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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး
၂၀၁၂ ခနှစ၊် တင်သင
ွ း် လာအမှတ်-၁

နိင်င တာ်သမ္မတ

နှင့်

(၎င်း၏ကိယ်စားြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်)

(တင်သင
ွ း် သည်ပ
့ ဂ္ဂုိ လ်)

၁။

နာယက၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

၂။

ဥက္က ၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၃။

ဥက္က ၊ အမျိုးသားလတ် တာ်

(ြပန်လည်ရင
ှ း် လင်းရမည်ပ
့ ဂ္ဂုိ လ်/အဖွဲ ့အစည်း)
-

တင်သင
ွ း် သည်ပ
့ ဂ္ဂုိ လ်အတွက်

ဦးြမင်ဝ
့ င်း၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး

ြပန်လည်ရင
ှ း် လင်းရမည်အ
့ ဖွဲ ့အစည်း

(၁)

အတွက်

ဦးြမညိမး် ၊ ဒတိယနာယက၊
ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နှင့်
ဒတိယဥက္က ၊ အမျိုးသားလတ် တာ် ။

(၂)

ဦးနန္ဒ ကျာ်စာွ ၊ဒတိယဥက္က
ြပည်သူ ့လတ် တာ်

လတ် တာ်အသီးသီးကဖွဲ ့စည်းထားသည့်
ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းအြဖစ်

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့်

ထည်သ
့ င
ွ း် အဓိပါ္ပ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ြခင်
ိ းသည်

ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှငည
့် ည
ီ တ
ွ ြ် ခင်းရှမ
ိ ရှိ

အနက်အဓိပါ္ပ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ိ ပးရန်

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၂၂ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် ၃၂၅ ပဒ်မခွဲ (က) အရ တင်သင
ွ း် မ

အဖွဲ ့တိ ့အား
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
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ဆး ြဖတ် ချက်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက်
နိင်င တာ်သမ္မတကိယ်စားြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်က ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ နိင်င တာ်
အချုပ်အြခာအာဏာြဖစ်သည့်
တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ့အစည်းဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်

ခက်မသးြဖာကိ
ြပည်နယ်အဆင့်နှင့်

ပိင်းြခားကျင့်သးရန်
ကိယ်ပိင်

အဖွဲ ့အစည်းဝင်များ

ြပည် ထာင်စအဆင့်၊

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ

အဆင့်များ၌

ခန် ့အပ်တာဝန် ပးြခင်းတိ ့ကိြပ ာန်းထား

သာ်လည်း" ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်း" ဆိသည့် စကားရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒတွင် သီးြခားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထားြခင်း မရှိသြဖင့် တိကျရှင်းလင်းစွာ သိရှိလိက်နာ ဆာင်ရွက်
နိင်ရန်အလိ ့ငှာ

နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးက

အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရန်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၃၂၂ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပဒ်မ ၃၂၅ ပဒ်မခွဲ (က) တိ ့အရ လ ာက်ထား
တင်သွင်းလာြခင်းြဖစ်သည်။
တင်သွင်းလာတွင် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များ၌ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒြဖင့်
ဖွဲ ့စည်း သာအဖွဲ ့အစည်း၊ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်း သာအဖွဲ ့အစည်း နှင့် ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒ ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ လတ် တာ်အဆင့်ဆင့်က ဖွဲ ့စည်း သာ အဖွဲ ့အစည်းဟူ၍
တွ ့ရှိရ ကာင်း၊ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒြဖင့်ဖွဲ ့စည်း သာအဖွဲ ့အစည်းများတွင်ယင်းဥပ ဒ ပဒ်မ၂၀၀
အရ

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ကိလည်း ကာင်း၊ပဒ်မ

လြခု ရး ကာင်စီကိလည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂၉၄ အရ
လည်း ကာင်း၊ပဒ်မ၂၂၉ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဘ

၂၀၁

အရ

အမျိုးသားကာကွယ် ရးနှင့်

ြပည် ထာင်စတရား လတ် တာ်ချုပ်ကိ

ာ ရး ကာ်မရှင်ကိလည်း ကာင်း ၊ပဒ်မ ၃၂၀ အရ

နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးကိလည်း ကာင်း

ဖွဲ ့စည်းထား ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉၈ အရ နိင်င တာ်သမ္မတကဖွဲ ့စည်း သာ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်နှင့်ပဒ်မ ၂၄၆ အရ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့ကိလည်း တွ ့ရ ကာင်း၊ထိ ့ြပင် ပဒ်မ၂၂၇
အရ ြပည် ထာင်စအစိးရကဖွဲစည်
့ း သာ ြပည် ထာင်စဆိင်ရာဝန်ထမ်းအဖွအစည်
ဲ့
းများြဖစ်သည့် ြပည် ထာင်စ
ဝန် ကီးဌာနများ၊ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရးနှင့် ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးတိ ့သည် ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စဆိင်ရာဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းများ

ြဖစ် ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ လတ် တာ်အသီးသီး ပ ပါက် ပီး နာက် ပဒ်မ၁၁၅ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့်
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ပဒ်မ

၁၄၇

ပဒ်မခွဲ

(က)

တိ ့တွင်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့်

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့က

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များြဖင့်ဖွဲ ့စည်းသည့် ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီ၊ ြပည်သူ ့ ငွစာရင်း ကာ်မတီ၊
လတ် တာ်အခွင့်အ ရး ကာ်မတီ၊

အစိးရ၏အာမခချက်များ၊ကတိများနှင့်

တာဝန်ခချက်များ

စိစစ် ရး ကာ်မတီတိ ့ကိလည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၁၁၅ ပဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပဒ်မ ၁၄၇ ပဒ်မခွဲ (ဂ) တိ ့အရ
လိအပ်ပါက လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များြဖင့် ကာလသတ်မှတ်၍ ဖွဲ ့စည်းသည့် ဥပ ဒြပု ရး၊
အပ်ချုပ် ရး၊ တိင်းရင်းသားလူမျိုးများအ ရး၊ စီးပွား ရး၊ဘ

ာ ရး၊ လူမ ရး၊ နိင်ငြခား ရး

ကာ်မတီများကိလည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၁၁၈ နှင့် ပဒ်မ ၁၅၀ တိ ့အရ အထက်ပါအ ကာင်းကိစ္စများ
မှအပကျန်အ ကာင်းကိစ္စများကိ လ့လာရန်လိအပ်ပါက လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များြဖင့်ြဖစ် စ၊
သင့် လျာ်သည့်

နိင်ငသားများထည့်သွင်း၍ြဖစ် စ

ဖွဲ ့စည်းသည့် ကာ်မရှင်

နှင့်

အဖွဲ ့များကိ

လည်း ကာင်း၊ လိအပ်လ င် ပဒ်မ ၁၁၆ နှင့် ပဒ်မ ၁၁၇ တိ ့အရ ဖွဲ ့စည်းသည့် ပူး ပါင်း ကာ်မတီများ
ကိလည်း ကာင်းဖွဲ ့စည်းနိင်သည်ကိ တွ ရ့ ကာင်း၊
လတ် တာ်များက ဖွဲ ့စည်းသည့် ကာ်မတီများ၊
ရသည်ရ
့ ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်တိ ့တူညြီ ခင်းမရှိ ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

သက်ဆင်
ိ ရာ

ကာ်မရှင်များနှင့် အဖွဲ ့များ၏ဖွဲ ့စည်းမနှင့် ဖွဲ ့စည်း
ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းများ၏

ဖွဲ ့စည်းမ၊

သက်တမ်း၊ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်တိ ့သည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒက သတ်မှတ်သည့်အတိင်း
ြဖစ် ကာင်း၊ သိ ့ရာတွင်လတ် တာ်အသီးသီးရှိ ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင် နှင့် အဖွဲ ့တိ ့သည် သက်ဆိင်ရာ
လတ် တာ်က ဖွဲ ့စည်းြခင်းြဖစ်၍ ယင်းအဖွဲ ့အစည်းများ၏ ဖွဲ ့စည်းမနှင့် သက်တမ်း၊ တာဝန်၊
လပ်ပိင်ခွင့်၊ ရပိင်ခွင့်တိ ့သည် သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်ကသက်မှတ်သည့်အတိင်းသာြဖစ် ကာင်း၊
ထိ ့ြပင်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်း သာ ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းများအား ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပဒ်မ ၉၀၊ ပဒ်မ ၉၁၊ ပဒ်မ ၉၇၊ ပဒ်မ ၁၀၀ ပဒ်မခွဲ (က)၊
ပဒ်မ ၁၄၀ နှင့် ပဒ်မ ၁၆၀ ပါ ြပ ာန်းချက်များအရ ဆာင်ရက
ွ ပ
် င်
ိ ခင
ွ မ
့် ျား ပးအပ်ထား သာ်လည်း
လတ် တာ်အသီးသီးရှိ ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်နှင့်အဖွဲ ့တိ ့အား ယင်း ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင့်များကိ ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒက

ပးအပ်ထားြခင်းမရှိ ကာင်း၊ သိ ့ြဖစ်ရာ လတ် တာ်အသီးသီးရှိ

ကာ်မရှင်နှင့်အဖွဲ ့တိ ့သည်
အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်ပသ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်း သာ

ကာ်မတီ၊

ြပည် ထာင်စအဆင့်

န်အားြဖင့်ြဖစ် စ၊အနှစ်သာရအားြဖင့်ြဖစ် စြခားနား ကာင်း၊ သိ ့ရာတွင်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအာဏာမတည်မီ

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီက
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ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ အ ကာင်အထည်

ဖာ် ရးအတွက် ကိုတင် ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းအြဖစ်

ြပ ာန်း သာ ဥပ ဒအချို ့၌ ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းဆိသည့် စကားရပ်အား သီးြခား
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိကာ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့် အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့က
ဖွဲ ့စည်းသည့်

ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင် နှင့်အဖွဲ ့ တိ ့ကိလည်း ထည့်သွင်းဖွင့်ဆိထား ကာင်း၊ ယင်းသိ ့

ဥပ ဒအချို ့တွင်ပါရှိ သာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်သည် အြခားဥပ ဒကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒကိ သာ်လည်း ကာင်း

သက် ရာက်ြခင်းမရှိနိင် ကာင်း၊

အဖွဲ ့အစည်းဆိ သာစကားရပ်သည်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊

အြခား

ဥပ ဒများတွင် သာ်လည်း ကာင်းပါဝင် နရာကျင့်သးလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အ ကပ်အတည်း
များရှိလာနိင် ကာင်း စသည်ြဖင့် ဖာ်ြပပါရှိသည်။
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နှင့်

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့ကိယ်စား

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

ဒတိယနာယကနှင့်အမျိုးသားလတ် တာ်ဒတိယဥက္က ဦးြမညိမ်းကြပန်လည်ရှင်းလင်းတင်ြပရာတွင်
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင် ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းဆိသည့် စကားရပ်ကိ အခန်း (၄)
ဥပ ဒြပု ရးက

၌ ပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပဒ်မ ၉၀၊ ပဒ်မ ၉၂ပဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပဒ်မ၉၇ ပဒ်မခွဲ(က)

ပဒ်မခွဲငယ်(၁)၊ ပဒ်မ၁၀၀ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မ ၁၀၁၊ ပဒ်မ ၁၀၃ ပဒ်မခွဲ (ခ) ပဒ်မခွဲငယ် (၁)၊
ပဒ်မ ၁၁၂ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပဒ်မ ၁၃၈ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မ ၁၄၀၊ ပဒ်မ ၁၅၈ ပဒ်မခွဲ(က) နှင့် ပဒ်မ ၁၆၀
တိ ့တွင် ဖာ်ြပသးနန်းထား ကာင်း၊ သိ ့ရာတွင် ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းများမှာ မည်သည့်
အဖွဲ ့အစည်းြဖစ် ကာင်း

တိတိကျကျ

အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထားြခင်းမရှိ ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၅၃ ၌ " ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါစကားရပ်များကိ အနက်အဓိပါ္ပ ယ်
ဖွငဆ
့် ရာတွ
ိ
င် တည်ဆစ
ဲ ကားရပ်များ အနက်အဓိပါ္ပ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ိ ရး ဥပ ဒကိ ကိးကားရမည် " ဟ
ြပ ာန်းထား ကာင်း ၊ ၁၉၇၃ခနှစ် စကားရပ်များအနက် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိ ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃
ပဒ်မခွဲ(ခ) တွင် " ဥပ ဒြပ ာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်၏ အနက်အဓိပါ္ပ ယ်ကိ ယင်းဥပ ဒကိြပုသည့်
အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်း၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်နင
ှ ့် ကိက်ညီ အာင် ဖွငဆ
့် ရမည်
ိ
" ဟြပ ာန်းထားသြဖင့်
ထိစကားရပ်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိဖွင့်ဆိပါ က ယခဥပ ဒြပုအာဏာပိင် အဖွဲ ့အစည်းြဖစ်သည့်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိက်ညီ အာင် ဖွင့်ဆိရမည် ြဖစ် ကာင်း၊ ထိ ့ြပင်
ပဒ်မ ၄ တွင်ြပ ာန်းထားသည့် " ဥပ ဒြပ ာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်၏ အနက်အဓိပါ္ပ ယ်ကိ ဖွငဆ
့် ရာ၌
ိ

5
ယင်းဥပ ဒကိ

မြပ ာန်းမီက

ဥပ ဒ ရးဆွဲ ရး ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့အစည်းတွင်

ဆွး နွးခဲသ
့ ည်အ
့ ချက်၊

ဥပ ဒမူ ကမ်းများကိ

လည်း ကာင်း၊

သိ ့မဟတ်

ဥပ ဒြပုအာဏာပိင်

မှတတ
် မ်းများကိလည်း ကာင်း၊

ရးဆွခ
ဲ ့ဲ သာ

ဥပ ဒြပုရြခင်း၏ကျိုး ကာင်း ဖာ်ြပချက်ကလည်
ိ
း ကာင်း

ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားနိင်သည်"ဆိ သာြပ ာန်းချက်နင
ှ အ
့် ညီ ဆာင်ရက
ွ သ
် င့် ကာင်း၊ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒပဒ်မ ၁၁၅ မှ ပဒ်မ ၁၁၈ အထိ ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင်နှင့် အဖွဲ ့များ

ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ရန်ြပ ာန်းထား ပီး ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၄၇ မှ

ပဒ်မ ၁၅၀ အထိ

အမျိုးသားလတ် တာ်၊ ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်နှင့်အဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ရန်ြပ ာန်းထား ကာင်း၊
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၁၈ ပဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် ပဒ်မ ၁၅၀ တိ ့တွင် " ြပည်သူ ့လတ် တာ်နင
ှ ့်
အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့သည်
ယင်း ကာ်မရှင်

သိ ့မဟတ်

အထက်ပါ
အဖွဲ ့များ၏

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့်
အဖွဲ ့ဝင်ဦး ရ၊

အဖွဲ ့များကိ
တာဝန်၊

ဖွဲ ့စည်းသည်အ
့ ခါ

လပ်ပင်
ိ ခင
ွ ၊့်

ရပိင်ခင
ွ န
့် င
ှ ့်

သက်တမ်းကိပါ သတ်မတ
ှ ် ပးရမည် " ဟ ပါရှိ ကာင်း၊ ထိ ့အတူ ယင်းဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ
ပဒ်မ၁၄၀ပဒ်မခွဲ(ခ) တွင် " ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည်ြ့ ပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်း
တစ်ရပ်ရပ်ကကိ
ိ ယ်စားြပု သာ
ကာ်မရှငမ
် ျားနှငအ
့် ဖွဲ ့များ၏

အဖွဲ ့အစည်းဝင်များသည်
အစည်းအ ဝးများသိ ့

အဖွဲ ့အ ကီးအမှူးများ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ကာ်မတီများ၊

ယင်း ကာ်မတီ၊

တက် ရာက်သည်အ
့ ခါ

ကာ်မရှင်

သိ ့မဟတ်

မိမအ
ိ ဖွဲ ့အစည်းနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သာ

ဥပ ဒ ကမ်းများ သိ ့မဟတ် ကိစရ
္စ ပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှငး် လင်း ြပာဆိ ဆွး နွးခွင့် ရှသ
ိ ည် " ဟ
ြပ ာန်းထား ပီး ပဒ်မ ၁၆၀ပဒ်မခွဲ(ခ) တွင်လည်းအမျိုးသားလတ် တာ် ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်နှင့် အဖွဲ ့
အစည်းအ ဝးများသိ ့တက် ရာက် ဆွး နွးခွင့်နှင့်
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ

ဥပ ဒြဖင့်

အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က ၊

စပ်လျဉ်း၍

အလားတူြပ ာန်းထား ကာင်း၊

ြပ ာန်းသတ်မှတ် ပးထား သာ

ဒတိယဥက္က တိ ့၏

လည်း ကာင်း၊ လတ် တာ်အသီးသီးက ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့်

တာဝန်လပ်ပိင်ခွင့်နှင့်
ကာ်မတီ၊

ရပိင်ခွင့်များသည်

ကာ်မရှင် နှင့် အဖွဲ ့များကိ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၁၈ ပဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် ပဒ်မ ၁၅၀ တိ ့အရ သတ်မှတ် ပးြခင်းသည်
လည်း ကာင်း၊ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ ယင်းဥပ ဒပဒ်မ၇၄ ၌
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်တွင်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့်

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့

ြပ ာန်းထားြခင်း ကာင့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

နှင့်

ပါဝင်သည်ဟ

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့သည်

6
ြပည် ထာင်စအဆင့်ြဖစ်သည်ကိ

အြငင်းထွကစ
် ရာမရှိ ကာင်း၊

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့က ရွး ကာက်တင် ြမာက် သာ
လည်း ကာင်း၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့်

ကာ်မရှင်နှငအ
့် ဖွဲ ့များသည်လည်း ကာင်း၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နင
ှ ့်

ဥက္က များ၊

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့က

ဒတိယဥက္က များသည်
ဖွဲ ့စည်း သာ ကာ်မတီ၊

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များသည်

လည်း ကာင်း၊

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြပည် ထာင်စအဆင့်ပဂ္ဂိုလ်များ ြဖစ်ြခင်းမှတစ်ပါးအြခား
မြဖစ်နိင် ကာင်း၊လတ် တာ်များတွင် ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်နှင့်အဖွဲ ့များကိ အ ကာင်း အရာအလိက်
ဖွဲ ့စည်းြခင်းြဖစ်၍

ဖွဲ ့စည်းမနှင့်

ရည်ရွယ်ချက်များမတူညီနိင် ကာင်း၊

အဖွဲ ့အစည်းအသီးသီး၏ သက်ဆိင်ရာက

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အလိက်အပ်ချုပ် ရး၊ တရားစီရင် ရး၊ ဥပ ဒြပု ရး

စသည်တိ ့ကိ တ ြပးညီ

ဆာင်ရွက် စြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အြပန်အလှနထ
် ိန်း ကျာင်းြခင်း

အားြဖင့် လည်း ကာင်း

ဆာင်ရွက် နြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ ယင်းကဲ့သိ ့

အ ကပ်အတည်းတစ်စတစ်ရာ ပ ပါက်ြခင်းမရှိ ကာင်း၊

ဆာင်ရွက်သည့်အတွက်

အ ကပ်အတည်းများရှိလာနိင်သည်ဟ

တင်ြပချက်သည် တွးဆချက် သက်သက်သာြဖစ် ကာင်း၊ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၄၀ နှင့်
ပဒ်မ ၁၆၀ တိ ့၏ ြခဆင်းတွင် " ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကကိ
ိ ယ်စားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်များသည်" ဟ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

