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òef;csuf

pmrsufESm	 ဆုံးပြတ်ချက်များ

ဥြနေများ	-

-	 ၂၀၀၈	 ခုနှစ်	 ပြည်နထာင်စုေမ္မတပမေ်မာနိုင်ငံနတာ်

ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေ

-	 ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်ဆိုင်ရာဥြနေ

-	 နိုင်ငံနတာ်ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံးဥြနေ

-	 ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်ဆိုင်ရာေည်းဥြနေများ

-	 နို င် ငံ နတာ် ြွဲ့ စည်း ြုံအနပခခံ ဥြနေဆို င် ရာခုံ ရုံး 	

ေည်းဥြနေများ

ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေ	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 ြါ	 ပြဋ္ဌာေ်းချက်ကို	

အေက်အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုနြးရေ်	လိုအြ်နောအနြကာင်း	

နြါ်နြါက်နြကာင်း	 တင်ေွင်းလွှာအရ	 ေိောထင်ရှား	

နစပခင်း	 ရှိ	 မရှိ၊	 တင်ေွင်းလွှာြါ	 အနြကာင်းအရာများ	

ေည်	ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံး၏	စီရင်ြိုင်ခွင့်	

အတွင်း	ကျနရာက်ပခင်း	ရှိ	မရှိ၊	ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေ	

ြုေ်မ	 ၄၃၅	 ြါ	 ပြဋ္ဌာေ်းချက်ကို	 အေက်အဓိြ္ပာယ်	

ြွင့်ဆိုနြးရေ်	လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ။

ဆုံးပြတ်ချက်။	 ။	 တငသ်ငွ်းလွှာတစေ်လုုံးကိ	ုစစိစက်ကည့	်

ရာ၌	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	၏	အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ဖွင့်ဆိုတြးရန်	မည်သည့်အတကကာင်းတကကာင့်	လိုအြ်တကကာင်း	

တဖာ်ပြေားေျက်	ြါဝင်ပေင်းမရှိတြ။	ေုံရုံးသို့	တင်သွင်းတသာ	

တင်သွင်းလွှာတစ်ရြ်တွင်	တင်သွင်းသူများသည်	တင်သွင်း	

ေွင့်ရှိသူများပဖစ်တကကာင်း၊	တင်သွင်းလွှာြါ	အတကကာင်းအရာ	
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သည	်ေုရံုံး၏	စရီငြ်ိငုေ်ငွ့အ်တငွ်း	ကျတရာကတ်ကကာင်း	တဖာပ်ြရန	်

လိုအြ်သကဲ့သို့	တင်သွင်းလွှာ	တင်သွင်းရန်အတကကာင်း	

ပဖစ်တပမာက်တစတသာ	အတကကာင်းတရားကိုလည်း	တဖာ်ပြရန်	

လိုအြ်တြသည်။	ယေုတင်သွင်းလွှာအမှု၌	တင်သွင်းလွှာ	

တင်သွင်းရန်	ပဖစ်တပမာက်တစတသာ	အတကကာင်းတရားများကို	

တင်သွင်းလွှာက	သိသာေင်ရှားတစပေင်းမရှိဟု	သုံးသြ်ရရှိ	

သည်။

ထြ်မံဆံုးပြတ်ချက်။	 ။	တင်သွင်းလွှာနှင့်	 တလှောက်လဲ	

တင်ပြေျက်များကို	ခေုံငုံသုံးသြ်ကကည့်ြါက	တင်သွင်းလွှာ၌	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	၏	အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ဖွင့်ဆိုတြးရန်ဟု	 အမည်တြ်	 တဖာ် ပြေားတသာ်လည်း	

စင်စစ်အားပဖင့် 	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	ဆုံး ပဖတ်	

တဆာင်ရွက်ေျက်များအတြါ်	 ေံုရံုးက	 စိစစ်တြးရန်အလ့ုိငှာ	

ဤတင်သွင်းလွှာကို	တင်သွင်းပေင်းပဖစ်တကကာင်း	တြါ်လွင်	

လျက်ရှိသည်။	ဥြတေပြုအာဏာြိုင်များ၏	တဆာင်ရွက်ေျက်	

များကုိ	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးက	

စိစစ်ြိုင်ေွင့်	မရှိတြ။	ယင်းသို့တသာ	စိစစ်ြိုင်ေွင့်ကို	ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေက	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာ	

ေုံရုံးအား	အြ်နှင်းေားပေင်းမရှိတြ။	ဦးစိုင်းေေ်းနိုင်ြါ	၂၃	ဦး	

နှင့်	ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်	စီရင်ထုံး	ကို	ရည်ညွှန်းသည်။

သို့ပဖစ်ရာ	 ယေုတင်သွင်းလွှာသည်	 ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	 တဝဖန်စိစစ်ရန်	

တင်သွင်းတသာ	 တင်သွင်းလွှာပဖစ်တသာတကကာင့်	 နိုင်ငံတတာ်	

(c)
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pmrsufESmဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ေွင့်အတွင်း	

ရှိသည်ဟု	ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်တကကာင်း	သုံးသြ်ရရှိသည်။

ထြ်မံဆုံးပြတ်ချက်။ ။	 နိငုင်တံတာဖ်ွဲ့စည်းြုအံတပေေဥံြတေ

ြုေ်မ	၄၃၅	၏	ပြဋ္ဌာန်းေျက်မှာ	တအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်-

“၄၃၅။	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကို	 ပြင်ဆင်ရန	်

ဥြတေမူကကမ်းကုိ	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ရိှ	လွှတ်တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်	စုစုတြါင်း၏	၂၀	ရာေိုင်နှုန်းက	တင်ပြ	

လာလှေင်	 အဆိုြါပြင်ဆင်ေျက်	 ဥြတေမူကကမ်းကို	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	လက်ေံတဆွးတနွးရမည်။”	

ြုေ်မ	၄၃၅	သည်	လုြ်ေံုးလုြ်နည်းဆုိင်ရာ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်	

တစ်ရြ်သာပဖစ်ပြီး	 ယင်းြုေ်မ၏	အတရးအသားမှာ	အဓိြ္ပာယ်	

ဖွင့်စရာမလုိတလာက်တအာင်	ရှင်းလင်းတနတသာ	အတရးအသား	

ပဖစ်သည်။	 သေ္ဒါနည်းအရလည်းတကာင်း၊	 တဝါဟာရအသုံး	

အနှုန်းအရလည်းတကာင်း	 ရှုြ်တေွးတသာ၊	 ေွိဟပဖစ်တစတသာ	

အေျက်တစ်စုံတစ်ရာ	မြါရှိတြ။	ဖတ်ရှုသူတိုင်း	အလွယ်တကူ	

နားလည်နိုင်သည့်	အတရးအသားတစ်ေုပဖစ်သည်။

ဥြတေြညာရှင်	N.S	Bindra	၏	The	Interpretation	

of	Statutes	(Fifth	Edition)	စာမျက်နှာ	၇၁၈	တွင်	ပြဋ္ဌာန်း	

ဥြတေတစ်ရြ်ြါ	 စကားရြ်များသည်	 မူရင်းအတိုင်းြင	်

ရှင်းလင်းတိကျပြီး	 ကွဲလွဲတသာ	 သို့မဟုတ်	 မသဲကွဲတသာ	

အဓိြ္ပာယ်တြါ်ေွက်ပေင်းမရိှြါက	ယင်းတဝါဟာရများ၏	 မူရင်း	

သတောသောဝအတိုင်း၊	 မူရင်းအနက်အတိုင်း	 အဓိြ္ပာယ်	

ဖွင့်ဆိုရန်မှတစ်ြါး	 အပေားမရှိတကကာင်း၊	 ေိုစကားရြ်များက	

(*)
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ြင်လှေင်	ဥြတေပြုသူ၏	ရည်ရွယ်ေျက်ကို	ေုတ်တဖာ်ပြသတနပြီ	

ပဖစ်တကကာင်း	တအာက်ြါအတိုင်း	မှတ်ေျက်ပြုေားသည်-

“If	the	words	of	the	statute	are	in	themselves	

precise	and	unambiguous,	then	no	more	can	

be	necessary	than	to	expound	those	words	in	

their	 natural	 and	ordinary	 sense.	 The	words	

themselves	 alone	 do,	 in	 such	 cases,	 but	

declare	the	intention	of	the	law-giver.”			

ယင်းအေျက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍	ဥြတေြညာရှင်	Maxwell	

ကမူ	 ၎င်း၏	 The	 Interpretation	 of	 Statutes	 (Tenth	

Edition)တွင်	 အတရးအသားမှာ	 ရှင်းလင်းတနပြီး	 အဓိြ္ပာယ်	

တစ်မျ ိုးတည်းသာ	 သက်တရာက်ြါက	 အဆိုြါပြဋ္ဌာန်းေျက်	

အတြါ်	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်	 အတကကာင်းတြါ်တြါက်ပေင်း	 မရှိ	

တကကာင်း၊	 ယင်းသို့	 မလိုအြ်တသာ	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေင်းကို	

ေွင့်မပြုေိုက်တကကာင်း	တအာက်ြါအတိုင်းပြဆိုေားသည်-

“When	 the	 language	 is	 not	 only	 plain	 but	

admits	 of	 but	 one	 meaning,	 the	 task	 of	

interpretation	can	hardly	be	said	to	arise.	It	is	

not	 allowable,	 says	 Vattel,	 to	 interpret	what	

has	no	need	of	interpretation.”

အလုိအတလျာက်	ရှင်းလင်းပြည့်စံုတသာ	အတရးအသား	

တစ်ေုကို	အပေားနည်းဖွင့်ဆိုေားတသာ	ေုတိယအယူအဆပဖင့်	

ဖတ်ရှုပေင်းေက်	 မူရင်းအတုိင်းဖတ်ရှုပေင်းကသာ	 ြုိ၍သင့်တလျာ်	

တြသည်။	 ရှင်းလင်းတနတသာ	 အတရးအသားပဖစ်ြါလျက်	

(C)
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pmrsufESmယင်းကို	 ေြ်မံ၍	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်လှေင်	 မူလဥြတေ	

ပြုသူ၏	 ရည်ရွယ်ေျက်များအတြါ်	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့ ်ဆိုသူ၏	

အာတော်က	 တရာယှက်သွားမည်ပဖစ်ရာ	 ကကည်လင်တသာ	

တရတွင်	 ဖွင့်ဆိုသူအလိုရှိတသာတဆးပဖင့်	အတရာင်ဆိုးသကဲ့သို့	

ရိှတြလိမ့်မည်။	 ေုိသ့ုိပြုလုြ်ပေင်းသည်	 ဥြတေကုိ	 ေျဲ့ေွင်ရာသ့ုိ	

လည်းတကာင်း၊	ဥြတေသစ်တစ်ေု	ဖန်တီးရာသို့လည်းတကာင်း	

တရာက်ရှိသွားတြလိမ့်မည်။	 တရားရုံးသည်	 ဥြတေပြုအဖွဲ့	

အစည်းတစ်ရြ်မဟုတ်တသာတကကာင့်	 ေိုသို ့	 တဆာင်ရွက	်

ြိုင်ေွင့်	မရှိတြ။	

သို့ပဖစ်ရာ	ြုေ်မ	၄၃၅	ြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်သည်	ရှင်းလင်း	

စွာတရးသားေားပြီး	 အဓိြ္ပာယ်လည်း	 ေွိဟေွက်တစသည	်

မဟုတ်တသာတကကာင့်	ယင်းြုေ်မတွင်	တြါ်လွင်တနသည့်	အဓိြ္ပာယ်	

အတိုင်း	ဖတ်ရှုနားလည်ရန်	 ပဖစ်တြသည်။	ယင်းပြဋ္ဌာန်းေျက်	

ကို	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပေင်းမရှိဟု	သုံးသြ်ရရှိသည်။

အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်										နှင့်					ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်

ကိုယ်စားလှယ်	

တေါ်နန်းနီနီတအးြါ	(၂၅)ဦး

တင်ေွင်းလွှာြါ	 အနြကာင်းအရာေည်	 နိုင်ငံနတာ်ြွဲ့စည်းြုံ

အနပခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံး၏	စီရင်ြိုင်ခွင့်အတွင်း	ရှိ	မရှိ။

ယေုတင်သွင်းလွှာ၏	 တေါင်းစီးမှာ	 “မတကွးတိုင်း	

တေသကကီးမဲဆန္ဒနယ်	 အမှတ်(၄)	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်	ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်က	၂၉-၁-၂၀၁၉	ရက်တန့	

တွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သို့	 အတရးကကီးအဆိုအပဖစ်	

တင်သွင်းသည့်	နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေပြင်ဆငတ်ရး	

(i)

1
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ြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်	 ဖွဲ့စည်းရန်	 တိုက်တွန်းတကကာင်း	

အဆိုကို	အတည်ပြုပြီး	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 ပြင်ဆင်တရး	

ြူးတြါင်းတကာ်မတီ	ဖဲွ့စည်းလုြ်တဆာင်တနပေင်းသည်	ဖဲွ့စည်းြံု	

အတပေေံဥြတေ	 အေန်း	 ၁၂	 ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	 ညီညွတ်	

ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 သတောေားရယူတြးနိုင်ြါရန်	တင်သွင်းပေင်း”	

ဟူ၍	 ပဖစ်သည်။	 တင်သွင်းလွှာ	 အြိုေ်	 ၇	 နှင့်	 ၈တို့တွင်	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	 ၁၉-၂-၂၀၁၉	 ရက်စွဲြါ	 အမိန့်	

တကကာ်ပငာစာအမှတ်	(၁၅/၂၀၁၉)	ပဖင့်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီ	 ဖွဲ့စည်းတရးကို	 တဆာင်ရွက်	

လျက်ရှိတကကာင်း၊	ယင်းသို့တဆာင်ရွက်ပေင်းသည်	၂၀၀၈	ေုနှစ်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 အေန်း	 ၁၂	 ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	

ညီညွတ်ပေင်း	ရိှ	မရိှ	သတောေားရယူတြးနုိင်ရန်	တင်သွင်းလွှာ	

ကို	တင်သွင်းတကကာင်း	တဖာ်ပြြါရှိသည်။

ဆံုးပြတ်ချက်။	 ။	တင်သွင်းလွှာြါ	တဖာ်ပြေျက်များကို	

စစိစသ်ုံးသြြ်ါက	ဥြတေပြုအာဏာြိငု	်အဖွဲ့အစည်းပဖစတ်သာ	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	ေုံရုံးက	

စိစစ်တြးရန်	တတာင်းဆိုတသာ	တင်သွင်းလွှာပဖစ်တကကာင်း	

ေင်ရှားတြါ်တြါက်သည်။	

နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုး၏	 စိစစ်	

ြိုင်ေွင့်နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 အမျ ိုးေားလွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်	

ဦးနအာင်ြကည်ညွေ့်ြါ	 ၂၆	 ဦး၏	 တင်ေွင်းလွှာ	 အမှုတွင်	

တအာက်ြါအတိုင်း	ေုံးဖွဲ့ညွှန်ပြေားသည်-

“ဥြတေပြုရန်	အေွင့်အာဏာရလွှတ်တတာ်က	ပြဋ္ဌာန်း	

ပြီးတသာဥြတေများကုိသာ	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေနှင့်	ညီ	မညီ	

(p)
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pmrsufESmဤေုံရုံးက	 စိစစ်ေွင့်ရှိမည်ပဖစ်သည်။	 ပြဋ္ဌာန်းပြီးတသာဥြတေ	

အဆင့်မတရာက်မီ	ဥြတေပြဋ္ဌာန်းရန်အတွက်	လွှတ်တတာ်လုြ်ေံုး	

လုြ်နည်းအရ	တဆာင်ရွက်တနသည့်အဆင့်တွင်	တင်သွင်းလွှာ	

ြါ	ကိစ္စအတြါ်	ဤေုံရုံးက	 စိစစ်ေွင့်၊	 စွက်ဖက်ေွင့်	 ရှိသည်ဟု	

ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်တြ။”

ေ့ုိပြင်	အမျ ိးုသားလွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်	ဦးစုိင်းေေ်းနုိင်	

ြါ	 ၂၃	 ဦးနှင့်	 ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်	 အမှုတွင်လည်း	

တအာက်ြါအတိုင်း	လမ်းညွှန်ေားသည်-

“နို င်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံ ရုံး 	

သည်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	ညီညွတ်မှု	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ပေင်း	

လုြ်ငန်းတာဝန်ကုိ	ဥြတေနှင့်အညီ	တဆာင်ရွက်ရာ၌	ဥြတေပြု	

အာဏာြုိင်များက	 ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥြတေများကုိ	 စိစစ်နုိင်သက့ဲသ့ုိ	

အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များ၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	

လည်း	 စိစစ်နိုင်ေွင့်ရှိတြသည်။	 သို့ရာတွင်	 ဥြတေပြုအာဏာ	

ြိုင်များ၏	တဆာင်ရွက်ေျက်များကိုမူကား	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြံု	

အတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုးက	စိစစ်ြုိင်ေွင့်မရိှတြ။	ယင်းသ့ုိတသာ	

စိစစ်ြုိင်ေွင့်ကုိ	 ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေက	 နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံု	

အတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးအား	အြ်နှင်းေားပေင်း	မရှိတြ။”

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးသည်	

စိစစ်ပေင်းလုြ်ငန်းတာဝန်ကို	 တဆာင်ရွက်ရာ၌	 အဆင့်ဆင့်	

တသာ	 ဥြတေပြုအဖွဲ့အစည်းတို့က	 ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥြတေများ	

သည်	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေနှင့်	ညီညွတ်ပေင်း	ရိှ	မရိှ	စိစစ်ေွင့်	

ရှိသည်။	 အလားတူြင်	 အဆင့်ဆင့်တသာ	 အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်ရာ

အာဏာြုိင်တ့ုိ၏	တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံ	

(q)
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ဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်ေွင့်လည်းရှိတြသည်။	

သို့ရာတွင်	 အဆင့်ဆင့်တသာ	 ဥြတေပြုအဖွဲ့အစည်းတို့၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	 ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်	

ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်ရန်ကိုမူ	 ေုံရုံး၏လုြ်ငန်းတာဝန်များ၌	

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းေားပေင်း	မရှိတြ။

သို့ပဖစ်ရာ	 တင်သွင်းလွှာတွင်	 တဖာ်ပြေားသည့	်

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	 တဆာင်ရွက်လျက်ရိှတသာ	 နုိင်ငံတတာ်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	 ပြင်ဆင်တရး	ြူးတြါင်း	

တကာ်မတီတစ်ရြ်	ဖွဲ့စည်းပေင်းသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

နှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်၍	သတောေားရယူလိုတသာ	

အေျက်မှာ	ေုံရုံးက	တဆာင်ရွက်ရမည့်	လုြ်ငန်းတာဝန်များတွင်	

မြါရှိတကကာင်း	သုံးသြ်ရရှိသည်။

အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်								နှင့်							ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်

တေါက်တာစိုင်းဆိုင်တကျာက်ဆမ်ြါ

(၂၅)ဦး

(Z)

၁၈



၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

1

၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	တင်ေွင်းလွှာအမှတ်	−	၁

ဆုံးပြတ်ချက်

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးမျ ိုးညွန့်၊	

အဖွဲ့ဝင်များပဖစ်ကကတသာ	 ဦးတင်တမာင်ပမင့်၊	 ဦးပမင့်ဝင်း၊	 ဦးမျ ိုးပမင့်၊	

ဦးေင်တမာင်ေျ ို၊	 တေါ်ေင်တေးကကယ်၊	 ဦးတွာလ်ကျင်တြါင်၊	 တေါ်လှမျ ိုးနွယ်၊	

ဦးတကျာ်ဆန်း	တို့တရှ့တွင်

အမျ ိုးေားလွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်

နေါ်ေေ်းေီေီနအးြါ	၂၅	ဦး

နှင့်

ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်

ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေ	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 ြါ	 ပြဋ္ဌာေ်းချက်ကို	 အေက်	

အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုနြးရေ်	 လိုအြ်နောအနြကာင်း	 နြါ်နြါက်နြကာင်း	

တင်ေွင်းလွှာအရ	ေိောထင်ရှားနစပခင်း	ရှိ	မရှိ၊	တင်ေွင်းလွှာြါအနြကာင်း

အရာများေည်	 ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ခွင့်အတွင်း	

ကျနရာက်ပခင်း	ရှိ	မရှိ၊	ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေ	ြုေ်မ	၄၃၅	ြါ	ပြဋ္ဌာေ်းချက်ကို	

အေက်အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုနြးရေ်	လိုအြ်ပခင်း	ရှိ	မရှိ။

ဆံုးပြတ်ချက်။	 ။	တင်သွင်းလွှာတစ်ေုလုံးကို	 စိစစ်ကကည့်ရာ၌	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	၏	အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	

မည်သည့်အတကကာင်းတကကာင့်	လိုအြ်တကကာင်း	တဖာ်ပြေားေျက်ြါဝင်ပေင်း	

မရှိတြ။	ေုံရုံးသို့တင်သွင်းတသာ	တင်သွင်းလွှာတစ်ရြ်တွင်	တင်သွင်းသူများ	

သည	်တငသ်ငွ်းေငွ့ရ်ှသိမူျားပဖစတ်ကကာင်း၊	တငသ်ငွ်းလွှာြါအတကကာင်းအရာသည	်

ေုံရုံး၏စီရင်ြိုင်ေွင့်အတွင်း	ကျတရာက်တကကာင်း	တဖာ်ပြရန်လိုအြ်သကဲ့သို့		

တငသ်ငွ်းလွှာတငသ်ငွ်းရနအ်တကကာင်း	ပဖစတ်ပမာကတ်စတသာ	အတကကာင်းတရား	
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ကိုလည်း	တဖာ်ပြရန်လိုအြ်တြသည်။	ယေုတင်သွင်းလွှာအမှု၌	တင်သွင်းလွှာ	

တငသ်ငွ်းရန	်ပဖစတ်ပမာကတ်စတသာ	အတကကာင်းတရားများကိ	ုတငသ်ငွ်းလွှာက	

သိသာေင်ရှားတစပေင်းမရှိဟု	သုံးသြ်ရရှိသည်။

ထြ်မံဆံုးပြတ်ချက်။	 ။	တင်သွင်းလွှာနှင့်	တလှောက်လဲတင်ပြေျက်များကို	

ခေုငံုသံုံးသြက်ကည့ြ်ါက	တငသ်ငွ်းလွှာ၌	ဖွဲ့စည်းြုအံတပေေဥံြတေ	ြေုမ်	၄၃၅	၏	

အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်ဟု	အမည်တြ်တဖာ်ပြေားတသာ်လည်း	စင်စစ်	

အားပဖင့်	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	ဆုံးပဖတ်တဆာင်ရွက်ေျက်များအတြါ်	

ေုံရုံးကစိစစ်တြးရန်အလို့ငှာ	ဤတင်သွင်းလွှာကို	တင်သွင်းပေင်းပဖစ်တကကာင်း	

တြါ်လွင်လျက်ရှိသည်။	ဥြတေပြုအာဏာြိုင်များ၏	တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	

နိငုင်တံတာဖ်ွဲ့စည်းြုအံတပေေဥံြတေဆိငုရ်ာေုရံုံးက	စစိစြ်ိငုေ်ငွ့မ်ရှတိြ။	ယင်းသိုတ့သာ	

စိစစ်ြိုင်ေွင့်ကို	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေက	နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေ	

ဆုိင်ရာေံုရံုးအား	အြ်နှင်းေားပေင်း	မရိှတြ။	ဦးစိုင်းေေ်းနိုင်ြါ	 ၂၃	ဦးနှင့်	

ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ	်စီရင်ေုံးကို	ရည်ညွှန်းသည်။

သို့ပဖစ်ရာ	 ယေုတင်သွင်းလွှာသည်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	 တဝဖန်စိစစ်ရန်တင်သွင်းတသာ	 တင်သွင်းလွှာပဖစ်	

တသာတကကာင့်	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေံုရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ေွင့်	

အတွင်းရှိသည်ဟု	ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်တကကာင်း	သုံးသြ်ရရှိသည်။

ထြ်မံဆုံးပြတ်ချက်။	 ။	 နိငုင်တံတာဖ်ွဲ့စည်းြုအံတပေေဥံြတေ	ြေုမ်	၄၃၅	

၏	ပြဋ္ဌာန်းေျက်မှာ	တအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်-

“၄၃၅။	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကိုပြင်ဆင်ရန်	 ဥြတေမူကကမ်းကို	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ရှိ	 လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 စုစုတြါင်း၏	

၂၀	ရာေိုင်နှုန်းက	တင်ပြလာလှေင်	အဆိုြါ	ပြင်ဆင်ေျက်ဥြတေမူကကမ်း	

ကို	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	လက်ေံတဆွးတနွးရမည်။”	
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ြုေ်မ	၄၃၅	သည်	လုြ်ေုံးလုြ်နည်းဆိုင်ရာ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်တစ်ရြ်သာ	

ပဖစ်ပြီး	ယင်းြုေ်မ၏အတရးအသားမှာ	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်စရာမလုိတလာက်တအာင်	

ရှင်းလင်းတနတသာ	 အတရးအသားပဖစ်သည်။	 သေ္ဒါနည်းအရလည်းတကာင်း၊	

တဝါဟာရအသုံးအနှုန်းအရလည်းတကာင်း	 ရှုြ်တေွးတသာ၊	 ေွိဟပဖစ်တစတသာ	

အေျက်တစ်စုံတစ်ရာ	 မြါရှိတြ။	 ဖတ်ရှုသူတိုင်း	 အလွယ်တကူနားလည်နိုင်	

သည့်	အတရးအသားတစ်ေုပဖစ်သည်။

ဥြတေြညာရှင်	N.S	Bindra	၏	The	Interpretation	of	Statutes	

(Fifth	Edition)	စာမျက်နှာ	၇၁၈	တွင်	 ပြဋ္ဌာန်းဥြတေတစ်ရြ်ြါ	စကားရြ်	

များသည်	 မူရင်းအတိုင်းြင်	 ရှင်းလင်းတိကျပြီး	 ကွဲလွဲတသာ	 သို့မဟုတ်	

မသဲကွဲတသာ	အဓိြ္ပာယ်တြါ်ေွက်ပေင်းမရှိြါက	ယင်းတဝါဟာရများ၏	မူရင်း	

သတောသောဝအတိုင်း၊	မူရင်းအနက်အတိုင်း	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်မှတစ်ြါး	

အပေားမရှိတကကာင်း၊	 ေိုစကားရြ်များကြင်လှေင်	 ဥြတေပြုသူ၏	 ရည်ရွယ်	

ေျက်ကို	 ေုတ်တဖာ်ပြသတနပြီပဖစ်တကကာင်း	 တအာက်ြါအတိုင်း	 မှတ်ေျက်ပြု	

ေားသည်-

“If	the	words	of	the	statute	are	in	themselves	precise	and	

unambiguous,	 then	 no	 more	 can	 be	 necessary	 than	 to	

expound	those	words	in	their	natural	and	ordinary	sense.	

