။
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(ဆ) နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ)၊ (င) ှင့် (စ) တို ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်၍
ေထာက်ခံဆ ?မဲ

အများဆုံး

ရရှိသူအား

ဥကN Oအ ြဖ စ်

ေရွးေကာက် တင် ေ ြမ Jာ က် ေ က ာင်း သဘာပတိက ေကညာရ
မည်။
ဒုတိယဥကN O ေရွးေကာက်တင်ေြမJာက် ြခင်း
13။

ဒုတိယဥကN O ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်ရာတွင် (က) နည်းဥပေဒ 10၊ 11

ှင့် 12 တို ပါ ဥကN O ေရွးေကာက်

တင်ေ ြမJာက်သည့် ြပOာန်းချက်များ ှင့်အညီ ေရွးေကာက်တင်
ေမ
ြ Jာက်ရမည်။
(ခ) ယင်းသို ေရွးေကာက်တင်ေြမJာက်ြခင်းအတွက် ပုံစံ (1)၊ (2)၊ (3)၊
(4) ှင့် (5)တို ကို အသုံး ြပEရမည်။
ဥကN O ှင် ့ ဒုတိယဥကN Oအဖ
ြ စ် ကတိသစAာ ြပ E ြခ င်း ှင် ့ တာo
လအ
ဲ ပ်ြခင်း
တာoန်လဲ
14။

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက် ြခင်းခံရေသာ ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O တို

သည် သဘာပတိေရှIေမှာက်တွင် ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O အဖ
ြ စ် ေနာက်
ဆက်တွဲ (ခ) ပါအတိုင်း ကတိသစAာ ြပE၍ လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
15။

ဥကN O ှင့်

ဒုတိယဥကN Oတို

ကတိသစAာ ြပE၍

လက်မှတ်ေရးထိုး

Sပီးေနာက် သဘာပတိသည် လတ်ေတာ်ေရှIေမှာက်တွင် ဥကN Oအား တာဝန်
လဲအပ်ေပးရမည်။
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အခ
ြ ားတာo
ားတာoန်ေပးအပ်ခံရြခင်း
16။

ဥကN Oသည် အမျိEးသားကာကွယ်ေရး ှင့် လုံ SခEံေရး ေကာင်စီမှအပ

အုပ်ချEပ်ေရး

သို မဟုတ်

တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်

အဖွဲIအစည်း တစ်ရပ်ရပ်တွင် တာဝန်ေပးအပ် ြခင်းခံရပါက ဥကN Oအဖ
ြ စ်မှ
ုတ်ထွက် Sပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
17။

ဒုတိယဥကN Oသည် အုပ်ချEပ်ေရး သို မဟုတ် တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် တာဝန်ေပးအပ် ြခင်းခံရ
ပါက ဒုတိယဥကN Oအဖ
ြ စ်မှ ုတ်ထွက် Sပီးြဖစ်သည် ဟု မှတ်ယူရမည်။
18။

နည်းဥပေဒ 16

ှင့် 17 တို အရ တာဝန်ေပးအပ် ြခင်းခံရသဖ
ြ င့်

ဥကN O သို မဟုတ် ဒုတိယဥကN Oေနရာ လစ်လပ်ပါက နည်းဥပေဒ 10၊ 11၊ 12
ှင့် 13 တို ပါ ြပOာန်းချက်များ ှင့်အညီ ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်ရမည်။
ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN Oတို ၏ တာဝန်
တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
19။

ဥကN O၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) လတ်ေတာ်ကို

စည်းကမ်းေသဝပ်ေစရန်

တာဝန်ယူ >ကီး ကပ်

ကွပ်ကဲ ြခင်း ှင့် ထိုသို >ကီး ကပ်ကွပ်ကဲရာတွင် မိမိချမှတ်ေသာ
အမိန် များကို

တည်ေစရန်

လိုအပ်ေသာ

အခွင့်အာဏာ

အပ
ြ ည့်အဝကျင့်သုံးခွင့် ရှိ ြခင်း၊
(ခ)

ိုင်ငံေတာ်သမတက လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်
မိန် ခွန်းေြပာကားလိုေ ကာင်း အေကာင်း က ားလUင်

ိုင်ငံေတာ်
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သမတအား ဖိတ် က ား၍ လိုအပ်သည်များကို စီစဥ်ေဆာင်ရွက်
ေပးခ
ြ င်း၊
(ဂ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ ေဆွးေ ွးေဆာင်ရွက်ဆဲ အေကာင်း
အရာတစ်ရပ် ှင့်စပ်လျဥ်း၍

လိုအပ်လUင်

ြပ ည်ေ ထာင် စု

အဆင့်အဖွဲIအစည်းတစ် ရပ် ရပ် ကို ကိုယ်စားပ
ြ Eေသာ အဖွဲI
အစည်းဝင်များ သို မဟုတ် ပုဂ\ိEလ်များကို လတ်ေတာ်အစည်း
အေဝးသို တက်ေရာက် ရှင်းလင်းတင် ြပေစရန် ဖိတ် ကားခ
ြ င်း၊
(ဃ) လတ်ေတာ်လုပ်ငန်းများသည်

ဖွဲIစည်းပုံအေ ြခ ခံဥပေဒ၊

လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ ဤနည်းဥပေဒများ ှင့် ကိုက်ညီမX
ရှိေစရန် ကပ်မတ် ြခင်း၊
(င) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကို

စည်းကမ်းေသဝပ်ေစရန်

တာဝန်ယူ ြခင်း၊
(စ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေ ွးချက်သည် စည်းကမ်း
ချက်များ ှင့် မကိုက်ညီေ ကာင်း ေတွIရှိပါက သတိေပးတားမ
ြ စ်
ြခင်း၊
(ဆ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏

ေဆွးေ ွးချက်သည်

စည်းကမ်းချက်များ ှင့် မကိုက်ညီေ ကာင်း အ ြခ ားလတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

တင် ြပ လာလUင်

အဆုံးအဖ
ြ တ်

ေပးခ
ြ င်း ှင့် ယင်းအဆုံးအဖ
ြ တ်သည် အပ
S ီးအပ
ြ တ် ြဖစ် ြခင်း၊
(ဇ) လတ်ေတာ်ပရဝဏ်အတွင်း လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏
အပ
ြ Eအမူ ှင့်

အေပ
ြ ာအဆိုသည်

အလွန်မဖွယ်မရာဖ
ြ စ်
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ေကာင်းေတွIရှိပါက

ယင်းလတ်ေတာ်

လတ်ေတာ်ပရဝဏ်အတွင်းမှ

ကိုယ်စားလှယ်အား

ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားရန် ှင့်

ထိုေနအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက် ြခင်းမပ
ြ Eရန် Cန် ကား
ိုင် ြခင်း၊

လတ်ေတာ်အစည်းအ ေဝး

ဒုတိယအက
> ိမ်

ကာလတစ်ခုအတွင်း

Cန် ကားခ
ြ င်းခံရလUင်မူ

ကျန်ရှိေသာရက်များထက်

အစည်းအေဝး၏

မပိုေသာကာလ

အပိုင်းအခ
ြ ား၌

ယင်းလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အား လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး
များသို လည်းေကာင်း၊

လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ

အစည်းအေဝး

များသိုလည်းေကာင်း တက်ေရာက် ြခင်းမပ
ြ Eရန် Cန် ကား ိုင် ြခင်း၊
ထို ြပင် ယင်းသို Cန် ကားခ
ြ င်းခံရေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်ကို လတ်ေတာ်ပရဝဏ်အတွင်းသို မလာေရာက်ေစရန်
လည်း Cန် ကား ိုင် ြခင်း၊
(စျ) လတ်ေတာ်အတွင်းတွင် ထိန်းသိမ်း၍ မရ ိုင်ေလာက်ေအာင်
စည်းကမ်းေသဝပ်မX ပျက် ြပားေသာအေခ
ြ အေန ေပ:ေပါက်
လာလUင်

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို

ေခတZ ရပ်ဆိုင်းြခင်း

သို မဟုတ် ေရIဆိုင်းြခင်း၊
(ည) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေ ွးချက်များသည်
လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး အစီအစဥ် ှင့် သက်ဆိုင်ကိုက်ညီ
ြခင်းရှိ-မရှိ အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးခ
ြ င်း ှင့် ယင်းအဆုံးအဖ
ြ တ်သည်
အပ
S ီးအပ
ြ တ် ြဖစ် ြခင်း၊
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(ဋ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် သတ်မှတ်ခွင့် ြပEထား
ေသာ ေဆွးေ ွး ိုင်သည့် အချိန်ထက် ေကျာ််လွန်၍ ေြပာဆိုေနပါ
က သတိေပးကပ်မတ်ြခင်း၊
(ဌ) လတ်ေတာ်တွင်ေဆွးေ ွးဆဲအေကာင်းအရာတစ်ရပ်ကို ေရIဆိုင်း
ရန် သို မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းရန် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက
ကျိEးေကာင်းေဖာ် ြပချက် ြဖင့် တင် ြပလာပါက အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပး
ြခင်း ှင့် ယင်းအဆုံးအဖ
ြ တ်သည် အပ
S ီးအပ
ြ တ်ြဖစ် ြခင်း၊
(ဍ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို ေရIဆိုင်းရန် သို မဟုတ် ရပ်ဆိုင်း
ရန် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ကျိEးေကာင်း ေဖာ် ြပ
ချက် ြဖင့် တင် ြပလာပါက အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးခ
ြ င်း ှင့် ယင်းအဆုံး
အဖ
ြ တ်သည် အပ
S ီးအပ
ြ တ်ြဖစ် ြခင်း၊
(ဎ) လတ်ေတာ်အစည်းအ ေဝးကို လိုအပ်လUင် ေခတZ ရပ်နားခ
ြ င်း၊
(ဏ) လတ်ေတာ်ကဆုံး ြဖတ်ရန်

လိုအပ်ေသာကိစAကို

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

အဆိုတင်သွင်း၍

အခ
ြ ားလတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

ေထာက်ခံလUင်

ယင်းအဆိုသည်

လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် လိုအပ်ေသာအဆိုဟုတ်-မဟုတ်
လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆ ?ကိုရယူ ြခင်း၊
(တ) လတ်ေတာ်တွင်

အေကာင်းအရာတစ်ရပ် ှင့်

စပ်လျဥ်း၍

ေအာက်ပါနည်းလမ်းများအနက် မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် ဆ ?ြပE
ရမည်ကို ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်ြခင်း-
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(1) စက်ခလုတ် အသုံးြပE၍ လUိE ဝှက်စွာဆ ?ြပEသည့် နည်းလမ်း၊
(2) ဆ ?မဲလက်မှတ်အသုံး ြပE၍ လUိE ဝှက်စွာ ဆ ?မဲေပးသည့်
နည်းလမ်း၊
(3) မတ်တတ်ရပ်၍ ဆ ? ြပEသည့်နည်းလမ်း၊
(ထ) လတ်ေတာ်တွင် အဆုံးအဖ
ြ တ် ြပEရမည့် အေကာင်းအရာတစ်ရပ်
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ မဲခွဲဆုံးြဖတ်ရာ၌ ဖွဲIစည်းပုံအေ ြခ ခံဥပေဒ

ှင ် ့

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများတွင် အခ
ြ ားနည်း ြပOာန်းထားခ
ြ င်း မရှိ
လUင်

အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍

ဆ ?မဲေပးသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏များရာဆ ?မဲြဖင့် ဆုံးြဖတ်ေစခ
ြ င်း၊
(ဒ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများတွင် မဲခွဲဆုံးြဖတ်သည့် ကိစAများ၌
ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများတွင် အခ
ြ ား
နည်းြပOာန်းထားခ
ြ င်းမရှိလUင် ဥကN O သို မဟုတ် ဥကN Oတာဝန်
ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဒုတိယဥကN Oသည်

ဆ ?မဲေပးခ
ြ င်းမပ
ြ E

ရဘဲ ေထာက်ခံဆ ?မဲ ှင့် ကန် ကွက်ဆ ?မဲအေရအတွက်ချင်း တူညီ
ေနသည့် ကိစAရပ်တွင်သာ အ ိုင်မဲေပးခ
ြ င်း၊
(ဓ) ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံ SခEံေရးကိစAရပ်များကို စဥ်းစား ေဆွးေ ွးရန်
ရှိလUင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
များကို

စဥ်းစားေဆွးေ ွးရန်

ိုင်ငံေတာ်လUိE ဝှက်ချက်ကိစAရပ်
ရှိလUင်ေသာ်လည်းေကာင်း

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို တံခါးပိတ်ကျင်းပရန် ေကညာခ
ြ င်း၊
(န) လတ်ေတာ်၏ ဂုဏ်သိကVာကို ထိပါးေစေသာ ေရးသားေြပာဆို
မX ှင့် လတ်ေတာ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကို အထင်အ ြမင်
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မှားေစေသာေရးသား

ေြပာဆိုမXများ ှင့်စပ်လျဥ်း၍

မည်သို

မည်ပုံအေရးယူရမည်ကို ဆုံး ြဖတ် ြခင်း၊
(ပ) နည်းဥပေဒ 49 နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ
ရပ်စဲသွားေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အား အေရးယူရန် ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ ယင်းကိုယ်စားလှယ်အား သတိေပးခ
ြ င်း သို မဟုတ်
ြပစ်တင်BXတ်ချခ
ြ င်း ြပ E ိုင်ရန် လတ်ေတာ်၏အဆုံး အ ြဖ တ်ရယူ
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ဖ) ဤနည်းဥပေဒများတွင်

ြပOာန်းထားခ
ြ င်းမရှိေသာ

ေပ:ေပါက်လာလUင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ကိစAများ

ဤနည်းဥပေဒများ

အတိုင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲတစ်ရပ် ှင့် >ကံEေတွIရ
လUင်ေသာ်လည်းေကာင်း ယင်းအခက်အခဲများကို ေြဖရှင်း ိုင်
ေရးအတွက် လတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ဗ) ဖွဲIစည်းပုံအေ ြခ ခံဥပေဒ

အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဥပေဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အခ
ြ ား
တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
20။

ဒုတိယဥကN O၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း

ြဖစ်သည်(က) ဥကN Oက ေပးအပ်ေသာတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ြခင်း၊
(ခ) လတ်ေတာ်လုပ်ငန်းများ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဥကN Oအား အက
> ံဉာဏ်
ေပးခ
ြ င်း ှင့် အကူအညီေပးခ
ြ င်း၊
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(ဂ) ဥကN Oသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင် ိုင်စွမ်း မရှိသည့်အခါ ယင်း၏
တာဝန်ကို ယာယီထမ်းေဆာင် ြခင်း၊
(ဃ) ဖွဲIစည်းပုံအေ ြခ ခံဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဥပေဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အခ
ြ ား
တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
အခန်း(6)
လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးမျ
ေဝးများ
အစည်းအေဝးေနရက်
အေဝးေနရက် ှင့် အချိန်သတ်မှတ်ြခင်း
21။

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကို သာမန်အားဖ
ြ င့် စေနေန၊ တနဂေ
c ွ

ေန ှင့် အစိုးရBုံးပိတ်ရက်များမှအပ ကျန်ေနရက်များတွင် အေကာင်းထူး
မရှိလUင် နံနက် 10 နာရီမှ မွန်းလွဲ 4 နာရီအထိ ကျင်းပရမည်။
22။

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို Bုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် တစ်ဆက်

တစ်စပ်တည်းကျင်းပရန်

လိုအပ်လUင်လည်းေကာင်း၊

သတ်မှတ်ချိန်ထက်

ေကျာ်လွန်၍ ကျင်းပရန်လိုအပ်လUင်လည်းေကာင်း လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ကိုရယူ၍ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
အစည်းအေoးအထေမ
ြ ာက်ြခင်း
23။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေသာေနရက်များတွင် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ေ ကာင်း မှတ်ပုံတင်စာအုပ်
တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
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24။

လတ်ေတာ်သက်တမ်းတစ်ခုအတွင်း ကျင်းပေသာ လတ်ေတာ်အစည်း

အေဝး တစ်ရပ်ရပ်၏ ပထမေနရက်တိုင်း၌ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရ၏ ထက်ဝက်
ေကျာ်ဦးေရတက်ေရာက်လUင် အစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက်သည်။

အစည်း

အေဝး အထေမ
ြ ာက် Sပီးေနာက် ဆက်လက်ကျင်းပေသာ အစည်းအေဝးများတွင်
လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
စုစုေပါင်းဦးေရအနက် အနည်းဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံ တက်ေရာက်လUင် အစည်း
အေဝးများ အထေမ
ြ ာက်သည်။
25။

အစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက်ရန် လိုအပ်သည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးေရ မ ြပည့်ေ ကာင်းသိရှိသည့်အခါ ဥကN Oသည် ေခါင်းေလာင်းကို တစ်မိနစ်
တီး၍ အချက်ေပးရမည်။ ယင်းသို အချက်ေပးေခါင်းေလာင်းတီး Sပီးေနာက်
ငါးမိနစ်အတွင်း အစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက်ရန် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးေရ မပ
ြ ည့်ေသးလUင် အစည်းအေဝးကို ထိုေနတွင်ပင် အချိန်သတ်မှတ်၍
ေရIဆိုင်း ိုင်သည် သို မဟုတ် ရက်သတ်မှတ်၍ ေရIဆိုင်း ိုင်သည်။ ယင်းသို
ေရIဆိုင်းကျင်းပေသာ အစည်းအေဝးများတွင် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုေပါင်း

ဦးေရအနက်

အနည်းဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံ တက်ေရာက်လUင် ယင်းအစည်းအေဝးများ အထ
ေမ
ြ ာက်သည်။
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*26။ သဘာပတိ၊

ဥကN O

သို မဟုတ်

ဥကN Oတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ

ဒုတိယဥကN Oသည် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကျင်းပသည့် ေနရက်တိုင်းတွင်
နည်းဥပေဒ 24 ှင့် 25 တို အရ အစည်းအေဝး အထေ ြမ ာက် ြခ င်းရှိ-မရှိကို
လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ

မဖွဲIစည်းရေသးပါက

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ေရးေကာ်မတီအားလည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်အခွင့်
အေရးေကာ်မတီ

ဖွဲIစည်းSပီးပါက

လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီအား

လည်းေကာင်း စိစစ်ေစရမည်။
27။

ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN Oတို ကို ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက် ြခင်း မပ
ြ Eရ

ေသးမီ

ကျင်းပသည့်

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများတွင်

သဘာပတိက

အစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက်ေ ကာင်း ှင့် အစည်းအေဝးစတင်ကျင်းပေကာင်း
ေကညာရမည်။
28။

ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN Oတို ကို ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက် Sပီး ေနာက်

ကျင်းပသည့်

လတ်ေ တာ်အစည်းအေဝးများတွ င်

အစည်းအေဝးအထ

ေမ
ြ ာက်ေ ကာင်း ှင့် အစည်းအေဝးစတင် ကျင်းပေကာင်း ဥကN O သို မဟုတ်
ဥကN O တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ ဒုတိယဥကN ဌက ေကညာရမည်။
ေဆွးေ ွးခွင့် ှင့် အချိန်သတ်မှတ်ြခင်း
29။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကျင်းပ

ေနစဥ်အတွင်း ဥကN O၏ ခွင့် ြပEချက် ြဖင့်သာလUင် လတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ ွးခွင့်
ရှိသည်။
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့်နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 3 အရ
အစားထိုးသည်။
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30။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် တစ် >ကိမ်လUင် အများဆုံး
*[15 မိနစ်]အထိသာ ေဆွးေ ွးရမည်။ သို ရာတွင် လတ်ေတာ်၏ လုပ်ငန်း
သို မဟုတ် ေဆွးေ ွးဆဲကိစAကို အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစမည်ဟု ယုံ ကည်ပါက
ဥကN Oသည်

ယင်းလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အား

အချိန်သတ်မှတ်၍

ဆက်လက်တင် ြပေဆွးေ ွး ခွင့် ြပE ိုင်သည်။
ဆ ?မဲြဖင့် ဆုံးြဖတ်ြခင်း
31။

လတ်ေတာ်တွင် အဆုံးအဖ
ြ တ် ြပEရမည့် အေကာင်းအရာတစ်ရပ် ှင့်

စပ်လျဥ်း၍ မဲခွဲဆုံး ြဖတ်ရာ၌ ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ
များတွင် အခ
ြ ားနည်း ြပOာန်းထားခ
ြ င်းမရှိလUင် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်
၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ များရာဆ ?မဲ ြဖင့် ဆုံး ြဖတ်
ရမည်။
32။

နည်းဥပေဒ 31 အရ မဲခွဲဆုံး ြဖတ်ရာ၌ ဥကN O သို မဟုတ် ဥကN O

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဒုတိယဥကN Oသည် ဆ ?မဲမေပးရ။ ေထာက်ခံဆ ?မဲ
ှင့် ကန် ကွက်ဆ ?မဲအေရအတွက်ချင်း တူညီေနသည့် ကိစAရပ်တွင်သာ
အ ိုင်မဲေပးရမည်။
တံခါးပိတ်အစည်းအေဝး ကျင်းပခ
ြ င်း
33။

ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံ SခEံေရးကိစAရပ်များကိုလည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်

လUိE ဝှက်ချက်ကိစAများကိုလည်းေကာင်း ေဆွးေ ွးစဥ်းစားရန်လိုအပ်ပါက

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 4
အရအစားထိုးသည်။
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ဥကN O၏ဆုံး ြဖ တ်ချက်အရ

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကို

တံခါးပိတ်

ကျင်းပရမည်။
34။

နည်းဥပေဒ 33 အရ ကျင်းပသည့် တံခါးပိတ်အစည်းအေဝးတွင်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအပ
ြ င်

ဥကN Oက

တက်ေရာက်ေစလိုသည့်

ပုဂ\ိEလ်များ ှင့် သတ်မှတ်ေပးထားသည့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် လိုအပ်သူများ
သာလတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ရှိေစရမည်။
အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း ှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ
35။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်း

တစ်ရပ်ရပ်ကို

ကိုယ်စားပ
ြ Eေသာ

တက်ေရာက်ေသာ

အဖွဲIအစည်းဝင်များ ှင့်

ပုဂ\ိEလ်များသည်

ဖိတ် ကား၍

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင်

မိမိ

ေဆွးေ ွးခဲ့သည့် စကားရပ်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကွဲလွဲမှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကုိ
ေတွIရှိလUင် လတ်ေတာ်Bုံးသို စာဖ
ြ င့် ြပင်ဆင်ချက်ေပးပို ိုင်သည်။
36။

နည်းဥပေဒ 35 အရ ြပင်ဆင်ချက်ေပးပို ရာတွင် မိမိအမှန်တကယ်

ေပ
ြ ာဆိုခဲ့ေသာ စကားရပ်ကိုမူ ြပင်ဆင်ခွင့်မရှိေစရ။
37။

လတ်ေတာ်သည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာအချိE လစ်လပ်

ေနေစကာမူ လတ်ေတာ်လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ ထို ြပင် အခွင့်
အေရးမရှိသူတစ်ဦးက အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက် ြခင်း၊ ဆ ?မဲေပးခ
ြ င်း
သို မဟုတ် လတ်ေတာ်လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ြခင်းကို
ေနာင်အခါတွင်မှ စစ်ေဆးေတွIရှိေစကာမူ လတ်ေတာ်၏ ဆုံး ြဖတ်ေဆာင်ရွက်
ချက်များသည် ပျက် ြပယ် ြခင်း မရှိေစရ။
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38။

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးက

ချမှတ်သည့်

ဆုံး ြဖတ်ချက်များကို

လတ်ေတာ်Bုံးက မှတ်တမ်း ြပEစု၍ အစည်းအေဝးပ
S ီးဆုံးသည့်ေနမှ သုံးရက်
အတွင်း ဥကN Oထံတင် ြပ Sပီး လက်မှတ်ေရးထိုးထားရမည်။
အစည်းအေဝးတွင် လိုက်နာရန်စည်းကမ်း ှင့် အေရးယူရန် နည်းလမ်းများ
39။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင်

ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည် (က) ကာကွယ်ေရး၊ လုံ SခEံေရး ှင့်
ကို

ိုင်ငံေတာ်လUိE ဝှက်ချက်ကိစAများ

တံခါးပိတ်အစည်းအေဝးမှအပ

အခ
ြ ားအစည်းအေဝး၌

တင် ြပ ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ခ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီCွတ်ေရး၊ အချင်းချင်းBိုင်းပင်းကူညီ
ေရး၊ ချစ် ကည်ေလးစားေရးတို ကို

ထိခိုက်ပျက် ြပားေစမည့်

စကား မေပ
ြ ာဆိုရ။
(ဂ) မည်သည့်ဘာသာ၊ သာသနာ ှင့် ဓေလ့ထုံးတမ်းကိုမU ပုတ်ခတ်
ေပ
ြ ာဆို ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ဃ) ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခုကို ထိပါးပုတ်ခတ်ေ ြပာဆို ြခင်း မပ
ြ Eရ။
(င) တရားBုံးတစ်Bုံးက ဆုံး ြဖတ်ချက် မချမှတ်ရေသးေသာ မည်
သည့်ကိစAကိုမU ရည်Cန်းထည့်သွင်း ေပ
ြ ာဆို ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(စ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးအား ပုဂ\လဓိOာန်အားဖ
ြ င့်
စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ေ ြပာဆို ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ဆ) လတ်ေတာ်ပရဝဏ်အတွင်းတွင် ြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်တွင် ြဖစ်ေစ၊
လတ်ေတာ်အဖွဲIအစည်း

တစ်ရပ်ရပ်တွင်ြဖစ်ေစ

ေပ
ြ ာကား
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ေဆွးေ ွးချက်များကို

ထိပါးပုတ်ခတ် ေပ
ြ ာဆိုြခင်းေသာ်လည်း

ေကာင်း၊ ယင်းအစည်းအေဝးများတွင် ေဆာင်ရွက်သည့် ကိစA
များကို မဖွယ်မရာေသာ အသုံးအ Xန်း ြဖ င့် ေ ြပ ာ က ားြခင်း
ေသာ်လည်းေကာင်းမပ
ြ Eရ။
(ဇ)

ိုင်ငံေတာ်၏ ေကျးဇူးသစAာကို ေဖာက်ဖျက်ေသာ၊ ိုင်ငံေတာ်၏
အချEပ်အ ြခာအာဏာ ှင့်

လုံ SခEံေရးကို

ထိခိုက်ေသာစကား

မေပ
ြ ာဆိုရ။
(စျ) ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ ြပOာန်းချက်များ၊ လတ်ေတာ်၏အစဥ်
အလာများ ှင့် ထုံးတမ်းများကို ေဖာက်ဖျက် ေပ
ြ ာဆို ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ည) Bုန် ရင်း ကမ်းတမ်းေသာ ကိုယ်အမူအရာ၊

Xတ်အမူအရာများ

မပ
ြ Eရ။
(ဋ) ေဆွးေ ွး Sပ ီး ြပ တ် Sပ ီး ြဖ စ်ေသာ ကိစAရပ်တစ်ရပ်ကို ထပ်မံတင် ြပ
ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ဌ) ေဆွးေ ွးဆဲ ကိစAတစ်ခု ှင့် တိုက်Bိုက်မသက်ဆိုင်ေသာစကား
မေပ
ြ ာဆိုရ။
(ဍ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင်

ေဆွးေ ွးရာ၌

မိမိကိုယ်မိမိ

အမမ်းတင် ြခင်း၊ အခ
ြ ားပုဂ\ိEလ်များအားသိကာV ချခ
ြ င်း၊ မသမာ
ေသာနည်း ြဖင့် ေဆွးေ ွး ြခင်း မပ
ြ Eရ။
(ဎ) ဥပေဒကမ်းတင်သွင်းသည့်ကိစA ှင့်

>ကိEတင် ြပEစုလာေသာစာ

တမ်းကို ဖတ် ကားတင်သွင်းရန် ဥကN Oက ခွင့် ြပ Eသည့်ကိစAများ
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မှအပ အ ြခ ားကိစAများတွင်

Xတ် ြဖင့်သာ ေဆွးေ ွးေပ
ြ ာ ကား

ရမည်။
40။

ဥကN Oသည်(က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက နည်းဥပေဒ 39 တွင်
ေဖာ် ြပထားသည့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ေကာင်း ေတွIရှိလUင် သတိေပးရမည့်အ ြပင် ေဖာက်ဖျက်မXကို
Bုပ်သိမ်းရန် Cန် ကားရမည်။
(ခ) မိမိ၏သတိေပးချက်ကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က မလိုက်နာဘဲ
ဆက်လက်ေဖာက်ဖျက်ေနလUင် ယင်းလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
အား ေဆွးေ ွး ြခင်းကိုရပ်စဲရန် Cန် ကားရမည်။
(ဂ) မိမိ၏Cန် ကားချက်ကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က မလိုက်နာ
လUင် အစည်းအေဝးကို

ေခတZ ရပ်နား၍

ယင်းလတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်အား မည်ကဲ့သို အေရးယူရမည်ကိုစဥ်းစားပ
S ီး
ေအာက်ပါအချက်

တစ်ရပ်ရပ်ကို ြဖစ်ေစ၊

တစ်ရပ်ထက်ပို၍

ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်(1) ြပစ်တင်BXတ်ချခ
ြ င်း၊
(2) ထိုေနရက်အတွက် ေဆွးေ ွးခွင့် ရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊
(3) ထိုေနရက်အတွက်