လတ် တာ်ကဖွဲ ့စည်းသည့်

ဖာ်ြပသးနန်းထားသြဖင့်

အဖွဲ ့အစည်းများသည်လည်း

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းများသာြဖစ် ကာင်း၊ ယင်း ပဒ်မ၁၄၀ နှင့် ပဒ်မ၁၆၀ တိ ့ပါ
"ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်း သာ

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်"

ဆိသည့်စကားရပ်နင
ှ ့်ဆန် ့ကျင်၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိရန်မသင့် ကာင်း၊ အကယ်၍ ထိစကားရပ်ကိ
ြပင်ဆင်လိပါက ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၃၃ ၊ ပဒ်မ ၄၃၄၊ ပဒ်မ ၄၃၅၊ ပဒ်မ ၄၃၆ တိ ့ပါ
ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ

ြပင်ဆင်ရန်လိမည်ြဖစ် ကာင်း၊

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒ၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒ၊ အမျိုးသားလတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒများကိ နိင်င တာ် အးချမ်း
သာယာ ရး နှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီက ြပ ာန်းရာတွင် ယင်းဥပ ဒများ၏ နိဒါန်း၌ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၄၃ အရ ြပ ာန်းသည်ဟ
"ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ
ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စက
ီ

ဖာ်ြပထား ကာင်း၊ ယင်းဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၃ တွင်

အာဏာတည်သည့် န ့မတိင်မီ

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအတွက်

ကိုတင်
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ဆာင်ရက
ွ သ
် ည်လ
့ ပ်ငန်းရပ်များသည်

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ဆာင်ရက
ွ သ
် ည်ဟ

မှတယ
် ူ

ရမည်။ "ဟ ြပ ာန်းထား ကာင်း၊ ထိ ့အတူ ပဒ်မ ၄၄၅ တွင် " ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာ
နိင်င တာ်သည် နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့နှငန
့် င်
ိ င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်
ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စတ
ီ ိ ့၏

မူဝါဒလမ်းညန်မများ၊

ဥပ ဒများ၊

နည်းဥပ ဒများ၊

စည်းမျဉ်းများ၊

အမိန် ့ြပန်တမ်းများ၊ ကြငာချက်များကိလည်း ကာင်း၊ နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့နှင့်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်

ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စတ
ီ ိ ့၏ ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ၊

တာဝန်များနှင့်

ရပိင်ခင
ွ မ
့် ျားကိလည်း ကာင်း ဆက်ခသည်" ဟ ြပ ာန်းထား ကာင်း၊ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ
ပဒ်မ ၁၄၀ နှင့် ပဒ်မ ၁၆၀ တိ ့တွင် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်
အဖွဲ ့အစည်း

တစ်ရပ်ရပ်ဟ

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်တွင်

သးနန်းထားသည့်အြပင်

သက်ဆိင်ရာ

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းကိ

လတ် တာ်အသီးသီး၏

အဓိပ္ပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိထား ကာင်း၊

ယင်း ဖွင့်ဆိချက်ကိ ြပင်ဆင်ပါက ဥပ ဒ(၃)ရပ်လးကိ ြပင်ဆင်ရန်လိအပ်မည် ြဖစ် ကာင်း၊
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏အတည်ြပုချက်ြဖင့်သာြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ် ကာင်း၊လတ် တာ် များတွင်
ပူး ပါင်း ကာ်မတီ၊

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင်

နှင့်

အဖွဲ ့များ

ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ြခင်း

မှာ

ခိင် မဲ သာကျင့်စဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်ကိ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငတွင် ၁၉၄၇ ခနှစ်နှင့် ၁၉၇၄ ခနှစ်
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒများအရ

ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင်များ၏

သာဓကအရထင်ရှား ကာင်း၊ ယင်းသိ ့ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ြခင်းမှာ အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာကျင်စ
့ ဉ်လည်း
ြဖစ် ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့် အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့က ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့်

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင် နှင့် အဖွဲ ့များသည် ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းများတွင် အကျုးဝင်ြခင်း မရှိဟ ဆးြဖတ်ပါက အ ြခခဥပ ဒ၏ အဓိပ္ပါယ်သ ဘာကိ
ကျဉ်း ြမာင်း အာင် ကာက်ယူသည့် သ ဘာသက် ရာက် စနိင် ကာင်း စသည်ြဖင့် ရှင်းလင်း
တင်ြပသည်။
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စား ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဒတိယဥက္က

ဦးနန္ဒ ကျာ်စွာက ြပန်လည်

ရှင်းလင်းရာတွင် ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခဥပ ဒအရ အာဏာ(၃)ရပ်ကိ ကျင့်သးရာတွင် ဥပ ဒြပု ရး၊
အပ်ချုပ် ရးနှင့် တရားစီရင် ရးဟူ၍ ခွဲြခားြပဌာန်းထား ကာင်း၊ ယင်းအာဏာပိင် အဖွဲ ့(၃) ဖွဲ ့၏
လပ်ပိင်ခွင့်

အသီးသီးကိလည်း

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင်

ခွဲြခားြပ ာန်းထား ကာင်း၊
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လတ် တာ်နှင့် ပတ်သက်လ င် ပဒ်မ ၁၁၅၊ ပဒ်မ ၁၁၈၊ ပဒ်မ ၁၅၀ တိ ့ြဖစ် ကာင်း၊ လတ် တာ်
အသီးသီးက

ဖွဲ ့စည်းထား သာ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒက
များြဖစ် ကာင်း၊

ကာ်မတီ၊

ပးအပ်ထား သာ

ကာ်မရှင်

နှင့်

အခွင့်အာဏာအရ

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့များသည်လည်း

ဖွဲ ့စည်း သာ

အဖွဲ ့အစည်းဆိရာတွင်

အဖွဲ ့အစည်း

ြပည် ထာင်စအဆင့်

ဥပ ဒြပု ရးအဖွဲ ့၊ ြပည် ထာင်စအဆင့်အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့နှင့်ြပည် ထာင်စအဆင့်တရားစီရင် ရးအဖွဲ ့
ဟူ၍

သက်ဆိင်ရာက

အမျိုးသားကာကွယ် ရး

အလိက်

ခွဲြခားဖွဲ ့စည်းထား ကာင်း၊

နှင့်လြခု ရး ကာင်စီ၊

ဘ

ာ ရး ကာ်မရှင်

တင်သွင်းလာပါ
၊

နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးနှင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငတ
် ိ ့သည် ြပည် ထာင်စအဆင့်
အဖွဲ ့အစည်းဟ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင်

အတိအလင်း

ဖာ်ြပထားြခင်း

မရှိ ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒနှင့်အညီ ဖွဲ ့စည်းသည့် တစ်နိင်ငလးအတိင်းအတာြဖင့် တာဝန်ယူရ သာ
အဖွဲ ့အစည်းများကိ

ြပည် ထာင်စအဆင့်

ဥပ ဒများတွင်လည်း ကာင်း၊

သတ်မှတ်ရန်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့

လိသြဖင့်

လတ် တာ်ဆိင်ရာ

ဥပ ဒတွင်လည်း ကာင်းထည့်သွင်း

ြပ ာန်းရြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ ထိ ့ ကာင့်လတ် တာ်အသီးသီးကဖွဲ ့စည်း သာ ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်နှင့်
အဖွဲ ့များသည်လည်း

လတ် တာ်ဆိင်ရာ

ြဖစ်လာြခင်းြဖစ် ကာင်း၊
မတူညီသြဖင့်

ဥပ ဒများအရ

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းများသည်တစ်ခနှင့်တစ်ခ

ဖွဲ ့စည်းပ၊

ဖွဲ ့စည်းရသည့်

ရည်ရွယ်ချက်၊

အဖွဲ ့အစည်း

လပ်ငန်းသ ဘာသဘာဝ
လပ်ပိင်ခွင့်၊

တာဝန်နှင့်

သက်တမ်းများလည်းတူညီြခင်းမရှိနိင် ကာင်း၊ လတ် တာ်၏လပ်ငန်းသဘာဝအရ ဖွဲ ့စည်း သာ
ကိစ္စြဖစ်သြဖင့် သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်က ဖွဲ ့စည်းသည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာတွငသ
် ာ အ သးစိတ်
ဖာ်ြပထားမည်ြဖစ် ကာင်း၊
ကိစ္စကိလည်း

ယင်းသိ ့ ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင်နှင့်အဖွဲ ့များဖွဲ ့စည်းခန် ့ထားသည့်

သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်များကအတည်ြပု ပီးြဖစ် ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ပဒ်မ

၁၁၅

ယင်းကိစ္စအတွက်

ပဒ်မခွဲ(ဃ)၊ပဒ်မ၁၁၈ပဒ်မခွဲ(က)နှင့်ပဒ်မခွဲ(ခ)

ြပ ာန်းထား ပီးြဖစ် ကာင်း၊ လတ် တာ်အသီးသီးရှိ

ကာ်မတီ၊

တိ ့တွင်

ကာ်မရှင် နှင့် အဖွဲ ့တိ ့အား

ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင့်ကိ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒက ပးအပ်ထား ကာင်းမ တွ ့ရဟ တင်သွင်းလာတွင်
ဆိထား သာ်လည်း ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၄၀
ကာ်မတီများ၊

ပဒ်မ ခွဲ (ခ) တွင် " ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ကာ်မရှငမ
် ျားနှင့် အဖွဲ ့များ၏ အစည်းအ ဝးများသိ ့ ယင်း ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင်