The	words	themselves	alone	do,	in	such	cases,	but	declare	

the	intention	of	the	law-giver.”			

ယင်းအေျက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ဥြတေြညာရှင်	 Maxwell	ကမူ	 ၎င်း၏	

The	Interpretation	of	Statutes	(Tenth	Edition)	တွင်	အတရးအသားမှာ	

ရှင်းလင်းတနပြီး	 အဓိြ္ပာယ်တစ်မျ ိုးတည်းသာ	 သက်တရာက်ြါက	 အဆိုြါ	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်အတြါ်	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်အတကကာင်း	 တြါ်တြါက်ပေင်းမရှိ	

တကကာင်း၊	ယင်းသို ့	မလိုအြ်တသာ	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေင်းကို	ေွင့်မပြုေိုက်
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	တကကာင်း	တအာက်ြါအတိုင်း	ပြဆိုေားသည်-

“When	 the	 language	 is	 not	 only	 plain	 but	 admits	 of	 but	

one	meaning,	the	task	of	interpretation	can	hardly	be	said	

to	arise.	It	is	not	allowable,	says	Vattel,	to	interpret	what	

has	no	need	of	interpretation.”

အလိုအတလျာက်	 ရှင်းလင်းပြည့်စုံတသာ	 အတရးအသားတစ်ေုကို	

အပေားနည်းဖွင့်ဆိုေားတသာ	ေုတိယအယူအဆပဖင့်	ဖတ်ရှုပေင်းေက်	မူရင်း	

အတိုင်းဖတ်ရှုပေင်းကသာ	 ြို၍သင့်တလျာ်တြသည်။	 ရှင်းလင်းတနတသာ	

အတရးအသားပဖစ်ြါလျက်	 ယင်းကိုေြ်မံ၍	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်လှေင်	

မူလဥြတေပြုသူ၏	 ရည်ရွယ်ေျက်များအတြါ်	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသူ၏	

အာတော်က	 တရာယှက်သွားမည်ပဖစ်ရာ	 ကကည်လင်တသာတရတွင်	 ဖွင့်ဆိုသူ	

အလိုရှိတသာတဆးပဖင့်	အတရာင်ဆိုးသကဲ့သို့	ရှိတြလိမ့်မည်။	ေိုသို့ပြုလုြ်ပေင်း	

သည်	 ဥြတေကိုေျဲ့ေွင်ရာသို့လည်းတကာင်း၊	 ဥြတေသစ်တစ်ေု	 ဖန်တီးရာသို့	

လည်းတကာင်း	 တရာက်ရှိသွားတြလိမ့်မည်။	 တရားရုံးသည်	 ဥြတေပြုအဖွဲ့	

အစည်းတစ်ရြ်	မဟုတ်တသာတကကာင့်	ေိုသို့တဆာင်ရွက်ြိုင်ေွင့်မရှိတြ။	

သို့ပဖစ်ရာ	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်သည်	 ရှင်းလင်းစွာတရးသား	

ေားပြီး	 အဓိြ္ပာယ်လည်း	 ေွိဟေွက်တစသည်မဟုတ်တသာတကကာင့်	 ယင်း	

ြုေ်မတွင်တြါ်လွင်တနသည့်	 အဓိြ္ပာယ်အတိုင်း	 ဖတ်ရှုနားလည်ရန်	 ပဖစ်တြ	

သည်။	ယင်းပြဋ္ဌာန်းေျက်ကို	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပေင်းမရှိဟု	သုံးသြ်	

ရရှိသည်။

တင်သွင်းသူများအတွက်	 −	 ဦးမျ ိုးေျစ်
	 	 တရားလွှတ်တတာ်တရှ့တန

တင်သွင်းေံရသူအတွက်	 −	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကိုယ်စား

	 	 အမျ ိုးသားလွှတတ်တာက်ိယုစ်ားလယှ်

	 	 ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်



5

ရုံးတတာ်သဟာယ	 −	 ပြည်တောင်စုတရှ့တနေျုြ်ရံုးကုိယ်စား	

	 	 ပြည်တောင်စုတရှ့တနေျုြ်ရုံး	 	

	 	 ညွှန်ကကားတရးမှူးေျုြ်	တေါ်ေင်ေျ ိုအုန်း

အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 တေါ်နန်းနီနီတအးြါ	 ၂၅	 ဦးက	

ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံတတာ်	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	ကုိ	

ပြင်ဆင်သည့်	 ဥြတေမူကကမ်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 ြုေ်မ	

၄၃၅	 ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်သည်	 အေူးပြဋ္ဌာန်းေျက်ပဖစ်တသာတကကာင့်	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေ	 အေန်း	 ၁၂	 နှင့်အညီ	 နည်းလမ်းတကျတင်သွင်းလာသည့်	

ဥြတေကကမ်းတစ်ရြ်ကို	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်	

နှင့်အညီ	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	 လက်ေံတဆွးတနွးရမည်ပဖစ်တကကာင်း	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၃၂၂	ြုေ်မေွဲ	(က)	အရ	အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆို	

တြးရန်	တင်သွင်းလွှာကို	တင်သွင်းသည်။

တင်သွင်းလွှာ၌	အြိုေ်	 ၉	 ြိုေ်	 ြါရှိရာ	 အြိုေ်	 ၁	တွင်	 တင်သွင်းသူ	

များသည်	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏	 ၁၀	 ရာေိုင်နှုန်း	

တကျာ်ရှိတသာ	 လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များပဖစ်တကကာင်း၊	 အြိုေ်	 ၂	 တွင်	

တင်သွင်းသူများသည်	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးသို	့

အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိတြးရန်	တင်သွင်းေွင့်ရိှသူများပဖစ်တကကာင်းနှင့်	အတပေေံ	

ဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၃၂၂	 ြုေ်မေွဲ	 (က)	 နှင့်အညီ	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	

တင်သွင်းရပေင်းပဖစ်တကကာင်း၊	အြိုေ်	၃	တွင်	အတပေေံဥြတေြါ	စကားရြ်များ	

၏	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	 တင်သွင်းပေင်းပဖစ်တသာတကကာင့	်	

တင်သွင်းေံရသူအဖွဲ့အစည်း	သို့မဟုတ်	ြုဂ္ဂိုလ်၏အမည်များကို	ေည့်သွင်း	

မေားပေင်းပဖစ်တကကာင်း	တဖာ်ပြေားသည်။	အြိုေ်	၄	တွင်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၃၊	၄၃၄	နှင့်	၄၃၅	တို့၏	ပြဋ္ဌာန်းေျက်များကို	တဖာ်ပြေားသည်။	

အြိုေ်	 ၅	၌	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	 ၄၅၃	၏	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်ကို	 တဖာ်ပြ	
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ေားသည်။	အြိုေ်	၆	တွင်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေသည်	ဥြတေများအားလုံး	

အတွက်	အတပေေံဥြတေပဖစ်တကကာင်းနှင့်	အတပေေံဥြတေြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	

စကားရြ်များကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရမည့်	 လုြ်ငန်းတာဝန်သည်	

နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုး၏	 လုြ်ငန်းတာဝန်ပဖစ်တကကာင်း	

တဖာ်ပြေားသည်။	 အြိုေ်	 ၇	 တွင်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကိုပြင်ဆင်သည့်	

ဥြတေမူကကမ်းတစ်ရြ်ကို	နည်းလမ်းတကျ	တင်သွင်းလာြါက	ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်သည်	 အတပေေံဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 အရ	 လက်ေံတဆွးတနွးရမည်	

ပဖစ်တကကာင်း	တဖာ်ပြသည်။	အြိုေ်	၈	တွင်	ဥြတေအနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေင်း

ဆိုင်ရာ	မူသတောများကို	တဖာ်ပြေားသည်။	အြိုေ်	၉	တွင်	တင်သွင်းလွှာြါ	

ကိစ္စရြ်များသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	စီရင်ြိုင်ေွင့်အတွင်း	

ကျတရာက်တကကာင်း	တဖာ်ပြေားသည်။

ယင်းတင်သွင်းလွှာအတြါ်	 တင်သွင်းလွှာနှင့်အကျ ိုးသက်ဆိုင်တသာ	

အဖွဲ့အစည်းပဖစ်သည့်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်နာယကက	 ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်သည်	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	ပြင်ဆင်	

တရးနှင့်စြ်လျဉ်းပြီး	လွှတ်တတာ်တွင်တြါ်တြါက်လျက်ရိှတသာ	အတကကာင်းပေင်းရာ	

များကို	ကိုင်တွယ်တဆာင်ရွက်ရာတွင်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	ြါ	

ရှင်းလင်းသည့်	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်အညီလည်းတကာင်း၊	 ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥြတေ	ြုေ်မ	၆၉၊	နည်းဥြတေ	၆၆၊	၁၃၅၊	၈(ြ)	တ့ုိ	အြါအဝင်	

လွှတ်တတာ်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီလည်းတကာင်း	တဆာင်ရွက်လျက်	

ရှိတကကာင်း၊	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်အတနပဖင့်	 အေက်အတကကာင်းအရာြါ	

အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	 တင်ပြေျက်အတြါ်	 ပြန်လည်ရှင်းလင်းရန်	

အေူးမရှိြါတကကာင်း	ပြန်လည်တင်ပြသည်။

တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍	တအာက်ြါအတကကာင်းအေျက်များကို	
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စိစစ်ဆုံးပဖတ်ရန်	လိုအြ်တကကာင်း	တတွ့ရသည်-

(က)	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	ြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်ကို	အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိတြးရန်	 လုိအြ်တသာအတကကာင်း	တြါ်တြါက်တကကာင်း	

တင်သွင်းလွှာအရ	သိသာေင်ရှားတစပေင်း	ရှိ	မရှိ၊

(ေ)	 တင်သွင်းလွှာြါ	အတကကာင်းအရာများသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ေွင့်အတွင်း	 ကျတရာက်ပေင်း	 ရှိ	

မရှိ၊

(ဂ)	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	ကို	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	

လိုအြ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ။

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကုိယ်စားတဆာင်ရွက်သူ	 ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်	

က	 ေုံရုံးက	 ဆုံးပဖတ်တြးရန်အတွက်	 အတပေေံအတကကာင်းတရား	 cause	 of	

action	 ရှိသည်ဆိုတသာအေျက်ကို	တင်သွင်းသူများက	 ပြည့်စုံစွာတဖာ်ပြရန်

လိုအြ်တကကာင်း၊	 ယေုတင်သွင်းလွှာကိုလည်းတကာင်း၊	 တင်သွင်းသူများ	

တရှ့တန၏	 တလှောက်လဲတင်ပြေျက်ကိုလည်းတကာင်း	 တလ့လာကကည့်ရှုသည့်	

အေါ	 မည်သည့်အတကကာင်းတကကာင့်	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	 လိုအြ်	

သည်	ဆိုတသာအတကကာင်း	ြါဝင်လာပေင်းမရှိသည်ကို	တတွ့ရတကကာင်း၊	cause	

of	action	မရှိတကကာင်း	တလှောက်လဲတင်ပြသည်။

ယင်းအေျက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 တင်သွင်းသူများ၏တရှ့တနက	 နှုတ်ပဖင့်

ပြန်လည်ရှင်းလင်းရာတွင်	၁၄-၅-၂၀၁၉	ရက်တန့က	လွှတ်တတာ်တွင်	ပဖန့်တဝ	

တသာ	 ဥြတေကကမ်းတလ့လာစိစစ်တရးြူးတြါင်း	 တကာ်မတီ၏	 ေြ်မံတလ့လာ	

တတွ့ရှိေျက်နှင့်	သတောေားမှတ်ေျက်	အစီရင်ေံစာတကကာင့်	တင်သွင်းရပေင်း	

ပဖစ်တကကာင်း	 တလှောက်လဲတင်ပြသည်။	အဆုိြါပဖန့်တဝစာကုိ	 မူလတင်သွင်းလွှာ	

တင်သွင်းစဉ်က	 ြူးတွဲတင်ပြေဲ့ပေင်းမရှိတြ။	 အဆိုြါပဖန့်တဝစာကို	 တလ့လာ	

ကကည့်ရှုရာတွင်	 တလ့လာစိစစ်တရး	 ြူးတြါင်းတကာ်မတီက	 ြေမတင်သွင်း	
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တသာ	အစီရင်ေံစာအတြါ်	လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ၆၃	 ဦး	က	 တဆွးတနွး	

ကကပြီးတနာက်	ကကုံတတွ့ရသည့်အေက်အေဲများကို	တပဖရှင်းရန်	 ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်နာယကက	 လွှတ်တတာ်၏	 အဆုံးအပဖတ်ရယူတြးတရးအတွက်	

ေြ်မံတင်သွင်းတကကာင်း	တဖာ်ပြသည့်စာပဖစ်သည်ကုိ	တတွ့ရသည်။	တင်သွင်းသူ	

များတရှ့တန၏	၁၄-၅-၂၀၁၉	ရက်တန့တွင်	ပဖန့်တဝတသာစာတကကာင့်	တင်သွင်းရ	

ပေင်းပဖစ်တကကာင်း	ပြန်လည်ရှင်းလင်းတလှောက်လဲေျက်မှာ	မူလတင်သွင်းလွှာတွင်	

တဖာ်ပြြါရှိတသာ	 အတကကာင်းပြေျက်မဟုတ်သည့်အပြင်	 တင်သွင်းလွှာြါ	

အတကကာင်းပြေျက်များနှင့်လည်း	 ဆက်စြ်ရှင်းလင်း	 တင်ပြပေင်းမပြုနိုင်	

ေဲ့တြ။

တင်သွင်းလွှာတစ်ေုလုံးကို	စိစစ်ကကည့်ရာ၌	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

ြုေ်မ	၄၃၅	၏	အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	မည်သည့်အတကကာင်းတကကာင့်	

လိုအြ်တကကာင်း	 တဖာ်ပြေားေျက်	 ြါဝင်ပေင်းမရှိတြ။	 ေုံရုံးသို့တင်သွင်းတသာ	

တင်သွင်းလွှာတစ်ရြ်တွင်	တင်သွင်းသူများသည်	တင်သွင်းေွင့်ရှိသူများပဖစ်

တကကာင်း၊	တင်သွင်းလွှာြါအတကကာင်းအရာသည်	 ေုံရုံး၏စီရင်ြိုင်ေွင့်အတွင်း	

ကျတရာက်တကကာင်း	 တဖာ်ပြရန်လိုအြ်သကဲ့သို့	 	 တင်သွင်းလွှာတင်သွင်းရန်	

အတကကာင်း	 ပဖစ်တပမာက်တစတသာ	 အတကကာင်းတရားကိုလည်း	 တဖာ်ပြရန်	

လိုအြ်တြသည်။	 ယေုတင်သွင်းလွှာအမှု၌	 တင်သွင်းလွှာတင်သွင်းရန်	

ပဖစ်တပမာက်တစတသာ	 အတကကာင်းတရားများကို	 တင်သွင်းလွှာက	 သိသာ	

ေင်ရှားတစပေင်းမရှိဟု	သုံးသြ်ရရှိသည်။

ေုတိယအတကကာင်းအေျက်မှာ	 တင်သွင်းလွှာြါအတကကာင်းအရာများ

သည်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	စီရင်ြိုင်ေွင့်အတွင်း	ရှိ	မရှိ	 ပဖစ်	

သည်။

တင်သွင်းသူများ၏တရှ့တနက	တလှောက်လဲတင်ပြရာတွင်	ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်	၁၁	ကကိမ်တပမာက်	ြံုမှန်အစည်းအတဝး	တတိယတန့တွင်	ပြည်တောင်စု	
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လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်	က	 ၂၉-၁-၂၀၁၉	 ရက်တန့	

တွင်	 တင်သွင်းေဲ့တသာ	 “ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ်	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေ	 (၂၀၀၈	 ေုနှစ်)	 ပြင်ဆင်တရးလုြ်ငန်းများကို	 တဆာလျင်စွာ	

တဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရး	 ြူးတြါင်း	

တကာ်မတီတစ်ရြ်ကုိ	သင့်တလျာ်သည့်	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်	

များနှင့်ဖဲွ့စည်းရန်	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သ့ုိ	တုိက်တွန်းတကကာင်း”	အတရးကကီး	

အဆုိကုိ	၆-၂-၂၀၁၉	ရက်တန့တွင်	လွှတ်တတာ်က	တဆွးတနွးအတည်ပြုေ့ဲတကကာင်း၊	

တကျာင်းကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ	 ဦးသိန်းေွန်းအြါအဝင်	 လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်	

၁၄၃	ဦးက	လက်မှတ်တရးေိုးတြးြို့တသာ	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကို	ေုတိယ	

အကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်	 ဥြတေမူကကမ်းတစ်ရြ်ကို	 ၁၁-၂-၂၀၁၉	 ရက်တန့တွင်	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	 လက်ေံရရှိပြီး	 လွှတ်တတာ်အစည်းအတဝးတွင်		

တဆွးတနွးပေင်းမပြုမီ	အတသးစိတ်တလ့လာနုိင်ရန်	လွှတ်တတာ်နှစ်ရြ်မှ	ဥြတေကကမ်း	

တကာ်မတီဝင်အားလုံးြါဝင်သည့်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကို	ေုတိယအကကိမ်	

ပြင်ဆင်သည့်	 ဥြတေမူကကမ်းတလ့လာစိစစ်တရး	 ြူးတြါင်းတကာ်မတီကိ	ု

၁၉-၂-၂၀၁၉	 ရက်စွဲြါ	 အမိန့်တကကာ်ပငာစာအမှတ်	 ၁၄/၂၀၁၉	 ပဖင့်	 ဖွဲ့စည်း	

တာဝန်တြးအြ်တကကာင်း၊	တလ့လာစိစစ်တရး	ြူးတြါင်းတကာ်မတီ၏	အစီရင်ေံ	

စာအတြါ်	မတကွးတုိင်းတေသကကီး	မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်	၅	မှ	ဦးတင်တအာင်ေွန်းက	

၂၀	 ရာေိုင်နှုန်းတကျာ်တသာ	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏	

ဥြတေအတိုင်း	 တဆာင်ရွက်ြိုင်ေွင့်	 အေွင့်အတရးကို	 ြိတ်ြင်တားဆီးလိုက်	

သကဲ့သို့မပဖစ်ရန်	 လိုအြ်သည်ဟု	 တဆွးတနွးတကကာင်း၊	 မက်မန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ	

ဦးတင်တအာင်တအးက	လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်	၂၀	ရာေုိင်နှုန်းက	တင်သွင်း	

ေဲ့သည့်	ဥြတေမူကကမ်းကို	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	ပြင်ဆင်တရး	

ြူးတြါင်းတကာ်မတီက	 တဆာင်ရွက်မည့်လုြ်ငန်းစဉ်များတွင်	 ေည့်သွင်း	

တဆာင်ရွက်မည်ကို	 တလးနက်စွာကန့်ကွက်သည်ဟု	 တဆွးတနွးတကကာင်း၊	

တြ်မတတာ်သား	 ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဗိုလ်မှူးသိန်းေွန်းက	
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ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကို	 တကျာ်လွန်တဆာင်ရွက်ေားသည့်	 စိစစ်တရး	

ြူးတြါင်းတကာ်မတီ၏	အစီရင်ေံစာကို	ြယ်ဖျက်သင့်တကကာင်းနှင့်	 ြုေ်မ	 ၂၆၁	

ပြင်ဆင်တရးဥြတေမူကကမ်းကို	 ပြည်တောင်စုလွတ်တတာ်က	 ဥြတေနှင့်အညီ	

ဆက်လက်တဆွးတနွးဆုံးပဖတ်ရန်	 လိုအြ်သည်ဟု	 တဆွးတနွးတကကာင်း၊	 ယင်း	

တဆွးတနွးေျက်များြါရှိသည့်	 သတင်းစာတကာက်နှုတ်ေျက်များကို	 တင်ပြ	

ြါတကကာင်း၊	အေူးတင်ပြလိုသည်မှာ	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	

ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီဖွဲ့စည်းပေင်းကို	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေက	

တားပမစ်ေားပေင်းမရှိ၍	 ဖွဲ့စည်းေွင့်ရှိသည်ဟူတသာ	အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆို	

မှုမှာ	ဥြတေပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	ဥြတေသများအရ	မှန်ကန်မှုရှိသည်ဟုဆိုရန်	

ေဲယဉ်းတကကာင်း	တလှောက်လဲတင်ပြသည်။

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားတဆာင်ရွက်သူက	 ၂၉-၁-၂၀၁၉	

ရက်တန့တွင်	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်က	

ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေ	 ပြင်ဆင်တရးလုြ်ငန်းများကုိ	 တဆာလျင်စွာတဆာင်ရွက်	

နုိင်တရးအတွက်	 ြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်ဖဲွ့စည်းရန်	 အဆုိတင်သွင်းတကကာင်း၊	

၆-၂-၂၀၁၉	 ရက်တန့တွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	 ဆုံးပဖတ်ေျက်အရ	

ယင်းအဆုိအတည်ပဖစ်ပြီး	၁၉-၂-၂၀၁၉	ရက်တန့တွင်	လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်	

၄၅	 ဦး	 ြါဝင်တသာ	 ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီကို	 အမိန့်တကကာ်ပငာစာ	

အမှတ်	၁၅/၂၀၁၉	 ပဖင့်	 ဖဲွ့စည်းတာဝန်တြးအြ်တကကာင်း၊	၁၁-၂-၂၀၁၉	ရက်တန့	

တွင်	 ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးသိန်းေွန်းြါ	 ၁၄၃	 ဦးတို့က	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၂၆၁(ေ)	(ဂ)	(ဃ)	နှင့်	(င)တို့အား	ပြင်ဆင်ရန်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကို	 ေုတိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်	 ဥြတေကကမ်းကို	

တင်သွင်းေ့ဲတကကာင်း၊	 ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီဖဲွ့စည်းသည့်	၁၉-၂-၂၀၁၉	

ရက်တန့တွင်	 အမိန့်တကကာ်ပငာစာအမှတ်	 ၁၄/၂၀၁၉	 ပဖင့်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေကို	 ေုတိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်	 ဥြတေမူကကမ်းတလ့လာစိစစ်တရး	
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ြူးတြါင်းတကာ်မတီကို	 ဖွဲ့စည်းတြးေဲ့တကကာင်း၊	 ၄-၃-၂၀၁၉	 ရက်တန့တွင်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကို	 ေုတိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်	 ဥြတေမူကကမ်း	

တလ့လာစိစစ်တရး	ြူးတြါင်းတကာ်မတီက	ြုေ်မ	၂၆၁	တစ်ေုတည်းကို	ပြင်ဆင်	

မည်ဆိုြါက	 	ဆက်နွယ်တနတသာြုေ်မများကိုြါ	ေည့်သွင်းစိစစ်ရန်	လိုအြ်	

တကကာင်း၊	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 (၂၀၀၈	 ေုနှစ်)	 ပြင်ဆင်တရး	 ြူးတြါင်း	

တကာ်မတီက	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေတစ်ရြ်လုံးအတြါ်	သုံးသြ်ပြင်ဆင်ရန်	

တဆာင်ရွက်သည့်အေါတွင်	 ြုေ်မ	 ၂၆၁	 ကိုလည်း	 တလ့လာသုံးသြ်နိုင်မည့်	

အတပေအတနရှိသပဖင့်	 ယင်းတကာ်မတီ၏လုြ်ငန်းများတွင်	 တစ်တြါင်းတည်း	

ေည့်သွင်းတဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟု	တကာ်မတီဝင်အများစုက	သတောတူညီ	

ေဲ့ကကတကကာင်း၊	 သို့ရာတွင်	 တကာ်မတီဝင်	 ၅	 ဦးက	 ယေုတင်သွင်းသည့်	

ဥြတေကကမ်းကိုသာ	 သီးပေားဆက်လက်တဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟု	 တင်ပြေဲ့	

တကကာင်း၊	 ယင်းကွဲလွဲေျက်အတြါ်	 လွှတ်တတာ်တွင်	 တဆွးတနွးအတည်ပြုရန်	

အစီရင်ေံစာတင်ေ့ဲတကကာင်း၊	ယင်းအစီရင်ေံစာအတြါ်	လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်	

၆၃	 ဦးက	 တဆွးတနွးကကပြီးတနာက်	 တလ့လာစိစစ်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီက	

လွှတ်တတာ်၏အဆံုးအပဖတ်ရယူတြးရန်	ေြ်မံ၍	အစီရင်ေံစာကုိ	 ၂၄-၄-၂၀၁၉	

ရက်တန့တွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သ့ုိ	 တင်သွင်းေ့ဲတကကာင်း၊	 ယင်းအစီရင်ေံစာ	

အတြါ်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက	 တဆွးတနွးေဲ့ကကပြီး	

၁၄-၅-၂၀၁၉	 ရက်တန့တွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြတေ

များ၊	 နည်းဥြတေ	 ၈၊	 နာယက၏	 တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ေွင့်များ၊	 အြိုေ်ေွဲ	 (ြ)	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်နှင့်အညီ	 လွှတ်တတာ်တွင်	 ဆန္ဒမဲပဖင့်	 အဆုံးအပဖတ်ေံယူေဲ့ပြီး	

ဆက်လက်တဆာင်ရွက်ဆဲ	အတပေအတနပဖစ်တကကာင်း	တလှောက်လဲတင်ပြသည်။

ရုံးတတာ်သဟာယက	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကို	 ေုတိယအကကိမ်	

ပြင်ဆင်သည့်	 ဥြတေမူကကမ်းတလ့လာစိစစ်တရး	 ြူးတြါင်းတကာ်မတီတွင်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၂၆၁	 ကို	 ပြင်ဆင်သည့်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	
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ဥြတေကုိ	ေုတိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်	ဥြတေမူကကမ်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	တဆွးတနွး	