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမမှ

ထွက်ခွာသွားေစခ
ြ င်း၊
(4) ကျင်းပဆဲ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကာလတစ်ေလUာက်
လုံးအတွက်အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ခွင့်Bုပ်သိမ်း ြခင်း၊
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(5) ေဖာက်ဖျက်ခဲ့ေသာစကားရပ်များကို လတ်ေတာ်မှတ်တမ်းမှ
ုတ်ပယ် ြခင်း၊
(6) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အေရးယူေစခ
ြ င်း။
ခွင့်ပန် ကားခ
ြ င်း ှင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ြခင်း
41။ *(က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်
အေဝးသို

မတက်ေရာက် ိုင်လUင်

လတ်ေတာ်အစည်း
မတက်ေရာက် ိုင်သည့်

ကာလကို ေဖာ် ြပ၍ မိမိကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ မိမိအတွက် အခ
ြ ား
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်အခွင့်
အေရးေကာ်မတီကြဖစ်ေစ သဘာပတိ သို မဟုတ် ဥကN Oထံ
စာဖ
ြ င့်ေရးသား၍ ခွင့် ြပEချက် တင် ြပေတာင်းခံရမည်။
(ခ) သဘာပတိ သို မဟုတ် ဥကN Oသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ
တင်ြပချက်ကို သင့်ေလျာ်သည်ဟု ယူဆပါက ခွင့် ြပE ိုင်သည်။
(ဂ) ဥကN Oသည် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ၊ ယခင်ကခွင့်ပန် ကား၍ လတ်ေတာ်က
ခွင့် ြပEထားသူဦးေရ၊ အစည်းအေဝးကျင်းပသည့်ေနတွင် ခွင့်ပန်
ကားသဖ
ြ င့် လတ်ေတာ်ကခွင့် ြပEထားသူဦးေရ ှင့် ခွင့်ပန် ကား၍
ခွင့်ြပEထားသူ စုစုေပါင်းဦးေရကိုလည်းေကာင်း၊ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်
သူဦးေရ ှင့် အမည်စာရင်းကိုလည်းေကာင်း လတ်ေတာ်သို
တင်ြပ၍ အတည်ြပEချက်ရယူ မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 5 အရ
အစားထိုးသည်။
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42။

(က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ဥကN O၏ ခွင့် ြပEချက်မရ
ဘဲ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန် အနည်းဆုံး 15 ရက်
တစ်ဆက်တည်း ပျက်ကွက်လUင် ယင်းသို ပျက် ကွ က်ေ က ာင်း
ဥကN O က လတ်ေတာ် သို တင် ြပရမည်။
(ခ) ယင်းသို ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သည့်အတွက် ထိုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
၏ေနရာလစ်လပ်သည်ဟု ဥကN Oက လတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်
ရယူ၍ ေကညာရမည်။
(ဂ) အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သည့် 15 ရက်
ကို ေရတွက်ရာ၌ အစည်းအေဝးေရIဆိုင်းထားသည့် ကာလ ှင့်
နည်းဥပေဒ 19 နည်းဥပေဒခွဲ (ဇ)

ှင့် နည်းဥပေဒ 40

နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)

(3)၊

နည်းဥပေဒခွဲငယ်

(4)

တို အရ

အစည်းအေဝး တက်ေရာက်ခွင့် Bုပ်သိမ်းထားသည့် ကာလများ
ကို ထည့်သွင်းေရတွက် ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေနရာလစ်လပ်
လUင် လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ဥကN Oက ြပည်ေထာင်စု
ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သို အေကာင်း ကားရမည်။
43။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် အစည်းအေဝးတစ်ရပ်တွင် (က) အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ရမည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးသည် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် နာယက၏ခွင့်ြပEချက်မရဘဲ
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန်15ရက်တစ်ဆက်တည်းပျက်ကွက်
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ေကာင်း ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယကထံမှ အေကာင်း ကား
ချက်ရရှိလUင် ဥကN Oက လတ်ေတာ်သို တင် ြပရမည်။
(ခ) အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သည့် ရက်ကို
ေရတွက်ရာ၌ ယင်းအစည်းအေဝး ေရIဆိုင်းသည့်ကာလ ှင့်
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများအရ ြပည်ေထာင်
စုလတ်ေတာ် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ခွင့် Bုပ်သိမ်းထား
သည့် ကာလများကို ထည့်သွင်းေရတွက် ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ဂ) ခွင့်မ ဲ့ ပျက်ကွက်သ ည့်အ တွက် ထို လ တ် ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်
၏ေနရာလစ်လပ်သည်ဟု

ဥကN Oက

အဖ
ြ တ်ရယူ၍ ေကညာရမည်။ ထိုသို
လိုအပ်သလို

ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်

လတ်ေတာ်၏အဆုံး
လစ်လပ်သွားလUင်

ဥကN Oက

ြပည်ေထာင်စု

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သို အေကာင်း ကားရမည်။
အခန်း(7)
လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများ
ဖွဲIစည်းြခင်း
44။

ဥကN Oသည် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ 24 တွင် ေဖာ် ြပထားသည့်

ေအာက်ပါေကာ်မတီများကို ဖွဲIစည်း ိုင်ေရးအတွက် ယင်းေကာ်မတီတစ်ခုစီ
တွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲIဝင်ဦးေရကိုလည်းေကာင်း၊ အဖွဲIဝင်အ ြဖစ်ပါဝင်
သင့်သည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းကိုလည်းေကာင်း၊
ယင်း ေကာ်မတီများအလို က် တာဝန် ယူ ဦးေဆာင်မ ည့် ေကာ်မ တီ ဥကN O ှင့်
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အတွင်းေရးမှDးတို ၏ အမည်စာရင်းကိုလည်းေကာင်း လတ်ေတာ်သို တင် ြပ၍
အတည် ြပEချက်ရယူဖွဲIစည်းရမည် (က) ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၊
(ခ) ြပည်သူ ေငွစာရင်းေကာ်မတီ၊
(ဂ) လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ၊
(ဃ) အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊

ကတိများ ှင့်

တာဝန်ခံချက်များ

စိစစ်ေရးေကာ်မတီ။
45။

နည်းဥပေဒ 44 ပါ လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများ၏ သက်တမ်းသည်

လတ်ေတာ်၏ သက်တမ်း ှင့်အညီ ြဖစ်သည်။
ေကာ်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့် ှင့် အခွင့်အေရးများ
46။

ေကာ်မ တီ ဝင်များသည် ေကာ်မ တီ လု ပ်ငန်းတာဝန် ကို ေဆာင်ရွက်

ရန် သို မဟုတ် ေကာ်မတီအစည်းအေဝး တက်ေရာက်ရန် ေကာ်မတီBုံးစိုက်ရာ
ေဒသတွင် ေရာက်ရှိေနစဥ်၌လည်းေကာင်း၊ ဥကN O သို မဟုတ် လတ်ေတာ်၏
တာဝန်ေပးချက်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းေကာင်း ယင်းတို ှင့် သက်ဆိုင်
သည့် ချီး ြမJင့်ေငွ ှင့် စရိတ်များဆိုင်ရာဥပေဒပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်
ရှိသည့်အ ြပင် လတ်ေတာ်က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်
ရှိသည်။
47။ ေကာ်မတီဝင်များသည် (က) ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများတွင် တင် ြပေဆွးေ ွးချက်များ ှင့်
စပ်လျဥ်း၍

လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒမှအပ

တည်ဆဲအ ြခား

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရအေရးယူခံရြခင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
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(ခ) ေကာ်မတီအစည်းအေဝး တက်ေရာက်ေနစဥ်အတွင်း ဥကN O၏
>ကိEတင်ခွင့် ြပEချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်
ရှိသည်။
(ဂ) ြပစ်မXတစ်ရပ်ရပ် ြဖင့် ဖမ်းဆီး ြခင်းခံရပါက ြပစ်ဒဏ်စီရင် ြခင်း
မခံရမီ ဥကN O၏ ခွင့် ြပEချက် ြဖင့် ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ
သို တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည်။
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
48။ ေကာ်မတီသည် ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIအပါအဝင် *[x x x]
ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းတို ှင့် တိုက်Bိုက်ဆက်သွယ် Sပီး ေဖ
ြ ကား
ိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ\ိEလ်များအားလည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်း ှင့်ဆက်စပ်ေသာ
အေကာင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းေကာင်း
ဖိတ် ကား၍ **[ ကားနာခ
ြ င်း၊] ေမးမ
ြ န်းေဆွးေ ွး ြခင်း ှင့် လိုအပ်သည့်
အေထာက်အထားများကို တင် ြပေစခ
ြ င်း ြပE ိုင်သည်။

* 2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 6 အရ

စကားရပ်ပယ်ဖျက်သည်။
** အထက်ပါနည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 7 အရ စကားရပ်ြဖည့်စွက်သည်။
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ေကာ်မတီဝင်အဖ
အြဖစ်မှ ရပ်စဲြခင်း ှင့် အေရးယူ ြခင်း
49။

ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ ေငွစာရင်းေကာ်မတီ၊ လတ်ေတာ်အခွင့်

အေရးေကာ်မတီ ှင့် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ ှင့် တာဝန်ခံချက်
များ စိစစ်ေရးေကာ်မတီ အသီးသီး၏ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည်(က) တစ်ဆက်တည်းကျင်းပေသာ

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများသို

သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဥကN O၏ ခွင့် ြပEချက်မရဘဲ သုံး >ကိမ်
တိုင်တိုင်

မတက်ေရာက်လUင်ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ

အလို

အေလျာက်ရပ်စဲသည်။
(ခ) ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ရာထူးတစ်ခုခုသို ေရွးချယ်တင်ေ ြမJာက်ခံရ
ပါက ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ အလိုအေလျာက်ရပ်စဲသည် (1) ဥကN O၊
(2) ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

အဖ
ြ စ်မှ ုတ်ထွက် Sပီး ြဖစ်သည် ဟု မှတ်ယူရမည့်ရာထူး။
(ဂ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ

ရပ်စဲခံရလUင်

ြဖစ်ေစ၊

ြပန်လည်Bုပ်သိမ်းခံရလUင်

ြဖစ်ေစ ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ အလိုအေလျာက်ရပ်စဲသည်။
50။

နည်းဥပေဒ 49 နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ေကာ်မတီဝင်အြဖစ်မှ

ရပ်စဲသွားပါက ယင်းေကာ်မတီဝင်အား နည်းဥပေဒ 19 နည်းဥပေဒခွဲ(ပ)အရ
အေရးယူမXများပ
ြ Eလုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဥကN Oက ဥကN Oထံ တင် ြပ
ရမည်။
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ဥကN Oက ေကာ်မတီများကို >ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း
51။
များ ှင့်

ဥကN Oသည် ေကာ်မတီအသီးသီးက လိုက်နာရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ယင်းေကာ်မတီအသီးသီး၏

လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်တို ှင့်စပ်လျဥ်း၍

လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါက သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီဥကN Oထံ Cန် ကားချက်
များ ေပးပို ိုင်သည်။
52။

ေကာ်မတီဥကN O အသီးသီးသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ှင့် စပ်လျဥ်း၍

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်တုိ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ေသာ်
လည်းေကာင်း သင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင် ြမင်ယူဆလUင် ဥကN Oထံ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ေတာင်းခံ ိုင်သည်။ ယင်းကိစAမျိEးတွင် ဥကN O၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်သည်အ Sပီး
အပ
ြ တ် ြဖစ်သည်။
အခန်း(8)
ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ
ဖွဲIစည်းြခင်း
53။

ေကာ်မတီကို 15 ဦးထက်မပိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်

ဖွဲIစည်းရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။ ဤအခန်းပါ "ေကာ်မတီ" ဆိုသည့် စကားရပ်သည်
"ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ" ကို ရည်Cန်းသည်။
54။

ဥကN Oသည် ေကာ်မတီ၏သက်တမ်း တစ် ှစ် ြပည့်ေ ြမာက်သည့်အခါ

တိုင်း ြပန်လည်သုံးသပ် Sပီး လိုအပ်ပါက ေကာ်မတီဝင်များကို သင့်ေလျာ်သလို
လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။
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ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ
55။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများတွင် ေကာ်မတီဝင် စုစုေပါင်းဦးေရ၏

ထက်ဝက်ေအာက်မနည်း တက်ေရာက်လUင် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်သည်။
56။

နည်းဥပေဒ 55 အရ တက်ေရာက်ရမည့် ေကာ်မတီဝင် ဦးေရ

မပ
ြ ည့်လUင်

ြပည့်သည်အထိ

ေကာ်မတီဥကN Oက

အစည်းအေဝးအချိန်ကို

ေရIဆိုင်းထား ိုင်သည် သို မဟုတ် အစည်းအေဝးကို ေနာက်တစ်ရက်ရက်သို
ေရIဆိုင်း ိုင်သည်။
57။

ေကာ်မတီဥကN Oသည်

အစည်းအေဝးတွင်

သဘာပတိအ ြဖစ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေကာ်မတီဥကN OမရှိလUင် ေကာ်မတီဝင်များက မိမိတို
အထဲမှ ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်ေသာ ေကာ်မတီဝင်သည် အစည်းအေဝးတွင်
သဘာပတိအ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
58။

မဲဆ ?ယူရာ၌ သဘာပတိသည် ဆ ?မဲမေပးရ။ ဆ ?မဲတူညီေနလUင်

သဘာပတိသည် အ ိုင်မဲေပးရမည်။
ေကာ်မတီ၏ တာဝန်များ
59။

ေကာ်မတီသည် ဥပေဒကမ်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါ အချက်များကို

အေခ
ြ ခံ၍ စိစစ်ရမည် (က) ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများပါ ြပOာန်းချက်
များ ှင့် ညီCွတ်မXရှိ-မရှိ၊
(ခ)

ိုင်ငံေတာ်ကချမှတ်ထားေသာ မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များ ှင့်
ညီCွတ်မXရှိ-မရှိ၊
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(ဂ)

ိုင်ငံေတာ် ှင့် အများပ
ြ ည်သူတို ၏ အကျိEးစီးပွားကို အေလး
ထား Sပ ီး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို ဦးတည် ြခင်းရှိ-မရှိ၊

(ဃ) ိုင်ငံေတာ်တည်တံ့ခိုင်Sမဲေရး ှင့် လုံSခံ Eေရးကို အ Zရာယ်ြပEထိပါး
ေစမည့်အချက်များ ပါဝင် ြခင်းရှိ-မရှိ၊
(င)

ိုင်ငံေတာ်၏ ပကတိအေြခအေနများ ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမXရှိမရှိ၊

(စ) အများပ
ြ ည်သူ၏ လုံ SခEံေရး ှင့် ပစAည်းလုံ SခံEေရးကို ထိခိုက် ြခင်း
ရှိ-မရှိ၊
(ဆ) တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီCွတ်ေရးကို ထိခိုက် ပျက် ြပားေစမည့်
အေရးအသား၊ အသုံးအ Xန်းများ ပါဝင် ြခင်းရှိ-မရှိ၊
(ဇ) ြပည်ေထာင်စုဝန် >ကီးဌာန တစ်ခု ှင့် အစိုးရအဖွဲIအစည်း တစ်ခု
၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန အဖွဲIအစည်းတစ်ခု ှင့်တစ်ခု၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ေရာေထွးြခင်း ရှိ-မရှိ၊
(စျ) အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ၊ ေဒသဆိုင်ရာ သို မဟုတ် ေဒသအချင်းချင်း
ဆိုင်ရာစာချEပ်များ၊

သေဘာတူညီချက်များပါ

တာဝန်အရ

ေရးဆွဲေသာ ဥပေဒကမ်းြဖစ်လUင် ထိုစာချEပ်များ၊ သေဘာတူ
စာချEပ်များပါ

ြမန်မာ ိုင်ငံက

သေဘာတူလက်ခံထားေသာ

အချက်များ ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွ ြခ င်းရှိ-မရှိ ှင် ့

ိုင်ငံေတာ်

၏အချEပ်အ ြခာအာဏာကို ထိပါးခ
ြ င်းရှိ-မရှိ၊
(ည) သက်ဆိုင်ရာဥပေဒကမ်း ှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

အချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာပါဝင် ြခင်း ရှိ-မရှိ၊

မူပိုင်းဆိုင်ရာ
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(ဋ) ဥပေဒကမ်းပါ ြပOာန်းချက်များကို လက်ေတွIအေကာင်အထည်
ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ိုင်မည့် အေခ
ြ အေန ရှိ-မရှိ၊
(ဌ) ဥပေဒကမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ြပOာန်းချက်များ ြပည့်စုံစွာပါရှိ ြခင်းရှိ-မရှိ။
60။

ေကာ်မတီဝင်များသည် (က) ဥကN Oက

တာဝန်ေပးအပ်လUင်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏

သေဘာတူညီချက် ြဖင့် နာယကကဖွဲIစည်းေသာ ဥပေဒကမ်း
ပူးေပါင်းေကာ်မတီတွင် ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်
ရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီသည်

ဥကN Oကဖ
ြ စ်ေစ၊

လတ်ေတာ်ကြဖစ်ေစအခါ

အားေလျာ်စွာ ေပးအပ်သည့်တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်။
ေကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
61။

ေကာ်မတီသည် ဥပေဒကမ်းများ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က) ိုင်ငံေတာ် ှင့် ြပည်သူတို အား အကျိEးဖ
ြ စ်ထွန်းေစမည့် အက
> ံ
ြပEချက်များကို လတ်ေတာ်သို တင် ြပ ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ြပည်သူများ ှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကfမ်းကျင်သူများ၏ ဥပေဒေရးရာ
အက
> ံ ြပEချက်များ၊ေဝဖန်သုံးသပ်ချက်များကိုစိစစ်၍ လတ်ေတာ်
သို တင် ြပ ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) ြပင်ဆင်ရန် အက
> ံ ြပEချက်များကို လတ်ေတာ်သို တင် ြပ ိုင်ခွင့်
ရှိသည်။
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(ဃ) ေခတ် ှင့်မေလျာ်ညီေသာ အေရးအသား၊ အသုံးအ Xန်းများကို
ဥပေဒBXေထာင့်မှ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက် ိုင်ခွင့်ရိှသည်။
(င) အေသးစိတ် ေဆွးေ ွးစဥ်းစားရာ၌ လတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ ွး
စဥ်းစားသည့်

နည်းလမ်းအတိုင်း

ေဆွးေ ွးစဥ်းစားရမည်။

သို ရာတွင် (1) ေကာ်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းြခင်း၊ အက
> ံြပEချက်တင်သွင်း
ြခင်းတို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေထာက်ခံသူမလို၊
(2) ေကာ်မတီဝင်များသည်ကိစAတစ်ခု ှင့်စပ်လျဥ်း၍တစ် >ကိမ်
ထက်ပို Sပီး ေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
(စ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ) ှင့်(ဃ)တို အရ ေကာ်မတီ၏ တင်ြပ
ချက် ှင့်

အက
> ံြပEချက်များသည်

ဥပေဒကမ်းတွင်ပါရှိသည့်

ကိစA ှင့်စပ်လျဥ်းေသာ တင် ြပချက်၊ အက
> ံ ြပEချက်များ ြဖစ်ရမည့်
အပ
ြ င် ထိုဥပေဒကမ်း၏ သေဘာတွင် အကျEံးဝင်ေသာ တင်ြပ
ချက်၊ အက
> ံြပEချက်များလည်း ြဖစ်ရမည်။
(ဆ) ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒပါ ြပOာန်း
ချက်များကို မဆန် ကျင်လUင် လွတ်လပ်စွာ ေပ
ြ ာဆိုေဆွးေ ွးခွင့်
ှင့် ဆ ?မဲေပးခွင့်ရှိသည်။
62။

ေကာ်မတီဝင်များသည်

ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ

ုတ်ထွက်လိုပါက

ခိုင်လုံေသာအကျိEးအေကာင်းေဖာ် ြပလျက် ဥကN Oထံ တင် ြပ ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
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ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ တင် ြပ ြခင်း
63။

ဥပေဒကမ်းကို ေကာ်မတီတွင် ေဆွးေ ွးစဥ်းစားပ
S ီးြဖစ်ပါက(က) ေကာ်မတီဥကN Oသည် အစီရင်ခံစာမူ ကမ်းကို ြပEစု၍ ေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးတွင် တင် ြပရမည်။
(ခ) အစီရင်ခံစာမူ ကမ်းကို ေကာ်မတီက သေဘာတူလUင် ေကာ်မတီ
ဥကN O၊ အတွင်းေရးမှDး သို မဟုတ် ေကာ်မတီက တာဝန်ေပး
အပ်ေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည် အစီရင်ခံစာကို လက်မှတ်
ေရးထိုး၍ ဥကN Oထံ တင် ြပရမည်။
(ဂ) ဥကN O၏

သီး ြခားCန် ကားချက်မရှိလUင်

ဥပေဒကမ်းကို

ေကာ်မတီသို လဲအပ်သည့် ေနရက်မှစ၍ Bုံးပိတ်ရက်များမပါ 7
ရက်အတွင်း ေကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို ဥကN Oထံ တင် ြပရ
မည်။
(ဃ) ေကာ်မတီဝင်များသည် အစီရင်ခံစာကို သေဘာတူေ ကာင်း
လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။ သို ရာတွင် သေဘာကွဲလွဲချက်များရှိ
ပါက ထိုသေဘာကွဲလွဲချက်များကို ေရးသားေဖာ် ြပ၍ လက်မှတ်
ေရးထိုး Sပီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲေဖာ် ြပ ိုင်သည်။
(င) ေကာ်မ တီ ဥကN O၊ အတွင ် းေရးမှDး သို မဟုတ ် ေကာ်မတီက
တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မတီ၏
အစီရင်ခံစာကို လတ်ေတာ်တွင် ဖတ် ကားရှင်းလင်းရမည်။
64။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင်

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးေပ
ြ ာဆိုေသာ

သို မဟုတ် ြပEလုပ်ေသာ ကိစAကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီတွင် ေဆွးေ ွး
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ေသာ ေဆွးေ ွးချက်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း ြပင်ပသို ေပါက် ကားခ
ြ င်း
မရှိေစရ။ ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင် ေဆွးေ ွးချက်အားလုံးကို
အေသးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ေကာ်မတီက အတည် ြပEထားရမည်။ ယင်း
အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများကို ြဖန် ေဝခ
ြ င်းမပ
ြ Eရ။ လတ်ေတာ်သို ေပးပို ေသာ
အစီရင်ခံစာမိတZDကို အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများ ှင့် အတူပူးတွဲ၍ အမXတွဲ
အဖ
ြ စ် တေပါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထား ိုင်ရန် ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံးသို ေပးပို
ရမည်။
အခန်း(9)
ြပည်သူ ေငွစာရင်း ေကာ်မတီ
ဖွဲIစည်းြခင်း
65။

ေကာ်မတီကို 15 ဦးထက်မပိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်

ဖွဲIစည်းရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။ ဤအခန်းပါ "ေကာ်မတီ" ဆိုသည့် စကားရပ်သည်
" ြပည်သူ ေငွစာရင်း ေကာ်မတီ" ကို ရည်Cန်းသည်။
66။

ဥကN Oသည်

ေကာ်မတီ၏

သက်တမ်းတစ် ှစ် ြပည့်ေ ြမာက်သည့်

အခါတိုင်း ြပန်လည်သုံးသပ် Sပီး လိုအပ်ပါက ေကာ်မတီဝင်များကို သင့်ေလျာ်
သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ေပးအပ် ိုင် သည်။
ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ
67။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများကို နည်းဥပေဒ 55 မှ 58 အထိပါ

ြပOာန်းချက်များ ှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
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ေကာ်မတီ၏တာဝန်များ
68။

ေကာ်မတီသည် -

*(က) ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းများ၊

ြပည်ေထာင်စုဝန် >ကီး

ဌာနများ၊အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲIအစည်းများ ှင့် ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ေကာင်စီတို၏ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မX
တို ကို

စစ်ေဆးထားသည့်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချEပ်၏

အစီရင်ခံစာကို စိစစ်ရမည်။ ယင်းသို စိစစ်ရာတွင် ြပည်ေထာင်စု
ဘgာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပေဒပါ လျာထားရေငွများကို ြပည့်ဝ
စွာရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ထားခ
ြ င်းရှိ-မရှိ၊ သုံးစွဲခွင့် ြပEထားေသာ
ေငွေ ကးများကို ထိေရာက်စွာအသုံး ြပE-မပ
ြ E၊ သတ်မှတ်ထား
ေသာ ဘgာေရးစည်းမျY်းများ၊ စည်းကမ်းများ ှင့်အညီ သုံးစွဲ
ြခင်းရှိ-မရှိတို ကို စိစစ်ရမည်။
(ခ) ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ခွင့် ြပEထားေသာေငွကို ထိေရာက်
မှန်ကန်စွာသုံးစွဲခဲ့ ြခင်းရှိ-မရှိ

စိစစ် ိုင်ေရးအတွက်

လိုအ ပ်

သည့် လု ပ်ငန်းဌာနများသို သွားေရာက် စစ်ေဆး ိုင်သည်။
(ဂ) ေအာက်ပါကိစAရပ်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်သို တင် ြပရ
မည်(1) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏

ေတာင်းဆိုချက်အရ

ကိစAရပ်

တစ်ခုအတွက် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ခွင့် ြပEထား
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 8 အရ
အစားထိုးသည်။
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ေသာသုံးေငွတစ်ရပ်ကိုအ ြခားကိစAရပ်အတွက် ေခါင်းစဥ်
ေပ
ြ ာင်း၍သုံးသည့်ကိစAများ၊
(2) ခွင့် ြပ Eထားသည့်

သုံးေငွတစ်ရပ်အတွင်း

ေခါင်းစဥ်

ေပ
ြ ာင်း၍ သုံးစွဲရာ၌ ဘgာေရးဝန် >ကီးဌာနက သတ်မှတ်
ထားေသာ စည်းမျဥ်းများ ှင့် ညီCွတ်မXမရှိသည့်ကိစAများ၊
(3) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲIအစည်းသို

လမ်းCန်

သင့်ေသာ ဘgာေငွသုံးစွဲပုံ နည်းလမ်း အားနည်းချက်များ၊
(4) ြပ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်သို တင် ြပ ေပးရန် ဘgာေရး
ဝန် >ကီးဌာနက

ေတာင်းဆိုေသာ

အသုံးစရိတ်များ ှင့်

စပ်လျဥ်းသည့်ကိစAများ။

*69။ ေကာ်မတီသည်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲI၏

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်းများ ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မX၊ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်
ေဖာ်မXဆိုင်ရာ စာရင်းများ၊

ှစ်ချEပ်စာရင်းများ ှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေလလွင့် ြပEန်းတီးမX၊ ယိုဖိတ်မX၊ ပျက်စီးမX၊
နစ်နာဆုံးBXံးမX၊

အလွဲသုံးစားမXရှိ-မရှိ

စသည်တို ကို

စစ်ေဆးထားသည့်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချEပ်၏ အစီရင်ခံစာကို စိစစ်ရမည်။

**70။ ေကာ်မ တီသည်
နာယက၊

ိုင ်င ံေ တာ်သမတ၊

ြပ ည်ေ ထာင်စု လ တ် ေတာ်

ြပ ည်သူ လတ် ေတာ်ဥ ကN O သို မဟုတ ် အမျိEးသားလတ်ေတာ်

* 2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 9 အရ
အစားထိုးသည်။

** အထက်ပါ နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 10 အရ အစားထိုးသည်။
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ဥကN Oကဖ
ြ စ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းတစ်ခုခု၊ ြပည်ေထာင်စု
ဝန် >ကီးဌာနတစ်ခုခု သို မဟုတ် ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီကြဖစ်ေစ လုပ်ငန်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို စစ်ေဆးေပးရန် ညJိ ိXင်းချက်အရ စစ်ေဆးသည့် ြပည်ေထာင်စု
စာရင်းစစ်ချEပ်၏ အစီရင်ခံစာကိုလည်းေကာင်း၊ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းထား
ေသာ ကုန်ပစAည်းများ ှင့် စပ်လျY်းသည့် စာရင်းများကို စစ်ေဆးသည့်
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချEပ်၏ အစီရင်ခံစာကိုလည်းေကာင်း စိစစ်ရမည်။
71။

ေကာ်မတီက စိစစ်ေပးရန် လိုအပ်ေသာကိစA ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေကာ်မတီ

သည်(က) ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ အေကာင်း ကားချက်အရ ဥကN Oက
တာဝန်ေပးအပ် ြခင်း ြဖစ်လUင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ေကာ်မတီ၏
ေတွIရှိချက် ှင့် သေဘာထားမှတ်ချက်တိုကို လတ်ေတာ်မှတစ်ဆင့်
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို ြပန်လည်တင် ြပရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်၏ဆုံး ြဖတ်ချက်အရ ဥကN Oကတာဝန် ေပးအပ် ြခင်း
ြဖစ်လUင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ မိမိ၏ ေတွIရှိချက် ှင့် သေဘာ
ထားမှတ်ချက်တို ကို ဥကN Oမှ တစ်ဆင့် လတ်ေတာ်သို ြပန်လည်
တင် ြပရမည်။
(ဂ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင် ြပချက်အရ စိစစ်ရန်
လိုအပ်သည်ဟု လတ်ေတာ်ကဆုံး ြဖတ်၍ ဥကN Oက တာဝန်
ေပးအပ် ြခင်း ြဖစ်လUင် လိုအပ်သလို စိစစ် Sပီး မိမိ၏ေတွIရှိချက်
ှင့် သေဘာထားမှတ်ချက်တို ကို ဥကN Oမှတစ်ဆင့် လတ်ေတာ်
သို ြပန်လည်တင် ြပရမည်။
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72။

