(က)
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2012 ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ
(2012 ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် 23။
23။)
1374 ခု ှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း 13 ရက်
(2012 ခု ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ 26 ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည်

ြပည်ေထာင်စုသမ,တ ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်

ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ 98 အရ ဤဥပေဒကို ြပ5ာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(1)
အမည်၊ အာဏာတည်ြခင်း ှင့် အဓိပ9ာယ်ေဖာ်ြပချက်
1။

(က) ဤဥပေဒကို 2012 ခု ှစ်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒဟု
ေခ=တွင်ေစရမည်။
(ခ) ဤဥပေဒသည် ြပ5ာန်းသည့်ေနမှစ၍

ိုင်ငံေတာ် တစ်ဝန်းလုံး၌

အာဏာတည်ရမည်။
2။

ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက် ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ် ြပပါ

အတိုင်း အဓိပ9ာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် (က) ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ,တ ြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒကို ဆိုသည်။
(ခ) လတ်ေတာ် ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒပါကိစBအလို ငှာ

ဖွဲ1စည်းပုံ

အေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ဖွဲ1စည်းေသာ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကို ဆိုသည်။
(ဂ) သဘာပတိ ဆိုသည်မှာ လတ်ေတာ်သက်တမ်းတစ်ရပ်၏ ပထမ
အစည်းအေဝး

စတင်ကျင်းပသည့်အခါ

လတ်ေတာ်ဥကE 5 ှင့်

ဒုတိယဥကE 5 ေရွးေကာက်တင်ေ ြမFာက် Gပီးသည်အထိ လတ်ေတာ်

2
အစည်းအေဝးကို IကီးJကပ်ကွပ်ကဲရန် တင်ေြမFာက်ြခင်းခံရေသာ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဥကE 5

ဆိုသည်မှာ လတ်ေတာ်သက်တမ်း တစ်ရပ်အတွက်

လတ်ေတာ်ဥကE 5အဖ
ြ စ်

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမFာက် ြခင်းခံရေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
(င) ဒုတိယဥကE 5 ဆိုသည်မှာ လတ်ေတာ်သက်တမ်း တစ်ရပ်အတွက်
လတ်ေတာ် ဒုတိယဥကE 5အဖ
ြ စ် ေရွးေကာက်တင်ေ ြမFာက် ြခင်း
ခံရေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကိုဆိုသည်။
(စ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါကိစBအလို ငှာ
ြပည်သူ လတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒအရ ေရွးေကာက်တင်
ေမ
ြ Fာက်ြခင်းခံရေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ှင့် တပ်မေတာ်
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချMပ်က လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ် ဥပေဒ
ှင့်အညီ

အမည်စာရင် းတင် သွင ်းသည့်

တပ် မေတာ် သား

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တို ကို ဆိုသည်။
(ဆ) လတ်ေတာ်အဖွဲ1အစည်းများ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ 24၊ 26၊
27

ှင့် 32 တို အရ လတ်ေတာ်က ဖွဲ1စည်းေသာ ေကာ်မတီ၊

ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲ1များကို ဆိုသည်။
(ဇ) ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ1အစည်း

ဆိုသည်မှာ

ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံ

ဥပေဒအရဖွဲ1စည်းေသာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၊ အမျိMးသား
ကာကွယ်ေရး ှင့်

လုံ GခMံေရးေကာင်စီ၊

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချMပ်၊

ဘOာေရးေကာ်မရှင်၊
ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ1စည်းပုံ

3
အေ ြခ ခံ ဥ ပေဒဆိ ု င ် ရ ာခု ံ P ု ံ း ၊
ေကာ်မရှင်၊

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချMပ် ှင့်

ြပည်ေထာင်စု

ရာထူးဝန်အဖွဲ1တို ကိုလည်းေကာင်း၊ *[ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်
က ဥပေဒပ
ြ 5ာန်း၍ အဆိုပါဥပေဒတွင် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်
အဖွဲ1အစည်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ဖွဲ1စည်းသည့်
သို မဟုတ်

အဖွဲ1အစည်းများကိုလည်းေကာင်း၊]

ဗဟိုအဆင့်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၊

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်

ြပည်သူ လတ်ေတာ် ှင့်

အမျိMးသား

လတ်ေတာ်တိုက ဖွဲ1စည်းသည့် ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲ1
တို ကိုလည်းေကာင်း ဆိုသည်။
(စျ) ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ြပည်သူ လတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲ
ဥပေဒကို ဆိုသည်။

** (ည) လတ်ေတာ်Pုံး ဆိုသည်မှာ Sန်JကားေရးမှTးချMပ်တစ်ဦးက ဦးေဆာင်
သည့်

ြပည်သူ လတ်ေတာ်၏ Pုံးလုပ်ငန်း ှင့် အုပ်ချMပ်မUကိစB

အဝဝတို ကို

Iကီး Jကပ်ေဆာင်ရွက်ရန်

ဖွဲ1စည်းထားေသာPုံးကို

ဆိုသည်။

***(ဋ)

x x x x x x x x x

* 2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 2 အရ ြဖည့်စွက်သည်။
** အထက်ပါဥပေဒ ပုဒ်မ 3 အရ အစားထိုးသည်။
*** အထက်ပါဥပေဒ ပုဒ်မ 4 အရ ပယ်ဖျက်သည်။

4
(ဌ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်Pုံး ဆိုသည်မှာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင် ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ
မဲဆ Yနယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာPုံးကို ဆိုသည်။
အခန်း (2)
လတ်ေတာ်
ဖွဲ1စည်းြခင်း
3။

လတ်ေတာ်ကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ အများဆုံး 440 ဦး

ြဖင့်ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ1စည်းရမည်(က) ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒများ

အရ

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမFာက်သည့် 330 ဦးထက်မပိုေသာ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(ခ) တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချMပ်က ဥပေဒ ှင့်အညီ အမည်
စာရင်းတင်သွင်းသည့် 110ဦးထက်မပိုေသာ တပ်မေတာ်သား
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ။
သက်တမ်း
4။

လတ်ေတာ်၏

သက်တမ်းသည်

ယင်းလတ်ေတာ်၏

ပထမ

ပုံမှန်အစည်းအ ေဝး စတင်ကျင်းပသည့်ေန ရက်မှစ၍ ငါး ှစ် ြဖစ်သည်။

5
အခန်း(3)
သဘာပတိ
5။

လတ်ေတာ်သက်တမ်းတစ်ရပ်၏ ပထမပုံမှန် လတ်ေတာ် အစည်းအေoး

စတင်ကျင်းပသည့်အခါ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများတွင်
သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သဘာပတိအ ြဖစ် တင်ေ ြမFာက်ရမည်။
6။

သဘာပတိသည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ သဘာပတိ

အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း လတ်ေတာ်ေရှ1ေမှာက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း
ကတိသစBာ ြပMပ
G ီး လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
7။

သဘာပတိသည်

ဒု တ ိ ယ ဥကE 5

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ

ေရွ း ေကာက် တ င် ေ ြမ Fာ က် Gပ ီ း သည် အ ထိ

ဥကE 5 ှ င ် ့
လတ်ေတာ်

အစည်းအေဝးကို Iကီး Jကပ်ကွပ်ကဲရမည်။
အခန်း (4)
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
ကတိသစBာြပMခ
ြ င်း ှင့် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း
8။

(က) လတ်ေတာ်

သက်တမ်းတိုင်း၏

ပထမပုံမှန်အစည်းအေoးတွင်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် သဘာပတိ ေရှ1ေမှာက်၌
ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒဇယား 4 တွင် ေဖာ် ြပထားသည့်အတိုင်း
ကတိသစBာ ြပMပ
G ီး လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။

6
(ခ) ကတိသစBာမပ
ြ Mရေသးေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်
စတင်တက်ေရာက်ေသာ လတ်ေတာ်အစည်းအ ေoးတွင် ဥကE 5
ေရှ1ေမှာက်၌ ကတိသစBာ ြပ M Gပ ီး လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
တာo
တာoန်များ
9။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏

တာဝန်များမှာ

ေအာက်ပါ

အတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ဖွဲ1စည်းပုံအ ေြခခံဥပေဒ ှင် ့ တည်ဆဲဥပေဒများကို ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက် ြခင်း၊
(ခ)