9
သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ့အ ကီးအမှူး၏

ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

တက် ရာက်သည်အ
့ ခါ

မိမအ
ိ ဖွဲ ့အစည်းနှင့်

သက်ဆင်
ိ သာ ဥပ ဒ ကမ်းများသိ ့မဟတ် ကိစရ
္စ ပ်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ရှငး် လင်း ြပာဆိခွငရ
့် သ
ိှ ည် "
ဟ

ြပ ာန်းထားသည့်အတွက်

ကာ်မတီ၊

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒက

ကာ်မရှင် နှင့် အဖွဲ ့များ၏ လပ်ငန်း

ပင်လ င်

လတ် တာ်အသီးသီး၏

ဆာင်ရွက်ချက်များကိ အသိအမှတ်ြပု

ထား ကာင်း၊ အလားတူ ပဒ်မ ၁၆၀ ပဒ်မခွဲ(ခ) တွင် " အမျိုးသားလတ် တာ် ကာ်မတီများ၊
ကာ်မရှငမ
် ျားနှင့်
အဖွဲ ့အ ကီးအမှူး၏

အဖွဲ ့များ၏အစည်းအ ဝးများသိ ့
ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

ယင်း ကာ်မတီ၊

တက် ရာက်သည်အ
့ ခါ

ကာ်မရှင်

သိ ့မဟတ်

မိမအ
ိ ဖွဲ ့အစည်းနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သာ

ဥပ ဒ ကမ်းများ သိ ့မဟတ် ကိစရ
္စ ပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှငး် လင်း ြပာဆိ

ဆွး နွးခွငရ
့် သ
ိှ ည် "

ဟူ၍လည်း ြပ ာန်းထား ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒ၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဆိင်ရာ
ဥပ ဒ၊ အမျိုးသားလတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒများသည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၄၃ အရ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒက

ပးအပ် သာ

အခွင့်အာဏာအရ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ြပ ာန်းခဲ့ြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စအဆင့်ဆိသည့် စကားရပ်ကိ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင် ယဘယျသာ ဖာ်ြပခဲ့သြဖင့် ြပည် ထာင်စအဆင့် အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာ
အဖွဲ ့အစည်းများကိ

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ဥပ ဒ

ပဒ်မ

၉

တွင်

လည်း ကာင်း၊

ြပည် ထာင်စအဆင့် ဥပ ဒြပုလတ် တာ်ဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်
ဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၂
လတ် တာ်ဥပ ဒ

ပဒ်မခွဲ(စ) တွင်လည်း ကာင်း၊ ြပည်သူ ့ လတ် တာ်နှင့် အမျိုးသား

ပဒ်မ၂ ပဒ်မခွဲ(ဇ) တိ ့တွင် လည်း ကာင်း ထည့်သွင်းဖွင့်ဆိထားြခင်းြဖစ်ရာ

ယင်းသိ ့ဖွင့်ဆိြခင်းများသည်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒကိ

ကျာ်လွန်ရာ

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းအသီးသီးသည် မိမသ
ိ က်ဆိင်ရာ က

မ ရာက် ကာင်း၊

အလိက် ဥပ ဒြပု ရး၊

အပ်ချုပ် ရး၊ တရားစီရင် ရး၊ စာရင်းစစ် ဆး ရး စသည်တိ ့ကိ တ ြပးညီ ဆာင်ရွက် စြခင်းြဖင့်
လည်း ကာင်း၊ အြပန်အလှန်ထိန်း ကျာင်းြခင်း အားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒကိ
ြဖည့်ဆည်း ဖာ် ဆာင် န ကြခင်း

ြဖစ် ကာင်း၊

ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်း ကာင့်

အ ကပ်အတည်းတစ်စတစ်ရာ

ပ ပါက်ြခင်းမရှိ ကာင်း၊

အနက်အဓိပ္ပါယ်

ယ န ့အထိ
ဖွင့်ဆိပါက

ဥပ ဒြပုအာဏာပိင် အဖွဲ ့အစည်း ြဖစ်သည့် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့်
ကိက်ညီ အာင်ဖွင့်ဆိရမည်

ြဖစ် ကာင်း၊

ယင်းသိ ့ဖွင့်ဆိြခင်းမြပုပါက

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ
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ပဒ်မ

၄၅၃

ပါ

ြပ ာန်းချက်ကိ

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့က
အဖွဲ ့များသည်

မျက်ကွယြ် ပုရာ

ရာက် ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းများတွင်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နင
ှ ့်

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင်နှင့်

အကျုးဝင်ြခင်းမရှိဟ

ဆးြဖတ်ပါက

အ ြခခဥပ ဒ၏ အဓိပ္ပါယ်သ ဘာကိ ကျဉ်း ြမာင်း အာင် ကာက်ယူရာ ရာက်မည် ြဖစ် ကာင်း၊
ခရး၏ အဆးအြဖတ် ပးရန် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၃၂၂ ပဒ်မခွဲ(က) ကိ အကိးအကား
ြပုထား သာ်လည်း

ဖာ်ြပထားသည့်

ြပဿနာ(၂)ရပ်မှာ

ပဒ်မ

၃၂၂

ပဒ်မခွဲ(ခ)

နှင့်သာ

သက်ဆိင် ကာင်း၊ခရးသိ ့တင်သွင်းသည့်တင်သွင်းလာသည် မှားယွင်း သာ တင်သွင်းလာ ြဖစ်၍
နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးမှ ပဒ်မ ၃၂၂ ပဒ်မခွဲ(က)အရ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွငဆ
့် ရန်
ိ
လိအပ်ြခင်း မရှိ ကာင်း၊ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၃၂၂ ပဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးဥပ ဒပဒ်မ၁၂ပဒ်မခွဲ(ခ)တိ ့အရ ခရး၏ လပ်ငန်းတာဝန်မှာ " ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်၊ တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်၊ ြပည်နယ်လတ် တာ် သိ ့မဟတ် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့်
တိင်းဦးစီးအဖွဲ ့နှင့် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသဦးစီးအဖွဲ ့တိ ့က ြပ ာန်းသည်ဥ
့ ပ ဒများသည် ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒနှငည
့် ည
ီ တ
ွ ြ် ခင်းရှမ
ိ ရှိ စိစစ်ြခင်း" ဟ ြပ ာန်းထား ကာင်း၊ ယခစိစစ်ရမည့်ဥပ ဒများသည်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီက ြပ ာန်းခဲ့ သာ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်
ဆိင်ရာဥပ ဒ၊
ြဖစ် ကာင်း၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒနှင့်
ယင်းဥပ ဒများမှာ

အမျိုးသားလတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒများ

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က

ြပ ာန်းခဲ့သည့်

ဥပ ဒများ

မဟတ် သာ ကာင့် ခရး၌စိစစ်ခင
ွ ့မ
် ရှိသြဖင့်ပဏာမအဆင့်မှာပင် တင်သင
ွ း် လာကိ ပလပ်သင့် ကာင်း
ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။
နိင်င တာ်သမ္မတကတင်သွင်း သာတင်သွငး် လာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒဆိင်ရာခရးက အာက်ပါြပဿနာကိ အဓိကဆးြဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်"

လတ် တာ်အသီးသီးက

ဖွဲ ့စည်းထားသည့်

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှငန
် င
ှ အ
့် ဖွဲ ့တိ ့အား

ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းအြဖစ် ထည်သ
့ င
ွ း် အဓိပါ္ပ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ြခင်
ိ းသည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ညီညတ
ွ ြ် ခင်း ရှိ/မရှိ "
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အထက်ပါြပဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍

စိစစ်သးသပ်ရလ င်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဆိင်ရာ

ဥပ ဒပဒ်မ၂ပဒ်မခွဲ (စ)တွင်လည်း ကာင်း၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒပဒ်မ ၂ ပဒ်မခွဲ (ဇ) တွင်
လည်း ကာင်း၊ အမျိုးသားလတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒ ပဒ်မ ၂ ပဒ်မခွဲ (ဇ) တွင်လည်း ကာင်း
ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းကိ အာက်ပါအတိင်းအသီးသီးအဓိပါ္ပ ယ်ဖွင့်ဆိထားသည် "ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းဆိသည်မာှ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်း သာ
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၊အမျိုးသားကာကွယ် ရးနှင့် လြခု ရး ကာင်စ၊ီ ဘ ာ ရး
ကာ်မရှင၊် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ နိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာ
ခရး၊ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင၊် ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်နင
ှ ့် ြပည် ထာင်စ
ရာထူးဝန်အဖွဲ ့တိ ့ကိလည်း ကာင်း၊

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့က ဖွဲ ့စည်းသည့်

ကာ်မတီ၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နင
ှ ့်

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် အဖွဲ ့တိ ့ကိ

လည်း ကာင်း ဆိသည်။ "
အထက် ဖာ်ြပပါအတိင်း
အဖွဲ ့အစည်း

ကိ

လတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒအသီးသီးတွင်

အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထား သာ်လည်း

ြပည် ထာင်စအဆင့်

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင် ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းဟူ သာ စကားရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍
အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိြပ ာန်းထားြခင်း

မရှိ ပ။

သိ ့ရာတွင်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ

၇၇

ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပဒ်မ ၉၀၊ ပဒ်မ ၉၁၊ ပဒ်မ ၉၂ ပဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပဒ်မ၉၇ ပဒ်မခွဲ(က) ပဒ်မခွဲငယ် (၁)၊
ပဒ်မ ၁၀၀ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မ ၁၀၁၊ ပဒ်မ ၁၀၃ ပဒ်မခွဲ (ခ) ပဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ ပဒ်မ ၁၁၂ ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊
ပဒ်မ ၁၃၈ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မ ၁၄၀၊ ပဒ်မ ၁၅၈ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မ ၁၆၀၊ ပဒ်မ ၂၃၀ ပဒ်မခွဲ (က)
တိ ့တွင် " ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် " နှင့်
"ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကိယ်စားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်များ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ်များ " ဟူ၍ သးနန်း ဖာ်ြပ ထားသည်။
ထိ ့ ကာင့် တင်သွင်းလာတွင် ဖာ်ြပပါရှိသည့် ြပဿနာကိ ြဖဆိရန်အတွက် ြပည် ထာင်စ
သမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များအ ပ တွင် အဓိကထား၍စိစစ်ရန်
ြဖစ်သည်။
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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းဟူ သာစကားရပ်နှင့်

ြပ ာန်းချက်များအရ

စပ်လျဉ်းသည့်အသးအနန်းကိ

ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခဥပ ဒ အခန်း (၄)၊ ဥပ ဒြပု ရးအခန်းတွင် သးနန်းထားသည်။ ယင်းဥပ ဒြပု ရးအခန်းပါ
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယက၏ လပ်ငန်းတာဝန်အပိင်း၊ ပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (ဂ) တွင် အာက်ပါ
အတိင်းြပ ာန်းထားသည်(ဂ)

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်အစည်းအ ဝး၌

ဆွး နွး ဆာင်ရက
ွ ဆ
် ဲ အ ကာင်း အရာ

တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

လိအပ်လ င်

ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ
သိ ့မဟတ်

ပဂ္ဂုိ လ်များကိ

ကိယ်စားြပု သာ

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့

ဖွဲ ့စည်းသည့်

အဖွဲ ့အစည်းများ

တက် ရာက်ရင
ှ း် လင်း

တင်ြပ စရန် ဖိတ် ကားခွငရ
့် သ
ိှ ည်။
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၉၁ တွင် အလားတူ ြပ ာန်းထားသကဲ့သိ ့

ပဒ်မ

၁၁၂

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က ၏ လပ်ငန်းတာဝန်တွင် အာက်ပါအတိင်းြပ ာန်းထားသည် (ဂ)

ြပည်သူ ့လတ် တာ်အစည်းအ ဝး၌
တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍

ဆွး နွး ဆာင်ရက
ွ ဆ
် ဲ

လိအပ်လ င်

အ ကာင်းအရာ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွအစည်
ဲ့
းတစ်ရပ်ရပ်ကကိ
ိ ယ်စားြပု သာအဖွအစည်
ဲ့
းဝင်များ သိ ့မဟတ်
ပဂ္ဂုိ လ်များကိ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်အစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်ရင
ှ း် လင်း ြဖ ကား

စရန် ဖိတ် ကားခွငရ
့် သ
ိှ ည်။
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၄၄ တွင် အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က ၏လပ်ငန်း တာဝန်ကိ
ပဒ်မ ၁၁၂ ပါ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က ၏ လပ်ငန်းတာဝန်ဆိင်ရာ ြပ ာန်းချက် များအတိင်း
ြဖစ်သည်ဟ ဖာ်ြပထားသည်။
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကိယ်စားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်များသည် မိမိတိ ့နှင့်သက်ဆင်
ိ သည့် ဥပ ဒ ကမ်းများ သိ ့မဟတ်
ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ြပာဆိ ဆွး နွးရာတွင် ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ြဖစ်လ င်
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နာယက၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ြဖစ်လ င် ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က ၏
ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊

အမျိုးသားလတ် တာ်ြဖစ်လ င်

အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က ၏

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်လည်း ကာင်းရှင်းလင်း ြပာဆိ ဆွး နွးခွင့်ရှိသည်။ ထိသိ ့ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ
ဖွဲ ့စည်းသည့်ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိကိယ်စားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်များက
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့်

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့၌

ရှင်းလင်း ြပာဆိ

ဆွး နွးခွင့်ကိ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒပဒ်မ ၉၀၊ ပဒ်မ ၁၄၀ နှင့် ပဒ်မ ၁၆၀ တိ ့၌ အသီးသီး
ြပ ာန်းထားသည်။

ယင်းပဒ်မများပါ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်း သာ

ြပ ာန်းချက်များကိ

ဆက်စပ်သးသပ် ကည့်ပါက

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်း၊

ယင်းအဖွဲ ့အစည်း

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကိယ်စားြပု သာအဖွဲ ့အစည်းဝင်များ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ်များသည် ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့် အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့မှ ကိယ်စားလှယမ
် ျား ြဖစ်သည်ဟ
ရည်ညန်းထားြခင်း မရှိ ပ။
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ အခန်း(၄)၊ ဥပ ဒြပု ရးအခန်း၊ ဥပ ဒ ကမ်းများ တင်သွင်းြခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ြပ ာန်းချက်များတွင် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်
အဖွဲ ့အစည်းများဟူ သာစကားရပ်ကိ ထည့်သွင်းသးနန်း ြပ ာန်းထားသည်။

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ

ဥပ ဒ ပဒ်မ၁၀၀ပဒ်မခွဲ(က)တွင် " ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်
အဖွဲ ့အစည်းများသည်ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်းတွငပ
် ါရှိ သာကိစရ
္စ ပ်များအနက်မမ
ိ တ
ိ ိ ့စီမခန် ့ခွသ
ဲ ည့်
ကိစရ
္စ ပ်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့်

ဥပ ဒ ကမ်းများကိ

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့

တင်သင
ွ း် ခွငရ
့် သ
ိှ ည်"ဟ

သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့်

နည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ

ြပ ာန်းထားသည်။

ယင်းြပ ာန်းချက်နှင့်

ဆက်စပ်လျက် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဇယား(၁)ပါ ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်း တွင် နိင်င တာ်
ကာကွယ် ရးနှင့်

လြခု ရးက

မှအစြပုလျက်

တရားစီရင် ရးက

အထိ

ဝန် ကီးဌာန

အသီးသီးက စီမခန် ့ခွဲခွင့်ရှိသည့် ဥပ ဒြပုစာရင်းကိ တွ ့ရသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ယင်းဥပ ဒြပု
စာရင်းများမှာ အပ်ချုပ် ရးနှင့် တရားစီရင် ရးက
စာရင်းများြဖစ်သည်။

အပ်ချုပ် ရးနှင့်

အသီးသီးကစီမခန် ့ခွဲခွင့်ရှိသည့် ဥပ ဒြပု

တရားစီရင် ရးက

ဥပ ဒ ကမ်း အသီးသီးကိအာဏာသက် ရာက် စရန်

အသီးသီးက

စီမခန် ့ခွဲခွင့်ရှိသည့်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က

ရှိ ကာင်း ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၉၆ တွင် ြပ ာန်းထား ပီးြဖစ်သည်။

ဥပ ဒြပုခွင့်
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ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၌

ဆွး နွးဆးြဖတ်ရမည်ဟ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ၌

သတ်မှတ် သာ ဥပ ဒ ကမ်းများမှအပ မိမိတိ ့စီမခန် ့ခွဲပိင်ခွင့်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ဥပ ဒ ကမ်းများကိ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းဝင်များသည် ြပည်သူ ့လတ် တာ်တွင်ြဖစ် စ၊ အမျိုးသားလတ် တာ်တွင်ြဖစ် စ စတင်
ဆွး နွး ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ကာင်း ပဒ်မ ၁၀၁ တွင်ြပ ာန်းထားသည်။ ပဒ်မ ၁၀၁ ြပ ာန်းချက်ပါ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့် အဖွဲ ့အစည်းများဟူ သာစကားရပ်ကိလည်း ပဒ်မ ၁၀၀
တွင် ရည်ညန်း ဖာ်ြပသည့်အတိင်း အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူရမည်ြဖစ်သည်။
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ဥပ ဒ ကမ်းများကိ တင်သွင်းရာတွင်
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များနှင့်
ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်းတွင်

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းများ
အမျိုးသားလတ် တာ်

ပါရှိ သာကိစ္စရပ်များအနက်

သာမက

ကိယ်စားလှယ်များသည်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၌သာ

တင်သွင်းဆးြဖတ်ရမည်ဟ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ၌ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားသည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ
ကျန်ကိစ္စရပ်များနှင့်

စပ်လျဉ်း သာ

ဥပ ဒ ကမ်းများကိ

ဥပ ဒနှင့်အညီ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

သိ ့မဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ်သိ ့ စတင်တင်သွင်းခွင့်ရရှိ ကသည်။ ထိကဲ့သိ ့ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းများသာမက

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ်များကလည်း သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်များတွင် ဥပ ဒ ကမ်း တင်သွင်းခွင့်ကိ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၃၈
ြပ ာန်းထားသည်ကိ

ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ)၊ ပဒ်မ ၁၅၈ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တိ ့တွင်

ထာက်ရြခင်းအားြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် ဟူ သာစကားရပ်သည် ြပည်သူ ့လတ် တာ် သိ ့မဟတ်
အမျိုးသားလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

အမျိုးသားလတ် တာ်

ကိယ်စားလှယတ
် ိ ့နှင့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
တူညီ သာအဖွဲ ့အစည်း

သိ ့မဟတ်

သိ ့မဟတ်
ပဂ္ဂုိ လ်များ

မဟတ် ကာင်း ြမင်သာသည်။
အထက်တွင်

သးသပ် ဖာ်ြပခဲ့သည့်

အ ထာက်အထားြပု၍ ပဒ်မ တစ်ခချင်းတွင်
အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူလ င်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များကိ

ဖာ်ြပပါရှိသည့်အ ကာင်းအရာများကိ ဆက်စပ်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်
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အဖွဲ ့အစည်း

