ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီ

နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာ
ခရး ဥပ ဒ

၂၀၁၄ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၅ ရက် န ့အထိ
ြပင်ဆင်ထားသည့််အတိင်းြဖစ်သည်။

၂၀၁၄ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၅ ရက်

နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးဥပ ဒ
မာတိကာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ နိဒါန်း

၁

၂။ အခန်း (၁) ၊ အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့်
အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၃။ အခန်း (၂) ၊ ခရးဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် ခန် ့အပ်တာ၀န် ပးြခင်း

၂
၃

- ခရးဖွဲ ့စည်းြခင်း

၃

- ခန် ့အပ်တာ၀န် ပးြခင်း

၅

၄။ အခန်း (၃) ၊ ခရး၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ

၇

၅။ အခန်း (၄) ၊ ခရး၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်၊ ဆးြဖတ်ချက်
နှင့်သ ဘာထားရယူရန်တင်သွင်းြခင်း

၉

၆။ အခန်း (၅) ၊ တင်သွင်းလာကိ စိစစ်ြခင်း၊ ကားနာြခင်း၊
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိြခင်း၊သ ဘာထားြပန် ကားြခင်း၊
ဆးြဖတ်ြခင်း

၁၂

- စိစစ်ြခင်း

၁၂

- ကားနာြခင်း

၁၄

- အဓိပာ္ပ ယ်ဖင
ွ ့်ဆြခင်
ိ း၊သ ဘာထားြပန် ကားြခင်း၊
ဆးြဖတ်ြခင်း၊
၇။ အခန်း (၆) ၊ ခရးဆးြဖတ်ချက်၏ အကျိုးသက် ရာက်မ

၁၅
၁၆

၈။ အခန်း (၇) ၊ စွပ်စွဲြပစ်တင်ြခင်း၊ ရာထူးသက်တမ်း၊
ရာထူးမှနတ်ထွက်ြခင်း၊တာ၀န်မှရပ်စဲြခင်းနှင့်
လစ်လပ်ရာထူး နရာတွင်ြဖည့်စွက်
ခန် ့ထားြခင်း
၉။ အခန်း (၈) ၊ အ ထွ ထွ

၁၆
၁၈

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီ
နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး ဥပ ဒ
(နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီဥပ ဒ
အမှတ် ၂၁/၂ဝ၁ဝ)
၁၃၇၂ ခနှစ်၊ သီတင်းက တ်လြပည့် ကျာ် ၅ ရက်
( ၂၀၁ဝ ြပည့်နှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၂၈ ရက် )
နိဒါန်း
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ပဒ်မ

၄၄၃ တွင် ဖွဲ စ့ ည်းပအ ြခခဥပ ဒ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအတွက် ကိုတင်
ဆာင်ရွက်ရန် လိ အပ်သည့်လ ပ်ငန်းရပ်များကိ နိ င်င တာ် အးချမ်းသာယာ
ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီက

ဆာင်ရွက် ပးရန် ြပ ာန်းထားသည့် အ လျာက်

နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ် ရးနှင့် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်း
များကိ ချာ မွ စွ့ ာ ဆာင်ရွကန
် ိင်ရန်လည်း ကာင်း၊ လတ် တာ်အသီးသီး ပ ပါက်
လာသည့်အခါတွင်
လည်း ကာင်း၊

ဆာင်ရွက်ရန်ရိှ သာလပ်ငန်းများကိ
ကိုတင် ဆာင်ရွကရ
် မည့်

ဆာင်ရွက်နိ င်ရန်

လပ်ငန်းရပ်များကိ

ဥပ ဒနှင့်

အညီ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်လည်း ကာင်း သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒများကိ ြပ ာန်းရန် လိအပ်
လာပါသည်။
သိ ့ြဖစ်ပါ၍ နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီသည်
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ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ နိင်င တာ်
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒဆိင်ရာခရး ဖွဲ ့စည်းနိင်ရန်နှင့် ခရး၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်
ခွငမ
့် ျားကိလည်း ကာင်း၊ ခရးနှငဆ
့် က်သွယရ
် မည့် နည်းလမ်းများကိလည်း ကာင်း
သတ်မှတ်နိင်ရန်အလိ ့ငှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၃ နှင့်အညီ ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
အခန်း ( ၁ )
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

(က) ဤဥပ ဒကိ နိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးဥပ ဒ
ဟ ခ တွင် စရမည်။
( ခ ) ဤဥပ ဒသည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ အာဏာတည်သည့် န ့မှ
စတင်၍ အာဏာတည် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ

အာက်ပါ

စကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါ

အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်(က) ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာ
နိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒကိ ဆိသည်။
( ခ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်
ကိယ်စားလှယ၊်

ဆိသည်မှာ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

အမျိုးသားလတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ်နှင့်

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်
တိ ့ကိ ဆိသည်။
(ဂ)

ခရး

ဆိသည်မှာ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

နိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးကိ ဆိသည်။
(ဃ) ဥက္က

ဆိသည်မှာ နိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး

ဥက္က ကိ ဆိသည်။
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( င) အဖွဲ ့၀င်

ဆိသည်မှာ

နိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာ

ခရး အဖွဲ ့ဝင်ကိ ဆိသည်။
( စ) တရားရး

ဆိသည်မှာ

တိင်း ဒသ ကီး
ကိယ်ပိင်

ြပည် ထာင်စ

သိ ့မဟတ်

တရားလတ် တာ်ချုပ်၊

ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၊

အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းတရားရး၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ

ဒသ တရားရးများ၊ ခရိင်တရားရးများ၊ မို ့နယ်တရားရးများနှင့်
ဥပ ဒအရ တည် ထာင် သာ အြခားတရားရးများကိ ဆိသည်။
(ဆ) ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စ ဆိသည်မှာ ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်
ရတိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသကိ ဆိသည်။
အခန်း (၂)
ခရးဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် ခန် ့အပ်တာ၀န် ပးြခင်း
ခရးဖွဲ ့စည်းြခင်း
၃။

ခရးကိ ဥက္က အပါအ၀င် အဖွဲ ့၀င် ကိးဦးြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည်။

၄။

(က)

နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူလတ်
့
တာ်ဥက္က နှင့် အမျိုးသားလတ် တာ်
ဥက္က တိ ့သည် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များထဲမှြဖစ် စ၊ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယမ
် ဟတ်သူများထဲမှြဖစ် စ အာက် ဖာ်ြပပါ အရည်
အချင်းများနှင့် ြပည့်စ သူများအနက်မှ အဖွဲ ့ဝင် သးဦးစီကိ
ရွးချယ် ရမည်(၁)

အသက် ၅ဝ နှစ်ြပည့် ပီးသူ၊

(၂)

အသက် ကန် ့သတ်ချက်မှအပ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ
ပဒ်မ ၁၂ဝ တွင်
ကိ ယ်စားလှယ်များ

ဖာ်ြပထားသည့် ြပည်သူ ့လတ် တာ်
အတွက်

အရည်အချင်းများနှင့် ြပည့်စ သူ၊

သတ်မှတ်ထား သာ
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(၃)

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၁ တွင် ဖာ်ြပထားသည့်
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ်များအြဖစ် ရွး ကာက်
တင် ြမာက်ခ ပိ င်ခွင့်

မရှိ စ သာ

ြပ ာန်းချက်များ

နှင့်လည်း ငိစွန်းြခင်း မရှိသူ၊
(၄)

(ကက) တိ င်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် တရား
လတ် တာ်

တရားသူ ကီးအြဖစ်

အနည်းဆး

ငါးနှစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့သူ
သိ ့မဟတ်
( ခ ခ ) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အဆင့်ထက်
မနိမ့် သာ တရား ရးအရာရှိ သိ ့မဟတ် ဥပ ဒ
အရာရှိ ရာထူးတွင် အနည်းဆး ၁ဝ နှစ် တာဝန်
ထမ်း ဆာင်ခဲ့သူ
သိ ့မဟတ်
( ဂ ဂ ) တရားလတ် တာ် ရှ ့ နအြဖစ် အနည်းဆး ၂ဝ
နှစ် အမလိ က်ပါ ဆာင်ရွက်ခဲ့သူ။
(၅)

နိင်င ရး၊အပ်ချုပ် ရး၊စီးပွား ရးနှင့်လြခု ရးအြမင် ရှိသူ၊

(၆)

နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားများအ ပ သစ္စာရှိသူ။

( ခ) နိင်င တာ်သမ္မတက

ရွးချယ် သာသူများတွင်

ပဒ်မခွဲ(က)၊

ပဒ်မခွဲငယ် (၄) ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိက်ညီ သာ်လည်း
ထင် ပ

ကျာ် ကားသည့် ဂဏ်သတင်းရှိ သာ ဥပ ဒပညာရှင်

အြဖစ် ယူဆ သူကိ ရွးချယ်နိင်သည်။
( ဂ) ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၃၃၃၊ ပဒ်မခွဲ (င) အရ အဖွဲ ့ဝင်
များသည် နိင်င ရးပါတီဝင်မဟတ်သ၊ူ ပဒ်မခွဲ(စ)အရ အဖွဲ ့ဝင်
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များသည်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် မဟတ်သူ ြဖစ်ရမည်ဟ

ြပ ာန်းထားသည်နှင့်အညီ

အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ်

ရွးချယ်ြခင်းခရ

သူသည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒပဒ်မ ၃၃၀ အရ နိင်င ရး
ပါတီဝင်တစ်ဦး

ြဖစ်လ င်

ပါတီ

လပ်ငန်းများတွင်

ပါဝင်

ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရန်နှင့် လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ြဖစ်လ င်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

အြဖစ်မှ

နတ်ထွက် ပီး

ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ ထိ ့ြပင် နိင်င့ဝန်ထမ်း ြဖစ်လ င်
ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ အ ငိမ်းစားယူ ပီးြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၅။

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က နှင့်

အမျိုးသားလတ် တာ်

ဥက္က တိ ့သည်

ပဒ်မ ၄ ပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ မိမိတိ ့ ရွးချယ်ထားသည့် အဖွဲ ့ဝင်များ၏
အမည်စာရင်းကိ နိင်င တာ်သမ္မတထ ပးပိ ့ရမည်။
ခန် ့အပ်တာဝန် ပးြခင်း
၆။

နိင်င တာ်သမ္မတသည် မိမိ ရွးချယ်ထားသည့် အဖွဲ ့ဝင် ၃ ဦး ၊ ြပည်သူ ့

လတ် တာ်ဥက္က က ရွးချယ်ထားသည့် အဖွဲ ့ဝင် ၃ ဦးနှင့်အမျိုးသားလတ် တာ်
ဥက္က က

ရွးချယ်ထားသည့် အဖွဲ ့ဝင် ၃ ဦး

စစ ပါင်း

ရွးချယ်ထားသည့်

အဖွဲ ့ဝင် ၉ ဦး၏ အမည်စာရင်းကိလည်း ကာင်း၊ ယင်းတိ ့အနက် ဥက္က အြဖစ်
တာဝန် ပးအပ်ရန် ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က ၊ အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က တိ ့နှင့်
ညိနင်း၍ ရွးချယ်သည့်အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦး၏အမည်ကိလည်း ကာင်း ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်သိ ့