ိုင်ငံေတာ် ှင့်စပ်လျဥ်းေသာ လ\ိM ဝှက်ချက်များကို ထိန်းသိမ်း
ေစာင့်ေရှာက် ြခင်း၊

(ဂ) လတ်ေတာ်သိုတင်သွင်းေသာ

ဥပေဒက
J မ်းများ၊

စပ်လျဥ်း၍ ေဆွးေ ွးရာတွင်

ိုင်ငံေတာ် ှင့်

အဆိုများ ှင့်
ိုင်ငံသားများ၏

အကျိMးစီးပွားကိုသာ အဓိကထားခ
ြ င်း၊
(ဃ) ိုင်ငံသားများ၏

မူလအခွင့်အေရးများ

ရရှိခံစား ိုင်ေရးကို

ေရှးPUေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(င) မဲဆ Yနယ်ေ ြမ ှင့်

ိုင်ငံေတာ်

ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့်

ဖွံ1 GဖိMးတိုးတက်ေရးအတွက်

မဆန် ကျင်ေစဘဲ

သက်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင် အဖွဲ1အစည်းများ ှင့် ြဖစ်ေစ၊ အာဏာပိုင်ပုဂ]ိMလ်များ
ှင် ့ ြဖ စ်ေစ ေပါင်းစပ်ညFိ ိUင်း ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊

7
(စ) မဲဆ Yရှင်များအား လတ်ေတာ်အေတွ1အက
I ံM ြပန်လည်ရှင်းလင်း
တင် ြပ ြခင်း၊
(ဆ) မဲ ဆ Y ရှ င ် မ ျား၏ တင် ြပ ချက် မ ျား ှ င ် ့ စ ပ် လျဥ် း ၍ လတ်ေတာ်
သို တင် ြပ ြခင်း၊
(ဇ) လတ်ေတာ်ကေပးအပ်သည့် အ ြခ ားတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်
ြခင်း။
လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
10။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏

လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ

ေအာက်ပါ

အတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ဖွဲ1စည်းပုံအေ ြခ ခံဥပေဒ ှင် ့အညီ ဥပေဒJက မ်းများ တင်သွင်း ြခင်း၊
(ခ) ဥကE 5၏ခွင် ့ ြပ Mချက် ြဖ င် ့ အဆိုများတင်သွင်း ြခ င်း ှင် ့ ေမးခွန်း
များေမးမ
ြ န်း ြခင်း၊
(ဂ) လတ်ေတာ်တွင် တင် ြပေဆွးေ ွးသည့် ကိစBရပ်များ ှင့် စပ်လျဥ်း
၍ဖ
ြ စ်ေစ၊

ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ

ဖွဲ1စည်းထားေသာ

အဖွဲ1အစည်းများ ှင့် ယင်းတို ကို ကိုယ်စားပ
ြ Mေသာ အဖွဲ1အစည်း
ဝင်များ

သို မဟုတ်

ပုဂ]ိMလ်များ၏

ေဆာင်ရွက်ချက်များ ှင့်

စပ်လျဥ်း၍ဖ
ြ စ်ေစ ေမးမ
ြ န်း ြခင််း၊ ေဆွးေ ွး ြခင်း ှင့် အချက်အလက်
များရယူ ြခင်း၊
(ဃ) ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့်

ဤဥပေဒပါ

ြပ5ာန်းချက်များကို

မဆန် ကျင်လ\င် လတ်ေတာ် ှင့် လတ်ေတာ်အဖွဲ1အစည်းများတွင်
လွတ်လပ်စွာ ေြပာဆိုေဆွးေ ွးခွင့် ှင့် ဆ Yမဲေပးခွင့်ရှိြခင်း၊

8
(င) လတ်ေတာ်က တင်ေ ြမFာက်သည့် သဘာပတိအ ြဖစ် လည်းေကာင်း၊
လတ်ေတာ်က ေရွးေကာက်တင်ေ ြမFာက်သည့် ဥကE 5 သို မဟုတ်
ဒုတိယဥကE 5အ ြဖ စ်လည်းေကာင်း ေရွးေကာက်တင်ေြမFာက်ခံခွင့်
သို မဟုတ် ယင်းသို

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ Fာက်ခံရသူအ ြဖ စ်မှ

ုတ်ထွက်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊
(စ) လတ်ေတာ်အဖွဲ1အစည်းများတွင်

အဖွဲ1ဝင်အ ြဖစ်

ပါဝင်

ေဆာင်ရွက်ခွင့် သို မဟုတ် ယင်းအဖွဲ1ဝင်အ ြဖ စ်မှ ုတ်ထွက်ခွင့်
ရှိ ြခင်း၊
(ဆ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ုတ်ထွက်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊
(ဇ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲ1
အစည်းများ ှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်
ရန်အေက
J ာင်းေပ=ေပါက်လ\င် သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ
များမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(စျ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် တိုင်းေဒသက
I ီး သို မဟုတ်
ြပည်နယ်အဆင့် အဖွဲ1အစည်းများ ှင့် အဖွဲ1အစည်းဝင်များအား
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန် အေက
J ာင်း
ေပ=ေပါက်လ\င်

သက်ဆိုင်ရာ

လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများမှ

တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်များ
သို အသိေပးခ
ြ င်း၊

9

*(ည) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်

ေလ့လာလိုေသာ

ြပည်သူများအား ဥကE 5၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖိတ် Jကားခ
ြ င်း။
ကျင့်ဝတ် ှင့် စည်းကမ်းများ
11။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေအာက်ပါကျင့်ဝတ် ှင့်စည်းကမ်း

များကို လိုက်နာရမည်(က) ြပည်ေထာင်စု မပ
G ိMကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီSွတ်မU
မပ
G ိMကွဲေရး၊

အချMပ်အ ြခာအာဏာ

တည်တံ့ခိုင် Gမဲေရးတို ကို

လိုက်နာေစာင့်ထိန်း ြခင်း၊
(ခ) ဖွဲ1စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၊

ဤဥပေဒ ှင့်

တည်ဆဲဥပေဒများပါ

ြပ5ာန်းချက်များကို လိုက်နာေစာင့်ထိန်း ြခင်း၊
(ဂ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ် ေပးအပ်ထားသည့် တာဝန် ှင ် ့
လုပ ်ပ ိုင ်ခ ွင် ့များကို

အလွဲသုံး စား ြပ M၍

ကိုယ်ကျိMးရှာမU၊

လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမU ှင့် Gခိမ်းေခ
ြ ာက်မUတို ကို ေရှာင် Jကဥ် ြခင်း၊
(ဃ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဂုဏ်သိက^ာ ှင် ့ ေလျာ်ညီစွာ
ြပMမူေ ြပာဆို ဆက်ဆံေနထိုင် ြခင်း၊
(င) လတ်ေ တာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန် များကို ေကျပွန်စွာ
ထမ်းေဆာင် ြခင်း၊
(စ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်း
များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက် ြခင်း။
*2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 5 အရ အစားထိုးသည်။

10
ရပိုင်ခွင့် ှင့် အခွင့်အေရးများ
12။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏

ရပိုင်ခွင့် ှင့်

အခွင့်အေရးများမှာ

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) လတ်ေတာ် ှင့် လတ်ေတာ်အဖွဲ1အစည်းများတွင် တင် ြပေဆွးေ ွး
ေဆာင်ရွက်ချက်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍

ဤဥပေဒမှအပ

အခ
ြ ား

ဥပေဒအရ အေရးယူခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိြခင်း၊
(ခ) သတ်မှတ်ထားေသာချီး ြမFင့်ေငွ၊ တည်းခိုေနထိုင်စရိတ်၊ စားေသာက်
စရိတ်၊ ခရီးစရိတ် ှင့်အ ြခားစရိတ်များကို ခံစားခွင့်ရှိြခင်း၊
(ဂ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး တက်ေရာက်ေနစဥ်အတွင်း ဥကE 5၏
IကိMတင်ခွင့် ြပMချက်မရရှိပါက (1) ဖမ်းဆီးခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊
(2) *[တရားPုံး သို မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမU ြပMသည့် အဖွဲ1အစည်း
တစ်ခုခုက] သက်ေသအဖ
ြ စ် ဆင့်ေခ=ခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်
ရှိ ြခင်း။
(ဃ) လတ်ေတာ်အဖွဲ1အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ အစည်းအေoး တက်ေရာက်
ေနစဥ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ1အစည်း၏ အက
I ီးအမှTးမှတစ်ဆင့်
ဥကE 5၏ IကိMတင်ခွင့် ြပMချက်မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်
ခွင့်ရှိြခင်း၊

