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ပြည်ထ ောငစု်သမ္မတ ပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

ပြည်ထ ောငစု်လွှတထ်တော်ရုံုံး 

န ငုင်ထံတော်၏ အတ ငုြ်ငခ်ံြုဂ္ ိုလ်ဆ ငုရ်ောဥြထေ 

(၂၀၁၆ခုနစှ၊် ပြည်ထ ောငစု်လွှတထ်တော် ဥြထေအမှ္တ ်၂၆။) 

၁၃၇၇ခုနစှ၊် တထြေါငု်ံးလပြည့််ထ  ော် ၁၄ရ ် 

(၂၀၁၆ခုနစှ၊် ဧပြြီလ ၆ရ ်) 

န ေါန််း 

ပပည်တ  ငစ်ိုသမ္မ  ပမ္နမ်္ န ိုငင်တံ  ်သည် ပါ ီစံိုေမီ္ ိုကတရစစီနစ ် ွန််းက ်းတရ်းနငှ့်် တ ်း ကွက်စ်ီးပွ ်းတရ်းစနစ ် ို ့်က ို 

ကျင့််သံို်းလျက် ငင မ္််းချမ္််းသ ယ ငပီ်း တခ ်မ္ီဖွံ ွံ့ ငဖ ို်း  ို်း က်တသ  န ိုငင်တံ  ်  ည်တဆ က်ရန ်လည််းတက င််း၊ ပပည်သမူ္ျ ်း 

လ ိုလ ်းတ  င့်် တနကကတသ  စစမ်္ှနသ်ည့်် ေမီ္ ိုကတရစ ီဖက်ေရယ် ပပည်တ  ငစ်ိုန ိုငင်တံ  ်က ို ခ ိုငမ်္ စ ွ 

 ည်တဆ က်န ိုငရ်နလ်ည််းတက င််း ပပည်တ  ငစ်ို လွှ ်တ  က် ဤဥပတေက ို ပပဋ္ဌ န််းလ ိုက်သည်။ 

 

အခန်ုံး(၁) 

အမ္ည်နငှ့််အဓ ြပောယထ် ောပ်ြခ   ်

၁။ ဤဥပတေက ို န ငုင်ထံတော်၏ အတ ငုြ်ငခ်ံြုဂ္ ိုလဆ် ငုရ်ော ဥြထေဟို တခေါ် ွငတ်စရမ္ည်။ 

၂။ ဤဥပတေ ွင ်ပါရှ တသ  တအ က်ပါစက ်းရပ်မ္ျ ်းသည် တဖ ်ပပပါအ  ိုင််း အဓ ပပ ယ် သက်တရ က်တစရ မ္ည်- 

(က) န ငုင်ထံတော် ဆ ိုသည်မ္ ှ ပပည်တ  ငစ်ိုသမ္မ  ပမ္နမ်္ န ိုငင်တံ  ်က ို ဆ ိုလ ိုသည။် 

(ခ) အတ ငုြ်ငခ်ံြုဂ္ ိုလ ်ဆ ိုသညမ်္ှ  အခန််း(၂) ပါ ရည်ရွယ်ချက်မ္ျ ်း တအ ငပ်မ္ငတ်စရနအ် ွက် ဤဥပတေ အရ 

  ဝနတ်ပ်းအပ်ပခင််း ခရံသကူ ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

 

အခန်ုံး(၂) 

ရည်ရွယခ်  ်မ္ ောုံး 

၃။ (က) ပါ ီစံို ေမီ္ ိုကတရစစီနစ ် ွန််းက ်းတရ်း၊ 

(ခ) တ ်းကွက်စ်ီးပွ ်းတရ်းစနစ ်ပီပပငတ်ရ်း၊ 

(ဂ) ဖက်ေရယ် ပပည်တ  ငစ်ိုန ိုငင်တံ  ်  ည်တဆ က်တရ်း၊ 

(ဃ) ပပည်တ  ငစ်ိုငင မ္််းချမ္််းတရ်းနငှ့်် ဖွံွံ့ ငဖ ို်း  ို်း က်တရ်း။ 

 

အခန်ုံး(၃) 

တောဝန်ထြုံးအြ်ပခငု်ံး 
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၄။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ၊် ပါ ီစံို ေမီ္ ိုကတရစ ီအတ ွတ ွတရွ်းတက က်ပွွဲ ွင ်ပပည်သမူ္ျ ်း၏ ယံိုကကည်အ ်းက ို်းမ္ှုပဖင့််  စခ်ွဲနက် 

တ  က်ခမံ္ွဲရရှ ခွဲ့်သည့်် အမ္ျ ို်းသ ်းေမီ္ ိုကတရစအီဖွွဲွံ့ချိုပ် ဥကက ဋ္ဌ တေေါ်တအ ငဆ်န််းစိုကကည်က ို အ   ိုငပ်ငခ်ပံိုဂ္ ိုလ်အပဖစ ်