တင်သွင်း ပီး

သ ဘာတူညီချက်ရယူရမည်။

(၂၁-၁-၂၀၁၃

ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄ ြဖင့်် ြပင်ဆင်သည်။)
၇။

ခရးအဖွဲ ့ဝင်၏ အရည်အချင်းနှင့်မြပည့်စ ကာင်း အထင်အရှားမြပ

နိင်ပါက ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် နိင်င တာ်သမ္မတက စစည်းအမည်
စာရင်း တင်သွင်းသည့် ပဂ္ဂိုလ်များအား ခရးဥက္က ဌ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့ဝင် အြဖစ်
ခန် ့အပ် တာဝန် ပးရန်

ြငင်းပယ်ခွင့်မရှိ စရ။
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၈။

နိင်င တာ်သမ္မတသည် ပဒ်မ ၆ အရ အမည်စာရင်း တင်သွငး် သာ

ပဂ္ဂိုလ်များအား ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ပဒ်မ ၄ ပါ အရည်အချင်းနှင့်
မြပည့်စ ကာင်း အထင်အရှားြပ၍ ြငင်းပယ်ခဲ့လ င် ယင်းပဂ္ဂိုလ်အစား အမည်
စာရင်းသစ်ကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ ထပ်မ တင်သွင်းခွင့် ရှိသည်။
၉။

ပဒ်မ ၈ အရအမည်စာရင်းသစ်ထပ်မတင်သွင်းသည့်အခါ ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ်၏ သ ဘာတူညီချက်မရရှိသည့် အဖွဲ ့ဝင်သည် နိင်င တာ်သမ္မတက
ရွးချယ်ထားသည့်

အဖွဲ ့ဝင်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က က

ြဖစ်လ င်

နိင်င တာ်သမ္မတကလည်း ကာင်း၊

ရွးချယ်ထားသည့်

လတ် တာ်ဥက္က ကလည်း ကာင်း၊

အဖွဲ ့ဝင်ြဖစ်လ င်

အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က က

ြပည်သူ ့
ရွးချယ်

ထားသည့် အဖွဲ ့ဝင် ြဖစ်လ င် အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က ကလည်း ကာင်း ပဒ်မ
၄ ၊ ၅ နှင့် ၆ တိ ့ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီအမည်စာရင်းသစ်ကိထပ်မ
တင်သွငး် ခွင့် ရှိသည်။
၁၀။

နိင်င တာ်သမ္မတသည် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ သ ဘာတူညီချက်

ရရှိ ပီးသည့် ဥက္က နှင့်အဖွဲ ့ဝင်များအား ခရးဥက္က နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ် ခန် ့အပ်
တာဝန် ပးရမည်။
၁၁။

ဥက္က

သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် နိင်င ရးပါတီ တစ်ခခ၏

အဖွဲ ့ဝင် ြဖစ်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ တစ်သီးပဂ္ဂလ ရွးချယ်ခခဲ့သူ ြဖစ်လ င်
သာ်လည်း ကာင်း၊သီးြခားခန် ့အပ်တာဝန် ပးြခင်းခခဲ့ရသည့် နိင်ငသားတစ်ဦး
ြဖစ်လ င် သာ်လည်း ကာင်း အဆိပါပဂ္ဂုိ လ်သည်

နာင်လာမည့် အ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပဲွ တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင် ရွးချယ်ခမည့်သူ ြဖစ်ပါက နိင်ငသား
တစ်ဦးအား ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၃၈၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ ပးအပ်ထား သာ
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခင
ွ ့်မဆးရး စရန်အလိ ့ငှာ ရွး ကာက်ပဲွ ကျင်းပရန်
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်က

ကညာသည့် န ့မှစ၍

ဖွဲ ့စည်းပ
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အ ြခခဥပ ဒ

ပဒ်မ ၁၂၀ နှင့် ၁၂၁ တိ ့ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ကိက်ညီလ င်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ပါတီစည်းရး ရးလပ်ငန်းများကိလည်း ကာင်း၊ နယ် ြမ
စည်းရး ရးလပ်ငန်းများကိလည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
အခန်း (၃)
ခရး၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၂။

ခရး၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်(က) ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များကိ အနက်အဓိပာ္ပ ယ်ဖွငဆ
့် ိ
ြခင်း၊
( ခ) ြပည် ထာင် စ လ တ် တာ် ၊ တိ င် း ဒသ ကီ း လ တ် တာ် ၊
ြပည် န ယ် လ တ် တာ် သိ ့မဟ တ် ကိ ယ် ပ ိ င် အ ပ် ခ ျုပ်
ခွ င ် ့ ရ တိင်း ဦးစီးအဖွဲ ့နှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ဦးစီး
အဖွဲ ့တိ ့က ြပ ာန်းသည့် ဥပ ဒများသည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒနှင့် ညီညွတ်ြခင်း ရှိ မရှိ စိစစ်ြခင်း၊
( ဂ) ြပည် ထာင်စ၊ တိင်း ဒသ ကီးများ၊ ြပည်နယ်များနှင့် ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စများ၏
များ၏

အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ

အာဏာပိင်

ဆာင်ရွက်ချက်များသည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့်

ညီညွတ်ြခင်း ရှိ မရှိ စိစစ်ြခင်း၊
(ဃ) ြပည် ထာင်စနှင့် တိင်း ဒသ ကီး အ ကား သာ်လည်း ကာင်း၊
ြပည် ထာင်စနှင့်
တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