တစ်ရပ်ရပ်နှင့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကိယ်စားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်များ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်များသည်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ် နှင့် ယင်းလတ် တာ်တိ ့၏
ကိယ်စားလှယ်များ မဟတ် က ကာင်း အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူဖွင့်ဆိရ ပမည်။
ဥပ ဒအနက်အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူြခင်း နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိသည်။ ပထမတစ်မျိုးမှာ ဥပ ဒ၏
စာသားများကိ တိက်ရိက်အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူ ပီး ယင်းစာသားများ ပ တွင် ပ လွင်သည့်အတိင်း
အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူြခင်းြဖစ်သည်။ ဒတိယတစ်မျိုးမှာ ယင်းစာသား များတွင်ပင် ဥပ ဒြပုသူတိ ့၏
သ ဘာထား မည်ကဲ့သိ ့ ရှိခဲ့သည်ကိ ချင့်ချိန်၍ အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူြခင်း ြဖစ်သည်။
ထိ ့ြပင်အ ြခခဥပ ဒများနှင့်
သ ဘာအဓိပ္ပါယ်ကိ

၎င်းတိ ့တွင်ပါရှိ သာ

ပဒ်မများ၊

ြပ ာန်းချက်များ၏

ကာက်ယူရာတွင် လိက်နာ လ့ရှိသည့် ထးတမ်းစဉ်လာနှင့် ဥပ ဒသများ

ရှိသည်။ ၎င်းတိ ့အနက် အချို ့မှာ အ ြခခဥပ ဒ ရးဆွဲသည့်အဖွဲ ့အစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့်
သ ဘာထားများအတိင်း

ြဖစ် စရန်

အလားတူအ ကာင်းချင်းရာများ

နှင့်စပ်လျဉ်း သာ

ြပ ာန်းချက်များကိပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပီးမှ အဓိပ္ပါယ်သ ဘာကိ ကာက်ယူရမည်။ ပဒ်မတစ်ခ
သိ ့မဟတ်

ြပ ာန်းချက်တစ်ခ၏

သ ဘာအဓိပ္ပါယ်သည်

မရှင်းလင်းမြပတ်သားလ င်

အြခား

အလားတူပဒ်မများ၊ ြပ ာန်းချက်များကိပါထည့်သွင်း စဉ်းစားလ င် အဓိပ္ပါယ် ပ လွင် ထင်ရှား၍
လာနိင်သည်။
အထက်တွင် ဖာ်ြပခဲ့သည့်
လတ် တာ်တွင်
ဥပ ဒ ကမ်း

ရှင်းလင်း ဆွး နွး ြပာဆိခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
တင်သွင်းခွင့်နှင့်

ကာက်ယူလ င်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒြပ ာန်းချက်များတွင်

စပ်လျဉ်းသည့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်

အ ကာင်းအရာပါပဒ်မများ၊

အ ကာင်းအရာပါပဒ်မများအရ
ဖွဲ ့စည်းသည့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ပါရှိသည့်

ဖွဲ ့စည်းသည့်

အဓိပ္ပါယ်

ြပည် ထာင်စအဆင့်
ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကိယ်စားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်များ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်များသည်
လတ် တာ်

အဖွဲ ့အစည်းအသီးသီးနှင့်

ယင်းလတ် တာ်အသီးသီးတိ ့မှ

အဓိပ္ပါယ်တူညီြခင်း မရှိ ကာင်း ပ ပါက်လာ ပသည်။

ကိယ်စားလှယ်များနှင့်
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နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ အခန်း (၄) ဥပ ဒြပု ရးအခန်းတွင် ြပည်သူ ့လတ် တာ်
ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင် နှင့် အဖွဲ ့များ၊ အမျိုးသားလတ် တာ် ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင် နှင့် အဖွဲ ့များ
ဖွဲ ့စည်းြခင်းကိ သီးြခား ခါင်းစဉ်ြဖင့် သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားသည်။ ြပည်သူ ့လတ် တာ်က ကာ်မတီ၊
ကာ်မရှင်နှင့် အဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၁၅ မှ ပဒ်မ ၁၁၈
အထိလည်း ကာင်း၊

အမျိုးသားလတ် တာ်က

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင်နှင့်

အဖွဲ ့များ

ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဒ်မ ၁၄၇ မှ ပဒ်မ ၁၅၀ အထိလည်း ကာင်း ြပ ာန်းထားသည်။
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်သည်
ကာ်မရှင် နှင့် အဖွဲ ့များ နှင့် တူညီြခင်း ရှိ မရှိ ဆက်လက် စိစစ်ရမည်

လတ် တာ် ကာ်မတီ၊

ြဖစ်သည်။ ယင်းအခန်းတွင်ပါရှိသည့်
စကားရပ်များအရ

ဖာ်ြပပါဥပ ဒ ြပ ာန်းချက်များတွင် သးနန်းထားသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းဆိသည်မှာ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့် အဖွဲ ့အစည်းများြဖစ် ပီး လတ် တာ်အသီးသီးကဖွဲ ့စည်းသည့် ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင် နှင့်
အဖွဲ ့များနှင့်မတူ သီးြခားြဖစ် ကာင်း တွ ့ရသည်။ ဥပ ဒြပ ာန်းချက်များပါ စာသားများအတိင်း
တိက်ရိက်

အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူပါက

အ ြခခဥပ ဒအရ
အဖွဲ ့များသည်

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းဆိသည်မှာ

အဖွဲ ့အစည်းများြဖစ်သည်။

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်နှင့်

၁၁၅

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့က

နှင့်

ကာ်မတီ၊

ပဒ်မ

၁၄၇

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ဖွဲ ့စည်းပ

ကာ်မရှင်

နှင့်

ြပ ာန်းချက်တိ ့အရ

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှင်နှင့်

အဖွဲ ့အသီးသီးတိ ့ြဖစ် ကသည်။ ထိကဲ့သိ ့ ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် လတ် တာ် ကာ်မတီ၊
ကာ်မရှင်နှင့်အဖွဲ ့တိ ့မှာ

ဖွဲ ့စည်းမသဘာဝ

မတူညီ က သာ ကာင့်

ဥပ ဒပဒ်မ ၂ ပဒ်မခွဲ (ဆ) တွင် လည်း ကာင်း ၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဆိင်ရာ

အမျိုးသားလတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒပဒ်မ ၂

ပဒ်မခွဲ (ဆ) တွင် လည်း ကာင်း လတ် တာ်အဖွဲ ့အစည်းများ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိ သီးြခား
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိသိ ့ လတ် တာ်အဖွဲ ့အစည်းများ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိ
ဖွင့်ဆိ ပီးြဖစ်ပါလျက် လတ် တာ်အသီးသီးဆိင်ရာဥပ ဒများပါ“ ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်း”
ဟူ သာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်တင
ွ ် လတ် တာ်အဖွဲ ့အစည်းများြဖစ် ကသည့် ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်နှင့်
အဖွဲ ့များကိ ထပ်မထည့်သွင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထား ကာင်း တွ ့ရှိရသည်။
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အ ြခခဥပ ဒနှင့် ၎င်းတိ ့တွင်ပါဝင် သာ ပဒ်မများ၊ ြပ ာန်းချက်များ၏ သ ဘာအဓိပ္ပါယ် ကိ
ကာက်ယူရာတွင် ပဒ်မတစ်ခ သိ ့မဟတ် ြပ ာန်းချက်တစ်ခချင်းအလိက် တိက်ရိက်အဓိပ္ပါယ်
ကာက်ယူရသကဲ့သိ ့ အ ြခခဥပ ဒ ရးဆွဲသည့် အဖွဲ ့အစည်း၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်နင
ှ ့် သ ဘာထား
အတိင်းြဖစ် စရန်လည်း အဓိပါ္ပ ယ် ကာက်ယရ
ူ မည်ြဖစ်သည်။
ယင်း ယဘယျသ ဘာတရားကိ ၁၉၇၃ ခနှစ်၊ စကားရပ်များအနက်အဓိပါ္ပ ယ်ဖွင့်ဆိ ရး
ဥပ ဒတွင် အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပထားသည်ပဒ်မ ၃ (ခ)

ဥပ ဒြပ ာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်၏ အနက်အဓိပါ္ပ ယ်ကိ ယင်းဥပ ဒကိ ြပုသည့်
အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်း၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်နင
ှ ့် ကိက်ညီ အာင် ဖွငဆ
့် ရမည်
ိ
။

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ(၂၀၀၈ခနှစ်)ကိ

ရးဆွဲ

ြပ ာန်းရာတွင် အ ြခခဥပ ဒ ရးဆွဲသည့် အဖွဲ ့အစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိ သိရှရ
ိ န် ြမန်မာနိင်င၏
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒသမိင်းကိ ြပန် ြပာင်း ကည့်ရန်လိသည်။ သမိင်းအစဉ်အလာ ကီးမား သာ
နိင်င တာ်တွင် လွတ်လပ် ရးအြမန်ရရှိရန်အတွက် ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ပအ ြခခဥပ ဒကိ အလျင်အြမန်
ရးဆွဲကာ ၁၉၄၇ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက် န့တွင် တိင်းြပည်ြပုလတ် တာ်က အတည်ြပုြပ ာန်း
ခဲသ
့ ည်။ လွတလ
် ပ် ရးရရှိ သာအခါ နိင်င တာ်တင
ွ ် အဆိပါဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒြဖင့် ပါလီမန်
ဒီမိက ရစီစနစ်ကိ ဖာ် ဆာင်ကျင့်သးခဲ့သည်။
၁၉၇၄ ခနှစ်တွင် တစ်ပါတီပစကိ အ ြခခ၍ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတစ်ရပ်ကိ

ရးဆွဲ ပီး

ြပည်လးက တ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပ၍ အတည်ြပုြပ ာန်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခနှစ်တွင် နိင်င တာ်၌
ြဖစ် ပ လာသည့် အ ြခအ နအရပ်ရပ် ကာင့် အဆိပါဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒမှာလည်း ရပ်ဆိင်း
သွားခဲ့ရသည်။
အနာဂတ်နိင်င တာ်တွင်
တစ်ရပ်မရှိမြဖစ်လိအပ်သည့်အတွက်

ရရှည်အကျိုးရှိ ပီး

ခိင်မာသည့်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီသည်

၁၉၉၃ ခနှစ် မှစ၍ အမျိုးသားညီလာခကိ

ခ ယူကျင်းပ ပးခဲ့သည်။ အမျိုးသားညီလာခတွင်

နိင်င ရး၊ လြခု ရး၊ အပ်ချုပ် ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ဥပ ဒ ရးရာစသည့် ရ ထာင့်မျိုးစမှ
အ တွ ့အ ကု

ကယ်ဝသည့်ပဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ခဲ့သည်။

နိင်င တာ်အတွင်းတည်ရိှသည့်

မို ့နယ်
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အားလးမှ တိင်းရင်းသားကိယ်စားလှယ်များလည်း ပါဝင်ခဲ့ ကသည်။ ခိင်မာ သာ နိင်င တာ်
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတစ်ရပ်

ပ ပါက်ရန်အတွက်

အ ြခခရမည့်မူများနှင့်

အ သးစိတ်

အ ြခခရမည့်မူများကိ အနှစ်သာရြပည့်ဝစွာ ချမှတ်နိင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားညီလာခက ချမှတ်
ပးခဲ့သည့် အ ြခခမူများနှင့် အ သးစိတ် အ ြခခရမည့်မူများနှင့်အညီ ြပည် ထာင်စသမ္မတ
ြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ(၂၀၀၈ခနှစ်)ကိ ရးဆွဲအတည်ြပုြပ ာန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
အမျိုးသားညီလာခကချမှတ်သည့်အ ြခခမူများနှင့်
အ ြခခဥပ ဒြပုသည့်

ရည်ရွယ်ချက်နှင့်

အ သးစိတအ
် ြခခရမည့်မူများသည်

သ ဘာထားများပင်ြဖစ်သည်။

အ ြခခမူများတွင်

ထင်ရှားသည့်ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်မှာ " နိင်င တာ်အချုပ်အြခာအာဏာ၏ ခက်မသးြဖာြဖစ်သည့်
ဥပ ဒြပု ရးအာဏာ၊ အပ်ချုပ် ရးအာဏာနှင့် တရားစီရင် ရးအာဏာတိ ့ကိ တတ်နင်
ိ သမ ပိင်းြခား
သးစွြဲ ခင်းနှင့် အချင်းချင်းအြပန်အလှနထ
် န
ိ း် ကျာင်းြခင်းတိ ့ြပုသည်။" ဟူ သာ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ
ပဒ်မ ၁၁ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပ ာန်းချက်ြဖစ်သည်။
သိ ့ြဖစ်ရာ

အမျိုးသားညီလာခကချမှတ်သည့်

အ ြခခမူနှင့်အညီ

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိရလ င်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအခန်း(၄)၊ဥပ ဒြပု ရးအခန်း၌ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်
နှင့်အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့၏ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊လပ်ငန်းတာဝန်သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း၊ဥပ ဒြပုြခင်း၊ဥပ ဒ ကမ်း
တင်သင
ွ း် ြခင်းဟူ၍ ဥပ ဒြပု ရးအာဏာကျင်သ
့ း
သည်။

ယင်းဥပ ဒြပုြခင်း

အခန်းက

တွင်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြပ ာန်းသတ်မှတ် ပးထား
ဥပ ဒြပုအဖွဲ ့အစည်းများြဖစ်သည့်

လတ် တာ်

အသီးသီးနှင့် ယင်းလတ် တာ်များက ဖွဲ ့စည်းသည့် ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်နှင့် အဖွဲ ့များနှင့် ခွဲြခား
ကွဲြပား စရန်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းဟူ၍

သီးြခား ဖာ်ြပသးနန်းထားြခင်းြဖစ်သည်။
အမျိုးသားညီလာခက

နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ရးဆွဲရာတွင်

ပါဝင်မည့်

ဥပ ဒြပု ရးဆိင်ရာ အာဏာခွဲ ဝမအပိင်းအတွက် အ သးစိတ်အ ြခခရမည့်မူများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အမျိုးသားညီလာခကျင်းပ ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီဥက္က
များကိ လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိသည်။

ဦး အာင်တိး၏ ရှင်းလင်း ြပာ ကားချက်
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၁၉၇၃ ခနှစ်၊ စကားရပ်များအနက်အဓိပါ္ပ ယ်ဖွင့်ဆိ ရးဥပ ဒပဒ်မ ၄ တွင် " ဥပ ဒ
ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်၏ အနက်အဓိပါ္ပ ယ်ကဖွ
ိ ငဆ
့် ရာ၌
ိ
ယင်းဥပ ဒကိ မြပ ာန်းမီက ဥပ ဒ
ရးဆွဲ ရး ကာ်မရှင်

သိ ့မဟတ်

ဥပ ဒြပုအာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်းတွင်

မှတတ
် မ်းများကိလည်း ကာင်း၊ ဥပ ဒြပုရြခင်း၏ အကျိုးအ ကာင်း

ဆွး နွးခဲသ
့ ည်အ
့ ချက်၊
ဖာ်ြပချက်ကလည်
ိ
း ကာင်း

ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားနိင်သည်။" ဟူ သာဥပ ဒြပ ာန်းချက်လည်းရှိ ပီးြဖစ်သည်။
အမျိုးသားညီလာခကျင်းပ ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီဥက္က ၏
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့်

ရှင်းလင်းချက်များအနက်

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့်

ရှင်းလင်းချက်မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်"အမျိုးသားညီလာခကချမှတ် ပီးြဖစ်တ့ဲ
လတ် တာ်က ဆာင်ရက
ွ ရ
် မယ့်

အ သးစိတအ
် ြခခရမယ်မ
့ မ
ူ ျားမှာ
ကိစရ
္စ ပ်များ

ပါဝင်ပါတယ်။

ြပည် ထာင်စ
နိင်င တာ်

နယ်နမိတြ် ပင်ဆင်တက
့ဲ စ
ိ ၊္စ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်နယ်နမိတြ် ပင်ဆင်တက
့ဲ စ
ိ ၊္စ
ြပည် ထာင်စအစိးရဝန် ကီးဌာနများနဲ ့
အ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းမယ့်
ခန် ့အပ်တာဝန် ပး ရးကိစ္စ
ြပည် ထာင်စ

ဝန် ကီးဦး ရသတ်မတ
ှ ် ရးကိစ၊္စ

ြပည် ထာင်စအဆင့်
စသည်တိ ့ကိ

ပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ " (

အဖွဲ ့အစည်းများရဲ ့အဖွဲ ့ဝင်များ

နိင်င တာ်သမ္မတက

လတ် တာ်မာှ ဆွး နွးသးသပ် ပီး

ဖွဲ ့စည်းပ

တင်ြပ

လာတဲအ
့ ခါ

တင်ြပချက်ကသ
ိ ဘာတူမတူအဆးအြဖတ်

1)

အမျိုးသားညီလာခကျင်းပ ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီဥက္က ၏ရှင်းလင်းချက်အရဆိပါ က ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းမည့် ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ယင်းအဖွဲ ့အစည်းများ၏
အဖွဲ ့ဝင်များမှာနိင်င တာ်သမ္မတက ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏သ ဘာတူညီချက် တင်ြပရယူ ပီး
ခန် ့အပ်သည့် အဖွဲ ့အစည်းများြဖစ်သည်။

(1)

အမျိုးသားညီလာခ၌ နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ရးဆွဲရာတွင် ဥပ ဒြပု ရးအခန်းတွငပ
် ါဝင်မည့် ဥပ ဒြပုြခင်း ဆိင်ရာ
လပ်ငန်းများအတွက် ချမှတ်သင့်သည့် အ သးစိတ်အ ြခခရမည့်မူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားညီလာခကျင်းပ ရး လပ်ငန်း
ကာ်မတီဥက္က ဦး အာင်တး၏
ိ
ရှင်းလင်း ြပား ကားချက်များ၊ စာ-၁၁၊ ၃၅ (၃၆)။
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၎င်းအြပင်

အမျိုးသားညီလာခကျင်းပ ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီဥက္က က

အာက်ပါအတိင်း

1)

ရှင်းလင်းထားသည်ကိလည်း တွ ့ရသည်-(

" ဒါ့ ကာင့် ဥပ ဒတစ်ရပ်ြပ ာန်းတဲအ
့ ခါ အဲဒဥ
ီ ပ ဒနဲ ့သက်ဆင်
ိ တ့ဲ နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း
ဥပ ဒနဲ ့ စည်းကမ်းဥပ ဒများ

ထတ်ြပန်ခင
ွ က
့် ိ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းတဲ့

ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းများအား အပ်နင
ှ း် သင်ပ
့ ါ ကာင်း တင်ြပလိပါတယ်။ အမိန် ့
ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့၊ညန် ကားချက်နဲ ့ လပ်ထးလပ်နည်းများ ထတ်ြပန်ခင
ွ က
့် ိ တာ့ သက်ဆင်
ိ ရာ
အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အာဏာပိင်များအား အပ်နင
ှ း် ဖိ ့ သတ်မတ
ှ သ
် င်ပ
့ ါတယ်။ "

(၁)

အထက်ပါရှင်းလင်းချက်အတိင်း ဖွဲစည်
့ းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ၉၇ပဒ်မခွဲ(က)ပဒ်မခွင
ဲ ယ် (၁) နှင့် (၂)
တိ ့ကိ ြပ ာန်းထား ကာင်း တွ ့ရသည်။ ယင်းရှင်းလင်းချက်အရ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒအရ
ဖွဲ ့စည်းသည့်ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်သည် သက်ဆိင်ရာလတ် တာ် အသီးသီးက
ဖွဲ ့စည်းသည့်

လတ် တာ်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းနှင့်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏

သ ဘာတူညီချက်ကိရယူ၍

မတူဘဲ

နိင်င တာ်သမ္မတက

ခန် ့အပ်သည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းြဖစ်သည်။
ထိ ့ ကာင့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအခန်း

(၄)

ဥပ ဒြပု ရးတွင်

ြပ ာန်းပါရှိသည့်

ပဒ်မများကိ ဆက်စပ်သးသပ်ြခင်းအားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မတစ်ခစီတွင် ဖာ်ြပပါရှိသည့်အတိင်း
တိက်ရိက်အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူြခင်းအားြဖင့်လည်း ကာင်း၊

အမျိုးသားညီလာခက

အ ြခခမူများနှင့်အ သးစိတအ
် ြခခရမည်မ
့ ူများအရလည်း ကာင်း

"

ချမှတ်သည့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် " နှင့် " ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ
ဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကိယ်စားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်
သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်များ " သည် လတ် တာ် အသီးသီးက ဖွဲ ့စည်းသည့် ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင် နှင့်
အဖွဲ ့များ နှင့် တူညီမမရှိသည်မှာ ထင်ရှားသည်။

(1)

အမျိုးသားညီလာခ၌ နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ရးဆွဲရာတွင် ဥပ ဒြပု ရးအခန်းတွင်ပါဝင်မည့် ဥပ ဒြပုြခင်း ဆိင်ရာ
လပ်ငန်းများအတွက် ချမှတသ
် င်သ
့ ည့် အ သးစိတ်အ ြခခရမည့်မူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားညီလာခကျင်းပ ရး လပ်ငန်း
ကာ်မတီဥက္က ဦး အာင်တး၏
ိ
ရှင်းလင်း ြပာ ကားချက်များ။
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နိင်င တာ်သမ္မတကိယ်စား
အ ြခခဥပ ဒပါ

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်က

" ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့်

တင်သွင်းသည်မှာ

ြပည် ထာင်စအဆင့်

ဖွဲ ့စည်းပ
အဖွဲ ့အစည်း

တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့် ယင်းအဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ အဖွဲ ့ဝင် သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ် " ဟူ သာ စကားရပ်ကိ
အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရန် လ ာက်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၃ အရ
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီက ြပ ာန်းသည့် လတ် တာ်အသီးသီးဆိင်ရာ
ဥပ ဒများပါ " ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်း" ဟူ သာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်ကိ အနက်အဓိပ္ပါယ်
ဖွင့်ဆိ ပးရန် တင်သွင်းြခင်းမဟတ် ပ။ ယင်းလတ် တာ်အသီးသီးဆိင်ရာဥပ ဒများပါ အဓိပ္ပါယ်
ဖွင့်ဆိချက်မှာ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်ြခင်းရှိမရှိ ဆက်စပ်စိစစ်ဆးြဖတ်ရန်သာြဖစ်သည်။
ထိ ့ ကာင့် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၃ နှင့် ပဒ်မ ၄၄၅ ပါ ြပ ာန်းချက်များအ ပ
သးသပ်ရန်အ ကာင်း မ ပ ပါက် ပ။
ထိ ့အတူ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၄၀ နှင့် ပဒ်မ ၁၆၀ တိ ့၏ ြခဆင်းတွင်
အ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့်
အဖွဲ ့အစည်းဝင်များသည်"

ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းြဖစ် ကာင်း

" ဖွဲ ့စည်းပ

ကိယ်စားြပု သာ
ပ လွင်သည့်အတွက်

ယင်းပဒ်မ ၁၄၀ နှင့် ပဒ်မ ၁၆၀ တိ ့ပါစကားရပ်ကိ ြပင်ဆင်ပယ်ဖျက်ရန် အ ကာင်း ပ ပါက်မည်
မဟတ် ပ။
နိင်င တာ်သမ္မတကတင်သွင်းသည့်

တင်သွင်းလာမှာ

တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်

ြဖစ် သာ

လတ် တာ်အသီးသီးဆိင်ရာဥပ ဒများပါစကားရပ်ကိအဓိပါ္ပ ယ်ဖွင့်ဆိရန်တင်ြပြခင်းမဟတ်၊ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒပါစကားရပ်ြဖစ်သည်"့ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်
အဖွဲ ့အစည်း " ဆိသည့် စကားရပ်ကိ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိရန်သာ ြဖစ်သည်။
၁၉၇၃ခနှစ်၊စကားရပ်များအနက်အဓိပ္ပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိ ရးဥပ ဒပဒ်မ၃ပဒ်မခွဲ(ခ) ြပ ာန်းချက်မှာ
ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်၏

အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိဖွင့်ဆိရာတွင်

ဥပ ဒြပုအာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်း၏

ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိက်ညီ အာင်ဖင
ွ ့်ဆိရန်ြဖစ်သည်။ တင်သွင်းလာအရ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိရန်မှာ
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အ ြခခဥပ ဒြပ ာန်းချက်ပါစကားရပ်ကိ အဓိပ္ပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိရန်ြဖစ် ပီး တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ
ြပ ာန်းချက်ကိ
အဖွဲ ့အစည်းမှာ

အဓိပ္ပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိရန်မဟတ်၊

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒကိြပုသည့်အာဏာပိင်

ယခဥပ ဒြပုအာဏာပိင်ြဖစ်သည့်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်မဟတ်၊

အမျိုးသားညီလာခက ချမှတ်ခဲ့သည့် အ ြခခမူများနှင့်အ သးစိတ် အ ြခခရမည့်မူများနှင့်အညီသာ
ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒကိ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိရမည်ြဖစ်သည်။
ြခု၍သးသပ်ရလ င် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအခန်း(၄)၊ဥပ ဒြပု ရးအခန်းပါ ပဒ်မတစ်ခချင်း
အ ပ ဆက်စပ်၍ အနက်အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူချက်အရ " ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့်
ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ယင်းအဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကိယ်စားြပု သာ
အဖွဲ ့အစည်းဝင်များ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်များသည် နိင်င တာ်သမ္မတက ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏
သ ဘာတူအတည်ြပုချက်ရယူ ပီး

ခန် ့ထားသည့်

ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

အဖွဲ ့အစည်းဝင်ပဂ္ဂိုလ်များ ြဖစ် ကသည်။ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ အခန်း (၄)၊ ဥပ ဒြပု ရးအခန်း၌
သီးြခား ခါင်းစဉ်သတ်မှတ် ပီး ြပ ာန်းထားသည့် သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်အသီးသီးက ဖွဲ ့စည်း သာ
ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်နှင့် အဖွဲ ့များသည် လတ် တာ်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများြဖစ်သည်။
ထိ ့ ကာင့် နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပဒ်မ ၉၀၊

ပဒ်မ ၉၁၊

ပဒ်မ ၉၂ပဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပဒ်မ၉၇ ပဒ်မခွ(ဲ က)ပဒ်မခွဲငယ်(၁)၊ ပဒ်မ ၁၀၀ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မ ၁၀၁၊
ပဒ်မ ၁၀၃ ပဒ်မခွဲ(ခ) ပဒ်မခွဲငယ်(၁)၊ ပဒ်မ ၁၁၂ ပဒ်မခွ(ဲ ဂ)၊ ပဒ်မ ၁၃၈ ပဒ်မခွဲ(က)၊ပဒ်မ ၁၄၀၊
ပဒ်မ ၁၅၈ ပဒ်မ ခွဲ(က)၊ ပဒ်မ ၁၆၀၊ ပဒ်မ ၂၃၀ ပဒ်မခွဲ(က) တိ ့တွင် " ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ
ဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်" နှင့် " ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ
ဖွဲ ့စည်းသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကိယ်စားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်များ
သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ်များ " သည် နိင်င တာ်သမ္မတက ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ သ ဘာတူညီ
ချက်ကိ ရယူ ပီး ခန် ့ထားသည့် ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ယင်းအဖွဲ ့အစည်းဝင် သိ ့မဟတ်
ပဂ္ဂိုလ်များြဖစ် က ကာင်း အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိရမည်ြဖစ် ပသည်။
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အထက်ပါအ ကာင်းများ ကာင့်

နိင်င တာ်သမ္မတ၏

တင်သွင်းလာကိ

ခွင့်ြပု၍

တင်သွင်းလာပါြပဿနာကိ အာက်ပါအတိင်း ြဖဆိလိက်သည်"

လတ် တာ်အသီးသီးက

ဖွဲ ့စည်းထားသည့်

ကာ်မတီ၊

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့်

အဖွဲ ့တိ ့အား

ြပည် ထာင်စအဆင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းအြဖစ် ထည်သ
့ င
ွ း် အဓိပါ္ပ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ြခင်
ိ းသည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ညီညတ
ွ ြ် ခင်း မရှိ ကာင်း "

xxx
(သိန်းစိး)
ဥက္က
xxx

xxx

(ခင်လှြမင့်)
အဖွဲ ့ဝင်

( ဒါက်တာတင် အာင် အး)
အဖွဲ ့ဝင်

xxx

xxx

xxx

(ထွနး် ကည်)
အဖွဲ ့ဝင်

(စိးသိနး် )
အဖွဲ ့ဝင်

(ခင်ထွန်း)
အဖွဲ ့ဝင်

xxx

xxx

xxx

(ဆန်းြမင့်)
အဖွဲ ့ဝင်

(ြမင့် ကိုင်)
အဖွဲ ့ဝင်

(မိမိရီ)
အဖွဲ ့ဝင်