ရာ၌	 ဥြတေကကမ်းကို	 ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ်	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီ၏	လုြ်ငန်းစဉ်	

တွင်	တစ်ြါတည်းေည့်သွင်းတဆာင်ရွက်သင့်တကကာင်း	တင်ပြတသာ	တကာ်မတီဝင်	

အများစု၏သတောေားနှင့်	တေါ်နန်းနီနီတအး	အြါအဝင်	ြူးတြါင်းတကာ်မတီ	

အဖွဲ့ဝင်	၅	ဦးတို့၏	သတောေားကွဲလွဲမှုအတြါ်	အတပေပြု၍	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်ကို	 ေုံရုံးက	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	

တင်သွင်းသူများက	တင်ပြပေင်းပဖစ်သည်ဟု	သံုးသြ်ရရိှတကကာင်း	တလှောက်လဲ	

တင်ပြသည်။

တင်သွင်းလွှာနှင့်	 တလှောက်လဲတင်ပြေျက်များကို	 ခေုံငုံသုံးသြ်	

ကကည့်ြါက	တင်သွင်းလွှာ၌	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	၏	အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိတြးရန်ဟု	အမည်တြ်တဖာ်ပြေားတသာ်လည်း	စင်စစ်အားပဖင့်	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	 ဆုံးပဖတ်တဆာင်ရွက်ေျက်များအတြါ်	 ေုံရုံးက	

စိစစ်တြးရန်အလ့ုိငှာ	ဤတင်သွင်းလွှာကုိ	တင်သွင်းပေင်းပဖစ်တကကာင်း	တြါ်လွင်	

လျက်ရိှသည်။	ဥြတေပြုအာဏာြုိင်များ၏	တဆာင်ရွက်ေျက်များကုိ	နုိင်ငံတတာ်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးက	 စိစစ်ြိုင်ေွင့်မရှိတြ။	 ယင်းသို့တသာ	

စိစစ်ြုိင်ေွင့်ကုိ	 ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေက	 နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေ	

ဆိုင်ရာေုံရုံးအား	 အြ်နှင်းေားပေင်းမရှိတြ။	 ဦးစိုင်းေေ်းနိုင်ြါ	 ၂၃	 ဦးနှင့်	

ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်1 စီရင်ေုံးကို	ရည်ညွှန်းသည်။

သို့ပဖစ်ရာ	 ယေုတင်သွင်းလွှာသည်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	 တဝဖန်စိစစ်ရန်တင်သွင်းတသာ	 တင်သွင်းလွှာပဖစ်	

တသာတကကာင့်	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	စီရင်ြိုင်ေွင့်	

အတွင်းရှိသည်ဟု	ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်တကကာင်း		သုံးသြ်ရရှိသည်။

၁။	၂၀၁၇	ေုနှစ်၊	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး	စီရင်ေုံးများ၊	စာ-	၁	
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တတိယအတကကာင်းအေျက်မှာ	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	

ကို	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်	လိုအြ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	ပဖစ်သည်။

တင်သွင်းသူများ၏တရှ့တနက	နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေတွင်	

ပဖစ်တစ၊	ရိုးရိုးဥြတေတစ်ရြ်တွင်ပဖစ်တစ	တဆာင်ရွက်ရမည့်	အတကကာင်းအရာ	

တစ်ေုနှင့်စြ်လျဉ်း၍	အေူးသီးသန့်	 ပြဋ္ဌာန်းေဲ့လှေင်	ယင်းတဆာင်ရွက်ရမည့်	

ကိစ္စကုိ	အဆုိြါအေူးသီးသန့်ပြဋ္ဌာန်းေျက်တ့ုိနှင့်အညီ	တဆာင်ရွက်ရြါတကကာင်း၊	

၂၀၀၈	ေုနှစ်	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေကုိ	ပြင်ဆင်ရန်အတွက်	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံ	

ဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 သည်	 အေူးသီးသန့်ပြဋ္ဌာန်းေျက်ပဖစ်သပဖင့်	 တင်သွင်း	

လာသည့်	 ဥြတေမူကကမ်းကို	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်နှင့်အညီ	 လက်ေံ	

တဆွးတနွးရမည်ပဖစ်တကကာင်း	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတြးရန်	တလှောက်ေားသည်။

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကုိယ်စားတဆာင်ရွက်သူ	ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်က	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်တစ်ရြ်သည်	 ရှုြ်တေွးတနသည့်အေါမျ ိုး၌	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆို	

တြးရန်	တင်ပြပေင်းမှာ	အပငင်းြွားစရာမရှိြါတကကာင်း၊	ြုေ်မ	၄၃၃၊	၄၃၄၊	၄၃၅	

တို့သည်	 လုြ်ေုံးလုြ်နည်း	 Procedure	 များပဖစ်တကကာင်း၊	 ဥြတေမှာ	

ရှင်းလင်းတနပြီးသားပဖစ်သည့်အတွက်	 ေုံရုံးအတနပဖင့်	 ေြ်မံပြီး	 အဓိြ္ပာယ်	

ဖွင့်ဆိုတြးရန်	လိုအြ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	စဉ်းစားသုံးသြ်သင့်တကကာင်း	တလှောက်လဲ	

တင်ပြသည်။

ရုံးတတာ်သဟာယက	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၄၃၅	ြါ	ပြဋ္ဌာန်း	

ေျက်သည်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေပြင်ဆင်ပေင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်	လုြ်ေုံး	

လုြ်နည်းဆိုင်ရာ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်တစ်ရြ်ပဖစ်တကကာင်း၊	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 ဆိုင်ရာ	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်မှာ	လက်တတွ့တဆာင်ရွက်ရာတွင်	 ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိသည့်	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်ပဖစ်တကကာင်း	တလှောက်လဲတင်ပြသည်။



14

ဥြတေအနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေင်းတာဝန်ကို	 ေမ်းတဆာင်ရာ၌	

တဆာင်ရန်ကိစ္စများရှိသကဲ့သို့	 တရှာင်ရန်ကိစ္စများလည်းရှိသည်။	 ေင်ရှား	

တသာဆိုရိုးစကားတစ်ေုမှာ	 “	 Absoluta	 sententia	 expositore	 non	

indiget”	 ပဖစ်သည်။	 ယင်းဆိုရိုးစကား၏ဆိုလိုရင်းမှာ	 “A	 complete	

statement	requires	no	interpreter	(ရှင်းလင်း၍	 ပြီးပြည့်စုံပြီးပဖစ်တသာ	

တဖာ်ပြေျက်တစ်ရြ်ကို	 အနက်အဓိြ္ပာယ်	 ဖွင့်ဆိုရန်မလို)”	 ဟူ၍ပဖစ်သည်။	

ယင်းဆိုရိုးစကားနှင့်စြ်လျဉ်း၍	Aaron	X.	Fellmeth	နှင့်	Maurice	Horwitz	

တ့ုိပြုစုတသာ	Guide	To	Latin	In	International	Law	(Oxford)	စာမျက်နှာ	၈	

တွင်	 ဆိုေဲ့တသာ	 ဥြတေနီတိ၏	 အဓိြ္ပာယ်အရ	 ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး	

ေွိဟပဖစ်တြါ်တစနိုင်ပေင်းမရှိတသာ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်တစ်ရြ်ကို	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာ	

တွင်	 အပေားအရင်းအပမစ်ကုိ	 ရည်ညွှန်းကိုးကားပေင်းေက်	 ရှင်းလင်း	

ပြတ်သားသည့်	မူရင်းအဓိြ္ပာယ်အတိုင်းသာ	ဖတ်ရှုတကာက်ယူသင့်တကကာင်း	

တအာက်ြါအတိုင်း	ပြဆိုေားသည်-

“A	 maxim	 meaning	 that	 clear	 and	 unambiguous	 text	

should		be	read	according	to	its	plain	meaning	rather	than	

with	reference	to	secondary	sources	of	interpretation.”

Prof.	T.	BHATTACHARYYA		၏	The	Interpretation	of	Statutes,	

Tenth	 Edition,	 Central	 Law	 Agency	 ကျမ်း	 စာမျက်နှာ	 ၁၁	 တွင်	

ဥြတေတစ်ရြ်ြါ	 စကားရြ်တစ်ေုသည်	 ရှင်းလင်းတနပြီပဖစ်ြါက	 တရားရုံး	

အတနပဖင့်	 ယင်းဥြတေ၏	 အဓိြ္ပာယ်သက်တရာက်မှုအတုိင်းသာ	 တဆာင်ရွက်ရန်	

တာဝန်ရှိပြီး	 အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေင်း၏	 အကျ ိုးဆက်များကို	 စူးစမ်း	

စစ်တဆးရန်မဟုတ်တကကာင်း	တအာက်ြါအတိုင်း	ညွှန်ပြသည်-

“If	the	language	of	a	statute	is	plain,	the	only	duty	of	the	

court	is	to	give	effect	to	it	and	the	court	has	no	business	to	

look	into	the	consequences	of	such	interpretation.”		
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နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၄၃၅	 ၏	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်မှာ	

တအာက်ြါအတိုင်း	ပဖစ်သည်-

“၄၃၅။	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေကိုပြင်ဆင်ရန်	 ဥြတေမူကကမ်းကို	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ရှိ	လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	စုစုတြါင်း၏	

၂၀	 ရာေိုင်နှုန်းက	 တင်ပြလာလှေင်	 အဆိုြါပြင်ဆင်ေျက်	 ဥြတေ	

မူကကမ်းကို	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	လက်ေံတဆွးတနွးရမည်။”	

ြုေ်မ	၄၃၅	သည်	လုြ်ေုံးလုြ်နည်းဆိုင်ရာ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်တစ်ရြ်သာ	

ပဖစ်ပြီး	ယင်းြုေ်မ၏	အတရးအသားမှာ	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်စရာမလုိတလာက်တအာင်	

ရှင်းလင်းတနတသာ	 အတရးအသားပဖစ်သည်။	 သေ္ဒါနည်းအရလည်းတကာင်း၊	

တဝါဟာရအသုံးအနှုန်းအရလည်းတကာင်း	 ရှုြ်တေွးတသာ၊	 ေွိဟပဖစ်တစတသာ	

အေျက်တစ်စုံတစ်ရာ	 မြါရှိတြ။	 ဖတ်ရှုသူတိုင်း	 အလွယ်တကူနားလည်နိုင်	

သည့်	အတရးအသားတစ်ေုပဖစ်သည်။

ဥြတေြညာရှင်	N.S	Bindra	၏	The	Interpretation	of	Statutes	

(Fifth	Edition)	စာမျက်နှာ	၇၁၈	တွင်	ပြဋ္ဌာန်းဥြတေတစ်ရြ်ြါ	စကားရြ်များ	

သည်	 မူရင်းအတိုင်းြင်	 ရှင်းလင်းတိကျပြီး	ကွဲလွဲတသာ	သို့မဟုတ်	 မသဲကွဲ	

တသာ	အဓိြ္ပာယ်တြါ်ေွက်ပေင်းမရှိြါက	ယင်းတဝါဟာရများ၏	မူရင်းသတော	

သောဝအတုိင်း၊	 မူရင်းအနက်အတုိင်း	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိရန်မှတစ်ြါး	 အပေား	

မရိှတကကာင်း၊	 ေုိစကားရြ်များကြင်လှေင်	 ဥြတေပြုသူ၏	 ရည်ရွယ်ေျက်ကိ	ု

ေုတ်တဖာ်ပြသတနပြီပဖစ်တကကာင်း	တအာက်ြါအတုိင်း	မှတ်ေျက်ပြုေားသည်-

“If	the	words	of	the	statute	are	in	themselves	precise	and	

unambiguous,	 then	 no	 more	 can	 be	 necessary	 than	 to	

expound	those	words	in	their	natural	and	ordinary	sense.	

The	words	themselves	alone	do,	in	such	cases,	but	declare

	the	intention	of	the	law-giver.”



16

ယင်းအေျက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ဥြတေြညာရှင်	 Maxwell	ကမူ	 ၎င်း၏	

The	Interpretation	of	Statutes	(Tenth	Edition)	တွင်	အတရးအသားမှာ	

ရှင်းလင်းတနပြီး	 အဓိြ္ပာယ်တစ်မျ ိုးတည်းသာ	 သက်တရာက်ြါက	 အဆိုြါ	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်အတြါ်	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိရန်	 အတကကာင်းတြါ်တြါက်ပေင်းမရိှတကကာင်း၊	

ယင်းသို့	 မလိုအြ်တသာ	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေင်းကို	 ေွင့်မပြုေိုက်တကကာင်း	

တအာက်ြါအတိုင်း	ပြဆိုေားသည်-

“When	 the	 language	 is	 not	 only	 plain	 but	 admits	 of	 but	

one	meaning,	the	task	of	interpretation	can	hardly	be	said	

to	arise.	It	is	not	allowable,	says	Vattel,	to	interpret	what	

has	no	need	of	interpretation.”

အလိုအတလျာက်	 ရှင်းလင်းပြည့်စုံတသာ	 အတရးအသားတစ်ေုကို	

အပေားနည်းဖွင့်ဆိုေားတသာ	 ေုတိယအယူအဆပဖင့်ဖတ်ရှုပေင်းေက်	 မူရင်း	

အတုိင်းဖတ်ရှုပေင်းကသာ	ြုိ၍သင့်တလျာ်တြသည်။	ရှင်းလင်းတနတသာ	အတရး	

အသားပဖစ်ြါလျက်	 ယင်းကုိေြ်မံ၍	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိလုိက်လှေင်	 မူလဥြတေ	

ပြုသူ၏	ရည်ရွယ်ေျက်များအတြါ်	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိသူ၏အာတော်က	တရာယှက်	

သွားမည်ပဖစ်ရာ	 ကကည်လင်တသာတရတွင်	 ဖွင့်ဆိုသူအလိုရှိတသာတဆးပဖင့်	

အတရာင်ဆုိးသက့ဲသ့ုိ	ရိှတြလိမ့်မည်။	ေုိသ့ုိပြုလုြ်ပေင်းသည်	ဥြတေကုိ	ေျဲ့ေွင်	

ရာသ့ုိလည်းတကာင်း၊	 ဥြတေသစ်တစ်ေု	 ဖန်တီးရာသ့ုိလည်းတကာင်း	 တရာက်ရှိ	

သွားတြလိမ့်မည်။	 တရားရုံးသည်	 ဥြတေပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ်	 မဟုတ်	

တသာတကကာင့်	ေိုသို့တဆာင်ရွက်ြိုင်ေွင့်မရှိတြ။	

သ့ုိပဖစ်ရာ	ြုေ်မ	၄၃၅	ြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်သည်	ရှင်းလင်းစွာတရးသားေား	

ပြီး	 အဓိြ္ပာယ်လည်း	 ေွိဟေွက်တစသည်မဟုတ်တသာတကကာင့်	 ယင်းြုေ်မ	

တွင်	တြါ်လွင်တနသည့်	အဓိြ္ပာယ်အတိုင်း	ဖတ်ရှုနားလည်ရန်	ပဖစ်တြသည်။	
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ယင်းပြဋ္ဌာန်းေျက်ကို	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်	 လိုအြ်ပေင်းမရှိဟု	 သုံးသြ်ရရှိ	

သည်။

အေက်ြါ	သုံးသြ်တတွ့ရှိေျက်များအရ	ဤတင်သွင်းလွှာကို	ြလြ်	

သည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

18

	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	တင်ေွင်းလွှာအမှတ်	−	၂

ဆုံးပြတ်ချက်

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးမျ ိုးညွန့်၊	

အဖွဲ့ဝင်များပဖစ်ကကတသာ	 ဦးတင်တမာင်ပမင့်၊	 ဦးပမင့်ဝင်း၊	 ဦးမျ ိုးပမင့်၊	

ဦးေင်တမာင်ေျ ို၊	 တေါ်ေင်တေးကကယ်၊	 ဦးတွာလ်ကျင်တြါင်၊	 တေါ်လှမျ ိုးနွယ်၊	

ဦးတကျာ်ဆန်း	တို့တရှ့တွင်

အမျ ိုးေားလွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်

နေါက်တာစိုင်းဆိုင်နကျာက်ဆမ်ြါ	၂၅	ဦး

နှင့်

ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်

တင်ေွင်းလွှာြါ	အနြကာင်းအရာေည်	နိုင်ငံနတာ်ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံ

ဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံး၏	စီရင်ြိုင်ခွင့်အတွင်း	ရှိ	မရှိ။

ယေုတင်သွင်းလွှာ၏တေါင်းစီးမှာ	 “မတကွးတိုင်းတေသကကီးမဲဆန္ဒနယ်	

အမှတ်	 (၄)	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်က	

၂၉-၁-၂၀၁၉	 ရက်တန့တွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သို့	 အတရးကကီးအဆို	

အပဖစ်တင်သွင်းသည့်	နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရး	ြူးတြါင်း	

တကာ်မတီတစ်ရြ်	 ဖွဲ့စည်းရန်	 တိုက်တွန်းတကကာင်းအဆိုကို	 အတည်ပြုပြီး	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရး	 ြူးတြါင်းတကာ်မတီဖွဲ့စည်းလုြ်တဆာင်

တနပေင်းသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 အေန်း	 ၁၂	 ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	

ညီညွတ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	သတောေားရယူတြးနိုင်ြါရန်	တင်သွင်းပေင်း”	ဟူ၍ပဖစ်	

သည်။	တင်သွင်းလွှာအြိုေ်	 ၇	 နှင့်	 ၈	တို့တွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	

၁၉-၂-၂၀၁၉	ရက်စွဲြါ	အမိန့်တကကာ်ပငာစာ	အမှတ်(၁၅/၂၀၁၉)ပဖင့်		ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရး	 ြူးတြါင်းတကာ်မတီဖွဲ့စည်းတရးကို	 တဆာင်ရွက်	
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လျက်ရှိတကကာင်း၊	 ယင်းသို့တဆာင်ရွက်ပေင်းသည်	 ၂၀၀၈	 ေုနှစ်	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေ	 အေန်း	 ၁၂	 ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	

သတောေားရယူတြးနိုင်ရန်	 တင်သွင်းလွှာကို	 တင်သွင်းတကကာင်း	 တဖာ်ပြ	

ြါရှိသည်။

ဆုံးပြတ်ချက်။	 ။တငသ်ငွ်းလွှာြါ	တဖာပ်ြေျကမ်ျားကိ	ုစစိစသ်ုံးသြြ်ါက	

ဥြတေပြုအာဏာြိုင်	အဖွဲ့အစည်းပဖစ်တသာ	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	ေုံရုံးကစိစစ်တြးရန်	တတာင်းဆိုတသာ	တင်သွင်းလွှာ	

ပဖစ်တကကာင်း	ေင်ရှားတြါ်တြါက်သည်။ 

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	 စိစစ်ြိုင်ေွင့်နှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 အမျ ိုးေားလွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးနအာင်ြကည်ညွေ့်ြါ	

၂၆	ဦး၏	တင်ေွင်းလွှာ အမှုတွင်	တအာက်ြါအတိုင်း	ေုံးဖွဲ့ညွှန်ပြေားသည်-

“ဥြတေပြုရန်	အေွင့်အာဏာရလွှတ်တတာ်က	ပြဋ္ဌာန်းပြီးတသာ	ဥြတေ	

များကိုသာ	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	ညီ	မညီ	ဤေုံရုံးက	စိစစ်ေွင့်	

ရှိမည်ပဖစ်သည်။	 ပြဋ္ဌာန်းပြီးတသာဥြတေအဆင့်မတရာက်မီ	 ဥြတေ	

ပြဋ္ဌာန်းရန်အတွက်	 လွှတ်တတာ်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းအရ	 တဆာင်ရွက်	

တနသည့်အဆင့်တွင်	တင်သွင်းလွှာြါကိစ္စအတြါ်	ဤေံုရံုးက	စိစစ်ေွင့်၊	

စွက်ဖက်ေွင့်ရှိသည်ဟု	ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်တြ။”

ေ့ုိပြင်	အမျ ိုးေားလွှတ်နတာ်ကုိယ်စားလှယ် ဦးစုိင်းေေ်းနုိင်ြါ	၂၃	ဦး	

နှင့်ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်	 အမှုတွင်လည်း	 တအာက်ြါအတုိင်း	 လမ်းညွှန်	

ေားသည်-

“နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးသည်	 ဖွဲ့စည်းြု	ံ

အတပေေံဥြတေနှင့်	ညီညွတ်မှု	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ပေင်းလုြ်ငန်းတာဝန်ကို	ဥြတေနှင့်	

အညီတဆာင်ရွက်ရာ၌	ဥြတေပြုအာဏာြိုင်များက	ပြဋ္ဌာန်းသည့်	ဥြတေများ	

ကို	စိစစ်နိုင်သကဲ့သို့	အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်ရာ	အာဏာြိုင်များ၏	တဆာင်ရွက်ေျက်	
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များကိုလည်း	စိစစ်နိုင်ေွင့်ရှိတြသည်။	သို့ရာတွင်	ဥြတေပြုအာဏာြိုင်များ၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်များကုိမူကား	နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုး	

က	စိစစ်ြိုင်ေွင့်မရှိတြ။	ယင်းသို့တသာ	စိစစ်ြိုင်ေွင့်ကို	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

က	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးအား	 အြ်နှင်းေားပေင်း	

မရှိတြ။”

နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုးသည်	စိစစ်ပေင်းလုြ်ငန်း	

တာဝန်ကို	 တဆာင်ရွက်ရာ၌	 အဆင့်ဆင့်တသာ	 ဥြတေပြုအဖွဲ့အစည်းတို့က	

ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥြတေများသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရိှ	

မရိှ	 စိစစ်ေွင့်ရိှသည်။	 အလားတူြင်	 အဆင့်ဆင့်တသာ	 အုြ်ေျုြ်မှုဆုိင်ရာ	

အာဏာြုိင်တ့ုိ၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	 ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေနှင့	်

ညီညွတ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ေွင့်လည်းရှိတြသည်။	သို့ရာတွင်	အဆင့်ဆင့်တသာ	

ဥြတေပြုအဖွဲ့အစည်းတို့၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်ရန်ကိုမူ	 ေုံရုံး၏လုြ်ငန်းတာဝန်များ၌	

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းေားပေင်း	မရှိတြ။

သို့ပဖစ်ရာ	 တင်သွင်းလွှာတွင်တဖာ်ပြေားသည့်	 ပြည်တောင်စ	ု

လွှတ်တတာ်က	 တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	 ပြင်ဆင်တရး	ြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်ဖွဲ့စည်းပေင်းသည်	ဖွဲ့

စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်၍	 သတောေားရယူ	

လိုတသာအေျက်မှာ	 ေုံရုံးက	 တဆာင်ရွက်ရမည့်	 လုြ်ငန်းတာဝန်များတွင်	

မြါရှိတကကာင်း	သုံးသြ်ရရှိသည်။

တင်သွင်းသူများအတွက်	 −	 ဦးမျ ိုးေျစ်		 	 	 	

	 	 တရားလွှတ်တတာ်တရှ့တန

တင်သွင်းေံရသူအတွက်	 −	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကိုယ်စား	

	 	 အမျ ိုးသားလွှတတ်တာက်ိယုစ်ားလယှ်

	 	 ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်
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ရုံးတတာ်သဟာယ	 −	 ပြည်တောင်စုတရှ့တနေျုြ်ရံုးကုိယ်စား	

	 ပြည်တောင်စုတရှ့တနေျုြ်ရုံး	 	

	 ညွှန်ကကားတရးမှူးေျုြ်	တေါ်ေင်ေျ ိုအုန်း

ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်	 အမှတ်(၆)မှ	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်	 တေါက်တာစိုင်းဆိုင်တကျာက်ဆမ်ြါ	 ၂၅	 ဦးက	 ၂၉-၁-၂၀၁၉	

ရက်တန့တွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သို့	 အတရးကကီးအဆိုအပဖစ်	 မတကွး	

တုိင်းတေသကကီး	 မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်	 (၄)	အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်	

ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်	 တင်သွင်းသည့်	 “နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

ပြင်ဆင်တရး	 ြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်	 ဖွဲ့စည်းရန်	 တိုက်တွန်းတကကာင်း”	

အဆုိကုိ	အတည်ပြုပြီး	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရး	ြူးတြါင်းတကာ်မတီ	

ဖွဲ့စည်းလုြ်တဆာင်တနပေင်းသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 အေန်း	 ၁၂	 ြါ	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့ ်	ညီညွတ်ပေင်း	ရှ ိ	မရှ ိ	သတောေားရယူတြးနိ ုင်ရန	်

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၁၅(ဃ)နှင့်အညီ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်မှတစ်ဆင့်	 ဤတင်သွင်းလွှာကို	 တင်သွင်း	

သည်။

တင်သွင်းလွှာတွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၌	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်	ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်	တင်သွင်းေဲ့တသာ	အတရးကကီးအဆိုသည်	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥြတေများ၊	 နည်းဥြတေ	 ၆၆(က)ြါ	

စည်းကမ်းေျက်များနှင့်	 မကိုက်ညီတကကာင်း၊	 ယင်းအဆိုကို	 ကန့်ကွက်ေဲ့ကက	

တသာ်လည်း	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏	

ဆန္ဒမဲရယူလျက်	 အတည်ပြုေဲ့တကကာင်း၊	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ရုံး၏	

၁၉-၂-၂၀၁၉	ရက်စွဲြါ	အမိန့်တကကာ်ပငာစာအမှတ်	၁၅/၂၀၁၉	ပဖင့်		ဖွဲ့စည်းြုံ

အတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီကို	 ဖွဲ့စည်းပြီး	 လုြ်ငန်းများ	

ဆက်လက်တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတကကာင်း၊	 ေိုသို့	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	
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(၂၀၀၈	 ေုနှစ်)	 ပြင်ဆင်တရး	 ြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်	 ဖွဲ့စည်းတာဝန်	

တြးအြ်ပေင်းသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	အေန်း	၁၂	ြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	

ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 သတောေားရယူရန်	 ဤတင်သွင်းလွှာကို	 တင်သွင်း	

ရပေင်းပဖစ်တကကာင်း	အဓိကအားပဖင့်	တဖာ်ပြသည်။

တင်သွင်းလွှာအတြါ်	 တင်သွင်းလွှာနှင့်	 အကျ ိုးသက်ဆိုင်တသာ	

အဖွဲ့အစည်းပဖစ်သည့်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	 ကနဦးကန့်ကွက်လွှာ	