ြပည်နယ်အ ကား
ြပည်နယ်အ ကား

တိင်း ဒသ ကီး အချင်းချင်း

သာ်လည်း ကာင်း၊

သာ်လည်း ကာင်း၊ ြပည်နယ်

အချင်းချင်း သာ် လည်း ကာင်း၊
ြပည်နယ်နှင့်

သာ်လည်း ကာင်း၊

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ

စီရင်စ

အ ကား သာ်
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လည်း ကာင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စ အချင်းချင်း သာ်
လည်း ကာင်း ြဖစ် ပ သည့် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ

ဥပ ဒဆိင်ရာ

အြငင်းပွားမ များကိ ဆးြဖတ်ြခင်း၊
( င) တိင်း ဒသ ကီး၊ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ
စီရင်စတိ ့က

ြပည် ထာင်စဥပ ဒကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရာ တွင် ြပည် ထာင်စနှင့် တိင်း ဒသ ကီး၊ ြပည်နယ်
သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စတိ ့၏ အခွင့်အ ရးနှင့်
တာဝန်များဆိင်ရာ

ပ ပါက်သည့်

အြငင်းပွားမများကိ

ဆးြဖတ် ြခင်း၊
( စ)

ြပည် ထာင်စနယ် ြမများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိင်င တာ်သမ္မတက
အ ကာင်း ကားလာသည့် ကိစ္စရပ်များကိ စိစစ်ဆးြဖတ်ြခင်း၊

(ဆ) တရားရးတစ်ရးက စစ် ဆးဆဲအမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၂၃ နှင့် ဤဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၇ တိ ့အရ တင်ြပလာသည့်
အြငင်းပွားမကိ အဆးအြဖတ် ပးြခင်း၊
(ဇ)

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ြပ ာန်းသည့်

ဥပ ဒများက ပးအပ်

သည့် လပ်ငန်းတာဝန် များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(စျ)

မိမိတိ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ

ဆာင်ရွက်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍

မိမိတိ ့အား ရွးချယ်သည့် သက်ဆိင်ရာ နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူ ့
လတ် တာ်ဥက္က

သိ ့မဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ် ဥက္က ထသိ ့

အသီးသီးအစီရင်ခြခင်း။(၂၁-၁-၂၀၁၃ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄ ြဖင့်် ြဖည့်စ
် ွက်သည်။)
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အခန်း (၄)
ခရး၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်၊ ဆးြဖတ်ချက်နှင့်
သ ဘာထားရယူရန်တင်သွင်းြခင်း
၁၃။
ကိစ္စများ

ခရး၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်၊ဆးြဖတ်ချက်နှင့် သ ဘာထား ရယူရန်
ပ ပါက်ပါက

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များသည် ခရးသိ ့ တိက်ရိက်

တင်သွင်းခွင့် ရှသ
ိ ည်(က) နိင်င တာ်သမ္မတ၊
( ခ ) ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နာယက၊
( ဂ ) ြပည်သူ ့လတ် တာ် ဥက္က ၊
(ဃ) အမျိုးသားလတ် တာ် ဥက္က ၊
( င ) ြပည် ထာင်စတရားသူ ကီးချုပ်၊
( စ ) ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင် ဥက္က ။
၁၄။

အာက် ပ ါပဂ္ဂ ိ ု လ် သိ ့မဟ တ် အဖွ ဲ အ
့ စည် း များသည် ဖွ ဲ စ
့ ည် း ပ

အ ြခခဥပ ဒဆိ င် ရ ာ

ခ ရ း၏

သ ဘာထားရယူရန် ကိစမ
္စ ျားကိ

အဓိ ပ ္ပ ာ ယ် ဖ ွ င ် ့ ဆ ိ ချက် ၊
ပဒ်မ ၁၅ ပါ

ဆ းြဖတ် ခ ျက် ၊

နည်းလမ်းနှင့်အညီ ခရးသိ ့

တင်သွငး် ခွင့်ရိှသည်(က) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ဝန် ကီးချုပ်၊
( ခ ) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ဥက္က ၊
( ဂ ) ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိင်းဦးစီးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ် ခွင့်ရ ဒသဦးစီး အဖွဲ ့ ဥက္က ၊
(ဃ) ြပည်သူလတ်
့
တာ် သိ ့မဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်
အားလး၏ အနည်းဆး ၁၀ ရာခိင်နန်း အ ရအတွက်ရှိ သာ
ကိယ်စားလှယ်များ။
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၁၅။

ခရး၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်၊ ဆးြဖတ်ချက်၊ သ ဘာထားရယူရန် ကိစ္စများ

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်ြဖစ်လ င် မိမိ၏
တင်သွငး် လာကိ

နိင်င တာ်သမ္မတမှတစ်ဆင့်

ခရးသိ ့ ပးပိ ့

ရမည်။
( ခ ) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်ဥက္က
မိမိ၏

ြဖစ်လ င်

တင်သွင်းလာကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နာယကမှ

တစ်ဆင့် ခရးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဂ)

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း ဦးစီးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ် ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖွဲ ့ ဥက္က ြဖစ်လ င် မိမိ၏ တင်သွင်းလာကိ
သက်ဆိင်ရာ

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ၀န် ကီးချုပ်

နှင့် နိင်င တာ် သမ္မတတိ ့မှ တစ်ဆင့် ခရးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ) ြပည်သူလတ်
့
တာ် သိ ့မဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်
အားလး၏ အနည်းဆး ၁၀ ရာခိင်နန်း အ ရအတွက်ရှိ သာ
ကိယ်စားလှယ်များြဖစ်လ င် မိမိ၏ တင်သွင်းလာကိ သက်ဆိင်ရာ
လတ် တာ်ဥက္က မှတစ်ဆင့် ခရးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။ (၅-၁၁-၂၀၁၄

ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄၆ ြဖင့််
အစားထိးသည်။)
၁၆။

(က) ခရး၏

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်၊

ဆးြဖတ်ချက်၊

သ ဘာထား

ရယူရန် ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဒ်မ ၁၃ သိ ့မဟတ် ၁၄ ပါ
ပဂ္ဂိုလ်များက သတ်မှတ်ထား သာ နည်းလမ်းနှင့်အညီ တင်ြပရာတွင်
ခိင်လ သာ အ ထာက်အထား၊ စာရွကစ
် ာတမ်းများကိ ရှငး် လင်း
ြပည့်စစွာ ပူးတွဲ တင်ြပရမည်။
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( ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ တင်သွငး် သည့်် တင်သွငး် လာတွင် အဆးအြဖတ်
ပး စလိသည့််
ဆးြဖတ်ချက်

အချက်မှာ
သိ ့မဟတ်

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်
သ ဘာထားရယူရန်

သိ ့မဟတ်
ြဖစ်သည်ကိ

ရှငး် လင်းစွာ ဖာ်ြပရမည်။ (၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄၆ ြဖင့်် အစားထိးသည်။)
၁၇။

တရားရးတစ်ရးသည်

အမတစ်မကိ

စစ် ဆးစီရင်ရာတွင်

ဥပ ဒ

တစ်ရပ်ရပ်ပါ ြပ ာန်းချက်သည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် ဆန် ့ကျင်မရှိ မရှိ၊
ညီညွတ်မရှိမရှိ အြငင်းပွားမ ပ ပါက်ပါက ထိအြငင်းပွားမနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ခရး

ကလည်း တစ်စတစ်ရာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ထားြခင်း မရှိ သးလ င် အဆိပါ
တရားရးသည် အမစစ် ဆးစီရင်ြခင်းကိ ရပ်ဆိင်းထား ပီး မိမိ၏ သ ဘာထား
နှင့်အတူ

ြပည် ထာင်စတရားသူ ကီးချုပ်ထ

ဆာလျင်စွာ

တင်ြပရမည်။

ြပည် ထာင်စတရားသူ ကီးချုပ်သည် အဆိပါ တင်ြပချက်ကိ မိမိသ ဘာထား
နှင့်အတူ ခရးသိ ့တင်သွင်းရမည်။
၁၇-က။ (၁)

ပဒ်မ ၁၃ နှင့် ၁၄ ပါ ပဂ္ဂုိ လ်များနှင့် အဖွဲ ့အစည်းများသည်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ တိင်း ဒသ ကီး လတ် တာ်၊ ြပည်နယ်
လတ် တာ် သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွငရ
့် တိင်း ဦးစီးအဖွဲ ့နှင့်
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖွဲ ့တိ ့က ြပ ာန်း သာ ဥပ ဒ
ြပ ာန်းချက်

တစ်ရပ်ရပ်မှာ

ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခ

ဥပ ဒနှင့်

ညီညွတ်ြခင်းရှိမရှိ စိစစ်၍ သ ဘာထား ရယူရန် လိအပ်သည်ဟ
ထင်ြမင်ယူဆလ င် စိစစ်ြပန် ကား စလိ သာ အချက်ကိ ဖာ်ြပ၍
ခရးသိ ့ တင်သွင်း စိစစ် စ နိင်သည်။
(၂)

တင်သွငး် လာတွင် ကိးကားသည့်် အ ထာက်အထား၊ စာရွက်
စာတမ်းများြပည့််စစွာ ပူးတွဲပါရှိ စရမည်။
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(၃)

ခရးသည် ပဒ်မခွဲ (၁) အရ တင်သွငး် လာ သာ ကိစ္စရပ်ကိ စိစစ်
ရာတွငလ
် ိအပ်ပါကသက်ဆင်
ိ ရာလတ် တာ်ဥပ ဒ ကမ်း

ကာ်မတီ

၏မှတ်တမ်းများ၊ ဥပ ဒ ကမ်းအ ပ သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်များ
တွင် ဆွး နွးခဲ့ သာ

ဆွး နွးချက်များပါဝင်သည့် လတ် တာ်

မှတ်တမ်းများကိြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယက၊ သက်ဆိင်ရာ
လတ် တာ်ဥက္က များမှတစ်ဆင့် တာင်း ခ ကည့်ရ နိင်သည်။
၁၇-ခ။ (၁)

ပဒ်မ ၁၃ နှင့် ၁၄ ပါ ပဂ္ဂုိ လ်များနှင့် အဖွဲ ့အစည်းများသည်
ြပည် ထာင်စ၊ တိင်း ဒသ ကီးများ၊ ြပည်နယ်များနှင့် ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စများ၏

အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ

အာဏာပိင်များ၏

ဆာင်ရွက်ချက်မှာ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် ညီညွတြ် ခင်း ရှိမရှိ
စိစစ်၍ သ ဘာထားရယူရန်လိအပ်သည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆလ င်
စိစစ်ြပန် ကား စလိ သာအချက်ကိ

ဖာ်ြပ၍ ခရးသိ ့ တင်သွင်း

စိစစ် စနိင်သည်။
(၂)