*2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 6အရ အစားထိုးသည်။

11
(င) ြပစ်မUတစ်ရပ်ရပ် ြဖင့်
မခံရမီ

ဖမ်းဆီး ြခင်းခံရပါက

ြပစ်ဒဏ်စီရင် ြခင်း

ဥကE 5၏ခွင့် ြပMချက် ြဖင့် လတ်ေတာ် ှင့် လတ်ေတာ်

အဖွဲ1အစည်းများ၏ အစည်းအေဝးများသို တက်ေရာက်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊
(စ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်

မိမိမဲဆ Yနယ်ေ ြမရှိ

မဲဆ Yရှင်များ ှင့် ေတွ1ဆုံရာတွင် ေနရာထိုင်ခင်း ှင့် လိုအပ်ချက်
များကို

မိမိအစီအစဥ် ြဖင့်

ေဆာင်ရွက်ရာ၌

လိုအပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ1အစည်းများ ှင့်ြဖစ်ေစ၊ အာဏာပိုင်
ပုဂ]ိMလ်များ ှင့်ြဖစ်ေစ ညFိ ိUင်းေဆာင်ရွက် ိုင် ြခင်း၊ လုံ GခMံေရးဆိုင်ရာ
ကိစBရပ်များ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ1အစည်း
များထံ ြဖစ်ေစ၊ အာဏာပိုင်ပုဂ]ိMလ်များထံ ြဖစ်ေစ ေတာင်းခံရယူ
ခွင့်ရှိြခင်း။
ဖွံ1 GဖိMးေရးရန်ပုံေငွသု
သံးု စွဲ ြခင်း
13၊၊

သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည် ှစ်စဥ် ြပည်ေထာင်စု၏

အရအသုံးခန် မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းတွင် လတ်ေတာ် မဲဆ Yနယ်ေ ြမအလိုက်
ခွဲေဝသတ်မှတ်သည့် ဖွံ1 GဖိMးေရးရန်ပုံေငွကို *[ဥပေဒ ှင့်အညီ] သုံးစွဲခွင့်
ရှိသည်။

*2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 7 အရ အစားထိုးသည်။

12
အခန်း(5)
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ခွင့်ပန် Jကားခ
ြ င်း ှင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ြခင်း
14။ (က) လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်

လတ်ေတာ်

အစည်းအေဝးသို မတက်ေရာက် ိုင်လ\င် မတက်ေရာက် ိုင်သည့်
ကာလကိုေဖာ် ြပ၍ မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိအတွက်
အခ
ြ ား ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကေသာ်လည်းေကာင်း လတ်ေတာ်
အစည်းအေဝးတွင်

လတ်ေတာ်ဥကE 5ထံ

ခွင့် ြပMချက်တင် ြပ

ေတာင်းခံရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် လတ်ေတာ်၏ ခွင့် ြပ Mချက်
မရဘဲ အစည်းအ ေဝးတက်ေရာက်ရန် အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း
15 ရက် တစ်ဆက်တည်း ပျက်ကွက်လ\င် ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံ
ဥပေဒပုဒ်မ 130 ှင့် အညီ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၏ေနရာ
လစ်လပ်သည်ဟု ေက
J ညာခ
ြ င်းခံရမည်။
အခန်း(6)
လတ်ေတာ်ဥကE 5 ှင့် ဒုတိယဥကE 5
ေရွးေကာက်တင်ေြမFာက်ြခင်း
15။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်

ဥကE 5တစ်ဦး ှင့်

ဒုတိယဥကE 5

တစ်ဦးကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ ေရွးေကာက်တင်ေ ြမFာက်ရမည်။

13
16။ ဥကE 5 သို မဟုတ် ဒုတိယဥကE 5ေနရာ လစ်လပ်လ\င် အနီးကပ်ဆုံး
ကျင်းပေသာ

လတ်ေတာ်အစည်းအေoးတွင်

အစားထိုးေရွးေကာက်

တင်ေ ြမFာက်ရမည်။
တာo
တာoန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း*[ ှင်င့် ုတ်ထွက်ြခင်း]

**17။ ဥကE 5 ှင့် ဒုတိယဥကE 5တို သည် ေနာက်တစ် Iကိမ် လတ်ေတာ် သက်တမ်း
ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး

စတင်မကျင်းပမီ

အချိန်အထိ

ဥကE 5 ှင့်

ဒုတိယဥကE 5 တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ရမည်။
18။ ဥကE 5သည်
အုပ်ချMပ်ေရး

အမျိMးသားကာကွယ်ေရး ှင့်

သို မဟုတ်

တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ

လုံ GခMံေရးေကာင်စီမှအပ
ြပည်ေထာင်စုအဆင့်

အဖွဲ1အစည်း တစ်ရပ်ရပ်တွင် တာဝန်ေပးအပ် ြခင်းခံရပါက ဥကE 5အဖ
ြ စ်မှ
ုတ်ထွက် Gပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
19။ ဒုတိယဥကE 5သည် အုပ်ချMပ်ေရး သို မဟုတ် တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ
ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ1အစည်း

တစ်ရပ်ရပ်တွင်

တာဝန်ေပးအပ် ြခင်း

ခံရပါက ဒုတိယဥကE 5အဖ
ြ စ်မှ ုတ်ထွက် Gပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
တာo
တာoန်မှရပ်စဲြခင်း
20။ ဥကE 5

သို မဟုတ်

ဒုတိယဥကE 5သည်

ုတ်ထွက်လ\င် ြဖစ်ေစ၊

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖ စ်မှ ရပ်စဲ ြခ င်းခံရလ\င် ြဖ စ်ေစ၊ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိလ\င်ြဖစ်ေစ၊ ဥကE 5
* 2012ခု ှစ်၊ြပည်သူလတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 8 အရအစားထိုးသည်။
**အထက်ပါဥပေဒ ပုဒ်မ 9 အရ အစားထိုးသည်။

14
သို မဟုတ်

ဒုတိယဥကE 5တာဝန်မှ

လတ်ေတာ်၏

Pုပ်သိမ်း ြခင်းကို

ခံရလ\င် ြဖစ်ေစ၊ ကွယ်လွန်လ\င် ြဖစ်ေစ ဥကE 5 သို မဟုတ် ဒုတိယဥကE 5အဖ
ြ စ်မှ
ရပ်စဲ Gပီး ြဖစ်ေစရမည်။
21။ ဥကE 5ကို ြဖစ်ေစ၊ ဒုတိယဥကE 5ကို ြဖစ်ေစ၊ ဥကE 5 ှင့် ဒုတိယဥကE 5
ှစ်ဦးစလုံးကိုြဖစ်ေစ လတ်ေတာ်က ေအာက်ပါအေက
J ာင်း တစ်ရပ်ရပ် ြဖ င် ့
သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်း ှင် ့အညီ တာဝန်မှ Pုပ်သိမ်း ိုင်သည်(က) ိုင်ငံေတာ်၏ ေကျးဇူးသစBာေတာ်ကို ေဖာက်ဖျက် ြခင်း၊
(ခ) ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ

ြပ5ာန်းချက်များကို

ေဖာက်ဖျက်

ကျTးလွန် ြခင်း၊
(ဂ) အကျင့်သိက^ာပျက် ြပားခ
ြ င်း၊
(ဃ) ဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာတာဝန်များကို ေကျပွန်စွာမေဆာင်ရွက်
ြခင်း။
22။ ဥကE 5 သို မဟုတ် ဒုတိယဥကE 5သည် ပုဒ်မ 21 ပါအေက
J ာင်း
တစ်ရပ်ရပ်ေ Jကာင့်

ဥကE 5

သို မဟုတ်

ဒုတိယဥကE 5

တာဝန်မှ

Pုပ်သိမ်း ြခင်းခံရလ\င် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ရပ်စဲ Gပီး ြဖစ်ေစရ
မည်။

15
အခန်း(7)
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်စဲြခင်း
23။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ေအာက်ပါအေက
J ာင်း တစ်ရပ်ရပ်
ြဖစ်ေပ=လ\င် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ရပ်စဲ Gပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူ
ရမည်(က) ဥပေဒ ှင့်အညီ ုတ်ထွက် ြခင်း၊
(ခ) ြပည်သူ လတ်ေတာ်

ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒအရ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ကုိ ဆုံးPUံး ြခင်း၊
(ဂ) တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖ စ်မှ ြပန်လည်
Pုပ်သိမ်းခံရြခင်း၊
(ဃ) ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ 396၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် ြပ5ာန်း
ထားေသာ အေက
J ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေ Jကာင့် ဥပေဒ ှင့်အညီ တာဝန်မှ
ြပန်လည်Pုပ်သိမ်းခံရြခင်း၊
(င) ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ရပ်စဲခံရြခင်း၊
(စ) ကွယ်လွန် ြခင်း။

16
အခန်း(8)
လတ်ေတာ်အဖွဲ1အစည်းများ ဖွဲ1စည်းြခင်း
ဖွဲ1စည်းြခင်း
24။

လတ်ေတာ်သည် ေအာက်ပါလတ်ေတာ်ေကာ်မတီများကို လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ1စည်းရမည်(က) ဥပေဒက
J မ်းေကာ်မတီ၊
(ခ) ြပည်သူ ေငွစာရင်းေကာ်မတီ၊
(ဂ) လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ၊
(ဃ) အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊

ကတိများ ှင့်

တာဝန်ခံချက်များ

စိစစ်ေရးေကာ်မတီ။
25။ ဥကE 5သည်

လတ်ေတာ်ေကာ်မတီတစ်ခုစီ၌

ပါဝင်ရမည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးချယ်၍ လတ်ေတာ်သို တင် ြပရမည်။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ

ှစ်ခုထက်ပို၍

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း မရှိေစရ။
26။ လတ်ေတာ်သည်(က) ကာကွယ်ေရး ှင့် လုGံ ခံ Mေရးဆိုင်ရာကိစBများကိုလည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်
ဆိုင်ရာကိစBများကိုလည်းေကာင်း ေလ့လာတင် ြပေစရန် အေက
J ာင်း
ေပ=ေပါက်ပါက

ကာကွယ်ေရး ှင့်

တပ်မေတာ်သား

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်

သတ်မှတ်၍ ဖွဲ1စည်းရမည်။

လုံ GခMံေရးေကာ်မတီကို
ကာလ

17
(ခ) အဆိုပါ ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံ GခMံေရးေကာ်မတီတွင် လုပ်ငန်း
လိုအပ်ချက်အရ တပ်မေတာ်သားမဟုတ်ေသာ သင့်ေလျာ်သည့်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း

ထည့်သွင်းဖွဲ1စည်း ုိင်

သည်။
27။ လတ်ေတာ်သည်

ဥပေဒပ
ြ Mေရး၊

အုပ်ချMပ်ေရး၊

တိုင်းရင်းသား

လူမျိMးများအေရး၊ စီးပွားေရး၊ ဘOာေရး၊ လူမUေရး၊ ိုင်ငံ ြခားေရးတို အပ
ြ င်
အခ
ြ ားေရးရာကိစBများကိုေလ့လာတင် ြပေစရန်

လိုအပ်ပါက

ေကာ်မတီများကို

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်

ဖွဲ1စည်း ိုင်သည်။

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး

လတ်ေတာ်

ကာလသတ်မှတ်၍

တစ်ရပ် ှင့်တစ်ရပ်အ Jကား

ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်လာသည့်အခါ ဥကE 5သည် ေကာ်မတီတွင်ပါဝင်ရမည့်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးချယ်တာဝန်ေပးအပ် Gပီး အနီးကပ်ဆုံး
ကျင်းပသည့် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ တင် ြပအတည် ြပMချက် ရယူရမည်။
ပူးေပါင်းေကာ်မတီများ
28။ လတ်ေတာ်သည်

အမျိMးသားလတ်ေတာ် ှင့်

ညFိ ိUင်းရန်ကိစB

ေပ=ေပါက်လ\င် လတ်ေတာ် ှင့်အမျိMးသားလတ်ေတာ်တုိ မှ ကိုယ်စားလှယ်
ဦးေရ

တူညီစွာပါဝင်ေသာ

ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက်
ကိုယ်စားလှယ်များကို

ပူးေပါင်းေကာ်မတီတစ်ရပ်ကို
ယင်းေကာ်မတီတွင်ပါဝင်မည့်

ေရွးေကာက်တင်ေြမFာက်

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတစ်ရပ် ှင့်

ဖွဲ1စည်း
လတ်ေတာ်

တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။

တစ်ရပ်အ Jက ား

ေဆာင်ရွက်ရန်

လိုအပ်လာသည့်အခါ ဥကE 5 အချင်းချင်းညFိ ိUင်း၍ ပူးေပါင်းေကာ်မတီတွင်
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ပါဝင်ရမည့် လတ်ေတာ် ှစ်ရပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးချယ်တာဝန်
ေပးအပ် Gပီး အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပသည့် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ တင် ြပ
အတည် ြပMချက်ရယူရမည်။
သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်သို

ယင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏
အစီရင်ခံစာ

သက်တမ်းသည်

တင်သွင်း Gပီးသည့်အချိန်အထိ

ြဖစ်သည်။
29။ လတ်ေတာ် ှင့် အမျိMးသားလတ်ေတာ်တို သည် ပုဒ်မ 24 ှင့် 26 တို ပါ
ေကာ်မတီများက

ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစBများမှအပ

အေက
J ာင်းကိစB

တစ်ရပ်ရပ်ကို လတ်ေတာ် ှစ်ရပ်လုံးက ေလ့လာရန်ရှိပါက ယင်းလတ်ေတာ်
များ၏ ဥကE 5များသည် အချင်းချင်းညFိ ိUင်း၍ လတ်ေတာ် ှင့် အမျိMးသား
လတ်ေတာ်တို မှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ တူညီစွာပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းေကာ်မတီ
တစ်ရပ်ကို ဖွဲ1စည်းေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ လတ်ေတာ်သည် ထိုေကာ်မတီတွင်
ပါဝင်မည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို

တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမFာက်

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး

တစ်ရပ် ှင့်တစ်ရပ်

အ Jက ား ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်လာသည့်အခါ ဥကE 5အချင်းချင်း ညFိ ိUင်း၍
ပူးေပါင်းေကာ်မတီတွင် ပါဝင်ရမည့် လတ် ေတာ် ှစ ် ရပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်
များကို ေရွးချယ် တာဝန် ေပးအပ် Gပီး အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပသည့် လတ်ေတာ်
အစည်းအေဝး၌

တင် ြပအတည် ြပMချက်

ရယူရမည်။

ယင်းပူးေပါင်း

ေကာ်မတီ၏ သက်တမ်းသည် သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်သို အစီရင်ခံစာ
တင်သွင်း Gပီးသည့် အချိန်အထိ ြဖစ်သည်။
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အဖွဲ1ဝင်ဦးေရ၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့် ှင့် သက်တမ်း သတ်မှတ်ြခင်း
30။ လတ်ေတာ်သည် လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများ၏ အဖွဲ1ဝင်ဦးေရ၊ တာဝန်၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့် ှင့် သက်တမ်းတို ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
31။ လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများသည်

လတ်ေတာ်ကို

တာဝန်ခံရမည်။

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး ကျင်းပချိန်မဟုတ်လ\င် ဥကE 5ကို တာဝန်ခံရမည်။
ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲ1များ
32။ လတ်ေတာ်သည် လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများကသာ ေလ့လာရန် ြဖစ်ေသာ
အေက
J ာင်းကိစBရပ်များမှအပ

ကျန်အေက
J ာင်းကိစBများကို

ေလ့လာရန်

လိုအပ်ပါက ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲ1များကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်
လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်သည့်
ဖွဲ1စည်း ိုင်သည်။