ပပည်တ  ငစ်ိုလွှ ်တ  ်က   ဝနတ်ပ်းအပ်သည်။ 

 

အခန်ုံး(၄) 

တောဝန်၊ လုြ်ြ ုငခ်ွင့််နငှ့်် ရြ ုငခ်ွင့််မ္ ောုံး 

၅။ အ  ိုငပ်ငခ်ပံိုဂ္ ိုလ်၏   ဝန၊် လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ့််နငှ့်် ရပ ိုငခ်ငွ့််မ္ျ ်းမ္ ှ တအ က်ပါအ  ိုင််းပဖစသ်ည်- 

(က) ဖွွဲွံ့စည််းပံိုအတပခခ ံဥပတေပါ ပပဋ္ဌ န််းချက်မ္ျ ်းနငှ့်် မ္ဆန် ့်ကျငတ်စဘွဲ န ိုငင်တံ  ်နငှ့်် န ိုငင်သံ ်းမ္ျ ်း၏ အ 

ကျ ို်းစ်ီးပွ ်းမ္ျ ်းအ ွက် အကကံပပိုချက်မ္ျ ်း တပ်းရမ္ည်။ 

(ခ) အကကံပပိုချက်မ္ျ ်း၊ တဆ ငရွ်က်ချက်မ္ျ ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်း၍ ပပည်တ  ငစ်ိုလွှ ်တ  ်သ ို ့်   ဝနခ်ရံမ္ည်။ 

(ဂ) အ  ိုငပ်ငခ်ပံိုဂ္ ိုလ်သည် ဤဥပတေပါ ရည်ရွယ်ချက်မ္ျ ်း တအ ငပ်မ္ငတ်စရနအ် ွက် အစ ို်းရအဖွွဲွံ့၊ ဌ န ဆ ိုငရ် မ္ျ ်း၊ 

အဖွွဲွံ့အစည််းမ္ျ ်း၊ အသင််းအဖွွဲွံ့မ္ျ ်း၊ လပူိုဂ္ ိုလ်မ္ျ ်းနငှ့်် ဆက်သယွ် တဆ ငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) အ  ိုငပ်ငခ်ပံိုဂ္ ိုလ်သည် ရ  ူ်းအတလျ က်ရရှ သည့်် လစဉချီ်းပမ္ြှင့််တင၊ွ စရ  ်၊ အတဆ ငအ်တယ ငန်ငှ့်် 

အခငွ့််အတရ်းမ္ျ ်းက ို ခစံ ်းခငွ့််ရှ သည်။ 

(င) အ  ိုငပ်ငခ်ပံိုဂ္ ိုလ်၏ ချီ်းပမ္ြှင့််တင၊ွ စရ  ်နငှ့်် အတဆ ငအ်တယ ငမ်္ျ ်းအ ွက် ပပည်တ  ငစ်ို၏ ဘဏ္ဍ  တင ွ

အရအသံို်းဆ ိုငရ်  ဥပတေ ွင ်ခွွဲတဝသ ်မ္ှ ်   ်းရှ ရမ္ည။် 

 

အခန်ုံး(၅) 

အထ ထွ  ွ

၆။ အ  ိုငပ်ငခ်ပံိုဂ္ ိုလ်၏ ရ  ူ်းသက် မ္််းသည် န ိုငင်တံ  ်သမ္မ ၏ ရ  ူ်းသက် မ္််းအ  ိုင််းပဖစ ်သည်။ 

၇။ ဤဥပတေသည် ေို  ယအကက မ္ ်ပပည်တ  ငစ်ိုလွှ ်တ   ်သက် မ္််းက လ ွင ်  ဝန ်မ္််းတဆ င ်သည့်် 

န ိုငင်တံ  ်သမ္မ ၏ သက် မ္််းက လအ ွက်သ  ပဖစတ်စရမ္ည်။ 

၈။ ပပည်တ  ငစ်ိုလွှ ်တ  ်သည ်ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌ န််းချက်မ္ျ ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်း၍ လ ိုအပ်တသ  နည််းဥပတေ မ္ျ ်းက ို 

 ို ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

ပပည်တ  ငစ်ိုသမ္မ  ပမ္နမ်္ န ိုငင်တံ  ် ဖွွဲွံ့စည််းပံိုအတပခခ ံဥပတေအရ ကျွန်ိုပ်လက်မ္ှ  ်တရ်း  ို်းသည်။ 

 

(ပံို)  ငတ်ကျ ် 

န ိုငင်တံ  ်သမ္မ  

ပပည်တ  ငစ်ိုသမ္မ ပမ္နမ်္ န ိုငင်တံ  ် 