တင်သွင်းေဲ့ရာ	ယင်းကန့်ကွက်လွှာတွင်	တင်သွင်းလွှာ	အြိုေ်	၄	မှ	၇	အေိ	

မှာ	ဥြတေပြုအာဏာြိုင်အဖွဲ့အစည်းပဖစ်တသာ	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်များအတြါ်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	ညီညွတ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	

သတောေားရယူရန်	 စိစစ်တြးတရး	 တတာင်းဆိုေားပေင်းပဖစ်တကကာင်း၊	

တင်သွင်းလွှာတွင်	 သတောေားရယူရန်ကိစ္စအတွက်	 ေုံရုံး၏လုြ်ငန်း	

တာဝန်များအရ	 စိစစ်ြိုင်ေွင့်ရှိတကကာင်း	 တြါ်လွင်ေင်ရှားတစသည့်အေျက်	

တင်ပြေားပေင်းမရှိတကကာင်း၊	 ေုံရုံးနည်းဥြတေများ၊	 နည်းဥြတေ	 ၄(က)	 (၄)

တွင်	 ေုံရုံး၏စီရင်ြိုင်ေွင့်ရှိတကကာင်း	 တြါ်လွင်တစသည့်အေျက်များ	 ြါရှိရမည်	

ဟု	 ပြဋ္ဌာန်းေားတကကာင်း၊	 ေုံရုံးနည်းဥြတေများ၊	 နည်းဥြတေ	 ၂	 (င)	 တွင်	

“သတောေား”	 ဟူတသာ	 စကားရြ်ကို	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေားတကကာင်း၊	

တင်သွင်းလွှာ၌	 တဖာ်ပြေားတသာ	 အတကကာင်းပြေျက်များသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၃၂၂၊	ြုေ်မေဲွ(ေ)	နှင့်	(ဂ)	တ့ုိတွင်လည်းတကာင်း၊	နုိင်ငံတတာ်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးဥြတေ	ြုေ်မ	၁၂၊	ြုေ်မေွဲ(ေ)	နှင့်	(ဂ)၊	ြုေ်မ	

၁၇-က၊	 ြုေ်မ	 ၁၇-ေ	 တို့တွင်	 လည်းတကာင်း	 အကျုံးဝင်ပေင်းမရှိတကကာင်း၊	

ဥြတေပြုအာဏာြိုင်အဖွဲ့အစည်းပဖစ်တသာ	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်အတြါ်	 စိစစ်တြးရန်	 တတာင်းဆိုပေင်းပဖစ်သည်မှာ	 တြါ်လွင်	

လျက်ရှိတကကာင်း၊	ယေုတင်သွင်းလွှာြါ	အတကကာင်းအရာသည်	 ေုံရုံး၏	စီရင်	

ြိုင်ေွင့်အတွင်း	 မရှိတကကာင်း၊	 ေုံရုံးက	 ေုံးဖွဲ့စီရင်ေားေျက်လည်းရှိပြီးပဖစ်
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တကကာင်း၊	တင်သွင်းလွှာြါ	သတောေားရယူရန်	တင်ပြေားေျက်များသည	်

ေုံရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ေွင့်တောင်အတွင်းမရှိတသာ	 အဆိုပြုတင်ပြေျက်များပဖစ်ြါ

သပဖင့်	တင်သွင်းလွှာကိုြလြ်သင့်တကကာင်း	စသည်ပဖင့်တဖာ်ပြသည်။

တင်သွင်းလွှာနှင့်	 ကနဦးကန့်ကွက်လွှာတို့အရ	 တအာက်ြါဥြတေ	

ပြဿနာကို	ဦးစွာကကားနာဆုံးပဖတ်ရန်ပဖစ်သည်-

“တင်သွင်းလွှာြါအတကကာင်းအရာသည်	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	စီရင်ြိုင်ေွင့်အတွင်း	ရှိ	မရှိ။”

တင်သွင်းလွှာနှင့်	 အကျ ိုးသက်ဆိုင်တသာ	 အဖွဲ့အစည်းပဖစ်သည့်	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	ကိုယ်စားတဆာင်ရွက်သူက	ေုံရုံး၏သတောေား	

ရယူရန်ဟု	 တင်သွင်းလွှာတွင်	 အတိအလင်းအဆိုပြုေားပေင်းတကကာင့်	 ေုံရုံး	

နည်းဥြတေများ၊	 နည်းဥြတေ	 ၂(င)ြါ	အဓိြ္ပာယ်တဖာ်ပြေျက်အရ	 ေုံရုံးဥြတေ	

ြုေ်မ	၁၂၊	ြုေ်မေွဲ	(ေ)နှင့်	(ဂ)	ြါ	ကိစ္စများအလို့ငှာ	စိစစ်တြးရန်	တင်သွင်းပေင်း	

ပဖစ်သည်မှာ	 ေင်ရှားတကကာင်း၊	 သတောေားရယူရန်ကိစ္စကို	 ေုံရုံးဥြတေ	

ြုေ်မ	 ၁၇-က	 နှင့်	 ြုေ်မ	 ၁၇-ေ	 တို့တွင်	 ပြဋ္ဌာန်းေားတကကာင်း၊	 ေုံရုံး	

နည်းဥြတေများ	၄(က)(၄)	တွင်	တင်သွင်းလွှာ၌	ေံုရံုး၏စီရင်ြုိင်ေွင့်ရိှတကကာင်း	

တြါ်လွင်တစသည့်	 အေျက်များြါဝင်တစရမည်ဟု	 ပြဆိုေားတကကာင်း၊	

တင်သွင်းလွှာ၌	ေုံရုံးကစီရင်ြုိင်ေွင့်ရှိတကကာင်း	တဖာ်ပြေားေျက်မြါရှိတကကာင်း၊	

တင်သွင်းလွှာ	အြိုေ်	၄	တွင်	“ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	လုြ်တဆာင်မှုကို	

ကန့်ကွက်ြါတကကာင်း	တင်ပြအြ်ြါသည်”	ဟုလည်းတကာင်း၊	အြိုေ်	၈	တွင်	

“ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်မှ	တဆာင်ရွက်လျက်ရိှတသာ	အေက်ြါ	 နုိင်ငံတတာ်	

ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်	

ဖွဲ့စည်းတရးသည်	၂၀၀၈	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	အေန်း	၁၂	ြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်	

များနှင့်	ညီညွတ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	သတောေားတြးြါရန်	တင်သွင်းလွှာတင်သွင်း	

အြ်ြါသည်”	 ဟုလည်းတကာင်း၊	 နိဂုံးတွင်	 “ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 ြုေ်မ	
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၃၂၆	 တွင်	 တဖာ်ပြေားတသာ	 သတောေားရယူရန်ဆိုသည့်	 စကားရြ်အရ	

သတောေားရယူတြးနုိင်ြါရန်	တလးစားစွာတင်ပြအြ်ြါသည်”	ဟုလည်းတကာင်း	

အဆိုပြုေားရာ	 ဥြတေပြုအာဏာြိုင်အဖွဲ့အစည်းပဖစ်တသာ	 ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	 စိစစ်တြးရန်	 တတာင်းဆိုတနပေင်း	

ပဖစ်တကကာင်း၊	 တင်သွင်းလွှာြါ	 စိစစ်တြးတစလိုတသာ	 အတကကာင်းအရာသည်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၃၂၂၊	ြုေ်မေွဲ(ေ)နှင့်	(ဂ)	တို့တွင်	လည်းတကာင်း၊	

ေုံရုံးဥြတေ	ြုေ်မ	၁၂၊	ြုေ်မေွဲ(ေ)နှင့်	 (ဂ)	တို့တွင်လည်းတကာင်း၊	ယင်းဥြတေ	

ြုေ်မ	 ၁၇-ကနှင့်	 ြုေ်မ	 ၁၇-ေ	 တို့တွင်လည်းတကာင်း	 အကျုံးဝင်ပေင်း	 မရှိ	

တကကာင်း၊	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	တဆာင်ရွက်ေျက်ကိုစိစစ်တြးရန်	 ေံုရံုး	

တွင်	 စီရင်ြိုင်ေွင့်မရှိတကကာင်း	 စီရင်ေုံးများတွင်	 ေုံးဖွဲ့ေားပြီးပဖစ်တကကာင်း၊	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်တွင်	ယေုတဆာင်ရွက်တနပေင်းမှာ	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေ	အေန်း	၁၂	အရ	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ပြင်ဆင်တရးတဆာင်ရွက်ပေင်း	

မဟုတ်ေဲ	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေ	အေန်း	၁၂၊	ြုေ်မ	၄၃၃	အရ	တဆာင်ရွက်ရန်	

လုိအြ်သည့်	 ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေကုိပြင်ဆင်ရန်	ဥြတေကကမ်းတစ်ရြ်	တြါ်	

တြါက်တစတရးအတွက်	 ြါတီတစ်ေု၊	အစုအဖဲွ့တစ်ေု၊	 ြုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးတစ်တယာက်	

အတနပဖင့်မဟုတ်ေဲ	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်အတွင်းရိှ	 တစ်သီးြုဂ္ဂလအြါ	

အဝင်	 အစုအဖွဲ့အားလုံး	 ညှိနှိုင်းတိုင်ြင်	 ပြုစုတဆာင်ရွက်နိုင်တရးအတွက်	

ရည်ရွယ်တဆာင်ရွက်တနပေင်းပဖစ်တကကာင်း၊	 ယေုလွှတ်တတာ်၌	 တဆာင်ရွက်	

တနမှုများသည်	 တင်သွင်းလွှာ	 အြိုေ်	 ၄	 တွင်	 ကိုးကားတင်ပြေားတသာ	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာဥြတေ	ြုေ်မ	၆၇	မှ	၇၁၊	နည်းဥြတေ	၁၃၃	မှ	

၁၄၃	 အရ	 တဆာင်ရွက်သည့်အဆင့်သို့	 မတရာက်ရှိတသးတကကာင်း၊	 ယင်း	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်အညီ	 တဆာင်ရွက်ရန်လိုအြ်တသာ	 ဥြတေကကမ်းတစ်ရြ်	

ပြုစုနုိင်တရးအတွက်	 တဆာင်ရွက်တနသည့်အဆင့်သာပဖစ်တကကာင်း၊	 တင်သွင်းလွှာ	

အြိုေ်	 ၅၊	 ၆၊	 ၇	 ြါ	 တဖာ်ပြေျက်များသည်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၌	

တဆာင်ရွက်ရမည့်	 ကိစ္စများသာပဖစ်ပြီး	ဤေံုရံုးတွင်	တင်ပြတဆာင်ရွက်ရမည့်	
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အတကကာင်းပေင်းရာများမဟုတ်တကကာင်း၊	ယင်းကိစ္စရြ်များအတွက်	ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်တွင်	ကန့်ကွက်တင်ပြပေင်း၊	လွှတ်တတာ်၏အဆုံးအပဖတ်ရယူပေင်း	

များ	တဆာင်ရွက်ေားပြီးပဖစ်တကကာင်း၊	တင်သွင်းလွှာြါ	တင်ပြေျက်များသည်	

ေံုရံုးကစီရင်ြုိင်ေွင့်မရိှတသာ	တတာင်းဆုိေျက်များသာပဖစ်တကကာင်း	တလှောက်လဲ	

တင်ပြသည်။

တင်သွင်းသူများ၏တရှ့တနက	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ရုံး၏	အမိန့်	

တကကာ်ပငာစာအမှတ်	၁၅/၂၀၁၉	အရ	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	

ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီကို	 ဖွဲ့စည်းေဲ့တကကာင်း၊	 ဖွဲ့စည်းသည့်အမိန့်

တကကာ်ပငာစာတွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၇-ေနှင့်	

နည်းဥြတေ	၁၀၅-က	တို့ကို	ကိုးကားေားတကကာင်း၊	ယင်းဥြတေြုေ်မများတွင်	

ပြင်ဆင်ပေင်းစကားရြ်မြါရှိတကကာင်း၊	 ေိုသို့မြါရှိပေင်းမှာ	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေ	အေန်း	 ၁၂၊	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 ပြင်ဆင်ပေင်းကိစ္စအတွက်	ြုေ်မ	

၄၃၃၊	 ၄၃၄၊	 ၄၃၅၊	 ၄၃၆	 တို့ကို	 သီးပေားလုြ်ေုံးလုြ်နည်းအပဖစ်	 ပြဋ္ဌာန်း	

ေား၍ပဖစ်တကကာင်း၊	 ေို့တကကာင့်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 (၂၀၀၈	 ေုနှစ်)	

ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီ	 ဖွဲ့စည်းလုြ်တဆာင်တနပေင်းသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေ	 အေန်း	 ၁၂	 ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	

သတောေားရယူတြးရန်	ဤတင်သွင်းလွှာကို	တင်သွင်းရပေင်းပဖစ်တကကာင်း၊	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကပြဋ္ဌာန်းသည့်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာ	

ဥြတေသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်ရန်	

တလှောက်ေားပေင်းမဟုတ်ဟု	 ယူဆတကကာင်း၊	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာ	ဥြတေ၊	နည်းဥြတေ	

များနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရိှ	 မရိှ	 စိစစ်ရန်	 တလှောက်ေားပေင်းပဖစ်သည်ဟု	

ယူဆတကကာင်း၊	နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုးဥြတေ	ြုေ်မ	၁၂	(ေ)	

တွင်	 ဥြတေပြုအဖဲွ့အစည်းများက	 ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥြတေများသည်	 ဖဲွ့စည်းြံု	
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အတပေေံဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်ပေင်းဟု	 ပြဋ္ဌာန်းေားတကကာင်း၊	

ေုံရုံးနည်းဥြတေများ၊	 နည်းဥြတေ	 ၂(င)	 တွင်	 “သတောေား	 ဆိုသည်မှာ	

ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၂၊	ြုေ်မေွဲ	 (ေ)နှင့်(ဂ)	တို့အလို့ငှာ	စိစစ်တြးရန်	တင်သွင်းလာ	

တသာ	 တင်သွင်းလွှာများအတွက်	 ေံုရံုး၏	 စိစစ်ပြန်ကကားတသာ	သတောေား	

ကိုဆိုသည်”	 ဟု	 ပြဋ္ဌာန်းေားတကကာင်း၊	 ေို့တကကာင့်	 ယေုတင်သွင်းလွှာြါ	

အတကကာင်းအရာသည်	 ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ေွင့်	

အတွင်းမရှိဟု	ယူဆတကကာင်း	တလှောက်လဲတင်ပြသည်။

ရုံးတတာ်သဟာယက	 တင်သွင်းလွှာနှင့်	 ကနဦးကန့်ကွက်လွှာြါ	

အတကကာင်းအေျက်များ၊	ေုတိယအကကိမ်	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	၁၁	ကကိမ်	

တပမာက်	 ြုံမှန်အစည်းအတဝးတွင်	 တြါ်တြါက်သည့်ပဖစ်စဉ်များကို	 ဦးစွာ	

တင်ပြပြီး	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သည်	 အတရးကကီးအဆုိ	 တင်သွင်းပေင်းနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာနည်းဥြတေများ၊	 နည်းဥြတေ	

၆၆	 နှင့်အညီ	တဆာင်ရွက်ေ့ဲပေင်းပဖစ်သည်ဟု	 သံုးသြ်ရရိှတကကာင်း၊	 နုိင်ငံတတာ်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးနည်းဥြတေများ၊	 နည်းဥြတေ	 ၂(င)	တွင်	

“သတောေား”	ဟူတသာ	စကားရြ်ကို	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေားတကကာင်း၊	 ေုံရုံး	

ဥြတေ	ြုေ်မ	 ၁၂၊	 ြုေ်မေွဲ	 (ေ)နှင့်	 (ဂ)တို့တွင်	 ေုံရုံး၏	လုြ်ငန်းတာဝန်အပဖစ်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	၃၂၂၊	ြုေ်မေွဲ	 (ေ)နှင့်	 (ဂ)	ြါအတိုင်း	ဥြတေပြု	

အာဏာြိုင်များက	 ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥြတေများကို	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	

ညီညွတ်မှု	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်နိုင်သကဲ့သို့	 အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များ၏	

တဆာင်ရွက်ေျက်များကိုလည်း	 စိစစ်နိုင်ေွင့်ရှိသည်ဟု	 ပြဋ္ဌာန်းေားတကကာင်း၊	

ဥြတေပြုအာဏာြိုင်ပဖစ်သည့်	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	တဆာင်ရွက်ေျက်	

သည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	

စိစစ်ရန်	ေုံရုံးကတာဝန်ရှိတကကာင်း	 ပြဋ္ဌာန်းေားသည်ကို	မတတွ့ရှိရတကကာင်း၊	

အဆိုြါ	ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၇-က၊	ြုေ်မေွဲ	(၁)နှင့်	ြုေ်မ	၁၇-ေ၊	ြုေ်မေွဲ	(၁)	တို့ြါ	
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ပြဋ္ဌာန်းေျက်များကို	 ကိုးကားတင်ပြြါတကကာင်း၊	 တင်သွင်းလွှာတွင်တဖာ်ပြ	

ေားသည့်	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	တဆာင်ရွက်လျက်ရိှတသာ	နုိင်ငံတတာ်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈)	ေုနှစ်	ပြင်ဆင်တရး	ြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်	

ဖဲွ့စည်းပေင်းသည်	 ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်၍	

သတောေားရယူလိုသည့်အေျက်မှာ	 ေုံရုံးက	 တဆာင်ရွက်ရမည့်	 လုြ်ငန်း	

တာဝန်တွင်	မြါရှိဟု	သုံးသြ်ရရှိတကကာင်း၊	ေို့တကကာင့်	ယေုတင်သွင်းလွှာြါ	

အတကကာင်းအရာသည်	နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုး၏	စီရင်	

ြိုင်ေွင့်အတွင်းမရှိတကကာင်း	စသည်ပဖင့်	တလှောက်လဲတင်ပြသည်။

ဤတင်သွင်းလွှာအမှုမှာ	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာ

ေုံရုံး၏	သတောေားရယူရန်အလို့ငှာ	တင်သွင်းတသာအမှုပဖစ်သည်။

“သတောေား”	 ဟူတသာစကားရြ်ကို	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးနည်းဥြတေများ၊	နည်းဥြတေ	၂(င)	တွင်	တအာက်ြါအတိုင်း	

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်-	

“သတောေား	ဆိုသည်မှာ	ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၂၊	ြုေ်မေွဲ	(ေ)နှင့်	(ဂ)	တို့	

အလို့ငှာ	 စိစစ်တြးရန်	 တင်သွင်းလာတသာ	 တင်သွင်းလွှာများ	

အတွက်	ေုံရုံး၏စိစစ်ပြန်ကကားတသာ	သတောေားကို	ဆိုသည်။”

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၁၂၊	

ြုေ်မေွဲ	 (က)နှင့်(ေ)	 တို့မှာ	 ေုံရုံး၏လုြ်ငန်းတာဝန်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းေျက်များ	

ပဖစ်သည်။	 ြုေ်မ	 ၁၂၊	 ြုေ်မေွဲ	 (ေ)နှင့်(ဂ)	 တို့၌	 တအာက်ြါအတိုင်း	 ပြဋ္ဌာန်း	

ေားသည်-

“(ေ)	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၊	 တုိင်းတေသကကီးလွှတ်တတာ်၊	 ပြည်နယ်	

လွှတ်တတာ်	 သို့မဟုတ်	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရတိုင်းဦးစီး	

အဖွဲ့နှင့်	ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရတေသဦးစီးအဖွဲ့တို့က	ပြဋ္ဌာန်း	

သည့်	ဥြတေများသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	ညီညွတ	်

	 ပေင်း	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ပေင်း၊
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(ဂ)	 ပြည်တောင်စု၊	တုိင်းတေသကကီးများ၊	ပြည်နယ်များနှင့်	ကုိယ်ြုိင်	

အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရစီရင်စုများ၏	အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များ	

၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	

ညီညွတ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ပေင်း၊”

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၁၇-က၊	

ြုေ်မေွဲ(၁)၊	 ြုေ်မ	 ၁၇-ေ၊	 ြုေ်မေွဲ	 ၁	 နှင့်	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

ြုေ်မ	၃၂၂၊	ြုေ်မေွဲ	(ေ)နှင့်(ဂ)	တို့တွင်လည်း	ေိုကဲ့သို့ြင်	ပြဋ္ဌာန်းေားတကကာင်း	

တတွ့ရသည်။

ယေုတင်သွင်းလွှာ၏တေါင်းစီးမှာ	“မတကွးတိုင်းတေသကကီး	မဲဆန္ဒနယ်	

အမှတ်(၄)	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးတအာင်ကကည်ညွန့်က	

၂၉-၁-၂၀၁၉	 ရက်တန့တွင်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သို့	 အတရးကကီးအဆို	

အပဖစ်တင်သွင်းသည့်	 နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်း	

တကာ်မတီတစ်ရြ်ဖွဲ့စည်းရန်	 တိုက်တွန်းတကကာင်းအဆိုကို	 အတည်ပြုပြီး	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီ	 ဖွဲ့စည်းလုြ်တဆာင်	

တနပေင်းသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 အေန်း	 ၁၂	 ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	

ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 သတောေားရယူတြးနိုင်ြါရန်	 တင်သွင်းပေင်း”	 ဟူ၍	

ပဖစ်သည်။	

တင်သွင်းလွှာအြိုေ်	 ၇	နှင့်	 ၈	တို့၌	 တအာက်ြါအတိုင်း	 တဖာ်ပြေား	

တကကာင်း	တတွ့ရသည်-

“၇။	 ေ့ုိအပြင်	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်နာယကသည်	အေက်ြါ	

စည်းကမ်းေျက်နှင့်	 မကိုက်ညီသည့်အဆိုကို	အတရးကကီးအဆိုအပဖစ်	

တင်သွင်းတဆွးတနွးေွင့်ပြု၍	 ကန့်ကွက်သည့်ကကားမှ	 ဆန္ဒမဲရယူ	

အတည်ပြုတြးေဲ့ပြီး	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 ပြင်ဆင်တရးအတွက်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 (၂၀၀၈	 ေုနှစ်)	 အေန်း(၁၂)ြါ	 ပြင်ဆင်တရး	
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ဥြတေြုေ်မများနှင့်အညီ	 တဆာင်ရွက်ပေင်းမပြုေဲ	 ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်ရုံး၏	 ၁၉-၂-၂၀၁၉	 ရက်စွဲြါ	 အမိန့်တကကာ်ပငာစာအမှတ်	

(၁၅/၂၀၁၉)ပဖင့်	ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေပြင်ဆင်တရး	ြူးတြါင်းတကာ်မတီ	

ဖွဲ့စည်းတရးကိုဖွဲ့စည်းပြီး	လုြ်ငန်းများ	ဆက်လက်တဆာင်ရွက်လျက်	

ရှိြါသည်။

၈။	 သို့ပဖစ်ြါ၍	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်မှ	တဆာင်ရွက်လျက်ရှိ	

တသာ	အေက်ြါ	နုိင်ငံတတာ်ဖဲ့ွစည်းြံုအတပေေံဥြတေ	(၂၀၀၈	ေုနှစ်)	ပြင်ဆင်	

တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်	 ဖွဲ့စည်းတရးသည်	 ၂၀၀၈	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေ	အေန်း(၁၂)	ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်	ညီညွတ်ပေင်း	ရှိ	

မရှိ	 သတောေားရယူတြးနိုင်ြါရန်	 တင်သွင်းလွှာတင်သွင်းအြ်ြါ	

သည်။”

တင်သွင်းလွှာြါ	 တဖာ်ပြေျက်များကို	 စိစစ်သုံးသြ်ြါက	 ဥြတေပြု	

အာဏာြုိင်အဖဲွ့အစည်းပဖစ်တသာ	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	တဆာင်ရွက်ေျက်	

များကို	 ေုံရုံးကစိစစ်တြးရန်	 တတာင်းဆိုတသာ	 တင်သွင်းလွှာပဖစ်တကကာင်း	

ေင်ရှားတြါ်တြါက်သည်။	

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	 စိစစ်ြိုင်ေွင့်နှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 အမျ ိုးေားလွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်	 ဦးနအာင်ြကည်ညွေ့်ြါ	

၂၆	ဦး၏	တင်ေွင်းလွှာ1 အမှုတွင်	တအာက်ြါအတိုင်း	ေုံးဖွဲ့ညွှန်ပြေားသည်-

“ဥြတေပြုရန်	 အေွင့်အာဏာရလွှတ်တတာ်က	 ပြဋ္ဌာန်းပြီးတသာဥြတေ	

များကိုသာ	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	 ညီ	 မညီ	 ဤေုံရုံးက	 စိစစ်ေွင့်	

ရှိမည်ပဖစ်သည်။	 ပြဋ္ဌာန်းပြီးတသာ	 ဥြတေအဆင့်မတရာက်မီ	 ဥြတေ	

ပြဋ္ဌာန်းရန်အတွက်	 လွှတ်တတာ်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းအရ	 တဆာင်ရွက်	

1။ ၂၀၁၅	ေုနှစ်၊	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးစီရင်ေုံးများ၊	စာ-	၃၅ 
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တနသည့်အဆင့်တွင်	 တင်သွင်းလွှာြါကိစ္စအတြါ်	 ဤေံုရံုးက	 စိစစ်ေွင့်၊	

စွက်ဖက်ေွင့်ရှိသည်ဟု	ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်တြ။”

ေ့ုိပြင်	အမျ ိုးေားလွှတ်နတာ်ကုိယ်စားလှယ်	ဦးစုိင်းေေ်းနုိင်ြါ	၂၃	ဦး	

နှင့်	ပြည်နထာင်စုလွှတ်နတာ်2	အမှုတွင်လည်း	တအာက်ြါအတိုင်း	လမ်းညွှန်	

ေားသည်-

“နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးသည်	 ဖွဲ့စည်းြု	ံ

အတပေေံဥြတေနှင့်	ညီညွတ်မှု	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ပေင်းလုြ်ငန်းတာဝန်ကို	ဥြတေနှင့်	

အညီတဆာင်ရွက်ရာ၌	 ဥြတေပြုအာဏာြိုင်များက	 ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥြတေများ	

ကို	 စိစစ်နိုင်သကဲ့သို့	 အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များ၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်	

များကိုလည်း	 စိစစ်နိုင်ေွင့်ရှိတြသည်။	 သို့ရာတွင်	 ဥြတေပြုအာဏာြိုင်များ	

၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များကုိမူကား	 နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာ	