ိုင်ငံသားများထည့်သွင်း၍လည်းေကာင်း

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး

တစ်ရပ် ှင့်တစ်ရပ်အ Jကား

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာသည့်အခါ ဥကE 5သည် ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲ1များကို
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်သည့်

ိုင်ငံသား

များကို ထည့်သွင်း၍လည်းေကာင်း ဖွဲ1စည်း ိုင်သည်။ ယင်းသို ဖွဲ1စည်း ြခင်းကို
အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပသည့် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ တင် ြပအတည် ြပMချက်
ရယူရမည်။
33။ လတ်ေတာ်သည်
ဖွဲ1စည်းသည့်အခါ

ပုဒ်မ

32

ပါ

ေကာ်မရှင် ှင့်

အဖွဲ1များကို

အဖွဲ1ဝင်ဦးေရ၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့် ှင့်

သက်တမ်းတို ကိုပါ သတ်မှတ်ေပးရမည်။

20
အခန်း(9)
လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများ
ပုံမှန်အစည်းအေဝးများ
34။ လတ်ေတာ်

သက်တမ်းတစ်ရပ်၏

ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝးကို

အေထွ ေထွေရွးေကာက်ပွဲ စတင်ကျင်းပသည့်ေန ရက်မှ ရက်ေပါင်း 90
အတွင်း ကျင်းပရမည်။
35။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကို
လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများ

ဥကE 5က

ေခ=ယူကျင်းပရမည်။

ကျင်းပရန်လိုအပ်သည့်

အစီအစဥ်များကို

ဥကE 5က စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
36။ လတ်ေတာ်ပုံမှန်အစည်းအေဝးကို ဥကE 5က တစ် ှစ်လ\င် အနည်းဆုံး
တစ် Iကိမ် ေခ=ယူကျင်းပရမည်။ ပုံမှန်အစည်းအေဝး တစ် Iကိမ် ှင့် တစ် Iကိမ်
အက
J ား အရှည် Jကာဆုံးကာလသည် 12 လ ထက်မပိုေစရ။
37။ လတ်ေတာ်၏ ေနာက်သက်တမ်းများအတွက် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး
များကို ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ ြပ5ာန်းချက် ှင့်အညီ တာဝန်ဆက်လက်
ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ဥကE 5က ေခ=ယူကျင်းပရမည်။

*38။ (က) လတ်ေတာ်သက်တမ်းတစ်ရပ်၏
တက်ေရာက်လာေသာ
ြပည်ေထာင်စု

ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝးသို

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က

အသိအမှတ် ြပMလာဖ
ြ င့်

စိစစ်အတည် ြပMရန်

ထုတ်ေပးသည့်
လတ်ေတာ်က

*2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 10အရအစားထိုးသည်။
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လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ မဖွဲ1စည်းရေသးမီ ဥကE 5သည်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ေရး ေကာ်မတီတစ်ရပ်ကို
သင့်ေလျာ်ေသာ ိုင်ငံသားများဖ
ြ င့် ဖွဲ1စည်းရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်

အခွင့်အေရးေကာ်မတီ

ဖွဲ1စည်း Gပီးချိန်မှစ၍

ယင်းေကာ်မတီသည် လတ်ေတာ်သက်တမ်းအတွင်း ဆက်လက်
ကျင်းပသည့်

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများသို

လာေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား

တက်ေရာက်
စိစစ်၍

အတည် ြပMရမည်။
အစည်းအေဝးေနရက်၊ အချိန်သတ်မှတ်ြခင်း ှင့် အထေမ
ြ ာက်ြခင်း
39။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကို ဥကE 5က သတ်မှတ်သည့် ေနရက် ှင့်
အချိန်တွင် ကျင်းပရမည်။
40။ လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူမည့်ကိစBရပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်
ရယူမည့်ကိစBရပ်များ ှင့် အတည် ြပMချက်ရယူမည့် ကိစBရပ်များကို ေအာက်ပါ
အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး

ကျင်းပဆဲကာလ ြဖ စ်လ\င်

ယင်း

အစည်းအေဝး၌ ေဆွးေ ွးဆုံး ြဖတ်ရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး
အနီးကပ်ဆုံး
ရမည်။

ကျင်းပဆဲကာလ

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌

မဟုတ်လ\င်
ေဆွးေ ွးဆုံး ြဖတ်
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41။ လတ်ေတာ်

သက်တမ်းတစ်ခုအတွင်း

ကျင်းပေသာ

လတ်ေတာ်

အစည်းအေဝးတစ်ရပ်ရပ်၏ ပထမေနတိုင်း၌ လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးသို
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

စုစုေပါင်းဦးေရ၏

ထက်ဝက်ေကျာ်ဦးေရ တက်ေရာက်လ\င် ယင်းအစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက်
သည်။ အကယ်၍အထမေမ
ြ ာက်ပါက အစည်းအေဝးကို ေရ1ဆိုင်းကျင်းပ
ရမည်။
42။ ပုဒ်မ 41 အရ အစည်းအေဝး အထမေမ
ြ ာက်သည့်အတွက် ေရ1ဆိုင်း
ကျင်းပေသာ အစည်းအေဝးများ ှင့် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက် Gပီးေနာက်
ဆက်လက်ကျင်းပေသာ အစည်းအေဝးများတွင် လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုေပါင်းဦးေရအနက်
အနည်းဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံ

တက်ေရာက်လ\င်

ယင်းအစည်းအေဝးများ

အထေမ
ြ ာက်သည်။
အစည်းအေဝး၌ ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစBရပ်များ
43။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ ေအာက်ပါကိစBရပ်များကို ေဆာင်ရွက်
သည်(က) ိုင်ငံေတာ်သမ,တေပ
ြ ာ Jကားသည့် မိန် ခွန်းကို မှတ်တမ်းတင် ြခင်း၊
(ခ)

ိုင်ငံေတာ်သမ,တက ေပးပို ေသာ သဝဏ်လာ ှင့် ဥကE 5က
ခွင့် ြပ Mေသာ

အ ြခ ားသဝဏ်လ ာများကို

ဖတ် Jကားခ
ြ င်း ှင့်

မှတ်တမ်းတင် ြခင်း၊
(ဂ) ဥပေဒက
J မ်းတင်သွင်းြခင်း၊ ေဆွးေ ွးြခင်း ှင့် ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊
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(ဃ) ဖွဲ1စည်းပုံအေ ြခ ခံဥပေဒပါ ြပ 5ာန်းချက်များအရ လတ်ေ တာ်က
ေဆာင် ရွက်ရမည့် ကိစ Bရပ် များ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေဆွးေ ွး ြခင်း ှင့်
ဆုံး ြဖတ် ြခင်း၊
(င) လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာများကို ေဆွးေ ွး ြခင်း၊
ဆုံး ြဖတ် ြခင်း ှင့် မှတ်တမ်းတင် ြခင်း၊
(စ) အဆိုတင်သွင်း ြခင်း၊ ေဆွးေ ွး ြခင်း ှင့် ဆုံး ြဖတ် ြခင်း၊
(ဆ) ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်း ြခင်း ှင့် ေဖ
ြ Jကားခ
ြ င်း၊
(ဇ) ဥကE 5ကခွင့် ြပ Mသည့်ကိစBရပ်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
မဲခွဲဆုံးြဖတ် ြခင်း
44။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများတွင် အဆုံးအဖ
ြ တ် ြပMရမည့် အေ Jက ာင်း
အရာတစ်ရပ်ရပ် ှင့်
ဥပေဒတွင်