ေကာ်မတီဝင်များသည် (က) ဥကN O က တာဝန် ေပးအပ်လUင် ြပ ည် ေထာင်စ ုလတ်ေတာ်၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့်

နာယကကဖွဲIစည်းေသာ

ြပည်သူ

ေငွစာရင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီတွင် ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ

ုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအကျိEး

အေကာင်းေဖာ် ြပလျက် ဥကN Oထံ တင် ြပ ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
73။

ေကာ်မတီ ှင့် အမျိEးသားလတ်ေတာ်

ြပည်သူ ေငွစာရင်းေကာ်မတီ

တို က ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစAရပ်များသည် တစ်ခု ှင့်တစ်ခု အကျEံးဝင်တူညီ
ေနပါက ေကာ်မတီသည် ဥကN O ှင့် အမျိEးသားလတ်ေတာ်ဥကN Oတို ညJိ ိXင်း
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ဥကN Oထံ တင် ြပရမည်။
ေကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
74။

ေကာ်မတီဝင်များသည် ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများတွင် ဖွဲIစည်းပုံ

အေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒပါ ြပOာန်းချက်များကို မဆန် ကျင်
လUင် လွတ်လပ်စွာေ ြပ ာဆိုေဆွးေ ွးခွင့် ှင့် ဆ ?မဲေပးခွင့်ရှိသည်။
75။

နည်းဥပေဒ 68 မှ 71 အထိပါ တာဝန်များအရ ေကာ်မတီက စိစစ်ရာ

တွင်(က) ေကာ်မတီတွင်

အဆိုတင်သွင်း ြခင်း၊ အက
> ံ ြပEချက် တင်သွင်း

ြခင်းတို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေထာက်ခံသူမလို။
(ခ) ေကာ်မတီဝင်များသည် ကိစAတစ်ခု ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တစ် >ကိမ်
ထက်ပို Sပီး ေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
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ေကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာ တင် ြပ ြခင်း
76။

ေကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာ တင် ြပ ြခင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က) ေကာ်မ တီ ဥကN O၊ အတွင ် းေရးမှDး သို မဟုတ ် ေကာ်မတီက
တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည် အစီရင်ခံစာ
ကို လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ဥကN Oထံ တင် ြပရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီဝင်များသည် ေကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို သေဘာ
တူေ က ာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။ သို ရာတွင် သေဘာ
ကွဲလွဲချက်များရှိပါက ထိုသေဘာ ကွဲလွဲချက်များကို ေရးသား
ေဖာ် ြပ၍ လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲေဖာ် ြပ
ိုင်သည်။
(ဂ) အစီရင်ခံစာကိုတင် ြပ Sပီးေနာက်ဥကN Oကသတ်မှတ်သည့် 4 ရက်
ထက်မေစာ 10 ရက်ထက် ေနာက်မကျေသာ ေနတစ်ေနတွင်
ေကာ်မတီဥကN O၊ အတွင်းေရးမှDး သို မဟုတ် ေကာ်မတီက
တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည် အစီရင်ခံစာကို
ေဆွးေ ွးရန် လတ်ေတာ်သို အဆိုတင်သွင်းရမည်။
(ဃ) အစီရင်ခံစာကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ြပင်ဆင်
ချက်များ ြပEလုပ်ခွင့်မရှိ။
(င) အစီရင်ခံစာကို ေဆွးေ ွး Sပီးေသာအခါ ေကာ်မတီ ဥကN O၊
အတွင်းေရးမှDး သို မဟုတ် ေကာ်မတီက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ
ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည်

အစီရင်ခံစာကို

သေဘာတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။

လတ်ေတာ်က
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77။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင်

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦး

ေပ
ြ ာဆိုေသာ

သို မဟုတ် ြပEလုပ်ေသာ ကိစAကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီတွင် ေဆွးေ ွး
ေသာ ေဆွးေ ွးချက်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း ြပင်ပသို ေပါက် ကားခ
ြ င်း
မရှိေစရ။ ေကာ်မတီအစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင် ေဆွးေ ွးချက်အားလုံးကို
အေသးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ေကာ်မတီက အတည် ြပEထားရမည်။ ယင်း
အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများကို ြဖန် ေဝခ
ြ င်းမပ
ြ Eရ။ လတ်ေတာ်သို ေပးပို ေသာ
အစီရင်ခံစာမိတZDကို အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများ ှင့် အတူပူးတွဲ၍ အမXတွဲ
အဖ
ြ စ် တေပါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထား ိုင်ရန် ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံးသို ေပးပို
ရမည်။
အခန်း(10)
10)
လတ်ေတာ်အခွင့်အေရး ေကာ်မတီ
ဖွဲIစည်းြခင်း
78။

ေကာ်မတီကို 15 ဦးထက်မပိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်

ဖွဲIစည်းရမည်။ ယင်းသို ဖွဲIစည်းရာတွင် ဒုတိယဥကN Oသည် ရာထူးအေလျာက်
ေကာ်မတီ၏ဥကN Oအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။ ဤအခန်းပါ "ေကာ်မတီ" ဆိုသည့် စကားရပ်သည်
"လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ" ကို ရည်Cန်း
သည်။
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79။

ဥကN Oသည် ေကာ်မတီ၏သက်တမ်း တစ် ှစ် ြပည့်ေ ြမာက်သည့်အခါ

တိုင်း ြပန်လည်သုံးသပ် Sပီး လိုအပ်ပါက ေကာ်မတီဝင်များကို သင့်ေလျာ်သလို
လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။
ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ
80။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများကို နည်းဥပေဒ 55 မှ 58 အထိပါ

ြပOာန်းချက်များ ှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
81။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ ကျင်းပရာတွင် ဥပေဒအက
> ံဉာဏ်

များရယူရန် လိုအပ်လUင် ြပည်ေထာင်စုေရှIေနချEပ်အား ဖိတ် ကားတက်ေရာက်
ေစရမည်။
လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးကိစA တင်ြပခွင့် ှင့် တင်ြပရာတွင် လိုက်နာရမည့်
နည်းလမ်းများ
82။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် (က) ဤနည်းဥပေဒများပါ ြပOာန်းချက်များ ှင့်
လတ်ေတာ်၊

မဆန် ကျင်ေစဘဲ

လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ သို မဟုတ် လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ အခွင့်အေရးကို ေဖာက်ဖျက်ကျDးလွန်
ရာေရာက်သည့်ကိစA ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဥကN O၏ သေဘာတူညီ
ချက် ြဖင့် လတ်ေတာ်သို တင် ြပ ိုင်သည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ အခွင့်အေရး ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တင် ြပ
လိုပါက မိမိလက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ အေကာင်း ကားစာ
ကို လတ်ေတာ်တွင် တင် ြပလိုေသာေန အစည်းအေဝးမစမီ
ဥကN Oထံလိပ်မူ၍ ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံ
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ေပးပို ရမည်။ သို ရာတွင် လတ်ေတာ်သို အလျင်အ ြမန်တင် ြပ
သင့်သည်ဟု ဥကN Oက ယူဆလUင် >ကိEတင်အေ က ာင်း က ားစာ
မေပးဘဲ

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကျင်းပေနစဥ်အတွင်းမှာ

ပင်တင် ြပခွင့် ြပE ိုင်သည်။
(ဂ) ယင်းသို တင် ြပရာတွင် (1) အစည်းအေဝးကျင်းပသည့်ရက် တစ်ရက်တွင် သာမန်
အားဖ
ြ င့် ကိစA 2 ခုသာ တင် ြပရမည်။ အေရးက
> ီးကိစAရှိက
ဥကN O၏ ခွင့် ြပEချက် ြဖင့် တင် ြပ ိုင်သည်။
(2) လတ်တေလာေပ:ေပါက်ေသာ ကိစA ှင့်သာ သက်ဆိုင်ရ
မည့်အ ြပင် အဆိုပါကိစA ေပ:ေပါက် SပီးလUင် Sပီးချင်း ေစာ
ိုင်သမUေစာစွာ တင် ြပရမည်။
83။

ဥကN Oသည် လတ်ေတာ်သို တင် ြပမည့်ကိစA ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က) ဤနည်းဥပေဒများ ှင့် ညီCွတ်သည်ဟု သေဘာ ရရှိလUင်
ေမးခွန်းများ

ေဖ
ြ ကားပ
S ီးသည့်ေနာက်တွင် ြဖစ်ေစ၊

တစ်ေန

အတွက် လတ်ေတာ်အစီအစဥ်တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ကိစAရပ်
များကို မစမီတွင်ြဖစ်ေစ အခွင့်အေရးကိစAကို လတ်ေတာ်တွင်
တင် ြပလိုေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အား

တင် ြပခွင့်

ေတာင်းခံရန် Cန် ကား ိုင်သည်။ ထိုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
သည် လတ်ေတာ်သို တင် ြပခွင့်ေတာင်းရာ၌ တင် ြပလိုေသာ
ကိစA ှင့် သက်ဆိုင်သည့် အေကာင်းအရာ အကျဥ်းချEပ်ကိုသာ
ေဖာ် ြပရမည်။
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(ခ) ဤနည်းဥပေဒများ ှင့် ညီCွတ် ြခင်းမရှိဟု သေဘာရရှိလUင်
>ကိEတင်အေကာင်း ကားစာကို လတ်ေတာ်သို ဖတ် ြပ Sပီး အဆိုပါ
ကိစAသည် ဤနည်းဥပေဒများ ှင့်မညီCွတ်၍ လတ်ေတာ်သို
တင် ြပရန် ခွင့်မ ြပE ေကာင်း ေကညာရမည်။
84။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အခွင့်အေရးကိစA တင် ြပရန်

ခွင့်ေတာင်း ြခင်းကို (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးက ကန် ကွက်ခဲ့လUင် ခွင့် ြပEရန်
သေဘာတူေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား

မိမိတို

ေနရာများတွင် မတ်တတ်ရပ်ြပရန် ဥကN Oက Cန် ကားရမည်။
အကယ်၍ မတ်တတ်ရပ် ြပသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးေရ 75ဦး ှင့် အထက် ြဖစ်လUင် ခွင့် ြပEသည်ဟုလည်းေကာင်း၊
75ဦးမပ
ြ ည့်လUင်ခွင့်မ ြပEဟုလည်းေကာင်း ဥကN Oက လတ်ေတာ်
သို ေကညာရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်က ခွင့်ြပEခဲ့လUင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦး
က အဆိုတင်သွင်း ြခင်းအားဖ
ြ င့် အဆိုပါကိစAကို ေကာ်မတီသို
လဲအပ်ရမည်။
ေကာ်မတီ၏ တာဝန်များ
85။

ေကာ်မတီသည် မိမိထံလဲအပ်ေသာ ကိစAအသီးသီးကို ေအာက်ပါ

အတိုင်း စုံလင်စွာ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်ရမည် -
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(က) ေကာ်မတီသို လဲအပ်ေသာကိစAများ ှင့်စပ်လျဥ်းေသာ အချက်
များကို အေခ
ြ ြပE၍ လတ်ေတာ်၏ အခွင့်အေရးကို ေဖာက်ဖျက်
ရာေရာက်-မေရာက် စဥ်းစား ဆုံး ြဖတ် ြခင်း၊
(ခ) မည်သို ေသာကိစA၊ မည်သို ေသာ အချက်များမှစတင်၍ အခွင့်
အေရး ေဖာက်ဖျက်မX ြဖစ်ေပ:လာရေကာင်း ှင့် မည်သို မည်ပုံ
ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်းကို ဆုံး ြဖတ် ြခင်း၊
(ဂ) ယင်းကိစA ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်က မည်ကဲ့သို အေရးယူ
သင့်ေ ကာင်းကို လတ်ေတာ်သို အစီရင်ခံ တင် ြပ ြခင်း။
86။

နည်းဥပေဒ 85 ပါ ြပOာန်းချက်များ ှင့် မဆန် ကျင်ေစဘဲ အစီရင်

ခံစာတွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ အက
> ံေပးချက်များကို ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်
ိုင်ရန် လတ်ေတာ်က မည်သည့်နည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးသင့်ေ ကာင်း
အစီရင်ခံစာတွင် အက
> ံ ြပEေဖာ် ြပရမည်။
87။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းများ ှင့် စပ်လျဥ်း၍

ေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည် -

*(က) ေကာ်မ တီသည် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်
လာေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား စိစစ်အတည် ြပE
ြခင်း၊
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက
လှယ်အ ြဖစ်မှ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စား

ုတ်ထွက်ခွင့်ေတာင်းခံလUင် ယင်း ုတ်ထွက်ခွင့်

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 11 အရ
အစားထိုးသည်။
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ေတာင်းခံလာကို စိစစ်၍ မှတ်ချက်များ ှင့်တကွ

ဥကN Oထံ

တင် ြပ ြခင်း၊
(ဂ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏
အခ
ြ ားမှတ်တမ်းများကို

ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်းများ ှင့်

လတ်ေတာ်Bုံးမှ

ြပEစုထားရှိေရး ှင့်

စပ်လျဥ်း၍ အက
> ံေပးခ
ြ င်း၊
(ဃ) လတ်ေတာ်၏သိကVာကို ေစာင့်ထိန်းရန်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်၏ ကျင့်ဝတ် ှင့်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်
လည်းေကာင်း

လတ် ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်

တစ်ဦးဦးက

ပျက်ကွက်ေ ကာင်း ေတွIရှိပါက ဥကN Oထံတင် ြပ ြခင်း၊
(င) နည်းဥပေဒ 113 အရ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးအား
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ရပ်စဲသည့်ကိစA ှင့် စပ်လျဥ်း
၍ ဥကN Oထံ တင် ြပ ြခင်း။
ေကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
88။

ေကာ်မတီ၏ အလုပ်ဝတZ ရားကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) ေကာ်မတီသည် လိုအပ်သည့် ြပင်ပပုဂ\ိEလ်များကို ဆင့်ေခ:၍
စုံစမ်းေမးမ
ြ န်း ိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများ
ကိုလည်း

တင် ြပေစရန်ဆင့်ဆို ိုင်သည်။

တစ်ေယာက်၏

သက်ေသထွက်ဆိုချက်သည်

ပုဂ\ိEလ်တစ်ဦး
သို မဟုတ်

စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများသည် ေကာ်မတီ၏ အလုပ်
ဝတZ ရား ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သည်၊ မသက်ဆိုင်သည်
ဟူေသာ ြပဿနာေပ:ေပါက်လာပါက အဆိုပါ ြပဿနာကို
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အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးရန် ေကာ်မတီဥကN Oက ဥကN Oထံ တင် ြပ ိုင်
သည်။ ဥကN Oက ချမှတ်ေသာ အဆုံးအဖ
ြ တ်သည် အပ
S ီးအပ
ြ တ်
ြဖစ်သည်။ သို ရာတွင် ိုင်ငံေတာ်လုံ SခEံေရးကို ြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံေတာ်
၏အကျိEးကို ြဖစ်ေစ

ထိခိုက်နစ်နာဖွယ်ရာရှိသည်ဟူေသာ

အေကာင်း ြပချက် ြဖင့်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIက

စာရွက်

စာတမ်း၊ မှတ်တမ်းတစ်ရပ်ကို ေကာ်မတီသို ထုတ်ေဖာ်ေ ြပာဆို
တင် ြပရန် ြငင်းဆို ိုင်သည်။
(ခ) ေကာ်မတီ၏ေရှIတွင် သက်ေသခံရန် ြဖစ်ေစ၊ စာရွက်စာတမ်း၊
မှတ်တမ်းများ တင် ြပရန် ြဖစ်ေစ လိုအပ်ေသာအခါ သက်ဆိုင်
သူအား စာဖ
ြ င့်ဆင့်ဆိုရမည်။ ေကာ်မတီ ၏ေရှI တွင ် သက် ေသ
ထွ က် ဆိုချက်ကို

သို မဟုတ်

စာရွက်စာတမ်း၊

သက်ေသခံအ ြဖစ်တင် ြပေသာ

မှတ်တမ်းကို

လUိE ဝှက်ထားသင့်-မသင့်

ေကာ်မတီက ဆုံး ြဖတ် ိုင်သည်။
89။

ေကာ်မတီဝင်များသည် (က) ဖွဲIစည်းပုံအေ ြခ ခံဥပေဒ ှင့်
ြပ Oာန်းချက်များကို

လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒပါ

မဆန် ကျင်လUင်

လွတ်လပ်စွာေပ
ြ ာဆို

ေဆွးေ ွးခွင့် ှင့် ဆ ?မဲေပးခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ

ုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အကျိEး

အေကာင်းေဖာ် ြပလျက် ဥကN Oထံ တင် ြပ ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
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(ဂ) ေကာ်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်း ြခင်း၊ အက
> ံ ြပEချက် တင်သွင်း ြခင်း
တို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေထာက်ခံသူမလို။
(ဃ) ေကာ်မတီတွင် တင်ြပသည့် ကိစAတစ်ခု ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တစ် >ကိမ်
ထက် ပို Sပီးေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတင် ြပ ြခင်း
90။

ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတင် ြပ ြခင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က) ေကာ်မတီဥကN O၊ အတွင်းေရးမှDး သို မဟုတ် ေကာ်မတီ က တာဝန်
ေပးအပ်ေသာ

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည်

အစီရင်ခံစာကို

လတ်ေတာ်သို တင် ြပရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီသို

လဲအပ်တာဝန်ေပးေသာ

အခွင့်အေရးကိစA

တစ်ရပ်ကို စဥ်းစားဆုံး ြဖတ်ရန် ေကာ်မတီသည် အခါအား
ေလျာ်စွာစည်းေဝး၍ လတ်ေတာ်က သတ်မှတ်ေသာေနတွင်
အစီရင်ခံစာကို လတ်ေတာ်သို တင် ြပရမည်။ လတ်ေတာ်က
အစီရင်ခံစာ
လတ်ေတာ်က

တင် ြပရမည့်ရက်ကို

သတ်မှတ် ြခင်းမပ
ြ EလUင်

မိမိထံလဲအပ်တာဝန်ေပးေသာေနမှ

တစ်လ

အတွင်း လတ်ေတာ်သို အစီရင်ခံစာ တင် ြပရမည်။
(ဂ) ေကာ်မတီဝင်များသည် ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို သေဘာ
တူေ ကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။ သို ရာတွင် သေဘာကွဲလွဲ
ချက်များရှိပါက ထိုသေဘာ ကွဲလွဲချက်များကို ေရးသားေဖာ် ြပ
၍လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲေဖာ် ြပ ိုင်သည််။
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(ဃ) ေကာ်မတီသည် သတ်မှတ်သည့်ရက်အတွင်း အပ
S ီးသတ် အစီရင်
ခံစာကို တင် ြပ ိုင် ြခင်းမရှိပါက ကားဖ
ြ တ်အစီရင်ခံစာ တင် ြပရ
မည်။
91။

(က) ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို လတ်ေတာ်သို တင် ြပSပီးေနာက်
ေကာ်မတီဥကN O၊

အတွင်းေရးမှDး

တာဝန်ေပးအပ်ေသာ

သို မဟုတ်

ေကာ်မတီက

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည်

ဥကN Oက

သတ်မှတ်ေသာေန တွင် အစီရင်ခံစာကို ေဆွးေ ွးရန်အဆိုကို
ေဆာလျင်စွာ တင်သွင်းရမည်။ ယင်းအဆို အတည် ြဖစ်ေသာ
အခါ အစီရင်ခံစာကို ေဆွးေ ွးရမည်။ လတ်ေတာ်က ေဆွးေ ွး
Sပီးေသာအခါ ေဆွးေ ွးရန်အဆိုတင်သွင်းသူကပင် အစီရင်ခံ
စာကို လတ်ေတာ်က လက်ခံအတည် ြပEရန် အဆိုတင်သွင်း
ရမည်။
(ခ) အစီရင်ခံစာကို ေဆွးေ ွးရန် အဆိုတင်သွင်းလUင် မည်သည့်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်မဆို အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ် ြပထား
ေသာ ကိစAတစ်ခုလုံးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါကိစA ှင့်
စပ်လျဥ်း၍

အချက်တစ်ချက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း

ထပ်မံ

စုံစမ်းေရးအတွက် ေကာ်မတီသို ြပန်လည်လဲအပ်ရန်ဟူေသာ
ြပင်ဆင်ချက်အဆိုကို တင်သွင်း ိုင်သည်။ သို ရာတွင် ဤကဲ့သို
ေသာ ြပင်ဆင်ချက်မျိEး တင်သွင်းလိုလUင် ဥကN Oက သတ်မှတ်
ေသာေန မတိုင်မီ

ြပ ည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊

ချEပ်ထံ အေကာင်း ကားစာ ေပးပို ရမည်။

Cန် ကားေရးမှDး
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92။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင်

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦး

ေပ
ြ ာဆိုေသာ

သို မဟုတ် ြပEလုပ်ေသာ ကိစAကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီတွင် ေဆွးေ ွး
ေသာ ေဆွးေ ွးချက်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း ြပင်ပသို ေပါက် ကားခ
ြ င်း
မရှိေစရ။ ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင် ေဆွးေ ွးချက်အားလုံးကို
အေသးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ေကာ်မတီက အတည် ြပ Eထားရမည်။ ယင်း
အစည်းအေဝး မှတ်တမ်းများကို ြဖန် ေဝခ
ြ င်းမပ
ြ Eရ။ လတ်ေတာ်သို ေပးပို ေသာ
အစီရင်ခံစာမိတZDကို အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများ ှင့် အတူပူးတွဲ၍ အမXတွဲ
အဖ
ြ စ် တေပါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထား ိုင်ရန် ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံးသို ေပးပို ရ
မည်။
အခန်း(11)
11)
အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ ှင့် တာဝန်ခံချ
ချက်များ စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ဖွဲIစည်းြခင်း
93။

ေကာ်မတီကို 15 ဦးထက်မပိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်

ဖွဲIစည်းရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။ ဤအခန်းပါ "ေကာ်မတီ" ဆိုသည့်စကားရပ်သည်
"အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ ှင့် တာဝန်ခံ
ချက်များစိစစ်ေရး ေကာ်မတီ" ကို ရည်Cန်းသည်။
94။

ဥကN Oသည် ေကာ်မတီ၏ သက်တမ်းတစ် ှစ် ြပည့်ေ ြမာက်သည့်အခါ

တိုင်း ြပန်လည်သုံးသပ် Sပီး လိုအပ်ပါက ေကာ်မတီဝင်များကို သင့်ေလျာ်သလို
လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။
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ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ
95။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများကို နည်းဥပေဒ 55 မှ 58 အထိပါ

ြပOာန်းချက်များ ှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
ေကာ်မတီ၏တာဝန်များ
96။ ေကာ်မတီသည် လတ်ေတာ်တွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲI အပါအဝင်
*[xxx] ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းများက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးခဲ့
သည့်

အာမခံချက်များ၊

ေဆာင်ရွက် ြခင်းရှိ-မရှိ

ကတိများ ှင့်
စိစစ် Sပီး

တာဝန်ခံချက်များကို

ေအာက်ပါအချက်များ ှင့်

လိုက်နာ
စပ်လျဥ်း၍

လတ်ေတာ်သို တင် ြပရမည်(က) ြပ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲIအပါအဝင် *[xxx] ြပည်ေထာင်
စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းများက ေပးခဲ့ေသာ အာမခံချက်များ၊ ကတိ
များ ှင့်

တာဝန်ခံချက်များကို

မည်သည့်အေခ
ြ အေနထိ

ေဆာင်ရွက် Sပီးေကာင်း၊
(ခ) အဆိုပါအာမခံချက်များ၊ ကတိများ ှင့် တာဝန်ခံချက်များကို
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIအပါအဝင် *[xxx] ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်အဖွဲIအစည်းများက

ေဆာင်ရွက်Sပီးြဖစ်လUင်

ထိုသို

ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှာ သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်
ချက်အတိုင်း ေဆာင်ရွက် Sပီးစီး ြခင်းရှိ-မရှိ။
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 6 အရ
စကားရပ်ပယ်ဖျက်သည်။
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ေကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
97။ ေကာ်မတီသည် လတ်ေတာ်တွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲI အပါအဝင်
*[x x x] ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းများက အခါအားေလျာ်စွာေပးခဲ့
သည့် အာမခံချက်များ၊ ကတိများ ှင့် တာဝန်ခံချက်များကို စိစစ်ရာတွင် (က) ေကာ်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်း ြခင်း၊ အက
> ံ ြပEချက် တင်သွင်း ြခင်း
တို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေထာက်ခံသူမလို။
(ခ) ေကာ်မတီဝင်များသည် ကိစAတစ်ခု ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တစ် >ကိမ်
ထက်ပို Sပီး ေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
98။ ေကာ်မတီသည် လတ်ေတာ်တွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲI အပါအဝင်
*[x x x] ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းများက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးခဲ့
သည့် အာမခံချက်များ၊ ကတိများ ှင့် တာဝန်ခံချက်များကို ထိေရာက်မှန်ကန်
စွာေဆာင်ရွက်ထားခ
ြ င်း

ရှိ-မရှိ စိစစ် ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သည့်ေနရာ

ေဒသများသို သွားေရာက်စစ်ေဆး ိုင်သည်။
99။

ေကာ်မတီဝင်များသည် (က) ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒပါပ
ြ Oာန်း
ချက်များကို မဆန် ကျင်လUင် လွတ်လပ်စွာေပ
ြ ာဆိုေဆွးေ ွးခွင့်
ှင့် ဆ ?မဲေပးခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ

ုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အကျိEး

အေကာင်းေဖာ် ြပလျက် ဥကN Oထံ တင် ြပ ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 6 အရ
စကားရပ်ပယ်ဖျက်သည်။
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ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ တင် ြပ ြခင်း
100။ ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ တင် ြပ ြခင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က) ေကာ်မတီဥကN O၊

အတွင်းေရးမှDး

သို မဟုတ်

ေကာ်မတီ

ကတာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည် အစီရင်ခံစာ
ကို လတ်ေတာ်သို တင် ြပရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီဝင်များသည် အစီရင်ခံစာကို သေဘာတူေ ကာင်း
လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
ရှိပါက

သို ရာတွင်

သေဘာကွဲလွဲချက်များ

ထိုသေဘာကွဲလွဲချက်များကို

ေရးသားေဖာ် ြပ၍

လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲေဖာ် ြပ ိုင်သည်။
(ဂ) ေကာ်မတီသည် အစီရင်ခံစာကို လတ်ေတာ်သို တင် ြပ Sပ ီး
ေနာက်

ေကာ်မတီဥကN O၊

အတွင်းေရးမှDး

သို မဟုတ်

ေကာ်မတီက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးသည်
ဥကN Oက သတ်မှတ်ေသာေနတွင် အစီရင်ခံစာကို ေဆွးေ ွးရန်
အဆိုတင်သွင်းရမည်။ ယင်းအဆို အတည် ြဖ စ် Sပ ီးေသာအခါ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက

မိမိတို ၏

ယူဆချက်များ၊

အက
> ံဉာဏ်များကို

ေပး ိုင်သည်။

အစီရင်ခံစာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍

ြပင်ဆင်ချက်များ

ထင်ြမင်ချက်များ ှင့်
သို ရာတွင်
မပ
ြ Eလုပ်ရ။
(ဃ) အစီရင်ခံစာကို

လတ်ေတာ်က

ေဆွးေ ွး Sပီးေသာအခါ

ေကာ်မတီဥကN O၊ အတွင်းေရးမှDး သို မဟုတ် ေကာ်မတီက
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တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေကာ်မတီဝင် တစ်ဦးသည် အစီရင်ခံစာ
ကို လတ်ေတာ်က သေဘာတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။
(င) ေကာ်မတီသည်

လတ်ေတာ်က

အပ
S ီးသတ်အစီရင်ခံစာ

သတ်မှတ်သည့်ရက်အတွင်း

တင် ြပ ိုင် ြခင်းမရှိပါက

ကားဖ
ြ တ်

အစီရင်ခံစာ တင် ြပရမည်။
101။ ေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင်

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦး

ေပ
ြ ာဆိုေသာ

သို မဟုတ် ြပEလုပ်ေသာကိစAကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီတွင် ေဆွးေ ွး
ေသာ

ေဆွးေ ွးချက်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း

ြပင်ပသို ေပါက် ကားခ
ြ င်း

မရှိေစရ။ ေကာ်မတီအစည်းအေဝး မှတ်တမ်းတွင် ေဆွးေ ွးချက်အားလုံးကို
အေသးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ေကာ်မတီက အတည် ြပEထားရမည်။ ယင်း
အစည်းအေဝး မှတ်တမ်းများကို ြဖန် ေဝခ
ြ င်းမပ
ြ Eရ။ လတ်ေတာ်သို ေပးပို ေသာ
အစီရင်ခံစာမိတZDကို အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများ ှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမXတွဲ
အဖ
ြ စ် တေပါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထား ိုင်ရန် ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံးသို ေပးပို
ရမည်။
အခန်း(12)
12)
အခ
ြ ားေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲIများ
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်အတွက် ပူးေပါင်းေကာ်မတီများ
102။ ြပ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်တွင်

ေဆွးေ ွးဆုံး ြဖ တ်ရမည့်ကိစAများ

ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ ေဆွးေ ွး ြခင်းမပ
ြ Eမီ
အေသးစိတ်ေလ့လာစိစစ်ရန် လိုအပ်ပါက ေအာက်ပါပူးေပါင်းေကာ်မတီ
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များ ြဖ င့်