ေုံရုံးက	 စိစစ်ြိုင်ေွင့်မရှိတြ။	ယင်းသို့တသာ	 စိစစ်ြိုင်ေွင့်ကို	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေက	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးအား	 အြ်နှင်းေား	

ပေင်း	မရှိတြ။”

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးသည်	 စိစစ်ပေင်း	

လုြ်ငန်းတာဝန်ကို	တဆာင်ရွက်ရာ၌	အဆင့်ဆင့်တသာ	ဥြတေပြုအဖွဲ့အစည်း	

တို့က	 ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥြတေများသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်	

ပေင်း	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ေွင့်ရှိသည်။	အလားတူြင်	အဆင့်ဆင့်တသာ	အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်

ရာအာဏာြိုင်တို့၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	

ညီညွတ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ေွင့်လည်းရှိတြသည်။	သို့ရာတွင်	အဆင့်ဆင့်တသာ	

ဥြတေပြုအဖွဲ့အစည်းတို့၏	 တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံ	

ဥြတေနှင့်	ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်ရန်ကိုမူ	 ေုံရုံး၏	လုြ်ငန်းတာဝန်များ၌	

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းေားပေင်း	မရှိတြ။

2။	၂၀၁၇	ေုနှစ်၊	နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်ြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးစီရင်ေုံးများ၊	စာ-	၁ 
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သို့ပဖစ်ရာ	 တင်သွင်းလွှာတွင်တဖာ်ပြေားသည့်	 ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်က	 တဆာင်ရွက်လျက်ရှိတသာ	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

(၂၀၀၈	 ေုနှစ်)	 ပြင်ဆင်တရးြူးတြါင်းတကာ်မတီတစ်ရြ်ဖွဲ့စည်းပေင်းသည်	

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်၍	သတောေားရယူ	

လိုတသာအေျက်မှာ	 ေုံရုံးကတဆာင်ရွက်ရမည့်	လုြ်ငန်းတာဝန်များတွင်	 မြါ	

ရှိတကကာင်း	သုံးသြ်ရရှိသည်။

ဤတင်သွင်းလွှာအမှု၌	ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ကုိယ်စား	တဆာင်ရွက်	

သူကလည်းတကာင်း၊	 ရုံးတတာ်သဟာယကလည်းတကာင်း	 တင်သွင်းလွှာြါ	

အတကကာင်းအရာသည်	 နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုး၏	 စီရင်	

ြိုင်ေွင့်အတွင်းမရှိတကကာင်း	 တစ်သတောတည်း	 တလှောက်လဲတင်ပြေဲ့ကက	

သည်။

တင်သွင်းသူများ၏တရှ့တနကလည်း	ယေုတင်သွင်းလွှာြါ	အတကကာင်း	

အရာသည်	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ေွင့်	

အတွင်းမရှိဟု	ယူဆတကကာင်း	တလှောက်လဲတင်ပြေဲ့တြသည်။

အေက်ြါအတကကာင်းအေျက်များတကကာင့်	ကနဦးကန့်ကွက်လွှာအရ	

တြါ်တြါက်တသာ	ဥြတေပြဿနာနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ယေုတင်သွင်းလွှာြါ	အတကကာင်း	

အရာသည်	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ေွင့်	

အတွင်းမရှိတကကာင်း	တပဖဆိုဆုံးပဖတ်လိုက်သည်။

ေို့တကကာင့်	ဤတင်သွင်းလွှာကို	ြလြ်သည်။





နိုင်ငံနတာ်ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံး	

ဥြနေ

၂၀၁၄	ခုနှစ်၊	နိုဝင်ဘာလ	၅	ရက်နေ့အထိ

ပြင်ဆင်ထားေည့်အတိုင်းပြစ်ေည်။





နိုင်ငံ	နတာ်ြွဲ့စည်းြုံအ		နပခခံဥြ	နေဆိုင်ရာခုံရုံးဥြ	နေ

မာတိကာ

		စဉ်		 	 အ	နြကာင်းအရာ	 	 	 										စာမျက်နှာ

1/ ed'gef;  37

2/ tcef;(1)? trnf? pwiftmPmwnfjcif;ESifh  
t"dyÜm,fazmfjycsuf 37

3/ tcef;(2)? ckH½kH;zGJUpnf;jcif;ESifh cefYtyfwm0efay;jcif; 39 
- ckH½kH;zGJUpnf;jcif; 39 
- cefYtyfwm0efay;jcif; 41

4/ tcef;(3)? ckH½kH;\ vkyfief;wm0efrsm; 43

5/ tcef;(4)? ckH½kH;\ t"dyÜm,fzGifhqdkcsuf? qkH;jzwfcsufESifh 
oabmxm;&,l&efwifoGif;jcif; 44

6/ tcef;(5)? wifoGif;vTmudkpdppfjcif;? Mum;emjcif;?  
t"dyÜm,fzGifhqdkjcif;? oabmxm;jyefMum;jcif;?  
qHk;jzwfjcif;  48 
- pdppfjcif; 48 
- Mum;emjcif; 50 
- t"dyÜm,fzGifhqdkjcif;? oabmxm;jyefMum;jcif;?  
   qkH;jzwfjcif; 51

7/ tcef;(6)? ckH½kH;qkH;jzwfcsuf\ tusdK;oufa&mufrI 52

8/ tcef;(7)? pGyfpGJjypfwifjcif;? &mxl;oufwrf;?  
&mxl;rSEkwfxGufjcif;? wm0efrS&yfpJjcif;ESifh 
vpfvyf&mxl;ae&mwGif jznfhpGufcefYxm;jcif; 52

9/ tcef;(8)? taxGaxG 54
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နိုင်ငံနတာ်ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံးဥြနေ

ေိေါေ်း

ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံတတာ်	 ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေ	 ြုေ်မ	

၄၄၃	 တွင်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 အတကာင်အေည်တဖာ်တရးအတွက်	

ကကိုတင်တဆာင်ရွက်ရန်	 လုိအြ်သည့်လုြ်ငန်းရြ်များကုိ	 နုိင်ငံတတာ်တအးေျမ်း	

သာယာတရးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးတရးတကာင်စီက	တဆာင်ရွက်တြးရန်	ပြဋ္ဌာန်းေားသည့်	

အတလျာက်	 နိုင်ငံတတာ်၏	 ဥြတေပြုတရး၊	 အုြ်ေျုြ်တရးနှင့်	 တရားစီရင်တရး	

ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းများကုိ	တေျာတမွ့စွာတဆာင်ရွက်နုိင်ရန်လည်းတကာင်း၊	လွှတ်တတာ်	

အသီးသီး	 တြါ်တြါက်လာသည့်အေါတွင်	 တဆာင်ရွက်ရန်ရှိတသာ	 လုြ်ငန်း	

များကို	တဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းတကာင်း၊	ကကိုတင်တဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်း	

ရြ်များကို	 ဥြတေနှင့်အညီ	 တဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းတကာင်း	 သက်ဆိုင်ရာ	

ဥြတေများကို	ပြဋ္ဌာန်းရန်လိုအြ်လာြါသည်။

သို့ပဖစ်ြါ၍	 နိုင်ငံတတာ်တအးေျမ်းသာယာတရးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးတရးတကာင်စီ

သည်	 ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေအရ	

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး	 ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နှင့်	 ေုံရုံး၏	

တာဝန်နှင့်	 လုြ်ြိုင်ေွင့်များကိုလည်းတကာင်း၊	 ေုံရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ရမည့်	

နည်းလမ်းများကိုလည်းတကာင်း	 သတ်မှတ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ	 ပြည်တောင်စု	

သမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၄၄၃	 နှင့်အညီ	

ဤဥြတေကို	ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခေ်း	(	၁	)

အမည်၊	စတင်အာဏာတည်ပခင်းနှင့်	အဓိြ္ပာယ်နြာ်ပြချက်

၁။	 (က)	 ဤဥြတေကို	 နိုင်ငံနတာ်ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံး	

ဥြနေ	ဟုတေါ်တွင်တစရမည်။
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	 (ေ)	 ဤဥြ	တေသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	အာဏာတည်သည့်		

တန့မှစတင်၍	အာဏာတည်	တစရမည်။

၂။	 ဤဥြတေတွင်ြါရှိတသာ	 တအာက်ြါစကားရြ်များသည်	 တဖာ်ပြြါ	

အတိုင်း	အဓိြ္ပာယ်သက်တရာက်တစရမည်-

	 (က)	 ြွဲ့စည်းြုံအ	နပခခံဥြ	နေ	 ဆိုသည်မှာ	 ပြည်	တောင်စုသမ္မတ	

ပမန်မာနိုင်ငံ	တတာ်	ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြတေကို	ဆိုသည်။

	 (ေ)	 လွှတ်	နတာ်ကိုယ်စားလှယ	်ဆိုသည်မှာ	 ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်၊	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်	 ကိုယ်စားလှယ်နှင့်	

တိုင်း	တေသကကီး	 သို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်	တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို	ဆိုသည်။	

	 (ဂ)	 ခုံရုံး	ဆိုသည်မှာ	ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေအရ	ဖွဲ့စည်းသည်	့

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေဆိုင်ရာေုံရုံးကို	ဆိုသည်။

	 (ဃ)	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ဆိုသည်မှာ	 နိုင်ငံ	တတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	

ဆိုင်ရာေုံရုံး	ဥက္ကဋ္ဌကို	ဆိုသည်။

	 (င)	 အြွဲ့၀င်	 ဆိုသည်မှာ	 နိုင်ငံ	တတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	

ဆိုင်ရာေုံရုံး	အဖွဲ့ဝင်ကို	ဆိုသည်။

	 (စ)	 တရားရုံး	ဆိုသည်မှာ		ပြည်	တောင်စုတရားလွှတ်	တတာ်ေျုြ်၊		

တိုင်း	တေသကကီး	သို့မဟုတ်	ပြည်နယ်တရားလွှတ်	တတာ်များ၊	

ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရတိုင်းတရားရုံး၊	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်

ရတေသတရားရံုးများ၊	 ေရုိင်တရားရံုးများ၊	 ပမို့နယ်တရားရံုးများ	

နှင့်	 ဥြတေအရ	 တည်	တောင်	တသာ	 အပေားတရားရံုးများကုိ	

ဆုိသည်။
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	 (ဆ)	 ကုိယ်	ြုိင်အုြ်ချု ြ်ခွင့်ရစီရင်စု	 ဆုိသည်မှာ	 ကုိယ်ြုိင်အုြ်ေျု ြ်ေွင့်	

ရတိုင်း	သို့မဟုတ်	ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရ	တေသကို	ဆိုသည်။

အခေ်း	(၂)

ခုံရုံးြွဲ့စည်းပခင်းနှင့်ခေ့်အြ်တာ၀ေ်နြးပခင်း

ခုံရုံးြွဲ့စည်းပခင်း

၃။	 ေုံရုံးကို	ဥက္ကဋ္ဌအြါအ၀င်	အဖွဲ့၀င်ကိုးဦးပဖင့်	ဖွဲ့စည်းရမည်။

၄။	 (က)	 နိုင်ငံတတာ်သမ္မတ၊	ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	အမျ ိုးသား	

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌတို့သည်	 လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ	

ေဲမှပဖစ်တစ၊	 လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများေဲမှ

ပဖစ်		တစ	 တအာက်တဖာ်ပြြါအရည်အေျင်းများနှင့်	 ပြည့်စုံသူ	

များအနက်မှ	အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးစီကို	တရွးေျယ်ရမည်-

(၁)	 အသက်	၅ဝ	နှစ်ပြည့်ပြီးသူ၊

(၂)	 အသက်ကန့်သတ်ေျက်မှအြ	ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

ြုေ်မ	၁၂ဝ	တွင်	တဖာ်ပြေားသည့်	ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်	 သတ်မှတ်ေားတသာ	

အရည်အေျင်းများနှင့်	ပြည့်စုံသူ၊

(၃)	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	ြုေ်မ	 ၁၂၁	တွင်	 တဖာ်ပြေား	

သည့်	 ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်	ကိုယ်စားလှယ်များအပဖစ်	

တရွးတကာက်တင်တပမှာက်ေံြိုင်ေွင့်မရှိတစတသာ	ပြဋ္ဌာန်း	

ေျက်များနှင့်လည်း	ပငိစွန်းပေင်းမရှိသူ၊

(၄)	 (ကက)	 တိုင်းတေသကကီး	သို့မဟုတ်	ပြည်နယ်တရား	

	 	 လွှတ်တတာ်	တရားသူကကီးအပဖစ်	အနည်းဆံုး

	 	 	 ငါးနှစ်	တဆာင်ရွက်ေဲ့သူ
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    ေို့မဟုတ်

(ေေ)	 တိုင်းတေသကကီး	သို့မဟုတ်	ပြည်နယ်အဆင့်	

ေက်မနိမ့်တသာ	တရားတရးအရာရိှ	သ့ုိမဟုတ်	

ဥြတေအရာရိှရာေူးတွင်	အနည်းဆံုး	၁ဝ	နှစ်	

တာဝန်ေမ်းတဆာင်ေဲ့သူ

    ေို့မဟုတ်

(ဂဂ)	 တရားလွှတ်တတာ်တရှ့တနအပဖစ်	 အနည်းဆံုး	

၂ဝ	နှစ်	အမှုလိုက်ြါ	တဆာင်ရွက်ေဲ့သူ။

(၅)	 နိုင်ငံတရး၊	အုြ်ေျုြ်တရး၊	စီးြွားတရးနှင့်	လုံခေုံတရးအပမင်	

ရှိသူ၊

(၆)	 နိုင်ငံတတာ်နှင့်	နိုင်ငံသားများအတြါ်	သစ္စာရှိသူ။

	 (ေ)	 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတက	 	တရွးေျယ်	တသာသူများတွင်	 ြုေ်မေွဲ	

(က)၊	ြုေ်မေွဲငယ်	(၄)	ြါ	သတ်မှတ်ေျက်များနှင့်	မကိုက်ညီ		

တသာ်လည်း	ေင်	တြါ်	တကျာ်ကကားသည့်	ဂုဏ်သတင်းရှိ	တသာ	

ဥြတေြညာရှင်အပဖစ်	ယူဆသူကို	တရွးေျယ်နိုင်သည်။

	 (ဂ)	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	ြုေ်မ	၃၃၃၊	ြုေ်မေွဲ	(င)	အရ	အဖွဲ့ဝင်	

များသည်	 နိုင်ငံ	တရးြါတီဝင်မဟုတ်သူ၊	 ြုေ်မေွဲ	 (စ)	 အရ	

အဖဲွ့ဝင်များသည်	 လွှတ်	တတာ်ကုိယ်စားလှယ်	 မဟုတ်သူ	

ပဖစ်ရမည်ဟု	 ပြဋ္ဌာန်းေားသည်နှင့်အညီ	 အဖွဲ့ဝင်အပဖစ်	

	တရွးေျယ်ပေင်းေံရသူသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	 ြုေ်မ	

၃၃၀	 အရ	 နုိင်ငံ	တရးြါတီဝင်တစ်ဦးပဖစ်လှေင်	 ြါတီလုြ်ငန်း	

များတွင်	 ြါဝင်တဆာင်ရွက်ပေင်းမပြုရန်နှင့်	 လွှတ်	တတာ်	

ကုိယ်စားလှယ်	တစ်ဦးပဖစ်လှေင်	လွှတ်	တတာ်ကိုယ်စားလှယ်	
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အပဖစ်မှ	 နုတ်ေွက်ပြီးပဖစ်သည်ဟု	 မှတ်ယူရမည်။	 ေို့ပြင်	

နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းပဖစ်လှေင်	 ဝန်ေမ်းအပဖစ်မှ	 အပငိမ်းစားယူပြီး	

ပဖစ်သည်ဟု	မှတ်ယူရမည်။

၅။	 ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	တို့သည်	

ြုေ်မ	 ၄	ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်နှင့်အညီ	 မိမိတို့တရွးေျယ်ေားသည့်	အဖွဲ့ဝင်များ၏	

အမည်စာရင်းကို	နိုင်ငံတတာ်သမ္မတေံ	တြးြို့ရမည်။

ခေ့်အြ်တာဝေ်နြးပခင်း

၆။	 နိုင်ငံတတာ်သမ္မတသည်	 မိမိ	တရွးေျယ်ေားသည့်	 အဖွဲ့ဝင်	 ၃	 ဦး၊	

ပြည်သူ့လွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	 	တရွးေျယ်ေားသည့်	 အဖွဲ့ဝင်	 ၃	 ဦးနှင့်	

အမျ ိုးသားလွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက		တရွးေျယ်ေားသည့်	အဖွဲ့ဝင်	၃	ဦး	စုစု	တြါင်း	

	တရွးေျယ်ေားသည့်	 အဖွဲ့ဝင်	 ၉	 ဦး၏	 	 အမည်စာရင်းကိုလည်း	တကာင်း၊	

ယင်းတို့အနက်	ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်	တာဝန်	တြးအြ်ရန်	 ပြည်သူ့လွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	

အမျ ိုးသားလွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့်ညှိနှိုင်း၍	 တရွးေျယ်သည့်	 အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး	

၏	 အမည်ကိုလည်း	တကာင်း	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်သို့	 တင်သွင်းပြီး	

သ	တောတူညီေျက်ရယူရမည်။	 (၂၁-၁-၂၀၁၃	 ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စု	

လွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေ	အမှတ်		၄		ပဖင့်	ပြင်ဆင်သည်။)

၇။	 ေုံရုံးအဖွဲ့ဝင်၏	အရည်အေျင်းနှင့်မပြည့်စုံတကကာင်း	အေင်အရှားမပြ	

နိုင်ြါက	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သည်	 နိုင်ငံတတာ်သမ္မတက	 စုစည်း	

အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်	ြုဂ္ဂိုလ်များအား	ေုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ	သို့မဟုတ်	အဖွဲ့ဝင်	

အပဖစ်	ေန့်အြ်တာဝန်တြးရန်	ပငင်းြယ်ေွင့်မရှိတစရ။

၈။	 နိုင်ငံတတာ်သမ္မတသည်	ြုေ်မ	၆	အရ	အမည်စာရင်းတင်သွင်းတသာ	

ြုဂ္ဂိုလ်များအား	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	ြုေ်မ	 ၄	 ြါ	အရည်အေျင်းနှင့်	

မပြည့်စုံတကကာင်း	 အေင်အရှားပြ၍	 ပငင်းြယ်ေဲ့လှေင်	 ယင်းြုဂ္ဂိုလ်အစား	
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အမည်စာရင်းသစ်ကို	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သို့	 ေြ်မံတင်သွင်းေွင့်ရှိ	

သည်။

၉။	 ြုေ်မ	 ၈	 အရ	 အမည်စာရင်းသစ်	 ေြ်မံတင်သွင်းသည့်အေါ	

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	 သတောတူညီေျက်မရရှိသည့်	 အဖွဲ့ဝင်သည်	

နိုင်ငံတတာ်သမ္မတက	တရွးေျယ်ေားသည့်အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်လှေင်	နိုင်ငံတတာ်သမ္မတ	

ကလည်းတကာင်း၊	 ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	တရွးေျယ်ေားသည့်	အဖွဲ့ဝင်	

ပဖစ်လှေင်	 ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းတကာင်း၊	အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌက	 တရွးေျယ်ေားသည့်အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်လှေင်	 အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ

ကလည်းတကာင်း	 ြုေ်မ	 ၄၊	 ၅	 နှင့်	 ၆	 တို့ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်အညီ	

အမည်စာရင်းသစ်ကို	ေြ်မံတင်သွင်းေွင့်ရှိသည်။

၁၀။	 နိုင်ငံတတာ်သမ္မတသည်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏	 သတောတူညီ	

ေျက်ရရှိပြီးသည့်	 ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား	 ေုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 အဖွဲ့ဝင်များ	

အပဖစ်	ေန့်အြ်တာဝန်တြးရမည်။

၁၁။	 ဥက္ကဋ္ဌ	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည်	 နိုင်ငံတရးြါတီတစ်ေုေု၏	

အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်လှေင်တသာ်လည်းတကာင်း၊	 တစ်သီးြုဂ္ဂလတရွးေျယ်ေံေဲ့သူပဖစ်လှေင်	

တသာ်လည်းတကာင်း၊	 သီးပေားေန့်အြ်တာဝန်တြးပေင်းေံေဲ့ရသည့်	 နိုင်ငံသား	

တစ်ဦးပဖစ်လှေင်တသာ်လည်းတကာင်း	 အဆိုြါြုဂ္ဂိုလ်သည်	 တနာင်လာမည့်	

အတေွတေွတရွး	တကာက်ြွဲတစ်ရြ်ရြ်တွင်	 ြါဝင်	တရွးေျယ်ေံမည့်သူပဖစ်ြါက	

နိုင်ငံသားတစ်ဦးအား	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	 ြုေ်မ	 ၃၈၊	 ြုေ်မေွဲ(က)အရ	

တြးအြ်ေား	တသာ	တရွး	တကာက်တင်တပမှာက်ေံြိုင်ေွင့်	မဆုံးရှုံး	တစရန်အလို့ငှာ	

တရွး	တကာက်ြဲွကျင်းြရန်	 ပြည်	တောင်စု	တရွး	တကာက်ြဲွ	တကာ်မရှင်က	 တကကညာ	

သည့်တန့မှစ၍	ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	 ြုေ်မ	 	 ၁၂၀	 နှင့်	 ၁၂၁	တို့ြါ	 ပြဋ္ဌာန်း	

ေျက်များနှင့်ကိုက်ညီလှေင်	 တရွး	တကာက်ြွဲဆိုင်ရာ	 ြါတီစည်းရုံး	တရးလုြ်ငန်း	

များကိုလည်း	တကာင်း၊	နယ်	တပမစည်းရုံးတရးလုြ်ငန်းများကိုလည်းတကာင်း	

	တဆာင်ရွက်ေွင့်ရှိသည်။
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အခေ်း	(၃)

ခုံရုံး၏	လုြ်ငေ်းတာဝေ်များ

၁၂။	 ေုံရုံး၏	လုြ်ငန်းတာ၀န်များမှာ	တအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်-

	 (က)	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များကို	 အနက်	

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေင်း၊	

	 (ေ)	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်၊	 တုိင်း	တေသကကီးလွှတ်	တတာ်၊	 ပြည်နယ်	

လွှတ်	တတာ်	 သို့မဟုတ်	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရတိုင်းဦးစီး	

အဖဲွ့နှင့်	ကုိယ်ြုိင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရ	တေသဦးစီးအဖဲွ့တ့ုိက	ပြဋ္ဌာန်း	

သည့်	ဥြ	တေများသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြတေနှင့်	ညီညွတ်	

ပေင်း	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ပေင်း၊

	 (ဂ)	 ပြည်	တောင်စု၊	တုိင်း	တေသကကီးများ၊	 ပြည်နယ်များနှင့်	ကိုယ်ြို

င်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရစီရင်စုများ၏	 အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာြိုင်	

များ၏	တဆာင်ရွက်ေျက်များသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	

နှင့်			ညီညွတ်ပေင်း	ရှိ	မရှိ	စိစစ်ပေင်း၊	

	 (ဃ)	 ပြည်	တောင်စုနှင့်	တုိင်း	တေသကကီး	အကကားတသာ်လည်း	တကာင်း၊	

ပြည်	တောင်စုနှင့်	 ပြည်နယ်အကကား	တသာ်လည်း	တကာင်း၊	

တိုင်းတေသကကီးနှင့်	 ပြည်နယ်အကကား	တသာ်လည်းတကာင်း၊						

တိုင်း	တေသကကီးအေျင်းေျင်း	တသာ်လည်း	တကာင်း၊	 ပြည်နယ်	

အေျင်းေျင်း	တသာ်လည်း	တကာင်း၊	တိုင်း	တေသကကီး	သို့မဟုတ်		

ပြည်နယ်နှင့်	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရစီရင်စု	 အကကားတသာ်	

လည်းတကာင်း၊	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရစီရင်စုအေျင်းေျင်း		

တသာ်လည်းတကာင်း	 ပဖစ်	တြါ်သည့်	ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	

ဆိုင်ရာ	အပငင်းြွားမှုများကို	ဆုံးပဖတ်ပေင်း၊

	 (င)	 တိုင်း	တေသကကီး၊	ပြည်နယ်	သို့မဟုတ်	ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရ	
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	 	 စီရင်စုတို့က	ပြည်	တောင်စုဥြ	တေကို	အ	တကာင်အေည်တဖာ်		

တဆာင်ရွက်ရာတွင်	 ပြည်	တောင်စု	 နှင့်	 တိုင်း	တေသကကီး၊	

ပြည်နယ်	 သို့မဟုတ်	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရစီရင်စုတို့၏	

အေွင့်အ	တရးနှင့်	တာဝန်များဆုိင်ရာ	တြါ်	တြါက်သည့်	အပငင်း	

ြွားမှုများကို	ဆုံးပဖတ်ပေင်း၊

	 (စ)	 ပြည်	တောင်စုနယ်	တပမများနှင့်	စြ်လျဉ်း၍	နိုင်ငံတတာ်သမ္မတ	

က	အ	တကကာင်းကကားလာသည့်	ကိစ္စရြ်များကို	စိစစ်ဆုံးပဖတ်	

ပေင်း၊

	 (ဆ)	 တရားရုံးတစ်ရုံးက	စစ်	တဆးဆဲအမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ဖွဲ့စည်းြုံ	

အ	တပေေံဥြ	တေ	ြုေ်မ	၃၂၃	နှင့်	ဤဥြ	တေ	ြုေ်မ	၁၇	တို့အရ	

တင်ပြလာသည့်	အပငင်းြွားမှုကို	အဆုံးအပဖတ်	တြးပေင်း၊

	 (ဇ)	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်က	 ပြဋ္ဌာန်းသည့်	 ဥြ	တေများက	

	တြးအြ်သည့်	လုြ်ငန်းတာဝန်များကို		တဆာင်ရွက်ပေင်း၊

	 (စျ)	 မိမိတ့ုိ၏	လုြ်ငန်းတာဝန်များ		တဆာင်ရွက်ေျက်နှင့်	စြ်လျဉ်း၍	

မိမိတို့အားတရွးေျယ်သည့်	 သက်ဆိုင်ရာ	 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတ၊	

ပြည်သူ့လွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	သို့မဟုတ်	အမျ ိုးသားလွှတ်	တတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌေံသို့	 အသီးသီးအစီရင်ေံပေင်း။	 (၂၁-၁-၂၀၁၃	

ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	 ဥြ	တေ	 အမှတ်	 ၄	 ပဖင့်	

ပဖည့်စွက်သည်။)

အခေ်း(၄)

ခုံရုံး၏အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်၊	ဆုံးပြတ်ချက်နှင့်

ေနဘာထားရယူရေ်တင်ေွင်းပခင်း

၁၃။	 ေုံရုံး၏	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	ဆုံးပဖတ်ေျက်နှင့်သတောေားရယူရန်	
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ကိစ္စများတြါ်တြါက်ြါက	 တအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်များသည်	 ေုံရုံးသို့	 တိုက်ရိုက်	

တင်သွင်းေွင့်ရှိသည်-

	 (က)		 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတ၊

	 (ေ)	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်နာယက၊

	 (ဂ)		 ပြည်သူ့လွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊

	 (ဃ)	 အမျ ိုးသားလွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊

	 (င)		 ပြည်	တောင်စုတရားသူကကီးေျုြ်၊

	 (စ)	 ပြည်	တောင်စု	တရွး	တကာက်ြွဲ	တကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ။

၁၄။	 	တအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းများသည်	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အ	တပေေံဥြ	တေဆိုင်ရာေုံရုံး၏	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	ဆုံးပဖတ်ေျက်၊	သ	တော	

ေားရယူရန်ကိစ္စများကို	 ြုေ်မ	 ၁၅	 ြါ	 နည်းလမ်းနှင့်အညီ	 ေုံရုံးသို့	

တင်သွင်းေွင့်ရှိသည်-

	 (က)		 တိုင်း	တေသကကီး	သို့မဟုတ်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးေျုြ်၊

	 (ေ)	 တိုင်း	တေသကကီး	သို့မဟုတ်	ပြည်နယ်လွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊

	 (ဂ)	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွဲ့	 သို့မဟုတ်	 ကိုယ်ြိုင်	

အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရ	တေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊

	 (ဃ)	 ပြည်သူ့လွှတ်	တတာ်	သ့ုိမဟုတ်	အမျ ိုးသားလွှတ်	တတာ်	ကုိယ်စား	

လှယ်အားလုံး၏	အနည်းဆုံး	၁၀	ရာေိုင်နှုန်း	အ	တရအတွက်

	 	 ရှိ	တသာကိုယ်စားလှယ်များ။

၁၅။	 ေုံရုံး၏	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	 ဆုံးပဖတ်ေျက်၊	 သ	တောေားရယူရန်	

ကိစ္စများနှင့်စြ်လျဉ်း၍-

	 (က)	 တိုင်း	တေသကကီး	သို့မဟုတ်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးေျုြ်ပဖစ်လှေင	်
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	 	 မိမိ၏တင်သွင်းလွှာကို	နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတမှတစ်ဆင့်	ေုံရုံးသို့		

တြးြို့ရမည်။

	 (	ေ	)	 တိုင်းတေသကကီး	 သို့မဟုတ်	 ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	

ပဖစ်လှေင်	မိမိ၏	တင်သွင်းလွှာကို	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	

နာယကမှတစ်ဆင့်	ေုံရုံးသို့	တြးြို့ရမည်။

	 (ဂ)	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွဲ့	 သို့မဟုတ်	 ကိုယ်ြိုင်	

အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရ	တေသဦးစီးအဖွဲ့	 ဥက္ကဋ္ဌပဖစ်လှေင်	 မိမိ၏	

တင်သွင်းလွှာကို	 သက်ဆိုင်ရာ	 တိုင်း	တေသကကီး	 သို့မဟုတ်	

ပြည်နယ်	 ၀န်ကကီးေျုြ်နှင့်	 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတတို့မှတစ်ဆင့်	

ေုံရုံးသို့		တြးြို့ရမည်။

	 (ဃ)	 ပြည်သူ့လွှတ်	တတာ်	 သို့မဟုတ်	 အမျ ိုးသားလွှတ်	တတာ်	

ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏	 အနည်းဆုံး	 ၁၀	 ရာေိုင်နှုန်း	

အ	တရအတွက်ရှိတသာ	 ကိုယ်စားလှယ်များပဖစ်လှေင်	 မိမိ၏		

တင်သွင်းလွှာကို	 သက်ဆိုင်ရာလွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့်	

ေုံရုံးသို့		တြးြို့ရမည်။	(၅-၁၁-၂၀၁၄	ရက်စွဲြါ	ပြည်	တောင်စု	

လွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေ	အမှတ်	၄၆	ပဖင့်	အစားေိုးသည်။)

၁၆။	 (က)	 ေုံရုံး၏	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	 ဆုံးပဖတ်ေျက်၊	 သ	တောေား	

ရယူရန်ကိစ္စများနှင့်	စြ်လျဉ်း၍	ြုေ်မ	၁၃	သို့မဟုတ်	၁၄	ြါ	

ြုဂ္ဂိုလ်များက	 သတ်မှတ်ေား	တသာနည်းလမ်းနှင့်အည	ီ

တင်ပြရာတွင်	 ေိုင်လုံ	တသာအ	တောက်အေား၊	 စာရွက်	

စာတမ်းများကို	ရှင်းလင်းပြည့်စုံစွာ	ြူးတွဲတင်ပြရမည်။	

	 (	ေ	)	 ြုေ်မေွဲ(က)အရ	 တင်သွင်းသည့်	 တင်သွင်းလွှာတွင်	 အဆုံး	

အပဖတ်တြး	တစလိုသည့်အေျက်မှာ	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်	

သို့မဟုတ်	 ဆုံးပဖတ်ေျက်	 သို့မဟုတ်	 သ	တောေားရယူရန်	
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ပဖစ်သည်ကို	 ရှင်းလင်းစွာ	တဖာ်ပြရမည်။	 (၅-၁၁-၂၀၁၄	

ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေ	အမှတ်	၄၆	 ပဖင့်	

အစားေိုးသည်။)

၁၇။	 တရားရုံးတစ်ရုံးသည်	 အမှုတစ်မှုကို	 စစ်	တဆးစီရင်ရာတွင်	 ဥြ	တေ	

တစ်ရြ်ရြ်ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်သည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေနှင့်	 ဆန့်ကျင်မှု	 ရှိ	

မရှိ၊	 ညီညွတ်မှု	 ရှိ	 မရှိ	 အပငင်းြွားမှု	တြါ်	တြါက်ြါက	 ေိုအပငင်းြွားမှုနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 ေုံရုံးကလည်း	 တစ်စုံတစ်ရာ	 ဆုံးပဖတ်ေျက်ေျမှတ်ေားပေင်း	

မရှိ	တသးလှေင်	 အဆိုြါတရားရုံးသည်	 အမှုစစ်	တဆးစီရင်ပေင်းကို	 ရြ်ဆိုင်း	

ေားပြီး	 မိမိ၏သ	တောေားနှင့်အတူ	 ပြည်	တောင်စုတရားသူကကီးေျုြ်ေံ		

တဆာလျင်စွာတင်ပြရမည်။	 ပြည်	တောင်စုတရားသူကကီးေျုြ်သည်	 အဆိုြါ	

တင်ပြေျက်ကို	မိမိသ	တောေားနှင့်အတူ	ေုံရုံးသို့	တင်သွင်းရမည်။

၁၇-က။(၁)	 ြုေ်မ	၁၃	နှင့်	၁၄	ြါ	ြုဂ္ဂိုလ်များနှင့်	အဖွဲ့အစည်း	များသည်	

ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်၊	 တိုင်း	တေသကကီး	 လွှတ်	တတာ်၊	

ပြည်နယ်လွှတ်	တတာ်	 သ့ုိမဟုတ်	 ကုိယ်ြုိင်အုြ်ေျု ြ်	

ေွင့်ရ	တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့နှင့်	 ကိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရ		တေသဦးစီး	

အဖွဲ့တို့က	 ပြဋ္ဌာန်းတသာ	 ဥြ	တေပြဋ္ဌာန်းေျက်တစ်ရြ်ရြ်မှာ	

ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေနှင့်	 ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်၍	

သ	တောေားရယူရန်	 လိုအြ်သည်ဟု	 ေင်ပမင်ယူဆလှေင်	

စိစစ်ပြန်ကကား	တစလုိ	တသာအေျက်ကုိ	တဖာ်ပြ၍	ေံုရံုးသ့ုိ	တင်သွင်း

	 	 	စိစစ်	တစနိုင်သည်။

	 (၂)	 တင်သွင်းလွှာတွင်	 ကုိးကားသည့်	အ	တောက်အေား၊	စာရွက်	

စာတမ်းများ	ပြည့်စုံစွာြူးတွဲြါရှိ	တစရမည်။	

	 (၃)	 ေုံရုံးသည်	 ြုေ်မေွဲ	 (၁)	 အရ	 တင်သွင်းလာ	တသာကိစ္စရြ်ကို	

စိစစ်ရာတွင်	 လိုအြ်ြါက	 သက်ဆိုင်ရာလွှတ်	တတာ်ဥြ	တေ	
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ကကမ်း	တကာ်မတီ၏	 မှတ်တမ်းများ၊	 ဥြ	တေကကမ်းအ	တြါ်	

သက်ဆုိင်ရာလွှတ်	တတာ်များတွင်	တဆွး	တနွးေ့ဲ	တသာ	တဆွး	တနွးေျက်	

များြါဝင်သည့်	 လွှတ်	တတာ်မှတ်တမ်းများကို	 ပြည်	တောင်စု	

လွှတ်	တတာ်နာယက၊	 သက်ဆိုင်ရာလွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌများမှ	

တစ်ဆင့်	တတာင်း	တေါ်	ကကည့်ရှုနိုင်သည်။	

၁၇-ေ။	 (၁)	 ြုေ်မ	 ၁၃	 နှင့်	 ၁၄	 ြါ	 ြုဂ္ဂိုလ်များနှင့်	အဖွဲ့အစည်းများသည်	

ပြည်	တောင်စု၊	 တုိင်း	တေသကကီးများ၊	 ပြည်နယ်များနှင့်	 ကုိယ်ြုိင်	

အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရစီရင်စုများ၏	 အုြ်ေျုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာြိုင်	

များ၏	 	တဆာင်ရွက်ေျက်မှာ	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေနှင့်	

ညီညွတ်ပေင်း	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်၍	 သ	တောေားရယူရန်	 လိုအြ်	

သည်ဟု	 ေင်ပမင်ယူဆလှေင်	 စိစစ်ပြန်ကကား	တစလို	တသာ	

အေျက်ကိုတဖာ်ပြ၍	ေုံရုံးသို့	တင်သွင်းစိစစ	်	တစနိုင်သည်။	

	 (၂)	 ေုံရုံးသည်	 ြုေ်မေွဲ(၁)အရ	တင်သွင်းလွှာကို	လက်ေံရရှိသည့်	

အေါ	 သက်ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်အား	 ယင်း၏	 	တဆာင်ရွက်	

ေျက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍	စာပဖင့်ရှင်းလင်းတင်ပြေွင့်		တြးရမည်။	

  (၅-၁၁-၂၀၁၄	 ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	 ဥြ	တေ	

အမှတ်	၄၆	ပဖင့်	ပဖည့်စွက်သည်။)

အခေ်း(၅)

တင်ေွင်းလွှာကို	စိစစ်ပခင်း၊	ြကားောပခင်း၊	အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုပခင်း၊	

ေ	နဘာထားပြေ်ြကားပခင်း၊	ဆုံးပြတ်ပခင်း	

 (၅-၁၁-၂၀၁၄	ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေအမှတ်	၄၆	

ပဖင့်အစားေိုးသည်။)

စိစစ်ပခင်း

၁၈။	 ဥက္ကဋ္ဌသည်	ြုေ်မ	၁၆	၊	ြုေ်မ	၁၇၊	ြုေ်မ	၁၇-က	သ့ုိမဟုတ်	ြုေ်မ	၁၇-ေ	
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အရ	 တင်သွင်း	တသာ	 တင်သွင်းလွှာ	 ပြည့်စုံမှု	 ရှိ	 မရှိ	 စိစစ်တင်ပြရန်	

နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတက	တရွးေျယ်သည့်	အဖွဲ့၀င်များအနက်မှ	တစ်ဦး၊	 ပြည်သူ့	

လွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	တရွးေျယ်သည့်	အဖဲွ့၀င်များအနက်မှ	တစ်ဦးနှင့်	အမျ ိုးသား	

လွှတ်	တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက	 တရွးေျယ်သည့်	အဖွဲ့၀င်များအနက်မှ	တစ်ဦးတို့	 ြါ၀င်		

တသာ	 တင်သွင်းလွှာစိစစ်	တရးအဖွဲ့ကို	 ဖွဲ့စည်း	တြးရမည်။ (၅-၁၁-၂၀၁၄	

ရက်စွဲြါ	ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေအမှတ်	၄၆	ပဖင့်	အစားေိုးသည်။)

၁၉။	 တင်သွင်းလွှာစိစစ်	တရးအဖွဲ့သည်	တင်သွင်းလွှာနှင့်	စြ်လျဉ်း၍-

	 (က)	 ြုေ်မ	၁၂	ြါ	လုြ်ငန်းတာဝန်များအနက်	မည်သည့်အေျက်ကို	

တင်သွင်း	တကကာင်း	ေွဲပေားစိစစ်ရမည်။	စြ်ဆိုင်	တသာ	အေျက်	

အလက်များနှင့်	 ေိုင်လုံ	တသာ	 အ	တောက်အေား၊	 စာရွက်	

စာတမ်းများ	ရှင်းလင်းပြည့်စုံစွာ	ြူးတွဲြါရှိပေင်း	ရှိ	မရှိ	စိစစ်	

ရမည်။	 ယင်းသို့စိစစ်ရာတွင်	 ပြည့်စုံမှုမရှိ	တကကာင်း	 တတွ့ရှိ	

ြါက	 လုိအြ်ေျက်များကုိ	သတ်မှတ်ေျန်ိအတွင်း	တင်ပြ	တစရ	

မည်။	သတ်မှတ်ေျန်ိအတွင်း	ရှင်းလင်းပြည့်စံုစွာ	တင်သွင်းပေင်း	

မပြုြါက	တင်သွင်းလွှာကို	ပငင်းြယ်နိုင်သည်။

	 (	ေ	)	 ပြန်လည်ရှင်းလင်းရမည့်	 သို့မဟုတ်	 တင်သွင်းလွှာနှင့်	

အကျ ိုးသက်ဆိုင်	တသာ	ြုဂ္ဂိုလ်	သို့မဟုတ်	ောန၊	အဖွဲ့အစည်း	

ရှိြါက	 ယင်းကို	 တင်သွင်းလွှာ	 မိတ္တူနှင့်အတူ	 အ	တကကာင်း	

ကကားပြီး	စြ်ဆိုင်သည့်	အေျက်အလက်များနှင့်	ေိုင်လုံ	တသာ	

အတောက်အေား၊	 စာရွက်စာတမ်းများကို	 သတ်မှတ်ေျနိ်	

အတွင်း	တင်ပြေွင့်	တြးရမည်။		 (၅-၁၁-၂၀၁၄	 ရက်စွဲြါ	

ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေအမှတ်	၄၆	ပဖင့်	အစားေိုး	

သည်။)

	 (ဂ)	 လိုအြ်ေျက်များပြည့်စုံသည့်အေါ	 ကကားနာနိုင်ရန်	 ေုံရုံးသို့	

တင်ပြရမည်။
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ြကားောပခင်း

၂၀။	 တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ဥက္ကဋ္ဌအြါအ၀င်	အဖွဲ့၀င်များအားလုံး	

က	ကကားနာဆုံးပဖတ်ရမည်။	ယင်းသို့	တဆာင်ရွက်ရာတွင်	တာ၀န်တစ်ရြ်ရြ်	

အရပဖစ	်	တစ၊	 အပေားအ	တကကာင်းတစ်ေုေု	တကကာင့်ပဖစ်	တစ	 အဖွဲ့၀င်အားလုံး	

တက်	တရာက်နိုင်ပေင်းမရှိြါက	 ဥက္ကဋ္ဌအြါအ၀င်	 အနည်းဆုံး		 တပောက်ဦးပဖင့်	

ကကားနာရမည်။	 (၅-၁၁-၂၀၁၄	 ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	 ဥြ	တေ	

အမှတ်	၄၆	ပဖင့်	အစားေိုးသည်။)

၂၁။	 ေုံရုံးတွင်ကကားနာသည့်အေါ-

	 (က)	 ကကားနာမည့်	တန့ရက်ကို	ကကိုတင်၍	တကကညာရမည်။

	 (	ေ	)	 ကကားနာမည့်ကိစ္စကို	 ဥက္ကဋ္ဌကပဖစ်	တစ၊	 ဥက္ကဋ္ဌက	 တာဝန်		

တြးအြ်ပေင်းေံရသည့်	အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးကပဖစ်	တစ	အကျဉ်းေျုြ်	

ဖတ်ကကားရမည်။

	 (	ဂ	)	 တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 သက်ဆိုင်ရာတို့၏	 တလှောက်	

လဲေျက်ကို	ကကားနာနိုင်သည်။

	 (ဃ)	 နုိင်ငံ	တတာ်၏	vQdKUဝှက်ေျက်	သ့ုိမဟုတ်	နုိင်ငံ	တတာ်၏	လံုခေုံတရး	

ကိုေိေိုက်	တစ	နိုင်တသာ	 အ	တကကာင်းကိစ္စမှတစ်ြါး	 အများ	

ပြည်သူတရှ့	တမှာက်တွင်	ကကားနာရမည်။

	 (	င	)	 ောသာရြ်ကျွမ်းကျင်သူအား	 ဖိတ်	တေါ်၍	ယင်း၏	သတောေား	

နှင့်	အကကံဉာဏ်များကိုရယူနိုင်သည်။

	 (	စ	)	 x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

  (၅-၁၁-၂၀၁၄	 ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	 ဥြ	တေ	

အမှတ်	၄၆	ပဖင့်	ြယ်ဖျက်သည်။)
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	 (ဆ)	 တင်သွင်းလွှာကို		 တဆာလျင်စွာ	 ကကားနာပြီးပြတ်	တစရန်	

တဆာင်ရွက်ရမည်။

	 (ဇ)	 တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍	ေုံရုံး၏		တန့စဉ်	တဆာင်ရွက်ေျက်	

များကို	 မှတ်တမ်းတင်ပြီး	 ဥက္ကဋ္ဌ	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့၀င်	

တစ်ဦးဦးက	လက်မှတ်	တရးေိုးေားရှိရမည်။	(၅-၁၁-၂၀၁၄	

ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	 ဥြ	တေအမှတ်	 ၄၆	 ပဖင့်	

အစားေိုးသည်။)

အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုပခင်း၊	ေ	နဘာထားပြေ်ြကားပခင်း၊	ဆုံးပြတ်ပခင်း

(၅-၁၁-၂၀၁၄	ရက်စွဲြါ	ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေအမှတ်	၄၆	ပဖင့်	
အစားေိုးသည်။)

၂၂။	 ေုံရုံးသည်-

	 (က)	 ကကားနာပြီး	တနာက်	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	သ	တောေား၊	

ဆံုးပဖတ်ေျက်ကုိ					တဆာလျင်စွာ	ေျမှတ်နုိင်ရန်	စီစဉ်	တဆာင်ရွက်	

ရမည်။

	 (	ေ	)	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	 သ	တောေား၊	 ဆုံးပဖတ်ေျက်ေျမှတ်	

မည့်		တန့ကို	ကကိုတင်	တကကညာရမည်။

	 (	ဂ	)	 ေုံရုံး၏	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်နှင့်	 သ	တောေားကို	 ေုံရုံး၏	

ေက်ဝက်	တကျာ်	သ	တောတူညီေျက်ပဖင့်	ေျမှတ်ရမည်။	

	 (ဃ)	 ေုံရုံး၏ဆုံးပဖတ်ေျက်ကို	ဥက္ကဋ္ဌအြါအဝင်	အဖွဲ့ဝင်ေက်ဝက်		

တကျာ်၏	သ	တောတူညီေျက်ပဖင့်	ေျမှတ်ရမည်။

	 (င)	 ြုေ်မ	 ၁၂၊	 ြုေ်မေွဲ	 (က)	 အရ	 တင်သွင်းလွှာများအတွက်	

ေုံရုံး၏	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်အပဖစ်လည်း	တကာင်း၊	 ြုေ်မ	

၁၇-က၊	ြုေ်မ		၁၇-ေ	အရ	တင်သွင်းလွှာများအတွက်	သ	တော	
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ေားအပဖစ်လည်း	တကာင်း၊	 ြုေ်မ	 ၁၂	 ြုေ်မေွဲ	 (ဃ)	 (င)	 (စ)	

နှင့်	 (ဆ)တို့အရ	 တင်သွင်းလွှာများအတွက်	 ဆုံးပဖတ်ေျက်	

အပဖစ်လည်း	တကာင်း	ေျမှတ်ရာတွင်	ေုံရုံးကိုယ်စား	ဥက္ကဋ္ဌက	

လက်မှတ်	တရးေိုး၍	ဥက္ကဋ္ဌကပဖစ်	တစ၊	ဥက္ကဋ္ဌ၏	တာဝန်	တြး	

ေျက်အရ	 အဖဲ့ွဝင်တစ်ဦးဦးကပဖစ်	တစ	 အများပြည်သူ		 တရှ့တမှာက်	

တွင်	ဖတ်ကကားရမည်။	(၅-၁၁-၂၀၁၄	ရက်စွဲြါ	ပြည်	တောင်စု	

လွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေအမှတ်	၄၆	ပဖင့်အစားေိုးသည်။)

အခေ်း(၆)

ခုံရုံးဆုံးပြတ်ချက်၏	အကျ ိုးေက်	နရာက်မှု

၂၃။	 ြုေ်မ	 ၁၂၊	 ြုေ်မေွဲ	 (ဆ)	 အရ	 တရားရုံးတစ်ရုံးက	 တင်သွင်း	တသာ	

အ	တကကာင်းကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 ေျမှတ်	တသာ	 ေုံရုံး၏ဆုံးပဖတ်ေျက်သည်	

အမှုအားလုံးနှင့်	သက်ဆိုင်	တစရမည်။	(၂၁-၁-၂၀၁၃	ရက်စွဲြါ	ပြည်	တောင်စု	

လွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေအမှတ်	၄ပဖင့်	ပြင်ဆင်သည်။)

၂၄။	 ေံုရံုး၏ဆံုးပဖတ်ေျက်သည်	အပြီးအပြတ်	အတည်ပဖစ်	သည်။	(၅-၁၁-၂၀၁၄	

ရက်စွဲြါ	ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေအမှတ်	၄၆	ပဖင့်	အစားေိုးသည်။)

၂၅။	 x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

(၂၁-၁-၂၀၁၃	 ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	 ဥြ	တေအမှတ်	 ၄	 ပဖင့်	

ြယ်ဖျက်သည်။)

အခေ်း(၇)

စွြ်စွဲပြစ်တင်ပခင်း၊	ရာထူးေက်တမ်း၊	ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပခင်း၊	

တာ၀ေ်မှရြ်စဲပခင်းနှင့်	လစ်လြ်ရာထူး	နေရာတွင်	 

ပြည့်စွက်ခေ့်ထားပခင်း

၂၆။	 ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား	စွြ်စွဲပြစ်တင်ပေင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍	
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ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	ြုေ်မ	၃၃၄	ြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်အညီ		တဆာင်ရွက်	

ရမည်။

၂၇။	 ေုံရုံး၏	သက်တမ်းသည်	ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်၏	သက်တမ်းနှင့်	

အညီ	 ငါးနှစ်	 ပဖစ်သည်။	 သို့ရာတွင်	 သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးပဖစ်	တသာ်လည်း	

လက်ရှိတာဝန်ေမ်း	တဆာင်လျက်ရှိ	တသာ	ေုံရုံးသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	

အရ	 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတက	 ေုံရုံးအသစ်	 ဖွဲ့စည်းပြီးသည့်အေျနိ်အေိ	 မိမိ၏	

လုြ်ငန်းတာဝန်များကို	ဆက်လက်ေမ်း	တဆာင်ရမည်။

၂၈။	 (က)	 ဥက္ကဋ္ဌသည်	 ရာေူးသက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ	 အ	တကကာင်းတစ်ေုေု	

တကကာင့်	 မိမိသ	တောဆန္ဒအ	တလျာက်	 ရာေူးမှနုတ်ေွက်	

လိုလှေင်	 ေိုသို့နုတ်ေွက်လို	တကကာင်း	 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတေံ	

စာပဖင့်တင်ပြပြီး	ရာေူးမှ	နုတ်ေွက်နိုင်သည်။

	 (ေ)	 အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးဦးသည်	 ြုေ်မေွဲ	 (က)	 ြါအတိုင်း	 ရာေူးမှ	

နုတ်ေွက်လိုလှေင်	 ေိုသို့	 နုတ်ေွက်လို	တကကာင်း	 ဥက္ကဋ္ဌမှ	

တစ်ဆင့်	 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတေံ	 စာပဖင့်တင်ပြပြီး	 ရာေူးမှ	

နုတ်ေွက်နိုင်သည်။

၂၉။	 ဥက္ကဋ္ဌ	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	

ြုေ်မ	 ၃၃၄	 ြါ	 အ	တကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ပဖင့်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်သည့်အေါ	

သက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်က	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေ	 ြုေ်မ	 ၃၀၂၊	 ြုေ်မေွဲ	 (ေ)	

သို့မဟုတ်	 ြုေ်မေွဲ	 (ဂ)နှင့်အညီ	 တဆာင်ရွက်ပြီး	တနာက်	 လက်ရှိရာေူးတွင်	

ဆက်လက်ေမ်းရွက်	တစရန်	 မသင့်	တကကာင်း	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်က	

ဆုံးပဖတ်လှေင်	 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတသည်	 စွြ်စွဲပြစ်တင်ပေင်းေံရသူ	 ဥက္ကဋ္ဌ	

သို့မဟုတ်	အဖွဲ့ဝင်အား	ရာေူးမှ	ရြ်စဲရမည်။

၃၀။	 အ	တကကာင်းတစ်ေုေု	တကကာင့်	 ဥက္ကဋ္ဌ	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့ဝင်ရာေူး	တနရာ	

လစ်လြ်လှေင်	 နိုင်ငံ	တတာ်သမ္မတသည်	 ဥက္ကဋ္ဌ	သို့မဟုတ်	အဖွဲ့ဝင်အသစ်ကို	
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ြုေ်မ	 ၄	 ြါ	အရည်အေျင်းများနှင့်ပြည့်စုံသူအား	 ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေနှင့်	

ဤဥြ	တေြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များနှင့်အညီတရွးေျယ်၍	 ေန့်အြ်တာဝန်	တြးနိုင်	

သည်။

အခေ်း	(၈)

အနထွနထွ

၃၁။	 ဤဥြ	တေအာဏာမတည်မီ	 နိုင်ငံ	တတာ်	တအးေျမ်းသာယာတရးနှင့်	

ဖွံ့ပဖိုး	တရး	တကာင်စီက	 ဤဥြ	တေကို	 အ	တကာင်အေည်	တဖာ်	တရးအတွက်	

ကကိုတင်	တဆာင်ရွက်သည့်	လုြ်ငန်းရြ်များသည်	ဖွဲ့စည်းြုံအ	တပေေံဥြ	တေအရ	

	တဆာင်ရွက်သည်ဟု	မှတ်ယူရမည်။

၃၂။	 ေုံရုံး၏	ရုံးစိုက်ရာ	တေသသည်		တနပြည်	တတာ်ပဖစ်သည်။	လိုအြ်ြါက

ဥက္ကဋ္ဌသည်	ေုံရုံးကို	အပေားသင့်	တလျာ်သည့်	တနရာတွင်	ရုံးေိုင်စစ်	တဆး	တစနိုင်	

သည်။

၃၃။	 ဥက္ကဋ္ဌ	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးဦး၏	သ	တောရိုးပဖင့်	 တာ၀န်အရ	

	တဆာင်ရွက်ေျက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍	တရားမ	တကကာင်းအရပဖစ်	တစ၊	 ပြစ်မှု	တကကာင်း	

အရပဖစ်	တစ	တရားစွဲဆိုပေင်း၊	အ	တရးယူပေင်းမရှိ	တစရ။

၃၄။	 ေုံရုံးသည်	 လိုအြ်ြါက	 ပြည်	တောင်စု	တရှ့	တနေျုြ်ကို	 ရုံး	တတာ်	

သဟာယအပဖစ်	ဖိတ်ကကားနိုင်သည်။	တရှ့	တနေျုြ်သည်	မိမိကိုယ်တိုင်	မလာ		

တရာက်နိုင်ြါက	မိမိကိုယ်စား	တဆာင်ရွက်	တစရန်	ပြည်	တောင်စု	တရှ့	တနေျုြ်ရုံး	

မှ	သင့်	တလျာ်	တသာ	ညွှန်ကကား	တရးမှူး	 တအာက်မနိမ့်သည့်	ြုဂ္ဂိုလ်အား	ေုံရုံးသို့		

တစလွှတ်	တဆာင်ရွက်	တစနိုင်သည်။

၃၅။	 ေုံရုံးက	ေျမှတ်	တသာ	ဆုံးပဖတ်ေျက်များ၊	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်များနှင့်	

သ	တောေားများကို	 နိုင်ငံ	တတာ်ပြန်တမ်းတွင်	 ေည့်သွင်း	တကကညာရမည်။	

ယင်းတို့ကို	စီရင်ေုံးအပဖစ်	ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ရန်	စုစည်း၍	ြုံနှိြ်ေုတ်	တဝ	
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ရမည်။	(၅-၁၁-၂၀၁၄	ရက်စွဲြါ	ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	ဥြ	တေအမှတ်	၄၆	

ပဖင့်	ပဖည့်စွက်သည်။)

၃၆။	 ဥက္ကဋ္ဌသည်	 ေုံရုံး၏ရုံးကိစ္စအဝဝကို	 တာဝန်ယူ	တဆာင်ရွက်ရန်	

ပြည်	တောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏	ေွင့်ပြုေျက်ပဖင့်	ရုံးအဖွဲ့ကို	ဖွဲ့စည်းေားရှိရမည်။

၃၇။	 ဤဥြ	တေကို	 ပြည်	တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံ	တတာ်	 ဖွဲ့စည်းြုံ	

အတပေေံဥြတေနှင့်အညီ	ဖွဲ့စည်းသည့်	 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်က	 ပြင်ဆင်	

ပေင်း၊	ပဖည့်စွက်ပေင်း	သို့မဟုတ်	ရုြ်သိမ်းပေင်း	ပြုလုြ်နိုင်သည်။	ပြည်	တောင်စု	

လွှတ်	တတာ်က	ရုြ်သိမ်းပေင်း	 မပြုလုြ်သ	တရွ့	 	ဤဥြ	တေသည်	အတည်ပဖစ်	

သည်။

၃၇-က။	 ေုံရုံးသည်	 ဤဥြ	တေြါလုြ်ငန်းတာဝန်များတဆာင်ရွက်ရာ

တွင်	 တရားမကျင့်ေုံးဥြ	တေ၊	 ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ေုံးဥြ	တေ၊	

သက်	တသေံအက်ဥြ	တေြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်များမှ	 စြ်ဆိုင်သည့်	

ပြဋ္ဌာန်းေျက်များကို	ဆီ	တလျာ်သလို	ကျင့်သုံး	တဆာင်ရွက်နိုင်	

သည်။	 (၅-၁၁-၂၀၁၄	 ရက်စွဲြါ	 ပြည်	တောင်စုလွှတ်	တတာ်	

ဥြ	တေ	အမှတ်	၄၆	ပဖင့်	ပဖည့်စွက်သည်။)

၃၈။	 ဤဥြ	တေြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်များကို	အ	တကာင်အေည်	တဖာ်		တဆာင်ရွက်	

ရာတွင်	ေုံရုံးသည်	လိုအြ်	တသာ	နည်းဥြ	တေများ၊	အမိန့်	တကကာ်ပငာစာ၊	အမိန့်၊	

ညွှန်ကကားေျက်နှင့်	လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို	ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။





EkdifiHawmfzGJUpnf;ykHtajccHOya'qkdif&mckH½kH; 
enf;Oya'rsm;





EdkifiHawmfzGJUpnf;ykHtajccHOya'qdkif&mckH½Hk;enf;Oya'rsm;

rmwdum

		စဉ်	 	 			အ	နြကာင်းအရာ	 	 	 စာမျက်နှာ

၁။	 အေန်း	(၁)	

အမည်နှင့်အဓိြ္ပာယ်	တဖာ်ပြေျက်	 ၆၁

၂။	 အေန်း	(၂)

ေုံရုံး၏အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	သတောေား		
သို့မဟုတ်	ဆုံးပဖတ်ေျက်ရယူရန်တင်သွင်းပေင်း	 ၆၃

၃။	 အေန်း	(၃)	

တင်သွင်းလွှာကိုစိစစ်ပေင်း	 ၆၇

၄။	 အေန်း	(၄)	

ကကားနာပေင်း၊	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေင်း၊	သတောေား

ပြန်ကကားပေင်း၊	ဆုံးပဖတ်ပေင်း	 ၆၉

၅။	 အေန်း	(၅)	

တင်သွင်းလွှာရုြ်သိမ်းပေင်း	 ၇၂

၆။	 အေန်း	(၆)	

အတေွတေွ	 ၇၃
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ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ်

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး

နိုင်ငံနတာ်ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံရုံးေည်းဥြနေများ

အမိန့်တကကာ်ပငာစာအမှတ်	၃၃/	၂၀၁၅

၁၃၇၇	ေုနှစ်၊ေုတိယဝါဆိုလပြည့်တကျာ်	၆	ရက်

(၂၀၁၅	ေုနှစ်	၊	ဩဂုတ်လ	၆	ရက်)

နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးသည်	 နိုင်ငံတတာ	်

ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံးဥြတေ	ြုေ်မ	၃၈	အရ	အြ်နှင်းေားတသာ	

လုြ်ြိုင်ေွင့်ကို	ကျင့်သုံး၍	ဤနည်းဥြတေများကို	ေုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခေ်း(၁)

အမည်နှင့်အဓိြ္ပာယ်နြာ်ပြချက်

၁။	 ဤနည်းဥြတေများကုိ	 နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုး	

နည်းဥြတေများဟု	တေါ်တွင်တစရမည်။

၂။	 ဤနည်းဥြတေများတွင်	 ြါရှိတသာ	 စကားရြ်များသည်	 နိုင်ငံတတာ်	

ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုးဥြတေတွင်	 ြါရိှတသာစကားရြ်များအတုိင်း	

အဓိြ္ပာယ်သက်တရာက်တစရမည်။	 ေို့ပြင်	 တအာက်ြါစကားရြ်များသည်	

တဖာ်ပြြါအတိုင်း	အဓိြ္ပာယ်သက်တရာက်တစရမည်-

	 (က)	 ဥြနေ	 ဆိုသည်မှာ	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေ	

ဆိုင်ရာေုံရုံးဥြတေကို	ဆိုသည်။

	 (ေ)	 တင်ေွင်းေ	ူ ဆိုသည်မှာ	 ေုံရုံး၏	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	

သတောေား	သ့ုိမဟုတ်	ဆံုးပဖတ်ေျက်ရယူရန်	တင်သွင်းသည့်	

ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၃	သ့ုိမဟုတ်	၁၄	ြါ	ြုဂ္ဂို လ်များနှင့်	အဖဲွ့အစည်း	

	 	 များကို	ဆိုသည်။
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	 (ဂ)	 တင်ေွင်းလွှာ	 ဆိုသည်မှာ	 ေုံရုံး၏	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	

သတောေား	သို့မဟုတ်	ဆုံးပဖတ်ေျက်ရယူရန်	ကိစ္စများနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 ဥြတေအရသတ်မှတ်ေားသည့်	 ြုဂ္ဂိုလ်နှင့်	

အဖွဲ့အစည်းတို့က	ေုံရုံးသို့	တင်သွင်းသည့်	တင်သွင်းလွှာကို	

ဆိုသည်။

	 (ဃ)	 အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုပခင်း	 ဆိုသည်မှာ	 ဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၁၂၊	

ြုေ်မေဲွ(က)	 အလ့ုိငှာ	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိတြးရန်	တင်သွင်းလာ	

တသာ	တင်သွင်းလွှာများအတွက်	 ေုံရုံး၏	အနက်အဓိြ္ပာယ်	

ဖွင့်ဆိုေျက်ကို	ဆိုသည်။

	 (င)	 ေနဘာထား	ဆိုသည်မှာ	 ဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၁၂၊	 ြုေ်မေွဲ	 (ေ)နှင့်	

(ဂ)	တ့ုိအလ့ုိငှာ	စိစစ်တြးရန်	တင်သွင်းလာတသာ	တင်သွင်းလွှာ	

များအတွက်	 ေုံရုံး၏	 စိစစ်ပြန်ကကားတသာ	 သတောေားကို	

ဆိုသည်။

	 (စ)	 ဆုံးပြတ်ပခင်း	ဆိုသည်မှာ	ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၂၊	ြုေ်မေွဲ	(ဃ)၊	(င)၊	

(စ)နှင့်	 (ဆ)တို့	 အလို့ငှာ	 ဆုံးပဖတ်တြးရန်	 တင်သွင်းလာ	

တသာ	 တင်သွင်းလွှာများအတွက်	 ေုံရုံး၏	 ဆုံးပဖတ်ေျက်ကို	

ဆိုသည်။	

	 (ဆ)	 ပြေ်လည်ရှင်းလင်းရမည့်	 ြုဂ္ဂိုလ်၊	 ဌာေ	 ေို့မဟုတ်	

အြွဲ့အစည်း	 ဆိုသည်မှာ	 တင်သွင်းလွှာြါ	 သက်ဆိုင်ရာ	

ကိစ္စရြ်အတြါ်	 ပြန်လည်ရှင်းလင်းရန်	 တာဝန်ရှိသူ၊	 ောန	

သို့မဟုတ်	အဖွဲ့အစည်းကို	ဆိုသည်။

	 (ဇ)	 တင်ေွင်းလွှာနှင့်	 အကျ ိုးေက်ဆိုင်နော	 ြုဂ္ဂိုလ်၊	 ဌာေ	

ေို့မဟုတ်	 အြွဲ့အစည်း	 ဆိုသည်မှာ	 တင်သွင်းလွှာြါ	

သက်ဆိုင်သမှေ	 အတကကာင်းအရာများအတြါ်	 သတောေား	
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တင်ပြရန်	 တာဝန်ရှိသူ၊	 ောန	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းကို	

ဆိုသည်။

	 (ဈ)	 စိစစ်နရးအြွဲ့	ဆိုသည်မှာ	 ဥြတေ	ြုေ်မ	 ၁၈	အရ	ဥက္ကဋ္ဌက	

ဖွဲ့စည်းတြးသည့်	တင်သွင်းလွှာ	စိစစ်တရးအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

	 (ည)	 ရှင်းလင်းလွှာ	ဆိုသည်မှာ	ပြန်လည်ရှင်းလင်းရမည့်	ြုဂ္ဂိုလ်၊	

ောန	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းက	 တင်သွင်းလွှာြါ	 အေျက်	

တစ်ေျက်ေျင်းစီကို	 ပြန်လည်ရှင်းလင်း	 တရးသားသည့်	 ရှင်း	

လင်းေျက်အပြင်	 တင်သွင်းလွှာနှင့်အကျ ိုးသက်ဆိုင်တသာ	

ြုဂ္ဂိုလ်၊	 ောန	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းက	 တင်သွင်းလွှာြါ	

ကိစ္စအတြါ်	သတောေားပြန်ကကားေျက်ကိုလည်း	ဆိုသည်။

	 (ဋ)	 ြုံစံ	ဆိုသည်မှာ	ဤနည်းဥြတေများြါ	သတ်မှတ်ေားတသာ	

ြုံစံကို	ဆိုသည်။	

	 (ေ)	 ညွှန်ကကားတရးမှူးေျု ြ်	ဆုိသည်မှာ	ေံုရံုး၏	ညွှန်ကကားတရးမှူးေျု ြ်	
ကို	ဆိုသည်။

အခေ်း	(၂)

ခုံရုံး၏	အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်၊	ေနဘာထား	ေို့မဟုတ်	

ဆုံးပြတ်ချက်ရယူရေ်	တင်ေွင်းပခင်း

၃။	 ေုံရုံး၏	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	သတောေား	သို့မဟုတ်	ဆုံးပဖတ်ေျက်	

ရယူရန်ကိစ္စများ	တြါ်တြါက်ြါက	တင်သွင်းလွှာကို	-

	 (က)	 ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၃	တွင်	တဖာ်ပြြါရှိတသာ	ြုဂ္ဂိုလ်များသည	်

	 	 ေုံရုံးသို့	တိုက်ရိုက်	တင်သွင်းေွင့်ရှိသည်။	

	 (ေ)	 ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၄	တွင်	တဖာ်ပြြါရှိတသာ	ြုဂ္ဂိုလ်	သို့မဟုတ	်
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	 	 အဖွဲ့အစည်းများသည်	 ဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၁၅	 ြါ	 နည်းလမ်း	

များနှင့်အညီ	ေုံရုံးသို့	တင်သွင်းေွင့်ရှိသည်။

	 (ဂ)		 တင်သွင်းသည့်	 ြုဂ္ဂိုလ်	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းက	 ေုံရုံးသို့	

ကိုယ်တိုင်ပဖစ်တစ၊	 အေွင့်ရ	 ကိုယ်စားလှယ်ပဖင့်ပဖစ်တစ	 လာ	

တရာက်တင်သွင်းရမည်။

၄။	 တင်သွင်းလွှာတင်သွင်းရာတွင်	-

	 (က)	 တင်သွင်းလွှာ၌	 တအာက်တဖာ်ပြြါ	 အေျက်အလက်များ	

ြါဝင်တစရမည်-

(၁)	 တင်သွင်းသည့်	 ြုဂ္ဂိုလ်	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်း၏	

အမည်၊	 ရာေူး၊	ဆက်သွယ်ရန်	လိြ်စာ၊	 ဖုန်းနံြါတ်၊	

အီးတမးလ်၊	ဖက်စ်၊

(၂)	 တင်သွင်းသည့်ကိစ္စရြ်အတြါ်	 ပြန်လည်ရှင်းလင်းရမည့်	

သို့မဟုတ်	 တင်သွင်းလွှာနှင့်အကျ ိုးသက်ဆိုင်တသာ	

ြုဂ္ဂိုလ်၊	ောန	သို့မဟုတ်	အဖွဲ့အစည်းရှိလှေင်	ယင်းတို့	

၏	အမည်၊	ရာေူးနှင့်	ဆက်သွယ်ရန်လိြ်စာ	အပြည့်	

အစုံ၊

(၃)	 တင်သွင်းသည့်	 အတကကာင်းပေင်းရာ	 အပြည့်အစုံနှင့်	

ကိုးကားသည့်	ဥြတေအေျက်အလက်များ၊

(၄)	 ေုံရုံး၏	 စီရင်ြိုင်ေွင့်ရှိတကကာင်း	 တြါ်လွင်တစသည့်	

အေျက်များ၊

(၅)	 အဆုံးအပဖတ်တြးတစလိုသည့်အေျက်မှာ	 အဓိြ္ပာယ်	

ဖွင့်ဆိုေျက်	 သို့မဟုတ်	 သတောေားပြန်ကကားေျက်	

သို့မဟုတ်	 ဆုံးပဖတ်ေျက်ပဖစ်တကကာင်း	 ရှင်းလင်းစွာ	

တဖာ်ပြေျက်၊
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(၆)	 တင်သွင်းလွှာြါအေျက်များ	မှန်ကန်တကကာင်း	ဝန်ေံေျက်၊

(၇)	 တင်သွင်းသူ၏	လက်မှတ်၊	အမည်နှင့်	တင်သွင်းသည့်	

ရက်စွဲ။

	 (ေ)	 တအာက်တဖာ်ပြြါတို့	ြူးတွဲြါရှိတစရမည်-

(၁)	 စြ်ဆိုင်သည့်	အတောက်အေားများ၊	စာရွက်စာတမ်း	

များနှင့်	အဆိုြါ	စာရွက်စာတမ်းများစာရင်း၊

(၂)	 တရှ့တနပဖင့်တဆာင်ရွက်ပေင်းပဖစ်လှေင်	 တရားလွှတ်တတာ်	

တရှ့တန၏	အမည်၊	လုိင်စင်အမှတ်၊	လက်မှတ်၊	ဆက်သွယ်	

ရန်လိြ်စာ၊	ဖုန်းနံြါတ်၊	တရှ့တနကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊

(၃)	 အေွင့်ရကုိယ်စားလှယ်ပဖင့်	တဆာင်ရွက်လှေင်	တင်သွင်းလွှာ	

အတွက်	 အေွင့်အာဏာ	လွှဲအြ်ေားတကကာင်း	 ေိုင်လုံ	

တသာ	အတောက်အေား။

	 (ဂ)	 ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၅၊	ြုေ်မေွဲ	 (ဃ)	အရ	တင်သွင်းပေင်းပဖစ်လှေင်	

နည်းဥြတေေွဲ	 (က)	 နှင့်	 (ေ)	 ြါအေျက်များအပြင်	

တအာက်တဖာ်ပြြါတို့	ြူးတွဲြါရှိတစရမည်-

(၁)	 လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စား	 တဆာင်ရွက်	

မည့်	 အေွင့်ရကိုယ်စားလှယ်အပဖစ်	 တဆာင်ရွက်ေွင့်	

ပြုြါရန်	တလှောက်ေားလွှာ၊	

(၂)	 ေိုသို့	 အေွင့်ရကိုယ်စားလှယ်အပဖစ်	 တဆာင်ရွက်ရန်	

လွှအဲြ်ေားတကကာင်း	သက်ဆုိင်ရာလွှတ်တတာ်	ကုိယ်စား	

လှယ်များက	လက်မှတ်တရးေုိးေားသည့်	ေိုင်လုံတသာ		

ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ။

	 (ဃ)	 နည်းဥြတေ	 ၅	 အရ	 တင်သွင်းပေင်းပဖစ်လှေင်	 အပငင်းြွားမှု	

တြါ်တြါက်သည့်	 တရားရုံး၏	 အမှုတွဲ၊	 ယင်းတရားရုံး၏	



66

သတောေားနှင့ ်	 ပြည်တောင်စု	 တရားသူကကီးေျုြ်၏	

သတောေားေင်ပမင်ေျက်တို့	ြူးတွဲြါရှိတစရမည်။

	 (င)	 တင်သွင်းလွှာကို	A4	ဆိုေ်	စာရွက်	အသုံးပြု၍	ရုံးသုံးစာပဖင့်	

တရးသားရမည်။

	 (စ)	 တင်သွင်းလွှာကို	 မူရင်းတစ်စုံ၊	 မိတ္တူ	 (၁၀)	 စုံနှင့်	 ပြန်လည်	

ရှင်းလင်းရမည့်	 သို့မဟုတ်	 တင်သွင်းလွှာနှင့်	 အကျ ိုး	

သက်ဆိုင်တသာ	 ြုဂ္ဂိုလ်၊	 ောန	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းများ	

ရှိြါက	 ယင်းတို့အားပဖန့်တဝရန်	 လိုအြ်သည့်	 မိတ္တူများ	

ြူးတွဲလျက်	တင်သွင်းရမည်။

၅။	 တရားရုံးတစ်ရုံးတွင်	စစ်တဆးစီရင်တနတသာအမှု၌	ဥြတေတစ်ရြ်ရြ်	

ြါ	 ပြဋ္ဌာန်းေျက်သည်	 ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေနှင့်	 ဆန့်ကျင်မှု	 ရှိ	 မရှိ၊	

ညီညွတ်မှု	ရှိ	မရှိ	အပငင်းြွားမှုတြါ်တြါက်သည့်	ကိစ္စရြ်များကို	ဥြတေ	ြုေ်မ	

၁၇	အရ	တင်သွင်းရာတွင်	 နည်းဥြတေ	 ၄	 ြါ	သတ်မှတ်ေျက်များ	 နှင့်အညီ	

ေုံရုံးသို့	တင်သွင်းရမည်။

၆။	 ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၃၊	ြုေ်မ	၁၄	နှင့်	ြုေ်မ	၁၇	တို့အရ	တင်သွင်းလွှာကို	

တင်သွင်းလာသည့်အေါ	 ေုံရုံး၏	 ညွှန်ကကားတရးမှူး(တရားတရးောန)သည်	

နည်းဥြတေ	 ၄	 ြါ	 အေျက်များ	 ပြည့်စုံမှုရှိမရှိ	 ရုံးတွင်းမှတ်စုတရးသား၍	

တင်သွင်းလွှာအား	ညွှန်ကကားတရးမှူးေျုြ်ေံ	ေျက်ေျင်းတြးြို့	တင်ပြရမည်။

၇။	 ေုံရုံး၏	 ညွှန်ကကားတရးမှူး(တရားတရးောန)က	 တင်ပြလာသည့်အေါ	

ညွှန်ကကားတရးမှူးေျုြ်သည်	 တင်သွင်းလွှာ	 လာတရာက်တင်သွင်းသူနှင့်	

တင်သွင်းလွှာြါ	 အတောက်အေားများကို	 စိစစ်ပြီး	 တနာက်ဆက်တွဲပဖင့်	

သတ်မှတ်ေားတသာ	 တင်သွင်းလွှာ	 မှတ်ြုံတင်စာရင်းစာအုြ်တွင်	 ပဖည့်	

သွင်းရမည်။	ေို့တနာက်	ညွှန်ကကားတရးမှူးေျုြ်သည်	ြုံစံ	(၁)	ကို	ပဖည့်သွင်း၍	

တင်သွင်းလွှာနှင့်	 ြူးတွဲြါရှိသည့်	 အတောက်အေား	 စာရွက်စာတမ်းများ၊	

စိစစ်တတွ့ရှိေျက်များနှင့်အတူ	ဥက္ကဋ္ဌ	ေံသို့	တင်ပြရမည်။
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အခေ်း	(၃)
တင်ေွင်းလွှာကို	စိစစ်ပခင်း

၈။	 တင်သွင်းလွှာကို	စိစစ်ရန်	ဥြတေ	ြုေ်မ	၁၈	ြါ	ပြဋ္ဌာန်းေျက်နှင့်အညီ	

ဥက္ကဋ္ဌသည်	စိစစ်တရးအဖွဲ့ကို	ြုံစံ	(၂)	ပဖင့်	ဖွဲ့စည်းမိန့်ေုတ်ပြန်ရမည်။

၉။	 စိစစ်တရးအဖွဲ့သည်	-

	 (က)	 တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 နည်းဥြတေ	 ၄	 ြါအတိုင်း	

ပြည့်စုံမှုမရှိတကကာင်း	 စိစစ်တတွ့ရှိြါက	 လိုအြ်ေျက်များကို	

သတ်မှတ်ေျန်ိအတွင်း	တင်ပြတစရန်	 ြံုစံ	 (၃)	 ပဖင့်	တင်သွင်းသူ	

ေံသို့	အတကကာင်းကကားရမည်။	လုံတလာက်တသာ	အတကကာင်း	

ပြေျက်ပဖင့်	တလှောက်ေားြါက	ပြန်လည်တင်ပြရမည့်တန့ကုိ	

ေြ်မံတရှေUဆိုင်းတြးနိုင်သည်။

	 (ေ)	 နည်းဥြတေေွဲ	 (က)	 ြါ	 သတ်မှတ်ေျနိ်အတွင်း	 ရှင်းလင်း	

ပြည့်စံုစွာ	 တင်သွင်းပေင်းမရိှတသာ	 တင်သွင်းလွှာကုိ	 ပငင်းြယ်	

နိုင်သည်။

	 (ဂ)	 တင်သွင်းလွှာကို	ပငင်းြယ်ရာတွင်-

(၁)	 မည်သည့်အတွက်	ပငင်းြယ်တကကာင်းကုိ	တင်သွင်းလွှာ	

တန့စဉ်မှတ်တမ်းတွင်	 ပြည့်စုံစွာ	 တရးသားတဖာ်ပြပြီး	

စိစစ်တရးအဖဲွ့ဝင်အားလံုးက	လက်မှတ်တရးေုိး	အမိန့်ေျ	

ရမည်။

(၂)	 ပငင်းြယ်သည့်	တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်	 အေျက်	

အလက်များကို	 တင်သွင်းလွှာ	 မှတ်ြုံတင်စာရင်း	

စာအုြ်တွင်	ပြီးပြတ်ေျက်	တရးသွင်းတစရမည်။

	 (ဃ)	 နည်းဥြတေေွဲ	 (ဂ)	 အရ	 တဆာင်ရွက်ေျက်များကို	 ဥက္ကဋ္ဌေံ	

တင်ပြရမည်။
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၁၀။	 စိစစ်တရးအဖွဲ့သည်	 ပြန်လည်ရှင်းလင်းရမည့်	 သို့မဟုတ်	 တင်သွင်း	

လွှာနှင့်	အကျ ိုးသက်ဆိုင်တသာ	ြုဂ္ဂိုလ်၊	ောန	သို့မဟုတ်	အဖွဲ့အစည်းရှိြါက	

သတ်မှတ်ေျနိ်အတွင်း	 ရှင်းလင်းလွှာတင်သွင်းရန်	 ြုံစံ(၄)	 ပဖင့်	 အတကကာင်း	

ကကားရမည်။	 လုံတလာက်တသာအတကကာင်းပြေျက်ပဖင့်	 တလှောက်ေားလာြါ	

က	ပြန်လည်တင်ပြရမည့်တန့ကို	ေြ်မံတရှေUဆိုင်းတြးနိုင်သည်။

၁၁။	 ပြန်လည်ရှင်းလင်းရမည့်	 သို့မဟုတ်	 တင်သွင်းလွှာနှင့်	 အကျ ိုး	

သက်ဆိုင်တသာ	ြုဂ္ဂိုလ်၊	ောန	သို့မဟုတ်	အဖွဲ့အစည်းသည်-

	 (က)	 စာရွက်စာတမ်း	 အတောက်အေားပြည့်စုံစွာ	 ြူးတွဲေား	

တသာ	 ရှင်းလင်းလွှာအား	 ကိုယ်တိုင်ပဖစ်တစ၊	 အေွင့်ရ	

ကိုယ်စားလှယ်ပဖင့်ပဖစ်တစ	တင်သွင်းရမည်။

	 (ေ)	 ရှင်းလင်းလွှာကို	 A4	ဆိုေ်	 စာရွက်	အသုံးပြု၍	ရုံးသုံးစာပဖင့်	

တရးသားရမည်။

	 (ဂ)	 ရှင်းလင်းလွှာကို	မူရင်း	တစ်စုံ၊	 မိတ္တူ	 (၁၀)	စုံနှင့်	တင်သွင်း

လွှာနှင့်အကျ ိုးသက်ဆိုင်တသာ	 ြုဂ္ဂိုလ်၊	 ောန	 သို့မဟုတ်	

အဖွဲ့အစည်းရှိြါက	 ယင်းတို့အား	 ပဖန့်တဝရန်လိုအြ်သည့်	

မိတ္တူများ	ြူးတွဲတင်သွင်းရမည်။	

၁၂။	 ရှင်းလင်းလွှာတွင်	တအာက်တဖာ်ပြြါအေျက်များြါဝင်တစရမည်-

	 (က)	 ပြန်လည်ရှင်းလင်းရမည့်	 ြုဂ္ဂိုလ်	 သို့မဟုတ်	 တင်သွင်းလွှာ	

နှင့်	 အကျ ိုးသက်ဆိုင်တသာ	 ြုဂ္ဂိုလ်၊	 ောန	 သို့မဟုတ်	

အဖွဲ့အစည်း၏	အမည်၊	 ရာေူး၊	လက်မှတ်၊	တင်သွင်းသည့်	

ရက်စွဲ၊	ဆက်သွယ်ရန်လိြ်စာ၊	ဖုန်းနံြါတ်၊	အီးတမးလ်၊	ဖက်စ်၊

	 (ေ)	 တင်သွင်းလွှာတွင်ြါရှိတသာ	 အေျက်တစ်ေျက်ေျင်းအတြါ်	

ကန့်ကွက်ေျက်၊	 တေျြေျက်နှင့်	 ကိုးကားသည့်	 ဥြတေ	

အေျက်အလက်များ။
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၁၃။	 ရှင်းလင်းလွှာနှင့်အတူ	 တအာက်တဖာ်ပြြါ	 စာရွက်စာတမ်းများ	

ြူးတွဲတင်သွင်းရမည်-

	 (က)	 အားကိုးအားေားပြုသည့်	 စာရွက်စာတမ်း၊	 အတောက်	

အေားများနှင့်	စာရွက်စာတမ်းစာရင်း၊	

	 (ေ)	 တရားလွှတ်တတာ်တရှ့တနပဖင့်	 တဆာင်ရွက်လှေင်	 ယင်း၏	

အမည်၊	လိုင်စင်အမှတ်၊	လက်မှတ်၊	ဆက်သွယ်ရန်လိြ်စာ၊	

ဖုန်းနံြါတ်၊	တရှ့တနကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊

	 (ဂ)	 အေွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ပဖင့်	 တဆာင်ရွက်လှေင်	 ေိုင်လုံတသာ	

အတောက်အေား။

၁၄။	 စိစစ်တရးအဖွဲ့သည်	 လိုအြ်ေျက်များ	 ပြည့်စုံသည့်အေါ	 ကကားနာ	

နိုင်ရန်	စိစစ်တရးအဖွဲ့ဝင်အားလုံး	လက်မှတ်တရးေိုးေားသည့်	ြုံစံ	 (၅)	နှင့်	

အတူ	တင်သွင်းလွှာအမှုတွဲကို	ဥက္ကဋ္ဌေံ	တင်ပြရမည်။

အခေ်း(၄)

ြကားောပခင်း၊	အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုပခင်း၊	ေနဘာထားပြေ်ြကားပခင်း၊	
ဆုံးပြတ်ပခင်း

ြကားောပခင်း

၁၅။	 ဥက္ကဋ္ဌသည်	 စိစစ်တရးအဖဲွ့က	တင်ပြလာသည့်	 တင်ပြေျက်များအတြါ်	

ကကားနာဆုံးပဖတ်နိုင်ရန်အတွက်	 ဥက္ကဋ္ဌအြါအဝင်	 အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	

ြါဝင်သည့်	 ေုံရုံးကို	 ဖွဲ့စည်းရမည်။	 ဖွဲ့စည်းမိန့်ကို	 ြုံစံ	 (၆)	 တွင်	 ဥက္ကဋ္ဌက	

လက်မှတ်တရးေိုးပြီး	အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသို့	တြးြို့ရမည်။

၁၆။	 ေုံရုံးသည်	တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍-

	 (က)	 ဥက္ကဋ္ဌ	အြါအဝင်	အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး	ြါဝင်ကကားနာရမည်။

	 (ေ)	 နည်းဥြတေေဲွ	(က)	အရ	တဆာင်ရွက်ရာတွင်	တာဝန်တစ်ရြ်ရြ်	
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	 	 အရပဖစ်တစ၊	 အပေားအတကကာင်းတစ်ေုေုတကကာင့်ပဖစ်တစ	

တက်တရာက်	 ပေင်းမပြုနိုင်သည့်	အဖွဲ့ဝင်ရှိြါက	ဥက္ကဋ္ဌအြါ	

အဝင်	အနည်းဆံုး	တပောက်ဦးပဖင့်	ကကားနာနိုင်သည်။

၁၇။	 ေုံရုံးသည်	 တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍	 လိုအြ်တသာစစ်တဆးမှုများ	

ပြုလုြ်ပြီးြါက	 တလှောက်လဲေျက်ကကားနာရန်	 တန့ရက်သတ်မှတ်တြးရမည်။	

ကကားနာမည့်တန့ရက်ကို	 ြုံစံ	 (၇)	 ပဖင့်	 ေုံရုံးတကကာ်ပငာသင်ြုန်းနှင့်	 ေုံရုံး	

ဝက်ေ်ဆိုက်တွင်	ကကိုတင်၍တကကညာရမည်။

၁၈။	 ေုံရုံးတွင်	ကကားနာသည့်အေါ-

	 (က)	 ောသာရြ်ကျွမ်းကျင်သူ၏	 သတောေားနှင့်	 အကကံဉာဏ်	

များကိုရယူရန်	 လိုအြ်သည်ဟု	 ယူဆြါက	 စာပဖင့်ပဖစ်တစ၊	

နှုတ်သက်တသေံေျက်ပဖင့်ပဖစ်တစ	ေုံရုံးက	ရယူနိုင်သည်။

	 (ေ)	 သက်ဆိုင်ရာ	 ြုဂ္ဂိုလ်၊	 ောန	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းေံမှ	

လိုအြ်သည့်	 စာရွက်စာတမ်းများ၊	 အတောက်အေားများ	

ကို	ဥြတေနှင့်အညီ	တတာင်းတေါ်ကကည့်ရှုနိုင်သည်။

	 (ဂ)	 ဥြတေ	ြုေ်မ	 ၁၇-က၊	 ြုေ်မေွဲ	 (၁)	အရ	တင်သွင်းလာတသာ	

ကိစ္စရြ်ကုိ	 စိစစ်ရာတွင်	လုိအြ်ြါက	သက်ဆုိင်ရာလွှတ်တတာ်	

ဥြတေကကမ်းတကာ်မတီ၊	တကာ်မရှင်နှင့်	အဖွဲ့၏တလ့လာတတွ့	

ရှိေျက်နှင့်	 သတောေားမှတ်ေျက်များ၊	 ဥြတေကကမ်းအတြါ်	

သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တတာ်များတွင်	တဆွးတနွးေဲ့တသာ	တဆွတနွး	

ေျက်များြါဝင်သည့်	လွှတ်တတာ်မှတ်တမ်းများကုိ	 ပြည်တောင်စု	

လွှတ်တတာ်နာယက၊	 သက်ဆိုင်ရာ	 လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌများ	

မှတစ်ဆင့်	တတာင်းတေါ်ကကည့်ရှုနိုင်သည်။

	 (ဃ)	 ကကားနာမည့်ကိစ္စကို	ဥက္ကဋ္ဌကပဖစ်တစ၊	ဥက္ကဋ္ဌက	တာဝန်တြး	
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	 	 အြ်ပေင်းေံရသည့်	 အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပဖစ်တစ	 အကျဉ်းေျုြ်	

ဖတ်ကကားရမည်။

	 (င)	 တင်သွင်းလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍	သက်ဆုိင်ရာတ့ုိ၏	တလှောက်လဲ	

ေျက်ကို	ကကားနာနိုင်သည်။

	 (စ)	 နိုင်ငံတတာ်၏	 vQdKUဝှက်ေျက်	 သို့မဟုတ်	 နိုင်ငံတတာ်၏	

လုံခေုံတရးကို	 ေိေိုက်တစနိုင်တသာ	 အတကကာင်းကိစ္စမှတစ်ြါး	

အများပြည်သူတရှ့တမှာက်တွင်	ကကားနာရမည်။

	 (ဆ)	 တင်သွင်းလွှာများကို	 မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန်	 ပြီးပြတ်တစရန်	

တဆာင်ရွက်ရမည်။

	 (ဇ)	 တင်သွင်းလွှာအမှုတွဲတွင်	 ေုံရုံး၏	 တန့စဉ်တဆာင်ရွက်ေျက်	

များကို	 မှတ်တမ်းတင်ပြီး	 ဥက္ကဋ္ဌ	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့ဝင်	

တစ်ဦးဦးက	လက်မှတ်တရးေိုးေားရှိရမည်။

အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုပခင်း၊	ေနဘာထားပြေ်ြကားပခင်း၊	ဆုံးပြတ်ပခင်း

၁၉။	 အပြီးသတ်ဆုံးပဖတ်ေျက်	 ေျမှတ်မည့်	 တန့ရက်နှင့်အေျနိ်ကို	 ြုံစံ	 (၈)	

ပဖင့်	 ဥက္ကဋ္ဌက	 ေုံရုံးတကကာ်ပငာသင်ြုန်းနှင့်	 ေုံရုံးဝက်ေ်ဆိုက်တွင်	 ေုတ်ပြန်	

တကကညာရမည်။

၂၀။	 ေုံရုံးသည်-

	 (က)	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်	 သို့မဟုတ်	 သတောေား	 သို့မဟုတ်	

ဆုံးပဖတ်ေျက်	 သို့မဟုတ်	 အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်	 ေျမှတ်နိုင်ရန်	

အတွက်	 တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာတဆွးတနွးပေင်းကို	 ဥက္ကဋ္ဌက	

ကကီးမှူး၍	တဆာင်ရွက်ရမည်။

	 (ေ)	 နည်းဥြတေေဲွ	(က)	အရ	တဆာင်ရွက်ရာတွင်	ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖဲွ့ဝင်	
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	 	 အားလံုးသည်	 စာပဖင့်	 တရးသားေားသည့်	 တစ်ဦးေျင်း၏	

သတောေားကို	တင်ပြရမည်။

	 (ဂ)	 တစ်ဦးေျင်း၏သတောေားတွင်	 ဆုံးပဖတ်ရမည့်	 အေျက်	

တစ်ေျက်ေျင်းအတြါ်	သတောတူတကကာင်း	သ့ုိမဟုတ်	သတော	

မတူတကကာင်း	ရှင်းလင်းစွာ	အဆိုပြုတဖာ်ပြရမည်။

	 (ဃ)	 သတောေားမှတ်တမ်းနှင့်	 တဆွးတနွးေျက်များကို	 vQdKUဝှက်	

အဆင့်သတ်မှတ်၍	ဥက္ကဋ္ဌက	ေိန်းသိမ်းေားရမည်။

၂၁။	 ေုံရုံးက	 တဆာင်ရွက်ပြီးစီးသည့်	 ပြီးပြတ်ေျက်ကို	 တာဝန်တြးအြ်	

ေံရတသာအရာရှိသည်	တင်သွင်းလွှာ	မှတ်ြုံတင်စာရင်းစာအုြ်တွင်	တရးသွင်း	

လက်မှတ်တရးေိုးပြီး	 	 ဥက္ကဋ္ဌ	 သို့မဟုတ်	 ယင်းက	တာဝန်တြးအြ်ေံရတသာ	

အဖွဲ့ဝင်ေံ	တင်ပြရမည်။

၂၂။	 ေုံရုံး၏	အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	သတောေားပြန်ကကားေျက်	သို့မဟုတ်	

ဆုံးပဖတ်ေျက်မိတ္တူများကို	သက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်၊	ောန	သို့မဟုတ်	အဖွဲ့အစည်း	

က	တလှောက်ေားတတာင်းေံလာလှေင်	အေမဲ့ေုတ်တြးရမည်။

၂၃။	 ဥြတေ	 ြုေ်မ	 ၁၇	အရ	တင်သွင်းလာတသာ	အပငင်းြွားသည့်ကိစ္စနှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	 ေုံရုံး၏	 ဆုံးပဖတ်ေျက်မိတ္တူမှန်ကို	 သက်ဆိုင်ရာအမှုတွဲနှင့်အတူ	

ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ေျုြ်သို့	ပြန်လည်တြးြို့ရမည်။

အခေ်း(၅)

တင်ေွင်းလွှာရုြ်ေိမ်းပခင်း

၂၄။	 တင်သွင်းသူသည်-

	 (က)	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိေျက်၊	 သတောေား	 သ့ုိမဟုတ်	 ဆံုးပဖတ်ေျက်	

မေျမှတ်မီ	 မည်သည့်အဆင့်၌မဆို	 ေုံရုံး၏ေွင့်ပြုေျက်ပဖင့်	

တင်သွင်းလွှာကို	ရုြ်သိမ်းေွင့်တလှောက်ေားနိုင်သည်။
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	 (ေ)	 ရုြ်သိမ်းေွင့်တလှောက်လွှာ၌	 ေိုင်လုံတသာ	 အတကကာင်းပြေျက်	

ကို	တရးသားတဖာ်ပြရမည်။

၂၅။	 စိစစ်တရးအဖွဲ့က	 စိစစ်တနစဉ်အတွင်း	တင်သွင်းလွှာကို	 ရုြ်သိမ်းလုိ	

တကကာင်း	 တလှောက်ေားလာလှေင်	 စိစစ်တရးအဖွဲ့သည်	 ယင်း၏သတောေား	

မှတ်ေျက်နှင့်အတူ	ဥက္ကဋ္ဌေံ	တင်ပြရမည်။

၂၆။	 တင်သွင်းလွှာရုြ်သိမ်းေွင့်	 ကကားနာရာတွင်	 နည်းဥြတေ	 ၁၀	 အရ	

အတကကာင်းကကားပြီးသည့်	 ြုဂ္ဂိုလ်၊	 ောန	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း	

သတောေားတင်ပြေွင့်	တြးရမည်။

၂၇။	 ရုြ်သိမ်းေွင့်	 တလှောက်ေားေျက်အတြါ်	 ေုံရုံးက	 ကကားနာပြီးတနာက်	

သင့်သည်ဟုေင်ပမင်သည့်	 အမိန့်တစ်ရြ်ကုိေျမှတ်ပြီး	 တင်သွင်းလွှာမှတ်ြံုတင်	

စာရင်းစာအုြ်တွင်	တရးသွင်းတစရမည်။

အခေ်း(၆)

အနထွနထွ

၂၈။	 ဥက္ကဋ္ဌသည်	တရားေွင်တွင်	လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကို	ေုတ်	

ပြန်နိုင်သည်။

၂၉။	 တင်သွင်းလွှာြါကိစ္စနှင့်	 စြ်ဆိုင်သူများသည်	 ေုံရုံးကေျမှတ်တသာ	

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	 သတောေားပြန်ကကားေျက်၊	 ဆုံးပဖတ်ေျက်နှင့်	

တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ	မှတ်တမ်းမိတ္တူ	ရယူလိုြါက	ေုံရုံးက	သတ်မှတ်ေား	

တသာနည်းလမ်းနှင့်အညီ	တလှောက်ေားရယူေွင့်ရှိသည်။

၃၀။	 ေုံရုံး၏	 အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျက်၊	 သတောေားပြန်ကကားေျက်နှင့်	

ဆုံးပဖတ်ေျက်တို့ကို	 နိုင်ငံတတာ်ပြန်တမ်းနှင့်	 ေုံရုံးဝက်ေ်ဆိုက်တွင်တဖာ်ပြ	

ရမည်။	 ယင်းတို့ကို	 စီရင်ေုံးအပဖစ်	 ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ရန်	 စုစည်း၍	

ပြက္ခေိန်နှစ်အလိုက်	ြုံနှိြ်ေုတ်တဝရမည်။
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၃၁။	 ေုံရုံးက	ေုတ်ပြန်ေားသည့်	အမိန့်၊	ညွှန်ကကားေျက်၊	ေုတ်ဆင့်တသာ	

အတကကာင်းကကားစာများကို	လိုက်နာရန်ြျက်ကွက်မှုနှင့်	ေုံရုံးအား	မေီမဲ့ပမင်	

ပြုမှုများအတြါ်	ဥြတေနှင့်အညီအတရးယူရန်	ဥက္ကဋ္ဌသည်	ေုံရုံးအရာရှိတစ်ဦး	

ကို	တာဝန်တြးအြ်နိုင်သည်။

၃၂။	 ညွှန်ကကားတရးမှူးေျုြ်သည်	 တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ	 ရုံးလုြ်ငန်းကိစ္စ	

များကို	ကကီးကကြ်စီစဉ်	တဆာင်ရွက်ရမည်။

၃၃။	 ေုံရုံး၏	၂၈-၆-၂၀၁၁	ရက်စွဲြါ	အမိန့်တကကာ်ပငာစာ	အမှတ်	၃၀/၂၀၁၁

ပဖင့်	ေုတ်ပြန်ေ့ဲသည့်	နုိင်ငံတတာ်ဖဲွ့စည်းြံုအတပေေံဥြတေဆုိင်ရာေံုရံုးနည်းဥြတေ

များကို	ဤနည်းဥြတေများပဖင့်	ရုြ်သိမ်းလိုက်သည်။

 

   (ြုံ)	ပမသိန်း

	 	 	 ဥက္ကဋ္ဌ

	 	 	 နိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပေေံဥြတေဆိုင်ရာေုံရုံး	 
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yHkpH (1)

jynfaxmifpkor®wjrefrmedkifiHawmf

edkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&mcHk½Hk;

t"dyÜm,fzGifhqdkcsuf? oabmxm; odkUr[kwf qHk;jzwfcsuf &,l&ef

udpö&yfrsm;twGuf wifoGif;onfhyHkpH

( enf;Oya' 7)

&ufpGJ------------

1/ wifoGif;onfhyk*d¾Kvf^tzGJUtpnf; -----------------

2/ wifoGif;onfhtaMumif;t&m --------------------

3/ taMumif;t&mtusOf;csKyf ---------------------

   t"dyÜm,fzGifhqdkcsuf

4/ cHk½Hk;\      oabmxm;      &,lvdkonfhtaMumif; -------

      qHk;jzwfcsuf

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

5/ yl;wGJyg&dSonfh taxmuftxm;rsm;

 (u) -----------------------

 (c)  -----------------------

 (*)  -----------------------

 (C) -----------------------

 (i)  -----------------------

ñTefMum;a&;rSL;csKyf
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   yHkpH(2)

jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf

EdkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&mcHk½Hk;

pdppfa&;tzGJUzGJUpnf;onfhyHkpH

(enf;Oya' 8)

&ufpGJ ------------

pdppfa&;tzGJU zGJUpnf;rdefU

                                                             t"dyÜm,fzGifhqdkcsuf    

1/ --------uwifoGif;aomcHk½Hk;\       oabmxm;       &,l&ef

                                      qHk;jzwfcsuf 

wifoGif;vTmukd pdppfEdkif&ef cHk½Hk;Oya'yk'fr 18 t& atmufyg 

yk*¾dKvfrsm;yg0ifaom pdppfa&;tzGJUudk zGJUpnf;wm0efay;tyfvdkufonf -

(u) OD;^a':  ----------- Ouú|

(c)  OD;^a':  ----------- tzGJU0if

(* )  OD;^a':  ----------- tzGJU0if

2/ pdppfa&;tzGJUonf cHk½Hk;Oya' yk'fr 19 jy|mef;csufESifhtnD 

aqmif½Guf&ef jzpfonf/

Ouú|



77

yHkpH(3)

jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf

EdkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&mcHk½Hk;

wifoGif;vTmwGifjynfhpHkrIr&Sdonfh vdktyfcsufrsm;wifjy&ef

taMumif;Mum;onfhyHkpH

(enf;Oya' 9)

&ufpGJ------------

taMumif;Mum;pm

                       t"dyÜm,fzGifhqdkcsuf 

1/ cHk½Hk;\        oabmxm;          &,l&ef wifoGif;aom

       qHk;jzwfcsuf 

------- \-------&ufpGJygwifoGif;vTmudk vufcH&&Sdygonf/

2/ wifoGif;vTmüyg&Sdaompm½Gufpmwrf;rsm;wGif jynfpHkrIr&SdaMumif; 

pdppfawGY&Sd&ygojzifh atmufygvdktyfcsufrsm;udk ------- &ufaeU 

twGif; cHk½Hk;okdYtcsdefrDwifjy&ef taMumif;Mum;ygonf -

 (u) ----------

 (c)  ----------

 (*)  ----------

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

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

  tzGJU0if    Ouú|           tzGJU0if

                 pd ppf a&; t zGJU
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yHkpH (4)

jynfaxmifpkor®wjrefrmedkifiHawmf

edkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&mcHk½Hk;

jyefvnf&Sif;vif;&rnfh yk*¾dKvf? Xme odkUr[kwf tzGJUtpnf;odkU

taMumif;Mum;onfhyHkpH

( enf;Oya' 10 )

&ufpGJ ------------

taMumif;Mum;pm

                       t"dyÜm,fzGifhqdkcsuf

1/  cHk½Hk;\           oabmxm;               &,l&eftwGuf                              

                               qHk;jzwfcsuf

------------- u ---------&ufpGJyg wifoGif;vTmudk 

cHk½Hk;odkU wifjyvmygonf/

2/ ,if;wifoGif;vTm rdwåLudk yl;wGJay;ydkUygonf/

3/ ,if;wifoGif;vTmESif hpyfvsOf;í &Sif;vif;csufESif hwuG 

vdktyfonfh tcsuftvufrsm;? cdkifvHkaomtaxmuftxm;rsm;? pm&Guf 

pmwrf;rsm;udk -----------&ufaeYtwGif; cHk½Hk;odkY wifoGif;&ef 

taMumif;Mum;ygonf/

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

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

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

  tzGJU0if  Ouú|  tzGJU0if

 pd ppf a&; t zGJU
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yHkpH (5)

jynfaxmifpkor®wjrefrmedkifiHawmf

edkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&mcHk½Hk;

Mum;emqHk;jzwf&eftwGuf wifjyonfhyHkpH

( enf;Oya' 14 )

&ufpGJ ------------

1/ wifoGif;onfh yk*¾dKvf^tzGJUtpnf; -----------------

2/ wifoGif;onfhtaMumif;t&m --------------------

3/ tMumif;t&mtusOf;csKyf -----------------------

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

            t"dyÜm,fzGifhqdkcsuf

4/ cHk½Hk;\      oabmxm;            &,lvdkonfh taMumif; -----                        

                      qHk;jzwfcsuf

5/ wifjyonfhtaxmuftxm;rsm;

 (u) ----------------

 (c)  ----------------

 (*)  ----------------

 (C) ----------------

 (i)  ----------------

6/ tjcm;wifjycsuf

  tzGJU0if     Ouú|          tzGJU0if

pd ppf a&; t zGJU
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yHkpH (6)

jynfaxmifpkor®wjrefrmedkifiHawmf

edkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&mcHk½Hk;

Mum;emqHk;jzwf&efcHk½Hk;zGJUpnf;onfhyHkpH

(enf;Oya' 15 )

&ufpGJ-----------

Mum;emqHk;jzwf&efcHk½Hk;zGJYpnf;rdefY

                    t"dyÜm,fzGifhqdkcsuf

 cHk½Hk;\        oabmxm;         &,l&ef wifoGif;aom

                        qHk;jzwfcsuf

------------\ wifoGif;vTmudkMum;emqHk;jzwf&ef cHk½Hk;ukd 

atmufyg twdkif;zGJUpnf;vdkufonf-

 (1) OD;^a': ------- Ouú|

 (2) OD;^a': ------- tzGJU0if

 (3) OD;^a': ------- tzGJU0if

 (4) OD;^a': ------- tzGJU0if

 (5) OD;^a': ------- tzGJU0if

 (6) OD;^a': ------- tzGJU0if

 (7) OD;^a': ------- tzGJU0if

 (8) OD;^a': ------- tzGJU0if

 (9) OD;^a': ------- tzGJU0if

                                                                     Ouú|
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