စပ်လျဥ်း၍

အခ
ြ ားနည်း

မဲခွဲဆုံး ြဖ တ်ရာ၌

ြပ5ာန်းထားခ
ြ င်းမရှိလ\င်

ဖွဲ1စည်းပုံအေြခခံ
အစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်၍ ဆ Yမဲေပးသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ များရာ
ဆ Yမဲ ြဖင့် ဆုံး ြဖတ်ရမည်။
45။ ပုဒ်မ 44 အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဥကE 5 သို မဟုတ် ဥကE 5
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဒုတိယဥကE 5သည် ဆ Yမဲမေပးရ။ ေထာက်ခံ
ဆ Yမဲ ှင့် ကန် ကွက်ဆ Yမဲအေရအတွက်ချင်း တူညီေနသည့် ကိစBရပ်
တွင်သာ အ ိုင်မဲေပးရမည်။
46။ ဥကE 5 ှင့် ဒုတိယဥကE 5 ေရွးေကာက်တင်ေ ြမFာက်ရာတွင် သတ်မှတ်ထား
သည့်နည်းလမ်းများ ှင့်အညီ

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင်

သဘာပတိ
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အပါအဝင်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးက

မဲခွဲဆုံး ြဖတ်ရမည်။

သဘာပတိသည် အ ိုင်မဲေပးပ
G ီး ဆုံး ြဖတ်ပိုင်ခွင့် မရှိေစရ။
လွတ်လပ်
လပ်စွာ ေပ
ြ ာဆိုခွင့် ှင့် ဆ Yမဲေပးပိုင်ခွင့်
47။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်

လတ်ေတာ်

လတ်ေတာ်က ဖွဲ1စည်းသည့် ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့်
ေဆွးေ ွးေပ
ြ ာဆိုရာ၌

ြပည်ေထာင်စုမ GပိMကွဲေရး၊

သို မဟုတ်
အဖွ1ဲ များတွင်

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး

ညီSွတ်မUမ GပိMကွဲေရး ှင့် အချMပ်အ ြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင် Gမဲေရးတို ကို
ထိခိုက် ြခင်း၊ *[ဘာသာ သာသနာကို ပုတ်ခတ်ေ ြပာဆို ြခ င်း]၊ အ ြခ ားပါတီ
တစ်ခုခုကို ထိခိုက်ပုတ်ခတ်ေ ြပ ာဆို ြခ င်း၊

ိုင်ငံေတာ် ှင့်

ိုင်ငံသားများ၏

အကျိMးစီးပွားကို ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ ေကျးဇူးသစBာကို ေဖာက်ဖျက်
ြခ င်း၊

ိုင်ငံေတာ်၏လုံ Gခ Mံ ေရး ှင့်

လ\ိM ဝှက်ချက်ကို

တိုက်Pိုက်ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေပါက် Jကားေစခ
ြ င်း၊ ပုဂ]ိMလ်
တစ်ဦးဦး၏ အကျင့်စာရိတ_ သို မဟုတ် အပ
ြ Mအမူ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေပ
ြ ာဆို ြခင်း၊
ဖွဲ1စည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ

ြပ5ာန်းချက်များကို

ေဖာက်ဖျက် ြခင်းစသည့်

ေဆွးေ ွးေပ
ြ ာဆို ြခင်းမှအပ လွတ်လပ်စွာ ေပ
ြ ာဆိုခွင့် ှင့် ဆ Yမဲေပးပိုင်ခွင့်
ရှိသည်။ ထိုသို လတ်ေတာ် သို မဟုတ် လတ်ေတာ်ကဖွဲ1စည်းသည့် ေကာ်မတီ၊
ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲ1တို တွင် တင် ြပေဆွးေ ွး ြခင်း၊ ေမးခွန်းများေမးမ
ြ န်း ြခင်းတို
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ဤဥပေဒမှအပ အခ
ြ ား
ဥပေဒအရ အေရးယူ ြခင်းမပ
ြ Mရ။
*2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 11အရအစားထိုးသည်။
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48။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို
ေကာ်မတီ၊

ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲ1တစ်ရပ်ရပ်၏

တက်ေရာက်ရန်
ဖွဲ1စည်းသည့်

ြဖစ်ေစ၊

ဖိတ် Jကားခ
ြ င်းခံရေသာ

လတ်ေတာ်ကဖွဲ1စည်းသည့်
အစည်းအေဝးသို ြဖစ်ေစ
ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ1အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို

ြပMေသာ အဖွဲ1အစည်းဝင်များ

ကိုယ်စား

သို မဟုတ် ပုဂ]ိMလ်များသည် လတ်ေတာ်

သို မဟုတ် လတ်ေတာ်ကဖွဲ1စည်းသည့် ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲ1များတွင်
ေဆွးေ ွးေပ
ြ ာဆိုရာ၌ ြပ ည်ေထာင်စုမ Gပ ိMကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီSွတ်မU မပ
G ိMကွဲေရး ှင့် အချMပ်အ ြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင် Gမဲေရးတို ကို
ထိခိုက်ြခင်း၊ *[ဘာသာ သာသနာကို ပုတ်ခတ် ေပ
ြ ာဆို ြခင်း]၊ ိုင်ငံေတာ် ှင့်
ိုင်ငံသားများ၏ အကျိMးစီးပွားကို ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း၊
သစBာကိုေဖာက်ဖျက် ြခင်း၊

ိုင်ငံေတာ်၏ေကျးဇူး

ိုင်ငံေတာ်၏ လုံ Gခ Mံ ေရး ှင့် လ\ိM ဝှက်ချက်ကို

တိုက်Pိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေပါက် Jကား
ေစခ
ြ င်း၊ ပုဂ]ိMလ်တစ်ဦးဦး၏ အကျင့်စာရိတ_ သို မဟုတ် အပ
ြ Mအမူ ှင့်စပ်လျဥ်း၍
ေပ
ြ ာဆို ြခင်း၊ ဖွဲ1စည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ ြပ5ာန်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်
ြခင်းစသည့် ေဆွးေ ွးေပ
ြ ာဆို ြခင်းမှအပ လွတ်လပ်စွာ ေပ
ြ ာဆိုခွင့်ရှိသည်။
လတ်ေတာ် သို မဟုတ် လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့် အဖွဲ1ဝင်များတွင်
တင် ြပေပ
ြ ာဆိုမUများ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ယင်းအဖွဲ1အစည်းဝင်များ သို မဟုတ်
ပုဂ]ိMလ်များအား ဤဥပေဒမှအပ အခ
ြ ားဥပေဒအရ အေရးယူ ြခင်း မပ
ြ Mရ။

*2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 11အရအစားထိုးသည်။
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49။ ပုဒ်မ 47

ှင့် 48 တို တွင် ပါရှိေသာ ပုဂ]ိMလ်များသည် အထက်ပါ

အခွင့်အေရးများကို ကျင့်သုံး Jကရာတွင် ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ကျTးလွန်မUများ
ရှိခဲ့ပါက ယင်းတို သည် လတ်ေတာ်၏စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များအရလည်းေကာင်း၊ တည်ဆဲဥပေဒများအရလည်းေကာင်း အေရးယူ ြခင်း
ခံရမည်။
ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲ1အစည်းများ၏ တင်ြပခွင့်
50။ *[ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲ1အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို

ကိုယ်စားပ
ြ Mေသာ

အဖွဲ1အစည်းဝင်များသည် -]
(က) လတ်ေတာ်ဥကE 5၏ ခွင့် ြပMချက် ြဖင့် လတ်ေတာ်အစည်း အေဝးသို
တက်ေရာက်သည့်အခါ

မိမိအဖွဲ1အစည်း ှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

ဥပေဒက
J မ်းများ သို မဟုတ် ကိစBရပ်များ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ရှင်းလင်း
ေပ
ြ ာဆို ေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
(ခ) လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် ှင့်အဖွဲ1များ၏ အစည်းအေဝး
သို ယင်းေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် သို မဟုတ် အဖွဲ1အ Iက ီးအမှTး၏
ခွင့် ြပ Mချက် ြဖ င့်

တက်ေရာက်သည့်အခါ

မိမိအဖွဲ1အစည်း ှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒက
J မ်းများ သို မဟုတ် ကိစBရပ်များ ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ ရှင်းလင်းေပ
ြ ာဆို ေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) လတ်ေတာ်ဥကE 5၏ ခွင့် ြပMချက် ြဖင့် လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးသို
တက်ေရာက်သည့်အခါ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက တင်သွင်း
*2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 12အရအစားထိုးသည်။
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ေမးမ
ြ န်းသည့် မိမိအဖွဲ1အစည်း ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေမးခွန်းများ
ကို ြပန်လည်ေ ြဖ Jကားခွင့်ရှိသည့်အ ြပင် အဆိုများ ှင့်စပ်လျဥ်း၍
ရှင်းလင်းေဆွးေ ွး အက
I ံ ြပMခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများက လတ်ေတာ်သို အစီရင်ခံစာတင်သွင်း
ရန် မိမိအဖွဲ1အစည်း ှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစBရပ်များကို ေမးမ
ြ န်း
လာပါက