ခရးသည် ပဒ်မခွဲ(၁)အရ တင်သွင်းလာကိ လက်ခရရှိသည့်် အခါ
သက်ဆိင်ရာ

အာဏာပိင်အား

ယင်း၏

ဆာင်ရွက်ချက်နှင့်

စပ်လျဉ်း၍ စာြဖင့််ရှင်းလင်းတင်ြပခွင့် ပးရမည်။

(၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ်
၄၆ ြဖင့်် ြဖည့််စွက်သည်။)
အခန်း(၅)
တင်သွင်းလာကိ စိစစ်ြခင်း၊ ကားနာြခင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိြခင်း၊
သ ဘာထားြပန် ကားြခင်း၊ ဆးြဖတ်ြခင်း

(၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄၆ ြဖင့််
အစားထိးသည်။)
စိစစ်ြခင်း
၁၈။

ဥက္က သည် ပဒ်မ ၁၆ ၊ ပဒ်မ ၁၇၊ ပဒ်မ ၁၇-က သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၁၇-ခ

အရ တင်သွင်း သာ တင်သွင်းလာ ြပည့်စမရှိမရှိ စိစစ်တင်ြပရန် နိင်င တာ်
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သမ္မတက

ရွးချယ်သည့် အဖွဲ ့၀င်များ အနက်မှ တစ်ဦး၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ဥက္က က

ရွးချယ်သည့် အဖွဲ ့၀င်များအနက်မှ တစ်ဦးနှင့် အမျိုးသားလတ် တာ်

ဥက္က က ရွးချယ်သည့် အဖွဲ ့၀င်များအနက်မှတစ်ဦးတိ ့ ပါ၀င် သာ တင်သွင်းလာ
စိစစ် ရးအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်း ပးရမည်။ (၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄၆ ြဖင့် အစားထိးသည်။)
၁၉။

တင်သွငး် လာစိစစ် ရးအဖွဲ ့သည် တင်သွငး် လာနှင့် စပ်လျဉ်း၍(က) ပဒ်မ ၁၂ ပါ လပ်ငန်းတာဝန်များအနက် မည်သည့််အချက်ကိ
တင်သွင်း ကာင်း ခွဲြခားစိစစ်ရမည်။ စပ်ဆိင် သာ အချက်အလက်
များနှင့် ခိင်လ သာ အ ထာက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများ ရှင်းလင်း
ြပည့်စစွာ ပူးတွဲပါရှိြခင်း ရှိမရှိ စိစစ်ရမည်။ ယင်းသိ ့စိစစ်ရာတွင်
ြပည့်စမမရှိ ကာင်း တွရှ့ ိပါက လိအပ်ချက်များကိ သတ်မှတ်ချိန်
အတွင်းတင်ြပ စရမည်။

သတ်မှတ်ချိန်အတွငး်

ရှင်းလင်း

ြပည့််စစွာ တင်သွင်းြခင်း မြပုပါက တင်သွင်းလာကိ ြငင်းပယ်
နိင်သည်။
( ခ ) ြပန်လည်ရှင်းလင်းရမည့် သိ ့မဟတ် တင်သွငး် လာနှင့် အကျိုး
သက်ဆိင် သာ ပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း ရှိပါက
ယင်းကိ
စပ်ဆင်
ိ သည့်

တင်သွငး် လာ မိတ္တူနှင့်အတူ အ ကာင်း ကား ပီး
အချက်အလက်များနှင့်

ခိင်လ သာအ ထာက်

အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများကိ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း တင်ြပခွင့်
ပးရမည်။ (၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

ဥပ ဒ အမှတ် ၄၆ ြဖင့် အစားထိးသည်။)
(ဂ) လိအပ်ချက်များြပည့်စသည့်အခါ ကားနာနိင်ရန် ခရးသိ ့ တင်ြပ
ရမည်။
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ကားနာြခင်း
၂၀။

တင်သွငး် လာနှင်စ
့ ပ်လျဉ်း၍ ဥက္က အပါအ၀င် အဖွဲ ့၀င်များ အားလးက

ကားနာဆးြဖတ်ရမည်။ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် တာ၀န်တစ်ရပ်ရပ် အရ ြဖစ် စ၊
အြခားအ ကာင်း တစ်ခခ ကာင်ြ့ ဖစ် စ အဖွဲ ့၀င်အားလး တက် ရာက်နိင်ြခင်း
မရှိပါက ဥက္က

အပါအ၀င် အနည်းဆး

ြခာက်ဦးြဖင့်

ကားနာ ရမည်။

(၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄၆ ြဖင့်
အစားထိးသည်။)
၂၁။

ခရးတွင် ကားနာသည့်အခါ(က) ကားနာမည့် န ့ရက်ကိ ကိုတင်၍ ကညာရမည်။
( ခ ) ကားနာမည့်ကိစ္စကိ

ဥက္က ကြဖစ် စ၊

ဥက္က က

တာဝန်

ပးအပ်ြခင်း ခရသည့် အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးကြဖစ် စ အကျဉ်းချုပ်
ဖတ် ကားရမည်။
( ဂ ) တင်သွငး် လာ နှင်စ
့ ပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာတိ ့၏

လ ာက်လဲ

ချက်ကိ ကားနာနိင်သည်။
(ဃ) နိင်င တာ်၏ လ ုိ ့ဝှက်ချက်သိ ့မဟတ် နိင်င တာ်၏ လြခု ရးကိ
ထိခိက် စနိင် သာ

အ ကာင်းကိစ္စမှတစ်ပါး

အများြပည်သူ

ရှ ့ မှာက်တွင် ကားနာရမည်။
( င ) ဘာသာရပ်က မ်းကျင်သူအား ဖိတ် ခ ၍ ယင်း၏သ ဘာထားနှင့်
အ ကဉာဏ်များကိရယူနိင်သည်။
(စ) ×××××××××××××××××××××××××

(၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ်
၄၆ ြဖင့် ပယ်ဖျက်သည်။)
(ဆ) တင်သွငး် လာကိ