ဖွဲIစည်းေဆာင်ရွက်ရန်

တာဝန်ေပးအပ်လာလUင် ဥကN Oသည်

လိုအပ်သည့် ေကာ်မတီဝင် များကို ေရွးချယ်တာဝန်ေပးရမည်(က) လတ်ေတာ်ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ ှင့်
ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီတို

အမျိEးသားလတ်ေတာ်

ပူးေပါင်းဖွဲIစည်းသည့်

ပူးေပါင်း

ေကာ်မတီ၊
(ခ) လတ်ေတာ် ှင့် အမျိEးသားလတ်ေတာ်တို တွင် ဖွဲIစည်းထားသည့်
ေအာက်ပါေကာ်မတီအသီးသီးမှ ေကာ်မတီဝင်ဦးေရတူညီစွာြဖင့်
ပူးေပါင်းဖွဲIစည်းသည့် ပူးေပါင်း ေကာ်မတီများ(1) ြပည်သူ ေငွစာရင်းေကာ်မတီ၊
(2) လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ၊
(3) အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ ှင့် တာဝန်ခံချက်
များ စိစစ်ေရးေကာ်မတီ။
အမျိEးသားလတ်ေတာ် ှင့်ညJိ ိXင်းရန် ဖွဲIစည်းသည့် ပူးေပါင်းေကာ်မတီများ
103။ လတ်ေတာ်သည်(က) အမျိEးသားလတ်ေတာ် ှင့်

ညJိ ိXင်းရန်ကိစAေပ:ေပါက်လUင်

လတ်ေတာ် ှင့် အမျိEးသားလတ်ေတာ်တို မှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ
တူညီစွာပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းေကာ်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲIစည်း
ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက်
လတ်ေတာ်

ယင်းေကာ်မတီတွင်ပါဝင်မည့်

ကိုယ်စားလှယ်များကို

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်

တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။ယင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ သက်တမ်း
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သည် သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်သို အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းSပီးသည့်
အချိန်အထိြဖစ်သည်။
(ခ) ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ ေငွစာရင်းေကာ်မတီ၊ လတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီ၊ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ
ှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ေရး ေကာ်မတီ ှင့် ကာကွယ်ေရး ှင့်
လုံ SခEံေရးေကာ်မတီတိုက

ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစAများမှအပ

အေကာင်းကိစA တစ်ရပ်ရပ်ကို လတ်ေတာ် ှစ်ရပ်လုံးက ေလ့လာ
ရန်ရှိပါက ဥကN O ှင့် အမျိEးသားလတ်ေတာ်ဥကN Oတို အချင်း
ချင်းညJိ ိXင်း၍

လတ်ေတာ် ှင့်

အမျိEးသားလတ်ေတာ်တို မှ

ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ တူညီစွာပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းေကာ်မတီ
တစ်ရပ်ကို ဖွဲIစည်းေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ ယင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ
တွင်ပါဝင်မည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးေကာက်
တင်ေ ြမJာက် တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။ ယင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ
၏ သက်တမ်းသည် သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်သို အစီရင်ခံစာ
တင်သွင်း Sပီးသည့်အချိန်ထိြဖစ်သည်။
ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံ SခEံေရးေကာ်မတီ
104။ ကာကွယ်ေရး ှင့်လုံSခံEေရးဆိုင်ရာကိစAများကိုလည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်
ဆိုင်ရာကိစAများကိုလည်းေကာင်း

ေလ့လာတင် ြပေစရန်

အေကာင်း

ေပ:ေပါက်ပါက လတ်ေတာ်သည် ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံ SခEံေရးေကာ်မတီကို
တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ြဖ င့်

ကာလသတ်မှတ်၍

ဖွဲIစည်းရမည်။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး ကျင်းပချိန်မဟုတ်လUင် ဥကN O
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ကဖွဲIစည်း Sပီး အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပသည့် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌တင် ြပ
အတည် ြပEချက် ရယူရမည်။ ထိုသို ဖွဲIစည်းသည့် ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံ SခEံေရး
ေကာ်မတီကို

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ

တပ်မေတာ်သားမဟုတ်ေသာ

သင့်ေလျာ်သည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းဖွဲIစည်းရန်
လိုအပ်ပါက ဖွဲIစည်း ိုင်သည်။
105။ လတ်ေတာ်သည်

နည်းဥပေဒ

104

အရ

ကာကွယ်ေရး ှင့်

လုံ SခEံေရးေကာ်မတီ ဖွဲIစည်းသည့်အခါ ယင်းေကာ်မတီ၏ အဖွIဲ ဝင်ဦးေရ၊
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့် ှင့် သက်တမ်းတို ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
အခ
ြ ားေကာ်မတီများ
106။ လတ်ေတာ်သည် ဥပေဒပ
ြ Eေရး၊ အုပ်ချEပ်ေရး၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိEးများ
အေရး၊ စီးပွားေရး၊ ဘgာေရး၊ လူမXေရး၊

ိုင်ငံ ြခားေရးတို အပ
ြ င် အခ
ြ ား

ေရးရာကိစAများကို ေလ့လာတင် ြပေစရန် လိုအပ်ပါက လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ
များကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့် ကာလသတ်မှတ်၍ ဖွဲIစည်း ိုင်
သည်။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး ကျင်းပချိန်မဟုတ်လUင် ဥကN Oက ယင်း
ေကာ်မတီများကို ဖွဲIစည်း Sပီး အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပေသာ လတ်ေတာ်အစည်း
အေဝး၌ တင်ြပအတည် ြပEချက်ရယူရမည်။
107။ နည်းဥပေဒ 106 ပါ ေကာ်မတီအသီးသီးကို ဖွဲIစည်းသည့်အခါ
အဖွဲIဝင်ဦးေရ၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့် ှင့် သက်တမ်းတို ကို
သတ်မှတ်ေပးရမည်။
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ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲIများ
108။ လတ်ေတာ်သည်

လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများက

ေလ့လာေသာ

အေကာင်းကိစAရပ်များမှအပ ကျန်အေကာင်းကိစAများကို ေလ့လာရန် လိုအပ်
ပါက

ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲIများကို

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်လည်း

ေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်သည့် ိုင်ငံသားများ ထည့်သွင်း၍လည်းေကာင်း ဖွဲIစည်း
ိုင်သည်။ လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးကျင်းပချိန်မဟုတ်လUင် ဥကN Oက ယင်း
ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲIများကို ဖွဲIစည်း Sပီး အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပေသာ လတ်ေတာ်
အစည်းအေဝး၌ တင် ြပအတည် ြပEချက်ရယူရမည်။
109။ နည်းဥပေဒ 108 ပါ ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲIများကို ဖွဲIစည်းသည့်အခါ
ယင်းေကာ်မရှင် သို မဟုတ် အဖွဲIများ၏ အဖွဲIဝင်ဦးေရ၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
ရပိုင်ခွင့် ှင့် သက်တမ်းတို ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
110။ နည်းဥပေဒ 102၊ 103၊ 104၊ 106 ှင့် 108 တို အရ ဖွဲIစည်းေသာ
ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၊ ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံ SခEံေရးေကာ်မတီ၊ အခ
ြ ားေကာ်မတီ၊
ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲIများသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIအပါအဝင် *[xxx]
ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းတို ှင့် တိုက်Bိုက်ဆက်သွယ် Sပီး ေဖ
ြ ကား
ိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ\ိEလ်များအားလည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်း ှင့်ဆက်စပ်ေသာ
အေကာင်းအရာများကို

သိရှိနားလည်သည်ဟု

ယူဆသူများအားလည်း

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည် ့နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 6 အရ
စကားရပ်ပယ်ဖျက်သည်။
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ေကာင်း ဖိတ် ကား၍ ေမးမ
ြ န်းေဆွးေ ွး ြခင်း ှင့် လိုအပ်သည့်အေထာက်
အထားများကို တင် ြပေစခ
ြ င်း ြပE ိုင်သည်။
အခန်း (13)
13)
လတ်ေတာ်ေကာ်မတီဝင်အြဖစ်မှ ုတ်
တထ
် ွက်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း ှင့်
အစားထိုးတာဝန်ေပးအပ်ြခင်း
ုတ်
တထ
် ွက်ြခင်း ှင့် တာဝန်မှရပ်စဲြခင်း
111။ (က) ဥကN Oသည် လတ်ေတာ်ေကာ်မတီဝင် တစ်ဦးက ခိုင်လုံေသာ
အကျိEးအေကာင်းေဖာ်ြပလျက် လတ်ေတာ် ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ
ုတ်ထွက်ခွင့် ြပEရန် တင် ြပလာလUင် လတ်ေတာ်၏ အဆုံး
အဖ
ြ တ်ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်ေကာ်မတီဝင် တစ်ဦးဦးသည် နည်းဥပေဒ 49 ပါ
အေကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပ:ေပါက်လUင် ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ်မှ
အလိုအေလျာက် ရပ်စဲ Sပီး ြဖစ်သည်။
အစားထိုး တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း
112။ နည်းဥပေဒ 111 အရဖ
ြ စ်ေစ၊ အခ
ြ ားအေကာင်း တစ်ရပ်ရပ်ေ ကာင့်
ြဖစ်ေစ ေကာ်မတီဝင်ေနရာလစ်လပ်လUင် ဥကN Oသည် (က) လတ်ေတာ်ေကာ်မတီဝင်ေနရာ လစ်လပ်ေ ကာင်း လတ်ေတာ်သို
ေကညာရမည်။
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(ခ) ယင်းေကာ်မတီဝင်ေနရာတွင် အစားထိုး တာဝန်ေပးအပ် ိုင်ရန်
သင့်ေလျာ်သည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

တစ်ဦးအား

လတ်ေတာ်သို အမည်စာရင်းတင်သွင်း၍ အတည် ြပEချက်ရယူ
ရမည်။
အခန်း (14)
14)
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်စဲြခင်း
ရပ်စဲြခင်း
113။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ေအာက်ပါအေကာင်း တစ်ခုခု
ြဖစ်ေပ:လUင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှရပ်စဲ Sပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူ
ရမည်(က) ဥပေဒ ှင့်အညီ ုတ်ထွက် ြခင်း၊
(ခ) ြပ ည် သူ လတ် ေ တာ် ေရွ း ေကာက် ပ ွ ဲ ဥ ပေဒအရ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်

ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ကို

ဥပေဒ

အရဆုံးBXံး ြခင်း၊
(ဂ) တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ြပန်လည်
Bုပ်သိမ်းခံရြခင်း၊
(ဃ) ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ 396 ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် ြပOာန်း
ထားေသာ

အေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေ ကာင့်

တာဝန်မှ ြပန်လည်Bုပ်သိမ်းခံရြခင်း၊

ဥပေဒ ှင့်အညီ
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(င) လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊

နည်းဥပေဒများအရ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ရပ်စဲခံရြခင်း၊
(စ) ကွယ်လွန် ြခင်း။
လစ်လပ်ေ ကာင်း ေကညာခ
ြ င်း
114။ နည်းဥပေဒ 113 အရ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ရပ်စဲသည့်
ကိစAတွင် ဥကN Oသည် (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ လစ်လပ်ေ ကာင်း

ိုင်ငံေတာ်

ြပန်တမ်းတွင် ထုတ် ြပန်ေ ကညာရမည်။
(ခ) လစ်လပ်ေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာတွင် အစားထိုး
ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက် ိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်
ပွဲေကာ်မရှင်သို အေကာင်း ကားရမည်။
အခန်း (15)
15)
ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN Oအား တာဝန်မှ Bုပ်သိမ်းြခင်း ှင့်
အစားထိုး ေရွးေကာက်တင်ေြမJာက်ြခင်း
တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆိုလာတင်သွင်းြခင်း
115။ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ 21 အရ ဥကN Oကို ြဖစ်ေစ၊ ဒုတိယ
ဥကN Oကိုြဖစ်ေစ၊ ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးကိုြဖစ်ေစ တာဝန်မှ Bုပ်သိမ်း
ရန် အဆိုလာတင်သွင်းလိုလUင် ကတိသစAာ ြပEပ
S ီးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
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လှယ် စုစုေပါင်းဦးေရအနက် အနည်းဆုံးေလးပုံတစ်ပုံသည် မိမိတို လက်မှတ်
ေရးထိုးထားေသာ အဆိုလာကို (က) ဥကN Oအား

တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် ြဖစ်ပါက

ဒုတိယဥကN Oထံ

တင်သွင်းရမည်။
(ခ) ဒုတိယဥကN Oအား

တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် ြဖစ်ပါက

ဥကN Oထံ

တင်သွင်းရမည်။
(ဂ) ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးကို တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်ြဖစ်ပါက
လတ်ေတာ်တွင်

တင်ြပေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက်

ြပည်သူ

လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံ ေပးပို ရမည်။
ဥကN Oအား အစည်းအေဝးကာလတွင် တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း
116။ နည်းဥပေဒ 115 နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ဥကN Oကို တာဝန်မှ
Bုပ်သိမ်းရန် အဆိုလာတင်သွင်း ြခင်း ြဖစ်ပါက ယင်းကိစAကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်
အလို ငှာ ဒုတိယဥကN Oသည် ဥကN Oတာဝန်ကို ယာယီထမ်းေဆာင်ရမည်။
117။ ဥကN Oအား လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကာလတွင် တာဝန်မှ Bုပ်သိမ်း
ရန် တင်သွင်းသည့် အဆိုလာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ နည်းဥပေဒ 116 အရ ဥကN O
တာဝန် ယာယီထမ်းေဆာင်ေသာ ဒုတိယဥကN O သည် (က) တာဝန်မှ Bုပ်သိမ်းလိုေ ကာင်းအဆိုကုိ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး
အစီအစဥ်တွင် ထည့်သွင်းရမည်။
(ခ) တာဝန်မှBုပ်သိမ်းလိုေ ကာင်း အဆိုလာတွင် လက်မှတ်ေရးထိုး
ေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးအား ယင်းအဆိုကို
လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းေစရမည်။
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(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ တင်သွင်းေသာ အဆို ှင့် စပ်လျဥ်း၍
ေဆွးေ ွးလိုေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား

အမည်

စာရင်းတင်သွင်း၍ ေဆွးေ ွးခွင့် ြပEရမည်။
(ဃ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေဆွးေ ွးSပီးသည့်အခါ အဆို ှင့်
စပ်လျဥ်း၍

ဆက်လက်အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်

သင့်-မသင့်

လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူရာ တွင် ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)ပါ
စက်ခလုတ်အသုံး ြပE၍ လိ ဝှက်ဆ ?မဲေပးသည့် နည်းလမ်း ှင့်
အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င) တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆိုတင်သွင်း ြခင်းခံရေသာ ဥကN Oသည်
လည်း လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖ
ြ စ် ဆ ?မဲေပးခွင့်
ရှိသည်။
118။ နည်းဥပေဒ 117 နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) အရ ေဆာင်ရွက် Sပီးေနာက်
>ကီး ကပ်သူအရာရှိသည် (က) ဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆို ှင့်စပ်လျဥ်းSပီး အစည်း
အေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်များ၏ ဆ ?မဲအေရအတွက် ကို ပုံစံ(6)ြဖင့် ြပEစုရမည်။
(ခ) ဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဆ ? ြပE
ထားေသာ ဆ ?မဲအေရအတွက်ကိုအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်
၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရ
ှင့် ကိုက်ညီမXရှိ-မရှိ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရမည်။ ထိုသို စိစစ်ရာတွင်
အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်
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ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရမှ ေလျာ့နည်းေသာ ဦးေရကို
ဆ ?မဲမေပးသူဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရာတွင် အစည်းအေဝး
သို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
စုစုေပါင်းဦးေရထက်

ဆ ?မဲအေရအတွက်က

ပိုေနသည်ကို

ေတွIရှိလUင် ဒုတိယဥကN Oထံ ချက်ချင်းတင် ြပရမည်။ ထိုတင် ြပ
ချက်ကိုရရှိလUင် ဒုတိယဥကN Oသည် ဆ ?မဲကိုက်ညီမXမရှိသ ြဖင့်
ဆ ?မဲေပးပွဲကို

ထပ်မံြပEလုပ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

လတ်ေတာ်သို

ေကညာပ
S ီး နည်းဥပေဒ 117 နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ)

ှင့်အညီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
119။ ဒုတိယဥကN Oသည် နည်းဥပေဒ 118 နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ
တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရာတွင် ကိုက်ညီမXရှိ Sပီး ပုံစံ(6)ပါ ဆ ?မဲေပးမX အေြခအေနအရ
ဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်အဆိုကို ကတိသစAာ ြပEပ
S ီးသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရ၏ အနည်းဆုံးသုံးပုံ ှစ်ပုံက (က) ေထာက်ခံ ြခင်းမရှိလUင် အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် မရှိေ ကာင်း
ေကညာရမည်။
(ခ) ေထာက်ခံလUင် အေရးယူေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ေကညာ
ရမည်။
စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ စစ်ေဆးေတွIရှိချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်င်း
120။ နည်းဥပေဒ 119 နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ရန်
ေကညာထားေသာအဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍-
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(က) စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် သင့်ေလျာ်ေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များပါဝင်သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲIကို ဥကN Oတာဝန် ယာယီ
ထမ်းေဆာင်ေသာ ဒုတိယဥကN Oက ဖွဲIစည်းရမည်။
(ခ) စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲIက စုံစမ်းစစ်ေဆးသည့်အခါ တာဝန်မှ
Bုပ်သိမ်းရန်အဆိုတင်သွင်း ြခင်းခံရေသာ ဥကN Oသည်ကိုယ်တိုင်
ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ် ြဖင့် ြဖစ်ေစ ေချပခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲIသည် စုံစမ်းစစ်ေဆးေတွIရှိချက် အစီရင်
ခံစာကို ယင်းအဖွဲI ဖွဲIစည်းသည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း 30 အတွင်း
ဥကN Oတာဝန် ယာယီထမ်းေဆာင်ေသာ ဒုတိယဥကN Oထံ တင် ြပ
ရမည်။
(ဃ) ဥကN Oတာဝန်

ယာယီထမ်းေဆာင်ေသာ

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲI၏

ဒုတိယဥကN Oသည်

အစီရင်ခံစာကိုရရှိသည့်အခါယင်း

အစီရင်ခံစာကို လတ်ေတာ်သို ေဆာလျင်စွာတင် ြပရမည်။
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲI၏ တင်ြပချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍် ေဆာင်ရွက်ြခင်း
121။ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲI၏ စုံစမ်းစစ်ေဆးေတွIရှိချက်အရ ဥကN Oကို
တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် တင်သွင်းေသာအဆိုသည် (က) မှန်ကန် ြခင်းမရှိေ ကာင်း တင် ြပချက် ြဖစ်ပါက ယင်းအဆို ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ရန်မရှိေ က ာင်း ဥကN Oတာဝန် ယာယီ
ထမ်းေဆာင်ေသာ ဒုတိယဥကN Oက ေကညာရမည်။
(ခ) မှန်ကန် Sပီး အေရးယူသင့်ေ ကာင်း တင် ြပချက် ြဖစ်ပါက တာဝန်
မှBုပ်သိမ်းေရးအတွက်

လတ်ေတာ်၏

အဆုံးအဖ
ြ တ်ရရှိရန်
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ဥကN Oတာဝန်

ယာယီထမ်းေဆာင်ေသာ

ဒုတိယဥကN Oက

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) ပါ စက်ခလုတ်အသုံး ြပ E၍ လUိE ဝှက်
ဆ ?မဲေပးသည့် နည်းလမ်း ှင့်အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။
ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ေကညာခ
ြ င်း
122။ နည်းဥပေဒ 121 နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ဥကN Oတာဝန်

ယာယီထမ်းေဆာင်ေသာ

ဒုတိယဥကN Oသည်

ဥကN Oကို

တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်အဆိုအား ကတိသစAာ ြပEပ
S ီးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ် စုစုေပါင်းဦးေရ၏ အနည်းဆုံးသုံးပုံ ှစ်ပုံက (က) ေထာက်ခံ ြခင်းမရှိလUင် အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် မရှိေ ကာင်း
ေကညာရမည်။
(ခ) ေထာက်ခံလUင် ဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းေကာင်း ေကညာရ
မည်။
123။ နည်းဥပေဒ

122

နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ

ဥကN Oကိုတာဝန်မှ

Bုပ်သိမ်းလUင် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ 22 အရ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှလည်း

ရပ်စဲ Sပီး ြဖစ်ေသာေကာင့်

ဥကN O

တာဝန်

ယာယီထမ်းေဆာင်ေသာ ဒုတိယဥကN Oသည် လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်
ြပ ည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သို အေကာင်း ကားရမည်။
124။ နည်းဥပေဒ 115

ှင့် 119 နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)တို အရ တာဝန်

မှBုပ်သိမ်းရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်းခံရေသာ ဥကN Oသည် တာဝန် မှBုပ်သိမ်းရန်
ေဆာင်ရွက်ဆဲကာလအတွင်း လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ အခွင့်
အေရးများ ဆုံးBXံး ြခ င်းမရှိေစရ။ ကျင်းပဆဲ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများ
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တွင်လည်း

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်

တက်ေရာက်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှ

သည်။
125။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကျင်းပေနစဥ် ဥကN Oကို တာဝန်မှBုပ်သိမ်း
ရန် အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေလးပုံတစ်ပုံက အဆို
တင်သွင်း Sပီး သုံးပုံ ှစ်ပုံက ဆက်လက်အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် ေထာက်ခံ
သဖ
ြ င့်

ယင်းကိစAကို

အချိန်တွင်

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲI

ဥကN Oတာဝန်ယာယီ

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၏

ဖွဲIစည်းစစ်ေဆးေနသည့်

ထမ်းေဆာင်ေသာ

မူလအစီအစဥ်များကို

ဒုတိယဥကN Oသည်
ဆက်လက် >ကီး ကပ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ဒုတိယဥကN Oအားအစည်းအေဝးကာလတွင် တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်ေဆာင်ရွက်
ြခင်း
126။ နည်းဥပေဒ

115

နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ

ဒုတိယဥကN Oအား

တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် တင်သွင်းေသာအဆိုလာကို လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး
ကျင်းပသည့်ကာလတွင် ရရှိ ြခင်း ြဖစ်လUင် ဥကN O သည် နည်းဥပေဒ 117 မှ
125

အထိပါရှိေသာ

ြပOာန်းချက်များ ှင့်အညီ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ဒုတိယဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အစည်းအေဝး
သို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆ ?မဲ
အေရအတွက်ကို ပုံစံ (6) ြဖင့် ြပEစုရမည်။
127။ နည်းဥပေဒ 122 နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ဒုတိယဥကN Oကို တာဝန်
မှBုပ်သိမ်းလUင် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ 22 အရ လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်အ ြဖစ်မှလည်း ရပ်စဲ Sပီး ြဖစ်ေသာေကာင့် ဥကN Oသည် လိုအပ်သလို
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ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သုိ

အေကာင်း

ကားရမည်။
ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအား အစည်းအေဝးကာလတွင် တာဝန်မှ
Bုပ်သိမ်းရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
128။ နည်းဥပေဒ 115 နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O
ှစ်ဦးလုံးအား လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကာလတွင် တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်
အဆိုလာ တင်သွင်း ြခင်း ြဖစ်ပါက (က) အခမ်းအနားမှDးအဖ
ြ စ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ြပည်သူ လတ်ေတာ်
Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်သည် ယင်းသို အဆို ြပEလာ လက်ခံ
ရရှိေ ကာင်း ေကညာ၍ လတ်ေတာ်၏ေဆာင်ရွက်ဆဲ မူလအစီ
အစဥ်များကိုရပ်ဆိုင်းSပီး လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို >ကီး ကပ်
ရန်သဘာပတိတစ်ဦးအားလတ်ေတာ်ကတင်ေ ြမာJ က်ေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) သဘာပတိတင်ေ ြမJာက် ြခင်းကို နည်းဥပေဒ 7၊ 8 ှင့် 9 တို ပါ
နည်းလမ်းများ ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ တင်ေ ြမJာက်လိုက်သည့် သဘာပတိသည်
ဥကN O

ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်

ကိစAများမှအပ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင် အခ
ြ ားကိစAများ
ကိုေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိေစရ။
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(ဃ)

သဘာပတိသည် (1) တာဝန်မှBုပ်သိမ်းလိုေ ကာင်းအဆိုကုိ

လတ်ေတာ်အစည်း

အေဝးအစီအစဥ်တွင် ထည့်သွင်းရမည်။
(2) တာဝန်မှ Bုပ်သိမ်းလိုေ ကာင်း အဆိုလာတွင် လက်မှတ်
ေရးထိုးေသာ ကတိ ြပ E Sပ ီးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်တစ်ဦးဦးအားယင်းအဆိုကုိလတ်ေတာ်သုိ တင်သွင်း
ေစရမည်။
(3) နည်းဥပေဒခွဲငယ်(2)အရတင်သွင်းေသာ အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း
၍ ေဆွးေ ွးလိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား
အမည်စာရင်း တင်သွင်းေစ၍ ေဆွးေ ွးခွင့် ြပEရမည်။
(4) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

ေဆွးေ ွး Sပီးသည့်အခါ

အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဆက်လက်အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်
သင့်-မသင့် ဥကN O ှ င ့် ဒုတိယဥကN O တစ်ဦးချင်းစီအတွက်
လတ်ေတာ်၏
ယင်းသို

အဆုံးအဖ
ြ တ်ရရှိရန်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)ပါ

စက်ခလုတ်အသုံးြပE၍ လUိE ဝှက်ဆ ?မဲေပး သည့်နည်းလမ်း
ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င) နည်းဥပေဒခွဲ(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲငယ်(4)အရ ေဆာင်ရွက် Sပီး
ေနာက် >ကီး ကပ်သူအရာရှိသည် (1) ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်း
ရန် အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း Sပီး အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်
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၍

ဆ ?မဲေပးသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏

ဆ ?မဲအေရအတွက်ကို ပုံစံ (6) ြဖင့် ြပEစုရမည်။
(2) ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O တစ်ဦးစီအတွက် နည်းဥပေဒခွဲ
ငယ်(1)အရဆ ြ? ပEထားေသာဆ ?မဲအေရအတွက်ကုိ အစည်း
အေဝးသို တက်ေရာက်၍
ကိုယ်စားလှယ်

ဆ ?မဲေပးသည့်

စုစုေပါင်းဦးေရ ှင့်

လတ်ေတာ်

ကိုက်ညီမXရှိ-မရှိ

တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရမည်။ ထိုသို စိစစ်ရာတွင် အစည်းအေဝး
သို တက်ေရာက်၍ ဆ ?မဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ် စုစုေပါင်းဦးေရမှ ေလျာ့နည်းေသာဦးေရကို ဆ ?မဲ
မေပးသူဟု မှတ်ယူရမည်။
(3) နည်းဥပေဒခွဲငယ်
အစည်းအေဝးသို

(2)

အရ

တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရာတွင်

တက်ေရာက်၍

ဆ ?မဲေပးသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရထက် ဆ ?မဲ
အေရအတွက်က ပိုေနသည်ကိုေတွIရှိလUင် သဘာပတိထံ
ချက်ချင်းတင် ြပရမည်။ ထိုတင် ြပချက်ကိုရရှိလUင် သဘာ
ပတိသည် ဆ ?မဲကိုက်ညီမXမရှိသြဖင့် ဆ ?မဲေပးပွဲကို ထပ်မံ
ြပEလုပ်မည် ြဖစ်ေ ကာင်း

လတ်ေတာ်သို

ေကညာပ
S ီး

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)ပါ စက်ခလုတ်အသုံး ြပE၍ လUိE ဝှက်
ဆ ?မဲေပးသည့်နည်းလမ်း ှင့် အညီဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
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(စ) သဘာပတိသည် နည်းဥပေဒခွဲ(င) နည်းဥပေဒခွဲငယ်(2) အရ
တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရာတွင် ကိုက်ညီမXရှိ Sပီး ပုံစံ (6) ပါ တစ်ဦးချင်း
ရရှိသည့် ဆ ?မဲေပးမX အေြခအေနအရ တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်
အဆိုအသီးသီးအား
ဒုတိယဥကN O

ဥကN O

အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဥကN O

ှင့်

ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ကတိသစAာ
ြပEပ
S ီးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရ၏ အနည်း
ဆုံးသုံးပုံ ှစ်ပုံက (1) ေထာက်ခံ ြခင်းမရှိလUင် ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN Oတို အား
အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်မရှိေ ကာင်း ေကညာရမည်။
(2) ေထာက်ခံလUင် ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN Oတို အားအေရးယူ
ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ေကညာရမည်။
(ဆ) သဘာပတိသည် နည်းဥပေဒခွဲ(စ)အရ ေဆာင်ရွက် Sပီးေနာက်
ရရှိသည့််ဆ ?မဲအေခ
ြ အေနအရကတိသစAာြပEပ
S ီးသည့်လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်စုစုေပါင်း ဦးေရ၏ သုံးပုံ ှစ်ပုံက (1) ဥကN Oတစ်ဦးတည်းအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆိုကို
ေထာက်ခံလUင် အစည်းအေဝးကို >ကီး ကပ်ရန် တာဝန်
အား ဒုတိယဥကN Oသို လဲေြပာင်းေပးရမည်။ ယင်းသို
တာဝန်လဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းခံရေသာ
ဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်အဆို

ဒုတိယဥကN Oသည်
ှင့် စပ်လျဥ်း၍
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နည်းဥပေဒ 120 မှ 125 အထိပါ နည်းလမ်းအတိုင်း
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(2) ဒုတိယဥကN O တစ်ဦးတည်းအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်
အဆိုကို ေထာက်ခံလUင် အစည်းအေဝးကို >ကီး ကပ်ရန်
တာဝန်အား ဥကN Oသို လဲေ ြပာင်းေပးရမည်။ ယင်းသို
တာဝန်လဲေ ြပာင်းေပးခ
ြ င်းခံရေသာ ဥကN Oသည် ဒုတိယ
ဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍
နည်းဥပေဒ 120 မှ 125 အထိပါ နည်းလမ်းအတိုင်း
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(3) ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်း
ရန်အဆိုကို ေထာက်ခံလUင် အစည်းအေဝးကို သဘာပတိ
ကဆက်လက် >ကီး ကပ် Sပီး ဥကN O ှင့်ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံး
အားတာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆို ှင် ့စပ်လျဥ်း၍ နည်း
ဥပေဒ 120 မှ 125 အထိပါ နည်းလမ်းအတိုင်း
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဇ) ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်
အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍

အစည်းအေဝးကို

တာဝန်ယူ >ကီး ကပ်

ေဆာင်ရွက်ေသာ ဥကN O သို မဟုတ် ဒုတိယဥကN O သို မဟုတ်
သဘာပတိသည် နည်းဥပေဒခွဲ(ဆ) နည်းဥပေဒခွဲငယ်(1)အရ
ြဖစ်ေစ၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ်(2)အရဖ
ြ စ်ေစ၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ်
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(3)အရဖ
ြ စ်ေစ ေဆာင်ရွက် Sပီးေနာက် ကတိသစAာ ြပEပ
S ီးသည့်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်း ဦးေရ၏ သုံးပုံ ှစ်ပုံက (1) ဥကN Oတစ်ဦးတည်းကို တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် ေထာက်ခံ
လUင် ဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းေကာင်း ဒုတိယဥကN O
ကေကညာရမည်။
(2) ဒုတိယဥကN O
ေထာက်ခံလUင်

တစ်ဦးတည်းကို

တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်

ဒုတိယဥကN Oအား

တာဝန်မှBုပ်သိမ်း

ေကာင်းဥကN Oက ေကညာရမည်။
(3) ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးကို တာဝန်မှ Bုပ်သိမ်း
ရန်ေထာက်ခံလUင် ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအား
တာဝန်မှBုပ်သိမ်းေကာင်း သဘာပတိက ေကညာရမည်။
129။ ဥကN Oကို ြဖစ်ေစ၊ ဒုတိယဥကN Oကိုြဖစ်ေစ၊ ဥကN O ှင့် ဒုတိယ ဥကN O
ှစ်ဦးလုံးကို ြဖစ်ေစ တာဝန်မှBုပ်သိမ်းလUင် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ 22
အရ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှလည်း

ရပ်စဲ Sပီး ြဖစ်ေသာေကာင့်

သက်ဆိုင်သည့် ဒုတိယဥကN O သို မဟုတ် ဥကN O သို မဟုတ် သဘာပတိသည်
လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သို
အေကာင်း ကားရမည်။
130။ နည်းဥပေဒ 115 ှင့် နည်းဥပေဒ 128 နည်းဥပေဒခွဲ(စ) နည်းဥပေဒ
ခွဲငယ်(2)တို အရ တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်ေဆာင်ရွက် ြခင်းခံရေသာ ဥကN O
ဒုတိယဥကN Oတို သည်

တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်

ှင့်

ေဆာင်ရွက်ဆဲကာလအတွင်း

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ အခွင့်အေရးများဆုံးBXံး ြခင်း မရှိေစရ။
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ကျင်းပဆဲ လတ်ေတာ်အစည်းအ ေဝးများတွင်လည်း လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်အ ြဖ စ် တက်ေရာက် ဆ ?မဲေပးခ
ြ င်းကို ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
ဥကN Oအား အစည်းအေဝးကာလ
ေဝးကာလ မဟုတ်သည့်အခါတွင် တာဝန်
တာဝန်မှ Bုပ်သိမ်းရန်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း
131။ ဥကN Oအား လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကာလမဟုတ်သည့် အခါတွင်
တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် တင်သွင်းသည့်အဆိုလာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ နည်းဥပေဒ
116 အရ ဥကN Oတာဝန် ယာယီထမ်းေဆာင်ေသာ ဒုတိယဥကN Oသည် (က) လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ိုင်ေရးအတွက် လတ်ေတာ်
အထူးအစည်းအေဝးကို ေခ:ယူရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်အထူးအစည်းအေဝးကို ေခ:ယူရာတွင် အဆိုလာ
ေရာက်ရှိသည့်ေနရက်မှ 21 ရက်အတွင်း ေခ:ယူ Sပီးနည်းဥပေဒ
116မှ122 အထိပါရှိေသာ နည်းလမ်းများ ှင့်အညီေဆာင်ရွက်
ရမည်။
(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ေခ:ယူေသာ လတ်ေတာ်အထူးအစည်း
အေဝးတွင် ဥကN Oအား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်ကိစAမှအပ အခ
ြ ား
ကိစAများကို တင်သွင်းဆုံး ြဖတ်ခွင့်မ ြပEရ။
(ဃ) တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆိုလာကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေလးပုံတစ်ပုံကတင်သွင်း Sပီး သုံးပုံ ှစ်ပုံက ဆက်လက်အေရး
ယူရန်ေထာက်ခံသ ြဖင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲIဖွဲIစည်းစစ်ေဆး
ေနသည့် အေခ
ြ အေနတွင် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို ေရIဆိုင်း
ထားရမည်။ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲI၏ အစီရင်ခံစာရရှိသည့်
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အခါလတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်ကုိရယူရန် လတ်ေတာ်အစည်း
အေဝးကိုြပန်လည်ေခ:ယူကျင်းပရမည်။
ဒုတိယဥကN Oအား အစည်းအေဝးကာလ
ေဝးကာလ မဟုတ်သည့်အခါတွင် တာo
တာoန်မှ
Bုပ်သိမ်းရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
132။ ဒုတိယဥကN Oအား လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကာလ မဟုတ်သည့်အခါ
တွင် တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်တင်သွင်းသည့်အဆိုလာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဥကN Oသည်
နည်းဥပေဒ 131 ပါနည်းလမ်း ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအား အစည်းအေဝးကာလ
ေဝးကာလ မဟုတ်သည့်
အခါတွင် တာဝန်
တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း
133။ ဥကN O ှင့်

ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးအား

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး

ကာလမဟုတ်သည့်အခါတွင် တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် နည်းဥပေဒ 115 နည်း
ဥပေဒခွဲ(ဂ)အရတင်သွင်းသည့်အဆိုလာကို လက်ခံရရှိေသာအခါ လတ်ေတာ်
တွင်တင် ြပေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက်ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bံုး၊ Cန် ကားေရးမှDး
ချEပ်သည် ယင်းအဆိုလာကို ဥကN Oထံ တင် ြပရမည်။
134။ နည်းဥပေဒ 133 အရ တင်ြပသည့် အဆိုလာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က) ဥကN Oသည် အဆိုလာကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ 21 ရက်အတွင်း
လတ်ေတာ် အထူးအစည်းအေဝးကို ေခ:ယူရမည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ေခ:ယူေသာ လတ်ေတာ်အထူးအစည်း
အေဝးတွင် ဥကN O ှင့်ဒုတိယဥကN Oတို အား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန်
ကိစAမှအပ အခ
ြ ားကိစAများကို တင်သွင်းဆုံး ြဖတ်ခွင့်မ ြပEရ။
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(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ေခ:ယူေသာ လတ်ေတာ်အထူးအစည်း
အေဝးကို >ကီး ကပ်ရန် သဘာပတိတစ်ဦး တင်ေ ြမJာက် ြခင်းကို
နည်းဥပေဒ 7၊ 8 ှင့် 9 တို ပါ နည်းလမ်း ှင့်အညီေဆာင်ရွက်
ရမည်။
(ဃ) ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN Oတို အား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းရန် အဆိုလာ
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဥကN Oသည်လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဥကN Oသည်
လည်းေကာင်း၊ သဘာပတိသည်လည်းေကာင်း နည်းဥပေဒ
128 နည်းဥပေဒခွဲ(ဃ) မှ (ဇ)အထိ၊ နည်းဥပေဒ 129 ှင့် 130
တို တွင်ပါရှိေသာ

ြပ Oာန်းချက်များ ှင် ့အညီ

ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ

ဥကN Oက

လတ်ေတာ်အထူးအစည်း

အ ေဝး ေခ:ယူ ြခ င်းမ ြပ EလUင် ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကား
ေရးမှDးချEပ်သည် အဆိုလာကို လက်ခံရရှိသည့်ေန မှ 21 ရက်
အတွင်း လတ်ေတာ်အထူးအစည်းအေဝးကို ေခ:ယူရမည်။
အစားထိုးေရွးေကာက်တင်ေြမJာက်ြခင်း
135။ ဥကN Oကို

တာဝန်မှBုပ်သိမ်းသဖ
ြ င့်

ဥကN Oေနရာ

လစ်လပ်လUင်

လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဥကN Oကို တာဝန်မှBုပ်သိမ်းသဖ
ြ င့် ဒုတိယဥကN Oေနရာ
လစ်လပ်လUင်လည်းေကာင်း၊ ဥကN O ှင့် ဒုတိယဥကN O ှစ်ဦးလုံးကို တာဝန်မှ
Bုပ်သိမ်းသဖ
ြ င့် ဥကN O ှင့်ဒုတိယဥကN Oေနရာများ လစ်လပ်လUင်လည်းေကာင်း၊
ထိုလစ်လပ်သည့် ေနရာအသီးသီးကို အစားထိုးေရွးေကာက်တင်ေ ြမာJ က် ုိင်
ေရးအတွက် နည်းဥပေဒ 10၊ 11၊ 12 ှင့် 13တို တွင် ပါရှိေသာ ဥကN O ှင့်
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ဒုတိယဥကN O ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်သည့် နည်းလမ်း ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
အခန်း (16)
16)
လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းသည့် ေမးခွန်းများ
ေမးခွန်းေပးပို ြခင်း
136။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်

လတ်ေတာ်တွင်

ေမးခွန်း

ေမးမ
ြ န်းလိုလUင် ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံ ေမးခွန်းများကို
လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီး ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းလိုေ ကာင်း အေကာင်း ကားစာ ှင့်အတူ
ေပးပို ရမည်။
137။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIအား

ေမးမ
ြ န်းေသာ

ေမးခွန်းတစ်ရပ်သည်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIက ေဆာင်ရွက်ရေသာ အများြပည်သူကိစAများ ှင့်
သက်ဆိုင်ေစရမည်

သို မဟုတ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIက

တာဝန်ခံ

ထားေသာ အုပ်ချEပ်မXတစ်ရပ်ရပ် ှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
138။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပ
ြ Eေသာ
အဖွဲIအစည်းဝင် သို မဟုတ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ေမးမ
ြ န်း
ေသာေမးခွန်းသည် ထိုပုဂ\ိEလ်တာဝန်ခံရသည့် ဥပေဒကမ်း သို မဟုတ် အဆို
သို မဟုတ် လတ်ေတာ် ှင့်စပ်လျဥ်းေသာ အခ
ြ ားကိစAအတွက် ေမးမ
ြ န်း ြခင်း ြဖစ်
ေစရမည်။
139။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများတွင် ပထမတစ်နာရီသည် ေမးခွန်းများ
ေမးမ
ြ န်း၊ ေဖ
ြ ကားရန် ြဖစ်သည်။
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ေမးခွန်း ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကန် သတ်ချက်များ
140။ ေမးခွန်းတစ်ရပ်သည် ေအာက်ပါကန် သတ်ချက်များ ှင် ့ ကိုက်ညီ
ေစရမည်(က) ြပည်ေထာင်စုမ SပိEကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီCွတ်မX
မပ
S ိEကွဲေရး ှင့် အချEပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ ခိုင် Sမဲေရးကို ထိခိုက်
ေစေသာေမးခွန်းမဖ
ြ စ်ေစရ။
(ခ)

ိုင်ငံေတာ် ှင့်

ိုင်ငံသားများ၏အကျိEးစီးပွားကို

ထိခိုက်ေစ

သည့် ေမးခွန်းမဖ
ြ စ်ေစရ။
(ဂ) ကိစAတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ထင် ြမင်ယူဆချက် ေတာင်းဆို ြခင်း၊
ဥပေဒဆိုင်ရာနက်နဲေသာြပဿနာများကိုေြဖရှင်းေတာင်းဆို ြခင်း
သို မဟုတ် မဖ
ြ စ်ေပ:ေသးေသာကိစA ှင့်စပ်လျဥ်း၍ မည်သို
ေဆာင်ရွက်သင့်ေ ကာင်း ေဖာ် ြပေမးမ
ြ န်း ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ဃ) သာမန်အားဖ
ြ င့် ပုဂ\ိEလ်တစ်ဦးဦး၏ အကျင့်စာရိတZ သို မဟုတ်
အပ
ြ Eအမူ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေမးမ
ြ န်း ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(င) လတ်ေတာ်သိုတင်ြပြခင်းမပ
ြ Eရေသးေသာ လတ်ေတာ်အဖွဲIအစည်း
များ၏ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေမးမ
ြ န်း ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(စ) လတ်ေတာ်တွင် ေြဖဆို Sပီး ြဖစ်ေသာ ေမးခွန်းများ ှင့်သေဘာထား
ချင်းတူညီေသာ ေမးခွန်း သို မဟုတ် ေဖ
ြ ဆိုရန် ြငင်းဆိုခ့ဲေသာ
ေမးခွန်းမဖ
ြ စ်ေစရ။
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(ဆ) ိုင်ငံေတာ်၏လUိE ဝှက်ချက်များကိုတိုက်Bိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေပါက် ကားေစမည့် ေမးခွန်း
မဖ
ြ စ်ေစရ။
(ဇ)

ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးကို ထိခိုက်ေစမည့် ေမးခွန်းမဖ
ြ စ်ေစရ။

(စျ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်

လတ်ေတာ်အစည်း

အေဝးတစ်ရပ်အတွင်း ကယ်ပွင့် ြပထားေသာ ေမးခွန်း 5 ခုထက်
ပို၍ ေမးမ
ြ န်း ြခင်းမပ
ြ Eရ။
ေမးခွန်း ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် စည်းကမ်းချက်မျ
များ
141။ ေမးခွန်းတစ်ရပ်သည် ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များ ှင့် ကိုက်ညီေစ
ရမည်(က) အေကာင်းကိစA

တစ်စုံတစ်ခုကိုသိလို၍

စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းေသာ

ေမးခွန်း ြဖစ်ရမည်။
(ခ) ရှင်းလင်းစွာေဖာ် ြပေရးသားထားေသာ ေမးခွန်း ြဖစ်ရမည်။
(ဂ) မိမိ၏ေဖာ် ြပချက်

မှန်ကန်ေ ကာင်း

ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က လတ်ေတာ်ကို တာဝန်ခံရမည်။
(ဃ) မဆီေလျာ်ေသာ အေကာင်း ြပချက်များ၊ ခိုင်လုံေသာအေထာက်
အထားမပါရှိသည့် ယူဆချက်များ၊ မသင့်ေလျာ်ေသာ အသုံး
အ Xန်းများ၊

ဂုဏ်သေရကိုထိခိုက်ေစေသာ

ေဖာ် ြပချက်များ

မပါရှိေသာ ေမးခွန်း ြဖစ်ရမည်။
(င) မလိုအပ်ဘဲရှည်လျားခ
ြ င်းမရှိေသာ ေမးခွန်း ြဖစ်ရမည်။
(စ) အေသးအဖွဲကိစAရပ်များ မပါဝင်ေသာ ေမးခွန်းြဖစ်ရမည်။
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(ဆ) လိုအပ် ြခ င်းမရှိဘဲ

အတိတ်ကာလ ြဖ စ်ရပ်များကို

စုံစမ်း

ေမး ြမန်း ြခင်းမဟုတ်သည့် ေမးခွန်း ြဖစ်ရမည်။
(ဇ) လွယ်ကူစွာရရှိ ိုင်ေသာ မှတ်တမ်းများ သို မဟုတ် စာအုပ်များ
တွင်ပါရှိေသာ အေကာင်းများကိုသိရှိရန်မဟုတ်သည့် ေမးခွန်း
ြဖစ်ရမည်။
(စျ)

ိုင်ငံေရးကိစAကို ဘာသာ၊ သာသနာကိစA ှင့် ေရာယှက် ေမးမ
ြ န်း
ြခင်း မဟုတ်သည့် ေမးခွန်း ြဖစ်ရမည်။

(ည) မိမိကိုယ်မိမိ အမမ်းတင်ေသာ၊ အခ
ြ ားပုဂ\ိEလ်များအား သိကVာချ
ေသာ ေမးမ
ြ န်း ြခင်းမဟုတ်သည့် ေမးခွန်း ြဖစ်ရမည်။
ေမးခွန်းများ ေမးခွင့်မြပEခ
ြ င်း
142။ ဥကN Oသည် ေမးခွန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံခွင့် ြပEရန် သင့်-မသင့်
စဥ်းစားရာ၌ ဤနည်းဥပေဒများ ှင့်ညီCွတ် ြခင်းမရှိလUင် ေမးခွန်းတစ်ခုလုံး
ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေမးခွန်း၏

အစိတ်အပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း

ခွင့်မ ြပEရ။ ထို အပ
ြ င် ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပ
ြ Eသည်ဟု
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖွဲIစည်းပုံအေ ြခ ခံဥပေဒပါ ြပOာန်းချက်များကို ြဖ စ် ေစ၊
လတ်ေ တာ် ၏ အစဥ်အလာများ၊ ထုံးတမ်းများကိုြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက်သည်ဟု
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်၏လုပ်ငန်းကို တိုက်Bိုက် ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍
ြဖစ်ေစ ထိပါးေစသည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်းယူဆလUင် ေမးခွန်း သို မဟုတ်
ေမးခွန်း၏အစိတ်အပိုင်းကို ခွင့်မ ြပEရ။
143။ ေမးခွန်း သို မဟုတ် ေမးခွန်း၏အစိတ်အပိုင်းကို ဥကN Oက ခွင့်မ ြပEလUင်
ယင်းသို ခွင့်မ ြပEသည့် ဥကN O၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ကို ေဆွးေ ွးခွင့်မရှိေစရ။
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Xတ်ြဖင့် ေဖ
ြ ဆိုရမည့် ေမးခွန်းများ
144။

Xတ် ြဖင့် ေဖ
ြ ဆိုရမည့် ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်း ြခင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍(က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်မိမိေမးမ
ြ န်းေသာေမးခွန်း
ကို လတ်ေတာ်တွင်

Xတ် ြဖင့်ေ ြဖ ကားေပးေစလိုလUင် ြပည်သူ

လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံ ေပးပို သည့်ေမးခွန်း၌
ကယ်ပွင့်အမှတ်အသားြပထားရမည်။
(ခ) ဥကN Oကခွင့် ြပ Eေသာ

က ယ်ပွင့် ြပ ေမးခွန်းများကို အစည်း

အေဝးအစီအစဥ်တွင်ထည့်သွင်း Sပီး ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်းချိန်၌
ဥကN Oက လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အမည်ကို ေခ:ခ
ြ င်း
အားဖ
ြ င့် ေမးမ
ြ န်းခွင့် ြပE ိုင်သည်။
(ဂ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဥကN Oက မိမိအမည်ကိုေခ:
သည့်အခါ ကယ်ပွင့် ြပထားေသာ ေမးခွန်းကို ေမးမ
ြ န်းရမည်။
*[ထိုသို ေမးမ
ြ န်းရာတွင် ဥကN O၏ ခွင့်ြပEချက်မရလUင် ေမးမ
ြ န်း
ချိန် 3 မိနစ်ထက် မပိုေစရ။]
(ဃ) ေြဖကားေသာအေဖ
ြ ကို ရှင်းလင်းေစရန်အလို ငှာ တစ်ဆက်
တစ်စပ်တည်း ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်း ိုင်သည်။ **[ထိုသို ေမးမ
ြ န်းရာ
တွင် ေမးမ
ြ န်းချိန် 3 မိနစ်ထက် မပိုေစရ။] သို ရာတွင် ယင်း

* 2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 12 အရ
ြဖည့်စွက်သည်။
**အထက်ပါ နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 13 အရဖြည့်စွက်သည်။
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ေမးခွန်းသည်

ဤနည်းဥပေဒများ ှင့်ဆန် ကျင်လUင်

ဥကN Oက

ခွင့်မ ြပEရ။
145။ သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က မိမိ၏ေမးခွန်းကို ကယ်ပွင့်
အမှတ်အသား သီး ြခားမပ
ြ လUင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကယ်ပွင့်အမှတ်အသား
ြပထားေသာ
ကိုယ်စားလှယ်

ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းသည့်အချိန်တွင်

သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်

မရှိလUင်ေသာ်လည်းေကာင်း

ေမးခွန်း၏အေဖ
ြ များကို

သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ထံေပးအပ် ုိင်ေရးအတွက် ေဖ
ြ ဆို
မည့်သူက ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံေပးပို ရမည်။
ေမးခွန်းများကို ေြဖ ကားခ
ြ င်း ှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
146။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ေမးမ
ြ န်းေသာ ေမးခွန်း ှင့်စပ်လျဥ်း
၍ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းမှ တာဝန်ရှိပုဂ\ိEလ်က
ြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ြဖစ်ေစ လတ်ေတာ်Bုံးက
ေပးပို သည့်ေမးခွန်းကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှစ၍ 14 ရက်အတွင်း ေဖ
ြ ကား
ရမည်။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၏ ေမးခွန်းသည် တိုင်းေဒသက
> ီး သို မဟုတ်
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲI၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချEပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွIဲ

သို မဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချEပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲI လုပ်ငန်းများ ှင့် သက်ဆိုင်လUင်လည်း
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIသည် တိုင်းေဒသက
> ီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲI သို မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချEပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွဲI သို မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချEပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲIတို ၏ လုပ်ငန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိေရာက်ေအာင် ြမင်မXရှိေစေရးအတွက် ေပါင်းစပ်ညJိ ိXင်း
ေပးရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသ ြဖင့် ယင်းေမးခွန်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
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အဖွဲIက

သက်ဆိုင်ရာသို ေမးမ
ြ န်းSပီး

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲI၏

တာဝန်

ေပးအပ် ြခင်းခံရေသာ ြပည်ေထာင်စုဝန် >ကီး သို မဟုတ် ဒုတိယဝန် >ကီးက
လတ်ေတာ်တွင် ေဖ
ြ ကားရမည်။
147။ လတ်ေတာ်တွင် ေမးမ
ြ န်းထားေသာ ေမးခွန်းအားလုံး ှင့် ေဖ
ြ ကားပ
S ီး
ြဖစ်ေသာအေဖ
ြ များကို လတ်ေတာ်မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။
148။ လတ်ေတာ်အစည်းအ ေဝး ကျင်းပ Sပ ီးစီးသည့်အချိန်ထိ ေြဖကားရန်
ကျန်ရှိေနေသးေသာ ေမးခွန်းများ၏အေဖ
ြ များကို သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ထံ ေပးအပ် ိုင်ေရးအတွက် ေြဖဆိုမည့်သူသည် ြပည်သူ
လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံ ေပးပို ထားရမည်။
149။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIက လတ်ေတာ်တွင် ေြဖဆိုရန် ြဖစ်ေသာ
ေမးခွန်း ှင့်အေဖ
ြ များကို လတ်ေတာ်တွင် ေဖ
ြ ကားပ
S ီးသည်အထိ သို မဟုတ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံ ေပးပို Sပီးသည်အထိ သတင်း
ထုတ် ြပန် ေကညာခ
ြ င်းမပ
ြ Eရ။

*150။ ိုင်ငံသားများအတွက် အကျိEးဖ
ြ စ်ထွန်းေစမည့် ေမးခွန်း ြဖစ်သည်ဟု
ဥကN Oက သတ်မှတ်ေသာေမးခွန်းများ ှင့် ေဖ
ြ ကားချက်များကို

ိုင်ငံေတာ်

ြပန်တမ်းတွင်ထည့်သွင်း ြခင်း ှင့် ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ေဖာ် ြပ ြခင်းတို ကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 14 အရ
အစားထိုးသည်။
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ေမးခွန်း၏ အေဖ
ြ မှေပ:ေပါက်လာသည့်
>ကီးေသာကိ
ေသာကိစA ေဆွးေ ွးြခင်း
151။ ေမးခွန်းတစ်ခုကို

အများပ
ြ ည်သူတို အတွက်အေရး
အေရး

Xတ် ြဖင့်ေြဖကားသည် ြဖစ်ေစ၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်

Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံ စာဖ
ြ င့်ေပးပို ေဖ
ြ ကားသည် ြဖစ်ေစ ယင်းေမးခွန်း
ှင့် အေြဖများအနက် အများပ
ြ ည်သူတို အတွက် အေရး >က ီးေသာ ေမးခွန်း
ှင် ့ အေ ြဖ များ ြဖ စ်သည်ဟု ဥကN Oကဆုံး ြဖတ်သည့် ကိစAရပ်များ ှင့် စပ်လျဥ်း
၍ေဆွးေ ွးရန် ေနရက် ှင့် အချိန်များကို ဥကN Oက သတ်မှတ်ေပးရမည်။
152။ နည်းဥပေဒ 151 ပါကိစAအတွက် ေဆွးေ ွးရန်ေနရက် ှင့် အချိန်
သတ်မှတ်ရာတွင် ဥကN Oသည် သာမန်အားဖ
ြ င့် လတ်ေတာ်အစည်းအေoး
ကျင်းပသည့်ရက်များတွင် မွန်းလွဲ 4 နာရီမှ မွန်းလွဲ 5 နာရီထိ သတ်မှတ်ေပးရ
မည်။ သို ရာတွင် လတ်ေတာ်၏ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းများသည် မွန်းလွဲ 4 နာရီ
မတိုင်မီ SပီးဆုံးလUင် Sပီးဆုံးသည့် အချိန်မှစ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်
ေရIဆိုင်းရန် အဆုိတင်သွင်းထားပါက ယင်းအဆိုကို ေဆွးေ ွး Sပီးဆုံးသည့်
အချိန်မှစ၍ေသာ်လည်းေကာင်း နည်းဥပေဒ 151 ပါကိစAကို ေဆွးေ ွးရန်
တစ်နာရီထက် မပိုေသာအချိန်ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
153။ နည်းဥပေဒ 152 အရ သတ်မှတ်သည့် ေနရက် ှင့် အချိန် တို ကို
ဥကN Oက လိုအပ်သလိုေ ြပာင်းလဲသတ်မှတ် ိုင်သည်။
ေဆွးေ ွးရန် ှင့် ေြဖ ကားရန်နည်းလမ်း
154။ (က) နည်းဥပေဒ 151 ပါကိစAရပ်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆွးေ ွးလို
ေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည် မိမိေဆွးေ ွးလိုသည့်
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အချက်ကို အတိုချEပ်ေဖာ် ြပ၍ မိမိကိုယ်တိုင် *[x x x x]
လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီး ေဆွးေ ွးရန် သတ်မှတ်သည့်ရက်မတိုင်မီ
3 ရက် >ကိEတင်၍ ြပည်သူလတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်
မှတစ်ဆင့်

ဥကN Oထံေပးပို ရမည်။

ယင်းသို

ေပးပို ရာတွင်

မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် ေဆွးေ ွးလိုေ ကာင်း အတိုချEပ်
ရှင်းလင်းချက် ပူးတွဲေပးရမည်။
(ခ) ဥကN Oသည် သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်း
ဝင်၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် နည်းဥပေဒခွဲ (က)ပါ ရက်
ကန် သတ်ချက်ကို ေလUာ့ေပါ့ ြခ င်း ြပE ိုင်သည်။
(ဂ) ဥကN Oသည် နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ေပးပို သည့်စာပါ ကိစAရပ်မှာ
လတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ ွးသင့်သည်အထိအေရးက
> ီး Sပီး အများ
ြပည်သူတို ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ကိစA ြဖစ်သည်ဟု ယူဆမှသာ
ယင်းကိစAရပ်ကို ေဆွးေ ွးခွင့် ြပEရမည်။
(ဃ) ဥကN Oသည် နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ) ှင့် ကိုက်ညီေသာ အေကာင်း
ကားစာများအနက် ေဆွးေ ွးရန်ရရှိသည့် အချိန်အေပ:မူတည်
၍သင့်ေလျာ်ေသာ အေကာင်း ကားစာများကိုသာ ေရွးချယ် Sပီး
လတ်ေတာ်အစည်း အေဝးအစီအစဥ်တွင် ထည့်သွင်းရမည်။
(င) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည် မိမိေဆွးေ ွးမည့် အေကာင်း
ကိစA ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အတိုချEပ်သာ ေဆွးေ ွးရမည်။ ေဆွးေ ွးရာ
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာနည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 15 အရ
စကားရပ်ပယ်ဖျက်သည်။
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တွင် နည်းဥပေဒ 30 ပါ သတ်မှတ်ချိန်ထက် ေကျာ်လွန်ေဆွးေ ွး
ြခင်းမပ
ြ Eရ။ ေြဖကားမည့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းမှ
တာဝန်ရှိပုဂ\ိEလ် သို မဟုတ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကလည်း
အတိုချEပ်သာ ေဖ
ြ ကားရမည်။
အခန်း (17)
17)
လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းသည့် အဆိုများ
အဆိုေပးပို ြခင်း
155။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းကဖ
ြ စ်ေစ၊

လတ်ေတာ်ကိုယ်စား

လှယ်တစ်ဦးဦးကဖ
ြ စ်ေစ ေအာက်ပါကိစAရပ်များ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်၏
အဆုံးအဖ
ြ တ်ကိုရယူလိုလUင် လတ်ေတာ်သို အဆိုအ ြဖစ် တင်သွင်းရမည်(က) ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများ၏ အကျိEး ှင့်စပ်လျဥ်းေသာကိစA၊
(ခ) အစိုးရဌာန၊ အဖွဲIအစည်းများ ှင့် စပ်လျဥ်းေသာကိစA၊
(ဂ) ဥကN Oက ခွင့် ြပEသည့်အ ြခားကိစAများ။
156။ နည်းဥပေဒ 155 အရ လတ်ေတာ်သို အဆိုတင်သွင်းလိုလUင် တင်သွင်း
သူကအဆိုလာတွင် လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီး ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကား
ေရးမှDးချEပ်ထံ ေပးပို ရမည်။
အဆို ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကန် သတ်ချက်များ
157။ အဆိုများသည် ေအာက်ပါကန် သတ်ချက်များ ှင့် ကိုက်ညီရမည်-
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(က) ြပည်ေထာင်စုမ SပိEကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီCွတ်မX
မပ
S ိEကွဲေရး ှင့် အချEပ်အ ြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်Sမဲေရးကို ထိခိုက်
ေစေသာအဆို မဖ
ြ စ်ေစရ။
(ခ)

ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများ၏ အကျိEးစီးပွား ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်း
မရှိေသာအဆို မဖ
ြ စ်ေစရ။

(ဂ) အဆိုတွင် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ ဆုံး ြဖတ် SပီးေသာကိစA
တစ်ရပ် ှင့် သေဘာချင်းတူညီသည့်ကိစA မပါရှိေစရ။
(ဃ) သာမန်အားဖ
ြ င့် ပုဂ\ိEလ်တစ်ဦးဦး၏ အကျင့်စာရိတZ သို မဟုတ်
အပ
ြ Eအမူ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဖာ် ြပချက်များ မပါရှိေစရ။
(င)

ိုင်ငံေရးကိစAကိုဘာသာ၊ သာသနာကိစA ှင့် ေရာယှက်တင်သွင်း
သည့်အဆိုမ ြဖစ်ေစရ။

(စ) ဥကN Oက ခွင့်မ ြပEရေသးမီ မည်သည့်အဆိုကိုမU ထုတ် ြပန်
ေကညာခ
ြ င်းမပ
ြ Eရ။
အဆို ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် စည်းကမ်းချက်များ
158။ အဆိုများသည် ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များ ှင့် ကိုက်ညီရမည်(က) ရှင်းလင်းြပတ်သား၍ တိကျစွာေဖာ်ြပေသာ အေကာင်းရပ်တစ်ခုပါရှိ
ရမည်။
(ခ) မဆီေလျာ်ေသာ အေကာင်း ြပချက်များ၊ ခိုင်လုံေသာအေထာက်
အထားမပါရှိသည့် ယူဆချက်များ၊ မသင့်ေလျာ်ေသာအသုံး
အ Xန်းများ ှင့် ဂုဏ်သေရကို ထိခိုက်ေစသည့် ေဖာ် ြပချက်များ
မပါေသာအဆို ြဖစ် ရမည်။
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(ဂ) အဆိုတစ်ရပ်ကို

ေဆွးေ ွးရာတွင်

ေြပာဆိုချက်များသည်

လတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ ွးဆဲအဆို ှင့်သာ အတိအကျသက်ဆိုင်
ေစရမည်။
အဆိုများ တင်သွင်းခွင့် မပ
ြ Eခ
ြ င်း
159။ ဥကN Oသည် အဆိုတစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံခွင့် ြပEရန်သင့်- မသင့် စဥ်းစား
ရာ၌ ဤနည်းဥပေဒများ ှင့် ညီCွတ် ြခင်းမရှိလUင် အဆိုတစ်ခုလုံးကိုေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အဆို၏ အစိတ်အပိုင်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း ခွင့်မြပEရ။
ထို အပ
ြ င်*[အဆိုတင်သွင်းပိုင်ခွင့်]ကို
ေကာင်း၊

ဖွဲIစည်းပုံအေြခခံ

၏အစဥ်အလာများ၊

အလွဲသုံးစားပ
ြ Eသည်ဟုေသာ်လည်း

ဥပေဒပါပ
ြ Oာန်းချက်များကိုြဖစ်ေစ၊လတ်ေတာ်

ထုံးတမ်းများကိုြဖစ်ေစ

ေဖာက်ဖျက်သည်ဟုေသာ်

လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်၏လုပ်ငန်းကို တိုက်Bိုက် ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍
ြဖစ်ေစ ထိပါးေစသည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်းယူဆလUင် အဆို သို မဟုတ် အဆို
၏အစိတ်အပိုင်းကို ခွင့်မ ြပEရ။
160။ အဆို သို မဟုတ် အဆို၏အစိတ်အပိုင်းကို ဥကN Oက ခွင့်မ ြပEလUင်
ယင်းသို ခွင့်မ ြပEသည့် ဥကN O၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ကို ေဆွးေ ွးခွင့်မရှိေစရ။
လတ်ေတာ်၏ မူလအစီအစဥ်ကို ေရIဆိုင်း ုိင်ြခင်း
161။ လတ်ေ တာ်အစည်း အေဝးများတွင ်

သာမန်အား ြဖ င့်

တစ်ေန

အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အစည်းအေဝးအစီအစဥ်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။သို ရာတွင်ဝမ်းသာေကာင်း၊ဝမ်းနည်းေကာင်းအဆိုသို မဟုတ် အေရးက
> ီး
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 16 အရ
အစားထိုးသည်။
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ကိစAရပ်ကို ေဆွးေ ွး ိုင်ေရးအတွက် လတ်ေတာ်၏မူလအစီအစဥ်ကုိ ေရIဆိုင်း
ရန်အဆိုတင်သွင်းလာပါက ဥကN O၏ ခွင့် ြပEချက် ြဖင့် လတ်ေတာ်၏ မူလအစီ
အစဥ်ကို ြပင်ဆင် ိုင်သည်။
ဝမ် း သာေ က ာင် း၊ ဝမ် းနည် း ေ က ာင် း အဆို ှ င ့် စပ် လျဥ် း၍ေဆာင်
၍ေဆာင်ရွက်ြခင်း
162။ ဥကN Oသည် ဝမ်းသာေကာင်း သို မဟုတ် ဝမ်းနည်းေကာင်း အဆို
တစ်ရပ်ရပ် တင်သွင်း ြခင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က) လတ်ေတာ်၏ အများဆ ? ှင့် ကိုက်ညီမည်ဟု သေဘာရရှိ
လUင်ထိုအဆိုကိုအချိန်မေရွးတင်သွင်း ခွင့် ြပEရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ကိုရယူ Sပီး အစည်းအေဝး၏ မူလ
အစီအစဥ်ကို ထိုေနအတွင်း အချိန်သတ်မှတ်၍ ေရIဆိုင်း ိုင်
သည် သို မဟုတ် သီး ြခားသတ်မှတ်ေသာ ရက်တစ်ရက်သို
ေရIဆိုင်း ိုင်သည်။
အေရး >ကီးကိစAတစ်ရပ်ကို ေဆွးေ ွးရန် အဆိုတင်သွင်း ြခ င်း ှင့် ေဆွးေ ွး
ြခင်း
163။ အေရးက
> ီးကိစAတစ်ရပ်ကို ေဆွးေ ွးရန်အဆိုတင်သွင်း ြခင်း၊ ေဆွးေ ွး
ြခင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က) ဥကN Oသည် ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များ ှင့် ညီCွတ်လUင်
အများပ
ြ ည်သူ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေလာေလာဆယ်အေရးက
> ီး
ကိစAတစ်ရပ်ကိုေဆွးေ ွးရန် အဆိုတင်သွင်းခွင့် ြပE ိုင်သည်(1) အဆိုတင်သွင်းေသာေန၏
ြဖစ်ေစ၊

အစည်းအေဝး

အစည်းအေဝးကျင်းပေနစဥ် ြဖစ်ေစ

မစတင်မီ
စာဖ
ြ င့်
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ေရးသား လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီး ဥကN Oထံ တင်သွင်းေသာ
အဆို ြဖစ်ရမည်။
(2) အဆိုသည်

ေလာေလာဆယ်ေပ:ေပါက်လာေသာကိစA

လည်း ြဖစ်၍ အများပ
ြ ည်သူ ှင့်အေရးတက
> ီး သက်ဆိုင်
ေသာကိစAလည်း ြဖစ် SပီးလUင် လတ်ေတာ်၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်
ကိုရယူရန်လိုအပ်ေသာကိစAလည်း ြဖစ်ရမည်။
(3) အဆိုသည် လတ်ေတာ်တွင် သာမန်နည်းလမ်းအားဖ
ြ င့်
တင် ြပေဆွးေ ွးရန်မ ြဖစ် ိုင်ေသာ ကိစA ြဖစ်ရမည်။
(4) အဆိုသည် လတ်ေတာ်သို အေကာင်း ကား ထားပ
S ီး ြဖစ်၍
သင့်ေလျာ်ေသာ အချိန်အတွင်း တင်သွင်းေဆွးေ ွးရန်
သတ်မှတ် SပီးေသာကိိစAတစ်ရပ်လည်း မဖ
ြ စ်ေစရ။ ထို ြပင်
ေဆွးေ ွး စဥ်းစားရန် သတ်မှတ် Sပီးေသာ ကိစAတစ်ရပ်
လည်းမဖ
ြ စ်ေစရ။လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင် ေဆွးေ ွး
ဆုံး ြဖတ် Sပီး ြဖစ်သည့်ကိစAတစ်ရပ်လည်း မဖ
ြ စ်ေစရ။
(5) လတ်ေတာ်တွင် တင်သွင်းေဆွးေ ွး ြခင်းကို ခွင့်မ ြပE ိုင်
ေသာကိစAတစ်ရပ်လည်းမဖ
ြ စ်ေစရ။
(ခ) ဥကN Oသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ စည်းကမ်းချက်များ ှင့်
ညီCွတ်သည်ဟု ယူဆလUင် (1) ယင်းအဆိုကို လတ်ေတာ်သို ဖတ် ြပရမည်။
(2) ထိုေနအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အစည်းအေဝး အစီ
အစဥ်ကို မွန်းလွဲသုံးနာရီခွဲအချိန်တွင် ရပ်ဆိုင်း၍ အေရး
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>ကီးအဆိုကို

ေဆွးေ ွးရန်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

စုစုေပါင်းဦးေရ၏ သုံးပုံတစ်ပုံထက်မနည်းက ေထာက်ခံ
လUင် လတ်ေတာ်ကသေဘာတူသည်ဟုမှတ်ယူ၍ အစည်း
အေဝး၏မူလအစီအစဥ်ကိုထိုေနအတွင်း အချိန်သတ်မှတ်
၍ေရIဆိုင်း ိုင်သည် သို မဟုတ် သီး ြခားသတ်မှတ်ေသာ
ရက်တစ်ရက်သို ေရIဆိုင်း ိုင်သည်။ ယင်းသို သတ်မှတ်
ေရIဆိုင်းလိုက်သည့် ေနရက် ှင့်အချိန်တွင် ယင်းအဆိုကို
ေဆွးေ ွးေစရမည်။
(ဂ) အဆိုကို ေဆွးေ ွးရာတွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်
ဥကN O၏ ခွင့် ြပEချက်မရလUင် *[10 မိနစ်] ထက်ပို၍ ေဆွးေ ွး
ြခင်းမပ
ြ Eရ။
စွပ်စွဲြပစ်တင်ြခင်းဆိုင်ရာ အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
164။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်

ိုင်ငံေတာ်သမတ သို မဟုတ်

ဒုတိယသမတ တစ်ဦးဦးကို စွပ်စွဲ ြပစ်တင်လိုလUင် ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ
71 ပါပ
ြ Oာန်းချက်များ ှင့်အညီ လတ်ေတာ်သို အဆိုတစ်ရပ်အ ြဖစ် တင်သွင်း
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
165။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ြပည်ေထာင်စုဝန် >ကီးတစ်ဦးဦးကို
ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ 233 အရလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရှIေန
ချEပ်ကို ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ 238 အရ လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စု
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့်နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 17 အရ
အစားထိုးသည်။
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စာရင်းချEပ်ကို ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံ ဥပေဒပုဒ်မ 243 အရလည်းေကာင်း စွပ်စွဲ
ြပစ်တင်လိုလUင် ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ 71 ပါ ြပOာန်းချက်များ ှင့်အညီ
လတ်ေတာ်သို အဆိုတစ်ရပ်အ ြဖစ် တင်သွင်းေဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။
166။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ြပည်ေထာင်စုတရားသူ >ကီးချEပ်
ှင့် ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချEပ်တရားသူ >ကီးများကို ဖွဲIစည်းပုံအေ ြခ ခံ
ဥပေဒပုဒ်မ 302 အရလည်းေကာင်း၊

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ

ဆိုင်ရာခုံBုံး ဥကN O ှင့် အဖွဲIဝင် များကို ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ 334
အရလည်းေကာင်း စွပ်စွဲ ြပစ်တင်လိုလUင် ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ 71 ပါ
ြပOာန်းချက်များ ှင့်အညီ

လတ်ေတာ်သို အဆိုတစ်ရပ်အ ြဖစ်

တင်သွင်း

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
167။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် နည်းဥပေဒ 164၊ 165 ှင့် 166
တို ပါ ပုဂ\ိEလ်များမှအပ

ိုင်ငံေတာ်သမတကခန် အပ်သည့် ပုဂ\ိEလ်တစ်ဦးဦး

အား တာဝန်မှBုပ်သိမ်းလိုေ ကာင်း တင် ြပလိုပါက ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ
71 ပါ ြပOာန်းချက် ှင့်အညီ လတ်ေတာ်သို အဆိုတစ်ရပ်အ ြဖစ် တင်သွင်း
ေဆာင်ရွက် ခွင့်ရှိသည်။
အဆိုတင်သွင်းြခင်း
168။ (က) ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းက လတ်ေတာ်သို အဆိုတစ်ရပ်
တင်သွင်းရာတွင် (1) အဆိုတင်သွင်းမည့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်း
ဝင်အား ဥကN Oက ဖိတ်ေခ:ေသာအခါ သက်ဆိုင်ရာ
ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းဝင်သည် မိမိ၏အဆိုကို
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ဦးစွာဖတ် ြပ Sပီးေနာက်

အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍

ရှင်းလင်း

တင်သွင်းရမည် သို မဟုတ် အဆိုကိုမတင်သွင်းလိုေတာ့
ေကာင်းတင် ြပ ိုင်သည်။
(2) အဆိုကို

ရှင်းလင်းတင်သွင်း Sပီးေနာက်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

ယင်းအဆိုကို

ေထာက်ခံရမည်။

ထို ေနာက် ယင်းအဆို ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေဆွးေ ွးလိုေသာ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလUင် အမည်စာရင်းတင်
သွင်း ိုင်ေ ကာင်း ဥကN Oက ေကညာရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက လတ်ေတာ်သို အဆိုတစ်ရပ်
တင်သွင်းရာတွင် (1) အဆိုတင်သွင်းမည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အား

ဥကN Oက ဖိတ်ေခ:ေသာအခါ သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်သည် မိမိ၏အဆိုကိုဦးစွာဖတ် ြပ Sပီးေနာက်
အဆို ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ရှင်းလင်းတင်သွင်းရမည် သို မဟုတ်
အဆိုကို မတင်သွင်းလိုေတာ့ေ ကာင်း တင် ြပ ုိင်သည်။
*[အဆိုတင်သွင်းချိန် 10 မိနစ်ထက် မပိုေစရ။] အဆိုကို
ရှင်းလင်းတင်သွင်း SပီးလUင် ယင်းအဆိုကို အခ
ြ ားလတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ေထာက်ခံရမည်။

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 18 အရ
ြဖည့်စွက်သည်။
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(2) သက်ဆိုင်ရာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည်

အဆို

တင်သွင်းမည့်အချိန်၌ လတ်ေတာ်တွင်မရှိခဲ့လUင် ၎င်းက
စာဖ
ြ င့် ေရးသားလဲအပ် ြခင်းခံရေသာ အခ
ြ ားလတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ဥကN O၏ ခွင့် ြပEချက် ြဖင့် ထိုအဆို
ကိုတင်သွင်း ိုင်သည်။

ဤသို

လဲအပ်ြခင်းခံရေသာ

လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်မရှိလUင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဥကN O၏ခွင့် ြပEချက်မရလUင်ေသာ်လည်းေကာင်း ထိုအဆို
ကိုတင်သွင်းြခင်းမပ
ြ E ေသာအဆိုဟုမှတ်ယူရမည်။ ဤ
နည်းဥပေဒခွဲသည် နည်းဥပေဒ 115၊ 126၊ 128 ှင့်
162 မှ 167 အထိတွင် ရည်Cန်းထားေသာ အဆိုများ
ှင့်သက်ဆိုင် ြခင်း မရှိေစရ။
(3) ယင်းအဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လက်ခံေဆွးေ ွးရန် သင့်-မသင့်
လတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူရမည်။
(4) ယင်းအဆိုကို လတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ ွးရန် မသင့်
ေကာင်း ဆုံး ြဖတ်လUင် အဆို ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်ရန်မရှိေ ကာင်း

ဥကN Oက

လတ်ေတာ်သို

လက်ခံေဆွးေ ွးရန်

ဆုံး ြဖတ်ပါက

ေကညာရမည်။
(5) အဆိုတစ်ရပ်ကို

ေဆွးေ ွးမည့်ရက်ကို သတ်မှတ်ေပးပ
S ီး ေဆွးေ ွးလိုေသာ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလUင်

မည်သည့်ေနရက်
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ေနာက်ဆုံးထား၍ အမည်စာရင်း တင်သွင်း ိုင်ေ ကာင်း
ဥကN Oက ေကညာရမည်။
အဆိုတင်သွင်းရန် အစီအစဥ်
169။ လတ်ေတာ်၌ အဆိုတစ်ရပ်ကို တင်သွင်းရာတွင် (က) ဥကN Oက လက်ခံခွင့် ြပEေသာအဆိုများအနက် ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်အဖွဲIအစည်းကေပးပို ေသာ

အဆိုများကို

ဦးစားေပး

တင်သွင်းခွင့် ြပEပ
S ီး ကျန်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အဆို
များကို လက်ခံရရှိသည့် အစီအစဥ်အတိုင်း တင်သွင်းခွင့် ြပE
ရမည်။
(ခ) သာမန်အားဖ
ြ င့် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး ေနစဥ်အစီအစဥ်၌
အဆိုေလးခုထက်ပို၍ ထည့်သွင်း ြခင်း မပ
ြ Eရ။
အဆိုကိုေဆွးေ ွးြခင်း
170။ (က) ဥကN Oက သတ်မှတ်သည့် အစီအစဥ်အတိုင်း လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်များကေဆွးေ ွးရမည်။ *[ေဆွးေ ွးရာ တွင် နည်းဥပေဒ 30
ပါ သတ်မှတ်ချိန်ထက် ေကျာ်လွန် ေဆွးေ ွး ြခင်း မပ
ြ Eရ။]
(ခ) လတ်ေတာ် အစည်းအေဝး၌ ေဆွးေ ွးဆဲ ြဖ စ်၍ မဆုံး ြဖတ်
ရေသးေသာအဆိုကို ေနာက်တစ်ေနတွင် ဆက်လက်ေဆွးေ ွး
ရမည်။

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 19 အရ
ြဖည့်စွက်သည်။
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* (ဂ)

အဆိုကို ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံးက ေပးပို သည့်ရက်၏ ေနာက်
တစ်ရက်မှ 21 ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်
အဖွဲIအစည်းဝင်က ြပန်လည်ေ ြဖရှင်းေဆွးေ ွး ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

(ဃ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်အဆိုတစ်ရပ်ကို တစ်် >ကိမ်
ထက်ပို၍ ေဆွးေ ွးြခင်းမပ
ြ Eရ။ သို ရာတွင် မိမိ ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ
ကိစAတစ်ခုကို ေဖ
ြ ရှင်းလိုလUင် ဥကN O၏ခွင့် ြပEချက် ြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်း
ိုင်သည်။
(င) အဆိုတင်သွင်းေသာလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ကလည်း ြပန်လည်
ေဖ
ြ ရှင်းသည့်သေဘာဖ
ြ င့် ေနာက်တစ် >ကိမ် ေဆွးေ ွးပိုင်ခွင့်
ရှိသည်။
(စ) အဆိုတင်သွင်းသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က

ေနာက်

တစ် >ကိမ် ေဆွးေ ွး Sပီးေနာက် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်
အဖွဲIအစည်းဝင်သည် အဆို ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေဆွးေ ွး Sပီးသည်
ြဖစ်ေစ၊

မေဆွးေ ွးရေသးသည် ြဖစ်ေစ

ြပန် ကားေဆွးေ ွးခွင့်

ရှိသည်။

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒ 20 အရ အစားထိုးသည်။
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အဆိုကို Bုပ်သိမ်းြခင်း
171။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင် (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် မိမိတင်သွင်းထားေသာ
အဆိုတစ််ရပ်ကို လတ်ေတာ်၏ခွင့် ြပEချက််မရရှိလUင် ြပန်လည်
Bုပ်သိမ်း ြခင်းမပ
ြ Eရ။
(ခ) အဆိုတင်သွင်းေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က မိမိတင်သွင်း
ထားေသာအဆိုကို Bုပ်သိမ်းရန်ခွင့်ေတာင်း ြခင်းအား လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးက Xတ် ြဖင့်ကန် ကွက်လUင်ပင် Bုပ်သိမ်း
ခွင့်မ ြပEရ။
အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးခ
ြ င်း
172။ အဆိုတစ်ရပ်ကို အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပး ိုင်ရန် လတ်ေတာ်တွင် ဆ ?ရယူရာ
၌(က) အဆိုတစ်ရပ်ကို

လတ်ေတာ်တွင်

တင်သွင်းေဆွးေ ွးေနစဥ်

ေဆွးေ ွး ြခင်းကိုရပ်စဲ၍ လတ်ေတာ်၏ဆ ?ရယူရန် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ဥကN Oအား ေတာင်းဆို ိုင်သည်။ ယင်း
အဆိုကို လုံေလာက်စွာေဆွးေ ွး Sပီး ြဖစ်သည်ဟု ဥကN Oက ယူဆ
လUင်အဆိုတင်သွင်းသူ ှင့် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်
အဖွဲIအစည်းဝင်က ြပ န်လည်မေချပရေသးပါက ေချပေစပ
S ီး
ဥကN Oသည် ေဆွးေ ွး ြခင်းကိုရပ်စဲ၍ လတ်ေတာ်၏ ဆ ?ရယူ
ရမည်။
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(ခ) အချက်ေပါင်းများစွာပါဝင်ေသာအဆိုတစ်ရပ်ကုိ ဆ ?ရယူေသာ
အခါဥကN Oသည်

မိမိ၏သေဘာအရ

အဆိုကိုပိုင်း၍ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ အချက်တစ်ခုစီ ခွဲ ြခား၍ေသာ်လည်းေကာင်း
ဆ ?ရယူ ိုင်သည်။
173။ လတ်ေတာ်က အတည် ြပEဆုံး ြဖတ် Sပီးေသာ အဆို၏မိတZDတစ်ေစာင်စီ
ကို ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်က သက်ဆုိင်ရာ ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်အဖွဲIအစည်းများသို ေပးပို ရမည်။
ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းြခင်း
174။ လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းေသာ အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ြပင်ဆင်ချက်
ြပEလုပ်လိုလUင် ေအာက်ပါပုဂ\ိEလ်များက ြပင်ဆင်ချက်ကုိ လတ်ေတာ်သို
တင်သွင်း ိုင်သည် (က) ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းဝင် သို မဟုတ် ယင်းအား
ကိုယ်စားပ
ြ Eသည့်ပုဂ\ိEလ်တစ်ဦးဦး။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦး။
175။ နည်းဥပေဒ 174 ပါ ပုဂ\ိEလ်တစ်ဦးဦးက ြပင်ဆင်ချက် အဆိုတင်သွင်း
ရာတွင် (က) ယင်း ြပင်ဆင်ချက်ကို ေဆွးေ ွးမည့်ေနရက် မတိုင်မီ အနည်းဆုံး
3 ရက် >ကိEတင်၍ ေပးပို ရမည်။
(ခ) ဥကN Oက သင့်ေလျာ်သည်ဟုယူဆပါက နည်းဥပေဒခွဲ (က)ပါ
ရက်ကန် သတ်ချက်ကို ေလUာ့ေပါ့ ိုင်သည်။
176။ ြပင်ဆင်ချက်အဆို ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကန် သတ်ချက်များမှာ -
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(က) အဆိုတွင်ပါရှိေသာကိစA ှင့်သက်ဆုိင်သည့်
မည့်အ ြပင်

ြပင်ဆင်ချက် ြဖစ်ရ

ထိုကိစA၏သေဘာတွင်လည်း

အကျEံးဝင်ေသာ

ြပင်ဆင်ချက် ြဖစ်ရမည်။
(ခ) အဆို ှင့်ဆန် ကျင်ေသာသေဘာသက်ေရာက်သည့် ြပင်ဆင်ချက်
မဖ
ြ စ်ေစရ။
(ဂ) အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်ကအတည် ြပEပ
S ီးေသာ ဆုံး ြဖတ်
ချက် ှင့် ဆန် ကျင်သည့် ြပင်ဆင်ချက်မ ြဖစ်ေစရ။
(ဃ) သိမ်ဖျင်းေသာ ြပင်ဆင်ချက်မ ြဖစ်ေစရ။
(င) အဆို၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ြပင်ဆင်ချက်
ကိုဥကN Oကလတ်ေတာ်သို တင် ြပ Sပီးေသာအခါ ထိုအစိတ်အပိုင်း
ထက် အလျင်ကျေသာ အစိတ်အပိုင်းကို ြပင်ဆင် ြခင်း မဖ
ြ စ်ေစ
ရ။ သို ရာတွင်ဥကN Oကတင် ြပ Sပီးေသာပ
ြ င်ဆင်ချက်ကုိ Bုပ်သိမ်းခဲ့
လUင် အလျင်ကျေသာ အစိတ်အပိုင်းကို ြပင်ဆင်ရန် အဆို
တင်သွင်း ိုင်သည်။
(စ) ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတွင် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ ဆုံး ြဖတ် Sပီး
ေသာကိစAတစ်ရပ် ှင့် သေဘာချင်းတူညီသည့်ကိစAများ မပါရှိ
ေစရ။
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ြပင်ဆင်ချက်အဆိုကို Bုပ်သိမ်းြခင်း
177။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင် (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်

မိမိတင်သွင်း Sပီးေသာ

ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတစ်ရပ်ကို လတ်ေတာ်၏ ခွင့် ြပEချက်မရရှိ
လUင် ြပန်လည်Bုပ်သိမ်း ြခင်း မပ
ြ Eရ။
(ခ) ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းေသာ လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်က
မိမိတင်သွင်းေသာပ
ြ င်ဆင်ချက်အဆိုကိုBုပ်သိမ်းရန် ခွင့်ေတာင်း
ြခင်းအား

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးက

Xတ်ြဖင့်

ကန် ကွက်လUင်ပင် Bုပ်သိမ်းခွင့်မ ြပEရ။
ြပင်ဆင်ချက် အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
178။ ြပင်ဆင်ချက် အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဥကN Oသည် (က) မူလအဆို ှင့် ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတို ကို ဖတ် ြပရမည်။
(ခ) ေဆွးေ ွးချက်အားလုံးကို Sပီးြပတ်ေအာင် ြပEလုပ်ရမည်။
(ဂ) ြပင်ဆင်ချက်အဆိုကို အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပး ိုင်ရန် လတ်ေတာ်၏
ဆ ?ရယူရာတွင် နည်းဥပေဒ 172 ှင့် အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း (18)
18)
လတ်ေတာ်သို စတင်တင်သွင်းသည့် ဥပေဒကမ်းများ
ဥပေဒကမ်းေပးပို ြခင်း
179။ ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒဇယား 1 ပါ ြပည်ေထာင်စုဥပေဒပ
ြ Eစာရင်းတွင်
ေဖာ် ြပပါကိစAရပ်များအနက် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်တွင်သာ ဥပေဒကမ်း
တင်သွင်းဆုံး ြဖတ်ရမည်ဟု

ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ၌ပ
ြ Oာန်းထားသည့်ကိစA

ရပ်များမှအပကျန်ကိစAရပ်များကို ဥပေဒ ှင့်အညီ လတ်ေတာ်တွင် ဥပေဒကမ်း
စတင်တင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။
180။ လတ်ေတာ်သို ဥပေဒကမ်းများေပးပို ြခင်း ှင့် စပ်လျဥ်း၍ (က) ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းတစ်ရပ်ရပ်က တင်သွင်းေသာ
ဥပေဒကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က လတ်ေတာ်တွင်
စတင်ေဆွးေ ွးရန်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ

ဥပေဒ၊

နည်းဥပေဒများ ှင့်အညီ ေပးပို ိုင်သည်။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် နည်းဥပေဒ 179 အရ
တင်သွင်းခွင့်ရှိေသာ ဥပေဒကမ်းများကို လတ်ေတာ်တွင် စတင်
ေဆွးေ ွးရန်လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ ှင့်အညီ
ေပးပို ိုင်သည်။
(ဂ) ယင်းသို ေပးပို ရာတွင် ဥပေဒကမ်းတင်သွင်းခွင့်ရိှသူများသည်
ဥပေဒကမ််း၏ ရည်ရွယ်ချက် ှင့် အကျိEးအေကာင်းေဖာ် ြပချက်
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တို ှင့်အတူ မိတZD 3 ေစာင် ြပEစု၍ ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bံုး၊
Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံေပးပို ရမည်။
181။ နည်းဥပေဒ 180 အရ ဥပေဒကမ်းတစ်ရပ် ေပးပို ရာတွင် (က) သာမန်အားဖ
ြ င့် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးမကျင်းပမီ အနည်း
ဆုံးရက်ေပါင်း 30 >ကိEတင်၍ ေပးပို ရမည်။
(ခ) သတ်မှတ်ရက်အတွင်း

>က ိEတင်ေပးပို ြခ င်းမရှိေသာ်လည်း

လုံေလာက်ေသာ အေကာင်းရှိသည်ဟု ဥကN Oက ထင် ြမင်ယူဆ
လUင်လက်ခံခွင့် ြပE ိုင်သည်။
ဥပေဒကမ်းကို လက်ခံေဆွးေ ွးရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
182။ ဥကN Oသည် (က) ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကေပးပို ေသာ ဥပေဒကမ်းကို စိစစ်ရန်
ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီသို လဲေ ြပာင်းေပးရမည်။ ယင်းဥပေဒကမ်း
ကိုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန် ေဝေစရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ေပးပိုေသာ ဥပေဒကမ်းကို(1) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန် ေဝေစရမည်။
(2) လတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ ွးရန်သင့်-မသင့် လတ်ေတာ်
အစည်းအေဝးတွင်အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူရမည်။
(3) လတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ ွးရန်ဆုံး ြဖတ်လUင် ယင်း
ဥပေဒ က မ်းကို ဥပေဒ က မ်း ေကာ်မတီသို လဲအပ်ရမည်။
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(4) လတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ ွးရန်မသင့်ေ ကာင်း ဆုံးြဖတ်
လUင်ယင်းဥပေဒကမ်းအားလတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ ွး
ရန်မရှိေ ကာင်း ေကညာရမည်။
ဥပေဒကမ်းကို ိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းတွင် ေကညာခ
ြ င်း
*183။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကေပးပို ေသာ ဥပေဒကမ်းကို

လက်ခံ

ေဆွးေ ွးရန် လတ်ေတာ်ကဆုံး ြဖတ်ပါက ဥကN Oသည် ယင်းဥပေဒကမ်းကို
ိုင်ငံေတာ် ြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ြခင်း ှင့် ြပည်သူအများေလ့လာအက
> ံ ြပE
ိုင်ရန်ထုတ် ြပန်ေ ကညာ ြခင်းတို ကို ြပEရမည်။
ဥပေဒကမ်းတင်သွင်းြခင်း
184။ လတ်ေတာ်တွင်ဥပေဒကမ်းများကိုတင်သွင်းရာ၌ ေအာက်ပါဦးစားေပး
အစီအစဥ်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) လတ်ေတာ်က

ေပးပို ထားေသာ

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲI

အစည်းကတင်သွင်းသည့်ဥပေဒကမ်းကို အမျိEးသားလတ်ေတာ်
ကပ
ြ င်ဆင်ချက် ြဖင့်ြပန်လည်ေပးပို လာေသာ ဥပေဒကမ်း၊
(ခ) လတ်ေတာ်၏ သေဘာထားရယူရန် အမျိEးသားလတ်ေတာ်က
ေပးပို လာေသာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းကတင်သွင်း
သည့် ဥပေဒကမ်း၊
(ဂ) ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီက စိစစ်Sပီးေသာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်
အဖွဲIအစည်းကတင်သွင်းသည့် ဥပေဒကမ်း၊
*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 21 အရ
အစားထိုးသည်။
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(ဃ) လတ်ေတာ်ကေပးပို ထားေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က
တင်သွင်းသည့် ဥပေဒကမ်းကို အမျိEးသားလတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်
ချကြ် ဖင်ြ့ ပန်လည်ေပးပို လာသည့် ဥပေဒကမ်း၊
(င) လတ်ေတာ်၏ သေဘာထားရယူရန် အမျိEးသားလတ်ေတာ်က
ေပးပို လာေသာ အမျိEးသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကတင်သွင်း
သည့် ဥပေဒကမ်း၊
(စ) ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီက စိစစ် Sပီးေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်ကတင်သွင်းသည့် ဥပေဒကမ်း။
jခင်းချက်
က။် သို ရာတွွင်အေရးတက
> ီးြပOာန်းရန်လုိအပ်ေသာ ဥပေဒ
ကမ်းတစ်ရပ်ကို ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၏ စိစစ်ချက် ှင့်အတူ
တင်သွင်းလာလUင် ဥကN Oက သင့်ေလျာ်သည်ဟုထင်ြမင်သည့်
အတိုင်းဦးစားေပးအစီအစဥ် သတ်မှတ် ိုင်သည်။
185။ ဥပေဒကမ်းတင်သွင်းရာတွင် (က) ဥပေဒကမ်းကို ဥကN Oက သတ်မှတ်သည့်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်

အဖွဲIအစည်းဝင်အားလည်းေကာင်း၊

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အားလည်းေကာင်း

သက်ဆိုင်ရာ
လတ်ေတာ်သို

တင်သွင်းေစရမည်။
(ခ) ဥပေဒကမ်းကို နည်းဥပေဒခွဲ(က)ပါအတိုင်း တင်သွင်းSပီးေနာက်
ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ယင်းေကာ်မတီဥကN O၊
အတွင်းေရးမှDး သို မဟုတ် ေကာ်မတီက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ
ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးအား ဖတ် ကားရှင်းလင်းေစရမည်။
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ဥပေဒကမ်းကို ေဆွးေ ွးြခင်း
186။ နည်းဥပေဒ 185 အရဥပေဒကမ်းတင်သွင်း Sပီးပါက ယင်းဥပေဒကမ်း
ှင့်

စပ်လျဥ်း၍ေဆွးေ ွးလိုေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလUင်

အမည်စာရင်းတင်သွင်း ိုင်ေ ကာင်း ဥကN Oက ေကညာရမည်။
187။ ေဆွးေ ွးရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်များသည် ဥကN Oက သတ်မှတ်သည့်ေနရက် ှင့် အချိန်တွင်ေဆွးေ ွး
ရမည်။
188။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးသည် (က) ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းကတင်သွင်းေသာဥပေဒကမ်း
ကို ြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကတင်သွင်းေသာ ဥပေဒ
ကမ်းကို ြဖစ်ေစ ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်း ုိင်သည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ တင်သွင်းမည့် ြပင်ဆင်ချက် အဆိုကို
ဥပေဒ က မ်း ေဆွးေ ွးမည့်ရက်မတိုင်မီBုံးပိတ်ရက်များမပါ 3
ရက် >ကိEတင်ေပးပို ရမည်။ သို ရာတွင် ဥကN Oက သင့်ေလျာ်သည်
ဟုယူဆပါက ရက်ကန် သတ်ချက်ကို ေလUာ့ေပါ့ ိုင်သည်။
(ဂ) ြပင်ဆင်ချက်များကို ေဆွးေ ွးစဥ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးဦးက ထို ြပ င်ဆင်ချက်များမှာ ြပ Oာန်းမည့်ဥပေဒ ှင့်ညီမညီေဆွးေ ွးလိုပါက ဥကN O၏ခွင့် ြပEချက် ြဖင့် ေဆွးေ ွး ုိင်
သည်။
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(ဃ) ဥကN Oက အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် ဆုံး ြဖတ် ြခင်းမရှိလUင် ြပင်ဆင်ချက်
များကို ဥပေဒကမ်း၏ သက်ဆိုင်ရာအပိုဒ်အစဥ်လုိက် ေဆွးေ ွး
ရမည်။
189။ ဥပေဒကမ်းတစ်ရပ်ကို ေဆွးေ ွးရာတွင် (က) ြပင်ဆင်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမပ
ြ Eလုပ်လUင် လတ်ေတာ်၌ ေဆွးေ ွး
Sပီးသည် ှင့် ဥပေဒကမ်း တင်သွင်းသည့် ပုဂ\ိEလ်သည် ဥပေဒ
ကမ်းကိုအတည် ြပEရန် အဆိုတင်သွင်း ိုင်သည်။
(ခ) ြပင်ဆင်ချက် တစ်စုံတစ်ရာပ
ြ Eလုပ်လUင် ယင်း ြပင်ဆင်ထားသည့်
ဥပေဒကမ်းအား ထိုေနတွင်ပင်အတည်ြပEရန်အဆို တင်သွင်း
ြခင်းမပ
ြ Eရ။ ဥကN Oက သတ်မှတ်သည့်ေနတွင်သာ ယင်းအဆိုကို
တင်သွင်းရမည်။
(ဂ) ဥပေဒကမ်းကို အတည် ြပEရန် သို မဟုတ် ြပင်ဆင်ထားသည့်
ဥပေဒကမ်းကို အတည် ြပEရန်အဆိုကို ေဆွးေ ွးေနစဥ် ဥပေဒ
ကမ်းကို

ြပင်ဆင်လိုက်သည့်အတွက်လုိအပ်ေသာ

အခ
ြ ား

ြပင်ဆင်ချက်များ သို မဟုတ် အသုံးအ Xန်း ဆီေလျာ်ညီCွတ်
ေစရန် ြပင်ဆင်ေသာအချက်များမှအပအခ
ြ ားပ
ြ င်ဆင်ချက်များကို
တင်သွင်း ြခင်း မပ
ြ Eရ။
(ဃ) ဥပေဒကမ်းကို အတည် ြပEရန်အဆို သို မဟုတ် ြပင်ဆင်ထား
သည့် ဥပေဒကမ်းကို အတည် ြပEရန် အဆို ှင့်စပ်လျဥ်း၍
ေဆွးေ ွးချက်မှာ ဥပေဒကမ်းကိုေထာက်ခံေသာ အေကာင်း
ြပချက်များ သို မဟုတ် ဥပေဒကမ်းကိုပယ်ရန် အေကာင်း ြပချက်
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များသာဖ
ြ စ်ရမည်။ ယင်းအေကာင်း ြပချက်များကို ရှင်းလင်း
ေစရန်မှတစ်ပါး ဥပေဒကမ်း၏ အေသးစိတ်ကို ထည့်သွင်း
ေပ
ြ ာဆို ြခင်း မပ
ြ Eရ။
(င) လတ်ေတာ်တွင်ေဆွးေ ွးဆဲဥပေဒကမ်းတစ်ရပ်သည် မည်သည့်
အဆင့်တွင် ေရာက်ရှိေနေစကာမူ ဥကN O၏ သေဘာတူညီချက်
ြဖင့်ဥပေဒကမ်း ေဆွးေ ွးြခင်းကိုေရIဆိုင်းရန်အဆို တင်သွင်း
ိုင်သည်။
190။ ဥပေဒကမ်းတစ်ရပ်ကို အတည် ြပEရန် လတ်ေတာ်၏ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ
ရယူရာ၌ ဥကN Oသည်(က) ဥပေဒကမ်း တစ်ရပ်လုံးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဥပေဒကမ်း၏
အစိတ်အပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း တစ်ပိုဒ်ချင်းစီ လတ်ေတာ်
သို တင် ြပရမည်။
(ခ) အပိုဒ်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ြပင်ဆင်ချက်များကို ေဆွးေ ွး Sပီးေနာက်
လတ်ေတာ်က

ဆုံး ြဖတ်ချက်ချမှတ် Sပီးေသာအခါ

''ဤအပိုဒ်

သည်'' သို မဟုတ် ''ဤပ
ြ င်ဆင်ထားေသာ အပိုဒ်သည်'' ဥပေဒ
ကမ်း၏

အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်ေ ကာင်းေဖာ် ြပ၍

လတ်ေတာ်သို

တင် ြပရမည်။
(ဂ) လတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါက

''ဤအပိုဒ်သည်''

သို မဟုတ်

''ဤပ
ြ င်ဆင်ထားေသာ အပိုဒ်သည်'' ဥပေဒကမ်း၏ အစိတ်
အပိုင်း ြဖစ်ေ ကာင်း ေကညာရမည်။
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(ဃ) ဥပေဒကမ်းတစ်ရပ် သို မဟုတ် ဥပေဒကမ်းတစ်ရပ်၏ အစိတ်
အပိုင်းကို လတ်ေတာ်သို

တစ်ပိုဒ်ချင်းစီတင် ြပရန် မလိုဟု

သေဘာရပါက ဥပေဒကမ်း တစ်ရပ်လုံးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဥပေဒကမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ေဖာ် ြပ
၍လတ်ေတာ်သို တင် ြပရမည်။
အမျိEးသားလတ်ေတာ်သို ေပးပို ြခင်း
191။ ဥပေဒကမ်းတစ်ရပ်ကို

လတ်ေတာ်က

အတည် ြပEပ
S ီးေသာအခါ

အမျိEးသားလတ်ေတာ်၌ ေဆွးေ ွးရန် ဥပေဒကမ်း၏မိတZD တစ်ေစာင်ကို ဥကN O
သို မဟုတ် ဒုတိယဥကN Oက လက်မှတ်ေရးထိုး၍ အမျိEးသားလတ်ေတာ်သို
ေပးပို ရမည်။
အမျိEးသားလတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်မြပEဘဲ ြပန်လည်ေပးပို ေသာ ဥပေဒ
ကမ်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
192။ လတ်ေတာ်က အတည် ြပEပ
S ီးေပးပို ေသာ ဥပေဒကမ်းကို အမျိEးသား
လတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များမပ
ြ Eဘဲ သေဘာတူေ ကာင်းဆုံး ြဖတ်ချက် ှင့်
အတူ ြပန်လည်ေပးပို လာလUင်(က) ဥကN Oသည်အမျိEးသားလတ်ေတာ်၏ဆုံး ြဖတ်ချက်ကုိ လတ်ေတာ်
သို အသိေပးတင် ြပရမည်။
(ခ) ယင်းဥပေဒကမ်းကို လတ်ေတာ် ှစ်ရပ်လုံးက သေဘာတူ ြခင်း ြဖစ်
၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က အတည် ြပEသည်ဟု မှတ်ယူရ
မည်။
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(ဂ) ဥကN Oသည် ယင်းဥပေဒကမ်းကို မှန်ကန်ေ ကာင်း လက်မှတ်
ေရးထိုး၍

ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့်အညီ

ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက်ရန် လတ်ေတာ် ှစ်ရပ်လုံး၏ ဆုံးြဖတ်ချက် ှင့်အတူ
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယကထံ ေပးပို ရမည်။
(ဃ) ဥကN Oသည်

နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)အရ

ေဆာင်ရွက်ေ ကာင်းကို

အမျိEးသားလတ်ေတာ်ဥကN Oထံ အေကာင်း ကားရမည်။
အမျိEးသားလတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်
ကမ်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
193။ လတ်ေတာ်က

ြပန်လည်
လည်ေပးပို ေသာ

အတည် ြပEပ
S ီးေပးပို ေသာ

ဥပေဒ

ဥပေဒကမ်းတစ်ရပ်ကို

အမျိEးသားလတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့်ြပန်လည်ေပးပို လာလUင်(က) ဥကN Oသည် ထိုြပင်ဆင်ချက်များရရှိေ ကာင်း လတ်ေတာ် သို အသိ
ေပးပ
S ီးလUင် ြပင်ဆင်ချက်များ၏ မိတZDများကို ြပည်သူ လတ်ေတာ်
Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်က လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား
ေဆာလျင်စွာ ေဝငှရမည်။
(ခ) ေဆွးေ ွးလိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည် ြပင်ဆင်ချက်
များကို ေဆွးေ ွးရန် အဆိုတင်သွင်းလို ေကာင်းအေကာင်း
ကားစာကို လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီး ေဆွးေ ွးမည့်ရက်မတိုင်မီ 3
ရက် >ကိEတင်၍ ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံ
ေပးပို ိုင်သည်။
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(ဂ) ဥကN Oသည် အဆိုကို နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ အေကာင်း ကားစာ
ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေလျာ်သည်ဟုယူဆလUင် အေကာင်း ကားစာ
မေပးပို ဘဲ ြဖစ်ေစတင်သွင်းခွင့် ြပE ိုင်သည်။
(ဃ) ဥကN Oသည် အမျိEးသားလတ်ေတာ်ကေပးပို ေသာ ြပင်ဆင်ချက်
များကို ေဆွးေ ွးရန်အဆို အတည် ြဖစ်လUင် ယင်း ြပင်ဆင်ချက်
များကို လတ်ေတာ်သို တင် ြပရမည်။
(င) အမျိEးသားလတ်ေတာ်က

ေပးပို ေသာ

ြပင်ဆင်ချက်များကို

ဆီေလျာ်ညီCွတ်ေစရန် ြပင်ဆင် ြခင်း သို မဟုတ် အစားထိုး
ြပင်ဆင် ြခင်း သို မဟုတ် ထိုြပင်ဆင်ချက်၏ အေကာင်းရပ်များ ှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ ြပင်ဆင်ချက် ြပEလုပ် ြခင်းမှတစ်ပါး ေနာက်ထပ်
ြပင်ဆင်ချက်အဆိုများ တင်သွင်း ြခင်းမပ
ြ Eရ။
အမျိEးသားလတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များကို သေဘာတူြခင်း
194။ လတ်ေတာ်က အတည် ြပEပ
S ီးေပးပို သည့်ဥပေဒကမ်းအား အမျိEးသား
လတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် ြပန်လည်ေပးပို လာခ
ြ င်းကို (က) နည်းဥပေဒ 193 အရ လတ်ေတာ်တွင် ြပန်လည်ေဆွးေ ွးရာ၌
အမျိEးသားလတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များကို လတ်ေတာ်က
သေဘာတူလက်ခံေ ကာင်းဆုံး ြဖတ်လUင်ထိုသို သေဘာတူလက်ခံ
ေကာင်း ဥကN Oက အမျိEးသားလတ်ေတာ်သို ြပန် ကားရမည်။
(ခ) ယင်းဥပေဒ က မ်းကို လတ်ေတာ် ှစ်ရပ်လုံးက သေဘာတူ
ြခင်း ြဖစ်၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က အတည် ြပEသည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
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(ဂ) အမျိEးသားလတ်ေတာ်က ြပန်လည်ေပးပို သည့်အတိုင်း ြပင်ဆင်
ထားသည့် ဥပေဒကမ်းကို ဥကN Oက မှန်ကန်ေ ကာင်းလက်မှတ်
ေရးထိုးSပီး ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
ိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယကထံ ေပးပို ရမည်။
(ဃ) ဥကN Oသည်

နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)အရ

ေဆာင်ရွက်ေ ကာင်းကို

အမျိEးသားလတ်ေတာ်ဥကN Oထံ အေကာင်း ကားရမည်။
အမျိEးသားလတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များကို သေဘာမတူြခင်း
195။ လတ်ေတာ်က အတည် ြပEပ
S ီးေပးပို သည့်ဥပေဒကမ်းအား အမျိEးသား
လတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် ြပန်လည်ေပးပို လာခ
ြ င်းကို (က) နည်းဥပေဒ 193 အရ လတ်ေတာ်တွင်ြပန်လည် ေဆွးေ ွးရာ၌
အမျိEးသားလတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များအား လတ်ေတာ်က
သေဘာမတူေ ကာင်းဆုံး ြဖတ်လUင်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

တစ်ဦးက ထိုသို သေဘာကွဲလွဲြခင်းကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်
တွင်

ေဆွးေ ွးဆုံး ြဖတ်ရန်တင် ြပသင့်ေ ကာင်း

အဆိုတင်သွင်း၍

ေဆာလျင်စွာ

ထိုသို သေဘာကွဲလွဲေ ကာင်း

ဥကN Oက

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယကထံ တင် ြပရမည်။ ယင်းသို
တင် ြပရာတွင် လတ်ေတာ်က အတည် ြပEထားေသာ ဥပေဒကမ်း
မူရင်း ှင့် အမျိEးသားလတ်ေတာ်ကေပးပို ေသာ ြပင်ဆင်ချက်
များကိုပူးတွဲေပးပို တင် ြပရမည်။
(ခ) ဥကN Oသည်

နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ

ေဆာင်ရွက်ေ ကာင်းကို

အမျိEးသားလတ်ေတာ်ဥကN Oထံ အေကာင်း ကားရမည်။
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အမျိEးသားလတ်ေတာ်က သေဘာမတူေ ကာင်းြပန် ကားေသာ
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း

ဥပေဒကမ်း

196။ လတ်ေတာ်က အတည် ြပEပ
S ီး အမျိEးသားလတ်ေတာ်သို ေပးပို ေသာ
ဥပေဒကမ်းတစ်ရပ်ကို

အမျိEးသားလတ်ေတာ်က

သေဘာမတူေ ကာင်း

ြပန် ကားလာလUင် ယင်း ြပန် ကားချက်ရရှိေ ကာင်း ဥကN Oက လတ်ေတာ်သို
အသိေပးရမည်။
197။ (က) နည်းဥပေဒ 196 အရ လတ်ေတာ်သို အသိေပးပ
S ီးေနာက်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

ထိုသို

အမျိEးသား

လတ်ေတာ်က သေဘာမတူ ြခ င်းကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို
တင်ြပသင့်ေ ကာင်း ေဆာလျင်စွာ အဆိုတင်သွင်း၍ ဥကN Oက
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယကထံ တင် ြပရမည်။ ယင်းသို
တင် ြပရာတွင် မူလဥပေဒကမ်း ှင့် အမျိEးသားလတ်ေတာ်က
သေဘာမတူေ ကာင်းြပန် ကားချက်ကုိ ပူးတွဲေပးပို တင် ြပရမည်။
(ခ) ဥကN Oသည် နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ေဆာင်ရွက်ေ က ာင်းကို
အမျိEးသားလတ်ေတာ် ဥကN Oထံ အေကာင်း ကားရမည်။
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အခန်း (19)
19)
အမျိEးသားလတ်ေတာ်၌ စတင်တင်သွင်း၍ အတည်ြပEပ
S ီးေသာ ဥပေဒကမ်း
အမျိEးသားလတ်ေတာ်က အတည်ြပEပ
S ီးေသာ ဥပေဒကမ်း ှင့် စပ်လျဥ်း၍
ေဆာင်ရွက်ြခင်း
198။ အမျိEးသားလတ်ေတာ်တွင် စတင်တင်သွင်း၍ အတည် ြပEပ
S ီးေသာ
ဥပေဒကမ်းကို လတ်ေတာ်ကရရှိလUင်(က) ဥကN Oသည် ယင်းသို ရရှိေ ကာင်း လတ်ေတာ်သို အသိေပးပ
S ီး
ဥပေဒကမ်း၏မိတZDများကို ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကား
ေရးမှDးချEပ်က ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ ှင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်များထံေဆာလျင်စွာ ေဝငှေစရမည်။
(ခ) ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီဥကN O
တာဝန်ေပးအပ်သူသည်

သို မဟုတ်

ေကာ်မတီဥကN Oက

ယင်းဥပေဒကမ်းကို

ဥပေဒကမ်း

ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ ှင့်အတူ လတ်ေတာ်တွင်ေဆွးေ ွး
ိုင်ရန် တင်သွင်းရမည်။
(ဂ) ယင်းဥပေဒကမ်း ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေဆွးေ ွးလိုေသာ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်သည်ဥပေဒ ကမ်းကိုေဆွးေ ွးရန်အဆို တင်သွင်း
လိုေ ကာင်းအေကာင်း ကားစာကို လက်မှတ်ေရးထိုး Sပီးေဆွးေ ွး
မည့် ေနရက်မတိုင်မီ Bုံးပိတ်ရက်များမပါ 3 ရက် >ကိEတင်၍
ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံး၊ Cန် ကားေရးမှDးချEပ်ထံေပးပို ရမည်။
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(ဃ) ဥကN Oက သင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင် ြမင်ယူဆပါက နည်းဥပေဒ
ခွဲ(ဂ)ပါ

ရက်ကန် သတ်ချက်ကိုေလUာ့ေပါ့၍

ဥပေဒကမ်းကို

ေဆွးေ ွးရန်အဆိုအား တင်သွင်းခွင့် ြပE ိုင်သည်။
(င) ဥပေဒကမ်းကို

ေဆွးေ ွးရန်

အဆိုအတည် ြဖစ်ေသာအခါ

လိုက်နာရမည့်နည်းလမ်းမှာ လတ်ေတာ်တွင် ဥပေဒကမ်းစတင်
တင်သွင်းေသာ နည်းလမ်းအတိုင်း ြဖစ်သည်။
199။ အမျိEးသားလတ်ေတာ်တွင် စတင်တင်သွင်း၍ အတည် ြပEပ
S ီးေသာ
ဥပေဒကမ်းကို လတ်ေတာ်သည် ြပင်ဆင်ချက်များမပ
ြ Eလုပ်ဘဲ သေဘာတူလUင်
ထိုသို သေဘာတူေ ကာင်းကို အမျိEးသားလတ်ေတာ်သို ြပန် ကားရမည်။
200။ အမျိEးသားလတ်ေတာ်တွင် စတင်တင်သွင်း၍ အတည် ြပEပ
S ီးေသာ
ဥပေဒကမ်းကို လတ်ေတာ်ကသေဘာမတူလUင် ထိုသို သေဘာမတူေ ကာင်း
ကိုအမျိEးသားလတ်ေတာ်သို ြပန် ကားရမည်။ ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် သေဘာတူ
လUင် ယင်းသို ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် သေဘာတူေ ကာင်း အေကာင်း ကားစာ ှင့်
တကွ ြပင်ဆင်ချက် မိတZDတစ်ေစာင်ကိုပါ အမျိEးသားလတ်ေတာ်သို ြပန်လည်
ေပးပို ရမည်။
အခန်း (20)
20)
နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း ှင့် စည်းကမ်းများကို လတ်ေတာ်သို တင်ြပြခင်း
201။ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ြပOာန်းသည့်ဥပေဒအရြပEသည့် နည်း
ဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း သို မဟုတ် စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ် ြပန် Sပီးသည့်
အခါ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲIအစည်းသည် မိမိထုတ် ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊
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စည်းမျဥ်း သို မဟုတ် စည်းကမ်းကို အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပေသာ လတ်ေတာ်ပုံမှန်
အစည်းအေဝးကာလတွင် ဥကN Oက ခွင့် ြပEသည့်အစီအစဥ် ြဖင့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန် ေဝတင် ြပရမည်။
202။ နည်းဥပေဒ 201 အရ ြဖန် ေဝတင် ြပေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း
သို မဟုတ် စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်သည် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒပါ ြပOာန်းချက်များ
ှင့်

ညီCွတ်မXမရှိေ ကာင်းေတွIရှိပါက

သို မဟုတ်

ယင်းနည်းဥပေဒများ၊

စည်းကမ်းများကိုပယ်ဖျက်ရန်

သို မဟုတ်

စည်းမျဥ်း

ြပင်ဆင်ေစရန်

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း သို မဟုတ် စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ြဖန် ေဝတင် ြပ
ေသာ ေနရက်မှ ရက်ေပါင်း 90 အတွင ်း လတ် ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များက
လတ်ေတာ်တွင် အဆိုတင်သွင်း ိုင်သည်။ ယင်းသို အဆိုတင်သွင်း ြခင်းမရှိပါ
က အတည် ြပEသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
203။ နည်းဥပေဒ 201 အရ ြဖန် ေဝတင် ြပေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်း
သို မဟုတ် စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကိုပယ်ဖျက်ရန် သို မဟုတ် ြပင်ဆင်ေစရန်
ဆုံး ြဖတ်ရာတွင် လတ်ေတာ် ှင့် အမျိEးသားလတ်ေတာ်တို သေဘာကွဲလွဲပါက
နည်းဥပေဒ 195 ှင့် 197 တို အရ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သုိ တင်ြပရမည်။
204။ နည်းဥပေဒ 202အရလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကအဆို တင်သွင်း
လUင် နည်းဥပေဒ 186 မှ 190 အထိပါရှိေသာ နည်းလမ်းများ ှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း (21)
21)
ုိင်ငံေတာ်သမတ ှင့် လတ်ေတာ်ဆက်သွယ်ေရး
ုိင်ငံေတာ်သမတက လတ်ေတာ် ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း
205။

ိုင်ငံေတာ်သမတက

ိုင်ငံေတာ်၏မူoါဒများ ှင့်

အေနအရပ်ရပ်တို ှင့်စပ်လျဥ်း၍

ိုင်ငံေတာ်၏အေခ
ြ

လတ်ေတာ်အစည်းအေoးတွင်

မိန် ခွန်း

ေပ
ြ ာ ကားလိုေ ကာင်း သို မဟုတ် သဝဏ်လာေပးပို လိုေ ကာင်း သို မဟုတ်
ိုင်ငံေတာ်သမတကိုယ်စား
လတ်ေတာ်တွင်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIဝင်

Xတ် ြဖင့်တင် ြပေစလိုေ ကာင်း

တစ်ဦးအား

အေကာင်း ကားသည့်အခါ

ဥကN Oသည် လိုအပ်သလို စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
လတ်ေတာ်က ိုင်ငံေတာ်သမတ ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း
206။ လတ်ေတာ်သည်

ိုင်ငံေတာ်သမတအား အေကာင်း ကားရန်ရှိေသာ

အခါေအာက်ေဖာ် ြပပါနည်း တစ်နည်းနည်း ြဖင့် အေကာင်း ကား ိုင်သည်(က) လတ်ေတာ်တွင် အဆိုတစ်ရပ်တင်သွင်း အတည် ြပEပ
S ီးေနာက်
သဝဏ်လာအဖ
ြ စ် ြဖင့် ဥကN Oထံမှတစ်ဆင့်

ိုင်ငံေတာ်သမထံ

ေပးပို ြခင်း။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စား ဥကN Oက ိုင်ငံေတာ်သမတထံ သဝဏ်လာ
ေပးပို ြခင်း။
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အခန်း (22)
22)
အေရးေပ:ကာလဆိုင်ရာ ြပOာန်းချက် ှင့် လတ်ေတာ်
207။ ဖွဲIစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ 418 အရ

ိုင်ငံေတာ်သမတသည်

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချEပ်အား ိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒပ
ြ Eေရး၊ အုပ်ချEပ်
ေရး ှင့် တရားစီရင်ေရးအာဏာများကို လဲအပ်ေ ကာင်း ေကညာသည့်ေနမှ
စ၍ လတ်ေတာ်၏ ဥပေဒပ
ြ Eေရး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်
ဟု မှတ်ယူရမည်။ လတ်ေတာ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ လတ်ေတာ်သည်
အလိုအေလျာက် ဖျက်သိမ်း Sပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
208။ မိမိအား ေပးအပ်ထားေသာတာoန်ကို Sပီးေမ
ြ ာက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်
Sပီးစီးေကာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချEပ်ထံမှ အစီရင်ခံစာရရှိသည့်
အခါ လတ်ေတာ်သက်တမ်းကုန်ဆုံး ြခင်းမရှိေသးပါက

ိုင်ငံေတာ်သမတက

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊အမျိEးသားလတ်ေတာ်၊တိုင်းေဒသ
>ကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်အားလုံး ှင့် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးအဖွဲIများ၏
ဥပေဒပ
ြ Eေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခ
ြ င်းကို

ဖွဲIစည်းပုံ

အေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ 423 အရ ပယ်ဖျက်လUင် လတ်ေတာ်သည် ကျန်ရှိေသာ
လတ်ေတာ်သက်တမ်းအတွက် ဆက်လက်တာoန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။
အခန်း(23)
23)
ဖွံI SဖိEးေရးရန်ပုံေငွသုံးစွဲ ြခင်း
209။ သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည် ှစ်စဥ် ြပည်ေထာင်စု၏
ရသုံးခန် မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းတွင်

လတ်ေတာ်မဲဆ ?နယ်ေ ြမအလိုက်

ခွဲေဝ
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သတ်မှတ်သည့် ဖွံI SဖိEးေရးရန်ပုံေငွကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ေ ြမေဒသရှိ ြပည်သူ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိEးသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ တိုင်းေဒသ
>ကီး ှင့် ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့် ြပည်သူလူထုများညJိ ိXင်း
Sပီးသတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ သုံးစွဲခွင့် ြပEသည်။

*210။ x x x x x x x x x
211။ ဥကN Oသည် ဖွံI SဖိEးေရးရန်ပုံေငွ ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲေရး ှင့် စပ်လျဥ်း၍
လိုအပ်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန် ၊ အမိန် ေကာ်ြငာစာ ှင့် Cန် ကား
ချက်များကို ထုတ် ြပန်ရမည်။
212။ SမိE နယ်ဖွံI SဖိEးေရးရန်ပုံေငွ ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲေရး ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တာoန်
ေပးအပ် ြခင်းခံရေသာ ေကာ်မတီသည် ဥကN Oက ထုတ် ြပန်ေသာ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ၊အမိန် ၊အမိန် ေကာ် ြငာစာ၊Cန် ကားချက်များ ှင့်အညီေဆာင်ရွက်
ရမည်။
213။ SမိE နယ်ဖွံI SဖိEးေရးရန်ပုံေငွ ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲေရး ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တာoန်
ေပးအပ် ြခင်းခံရေသာ ေကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာမ
S ိE နယ်၏ ပညာေရး၊
ကျန်းမာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ေရရရှိေရးလုပ်ငန်း ှင့် ဖွံI SဖိEးေရး
ဆိုင်ရာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းများကို ေကာ်မတီ၏သေဘာတူညီချက် ြဖင့်သာသုံးစွဲရ
မည်။

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 22 အရ
ပယ်ဖျက်သည်။
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အခန်း (24)
24)
အေထွေထွ
*214။ လတ်ေတာ်သက်တမ်း တစ်ရပ်ရပ်အတွက် လတ်ေတာ်အခွင့်အေရး
ေကာ်မတီ မဖွဲIစည်းရေသးမီ နည်းဥပေဒ 87 ပါ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 2012 ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ
38 ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲIစည်းသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ေရး
ေကာ်မတီက တာoန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
215။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်များကို ဥကN Oက သတ်မှတ်သည့်အစီအစဥ်အတိုင်း လတ်ေတာ်အစည်း
အေဝးခန်းမအတွင်း၌ ေနရာချထားရမည်။
216။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲIအစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပ
ြ Eေသာ
အဖွဲIအစည်းဝင်များ သို မဟုတ် ဥကN O၏ခွင့် ြပEချက်ရရှိ Sပီးသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်

မဟုတ်ေသာပုဂ\ိEလ်များ

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို တက်

ေရာက်ရန် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် သီးသန် ေနရာ သတ်မှတ်ေပး
ရမည်။

**217။(က) လတ်ေတာ်သို လာေရာက််ေလ့လာလိုသူသည် ြပည်သူလတ်ေတာ်
Bုံးမှတစ်ဆင့် ဥကN Oထံ ခွင့် ြပEချက်ေတာင်းခံရမည်။

* 2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 23 အရ
အစားထိုးသည်။

** အထက်ပါနည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 24 အရအစားထိုးသည်။
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(ခ) လတ်ေတာ်သို ေလ့လာလိုေသာ ြပည်သူများအား လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်က ဖိတ် ကားလိုလUင် ဥကN O၏သေဘာတူညီချက်
ြဖင့် ဖိတ် ကားရမည်။
(ဂ) လတ်ေတာ်သို

လာေရာက်ေလ့လာေသာ

ပုဂ\ိEလ်များသည်

သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။ လိုက်နာ
ြခင်းမရှိပါက ဥကN Oသည် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒအရေသာ်
လည်းေကာင်း၊

တည်ဆဲအြခားဥပေဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရေသာ်

လည်းေကာင်းအေရးယူ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
218။ လတ်ေတာ်အစည်းအ ေဝးကို တံခါးပိတ်ကျင်းပမည်ဟု ဥကN Oက
ေ က ညာလUင် ဥကN O က ခွင ် ့ ြပ Eထားသူများမှ အ ပ ကျန်ပုဂ\ိEလ်များသည်
အစည်းအေဝးခန်းမမှ ထွက်ခွာေပးရမည်။
219။ လတ်ေ တာ်အစည်း အေဝးသို တက် ေရာက် ေနေသာ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ြဖစ်ေစ၊ ဥကN O၏ခွင့် ြပEချက် သို မဟုတ် ဖိတ် ကားချက်
အရအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ေနေသာပုဂိ\Eလ်တစ်ဦးကို ြဖစ်ေစ ဖမ်းဆီး
ရန်လိုအပ်ပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားကို ဥကN Oထံ တင် ြပရမည်။
ဥကN O၏ >ကိEတင်ခွင့် ြပEချက်မရရှိဘဲ ဖမ်းဆီး ြခင်းမပ
ြ Eရ။
220။ လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ၊

ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲI

အစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်ေနသည့် အဖွဲIဝင်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရန်လိုအပ်ပါက ခိုင်လုံ
ေသာအေထာက်အထားကို သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် သို မဟုတ်
အဖွဲI၏ဥကN Oမှတစ်ဆင့် ဥကN Oထံ တင် ြပရမည်။ ဥကN O၏ >ကိEတင်ခွင့် ြပEချက်
မရရှိဘဲ ဖမ်းဆီး ြခင်းမပ
ြ Eရ။
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221။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး သို မဟုတ် လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင်
ှင့်အဖွဲI အစည်းအေoးကျင်းပချိန် မဟုတ်လUင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
အား ဖမ်းဆီးပါက ထိုသို ဖမ်းဆီး ြခင်း ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် ခိုင်လုံေသာ
အေထာက်အထားကို ဥကN Oထံ ေဆာလျင်စွာတင် ြပရမည်။
222။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်Bုံးများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များသည် ဥကN O
က သတ်မှတ်ေပးသည့်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
223။ လတ်ေတာ်သည် လတ်ေတာ်ေရးရာကိစAရပ်များ ှင့် စပ်လျဥ်း၍
အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ

အဖွဲIအစည်းများ၊

ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲIအစည်းများ ှင့်

လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ ိုင်ငံ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာအဖွဲI ှင့်လည်းေကာင်း ဥကN O၏
လမ်းCန်ချက် ှင့်အညီ ပူးေပါင်းညJိ ိXင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
224။ ြပည်သူ လတ်ေတာ်Bုံးသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲIBုံး အပါအဝင်
*[x x x] ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲIအစည်းများ၏ Bုံးများ ှင့် တိုက်Bိုက်
ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ ထိုသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဥကN O
က တာဝန်ေပးအပ်သည့် BုံးအဖွဲIမှDး ှင့် BုံးအဖွဲIမှDးထက် အဆင့်ြမင့်ေသာ ပုဂ\ိEလ်
တစ်ဦးဦးက ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

*2013ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများ နည်းဥပေဒ 6 အရ
စကားရပ်ပယ်ဖျက်သည်။
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225။ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ

နည်းဥပေဒများ

( ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်း

သာယာေရး ှင့် ဖွံI SဖိEးေရးေကာင်စီ နည်းဥပေဒများ အမှတ် 5/2010)ကို
ဤနည်းဥပေဒများဖ
ြ င့် Bုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

(ပုံ)
သူရေရမန်း
ဥကN O
ြပည်သူ လတ်ေတာ်

ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်/ သဘာပတိ
ကတိသစာပ
ြ ချက်
[နည်းဥပေဒ ၅ (ဂ) &ှင့် ၉ (က)]
''က,
'''' &ု်ပ် . . . . . . . . . . . . . . . . .သည် ြပည်သူလတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်/
သဘာပတိအ ြဖစ်
ဥပေဒကို

ေရွးချယ်ခံရ2ပီး ြဖစ်သ ြဖင့်

&ိုင်ငံေတာ်ဖဲ4ွ စည်းပုံအေခ
ြ ခံ

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 2ပီး

&ိုင်ငံေတာ်၏ဥပေဒများ

ကိုလည်းလိုက်နာပါမည်။ ြပည်ေထာင်စုသမ:တ ြမန်မာ&ိုင်ငံေတာ်&ှင့် &ိုင်ငံသား
များအေပ;သစာေစာင့်သိ<ိုေသပါမည်။ြပည်ေထာင်စုမ2ပိ ကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသား
စည်းလုံးညီ>ွတ်မ?မ2ပိ ကွဲေရး၊ အချ ပ်အ ြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင် 2မဲေရးတို ကို
ထာဝစဥ်ဦးထိပ်ပန်ဆင်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ထို ြပင် ယခုက,&ု်ပ်ထမ်းေဆာင်
မည် ြဖစ်ေသာ တာဝန်ဝတC ရားများကို ေဖ
ြ ာင့်မတ်မှန်ကန်စွာေဆာင်ရွက်မည်
ဟုေလးနက်တည် Eကည်စွာ ကတိသစာပ
ြ ပါသည်။''

ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ)

ြပည်သူ လတ်ေတာ် ဥကF G / ဒုတိယဥကF G
ကတိသစာပ
ြ ချက်
[နည်းဥပေဒ ၁၄]
''ြပည်သူ လတ်ေတာ်

ဥကF G/

ဒုတိယဥကF Gအဖ
ြ စ်

ေရွးေကာက်

တင်ေ ြမJာက်ခံရ2ပီး ြဖစ်ေသာ က,&ု်ပ် ………........ သည်
ဖွဲ4စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်

&ိုင်ငံေတာ်

ေစာင့်ေရှာက် 2ပီး

&ိုင်ငံေတာ်၏ဥပေဒများကိုလည်း လိုက်နာပါမည်။ ြပည်ေထာင်စုမ 2ပိ ကွဲေရး၊
တိုင်းရင်းသား

စည်းလုံးညီ>ွတ်မ?

မပ
2 ိ ကွဲေရး၊

အချ ပ်အ ြခာအာဏာ

တည်တံ့ခိုင် 2မဲေရးတို ကို ထာဝစဥ် ဦးထိပ်ပန်ဆင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
က,&ု်ပ်ထမ်းေဆာင်ရမည် ြဖစ်ေသာ တာဝန်ဝတC ရားများကို ေဖ
ြ ာင့်မတ်
မှန်ကန်စွာ ြဖင့်

ကိုယ်စွမ်းရှိသေရွ4၊

ဉာဏ်စွမ်းရှိသေရွ4

ထမ်းေဆာင်မည်

ြဖစ်ေ Eကာင်း ေလးနက်တည် Eကည်စွာ ေက
E ညာ၍ ကတိသစာပ
ြ ပါသည်။''

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ)
စက်ခလုတ်အသုံးြပ ၍ လMိ ဝှက်စွာဆ&N ြပ သည့်နည်းလမ်း
[နည်းဥပေဒ ၈ (က)၊ ၁၉ (တ) (၁)]
၁။

လတ်ေတာ်တွင် သဘာပတိတင်ေ ြမJာက် ြခင်း၊ ဥကF G&ှင့် ဒုတိယဥကF G

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက် ြခင်း၊

ဥကF G&ှင့်

ဒုတိယ

ဥကF Gအား

တာဝန်မှ<ုပ်သိမ်း ြခင်း၊ အဆို၊ ဥပေဒက
E မ်း&ှင့် လတ်ေတာ် သို တင်သွင်းေသာ
အခ
ြ ားအေက
E ာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်&ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်
ရယူ ြခင်းတို အတွက် လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များက စက်ခလုတ်အသုံး ြပ ၍
ဆ&Nမဲေပးသည့် နည်းလမ်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) အခမ်းအနားမှQး သို မဟုတ် သဘာပတိ သို မဟုတ် ဥကF Gက
ဆ&Nမဲေပးရန်

အသင့်ရှိေစလိုေ Eကာင်း

အစည်းအေဝးခန်းမ

မျက်&ှာစာရှိ

မီးတန်းလင်းလာသည့်အခါ

ေက
E ညာပ
2 ီးေနာက်
အစိမ်းေရာင်အချက် ြပ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက

ဆ&Nမဲေပးကိရိယာကို အသုံး ြပ ၍ ဆ&Nမဲေပးရမည်။
(ခ) ယင်းသို ဆ&Nမဲေပးရာ၌ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စားပွဲ
တွင်ထားရှိေသာ အစိမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်၊ အဝါေရာင် ခလုတ်
သုံးခုအနက်(၁) ေထာက်ခံဆ&NမဲေပးလိုလMင် အစိမ်းေရာင်ခလုတ်ကို &ှိပ်ရ
မည်။

(၂) ကန် ကွက်ဆ&NမဲေပးလိုလMင်

အနီေရာင်

ခလုတ်ကို&ှိပ်

ရမည်။
(၃) Eကားေနဆ&NမဲေပးလိုလMင် အဝါေရာင်ခလုတ်ကို &ှိပ်ရမည်။
(ဂ) ဆ&Nမဲေပးရန်

အစိမ်းေရာင်အချက် ြပမီးတန်း

မမှိတ်မီ

ဆ&Nမဲေပးခလုတ်ကို &ှိပ်ရမည်။ မှားယွင်း&ှိပ်မိ၍ ြပင်ဆင်
လိုပါက မိမိ&ှိပ်လိုသည့်ခလုတ်ကို ြပင်ဆင် &ှိပ်&ိုင်သည်။ စကF န်
၃၀ အတွင်း အစိမ်းေရာင် အချက် ြပမီးတန်း မမှိတ်မီ ေနာက်ဆုံး
&ှိပ်ေသာခလုတ်သည်

ဆ&Nမဲေပးခ
ြ င်းအတွက်

အတည်ြဖစ်

သည်။
(ဃ) ခလုတ်တစ်ခုတည်းကို &ှစ်Wကိမ်&ှိပ်လMင် ဆ&Nမဲေပးခ
ြ င်း ပျက် ြပယ်
မည်။
၂။

လတ်ေတာ်<ုံး၊ >န် EကားေရးမှQးချ ပ်က တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ

လတ်ေတာ်<ုံးမှ >န် EကားေရးမှQးအဆင့်ထက် မနိမ့်ေသာ အရာရှိတစ်ဦးကို
Wကီး Eကပ်သူအရာရှိအ ြဖစ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစရမည်။

Wကီး Eကပ်သူ

အရာရှိအား အေထာက်အကူ ြပ ရန် လတ်ေတာ်<ုံးမှအရာရှိတစ်ဦးအား တာဝန်
ေပးအပ်ရမည်။
၃။

စက် ြဖင့်

ဆ&Nမဲေရတွက်ရာတွင်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဆ&Nမဲေပးပ
2 ီးတိုင်း လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေပးေသာ ေအာက်ပါဆ&Nမဲ

အေရအတွက်ကို စက်မှခွဲ ြခားေရတွက် 2ပီးဆ&Nမဲစာရင်းေဖာ် ြပသည့် ကိရိယာ
တွင်ကိန်းဂဏန်း ြဖင့် ေဖာ် ြပရမည်(က) ဆ&Nမဲေပးခွင့်ရှိသူေပါင်း၊
(ခ) ေထာက်ခံဆ&Nမဲေပါင်း၊
(ဂ) ကန် ကွက်ဆ&Nမဲေပါင်း၊
(ဃ) Eကားေနဆ&Nမဲေပါင်း၊
(င) ဆ&Nမဲအေရအတွက်စုစုေပါင်း။
၄။

သဘာပတိတင်ေ ြမJာက် ြခင်း၊ ဥကF G&ှင့် ဒုတိယဥကF G ေရွးေကာက်

တင်ေ ြမJာက် ြခင်းများအတွက် ဆ&Nမဲေပးရာ၌ မိမိေထာက်ခံလိုသည့် ပုဂXိ လ်
တစ်ဦးအား အစိမ်းေရာင်ခလုတ်&ှိပ်၍ ေထာက်ခံဆ&Nမဲေပးပ
2 ီးလMင် အခ
ြ ား
ယှဥ် 2ပိ င်အေရွးခံသည့် ပုဂXိ လ် တစ်ဦးအား ထပ်မံ၍ ေထာက်ခံဆ&Nမဲေပးခ
ြ င်း
မပ
ြ &ိုင်ရန် စက်ခန်း က လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်ထားရမည်။

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ)
မတ်တပ်ရပ်၍ ဆ&N ြပ သည့်နည်းလမ်း
[နည်းဥပေဒ ၁၉ (တ)(၃)၊ ၈၄ (က)]
လတ်ေတာ်တွင် အဆို၊ ဥပေဒက
E မ်း&ှင့် လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းေသာ
အခ
ြ ားအေက
E ာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်&ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ရယူ ြခင်းတို အတွက်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက

မတ်တပ်ရပ်၍

ဆ&N ြပ သည့်နည်းလမ်းကို အသုံး ြပ ပါက ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်
ရမည်(က) ဥကF Gသည် အေက
E ာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်&ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဗ
ြ ာင်
မဲေပးစနစ် ြဖင့် လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ကို ရယူလိုပါက
အကျိ းအေက
E ာင်း ရှင်းလင်းေဖာ် ြပ၍ သေဘာတူသူများအား
မိမိေနရာများတွင် မတ်တပ်ရပ် ြပရန်>န် Eကားရမည်။ ထက်ဝက်
ေကျာ်က

သေဘာတူလMင်

လတ်ေတာ်၏နည်းဥပေဒများပါ

သတ်မှတ်ချက်များ&ှင့်အညီ ဥကF Gက ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးက ဥပေဒက
E မ်း တစ်ရပ်ရပ်
ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊အဆိုတစ်ရပ်ရပ်ကုိေသာ် လည်းေကာင်း၊
လတ်ေတာ်မှ လက်ခံစဥ်းစားေပးပါရန် အဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်း
သည့်အခါ

ယင်းအဆို&ှင့်စပ်လျဥ်း၍

ကန် ကွက်သူမရှိပါက

ေဆွးေ&ွးရန် နည်းလမ်းကို လတ်ေတာ်၏ နည်းဥပေဒများပါ
သတ်မှတ်ချက်များ&ှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက် ရမည်။
(ဂ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးက ကန် ကွက်လMင် ခွင့် ြပ ရန်
သေဘာတူေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား မိမိတို
ေနရာများတွင် မတ်တပ်ရပ် ြပရန် ဥကF Gက >န် Eကားရမည်။
အကယ်၍

မတ်တပ်ရပ် ြပသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးေရသည် ၇၅ ဦး&ှင့် အထက် ြဖစ်လMင် ခွင့် ြပ သည်ဟု
လည်းေကာင်း၊ ၇၅ ဦး မပ
ြ ည့်လMင် ခွင့်မ ြပ ဟုလည်းေကာင်း
ဥကF Gက လတ်ေတာ်သို ေက
E ညာရမည်။

ပုံစံ(၁)

ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ&ိုင်ငံေတာ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ်
*သဘာပတိ/ ဥကF G / ဒုတိယဥကF G ေလာင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းလာ
[နည်းဥပေဒ ၇ (ခ)၊ ၁၀ (က)&ှင့် ၁၃ (ခ)]
ရက်စွဲ ------------------၁။ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူအမည် --------------------------------မဲဆ&Nနယ် /တပ်မေတာ်ကိုယ်စားလှယ် --------------------------------လက်မှတ်
--------------------------------၂။ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူအမည်
--------------------------------မဲဆ&Nနယ် /တပ်မေတာ်ကိုယ်စားလှယ် --------------------------------လက်မှတ်
--------------------------------၃။ ေထာက်ခံသူအမည်
--------------------------------မဲဆ&Nနယ် /တပ်မေတာ်ကိုယ်စားလှယ် --------------------------------လက်မှတ်
--------------------------------မိမိအမည်စာရင်း တင်သွင်းခံရသူသည် * သဘာပတိ/ ဥကF G / ဒုတိယဥကF G
<ုံးတံဆိပ်

အဖ
ြ စ် ေရွးေကာက်တင်ေြမJာက်ခံရပါက * သဘာပတိ/ ဥကF G / ဒုတိယဥကF G
အဖ
ြ စ် လက်ခံေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူေ Eကာင်း သေဘာထားရယူ2ပီး ြဖစ်ပါသည်။

လက်မှတ်
အမည်
မဲဆ&Nနယ်/တပ်မေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

* မလိုအပ်သည်များကို ပယ်ဖျက်ရန်။

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

ပုံစံ(၂)

ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ&ိုင်ငံေတာ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ်
*သဘာပတိ/ ဥကF G / ဒုတိယဥကF G ေလာင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းလာ
ထုတ်ယူရရှိေ Eကာင်း လက်မှတ်ေရးထိ
ေရးထိုးရန်ပံုစံ
ေရး
[နည်းဥပေဒ ၇ (ခ)၊ ၁၀ (က)&ှင့် ၁၃ (ခ)]
ရက်စွဲ ------------------အမည်စာရင်း
မဲဆ&Nနယ်/
အ
မှတ်
တင်သွင်းလာ
တပ်မေတာ်
လက်မှတ်
မှတ်ချက်
စဥ်
ထုတ်ယူသူအမည်
ကိုယ်စားလှယ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
<ုံးတံဆိပ်

* မလိုအပ်သည်များကို ပယ်ဖျက်ရန်။

ပုံစံ(၃)

ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ&ိုင်ငံေတာ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ်
*သဘာပတိ/ ဥကF G / ဒုတိယဥကF G ေလာင်းအမည်စာရင်း ေက
E ညာလာ
ညာလာ
[နည်းဥပေဒ ၇ (င)၊ ၁၀ (င)&ှင့် ၁၃ (ခ)]
ရက်စွဲ ------------------မဲဆ&Nနယ်/
အ
*သဘာပတိ/ ဥကF G/ ဒုတိယဥကF G
တပ်မေတာ်
မှတ်
ေလာင်းအမည်
စဥ်
ကိုယ်စားလှယ်
(အက]ရာအစဥ်အလိုက်)
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
<ုံးတံဆိပ်

Wကီး Eကပ်သူအရာရှိ
လက်မှတ်
-----------------အမည်
-----------------ရာထူး
-----------------ဌာန
------------------

*မလိုအပ်သည်များကို ပယ်ဖျက်ရန်။

မှန်ကန်ေ Eကာင်းအတည်ြပ သည်။
* အခမ်းအနားမှQး/ သဘာပတိ
လက်မှတ်
--------------အမည်
---------------

ပုံစံ(၄)

ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ&ိုင်ငံေတာ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ်
*သဘာပတိ/ ဥကF G / ဒုတိယဥကF G ေလာင်းတစ်ဦးချင်းအား
ဆ&Nမဲေပးမ?အေခ
ြ အေန ေဖာ်ြပသည့်ပံုစံ
[နည်းဥပေဒ ၈ (ခ)(၁)၊ ၁၂ (ခ)(၁) &ှင့် ၁၃ (ခ)]
ရက်စွဲ ------------------အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ&Nမဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်
စုစုေပါင်းဦးေရ (
)
<ုံးတံဆိပ်

အ
မှတ်
စဥ်

*သဘာပတိ/ ဥကF G/
ဒုတိယ ဥကF G
ေလာင်းအမည်
(အက]ရာအစဥ်
အလိုက်)

ေထာက်ခံ
ဆ&Nမဲ
အေရ
အတွက်

ကန် ကွက်
ဆ&Nမဲ
အေရ
အတွက်

Eကားေန
ဆ&Nမဲ
အေရ
အတွက်

ဆ&Nမဲ
မေပးသူ
အေရ
အတွက်
က်

စုစုစု
ေပါင်း

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။

Wကီး Eကပ်သူအရာရှိ
လက်မှတ်
-----------------အမည်
-----------------ရာထူး
-----------------ဌာန
-----------------* မလိုအပ်သည်များကို ပယ်ဖျက်ရန်။

မှန်ကန်ေ Eကာင်းအတည်ြပ သည်။
*အခမ်းအနားမှQး/ သဘာပတိ
လက်မှတ် ------------------အမည်
-------------------

<ုံးတံဆိပ်

အ
မှတ်
စဥ်

ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ&ိုင်ငံေတာ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ်
*သဘာပတိ/ ဥကF G / ဒုတိယဥကF G ေလာင်းတစ်ဦးချင်းရရှိေသာ
ေထာက်ခံဆ&N
ဆ&Nမဲ အများအနည်းအလိုက် အမည်စာရင်း
[နည်းဥပေဒ ၈ (ခ)(၄)၊ ၁၂ (ခ)(၄) &ှင့် ၁၃ (ခ)]
ရက်စွဲ -------------------

*သဘာပတိ/ ဥကF G/ ဒုတိယဥကF G
ေလာင်းအမည်

ရရှိသည့် ေထာက်ခံမဲ
စုစုေပါင်း

ပုံစံ(၅)

မှတ်ချက်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။

Wကီး Eကပ်သူအရာရှိ
လက်မှတ်
-----------------အမည်
-----------------ရာထူး
-----------------ဌာန
-----------------*မလိုအပ်သည်များကို ပယ်ဖျက်ရန်။

မှန်ကန်ေ Eကာင်းအတည်ြပ သည်။
* အခမ်းအနားမှQး/သဘာပတိ
လက်မှတ်
-----------------အမည်
------------------

ပုံစံ(၆)
<ုံးတံဆိပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ&ိုင်ငံေတာ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ်
*ဥကF G / ဒုတိယဥကF Gကို တာဝ
တာဝန်မှ <ုပ်သိမ်းြခင်း&ှင့်စပ်လျဥ်း၍
ဆ&Nမဲေပးမ?အေခ
ြ အေနကို မှတ်တမ်းတင်ရန်ပံုစံ
[နည်းဥပေဒ ၁၁၈ (က)၊ ၁၂၆ &ှင့် ၁၂၈ (င) (၁)]
ရက်စွဲ -------------------

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမJာက်2ပီးသည့်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ (
ကတိသစာပ
ြ 2ပီးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရ (
အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍ ဆ&Nမဲေပးသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရ
(
အဆိုအတည် ြဖစ်ရန် အနည်းဆုံးရရှိရမည့် ေထာက်ခံဆ&Nမဲ
အေရအတွက်
၁။
ေထာက်ခံဆ&Nမဲအေရအတွက်
၂။
ကန် ကွက်ဆ&Nမဲအေရအတွက်
၃။
Eကားေနဆ&Nမဲအေရအတွက်
၄။
ဆ&Nမဲမေပးသူအေရအတွက်
စုစုေပါင်း

Wကီး Eကပ်သူအရာရှိ
လက်မှတ်
-----------------အမည်
-----------------ရာထူး
-----------------ဌာန
-----------------*မလိုအပ်သည်များကို ပယ်ဖျက်ရန်။

(
(
(
(
(
(

) ဦး
) ဦး
) ဦး

) မဲ
)
)
)
)
)

မှန်ကန်ေ Eကာင်းအတည်ြပ သည်။
* ဥကF G/ဒုတိယဥကF G/သဘာပတိ
လက်မှတ် ------------------အမည်
-------------------