ေဆာင်ရွက်မUအေခ
ြ အေန၊

GပီးစီးမUအေခ
ြ အေန ှင့်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း Gပီးစီး ြခင်း
မရှိပါက Gပီးစီး ြခင်းမရှိသည့် အေက
J ာင်းရင်းကို ြပန် Jကားခွင့်
ရှိသည်။
(င) လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများ၊ ေကာ်မရှင်များ ှင့်အဖွဲ1များက လုပ်ငန်း
တာဝန် ှင့်

ဆက်စပ်ေသာကိစBအတွက်

ေဆွးေ ွးတင် ြပရန်

တိုက်Pိုက်ဖိတ် Jကားပါက လာေရာက်ရှင်းလင်း ေဖ
ြ Jကားရမည်။
အခန်း(10)
10)
ုိင်ငံေတာ်သမ,တ ှင့် လတ်ေတာ်ဆက်သွယ်ေရး
51။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်၍

လိုေ Jကာင်း

အေက
J ာင်း Jကားလ\င်

ိုင်ငံေတာ်သမ,တက

ိုင်ငံေတာ်သမ,တအားဖိတ် Jကား၍
ေပးရမည်။

လိုအပ်သည်များကို

မိန် ခွန်းေပ
ြ ာ Jကား
ဥကE 5သည်

စီစဥ်ေဆာင်ရွက်
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52။ လတ်ေတာ်သည်
ရှိေသာအခါ

ိုင်ငံေတာ်သမ,တအား

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အေက
J ာင်း Jကားရန်

နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်

အေက
J ာင်း

Jကား ိုင်သည်(က) လတ်ေတာ်တွင်

အဆိုတစ်ရပ်

တင်သွင်းအတည် ြပMပ
G ီးေနာက်

သဝဏ်လာအဖ
ြ စ် ြဖင့် ဥကE 5ထံမှတစ်ဆင့်

ိုင်ငံေတာ်သမ,တထံ

ေပးပို ြခင်း။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စား ဥကE 5က ိုင်ငံေတာ်သမ,တထံ သဝဏ်လာ
ေပးပို ြခင်း။
အခန်း(11)
11)
အေရးေပ=ကာလဆိုင်ရာ ြပ5ာန်
5ာန်းချက် ှင့် လတ်ေတာ်
53။ ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ
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အရ

ိုင်ငံေတာ်သမ,တသည်

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချMပ်အား ိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒပ
ြ Mေရး၊ အုပ်ချMပ်
ေရး ှင့် တရားစီရင်ေရးအာဏာများကို လဲအပ်ေ Jကာင်း ေက
J ညာသည့်ေန
မှစ၍ လတ်ေတာ်၏ ဥပေဒပ
ြ Mေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်
ဟုမှတ်ယူရမည်။ လတ်ေတာ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ လတ်ေတာ်သည်
အလိုအေလျာက် ဖျက်သိမ်း Gပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
54။ မိမိအားေပးအပ်ထားေသာ တာဝန်ကို Gပီးေမ
ြ ာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်
Gပီးစီးေက
J ာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချMပ်ထံမှ အစီရင်ခံစာရရှိသည့်
အခါ လတ်ေတာ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ြခင်း မရှိေသးပါက ိုင်ငံေတာ်သမ,တက
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ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၊

အမျိMးသားလတ်ေတာ်၊

ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသက
I ီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် အားလုံး ှင့် သက်ဆိုင်ရာ
ဦးစီးအဖွဲ1များ၏ ဥပေဒပ
ြ Mေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခ
ြ င်း
ကို ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ 423 အရ ပယ်ဖျက်လ\င် လတ်ေတာ်သည်
ကျန်ရှိေသာ လတ်ေတာ်သက်တမ်းအတွက် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်
ရမည်။
အခန်း (12)
12)
တားမ
ြ စ်ချက် ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
55။ မည်သူမဆိုေအာက်ေဖာ် ြပပါ တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်
ကျTးလွန်ေ Jကာင်း ြပစ်မUထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလ\င် ထိုသူကို တစ် ှစ်ထက်
မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(က) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး

ကျင်းပေနစဥ်

အစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်ခွင့်ရှိေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှအပ အခ
ြ ား
မည်သူမ\ ဥကE 5၏ခွင့် ြပMချက်မရရှိဘဲ လတ်ေတာ်အစည်းအ ေဝး
ခန်းမအတွင်းသို မဝင်ရ။
(ခ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး

ကျင်းပေနစဥ်

အစည်းအေဝး ခန်းမအတွင်းသို

လတ်ေတာ်

လိမ်လည်ေြပာဆို၍ြဖစ် ေ စ၊

သူ တ စ် ပ ါးအေယာင် ေ ဆာင် ၍ြဖစ် ေ စ ဝင်ေရာက် ြခင်းမပ
ြ Mရ။
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(ဂ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး ကျင်းပချိန်၌ြဖစ်ေစ၊ အစည်းအေဝး
ကျင်းပချိန်အပ၌ဖ
ြ စ်ေစ ဥကE 5၏ခွင့် ြပMချက်မရှိဘဲ သတ်မှတ်
ထားေသာ လတ်ေတာ်ပရဝဏ်အတွင်း ညဥ့်အိပ်ညဥ့်ေနမပ
ြ Mရ။
56။ မည်သူမဆို ေအာက်ေဖာ် ြပပါ တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်
ကျTးလွန်ေ Jကာင်း ြပစ်မUထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလ\င် ထိုသူကို

ှစ် ှစ်ထက်

မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် ှစ်သိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(က) သတ်မှတ်ထားေသာ လတ်ေတာ်ပရဝဏ်အတွင်း ဆ Y ြပ ြခ င် း
သို မဟု တ ် တစ် န ည် း နည် း ြဖ င် ့ ဆူ ပ ူ ေ ှာင့်ယှက် ြခင်းမပ
ြ Mရ။
(ခ) လတ်ေတာ် သို မဟုတ် လတ်ေတာ်အဖွဲ1အစည်း တစ်ရပ်ရပ်က
ေဆွးေ ွးေမးမ
ြ န်းရန်

ဖိတ်ေခ=ခ
ြ င်းခံရသူတစ်ဦးအား

မတရား

Jသဇာလမ်းမိုး ြခင်း၊ ေသွးေဆာင် ြခင်း သို မဟုတ် Gခိမ်းေခ
ြ ာက် ြခင်း
မပ
ြ Mရ။
(ဂ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမ၌ဖ
ြ စ်ေစ၊
အတွင်း၌ ြဖ စ်ေစ

လတ်ေတာ်ပရဝဏ်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

တစ်ဦးအား

ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ြပMခ
ြ င်း သို မဟုတ် အေ ှာင့်အယှက်ေပးခ
ြ င်း
မပ
ြ Mရ။
(ဃ) လတ်ေတာ်ကိစBရပ်များ ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပးထားေသာ
ဝန်ထမ်းတစ်ဦး သို မဟုတ် လတ်ေတာ် လုံGခံMေရးတာဝန်ရှိသူ
တစ်ဦးအား

ယင်း၏

တာဝန်ဝတ_ ရားများ

ေ ှာင့်ယှက် ြခင်း သို မဟုတ် ဟန် တားခ
ြ င်းမပ
ြ Mရ။

ေဆာင်ရွက်ရာ၌
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(င) လတ်ေ တာ် သို မဟု တ် လတ်ေ တာ်အဖွဲ1အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ကို
လိမ်လည်လှည့် ြဖားရန်အ Iကံ ြဖင့် အတု ြပMလုပ်ထားသည့် စာရွက်
စာတမ်း၊ အေထာက်အထားများကို တင် ြပ ြခင်းမပ
ြ Mရ။
(စ) လ\ိM ဝှက်စွာ