ဆာလျင်စွာ

ကားနာ

ပီးြပတ် စရန်
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ဆာင်ရွက် ရမည်။
( ဇ ) တင်သွင်းလာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခရး၏ န ့စဉ် ဆာင်ရွက်ချက်များကိ
မှတ်တမ်းတင် ပီး

ဥက္က

သိ ့မဟတ်

လက်မှတ် ရးထိးထားရှိရမည်။

အဖွဲ ့၀င်တစ်ဦးဦးက

(၅-၁၁-၂၀၁၄

ရက်စဲွပါ

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၄၆ ြဖင့်အစားထိးသည်။)
အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိြခင်း၊ သ ဘာထားြပန် ကားြခင်း၊ ဆးြဖတ်ြခင်း

(၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၄၆ ြဖင့််
အစားထိးသည်။)
၂၂။

ခရးသည်(က) ကားနာ ပီး နာက် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိချက်၊ သ ဘာထား၊ ဆးြဖတ်
ချက်ကိ ဆာလျင်စွာ ချမှတ်နိင်ရန်စီစဉ် ဆာင်ရွကရ
် မည်။
( ခ ) အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်၊ သ ဘာထား၊ ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်မည့် န ့ကိ
ကိုတင် ကညာရမည်။
( ဂ ) ခရး၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်နှင့်သ ဘာထားကိ ခရး၏ ထက်ဝက်
ကျာ် သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်် ချမှတ်ရမည်။
(ဃ) ခရး၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ ဥက္က အပါအဝင် အဖွဲ ့ဝင်ထက်ဝက် ကျာ်၏
သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်် ချမှတ်ရမည်။
(င)

ပဒ်မ ၁၂ ပဒ်မခွဲ(က)အရ တင်သွငး် လာများအတွက် ခရး၏
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၁၇-က၊ ပဒ်မ
၁၇-ခ အရ တင်သွငး် လာများအတွက် သ ဘာထားအြဖစ်လည်း
ကာင်း၊ ပဒ်မ ၁၂ ပဒ်မခွဲ (ဃ) (င) (စ) နှင့် (ဆ)တိ ့အရ
တင်သွငး် လာများ အတွက် ဆးြဖတ်ချက်အြဖစ်လည်း ကာင်း
ချမှတ်ရာတွင် ခရး ကိယ်စား ဥက္က က လက်မှတ် ရးထိး၍
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ဥက္က က ြဖစ် စ၊ ဥက္က ၏ တာဝန် ပးချက်အရ အဖွဲ ့ဝင်
တစ်ဦးဦးက ြဖစ် စ အများြပည်သူ ရှ ့ မှာက်တွင် ဖတ် ကားရမည်။
(၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ်

၄၆ ြဖင့်် အစားထိးသည်။)
အခန်း(၆)
ခရးဆးြဖတ်ချက်၏ အကျိုးသက် ရာက်မ
၂၃။

ပဒ်မ(၁၂)၊ ပဒ်မခွဲ (ဆ) အရ တရားရးတစ်ရးက တင်သွငး် သာ

အ ကာင်း ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ် သာ ခရး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အမ
အားလးနှင့်

သက်ဆိင် စရမည်။

(၂၁-၁-၂၀၁၃

ရက်စဲွပါ

ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄ ြဖင့် ြပင်ဆင်သည်။)
၂၄။

ခရး၏ဆးြဖတ်ချက်သည်အ ပီးအြပတ်အတည်ြဖစ်သည်။ (၅-၁၁-၂၀၁၄

ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄၆ ြဖင့် အစားထိးသည်။)
၂၅။

××××××××××××××××××××××××××××××

(၂၁-၁-၂၀၁၃ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၄ ြဖင့် ပယ်ဖျက်
သည်။)
အခန်း(၇)
စွပစ
် ွဲြပစ်တင်ြခင်း၊ ရာထူးသက်တမ်း၊ ရာထူးမှနတ်ထွက်ြခင်း၊
တာ၀န်မှရပ်စဲြခင်းနှင့် လစ်လပ်ရာထူး နရာတွင်
ြဖည့်စွက်ခန် ့ထားြခင်း
၂၆။

ဥက္က နှင့်အဖွဲ ့ဝင်

တစ်ဦးဦးအား

စွပစ
် ြဲွ ပစ်တင်ြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၃၃၄ ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ

ဆာင်ရွက်

ရမည်။
၂၇။

ခရး၏ သက်တမ်းသည် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ သက်တမ်းနှင့်

အညီ ငါးနှစ် ြဖစ်သည်။ သိ ့ရာတွင် သက်တမ်းကန်ဆး ပီး ြဖစ် သာ်လည်း လက်ရိှ
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တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာခရးသည်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ နိင်င တာ်
သမ္မတက ခရးအသစ် ဖွဲ ့စည်း ပီးသည့် အချိန်အထိ မိမိ၏ လပ်ငန်းတာဝန်
များကိ ဆက်လက်ထမ်း ဆာင်ရမည်။
၂၈။

(က) ဥက္က သည် ရာထူးသက်တမ်းမကန်ဆးမီ အ ကာင်း တစ်ခခ ကာင့်
မိမိ သ ဘာဆန္ဒအ လျာက် ရာထူးမှ နတ်ထွက်လိလ င် ထိသိ ့
နတ်ထွက် လိ ကာင်း နိင်င တာ်သမ္မတထ စာြဖင့်တင်ြပ ပီး ရာထူးမှ
နတ်ထွက် နိင်သည်။
( ခ) အဖွဲ ၀
့ င်တစ်ဦးဦးသည် ပဒ်မခွဲ (က) ပါအတိ င်း ရာထူးမှ
နတ်ထွက်လိ လ င်
တစ်ဆင့်

ထိ သိ ့နတ်ထွက်လိ ကာင်း

နိ င်င တာ်သမ္မတထ

စာြဖင့်တင်ြပ ပီး

ဥက္က မှ
ရာထူးမှ

နတ်ထွက် နိ င်သည်။
၂၉။

ဥက္က

သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ဝ့ င်တစ်ဦးဦးအား

ဖွဲ စ့ ည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ပဒ်မ ၃၃၄ပါ အ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် စွပ်စွဲြပစ်တင်သ ည့်အခါ သက်ဆိ င်ရာ
ပဂ္ဂိုလ်က ဖွဲ စ့ ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၃၀၂၊ ပဒ်မ ခွဲ (ခ) သိ ့မဟတ် ပဒ်မခွဲ
(ဂ)နှင့်အညီ ဆာင်ရွက် ပီး နာက် လက်ရှိရာထူးတွင် ဆက်လက် ထမ်းရွက်
စရန် မသင့် ကာင်း ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်က ဆးြဖတ်လ င် နိ င်င တာ်
သမ္မတသည် စွပ်စွဲြပစ်တင်ြခင်းခရသူ ဥက္က

သိ ့မဟတ် အဖွဲ ဝ့ င်အား ရာထူးမှ

ရပ်စဲရမည်။
၃၀။

အ ကာင်းတစ်ခ ခ ကာင့် ဥက္က

သိ ့မဟတ် အဖွဲ ဝ့ င်ရာထူး

လစ်လပ်လ င် နိ င်င တာ်သမ္မတသည် ဥက္က

နရာ

သိ ့မဟတ် အဖွဲ ဝ့ င်အသစ်ကိ

ပဒ်မ ၄ ပါ အရည်အချင်းများနှင့် ြပည့်စ သူအား ဖွဲ စ့ ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့်
ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ
သည်။

ရွးချယ်၍ ခန် ့အပ်တာဝန် ပးနိ င်
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အခန်း (၈)
အ ထွ ထွ
၃၁။

ဤဥပ ဒအာဏာမတည်မီ နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ဖ
့ ုိ း ရး

ကာင်စီက ဤဥပ ဒကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအတွက် ကိုတင် ဆာင်ရွက်
သည့်လပ်ငန်းရပ်များသည်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ဆာင်ရွက်သည်ဟ

မှတ်ယူရမည်။
၃၂။

ခရး၏ ရးစိက်ရာ ဒသသည် နြပည် တာ်ြဖစ်သည်။ လိအပ်ပါက ဥက္က

သည် ခရးကိ အြခားသင့် လျာ်သည့် နရာတွင် ရးထိင်စစ် ဆး စ နိင်သည်။
၃၃။

ဥက္က

သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့၀င်တစ်ဦးဦး၏ သ ဘာရိးြဖင့် တာ၀န်အရ

ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားမ ကာင်းအရြဖစ် စ၊

ြပစ်မ ကာင်း

အရ ြဖစ် စ တရားစွဲဆိြခင်း၊ အ ရးယူြခင်းမရှိ စရ။
၃၄။

ခရးသည်လိအပ်ပါက

အြဖစ် ဖိတ် ကားနိင်သည်။
မိမိကိယ်စား

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ကိ

ရး တာ်သဟာယ

ရှ ့ နချုပ်သည် မိမိကိယ်တိင် မလာ ရာက်နိင်ပါက

ဆာင်ရွက် စရန်

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရးမှ

ညန် ကား ရးမှူး အာက်မနိမ့်သည့်

ပဂ္ဂိုလ်အား

ခရးသိ ့

သင့် လျာ် သာ
စလတ် ဆာင်ရွက်

စနိင်သည်။
၃၅။

ခရးက

ချမှတ် သာ

သ ဘာထားများကိ

ဆးြဖတ်ချက်များ

နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင်

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်များနှင့်
ထည့်သွင်း

ကညာရမည်။

ယင်းတိ ့ကိ စီရင်ထးအြဖစ် ကိးကားအသးြပုနိင်ရန် စစည်း၍ ပနှိပ်ထတ် ဝရမည်။

(၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၄၆ ြဖင့််
ြဖည့််စွက်သည်။)
၃၆။

ဥက္က သည်ခရး၏ရးကိစ္စအဝဝကိတာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရန် ြပည် ထာင်စ

အစိးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ရးအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်းထားရှိရမည်။
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ဤဥပ ဒကိ ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ

ဥပ ဒနှင့်အညီ

ဖွဲ ့စည်းသည့်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က

ြပင်ဆင်ြခင်း၊

ြဖည်စ
့ ွက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ရပ်သိမး် ြခင်းြပုလပ်နိင်သည်။ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က
ရပ်သိမ်းြခင်း မြပုလပ်သ ရွ ့ ဤဥပ ဒသည် အတည်ြဖစ်သည်။
၃၇-က။ ခရးသည် ဤဥပ ဒပါလပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် တရားမ
ကျင့််ထး

ဥပ ဒ၊

ြပစ်မဆိင်ရာကျင့်ထးဥပ ဒ၊

သက် သခအက်ဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များမှ စပ်ဆိင်သည့်် ြပ ာန်းချက်များကိ ဆီ လျာ်သလိ ကျင့််သး
ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ (၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ

အမှတ် ၄၆ ြဖင့်် ြဖည်စ
့် ွက်သည်။)
၃၈။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်

ရာတွင် ခရးသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့၊
ညန် ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။

( ပ ) သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီ