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့်

လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ

စာရွက်စာတမ်းများ၊ အေက
J ာင်းအရာများ၊ အချက်အလက်များ၊
ကိန်းဂဏန်းများ၊ Pုပ်ပုံကားချပ်များ ှင့် အခ
ြ ားအေထာက်အထား
များကို ြပင်ပသို ေပါက် Jကားေစရန် ေပ
ြ ာဆိုြခင်း၊ ေရးသားခ
ြ င်း၊
ပုံ ှိပ်ြခင်း၊ ြဖန် ချိြခင်း သို မဟုတ် တစ်နည်းနည်း ြဖင့် ဆက်သွယ်
ေပးပို ြခင်းမပ
ြ Mရ။
(ဆ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး ခန်းမ၌ဖ
ြ စ်ေစ၊ လတ်ေတာ်ပရဝဏ်
အတွင်း၌ြဖစ်ေစ ခွင့်ြပMထားသူမှအပ လက်နက်ယူေဆာင်လာခ
ြ င်း
မပ
ြ Mရ။
57။ (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ပုဒ်မ 55 ှင့် ပုဒ်မ 56
တို ပါ

တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ

ေဖာက်ဖျက်ကျTးလွန်လ\င်

လတ်ေတာ်Pုံးက ဥကE 5၏ ခွင့် ြပMချက်ရယူ Gပီး သက်ဆိုင်ရာ
တရားPုံးတွင် တရားစွဲဆို ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ေသာ ပုဂ]ိMလ်တစ်ဦးသည် ပုဒ်မ
55

ှင့် 56 တို ပါ တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်

ကျTးလွန်လ\င်

လတ်ေတာ်Pုံးက

တရားစွဲဆို ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

သက်ဆိုင်ရာတရားPုံးတွင်
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58။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ဤဥပေဒပုဒ်မ 11 ပုဒ်မခွဲ(က)၊
ပုဒ်မခွဲ(ခ) ှင့် ပုဒ်မခွဲ(ဂ)တို မှအပ ပုဒ်မ11ပါ ကျင့်ဝတ် ှင့် စည်းကမ်းများ
ဆိုင်ရာ

အချက်တစ်ခုခုကို

မလိုက်နာေက
J ာင်းေတွ1ရှိပါက

ဥကE 5သည်

ေအာက်ပါနည်းလမ်း ြဖင့် အေရးယူ ိုင်သည်(က) သတိေပးခ
ြ င်း၊
(ခ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကို

တက်ေရာက်ခွင့်အားယာယီ

ရပ်စဲ ြခင်း။
59။ ဤအခန်းပါ ပုဒ်မ 55 ှင့် ပုဒ်မ 56 တို ပါပ
ြ စ်မUများကို ရဲအေရးယူပိုင်
ခွင့်ရှိေသာြပစ်မUများအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်သည်။
အခန်း (13)
13)
အေထွေထွ
60။ ဤဥပေဒ ှင့်

ဤဥပေဒအရြပMလုပ်ေသာ

ေဆာင်ရွက်ချက်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍

နည်းဥပေဒများအရ

မည်သည့်တရားPုံးတွင်မ\

တရား

စွဲဆိုပိုင်ခွင့် မရှိေစရ။
61။ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က လတ်ေတာ်သို ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးေသာ
ကိစBရပ်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လတ်ေတာ်က ေဆာင်ရွက်ရမည်။
62။ ြပည်သူကေရွးချယ်ေပးေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိ
အားေရွးချယ်ေပးသည့်မဲဆ Yနယ်ကို ကိုယ်စားပ
ြ Mပ
G ီး ဂုဏ်ထူးဝိေသသ ှင် ့
ြပည့်စုံေသာ အများကေလးစားထိုက်သည့်ပုဂ]ိMလ်များ ြဖစ်သည့်အေလျာက်
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သက်ဆိုင်ရာမဲဆ Yနယ်၌

ေဒသဖွံ1 GဖိMးေရးစီမံကိန်းများ

ေရးဆွဲရာတွင်

လည်းေကာင်း၊ အုပ်ချMပ်ေရး၊ လူမUစီးပွားေရးကOတို ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ြပည်သူ
များ၏သေဘာထားဆ Y
အာဏာပိုင်

ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်လည်းေကာင်း

အဖွဲ1အစည်းများကဖ
ြ စ်ေစ၊

သက်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်ပုဂ]ိMလ်ကြဖစ်ေစ

အေလးထားတိုင်ပင်အပ်ေသာ ပုဂ]ိMလ်များဖ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
63။ လတ်ေတာ်၏ Pုံးလုပ်ငန်း ှင့် အုပ်ချMပ်မUကိစBအဝဝကို *[လတ်ေတာ်Pုံး]
က တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
64။ လတ်ေတာ်သည်

လိုအပ်ေသာမ
G ိM နယ်များတွင်

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်Pုံးများကို ဖွင့်လှစ်တည်ေထာင်ခွင့်ေပး ိုင်သည်။
65။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်Pုံးများကို လတ်ေတာ်က တာဝန်ယူဖွင့်လှစ်
ေပး ိုင် ြခင်းမရှိေသးမီ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိအစီအစဥ် ြဖင့်
ဖွင့်လှစ်လိုပါက ေနရာထိုင်ခင်း၊ Pုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကျခံ၍
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်Pုံးများကို ဖွင့်လှစ် ုိင်သည်။
66။ လတ်ေတာ်သည် *[လတ်ေတာ်Pုံး] ှင့် လတ်ေတာ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
ကိစBရပ်များအတွက် သုံးစွဲကုန်ကျမည့်

ှစ်စဥ် ဘOာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာ

ခန် မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းလျာထားချက်ကို ေရးဆွဲ ြပMစု Gပီး ဘOာေရးေကာ်မရှင် ှင့်
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို ေပးပို ရမည်။

*2012ခု ှစ်၊ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆုိင်ရာဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ပုဒ်မ 13အရအစားထိုးသည်။
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67။ လတ်ေတာ်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်၏ အခွင့်အာဏာအရ
ေသာ်လည်းေကာင်း ြဖန် ချိထုတ်ေဝသည့်အစီရင်ခံစာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊
လတ်ေတာ်မှတ်တမ်းများ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် မရှိေစရ။
68။ လတ်ေတာ်၏ေဆာင်ရွက်ချက်များ ှင့် မှတ်တမ်းများကို အများြပည်သူ
များသိရှိ ိုင်ရန် ထုတ် ြပန်ရမည်။ သို ရာတွင် ဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရဖ
ြ စ်ေစ၊
လတ်ေတာ်၏ဆုံး ြဖတ်ချက်အရဖ
ြ စ်ေစ တားမ
ြ စ်ထားသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်
များ ှင့် မှတ်တမ်းများကို ထုတ် ြပန် ြခင်း မပ
ြ Mရ။
69။ လတ်ေတာ်သည်

ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ

အပ် ှင်းထားေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ လတ်ေတာ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ ေအာင် ြမင်စွာ
အေကာင်အထည်ေဖာ် ိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ ဖွဲ1စည်းမUများကို ေရးဆွဲဖွဲ1စည်း
တည်ေထာင် ိုင်သည်။
70။ ဤဥပေဒပါြပ5ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာ
တွင်

လတ်ေတာ်သည်

အမိန် ေက
J ာ် ြငာစာ၊

အမိန် ၊

နည်းဥပေဒများ၊
Sန် Jကားချက် ှင့်

စည်းမျဥ်း၊

စည်းကမ်း၊

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို

ထုတ် ြပန် ိုင်သည်။
71။ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒ ( ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး
ှင့်

ဖွံ1 GဖိMးေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ်

Pုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

- 12/2010)ကို

ဤဥပေဒဖ
ြ င့်
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* ြပည်ေထာင်စုသမ,တ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ1စည်းပုံအေခ
ြ ခံ ဥပေဒအရ
ကa ု်ပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ိုင်ငံေတာ်သမ,တ
ြပည်ေထာင်စုသမ,တ ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်

* ိုင်ငံေတာ်သမ,တ လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းမပြMေသာ ဥပေဒဖြစ်ပါသည်။

